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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാല കകേരള നനിയമസഭ

നഭാലഭാല സകമ്മേളനല

2017 ഫഫെബ്രുവരനി 27,  തനിങ്കള

    വഭാലലല 165] ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                         [നമ്പര് 2

നനിയമസഭ 2017 ഫഫെബ്രുവരനി  മഭാസല 27-ാം തതീയതനി തനിങ്കളഭാഴ്ച്ചരഭാവനിഫല 8.30-നട്ട്
ബഹുമഭാനഫപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണഫന്റെ അദലക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗല കചേര്ന.

I. കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തയട്ട് അനുവദനിക്കഫപട കചേഭാദലങ്ങളുഫട പടനികേയനിഫല 
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലല നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര് : ഓര്ഡര്.........ഓര്ഡര്  കചേഭാദലല നമ്പര് *1 

(സതീകേളക്കു  കനഫരയുണഭാകുന്ന  അതനിക്രമങ്ങള  സലബനനിച  അടനിയന്തരപ്രകമയല
കചേഭാകദലഭാത്തരകവള  റദ്ദുഫചേയട്ട്  ചേര്ച  ഫചേയ്യണഫമന്നഭാവശലഫപടട്ട്  യു.ഡനി.എഫെട്ട്.
അലഗങ്ങള ഡയസനിനട്ട്  മുന്നനില് വനനനിന്നട്ട്  മുദഭാവഭാകേലല  വനിളനിചട്ട്  സഭഭാനടപടനികേള
തടസഫപടുത്തനിഫക്കഭാണനിരുന.)

മനി  .    സതീക്കര് :  കചേഭാകദലഭാത്തര  കവളയഭാണട്ട്  ദയവഭായനി  സഹകേരനിക്കുകേ. ....…
പതീസട്ട്....പതീസട്ട്....,  അകങ്ങയട്ട് സമയല തരഭാല.  ദയവുഫചേയട്ട്  കചേഭാകദലഭാത്തരകവളയനില്
സലസഭാരനിക്കരുതട്ട്.  .… ബഹളല......

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട് (ശതീ  .   രകമശട്ട് ഫചേന്നനിത്തല): സര്,  ..(… ബഹളല) ..…

മനി  .    സതീക്കര്:  മനനി  സലസഭാരനിചട്ട്  കേഴനിയഫട,  ..(… ബഹളല) ..  … ശദയനില്
ഫപടുത്തഭാന് അകങ്ങയട്ട്  സമയല തരഭാല.  ..(… ബഹളല)......   ബഹുമഭാനഫപട മനനി
മറുപടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഫട.  ...(… ബഹളല)......  ഞഭാന് ബഹുമഭാനഫപട മനനിഫയ
വനിളനിചതഭാണട്ട്.  .(… ബഹളല) ....  … നനിങ്ങള സതീറനില് കപഭായനിരനിക.  നനിയമസഭ
നടക്കുന്നതട്ട്  ചേനില  നടപടനിക്രമങ്ങളുഫട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്.  (ബഹളല)....
ബഹുമഭാനഫപട മനനി മറുപടനി പറഞ്ഞു കേഴനിയഫട.  പതീസട്ട്.....പതീസട്ട്.... ഇതട്ട് ശരനിയല.
പതീസട്ട്.....പതീസട്ട്.....
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ഫനലട്ട്ല്ല് സലഭരണ പദതനി

1 (*1) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ടടസണ് മഭാസ്റ്റര്:
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന്:
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള: 
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാല:  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവുല  സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷഫത്ത  ആദല  സതീസണനിഫല  ഫനലട്ട്ല്ല്
സലഭരണത്തനിഫന്റെ വനിശദഭാലശല അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഫനലട്ട്ല്ല്  സലഭരനിച വകേയനില് എത്ര തുകേ ഫകേഭാടുത്തുഫവനല ഇനനി എത്ര
തുകേ കുടനിശനികേയുഫണനല അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലഭരനിച  ഫനലട്ട്ല്ല്  കുത്തനി  അരനിയഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  അരനിമനില്ലുകേളക്കട്ട്
നല്കുകമ്പഭാള അവര് അതട്ട്  മഭാറനി  നനിലവഭാരല  കുറഞ്ഞ അരനി  നല്കുന്ന പ്രവണത
തടയുന്നതനിനട്ട് ഫെലപ്രദമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

 (ഡനി)  ഫനലട്ട്ല്ല്  സലഭരണ  പദതനിയനില്  സസകേഭാരല  മനില്ലുടമകേളക്കട്ട്
ടകേകേഭാരലഫചലവഭായനി  കേനികലഭായട്ട്  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഇതട്ട്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് എത്രകത്തഭാളല ബഭാധലത വരുത്തുഫമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഭക്ഷലവുല  സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്) :
സര്, 

(എ)  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷഫത്ത  ആദല  സതീസണനിഫല  ഫനലട്ട്ല്ല്
സലഭരനിക്കുവഭാന്  21-9-2016  മുതല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനില്  31-12-2016  വഫര  52648  കേര്ഷകേരനില്നനിന്നഭായനി  സടപകകേഭായുമഭായനി
കേരഭാറനില്  ഏര്ഫപടനിട്ടുള്ള  51  മനില്ലുകേഭാര്  മുകഖേന  1.86  ലക്ഷല  ഫമ.ടണ്  ഫനലട്ട്ല്ല്
സലഭരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  2016-17  സതീസണനില്  61477  കേര്ഷകേരനില്  നനിന്നഭായനി  20-2-2017
വഫര 2.08 ലക്ഷല ഫമ.ടണ് ഫനലട്ട്ല്ല് സലഭരനിച വകേയനില് കേനികലഭാഗഭാമനിനട്ട് 22.50 രൂപ
നനിരക്കനില് 468.44 കകേഭാടനി രൂപ നല്കുവഭാനുണഭായനിരുന്നതനില് 410.31 കകേഭാടനി രൂപ
നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞു.  58.13  കകേഭാടനി  രൂപ  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കുടനിശനികേയഭായുണട്ട്.
23-2-2017-ഫല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര് 52/2017/ഭ.സനി.സ.വ. പ്രകേഭാരല 14.63 കകേഭാടനി
രൂപ കൂടനി കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കേഭാനഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പരഭാതനി  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  സനിവനില്  സടപ സട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുഫട
കനതൃതസത്തനില് മനിന്നല് പരനികശഭാധന നടത്തനി തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(ഡനി)  ഫനല്ലുസലഭരണ  പദതനിയനില്  സസകേഭാരല  മനില്ലുടമകേളക്കട്ട്  ടകേകേഭാരല
ഫചലവഭായനി  കേനികലഭായട്ട്  1.90  രൂപ  വര്ദനിപനിച്ചുഫകേഭാണട്ട്  11-1-2017-ഫല  സ.ഉ.
(എല.എസട്ട്.)നമ്പര്  1/2017/ഭ.ഫപഭാ.വനി.വ.  നമ്പര് പ്രകേഭാരല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.
കകേന്ദ്ര  സഹഭായല  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭാല്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
യഭാഫതഭാരുവനിധ ബഭാധലതയുല ഉണഭാകുന്നനില. 

മനി  .    സതീക്കര്:  നനിയമസഭ  ഒരു  നടപടനിക്രമത്തനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.  ബഹുമഭാനഫപട  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാകവ  ....(ബഹളല)...  ഫചേയര്
മനനിഫയ  മറുപടനി  പറയഭാന്  വനിളനിചതനിനുകശഷമഭാണട്ട്  നനിങ്ങള  ബഹളല
തുടങ്ങനിയതട്ട്.  .........(ബഹളല)...  ബഹുമഭാനഫപട മനനി പറയുന്നതട്ട്  നനിര്ത്തനിവചനിടട്ട്
പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവനിനട്ട് സലസഭാരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയനില.   ...(ബഹളല)...... അതട്ട്
ഫചേയര്  തതീരുമഭാനനിക്കുല......നനിങ്ങള  ബഹളല  വചനിടട്ട്  കേഭാരലമനില.  എന്തഭാണട്ട്
അകങ്ങക്കട്ട്  പറയഭാനുള്ളതട്ട്?  ...… നനിങ്ങള  സതീറനില്  കപഭായനിരുന്നഭാല്  പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാവനിനട്ട് സലസഭാരനിക്കഭാന് അവസരല ലഭനിക്കുല.  

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്  (  ശതീ  .    രകമശട്ട്  ഫചേന്നനിത്തല  ):  സര്,  വളഫര  പ്രധഭാനമഭായ
നനിരവധനി  പ്രശ്നങ്ങള  കകേരളത്തനില്  നടനഫകേഭാണനിരനിക്കുന;  സതീക്കട്ട്  സരക്ഷയനിലഭാ
തഭായനിരനിക്കുന;  കേസകടഷന്  സലഘങ്ങള  അരങ്ങു  തകേര്ക്കുന.  ആയതനിനഭാല്
കചേഭാകദലഭാത്തരകവള  റദ്ദുഫചേയട്ട്  അടനിയന്തരപ്രകമയല  ചേര്ചയട്ട്  എടുക്കണഫമന്നട്ട്
അഭലര്തനിക്കുന.   

മനി  .   സതീക്കര് : ശതീ. ഇ. ടനി. ടടസണ് മഭാസ്റ്റര്,.....

ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ടടസണ് മഭാസ്റ്റര് :  സര്, ഫനലട്ട്ല്ല് സലഭരനിചട്ട് നനിരവധനി മഭാസങ്ങള
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുല  സടപകകേഭാ  വനില  നല്കേഭാത്തതുല  കേടുത്ത  വരളചയുല  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖേലഫയ  തകേര്ക്കുനണട്ട്.  കേനികലഭായട്ട്  14  രൂപ  നനിരക്കനിലുള്ള  കകേന്ദ്രവനിഹനിതല
സമയബനനിതമഭായനി  ലഭനിക്കഭാത്തതുല കേറന്സനി  നനികരഭാധനഫത്തത്തുടര്നള്ള
പണദദൗര്ലഭലവുല കേര്ഷകേഫര വളഫര കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുന. ഈ കേഭാരലങ്ങള
കേണക്കനിഫലടുത്തട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  വഭായ്പ  തനിരനിചടയഭാനുള്ള  ഫമഭാറകടഭാറനിയല  മഭാര്ചട്ട്
31 എനള്ളതട്ട്  ദതീര്ഘനിപനിക്കുവഭാനുല  മറട്ട്  ഏഫതങ്കനിലുല ആശസഭാസ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുവഭാനുല സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ? 

മനി  .    സതീക്കര്  :  .(… ബഹളല).......പതീസട്ട്....പതീസട്ട്........  ബഹുമഭാനഫപട പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാഫവ, അങ്ങട്ട്  ഉന്നയനിച  പ്രശ്നല  ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസട്ട്  ഇവനിഫട  അടനിയന്തര
പ്രകമയമഭായനി  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ......(ബഹളല)........  കചേഭാകദലഭാത്തരകവള
സഫസന്ഡട്ട് ഫചേയ്യുന്നനില.   ബഹുമഭാനഫപട മനനിക്കട്ട് മറുപടനി പറയഭാല. 
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ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്:  സര്,   ഫനലട്ട്ല്ല്  സലഭരനിച  വകേയനില്  58  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്  കുടനിശനികേയുള്ളതട്ട്.  14.63  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇതുവഫര  ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.   കകേന്ദ്ര ഗവണ്ഫമന്റെനില് നനിന്നട്ട് 120 കകേഭാടനി രൂപ ലഭനിക്കുവഭാനുണട്ട്.
ആ പണല തഭാമസനിയഭാഫത ലഭനിക്കുഫമന്നഭാണട്ട് അറനിയഭാന് സഭാധനിചതട്ട്.  അതുഫകേഭാണട്ട്
എത്രയുലകവഗല  കൃഷനിക്കഭാരുഫട  പണല  ഫകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുഫമന്നഭാണട്ട്
കേരുതുന്നതട്ട്. 

ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ടടസണ്  മഭാസ്റ്റര്:  സര്,  കേര്ഷകേരനില്നനിനല  ഫനലട്ട്ല്ല്
സലഭരനിക്കുന്നതനിനുപകേരല  അരനി  സലഭരനിക്കുന്ന രതീതനി  നടപനിലഭാക്കനിയഭാല്  സസകേഭാരല
മനില്ലുടമകേളുഫട  ചൂഷണല  ഒരു  പരനിധനിവഫര  ഒഴനിവഭാക്കഭാനുല  അരനിയുഫട  ഗുണ
നനിലവഭാരമനുസരനിചട്ട്  വനില  നല്കേഭാനുല  മനില്ലുടമകേളക്കട്ട്  നല്കേനിവരുന്ന
ടകേകേഭാരലഫചലവട്ട് ഒഴനിവഭാക്കഭാനുല  കേഴനിയനികല;  ഇതനിനുകവണനി  സര്ക്കഭാര്
എഫന്തങ്കനിലുല  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇഫലങ്കനില്  സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?   

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്:  സര്,  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ വനികകേന്ദ്രതീകൃത ധഭാനല
സലഭരണ  പദതനിയനുസരനിചഭാണട്ട്   കേര്ഷകേരനില്നനിനല  ഫനലട്ട്ല്ല്  സലഭരനിക്കുന്നതട്ട്.
അങ്ങഫന സലഭരനിച ഫനലട്ട്ല്ല് ഗുണകമന്മ പരനികശഭാധനിചട്ട് മനില്ലുടമകേള വഭാങ്ങനി കപ്രഭാസസട്ട്
ഫചേയട്ട്  അരനിയഭാക്കനി  പനി.ഡനി.എസട്ട്.-നട്ട്  നല്കുന്ന  രതീതനിയഭാണട്ട്  തുടര്ന
ഫകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ആ നടപടനിയനില് എഫന്തങ്കനിലുല മഭാറല വരുത്തഭാന്  ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്
ആകലഭാചേനിചനിടനില.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ  നനിര്ദ്ദേശങ്ങളക്കനുസരനിച്ചുമഭാത്രകമ  ഈ
സനിസ്റ്റത്തനില് വലതലഭാസല വരുത്തഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള.

ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന്:  സര്,   ഭകക്ഷലഭാല്പഭാദനത്തനിലുല വനിതരണത്തനിലുല
കേമ്മേനി സലസഭാനമഭായ കകേരളല കകേന്ദ്ര സബ്സനിഡനി വഭാങ്ങനി ഫനലട്ട്ല്ല് സലഭരനിക്കുന്നതുല
അതട്ട്  കറഷന്  വനിഹനിതത്തനില്  ഉളഫപടുത്തുന്നതുല  വലനിയ  നഷ്ടമഭാണട്ട്.  ഫപഭാതു
കേകമ്പഭാളത്തനിഫല അരനിവനില നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട് സലസഭാന സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനി
നല്കേനി ഫനലട്ട്ല്ല് സലഭരനിചട്ട് അരനിയഭാക്കനി അരനിക്കടവഴനി കേനികലഭായട്ട്  25 രൂപ നനിരക്കനില്
വനിതരണല ഫചേയഭാല് അതട്ട് അധനികേ അരനിയഭായനി മഭാറുകേയുല കകേന്ദ്രവനിഹനിതല നമുക്കട്ട്
ലഭനിക്കുകേയുല ഫചേയ്യുല. അതനിനുകവണ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന് :  സര്,  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  വനികകേന്ദ്രതീകൃത
ധഭാനല  പദതനി  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  സലസഭാനത്തട്ട്  ഫനലട്ട്ല്ല്  സലഭരനിക്കുന്നതട്ട്.  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ  തഭാങ്ങുവനില  ഉപകയഭാഗഫപടുത്തനി  ഫനലട്ട്ല്ല്   സലഭരനിചട്ട്   കപ്രഭാസസട്ട്
ഫചേയട്ട് അരനിയഭാക്കനിയഭാല് അതട്ട് പനി.ഡനി.എസട്ട്.  വഴനി വനിതരണല  ഫചേയ്യഭാകന കകേന്ദ്രല
അനുവദനിക്കുകേയുള.  അതനില്നനിനല  വലതലസ്തമഭായനി  സലസഭാന  ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 5

കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഫകേഭാടുകക്കണ  മുഴുവന്  തുകേയുല  ഫകേഭാടുത്തട്ട്  സലഭരനിചഭാല്  ഈ
കേഭാരലങ്ങള  നമുക്കട്ട്  ഫചേയ്യഭാന്  കേഴനിയുമഭായനിരനിക്കുല.  ഇതട്ട്  പ്രകതലകേമഭായനി
ആകലഭാചേനികക്കണ  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  ഇങ്ങഫനയുള്ള  ഒരു  ആകലഭാചേന  നമ്മുഫട  മുന്നനില്
ഇതുവഫര ഉണഭായനിടനില.  

മനി  .    സതീക്കര്:  ബഹുമഭാനഫപട പ്രതനിപക്ഷഭാലഗങ്ങള  ഫചേയ്യുന്നതട്ട്  ശരനിയല.
ബഹുമഭാനഫപട  പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട്  ഉന്നയനിച വനിഷയല അടനിയന്തരപ്രകമയമഭായനി
സഭയുഫട  പരനിഗണനയനില്  വരഭാന്  കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിഫല  കേര്ഷകേരുഫട
മര്മ്മേ പ്രധഭാനമഭായ ഒരു പ്രശ്നമഭാണട്ട് സഭ ചേര്ച ഫചേയ്തുഫകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്. ആ സമയല
ഇത്തരത്തനിലുള്ള ഒരു നനിലപഭാടട്ട്  സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട് ശരനിയല.  ഇതട്ട്  കലഭാകേല മുഴുവന്
കേഭാണുനണട്ട്.  ഒരു  കേഭാരണവശഭാലുല  കചേഭാകദലഭാത്തരകവള  സഫസന്ഡട്ട്  ഫചേയ്യഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില. അകങ്ങക്കട്ട് ഒരു മനിനനിടട്ട് തന. അങ്ങട്ട് കചേഭാദലവുമഭായനി ബനമനിലഭാത്ത
കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് പറഞ്ഞുഫകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ദയവഭായനി സഹകേരനിക.

ശതീമതനി  ഇ  .    എസട്ട്  .    ബനിജനികമഭാള :  സര്,  നമ്മുഫട  രഭാജലല  ഗുരുതരമഭായ
വരളച  കനരനിട്ടുഫകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  വരളചഫയ  മുന്നനില്  കേണ്ടുഫകേഭാണട്ട്
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  കശഖേരനിച്ചുവയ്ക്കുന്നതനിനുല  ഫപഭാതുവനിപണനിയനില്  അരനി  വനില
ഉയരുന്നതട്ട്  തടയുന്നതനിനുല  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എഫന്തഭാഫക്കയഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന് :  സര്,  ധഭാനലവനിതരണത്തനിനഭായനി  ഇവനിഫട
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  ഫനലട്ട്ല്ല്  സലഭരനിക്കുകേ  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഫചേയ്തുഫകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
ഫനലട്ട്ല്ല്  സലഭരനിചട്ട്  സടപകകേഭായനില്  രജനിസ്റ്റര്  ഫചേയനിട്ടുള്ള  അരനിമനില്ലുടമകേളനിലൂഫട
കപ്രഭാസസട്ട്  ഫചേയട്ട്  അരനി  പനി.ഡനി.എസട്ട്.  സനിസ്റ്റല  വഴനി  വനിതരണല  ഫചേയ്യുകേയഭാണട്ട്
ഇകപഭാള  ഫചേയ്തുഫകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  എഫെട്ട്.സനി.ഐ.-യനില്  നനിന്നട്ട്  ഓപണ്
മഭാര്ക്കറട്ട്  സതീല  അനുസരനിചട്ട്  ഫടണറനില്  പഫങ്കടുത്തട്ട്  1400  ടണ്  പുഴുക്കലരനി
സലഭരനിചട്ട്  1535-ല്പരല  വരുന്ന  സടപകകേഭാ  മഭാര്ക്കറ്റുകേളവഴനി  വനിതരണല
ഫചേയ്തുഫകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കൂടഭാഫത  മറട്ട്  നനിരവധനിയനിനല  അരനി  സലഭരനിചട്ട്
സടപകകേഭാ  മഭാര്ക്കറ്റുവഴനി  വനിതരണല  ഫചേയ്യുനണട്ട്.  ഫവച്ചൂരനിഫല  ടറസട്ട്  മനിലനില്
ഉത്രഭാടല  ടറസട്ട്  എന്ന  ബഭാന്ഡനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പ്രകതലകേയനിനല  കേസഭാളനിറനി
അരനി മുഴുവനുല സലഭരനിചട്ട് സടപകകേഭാവഴനി കേനികലഭായട്ട്  33 രൂപ നനിരക്കനില് വനില്പന
നടത്തനിഫക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അരനിവനില  നനിയനനിക്കഭാന്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്
സഭാധലമഭായഫതലഭാല  ഫചേയ്യുനണട്ട്.  ഇനനിയുല  ഈ  പ്രവര്ത്തനല ശക്തമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടു
ഫകേഭാണ്ടുകപഭാകുഫമന്നഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് സൂചേനിപനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.

(യു.ഡനി.എഫെട്ട്.  അലഗങ്ങള  മുദഭാവഭാകേലല  വനിളനിചട്ട്  സഭഭാനടപടനികേള
തടസഫപടുത്തനിഫക്കഭാണനിരുന)
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മനി  .    സതീക്കര്:   ഈ  നടപടനി  ശരനിയല.  ദയവഭായനി  അലഗങ്ങള  സതീറനികലയട്ട്

കപഭാകേണല. 

ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാല :  സര്,  കകേരളത്തനില്  ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല

മുന്നണനി  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  ഫനല്ലുല്പഭാദനത്തനിഫന്റെയുല

ഫനല്ലുസലഭരണത്തനിഫന്റെയുല  കേഭാരലത്തനില്  ഏഫറ  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.

പഭാടകശഖേര  സമനിതനികേളക്കട്ട്  ഫകേഭായട്ട്  ഫമതനിയനല  വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്  ഗുണകഭഭാക

വനിഹനിതമഭായനി  നനിശ്ചനിയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്  25  ശതമഭാനല  തുകേയഭാണട്ട്.  പഭാടകശഖേരങ്ങളനില്

ഫകേഭായ്ത്തുഫമതനിയനല  നല്കുന്നതനിനുല  അകതഭാഫടഭാപല  കകേടുപഭാടുസലഭവനിച  ഫമതനി

യനങ്ങളുഫട  ഫമയനിന്റെനന്സട്ട്  വലനിയ ഫവല്ലുവനിളനിയഭായനി നനില്ക്കുന്നതനിനഭാല് പുതനിയ

ഫകേഭായ്ത്തുഫമതനിയനല വഭാങ്ങുന്നതനിനുല ഗുണകഭഭാകവനിഹനിതല ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുല ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്:  സര്,  ബഹുമഭാനഫപട  എല.എല്.എ.  കചേഭാദനിച

കചേഭാദലല  ഭക്ഷലവുല  സനിവനില്  സടപസല  വകുപനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി

ബനഫപടുന്നതല.  അതനിനട്ട്  മറുപടനി  നല്കകേണതട്ട്  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയഭാണട്ട്.

( .… ബഹളല..)

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സനനില് കുമഭാര്): സര്, ആര്.ഫകേ.വനി.ടവ .

പദതനിയുമഭായനി  ബനഫപട്ടുഫകേഭാണഭാണട്ട്  ഫകേഭായ്ത്തുഫമതനിയനല  നല്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനി  സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്. കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിഫന്റെ നനിബനനയനുസരനിചട്ട് നനിശ്ചനിത

ശതമഭാനല ഗുണകഭഭാകവനിഹനിതല വയണഫമനള്ള ആര്.ഫകേ.വനി.ടവ.  പദതനിയുഫട

ഭഭാഗമഭായനി  വന്നനിരനിക്കുന്ന  കേഭാരലമഭാണട്ട്  ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.  ഇകപഭാള

കകേടഭായനി  കേനിടക്കുന്ന  യനങ്ങഫളലഭാല  നന്നഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി

സസതീകേരനിച്ചു ഫകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കകേരള അകഗഭാ ഇന്ഡസതീസട്ട് കകേഭാര്പകറഷഫന്റെ

കനതൃതസത്തനില് കകേടഭായ  യനങ്ങള റനിഫപയര്  ഫചേയട്ട്  പഭാടകശഖേര സമനിതനികേഫള

ഏല്പനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഗവണ്ഫമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. ( .... … ബഹളല.......)

ശതീ  .    മുരളനി  ഫപരുഫനലനി:  സര്,  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില് ഫനല്ക്കൃഷനിക്കഭാരുഫട
പ്രശ്നങ്ങള രൂക്ഷമഭായനി നനിലനനില്ക്കുകമ്പഭാള,  ഇന്നഫല ബഹുമഭാനഫപട പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാവട്ട്  അവനിഫട   വന്നട്ട്  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുകവണനി കേണതീഫരഭാഴുക്കനിയ  സന്ദര്ഭത്തനില്,
ഇവനിഫട  കൃഷനിക്കഭാരുഫട  പ്രശ്നല  ചേര്ച  ഫചേയ്യുന്ന  കവളയനില്  ഇത്തരല  അലകങ്കഭാല
ഫപടുത്തല് എന്തുഫകേഭാണ്ടുല കേര്ഷകേകദഭാഹല  കൂടനിയഭാണട്ട്.  ഫനലട്ട്ല്ല്   സലഭരണത്തനില്
മനില്ലുടമകേളുഫട  ഹഭാന്ഡട്ട് ലനിലഗട്ട്  ചേഭാര്ജജട്ട്  136  എനള്ളതട്ട്  190  രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. ആകറഴട്ട് ഇനങ്ങളനിലഭായഭാണട്ട് ഈ സലഖേല നല്കുന്നതട്ട്.  അതനിഫന്റെ
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നഫലഭാരു  ഭഭാഗല  പണനിയുല  ഫചേയ്യുന്നതട്ട്  കൃഷനിക്കഭാരഭാണട്ട്.  കേര്ഷകേര്  ഫചേയ്തു
ഫകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഈ  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ഇകപഭാള  മനില്ലുടമകേള  പണല
നല്കുന്നനിഫലനള്ള  വലനിയ  പരഭാതനി  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.
കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് അര്ഹതഫപട  ആ  സലഖേല  മനില്ലുടമകേള  മുകഖേനയലഭാഫത
കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് കനരനിടട്ട് ഫകേഭാടുക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

(യു.ഡനി.എഫെട്ട്.  അലഗങ്ങള  ഡയസനിനുമുന്നനില്നനിന്നട്ട്  മുദഭാവഭാകേലല
വനിളനിച്ചുഫകേഭാണനിരുന.)

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ  കേഭാലത്തഭാണട്ട്
മനില്ലുടമകേളുഫട  കപ്രഭാസസനിലഗട്ട്  ചേഭാര്ജജട്ട്   135  രൂപയനില്നനിനല 190  രൂപയഭാക്കനി
വര്ദനിപനിച്ചുഫകേഭാണ്ടുള്ള തതീരുമഭാനഫമടുത്തഫതങ്കനിലുല  ആ തതീരുമഭാനല നടപഭാക്കനിയനിരുന്നനില.
ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകപഭാള  മനില്ലുടമകേള  ഫനലട്ട്ല്ല്  സലഭരനിക്കഭാഫത
മഭാറനിനനിന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  ബഹുമഭാനഫപട  മുഖേലമനനി  ബനഫപടവരുഫട
കയഭാഗല  വനിളനിച്ചുകൂടനി  ടകേഫക്കഭാണ  തതീരുമഭാനത്തനിഫന്റെ   അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
കപ്രഭാസസനിലഗട്ട്  ചേഭാര്ജട്ട്  190  രൂപ യഭായനി  വര്ദനിപനിചതുല  അതുമഭായനി  ബനഫപട
തതീരുമഭാനങ്ങഫളടുക്കഭാന്  സഭാധനിചതുല.  അതനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ഇന്നട്ട്
കേഭാരലങ്ങഫളലഭാല മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതട്ട്. 

മനി  .   സതീക്കര്: പതീസട്ട്.........പതീസട്ട്........ ദയവഭായനി അലഗങ്ങള സതീറനികലയട്ട് കപഭാകേണല.
ബഹുമഭാനഫപട പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവനിനട്ട് ഏതട്ട് സമയത്തുല സലസഭാരനിക്കഭാന് അവസരല
നല്കുല.  പകക്ഷ കചേഭാകദലഭാത്തരകവളയനില് കചേഭാദലങ്ങളുമഭായനി ബനമനിലഭാത്ത കേഭാരലങ്ങള
ഉന്നയനിക്കഭാന്  ആര്ക്കുല  കേഴനിയനില.  ഇതട്ട്  ഇഷ്ടത്തനിഫന്റെയുല  അനനിഷ്ടത്തനിഫന്റെയുല
പ്രശ്നമല, ദയവഭായനി അലഗങ്ങള സതീറനികലയട്ട് തനിരനിച്ചുകപഭാകേണല. വളഫര പ്രധഭാനഫപട
വനിഷയല സലബനനിചഭാണട്ട് അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിനട്ട് കനഭാടതീസട്ട് നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
ആ സമയത്തട്ട്  പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവുളഫപഫട  ആര്ക്കുല  ഇടഫപടട്ട്  സലസഭാരനിക്കഭാന്
അവസരമുണട്ട്.  ജനങ്ങളുഫട ജതീവനിതവുമഭായനി ബനഫപട,  കേര്ഷകേരുഫട ജതീവനിതവുമഭായനി
ബനഫപട  കചേഭാകദലഭാത്തരകവള  നടക്കുന്ന  സമയത്തട്ട്  ബഹളമുണഭാക്കുന്നതട്ട്
ശരനിയല.  കേതീഴ്വഴക്കങ്ങളുല നടപടനിക്രമങ്ങളുല അനുസരനിക്കഭാഫതയുള്ള ഈ നനിലപഭാടട്ട്
ശരനിയല.  ദയവഭായനി  നനിങ്ങള  സതീറനികലയട്ട്  കപഭാകേണല.  പതീസട്ട്.....പതീസട്ട്......
ആവശലത്തനിനട്ട്  വനിശദതീകേരണല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പതീസട്ട്.....പതീസട്ട്......നനിങ്ങള
ദയവഭായനി ഫചേയറനികനഭാടട്ട്  സഹകേരനിക്കണല. 

ശതീ  .    ഫകേ  .    ബഭാബ:  സര്,  കകേരളത്തനിനട്ട്  ലഭനികക്കണ  അരനി  വനിഹനിതല
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  തടഞ്ഞുവചട്ട് കകേരളത്തനിഫല ജനങ്ങഫള അന്നല മുടനിച്ചുഫകേഭാലഭാനഭാണട്ട്
ശമനിച്ചുഫകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  അതുഫകേഭാണട്ട്  കകേരളതീയര്ക്കഭാവശലമഭായ  അരനി  നലഭായ
വനിലയട്ട്   നല്കേഭാന്  ഇകപഭാള മൂന്നട്ട്  ജനിലകേളനില്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്   അരനി
വനിതരണ  കകേന്ദ്രങ്ങള  തുടങ്ങനി  പുതനിയ  മഭാതൃകേ  സൃഷ്ടനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  എലഭാ
ജനിലകേളനിലുല തഭാലൂക്കുകേളനിലുല പഞഭായത്തുകേളനിലുല അത്തരത്തനിലുള്ള അരനി വനിതരണ
കകേന്ദ്രങ്ങള തുടങ്ങനി കകേരളതീയഫര രക്ഷനിക്കഭാന് സലസഭാന സര്ക്കഭാര് തയ്യഭാറഭാകുഫമന്ന
വനിശസഭാസത്തനിലഭാണട്ട് ജനങ്ങള. സര്ക്കഭാര് അതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്:  സര്,  അരനിവനില നനിയനനിക്കുന്നതനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ടകേഫക്കഭാണ  തതീരുമഭാനത്തനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
തനിരുവനന്തപുരല,  ഫകേഭാചനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  തുടങ്ങനിയ  പ്രധഭാന  ജനിലഭാകകേന്ദ്രങ്ങളനില്
അരനിക്കട  ആരലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.  നഭാഫളകയഭാ  മഫറന്നഭാകളഭാ  ആലപ്പുഴ,  പഭാലക്കഭാടട്ട്
എന്നതീ  ജനിലകേളനില്  ആരലഭനിക്കുകേയുല  തുടര്ന്നട്ട്  മഫറലഭാ   ജനിലഭാകകേന്ദ്രങ്ങളനിലുല
അരനിക്കടകേള  ആരലഭനിക്കഭാന്  തതീരുമഭാനഫമടുക്കുകേയുല  ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.   1535-ല്പരല
വരുന്ന  സടപകകേഭാ  ഔടട്ട് ഫലറട്ട്  വഴനി  എലഭായനിനല  അരനിയുല  നലഭായവനിലയ്ക്കുല
സബ്സനിഡനി നനിരക്കനിലുല  നല്കേനിഫക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    ഫകേ  .    രഭാജന്:  സര്, 2013-ല് ഫപ്രഭാഫെ.  ഫകേ.  വനി.  കതഭാമസട്ട് കകേന്ദ്ര ഭക്ഷല
വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന്നകപഭാള  നടപനിലഭാക്കഫപട  നനിയമല  മൂനവര്ഷക്കഭാലമഭായനി
കകേരളത്തനില്  യു.ഡനി.എഫെട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കഭാത്തതനിഫന്റെ  കപരനില്
കകേരളത്തനിനട്ട് എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുഫട  നഷ്ടമഭാണുണഭായഫതന്നട്ട്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
അതട്ട് മറനികേടക്കഭാന് ഏഫതങ്കനിലുല നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയുകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്:  സര്,  കദശതീയ ഭക്ഷലഭദതഭാനനിയമല  കകേരളത്തനില്
സമയത്തട്ട്  നടപഭാക്കനിയനിഫലന്ന  അലഗത്തനിഫന്റെ  അഭനിപ്രഭായല  ശരനിയഭാണട്ട്.
മൂനവര്ഷക്കഭാലല പനിന്നനിടുകേയുല അതനിനുകശഷല ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല മുന്നണനി
സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വരനികേയുല ഫചേയ സന്ദര്ഭത്തനിലഭാണട്ട് ഈ നനിയമവുമഭായനി
സര്ക്കഭാര് മുകന്നഭാട്ടുകപഭായതട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ ഭരണകേഭാലത്തട്ട് ഈ നനിയമല
നടപഭാക്കഭാത്തതുമൂലമുണഭായ  നഷ്ടല സലസഭാന സര്ക്കഭാര് കേണക്കഭാക്കനിയനില. 

ശതീ  .    ഫകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി:  സര്,  സലഭരനിച  ഫനലനിഫന്റെ  പണല  വളഫര
ടവകേനിയഭാണട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിനുമുമ്പട്ട് ഫലവനി  സമ്പ്രദഭായ
മുണഭായനിരുന്നകപഭാള ഫനലട്ട്ല്ല്  അളനകേഴനിഞ്ഞഭാല് പനികറദനിവസല തഫന്ന  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളവഴനി പണല  ലഭനിക്കുമഭായനിരുന. ഫനലട്ട്ല്ല്  അളന്നതനിഫന്റെ ഫറസതീപ്റട്ട് കേനിട്ടുന്ന
മുറയട്ട്  അകപഭാളത്തഫന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പണല  ലഭനിക്കുന്ന  സലവനിധഭാനഫത്തക്കുറനിചട്ട്
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിക്കുകമഭാ;  ഇടതുപക്ഷ  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ
പ്രകേടനപത്രനികേയനില്  ഇഫതഭാഫക്ക  പറയുനണട്ട്.  അടുത്ത  വനിളഫവടുപ്പുമുതല്   ഈ
രതീതനി നടപഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്:  സര്,  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നതനിനുകശഷല  മുന്  ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  ഫനലട്ട്ല്ല്  സലഭരനിച  വകേയനില്  ഫകേഭാടുത്തു
തതീര്ക്കഭാനുണഭായനിരുന്ന മുഴുവന് തുകേയുല കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നല്കുകേയുണഭായനി.  പനിന്നതീടട്ട്
ഫനലട്ട്ല്ല്  സലഭരനിച  വകേയനിലുള്ള  തുകേയുല കേഭാലതഭാമസലകൂടഭാഫത നല്കുകേയുണഭായനി.
ഫനലട്ട്ല്ല്  സലഭരനിക്കുകമ്പഭാളത്തഫന്ന പണല  നല്കുന്ന നടപടനികേഫളക്കുറനിചട്ട് സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്. അതനിനട്ട് പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുഫമന്നഭാണട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്. 
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ശതീമതനി സനി  .    ഫകേ  .    ആശ: സര്,  ഫവച്ചൂര് കമഭാകഡണ് ടറസട്ട് മനിലനില് ഫനലട്ട്ല്ല്
സലഭരനിചട്ട് കുടനഭാടട്ട് ടറസട്ട് എന്ന കപരനില്  33  രൂപ നനിരക്കനില് സടപകകേഭാ വഴനി
വനിതരണല  ഫചേയ്യുന്നതഭായനി  അറനിയനിച്ചു.   ഇകപഭാള  സലഭരനിച  ഫനലനിഫന്റെ  മുഴുവന്
തുകേയുല  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഫകേഭാടുത്തുതതീര്ത്തുഫവന്നഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനഫപട  മനനി  പറഞ്ഞതട്ട്.
എന്നഭാല് ഫവച്ചൂര് കമഭാകഡണ് ടറസട്ട് മനിലനില് സലഭരനിച ഫനലനിഫന്റെ സലഭരണവനില
മൂനനഭാലട്ട് മഭാസമഭായനി നല്കേനിയനിടനില. ഇതനിനഭായനി എന്തട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്?

(കചേഭാകദലഭാത്തരകവള  റദ്ദുഫചേയട്ട്   അടനിയന്തരപ്രകമയല  ചേര്ചയ്ഫക്കടുക്കഭാത്ത
ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  നനിലപഭാടനില്  പ്രതനികഷധനിചട്ട്  യു.ഡനി.എഫെട്ട്.  അലഗങ്ങള
കചേഭാകദലഭാത്തരകവള ബഹനിഷ്കരനിചട്ട് സഭയനില്നനിനല ഇറങ്ങനികപഭായനി.)

ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്: സര്, ഫവച്ചൂര് കമഭാകഡണ് ടറസട്ട് മനിലനില് സലഭരനിച
ഫനലനിഫന്റെ  തുകേ  ഫകേഭാടുകക്കണതട്ട്  ആ  സഭാപനമഭാണട്ട്.  ആ  സഭാപനല  ഫനലട്ട്ല്ല്
സലഭരനിക്കുകേയുല അവരുഫട സസന്തല ബഭാന്ഡഭായനി പ്രകതലകേയനിനല അരനി മഭാര്ക്കറനില്
ഇറക്കനി ബനിസനിനസട്ട്  നടത്തുകേയുമഭാണട്ട്.  നമ്മുഫട പനി.ഡനി.എസട്ട്.-മഭായനി ബനഫപടല
ഈ സഭാപനല പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്. എന്നഭാല്  ഓയനില് പഭാമനിഫന്റെ ഫവച്ചൂര് കമഭാകഡണ്
ടറസട്ട് മനിലനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന അരനി മുഴുവനുല സടപകകേഭാവഴനി  സലഭരനിക്കഭാന്
ആ  സഭാപനവുമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  തതീരുമഭാനഫമടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  അവര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
അരനിക്കട്ട്  32.50  രൂപ നല്കേഭാനുല  33  രൂപയട്ട് ആ അരനി  മഭാര്ക്കറനില് വനിപണനല
ഫചേയ്യഭാനുല  തതീരുമഭാനനിചതനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  90  ഫമടനികേട്ട്  ടണ്  അരനി
സടപകകേഭാ ഇതനിനകേല എടുത്തുകേഴനിഞ്ഞു. 247 ടണ് അരനിക്കട്ട് സടപകകേഭാ ഓര്ഡര്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആ സഭാപനല അരനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനുസരനിചട്ട് സടപകകേഭായട്ട്
ടകേമഭാറുല.  കകേഭാടയല,  എറണഭാകുളല,  ആലപ്പുഴ തുടങ്ങനിയ ജനിലകേളനില് അവര്തഫന്ന
കനരനിടട്ട്  വനിതരണല  ഫചേയ്യഭാഫമന്നട്ട്  സമ്മേതനിചനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല് മലബഭാര്
കമഖേലയനില്കടനി  അരനി  വനിതരണല  ഫചേയ്യഭാനുള്ള  തതീരുമഭാനല  സര്ക്കഭാര്  ആ
സഭാപനഫത്ത അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ശതീ  .    ഫകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട്  : സര്,  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  മുന്നണനി
ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  കകേരളത്തനില് ഫനലട്ട്ല്ല്  സലഭരണല  മഭാതൃകേഭാപരമഭായഭാണട്ട്  നടത്തുന്നതട്ട്.
എന്നഭാല് സലഭരനിച ഫനലനിഫന്റെ  വനില നല്കുന്നതനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് മനനഃപൂര്വ്വമഭായ
കേഭാലതഭാമസല വരുത്തുന്നതനിനഭാല് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കൃതലസമയത്തട്ട് പണല ലഭനിക്കഭാത്ത
അവസയുണഭാകുന.  ഇക്കഭാരലല  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;  കൃതലസമയത്തുതഫന്ന
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിനല  പണല  ലഭലമഭാക്കനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നല്കുന്നതനിനുള്ള
സദൗകേരലല ഏര്ഫപടുത്തുകമഭാ?
1075/2017.
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ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്:  സര്,   സലഭരനിക്കുന്ന  ഫനലനിനട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
നല്കുന്ന തഭാങ്ങുവനില  14.70  രൂപയഭാണട്ട്.  അതനിനുപുറകമ സലസഭാന ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്
7.80  രൂപ കസ്റ്ററട്ട് ഇന്ഫസന്റെതീവട്ട് കബഭാണസല നല്കേനിയഭാണട്ട്  22.50  രൂപയട്ട് ഫനലട്ട്ല്ല്
സലഭരനിക്കുന്നതട്ട്.  കകേന്ദ്രല  നല്കകേണ  തഭാങ്ങുവനില  എകപഭാഴുല  ടവകേനിയഭാണട്ട്
ലഭനിക്കുന്നതട്ട്.  അതുഫകേഭാണഭാണട്ട്  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഫനലനിഫന്റെ  വനില  നല്കുന്നതനില്
കേഭാലതഭാമസല കനരനിടുന്നതട്ട്. കേഴനിഞ്ഞ സതീസണനില് ഫനലട്ട്ല്ല് സലഭരനിച വകേയനില്  124
കകേഭാടനി  രൂപ  ലഭനിക്കഭാനുണട്ട്.  അതട്ട്  ഈയഭാഴ്ചതഫന്ന  ലഭനിക്കുഫമന്നഭാണട്ട്
മനസനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  അതനിനഭാവശലമഭായ  എലഭാ  നടപടനികേളുല  പുകരഭാഗമനിച്ചു
ഫകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ആയുധ പരനിശതീലനല അവസഭാനനിപനിക്കഭാനുല ഗൂഢപ്രവര്ത്തനങ്ങള
നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുല നടപടനി

2  (*2) ശതീ  .   സനി  .   ഫകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന്:
ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലസതീര്  :
ശതീ  .   കജഭാണ് ഫഫെര്ണഭാണസട്ട്:
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന്:  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  രഹസലല കചേഭാര്ത്തനിഫയന്നഭാകരഭാപനിചട്ട്  അതനിക്രൂരമഭായ മര്ദ്ദേനത്തനിനനിരയഭാക്കനി
ഫയനല അപഭായഫപടുത്തഭാന് ശമനിച്ചുഫവനല കേഭാണനിചട്ട് ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  കനതഭാവട്ട്
നല്കേനിയ പരഭാതനി ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പരഭാതനിയനില്  ടകേഫക്കഭാണ  നടപടനി  എഫന്തഭാഫക്കയഭാഫണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  പ്രകതലകേ  വനിഭഭാഗഫത്ത  നനികയഭാഗനിചട്ട്  അകനസഷണല  നടത്തഭാന്
തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി)  ക്രമസമഭാധഭാനല  പുലര്ത്തഭാനഭായനി,  അകധഭാകലഭാകേ  ഗുണഭാസലഘമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഈ സലഘത്തനിഫന്റെ ആയുധ പരനിശതീലനല  അവസഭാനനിപനിക്കഭാനുല
ഗൂഢപ്രവര്ത്തനങ്ങള നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുല നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  മനനിമഭാര്  ഉളഫപഫടയുള്ള  കനതഭാക്കള  സലസഭാനത്തുവന്നട്ട്
ഭതീഷണനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിഫനതനിഫര  നനിയമനടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്  എഫന്തങ്കനിലുല
തടസമുകണഭാഫയന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

മുഖേലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്): സര്, 

(എ)  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.  മുന്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  പ്രവര്ത്തകേനഭായ
തനിരുവനന്തപുരല കേരകുളല സസകദശനി വനിഷ്ണു എന്ന യുവഭാവട്ട് തനിരുവനന്തപുരല ജനറല്
ആശുപത്രനിയനില്  ചേനികേനിത്സയനിലനിരനിക്കഫവ  കഫെഭാര്ടട്ട്  കപഭാലതീസനില്  നല്കേനിയ
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ഫമഭാഴനിപ്രകേഭാരല ടനിയഭാഫന ആറനിങ്ങലനിനുസമതീപത്തുനനിന്നട്ട് തടനിഫക്കഭാണ്ടുവന്നട്ട്  കകേഭാടയകേല,
ഫകേഭാടഭാരക്കര  എന്നനിവനിടങ്ങളനിഫല  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  കേഭാരലഭാലയങ്ങളനില്
15-12-2016  മുതല്  22-1-2017  വഫരയുള്ള  തതീയതനികേളനില്  അനലഭായമഭായനി
തടങ്കലനില്  പഭാര്പനിചട്ട്  കദകഹഭാപദവല  ഏല്പനിക്കുകേയുല  ഫകേഭാനകേളയുഫമന്നട്ട്
ഭതീഷണനിഫപടുത്തുകേയുല  "സനി.പനി.ഐ.(എല)  കേണ്ണൂര്  ജനിലഭാ  ഫസക്രടറനി  പനി.
ജയരഭാജഫന്റെ  പതീഡനലമൂലല  ആത്മഹതല  ഫചേയ്യുന"  എന്നട്ട്  നനിര്ബനനിചട്ട്  എഴുതനി
വഭാങ്ങുകേയുല ഫചേയ്തുഫവന്ന ഫമഭാഴനിയുഫട  ഫവളനിചത്തനില്  40-ഓളല  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.
പ്രവര്ത്തകേഫര  പ്രതനിയഭാക്കനി  കഫെഭാര്ടട്ട്  കസ്റ്റഷനനില്  Cr.No.227/17-ാം  നമ്പരഭായനി
കകേഫസടുത്തട്ട് അകനസഷണല നടത്തനിവരുന. 

(ബനി)  ഈ  കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ഫചേയ  അകന്ന  ദനിവസലതഫന്ന  ഐ.ജനി.പനി.
തനിരുവനന്തപുരല  കറഞനിഫന്റെ  ഉത്തരവുപ്രകേഭാരല  തുടരകനസഷണല  കേണ്കടഭാള  റല
എ.സനി.പനി. നടത്തനിവരനികേയുമഭാണട്ട്. 

(സനി) ആയുധ പരനിശതീലനല നടത്തുന്നതഭായനി ശദയനില്ഫപടഭാല് കേര്ശനമഭായ
നനിയമനടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  അകതഭാഫടഭാപല  ആരഭാധനഭാലയങ്ങളനില്
ആയുധ  പരനിശതീലനല  നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  നനിയമ  നനിര്മ്മേഭാണല
നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.

(ഡനി) ഭതീഷണനി ഉയര്ത്തഭാന് ആര്ക്കുല അവകേഭാശമനില.

ശതീ  .    സനി  .    ഫകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന്  : സര്,  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  ശഭാഖേകേളനിലുല
കേലഭാമ്പുകേളനിലുല  ആയുധ  പരനിശതീലനല  നടത്തുന്നനിഫലന്ന  വഭാദല  ഫപഭാളനിയുകേയഭാണട്ട്.
പ്രഭാഥമനികേ  ശനിക്ഷഭാവര്ഗ്ഗ  കേലഭാമ്പുകേളനിലുല  അടനിസഭാന  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുല
പഭാലക്കഭാടുള്ള  രഹസല  കേലഭാമ്പനിലുല  വഭാള,  ചുരനികേ  തുടങ്ങനിയ  ആയുധങ്ങള
പരനിശതീലനിപനിക്കഭാറുഫണന്ന  വനിവരല  പുറത്തുവന്ന  വനിഷ്ണു  ഫവളനിഫപടുത്തനിയനിരനി
ക്കുകേയഭാണട്ട്.  പ്രചേഭാരകേര് ഏഫതങ്കനിലുഫമഭാരു  ആയുധല  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനില്
പ്രകതലകേ  പരനിശതീലനല  കനടനിയനിരനിക്കണല.  വഭാള  ശത്രുവനിഫന്റെ  ഫനഞനില്
കുത്തനിയനിറക്കനിയകശഷല  കേറക്കനി  ആന്തരനികേഭാവയവങ്ങളക്കട്ട്  മുറനികവല്പനിക്കുന്ന
രതീതനിയഭാണട്ട്  പ്രകതലകേമഭായനി  പരനിശതീലനിപനിക്കുന്നതട്ട്.  ശത്രുവനിഫന്റെ  മരണല
ഉറപഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഈ  രതീതനിയനിലുള്ള  പരനിശതീലനല  നല്കുന്നഫതന്ന   വനിവരമഭാണട്ട്
പുറത്തുവനഫകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  പ്രഹര്  എന്ന  ആക്രമണ  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  തഭാന്
പരനിശതീലനല കനടനിയഫതന്നഭാണട്ട് വനിഷ്ണു ഫവളനിഫപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതുകപഭാലുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലസഭാനത്തുടനതീളല  നടക്കുനണട്ട്.  മഞവനിളഭാകേല  എന്ന
പ്രകദശഫത്ത  ബഭാലസലഘല  ഏരലഭാ  ഫസക്രടറനിയഭായ  ഒരു  ബഭാലഫന  ഇവര്
പനിടനിച്ചുഫകേഭാണ്ടുകപഭായനി  രഹസല  അറയനില്വചഭാണട്ട്  മര്ദ്ദേനിചട്ട്  അവശനഭാക്കനിയതട്ട്.
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കകേഭാവളഫത്ത ദളനിതട്ട്  വനിദലഭാര്തനിയഭായ  ഫചേറുപക്കഭാരഫനയുല  ഇവര്  പനിടനിച്ചുഫകേഭാണ്ടു
കപഭായനി  ആക്രമണത്തനിനട്ട്  വനികധയമഭാക്കനി.  കകേരളത്തനില്  അകങ്ങഭാളമനികങ്ങഭാളമുള്ള
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  കേലഭാമ്പുകേളനില് പരനിശതീലനല കനടനിയ ഇകടര് നഭാടനില് നടത്തുന്ന
അക്രമവഭാഴ്ചയ്ഫക്കതനിഫര ശക്തമഭായ നനിലപഭാടട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  ശഭാഖേകേളനില്

ഇത്തരത്തനിലുള്ള  പരനിശതീലനങ്ങള  നടത്തുനഫവന്നതട്ട്  അതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്നവര്തഫന്ന  ഇകപഭാള  പരസലമഭായനി  പറയഭാന്  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.

അതനിഫലഭാന്നഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനഫപട  അലഗല  ചൂണനിക്കഭാണനിച  വനിഷ്ണുവനിഫന്റെ

ഫവളനിഫപടുത്തല്.  അതനിനുമുമ്പുല  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.കേഭാരഭായനിരുന്നവര്  ഈ  അക്രമ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  മനലമടുത്തട്ട്  സലഘടന  വനിടട്ട്  ഇത്തരല  വസ്തുതകേള

ഫവളനിഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിവനിധ  തരത്തനിലുള്ള  ആക്രമണ  രതീതനികേള

ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  ശഭാഖേകേളനില്  പരനിശതീലനിപനിക്കുന.  എലഭാത്തനിഫന്റെയുല  ലക്ഷലല

ഒന്നഭാണട്ട്.  ആഫള  ഫകേഭാലഫപടുത്തല്  മഭാത്രമല,  അതനിക്രൂരമഭായനി  ഫകേഭാലഫപടുത്തുകേ

എന്നതഭാണട്ട് ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  ശഭാഖേകേളനില് നല്കുന്ന പരനിശതീലനത്തനിഫന്റെ ഏറവുല

പ്രധഭാനഫപട  സത്ത.  അകതഭാഫടഭാപല  ഒരു  വലക്തനിയനിലുള്ള  മനുഷലതസല

ഊറനിക്കളയഭാന് കേഴനിയുന്ന പരനിശതീലന രതീതനികേളുല ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്. സസതീകേരനിക്കുന.

സഭാധഭാരണ  ഒരു  മനുഷലന്  ശഭാഖേയനില്  കപഭായനി  പരനിശതീലനല  കനടുന്നതനിലൂഫട

അകദ്ദേഹത്തനിലുള്ള  മനുഷലതസല  ഇലഭാതഭാവുകേയഭാണട്ട്.  ഏതട്ട്  ക്രൂരകൃതലവുല  ഫചേയ്യഭാന്

കേഴനിയുന്ന  മഭാനസനികേഭാവസയനികലയട്ട്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  ശഭാഖേയനിലുള്ളവഫര

എത്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്  ഫചേയ്യുന്നതട്ട്.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  പരനിശതീലനല  വലഭാപകേമഭായനി

നടക്കുന എന്നതട്ട് ശരനിതഫന്നയഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    സനി  .    ഫകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന്:  സര്,  കകേരളല  എന്തുഫകേഭാണ്ടുല  ഒരു  മകതതര

സലസഭാനമഭാണട്ട്.  ഇന്തലയുല  ഒരു  മകതതര  രഭാജലമഭാണട്ട്.  നമ്മുഫട  രഭാജലത്തട്ട്

വളര്നവനഫകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  വര്ഗ്ഗതീയതയുഫട  തതീവ്രത  മനസനിലഭാക്കനി  അടുത്ത

കേഭാലത്തട്ട്  കകേരളത്തനിഫല  മുഖേലമനനിഫക്കതനിരഭായനി  ഉയര്ത്തനിയ  ആക്രമണ

ഭതീഷണനിഫക്കതനിഫര  കയഭാജനിച ഒരു നനിലപഭാടട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന് പ്രതനിപക്ഷമുളഫപഫട

ബഭാദലസരഭായനിരുന.  പ്രതനിപക്ഷല  ഇകപഭാള  സഭ  ബഹനിഷ്കരനിചതട്ട്  ഇതു

ഫകേഭാണഭായനിരനിക്കഭാല എന്ന അഭനിപ്രഭായമഭാണട്ട് എനനിക്കുള്ളതട്ട്.  ഇതട്ട് ഇകന്നഭാ ഇന്നഫലകയഭാ

തുടങ്ങനിയതല.  ഫബനനികറഭാ  മുകസഭാളനിനനിയുഫട  കേഭാലത്തട്ട്  ഇറഭാലനിയന്  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റട്ട്

പഭാര്ടനി  കനതഭാവട്ട്  അകന്റെഭാണനികയഭാ  ഗഭാലസനി ഭരണ വനിദലഭാഭലഭാസ  രലഗത്തട്ട്

സസതീകേരനികക്കണ നനിലപഭാടുകേള സലബനനിച്ചുല പദൗരസമൂഹവുല ഭരണവുല തമ്മേനിലുള്ള
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ഒത്തനിണക്കഫത്തക്കുറനിച്ചുല  വലക്തമഭാക്കനിയതനിഫനത്തുടര്ന്നഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹകത്തഭാടട്ട്

നതീചേവുല നനിഷ്ഠൂരവുമഭായ സമതീപനല സസതീകേരനിചഫതന്നട്ട് നമുക്കറനിയഭാല. 20 വര്ഷകത്തയട്ട്

ബദനിഫയ  മരവനിപനിക്കണഫമന്നട്ട്  ആകക്രഭാശനിച,  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല  നടത്തഭാന്

കപഭാലുല  മുതനിര്ന്ന  ക്രൂരനഭായ  ഭരണഭാധനികേഭാരനിഫയ  നഭാല  ചേരനിത്രത്തനിലൂഫട

മനസനിലഭാക്കനിയവരഭാണട്ട്.  ഇതുകപഭാഫല കകേരളത്തനില് സമൂഹത്തനിഫന്റെ പുകരഭാഗതനിക്കുല

വളര്ചയ്ക്കുല  പദൗരസമൂഹത്തനിഫന്റെയുല  ഭരണത്തനിഫന്റെയുല  ഒത്തനിണക്കത്തനിനുലകവണനി

ആഹസഭാനല  നടത്തനി  ഭരണകമഖേലയനികലയട്ട്  ഉയര്നവന്ന  സഖേഭാവട്ട്  പനിണറഭായനി

വനിജയഫന ഇന്തലയനില് ഒരു സലത്തുല പ്രസലഗനിക്കഭാന് അനുവദനിക്കനിഫലന്നട്ട് ഭതീഷണനി

മുഴക്കനിയ  ബനി.ഫജ.പനി.  കനതഭാവനിഫനതനിഫര  നടപടനി  സസതീകേരനികക്കണതകല?

ഇക്കഭാരലത്തനില്  പ്രതനിപക്ഷവുല  കയഭാജനിച്ചുനനില്കക്കണതഭാഫണന്ന  അഭനിപ്രഭായമഭാണട്ട്

എനനിക്കുള്ളതട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില് എന്തുനടപടനിയഭാണട്ട് ഗവണ്ഫമന്റെനിനട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന്

കേഴനിയുകേ;  എന്തുനടപടനിയഭാണട്ട് ഗവണ്ഫമന്റെട്ട് സസതീകേരനിചതട്ട്?   

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്: സര്, ബഹുമഭാനഫപട അലഗല വളഫര ദതീര്ഘമഭായ
കചേഭാദലമഭാണട്ട് കചേഭാദനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  മതനനിരകപക്ഷത നമ്മുഫട രഭാജലത്തനിഫന്റെ ഏറവുല
വലനിയ  മുഖേമുദയഭാണട്ട്.  ഇന്തല  ഒരു  മതനനിരകപക്ഷ രഭാഷ്ട്രമഭാണട്ട്.  എന്നഭാല്  നമ്മുഫട
രഭാജലത്തനിനട്ട്  ഭരണകനതൃതസല   നല്കുന്ന ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  മതനനിരകപക്ഷതയനില്
വനിശസസനിക്കുന്നനില.  മതനനിരകപക്ഷതയട്ട്  അവര്  പൂര്ണമഭായുല  എതനിരഭാണട്ട്,  അതട്ട്
പലകപഭാഴഭായനി  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുമുണട്ട്.  നനിര്ഭഭാഗലകേരമഭായ വസ്തുത,  പഭാര്ലഫമന്റെനിനകേത്തു
തഫന്ന  മതനനിരകപക്ഷ  രഭാഷ്ട്രഫമന്നട്ട്  രഭാഷ്ട്രഫത്ത  വനിവക്ഷനിക്കുന്നതഭാണട്ട്  ഏറവുല
വലനിയ  ആപഫത്തന്നട്ട്  ഉത്തരവഭാദഫപട  കകേന്ദ്ര  മനനിതഫന്ന  പ്രസ്തഭാവനിക്കുന്ന
അവസയുണഭായനിരനിക്കുന.  നമ്മുഫട  രഭാജലത്തനിഫന്റെ  മതനനിരകപക്ഷതയട്ട്  ഭതീഷണനി
ഉയരുന്ന ഈ സഭാഹചേരലത്തനില്  അതനിഫനതനിഫര  ഉറച  നനിലപഭാടട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന്
മതനനിരകപക്ഷ  ചേനിന്തഭാഗതനിക്കഭാര്ഫക്കലഭാല  കേഴനിയുല.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഞങ്ങള
മതനനിരകപക്ഷരഭാഫണന്നട്ട് അവകേഭാശഫപടതുഫകേഭാണ്ടുമഭാത്രല കേഭാരലമനില. മതനനിരകപക്ഷത
സലരക്ഷനിക്കഭാനഭാകേണഫമങ്കനില്  വര്ഗ്ഗതീയതയ്ഫക്കതനിഫര  ഉറച  നനിലപഭാഫടടുക്കഭാന്
കേഴനിയണല. വര്ഗ്ഗതീയതയ്ഫക്കതനിഫര ഉറച നനിലപഭാടട്ട് എടുത്തുഫകേഭാണ്ടുല വര്ഗ്ഗതീയതകയഭാടട്ട്
വനിട്ടുവതീഴ്ചയനിലഭാത്ത  സമതീപനല  സസതീകേരനിച്ചുഫകേഭാണ്ടുല  മഭാത്രകമ  മതനനിരകപക്ഷത
സലരക്ഷനിക്കഭാനഭാകൂ.  ഇവനിഫട  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  ഉയര്ത്തനിയ  ഭതീഷണനിഫയക്കുറനിചട്ട്
പറയുകേയുണഭായനി. പണട്ട് കേടത്തുവഞനിയുള്ള സലത്തട്ട് രണ്ടുകേഭാലനിനുല സസഭാധതീനമനിലഭാത്ത
ഒരഭാള പണല വഭാങ്ങഭാന് ഇരനിക്കുമഭായനിരുന.  ഒരഭാളുമഭായനി  സലസഭാരനിക്കുന്നതനിനനിടയട്ട്
കേഭാലനിലഭാത്ത  ആള  'ഒരു  ചേവനിടട്ട്  വച്ചുതന്നഭാലുണകലഭാ'  എനപറയുകേയുണഭായനി.
ഈ  ഭതീഷണനിയുല  അത്തരത്തനിലുള്ളതഭാണട്ട്;  ആരുല  വകേവയ്ക്കുന്നതല.  എന്തുല
വനിളനിച്ചു  പറയുന്ന വനിടുവഭായന്മഭാര്  നമ്മുഫട നഭാടനിലുണട്ട്.  അതനില്  ഭയന കപഭാകുന്ന
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ആരഭാണട്ട് നമ്മുഫട നഭാടനിലുള്ളതട്ട്?  ഇവനിഫട ബഹുമഭാനഫപട അലഗല പ്രതനിപക്ഷഫത്ത
ഉപകദശനിക്കുന്നതട്ട്  കകേട്ടു.  അകദ്ദേഹല  കേഭാരലങ്ങള  ശരനിക്കുല  മനസനിലഭാക്കഭാഫതയഭാണട്ട്
പറഞ്ഞഫതന്നഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്  കതഭാനന്നതട്ട്.  ചേനില  കേഭാരലങ്ങളനില്  ബനി.ഫജ.പനി.യുല
കകേഭാണ്ഗസല ഒന്നനിചഭാണട്ട്; ശതീ. കുമ്മേനല രഭാജകശഖേരനുല ശതീ. വനി. എല. സധതീരനുല
ഒകര  സസരത്തനിലഭാണട്ട്  സലസഭാരനിക്കുന്നതട്ട്;  ഒകര  വഭാചേകേത്തനിലഭാണട്ട്  പലകപഭാഴുല
സലസഭാരനിക്കുന്നതുല  ആശയങ്ങള  മുകന്നഭാടട്ട്  വയ്ക്കുന്നതുല.  എങ്ങഫനയഭാണട്ട്
അത്തരഫമഭാരു നനിലപഭാടട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയുന്നതട്ട്?   കകേരളത്തനിഫല എത്രകയഭാ
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലുല  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനിലുല  ബനി.ഫജ.പനി.  യുല
യു.ഡനി.എഫെട്ട്.ഉല  കയഭാജനിചട്ട്  നനില്ക്കുനണട്ട്.  അവര്ക്കട്ട്  എങ്ങഫനയഭാണട്ട്  കയഭാജനിചട്ട്
നനില്ക്കഭാന്  കേഴനിയുന്നതട്ട്?   അവസരവഭാദപരമഭായ  നനിലപഭാടട്ട്  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിലൂഫട
എതനിര്കക്കണതനിഫന  എതനിര്ക്കഭാഫത   പകരഭാക്ഷമഭായനി കപ്രഭാത്സഭാഹനല  നല്കുന്ന
നനിലപഭാടഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല് മലഗലഭാപുരഫത്ത  ജനങ്ങള  വളഫര നല
രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  ഈ  ഭതീഷണനി  കനരനിടുന്നതനിനട്ട്  മുന്നനിടനിറങ്ങനിയതട്ട്.  മുകസഭാളനിനനിയുഫട
കേഭാരലല  പറയുകേയുണഭായനി.  മുകസഭാളനിനനിയുഫട  ഫെഭാസനിസ്റ്റട്ട്  സലഘടനഭാ  രൂപമഭാണട്ട്
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ഫന്റെ  സഭാപകേ
കനതഭാക്കളനില്  ഒരഭാളഭായനിരുന്ന  കഡഭാ.  മുഫഞ  ഇറലനിയനില്  കപഭായനി  ഫെഭാസനിസ്റ്റട്ട്
സലഘടനഭാരൂപല  സസഭായത്തമഭാക്കുകേയുല  മുകസഭാളനിനനിയുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തുകേയുല
അവനിടഫത്ത  ഫെഭാസനിസ്റ്റട്ട്  പരനിശതീലന   കകേന്ദ്രങ്ങള  സന്ദര്ശനിക്കുകേയുല  ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.
അതനില്  ആകവശലപൂണട്ട്  അത്തരല  പരനിശതീലന  രതീതനികേളഭാണട്ട്  ഇവനിഫട
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.  ഒരു  സലത്തുല  കേഭാലുകുത്തഭാന്
അനുവദനിക്കനിഫലനള്ള ഭതീഷണനിഫയഭാഫക്ക  വതീണ്വഭാക്കുകേളഭായനി മഭാത്രകമ കേഭാകണണതുള,
അവഫയഭാനല ഈ നഭാടനില് ആരുല വനിലമതനിക്കുന്നതല. 

ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലസതീര്:  സര്,  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  തതീവ്രമഭായ  രതീതനിയനില്
കകേരളത്തനിഫന്റെ  ക്രമസമഭാധഭാനല  തകേര്ക്കഭാനഭായനി  കബഭാധപൂര്വ്വല  അക്രമല  നടത്തനി
ഫക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  കനരഫത്ത  സനി.പനി.ഐ.(എല)-ഫന
മഭാത്രമഭാണട്ട്  ആക്രമനിചനിരുന്നഫതങ്കനില്,  ഡനി.ടവ.എഫെട്ട്.ഐ.  പ്രവര്ത്തകേര് മഭാത്രമഭാണട്ട്
ഫകേഭാലഫപടനിരുന്നഫതങ്കനില്  ഇകപഭാള  ദളനിതര്ക്കട്ട്  കനഫരയുല  ആക്രമണല
നടത്തുകേയഭാണട്ട്.   അതനിഫന്റെ  ഏറവുല അവസഭാനഫത്ത ഉദഭാഹരണമഭാണട്ട്  കനമഫത്ത
കേലനിയൂരനില്  കഹഭാല  ടമ്മ്യൂഷന്  ഫസന്റെര്  നടത്തുന്ന  ദളനിതട്ട്  യുവതനിഫയ  ക്രൂരമഭായ
രതീതനിയനില്  ആക്രമനിചതട്ട്.  ആ  കകേസനിഫന്റെ  ഇകപഭാഴഫത്ത  അവസഫയന്തഭാണട്ട്?
സനി.പനി.ഫഎ.(എല).-ഫന്റെ സലസഭാന ഫസക്രടറനി പ്രസലഗനിക്കുന്ന കവദനിയുഫട 100 മതീറര്
അപ്പുറത്തുല ശതീ.  എല.  എ.  കബബനി പ്രസലഗനികക്കണ ഫപഭാതുകയഭാഗത്തനിനട്ട്  മുമ്പുള്ള
ദനിവസല  കവദനിയുഫട  സമതീപവുല  കബഭാലഫബറനിഞ്ഞട്ട്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  പ്രകകേഭാപനല
സൃഷ്ടനിക്കുന.  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  ബഹുമഭാനഫപട  മുഖേലമനനി  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത
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സമഭാധഭാന  കയഭാഗത്തനിനുകശഷവുല  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  തലകശരനി  കമഖേലയനില്
കബഭാധപൂര്വ്വല സലഘര്ഷല സൃഷ്ടനിക്കുന്നതട്ട് അങ്ങയുഫട ശദയനിലുകണഭാ;  ഇത്തരല
കേഭാരലങ്ങഫള  നനിയനനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്   എഫന്തഭാഫക്ക  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുല;
ഭതീരുക്കളഭായ  കനതഭാക്കള  നടത്തുന്ന  വനിടുവഭായത്തല   നനിയനനിക്കഭാന്   കേര്ശന
നടപടനി  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനല  ഉണഭാകുകമഭാ?   ഇതുസലബനനിചട്ട്  നമ്മുഫട
മുന്നനില്  പ്രതീസനിഫഡന്റുണട്ട്.  ഒരു  പ്രസലഗത്തനിഫന്റെ  കപരനില്   ഉത്തരവഭാദനിതസഫപട
മുതനിര്ന്ന  ഒരു  ഫപഭാതുപ്രവര്ത്തകേഫന  കേള്ളകക്കസനില്ഫപടുത്തനി  ജയനിലനിലടചനിട്ടുണട്ട്.
ഞങ്ങള ഫകേഭാന്നനിട്ടുണട്ട്,   ഇനനിയുല ഫകേഭാല്ലുഫമന്ന നനിലയനില് ഇവനിഫട  ഒരു കനതഭാവട്ട്
പ്രകകേഭാപനപരമഭായനി  പ്രസലഗല  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനിഫനതനിഫര  സര്ക്കഭാര്  എന്തട്ട്
നടപടനിയഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.ഫന്റെ  ആയുധ
പരനിശതീലനവുല അക്രകമഭാത്സുകേമഭായ   പ്രവര്ത്തനവുല നനിയനനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനല ശമങ്ങള ഉണഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്: സര്,  ടമ്മ്യൂഷന് ഫസന്റെര് അദലഭാപനികേയഭായ ദളനിതട്ട്
സതീഫക്കതനിഫര നടന്ന ആക്രമണല അതനിക്രൂരമഭായ ഒന്നഭാണട്ട്.  അതുമഭായനി ബനഫപടട്ട്
കേര്ക്കശമഭായ നടപടനി കപഭാലതീസട്ട്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന. സനി.പനി.ഐ.(എല) സലസഭാന
ഫസക്രടറനി  സലസഭാരനിക്കുന്ന  കവദനിക്കരനികേനില്  കബഭാലഫബറനിഞ്ഞട്ട്  പ്രകകേഭാപനല
സൃഷ്ടനിച്ചുഫവനള്ളതട്ട്  ശരനിയഭാണട്ട്.  അതനിഫനതനിഫര  ആവശലമഭായ  അകനസഷണങ്ങളുല
നടപടനികേളുല   തുടരുനണട്ട്.  സമഭാധഭാന  സലഭഭാഷണത്തനിനുകശഷല  ഏഫതങ്കനിലുല
സലഭവങ്ങളുണഭായഭാല്  അവനിഫട കൂടഭായനി  എത്തനി  ആ  അക്രമ  സലഭവഫത്ത
അപലപനിക്കണഫമന്നതട്ട് സമഭാധഭാന സലഭഭാഷണത്തനില് വലക്തമഭാക്കനിയ കേഭാരലമഭാണട്ട്.
അവനിഫട  എത്തനികചരുന്നതുതഫന്ന  അപലപനിക്കലനിനട്ട്  തുലലമഭായനിത്തതീരുല.
അക്രമങ്ങള  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന്  കൂടഭായ  ശമല  കവണഫമനതഫന്നയഭാണട്ട്
സമഭാധഭാന സലഭഭാഷണത്തനിഫല തതീരുമഭാനല.  അടുത്ത കേഭാലത്തഭായനി  സലസഭാനത്തട്ട്
മഭാത്രമല,  രഭാജലത്തനിഫന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  ദളനിതട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  കനഫര
വലഭാപകേമഭായ  ആക്രമണല  സലഘ്പരനിവഭാറനിഫന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനല  ഉണഭാകുനണട്ട്.
അതനില്  ഏറവുല  ക്രൂരമഭായ  സലഭവമഭാണട്ട്  ഗുജറഭാത്തനിഫല  ഉനയനിലുണഭായതട്ട്.
നനിങ്ങള  പശുവനിഫന്റെ  കതഭാലട്ട്  ഉരനികയണവരഭാഫണനല  ഞങ്ങളുഫട  കേകസട്ട്
കേഴുകകേണവരഭാഫണനല  പറഞ്ഞഭാണട്ട്  നഭാലട്ട്  ദളനിതട്ട്  യുവഭാക്കഫള  നഗ്നരഭാക്കനി
കേഭാറനില്  ഫകേടനിയനിടട്ട്  മര്ദ്ദേനിചതട്ട്.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  സലസഭാരല  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.
കകേരളത്തനികലയ്ക്കുല  ഫകേഭാണ്ടുവരഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  അതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട്
പഭാവഫപട ദളനിതട്ട്  സകഹഭാദരനിയുഫട  കഫെഭാണ് ചേവനിടനിയരയ്ക്കുകേയുല    അതനിക്രൂരമഭായനി
മര്ദ്ദേനിക്കുകേയുല ഫചേയതട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില് ശക്തമഭായ നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
പ്രസലഗത്തനിഫന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  നനിയമപരമഭായനി  എന്തുഫചേയ്യഭാന്  കേഴനിയുഫമന്നട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്. 
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ശതീ  .    കജഭാണ്  ഫഫെര്ണഭാണസട്ട് :  സര്,  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.ഫന്റെ  പ്രഭാകദശനികേ
കനതഭാവനിഫന  ഫകേഭാലഫപടുത്തനിയതട്ട്  സനി.പനി.ഫഎ.(എല).  ആഫണന്നട്ട്  വരുത്തനി
ത്തതീര്ക്കഭാനുള്ള ഗൂഢശമമഭാണട്ട്  വനിഷ്ണു ഫപഭാളനിചതട്ട്.  മതല  മഭാറനിഫയന്ന  കപരനില്
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-കേഭാര്  ഒരു  ഫചേറുപക്കഭാരഫന  ഫകേഭാലഫപടുത്തുകേയുണഭായനി.
ഇത്തരത്തനില് നനിരവധനി അക്രമങ്ങള നടത്തനി കകേരളഫത്ത സലഘര്ഷ ഭൂമനിയഭാക്കനി
മഭാറഭാനഭാണട്ട്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  ശമനിക്കുന്നതട്ട്.  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്./  ബനി.ഫജ.പനി.
കനതൃതസല  കകേരളത്തനില്  വന്നട്ട്  ക്രമസമഭാധഭാനല  തകേര്ന്നതട്ട്  അകനസഷനിക്കുന.
കകേരളത്തനില്  ആര്ഫക്കങ്കനിലുല  എഫന്തങ്കനിലുല  സലഭവനിചഭാല്  സനി.പനി.ഐ.(എല).
കനതഭാക്കഫള പുറത്തനിറങ്ങനി നടക്കഭാന് അനുവദനിക്കന്നനിഫലന്നഭാണട്ട് ആ സലഘത്തലവന്
കകേരളത്തനിനകേത്തുല പുറത്തുല പ്രസലഗനിക്കുന്നതട്ട്.   കകേരളത്തനിഫന്റെ മുന്മുഖേലമനനിയുല
മുന്കകേന്ദ്ര മനനിയുല ആയനിരുന്ന ശതീ. എ. ഫകേ. ആന്റെണനിയുഫട അഭനിപ്രഭായ പ്രകേടനല
ഇകതഭാഫടഭാപല  കൂടനിവഭായനികക്കണതഭാണട്ട്.  പകേല്  കകേഭാണ്ഗസകേഭാരഭായുല  രഭാത്രനി
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.കേഭാരഭായുല  നടക്കുന്ന  ആളുകേള  കകേഭാണ്ഗസനിലുണട്ട്.  അത്തരല
ആളുകേള  കകേഭാണ്ഗസനില്  കവഫണന്നഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹല  കകേരളത്തനില്  വന്നട്ട്
പ്രസലഗനിചതട്ട്.  അത്തരത്തനില് പകേല് കകേഭാണ്ഗസല രഭാത്രനി ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.മഭായനി
നടക്കുന്ന കനതഭാക്കളനില് ചേനിലര് ഇകപഭാള ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.നുകവണനി കകേരളത്തനില്
വക്കഭാലത്തട്ട്  ഏഫറടുത്തനിട്ടുകണഭാഫയന്നട്ട്  പ്രതനിപക്ഷത്തനിഫന്റെ  ചേനില  നതീക്കങ്ങള
കേണഭാല്  സലശയലകതഭാനല.  ഇതുസലബനനിചട്ട്  ഗവണ്ഫമന്റെനിനട്ട്  എഫന്തങ്കനിലുല
അറനിവുകണഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  നമ്മുഫട  രഭാജലത്തട്ട്  അതലന്തല
അപകേടകേരമഭായ  സനിതനിവനികശഷല  ഉയര്നവരുന്നതനില്  കകേഭാണ്ഗസട്ട്  പഭാര്ടനിയുല
പ്രകതലകേനിചട്ട്  കകേരളത്തനിലുള്ള കകേഭാണ്ഗസകേഭാരുല എന്തട്ട് നനിലപഭാടട്ട്  സസതീകേരനിക്കണ
ഫമന്നതനിഫനക്കുറനിചഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലനഭായ  എ.  ഫകേ.  ആന്റെണനി  സലസഭാരനിച
ഫതന്നഭാണട്ട്  ഞഭാന്  മനസനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  രഭാജലഫത്ത  ജനഭാധനിപതല  വലവസനിതനി
തകേര്ക്കഭാനുല മതനനിരകപക്ഷത ഇലഭാതഭാക്കഭാനുല ഫഫെഡറല് തതസങ്ങള ലലഘനിക്കഭാനുമുള്ള
നതീക്കങ്ങളഭാണട്ട്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.ഫന്റെയുല  ബനി.ഫജ.പനി.യുഫടയുല  ഭഭാഗത്തുനനിനല
ഉണഭാകുന്നതട്ട്.  അത്തരല  ഒരു  ഘടത്തനില്  ബനി.ഫജ.പനി.ഫയയുല  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-
ഫനയുല പകരഭാക്ഷമഭായനി  സഹഭായനിക്കുന്ന നനിലപഭാടട്ട്  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിഫനതനിഫരയുള്ള
ശക്തമഭായ  തഭാക്കതീതഭാണട്ട്  ശതീ.  എ.  ഫകേ.  ആന്റെണനിയുഫട  പ്രസലഗല.  പകേല്
കകേഭാണ്ഗസട്ട് എനപറഞ്ഞതട്ട് അകദ്ദേഹത്തനിഫന്റെ ദതീര്ഘകേഭാലഫത്ത അനുഭവത്തനിഫന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  തഫന്നയഭാണട്ട്.  പകക്ഷ,  ഇത്രയുല  വലനിയ  ഒരു  വനിമര്ശനല
പരസലമഭായനി ഉന്നയനിക്കഫപടനിട്ടുല അതനിനനുസൃതമഭായ ഒരു തനിരുത്തല്  കകേഭാണ്ഗസനിഫന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനല  ഉണഭായതഭായനി  നമ്മുഫട  അനുഭവത്തനില്  കേഭാണഭാനനില.  വതീണ്ടുല
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ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-മഭായുല  വര്ഗ്ഗതീയതയുമഭായുല  സമരസഫപട്ടുകപഭാകേഭാനുള്ള  ശമങ്ങളഭാണട്ട്
കകേരളത്തനിഫല  കകേഭാണ്ഗസകേഭാരഭായ  പലരുഫടയുല  ഭഭാഗത്തുനനിനല  ഉണഭാകുന്നതട്ട്.
വര്ഗ്ഗതീയ നനിലപഭാടട്ട്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  മഭാത്രമല സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.
വര്ഗ്ഗതീയ നനിലപഭാടട്ട് സസതീകേരനിക്കുകമ്പഭാളത്തഫന്ന നമ്മ്യൂനപക്ഷ വര്ഗ്ഗതീയതയുഫട ഭഭാഗമഭായുള്ള
ചേനില നനിലപഭാടുകേളുല   സലസഭാനത്തുണഭാകുനണട്ട്.  ഏതട്ട്  വര്ഗ്ഗതീയതയഭായഭാലുല  ആ
വര്ഗ്ഗതീയതഫയയുല  വര്ഗ്ഗതീയതയുഫട ഭഭാഗമഭായുള്ള ഫകേഭാലഫയയുല ശക്തമഭായനി കനരനിടുകേ
എന്നതുതഫന്നയഭാണട്ട്  സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ നയല. 

ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  സര്,  മലപ്പുറല  ജനിലയനില്  വളഫര സമഭാധഭാന
പൂര്ണമഭായനിട്ടുള്ള ജനജതീവനിതമഭാണുള്ളതട്ട്.  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.ഫന്റെ ക്രൂരമഭായ പതീ ഡനത്തനില്
മരണഫപട യഭാസര്, ഫകേഭാടനിഞ്ഞനിയനിലുണഭായ ടഫെസല് വധല തുടങ്ങനിയ സലഭവങ്ങളനില്
കേടുത്ത ശനിക്ഷ വഭാങ്ങനിഫക്കഭാടുക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞകേഭാലങ്ങളനില് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കേഴനിഞ്ഞനിടനില.
മുഴുവന്  പ്രതനികേകളയുല  റനിമഭാന്ഡട്ട്  ഫചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  മുന്പുതഫന്ന  മറ്റുള്ള പ്രതനികേളക്കട്ട്
ജഭാമലല  നല്കേനിയ  അവസ  ഫകേഭാടനിഞ്ഞനി  ടഫെസല്  വധകക്കസനിലുണഭായനിരുന.
ഇത്തരത്തനിലുള്ള  സലഭവങ്ങള  വതീണ്ടുല  ഇവഫര  അക്രമത്തനികലയ്ക്കുല  ഫകേഭാലപഭാതകേ
ങ്ങളനികലയ്ക്കുല നയനിക്കുന്ന സഭാഹചേരലമുണഭാക്കനിയനിരനിക്കുന.  ഇതനിഫനതനിഫര അടനിയന്തരമഭായനി
എഫന്തങ്കനിലുല നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്  :  സര്,  ഇത്തരല  കേഭാരലങ്ങളഫക്കതനിഫരയുള്ള
കബഭാധവല്ക്കരണമഭാണട്ട്  സസഭാഭഭാവനികേമഭായനിട്ടുല  ഉയര്നവകരണതട്ട്.  അത്തരത്തനില്
ശക്തമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണല  സമൂഹത്തനില്  ഉയര്ത്തനിഫക്കഭാണ്ടുവരഭാനുള്ള  
നടപടനികേള സസതീകേരനികക്കണതുണട്ട്.  അകതസമയല സലസഭാനത്തട്ട് ഇത്തരത്തനിലുള്ള
ഫകേഭാലപഭാതകേങ്ങള  നടക്കുകമ്പഭാള  അതനിഫനതനിഫര  കപഭാലതീസട്ട്  ശക്തമഭായ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  ജഭാമലല  നല്കുന്നതട്ട്  കകേഭാടതനിയുഫട  വനികവചേ
നഭാധനികേഭാരത്തനില്ഫപട  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  അതട്ട്  പ്രകതലകേല   പരനികശഭാധനിചഭാല് മഭാത്രകമ
എങ്ങഫനയഭാണട്ട് ജഭാമലല ലഭനിക്കഭാന് ഇടയഭായഫതന്നട്ട് വനിലയനിരുത്തഭാന് കേഴനിയുകേയുള.
ഏതഭായഭാലുല  ഇത്തരല  ശക്തനികേളഫക്കതനിഫര  ശക്തമഭായ  നനിലപഭാടുതഫന്നയഭാണട്ട്
സലസഭാനല സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.  

ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട്: സര്,  വര്ഗ്ഗതീയ ഫെഭാസനിസ്റ്റട്ട്  നയങ്ങളഫക്കതനിഫരയുള്ള
ബഹുമഭാനഫപട  മുഖേലമനനിയുഫടയുല അകദ്ദേഹത്തനിഫന്റെ പഭാര്ടനിയുഫടയുല  നടപടനികേഫള
ആര്ഫക്കങ്കനിലുല  എതനിര്ക്കഭാന് കേഴനിയുഫമന്നട്ട് കതഭാനന്നനില.  മഫറഭാരു സലസഭാനത്തട്ട്
കകേരളത്തനിഫന്റെ  മുഖേലമനനിയഭായ  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റുകേഭാരന്  ഫചേന്നഭാല് ഫകേഭാനകേളയുഫമന്ന
രതീതനിയനിലുള്ള പ്രസ്തഭാവന നടത്തനിയതട്ട്  കകേരളത്തനിഫല  ജനങ്ങളക്കട്ട് അപമഭാനമുണഭാക്കനി.
എന്നഭാല് കകേരളത്തനിഫല മുഖേലമനനി അവനിഫട ഫചേല്ലുകേയുല പ്രസലഗനിക്കുകേയുല ഫചേയ്തു.
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ആ പ്രസലഗല മുഴുവന് ഞഭാന് കേണ്ടു.  ഒരു മലയഭാളനി  എന്ന നനിലയനില് അഭനിമഭാനല
കതഭാന്നനി.  ഞഭാന് ആ കേഭാരലത്തനില് മുഖേലമനനിഫയ അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   എനനിക്കട്ട്
മുന്പട്ട്  രണട്ട്  എല.എല്.എ.മഭാര്  സലസഭാരനിചതു  മുഴുവന്  ഫകേഭാലപഭാതകേഫത്ത
ക്കുറനിചഭാണട്ട്.  അങ്ങയുഫട  കേഭാലത്തട്ട്  ഇങ്ങഫന  ഫകേഭാലപഭാതകേങ്ങള  നടക്കഭാകമഭാ?
ആകരഭാ  ആകേഫട,  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റുകേഭാരന് ഫകേഭാന്നഭാലുല  ലതീഗുകേഭാരന് ഫകേഭാന്നഭാലുല  അതട്ട്
ആരഭായഭാലുല  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.കേഭാരനഭായഭാലുല,  മനുഷലജതീവനഭാണട്ട്  നഷ്ടഫപടുന്നതട്ട്.
ഇതട്ട്  അകങ്ങയട്ട്  തനിരനിച്ചുഫകേഭാടുക്കഭാന്  കേഴനിയുകമഭാ?   ഇതട്ട്  രഭാഷ്ട്രതീയ  മുതഫലടുപനിനട്ട്
പ്രതനിപക്ഷത്തുളളവര്  ഉപകയഭാഗനിചഭാല്  കുറഫപടുത്തഭാന്  കേഴനിയുകമഭാ?  ഇടതുപക്ഷ
ജനഭാധനിപതല  മുന്നണനിയുല  യു.ഡനി.എഫല  ബനി.ഫജ.പനി.-യുല  ഫകേഭാലപഭാതകേ
രഭാഷ്ട്രതീയത്തനിഫന്റെ കേഭാരലല പറഞ്ഞട്ട് യഥഭാര്ത പ്രശ്നത്തനില്നനിന്നട്ട് ഓടനിഫയഭാളനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഇന്നട്ട് അരനിവനില 47 രൂപയഭാണട്ട്. ഇതട്ട് കചേഭാദനിക്കഭാനഭാഫരങ്കനിലുമുകണഭാ? എഫന്റെ കചേഭാദലല
1996-ഫല ഭരണഭാധനികേഭാരനിയനില്നനിന്നട്ട് ശതീ.  പനിണറഭായനി വനിജയന് എവനിഫടകപഭായനി?
എനനിക്കറനിയനില; 1996-ഫല ഭരണഭാധനികേഭാരനിയഭായനിരുന്ന മുഖേലമനനിയഭാണട്ട് ഇകപഭാഫഴങ്കനില്
കകേരളത്തനിഫല മകതതരതസത്തനിനുകവണനി ശക്തമഭായനി ഇടഫപടഭാന്  കേഴനിയുമഭായനിരുന.
എന്തുഫകേഭാണട്ട്  ഇത്തരല  പ്രതനിബനങ്ങളനില്  നനിനമഭാറനി  ഭരണപരമഭായ
കേഭാരലങ്ങളനികലയട്ട് കപഭാകേഭാന് അകങ്ങയട്ട് കേഴനിയുന്നനില? അതനിനുകൂടനി ഉത്തരല അങ്ങനില്
നനിനണഭാകേണഫമന്നട്ട് ഞഭാന് അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്  : സര്,  മലഗലഭാപുരത്തട്ട്  കേഭാലുകുത്തഭാന്
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  അനുവദനിക്കനില  എന്നട്ട്  പറഞ്ഞകപഭാള  കകേരളതീയ  സമൂഹല
മുഴുവന്  എനനിക്കു  പനിന്നനില്  ഉറച്ചു  നനിന്ന  അനുഭവമഭാണട്ട്  എനനിക്കുള്ളതട്ട്.  ആ
കേഭാരലത്തനില്  ആദലമഭായനി  കകേരളതീയസമൂഹത്തനിനുള്ള  നന്ദനി  അറനിയനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഞഭാന്  മനസനിലഭാക്കനിയതട്ട്  രഭാഷ്ട്രതീയമഭായനി  വലതലസ്ത  അഭനിപ്രഭായമുള്ളവര്കപഭാലുല
അന്നവനിഫട  എന്തട്ട്  സലഭവനിക്കുനഫവന്ന  ഉല്ക്കണ്ഠകയഭാഫട  ടനി.വനി-ക്കുമുന്പനില്
കനഭാക്കനി ഫക്കഭാണനിരുന.  ചേനില മനിഥലഭാകബഭാധവുലകൂടനി അതനിനട്ട് കേഭാരണമഭാഫണങ്കനിലുല
ഒരു  കേരുതലുല  കസ്നേഹവുല  എകന്നഭാടുള്ളതഭായനി  അനുഭവഫപട്ടു.  അതട്ട്
വര്ഗ്ഗതീയത  ഫക്കതനിഫരയുള്ള  നനിലപഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്  എനള്ളതുഫകേഭാണട്ട്  അവഫര
എലഭാവകരയുല   അഭനിനന്ദനിക്കഭാന്  ഞഭാന്  ഈ  അവസരല  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ശതീ.  പനി.  സനി.  കജഭാര്ജട്ട്  കചേഭാദനിച  കേഭാരലല,  മനുഷലജതീവന്  നഷ്ടഫപടുന്ന
കേഭാരലത്തനില്  നമ്മേളഭാരുല  സകന്തഭാഷനിക്കുന്നവരല.  കേര്ക്കശമഭായ  നടപടനി  ഏതട്ട്
ഫകേഭാലപഭാതകേത്തനിനട്ട് കനഫരയുമുണഭാകുല. ഒരു ഫകേഭാലയുല കകേരളത്തനില് സലഭവനിക്കഭാന്
പഭാടനില.  ഫകേഭാലപഭാതകേത്തനില്നനിന്നട്ട്  പൂര്ണമഭായനി  മഭാറനിനനില്ക്കഭാന്  എലഭാ
ആളുകേളുല  സന്ന ദരഭാകേണല.  രഭാഷ്ട്രതീയ  പഭാര്ടനികേള   മുന്കൂടനിത്തഫന്ന  ആകലഭാചേനിചട്ട്
രഭാഷ്ട്രതീയ  ഫകേഭാലപഭാതകേങ്ങളനില്നനിനല  ആളുകേഫള  ഒഴനിവഭാക്കനി  നനിര്ത്തഭാനുള്ള
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കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രക്രനിയ  ആരലഭനിക്കണല.  സമഭാധഭാന  സലഭഭാഷണല  നടത്തനിയ
കപഭാഴുള്ള  അനുഭവല  വളഫര  വനിലഫപടതഭായനിരുന.  വലനിയ  കതഭാതനില്  അക്രമല
നടത്തനിയവര്കപഭാലുല നല രതീതനിയനില് സഹകേരനിക്കഭാഫമന്ന വഭാഗഭാനല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
നല  രതീതനിയനില്ത്തഫന്ന  അതട്ട്  മുകന്നഭാട്ടുഫകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന്  കേഴനിയുഫമന്നഭാണട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇവനിഫട  പ്രതനിപക്ഷല  സഭയനില്  നനിന്നട്ട്  ഇറങ്ങനികപഭായതനിഫന
ക്കുറനിചട്ട്  പരഭാമര്ശനിക്കുകേയുണഭായനി.  അതട്ട് ഒനരണട്ട് കേഭാരണങ്ങളഫകേഭാണഭാഫണന്നഭാണട്ട്
എനനിക്കട്ട്  കതഭാനന്നതട്ട്.  അതനില്  ഒന്നട്ട്,  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.ഫന  വനിമര്ശനിക്കുന്ന
ധഭാരഭാളല  കചേഭാദലങ്ങള  ഇവനിഫട  വരഭാനുണട്ട്.  അത്തരല  ഉപകചേഭാദലങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്
ഒഴനിഞ്ഞുനനില്ക്കഭാനുള്ള  തഭാല്പരലല  ഫകേഭാണഭായനിരനിക്കഭാല  സഭ  ബഹനിഷ്കരനിചട്ട്
കപഭായതട്ട്.  അകതഭാഫടഭാപലതഫന്ന  അടുത്ത  കചേഭാദലല  ബഭാര്  കകേഭാഴകക്കസമഭായനി
ബനഫപടതഭാണട്ട്;  അതട്ട്  ഫതഭാടഭാകന  കേഴനിയനില  എന്ന  മടനില്  ഇറങ്ങനികപഭായ
തഭായനിരനിക്കുല  എന്നഭാണട്ട്  കതഭാനന്നതട്ട്.  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  മുന്നണനിയുഫട
ഭരണത്തനില്  എഫന്തങ്കനിലുല   കപഭാരഭായ്മകേള  അകങ്ങയട്ട്  അനുഭവഫപടുനഫണങ്കനില്
അതട്ട് ചൂണനിക്കഭാണനിചഭാല് തനിരുകത്തണതുഫണങ്കനില് തനിരുത്തഭാന്  തയ്യഭാറഭാണട്ട്. 

ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന്: സര്, നമ്മുഫട സലസഭാനത്തട്ട്   ടദവ വനിശസഭാസത്തനിഫന്റെയുല
ആചേഭാര  അനുഷഭാനങ്ങളുഫടയുല ഭഭാഗമഭായുള്ള കക്ഷത്രങ്ങളുല കേഭാവുകേളുഫമലഭാമുണട്ട്.  എന്നഭാല്
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  കേയ്യടക്കനി  വചനിരനിക്കുന്നതുല  വനിശസഭാസനികേളക്കട്ട്  നനിര്ഭയമഭായനി
പ്രഭാര്തനയട്ട് കപഭാകേഭാന്  കേഴനിയഭാത്തതുമഭായ  നനിരവധനി  കക്ഷത്രങ്ങളുണട്ട്.
അതനിഫലഭാന്നഭാണട്ട്  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിഫല ചേരനിത്ര പ്രസനിദമഭായ ഫകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് കക്ഷത്രല.
ഇത്തരത്തനിലുള്ള കക്ഷത്രങ്ങള ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.ഫന്റെ സഭായുധവനിഭഭാഗല  കേയ്യടക്കുകേയഭാഫണന്നട്ട്
മഭാത്രമല വനിശസഭാസത്തനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കക്ഷത്രങ്ങളനില് ലഭനിക്കുന്ന  നടവരവട്ട്
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  സലഘല അവരുഫട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുല  ഗുണഭാ  മഭാഫെനിയഭാ
സലഘങ്ങഫള  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇവനിഫട പറഞ്ഞതു
കപഭാഫല  തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട് മഭാത്രമല,  കകേരളത്തനിഫന്റെ  പല  പ്രകദശങ്ങളനിലുല
പ്രകതലകേ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  കേലഭാമ്പുകേളുണഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.ല്നനിന്നട്ട്
അഭനിപ്രഭായ  വലതലഭാസമുണഭാകുന്നവഫര  തനിരനിചറനിയുകമ്പഭാള,  അഫലങ്കനില്  വനിട്ടു
കപഭാകുന്നവഫര  ഈ  തടങ്കല്  പഭാളയത്തനിനകേത്തുഫകേഭാണ്ടുവന്നട്ട്  എത്രകയഭാ  ദനിവസല
ഭക്ഷണല നല്കേഭാഫത പതീഡനിപനിചട്ട് ഭയഫപടുത്തനി കേതീഴട്ട് ഫപടുത്തുന്ന ഒരു തനല അവര്
ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഫകേഭാചനിയനില് ഇത്തരത്തനിലുള്ള വലനിഫയഭാരു ആസഭാനമുണട്ട്.
ഒരു  ഭതീകേര  കകേന്ദ്രമഭാണതട്ട്.  കൂടഭാഫത  തലകശരനിയനിലുല  കേഭാസര്കഗഭാഡല
ഇത്തരത്തനിലുള്ള   കകേന്ദ്രമുണട്ട്.  പല  പ്രകദശങ്ങളനിലുല  ഇത്തരല  നനിയമവനിരുദ
തടങ്കല്പഭാളയങ്ങളുണഭാക്കനി  ഫെഭാസനിസ്റ്റട്ട് രതീതനിയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതനിഫന
കേര്ശനമഭായനി  കനരനിടഭാനുല  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുല  ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  മുകന്നഭാട്ടുവരുകമഭാ;
ഇനനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  കക്ഷത്രങ്ങളുല  കേഭാവുകേളുല  അതുകപഭാലുള്ള
ആരഭാധനഭാലയങ്ങളുല  സഭാധഭാരണ  നനിലയട്ട്  വനിശസഭാസനികേളുഫട  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായഭാണട്ട്
മഭാകറണതട്ട്.  എന്നഭാല്  നനിര്ഭഭാഗലവശഭാല്  ചേനില  സലങ്ങളനില്  ഇത്തരല
ആരഭാധനഭാലയങ്ങളനില് വനിശസഭാസനികേളക്കട്ട് സരക്ഷനിതമഭായനി കപഭാകേഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്ത
ഒരവസയനികലയട്ട്  എത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനിഫലഭാന്നഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലനഭായ  അലഗല
ഇവനിഫട  ചൂണനിക്കഭാണനിച  ഫകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  കക്ഷത്രല.  പുരഭാതനവുല  കകേരളത്തനിഫന്റെ
എലഭാഭഭാഗത്തുനനിനല  ആളുകേള  എത്തനികചരുന്നതുമഭായ  ഒരു  കക്ഷത്രമഭാണനിതട്ട്.
അവനിഫട  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.ഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വഴനിവനിടട്ട്  നടക്കുനഫവനള്ളതട്ട്
ശരനിയഭാണട്ട്.  ഇവനിഫട  ബഹുമഭാനലനഭായ  അലഗല  ഉന്നയനിച  നടവരവട്ട്  കപഭാലുള്ള
കേഭാരലങ്ങള,  ഫതറഭായ രതീതനിയനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കല്,  പണല  ടകേവശഫപടുത്തല്,
അതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.ഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലഘടനിപനിക്കല്
തുടങ്ങനിയവ അവനിഫട നടനവരുനണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില് ശക്തമഭായ നനിലപഭാടുതഫന്ന
സസതീകേരനിക്കുല.  കക്ഷത്രത്തനില്  വനിശസഭാസനികേളക്കട്ട്  ഭയമനിലഭാഫത  എത്തനിഫപടഭാന്
സഭാധനിക്കുന്ന  തരത്തനിലുള്ള  എലഭാ  നടപടനികേളുല  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിക്കുകേതഫന്ന
ഫചേയ്യുല.  ഇവനിഫട  ചൂണനിക്കഭാണനിച  ഒരു  കേഭാരലല  ശരനിയഭാണട്ട്.  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.
ജനഭാധനിപതല  സലവനിധഭാനല  അലഗതീകേരനിക്കുന്ന  ഒരു സലഘടനയല.
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.കനഭാടട്ട്  ഏഫതങ്കനിലുല  തരത്തനിലുള്ള  വനിപ്രതനിപത്തനി  അതനിലുള്ള
ആര്ഫക്കങ്കനിലുമുഫണന്നട്ട് സലശയല കതഭാന്നനിയഭാല് അത്തരല ആളുകേഫളയഭാണട്ട് തടങ്കലനില്
ഫകേഭാണ്ടുകപഭായനി  പഭാര്പനിക്കുന്നതട്ട്.  അതുല  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.കേഭാരന്  തഫന്നയഭാണട്ട്.
തടനിഫക്കഭാണ്ടുകപഭായനി  തടങ്കലനില്  പഭാര്പനിചട്ട്  ഭതീകേരമഭായ  മര്ദ്ദേനത്തനിനടക്കല
ഇരയഭാക്കുന്നതട്ട്.  ഇങ്ങഫനയുള്ള  ചേനില  കകേന്ദ്രങ്ങള  സലസഭാനത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ഫവനള്ളതഭാണട്ട് വനിഷ്ണുവനിഫന്റെ ഫവളനിഫപടുത്തലനിലൂഫട പുറത്തു വന്നനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അകദ്ദേഹല
ചൂണനിക്കഭാണനിച  ചേനില  പ്രകദശങ്ങളുല  അതനിനുപുറകമയുള്ള  ചേനില  പ്രകദശങ്ങളുല
ഇത്തരത്തനിലുള്ള കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനഫവന്നള്ളതട്ട് വസ്തുത തഫന്നയഭാണട്ട്.
വനിഷ്ണുവനിഫന്റെ കകേസമഭായനി ബനഫപടട്ട്  കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭായ അകനസഷണല നടന
ഫകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഫെലപ്രദമഭായ നടപടനികേള ആ കേഭാരലത്തനില് ഉണഭാവുകേയുല
ഫചേയ്യുല.

ബഭാര് കകേഭാഴകക്കസട്ട്

3 (*3) ശതീ  .   ഫജയനിലസട്ട് മഭാതത  :
ശതീ  .   ഫകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖേഭാ ദര്  :
ശതീ  .   എല  .   സസരഭാജട്ട്  :
ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി:  തഭാഫഴക്കഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖേലമനനി

സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഭാര്  കകേഭാഴകക്കസനില്  അകനസഷണ  ഉകദലഭാഗസഫന്റെ  കേഫണത്തല്
അടനിമറനിചട്ട്  ഭരണത്തനിഫല  ഉന്നതരുഫട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരല  അന്നഫത്ത വനിജനിലന്സട്ട്
ഡയറക്ടര് ഫകേടനിചമച റനികപഭാര്ടഭാണട്ട് കകേഭാടതനിയനില് സമര്പനിചഫതന്നട്ട് വനിജനിലന്സട്ട്
കകേഭാടതനിയനില്  പുതുതഭായനി  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടനില്  അകനസഷണ  ഉകദലഭാഗസന്
തഫന്ന ഫവളനിഫപടുത്തനിയ സഭാഹചേരലത്തനില്, കകേസട്ട് അടനിമറനിക്കഭാന് കൂട്ടുനനിന്നവര്ക്കുല
അതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയവര്ക്കുഫമതനിഫര നനിയമ നടപടനിഫയടുക്കഭാന് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ ;
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(ബനി)  കകേസട്ട്  ഡയറനികപഭാലുല  തനിരുത്തഭാന്  സമ്മേര്ദ്ദേല  ഫചേലുത്തനിഫയന്ന
ഫവളനിഫപടുത്തലനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കുറഭാകരഭാപനിതരഭായ  ഉകദലഭാഗസഫര
സര്വ്വതീസനില് നനിന്നട്ട് മഭാറനി നനിര്ത്തഭാന് നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  കകേസട്ട് അടനിമറനിഫചന്നട്ട് വലക്തമഭായ സനിതനിക്കട്ട്  പുനരകനസഷണത്തനിനട്ട്
തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ?

മുഖേലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്): സര്, 

(എ  - സനി)  ബഹുമഭാനഫപട കകേഭാടതനിയുഫട 29-10-2015-ഫല ഉത്തരവുപ്രകേഭാരല
ബഭാര് കകേഭാഴകക്കസനിഫന്റെ പുനരകനസഷണല നടനഫകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആകരഭാപണങ്ങളനി
കന്മലുള്ള  പ്രഭാഥമനികേ  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടട്ട്  കകേഭാടതനിയുഫട  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
കകേഭാടതനി പരനിഗണനിച്ചുഫകേഭാണനിരനിക്കുന്ന കകേസഭായതനിനഭാല് കൂടുതല് വനിശദഭാലശങ്ങള
ഫവളനിഫപടുത്തഭാന് കേഴനിയനില.

ശതീ  .    ഫജയനിലസട്ട്  മഭാതത:  സര്,  ബഹുമഭാനഫപട  മുഖേലമനനി  പറഞ്ഞ  മറുപടനി
കബഭാദലമഭാവുന്നതഭാണട്ട്. പകക്ഷ, ഇക്കഭാരലത്തനില് കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
മുഖേലമനനിയുളഫപഫടയുള്ളവര്ക്കട്ട് അഴനിമതനി  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  അവസരഫമഭാരുക്കനിഫക്കഭാടുത്ത
ഉന്നത  ഉകദലഭാഗസര്  അതനിഫനക്കുറനിചട്ട്  അകനസഷനിക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനിലുണഭാക്കനിയ
തനിരനിമറനിയഭാണട്ട് ഈ കചേഭാദലത്തനിലുന്നയനിക്കഫപടതട്ട്.  അത്തരല തനിരനിമറനി നടത്തുന്നതനിനുല
അഴനിമതനി  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  കൂട്ടുനനില്ക്കുന്നതുമഭായ  ഉന്നത  ഉകദലഭാഗസരുണട്ട്.
ഇവരുഫടഫയലഭാല  കകേഭാണ്ഫെനിഡന്ഷലല്  റനികപഭാര്ടട്ട്  അതതട്ട്  അവസരത്തനില്
ഗവണ്ഫമന്റെനിനട്ട് ലഭനിക്കുനഫണന്നഭാണട്ട് ഞഭാന് മനസനിലഭാക്കുന്നതട്ട്. വളഫര കമഭാശഫപട
ടഭാക്കട്ട് റനികക്കഭാര്ഡള്ള ഉന്നത  ഉകദലഭാഗസര്  ഏതട്ട് തലത്തനിലുള്ളവരഭായനിരുന്നഭാലുല
അവഫരക്കുറനിചട്ട്  കകേഭാടതനിയുഫട  മുമ്പഭാഫകേ  പരഭാതനിഫപടട്ട്  ഫതളനിവുകേളുഫട
അടനിസഭാനത്തനില്  ശനിക്ഷനിക്കഫപടുകേയലഭാഫത  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അവരുഫട  കമഭാശഫപട
ഫപരുമഭാറഫത്ത  അടനിസഭാനഫപടുത്തനി  ഉചേനിതമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിചട്ട്  അത്തരല
ചുമതലകേളനില്നനിന്നട്ട്  മഭാറനി  നനിര്ത്തഭാകനഭാ  സര്വ്വതീസനില്നനിന്നട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കഭാകനഭാ
കേഴനിയുന്ന ഒരു സലവനിധഭാനല നനിലവനിലുകണഭാ;  അങ്ങഫനഫയഭാരു സലവനിധഭാനമുണഭാക്കു
ന്നതനിഫനക്കുറനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് ഗദൗരവപൂര്വ്വല ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  ഈ  കകേസകേളുമഭായനി  ബനഫപട
അകനസഷണല  എകപഭാഴുല  സസതനവുല  നനിഷ്പക്ഷവുമഭായനി  നടകക്കണതഭാണട്ട്.
ബഭാഹലമഭായകതഭാ കകേസകനസഷണഫത്ത സസഭാധതീനനിക്കത്തക്കകതഭാ ആയ  ഏഫതങ്കനിലുല
തരത്തനിലുള്ള ഇടഫപടല്  ഉണഭാവുകേയഭാഫണങ്കനില്  അതട്ട്  ഒരു  കേഭാരണവശഭാലുല
ശരനിവയഭാനഭാവനില.  അത്തരത്തനിലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങളനില്  ഗദൗരവമഭായ  നടപടനിതഫന്ന
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുല.
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ശതീ  .   ഫജയനിലസട്ട് മഭാതത: സര്, കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ഏഫതഭാഫക്ക
മനനിമഭാര്ക്കുല  ഉന്നത  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുഫമതനിഫര  എഫന്തലഭാല  പ്രശ്നങ്ങളുഫട
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  അഴനിമതനി  ആകരഭാപണങ്ങള  ഉയര്നവന്നഫതനല
അതുസലബനനിചട്ട്  നടക്കുന്ന  അകനസഷണഫത്തക്കുറനിചട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാഫയനല
കചേഭാദനിച്ചുഫകേഭാണട്ട് നക്ഷത്ര ചേനിഹ്നമനിട ഒരു കചേഭാദലല മുമ്പട്ട് ഞഭാന് ഉന്നയനിചനിരുന.  ആ
കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  എനനിക്കട്ട്  ലഭനിച  മറുപടനി  പ്രകേഭാരല,  യഥഭാര്തത്തനില്  അല്പലമുമ്പട്ട്
ബഹുമഭാനഫപട  മുഖേലമനനി  ഈ  സഭയനില്  സൂചേനിപനിചതുകപഭാഫല  പ്രതനിപക്ഷല
ഇറങ്ങനികപഭാകുന്നതനിനട്ട്  കേഭാരണമഭാകുന്ന  വനിധത്തനില്  ആ  ഉത്തരത്തനില്  64
ആളുകേളഫക്കതനിഫരഫയനല അതനില്  സര്വ്വശതീ ഉമ്മേന് ചേഭാണനി, പനി. ഫകേ. കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി,
ഫകേ.  എല.  മഭാണനി,  ഫകേ.  ബഭാബ,  അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട്,  പനി.  ഫജ.  കജഭാസഫെട്ട്,  എ.  പനി.
അനനില് കുമഭാര്,  മഞ്ഞളഭാലകുഴനി  അലനി,  ഫകേ.  പനി.  കമഭാഹനന്,  ഇബഭാഹനില  കുഞ്ഞട്ട്
എന്നനിവര്ഫക്കതനിഫര ആകരഭാപണമുയര്ന്നനിട്ടുഫണനല പറയുനണട്ട്. ഈ 64  കപരനില്
മുന്  മനനിമഭാരുല  മുഖേലമനനിയുല  ഉകദലഭാഗസരുമുണട്ട്.  ഇവഫരഫയലഭാല  സലബനനിചട്ട്
അകനസഷണല  നടനഫകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  യഥഭാര്തത്തനില്  ഫതഭാട്ടുമുമ്പുള്ള
കചേഭാദലത്തനില്  സൂചേനിപനിചതുകപഭാഫല  ഉയര്ന്ന  ഉകദലഭാഗസഫര  കൂട്ടുപനിടനിചട്ട്  ഇത്തരല
അകനസഷണങ്ങളനില്  തനിരനിമറനി  നടത്തുന്ന  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ  കേഭാലഫത്ത
അനുഭവത്തനില്നനിന്നട്ട്  വലതലസ്തമഭായനി  ഇവനിഫട  സൂചേനിപനിക്കഫപട  ആളുകേളഫക്കതനിരഭായുള്ള
അകനസഷണല  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  സതസര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന് :  സര്, അഴനിമതനിയുമഭായനി ബനഫപട ആകരഭാപണങ്ങഫള
ക്കുറനിചട്ട് ഗദൗരവമഭായ  അകനസഷണല  തഫന്നയഭാണട്ട്  നടക്കുന്നതട്ട്.  അതട്ട്  സമയ
ബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

ശതീ  .    ഫകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖേഭാദര്:  സര്, 'കൂടനിലടയഫപട തത്ത'  എന്നഭായനിരുന
വനിജനിലന്സനിഫനക്കുറനിചട്ട്  കനരകത്ത  വനികശഷനിപനിചനിരുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല്  ഇകപഭാള
വളഫര  ശക്തമഭായനി  വനിജനിലന്സട്ട്  സലവനിധഭാനല  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുനണട്ട്.  പകക്ഷ,
വനിജനിലന്സട്ട് വകുപനില് ആവശലമഭായ ഉകദലഭാഗസരനിഫലന്ന ഒരു കുറവട്ട് പലകപഭാഴുല
പറയഫപടുനണട്ട്.  അതനിനട്ട്  പ്രകതലകേമഭായ  ഒരു  സലവനിധഭാനല  ഏര്ഫപടുത്തഭാന്
ഗവണ്ഫമന്റെട്ട് സന്നദമഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്: സര്, വനിജനിലന്സനിഫന കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുകേ

എന്നതുതഫന്നയഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ഉകദലഭാഗസരുഫട കുറവുഫണങ്കനില്

അതട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുല. എന്നഭാല് ഈ കേഭാരലത്തനില്

സമഗമഭായ  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശല  ബഹുമഭാനഫപട  ടഹകക്കഭാടതനിയുഫട  ഭഭാഗത്തുനനിന്നട്ട്
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വന്നനിട്ടുണട്ട്.  ടഹകക്കഭാടതനി  ഒരു  ലഭാന്ഡട്ട്  മഭാര്ക്കട്ട്  ജഡ്ജുഫമഫന്റെനതഫന്ന

പറയഭാവുന്ന തരത്തനില് ഈ അടുത്ത നഭാളനില് പുറഫപടുവനിച വനിധനിയനില് വനിജനിലന്സട്ട്

കകേഭാടതനിഫയക്കുറനിച്ചുല വനിജനിലന്സട്ട് വകുപനിഫനക്കുറനിച്ചുല പരഭാമര്ശങ്ങളുണട്ട്.  ആകക്ഷപങ്ങള

വന്നഭാല് അകനസഷനികക്കണതട്ട് എങ്ങഫന എന്നതനിഫനക്കുറനിച്ചുല കകേഭാടതനി വലക്തമഭായനി

പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്. കകേഭാടതനിയുഫട ആ നനിലപഭാടട്ട് സര്ക്കഭാര് പൂര്ണമഭായുല അലഗതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ചേനില  ക്രമതീകേരണങ്ങള  കവണതഭാഫണന്ന  കകേഭാടതനിയുഫട  നനിര്കദ്ദേശകത്തഭാടട്ട്  പൂര്ണ

കയഭാജനിപ്പുതഫന്നയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനുള്ളതട്ട്.  അതട്ട്  എങ്ങഫനഫയന്നതട്ട്  വനിശദമഭായനി

പരനികശഭാധനികക്കണതഭാണട്ട്.  വനിശദമഭായ പരനികശഭാധനയനിലൂഫട  മഭാത്രകമ ഇക്കഭാരലത്തനില്

ക്രമതീകേരണമുണഭാക്കഭാന്  കേഴനിയുകേയുള.

ശതീ  .    എല  .    സസരഭാജട്ട്:  സര്,  ബഭാര്  കകേഭാഴകക്കസനിഫല  മുഖേലപ്രതനിയുഫടയുല

ബന്ധുക്കളുഫടയുല  കലഭാക്കറുകേള  തുറന്നട്ട്  പരനികശഭാധനിചകപഭാള  നനിധനികശഖേരങ്ങഫള

അതനിശയനിപനിക്കുന്നവനിധല  സസത്തട്ട്,  ധനല,  സസര്ണല  എന്നനിവയുള്ളതഭായഭാണട്ട്

വഭാര്ത്തകേള  വന്നതട്ട്.  എന്നഭാല്  അതനിഫന്റെ  തുടര്ചയഭായനി  ചേനില  കലഭാക്കറുകേള

തുറന്നകപഭാള  അതട്ട്  കേഭാലനിയഭാഫണന്ന  നനിലയനിലുല  വഭാര്ത്ത വന.  സഭാമഭാനലബദനി

അനുസരനിചട്ട് കേഭാലനിയഭാക്കനിയനിടുന്നതനിനുകവണനി ഒരു കലഭാക്കര് വഭാടകേ നല്കേനി ആരുല

എടുക്കഭാറനില.  കലഭാക്കര് പരനികശഭാധന നടക്കുനഫവന്ന വനിവരല  പുറത്തുവന്നകപഭാള

അളവറ  സമ്പത്തട്ട്  സൂക്ഷനിചനിട്ടുള്ള  കലഭാക്കര്  കേഭാലനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  അവസരല

നല്കേനി  പരനികശഭാധനയനില്   കേഭാലതഭാമസല  വരുത്തനി കബഭാധപൂര്വ്വല ഈ കകേസട്ട്

അടനിമറനിക്കഭാന്കവണനി  മുമ്പുല  ശമനിചനിട്ടുള്ള  ചേനില  ശക്തനികേള  ഇടഫപടതഭായുളള

അഭമ്മ്യൂഹങ്ങള  പരക്കുനണട്ട്.  ഇത്തരല  കേഭാരലങ്ങഫള  സലബനനിചട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുല

കേഭാലനിയഭാക്കനിയ കലഭാക്കറനിലുണഭായനിരുന്ന അളവറ ധനല എകങ്ങഭാടഭാണട്ട് മഭാറനിയനിട്ടുള്ള

ഫതന്നട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് അതട്ട് പനിടനിഫചടുക്കഭാനുല ഇക്കഭാരലത്തനില് വതീഴ്ച വരുത്തനിയനിട്ടുള്ള

ഉകദലഭാഗസരുഫണങ്കനില്  അവഫര  കേഫണത്തഭാനുല  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്: സര്,  എഫന്റെ കേയ്യനിലനികപഭാള  കലഭാക്കറനിനകേഫത്ത

കേഭാരലങ്ങഫള സലബനനിച വനിവരങ്ങളനില.  അകനസഷണല ഗദൗരവമഭായനിത്തഫന്നയഭാണട്ട്

നടക്കുന്നതട്ട്.  ഏഫതങ്കനിലുല തരത്തനിലുള്ള പഭാളനിചയുഫണങ്കനില് അതനിലഭാതഭാക്കഭാനുള്ള

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേതഫന്ന ഫചേയ്യുല.

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയല കേഴനിഞ്ഞു)
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2. കരഖേഭാമൂലല നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുഫട ഉത്തരങ്ങള

ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമല

4 (*4) ശതീ  .   എല  .   നദൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .   ഫകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .   ഡനി  .   ഫകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .    മുരളനി  ഫപരുഫനലനി :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016 നവലബര്, ഡനിസലബര് മഭാസങ്ങളനില് സലസഭാനത്തട്ട് കറഷന് അരനി
ലഭനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കഭാഫത കപഭായതനിഫന്റെ കേഭാരണങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടുല പ്രശ്നല പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി
സലസഭാന സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനിയുല എഫന്തഭാഫക്കയഭാഫണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമല നടപനിലഭാക്കഭാന് മുന് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിരുകന്നഭാ;
എങ്കനില് ഇതനിനഭായനി എന്തട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുഫവനല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിച
സമയക്രമല  അനുസരനിചട്ട്  അതു  നടപനിലഭാക്കഭാന്  സഭാധനിചനിരുകന്നഭാ  എനല
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മുന്ഗണകനതര  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ഫപടുന്നവര്ക്കട്ട്  നലഭായവനിലയട്ട്  ഭക്ഷല
ധഭാനലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നനിലപഭാഫടന്തഭാഫണന്നട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്  ):    

(എ&ബനി) 2016 നവലബര് മഭാസകത്തക്കുള്ള ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുഫട സബ്സനിഡനി
തുകേ  ഫസപ്റലബര്  മഭാസലതഫന്ന  സര്ക്കഭാര്  എഫെട്ട്.സനി.ഐ.യനില്  ഒടുക്കനിയനിരുന.
എന്നഭാല് ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമല നടപഭാക്കനിയനിഫലന്ന കേഭാരണത്തഭാല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
എ.പനി.എല്.  നനിരക്കനില്  നല്കേനി  വന്നനിരുന്ന  അരനിക്കട്ട്  നവലബര്  മഭാസല  മുതല്
തഭാങ്ങുവനില  നനിരക്കട്ട്  ഈടഭാക്കുകേയുല  ഇതനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കൂടനിയ  നനിരക്കട്ട്
നല്കേനിയഭാകല  അരനി  വനിഫടടുക്കഭാന്  അനുവദനിക്കുകേയുളഫവന്നട്ട്  എഫെട്ട്.സനി.ഐ.
നനിലപഭാടട്ട്  സസതീകേരനിക്കുകേയുല  ഫചേയ്തു.  മഭാത്രമല  എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്.
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുളള  അധനികേ  അകലഭാടട്ട്ഫമന്റെട്ട്  കകേന്ദ്രല  നല്കേനിയതുമനില.  പനിന്നതീടട്ട്
നവലബര്  1  മുതല് ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമല നടപനിലഭാക്കുകേയുല ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമ
പ്രകേഭാരമുള്ള ഭക്ഷലധഭാനലല കകേന്ദ്രല അനുവദനിഫചങ്കനിലുല വനിഫടടുപനിനട്ട് എഫെട്ട്.സനി.ഐ.-ഫയ
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സമതീപനിച സമയത്തട്ട് എഫെട്ട്.സനി.ഐ.  ഫതഭാഴനിലഭാളനികേള അടനികലനി നല്കേഭാത്തതനിഫന്റെ
കപരനില്  പണനിമുടക്കട്ട്  നടത്തനി  സഭാധനങ്ങള  കേയറനിയനില.  എഫെട്ട്.സനി.ഐ.
അധനികൃതരുഫട  നനിസഹരണവുല  സമകയഭാചേനിതമഭായ  ഇടഫപടലനിഫന്റെ  അഭഭാവവുല
ഇക്കഭാരലത്തനിലുണഭായനി.  എന്നഭാല്  സര്ക്കഭാര്  വനിവനിധ  ഫതഭാഴനിലഭാളനി  സലഘടനഭാ
പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തുകേയുല  ഭക്ഷലധഭാനല  വനിതരണല  തടസഫപടുത്തു
ന്നവര്ഫക്കതനിഫര  KESMA  ഉളഫപഫടയുളള  കേര്ശന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചതനിഫന്റെയുല അടനിസഭാനത്തനില് വനിഫടടുപട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.  ഭക്ഷല ഭദതഭാ
നനിയമപ്രകേഭാരല  ലഭലമഭായ  ഭക്ഷലധഭാനലല  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളുഫട  കേരടട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്
അനുസരനിചട്ട് വനിതരണകത്തഭാതട്ട് ക്രമതീകേരനിചട്ട് ഓകരഭാ ജനിലകേളക്കുല വതീതനിച്ചു നല്കേല്,
നനിലവനില് എഫെട്ട്.സനി.ഐ.-യനില് ഒടുക്കനിയ തുകേയട്ട്  പുറകമ പുതനിയ നനിരക്കുപ്രകേഭാരല
എഫെട്ട്.സനി.ഐ.യനില് പണഫമഭാടുക്കല് തുടങ്ങനി എലഭാലകൂടനി  ഒരു അനനിശ്ചനിതതസമുണഭായനി.
ടനി കേഭാരണങ്ങളഭാലുണഭായ കേഭാലതഭാമസല പരനിഗണനിചട്ട് നവലബര് മഭാസഫത്ത വനിഫടടുപട്ട്
ഡനിസലബര്  മഭാസല  31  വഫരയുല  ഡനിസലബര്  മഭാസഫത്ത  വനിഫടടുപട്ട്  ജനുവരനി  14
വഫരയുല നതീടനി നല്കേനി. ഫഫെബ്രുവരനി മഭാസഫത്ത വനിഫടടുപട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി വനിതരണല
നടത്തനിഫക്കഭാണനിരനിക്കുന.

(സനി)  2-12-2013-ഫല  സ.ഉ.(ടകേ)  നമ്പര്  53/13/ഭ.ഫപഭാ.വനി.വ.  ഉത്തരവു
പ്രകേഭാരല  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമല  സലസഭാനത്തട്ട്  നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
സലസഭാന സര്ക്കഭാര് തതസത്തനില് അലഗതീകേഭാരല നല്കേനി.  ഇതട്ട് നടപഭാക്കുന്നതനിഫന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  അര്ഹരഭായ  മുന്ഗണനഭാ  കുടുലബങ്ങഫള  കേഫണത്തല്,  വഭാതനില്പടനി
ഭക്ഷലധഭാനല വനിതരണല,  കറഷന് സഭാധനങ്ങള ഓണ്ടലനനിലൂഫട  അനുവദനിക്കല്,
പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സലവനിധഭാനല  എന്നതീ  നഭാലട്ട്  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രധഭാനമഭായുല
ഫചേകയ്യണതട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരല  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗക്കഭാഫര  കേഫണത്തുന്നതനിനഭായനി
മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശ്ചയനിക്കുകേയുല ടനി മഭാനദണ്ഡങ്ങളുല കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട് മഭാകനജുഫമന്റെട്ട്
സനിസ്റ്റല  (RCMS)  പ്രകേഭാരമുളള  നനിലവനിഫല  കറഷന്  കേഭാര്ഡനിഫല  വനിവരവുല
ഉളഫപടുത്തനി  പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡട്ട്  കഫെഭാറല  തയ്യഭാറഭാക്കനി  1-1-2015  മുതല്
വനിവരകശഖേരണത്തനിനഭായനി  കറഷന്  കേടകേളനിലൂഫട  കേഭാര്ഡടമകേളക്കട്ട്  വനിതരണല
ഫചേയ്യുകേയുല  ടനി  കഫെഭാറങ്ങളനിലൂഫട  ലഭലമഭായ  വനിവരങ്ങള  ഡഭാറഭാ  എന്ടനി  ഫചേയട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുല  ഫചേയ്തു.  പനിന്നതീടട്ട്  ഡഭാറഭാ  എന്ടനികേളുഫട  പനിഴവുകേള
തനിരുത്തുന്നതനിനുല  ആവശലമഭായ  കൂടുതല്  വനിവരങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലകവണനി
പ്രനിന്റെദൗട്ടുകേള  കറഷന്  കേടകേളനിലൂഫട  കേഭാര്ഡടമകേളക്കട്ട്  വനിതരണല  ഫചേയ്തു.
അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിചതുല പുതനിയ വനിവരങ്ങള കചേര്ത്തതുമഭായ  പ്രനിന്റെദൗട്ടുകേള
തനിരനിഫകേ  ലഭലമഭാക്കനി  വതീണ്ടുല  ഡഭാറഭാ  എന്ടനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.  എന്.ഐ.സനി.
1075/2017.
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വനികേസനിപനിച  റഭാങ്കനിലഗട്ട്  കസഭാഫട്ട് ഫവയറനിലൂഫട  തഭാലൂക്കുതല  റഭാങ്കനിലഗട്ട്  നടത്തനി
സലസഭാനഫത്ത  75  തഭാലൂക്കട്ട്  സടപ ആഫെതീസകേളനിഫലയുല  6  സനിറനി  കറഷനനിലഗട്ട്
ഓഫെതീസകേളനികലയുല  (ആഫകേ  81)  മുന്ഗണന/മുന്ഗണകനതര കുടുലബങ്ങളുഫട കേരടട്ട്
പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരണത്തനിനഭായനി  തയ്യഭാറഭാക്കുകേയുല  അതനില്  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിഫല
ഫകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് തഭാലൂക്കട്ട്  സടപ ഓഫെതീസട്ട്,  എറണഭാകുളല  ജനിലയനിഫല എറണഭാകുളല
സനിറനി കറഷനനിലഗട്ട് ഓഫെതീസട്ട് എന്നനിവനിടങ്ങളനില് കേരടട്ട് പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുല
ഫചേയ്തു. എന്നഭാല് 5-3-2016 മുതല് ഫപഭാതു ഫതരഫഞ്ഞടുപട്ട് ഫപരുമഭാറചടല നനിലവനില്
വന്നതനിനഭാല് മറട്ട് തഭാലൂക്കുകേളനിഫല കേരടട്ട് പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചനില.  കേരടട്ട് പടനികേ
പ്രസനിദതീകേരനിച  ടനി  ജനിലകേളനില്  ലഭനിച  പരഭാതനികേളനില്  പ്രകേടമഭായ  വലതലഭാസമുണഭായനി.
ഇതട്ട്  തഭാലൂക്കുതല  റഭാങ്കനിലഗട്ട്  നനിമനിത്തമഭാഫണന്ന  വസ്തുത  കേണക്കനിഫലടുത്തട്ട്
സലസഭാനതലത്തനില്  റഭാങ്കനിലഗട്ട്  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനമുണഭായനി.  2015-ഫല
പഞഭായത്തട്ട്  ഫതരഫഞ്ഞടുപ്പുല  2016-ഫല  നനിയമസഭഭാ  ഫതരഫഞ്ഞടുപ്പുല  നടന്ന
സമയങ്ങളനില് ജതീവനക്കഭാര് ഇലക്ഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് നനികയഭാഗനിക്കഫപടതനിനഭാലുല
ഫപരുമഭാറചടല  നനിലവനില്  വന്നതനിനഭാലുല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിച
സമയക്രമത്തനിനനുസരനിചട്ട്  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമല  സലസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞനില.

(ഡനി)  മുന്ഗണകനതര വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള കറഷന് വനിതരണഫത്തപറനി  ഭക്ഷല
ഭദതഭാ  നനിയമത്തനില് പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്നനില.  എങ്കനിലുല  ഭക്ഷല ഭദതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരല
ടടഡട്ട്  ഓവര്  വനിഹനിതമഭായനി  ലഭലമഭാകുന്ന  ഭക്ഷല  ധഭാനലങ്ങള  മുന്ഗണകനതര
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭാണട്ട് നല്കേനിഫക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
(2015-16)  എ.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  അഡ്കഹഭാക്കട്ട്  വനിഹനിതമുളഫപഫട
പ്രതനിമഭാസല 68340 ഫമ. ടണ് ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ലഭനിച സഭാനത്തട്ട് 2016 നവലബര്
മുതല് ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരല ടടഡട്ട് ഓവര് വനിഹനിതമഭായനി  33294.198  ഫമ.
ടണ് ഭക്ഷലധഭാനലല മഭാത്രമഭാണട്ട് ലഭനിച്ചുഫകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്. ടനി വനിഹനിതല എ.പനി.എല്.
വനിഹനിതല ലഭലമഭായനിരുന്ന അകത വനിലയഭാണട്ട് ലഭലമഭാകുന്നതട്ട്.  ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമ
പ്രകേഭാരല  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനല  വനിഹനിതത്തനിഫന്റെ  അളവട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയതട്ട്  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കണഫമന്നട്ട്  സലസഭാനല  ആവശലഫപടകപഭാള,
2010-11  മുതല്  2012-13  വഫരയുളള സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിഫല സലസഭാനത്തനിഫന്റെ
കനഭാര്മല്  വനിഹനിതത്തനിഫന്റെ  വഭാര്ഷനികേ  ശരഭാശരനി  കേണക്കനിഫലടുത്തഭാണട്ട്  ടടഡട്ട്
ഓവര്  വനിഹനിതല  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളളഫതനല  എലഭാ  സലസഭാനങ്ങളക്കുല  ഇകത
രതീതനി തഫന്നയഭാണട്ട് അവലലബനിചനിരനിക്കുന്നതുഫമന്നതനിനഭാല് കകേരളത്തനിനട്ട് മഭാത്രമഭായനി
വലതലഭാസല വരുത്തഭാന് കേഴനിയനിഫലനമഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
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ഉത്തരവുകേളുഫട നനിയമസഭാധുതഭാ പരനികശഭാധന

5 (*5) ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീല  :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന് സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാലഫത്ത ഉത്തരവുകേളുഫട നനിയമസഭാധുതഭാ പരനികശഭാധന
പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാ;  എത്ര  ഉത്തരവുകേളഭാണട്ട്  പരനികശഭാധനയട്ട്  വനികധയമഭാക്കനിയഫതന്നട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  സലബനനിച  മനനിസഭഭാ  ഉപസമനിതനിയുഫട  കേഫണത്തല്
ഫവളനിഫപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  ക്രമവനിരുദവുല  നനിയമവനിരുദവുമഭായ ഉത്തരവുകേള റദ്ദേഭാക്കഭാന്  നടപടനി
ആരലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; കുറക്കഭാര്ഫക്കതനിഫര വനിജനിലന്സട്ട് അകനസഷണത്തനിനുല ക്രനിമനിനല്
കകേസകേള എടുക്കുന്നതനിനുല ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാഫയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖേലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ-സനി) കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ അവസഭാന കേഭാലയളവനില് 1-1-2016 മുതല്
30-4-2016  വഫരയുളള  910  മനനിസഭഭാകയഭാഗ  തതീരുമഭാനങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്നനിനല  പുറഫപടുവനിച  ഉത്തരവുകേളുഫട  നനിയമസഭാധുതയുല
സഭാകങ്കതനികേമഭായ  വനിഷയങ്ങളുല  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്ക  സമുദഭായ
കക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസഭാരനികേവുല പഭാര്ലഫമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി കേണ്വതീനറഭായുള്ള
മനനിസഭഭാ  ഉപസമനിതനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  റനികപഭാര്ടട്ട്
മനനിസഭ പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

എന്കഡഭാസളഫെഭാന് ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരല

6 (*6) ശതീ  .   ഫകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന് :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   എല  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് :
ശതീ  .    പനി  .    ഫകേ  .    ശശനി :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എന്കഡഭാസളഫെഭാന് ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട് അടനിയന്തരമഭായനി നഷ്ടപരനിഹഭാരല
നല്കേണഫമന്ന സപ്രതീല  കകേഭാടതനി  വനിധനിയനിഫല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എഫന്തഭാഫക്കഫയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കേതീടനഭാശനിനനി  കേമ്പനനികേളനില്നനിന്നട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാര  തുകേ  ഈടഭാക്കണ

ഫമന്ന  നനിര്കദ്ദേശത്തനിഫന്റെയുല  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിന്നട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാര  തുകേയുഫട

വനിഹനിതല  വഭാങ്ങനിഫയടുക്കണഫമന്ന  നനിര്കദ്ദേശത്തനിഫന്റെയുല  അടനിസഭാനത്തനില്

ടകേഫക്കഭാണ നടപടനികേള എഫന്തഭാഫക്കഫയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരല  നല്കേഭാനുല  അവഫര

പുനരധനിവസനിപനിക്കഭാനുല  ആജതീവനഭാന്ത  ചേനികേനിത്സയട്ട്  സദൗകേരലല  ഏര്ഫപടുത്തുന്നതനിനുല

എത്ര തുകേ കവണനിവരുഫമന്നട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാഫയന്നട്ട് ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ?

മുഖേലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ): 

(എ)  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വനിതരണല  ഫചേയ്യഭാന്  ബഭാക്കനിയുള്ള  ആശസഭാസ

ധനല  5  ലക്ഷല  രൂപ  കേണക്കഭാക്കനി  ദുരനിതബഭാധനിതരഭായ  എലഭാകപര്ക്കുല  വനിധനി

പുറഫപടുവനിച  തതീയതനി  മുതല്  മൂന്നട്ട്  മഭാസത്തനിനകേല  വനിതരണല  ഫചേയ്യണഫമനല

ധനസഹഭായല  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുളള  തുകേ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്  നനികന്നഭാ

എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  നനിര്മ്മേനിചനിരുന്ന  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനികന്നഭാ

ഈടഭാക്കഭാഫമനല  എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  പുനരധനിവഭാസവുമഭായനി  ബനഫപട

ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  ആജതീവനഭാന്തല  പൂര്ണ  ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പു

വരുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കണഫമനല ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ബഹു. സപ്രതീല കകേഭാടതനി വനിധനിയനില് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതനിന്പ്രകേഭാരല

എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  പുനരധനിവഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്

നനിനല  ധനസഹഭായല  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഫപ്രഭാകപഭാസല്  മുഖേലമനനിതഫന്ന

പ്രധഭാനമനനിയുഫട  വലക്തനിപരമഭായ  ശദ  ആവശലഫപടട്ട്  കേത്തയചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

ബനഫപട കേമ്പനനികേളനില്നനിനല ധനസഹഭായല ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള സഹഭായവുല

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് അഭലര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതരഭായനിട്ടുള്ളവര്ക്കട്ട്  വനിവനിധതരത്തനിലുള്ള

സഹഭായങ്ങള അനുവദനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  ഫസഷലലനിസ്റ്റട്ട്  ഫമഡനിക്കല് കേലഭാമ്പുകേള

നടത്തനി  പടനികേ  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബഹു.  സപ്രതീല  കകേഭാടതനിയുഫട  വനിധനിപ്രകേഭാരല

ധനസഹഭായല അനുവദനികക്കണനിവരുകമ്പഭാള  292.4  കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനികക്കണനി

വരുല.  ഇതനില് കദശതീയ മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന് ശനിപഭാര്ശ ഫചേയതനിന്പ്രകേഭാരല

ഇതനിനകേല അനുവദനിച തുകേ കുറയ്ക്കുകമ്പഭാള ബഭാക്കനി ധനസഹഭായല അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്

200 കകേഭാടനി രൂപ കവണനിവരുഫമന്നഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
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2010  മുതല്  എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതരഭായവര്ക്കട്ട്  പ്രതനിമഭാസ

ഫപന്ഷന്,  സദൗജനല  ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷ,  സദൗജനല  കറഷന്  എന്നതീ

ആനുകൂലലങ്ങള  അനുവദനിച്ചുവരുന.  2011  ജനുവരനി  മഭാസത്തനില്  കദശതീയ

മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന്  എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  ദുരനിത  ബഭാധനിതരഭായവര്ക്കട്ട്

പ്രകതലകേ ധനസഹഭായല നല്കേണഫമന്നട്ട് ശനിപഭാര്ശ ഫചേയതനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്

എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതരുഫട  പടനികേയനില്നനിനല  പൂര്ണമഭായുല

കേനിടപനിലഭായവര്ക്കുല  ബദനിമഭാന്ദലല  സലഭവനിചവര്ക്കുല  എന്കഡഭാസളഫെഭാന്

ദുരനിതലമൂലല മരണഫപടവരുഫട ആശനിതര്ക്കുല  5  ലക്ഷല രൂപ വതീതവുല ശഭാരതീരനികേ

ടവകേലലല ഉളളവര്, കേലഭാന്സര് കരഭാഗനികേള എന്നനിവര്ക്കട്ട് മൂനലക്ഷല രൂപ വതീതവുല

ഗഡക്കളഭായനി  നല്കുന്നതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുല ആദലഗഡവഭായനി  45.745  കകേഭാടനി

രൂപയുല രണഭാല ഗഡവഭായനി 44.466 കകേഭാടനി രൂപയുല അനുവദനിക്കുകേയുല ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.

എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതരുഫട  ശഭാരതീരനികേവുല  മഭാനസനികേവുമഭായ

സമഗ  പുനരധനിവഭാസല  ലക്ഷലമഭാക്കനി  ഒരു  റതീഹഭാബനിലനികറഷന്  വനികലജട്ട്

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിഫല  മൂളനിയഭാര്  വനികലജനില്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്

തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  മൂളനിയഭാര്  പഞഭായത്തനില്  പഭാകന്റെഷന്

കകേഭാര്പകറഷഫന്റെ  ടകേവശമുളള  ഭൂമനിയനില്നനിന്നട്ട്  റതീഹഭാബനിലനികറഷന്  വനികലജനിനട്ട്

അനുകയഭാജലമഭായ 25 ഏക്കര് ഭൂമനി അനുവദനിച്ചു കേനിടനിയനിട്ടുണട്ട്.

എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  പുനരധനിവഭാസപ്രവര്ത്തനവുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്  ദുരനിത

ബഭാധനിതര്ക്കട്ട് ആജതീവനഭാന്തല പൂര്ണ ആകരഭാഗലപരനിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി

സദൗജനല  ഫസഷലലനിസ്റ്റട്ട്  ആന്റെട്ട്  സൂപര്ഫസഷലഭാലനിറനി  ചേനികേനിത്സ  ലഭലമഭാക്കനിവരുന.

ആയതനികലക്കഭായനി  കകേരളത്തനിലുല  കേര്ണഭാടകേയനിലുമഭായനി  17  ആശുപത്രനികേള

എല.പഭാനല് ഫചേയ്യഫപടനിട്ടുണട്ട്.

കേനിടപനിലഭായ  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  വതീടനിഫലത്തനി  ചേനികേനിത്സ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

ഫമഡനിക്കല് യൂണനിറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ദുരനിതബഭാധനിതരുഫട  വതീടുകേളനില് ഫചേന്നട്ട്

സഭാന്തസന  ചേനികേനിത്സ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലയനിഫല  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്

സ്റ്റഭാഫെട്ട്  നഴ്സുമഭാഫര  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  വൃക്കകരഭാഗ  ബഭാധനിതരനില്  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്

ആവശലമഭായനി  വരുന്നവര്ക്കട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്

ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറട്ട് ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 8 ഡയഭാലനിസനിസട്ട് ഫമഷതീനുകേള ഇതനിനഭായനി

സജതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതഫര  ചേനികേനിത്സയഭായനി  ആശുപത്രനികേളനില്
എത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ജനിലയനിഫല  11  പഞഭായത്തുകേളനിലുല  വഭാഹനസദൗകേരലല
ഏര്ഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഫമഭാടബല്  ഫമഡനിക്കല്  ടതീല  ദുരനിതബഭാധനിതരഭായനി
കേനിടപനിലഭായ കരഭാഗനികേളുഫട വതീടനില് ഫചേന്നട്ട് സദൗജനല ചേനികേനിത്സ നല്കേനിവരുനണട്ട്.
ജനിലഭാ  ആശുപത്രനി,  ജനറല്  ആശുപത്രനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  സസജമഭായ
ഫെനിസനികയഭാഫതറഭാപനി  യൂണനിറ്റുകേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  സദൗജനല  ചേനികേനിത്സഭായനിനത്തനില്
ഏകേകദശല നഭാലട്ട് കകേഭാടനി രൂപ  പ്രതനിവര്ഷല ഫചേലവഭാകുനണട്ട്.

എന്കഡഭാസളഫെഭാന് ദുരനിതബഭാധനിത പടനികേയനില് ഉളഫപടനിട്ടുളളവര്ക്കട്ട് കകേരള
കസഭാഷലല്  ഫസകേമ്മ്യൂരനിറനി  മനിഷന്  മുകഖേന  കരഭാഗഭാവസയുഫട  അടനിസഭാനത്തനില്
കേഭാറഗറനി  തനിരനിചട്ട്  1200  രൂപ,  1700  രൂപ,  2200  രൂപ  നനിരക്കനില്  നനിലവനില്
പ്രതനിമഭാസ ധനസഹഭായല അനുവദനിച്ചുവരുനണട്ട്.

എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  ദുരനിതലമൂലല  പൂര്ണമഭായുല  കേനിടപനിലഭായവകരഭാ
ബദനിമഭാന്ദലല സലഭവനിചനിട്ടുളളവകരഭാ ആയവഫര  (പരസഹഭായല കൂടഭാഫത ജതീവനിക്കഭാന്
പറഭാത്തവഫര)  പരനിചേരനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട് ഫസഷലല് ആശസഭാസ കേനിരണല പദതനിമുകഖേന
പ്രതനിമഭാസല 700 രൂപ നനിരക്കനില് ധനസഹഭായല നല്കുനണട്ട്.

മഭാനസനികേ ടവകേലലമുളള കുടനികേളക്കഭായനി  7  ബഡ്സട്ട് സ്കൂളുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുനണട്ട്. പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേളക്കട്ട് വഭാഹനസദൗകേരലവുല ഏര്ഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമല

7 (*7) ശതീ  .   അനൂപട്ട് കജക്കബട്ട് :
ശതീ  .   ഫകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവുല

സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമല സലസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉഫണങ്കനില് എന മുതഫലന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാനനിയമ  പ്രകേഭാരല  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളുഫട
കേരടുപടനികേ തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനില് കയഭാഗലതഭാ മഭാര്ക്കട്ട് നല്കേനിയതനില് ഫതറ്റുകേള കേടന
കൂടനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതുസലബനനിച  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  കയഭാഗലതഭാ  മഭാര്ക്കനില്
അപഭാകേത ഉള്ളതഭായനി കേഫണത്തനിയവരുഫട എണല കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  ഗഭാമസഭകേള കചേര്ന്നട്ട്  മുന്ഗണനഭാപടനികേ അലഗതീകേരനികക്കണ തതീയതനി
എന്നഭായനിരുന;  എലഭാ  ഗഭാമസഭകേളുല  പടനികേകേളക്കട്ട്  അലഗതീകേഭാരല  നല്കേനികയഭാ;
ഇഫലങ്കനില്  അലഗതീകേഭാരല  നല്കേനിയനിടനിലഭാത്ത  പടനികേയുഫട  അടനിസഭാനത്തനില്
മുകന്നഭാടട്ട് കപഭാകുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്  ): 

(എ) ഉണട്ട്. 2016 നവലബര് 1 മുതല് 

(ബനി&സനി)  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേഫയ  സലബനനിചട്ട്  ഫപഭാതുവഭായ  ചേനില
പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കയഭാഗലതഭാ മഭാര്ക്കട്ട് സലബനനിച പരഭാതനികേള ലഭനിചനിടനില.

(ഡനി)  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേ  10-2-2017  മുതല്  14-2-2017  വഫര  വനിവനിധ
പഞഭായത്തട്ട് കേമ്മേനിറനികേളുഫട അലഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി നല്കേനിയനിരുന. 23-2-2017-നട്ട്
മുമ്പട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുഫട  അലഗതീകേഭാരല  ലഭലമഭാക്കനി  നല്കേണഫമന്നഭാണട്ട്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന്നതട്ട്. ടനി സമയപരനിധനി 3-3-2017 വഫര ദതീര്ഘനിപനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ജതീവന് കരഖേ പദതനി

8 (*8) ശതീ  .   ഡനി  .   ഫകേ  .   മുരളനി :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് :
ശതീ  .   എല  .   മുകകേഷട്ട് :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ആകരഭാഗല  ചേനികേനിത്സഭാ  വനിവരങ്ങള  ഡനിജനിറലഭായനി
കശഖേരനിക്കുകേയുല ഫപഭാതുജനഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങഫള കകേന്ദ്രതീകൃത കേമ്പമ്മ്യൂടര് ശലഖേലയുമഭായനി
ബനനിപനിക്കുകേയുല ഫചേയ്യുന്ന ജതീവന് കരഖേ പദതനി ആരലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് ഏഫതലഭാല ജനിലകേളനിലഭാണട്ട്  പ്രസ്തസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്ന
ഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടവദലശഭാസ  ഗകവഷണല,  ആശുപത്രനികേളുഫട  ഗുണനനിലവഭാരല
ഫമചഫപടുത്തല്,  ആകരഭാഗല  സലരക്ഷണ  നയപരനിപഭാടനികേളുഫട  രൂപവല്ക്കരണല,
പകേര്ചവലഭാധനി  നനിയനണല  എന്നനിവയ്ക്കുല  പഭാരമ്പരലകരഭാഗങ്ങളടക്കമുള്ളവ
കേഫണത്തഭാനുല ജതീവന് കരഖേ വനിവരങ്ങള എങ്ങഫനഫയലഭാല പ്രകയഭാജനഫപടുത്തഭാന്
സഭാധനിക്കുഫമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ഫകേ  .    ഫകേ  .    ടശലജ
ടതീചര്  ) : 

(എ)  ആകരഭാഗല  ചേനികേനിത്സഭാ  വനിവരങ്ങള  ഡനിജനിറലഭായനി  കശഖേരനിക്കുകേയുല
ഫപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങഫള  കേമ്പമ്മ്യൂടര്  ശലഖേലയുമഭായനി  ബനനിപനിക്കുകേയുല
ഫചേയ്യുന്ന ജതീവന് കരഖേ പദതനി സലസഭാനത്തട്ട് ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ പദതനിയുഫട
സലസഭാനതല  ഉദ്ഘഭാടനല  25-1-2017-നട്ട്  കപരൂര്ക്കട  ജനിലഭാ  കമഭാഡല്
ആശുപത്രനിയനില് വചട്ട് ബഹുമഭാനഫപട കകേരള മുഖേലമനനി ഉദ്ഘഭാടനല ഫചേയ്തു.
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(ബനി) കകേരളത്തനിഫല എലഭാ ജനിലകേളനിലുമുളള സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് ഈ

പദതനി  നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളളതട്ട്.  ഏഴട്ട്  ജനിലകേള  വതീതല  രണട്ട്

ഘടമഭായനിടഭാണട്ട്  ഈ ലക്ഷലല ടകേവരനിക്കുകേ.  ആദലഘടത്തനില് തനിരുവനന്തപുരല,

ആലപ്പുഴ,  ഇടുക്കനി,  എറണഭാകുളല,  മലപ്പുറല,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എന്നതീ

ജനിലകേളനിലുല  രണഭാലഘടമഭായനി  മറ്റു  ജനിലകേളനിലുമഭാണട്ട്  പദതനി  പ്രവര്ത്തനല

ആസൂത്രണല ഫചേയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  സഭാലക്രമനികേ  കരഭാഗങ്ങഫളക്കുറനിചട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  മുന്നറനിയനിപട്ട്,  ജനങ്ങളുഫട

വഭാസസലല,  കുടനിഫവളളത്തനിഫന്റെ  കസഭാതസട്ട്,  ജതീവനിത  സഭാഹചേരലല,  മഭാലനിനല

സഭാമതീപലല എന്നനിവ ജനി.പനി.എസട്ട്. സലവനിധഭാനത്തനിലൂഫട മനസനിലഭാക്കുകേ തുടങ്ങനിയവ

ആകരഭാഗല  ഗകവഷണത്തനിനുപയുക്തമഭായ  വസ്തുതകേളഭാണട്ട്.  ഒരു  പ്രകദശഫത്ത

ബഭാധനിക്കുന്ന  കരഭാഗങ്ങള  എന്തുമഭാത്രല  ഉഫണനല  അതനിഫന്റെ  കേഭാരണങ്ങള

എഫന്തഭാഫക്കയഭാഫണനല  മുന്ഗണനഭാക്രമത്തനില്  ഗകവഷണല  നടത്തനി

കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാന് ആവശലമഭായ അടനിസഭാന വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാണട്ട്.

നടപടനിക്രമങ്ങള ലളനിതവുല സഗമവുമഭാകുന.  പൂര്ണമഭായുല കേമ്പമ്മ്യൂടര്വല്ക്കരനിച

ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂഫട  ഒ.പനി.  വനിഭഭാഗല,  ഫെഭാര്മസനി,  ലകബഭാറടറനി,  എകട്ട്ഫറ

എന്നനിങ്ങഫന എലഭാ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലുല കടഭാക്കണ് അടനിസഭാനത്തനില് കേമ്മ്യൂ സമ്പ്രഭാദയല

നനിലവനില് വരനികേയുല ഫടസ്റ്റട്ട് റനിസളട്ടുകേള അപകപഭാള കഡഭാക്ടര്മഭാരുഫട കേമ്പമ്മ്യൂടറനില്

ലഭലമഭാകുകേയുല  ഫചേയ്യുന.  മരുനകേളുഫട  കസ്റ്റഭാക്കുകേള  തതീരുന്ന  മുറയട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന

മുന്നറനിയനിപനിലൂഫട  അപകപഭാളതഫന്ന  അവയുഫട  സലഭരണത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ

നടപടനി ടകേഫകേഭാളളഭാന് കേഴനിയുന. കരഭാഗനികേളക്കട്ട് കേമ്മ്യൂ നനില്ക്കുന്ന സമയടദര്ഘലല

ഗണലമഭായനി  കുറയുന.  കരഭാഗനികേളുഫട  വനിവനിധ  കക്ഷമ  പരനിരക്ഷകേള  കൃതലമഭായുല

കേമ്പമ്മ്യൂടര്  ഏകേജഭാലകേ  സലവനിധഭാനല  വഴനിയുല  ലഭലമഭാകുന.  അന്തര്കദ്ദേശതീയ

നനിലവഭാരത്തനിലുളള  protocol  ലഭലമഭാക്കനി  ചേനികേനിത്സഭാ  നനിലവഭാരല  ഫമചഫപടുത്തഭാന്

സഭാധനിക്കുല.  സൂചേനകേള ലഭനിക്കുന്ന മുറയ്ക്കുതഫന്ന കരഭാഗ പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

ഫചേയ്യുന്നതനിനുല  ഉചേനിതമഭായ  നയരൂപതീകേരണത്തനിനുല  സഭാദലമഭാകുന.  സഭാലക്രമനികേ

കരഭാഗങ്ങഫള സലബനനിചട്ട്  മുന്നറനിയനിപട്ട്  നല്കുവഭാനുളള സലവനിധഭാനല ഉളളതനിനഭാല്

ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തകേര്ക്കട്ട് തത്സമയല ലഭനിക്കുന്ന കൃതലതകയഭാഫടയുളള വനിവരങ്ങളുഫട

അടനിസഭാനത്തനില്  സമകയഭാചേനിതവുല  ഫെലപ്രദവുമഭായ  ഇടഫപടലുകേള  നടത്തഭാന്

സഭാധനിക്കുന.
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ഗുണഭാവനിരുദ സസഭാഡട്ട്

9 (*9) ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :
ശതീ  .   ചേനിറയല കഗഭാപകുമഭാര് : 
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സനനില്  കുമഭാര് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ഗുണഭാ സലഘങ്ങഫള അമര്ച  ഫചേയ്യഭാന്  ഗുണഭാവനിരുദ
സസഭാഡട്ട് രൂപവല്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഗുണകേഫളക്കുറനിച്ചുള്ള വനിവരകശഖേരണത്തനിനട്ട് എഫന്തഭാഫക്ക മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണട്ട്
അവലലബനിക്കുന്നതട്ട് എന ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി)  ഗുണഭാ  ബനമുള്ള  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ഫക്കതനിഫര  എന്തട്ട്
നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുന്നഫതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പുതനിയ  ഗുണഭാ  സലഘങ്ങള  രൂപഫപടുന്നതട്ട്  തടയഭാന്  എഫന്തഭാഫക്ക
കേരുതല് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുഫമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖേലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ): 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ഗുണകേഫളക്കുറനിച്ചുളള വനിവരങ്ങള കസ്റ്റഷന് റനികക്കഭാര്ഡകേള പരനികശഭാധനിച്ചുല
ഗുണഭാവനിരുദ സസഭാഡനിഫനഫക്കഭാണട്ട് അകനസഷനിപനിച്ചുല വനിശസസ്തരഭായ ആളുകേളനില്നനിന്നട്ട്
കനരനിട്ടുല  കശഖേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാഫത മുന്കേഭാലങ്ങളനില് കുറകൃതലങ്ങളനിലുളഫപടവഫര
ക്കുറനിച്ചുളള  കൂടുതല്  വനിവരങ്ങള  കശഖേരനിക്കുകേയുല  അവരുഫട  ഇകപഭാഴഫത്ത
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയുല ഫചേയട്ട് ക്രനിമനിനല് നടപടനി നനിയമത്തനിഫല സരക്ഷഭാ
നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിച്ചുഫകേഭാണട്ട്  KAAPA  ആക്ടട്ട്  ഉളഫപഫടയുളള  കേര്ശനമഭായ
നനിയമഭാനുസൃത  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  അവലലബനിച്ചുവരുന.  ക്രനിമനിനല്  സസഭഭാവമുള്ളതുല
രണനിലധനികേല ക്രനിമനിനല് കകേസകേളനില് ഉളഫപടനിട്ടുളളവരുമഭായവരുഫട പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പ്രകതലകേല  നനിരതീക്ഷനിച്ചുവരുനണട്ട്.  ജനിലഭാ  ഫസഷലല്  ബഭാഞട്ട്  രഹസലഭാകനസഷണ
വനിഭഭാഗങ്ങള വഴനിയഭാണട്ട് ഇത്തരക്കഭാഫരക്കുറനിച്ചുളള വനിവരങ്ങള കശഖേരനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി) ഗുണഭാ ബനമുളള കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ഫക്കതനിഫര നനിയമഭാനുസരണമുള്ള
വകുപ്പുതല  അകനസഷണല  ഉളഫപഫടയുളള  ശക്തമഭായ  നനിയമ  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  നനിരന്തരല  സഭാമൂഹലവനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ഏര്ഫപട്ടുവരുന്നവഫര
സൂക്ഷ്മമഭായനി  നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയുല  അത്തരല  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ഏര്ഫപടുന്നതട്ട്
തടയുന്നതനിനഭായനി  ക്രനിമനിനല്  നടപടനിക്രമത്തനിഫലയുല  KAAPA  നനിയമത്തനിഫലയുല
വനിവനിധ വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരല കേരുതല് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുല ഇവര് ഉളഫപട
കകേസനില്  പരമഭാവധനി  ശനിക്ഷ  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുകവണ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുല
വരുന.
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കേലഭാപല സൃഷ്ടനിക്കുന്നവര്ഫക്കതനിഫര നടപടനി

10 (*10) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എല  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖേട്ട് :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതല  മഭാറനിയതനിഫന്റെ  കപരനില്  തനിരൂരനില്  ടഫെസല്  എന്നയഭാഫളയുല
മുമ്പട്ട്  യഭാസനിര്  എന്നയഭാഫളയുല  ഫകേഭാലഫപടുത്തനിയതട്ട്  ഏതു  സലഘടനയനില്
ഫപടവരഭാഫണന്നഭാണട്ട് കേഫണത്തനിയതട്ട്;

(ബനി)  നനിരന്തരമഭായനി  വര്ഗ്ഗതീയ  കേലഭാപത്തനിനട്ട്  ശമല  നടത്തുകേയുല  രഭാഷ്ട്രതീയ
പഭാര്ടനികേളുഫട  സലസഭാന  കനതഭാക്കള  പഫങ്കടുക്കുന്ന  കയഭാഗത്തനിനുകനഫര  വഫര
കബഭാലഫബറനിഞ്ഞട്ട്  കേലഭാപല  സൃഷ്ടനിക്കഭാന്  ശമനിക്കുകേയുല  ഫചേയ്യുന്ന  വര്ഗ്ഗതീയ
ഫെഭാസനിസ്റ്റുകേഫള നനിയനനിക്കഭാന് നടപടനിഫയടുക്കുകമഭാ;

(സനി) സഭായുധ ക്രനിമനിനലുകേളുഫട ഒളനിത്തഭാവളങ്ങളഭായുല കേലഭാപവുല ഫകേഭാലപഭാതകേവുല
നടത്തഭാനുള്ള ഗൂഡഭാകലഭാചേന കകേന്ദ്രങ്ങളഭായുല മഭാറനിയ കേഭാരലഭാലയങ്ങള കപഭാലതീസനിഫന്റെ
കേര്ശന നനിരതീക്ഷണത്തനിനട്ട് വനികധയമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖേലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ)  ബനി.ഫജ.പനി./ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്./വനി.എചട്ട്.പനി.  എന്നതീ  സലഘടനകേളനില്
ഫപടവരഭാഫണന്നഭാണട്ട് കേഫണത്തനിയതട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനിഫല  നനിയമങ്ങള  അനുസരനിച്ചുളള  ശക്തമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഇത്തരല കേഭാരലത്തനില് കേര്ശനമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുഫട കക്ഷമത്തനിനഭായുളള പദതനി

11 (*11) ശതീ  .   മുരളനി ഫപരുഫനലനി :
ശതീ  .   എല  .   നദൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .    ഫകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷല  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുഫട
കക്ഷമത്തനിനഭായനി എഫന്തലഭാല പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളളഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇവരുഫട  ഫപന്ഷന്,  വനിദലഭാഭലഭാസല,  പുനരധനിവഭാസല,  ഫതഭാഴനില്,
പഭാര്പനിടല തുടങ്ങനിയവയഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുഫട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  സലസഭാന വനികേലഭാലഗകക്ഷമ
കകേഭാര്പകറഷഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവര്ക്കഭായനി  എലഭാ  ജനിലയനിലുല  ആധുനനികേ  സജതീകേരണങ്ങകളഭാഫട
ജനിലഭാ  പ്രഭാരലഭ  ഇടഫപടല്  കകേന്ദ്രങ്ങള  (ഡനി.ഇ.ഐ.സനി.)  സഭാപനിക്കഭാനു
കദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ഫകേ  .    ഫകേ  .    ഫഫശലജ
ടതീചര്  ): 

(എ&ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷല  എലകപഭായ്ഫമന്റെട്ട്
എകട്ട്കചേഞട്ട്  മുകഖേന  179  ദനിവസല  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  കസവനമനുഷനിച  98
അലഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട്  സൂപര്നമ്മ്യൂമററനി  തസ്തനികേയനില്  പുനര്നനിയമനല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാഫത  154  അലഗപരനിമനിതര്ക്കുകൂടനി സൂപര്നമ്മ്യൂമററനി തസ്തനികേയനില് പുനര്നനിയമനല
നല്കുന്നതനിനുളള  നടപടനിക്രമങ്ങള  അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.   കകേരള  സലസഭാന
വനികേലഭാലഗകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖേന  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേള  ചുവഫട
കചേര്ക്കുന:

1. ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  753  കപര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ ടടടസക്കനിള,
വതീല്ഫചേയര്,  കൃത്രനിമ ടകേകേഭാലുകേള,  വഭാക്കര്, ക്രചസട്ട്,  കേണട, ശവണ
സഹഭായനി തുടങ്ങനിയ സഹഭായ ഉപകേരണങ്ങള വനിതരണല ഫചേയ്തു.

2. ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  23  കപര്ക്കട്ട് പുതനിയ സ്കൂടറനില് ടസഡട്ട് വതീല്
ഘടനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് സബ്സനിഡനി വനിതരണല ഫചേയ്തു.

3. സസയലഫതഭാഴനില്  പദതനി  പ്രകേഭാരല  ബഭാങ്കട്ട്  കലഭാണ്  സബ്സനിഡനി
ഇനത്തനില്  5000  രൂപ മുതല്  1,00,000  രൂപ വഫര  157  കപര്ക്കട്ട്
വനിതരണല ഫചേയ്യുകേയുണഭായനി.

4. തതീവ്രവുല  അതനിതതീവ്രവുല  ടവകേലലമുളള  8  വയസനിനട്ട്  തഭാഫഴയുളള
102  കുടനികേളുഫട  കപരനില്  സനിരനനികക്ഷപല ഫചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകേയുല  അതനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ആണ്കുടനികേളുഫട
കപരനില് 15,000 രൂപ വതീതവുല ഫപണ്കുടനികേളുഫട കപരനില് 20,000  രൂപ
വതീതവുല വനിതരണല ഫചേയ്യുകേയുണഭായനി.
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5. കദശതീയ വനികേലഭാലഗ ധനകേഭാരല വനികേസന കകേഭാര്പകറഷഫന്റെ വഭായ്പഭാ
പദതനി  പ്രകേഭാരല  (എന്.എചട്ട്.എഫെട്ട്.ഡനി.സനി.)  34  കപര്ക്കട്ട്
സസയലഫതഭാഴനില്  /  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പയഭായനി  100.35  ലക്ഷല  രൂപ
അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഈ  പദതനിപ്രകേഭാരല  വഭായ്പ  എടുത്ത
ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  വഭായ്പഭാ  സബ്സനിഡനി  (10  കപര്ക്കട്ട്  )
വനിതരണല ഫചേയ്യുകേയുണഭായനി.

6. പഭാറശഭാലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന വനികേലഭാലഗരഭായ വകയഭാജനങ്ങളക്കട്ട്
കവണനിയുളള  വൃദസദന  പരനിപഭാലനത്തനിനട്ട്  7  ലക്ഷല  രൂപ
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

7. ടസഡട്ട് വതീല് ഘടനിപനിച സ്കൂടര് 5 കപര്ക്കട്ട് വനിതരണല ഫചേയ്തു.

8. ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുഫട  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനഭായനി  NHFDC-യുഫട  State
channelising  agent  എന്ന  നനിലയനില്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പകേളുല
അനുവദനിക്കുനണട്ട്.

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷല  സഭാമൂഹലനതീതനി  ഡയറക്ടറുഫട
കേഭാരലഭാലയല മുകഖേന നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള ചുവഫട കചേര്ക്കുന:

1. അലഗപരനിമനിതരഭായ/ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ കുടനികേളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനഭായനി
കസഭാളര്ഷനിപട്ട് അനുവദനിക്കുന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുനണട്ട്.

2. ബദനിടവകേലലമുളള നഭാലനിനുല പതനിനഭാറുനുമനിടയനില് പ്രഭായമുളള കുടനികേളക്കട്ട്
സലരക്ഷണവുല  ശുശ്രൂഷയുല  വനിദലഭാഭലഭാസവുല  നല്കുന്നതനിനട്ട്
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  കഹഭാല  കഫെഭാര്  ഫമന്റെലനി  ഫഡഫെനിഷലന്റെട്ട്  ചേനില്ഡ്രന്
(HMDC) എന്ന സഭാപനല പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

3. ഓടനിസല  ബഭാധനിച  കുടനികേളക്കട്ട്  വനിവരസഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയുഫട
സഹഭായകത്തഭാഫട  SPACE,  Sradha  Charitable  Society  എന്നതീ
സലഘടനകേളുഫട ആഭനിമുഖേലത്തനില് പരനിശതീലനല നല്കേനിവരുന.

4. വനികേലഭാലഗ  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനി  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായമഭായനി
18,70,250 രൂപ 14 ജനിലകേളനിഫല 438 അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട് അനുവദനിച്ചു.
ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയുഫട  ഫസഷലല്  TSB  അക്കദൗണനില്
നനിലവനിലുളള  34  ലക്ഷല  രൂപ  766  കപര്ക്കട്ട്  വനിതരണല
ഫചേയ്യുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.
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5. വനികേലഭാലഗരുഫട ഫപണ്മക്കളക്കുല വനികേലഭാലഗരഭായ ഫപണ്കുടനികേളക്കുല
വനിവഭാഹ ധനസഹഭായമഭായനി  371  അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  37  ലക്ഷല രൂപ
അനുവദനിച്ചു. 150  കപര്ക്കുകൂടനി തുകേ അനുവദനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി
ക്രമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.

6. മുചനിറനി,  മുറനി  അണഭാക്കട്ട്  എന്നതീ  മുഖേ  ടവകേലലവുമഭായനി  ജനനിക്കുന്ന
കുടനികേഫള  കേഫണത്തുന്നതനിനട്ട്  പത്തനലതനിട  കഡഭാ.  എ.  ഫകേ.
ഫചേറനിയഭാന് ഫമകമ്മേഭാറനിയല് ചേഭാരനിറബനിള ഫസഭാടസറനിക്കട്ട് 1,29,000
രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരല  കുടനികേളക്കട്ട്  പത്തനലതനിട  മളടനി
ഫസഷലഭാലനിറനി കഹഭാസനിറല് സദൗജനല ശസക്രനിയ നടത്തനിവരുന. ടനി
കുടനികേഫള  കഹഭാസനിറലനില് ഫകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുല തനിരനിച്ചു കപഭാകുന്നതനിനുല
രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കളക്കട്ട് യഭാത്രഭാ ഫചേലവുല വകുപനില്നനിനല അനുവദനിക്കുനണട്ട്.

7. ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ കുടനികേളക്കട്ട് കേമ്പമ്മ്യൂടര് പരനിശതീലനല നല്കുന്നതനിനഭായനി
ശദ ചേഭാരനിറബനിള ഫസഭാടസറനിക്കട്ട് 11,24,480 രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

8. കേഭാഴ്ച  ടവകേലലമുളളവര്ക്കട്ട്  കേമ്പമ്മ്യൂടര്  പരനിശതീലനല  നല്കുന്നതനിനട്ട്
ഫഫെഡകറഷന്  ഓഫെട്ട്  ദനി  ടബ്ലൈന്ഡട്ട്  എന്ന  സഭാപനത്തനിനട്ട്  18
ലക്ഷല രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

9. കേഭാഴ്ചടവകേലലമുളള  അമ്മേമഭാര്ക്കട്ട്  പ്രസവഭാനന്തരല  കുഞ്ഞനിഫന
പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രതനിമഭാസല  2000  രൂപ  ക്രമത്തനില്
പരമഭാവധനി  2  വര്ഷകത്തക്കട്ട്  ധനസഹഭായല  അനുവദനിക്കുന.
ലഭലമഭായ 17 അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട് 2,46,000 രൂപ അനുവദനിച്ചു.

10. കേഭാഴ്ചടവകേലലമുളള  അഡസകക്കറ്റുമഭാര്ക്കട്ട്  പ്രതനിമഭാസല  4000/-  രൂപ
ക്രമത്തനില്  പരമഭാവധനി  8  വര്ഷകത്തക്കട്ട്  റതീകഡഴട്ട്  അലവന്സട്ട്
അനുവദനിച്ചു വരുന.

11. CDMRP  (Community  Disability  Management  and
Rehabilitation  Programme): സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിഫന്റെ
ധനസഹഭായകത്തഭാഫട  കേഭാലനിക്കറട്ട്  യൂണനികവഴനിറനി  ടസകക്കഭാളജനി
വനിഭഭാഗല ടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  മലപ്പുറല,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,
ജനിലകേളനിഫല  Developmental  Disability  ബഭാധനിച  കുടനികേളക്കുല
കുടുലബഭാലഗങ്ങളക്കുമുളള  കനിനനിക്കല്  സര്വ്വതീസട്ട്,  കകേരളത്തനിഫല
BRC,  RMSA  resource  അദലഭാപകേര്,  സ്ക്കൂള  അദലഭാപകേര്,
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അങ്കണവഭാടനി വര്ക്കര്മഭാര്, ആശഭാ വര്ക്കര്, ആകരഭാഗല കമഖേലയനിഫല
മറട്ട്  പ്രവര്ത്തകേര്  എന്നനിവര്ക്കുളള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള,
അലഗപരനിമനിതരുഫട ശഭാക്തതീകേരണല,  അഭനിരുചേനിയുളള വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്
ഫപ്രഭാഫെഷണല്  കകേഭാഴട്ട്  എന്നനിവ  പദതനിയനിലൂഫട  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  ടനി  പദതനിക്കഭായനി  ആഫകേ  77,46,000  രൂപ  സര്ക്കഭാന്
അനുവദനിച്ചു.

12. Alzhiemer's  Related  Disorder  Society  of  India  (ARDSI):
മറവനി കരഭാഗല ബഭാധനിചവഫര സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല പുനരധനിവസനിപനി
ക്കുന്നതനിനുമഭായനി  സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപ്പുല  ARDSI  എന്ന NGO-യുല
കചേര്ന്നട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  പദതനിയഭാണനിതട്ട്.  നനിലവനില്
ഇടവനക്കഭാടട്ട്  old age home-ല് Full time Dementia Day Care
Centre-ഉല  ഗൂരുവഭായൂര്  കകേഭാടപടനിയനില്   Dementia  Day  Care
Centre-ഉല പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. മറവനി കരഭാഗഫത്തക്കുറനിചട്ട് സമൂഹഫത്ത
കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുല  ഇത്തരല  കരഭാഗബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  സമൂഹത്തനില്
സലരക്ഷണവുല  സരക്ഷയുല  ലഭനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  എലഭാ  വര്ഷവുല
അല്ഷനികമഴട്ട് ദനിനഭാചേരണ പരനിപഭാടനികേള സലഘടനിപനിച്ചുവരുന.

13. Pallium  India :  നഫടലനിനട്ട്  ക്ഷതല  ബഭാധനിചവര്ക്കട്ട്  ശരനിയഭായ
പരനിചേരണല നല്കുന്നതനിനുല കരഭാഗനികേളക്കുല അവരുഫട കുടുലബത്തനിനുല
സഹഭായല നല്കുന്നതനിനുമഭായനി Pallium India  എന്ന NGO  മുകഖേന
പുനരധനിവഭാസ പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

14. State  Nodal  Agency  Centre  (SNAC): നഭാഷണല്  ടസ്റ്റട്ട്

ആക്ടനിഫന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന  ടവകേലലല  ബഭാധനിചവര്ക്കട്ട്

നനിയമപരമഭായ പരനിരക്ഷ നല്കുന്നകതഭാഫടഭാപല അവരുഫട സസത്തനിനുല

പരനിരക്ഷ  നല്കുന.  ഇത്തരല  ടവകേലലല  ബഭാധനിചവര്ക്കഭായനി

സലസഭാന തലത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സലഘടനയഭാണട്ട്  SNAC.

ജനിലഭാതലത്തനിലുളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതട്ട്  Local

Level  Committee  (LLC)-കേളഭാണട്ട്.  ജനിലഭാതലത്തനില്  LLC-കേള

വഴനി Legal Guardianship Certificate നല്കുന.

15. ഒന്നഭാല കഭാസ മുതല്  Professional/PG  കകേഭാഴ്സുകേള വഫര പഠനിക്കുന്ന

വനികേലഭാലഗരഭായ വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് കസഭാളര്ഷനിപട്ട് നല്കേനിവരുന.
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പുനരധനിവഭാസല,  ഫതഭാഴനില്  എന്നനിവയഭായനി  രണട്ട്  തരത്തനിലുളള  വഭായ്പകേള

കകേഭാര്പകറഷന് നല്കേനിവരുന.

1. എന്  .  എചട്ട്  .  എഫെട്ട്  .  ഡനി  .  സനി  .   വഭായ്പ

5  വര്ഷ  കേഭാലഭാവധനിയനില്  6  ശതമഭാനല  പലനിശനനിരക്കനില്  ഉകദലഭാഗസ/വസ്തു

ജഭാമലത്തനികന്മലഭാണട്ട് ഈ വഭായ്പ കകേഭാര്പകറഷന് നല്കേനി വരുന്നതട്ട്.

2. ബഭാങ്കട്ട് കലഭാണ് സബ്സനിഡനി

സര്വ്വതീസട്ട്  ഏരനിയഭാ  ബഭാങ്കുമഭായനി  സഹകേരനിച്ചുഫകേഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  സസയല

ഫതഭാഴനില്  വഭായ്പഭാ  പദതനിയഭാണനിതട്ട്.  വഭായ്പയട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  സബ്സനിഡനി

കകേഭാര്പകറഷന് നല്കേനിവരുന.

തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളവഴനി ഫപന്ഷന് അനുവദനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(സനി)  വനികേലഭാലഗകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്

കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുല ശക്തനിഫപടുത്തഭാനുമുള്ള നടപടനികേള പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  കുടനികേളനിഫല  വളര്ചഭാടവകേലലവുല  അനുബന  പ്രശ്നങ്ങളുല

കനരഫത്ത  കേഫണത്തുന്നതനിനുല  ആവശലമഭായ  ഇടഫപടലുകേള  നടത്തുന്നതനിനുമഭായനി

എലഭാ  ജനിലകേളനിലുല  ഓകരഭാ  ജനിലഭാ  പ്രഭാരലഭ  ഇടഫപടല്  കകേന്ദ്രല  (DEIC)  കസ്റ്ററട്ട്

ഇനനികഷലറതീവട്ട്  ഓണ്  ഡനിഫസബനിലനിറതീസനിഫന്റെ  കേതീഴനില്  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുളള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന. ഇതനിനഭായനി 14 ജനിലകേളനിലുല ആകരഭാഗലവകുപട്ട് ജനിലഭാ

പ്രഭാരലഭ  ഇടഫപടല്  കകേന്ദ്രത്തനിനഭായനി  സലല  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  10

ജനിലകേളനില് DEIC  പണനിയുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഫകേടനിടല

പണനിയുന്നതനിനഭായനി  13  ജനിലകേളനില്  ഫപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിഫനയുല  പത്തനലതനിട

ജനിലയനില് തകദ്ദേശ ഭരണ എഞനിനതീയറനിലഗട്ട് വനിലഗനിഫനയുല ചുമതലഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

തനിരുവനന്തപുരല,  ഫകേഭാലല,  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയല,  എറണഭാകുളല,  തൃശ്ശൂര്,  വയനഭാടട്ട്,

കേണ്ണൂര്  ജനിലകേളക്കട്ട്  ഫകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ  തുകേ  ഫപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്

വകുപനിനട്ട് ടകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  പത്തനലതനിട,  മലപ്പുറല ജനിലകേളക്കട്ട് തുകേ ഉടന്തഫന്ന

ടകേമഭാറുന്നതഭാണട്ട്.  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലകേളനില്  ലഭലമഭായ  സലല

അപരലഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  സദൗകേരലപ്രദമഭായ  മഫറഭാരു  സലല  കേണത്തഭാനുള്ള

നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  ഇടുക്കനി  ജനിലകേളനില്  ഡനി.ഇ.ഐ.സനി.

പണനിയുന്നതനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ടഭാന്സട്ട് പഭാന്റെട്ട് ഇന്സ്റ്റനിറമ്മ്യൂടട്ട്

12 (*12) ശതീ  .   വനി  .   ഫകേ  .   ഇബഭാഹനില കുഞ്ഞട്ട് :

ശതീ  .   എല  .   ഉമ്മേര് :

ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :

ഫപ്രഭാഫെ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുടസന്  തങ്ങള :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവുല  സഭാമൂഹലനതീതനിയുല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് അവയവ ദഭാന ശസക്രനിയകേൾക്കുള്ള സലവനിധഭാനത്തനിഫന്റെ

പരനിമനിതനികേൾ ശദയനിൽഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരല  ശസക്രനിയകേളക്കുള്ള  സലവനിധഭാനല  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന്

സസതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേഫള സലബനനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിഫല  പരനിമനിതനികേള  തരണല  ഫചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്

തലത്തനില് ടഭാന്സ് പഭാന്റെട്ട് ഇന്സ്റ്റനിറമ്മ്യൂടട്ട് സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ഫകേ  .    ഫകേ  .    ടശലജ

ടതീചര്  ): 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  അവയവദഭാന ശസക്രനിയകേളനില്  80  ശതമഭാനല നടക്കുന്നതട്ട് സസകേഭാരല

ആശുപത്രനികേളനിലഭാണട്ട്.  ചേനികേനിത്സഭാ നനിരക്കുകേള സലബനനിച്ചുല മറ്റുമുളള പരഭാതനികേള

ഉയര്നവന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഇക്കഭാരലങ്ങള  സലബനനിചട്ട്  പഠനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്

തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  തനിരുവനന്തപുരല  ഗവ.  ഫമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  പ്രനിന്സനിപഭാള

അദലക്ഷനഭായനി ഒരു സമനിതനിഫയ സര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്. അവയവ ശസക്രനിയ

നടത്തുന്ന  എലഭാ  ആശുപത്രനികേഫളയുല  സലകയഭാജനിപനിച്ചുഫകേഭാണട്ട്  നഭാഷണല്

ഇന്ഫെര്മഭാറനികേട്ട് ഫസന്റെര് മുഖേഭാന്തനിരല ഒരു കേമ്പമ്മ്യൂടര് ശലഖേല നടപനില് വരുത്തുന്നതനിനട്ട്

നടപടനിക്രമങ്ങള  ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കപരട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ഫചേയ്യുന്ന  കരഭാഗനികേളുഫട

മുന്ഗണനഭാക്രമവുല അടനിയന്തരഘടവുല അടനിസഭാനമഭാക്കനി നനിഷ്പക്ഷമഭായുല സതഭാരലമഭായുല

അവയവദഭാനല നടത്തുവഭാന് ഇതുവഴനി സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമല

13 (*13) ശതീമതനി സനി  .  ഫകേ  .   ആശ :
ശതീ  .   ചേനിറയല കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് :
ശതീ  .    ഫകേ  .    രഭാജന്  :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവുല

സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരല,  കദശതീയ  തലത്തനില്  അറുപത്തനികയഴട്ട്
ശതമഭാനകത്തഭാളല  ജനങ്ങഫള  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളഫപടുത്തനിയകപഭാള
കകേരളത്തനിഫല  ജനസലഖേലയുഫട  എത്ര  ശതമഭാനല  കപഫരയഭാണട്ട്  മുന്ഗണനഭാ
വനിഭഭാഗത്തനില് ഉളഫപടുത്തനിയഫതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അതനിഫന്റെ  ഫെലമഭായനി  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭനിച്ചുഫകേഭാണനിരുന്ന
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുഫടയുല,  മറട്ട്  കറഷന്  സഭാധനങ്ങളുഫടയുല  വനിഹനിതത്തനില്
കുറവുണഭായനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമല നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനില്
മുന്  സര്ക്കഭാര്  വരുത്തനിയതഭായനി  ആകക്ഷപനിക്കഫപടുന്ന  കേഭാലതഭാമസല
സലസഭാനഫത്ത കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലസഭാനത്തനിനവകേഭാശഫപട  കറഷന് വനിഹനിതല  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്
നനിനല കനടനിഫയടുക്കുന്നതനിനട്ട് നടത്തുന്ന ശമങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്  ):

(എ) ഗഭാമങ്ങളനില് 52.63 ശതമഭാനല, നഗരങ്ങളനില് 39.5 ശതമഭാനല.

(ബനി) 2 ലക്ഷല ഫമടനികേട്ട് ടണ് ധഭാനലത്തനിഫന്റെ കുറവുണഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) 5-7-2013 മുതല് പ്രഭാബലലത്തനില് വന്ന കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമല,
2013  നനിലവനില്  വന്നട്ട്  365  ദനിവസത്തനിനുളളനില്തഫന്ന  സലസഭാനങ്ങളനില്
നടപഭാക്കണഫമന്നഭാണട്ട്  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമല  അനുശഭാസനിക്കുന്നതട്ട്.
2-12-2013-ഫല സ.ഉ.(ടകേ) നമ്പര് 53/13/ഭ.സനി.സ.വ. ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരല കദശതീയ
ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമല  സലസഭാനത്തട്ട്  നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്
തതസത്തനില്  അലഗതീകേഭാരല  നല്കുകേയുണഭായനി.  എന്നഭാല്  ഇതട്ട്  സലബനനിച്ചുളള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലഭനിചതട്ട്  ഏഫറ  ടവകേനിയഭാണട്ട്.  തുടര്ന്നട്ട്  മുന്ഗണനഭാ
വനിഭഭാഗക്കഭാഫര കേഫണത്തനി, മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശ്ചയനിചട്ട്,  പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡട്ട് കഫെഭാറല
1075/2017.
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തയ്യഭാറഭാക്കനി  കുടുലബത്തനിഫല  മുതനിര്ന്ന  വനനിതയുഫട  കഫെഭാകടഭാ  എടുക്കുകേയുല
വനിവരകശഖേരണല  നടത്തുകേയുല  ഫചേയ്തു.  ഡഭാറഭാ  എന്ടനിയനിഫല  അപഭാകേതകേള
പരനിഹരനിചട്ട്  എന്.ഐ.സനി.  വനികേസനിപനിഫചടുത്ത  റഭാങ്കനിലഗട്ട്  കസഭാഫട്ട് ഫവയറനിലൂഫട
സലസഭാനഫത്ത  75  തഭാലൂക്കട്ട്  സടപ ആഫെതീസകേളനിഫലയുല  6  സനിറനി  കറഷനനിലഗട്ട്
ഓഫെതീസകേളനികലയുല  (ആഫകേ  81)  മുന്ഗണന/മുന്ഗണകനതര  കുടുലബങ്ങളുഫട
കേരടട്ട് പടനികേ പ്രസനിദതീകേരണത്തനിനഭായനി തയ്യഭാറഭാക്കുകേയുല അതനില് തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിഫല
ഫകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് തഭാലൂക്കട്ട്  സടപ ഓഫെതീസട്ട്,  എറണഭാകുളല  ജനിലയനിഫല എറണഭാകുളല
സനിറനി കറഷനനിലഗട്ട് ഓഫെതീസട്ട് എന്നനിവടങ്ങളനില് കേരടട്ട് പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുല
ഫചേയ്തു.  എന്നഭാല്  5-3-2016  മുതല്  ഫപഭാതു  ഫതരഫഞ്ഞടുപട്ട്  ഫപരുമഭാറചടല
നനിലവനില്  വന്നതനിനഭാല്  കശഷനിക്കുന്ന  തഭാലൂക്കുകേളനിഫല  കേരടട്ട്  പടനികേ
പ്രസനിദതീകേരനിചനില. 2015-ഫല പഞഭായത്തട്ട് ഫതരഫഞ്ഞടുപ്പുല  2016-ഫല നനിയമസഭഭാ
ഫതരഫഞ്ഞടുപ്പുല നടന്ന സമയങ്ങളനില് ജതീവനക്കഭാര് ഇലക്ഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്
നനികയഭാഗനിക്കഫപടതനിനഭാലുല ഫപരുമഭാറചടല നനിലവനില് വന്നതനിനഭാലുല കദശതീയ ഭക്ഷല
ഭദതഭാ നനിയമല സലസഭാനത്തട്ട് നടപഭാക്കുന്നതനിഫന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ടവകുകേയുണഭായനി.

(ഡനി) ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരല സലസഭാനത്തനിനട്ട് പ്രതനിവര്ഷല ലഭലമഭായനി
ഫക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുഫട  അളവട്ട്,  അഡ്കഹഭാക്കട്ട്  വനിഹനിതമുളഫപഫട
സലസഭാനത്തനിനട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  ലഭനിച്ചുഫകേഭാണനിരുന്ന
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുഫട  അളവനികനക്കഭാള  കുറവഭായതനിനഭാല്,  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമ
പ്രകേഭാരല  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭാകുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനലത്തനിഫന്റെ  അളവട്ട്  പുനര്
നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനുല  സലസഭാനഫത്ത  മുഴുവന്  ആളുകേളക്കുല  കറഷന്
നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ഭക്ഷലധഭാനലല  നല്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണ
ഫമനല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ആവശലഫപടുകേയുല  വകുപ്പുമനനി  തലത്തനിലുല
ബഹു.  മുഖേലമനനി  തലത്തനിലുല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  ടനി  വനിഷയത്തനില്  കനരനിടട്ട്
കൂടനിക്കഭാഴ്ചകേള നടത്തുകേയുല ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.

നവകകേരള മനിഷന്

14 (*14) ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   വനി  .   ഫകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  നവകകേരള  മനിഷഫന്റെ  ലക്ഷലങ്ങള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ജനങ്ങളുഫട  ജതീവനിത നനിലവഭാരല  ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട്  ഈ മനിഷന് ഏതട്ട്
തരത്തനില് ലക്ഷലമനിടുന എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മനിഷന്  മുകഖേന  വനിദലഭാഭലഭാസ  ആകരഭാഗല  കമഖേലകേളനില്
ടകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന കനടങ്ങള എഫന്തഭാഫക്കയഭാണട്ട്;

(ഡനി)  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനട്ട്  ജനപങ്കഭാളനിത്തല  സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പരനിപഭാടനികേള എഫന്തലഭാമഭാഫണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

മുഖേലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ&ബനി)  സര്ക്കഭാര്  നവകകേരള  മനിഷന്  പ്രഖേലഭാപനിചനിടനില.  എന്നഭാല്
കകേരളത്തനിഫന്റെ സമഗ വനികേസത്തനിനുകവണനി നഭാലട്ട് ബൃഹത്തഭായ പദതനികേള അഞട്ട്
വര്ഷല  ഫകേഭാണട്ട്  ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാഫട  മനിഷന്  മഭാതൃകേയനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന്
നടപടനി സസകേരനിച്ചുവരുന.  വനികേസന പ്രക്രനിയയനില് ഇനനിയുല പൂര്ണ പ്രകയഭാജനല
ലഭനിക്കഭാത്തവരുല  ഒഴനിവഭായനികപഭായവരുമഭായ  സഭാധഭാരണക്കഭാരുഫടയുല  മുന്ഗണനഭാ
വനിഭഭാഗങ്ങളുഫടയുല ജതീവനിത സദൗകേരലങ്ങള ഫമചഫപടുത്തുകേ, നനിലവനിലുളള പ്രവര്ത്തന
രതീതനികേള കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി ഫമചഫപടുത്തനി ചേനിടകയഭാഫടയുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂഫട
ജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായ ഗുണഫെലങ്ങള ഉറപഭാക്കുകേ എന്നനിവയഭാണട്ട് ഈ പദതനിയുഫട
ലക്ഷലല.  തഭാഫഴപറയുന്ന പദതനികേള  5  വര്ഷല ഫകേഭാണട്ട് ജന പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാഫട
മനിഷന്  മഭാതൃകേയനില്  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  ഇതനില്  ഉളഫപട
സമ്പൂര്ണ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  ദദൗതലല  (LIFE)  എന്ന  പദതനി  അടുത്ത
അഞ്ചുവര്ഷത്തനിനുളളനില് കകേരളത്തനിഫല എലഭാ ഭൂരഹനിത ഭവനരഹനിതര്ക്കുല എലഭാ
ഭവനരഹനിതര്ക്കുല  ഭവനല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തവര്ക്കുല  നനിലവനിലുളള  പഭാര്പനിടല
വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്തവര്ക്കുല  സരക്ഷനിതവുല  മഭാനലവുമഭായ  പഭാര്പനിട  സലവനിധഭാനല
ഒരുക്കനി നല്കുന്നതനിനഭായനി ലക്ഷലമനിടുന. സസന്തമഭായനി ഫതഭാഴനില് ഫചേയ്തുല ഉപജതീവനല
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനുല സമൂഹത്തനിഫന്റെ നടത്തനിപനിനുല നനിലനനില്പനിനുല ഭഭാഗഭഭാക്കഭാവഭാനുല
സഭാമ്പത്തനികേ കസവനങ്ങള ഉളഫപഫട എലഭാ സഭാമൂഹനികേ കക്ഷമ പദതനികേളുഫടയുല
കക്ഷമ  പദതനികേളുഫടയുല  പ്രകയഭാജനല  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുല  ഉതകുന്ന തരത്തനിലുളള
സരക്ഷനിതവുല  മഭാനലവുമഭായ  വതീടുകേളുല  ജതീവകനഭാപഭാധനികേളുല  അടുത്ത  അഞട്ട്
വര്ഷത്തനിനുളളനില്  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്  ലക്ഷലല.  പഭാവഫപടവര്ക്കട്ട്  ഒരു കൂര
എന്നതനിലുപരനി  ഓകരഭാ  വതീടനിഫലയുല  ഒരഭാളഫക്കങ്കനിലുല  ഫമചഫപട  ഫതഭാഴനില്
പരനിശതീലനല,  അടനിസഭാന  സദൗകേരലങ്ങള,  വനിവനിധ  സഭാമൂഹനികേ  കസവനങ്ങള,
ചേനികേനില്സയ്ക്കുല കുടനികേളുഫട വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനുമുള്ള സദൗകേരലങ്ങള എന്നനിവഫയഭാഫക്ക
ത്തഫന്ന ലഭലമഭാക്കനി സരക്ഷനിതമഭായ ഭവനമഭാണട്ട് ടലഫെട്ട് മനിഷനനില് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.
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2. ജന സദൗഹൃദ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേള   -   ആര്ദല മനിഷന്

രണഭാമഫത്ത  പദതനിയഭായ  ജനസദൗഹൃദ  ആശുപത്രനിയഭായ  ആര്ദല  മനിഷന്
ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  ആശുപത്രനികേള  കരഭാഗതീ  സദൗഹൃദമഭാക്കഭാനുല  ഗുണകമന്മയുളള
ആകരഭാഗലപരനിപഭാലനല നല്കേനി ജനങ്ങളുഫട ജതീവനിത നനിലവഭാരല ഉയര്ത്തുന്നതനിനുല
ലക്ഷലമനിടുന.

3. സമഗ വനിദലഭാഭലഭാസ നവതീകേരണ പദതനി

പ്രസ്തുത  പദതനിപ്രകേഭാരല  ഫപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലഗഫത്ത  നനിലവനിലുളള
കുറവുകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  മതനനിരകപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  ജനകേതീയ
സമതീപനരതീതനി  ഉളഫക്കഭാണട്ട്  ഫപഭാതു വനിദലഭാഭലഭാസ രലഗല  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുകേ
എന്ന ഉകദ്ദേശലമഭാണട്ട് ഈ പദതനിയനിലൂഫട ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

4.  ശുചേനിതസല    -    മഭാലനിനല  സലസരണല  ,    കൃഷനി  വനികേസനല  ,    ജലവനിഭവ
സലരക്ഷണല  എന്നതീ  മൂന്നട്ട്  കമഖേലകേളക്കുല  ഊന്നല്  നല്കേനിഫക്കഭാണ്ടുളള  ഹരനിത
കകേരളല പദതനി

ഓകരഭാ വതീടനിഫലയുല മഭാലനിനല സലസരണരതീതനി നനിലവനില് എങ്ങഫനയഭാഫണന്നട്ട്
വനിലയനിരുത്തുകേയുല  ടജവ  കേകമ്പഭാസ്റ്റനിലഗട്ട്,  ബകയഭാഗലഭാസട്ട്  എന്നനിവയനില്  ഏതട്ട്
രതീതനിയഭാണട്ട്  ഓകരഭാ  വതീടനിലുല  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാവുകേ  എന്നട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുല
ഇതനിനഭായനി  വതീട്ടുകേഭാഫര  സജരഭാക്കുകേ,  കൂടഭാഫത  ചേന്തകേള,  അറവുശഭാലകേള,
കേലലഭാണ  മണ്ഡപങ്ങള  എന്നനിവയനിഫല  മഭാലനിനല  സലസരണത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ
ക്രമതീകേരണങ്ങള  ഉറപഭാക്കുകേയുല  ഫചേയ്യുകേ.  ഇതനിനുപുറകമ  നനിലവനിലുളള
ജലകസഭാതസകേളുഫട  നവതീകേരണവുല  ശുദതീകേരണവുല  ഉറപഭാക്കുന്നതുവഴനി
പ്രഭാകദശനികേതലത്തനില്  ജലകസചേനത്തനിനുല  കുടനിഫവളളവനിതരണത്തനിനുല  ഉതകുന്ന
ഒരു പുതനിയ ജല ഉപകയഭാഗ സലസഭാരല രൂപഫപടുത്തുന്നതനിനഭാണട്ട്  ജലസലരക്ഷണ
മനിഷന് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  ആദല ഘടത്തനില് സലസഭാനത്തുളള കുളങ്ങളുല കതഭാടുകേളുല
പുനരുജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനുല നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുമുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏഫറടുക്കുന്നതഭാണട്ട്.
രണഭാല  ഘടത്തനില്  നദനികേള,  കേഭായലുകേള  മറട്ട്  ജലകസഭാതസകേള  എന്നനിവയുഫട
സലരക്ഷണവുല,  ശുചേതീകേരണവുല  നടപഭാക്കുല.  വലഭാപകേമഭായനി  മരങ്ങള  നട്ടു
പനിടനിപനിക്കഭാനുല  ഇതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഫപഭാതു  ഉടമസതയനിലുളള
ജലകസഭാതസകേള,  കേനഭാലുകേള,  കുളങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  ശുചേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല
പ്രഭാകദശനികേ ജലകസചേന-കുടനിഫവളള കസഭാതസകേളഭായനി അവഫയ ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുല
ജലവനിഭവ  മനിഷന്  ഊന്നല്  നല്കുല.  ജലകസഭാതസകേളനില്  മഭാലനിനലല
നനികക്ഷപനിക്കുന്നതട്ട്  കേര്ശനമഭായനി  തടയുന്നകതഭാഫടഭാപല  ഉറവനിട  മഭാലനിനല
സലസഭാരല  സമൂഹത്തനില്  വലഭാപകേമഭാക്കുകേയുല  ഇത്തരത്തനിലുളള  മഭാലനിനല
സലസഭാര  സകങ്കതങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ടജവ  കൃഷനിക്കട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ
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പശ്ചഭാത്തലഫമഭാരുക്കുകേയുല വതീടുകേളനില് കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുകേയുല ഫചേയ്യുകേ എന്നതഭാണട്ട്
മഭാലനിനലസലസരണ-കൃഷനി വനികേസന മനിഷനുകേളവഴനി ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്. അകതഭാഫടഭാപല
ബകയഭാ  ഗലഭാസട്ട്  സലവനിധഭാനങ്ങള,  തുമ്പൂര്മൂഴനി  മഭാതൃകേയനിലുള  വനികകേന്ദ്രതീകൃത
മഭാലനിനലസലസരണ  സലവനിധഭാനങ്ങള,  കബ്ലൈഭാക്കട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്,
ഇ-കവസ്റ്റട്ട്,  ആശുപത്രനി മഭാലനിനലങ്ങള തുടങ്ങനിയവ സലസരനിക്കഭാനുളള സകങ്കതങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്നനിവയുല  ശുചേനിതസ-മഭാലനിനലസലസരണ  മനിഷഫന്റെ  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്.
വതീടുകേളകതഭാറുമുളള കൃഷനി സഭാദലതയ്ക്കുപുറകമ പചക്കറനിയനിലുല മറട്ട് അടനിസഭാന കൃഷനി
ഉല്പന്നങ്ങളനിലുല  സസയലപരലഭാപ്തത  കനടഭാനുതകുന്നവനിധത്തനില്  ഫപഭാതുവഭായ
ഇടഫപടലുകേളഭാണട്ട്  കൃഷനി  വനികേസന  മനിഷന്  ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  ജനിലയനില്  തരനിശു
കേനിടക്കുന്ന  സലങ്ങള  കൃഷനിക്കുകവണനി  ഉപകയഭാഗഫപടുത്തഭാനുളള  സഭാദലതയുല
പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലുളള  സലങ്ങളനില്  വലഭാപകേമഭായ
പചക്കറനി,  ഇതര  കൃഷനി  രതീതനികേള  പ്രഭാബലലത്തനില്  ഫകേഭാണ്ടുവരനികേയുല
കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങഫള  വനിപണനിയുമഭായനി  ബനനിപനിക്കഭാനുളള  സലവനിധഭാനങ്ങള
ഒരുക്കുകേയുല ഫചേയ്യഭാന് കൃഷനി മനിഷന് ലക്ഷലമനിടുന.

(സനി)  സമഗ  വനിദലഭാഭലഭാസ  നവതീകേരണ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നകതഭാടുകൂടനി
വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖേലയനില്  ചുവഫട  കചേര്ക്കുന്ന  കനടങ്ങള  ടകേവരനിക്കഭാനഭാകുഫമന്നട്ട്
കേരുതുന.

1. ഭഭാഷഭാജഭാനല,  കേമമ്മ്യൂണനികക്കഷന്  സനില്,  ചുരുങ്ങനിയതട്ട്  3
ഭഭാഷകേഫളങ്കനിലുല ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന് കേഴനിവട്ട് വരുത്തുകേ.

2. കുടനികേളനില് ആകരഭാഗലപരമഭായ അവസ സൃഷ്ടനിക്കുകേ.

3. ഉന്നത നനിലവഭാരത്തനിഫല അദലഭാപനല ഉറപഭാക്കത്തക്ക രതീതനിയനില്
അദലഭാപകേ പരനിശതീലനല ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

4. കേഭാര്ഷനികേ  സലസഭാരല  പുതനിയ  തലമുറയനില്  വളര്ത്തനി
ഫയടുക്കുന്നതനിനുല  മഭാലനിനലനനിര്മ്മേഭാര്ജനല  ഒരു  സലസഭാരമഭായനി
രൂപഫപടുത്തനിഫയടുക്കുന്നതനിനുല ഉതകുകേ.

5. മദലപഭാനല,  മയക്കുമരുന്നട്ട് ഉപകയഭാഗല എന്നനിവ പുതനിയ തലമുറയനില്
നനിന്നട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭാവുന്ന തരത്തനില് ഇടഫപടലുകേള നടത്തുകേവഴനി
സലസഭാര  സമ്പന്നമഭായ  ഒരു  പുതു  തലമുറഫയ  വഭാര്ഫത്തടുക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുകേ.

6. പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മുക്ത-കേതീടനഭാശനിനനി  മുക്ത-ലഹരനി  മുക്ത  കേലഭാമ്പസകേള
സൃഷ്ടനിക്കുകേ.
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7. സ്കൂള തലത്തനില് കുടനികേളുഫട ഫകേഭാഴനിഞ്ഞുകപഭാക്കട്ട് ഇലഭാത്ത അവസ
കനടുകേ.

8. അനനലമഭാഫയഭാരു  ജനകേതീയ  വനിദലഭാഭലഭാസ  മഭാതൃകേ  കകേരളത്തനില്
സൃഷ്ടനിക്കുകേ.

9. വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിഫന്റെ  സമസ്ത  തലങ്ങളനിലുല  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  മഭാതൃകേ
വനികേസനിപനിക്കുകേ.

10. പനികന്നഭാക്കല നനില്ക്കുന്ന വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് പ്രകതലകേ പരനിഗണനകേള
നല്കേനി സമൂഹത്തനിഫന്റെ മുഖേലധഭാരയനിഫലത്തനിക്കുകേ.

11. കവഭാടവകേഭാശല ലഭനിക്കുകമ്പഭാള തഫന്ന ഫതഭാഴനിഫലടുക്കുവഭാനുളള കേഴനിവട്ട്
വനികേസനിപനിക്കുവഭാന്  ലക്ഷലമനിടട്ട്  സനില്  ഫഡവലപ്ഫമന്റെട്ട്  പരനിപഭാടനി
സമഗമഭാക്കുകേവഴനി  കുടനികേളനില്  സസയലപരലഭാപ്തത  ടകേവരനിക്കഭാന്
പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേ.

12. സ്കൂള വഭായനശഭാലകേളുല  ലകബഭാറടറനികേളുല  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുകേ
വഴനി കുടനികേളുഫട പഠന നനിലവഭാരല ഉയര്ത്തുകേ.

ആര്ദല മനിഷന് വഴനി ആകരഭാഗലകമഖേലയനില് ലക്ഷലമനിടുന്ന കേഭാരലങ്ങള ചുവഫട
കചേര്ക്കുന.

1. ഔടട്ട് കപഷലന്റെട്ട് വനിഭഭാഗങ്ങളനില് അതലഭാവശലമഭായ മഭാറങ്ങള വരുത്തനി
(OP transformation) കരഭാഗതീ സദൗഹൃദമഭായ രതീതനിയനില് ചേനികേനില്ത്സ
ലഭലമഭാക്കുകേ.

2. ജനില/തഭാലൂക്കുതല  ആശുപത്രനികേളനില്  നനിശ്ചനിതമഭാനദണ്ഡങ്ങകളഭാഫട
അടനിസഭാന  സദൗകേരലങ്ങളുല  ആശുപത്രനി  ഉപകേരണങ്ങളുല
ലഭലമഭാക്കനിഫക്കഭാണ്ടുല  ആവശലത്തനിനട്ട്  കഡഭാക്ടര്മഭാഫരയുല  മറട്ട്
സ്റ്റഭാഫെനിഫനയുല  നനിയമനിച്ചുഫകേഭാണ്ടുല  ചേനികേനില്ത്സഭാ  സദൗകേരലങ്ങള
ക്രമതീകേരനിക്കുകേ.

3. ടപ്രമറനി  ഫഹല്ത്തട്ട്  ഫസന്റെറുകേഫള ഘടലഘടമഭായനി  കുടുലബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി ഉയര്ത്തുകേ.

4. ആശുപത്രനികേളനിഫലത്തുന്ന  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ചേനികേനിത്സഭാ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖേ
പ്രകേഭാരല ഗുണകമന്മയുളള ചേനികേനില്ത്സ ലഭലമഭാക്കുകേ.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 47

(ഡനി) വനിവനിധ തലങ്ങളനിലുളള തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള, സന്നദ സഭാമൂഹല
പ്രവര്ത്തകേര്,  ഓകരഭാ  കമഖേലയനിലുല  ടവദഗദലല  ഫതളനിയനിചവര്,  സലസഭാന
കുടുബശതീ  മനിഷന്  തുടങ്ങനി  വന്ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാഫടയഭാണട്ട്  ടലഫെട്ട്  മനിഷന്
നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  13-ാം  പദതനിയുഫട  നടത്തനിപട്ട്  വനികകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ
രതീതനിയനില് കൂടുതല് ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാഫട നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ടകേമഭാറനിയ ആകരഭാഗല വകുപനിഫല സഭാപനങ്ങള
വനികകേന്ദ്രതീകൃതഭാസൂത്രണലവഴനി  ശക്തനിഫപടുത്തുവഭാനുല  ഫപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  പ്രശ്നങ്ങള
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുഫട  കനതൃതസത്തനില്  കേഫണത്തനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുല
ഊന്നല് നല്കുന്നതഭാണട്ട്. ഇതനിനഭാവശലമഭായ കപ്രഭാജക്ടുകേള തയ്യഭാറഭാക്കനി പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള സലഘടനിപനിക്കുന്ന നടപടനിയുല സര്ക്കഭാര് ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനട്ട് ജനപങ്കഭാളനിത്തല സഭാദലമഭാക്കുന്നതനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
വനിവനിധ തലങ്ങളനിലുളള കേമ്മേനിറനികേള (തകദ്ദേശഭരണതല കേമ്മേനിറനി,  സ്കൂളതല കേമ്മേനിറനി)
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാഫത  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭാവശലമഭായ  ധനകേഭാരല
ഉദ്ഗഥനല നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട് സര്ക്കഭാര്, എല.പനി., എല.എല്.എ., ഗഭാമ-കബ്ലൈഭാക്കട്ട്-ജനിലഭാ
പഞഭായത്തട്ട്, എസട്ട്.എസട്ട്.എ.,  ആര്.എല.എസട്ട്.എ.  ഫെണ്ടുകേള  മുകഖേനയുല
കസഭാണ്സര്ഷനിപട്ട്  മുകഖേനയുല  ലഭലമഭാക്കുന്ന  ഫെണ്ടുകേള  മുകഖേനയഭാണട്ട്.  പദതനി
നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭാവശലമഭായ മഭാസ്റ്റര് പഭാന് തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതട്ട് വനിവനിധ തലങ്ങളനിലുളള
കേമ്മേനിറനിയുഫട അഭനിപ്രഭായങ്ങളകൂടനി കേണക്കനിഫലടുത്തഭാണട്ട്.

ഹരനിതകകേരളല  പദതനിയനിന്കേതീഴനില്  കൃഷനി  അനുബന  വകുപ്പുകേള
നടപനിലഭാക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ജന  പങ്കഭാളനിത്തല  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
വഭാര്ഡതലങ്ങളനില് അയല്കടങ്ങളുമഭായനി ചേര്ച ഫചേയട്ട് വഭാര്ഡതല ഫെഭാല പഭാനുകേളുല
ഇവ കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട് പഞഭായത്തട്ട്, കബ്ലൈഭാക്കട്ട്, ജനിലഭാതല ഫെഭാല പഭാനുകേളുല തയ്യഭാറഭാക്കനി
വനിവനിധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാഫട  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
മഴഫവളള സലരക്ഷണല കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ, കേനിണര് റതീ ചേഭാര്ജട്ട് വലഭാപകേമഭാക്കുകേ,
കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ ജലഫമത്തനിക്കുകേ,  പരനിസനിതനി സലരക്ഷണത്തനിനഭായനി  മരങ്ങള
വച്ചു പനിടനിപനിക്കുകേ, ജല സലരക്ഷണത്തനിനഭായനി നഭാടറനിവുകേള പ്രകയഭാജനഫപടുത്തുകേ,
ജലമലനിനതീകേരണല  തടയുകേ,  ജല  സലരക്ഷണകമഖേലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
വലക്തനികേളുഫടയുല സലഘടനകേളുഫടയുല അറനിവട്ട് പ്രകയഭാജനഫപടുത്തനി അനുകേരണതീയമഭായ
മഭാതൃകേകേള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ,  ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  നതീര്ത്തടഭാധനിഷനിത
മഭാസ്റ്റര്  പഭാനുകേള  തയ്യഭാറഭാക്കുകേ  എന്നനിവയുല  ലക്ഷലമനിടുന.  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുഫട കനതൃതസത്തനില് ഫപഭാതുജനപങ്കഭാളനിത്തല ഉറപഭാക്കനിഫക്കഭാണട്ട് ഹരനിത
കകേരള മനിഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലസഭാന വലഭാപകേമഭായനി  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുളള
ആദലഘട പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് 2016 ഡനിസലബര് 8-ാം തതീയതനി തുടക്കല കുറനിച്ചു.
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അന്തരതീക്ഷ മലനിനതീകേരണല

15 (*15) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനില :
ശതീ  .   എന്  .   ഷലസദ്ദേതീന് :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് :
ശതീ  .    എന്   .  എ  .    ഫനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനഫത്ത  പ്രധഭാന  നഗരങ്ങളനിഫല  അന്തരതീക്ഷത്തനില്
പ്രഭാണവഭായുവനിഫന്റെ  അളവനിഫല വലതനിയഭാനഫത്തക്കുറനിചട്ട്  പഠനങ്ങള നടന്നനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് കേഫണത്തലുകേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രഭാണവഭായുവനിഫന്റെ  കുറവുല  കേഭാര്ബണ്  വഭാതകേങ്ങളുഫട  ആധനികേലവുല
തകദ്ദേശവഭാസനികേളുഫട ആകരഭാഗലകത്തയുല കേര്മ്മേകശഷനികയയുല ഏഫതഭാഫക്ക തരത്തനില്
ബഭാധനിക്കുന എന്ന വനിഷയല ഏഫതങ്കനിലുല പഠനത്തനില് ഉളഫപടനിരുകന്നഭാ;

(സനി)  ഇഫലങ്കനില് വനിശദമഭായ പഠനത്തനിനട്ട് സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കേതീഴനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  വനിവനിധ  കമഖേലകേളനിഫല  വനിദഗ്ദ്ധരടങ്ങുന്ന  ഒരു  സമനിതനിഫയ
നനികയഭാഗനിക്കുന്ന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

മുഖേലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ) :

(എ)  ഇല.  സലസഭാനഫത്ത  അന്തരതീക്ഷ  വഭായുവനിഫന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരല
നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാഫട  നഭാഷണല്  ആലബനിയന്റെട്ട്  എയര്  കേസഭാളനിറനി
കമഭാണനിററനിലഗട്ട്  പദതനിയനിലുല സലസഭാന മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനിഫന്റെ
കസ്റ്ററട്ട്  ആലബനിയന്റെട്ട്  എയര്  കേസഭാളനിറനി  കമഭാണനിററനിലഗട്ട്  പദതനിയനിലുല  ഉളഫപടുത്തനി
സലസഭാനഫത്ത  ഫതരഫഞ്ഞടുത്ത  എയര്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്  (ആഫകേ  30)  നനിന്നട്ട്
അന്തരതീക്ഷ  വഭായുവനിഫന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരല  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  24  മണനികറുല
തുടര്ചയഭായനി തത്സമയ അന്തരതീക്ഷവഭായു ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള
(കേണനിനമ്മ്യൂവസട്ട്  ആമ്പനിയന്റെട്ട്  എയര്  കേസഭാളനിറനി  കമഭാണനിടറനിലഗട്ട്  കസ്റ്റഷന്)
തനിരുവനന്തപുരത്തുല,  എറണഭാകുളത്തുല  സഭാപനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇവനിഫടനനിനല  ലഭനിക്കുന്ന  വഭായു  ഗുണനനിലവഭാര  നനിരതീക്ഷണഫെലങ്ങള
ഫപഭാതുജനങ്ങളുഫട  അറനിവനികലക്കട്ട്  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന.  കൂടഭാഫത,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്
ജനിലയനില്, പഭാളയത്തട്ട് കബഭാര്ഡനിഫന്റെ ഒരു തത്സമയ അന്തരതീക്ഷവഭായു ഗുണനനിലവഭാര
നനിരതീക്ഷണ കകേന്ദ്രല സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇല.

(സനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.
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കകേരള അഡനിനനികസറതീവട്ട് സര്വ്വതീസട്ട്

16 (*16) ശതീ  .   പനി  .   ഉടബദുള്ള :
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
ശതീ  .   പനി  .   ഫകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .    ഫകേ  .    എല  .    ഷഭാജനി  :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാന  ഫസക്രകടറനിയറനിഫല  ഫപഭാതുഭരണ,  ധനവകുപ്പുകേഫളകടനി
ഉളഫപടുത്തനി കകേരള അഡനിനനികസറതീവട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് (ഫകേ.എ.എസട്ട്.) രൂപതീകേരനിക്കഭാന്
തതീരുമഭാനല ടകേഫക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഫകേ.എ.എസട്ട്.  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതുഫകേഭാണട്ട്  സലസഭാന  ഭരണത്തനിനു
ണഭാകേഭാവുന്ന ഗുണകദഭാഷങ്ങഫളക്കുറനിചട്ട്  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമഫറടുത്തകശഷല
പഠനകമഭാ പരനികശഭാധനകയഭാ നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനങ്ങളക്കട്ട്  കസവനല  നല്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില്  ഫകേ.എ.എസട്ട്.-ഫന്റെ
അഭഭാവല  ഫകേഭാണട്ട്  നനിലവനിഫല  ഭരണസലവനിധഭാനല  എഫന്തഭാഫക്ക  പരഭാധതീനതകേള
കനരനിടുനഫണന്നഭാണട്ട് കേരുതുന്നതട്ട്;

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില് മുന്വനിധനികയഭാഫടയുള്ള സമതീപനല സര്ക്കഭാരനിനുഫണന്ന
ആകക്ഷപല കേണക്കനിഫലടുത്തട്ട് വനിശദപഠനല നടത്തഭാന് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ?

മുഖേലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) പ്രഗത്ഭരഭായ യുവജനങ്ങഫള പബ്ലൈനികേട്ട് സര്വ്വതീസനികലക്കട്ട് ആകേര്ഷനിക്കുകേ,
അതനിഫന്റെ കേഭാരലക്ഷമത ഫമചഫപടുത്തുകേ,  വകുപ്പുതല ചേടകടട്ട് ഇലഭാതഭാക്കുകേ എന്നതീ
ഉകദ്ദേശലങ്ങകളഭാടുകൂടനി ഫസക്രകടറനിയറട്ട് ഉളഫപഫട കകേരള അഡനിനനികസറതീവട്ട് സര്വ്വതീസട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  പ്രതനിജഭാബദമഭാഫണന്നതട്ട്  ഗവര്ണറുഫട
നയപ്രഖേലഭാപന  പ്രസലഗത്തനില്  പ്രഖേലഭാപനിചനിരുന.  തുടര്ന്നട്ട്  കകേരള
അഡനിനനികസറതീവട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതട്ട് സലബനനിചട്ട് ബനഫപട സര്വ്വതീസട്ട്
സലഘടനകേളുഫട  അഭനിപ്രഭായല  ആരഭായുന്നതനിനുല  ഫസക്രകടറനിയറട്ട്  സര്വ്വതീസകൂടനി
ഉളഫപടുത്തനി കകേരള അഡനിനനികസറതീവട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് പുനനഃസലഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
16-8-2016-ഫല  G.O.(Rt)  No.322/2016/P&ARD  പ്രകേഭാരല  ആഭലന്തരവുല
വനിജനിലന്സല  വകുപട്ട്  അഡതീഷണല്  ചേതീഫെട്ട്  ഫസക്രടറനി  അദലക്ഷയഭായനി  ഒരു
ഫസക്രടറനിതല  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുല  പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനി  അതനികന്മല്
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അവകലഭാകേന  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുകേയുമുണഭായനി.  ആയതുകൂടനി  പരനിഗണനിചട്ട്
കകേരളത്തനിഫല  സനിവനില്  സര്വ്വതീസനിഫന്റെ  മദലതല  സലവനിധഭാനല  ശക്തനി
ഫപടുത്തുന്നതനിഫന്റെ യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനിലുളള ആവശലകേത കബഭാദലഫപടതനിഫന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  28-12-2016-ല്  കചേര്ന്ന  മനനിസഭഭാകയഭാഗല  ഇക്കഭാരലത്തനില്
തതീരുമഭാനഫമടുക്കുകേയുല  4-1-2017-ഫല  G.O.(Ms)  No.1/2017/P&ARD  പ്രകേഭാരല
സലസഭാനത്തട്ട്  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  തതസത്തനില്  രൂപതീകേരനിച്ചു
ഫകേഭാണട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുമുണട്ട്.

(സനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  ഉയര്ന്ന  തലത്തനില്  ഫപ്രഭാഫെഷണലുകേളുഫട  കസവനല
ഉഫണങ്കനിലുല  ഇടത്തടനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേഴനിവുറ  ഉകദലഭാഗസരുഫട
കസവനല ലഭലമഭാകക്കണതനിഫന്റെയുല പുതനിയ സകങ്കതങ്ങള പരമഭാവധനി ഭരണരലഗത്തട്ട്
ഉപകയഭാഗഫപടുത്തഭാന്  ഉതകുലവനിധല  പുതുതലമുറ  ഭരണരലഗകത്തക്കട്ട്  കേടന
വകരണതട്ട്  അനനിവഭാരലമഭാഫണനല സര്ക്കഭാര് കേരുതുന.  അകതഭാഫടഭാപല,  കേഭാരലക്ഷമത
ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുല  ദുര്ബ്ബലകമഖേലയനിഫല  പ്രശ്നങ്ങളക്കട്ട്  പരനിഹഭാരല  കേഭാണഭാനുല  ഒരു
പുതനിയ  കസവന  സലസഭാരല  വളര്ത്തനിഫയടുക്കഭാനുല  നമുക്കട്ട്  കേഴനികയണതുണട്ട്.
വനികേസനരലഗത്തട്ട് കനരനിടുന്ന നനിരവധനി ഫവല്ലുവനിളനികേള തരണല ഫചേയ്യുവഭാനുല കകേരള
അഡനിനനികസറതീവട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് രൂപതീകേരണത്തനിലൂഫട ലക്ഷലമനിടുന.

പദതനി  നനിര്വ്വഹണതലത്തനിഫല  പരനിചേയക്കുറവുല  ഫപ്രഭാഫെഷണലുകേളുഫട
കുറവുല  ഇതര  വകുപ്പുകേളുഫട  പ്രശ്നങ്ങള  മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള  അപരലഭാപ്തതയുല
ഉകദലഭാഗക്കയറത്തനിഫല ചേനില നമ്മ്യൂനതകേളുല മഭാറനിഫക്കഭാണ്ടുവരഭാന് കേഴനിയുല.

(ഡനി)  സലതൃപ്തവുല  ക്രനിയഭാത്മകേവുമഭായ  സനിവനില്  സര്വ്വതീസട്ട്  എന്ന
സമതീപനമഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  ജനങ്ങളക്കട്ട് നല്കേനിയ വഭാഗഭാനങ്ങള
നനിറകവറ്റുകേയഭാണട്ട്  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  രൂപതീകേരണത്തനിലൂഫട
സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളളതട്ട്.

ജതീവന്കരഖേ പദതനി

17 (*17) ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന്
ശതീ  .   ജനി  .  എസട്ട്  .  ജയലഭാല്
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  .  :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗലവകുപട്ട്  'ജതീവന്കരഖേ'  എന്ന  കപരനിലുള്ള  പദതനി
നടപഭാക്കുനകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  കശഖേരനിക്കുന്ന,  കരഭാഗനികേളുഫട  വനിവരങ്ങള
സലബനനിച കരഖേകേളുഫട സസകേഭാരലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട് മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുകണഭാ;

(സനി) സലസഭാനത്തട്ട് സഭാലക്രമനികേ കരഭാഗങ്ങള ഫപഭാടനിപ്പുറഫപടുന്നതട്ട് തടയുന്നതനിനട്ട്
പ്രസ്തുത പദതനി എത്രകത്തഭാളല സഹഭായകേരമഭാകുഫമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ഫകേ  .    ഫകേ  .    ടശലജ
ടതീചര്  ):

(എ)  ജതീവന്കരഖേ  എന്ന  കപരനില്  ഒരു  പദതനി  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്
നടപഭാക്കുനണട്ട്.  ഈ പദതനിയുഫട ലക്ഷലങ്ങള ചുവഫട ഫകേഭാടുക്കുന.

i. വനിവര  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയുഫട  സഹഭായത്തഭാല്  കകേരളത്തനിഫല
ഫപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  സലബനമഭായ  വനിവരങ്ങള  ഒരു  കകേന്ദ്രതീകൃത
കേമ്പമ്മ്യൂടര് സലവനിധഭാനത്തനില് ലഭലമഭാക്കുകേ.

ii. സര്ക്കഭാര്  കമഖേലയനിലുളള  എലഭാ  അകലഭാപതനി  ആശുപത്രനികേളനിലുല
ബനഫപട മറട്ട് ഫപഭാതുജനഭാകരഭാഗല സഭാപനങ്ങളനിലുല കേമ്പമ്മ്യൂടര്വല്കൃത
കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ.

iii. എലഭാ അകലഭാപതനി ആശുപത്രനികേളനിലുല ഒരു ടവഡട്ട് ഏരനിയ ഫനറട്ട്
വര്ക്കനിലൂഫട കകേന്ദ്രതീകൃത കേമ്പമ്മ്യൂടര് സലവനിധഭാനവുമഭായനി ബനനിപനിക്കുകേ.

iv. ആശുപത്രനികേളനില് ചേനികേനിത്സ നടത്തുന്നവരുഫട ചേനികേനിത്സഭാ വനിവരങ്ങള
കേമ്പമ്മ്യൂടറനില്  സൂക്ഷനിക്കുകേയുല  പനിന്നതീടട്ട്  തുടര്  ചേനികേനിത്സയഭായനി
വതീണ്ടുഫമത്തുകമ്പഭാള അവ  പ്രസ്തുത ആശുപത്രനിയനിഫല  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട്
അനഭായഭാകസന ലഭലമഭാക്കുകേയുല ഫചേയ്യുകേ.

ഈ പദതനിയുഫട സലസഭാനതല ഉദ്ഘഭാടനല 25-1-2017-നട്ട് ബഹുമഭാനഫപട
കകേരള മുഖേലമനനി നനിര്വ്വഹനിച്ചു.

(ബനി)  മഫറഭാരഭാളനിനട്ട്  മനസനിലഭാകേഭാത്ത  സലവനിധഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ടഭാബട്ട് ഫലറട്ട്
കേമ്പമ്മ്യൂടറുകേളനില്  വനിവരങ്ങള  പ്രഭാഥമനികേമഭായനി  കശഖേരനിക്കുന്നതട്ട്.  ആശുപത്രനികേളനില്
നനിനളള വനിവരങ്ങള കശഖേരനിക്കുന്ന സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ ഡഭാറഭാ ഫസന്റെറനില്
Tier-3  സരക്ഷഭാ  സലവനിധഭാനമഭാണുളളതട്ട്.  ഡഭാറഭാ  ടഭാന്സനിറട്ട്  ഫചേയ്യുന്നതട്ട്  അതതീവ
സരക്ഷഭാ  സലവനിധഭാനമുളള  Virtual  Private  Network-ലൂഫടയഭാണട്ട്.  കരഭാഗനികേള
ആശുപത്രനിയനില്  എത്തനിയഭാല്  മഭാത്രകമ  ചേനികേനിത്സയുമഭായനി  കനരനിടട്ട്  ബനഫപടുന്ന
ഫമഡനിക്കല് സലഘത്തനിനട്ട് പ്രസ്തുത വനിവരങ്ങള കേമ്പമ്മ്യൂടറനില് ലഭലമഭാവുകേയുളള.  ഈ
പദതനി  നടപനിലഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  ISO  27001  എന്ന  Information  Security
Management  System  അനുസരനിച്ചുളള  സമ്പൂര്ണ  സരക്ഷഭാ  സലവനിധഭാനല
ഏര്ഫപടുത്തുകേയുല ഫചേയ്യുല.
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(സനി)  സഭാലക്രമനികേ  കരഭാഗങ്ങളുമഭായനി  ആശുപത്രനികേളനിഫലത്തുന്ന  കരഭാഗനികേളുഫട
കൃതലമഭായ  വനിവരങ്ങള  അപകപഭാളതഫന്ന  ആകരഭാഗലപ്രവര്ത്തകേരുഫട  ടഭാബട്ട് ഫലറട്ട്
കേമ്പമ്മ്യൂടറുകേളനില്  ലഭലമഭാകുല.  കരഭാഗനികേളുഫട  വഭാസസലല,  കുടനിഫവളളത്തനിഫന്റെ
കസഭാതസട്ട് എന്നനിങ്ങഫന എലഭാ സലങ്ങളുല ജനി.പനി.എസട്ട്. സലവനിധഭാനമുപകയഭാഗനിചട്ട്
കകേരളത്തനിഫന്റെ  ഭൂപടത്തനില്  അടയഭാളഫപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല്   കൃതലസലല
കേഫണത്തനി നനിയനണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് എളുപത്തനില് സഭാധനിക്കുന.

പ്രവഭാസനി കക്ഷമ പദതനി

18 (*18) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   ഫകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫെട്ട് : 
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  പുതനിയ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷല
പ്രവഭാസനി കക്ഷമത്തനിനഭായനി എഫന്തങ്കനിലുല പുതനിയ പദതനികേള പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉഫണങ്കനില് വനിശദഭാലശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഗളഫെനില്നനിനല  കജഭാലനി  നഷ്ടഫപടട്ട്  മടങ്ങുന്ന മലയഭാളനികേളക്കട്ട്  ആറട്ട്
മഭാസഫത്ത ശമ്പളല നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി നല്കേഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഉഫണങ്കനില്
ഇതു സലബനനിച സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പുറഫപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉത്തരവനിഫന്റെ പകേര്പട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 2016 ഡനിസലബര് ഒന്നനിനട്ട് കശഷല ഇപ്രകേഭാരല കജഭാലനി നഷ്ടഫപടട്ട് എത്ര
മലയഭാളനികേള തനിരനിച്ചു വനഫവന്നട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ?

മുഖേലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ): 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  വനികദശത്തുവചട്ട്
മരണഫപടുന്ന  പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയരുഫട  കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്  നനിലവനില്  നല്കുന്ന
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായങ്ങളക്കുപുറകമ  ഇവരുഫട  കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്/ആശനിതര്ക്കട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേ സരക്ഷ നല്കുന്നതനിനുകവണ വനിശദമഭായ പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
മനനിസഭഭാകയഭാഗല  തതീരുമഭാനഫമടുത്തനിരുന.  ആയതനിന്പ്രകേഭാരല  പദതനി
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രഭാരലഭ  നടപടനിയഭായനി  യുടണറഡട്ട്  കനഷന്സട്ട്
ഫഡവലപ്ഫമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗഭാ  (UNDP)മനികനഭാടട്ട്  ഒരു  പഠനല  നടത്തഭാന്
ആവശലഫപടുകേയുല  അതനുസരനിചട്ട്  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശല  (proposal)  സമര്പനിക്കുകേയുല
ഫചേയനിട്ടുണട്ട്. പ്രസ്തുത ഫപ്രഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ഇക്കഭാരലല പരനികശഭാധനിച്ചു വരുകേയഭാണട്ട്.

(സനി) ഫതഭാഴനില് നഷ്ടഫപടട്ട് മടങ്ങനിവന്ന പ്രവഭാസനികേള കനഭാര്ക്ക റടട്ട്സനില് കപരട്ട്
രജനിസ്റ്റര്  ഫചേയ്യുനണട്ട്.  പ്രസ്തുത  രജനികസഷഫന്റെ  ഡഭാറഭാ  കബസട്ട്  പ്രകേഭാരല  2016
ഡനിസലബര് ഒന്നനിനുകശഷല നഭാളനിതുവഫര 552 മലയഭാളനികേള തനിരനിച്ചുവന്നനിട്ടുണട്ട്.
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മഭാകവഭായനിസ്റ്റട്ട് പ്രവര്ത്തനങ്ങള

19 (*19) ശതീ  .   ടഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഷഭാഫെനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് മഭാകവഭായനിസ്റ്റുകേള അടക്കമുള്ള ഇടതുപക്ഷ തതീവ്രവഭാദനികേളുഫട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള വര്ദനിച്ചു വരുന്നതഭായുള്ള റനികപഭാര്ടട്ട് ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉഫണങ്കനില്  അവരുഫട  തതീവ്രവഭാദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തടയുന്നതനിനട്ട്
ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ എന്തട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട് ഫഫകേഫക്കഭാണനിട്ടുള്ളഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആദനിവഭാസനി  കമഖേലകേളനില്  മഭാകവഭായനിസ്റ്റുകേളുഫട  നുഴഞ്ഞുകേയറല
വര്ദനിക്കുന്നതഭായനി കേഫണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉഫണങ്കനില്  ഇതട്ട്  തടയുവഭാന്  ഒരു  യൂണനിഫഫഫെഡട്ട്  കേമഭാന്റെട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കണഫമന്ന കകേന്ദ്ര നനിര്കദ്ദേശല ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില് തതീരുമഭാനല
ഫഫകേഫക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖേലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ) മഭാകവഭായനിസ്റ്റുകേള അടക്കമുളള ഇടതുപക്ഷ തതീവ്രവഭാദനികേളുഫട പ്രവര്ത്തനല
സലസഭാനഫത്ത  ചേനില  പ്രകദശങ്ങളനില്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല്  അവ
വര്ദനിച്ചു വരുന്നതഭായുളള റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ഫപടനിടനില.

(ബനി)  മഭാകവഭായനിസ്റ്റുകേള  അടക്കമുളള  ഇടതുപക്ഷ  തതീവ്രവഭാദനികേളുഫട
പ്രവര്ത്തനല  കനരനിടുന്നതനിനട്ട്  സലസഭാന  കപഭാലതീസനിഫന  ശക്തനിഫപടുത്തുന്നതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  മഭാകവഭായനിസ്റ്റട്ട്  ഭതീഷണനി നനിലവനിലുളള
ജനിലകേളനില്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനിഫല  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുല  അവരുഫട
കമലുകദലഭാഗസര്ക്കുല  മതനിയഭായ  പരനിശതീലനല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഫപഭാതുജനങ്ങളുഫട
പനിന്തുണകയഭാടുകൂടനി  നനിയമപരമഭായ രതീതനിയനില് മഭാകവഭായനിസ്റ്റട്ട്  ഭതീഷണനി കനരനിടുവഭാന്
കവണ  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ടകേഫകേഭാണ്ടുവരുന്നതട്ട്.  പ്രകതലകേ  പരനിശതീലനല  സനിദനിച
കേമഭാകണഭാകേളുഫടയുല  കകേരള  ആന്റെനി  ഫടററനിസ്റ്റട്ട്  സസഭാഡനിഫന്റെയുല  കസവനവുല
മഭാകവഭായനിസ്റ്റട്ട്  വനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.  വനകമഖേലകേളനില്
ജനങ്ങളുഫട  സഹകേരണല  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ജഭാഗതഭാ  സമനിതനികേളുഫട
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് പ്രകതലകേല ശദ പതനിപനിക്കുനണട്ട്.
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(സനി)  സലസഭാനത്തനിഫന്റെ  വടക്കന്  ജനിലകേളനിഫല  വനപ്രകദശങ്ങളനിഫല

ആദനിവഭാസനി കമഖേലകേളനില് മഭാകവഭായനിസ്റ്റുകേളുഫട പ്രവര്ത്തനല റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.

എന്നഭാല്  അവരുഫട  പ്രവര്ത്തനല  ഈ  കമഖേലകേളനില്  വര്ദനിച്ചുവരുന്നതഭായനി

കേഫണത്തനിയനിടനില.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  ആയതനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  17-1-2017-ഫല  സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവട്ട്  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  121/2017/ആഭലന്തരല  പ്രകേഭാരല  സലസഭാന  മുഖേലമനനി

ഫചേയര്മഭാനഭായനി ഒരു യൂണനിടഫെഡട്ട് കേമഭാന്റെട്ട് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കനഭാടട്ട് നനികരഭാധനലമൂലമുണഭായ പ്രതനിസനനി

20 (*20) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫെട്ട്

ശതീ  .   ഫകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന്

ശതീ  .   കറഭാജനി എല  .   കജഭാണ്

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  1,000,  500  രൂപയുഫട  കനഭാട്ടുകേള  പനിന്വലനിചതട്ട്

മൂലമുണഭായ  പ്രതനിസനനി  സലസഭാനത്തനിഫന്റെ  ഏഫതഭാഫക്ക  കമഖേലകേഫള  ബഭാധനിച്ചു

എന കേഫണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലബനനിചട്ട്  പഭാനനിലഗട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  നടത്തനിയ  പഠനത്തനിഫല

കേഫണത്തലുകേള എഫന്തഭാഫക്കയഭാണട്ട്;

(സനി)  വനിവനിധ  കമഖേലകേളനിലുണഭായ  മരവനിപട്ട്  മറനികേടക്കുന്നതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

സര്ക്കഭാര് ടകേഫക്കഭാണ നടപടനികേള എഫന്തഭാഫക്കയഭാണട്ട്;

(ഡനി)  ഇതുമൂലല  സലസഭാനത്തുണഭായ  സഭാമ്പത്തനികേനഷ്ടല  നനികേത്തണഫമന്നട്ട്

കകേന്ദ്രകത്തഭാടട്ട് ആവശലഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ഉഫണങ്കനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  പ്രതനികേരണല

എന്തഭായനിരുനഫവന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(എഫെട്ട്)  കനഭാടട്ട്  നനികരഭാധനലമൂലല  സലസഭാനത്തനിഫന്റെ  വളര്ചയനില്

എന്തുമഭാറമഭാണട്ട്  സലഭവനിക്കുന്നഫതന്നട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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മുഖേലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ&ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കനഭാടട്ട്  നനികരഭാധനലമൂലല  കകേരള
സമ്പദട്ട് വലവസയട്ട്  സലഭവനിച  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങഫളക്കുറനിചട്ട്  പഠനിക്കഭാന്  കകേരള
സലസഭാന ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡട്ട്  2016  നവലബര്  23-നട്ട്  ഫപ്രഭാഫെസര് സനി.  പനി.
ചേന്ദ്രകശഖേര് ഫചേയര്മഭാനഭായനി ഒരു കേമ്മേനിറനിഫയ ചുമതലഫപടുത്തുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത
കേമ്മേനിറനി  2017  ഫഫെബ്രുവരനിയനില് അന്തനിമ റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിച്ചു.  ഈ കേമ്മേനിറനിയുഫട
പഠനത്തനിഫല പ്രധഭാനഫപട കേഫണത്തലുകേള ചുവഫട കചേര്ക്കുന.

1. സലസഭാനത്തനിഫന്റെ സമ്പദട്ട് വല വസയനില് പ്രധഭാന പങ്കട്ട് വഹനിക്കുന്ന
പരമ്പരഭാഗത  കമഖേലകേളഭായ  മത്സലബനനല,  കേയര്,  ടകേത്തറനി,
കേശുവണനി,  കൃഷനി,  കതഭാടങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  പല  കമഖേലകേളനിലുല
കേറന്സനി  വനിനനിമയല  നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല്  ഇവയനില്നനിനളള
വരുമഭാനഫത്ത ആശയനിചട്ട് കേഴനിയുന്ന ലക്ഷക്കണക്കനിനഭാളുകേഫള കനഭാടട്ട്
നനികരഭാധനല സഭാരമഭായനി ബഭാധനിച്ചു.

2. ടൂറനിസത്തനില്  നനിനളള  വരുമഭാനല  കകേരളത്തനിഫന്റെ  ആഭലന്തര
വരുമഭാനത്തനില്  പ്രധഭാന  പങ്കട്ട്  വഹനിക്കുന.  കേറന്സനിക്കഭായുളള
ഫനകടഭാടല ടൂറനിസല കമഖേലഫയ സഭാരമഭായനി ബഭാധനിച്ചു.

3. കനഭാടട്ട് ലഭലത കൂടുതലഭാവശലമഭായ ഫചേറുകേനിട വലഭാപഭാരല, കഹഭാടലുകേള,
റകസ്റ്റഭാറന്റുകേള, ഗതഭാഗതല എന്നതീ കമഖേലകേളനില് കനഭാടട്ട് നനികരഭാധനല
കേനത്ത ആഘഭാതകമല്പനിച്ചു.

4. കനഭാടട്ട്  നനികരഭാധനല  സഹകേരണ  കമഖേലയനിഫല  പണമനിടപഭാടുകേള
സ്തലഭനഭാവസയനിഫലത്തനിച്ചു.

(സനി)

1. കനഭാടട്ട്  റദ്ദേഭാക്കലനിഫന്റെ  ദുരനിതല  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പഭാകന്റെഷന്
ഫതഭാഴനിലഭാളനികേളുഫട  കൂലനി  ടഷറനി  കസവനിലഗട്ട്  ബഭാങ്കനിലൂഫട
നല്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട്  പലനിശരഹനിത
പ്രകതലകേ  ടനി.എസട്ട്.ബനി.  അക്കദൗണട്ട്  തുറനഫകേഭാണട്ട്  പഭാകന്റെഷന്
ഫതഭാഴനിലഭാളനികേളുഫട കൂലനി നല്കുന്നതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

2. പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലഘങ്ങളനില് അക്കദൗണ്ടുളളവര്ക്കട്ട് പണല
പനിന്വലനിക്കഭാന്  കേഴനിയഭാഫത  വന്നതനിനട്ട്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  പരനിഹഭാര
മുണഭാക്കഭാനഭായനി  എലഭാ  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലഘങ്ങളക്കുല
ഓകരഭാ മനിറര് അക്കദൗണട്ട് ബനഫപട ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കനില്
തുറക്കുന്നതനിനുള്ള സദൗകേരലല ഏര്ഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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3. സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ നയപരമഭായ നടപടനികേളനിലൂഫട ജനങ്ങളുഫട ബദനിമുടട്ട്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനികനഭാഫടഭാപല സര്ക്കഭാര് സസതനമഭായ ഇടഫപടലനിലൂഫട
കേറന്സനി  രഹനിത  ധന  വലവഹഭാരങ്ങള  വഭാണനിജല  ബഭാങ്കുകേളനിലുല
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിലുല  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുളള  ശമങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ആവശലഫപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ) പ്രതനികേരണല ലഭനിചനിടനില.

(എഫെട്ട്)  കകേന്ദ്രത്തനില്  നനിനളള  ഫമഭാത്തല  സഹഭായത്തനിഫന്റെ  44  ശതമഭാനല
ഗഭാന്റുകേളഭായുല  ബഭാക്കനി  നനികുതനി  ടകേമഭാറങ്ങളുമഭായഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിനട്ട്
ലഭനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.  കനഭാടട്ട്  നനികരഭാധനത്തനിഫന്റെ  തുടര്ചയഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ
ധനസനിതനിയനില്  വരുന്ന  ഏഫതഭാരു  കുറവുല  കകേന്ദ്ര  ഗഭാന്റുകേഫളയുല  അതുവഴനി
സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  വരുമഭാനഫത്തയുല  ബഭാധനിക്കുല  ഇതനിനുപുറകമ  ഫമഭാത്തല
ആഭലന്തകരഭാല്പഭാദനത്തനിഫന്റെ  വളര്ചഭാ  നനിരക്കനിലുണഭാകുന്ന  കുറവട്ട്  കകേന്ദ്ര
നനികുതനിഫയയുല  അതുവഴനി  സലസഭാനങ്ങളക്കുളള  നനികുതനി  ടകേമഭാറഫത്തയുല
ബഭാധനിക്കുല.  കനഭാടട്ട്  റദ്ദേഭാക്കല്മൂലല  ദനിവകസന  ചുരുങ്ങനിഫക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന
ഒരു  സമ്പദട്ട് വലവസയനില്  അതട്ട്  നടപഭാക്കനിയഭാല്  റവനമ്മ്യൂ  വരുമഭാനല
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതനിലുല  കുറവഭായനിരനിക്കുല.  കനഭാടട്ട്  റദ്ദേഭാക്കലനിനട്ട്  കശഷമുളള  സമ്പദട്ട്
വലവസയുഫട തകേര്ചയുല റനിയല് എകസ്റ്ററട്ട് കമഖേലയനിഫല മഭാന്ദലഫത്ത തുടര്ന്നട്ട് സ്റ്റഭാമ്പട്ട്
ഡമ്മ്യൂടനിയനില്  വന്ന  കുറവുല  സൂചേനിപനിക്കുന്നതട്ട്  സലസഭാനത്തനിഫന്റെ  തനതട്ട്  നനികുതനി
വരുമഭാനല  2016-17-ല്  19  ശതമഭാനത്തനിനട്ട് മുകേളനിലഭാകേഭാന് സഭാദലതയനിഫലന്നഭാണട്ട്.
ആയതനിനഭാല്  സലസഭാന  സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ചയനില്  ഏകേകദശല  1%  (ഒരു
ശതമഭാനല) കുറവട്ട് ഉണഭാകുഫമന്നട്ട് കേരുതുന.

കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമല

21 (*21) ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന് :
ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലസതീര് :
ശതീ  .   ഫകേ  .   ഫകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര് :
ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള അന്തനിമ പടനികേ
തയ്യഭാറഭാക്കലനിഫന്റെ നനിലവനിഫല സനിതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആകക്ഷപങ്ങളുല  പരഭാതനികേളുല  സസതീകേരനിക്കുന്ന  അവസഭാന  തതീയതനി
എന്നഭായനിരുന എന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  അപതീലുകേള  തതീര്പഭാക്കല്  നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ  എന്നട്ട്

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള  അന്തനിമ  പടനികേ  അലഗതീകേരനിചട്ട്

നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; അന്തനിമ പടനികേ ഫവബട്ട് ടസറനില് ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  പുതനിയ കറഷന് കേഭാര്ഡകേളുഫട വനിതരണല എന്നകത്തക്കട്ട് ആരലഭനിക്കഭാന്

കേഴനിയുഫമന്നഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്;

(എഫെട്ട്)  കറഷന്  കേഭാര്ഡകേളുഫട  വനിതരണവുല  കേമ്പമ്മ്യൂടര്വല്ക്കരണവുല

എന്നകത്തക്കട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് കേഴനിയുഫമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്  ):

(എ) 2017 മഭാര്ചട്ട് മഭാസല ആദലവഭാരത്തനില് പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയുലവനിധല

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) 7-1-2017

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി) ഇതട്ട് സലബനനിച പ്രവര്ത്തനങ്ങള അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(ഇ&എഫെട്ട്)  2017  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണവുല

ജുണ്  2017-നകേല  കേമ്പമ്മ്യൂടര്വല്ക്കരണത്തനിഫന്റെ  ഒരുഘടവുല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന്

നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സസഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനിഫല പ്രകവശനല

22 (*22) ശതീ  .   ഷഭാഫെനി പറമ്പനില് :

ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-ല്  സസഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളുഫട  മഭാകനജ് ഫമന്റെട്ട്  എന്.ആര്.ഐ.

സതീറ്റുകേളനിഫല പ്രകവശനത്തനില് കൃത്രനിമല നടത്തനിയതഭായനി ജസ്റ്റനിസട്ട് ഫജ.എല.ജയനിലസട്ട്

അദലക്ഷനഭായനിരുന്ന ഫപ്രഭാഫെഷണല് കകേഭാകളജട്ട്  പ്രകവശനവുല ഫെതീസല നനിയനണ

സമനിതനി കേഫണത്തനിയനിരുകന്നഭാ;
1075/2017.
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(ബനി)  പ്രകവശന  പരതീക്ഷ  ജയനിക്കഭാത്ത  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  മഭാകനജ് ഫമന്റെട്ട്
കേസഭാടയനില് പ്രകവശനല നല്കേനിയനിരുന്നതഭായനി സമനിതനി കേഫണത്തനിയനിരുകന്നഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനങ്ങളഫക്കതനിഫര  എന്തട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുഫവനല
ഫതറഭായ  രതീതനിയനില്  പ്രകവശനല  കനടനിയ  വനിദലഭാര്തനികേഫള  കകേഭാകളജനില്നനിനല
പുറത്തഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ എനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ഫകേ  .    ഫകേ  .    ടശലജ
ടതീചര്  ):

(എ)  ഫമഡനിക്കല്  പ്രകവശനവുമഭായനി  ബനഫപട  കരഖേകേള  പ്രകവശന
കമല്കനഭാട സമനിതനിയുഫട സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധനയനിലഭാണട്ട്.  അകതസമയല പഭാലക്കഭാടട്ട്
ജനിലയനിഫല  കേരുണ  ഫമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്,  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിഫല  അഞരക്കണനി
ഫമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിഫല  എല.ബനി.ബനി.എസട്ട്.  പ്രകവശനത്തനിഫല
സതഭാരലതയനിലഭായ്മയുല  മറട്ട്  ക്രമകക്കടുകേളുല  ചൂണനിക്കഭാടനി  കമല്  രണട്ട്
കകേഭാകളജുകേളനിഫലയുല പ്രകവശനല,  പ്രകവശന കമല്കനഭാട സമനിതനി റദ്ദേഭാക്കനിയനിരുന.
പ്രസ്തുത  വനിഷയല  സലബനനിച  കകേസട്ട്  ബഹുമഭാനഫപട  സപ്രതീല  കകേഭാടതനിയുഫട
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഫമഡനിക്കല്  പ്രകവശനത്തനിനട്ട്  മഭാകനജ് ഫമന്റെട്ട്  കേസഭാടയനില്  പ്രകവശനല
കനടനിയ വനിദലഭാര്തനികേള നതീറട്ട്  പ്രകവശന പരതീക്ഷയനില് കയഭാഗലത  കനടനിയതനിഫന്റെ
കരഖേകേള  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനികന്മല്  പ്രകവശന  കമല്കനഭാട  സമനിതനിയുഫട
സൂക്ഷ്മ പരനികശഭാധന നടനവരുന.

(സനി)  ഫമഡനിക്കല്  പ്രകവശനത്തനിഫന്റെ  കരഖേകേള  സൂക്ഷമ  പരനികശഭാധന
നടത്തനിവരുന.  പരനികശഭാധനിചകശഷല തുടര്നടപടനികേള ആവശലഫമങ്കനില്  കകേഭാടതനി
വനിധനികേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി പ്രകവശന കമല്കനഭാട സമനിതനി തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ആര്ദല മനിഷന്

23 (*23) ശതീ  .   എല  .   മുകകേഷട്ട് :

ശതീ  .   ബനി  .  സതലന് :

ശതീ  .   ഫകേ  .   ദഭാസന്  :

ശതീ  .    ഫകേ  .    ഫകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര്  :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവുല  സഭാമൂഹലനതീതനിയുല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ) ആര്ദല മനിഷഫന്റെ വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രഭാഥമനികേ,  ദസനിതതീയ  തലത്തനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളുഫട
നനിലവഭാരല  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുല  ചേനികേനിത്സഭാ  സദൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുല
ഫചേയ്യഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന കേഭാരലങ്ങള എഫന്തഭാഫക്കയഭാണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഫമഡനിക്കല്, പഭാരഭാഫമഡനിക്കല് ജതീവനക്കഭാരുഫട കുറവട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാനുല
കരഭാഗ  നനിര്ണയത്തനിനുകവണ  ലകബഭാറടറനി  സദൗകേരലല,  അവകശലഭാപകേരണങ്ങള
എന്നനിവ നല്കുന്നതനിനുല നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങഫള കുടുലബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനഫണങ്കനില് അതനിഫന്റെ വനിവരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ഫകേ  .    ഫകേ  .    ടശലജ
ടതീചര്  ):

(എ)  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്,  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാരലഭനിച  നവകകേരള  മനിഷഫന്റെ
നഭാലട്ട്  ഘടകേങ്ങളനില്  ഒന്നഭാണട്ട്  ആര്ദല  മനിഷന്.  ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  ആശുപത്രനികേഫള
കരഭാഗതീസദൗഹൃദമഭാക്കുകേയുല ഗുണകമന്മയുളള ആകരഭാഗല  കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേയുമഭാണട്ട്
ആര്ദല മനിഷഫന്റെ ഉകദ്ദേശലല.

തഭാഫഴപറയുന്നവയഭാണട്ട്  ഈ  മനിഷന്വഴനി  ഫചേയ്യഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പ്രധഭാന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള:

(1) ഔടട്ട്  കപഷലന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  ആവശലമഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുത്തനി
(OP  Transformation)  കരഭാഗതീസദൗഹൃദമഭായ  രതീതനിയനില്  ചേനികേനിത്സ
ലഭലമഭാക്കുകേ.

(2) ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കുതല ആശുപത്രനികേളനില് നനിശ്ചനിത മഭാനദണ്ഡങ്ങകളഭാഫട
അടനിസഭാന സദൗകേരലങ്ങളുല ആശുപത്രനി ഉപകേരണങ്ങളുല ലഭലമഭാക്കനി
ഫക്കഭാണ്ടുല  ആവശലത്തനിനട്ട്  കഡഭാക്ടര്മഭാഫരയുല  മറട്ട്  സ്റ്റഭാഫെനിഫനയുല
നനിയമനിച്ചുഫകേഭാണ്ടുല ചേനികേനിത്സഭാ സദൗകേരലങ്ങള ക്രമതീകേരനിക്കുകേ.

(3) ടപ്രമറനി  ഫഹല്ത്തട്ട്  ഫസന്റെറുകേഫള ഘടലഘടമഭായനി  കുടുലബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി ഉയര്ത്തുകേ.

(4) ആശുപത്രനികേളനിഫലത്തുന്ന കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ചേനികേനിത്സഭാ മഭാര്ഗ്ഗകരഖേകേള
പ്രകേഭാരല ഗുണകമന്മയുളള ചേനികേനിത്സ ലഭലമഭാക്കുകേ.

(ബനി) ആദലഘടത്തനില് 14 ജനിലകേളനിലഭായനി 170 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങഫള
തനിരഫഞ്ഞടുത്തട്ട്  അവനിടങ്ങളനില്  കഡഭാക്ടര്മഭാരുഫടയുല  സ്റ്റഭാഫെട്ട്  കനഴനിഫന്റെയുല
ലകബഭാറടറനി  ഫടകതീഷലഫന്റെയുല  തസ്തനികേകേള  അധനികേമഭായനി  സൃഷ്ടനിക്കുകേയുല
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കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുല  ഇതര  വനിഭഭാഗല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുല  ആവശലമഭായ  പരനിശതീലനല
നല്കേനിഫക്കഭാണട്ട്  ഈ  സഭാപനങ്ങഫള  ഒരു  കുടുലബത്തനിഫല  എലഭാവര്ക്കുല
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  പരനിചേരണല  നല്കേത്തക്കരതീതനിയനില്  വനികേസനിപനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ദസനിതതീയ  തലത്തനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായുളള  തഭാലൂക്കട്ട്,  ജനിലതല
ആശുപത്രനികേളനില്  യഥഭാക്രമല  ഫസഷലലനിറനി,  സൂപര്  ഫസഷലലനിറനി  സദൗകേരലങ്ങള
അടക്കമുളള  ചേനികേനിത്സഭാ  സദൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
ഇതനിനഭാവശലമഭായ  അധനികേ  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കഭാനുളള  ഫപ്രഭാകപഭാസലുകേള
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ഇവനിടങ്ങളനികലക്കട്ട് ആവശലമുളള ആശുപത്രനി ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങഭാനുളള  നടപടനികേള  ഈ  വര്ഷഫത്തയുല  അടുത്ത  വര്ഷഫത്തയുല  പഭാന്
ഫെണ്ടുവഴനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  എടട്ട്  ജനിലഭാതല
ആശുപത്രനികേളനില് ഹൃകദഭാഗ ചേനികേനിത്സക്കഭാവശലമഭായ കേഭാത്തട്ട് ലഭാബട്ട് സദൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുന്നതനിനുളള നടപടനിയുല  44  തഭാലൂക്കുതല ആശുപത്രനികേളനില് ഡയഭാലനിസനിസട്ട്
യൂണനിറ്റുകേള  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനിയുല  കേനിഫ്ബനി  (KIIFB)-യനില്
ഉളഫപടുത്തനി ഫചേയ്യഭാന് ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ജതീവനക്കഭാരുഫട  കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുല  ലകബഭാറടറനിയനികലക്കട്ട്
അടക്കമുളള ഉപകേരണങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുല നടപടനി ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ആദലഘടത്തനില് 14 ജനിലകേളനിലഭായനി 170 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങഫള
തനിരഫഞ്ഞടുത്തട്ട്  അവനിടങ്ങളനില്  കഡഭാക്ടര്മഭാരുഫടയുല  സ്റ്റഭാഫെട്ട്  കനഴനിഫന്റെയുല
ലകബഭാറടറനി  ഫടകതീഷലഫന്റെയുല  തസ്തനികേകേള  അധനികേമഭായനി  സൃഷ്ടനിക്കുകേയുല
കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുല  ഇതര  വനിഭഭാഗല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുല  ആവശലമഭായ  പരനിശതീലനല
നല്കേനിഫക്കഭാണട്ട്  ഈ  സഭാപനങ്ങഫള  ഒരു  കേടുലബത്തനിഫല  എലഭാവര്ക്കുല
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  പരനിചേരണല  നല്കേത്തക്കരതീതനിയനിലുല  വനികേസനിപനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ദസനിതതീയ  തലത്തനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായുളള  തഭാലൂക്കട്ട്,  ജനിലഭാതല
ആശുപത്രനികേളനില് യഥഭാക്രമല ഫസഷലഭാലനിറനി,  സൂപര് ഫസഷലഭാലനിറനി  സദൗകേരലങ്ങള
അടക്കമുളള  ചേനികേനിത്സഭാ  സദൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
ഇതനിനഭാവശലമഭായ  അധനികേ  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കഭാനുളള  ഫപ്രഭാകപഭാസലുകേള
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ഇവനിടങ്ങളനികലക്കട്ട് ആവശലമുളള ആശുപത്രനി ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങഭാനുളള  നടപടനികേള  ഈ  വര്ഷഫത്തയുല  അടുത്ത  വര്ഷഫത്തയുല  പഭാന്
ഫെണ്ടുവഴനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  എടട്ട്  ജനിലഭാതല
ആശുപത്രനികേളനില് ഹൃകദഭാഗ ചേനികേനിത്സക്കഭാവശലമഭായ കേഭാത്തട്ട് ലഭാബട്ട് സദൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുന്നതനിനുളള നടപടനിയുല  44  തഭാലൂക്കുതല ആശുപത്രനികേളനില് ഡയഭാലനിസനിസട്ട്
യൂണനിറ്റുകേള  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനിയുല  കേനിഫ്ബനി  (KIIFB)-യനില്
ഉളഫപടുത്തനി ഫചേയ്യഭാന് ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
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വനിജനിലന്സട്ട് പ്രവര്ത്തനല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കല്

24 (*24) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ഫകേ  .   കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .   പനി  .   ഫകേ  .   അബ്ദു റബ്ബട്ട് :
കഡഭാ  .    എല  .    ഫകേ  .    മുനതീര്  :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിജനിലന്സട്ട്  സലവനിധഭാനത്തനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനല  സലബനനിചട്ട്
ഉയര്ന്നനിട്ടുള്ള  ആകക്ഷപങ്ങൾ  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;  ആയതട്ട്  സലബനനിച
നനിലപഭാടട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  വനിജനിലന്സനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനല  കൂടുതല്  സതഭാരലമഭാക്കുന്നതനിനുല
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ചേതീഫെട്ട്  ഫസക്രടറനി  എഫന്തങ്കനിലുല  ശനിപഭാർശ
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉഫണങ്കനിൽ  അക്കഭാരലത്തനില്  തുടര്നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖേലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ-സനി) ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്. ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷല
വനിജനിലന്സനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുളള  ഇടഫപടലുകേളുണഭായനിട്ടുണട്ട്.
വനിജനിലന്സനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനല  കൂടുതല്  സതഭാരലമഭാക്കുന്നതനിനുല  സലശുദമഭായ
സനിവനില്  സര്വ്വതീസല  അഴനിമതനിരഹനിത  ഫപഭാതു  പ്രവര്ത്തനവുല  ഉറപ്പു  വരുത്തണല
എനളളതുമഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ ലക്ഷലല.

തഭാഫഴത്തടനിലുളള ആളുകേഫള ഉളഫപടുത്തനിഫക്കഭാണട്ട് ഒരു പങ്കഭാളനിത്ത അഴനിമതനി
വനിരുദ  മഭാതൃകേയഭായ  'വനിജനിലന്റെട്ട്  കകേരള'  എന്ന  പരനിപഭാടനി  ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനഭായനി രണട്ട് ഫമഭാടബല് ആപ്പുകേള ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഫതഭാഴനില്,  വനിദലഭാഭലഭാസ
കമഖേലയനിഫല അഴനിമതനി നനിര്മ്മേഭാര്ജനല ഫചേയ്യുന്ന സലസഭാരല വളര്ത്തനിഫയടുക്കുകേ
എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാഫട അഴനിമതനി വനിരുദ പ്രചേരണ പരനിപഭാടനികേളുല നടത്തനിവരുന.

അടുത്തകേഭാലത്തഭായനി  ബഹു.  കകേഭാടതനികേളുഫട  വനിലയനിരുത്തലുകേളുഫടകൂടനി
അടനിസഭാനത്തനില്  വനിജനിലന്സട്ട്  വകുപനില്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള
നടപഭാക്കുന്ന കേഭാരലല സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

റനിട.  ചേതീഫെട്ട്  ഫസക്രടറനി  ഫചേയര്മഭാനഭായ  കേമ്മേനിറനി  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടട്ട്
സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് ആവശലമഭായ തുടര് നടപടനികേള
ടകേഫക്കഭാളളുന്നതഭാണട്ട്.
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അരനിവനില വര്ദനിക്കുന്നതട്ട് തടയഭാന് നടപടനി

25 (*25) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാല :
ശതീ  .   ഫകേ  .  ഡനി  .   പ്രകസനന് :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് :
ശതീ  .    ഫകേ  .    ഫജ  .    മഭാകനി :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അരനിവനില  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിക്കുന്നതട്ട്  തടയഭാനഭായനി  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എഫന്തഭാഫക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി)  ഭക്ഷല  ഭദതയുഫട  കപരനില്  സലസഭാനത്തനിഫന്റെ  കറഷന്  വനിഹനിതല
ഫവടനിക്കുറചട്ട്  ഭക്ഷലക്ഷഭാമത്തനികലക്കട്ട്  ജനങ്ങഫള  തള്ളനിവനിടുന്ന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
നനിലപഭാടട്ട്  തനിരുത്തനിക്കഭാനഭായനി  നടത്തനിയ  ഇടഫപടലുകേള  എഫന്തഭാഫക്കഫയന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അരനി  കലഭാബനിയുഫട  കേരനിഞന്ത  ഇടപഭാടട്ട്  ഇലഭാതഭാക്കഭാനഭായനി  വനിവനിധ
സലസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  അരനി  കനരനിടട്ട്  കശഖേരനിചട്ട്  സനിവനില്  സടപസട്ട്
സഭാപനങ്ങള വഴനിയുല പ്രകതലകേ അരനിക്കടകേള തുടങ്ങനിയുല വനില കുറചട്ട് ഫകേഭാടുക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലശല അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്  ) :

(എ)  വനിപണനിയനിഫല  അരനിവനില  വര്ദനവട്ട്  തടയുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
ഫെലപ്രദമഭായ ഇടഫപടലുകേള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. അതനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലസഭാനഫത്ത
സടപകകേഭാ  ഔടട്ട് ഫലറ്റുകേളമുകഖേന  വനിവനിധയനിനല  അരനി  ഫപഭാതുവനിപണനി
വനിലഫയക്കഭാള കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനിലുല കനഭാണ് സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനിലുല  വനിതരണല  ഫചേയ്യുനണട്ട്.  എഫെട്ട്.സനി.ഐ.യനില്നനിനല  ഇ-ഓക്ഷന്
മുകഖേന  വഭാങ്ങനിയ  പചരനി  23  രൂപയ്ക്കുല  പുഴുക്കലരനി  25  രൂപയ്ക്കുല  സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില് വനിതരണല ഫചേയ്യുന.  വനിപണനിയനില് കൂടുതല് അരനി കുറഞ്ഞ വനിലയനില്
ലഭലമഭാക്കഭാനുളള നടപടനിയുഫട ഭഭാഗമഭായനി പ്രകതലകേ അരനിക്കടകേള തനിരുവനന്തപുരല,
എറണഭാകുളല,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ഓയനില്  പഭാല
ഇന്തലയുമഭായനി സഹകേരനിചട്ട് കുടനഭാടന് മട അരനി എന്ന കപരനില് മട (ഉണ) അരനിയുല
കേനികലഭാഗഭാമനിനട്ട് 33  രൂപ നനിരക്കനില് നല്കേനിവരുന.

(ബനി)  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരല  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  പ്രതനിവര്ഷല
ലഭലമഭായനിഫക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുഫട  അളവട്ട്,  അഡ്കഹഭാക്കട്ട്
വനിഹനിതമുളഫപഫട  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്
ലഭനിച്ചുഫകേഭാണനിരുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുഫട  അളവനിഫനക്കഭാള  കുറവഭായതനിനഭാല്,
ഭക്ഷലധഭാനലത്തനിഫന്റെ അളവട്ട് പുനര് നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനുല സലസഭാനഫത്ത മുഴുവന്
ആളുകേളക്കുല കറഷന് നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ഭക്ഷലധഭാനലല ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണഫമനല  ആവശലഫപടട്ട്  വകുപ്പുമനനിയുല  ബഹുമഭാനഫപട
മുഖേലമനനിയുല കനരനിടട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുമഭായനി കൂഴനിക്കഭാഴ്ചകേള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  അരനി  മനില്  ഉടമകേളുല  കബഭാക്കര്മഭാരുല  കലഭാബനിയഭായനി
പ്രവര്ത്തനിച്ചുണഭാകുന്ന  കൃത്രനിമ  വനിലക്കയറല  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭക്ഷല
ഫപഭാതുവനിതരണ വകുപട്ട്  മനനിയുഫട  കനതൃതസത്തനില് ബനഫപട ഉകദലഭാഗസരുഫട
ഒരു  സലഘല  ആനഭാപ്രകദശനിഫല  മനില്ലുടമകേളുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തുകേയുല  തുടര്
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുല  ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  അരനിയുഫട  കേരനിഞന്ത,  പൂഴനിഫവയ്പട്ട്
എന്നനിവ  തടയുന്നതനിനഭായനി  ഫപഭാതുവനിപണനി  പരനികശഭാധന  കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന് ജനിലഭാ തലത്തനില് വലഭാപഭാരനികേളുഫട കയഭാഗല ജനിലഭാ കേളക്ടറുഫട
അദലക്ഷതയനില്  വനിളനിച്ചു  കചേര്ക്കുന്നതനിനട്ട്  ജനിലഭാ  സടപ  ഓഫെതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാഫത  സബ്സനിഡനി  ഇനത്തനില്  ജയ  അരനി,  കുറുവ
അരനി  എന്നനിവ  കേനികലഭാ  ഗഭാമനിനട്ട്  25  രൂപയ്ക്കുല  മട  അരനി  24  രൂപയ്ക്കുല,  പചരനി
23 രൂപയ്ക്കുല വനിതരണല ഫചേയ്തുവരുന.

സനിവനില്  സടപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  വഴനി  ഇ-ഫടണര്  മുകഖേനയുല
എഫെട്ട്.സനി.ഐ.യനില് നനിനല വനിപണനിയനില് ആവശലത്തനിനട്ട് അരനി ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.

കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമല

26 (*26) ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന് :
ശതീ  .   ഫകേ  .   സകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലുണനി :
ശതീ  .    ബനി  .  ഡനി  .    കദവസനി  :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമല  സലസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന്
തതീരുമഭാനഫമടുത്തതട്ട്  എന്നഭാഫണന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  അതട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ടവകേനിയതനിഫന്റെ കേഭാരണങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏപ്രനില്  മുതല്  നനിയമല  പൂര്ണമഭായുല  നടപഭാക്കഭാനഭായനി  നടത്തനിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എഫന്തഭാഫക്കയഭാണട്ട്;

(സനി)  ഈ  നനിയമല  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിഫന്റെ  ഫെലമഭായനി  സലസഭാനത്തനിനട്ട്
നനിലവനില്  ലഭനിച്ചുഫകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  അരനിവനിഹനിതത്തനില്  ഉണഭാകുന്ന  വലനിയ  കുറവട്ട്
നനികേത്തഭാന് എന്തു പ്രതനിവനിധനിയഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്  ):

(എ)  2-12-2013,  5-7-2013  മുതല്  പ്രഭാബലലത്തനില്  വന്ന കദശതീയ  ഭക്ഷല
ഭദതഭാ നനിയമല,  2013  നനിലവനില് വന്നട്ട്  365  ദനിവസത്തനിനുളളനില്  സലസഭാനങ്ങള
നടപഭാക്കണഫമന്നഭാണട്ട്  നനിയമല  അനുശഭാസനിക്കുന്നതട്ട്.  2-12-2013-ല് കദശതീയ
ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമല  സലസഭാനത്തട്ട്  നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്
തതസത്തനില്  അലഗതീകേഭാരല  നല്കുകേയുണഭായനി.  തുടര്ന്നട്ട്  മുന്ഗണനഭാ
വനിഭഭാഗക്കഭാഫര കേഫണത്തനി, മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശ്ചയനിചട്ട്,  പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡട്ട് കഫെഭാറല
തയ്യഭാറഭാക്കനി  കുടുലബത്തനിഫല  മുതനിര്ന്ന  വനനിതയുഫട  കഫെഭാകടഭാ  എടുക്കുകേയുല



64      കകേരള നനിയമസഭ           ഫഫെബ്രുവരനി 27, 2017

വനിവരകശഖേരണല  നടത്തുകേയുല  ഫചേയ്തു.  ഡഭാറഭാ  എന്ടനിയനിഫല  അപഭാകേതകേള
പരനിഹരനിചട്ട്  എന്.ഐ.സനി.  വനികേസനിപനിഫചടുത്ത  റഭാങ്കനിലഗട്ട്  കസഭാഫട്ട് ഫവയറനിലൂഫട
സലസഭാനഫത്ത  75  തഭാലൂക്കട്ട്  സടപ ആഫെതീസകേളനിഫലയുല  6  സനിറനി  കറഷനനിലഗട്ട്
ഓഫെതീസകേളനികലയുല  (ആഫകേ  81)  മുന്ഗണന/മുന്ഗണകനതര  കുടുലബങ്ങളുഫട
കേരടുപടനികേ പ്രസനിദതീകേരണത്തനിനഭായനി തയ്യഭാറഭാക്കുകേയുല അതനില് തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിഫല
ഫകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് തഭാലൂക്കട്ട് സടപ ഓഫെതീസട്ട്,  എറണഭാകുളല  ജനിലയനിഫല എറണഭാകുളല
സനിറനി കറഷനനിലഗട്ട് ഓഫെതീസട്ട് എന്നനിവനിടങ്ങളനില് കേരടട്ട് പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുല
ഫചേയ്തു.  എന്നഭാല്  5-3-2016  മുതല്  ഫപഭാതു  ഫതരഫഞ്ഞടുപട്ട്  ഫപരുമഭാറചടല
നനിലവനില്  വന്നതനിനഭാല്  കശഷനിക്കുന്ന  തഭാലൂക്കുകേളനിഫല  കേരടട്ട്  പടനികേ
പ്രസനിദതീകേരനിചനില. 2015-ഫല പഞഭായത്തട്ട് ഫതരഫഞ്ഞടുപ്പുല  2016-ഫല നനിയമസഭഭാ
ഫതരഫഞ്ഞടുപ്പുല നടന്ന സമയങ്ങളനില് ജതീവനക്കഭാര് ഇലക്ഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്
നനികയഭാഗനിക്കഫപടതനിനഭാലുല  ഫപരുമഭാറചടല  നനിലവനില്  വന്നതനിനഭാലുല  കദശതീയ
ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമല  സലസഭാനത്തട്ട്  നടപഭാക്കുന്നതനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ടവകുകേയുണഭായനി.

(ബനി)  ഏപ്രനില് മഭാസല സലസഭാനത്തട്ട് ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമല നടപഭാക്കുന്നതനിഫന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  മഭാര്ചട്ട്  15  മുതല് ഫകേഭാലല  ജനിലയനിലുല  മഭാര്ചട്ട്  25  മുതല് ബഭാക്കനിയുളള
ജനിലകേളനിലുല കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണല ആരലഭനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. കദശതീയ
ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമല  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  രതീതനിയനിലുളള  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണല
നടപഭാക്കുന്നതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവനിലുളള  ഫമഭാത്തവനിതരണ  ശഭാലകേളക്കട്ട്
പകേരമഭായനി  75  തഭാലൂക്കട്ട്  ഡനികപഭാകേള  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  അധതീനതയനില്
ആരലഭനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിച്ചു.  ഇതനിനഭായനി മഭാനന്തവഭാടനി,  ഇരനിടനി എന്നതീ തഭാലൂക്കുകേള
ഒഴനിച്ചുള്ള എലഭാ തഭാലൂക്കുകേളനിലുല കഗഭാഡദൗണ് കേഫണത്തുകേയുണഭായനി.  വഭാതനില്പടനി
വനിതരണത്തനിനുള്ള  ടഭാന്കസഭാര്ടനിലഗട്ട്  ഏജന്സനികേഫള  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ഇ-ഫടന്ഡര്  സടപകകേഭാ  നടത്തുകേയുണഭായനി.  ഇ -കപഭാസട്ട്  ഫമഷതീനുകേള
വഭാങ്ങുന്നതനിനുളള ഇ-ഫടന്ഡര് നടപടനികേള അന്തനിമ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  വഭാതനില്പടനി
വനിതരണത്തനിഫന്റെ  ടപലറട്ട്  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  എന്ന നനിലയനില്  മഭാര്ചട്ട്  1  മുതല്  ഫകേഭാലല
ജനിലയനില്  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണല  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാഫത ജനിലഭാതല പരഭാതനി പരനിഹഭാര ആഫെതീസര്മഭാരഭായനി അഡതീഷണല് ഡനിസനിക്ടട്ട്
മജനികസറട്ട്മഭാഫര  നനിയമനിക്കുകേയുല  സലസഭാന  ഫഡട്ട്  കേമ്മേതീഷന്  നനിലവനില്
വരുന്നതുവഫര  ഉപകഭഭാക  തര്ക്ക  പരനിഹഭാര  കേമ്മേതീഷനട്ട്  സലസഭാന  ഫഡട്ട്
കേമ്മേതീഷഫന്റെ ചുമതല നല്കുകേയുല ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരല  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  പ്രതനിവര്ഷല
ലഭലമഭായനിഫക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുഫട അളവട്ട് അഡ്കഹഭാക്കട്ട് വനിഹനിതമുളഫപഫട
കേഴനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  ലഭനിച്ചുഫകേഭാണനിരുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുഫട
അളവനികനക്കഭാള  കുറവഭായതനിനഭാല്,  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുമഭായനി  കേത്തുകേള മുകഖേനയുല
ഭക്ഷല  വകുപ്പുമനനി  തലത്തനിലുല  ബഹു.  മുഖേലമനനി  തലത്തനിലുല  കനരനിട്ടുല
ഇടഫപടലുകേള നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.
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ആര്ദല പദതനി

27 (*27) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാല :
ശതീ  .   എല  .   വനിന്ഫസന്റെട്ട് :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര  :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആര്ദല പദതനിയുഫട വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനിലഭാ-തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളുഫട  കസവനങ്ങള  ഫമചഫപടുത്തഭാനുല
ഫസഷലഭാലനിറനി വകുപ്പുകേള ആരലഭനിക്കുവഭാനുല ഈ പദതനിയനില് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
ഇതനിനഭായനി എന്തട്ട് തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;

(സനി) പടനികേവര്ഗ്ഗ സകങ്കതങ്ങളനില് ആര്ദല പദതനിയുഫട ഭഭാഗമഭായനി ആകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലഭനിക്കുകമഭാ; ഉഫണങ്കനില് അതനിഫന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുല  സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ഫകേ  .    ഫകേ  .    ടശലജ
ടതീചര്  ):

(എ)  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്,  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാരലഭനിച  നവകകേരള  മനിഷഫന്റെ
നഭാലട്ട്  ഘടകേങ്ങളനില്  ഒന്നഭാണട്ട്  ആര്ദല  മനിഷന്.  ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  ആശുപത്രനികേഫള
കരഭാഗതീസദൗഹൃദമഭാക്കുകേയുല ഗുണകമന്മയുളള ആകരഭാഗല കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേയുമഭാണട്ട്
ആര്ദല മനിഷഫന്റെ ഉകദ്ദേശലല. 

തഭാഫഴപറയുന്നവയഭാണട്ട്  ഈ  മനിഷന്  വഴനി  ഫചേയ്യഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പ്രധഭാന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള:

1. ഔടട്ട് കപഷലന്റെട്ട് വനിഭഭാഗങ്ങളനില് ആവശലമഭായ മഭാറങ്ങള വരുത്തനി 
(OP  Transformation)  കരഭാഗതീസദൗഹൃദമഭായ  രതീതനിയനില്
ചേനികേനിത്സ ലഭലമഭാക്കുകേ.

2. ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കുതല  ആശുപത്രനികേളനില്  നനിശ്ചനിത  മഭാനദണ്ഡങ്ങകളഭാഫട
അടനിസഭാന  സദൗകേരലങ്ങളുല  ആശുപത്രനി  ഉപകേരണങ്ങളുല
ലഭലമഭാക്കനിഫക്കഭാണ്ടുല  ആവശലത്തനിനട്ട്  കഡഭാക്ടര്മഭാഫരയുല  മറട്ട്
സ്റ്റഭാഫെനിഫനയുല  നനിയമനിച്ചുഫകേഭാണ്ടുല  ചേനികേനിത്സഭാ  സദൗകേരലങ്ങള
ക്രമതീകേരനിക്കുകേ.

3. ടപ്രമറനി ഫഹല്ത്തട്ട് ഫസന്റെറുകേഫള ഘടലഘടമഭായനി കുടുലബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി ഉയര്ത്തുകേ.

4. ആശുപത്രനികേളനിഫലത്തുന്ന  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ചേനികേനിത്സഭാ  മഭാര്ഗ്ഗ
കരഖേകേള പ്രകേഭാരല ഗുണകമന്മയുളള ചേനികേനിത്സ ലഭലമഭാക്കുകേ.

37/2020
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(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളഫപടുത്തനി  8  ജനിലഭാതല ആശുപത്രനികേളനില് കേഭാത്തട്ട്
ലഭാബകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുല 44 തഭാലൂക്കുതല ആശുപത്രനികേളനില് ഡയഭാലനിസനിസട്ട്
യൂണനിറട്ട്  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള  ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്  (ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനി).  ജനിലഭാ  തഭാലൂക്കുതല  ആശുപത്രനികേളനിഫലയുല  ഫെഭാമനിലനി  ഫഹല്ത്തട്ട്
ഫസന്റെറുകേളനിഫലയുല  അധനികേ  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഫപ്രഭാകപഭാസലുകേള
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. ആകരഭാഗല വകുപനിഫല പ്രധഭാന ആശുപത്രനികേളനികലക്കട്ട് അധനികേ
ആശുപത്രനി ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങഭാനുള്ള നടപടനികേള ഈ വര്ഷഫത്ത പഭാന് ഫെണട്ട്
വഴനി (23.75 കകേഭാടനി രൂപ) ഫകേ.എല.എസട്ട്.സനി.എല്. മുകഖേന നടനവരുന. അടുത്ത
വര്ഷഫത്ത  പദതനിയനിനത്തനില്നനിനല  ആശുപത്രനി  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങഭാനുള്ള
45 കകേഭാടനി രൂപയുഫട ഫപ്രഭാകപഭാസലുകേള ഗതീന് ബക്കനില് ഉളഫപടുത്തുന്നതനിനഭായുള്ള
നടപടനികേളുല എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനില്  അലഗതീകേരനിച  ആര്ദല  പദതനിയനില്  പടനികേവര്ഗ്ഗ
കമഖേലകേളനികലക്കുളള  പ്രകതലകേ  കപ്രഭാഗഭാമുകേള  ഉളഫപടുത്തനിയനിടനില.  എന്നഭാല്
ഇതനിനഭായനി  ഒരു  പ്രകതലകേ  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  ആര്ദല  മനിഷനനില്
ഉളഫപടുത്തഭാനുളള പ്രഭാരലഭ നടപടനികേള ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുഫട വനില വര്ദന

28 (*28) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല  :
ശതീ  .   പനി  .   ഉടബദുള്ള  :
ശതീ  .   ഫകേ  .   എല  .   ഷഭാജനി  :
ശതീ  .    പനി  .    ഫകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  അരനി,  പചക്കറനി  ഉളഫപഫടയുള്ള  നനികതലഭാപകയഭാഗ
ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുഫട  വനില  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  കുതനിച്ചുയരുന്ന  സനിതനിവനികശഷല
ഗദൗരവപൂര്വ്വല വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കനഭാട്ടുക്ഷഭാമല  സൃഷ്ടനിച  പ്രതനിസനനിയുല  ഫതഭാഴനിലനിലഭായ്മ  സൃഷ്ടനിച
ദുരനിതങ്ങളക്കുമനിടയനില്ഫപടട്ട്  നടലതനിരനിയുന്ന  സഭാധഭാരണ  ജനത്തനിനട്ട്  ഇരുടടനിയഭായ
വനിലക്കയറല നനിയനനിക്കഭാന് എഫന്തലഭാല നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷല  ഫപഭാതുമഭാര്ക്കറനില്
ഇടഫപടഭാന് എത്ര തുകേ നല്കേനിഫയന്നതനിഫന്റെ വനിശദവനിവരല നല്കേഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ധനകേഭാരല  വനിഭഭാഗത്തനില്  നനിനല  അര്ഹമഭായ
പരനിഗണന ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്  ):

(എ) വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുഫട വനില വര്ദനവട്ട് കനരനിടഭാന് ശക്തമഭായ

വനിപണനിയനിടഫപടല്  പദതനി  നനിലവനിലുണട്ട്.  സനിവനില്  സടപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്

മുകഖേന  10  മുതല്  60  ശതമഭാനല  വഫര  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  13  ഇനല

അവശലസഭാധനങ്ങള വനില്പനശഭാലകേള വഴനി വനിതരണല ഫചേയ്യുന.  അതനിനുപുറകമ

15-ഓളല അവശലസഭാധനങ്ങള വനിപണനിവനിലയനില്നനിനല  10  മുതല്  20  ശതമഭാനല

വഫര  വനിലക്കുറചട്ട്  ഫതീഫസയനില്  സബ്സനിഡനി  എന്ന  വനിഭഭാഗത്തനില്

ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ആവശലമഭായ അളവനില് ലഭലമഭാക്കനിവരുന.  സബ്സനിഡനിയനില്

വനില്ക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങള ഉളഫപഫട 21 ഇനല അവശല ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങള ഫപഭാതു

വനിപണനികയക്കഭാള  10  മുതല്  20  ശതമഭാനല  വഫര  വനിലകുറചട്ട്  ഫതീഫസയനില്

സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  അളവനില്

ലഭലമഭാക്കനിവരുന.  സടപകകേഭായുഫട  സസന്തല  ബഭാന്ഡഭായ  'ശബരനി'  ബഭാന്ഡനില്

വനിവനിധ  ഉല്പന്നങ്ങള  കേര്ശന  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷല  ഫപഭാതു

വനിപണനി വനിലകയക്കഭാള 20 മുതല് 30 ശതമഭാനല വഫര വനിലക്കുറവനില് വനിറ്റുവരുന.

വനില വര്ദനവട്ട്  തടയുന്നതനിനഭായനി  തനിരുവനന്തപുരല,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  എറണഭാകുളല

ജനിലകേളനില്  അരനിക്കട  ഫഫെയറുകേള  ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  സബ്സനിഡനി  ഇനത്തനിലുല

ഫതീഫസയനില് ഇനത്തനിലുമഭായനി എലഭാത്തരല അരനി ഇനങ്ങളുല വനിതരണല ഫചേയ്യുന.

അവശലഭക്ഷലവസ്തുക്കള  നലഭായവനിലയട്ട്  ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയതുമൂലല

കേരനിഞന്ത,  പൂഴനിഫവയ്പട്ട്,  ഊഹക്കചവടല എന്നനിവമൂലമുളള കൃത്രനിമക്ഷഭാമല,  കൃത്രനിമ

വനിലക്കയറത്തനിനുളള സഭാധലത എന്നനിവ ഇലഭാതഭാക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഫപഭാതു മഭാര്ക്കറനില് ഇടഫപടുന്നതനിനഭായനി കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷല ജുണനില് 50

കകേഭാടനി  രൂപയുല ആഗസ്റ്റനില്  81.42  കകേഭാടനി  രൂപയുല നവലബര് മഭാസത്തനില്  18.58

കകേഭാടനി രൂപയുല ഉളഫപഫട 150 കകേഭാടനി രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷല  സനിവനില്

സടപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  അനുവദനിച  തുകേയഭായ  70  കകേഭാടനി  രൂപ  150  കകേഭാടനി

രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.



68      കകേരള നനിയമസഭ           ഫഫെബ്രുവരനി 27, 2017

പതനിമൂന്നഭാല പഞവത്സര പദതനി

29 (*29) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : 
ശതീ  .    സനി  .   കൃഷ്ണന് : 
ശതീ  .        എ  .   എല  .   ആരനിഫെട്ട് : 
ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി  :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി

സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പതനിമൂന്നഭാല  പഞവത്സര  പദതനി  ജനകേതീയ  പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാഫട
നടപഭാക്കുഫമന്ന പ്രഖേലഭാപനത്തനിഫന്റെ വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പദതനികേളുഫട  ആസൂത്രണല  സമയബനനിതമഭായനി  നടപഭാക്കുഫമന്നട്ട്
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് സലവനിധഭാനല ഉകണഭാ;

(സനി)  യഥഭാസമയല  ഫെണട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനഫണനല  പദതനികേള  ആസൂത്രണല
ഫചേയ  രതീതനിയനില്  തഫന്ന  സമയബനനിതമഭായനി  നടപഭാക്കുനഫണനല  ഉറപട്ട്
വരുത്തഭാന്  ഏര്ഫപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  ക്രമതീകേരണങ്ങൾ  എഫന്തലഭാഫമന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

മുഖേലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ) പതനിമൂന്നഭാല പഞവത്സരപദതനിയുഫട ഭഭാഗമഭായനി വനിവനിധ വനിഷയങ്ങളനില്
43  കേര്മ്മേ  സമനിതനികേളക്കട്ട്  രൂപ  നല്കുകേയുല  അതനിഫന്റെ  പൂര്ണമഭായ  റനികപഭാര്ടട്ട്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുല ഫചേയ്യുന. പതനിമൂന്നഭാല
പദതനിയുഫട  ഭഭാഗമഭായുളള  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  (2017-18)  9-2-2017-ഫല  ജനി.ഒ.
(എല.എസട്ട്.)നമ്പര് 7/2017/പഭാനനിലഗട്ട് ഉത്തരവുപ്രകേഭാരല സര്ക്കഭാര് അലഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ജനകേതീയഭാസൂത്രണ  പദതനിയുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്  കകേരളത്തനില്  രണഭാലഘട
ജനകേതീയഭാസൂത്രണ  പദതനിക്കട്ട്  തുടക്കല  കുറനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  ഇതനില്  എലഭാ  വനിഭഭാഗല
ജനങ്ങളുഫടയുല പങ്കഭാളനിത്തല ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതഭാണട്ട്.  നവകകേരള മനിഷഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
സമ്പൂര്ണ  പഭാര്പനിട  സരക്ഷഭാപദതനി  (LIFE),  ജനസദൗഹൃദ  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേള-ആര്ദല  മനിഷന്,  സമഗ  വനിദലഭാഭലഭാസ  നവതീകേരണ  പദതനി,
ശുചേനിതസല-മഭാലനിനല സലസരണല,  കൃഷനി വനികേസനല,  ജലവനിഭവ സലരക്ഷണല എന്നതീ
മൂന്നട്ട്  കമഖേലകേളക്കുല  ഊന്നല്  നല്കേനിഫക്കഭാണ്ടുളള  ഹരനിത  കകേരള  പദതനി
എന്നനിങ്ങഫന  4  മനിഷനുകേളക്കട്ട്  രൂപല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇവ  ജനപങ്കഭാളനിത്ത
കത്തഭാടുകൂടനി നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.
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(സനി)  ബജറനില്  ഉളഫക്കഭാളളനിചനിട്ടുളള  പദതനി  ആസൂത്രണല
സമയബനനിതമഭായനി നടപഭാക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് തലത്തനിലുല ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡനിലുല
സലവനിധഭാനങ്ങള രൂപഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. മൂന്നട്ട് മഭാസത്തനിഫലഭാരനിക്കല് ബഹുമഭാനഫപട
മുഖേലമനനിയുഫട  അദലക്ഷതയനില്  പദതനി  അവകലഭാകേനല  നടത്തുനണട്ട്.  ചേതീഫെട്ട്
ഫസക്രടറനി  അദലക്ഷനഭായനി  ബനഫപട  വകുപട്ട്  ഫസക്രടറനിമഭാരുഫട  പദതനി
അവകലഭാകേന കയഭാഗല എലഭാമഭാസവുല നടത്തുനണട്ട്.  കൂടഭാഫത പഭാന് കസസട്ട് എന്ന
"Real  time  online  monitoring  mechanism”വഴനി  സലസഭാന  ആസൂത്രണ
കബഭാര്ഡട്ട്  പദതനിയനില്  അവകലഭാകേനല  നടത്തഭാറുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിഫന്റെ  തുടക്കത്തനില്തഫന്ന   ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിഫക്കഭാണട്ട്
സമയബനനിതമഭായനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  പ്രധഭാനഫപട  പദതനികേള  ഗതീന്
ബക്കനില്  ഉളഫപടുത്തുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാഫത  പദതനി
നടത്തനിപനിനഭാവശലമഭായ  ഫെണനിഫന്റെ  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുകവണനി  ഗതീന്
ബക്കനില്  ഉളഫപടുന്ന  പദതനികേഫള  ടഷറനി  നനിയനണത്തനില്നനിന്നട്ട്
ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

സൂപര് ഫസഷലഭാലനിറനി സദൗകേരലങ്ങള

30 (*30) കഡഭാ  .  എന്  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫെട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫെട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സർക്കഭാർ അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷല ഫമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ
രലഗത്തട്ട്  എഫന്തലഭാല  സൂപര്  ഫസഷലഭാലനിറനി  സദൗകേരലങ്ങള  ഏര്ഫപടുത്തനിഫയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഫമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസരലഗല സശക്തമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി അക്കഭാദമനികേട്ട്
തലത്തനിലുല അടനിസഭാന സദൗകേരലവനികേസനല, കരഭാഗതീപരനിചേരണല എന്നതീ കമഖേലകേളനിലുല
ഉന്നത നനിലവഭാരല ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട് എഫന്തലഭാല പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്നഫതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസരലഗല  ശക്തനിഫപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാലത്തട്ട് തുടക്കല കുറനിച ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളുഫട പ്രവര്ത്തനല
പുനരഭാരലഭനിക്കഭാന് അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ആകരഭാഗലവുല  സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ഫകേ  .    ഫകേ  .    ഫഫശലജ
ടതീചര്  ):

(എ) 

1. ആലപ്പുഴ  ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  ഫമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  ഫനകഫഭാളജനി
വനിഭഭാഗല സൂപര് ഫസഷലഭാലനിറനി ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

2. മകഞരനി  ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  ഫമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്
നനിലവനിലുളള  കേഭാര്ഡനികയഭാളജനി  വനിഭഭാഗത്തനികലക്കട്ട്  2016-17
വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്ഫപടുത്തനി  എകക്കഭാകേഭാര്ഡനികയഭാഗഭാഫെനി
ഫമഷതീന്  വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേളഭായനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാത്തട്ട്  ലഭാബട്ട്
തുടങ്ങുവഭാനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

3. തനിരുവനന്തപുരല ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് എന്കഡഭാടക്രകനഭാളജനി
വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  സൂപര്  ഫസഷലഭാലനിറനി  അലഗതീകേഭാരല  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
തനിരുവനന്തപുരല ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് ഒരു മളടനിഫസഷലഭാലനിറനി
കബ്ലൈഭാക്കനിഫന്റെ നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.

4. കകേഭാടയല  ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  ഫമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  പതീഡനിയഭാടനികട്ട്,
കേഭാര്ഡനികയഭാളജനി വകുപട്ട് തുടങ്ങുവഭാനുളള നടപടനികേള ടകേഫക്കഭാണ്ടു
വരുന. ഫനകഫഭാളജനി വനിഭഭാഗത്തനില് കൂടുതലഭായനി ഫടകതീഷലന്മഭാഫരയുല
നഴ്സുമഭാഫരയുല എചട്ട്.ഡനി.എസട്ട്. വഴനി നനിയമനിചട്ട് കൂടുതല് സദൗകേരലങ്ങള
ലഭലമഭാക്കനി.  യൂകറഭാളജനി  വനിഭഭാഗത്തനില്  ലഭാകപ്രഭാകസഭാപനി  വനിഭഭാഗല
പ്രകതലകേമഭായനി  തുടങ്ങുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  നമ്മ്യൂകറഭാളജനി
വനിഭഭാഗത്തനില്  കൂടുതല്  സ്റ്റഭാഫെട്ട്  നഴ്സുമഭാഫരയുല  മറട്ട്  സ്റ്റഭാഫെനിഫനയുല
എചട്ട്.ഡനി.എസട്ട്.വഴനി  നനിയമനിചട്ട്  ആഴ്ചയനില്  5  ദനിവസവുല ശസക്രനിയ
നടത്തഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 24 മണനികറുല കടഭാമയ്ക്കുകവണനി മഭാത്രല
ഒരു ശസക്രനിയ തനികയറര് തുറന്നട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുവഭാന് തതീരുമഭാനനിച്ചു.
ഉദരകരഭാഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്  അന്നനഭാളത്തനിഫന്റെയുല  വന്കുടലനിഫന്റെയുല
ചേലന  ടവകേലലങ്ങള  നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനട്ട്  മഭാകനഭാഫമടനി
സലവനിധഭാനല ഏര്ഫപടുത്തനി.

5. എറണഭാകുളല  ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് സൂപര് ഫസഷലഭാലനിറനിയനില്
നമ്മ്യൂകറഭാളജനി  കഡഭാക്ടറുഫട കസവനല പൂര്ണകതഭാതനിലുണട്ട്.  കേഭാര്ഡനികയഭാളജനി,
പഭാസ്റ്റനികേട്ട് സര്ജറനി എന്നതീ വനിഭഭാഗങ്ങളുഫട ഭഭാഗനികേ കസവനകമയുള.
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6. സലസഭാനഫത്ത  സര്ക്കഭാര്  ഫമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കറഡനികയഭാ  ഫതറഭാപനി  വനിഭഭാഗങ്ങഫള  അര്ബദ
ചേനികേനിത്സയ്ക്കുളള  സമഗ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിഫന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനന്തപുരല,  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയല,  തൃശ്ശൂര്,
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് എന്നതീ അഞട്ട് സര്ക്കഭാര് ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില്
ഫമഡനിക്കല്  ഓകങ്കഭാളജനി,  സര്ജനിക്കല്  ഓകങ്കഭാളജനി  ഓകങ്കഭാ
പകതഭാളജനി  വനിഭഭാഗങ്ങള  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  22-12-2016-ഫല
സ.ഉ. (എലഎസട്ട്.)  നമ്പര്  225/16/ആ.കു.വ.  ഉത്തരവുപ്രകേഭാരല  105
തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഫമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ രലഗത്തനിഫന്റെ ലക്ഷലല,  പ്രഭാധഭാനലല  എന്നനിവ
കേണക്കനിഫലടുത്തട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിലവഭാരല  പുലര്ത്തുന്നതനിനട്ട്  കകേരള  ആകരഭാഗല
സര്വ്വകേലഭാശഭാല അതതീവ ശദ പുലര്ത്തനി വരനികേയഭാണട്ട്.  പുതനിയ കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട്
അലഗതീകേഭാരല നല്കുന്നതനിനുല നനിലവനില് അലഗതീകേഭാരമുളള കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട്  തുടര്
അലഗതീകേഭാരല  നല്കുന്നതനിനുല  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള/സതീറട്ട്  വര്ദനവട്ട്  എന്നനിവയുഫട
അലഗതീകേഭാരല  നല്കുന്നതനിനുല  മുന്പട്ട്  കൃതലമഭായ  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനി,
റനികപഭാര്ടട്ട്  ആകരഭാഗല  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുഫട  സ്ക്രൂടനിനനി  കേമ്മേനിറനി,  ഗകവണനിലഗട്ട്
കേദൗണ്സനിലനിഫന്റെ സബട്ട് കേമ്മേനിറനി, ഗകവണനിലഗട്ട് കേദൗണ്സനില്  എന്നനിവ പരനികശഭാധനിചട്ട്
അലഗതീകേരനിചതനിനുകശഷമഭാണട്ട്  അഫെനിലനികയഷന്  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ
നനിരഭാകക്ഷപപത്രല,  ബനഫപട  കകേന്ദ്ര  കേദൗണ്സനിലുകേളുഫട  അലഗതീകേഭാരല
(ആവശലമുളളനിടത്തട്ട്)  എന്നനിവ ലഭനിച  കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഇത്തരത്തനില്
അലഗതീകേഭാരല  നല്കേനിവരുന്നതട്ട്.  കകേഭാകളജുകേളുഫട അലഗതീകേഭാരല,  കരഭാഗതീപരനിചേരണല,
ഉന്നത നനിലവഭാരല എന്നനിവ ഉറപഭാക്കുന്നതനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തൃശ്ശൂര് ദന്തല് കകേഭാകളജനില്
24  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിച്ചു.  എറണഭാകുളല  നഴനിലഗട്ട്  കകേഭാകളജനില്  36  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിച്ചു.
ആലപ്പുഴ ഫെഭാര്മസനി കകേഭാകളജനില് 4 അദലഭാപകേ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിച്ചു.

നനിലവനില്  അഫെനിലനികയറട്ട്  ഫചേയനിട്ടുളള  കകേഭാകളജുകേളനിഫല  പുതനിയ
കകേഭാഴ്സുകേള/സതീറട്ട്  വര്ദനവട്ട്  എന്നനിവയുഫട അലഗതീകേഭാരത്തനിനട്ട്  ടനി  കകേഭാകളജുകേളനിഫല
നനിലവനിലുളള ബഭാച്ചുകേളുഫട ശരഭാശരനി വനിജയശതമഭാനല  50  ശതമഭാനത്തനില് കൂടുതല്
ആയനിരനിക്കണഫമന്നട്ട്  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  തുടര്  അഫെനിലനികയഷന്
അനുവദനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനഫപട  പരനികശഭാധനയനില്  കേഫണത്തുന്ന  നമ്മ്യൂനതകേള
പരനിഹരനിക്കഭാത്ത കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട് ആ വര്ഷല തുടര് അഫെനിലനികയഷനുളള അനുമതനി
സര്വ്വകേലഭാശഭാല നല്കേഭാറനില.
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ഓകരഭാ വര്ഷഫത്തയുല വനിദലഭാര്തനി പ്രകവശനല അഡനിഷന് സൂപര്ടവസറനി
കേമ്മേനിറനിയുഫട അലഗതീകേഭാരത്തനിനട്ട് വനികധയമഭായനിടഭാണട്ട് സര്വ്വകേലഭാശഭാല അലഗതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.
അഫെനിലനികയറട്ട്  ഫചേയനിട്ടുളള  കകേഭാകളജുകേളഫക്കതനിഫര  ഏഫതങ്കനിലുല  പരഭാതനി
ലഭനിക്കുകേയഭാഫണങ്കനില് ആ പരഭാതനിയനിഫല നനിജസനിതനി അറനിയുന്നതനിനഭായനി മനിന്നല്
പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുല  മനിന്നല്  പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുഫട
അടനിസഭാനത്തനില് കകേഭാകളജുകേളഫക്കതനിഫര അഫെനിലനികയഷന് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
റദ്ദേട്ട് ഫചേയ്യുന്നതുളഫപഫടയുളള കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുല ഫചേയ്യുനണട്ട്.

സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനില്  എത്തനികട്ട്  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനിലുളള
സഭാഹചേരലത്തനില്  പഭാലനികയറതീവട്ട്  ഫകേയറനിഫന്റെ  പ്രഭാധഭാനലല  കേണക്കനിഫലടുത്തട്ട്
സനിലബസനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  കകേരള
ആകരഭാഗല സര്വ്വകേലഭാശഭാല എലഭാ കകേഭാഴ്സുകേളുഫടയുല കൃതലമഭായ പരതീക്ഷഭാ കേലണര്
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിദലഭാര്തനികേളുഫട അദലയന വര്ഷല നതീണ്ടുകപഭാകേഭാത്തവനിധല
യഥഭാസമയല പരതീക്ഷകേള നടത്തുന്നതനിനുല മൂലല നനിര്ണയല നടത്തനി പരതീക്ഷഭാഫെലല
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 

കകേരള  ആകരഭാഗല  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനില്  അഫെനിലനികയറട്ട്  ഫചേയനിട്ടുളള
കകേഭാകളജുകേളനിഫല  കയഭാഗലതയനിലഭാത്ത  അദലഭാപകേര്/അദലഭാപകേരുഫട  കുറവട്ട്
എന്നനിവ  കേഫണത്തുന്നതനിനുല  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല
അദലഭാപകേരുഫട  ഡഭാറഭാകബസട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  കേഴനിഞ്ഞഭാല്  അദലഭാപകേരുഫട
കയഭാഗലത,  പരനിചേയല  എന്നനിവ  സലബനനിച  സര്ടനിഫെനിക്കറ്റുകേള  സര്വ്വകേലഭാശഭാല
കനരനിട്ടു  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുല  ഓകരഭാ  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  ഇന്ഡകട്ട്  നമ്പര്
അനുവദനിക്കുന്നതുമഭാണട്ട്.

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പ്രഖേലഭാപനിച  ഫമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനില്  രഫണണത്തനിലഭാണട്ട്  (മകഞരനി,  ഇടുക്കനി)  വനിദലഭാര്തനികേഫള
പ്രകവശനിപനിചനിരുന്നതട്ട്.  ഇതനില്  ഇടുക്കനി  ഫമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  അടനിസഭാന
സദൗകേരലങ്ങളുഫട  അഭഭാവല  കേഭാരണല  അലഗതീകേഭാരല  ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല്
അവനിഫടയുണഭായനിരുന്ന  വനിദലഭാര്തനികേളുഫട  ഭഭാവനി  കേണക്കഭാക്കനി  മറട്ട്  ഫമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനികലക്കട്ട്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  വനിനലസനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇടുക്കനി  ഫമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനിഫന്റെ  അലഗതീകേഭാരല  തനിരനിഫകേ  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്,  എല.സനി.ഐ.
ചൂണനിക്കഭാണനിച നമ്മ്യൂനതകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
പ്രഖേലഭാപനിച  മറട്ട്  ഫമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  അടനിസഭാന  സദൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുന്നതനിനുളള നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര്
ഫകേഭാലത്തുളള ഇ.എസട്ട്.ഐ.  ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിഫന്റെ ഫകേടനിടല ഏഫറടുത്തനിരുന,
അവനിഫട ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷല ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്
തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട്  390  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുകേയുല  ആശുപത്രനിയുഫട  പ്രവര്ത്തനല
ആരലഭനിക്കുകേയുല ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.
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(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുഫട ഉത്തരങ്ങള

വനികദശയഭാത്രകേളക്കട്ട് വനിനനികയഭാഗനിച തുകേ

1 (2)  ശതീ  .    ഫകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷല മുഖേലമനനി, മനനിമഭാര്

എന്നനിവര്   നടത്തനിയ ഒദൗകദലഭാഗനികേവുല  അനദൗകദലഭാഗനികേവുമഭായ വനികദശയഭാത്രകേള

ഏഫതഭാഫക്കയഭായനിരുനഫവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എന്തു  തുകേ  ഇതുവഫര  റനി.എ.,  ഡനി.എ.,  ഇനത്തനില്

ഫചേലവഴനിച്ചു എന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

ഉത്തരല

(എ) ഉത്തരല അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ബനി)  ഇതുവഫരയഭായനി റനി.എ. &  ഡനി.എ.  ഇനത്തനില് ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി

കഡഭാ. ടനി. എല. കതഭാമസട്ട് ഐസക്കട്ട്, ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി ശതീ. മഭാതത ടനി.കതഭാമസട്ട്

എന്നനിവര്ക്കട്ട്  4-9-2016-നട്ട്  നടത്തനിയ  വത്തനിക്കഭാന്  യഭാത്രയട്ട്  1,66,693  (ഒരു

ലക്ഷത്തനി  അറുപത്തനി  ആറഭായനിരത്തനി  അറുന്നൂറനി  ഫതഭാണ്ണൂറനി  മൂന്നട്ട്  രൂപ)

ഫചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.  മുഖേലമനനിയുഫട ഔകദലഭാഗനികേ യഭാത്രകേളുഫട റനി.എ. ആന്റെട്ട് ഡനി.എ.

ഇതുവഫരയുല മഭാറനി നല്കേനിയനിടനില.

ഇ-ഓഫെതീസട്ട്

2 (3)  ശതീ  .    ഇ  .    ഫകേ  .    വനിജയന് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി

സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫസക്രകടറനികയറനില്  എലഭാ  ഫസക്ഷനുകേളനിലുല  ഇ-ഓഫെതീസട്ട്

നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇഫലങ്കനില് ആയതനിഫന്റെ കേഭാരണല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇ-ഓഫെതീസട്ട്  കുറനിപട്ട്  ഫെയലനിനകേത്തട്ട്  ഇലഗതീഷല  മലയഭാളവുല

ഇടകേലര്ത്തനി എഴുതുന്നതനിഫനതനിഫര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
1075/2017.
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(സനി)  ഇ-ഓഫെതീസട്ട്  ഫെയല്  നതീക്കല  ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  അറനിയുന്നതനിനഭായനി
എന്തട്ട് സലവനിധഭാനമഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളഫതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഏഫതഭാഫക്ക  ഫസക്ഷനുകേളഭാണട്ട്  ഇ-ഓഫെതീസട്ട്  റസതീപ്റട്ട്  നമ്പര് തഫന്ന
ഫെയല്  നമ്പര്  ആക്കനിയനിരനിക്കുന്നഫതനല  പ്രസ്തുത  രതീതനി  ശരനിയഭാകണഭാഫയനല
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഫസക്രകടറനിയറനിഫല എലഭാ വകുപ്പുകേളനിലുല ഫസക്ഷനുകേളനിലുല ഇ-ഓഫെതീസട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല്  ആഭലന്തരല,  വനിജനിലന്സട്ട്  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളനിഫല
ചേനില ഫസക്ഷനുകേളനില് ഇ-ഓഫെതീസട്ട് സലവനിധഭാനല നനിലവനിലുഫണങ്കനിലുല സഭാകങ്കതനികേ
കേഭാരണങ്ങളഭാല്  ഫെയലുകേള  ഫെനിസനിക്കലഭായനി  ടകേകേഭാരലല  ഫചേയ്തുവരുനണട്ട്.
പൂര്ണമഭായുല  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  ഫെയല്  കപ്രഭാസസനിലഗനികലക്കട്ട്  മഭാറുന്നതനിനുളള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഇതനിനകേല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഫപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിനല ഇലഗതീഷനില് ലഭനിക്കുന്ന കേത്തുകേള കൂടഭാഫത
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്,  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഏജന്സനികേള,  സലസഭാനത്തനിനട്ട് പുറകമയുളള
മറ്റു  ഏജന്സനികേള എന്നനിവയുമഭായനി  ബനഫപട വനിഷയങ്ങളനില് കേത്തനിടപഭാടുകേളുല
ഫെയല്  ടകേകേഭാരലല  ഫചേയ്യലുല  പൂര്ണമഭായനി  മലയഭാളത്തനില്  നടത്തുന്നതനിനട്ട്
പ്രഭാകയഭാഗനികേ  ബദനിമുടട്ട്  അനുഭവഫപടുനണട്ട്.  ഈ  സഭാഹചേരലത്തനില്  മലയഭാളവുല
ഇലഗതീഷല ഇടകേലര്ത്തനി എഴുതുന്നതനിനട്ട് നനിയനണകമര്ഫപടുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.

(സനി)  ഇ-ഓഫെതീസനിലൂഫട  ടകേകേഭാരലല  ഫചേയ്യുന്ന  എലഭാ  ഫെയലുകേളുല  ടഭാക്കട്ട്
ഫചേയ്യുവഭാന് കേഴനിയുല.  മഭാത്രമല, ഫെനിസനിക്കലഭായനി ടകേകേഭാരലല ഫചേയ്യുന്ന ഫെയലുകേളുഫട
ചേലനവുല ഇ-ഓഫെതീസനില് കരഖേഫപടുത്തുന്നതനിനുളള സദൗകേരലവുല നനിലവനിലുണട്ട്.

ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ഇ-ഓഫെതീസനില്  ടകേകേഭാരലല  ഫചേയ്യുന്ന  ഏഫതഭാരു
ഫെയലനിഫന്റെയുല  വനിവരങ്ങള  ഇ-ഓഫെതീസട്ട്  സനിറനിസണ്  ഇന്റെര്കഫെസട്ട്
(http://eoffice.kerala.gov.in) മുകഖേന ഐഡനികയഭാ പഭാസട്ട്  കവകഡഭാ ഇലഭാഫത തഫന്ന
ഇന്റെര്ഫനറനിലൂഫട അറനിയുവഭാന് സഭാധനിക്കുല.

(ഡനി)  പല  വകുപ്പുകേളുല  ഇ-ഓഫെതീസട്ട്  സലവനിധഭാനത്തനികലക്കട്ട്  പൂര്ണമഭായനി
മഭാറനിയകപഭാള,  വകുപ്പുകേളനില്  പുതുതഭായനി  വരുന്ന  തപഭാലുകേളുഫട  റസതീപ്റട്ട്  നമ്പര്
തഫന്ന  ഫെയല്  നമ്പരഭാക്കനി  ടകേകേഭാരലല  ഫചേയ്യുന്ന  പ്രവണത  കേര്ശനമഭായനി
വനിലക്കനിഫക്കഭാണട്ട്, വനിവര സഭാകങ്കതനികേ വനിദലഭാ വകുപനിഫന്റെ സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരല എലഭാ
വകുപ്പുകേളക്കുല നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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എ. ഫകേ. ബഭാലന് കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടട്ട്

3 (4) ശതീ  .   ഫകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫെട്ട് :
ശതീ  .   ഫകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .    എല  .   വനിന്ഫസന്റെട്ട് :
ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ  2016  ജനുവരനി  ഒന്നനിനട്ട്  കശഷമുള്ള  മനനിസഭഭാ
തതീരുമഭാനങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  മനനിസഭ  നനികയഭാഗനിച  എ.  ഫകേ.  ബഭാലന്
കേമ്മേനിറനിയുഫട റനികപഭാര്ടട്ട് കമശപ്പുറത്തട്ട് വയ്ക്കുസ്തുകമഭാ;

(ബനി)  എന്നഭാണട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചഫതനല റനികപഭാര്ടനിഫല  നനിഗമനങ്ങള
എഫന്തലഭാഫമനല ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ശനിപഭാര്ശകേള സലബനനിചട്ട് മനനിസഭ ടകേഫക്കഭാണ തുടര്നടപടനികേള
ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  2016  ജനുവരനി  ഒന്നനിനട്ട്  കശഷമുളള  മനനിസഭഭാ
തതീരുമഭാനങ്ങള പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്ക സമുദഭായകക്ഷമവുല  നനിയമവുല
സഭാലസഭാരനികേവുല  പഭാര്ലഫമന്റെറനികേഭാരലവുല  വകുപ്പുമനനി  കേണ്വതീനറഭായനിട്ടുളള
മനനിസഭഭാ  ഉപസമനിതനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  റനികപഭാര്ടട്ട്
മനനിസഭയുഫട പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

ഐ.എ.എസട്ട്., ഐ.പനി.എസട്ട്. തസ്തനികേകേള

4 (5)  ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലസഭാനത്തട്ട്  ഐ.എ.എസട്ട്,  ഐ.പനി.എസട്ട്.  കകേഡറനിലുള്ള  എത്ര
തസ്തനികേകേള  നനിലവനിലുണട്ട്  എന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ  ;  ഇതനില്  എത്ര  തസ്തനികേകേള
ഒഴനിഞ്ഞു കേനിടപ്പുണട്ട് എന്നട്ട് ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരല

കകേരളത്തനില്  കകേന്ദ്ര  ഫഡപമ്മ്യൂകടഷന്,  കസ്റ്ററട്ട്  ഫഡപമ്മ്യൂകടഷന്,  ഫപ്രഭാകമഭാഷന്,

ലതീവട്ട്  റനിസര്വട്ട്,  ഫടയനിനനിലഗട്ട്  റനിസര്വട്ട്,  ജൂനനിയര്  റനിസര്വട്ട്  ഉളഫപഫട

അനുവദനതീയമഭായ ഐ.എ.എസട്ട്.,  ഐ.പനി.എസട്ട്.  കകേഡര് തസ്തനികേകേളുഫട എണല
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യഥഭാക്രമല 231-ഉല 172-ഉല ആണട്ട്. സലസഭാനത്തട്ട് ഐ.എ.എസട്ട്.,  ഐ.പനി.എസട്ട്.

തസ്തനികേകേഫളഭാനലതഫന്ന  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്നനില.  ഐ.എ.എസട്ട്.,  ഐ.പനി.എസട്ട്.

ഉകദലഭാഗസരുഫട  കുറവുഫണങ്കനിലുല  നനിലവനിലുളള  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  അധനികേ

ചുമതലകേള  നല്കേനി  കുറവട്ട്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  പരനിഹരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആഫകേ

അനുവദനതീയമഭായ  തസ്തനികേകേളനില്  നനിലവനില്  ഐ.എ.എസട്ട്.-ല്  85  കപരുഫടയുല

ഐ.പനി.എസട്ട്.-ല്  സതീനനിയര്  ഡമ്മ്യൂടനി  കപഭാസ്റ്റനിഫല  12  ഒഴനിവുകേളുളഫപഫട  52

കപരുഫടയുല കുറവുണട്ട്.  ഓകരഭാ കകേഡര് റനിവമ്മ്യൂവനിലുല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഇത്തരത്തനില്

തസ്തനികേകേളുഫട  എണല  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതട്ട്  ഭഭാവനിയനികലക്കുളള  തസ്തനികേകേളുഫട

ആവശലകേതയുല കകേന്ദ്ര ഫഡപമ്മ്യൂകടഷനനികലക്കുല ഫടയനിനനിലഗനിനുല നനികയഭാഗനിക്കഫപടഭാവുന്ന

ഉകദലഭാഗസരുഫട  എണവുല  കചേര്ത്തഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  ഐ.എ.എസട്ട്./

ഐ.പനി.എസട്ട്.  തസ്തനികേകേളനിലുളള  ഒഴനിവുകേള  എത്രഫയന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുവഭാന്

സഭാകങ്കതനികേ തടസമുണട്ട്.

എല.പനി.യുഫട നനിരലഭാണഫത്ത തുടര്നളള വനിവഭാദല

5  (6)  ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമഭാര് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എല.  പനി.-യുല  മുസതീല  ലതീഗട്ട്  കദശതീയ  അദലക്ഷനുമഭായനിരുന്ന  ശതീ.

ഇ.  അഹമ്മേദനിഫന്റെ അപ്രതതീക്ഷനിത  നനിരലഭാണഫത്ത  തുടര്ന്നട്ട്  ഉയര്ന്ന വനിവഭാദങ്ങഫള

ക്കുറനിചട്ട് അകനസഷനിക്കണഫമന്നട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ഫമന്റെനികനഭാടട്ട് ആവശലഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അകദ്ദേഹത്തനിഫന്റെ  കുടുലബഭാലഗങ്ങകളഭാടുല,  സഹപ്രവര്ത്തകേകരഭാടുല  രഭാല

മകനഭാഹര്  കലഭാഹല  ആശുപത്രനി  അധനികൃതര്  കേഭാണനിച  നനികഷധഭാത്മകേ  നനിലപഭാടട്ട്

ഉന്നത  തലത്തനിലുള്ള  ഗൂഡഭാകലഭാചേനയുഫട  ഫെലമഭായനിരുന  എന്നട്ട്  കേരുതുനകണഭാ;

എങ്കനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് സമഗ അകനസഷണല നടത്തനി കുറക്കഭാര്ഫക്കതനിഫര കേര്ശന

നടപടനി ടകേഫക്കഭാളവഭാന് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ഫമന്റെനില് സമ്മേര്ദ്ദേല ഫചേലുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കലഭാകേസഭഭാലഗവുല  മുസതീല  ലതീഗട്ട്  കദശതീയ  അദലക്ഷനുമഭായനിരുന്ന

ഇ.  അഹമ്മേദനിഫന്റെ  അപ്രതതീക്ഷനിത  നനിരലഭാണഫത്ത  തുടര്ന്നട്ട്  ഉയര്ന്ന

വനിവഭാദങ്ങഫളക്കുറനിചട്ട്  സമഗമഭായ അകനസഷണല നടത്തനി പ്രസ്തുത സലഭവത്തനിലുളള

ദുരൂഹത  നതീക്കണഫമന്നട്ട്  ബഹു.  പ്രധഭാനമനനിക്കയച  കേത്തനില്  മുഖേലമനനി

ആവശലഫപടനിട്ടുണട്ട്.
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പനി.എസട്ട്.സനി. മുകഖേന നനിയമനല

6 (7)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷല ജനുവരനി 31  വഫര എത്ര
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  പനി.  എസട്ട്.  സനി.  മുകഖേന  നനിയമനല  നല്കേനിഫയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില് ഒഴനിവുകേള റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യഭാഫത  പൂഴനി  വയ്ക്കുന
എന്ന  ആകക്ഷപല  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇതനിഫനതനിഫര  എന്തട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇതനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഏഫതങ്കനിലുല ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് എതനിഫര അചടക്ക
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറ  25-5-2016  മുതല്  31-1-2017  വഫര
ആഫകേ 29,900 കപര്ക്കട്ട് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  വകുപ്പുകേളനിഫല നനിലവനിലുളള ഒഴനിവുകേളുല പ്രതതീക്ഷനിത ഒഴനിവുകേളുല
അടനിയന്തരമഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  വനിവനിധ
സര്ക്കുലറുകേള മുകഖേന വകുപദലക്ഷന്മഭാര്ക്കുല നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുല സര്ക്കഭാര്
കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാഫത  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണ  പരനിഷ്കഭാര
വകുപനിഫല  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്  ഫസല്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്
ദ്രുതപരനികശഭാധന  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യഫപടഭാഫതയുണഭായനിരുന്ന  ഒഴനിവുകേള
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യുവഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു.  ഇതനിനുപുറകമ
ഒഴനിവുകേള  ഓണ്ടലന്  ആയനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  VARAM  എന്ന  ഒരു
കസഭാഫട്ട് ഫവയര് സലവനിധഭാനല സര്ക്കഭാര് വനികേസനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇല.

ഒഴനിവുകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയ്യല് 

7  (8)  ശതീ  .    ഫകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒഴനിവുകേള മുഴുവനുല സമയബനനിതമഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ഫചേയ്യുകേ  എനള്ളതനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വന്നകശഷല  എത്ര
ഒഴനിവുകേള  വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളനിലഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയനിട്ടുണട്ട്;  വനിശദവനിവരല
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  യു.ഡനി.എഫെട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  സമയബനനിതമഭായനി  ഒഴനിവുകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്
ഫചേയ്യഭാതനിരുന്നതു  കേഭാരണല  എത്ര  റഭാങ്കുലനിസ്റ്റുകേളുഫട  കേഭാലഭാവധനി  എൽ.ഡനി.എഫെട്ട്.
സര്ക്കഭാര് വന്നതനിനു കശഷല നതീടനിഫക്കഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്; വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറ  25-5-2016  മുതല്  31-1-2017  വഫര
ആഫകേ 26,642 ഒഴനിവുകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  31-12-2016  മുതല്  29-6-2017  വഫരയുളള  കേഭാലയളവനില്  3  (മൂന്നട്ട്)
വര്ഷല കേഭാലഭാവധനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കേഭാലഹരണഫപടുന്നതുല നഭാളനിതുവഫര കേഭാലഭാവധനി
നതീടനി നല്കേനിയനിടനിലഭാത്തതുമഭായ ലനിസ്റ്റുകേളുഫട കേഭാലഭാവധനി വലവസകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി
30-6-2017 വഫര (പരമഭാവധനി 6 മഭാസല) ദതീര്ഘനിപനിചട്ട് നല്കേഭാന് തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണട്ട്.

പനി.എസട്ട്.സനി. വഴനിയുള്ള നനിയമനല

8 (9)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷല ഇതുവഫര എത്ര ഒഴനിവുകേള
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയനിട്ടുഫണന്നട്ട് ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴനിയുള്ള നനിയമനല തസരനിതഫപടുത്തുന്നതനിനട്ട് എഫന്തഭാഫക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് ;

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷല ഏഫതഭാഫക്ക വകുപ്പുകേളനില്
എത്ര തസ്തനികേകേള പുതുതഭായനി സ സൃഷ്ടനിചനിട്ടുഫണന്ന വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറ  25-5-2016  മുതല്  31-1-2017  വഫര
ആഫകേ 26642 ഒഴനിവുകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വകുപ്പുകേളനിഫല  നനിലവനിലുള്ള  ഒഴനിവുകേളുല  പ്രതതീക്ഷനിത  ഒഴനിവുകേളുല
അടനിയന്തരമഭായനി പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയ്യുന്നതനിനട്ട് വനിവനിധ സര്ക്കുലറുകേള
മുകഖേന  വകുപദലക്ഷന്മഭാര്ക്കുല  നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുല  സര്ക്കഭാര്  കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാഫത  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണ  പരനിഷ്കഭാര  വകുപനിഫന്റെ
അഡനിനനികസറതീവട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്  വനിഭഭാഗല വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് ദ്രുത പരനികശഭാധന
നടത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യഫപടഭാഫതയുണഭായനിരുന്ന  ഒഴനിവുകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യുവഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിരുന.  പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖേനയുളള
നനിയമനങ്ങള തസരനിതഫപടുത്തുന്നതനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  വകുപ്പുകേള റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യുന്ന
ഒഴനിവുകേളുഫട  കൃതലതയുല  പുകരഭാഗതനിയുല  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഒരു
പുതനിയ കസഭാഫട്ട് ഫവയര് VARAM (Vacancy Arising Reporting and Monitoring
System)  വനികേസനിപനിക്കുകേയുല  പ്രസ്തുത  കസഭാഫട്ട് ഫവയറനിലൂഫട  2017  ജനുവരനി
മഭാസല  മുതല്  ഫഹഡ്കേസഭാര്കടഴനിഫല  ഒഴനിവുകേള  റനികപഭാര്ട്ടു  ഫചേയ്യുന്നതനിനുല
(പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്)  നനിര്കദ്ദേശവുല  നല്കേനിയനിരുന.  നനിയമനങ്ങള
തസരനിതഫപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  28-2-2017-നു മുമ്പട്ട് വകുപ്പുതല ഫപ്രഭാകമഭാഷന് കേമ്മേനിറനി
കചേര്ന്നട്ട് ഫസലക്ടട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) വനിവരല കശഖേരനിച്ചുവരുന.
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പനി.എസട്ട്.സനി. മുകഖേനയുളള നനിയമനല

9  (10)  ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനട്ട്  കശഷല  പനി.എസട്ട്.സനി.

മുകഖേന എത്ര ആളുകേളക്കട്ട് നനിയമനല ലഭനിചനിട്ടുഫണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) സലസഭാനത്തട്ട് നനിലവനില് എത്ര തസ്തനികേകേള ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനഫണന്നട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവുകേള  നനികേത്തുന്നതനിനട്ട്  എഫന്തലഭാല  നടപടനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറ  25-5-2016  മുതല്  31-1-2017  വഫര

ആഫകേ 29,900 കപര്ക്കട്ട് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) വനിവരല കശഖേരനിച്ചു വരുന.

(സനി)  വകുപ്പുകേളനിഫല  നനിലവനിലുളള  ഒഴനിവുകേളുല  പ്രതതീക്ഷനിത  ഒഴനിവുകേളുല

അടനിയന്തരമഭായനി പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയ്യുന്നതനിനട്ട് വനിവനിധ സര്ക്കുലറുകേള

മുകഖേന  വകുപദലക്ഷന്മഭാര്ക്കുല  നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുല  സര്ക്കഭാര്  കേര്ശന

നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാഫത  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണ  പരനിഷ്കഭാര  വകുപനിഫന്റെ

അഡനിനനികസറതീവട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്  വനിഭഭാഗല വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് ദ്രുത പരനികശഭാധന

നടത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യഫപടഭാഫതയുണഭായനിരുന്ന  ഒഴനിവുകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യുവഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിരനികുന.  പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖേനയുളള

നനിയമനങ്ങള തസരനിതഫപടുത്തുന്നതനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  വകുപ്പുകേള റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യുന്ന

ഒഴനിവുകേളുഫട  കൃതലതയുല  പുകരഭാഗതനിയുല  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഒരു

പുതനിയ കസഭാഫട്ട് ഫവയര് VARAM (Vacancy Arising Reporting and Monitoring

System)  വനികേസനിപനിക്കുകേയുല  പ്രസ്തുത  കസഭാഫട്ട് ഫവയറനിലൂഫട  2017  ജനുവരനി

മഭാസല  മുതല്  ഫഹഡ്കേസഭാര്കടഴനിഫല  ഒഴനിവുകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യുന്നതനിനട്ട്

(പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്)  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിരുന.  നനിയമനങ്ങള

തസരനിതഫപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  28-2-2017-നു മുമ്പട്ട് വകുപ്പുതല ഫപ്രഭാകമഭാഷന് കേമ്മേനിറനി

കചേര്ന്നട്ട് ഫസലക്ടട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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പനി.എസട്ട്.സനി.  നനിയമനങ്ങള

10 (11)  ശതീ  .  അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട്  :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷല  2017  ജനുവരനി  15 വഫര
പനി.എസട്ട്.സനി. മുകഖേന എത്ര നനിയമനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖേന  എത്ര
നനിയമനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട് ;

(സനി)  പല  വകുപ്പുകേളനിലുല  ഒഴനിവുവന്ന  തസ്തനികേകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
യഥഭാസമയല റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയ്യുന്നനിഫലന്ന പരഭാതനി ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  എങ്കനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് എഫന്തലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
ഫതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറ  25-5-2016  മുതല്  31-1-2017  വഫര
ആഫകേ 29900 കപര്ക്കട്ട് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാലത്തട്ട് 154386 കപര്ക്കട്ട് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി&ഡനി)  ഉണട്ട്.  വകുപ്പുകേളനിഫല  നനിലവനിലുളള  ഒഴനിവുകേളുല  പ്രതതീക്ഷനിത
ഒഴനിവുകേളുല  അടനിയന്തരമഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  വനിവനിധ
സര്ക്കുലറുകേള മുകഖേന വകുപദലക്ഷന്മഭാര്ക്കുല നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുല സര്ക്കഭാര്
കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാഫത  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണ  പരനിഷ്കഭാര
വകുപനിഫന്റെ  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്  വനിഭഭാഗല  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  ദ്രുത
പരനികശഭാധന  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യഫപടഭാഫതയുണഭായനിരുന്ന  ഒഴനിവുകേള
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിചനിരുന.  പനി.എസട്ട്.സനി.
മുകഖേനയുളള  നനിയമനങ്ങള  തസരനിതഫപടുത്തുന്നതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വകുപ്പുകേള
റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യുന്ന  ഒഴനിവുകേളുഫട  കൃതലതയുല  പുകരഭാഗതനിയുല  വനിലയനിരുത്തു
ന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഒരു  പുതനിയ  കസഭാഫട്ട് ഫവയര്  VARAM  (Vacancy
Arising  Reporting  and  Monitoring  System)  വനികേസനിപനിക്കുകേയുല  പ്രസ്തുത
കസഭാഫട്ട് ഫവയറനിലൂഫട  2017  ജനുവരനി മഭാസല മുതല് ഫഹഡ്കേസഭാര്കടഴനിഫല ഒഴനിവുകേള
റനികപഭാര്ട്ടു ഫചേയ്യുന്നതനിനട്ട് (പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്) നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിരുന. 
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റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയ്യഭാത്ത ഒഴനിവുകേള

11 (12)  ശതീ  .    അനനില് അക്കര :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാലത്തട്ട് നനിലവനിലുള്ള ഒഴനിവുകേള അടനിയന്തരമഭായനി
പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയ്യണഫമന്നട്ട് ആവശലഫപടട്ട് ചേതീഫെട്ട് ഫസക്രടറനി, വകുപട്ട്
അദലക്ഷന്മഭാര്ക്കട്ട്  അയച  സര്ക്കുലറനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എത്ര  ഒഴനിവുകേള
നഭാളനിതുവഫര പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയ്തുഫവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഒഴനിവുകേള യഥഭാസമയല പനി.എസട്ട്.സനി.-ഫയ അറനിയനിക്കഭാത്ത വകുപ്പുകേളുഫട
വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ ;

(സനി) ഒഴനിവുകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയ്യഭാത്ത ഉകദലഭാഗസര്ഫക്കതനിഫര എന്തട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുഫവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറ  25-5-2016  മുതല്  31-1-2017  വഫര
ആഫകേ 26642 ഒഴനിവുകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി &സനി) വനിവരല കശഖേരനിച്ചു വരുന.

പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട് അധനികേ തസ്തനികേ

12 (13) ശതീ  .    കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  യൂണനികഫെഭാലഡട്ട്  കഫെഭാഴനിഫന്റെ  വഭാര്ഷനികേ ഫസലക്ഷന്,  സര്വ്വകേലഭാശഭാലഭാ
നനിയമനങ്ങള,  കദവസസല  നനിയമനങ്ങള,  മറട്ട്  വനിവനിധ  കബഭാര്ഡട്ട്/
കകേഭാര്പകറഷനുകേളുഫട  നനിയമനങ്ങള  എന്നനിവ  അധനികേമഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
നല്കേനിയകപഭാള  അതനിനട്ട്  അനുസരണമഭായനി  ജതീവനക്കഭാഫര  അനുവദനിക്കഭാത്തതനിനഭാൽ
ഫസലക്ഷന്  നടത്തുന്നതനില്  വളഫരയധനികേല  കേഭാലതഭാമസല  കനരനിടുന്നതഭായനി
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കുവഭാന് എഫന്തഭാഫക്ക നടപടനി സസതീകേരനിക്കു
ഫമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

37/2020
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നതീതനി ആകയഭാഗട്ട്

13 (14)  ശതീ  .    ഫകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖേഭാദര് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നതീതനി  ആകയഭാഗനിഫന  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സലസഭാനഫത്ത  ഗഭാമസഭകേള

വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കഭാനുള്ള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  നതീക്കകത്തഭാടുള്ള  പ്രതനികേരണല

എന്തഭാഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിഫന മറനികേടന്നട്ട് പഞഭായത്തുകേളുഫട പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്

കകേന്ദ്രല  കനരനിടട്ട്  ഇടഫപടുന്നതട്ട്  ഭരണഘടനഭാപരമഭായനിട്ടുള്ള  കേടനകേയറമഭായനി

കേരുതുനകണഭാ;

(സനി)  ആസൂത്രണ  കേമ്മേതീഷഫന  ഇലഭാതഭാക്കനിയ  നടപടനിക്കട്ട്  സമഭാനമഭായ

ഇടഫപടലഭായനി ഇതനിഫന കേഭാണുനകണഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി) വനിവരല കശഖേരനിച്ചു വരുന.

കകേരള അഡനിനനികസറതീവട്ട് സര്വ്വതീസട്ട്

14  (15)  ശതീ  .    ഫകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള അഡനിനനികസറതീവട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി ബനഫപടട്ട്

ഫസക്രകടറനിയറനില് ഫെയലുകേളുഫട നതീക്കത്തനിനട്ട്  വലനിയ തഭാമസല കനരനിടുന്നതഭായുള്ള

മഭാദലമ വഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഫെയലുകേളനിഫല  കേഭാലതഭാമസല  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എഫന്തലഭാല

നടപടനികേളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭരണപരനിഷ്കഭാരവുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്  എല്.ഡനി.എഫെട്ട്.  പ്രകേടന

പത്രനികേയനില്  ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  എഫന്തലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്

സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്;

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  ഡയറക്ടകററട്ട്  മഭാതൃകേയനില്  ഭരണസലവനിധഭാനല  ജനങ്ങളക്കട്ട്

പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാകുന്ന തരത്തനില് സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;  എങ്കനില്

വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ&ബനി) ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്. പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുഫട  ഫപഭാതുസലല  മഭാറവുല  നനിയമനവുല
സലബനനിച പരനിഷ്കരനിച മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറഫപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ജതീവനക്കഭാരുഫട
കേഭാരലക്ഷമതയുല  ഫതഭാഴനില്പരമഭായ  കേഴനിവുല  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
പരനിഷ്കരനിച പരനിശതീലനനയത്തനിഫന്റെ കേരടട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനി വരനികേയഭാണട്ട്.

(ഡനി) 7-6-2016-ല് ഇക്കഭാരലല ചേര്ച ഫചേയ്യുകേയുല ഈ വനിഷയല സലബനനിചട്ട്
തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഉകദലഭാഗസഭരണ  പരനിഷ്കഭാര  വകുപട്ട്
പ്രനിന്സനിപല്  ഫസക്രടറനിഫയ  ചുമതലഫപടുത്തുകേയുല  ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഫകേ.എ.എസട്ട്. രൂപതീകേരണല

15 (16)  ശതീ  .    പനി  .    ഫകേ  .    ശശനി :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള അഡനിനനികസറതീവട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് (ഫകേ.എ.എസട്ട്.) രൂപതീകേരനിക്കഭാനുള്ള
സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനല  അടനിമറനിക്കഭാനഭായനി  ഫസക്രകടറനിയറട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്
നനിസഹകേരണത്തനിലഭാകണഭാ;  ഇവരുഫട  ആവശലങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്
നടത്തനിയ ശമങ്ങള എഫന്തലഭാല;

(ബനി) ഡനിസലബര് 28-നു കശഷല ഫസക്രകടറനിയറനിഫല ഓകരഭാ ഫസക്ഷനനികലയുല
ഫെയലുകേളുഫട  സമര്പണങ്ങളനില്  ഫസക്രകടറനിയറട്ട്  മഭാനസല്  പ്രകേഭാരമലഭാത്ത
കേഭാലതഭാമസകമഭാ  ഫെയലുകേളനില്  അണര്ഫസക്രടറനി  മുതല്  ഐ.എ.എസട്ട്.
ഉകദലഭാഗസര് വഫര തതീരുമഭാനങ്ങള ടകേഫക്കഭാണനിട്ടുള്ളതനില് കേഭാലതഭാമസകമഭാ  മറ്റു
തടസങ്ങകളഭാ ഉണഭാക്കനിയതഭായനി സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുകവഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലശല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ  പദതനികേളക്കഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഫെണട്ട്  അനുവദനിക്കുകേ,  അവ
വനിതരണല  ഫചേയ്യുകേ  എന്നതനില്  എഫന്തങ്കനിലുല  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയ  ഐ.എ.എസട്ട്
വനിഭഭാഗല  ഉളഫപഫട  മറ്റു  ഫസക്രകടറനിയറട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുകണഭാ  എന  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുകവഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഫസക്രകടറനിയറനില്  ഒരു  വകുപട്ട്  തതീരുമഭാനഫമടുക്കുന്ന  കേഭാരലങ്ങളനില്
ധനകേഭാരലവകുപനിനുല  നനിയമവകുപനിനുല  മറ്റു  വകുപ്പുകേളുഫണങ്കനില്  അത്തരല
വകുപ്പുകേളക്കുമഭായനി തടനിക്കളനിചട്ട് ഫെയലുകേളക്കട്ട് കേഭാലതഭാമസല വരുത്തുന്ന പ്രവണത
അടുത്തകേഭാലങ്ങളനില്  ഫസക്രകടറനിയറനില്  കൂടനി  വരുന്നതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ഇത്തരല പ്രവണത തടയുവഭാന് എന്തു നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുഫമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഇ)  ഇത്തരല  ദുഷട്ട്  പ്രവണതകേളുല  പ്രതനികഷധ  രതീതനികേളുല,  ആയവ
മൂലമുണഭാകുന്ന  ഫപഭാതുജന  പ്രശ്നങ്ങളുല  സര്ക്കഭാര്  വനിലയനിരുത്തഭാനുല
ഫസക്രകടറനിയറനിഫലത്തുന്ന  അകപക്ഷകേളക്കട്ട്  യഥഭാസമയല  തതീര്പ്പുകേലനിക്കഭാനുല
അകപക്ഷകേളനില്  അപഭാകേതകേളുഫണങ്കനില്  ആദലകമ  തഫന്ന  അവ  പരനിഹരനിചട്ട്
അകപക്ഷകേള സസതീകേരനിക്കഭാനുല ജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായനി കേഭാരലങ്ങള ഫചേയ്യുവഭാനുമഭായനി
കകേരള  ഫസക്രകടറനിയറട്ട്  മഭാനസല്  പരനിഷ്കരനിക്കഭാനുല  ഒപല  ഐ.എ.എസട്ട്.,
ഐ.പനി.എസട്ട്.,  ഐ.എഫെട്ട്.എസട്ട്.,  ജതീവനക്കഭാരുളഫപഫട  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാര് അവരുഫട കമഖേലകേളനില് ഫെയല് ടകേകേഭാരലല ഫചേയ്യല്,  തതീര്പഭാക്കല്
തുടങ്ങനിയവയുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്  സമയബനനിതമഭായ  ഒരു  നനിയമ
വലവസയുണഭാക്കഭാനുല കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  രൂപതീകേരണവുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്
ഫസക്രടറനിമഭാരുഫട  കേമ്മേനിറനി  ഇതുമഭായനി  ബനഫപട  ജതീവനക്കഭാരുഫട  അഭനിപ്രഭായല
ആരഭായുന്നതനിനഭായനി  2016  നവലബര്  17,18,19  തതീയതനികേളനില്  ചേര്ച
നടത്തുകേയുണഭായനി.  തുടര്ന്നട്ട്  13-1-2017-ല്  മുഖേലമനനിയുല  15-2-2017-ല്  ചേതീഫെട്ട്
ഫസക്രടറനിയുല  ഫസക്രകടറനിയറട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുഫട  സലഘടനകേളുമഭായനി  ചേര്ച
നടത്തുകേയുണഭായനി.

(ബനി-ഡനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  സനിവനില് സര്വ്വതീസനിഫന്റെ  കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കഭാനുല  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ
കസവനങ്ങള  കൂടുതല്  കവഗത്തനിലുല  കൃതലതകയഭാഫടയുല  ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കുന്നതുല  മുന്നനിര്ത്തനിയുളള  ഭരണനവതീകേരണല  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന.
ഇതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  4-ാം  ഭരണ  പരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷന്  രൂപതീകേരനിച്ചുഫകേഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

കകേരള അഡനിനനികസറതീവട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് രൂപതീകേരനിച്ചുഫകേഭാണ്ടുള്ള ഉത്തരവട്ട്

16  (17)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ഫനലനിക്കുന്നട്ട്  :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  (ഫകേ.  എ.  എസട്ട്.)  നടപനില്
വരുത്തഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതട്ട്  സലബനനിച  ഉത്തരവട്ട്
പുറഫപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏഫതലഭാല  വകുപ്പുകേളുല  തസ്തനികേകേളുമഭാണട്ട്  ഫകേ.എ.എസട്ട്.-ല്
ഉളഫപടുത്തുന്നഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി) ഫകേ. എ. എസട്ട്.-ഫന്റെ പ്രധഭാന ലക്ഷലല എന്തഭാഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  രൂപവത്കേരനിക്കഭാന്  ശനിപഭാര്ശ
ഫചേയതഭാരഭാഫണനല ഏതട്ട് വര്ഷത്തനിലഭാഫണനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസനിഫന്റെ  ആവശലകേത  സര്വ്വതീസട്ട്
സലഘടനകേളഫക്കലഭാല  കബഭാധലഫപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  നടപടനികേള  ടവകേഭാന്
കേഭാരണഫമന്തഭായനിരുനഫവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫെട്ട്)  ഫകേ.  എ.  എസട്ട്.-ഫന്റെ  ഗുണങ്ങളുല  പ്രകയഭാജനങ്ങളുല  എന്തഭാഫണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  4-1-2017-ഫല  G.O.(Ms)  No.1/17/P&ARD  നമ്പര് ഉത്തരവു
പ്രകേഭാരല  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  രൂപതീകേരനിച്ചുഫകേഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  (ഉത്തരവട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*)

(ബനി) 29 വകുപ്പുകേളനിഫല 2-ാം ഗസറഡട്ട് തസ്തനികേകേളുല എലഭാ വകുപ്പുകേളനികലയുല
കകേഭാമണ്  കേഭാറഗറനി  തസ്തനികേകേളുല  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസനില്
ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  (ഉത്തരവട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*)

(സനി&എഫെട്ട്)  സലസഭാനത്തട്ട്  ഉയര്ന്നതലത്തനില്  ഫപ്രഭാഫെഷണലുകേളുഫട
കസവനല  ഉഫണങ്കനിലുല  ഇടത്തടനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേഴനിവുറ
ഉകദലഭാഗസരുഫട  കസവനല  ലഭലമഭാകക്കണതനിഫന്റെയുല  പുതനിയ  സകങ്കതങ്ങള
പരമഭാവധനി  ഭരണരലഗത്തട്ട്  ഉപകയഭാഗഫപടുത്തഭാന്  ഉതകുലവനിധല  ഒരു  പുതുതലമുറ
ഭരണരലഗകത്തക്കട്ട്  കേടനവകരണതട്ട്  അനനിവഭാരലമഭാഫണനല  സര്ക്കഭാര്  കേരുതുന.
അകതഭാഫടഭാപല, കേഭാരലക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുല ദുര്ബ്ബല കമഖേലയനിഫല പ്രശ്നങ്ങളക്കട്ട്
പരനിഹഭാരല  കേഭാണഭാനുല  ഒരു  പുതനിയ  കസവന  സലസഭാരല  വളര്ത്തനിഫയടുക്കഭാനുല
കേഴനികയണതുണട്ട്.  വനികേസനരലഗത്തട്ട്  കനരനിടുന്ന നനിരവധനി  ഫവല്ലുവനിളനികേള  തരണല
ഫചേയ്യുവഭാനുല  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  രൂപതീകേരണത്തനിലൂഫട
ലക്ഷലമനിടുന.  കൂടഭാഫത,  പദതനി  നനിര്വ്വഹണതലത്തനിഫല  പരനിചേയക്കുറവുല
ഫപ്രഭാഫെഷണലുകേളുഫട കുറവുല ഇതരവകുപ്പുകേളുഫട പ്രശ്നങ്ങള മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
അപരലഭാപ്തതയുല  ഉകദലഭാഗക്കയറത്തനിഫല  ചേനില  നമ്മ്യൂനതകേളുല  ഫകേ.എ.എസട്ട്.
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിലൂഫട മഭാറനിഫക്കഭാണ്ടുവരഭാന് കേഴനിയുല.

സലതൃപ്തവുല  ക്രനിയഭാത്മകേവുമഭായ  സനിവനില്  സര്വ്വതീസട്ട്  എന്ന  സമതീപനമഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  ജനങ്ങളക്കട്ട്  നല്കേനിയ  വഭാഗഭാനങ്ങള
നനിറകവറ്റുകേയഭാണട്ട്  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  രൂപതീകേരണത്തനിലൂഫട
സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി)  1997-ഫല  3-ാം  ഭരണ  പരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷനഭാണട്ട്  കകേരള
അഡനിനനികസറതീവട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് രൂപതീകേരണത്തനിനട്ട് ശനിപഭാര്ശ ഫചേയതട്ട്.

(ഇ)  പ്രഗത്ഭരഭായ യുവജനങ്ങഫള പബ്ലൈനികേട്ട്  സര്വ്വതീസനികലക്കട്ട് ആകേര്ഷനിക്കുകേ,
അതനിഫന്റെ കേഭാരലക്ഷമത ഫമചഫപടുത്തുകേ,  വകുപ്പുതല ചേടകടട്ട് ഇലഭാതഭാക്കുകേ എന്നതീ
ഉകദ്ദേശലങ്ങകളഭാടുകൂടനി ഫസക്രകടറനികയറട്ട് ഉളഫപഫട കകേരള അഡനിനനികസറതീവട്ട് സര്വ്വതീസട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  പ്രതനിജഭാബദമഭാഫണന്നട്ട്  ഗവര്ണറുഫട
നയപ്രഖേലഭാപന പ്രസലഗത്തനില് പറഞ്ഞനിരുന.  തുടര്ന്നട്ട്  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്
സര്വ്വതീസട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതട്ട് സലബനനിചട്ട് ബനഫപട സര്വ്വതീസട്ട് സലഘടനകേളുഫട
അഭനിപ്രഭായല ആരഭായുന്നതനിനുല ഫസക്രകടറനിയറട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കൂടനി ഉളഫപടുത്തനി കകേരള
അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  പുനനഃസലഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  16-8-2016-ഫല
G.O.(Rt)  No.  322/2016/P&ARD  പ്രകേഭാരല ആഭലന്തരവുല വനിജനിലന്സല വകുപട്ട്
അഡതീഷണല്  ചേതീഫെട്ട്  ഫസക്രടറനി  അദലക്ഷയഭായനി  ഒരു  ഫസക്രടറനിതല  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുല  പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനി  അതനികന്മല്  അവകലഭാകേന  റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിക്കുകേയുമുണഭായനി. ആയതുകൂടനി പരനിഗണനിചട്ട് കകേരളത്തനിഫല സനിവനില് സര്വ്വതീസനിഫന്റെ
മദലതല  സലവനിധഭാനല  ശക്തനിഫപടുത്തുന്നതനിഫന്റെ  യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള
ആവശലകേത  കബഭാദലഫപടതനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  28-12-2016-ല്  കചേര്ന്ന
മനനിസഭഭാകയഭാഗല ഇക്കഭാരലത്തനില് തതീരുമഭാനഫമടുക്കുകേയുല ഫചേയ്തു.

കകേരള അഡനിനനികസറതീവട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് നടപഭാക്കല്

17 (18) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാല  :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാനുളള  തതീരുമഭാനല
എടുത്തനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ ; ഇതനില് ഫസക്രകടറനിയറനിഫല ഏഫതങ്കനിലുല
വകുപ്പുകേഫള ഉളഫക്കഭാളളനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  ഉഫണങ്കനില് മഭാനദണ്ഡല എന്തഭായനിരുനഫവന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഫസക്രകടറനിയറനിഫനയുല  ടലന്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ഫമന്റുകേഫളയുല  ഒന്നനിപനിചട്ട്
ഫെതീഡര് കേഭാറഗറനി  ആക്കുന്നതട്ട്  കയഭാഗലത,  കടലസട്ട്  ഓഫെട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  എന്നനിവയനില്
പ്രശ്നങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുഫമന്നട്ട് കേരുതുനകണഭാ ;
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(സനി)  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്  സലബനനിചട്ട്
ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷനനിലുല പനി &എ.ആര്.ഡനി.  യനിലുല സര്വ്വതീസട്ട് സലഘടനകേള
നനികവദനല  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  നനികവദനങ്ങള  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്
സര്വ്വതീസട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള തതീരുമഭാനല എടുക്കുന്നതനിനട്ട് മുമ്പട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  ഫസക്രകടറനിയറനിഫല  ഏഫതങ്കനിലുല  തസ്തനികേയനിഫല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
കേഭാരലക്ഷമതയനിഫലന്നട്ട്  കേഫണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉഫണങ്കനില്  ഏതട്ട്  റനികപഭാര്ടനിഫന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭായനിരുന  ഈ  കേഫണത്തഫലന്നട്ട്  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  കകേരള
അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  ഉണഭാകുന്ന  അധനികേ  ബഭാധലത
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതുസലബനനിചട്ട്  ധനകേഭാരല  വകുപനിഫന്റെ  റനിമഭാര്കട്ട്
വഭാങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) ഫകേ. എ. എസട്ട്. നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള തതീരുമഭാനല മനനിസഭഭാകയഭാഗത്തനില്
ഔടട്ട്  ഓഫെട്ട്  അജണയഭായനിടഭാകണഭാ  വചതട്ട്;  എങ്കനില്  അതനിനുളള  കേഭാരണല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫെട്ട്)  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  30
വകുപ്പുകേളനിഫല ഫസഷലല് റളസനില് കഭദഗതനി വരുകത്തണതഭായനി വരുകമഭാ ; എങ്കനില്
അതനിനുളള നടപടനി എതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട് ;

(ജനി)  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  സലബനനിചട്ട്  ശതീമതനി  നളനിനനി
ഫനകറഭാ അദലക്ഷയഭായനി രൂപതീകേരനിച കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ ; എങ്കനില്
ഈ കേമ്മേനിറനിയുഫട  ശനിപഭാര്ശ അലഗതീകേരനികചഭാ  ;  ഇഫലങ്കനില്  അതനിനുളള  കേഭാരണല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  4-1-2017-ഫല  G.O.(Ms)  No.1/17/P&ARD  പ്രകേഭാരല  കകേരള
അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  തതസത്തനില്  നടപഭാക്കുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഫസക്രകടറനിയറനിഫല ഫപഭാതുഭരണല, ധനകേഭാരലല എന്നതീ വകുപ്പുകേഫള
കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസനില്  ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള
മദലതല  സലവനിധഭാനല  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുല  യുവജനങ്ങഫള  സര്ക്കഭാര്
സലവനിധഭാനത്തനികലക്കട്ട് ആകേര്ഷനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലവുല മുന്നനിര്ത്തനി സലസഭാനഫത്ത
29  വകുപ്പുകേഫളയുല  എലഭാ  വകുപ്പുകേളനിഫല  ഫപഭാതുതസ്തനികേകേഫളയുമഭാണട്ട്  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട
സര്വ്വതീസനില് ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി) ഇല.



88      കകേരള നനിയമസഭ           ഫഫെബ്രുവരനി 27, 2017

(സനി) ഉണട്ട്. പ്രസ്തുത നനികവദനത്തനില് ആവശലഫപടതനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
അഡതീഷണല്  ചേതീഫെട്ട്  ഫസക്രടറനി  (ആഭലന്തരവുല  വനിജനിലന്സല)  അദലക്ഷയഭായ
ഫസക്രടറനിമഭാരുഫട കേമ്മേനിറനി  2016  നവലബര് 17, 18, 19  തതീയതനികേളനില് ബനഫപട
സര്വ്വതീസട്ട്  സലഘടനകേളുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തുകേയുല  അവകലഭാകേന  റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിക്കുകേയുമുണഭായനി. ആയതട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ഇല.

(ഇ)  അഫത.  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷല  ഗവര്ണറുഫട
നയപ്രഖേലഭാപന  പ്രസലഗത്തനില്  ഫസക്രകടറനിയറനിഫനകടനി  ഉളഫപടുത്തനി  കകേരള
അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുഫമന്നട്ട്  പ്രഖേലഭാപനിചനിരുന.   തുടര്ന്നട്ട്  ടനി
വനിഷയത്തനില്  നടത്തനിയ  ചേര്ചകേളക്കുല  അവകലഭാകേനത്തനിനുഫമഭാടുവനില്   പ്രസ്തുത
സര്വ്വതീസട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഭരണപരമഭായ  ആവശലകേത  കേണക്കനിഫലടുത്തു
ഫകേഭാണഭാണട്ട്  ഔടട്ട്  ഓഫെട്ട്  അജണ  ആയനി  പ്രസ്തുത  വനിഷയല  മനനിസഭ  മുമ്പഭാഫകേ
സമര്പനിചതട്ട്.

(എഫെട്ട്)  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസനിഫന്റെ  ഫസഷലല്  റളസട്ട്
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതരവകുപ്പുകേളനിഫല  ഫസഷലല്
റളസട്ട് കഭദഗതനി ആവശലഫമങ്കനില് ആ ഘടത്തനില് പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ജനി)  ഉണട്ട്.  പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനിയുഫട  അവകലഭാകേന  റനികപഭാര്ട്ടുകൂടനി
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

കകേരള അഡനിനനികസറതീവട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് രൂപതീകേരണല

18 (19) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  (ഫകേ.എ.എസട്ട്.)  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്
സലബനനിച നടപടനികേള ഏതു ഘടത്തനിലഭാഫണന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലശല
ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  (ഫകേ.എ.എസട്ട്.)  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്
സലബനനിചട്ട്  4-1-2017-ഫല G.O.(Ms) 1/17/P&ARD  നമ്പര്പ്രകേഭാരല തതസത്തനില്
അലഗതീകേരനിച്ചുഫകേഭാണട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  പുറഫപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേരടട്ട്  ഫസഷലല്  റളസട്ട്
ഉണഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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കകേരള അഡനിനനികസറതീവട്ട് സര്വ്വതീസട്ട്

19 (20)  ശതീ  .    ഫകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖേഭാദര്  :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  ഫസക്രകടറനിയറനില്  മുഴുവന്  തസ്തനികേകേളനിലുമഭായനി  എത്ര
ജതീവനക്കഭാരുഫണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള അഡനിനനികസറതീവട്ട് സര്വ്വതീസനിഫന്റെ  (ഫകേ.എ.എസട്ട്.)  പരനിധനിയനില്
ഫപടഭാത്ത എത്ര ജതീവനക്കഭാരഭാണട്ട് സലസഭാനത്തഭാഫകേയുള്ളഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് ഫകേ.എ.എസനിഫന എതനിര്ക്കുന്നവര് സലസഭാന സര്വ്വതീസനിഫല
എത്ര ശതമഭാനല ജതീവനക്കഭാരഭാഫണന്നട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഭൂരനിഭഭാഗല  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഉയര്ന്ന  തസ്തനികേകേളനികലയട്ട്
കയഭാഗലതയുഫട  മഭാനദണ്ഡ ത്തനില്  പ്രകവശനിക്കഭാവുന്നതുല,  സനിവനില്  സര്വ്വതീസനിഫന
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല ശക്തനിഫപടുത്തുന്നതനിനുല  ഉതകുന്ന രതീതനിയനില് ഫകേ.എ.എസട്ട്.
നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിയുമഭായനി സര്ക്കഭാര് മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  ഫസക്രകടറനിയറനില്  മുഴുവന്  തസ്തനികേകേളനിലുമഭായനി  ആഫകേ
5521 ജതീവനക്കഭാരുണട്ട്.

(ബനി)  4-1-2017-ഫല  ജനി.ഒ.(എല.എസട്ട്)  നമ്പര്  1/17/ഉഭപവ.  പ്രകേഭാരല
സലസഭാനഫത്ത  29  വകുപ്പുകേളനിഫല  രണഭാല  ഗസറഡട്ട്  തസ്തനികേകേയനിഫല
ജതീവനക്കഭാരുഫടയുല  കകേഭാമണ്  കേഭാറഗറനി  തസ്തനികേകേളുഫടയുല  10  ശതമഭാനല
ഒഴനിഫകേയുള്ള ജതീവനക്കഭാര് ഫകേ.എ.എസനിഫന്റെ പരനിധനിയനില്ഫപടുന്നനില.

(സനി) ഇല.

(ഡനി)  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുല.  ഫകേ.എ.എസട്ട്.  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായുള്ള
തുടര്നടപടനികേള  ടകേഫക്കഭാണ്ടുവരുന.  4-1-2017-ഫല  ജനി.ഒ.(എല.എസട്ട്.)  നമ്പര്
1/17/ഉ.ഭ.പ.വ.  പ്രകേഭാരല  ഫകേ.എ.എസനിനഭായനി  നതീക്കനിവയഫപട  തസ്തനികേകേളുഫട  1/3
ഭഭാഗല  സലസഭാനഫത്ത  ഒന്നഭാല  ഗസറഡട്ട്  തസ്തനികേകേളനില്  കജഭാലനി  ഫചേയ്യുന്ന
ഉകദലഭാഗസര്ക്കുല  കശഷനിക്കുന്ന  2/3  ഭഭാഗത്തനിഫന്റെ  50  ശതമഭാനല  സസയലഭരണ,
ഫപഭാതുകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങള  എന്നനിവയടക്കമുള്ള  സലസഭാന  സര്വ്വതീസനിഫല
ഉകദലഭാഗസര്ക്കുമഭായനി  സലവരണല  ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  അടനിസഭാന  കയഭാഗലതയഭായനി
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് ബനിരുദമഭാണട്ട്.
1075/2017.



90      കകേരള നനിയമസഭ           ഫഫെബ്രുവരനി 27, 2017

കകേരള അഡനിനനികസറതീവട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് രൂപതീകേരണത്തനിഫല ആശങ്ക

20 (21) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  (ഫകേ.എ.എസട്ട്.)
രൂപതീകേരണവുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്  നടത്തുന്ന  സമരങ്ങള  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന്
എഫന്തഭാഫക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇന്തലയനിഫല മഫറഭാരു സലസഭാനവുല ഫസക്രകടറനിയറനിഫന അഡനിനനികസറതീവട്ട്
സര്വ്വതീസനില് ഉളഫപടുത്തനിയനിടനിഫലന്നട്ട് മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  രൂപതീകേരണലമൂലല  ഉണഭാകുന്ന
കനടങ്ങളുല കകേഭാടങ്ങളുല വനിശദമഭായനി ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  രൂപതീകേരണവുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കനിടയനില്  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  ആശങ്കകേള  ദൂരനികേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
13-1-2017-ല് മുഖേലമനനിയുല  15-2-2017-ല് ചേതീഫെട്ട്  ഫസക്രടറനിയുല  ഫസക്രകടറനിയറനിഫല
സലഘടനഭാ പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി ചേര്ചകേള നടത്തനിയനിരുന.

(ബനി) ഇക്കഭാരലല പ്രകതലകേമഭായനി പരനികശഭാധനിചനിടനില.

(സനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  ഉയര്ന്നതലത്തനില്  ഫപ്രഭാഫെഷണലുകേളുഫട  കസവനല
ഉഫണങ്കനിലുല  ഇടത്തടനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേഴനിവുറ  ഉകദലഭാഗസരുഫട
കസവനല ലഭലമഭാകക്കണതനിഫന്റെയുല പുതനിയ സകങ്കതങ്ങള പരമഭാവധനി ഭരണരലഗത്തട്ട്
ഉപകയഭാഗഫപടുത്തഭാന്  ഉതകുലവനിധല  ഒരു  പുതുതലമുറ  ഭരണരലഗകത്തക്കട്ട്
കേടനവകരണതട്ട്  അനനിവഭാരലമഭാഫണനല  സര്ക്കഭാര്  കേരുതുന.  അകതഭാഫടഭാപല,
കേഭാരലക്ഷമത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുല  ദുര്ബ്ബല  കമഖേലയനിഫല  പ്രശ്നങ്ങളക്കട്ട്  പരനിഹഭാരല
കേഭാണഭാനുല  ഒരു  പുതനിയ  കസവന  സലസഭാരല  വളര്ത്തനിഫയടുക്കഭാനുല  നമുക്കട്ട്
കേഴനികയണതുണട്ട്.  വനികേസനരലഗത്തട്ട്  കനരനിടുന്ന നനിരവധനി  ഫവല്ലുവനിളനികേള  തരണല
ഫചേയ്യുവഭാനുല  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  രൂപതീകേരണത്തനിലൂഫട
ലക്ഷലമനിടുന.

പദതനി  നനിര്വ്വഹണതലത്തനിഫല  പരനിചേയക്കുറവുല  ഫപ്രഭാഫെഷണലുകേളുഫട
കുറവുല  ഇതരവകുപ്പുകേളുഫട  പ്രശ്നങ്ങള  മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള  അപരലഭാപ്തതയുല
ഉകദലഭാഗക്കയറത്തനിഫല  ചേനില  നമ്മ്യൂനതകേളുല  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്
രൂപതീകേരണത്തനിലൂഫട മഭാറനിഫക്കഭാണ്ടുവരഭാന് കേഴനിയുല.
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പുതനിയ തസ്തനികേകേള

21 (22) ശതീ  .   ഫകേ  .   രഭാജന് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖേലമനനി സദയല
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനട്ട്  കശഷല  ഏഫതഭാഫക്ക
വകുപ്പുകേളനിലഭായനി  ഏഫതഭാഫക്ക  പുതനിയ  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുഫണന്നട്ട്  വകുപട്ട്,
തസ്തനികേ എന്നനിവ തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

വനിവരല കശഖേരനിച്ചുവരുന.

പുതനിയ ഫകേടനിടത്തനികലയ്ക്കുളള മഭാറല

22 (23) കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസ്റ്റനിന്  :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫസക്രകടറനിയറട്ട്  കേലഭാമ്പസനിനട്ട് പുറത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഫസക്രകടറനിയറട്ട്
വകുപ്പുകേള ഏഫതഭാഫക്കയഭാഫണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഫസക്രകടറനിയറനിഫന്റെ  പുതനിയ  അനകട്ട്  ഫകേടനിടത്തനികലക്കട്ട്  ഏഫതഭാഫക്ക
വകുപ്പുകേളഭാണട്ട് ഇതുവഫര മഭാറഫപടനിട്ടുള്ളഫതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഫസക്രകടറനിയറട്ട്  കേലഭാമ്പസനിനട്ട്  പുറത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  എലഭാ
വകുപ്പുകേളുല  കേലഭാമ്പസനിനുളളനിലഭാക്കുന്ന  നടപടനി  എന്നട്ട്  പൂര്ത്തനികേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതനല  അതനിനുള്ള  നടപടനികേള  തസരനിതഫപടുത്തുകമഭാഫയനല
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇലക്ഷന്  വകുപ്പുല  ധനകേഭാരല  വകുപനിഫല  തഭാഫഴപറയുന്ന
ഫസക്ഷനുകേളുമഭാണട്ട് ഫസക്രകടറനിയറട്ട് കേലഭാമ്പസനിനട്ട് പുറത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.

1. എഫെട്ട്.ബനി.എസട്ട്-എ

2. എഫെട്ട്.ബനി.എസട്ട്-ബനി

3. ഗ്രൂപട്ട് ഇന്ഷസറന്സട്ട് സതീല

4. ഇകന്റെണല് ആഡനിറട്ട് ഫസല് -എ
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5. ഇകന്റെണല് ആഡനിറട്ട് ഫസല് -ബനി

6. എന്.പനി.എസട്ട്. -ഫസല്

7. പനി.എഫെട്ട്.-ഫസക്ഷന്

8. ജനി.ഐ.എല.സനി.- ഫസല്

9. എസട്ട്.ഐ.റനി - ഫസല് 

10.  ഫപന്ഷന് - സനി ഫസക്ഷന്

11. ഇന്ഫഭാസക്ചര്

12. ഇന്ഫസക്ഷന് ഫടകനിക്കല് വനിലഗട്ട്

13. സനി.റനി.എഫെട്ട്.എല.

14. ഐ.റനി.കസഭാഫട്ട് ഫവയര് യൂണനിറട്ട്

15. സഭാര്ക്കട്ട്

(ബനി)  ഫസക്രകടറനിയറനിഫന്റെ  പുതനിയ അനകട്ട്  ഫകേടനിടത്തനികലക്കട്ട്  റവനമ്മ്യൂ  കൃഷനി
(മൃഗസലരക്ഷണവുല  ക്ഷതീരവനികേസനവുല),  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസല,  ഫപഭാതു
വനിദലഭാഭലഭാസല, ആകരഭാഗലല എന്നതീ വകുപ്പുകേളഭാണട്ട് മഭാറനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  ഇനനി  ലഭലമഭായ  സലത്തട്ട്  വകുപ്പുകേള  ഫകേഭാണ്ടുവരുന്ന  നടപടനികേള
തസരനിതഗതനിയനില്  നടക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതനിഫന്റെ  ഫെലമഭായനി  ഫസക്രകടറനിയറട്ട്  ഫമയനിന്
ബനില്ഡനിലഗട്ട്,  അനകട്ട്-1  ബനില്ഡനിലഗട്ട്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില് ഒഴനിവുവരുന്ന സലകത്തക്കട്ട്
പുറത്തു  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  വകുപ്പുകേഫള  പരമഭാവധനി  ഉളഫക്കഭാളളനിക്കഭാനുളള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഊര്ജനിതഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ആശനിതനനിയമനല

23 (24) കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജട്ട് : 
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന് : 
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫെട്ട് : 
ശതീ  .    സനി  .    എഫെട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷല ആശനിത നനിയമനല വഴനി
എത്ര കപര്ക്കട്ട് കജഭാലനി ലഭനിച്ചുഫവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  ആശനിത  നനിയമനല  നല്കുന്നതനില്  എഫന്തങ്കനിലുല  തടസല
നനിലവനിലുകണഭാഫയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സര്വ്വതീസനിലനിരനിഫക്ക മരണഫപടവരുഫട ആശനിതര്ക്കട്ട് ലഭനിക്കുന്ന ഏകേ
ആശസഭാസല  എന്ന  നനിലയട്ട്  ഈ  തടസല  മറനികേടക്കുവഭാന്  അടനിയന്തര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  നനിയമനല  നല്കേനിയതട്ട്  സലബനനിച  വനിവരങ്ങള  ബനഫപട
വകുപ്പുകേളനില്നനിനല കശഖേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  ആശനിത  നനിയമനത്തനിനഭായനി  സൂപര്  നമ്മ്യൂമററനി  തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കരുഫതനല  നനിയമനിചവഫര  ഫറഗുലടറസട്ട്  ഫചേയ്യരുഫതനല  ബഹു.
ടഹകക്കഭാടതനി  25-2-2016-ഫല  WP(C)33621/15  &  5960/16  നമ്പര് കകേസനില്
ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവട്ട്  പുറഫപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബനഫപട  വകുപ്പുകേളനില്  ഒഴനിവുകേള
ഇലഭാതനിരനിഫക്ക  സൂപര്  നമ്മ്യൂമററനി  തസ്തനികേകേളനില്  മുന്കൂറഭായനി  നനിയമനിചവഫര
ഫറഗുലടറസട്ട് ഫചേയ്യഭാന് ബഭാക്കനിയുളളതനിനഭാലഭാണട്ട് ആശനിത നനിയമനല ടവകുന്നതട്ട്.

(സനി)  24-5-1999-ഫല  G.O.(P)  12/99/P&ARD  പ്രകേഭാരമുളള  സമഭാശസഭാസ
ഫതഭാഴനില്ദഭാന  പദതനിയഭായനിടഭാണട്ട്  മരണമടഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുഫട
ആശനിതര്ക്കട്ട് ഫതഭാഴനില് നല്കേനി വരുന്നതട്ട്.

നവകകേരള മനിഷന്

24 (25) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന്  : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

നവകകേരള  മനിഷന്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ള  പദതനികേള  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ ഉത്തരവുകേള പുറഫപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല ഫവളനിഫപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

കകേരളത്തനിഫന്റെ  സമഗ  വനികേസനത്തനിനുകവണനി  തഭാഫഴപറയുന്ന  നഭാലട്ട്
ബൃഹത്തഭായ  പദതനികേള  അഞ്ചുവര്ഷല  ഫകേഭാണട്ട്  ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാഫട  മനിഷന്
മഭാതൃകേയനില് നടപനിലഭാക്കഭാന് 28-9-2016-ഫല സ.ഉ.(പനി) 41/2016/ആസഭാവ. നമ്പര്
ഉത്തരവട്ട് പുറഫപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

1. സമ്പൂര്ണ പഭാര്പനിട സരക്ഷഭാപദതനി

2. ജനസദൗഹൃദ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേള

3. സമഗ വനിദലഭാഭലഭാസ നവതീകേരണ പദതനി

4. ശുചേനിതസല,  മഭാലനിനല  സലസരണല,  കൃഷനി  വനികേസനല,  ജലവനിഭവ
സലരക്ഷണല  എന്നതീ  മൂന്നട്ട്  കമഖേലകേളക്കുല  ഊന്നല്  നല്കേനിഫക്കഭാണ്ടുളള  ഹരനിത
കകേരളല പദതനി.



94      കകേരള നനിയമസഭ           ഫഫെബ്രുവരനി 27, 2017

നവകകേരള മനിഷന് പദതനി

25 (26)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി

സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  ഫപഭാതുവനില്

ടകേഫക്കഭാണ ജനകക്ഷമകേരമഭായ നടപടനികേള എഫന്തലഭാല; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നവകകേരള മനിഷന് പദതനികേള ഏഫതലഭാല;  ഓകരഭാ പദതനിയനിലൂഫടയുല

സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലല വയ്ക്കുന്നതട്ട് എഫന്തലഭാല; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) വനിവരല കശഖേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കകേരളത്തനിഫന്റെ  സമഗ  വനികേസനത്തനിനുകവണനി  തഭാഫഴപറയുന്ന  നഭാലട്ട്

ബൃഹത്തഭായ പദതനികേള അഞട്ട്  വര്ഷലഫകേഭാണട്ട്  ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാഫട  മനിഷന്

മഭാതൃകേയനില് നടപനിലഭാക്കഭാന് 28-9-2016-ഫല സ.ഉ.(പനി)നമ്പര് 41/2016/ ആസഭാവ.

നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് പുറഫപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

1. സമ്പൂര്ണ പഭാര്പനിട സരക്ഷഭാ പദതനി.

2. ജന സദൗഹൃദ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേള

3. സമഗ വനിദലഭാഭലഭാസ നവതീകേരണ പദതനി 

4. ശുചേനിതസല-മഭാലനിനല  സലസരണല,  കൃഷനി  വനികേസനല,  ജലവനിഭവ

സലരക്ഷണല  എന്നതീ  മൂന്നട്ട്  കമഖേലകേളക്കുല  ഊന്നല്

നല്കേനിഫക്കഭാണ്ടുളള ഹരനിത കകേരളല പദതനി എന്നനിവയഭാണട്ട്.

വനികേസന  പ്രക്രനിയയനില്  ഇനനിയുല  പൂര്ണ  പ്രകയഭാജനല  ലഭനിക്കഭാത്തവരുല

ഒഴനിവഭായനികപഭായവരുമഭായ  സഭാധഭാരണക്കഭാരുഫടയുല  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളുഫടയുല

ജതീവനിത  സദൗകേരലങ്ങളുല  ജതീവനിതവുല  ഫമചഫപടുത്തുകേ,  നനിലവനിലുളള  പ്രവര്ത്തന

രതീതനികേള കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി ഫമചഫപടുത്തനി ചേനിടകയഭാഫടയുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂഫട

ജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായ  ഗുണഫെലങ്ങള  ഉറപഭാക്കുകേ  എന്നനിവയഭാണട്ട്  ഈ

പദതനികേളുഫട ലക്ഷലല.
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അഴനിമതനി അവസഭാനനിപനിക്കഭാന് നടപടനി

26 (27)  ശതീ  .    പനി  .    ഫകേ  .    ശശനി  :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി

സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സർക്കഭാരനിഫല  മനനിമഭാരനില്,  വനിജനിലന്സട്ട്  അകനസഷണവുല

അഴനിമതനി ഉളഫപഫട മറ്റു കകേസകേളനിലുല  പ്രതനികേളഭായനി  കകേഭാടതനി  വലവഹഭാരങ്ങളനില്

ഏര്ഫപടനിട്ടുളളവര് ആഫരലഭാഫമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരനില്  ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുല  എതനിഫര  വനിജനിലന്സനിലുല  മറ്റു

കകേഭാടതനികേളനിലുല  ഉള്ള  കകേസകേള  ഏഫതലഭാല  എനല  ഇവയനില്  വനിജനിലന്സട്ട്

കകേസകേളുഫട അകനസഷണ പുകരഭാഗതനി എഫന്തനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫെട്ട്.  ഭരണകേഭാലയളവനില്  അഴനിമതനി,  ടകേകലനി

തുടങ്ങനിയ  കകേസകേളനില്  അകനസഷണല  കനരനിടുന്നതുല  കകേഭാടതനി  വലവഹഭാരങ്ങളനില്

പ്രതനിസഭാനത്തുളളവരുമഭായ  ഐ.പനി.എസട്ട്.,  ഐ.എഫെട്ട്.എസട്ട്.  ഉകദലഭാഗസരുല

കപഭാലതീസട്ട് വനല വകുപ്പുകദലഭാഗസരുല എത്രഫയനല ഇവര് ആഫരലഭാമഭാഫണനമുള്ള

വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഐ.എ.എസട്ട്.,ഐ.പനി.എസട്ട്.,ഐ.എഫെട്ട്.എസട്ട്.  ഉകദലഭാഗസരുകടയുല

അഡനിനനികസറതീവട്ട്,  കപഭാലതീസട്ട്,  വനല  വകുപ്പുകദലഭാഗസകമഖേലയനികലയുല  അഴനിമതനി

അവസഭാനനിപനിക്കഭാന്  ഈ  സർക്കഭാർ  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന്ന  നടപടനികേള

എഫന്തലഭാഫമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

                                                  ഉത്തരല

(എ &ബനി) അനുബനല 1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) അനുബനല 2 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി)  സനിവനില് സര്വ്വതീസനിഫല അഴനിമതനി അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാന് വനിജനിലന്സട്ട്

ആന്റെട്ട് ആന്റെനി കേറപ്ഷന് ബമ്മ്യൂകറഭാ വനിവനിധ നടപടനികേള ഫഫകേഫക്കഭാണ്ടുവരുന.

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കകേന്ദ്ര ബജറനില് കകേരളത്തനിനുളള പരനിഗണന

27 (28) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫെട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017-18-ഫല  കകേന്ദ്ര  ബജറനില്  ഉളഫക്കഭാള്ളനിക്കഭാന്  എഫന്തഭാഫക്ക
ആവശലങ്ങളഭാണട്ട് സലസഭാനല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിചതട്ട്;

(ബനി)  ഇതനില്  ഏഫതഭാഫക്ക  ആവശലങ്ങള  അലഗതീകേരനിച്ചുഫവനല,  കകേന്ദ്ര
ബജറനില് ഉളഫക്കഭാള്ളനിച്ചുഫവനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഈ  വര്ഷഫത്ത  കകേന്ദ്ര  ബജറനില്  സലസഭാനഫത്ത  പൂര്ണമഭായുല
അവഗണനിച്ചു  എന്നട്ട്  കേരുതുനകണഭാ;  ഉഫണങ്കനില്  ഇതനിനഭാസദമഭായ  കേഭാരലങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര അവഗണന  സലബനനിചട്ട്  മുഖേലമനനി  പ്രധഭാനമനനിക്കട്ട്  കേത്തട്ട്
എഴുതനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരല

(എ-ഡനി)  ഫറയനില്കവ,  എയനിലസട്ട്,  ഫെഭാക്ടനിഫന്റെ  പുനരുജതീവനല  ഉളഫപഫട
കകേന്ദ്ര ബജറനില് ഉളഫപടുത്തുന്നതനിനഭായനി സലസഭാന സര്ക്കഭാര് സമര്പനിച പ്രധഭാന
പദതനികേളുല ആവശലങ്ങളുല അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*.  സലസഭാനത്തനിഫന്റെ വനിവനിധ
പദതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട്  യഥഭാസമയല  സമര്പനിചനിരുന  ഫവങ്കനിലുല
ഇതനിനട്ട് കവണത്ര പരനിഗണന ലഭനിചനിടനില. ഈ വനിഷയങ്ങള വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായനി
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  ശദയനില്ഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലസഭാനത്തനിഫന്റെ സപ്രധഭാന
ആവശലങ്ങള  കനടനിഫയടുക്കുന്നതനിനട്ട്  മനനിതലത്തനിലുല  ഉകദലഭാഗസ  തലത്തനിലുല
കവണ നടപടനികേള തുടര്നല സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

സലഘടനകേളുഫട സകമ്മേളനങ്ങള

28  (29)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാല :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുഫടയുല അധലഭാപകേരുഫടയുല അലഗതീകൃത സലഘടനകേളുഫട
സകമ്മേളനങ്ങളകക്കഭാ  പരനിപഭാടനികേളകക്കഭാ  പഫങ്കടുക്കുന്നതനിനട്ട്  ഏഫതങ്കനിലുല
തരത്തനിലുള്ള അവധനി അനുവദനിക്കഭാറുകണഭാ ; എങ്കനില് ആയതനിഫന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങളുല
ഉത്തരവനിഫന്റെ പകേര്പ്പുല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരല

അവധനി  അനുവദനിക്കഭാറനില.  എന്നഭാല്  ഔകദലഭാഗനികേ  കൃതലനനിര്വ്വഹണത്തനിനട്ട്
തടസല  വരഭാത്ത  വനിധത്തനില്  ഫസക്രകടറനിയറനിഫല  അലഗതീകൃത  സലഘടനകേളുഫട
വഭാര്ഷനികേ  സകമ്മേളനത്തനില്  പഫങ്കടുക്കുന്നതനിനട്ട്  പ്രസ്തുത  സലഘടനകേളനിഫല
അലഗങ്ങളക്കട്ട് അനുവഭാദല നല്കേഭാറുണട്ട്.

കപഫമന്റെട്ട് അടനിസഭാനത്തനില് ഔകദലഭാഗനികേ വഭാഹനല

29 (31) കഡഭാ  .   എല  .   ഫകേ  .   മുനതീര് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസകേഭാരല  ആവശലത്തനിനട്ട്  കപഫമന്റെട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്  ഔകദലഭാഗനികേ
വഭാഹനല ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളള വലവസകേള എഫന്തഭാഫക്കയഭാണട്ട് ;
ഇതു സലബനനിച ഉത്തരവനിഫന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതുപ്രകേഭാരല  ഔകദലഭാഗനികേ  വഭാഹനല  ഉകദലഭാഗസനലഭാഫത
കുടുലബഭാലഗങ്ങളകക്കഭാ ബന്ധുക്കളകക്കഭാ ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് അനുമതനിയുകണഭാ  ;  എങ്കനില്
സസകേഭാരല ഉപകയഭാഗ സമയത്തട്ട് ഔകദലഭാഗനികേ ചേനിഹ്നല,  ഫകേഭാടനി,  കബഭാര്ഡട്ട്,  ഫഭാഷട്ട്
ടലറട്ട്  എന്നനിവ ഉപകയഭാഗനിക്കഭാകമഭാ  ;  ഇഫലങ്കനില് വലവസഭാ ലലഘകേര്ഫക്കതനിഫര
നടപടനിഫയടുക്കഭാന് എഫന്തങ്കനിലുല സലവനിധഭാനല നനിലവനിലുകണഭാ ;

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തനിനനിഫട  സസകേഭാരല  ഉപകയഭാഗത്തനിഫന്റെ  കപരനില്
എത്ര ഉകദലഭാഗസര് പണല അടചനിട്ടുണട്ട്  ;  എന്തട്ട് തുകേ ഏഫതഭാഫക്ക വകുപ്പുകേളനില്
നനിന്നട്ട് ലഭനിച്ചു ; വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ ;

(ഡനി) വലവസഭാ ലലഘകേര്ഫക്കതനിഫര എഫന്തലഭാല നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു ; വനിശദ
വനിവരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  13-11-1970-ഫല  സ.ഉ.(അ)  നമ്പര്  803/70/ധന  ഉത്തരവുപ്രകേഭാരല
സസകേഭാരല  ആവശലത്തനിനട്ട്  കപഫമന്റെട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്  ഔകദലഭാഗനികേ  വഭാഹനല
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള വലവസകേള തഭാഫഴപറയുല പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.

1. 21-11-1980-ഫല  സ.ഉ.(ടകേ)  നമ്പര്  886/80/ധന  നമ്പര്  ഉത്തരവു
പ്രകേഭാരല ഗവണ്ഫമന്റെട്ട് ഫസക്രടറനിമഭാര്, റവനമ്മ്യൂ കബഭാര്ഡട്ട് ഫമമ്പര്മഭാര്, ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാര്,  പ്രധഭാന  വകുപട്ട്  തലവന്മഭാര്  എന്നനിവര്ക്കട്ട്  ഔകദലഭാഗനികേ
ആവശലങ്ങളക്കട്ട്  തടസല  വരഭാത്ത  രതീതനിയനില്  ഔകദലഭാഗനികേ  വഭാഹനല
അനദൗകദലഭാഗനികേ ആവശലങ്ങളക്കട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.

37/2020
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2. ഓഫെതീസര്മഭാരുഫട  തഭാമസസലത്തുനനിന്നട്ട്  ഓഫെതീസനികലക്കുല
തനിരനിച്ചുമുള്ള  യഭാത്രകേളക്കുല  ഓഫെതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്  അടനിയന്തര
ഘടങ്ങളനില്  ആശുപത്രനിയനില്  കപഭാകുന്നതനിനുല  ഔകദലഭാഗനികേ
വഭാഹനല ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.

3. വനികനഭാദഭാവശലങ്ങള,  പഭാര്ടനികേള,  ഉലഭാസയഭാത്രകേള  തുടങ്ങനിയ
ആവശലങ്ങളക്കട്ട്  ഔകദലഭാഗനികേ  വഭാഹനങ്ങള  അനുവദനതീയമല.
എന്നഭാല്  നനിയനണഭാധനികേഭാരനിയുഫട  പ്രകതലകേ  അനുമതനികയഭാഫട
എകടഭാ  അതനില് കൂടുതകലഭാ  ആളുകേളക്കട്ട്  കേയറഭാവുന്ന ഔകദലഭാഗനികേ
വഭാഹനല ഒരു ഫപഭാതു ആവശലത്തനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.

4. ഒരു  പ്രകതലകേയഭാത്ര  ഔകദലഭാഗനികേല/സസകേഭാരലല  എന്നതട്ട്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്/വകുപ്പുതലവനട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.

5. ഔകദലഭാഗനികേ  യഭാത്രകേളക്കട്ട്  അനദൗകദലഭാഗനികേ  യഭാത്രകേഫളക്കഭാള
മുന്ഗണന നല്കേഫപടുന്നതഭാണട്ട്.

6. 12-5-2010-ഫല സ.ഉ.(അ)  നമ്പര്  278/10/ധന പ്രകേഭാരല സര്ക്കഭാര്
വഭാഹനല അനദൗകദലഭാഗനികേ ആവശലങ്ങളക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കേനികലഭാമതീററനിനട്ട്  6  രൂപകയഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  ഈടഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.
ഇതട്ട്  സലബനനിച  നനിരക്കുകേള സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതട്ട്.
ഓഫെതീസനില്നനിന്നട്ട്  എത്ര  ദൂരല  സഞരനിച്ചു  എന്നട്ട്  കനഭാക്കനിയഭാണട്ട്
ചേഭാര്ജജട്ട് ഈടഭാക്കുന്നതട്ട്.

7. ഓഫെതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്  കയഭാഗങ്ങളനികലഭാ  അതലഭാവശല  ഔകദലഭാഗനികേ
കൃതലനനിര്വ്വഹണത്തനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭാകയഭാ  ടവകകേണനിവരുന്ന
സമയങ്ങളനിഫലഭാഴനിഫകേ ടഡ്രവര്മഭാരുഫട സഭാധഭാരണ കജഭാലനി സമയല
അധനികേരനിച്ചുളള സമയല വഭാഹനല ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് പഭാടനില.

8. സഭാധഭാരണ  പ്രവൃത്തനി  സമയകത്തഭാ  അലഭാഫതകയഭാ  ഔകദലഭാഗനികേ
വഭാഹനല  അനദൗകദലഭാഗനികേ  ആവശലത്തനിനഭായനി  നനിര്ത്തനിയനികടണനി
വരുകമ്പഭാള 28-4-1973-ഫല സ.ഉ.(അ) നമ്പര് 127/73/ധന പ്രകേഭാരല
തഭാഫഴപറയുന്ന നനിരക്കനില് ഡനിറന്ഷന് ചേഭാര്ജട്ട് ഈടഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.

a. ഫപഭാതു വനിഭഭാഗല വഭാഹനങ്ങള - ഓകരഭാ  അഞട്ട്  മനിനനിറനിനുല  10  ടപസ
 നനിരക്കനില്  (24 മണനിക്കുറനില്  പരമഭാവധനി

 12 രൂപ)

b. മറ്റു വഭാഹനങ്ങള
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i. അലബഭാസഡര് കപഭാഫല ഇടത്തരല വലനിപമുളള വഭാഹനങ്ങള - ഓകരഭാ 4
മനിനനിറനിനുല 10 ടപസ നനിരക്കനില് (24 മണനിക്കുറനില് പരമഭാവധനി 15 രൂപ)

ii.  ഫഷവര്ഫല,  പതീമത്തട്ട്  കപഭാഫലയുളള  വലനിയ  വഭാഹനങ്ങള  ഓകരഭാ  3
മനിനനിറനിനുല 10 ടപസ നനിരക്കനില് (24 മണനിക്കുറനില് പരമഭാവധനി 18 രൂപ)

9.  അവധനിയനിലനിരനിക്കുന്ന  ഉകദലഭാഗസര്  ഔകദലഭാഗനികേ  വഭാഹനല
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് പഭാടനില.

(ബനി)  അനുമതനി ഇല.  പ്രസക്തമല.  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് ബഭാധകേമഭായ ചേടങ്ങള
അനുസരനിച്ചുളള ശനിക്ഷണനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി&ഡനി)ഇത്തരത്തനിലുളള ഒരു കേണഫക്കടുപട്ട് ഇതുവഫര നടത്തനിയനിടനില.

ജുനനിയര് പബ്ലൈനികേട്ട് ഫഹല്ത്തട്ട് കനഴ ട്ട്

30 (32) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  വകുപനില്  രണഭാല  കഗഡട്ട്  ജൂനനിയര്  പബ്ലൈനികേട്ട്
ഫഹല്ത്തട്ട്  നഴനിഫന്റെ  തൃശ്ശൂര്  ജനിലഭാ  (എന്.സനി.എ.-മുസനില)  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റനില്നനിനല
നഭാളനിതുവഫര എത്രകപഫര നനിയമനിച്ചു;

(ബനി) ലനിസ്റ്റനിഫന്റെ കേഭാലഭാവധനി എനവഫരഫയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് ഒഴനിവുള്ള തസ്തനികേകേളനില് കൂടനി പ്രസ്തുത റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റനില്നനിനല
നനിയമനല നടത്തുകമഭാ; ഇഫലങ്കനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി) വനിവരല കശഖേരനിച്ചുവരുന.

ഔകദലഭാഗനികേ വഭാഹനങ്ങളുഫട സസകേഭാരല ഉപകയഭാഗല

31 (33) കഡഭാ  .   എല  .   ഫകേ  .   മുനതീര് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാന  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫല  ഉന്നത  ഉകദലഭാഗസര്  തങ്ങളുഫട
ഔകദലഭാഗനികേ  വഭാഹനല  സസകേഭാരല  ആവശലത്തനിനഭായനി  തുകേ  അടചട്ട്
ഉപകയഭാഗഫപടുത്തനി  വരുനകണഭാ;  എങ്കനില്  എത്രകപര്,  എത്ര  വഭാഹനങ്ങള,
ഏകതതട്ട് സമയങ്ങളനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുന എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷല 31-1-2017-വഫര പ്രസ്തുത
ഇനത്തനില് ഓകരഭാരുത്തരുല അടച തുകേയുഫട കേണക്കട്ട് പടനികേ തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഡമ്മ്യൂടനിരഹനിത  യഭാത്രകേളനിലുല  സര്ക്കഭാര്  നനിയമനിക്കുന്ന  ടഡ്രവര്മഭാഫര
പ്രസ്തുത  ഉകദലഭാഗസര്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാറുകണഭാ;  എങ്കനില്  അവരുഫട  ബത്ത  ഏതട്ട്
വനിധത്തനിലഭാണട്ട് തനിടഫപടുത്തുന്നതട്ട്?

ഉത്തരല

(എ-സനി) വനിവരല കശഖേരനിച്ചുവരുന.

ഫെയലുകേള തതീര്പഭാക്കുന്നതനിഫല കേഭാലതഭാമസ ല

32 (34)  ശതീ  .    ഡനി  .    ഫകേ  .    മുരളനി  :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫസക്രകടറനിയറനിഫല  ഫെയലുകേള  തതീര്പഭാക്കുന്നതനില്  അനഭാവശലമഭായ
കേഭാലതഭാമസല വരുന്നതട്ട് ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന്  എഫന്തഭാഫക്ക  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുഫണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇ-ഫെയലനിലഗട്ട്  സമ്പ്രദഭായല  എത്ര  മഭാത്രല  ഫെലപ്രദമഭാഫണന്നട്ട്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  അനഭാവശലമഭായനി  കേഭാലതഭാമസല  വരുന്നതട്ട്  ശദയനില്ഫപടനിടനില.
എന്നഭാല്,  കേഭാലതഭാമസല  ഒഴനിവഭാക്കഭാന്  ഫസക്രകടറനിയറട്ട്  ഓഫെതീസട്ട്  മഭാനസലനിഫല
വലവസകേളുല  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുല  നനിലവനിലുണട്ട്.  കപഴണല്
രജനിസ്റ്ററുകേളുഫടയുല  അനുബന രജനിസ്റ്ററുകേളുഫടയുല  പരനികശഭാധന കേര്ശനമഭാക്കഭാനുല
മൂനമഭാസത്തനിഫലഭാരു ദനിവസല ഫെയല് അദഭാലത്തനിനഭായനി പ്രകതലകേല നതീക്കനിവയഭാനുല
പഞദനിന  ചേടല  നനിര്ബനമഭായുല  പഭാലനിക്കഭാനുമുളള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സര്ക്കഭാര്
പുറഫപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആധുനനികേ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദല  (ഇ-ഓഫെതീസട്ട്  സലവനിധഭാനല)
ഏര്ഫപടുത്തനി വകുപ്പുകേളനില് ഫെയല് നതീക്കല തസരനിതഗതനിയനിലഭാക്കനി വരുന.

(സനി) പുകരഭാഗതനി വകുപ്പുതല കയഭാഗങ്ങളനില് വനിലയനിരുത്തനിവരുനണട്ട്.

ഒഴനിവുകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയ്യഭാത്തവര്ഫക്കതനിഫര നടപടനി

33 (35) ശതീ  .   എ  .   എല  .   ആരനിഫെട്ട് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിഫല  ഒഴനിവുകേള  യഥഭാസമയല  പനി.  എസട്ട്.  സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയ്യണഫമന്ന നനിര്കദ്ദേശല വകുപട്ട് കമധഭാവനികേളക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശല  വകുപട്ട്  കമധഭാവനികേള  പഭാലനിക്കുനകണഭാ  എന്നട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  ഇദൗ  നനിര്കദ്ദേശല  പഭാലനിക്കഭാത്ത  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  എതനിഫര  ശനിക്ഷഭാ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എത്ര  ജതീവനക്കഭാര്ഫക്കതനിഫര  ഇതുവഫര  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  ഉകദലഭാഗസ ഭരണപരനിഷ്കഭാര വകുപനിഫന്റെ അഡനിനനികസറതീവട്ട്
വനിജനിലന്സട്ട് വനിഭഭാഗല വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് ദ്രുത പരനികശഭാധന നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട്
ഫചേയ്യഫപടഭാഫതയുണഭായനിരുന്ന ഒഴനിവുകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യുവഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഒഴനിവുകേള  യഥഭാസമയല  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യണഫമന്ന  നനിര്കദ്ദേശല
പഭാലനിക്കഭാത്ത  ഉകദലഭാഗസര്ഫക്കതനിഫര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുഫമന്നട്ട്  സര്ക്കുലറനില്
വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതുവഫരയുല ആര്ഫക്കതനിഫരയുല നടപടനി സസതീകേരനിചനിടനില.

കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമല

34  (37)  ശതീ  .    എന്    .  എ  .    ഫനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമല കകേരളത്തനില് പ്രഭാബലലത്തനിലഭായതനിനുകശഷല
സര്ക്കഭാര് ഓഫെതീസകേളനിലുണഭായ മഭാറല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമല  നനിലവനില്  വരുന്നതനിനട്ട്  മുന്പുല  കശഷവുല
ഫെയലുകേള  തതീര്പഭാക്കുന്നതനില്,  ഉകദലഭാഗസരുഫട  കേഭാഴ്ചപഭാടനിലുല  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനി
ലുമുണഭായ മഭാറല തഭാരതമലഫപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഫസക്രകടറനിയറനില് കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമല പ്രഭാബലലത്തനിലഭാകുന്നതനിനട്ട്
മുന്പട്ട് എത്ര ഫെയലുകേള തതീര്പഭാക്കഭാഫത ഫകേടനിക്കനിടന്നനിരുന എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഉകദലഭാഗസരുഫട  അലസതയുല  കൃതലവനികലഭാപവുല  കേഭാരണമഭാണട്ട്
ഫെയലുകേള നതീങ്ങഭാത്തഫതങ്കനില് കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമല പ്രഭാബലലത്തനിലഭായതനിനട്ട്
കശഷല എത്ര ഉകദലഭാഗസര്ഫക്കതനിഫര  ഈ നനിയമ പ്രകേഭാരല ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള നല്കുകമഭാ;

(ഇ) ഉകദലഭാഗസരുഫട തഭാല്പരലക്കുറവുമൂലല എളുപത്തനില് പരനിഹരനിക്കഭാവുന്ന
എത്ര  ഫെയലുകേള  പരനിഹരനിക്കഫപടഭാഫത  കേളക്ടകററ്റുകേളനില്  ഫകേടനിക്കനിടക്കുനണട്ട്;
ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള നല്കുകമഭാ;

(എഫെട്ട്)  ഏഫതങ്കനിലുല  ജനിലയനില്  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമല  അനുസരനിചട്ട്
കകേസകേള  എടുത്തനിട്ടുഫണങ്കനില്  പ്രസ്തുത  നനിയമത്തനിഫന്റെ  മഹതസമഭാണട്ട്  അതട്ട്
വലക്തമഭാക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് കേരുതുനകണഭാ?
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ഉത്തരല

(എ &ബനി) വനിശകേലനല ഫചേയനിടനില.

(സനി)  കസവനഭാവകേഭാശനനിയമല  2012  നവലബര്  1  നഭാണട്ട് നനിലവനില് വന്നതട്ട്.
2012 ഒകക്ടഭാബര് മഭാസഫത്ത കേണക്കുപ്രകേഭാരല തതീര്പഭാക്കഭാത്ത ഫെയലുകേളുഫട എണല
108651 ആണട്ട്.

(ഡനി) ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിടനില.

(ഇ) ഉകദലഭാഗസരുഫട തഭാല്പരലക്കുറവുമൂലല എളുപത്തനില് പരനിഹരനിക്കഭാവുന്ന
ഫെയലുകേള പരനിഹരനിക്കഫപടഭാഫത ഫകേടനിക്കനിടക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ഫപടനിടനില.

(എഫെട്ട്) കകേസകേള എടുത്തനിടനില.

എല്.ഡനി. കഭാര്ക്കട്ട് റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട്

35  (38)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ബഭാബ :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിഫല  എല്.ഡനി.  കഭാര്ക്കട്ട്  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റനില്നനിനല
നഭാളനിതുവഫര  എത്ര ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കഭാണട്ട്  നനിയമനല  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്  എന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഒഴനിവുകേള  യഥഭാസമയല  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  എഫന്തലഭാല
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളഫതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റനിലുള്ള മുഴുവന് ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കുല നനിയമനല നല്കേഭാന്
ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിഫല  എല്.ഡനി.കഭാര്ക്കട്ട്  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റനില്നനിനല
17-2-2017 വഫര ആഫകേ 393 കപര്ക്കട്ട് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്  പടനികേ  നനിലവനിലുള്ളതുല  എന്നഭാല്  ഒഴനിവുകേള
റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയനിടനിലഭാത്തതുമഭായ തസ്തനികേകേള സലബനനിചട്ട് നനിലവനിലുളള ഒഴനിവുകേള
എലഭാലതഫന്ന  ബനഫപട  വകുപദലക്ഷന്മഭാര്,  നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേള  എന്നനിവര്
അടനിയന്തരമഭായനി പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയ്യണഫമന്നട്ട് സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശല
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാഫത 2017-ഫല പ്രതതീക്ഷനിത ഒഴനിവുകേള എലഭാ വകുപ്പുകേളുല 2016
ഫസപ്റലബര്  30-നു മുമ്പട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യണഫമനല നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിരുന.
കൂടഭാഫത നനിയമനല തസരനിതഫപടുത്തുന്നതനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  2017  ഫഫെബ്രുവരനി  28-ാം
തതീയതനിക്കുമുമ്പഭായനി വകുപ്പുതല ഫപ്രഭാകമഭാഷന് കേമ്മേനിറനി കചേര്ന്നട്ട് ഫസലകട്ട്  ലനിസ്റ്റുകേള
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പ്രസനിദതീകേരനിക്കണഫമനല  വകുപദലക്ഷന്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഒഴനിവുകേള  ഓണ്ടലന്  ആയനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  VARAM  എന്ന  ഒരു
കസഭാഫട്ട് ഫവയര് സലവനിധഭാനല സര്ക്കഭാര് വനികേസനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റനിഫന്റെ കേഭാലഭാവധനിക്കുളളനില് റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യുന്ന ഒഴനിവുകേളുഫട
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ
നല്കുന്നതട്ട്.

സഭാമുദഭായനികേ സലഘടനകേളനില് ഭഭാരവഭാഹനിതസല

36 (39)  ശതീ  .    ഡനി  .    ഫകേ  .    മുരളനി  :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര് സഭാമുദഭായനികേ സലഘടനകേളനില് ഭഭാരവഭാഹനിതസല
വഹനിക്കുന്നതട്ട് വനിലക്കനിഫക്കഭാണ്ടുള്ള ഉത്തരവട്ട് നനിലവനിലുകണഭാ ;

(ബനി) ഉഫണങ്കനില് പ്രസ്തുത ഉത്തരവനിഫന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവട്ട്  പുറഫപടുവനിക്കഭാനുണഭായ  സഭാഹചേരലല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) ചേടങ്ങള നനിലവനിലുണട്ട്. പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(സനി)  ജഭാതനി/മത സലഘടനകേളുഫട ഔകദലഭാഗനികേ ഭഭാരവഭാഹനികേളഭായ സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാര്  വരനിസലഖേലയുല  മറട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവുല  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭായുല
വലക്തനികേള, ഫപഭാതു/സസകേഭാരല സഭാപനങ്ങള തുടങ്ങനിയവയനില് നനിനല പണപനിരനിവട്ട്
നടത്തുന്നതഭായുല  ശദയനില്ഫപടുകേയുല  നനിലവനിഫല  വലവസകേള  ഇക്കഭാരലങ്ങള
നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അപരലഭാപ്തമഭാഫണന്നട്ട്  കേഫണത്തനിയതനിനഭാല്  1960-ഫല
സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുഫട  ഫപരുമഭാറചടങ്ങളനിഫല  ചേടല  67  (എ)  യനില്  കഭദഗതനി
വരുത്തനിഫക്കഭാണഭാണട്ട്  7-8-2014-ഫല സ.ഉ.(അചടനി)  നമ്പര്  27/2014/ഉഭപവ.  നമ്പര്
ഉത്തരവട്ട് സര്ക്കഭാര് പുറഫപടുവനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്. *

പഭാര്ടനി ഓഫെതീസകേളനില് ഗവണ്ഫമന്റെട്ട് ജതീവനക്കഭാരുഫട കയഭാഗല

 37 (40) ശതീ  .   ഫകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗവണ്ഫമന്റെട്ട് ജതീവനക്കഭാരുഫട കയഭാഗല പഭാര്ടനി ഓഫെതീസകേളനില് വനിളനിചട്ട്
കചേര്ക്കുന്നതട്ട് സലബനനിച നനിലപഭാടട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.



104      കകേരള നനിയമസഭ           ഫഫെബ്രുവരനി 27, 2017

(ബനി)  ഫസക്രകടറനിയറനിഫല  ഭരണസ്തലഭനവുല ഫെയല് നതീക്കത്തനിഫല മന്ദതയുല
നതീക്കഭാന്  സനി.പനി.എല.  സലസഭാന  ഫസക്രടറനി,  ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  ഫസക്രകടറനിയറട്ട്
ജതീവനക്കഭാരനില്  ഒരു  വനിഭഭാഗത്തനിഫന്റെ  കയഭാഗല  എ.ഫകേ.ജനി  ഫസന്റെറനില്  വനിളനിച്ചു
കചേര്ത്തതഭായുള്ള  വഭാര്ത്ത  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉഫണങ്കനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
എന്തട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് ടകേഫക്കഭാളവഭാന് ഉകദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) 1960-ഫല സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുഫട ഫപരുമഭാറചടങ്ങളനിഫല ചേടല
67  പ്രകേഭാരല  ഏഫതഭാരു  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരനുല  ഏഫതങ്കനിലുല  രഭാഷ്ട്രതീയ
കേക്ഷനിയനികലഭാ അഫലങ്കനില് രഭാഷ്ട്രതീയത്തനില് പഫങ്കടുക്കുന്ന ഏഫതങ്കനിലുല സലഘടനയനികലഭാ
ഒരലഗമഭാകുവഭാകനഭാ  മറ്റുരതീതനിയനില്  അവരുമഭായനി  സഹകേരനിക്കുവഭാകനഭാ,  അഫലങ്കനില്
ഏഫതങ്കനിലുല  രഭാഷ്ട്രതീയ  പ്രസഭാനത്തനികലഭാ,  പ്രവര്ത്തനത്തനികലഭാ  പഫങ്കടുക്കുവഭാകനഭാ
പഭാടനില  എന്നട്ട്  വലവസ  ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഫസക്രകടറനിയറനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുല  ഫെയല്  നതീക്കത്തനിഫന്റെ  കവഗത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതുമഭായനി
ബനഫപടട്ട്  ചേതീഫെട്ട് ഫസക്രടറനി തലത്തനില് കയഭാഗങ്ങള നടത്തനി വനിലയനിരുത്തുകേയുല
തുടര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന്  വകുപട്ട്  ഫസക്രടറനിമഭാഫര  ചുമതലഫപടുത്തുകേയുല
ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.

തതീര്പട്ട് കേല്പനിക്കഭാത്ത ഫെയലുകേള

38 (41)  ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിൽ  തതീര്പഭാകേഭാത്ത  ഫെയലുകേളുഫട  എണല
വര്ദനിക്കുന്നതഭായ പരഭാതനി ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ?

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനട്ട്  കശഷല  2016  കമയട്ട്  30
മുതല് 2017 ജനുവരനി 31 വഫരയുള്ള എത്ര ഫെയലുകേള തതീര്പ്പുകേല്പനിച്ചു ; ആഭലന്തരല,
ധനകേഭാരലല,  ജലവനിഭവല,  റവനമ്മ്യൂ,  കൃഷനി,  സഹകേരണല,  ടവദതതനി  എന്നതീ
വകുപ്പുകേളനില് എത്ര ഫപന്ഡനിലഗട്ട് ഫെയലുകേള ഉഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരല

(എ)  ഇല.  ഫെയലുകേളുഫട  എണവുല  തതീര്പഭാക്കലുല  തമ്മേനിലുള്ള  അനുപഭാതല
പ്രതനിമഭാസ  പ്രവര്ത്തന  റനികപഭാര്ടട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  വര്ദന  കേഭാണുന്നനില.
തതീര്പഭാക്കഭാനുള്ള ഫെയലുകേളുഫട എണല വര്ദനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ഫപടനിടനില.
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(ബനി)  2016  കമയട്ട്  30  മുതല്  2017  ജനുവരനി  31  വഫരയുളള  പ്രതനിമഭാസ
പ്രവര്ത്തന  റനികപഭാര്ടട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  124998  ഫെയലുകേളനിന്കമല്  തതീര്പ്പു
കേല്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആഭലന്തരല, ധനകേഭാരലല, ജലവനിഭവല, റവനമ്മ്യൂ, കൃഷനി, സഹകേരണല,
ടവദതതനി  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളനില് ഉള്ള ഫപന്ഡനിലഗട്ട്  ഫെയലുകേളുഫട  എണല ചുവഫട
കചേര്ക്കുന :

ആഭലന്തര വകുപട്ട് - 5695

ധനകേഭാരല വകുപട്ട് - 13543

ജലവനിഭവ വകുപട്ട് - 3945

റവനമ്മ്യൂ വകുപട്ട് - 10,415

കൃഷനി വകുപട്ട് - 3675

സഹകേരണ വകുപട്ട് - 2514

ടവദതതനി (ഊര്ജ വകുപട്ട്) - 1236

ലഭാസ്റ്റട്ട് കഗഡട്ട് ഫസര്വന്റെട്ട് റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട്

39  (42)  ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  നനിലവനിലുള്ള  ലഭാസ്റ്റട്ട്  കഗഡട്ട്  ഫസര്വന്റെട്ട്
(വലതലസ്ത വകുപട്ട്) റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റനില്നനിനല ഇതുവഫര എത്ര കപര്ക്കട്ട് നനിയമനല ലഭനിച്ചു
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ചേനില  വകുപ്പുകേള  ഒഴനിവുകേള  യഥഭാസമയല  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യഭാത്തതട്ട്
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ  ;  ഉഫണങ്കനില്  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന്  എന്തട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഡനി.എല.ഒ.,  ഡനി.ഡനി.ഇ.,  റവനമ്മ്യൂ,  ഇറനികഗഷന്  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളനില്
നനിന്നട്ട്  2015  ജൂണ്  30-നുകശഷല  എത്ര  ഒഴനിവുകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്തു  എന്നട്ട്
കവര്തനിരനിചട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) 3-2-2017 വഫര 336 കപര്ക്കട്ട് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനി.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ഒഴനിവുകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യനിക്കുന്നതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  2016
ഡനിസലബര്  മഭാസത്തനില്  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിഫല  സര്ക്കഭാര്  ഓഫെതീസകേളനില്
1075/2017.
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അഡനിനനികസറതീവട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്  ഫസലനിഫന്റെ ടതീമുകേള പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുണഭായനി.
ഇതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലുല  ലഭാസ്റ്റട്ട്  കഗഡട്ട്  തസ്തനികേ  ഉളഫപഫട
വനിവനിധ തസ്തനികേകേളനിലുള്ള ഒഴനിവുകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയ്യനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി. കൂടഭാഫത റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റനില് ഉളഫപട ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുഫട
നനികവദനത്തനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുല  വനിവനിധ  ആഫെതീസകേളനില്  പരനികശഭാധന
നടത്തനി  ഒഴനിവുകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുനണട്ട്.

(സനി) കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് ഡനി.എല.ഒ., ഡനി.ഡനി.ഇ., റവനമ്മ്യൂ, ഇറനികഗഷന്
എന്നതീ വകുപ്പുകേളനില് 2015 ജൂണ് 30-നു  കശഷല പനി.എസട്ട്.സനിക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയ
ലഭാസ്റ്റട്ട് കഗഡട്ട്  ഫസര്വന്റെട്ട് തസ്തനികേയുഫട വനിശദഭാലശങ്ങള ചുവഫട കചേര്ക്കുന.

ക്രമ നമ്പര് വകുപട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയ ഒഴനിവുകേള

1 റവനമ്മ്യൂ 6

2 ആകരഭാഗലല 6

3 വനിദലഭാഭലഭാസല 45

4 ഇറനികഗഷന് 2

                                     ആഫകേ 59

ടഡ്രവര്, പമ്മ്യൂണ്, സനി.എ., പനി.എ. തസ്തനികേകേള

40 (44) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫസക്രകടറനിയറനിഫല  വകുപ്പു  ഫസക്രടറനിമഭാരുഫട  ഓഫെതീസനില്  ടഡ്രവര്,
പമ്മ്യൂണ്,  സനി.എ.,  പനി.  എ.  എന്നനിവരുഫട  എത്രവതീതല  തസ്തനികേകേളഭാണട്ട്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ഓഫെതീസകേളനില്  അനുവദനതീയമഭായതനില്  കൂടുതല്  ജതീവനക്കഭാര്
പുനര്നനിയമന  വലവസയനികലഭാ,  ദനിവസകവതനത്തനികലഭാ,  കകേഭാണ്ടഭാക്ടട്ട്
അടനിസഭാനത്തനികലഭാ കജഭാലനി ഫചേയ്യുനകണഭാ;

(സനി) സകബഭാര്ഡനികനറട്ട് ഓഫെതീസകേളനില് നനിനള്ളവഫര അദര് ഡമ്മ്യൂടനി പ്രകേഭാരല
നനിയമനിക്കഭാറുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇകപഭാള അനുവദനതീയമഭായതനില്  കൂടുതല്  ജതീവനക്കഭാരുഫട  കസവനല
ആവശലമുള്ള പക്ഷല അതനിനനുസരണമഭായ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിചട്ട് പ്രസ്തുത ഒഴനിവുകേള
പനി. എസട്ട്. സനി. മുകഖേന നനികേത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരല

(എ)  ഫപഭാതുഭരണ  വകുപനില്  ടഡ്രവര്മഭാരുഫട  14  തസ്തനികേകേളുല  ഓഫെതീസട്ട്
അറന്ഡന്റുമഭാരുഫട  791  തസ്തനികേകേളുമഭാണട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  വകുപ്പു
ഫസക്രടറനിമഭാരുഫട  ഓഫെതീസകേളനില്  പ്രകതലകേമഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുളള  ഓഫെതീസട്ട്
അറന്ഡന്റുമഭാരുഫട  എണല  എത്രഫയന്ന  കൃതലമഭായ  കേണക്കട്ട്  ലഭലമല.  എന്നഭാല്
കമല്പറഞ്ഞ  അനുവദനതീയമഭായ  തസ്തനികേകേളക്കകേത്തു  നനിര്ത്തനിഫക്കഭാണട്ട്
ഫസക്രടറനിമഭാര്ക്കട്ട്  ചുമതല നല്കുന്ന വകുപ്പുകേളുഫട എണത്തനിനനുസരനിചട്ട്  ഓഫെതീസട്ട്
അറന്ഡന്റുമഭാഫര  അനുവദനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്  ഫചേയ്യുന്നതട്ട്.  ചേതീഫെട്ട്  ഫസക്രടറനിയുഫട
ഓഫെതീസനില്  നഭാലുല  ഫസക്രടറനിമഭാരുഫട  ഓഫെതീസനില്  രണട്ട്  വതീതവുല
കകേഭാണ്ഫെനിഡന്ഷലല് അസനിസ്റ്റന്റുമഭാരുഫട തസ്തനികേകേളഭാണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുളളതട്ട്.

(ബനി&സനി) വനിവരല കശഖേരനിച്ചു വരുന.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷന്

41 (45) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫെട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാലത്തട്ട് രൂപതീകേരനിച ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷഫന്റെ
ഇതുവഫരയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങഫളഫന്തലഭാഫമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കേമ്മേതീഷന് ഇതുവഫര എഫന്തങ്കനിലുല ശനിപഭാർശകേൾ സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ  ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ശനിപഭാർശകേളനികന്മൽ എഫന്തലഭാല നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുഫണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷഫന്റെ ആദല കയഭാഗല 14-10-2016-ല്  കചേരുകേയുല
കേമ്മേതീഷഫന്റെ  തുടര്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എപ്രകേഭാരല  ക്രമതീകേരനിക്കണഫമന്നതട്ട്
സലബനനിചട്ട്  പ്രഭാഥമനികേ  വനിലയനിരുത്തല്  നടത്തുകേയുല  ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  കേമ്മേതീഷന്
നഭാളനിതുവഫര  നഭാലട്ട്  കയഭാഗങ്ങള  കചേര്ന്നനിട്ടുണട്ട്.   തുടര്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്
ദനിശകബഭാധല  നല്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാഫടയുല  കേമ്മേതീഷഫന്റെ  സമതീപനകരഖേ,
രതീതനിശഭാസല  എന്നനിവ  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സഹഭായകേമഭാവുകേ  എന്ന
ഉകദ്ദേശലകത്തഭാഫടയുല വനിവനിധ കമഖേലകേളനില് ഭരണപരനിചേയല ഉളളവരുഫടയുല  വനിഷയ
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വനിദഗ്ദ്ധഫരയുല പഫങ്കടുപനിച്ചുഫകേഭാണട്ട് 28-1-2017-ല് ടതക്കഭാടട്ട് ഗവ. ഗസ്റ്റട്ട് ഹദൗസനില്
വചട്ട്  ഒരു  പരലഭാകലഭാചേനഭാ  കയഭാഗല  സലഘടനിപനിചനിരുന.  ഈ  കയഭാഗത്തനില്
ഭരണകേഭാരല  നനിര്വ്വഹണ  രലഗഫത്ത  വനിദഗ്ദ്ധരുല  സഭാമൂഹല  രലഗഫത്ത  പരനിചേയ
സമ്പന്നരഭായനിട്ടുളള  വലക്തനികേളുല  വരനികേയുല  ചേര്ചയനില് പഫങ്കടുക്കുകേയുമുണഭായനി.  പ്രസ്തുത
കയഭാഗത്തനില്  ഉരുത്തനിരനിഞ്ഞു  വന്ന  അഭനിപ്രഭായങ്ങളുഫടയുല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുഫടയുല
അടനിസഭാനത്തനില്  കേമ്മേതീഷഫന്റെ  കേരടട്ട്  സമതീപനകരഖേ  തയ്യഭാറഭാക്കുകേയുല  അതട്ട്
അന്തനിമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുമഭാണട്ട്.

ഫപഭാതുജനങ്ങളുഫട  ടദനലദനിനഭാവശലങ്ങളുമഭായനി  കൂടുതല്  ബനഫപടട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  വകുപ്പുകേളക്കുല  സഭാപനങ്ങളക്കുല  പ്രഭാധഭാനലല  നല്കേനി  വനിവനിധ
കമഖേലകേളനില്  ആവശലമഭായ  പരനിഷ്കഭാര  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സലബനനിചട്ട്  സമഗമഭായ
പഠനല  നടത്തനി  ഘടലഘടമഭായനി  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കേമ്മേതീഷന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേമ്മേതീഷഫന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സമഗമഭാക്കുന്നതനിനുല
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള,  സഭാപനങ്ങള,  സര്വ്വതീസട്ട്  സലഘടനകേള,  വനിദഗ്ദ്ധര്,
ഫപഭാതുജനങ്ങള എന്നനിവരുമഭായനി  ആശയ വനിനനിമയല  നടത്തുന്നതനിനുല  അഭനിപ്രഭായ
സസരൂപണല  സഭാദലമഭാക്കുന്നതനിനുല  ലക്ഷലമനിടട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്  സസന്തമഭായനി
ഫവബ്ടസറട്ട് സജമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി) കേമ്മേതീഷന് ഇതുവഫര ശനിപഭാര്ശകേള ഒനല സമര്പനിചനിടനില.

കസവനല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന് നടപടനി

 42 (47) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലകുഴനി അലനി : 

ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .   പനി  . : 

ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : 

ശതീ  .    പനി  .    ഫകേ  .    അബ്ദു റബ്ബട്ട്  :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുഫട  സസത്തു  വനിവരല  സര്വ്വതീസട്ട്  ബക്കനില്

കരഖേഫപടുത്തുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനല ടകേഫക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സർക്കഭാർ  ജതീവനക്കഭാരുഫട  ഫപരുമഭാറചടല  കൂടുതല്  കേര്ശനമഭാക്കനി

ഫക്കഭാണ്ടുല  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപഭാക്കനിഫക്കഭാണ്ടുല  അഴനിമതനി  തടയഭാനുല  കസവനല

കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുല ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നടപടനികേള

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  15-11-2016-ഫല  ജനി.ഒ.(പനി)171/2016/ഫെനിന്.  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനില്  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്  കജഭാലനിയനില്  പ്രകവശനിക്കുകമ്പഭാള,  അവരുഫട
സസത്തുവനിവരല നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട കഫെഭാമനില് നല്കേനി സര്വ്വതീസട്ട്  ബക്കനില് കചേര്ക്കണഫമന്നട്ട്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഉണട്ട്.  കേഭാരലക്ഷമമഭായ സനിവനില് സര്വ്വതീസട്ട് എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാഫട
സലസഭാന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ഫപരുമഭാറചടത്തനിഫല
വലവസകേള കേര്ശനമഭായനി  നടപഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  യഥഭാസമയല
കസവനല  ലഭലമഭാക്കുനഫവന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമല
കേര്ശനമഭായനി നടപഭാക്കുല.

ഫകേടുകേഭാരലസതയുല അഴനിമതനിയുല

43 (48)  ശതീ  .    ഫകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖേഭാദര് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളനിഫല  ഫകേടുകേഭാരലസതയുല  അഴനിമതനിയുല
അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എഫന്തലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ആസൂത്രണല
ഫചേയ്തുവരുന്നഫതന്നട്ട് ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  കൂടുതല് പശ്ചഭാത്തല സദൗകേരലവുല ജതീവനക്കഭാരുല ആവശലമഭായനിവരുന്ന
വകുപ്പുകേളനിഫല പ്രവര്ത്തനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് അധനികേ സദൗകേരലങ്ങളുള്ള
വകുപ്പുകേഫള  സലകയഭാജനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനിൽ  അതനിഫന്റെ
വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) വനിജനിലന്സനില് ലഭനിക്കുന്ന എലഭാ പരഭാതനികേളനികന്മലുല അകനസഷണല
നടത്തല്,  ആകക്ഷപമുളള ഓഫെതീസകേളനിലുല കപ്രഭാജക്ടുകേളനിലുല മനിന്നല് പരനികശഭാധന,
തസരനിത  പരനികശഭാധന,  വനിജനിലന്സട്ട്  അകനസഷണല,  ഓഫെതീസട്ട്  സന്ദര്ശനങ്ങള,
കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള എന്നനിവ വനിജനിലന്സട്ട് ആന്റെട്ട് ആന്റെനി കേറപ്ഷന്
ബമ്മ്യൂകറഭായുഫട കനതൃതസത്തനില് നടത്തുനണട്ട്. സര്ക്കഭാര് ഓഫെതീസകേളനില് കേണ്ടുവരുന്ന
അഴനിമതനി  സലബനമഭായ  വനിഷയങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ''കേണ്കേറന്റെട്ട്
വനിജനിലന്സട്ട് '' (Concurrent Vigilance) എന്ന കപരനില് വനിജനിലന്സട്ട് ആന്റെട്ട് ആന്റെനി
കേറപ്ഷന്  ബമ്മ്യൂകറഭാ  ഒരു  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  24-6-2016-ഫല
നയപ്രഖേലഭാപനത്തനില്  പ്രഖേലഭാപനിച  "Zero  tolerance  to  corruption”എന്ന
നയത്തനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ മഭാറങ്ങള വരുത്തനി വനിജനിലന്സട്ട്
ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്  ബമ്മ്യൂകറഭാ  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  അഴനിമതനി  നനികരഭാധന
നനിയമങ്ങഫളപറനിയുല  അഴനിമതനി  തുടച്ചുനതീക്കുന്നതനിനുകവണനിയുളള  പ്രനിവന്റെതീവട്ട്
വനിജനിലന്സട്ട്  (Preventive  Vigilance)  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുകവണനിയുല  ഇതര
ജനവനിഭഭാഗങ്ങളനില് കബഭാധവല്ക്കരണല നടത്തുനണട്ട്.
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പഭാരനിസനിതനികേ  ചൂഷണങ്ങളഫക്കതനിഫര  എണ്വകയഭാണ്ഫമന്റെട്ട്  റനിസട്ട്
വനിജനിലന്സട്ട്,  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖേലയനിഫല  കകേഭാഴഫക്കതനിഫര  "Edu  Vigil,''
സമൂഹഫത്ത അഴനിമതനി  വനിമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി പ്രഭാകദശനികേ വഭായനശഭാലകേള,
ടലബറനികേള എന്നനിവയുഫട സഹഭായകത്തഭാഫട "Vig-Net”, “Zero tolerance to
corruption”എന്ന  ആശയത്തനികലക്കട്ട്  കകേരള  സമൂഹഫത്ത  ഫകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിഫന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  വനിദലഭാര്തനികേഫള  ഉളഫപടുത്തനി  ''NSS  Vigil  Help  Desk'',  ഈ
അദലയന വര്ഷല അവസഭാനനിക്കുന്നതനിനു മുന്പഭായനി  സലസഭാനത്തുടനതീളല  NSS,
NGO  കവഭാളണനിയര്മഭാഫര  ഉളഫപടുത്തനി  അഴനിമതനി  വനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിഫല  അഴനിമതനിഫക്കതനിഫര  ''Trans  Vigil''എന്നതീ
പദതനികേളുല വനിജനിലന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി കേറപ്ഷന് ബമ്മ്യൂകറഭാ  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
കൂടഭാഫത  സലസഭാന  സനിവനില്  സര്വ്വതീസനിഫലയുല  സര്ക്കഭാര്  ഇതര
ഓഫെതീസകേളനികലയുല  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുല  കബഭാധവല്ക്കരണല  നടത്തുനണട്ട്.
ഫസക്രകടറനിയറട്ട്  ഉളഫപഫട എലഭാ വകുപ്പുകേളനിലുല ഫപഭാതുകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലുല
“ഇകന്റെണല്  വനിജനിലന്സട്ട്"  വനിഭഭാഗല  ശക്തനിഫപടുത്തഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.  അഴനിമതനിയുല  ക്രമകക്കടുല  കുറയഭാന്  കവണ  നടപടനികേള  എടുത്തുവരുന.
ഉകദലഭാഗസരുഫട  ഇടയനിലുളള  കേഭാരലക്ഷമത  ഇലഭായ്മയുല  ശദക്കുറവുല
പരനിഹരനിക്കഭാന്  ''Anti-Corruption Induction Training'' ആരലഭനിക്കുനണട്ട്.

കേഭായ്ഫെലങ്ങള

44 (49) ശതീ  .   ഫകേ  .   എല  .   ഷഭാജനി : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫസക്രകടറനിയറനിഫന്റെയുല  മറട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഒഭാഫെതീസകേള,  സഭാപനങ്ങള,
സ്കൂള എന്നനിവയുഫടയുല  ഉടമസതയനിലുള്ള  മരങ്ങളനില് ഉണഭാകുന്ന കേഭായ്ഫെലങ്ങള
ഫപഭാതുകലലല  ഫചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  പകേരല  അവനിടഫത്ത  ഉകദലഭാഗസര്  തഫന്ന
സസന്തമഭാക്കുകേകയഭാ  വനില്ക്കുകേകയഭാ  ഫചേയ്യുന്ന  പ്രവണത  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  കേഭാരലല
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇത്തരല  കേഭായ്ഫെലങ്ങള  ഫപഭാതുജനമദലത്തനില്  കലലല
നടത്തനി ലഭനിക്കുന്ന തുകേ ഖേജനഭാവനികലക്കട്ട് എത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  സര്ക്കഭാര് ഓഫെതീസകേള,  സഭാപനങ്ങള,  സ്കൂളുകേള എന്നനിവയുഫട
ഉടമസതയനിലുളള  മരങ്ങളനില്  നനിനണഭാകുന്ന  കേഭായ്ഫെലങ്ങള  ഫപഭാതുകലലല
നടത്തനി  ലഭനിക്കുന്ന  തുകേ  ടഷറനിയനികലക്കട്ട്  ഒടുകക്കണതഭാഫണന്നട്ട്  നനിലവനില്
വലവസയുണട്ട്.  ഫസക്രകടറനിയറനിനുളളനില് സനിതനി ഫചേയ്യുന്ന ഫതങ്ങട്ട്,  മഭാവട്ട് തുടങ്ങനിയ
മരങ്ങളനില്  നനിനളള  കേഭായ്ഫെലങ്ങള,  എലഭാ  കലലനടപടനികേളുല  പഭാലനിചട്ട്
ഫപഭാതുകലലല നടത്തനി തുകേ ടഷറനിയനില് ഒടുക്കനിവരുന.
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ഫവഭാകക്കഷണല് ഇന്സക്ടര് ഇന് അഗനികേളചര്

45 (50)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി  :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫവഭാകക്കഷണല്  ഇന്സക്ടര്  ഇന്  അഗനികേളചര്  തസ്തനികേ  (267/14)
നനിയമനത്തനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(ബനി)  നനിയമനത്തനിനട്ട്  മുകന്നഭാടനിയഭായുളള  പ്രമഭാണ പരനികശഭാധന നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനികചഭാ;

(സനി)  അന്തനിമ  റഭാങ്കട്ട്  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  മുന്പട്ട്  ഇന്റെര്വമ്മ്യൂ
നടപടനികേള അവകശഷനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  അന്തനിമ  റഭാങ്കട്ട്  പടനികേ  എന്നകത്തക്കട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുന്നതട്ട്;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനില്  എത്ര  ഒഴനിവുകേള  നനിലവനില്  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയനിട്ടുഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഒറത്തവണ പരനികശഭാധന പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി അകപക്ഷകേളുഫട സൂക്ഷ്മ
പരനികശഭാധന കകേരള പബ്ലൈനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനനില് നടനവരുന.

(സനി)  ഫവഭാകക്കഷണല് ഇന്സക്ടര്  (അഗനികേളചര്)  തസ്തനികേയനികലക്കുളള മുന്
ഫതരഫഞ്ഞടുപ്പുകേളക്കട്ട് ഇന്റെര്വമ്മ്യൂ ഉണഭായനിരുന.

(ഡനി)  ഫതരഫഞ്ഞടുപട്ട്  നടപടനിക്രമങ്ങള  പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആയതട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  റഭാങ്കട്ട്  പടനികേ  കകേരള  പബ്ലൈനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷന്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഇ) കനരനിട്ടുളള നനിയമനത്തനിനട്ട് 38-ഉല തസ്തനികേമഭാറല വഴനിയുളള നനിയമനത്തനിനട്ട്
5-ഉല ഉളഫപഫട 43 ഒഴനിവുകേള പ്രസ്തുത തസ്തനികേയനില് റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.

ഫെയല് നതീക്കല

46 (51)  ശതീ  .    പനി  .    ഫകേ  .    ശശനി :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  ഫസക്രകടറനിയറനില്  ഐ.എ.എസട്ട്.  ഉകദലഭാഗസരുല  മറ്റു
ജതീവനക്കഭാരുല  ഫെയല്  നതീക്കുന്നതനില്  കവണത്ര  ശുഷ്കഭാന്തനി  കേഭാണനിക്കുന്നനിഫലന്ന
പരഭാതനി ശദയനില്ഫപട്ടുകവഭാ;
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(ബനി) മനനിമഭാര് തതീര്പഭാക്കുന്ന ഫെയലുകേള കപഭാലുല ഇവരുഫട നനിസഹകേരണല
കേഭാരണല  ആഴ്ചകേളുല  മഭാസങ്ങളുല  ടവകുന്നതട്ട്  സഭാധഭാരണ  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കുല
സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുല  കേഭാലതഭാമസമുണഭാക്കുന്നതുല,  ദുരനിതഭാശസഭാസല
കപഭാലുല  സമയത്തു  ലഭനിക്കഭാത്ത  അവസയുല  മറ്റു  കേഭാതലഭായ  പ്രശ്നങ്ങളുല
സലഭവനിക്കുഫമന്നതട്ട്  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുകവഭാ;  എങ്കനില്  വനിശദഭാലശല
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഉകദലഭാഗസര് സമയബനനിതമഭായനി ഫെയലുകേള അയയ്ക്കുനകണഭാ എന്നട്ട്
ഐ.എ.എസട്ട്.  ഉകദലഭാഗസര്  യഥഭാസമയല  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുല  ഉകദലഭാഗസര്
ഫസക്രകടറനിയറട്ട്  മഭാനസല്  പ്രകേഭാരഫമങ്കനിലുല  ഫെയല്  കൃതലസമയത്തട്ട്  അയയഭാനുല
അനഭാവശല  കേസറനികേള  ഇടട്ട്  ഫെയല്  തഭാമസനിപനിക്കുന്നതുല  തടയുവഭാനഭായനി  എന്തട്ട്
അടനിയന്തര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുല എനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനങ്ങളുല നടപടനികേളുല അടനിമറനിക്കഭാന് ഉന്നകതഭാകദലഭാഗസര്
ഉളഫപഫട കൂട്ടുനനില്ക്കുന്ന സഭാഹചേരലല  പരനിഹരനിക്കഭാന് എന്തു നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
എന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഫകേ.എ.എസട്ട്.രൂപതീകേരണത്തനിഫല  സര്ക്കഭാര്  നയല  എന്തട്ട്  എനല
നഭാളനിതുവഫര  എന്തു  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  എനല  രൂപതീകേരണല  എകപഭാള
നടപഭാക്കഭാന് കേഴനിയുല എനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫെട്ട്)  ഫസക്രകടറനിയറനില്  ഫെയലുകേളനില്  റഫെര്  മഭാനനിയ  എനള്ള  ഒരു
പുതനിയ  സലസഭാരല  ഉയര്നവരുന്നതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  ശദയനില്ഫപട്ടുകവഭാ;
ഇതവസഭാനനിപനിക്കഭാന്  എന്തു  നടപടനി  നഭാളനിതുവഫര  സസതീകേരനിച്ചു  എനല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി)  ഫസക്രകടറനിയറനിഫല  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  ഫെയലുകേള
തതീര്പഭാക്കുന്നതനില്  കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുന്ന  കേഭാരലല  ശദയനില്ഫപടകപഭാള  അതട്ട്
സലബനനിച വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുവഭാന് എലഭാ ഫസക്രടറനിമഭാര്ക്കുല നനിര്കദ്ദേശല
നല്കേനിഫക്കഭാണട്ട്  30-1-2017-ല് കുറനിപട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള
കേനിട്ടുകമ്പഭാള ആയതട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് യുക്തമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി) വനിവരല കശഖേരനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  4-1-2017-ഫല  G.O.(MS)  1/2017/P&ARD  പ്രകേഭാരല  സലസഭാനത്തട്ട്
കകേരള അഡനിനനികസറതീവട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് തതസത്തനില് രൂപതീകേരനിച്ചുഫകേഭാണട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.
പ്രസ്തുത ഉത്തരവുപ്രകേഭാരല ഫസഷലല് റളസട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഫസക്രടറനിതല
കേമ്മേനിറനിഫയ  ചുമതലഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തസ്തുത  കേമ്മേനിറനിയുഫട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(എഫെട്ട്) വനിവരല കശഖേരനിച്ചുവരുന.
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ആശനിത നനിയമനല

47 (52)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആശനിത  നനിയമനല  വഴനി  കേഴനിഞ്ഞ  ആറട്ട്  മഭാസക്കഭാലമഭായനി  എത്ര
ഒഴനിവുകേള നനികേത്തനിയനിട്ടുണട്ട്; വകുപട്ട് തനിരനിചട്ട് വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന്  സര്ക്കഭാര്  സൃഷ്ടനിച  സൂപര്  നമ്മ്യൂമററനി  തസ്തനികേകേള  സനിര
ഫപടുത്തുന്നതനിഫനതനിഫര  പഭാലക്കഭാടട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്  കഹഭാളകഡഴട്ട്
അകസഭാസനികയഷന് കകേഭാടതനിയനില് സമര്പനിച കകേസനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ആശനിത
നനിയമനല ഉളഫപഫടയുള്ള കേഭാരലങ്ങള ടവകുന്നതട്ട് ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ആശനിത നനിയമനല  ഒരു അവകേഭാശല എന്ന നനിലയനില് സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
ഇടഫപടലുകേള നടത്തുവഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  നനിയമനല  നല്കേനിയതട്ട്  സലബനനിച  വനിവരങ്ങള  ബനഫപട
വകുപ്പുകേളനില്നനിനല കശഖേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  ആശനിത നനിയമനത്തനിനഭായനി സൂപര് നമ്മ്യൂമററനി തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കരു
ഫതനല  നനിയമനിചവഫര  റഗുലടറസട്ട്  ഫചേയ്യരുഫതനല  ബഹു.  ടഹകക്കഭാടതനി
WP(C)33621/15 & 5960/16 നമ്പര് കകേസനില് 25-2-2016-ല് ഇടക്കഭാല ഉത്തരവട്ട്
പുറഫപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബനഫപട  വകുപ്പുകേളനില്  ഒഴനിവുകേള  ഇലഭാതനിരനിഫക്ക  സൂപര്
നമ്മ്യൂമററനി  തസ്തനികേകേളനില്  മുന്കൂറഭായനി  നനിയമനിചവഫര  റഗുലടറസട്ട്  ഫചേയ്യഭാന്
ബഭാക്കനിയുളളതനിനഭാലഭാണട്ട് ആശനിത നനിയമനല ടവകുന്നതട്ട്.

(സനി)  24-5-99-ഫല  G.O.(P)  12/99/P&ARD  പ്രകേഭാരമുളള  സമഭാശസഭാസ
ഫതഭാഴനില്ദഭാന  പദതനിയഭായഭാണട്ട്  മരണമടഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുഫട
ആശനിതര്ക്കട്ട് ഫതഭാഴനില് നല്കേനിവരുന്നതട്ട്.

ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷനട്ട് ഓഫെതീസട്ട്

48 (53) ശതീ  .   അനനില് അക്കര : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷനട്ട് ഓഫെതീസട്ട് അനുവദനിചതട്ട് എവനിഫടയഭാഫണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ ഓഫെതീസട്ട്  സജമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇതുവഫര  എത്ര ലക്ഷല രൂപ
ഫചേലവഴനിചനിട്ടുഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

37/2020
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(സനി)  ഭരണപരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷന്  അവര്ക്കട്ട്  അനുവദനിച  ഓഫെതീസനില്
പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇഫലങ്കനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷനട്ട്  അനുവദനിച ഓഫെതീസനിഫല  സദൗകേരലങ്ങഫള
ക്കുറനിചട്ട് ഫചേയര്മഭാന് അതൃപ്തനി അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  കേമ്മേതീഷനട്ട്  ഫസക്രകടറനിയറനില്  ഓഫെതീസട്ട്  അനുവദനിക്കണഫമന്ന
ആവശലത്തനികന്മലുള്ള നനിലപഭാഫടന്തഭാഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  10-11-2016-ഫല  G.O.(MS)  29/16/P&ARD  ഉത്തരവുപ്രകേഭാരല
ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷനട്ട് IMG-യുഫട മുഖേലകേലഭാമ്പസനില് ഓഫെതീസട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

(സനി)  ഇല.  ഓഫെതീസട്ട്  സജമഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  കേമ്മേതീഷഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനല
അവനികടക്കട്ട് മഭാറ്റുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി) ഇല.

(ഇ) ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷഫന്റെ സഭാമൂഹലവുല ഭരണപരവുല അക്കഭാദമനികേവുമഭായ
വനിഷയങ്ങള  പഠനവനികധയമഭാക്കുവഭാനുല  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുല  അനുഗുണമഭായ
സലവനിധഭാനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഏറവുല  അനുകയഭാജലമഭായ  ഇടല  എന്ന
നനിലയഭാണട്ട് IMG ആസഭാനമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷന്

49  (54)  ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷന് ഫചേയര്മഭാഫന്റെ ഔകദലഭാഗനികേ വസതനി കമഭാടനി
പനിടനിപനിക്കുന്നതനിനുല  അറകുറ  പണനികേളക്കുല  ഈ  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  എന്തു
തുകേ ഫചേലവഭായനിട്ടുണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാധന  സഭാമഗനികേള  ഔകദലഭാഗനികേ  വസതനിയനികലയട്ട്  വഭാങ്ങനിയതനിനട്ട്
ഫചേലവഭായ തുകേ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫചേയര്മഭാന്,  അലഗങ്ങള  എന്നനിവരുഫട  അതനിഥനി  സല്ക്കഭാരല,
യഭാത്രഭാബത്ത  എന്നതീ  ഇനങ്ങളനില്  എത്ര  തുകേ  വതീതല  ഫചേലവഴനിച്ചുഫവന്നട്ട്  ഇനല
തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 115

(ഡനി)  ഇക്കഭാലയളവനില് ഫചേയര്മഭാന്,  അലഗങ്ങള എന്നനിവരുഫട ഫമഭാടബല്

കഫെഭാണ്, ഔകദലഭാഗനികേ വസതനികേളനിഫലയുല ഓഫെതീസകേളനിഫലയുല കഫെഭാണ് ബനില്ലുകേള

എന്നനിവ എത്രഫയന്നട്ട് തരല തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഫചേയര്മഭാന്,  അലഗങ്ങള  എന്നനിവരനില്

ആഫരഭാഫക്ക വനികദശയഭാത്ര നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;  അവഫര അനുഗമനിചതട്ട്  ആഫരഭാഫക്കയഭാണട്ട്;

എവനിഫടഫയഭാഫക്കയഭാണട്ട് അവര് കപഭായഫതനല അതനിനട്ട് എന്തു തുകേ ഫചേലവഭാഫയനല

ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  ഭരണപരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷന് ഫചേയര്മഭാന്
തഭാമസത്തനിനട്ട് വരുന്നതനിനട്ട് മുകന്നഭാടനിയഭായനി ഔകദലഭാഗനികേ വസതനിയഭായ കേവടനിയഭാര്
ഹദൗസനിഫന്റെ  അറകുറപണനികേളുഫട  ഭഭാഗമഭായനി  (സനിവനില്  പ്രവൃത്തനികേള  17,01,147
രൂപയ്ക്കുല ഇലകനിക്കല് പ്രവൃത്തനികേള  41,600  രൂപയ്ക്കുല)  ആഫകേ  17,42,747  രൂപയട്ട്
(പതനികനഴുലക്ഷത്തനി നഭാല്പത്തനിരണഭായനിരത്തനി എഴുന്നൂറനി  നഭാല്പത്തനി ഏഴു രൂപ
മഭാത്രല)  പണനി ഫചേയ്യനിചനിട്ടുണട്ട്.  കമഭാടനി  പനിടനിപനിക്കുന്നതനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  യഭാഫതഭാനല
ഫചേയനിടനില.

(ബനി) സഭാധന സഭാമഗനികേള ഔകദലഭാഗനികേ വസതനിയനികലക്കട്ട് വഭാങ്ങനിയതനിനട്ട്
4,77,073  രൂപ  (നഭാലു ലക്ഷത്തനി എഴുപത്തനി ഏഴഭായനിരത്തനി എഴുപത്തനി മൂന്നട്ട് രൂപ
മഭാത്രല) ഫചേലവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഫചേയര്മഭാന്,  അലഗങ്ങള എന്നനിവരുഫട അതനിഥനി സല്ക്കഭാരത്തനിനട്ട്
നഭാളനിതുവഫര  കേമ്മേതീഷനനില്നനിനല  തുകേഫയഭാനല  ഫചേലവഴനിചനിടനില.  എന്നഭാല്
കേമ്മേതീഷനനിഫല  പഭാര്ടട്ട്  ടടല  അലഗമഭായ  ശതീമതനി  നതീലഭാ  ഗലഗഭാധരനട്ട്  കേമ്മേതീഷന്
കയഭാഗത്തനില് പഫങ്കടുക്കുന്നതുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്  യഭാത്രഭാ ബത്ത ഇനത്തനില്  6,605
രൂപ (ആറഭായനിരത്തനി അറന്നൂറനി അഞട്ട് രൂപ മഭാത്രല) ഫചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഇക്കഭാലയളവനില്  ഫചേയര്മഭാന്,  അലഗങ്ങള  എന്നനിവരുഫട
ഫമഭാടബല്  കഫെഭാണ്,  ഔകദലഭാഗനികേ  വസതനികേളനിഫലയുല  ഓഫെതീസകേളനിഫലയുല
കഫെഭാണ്  ബനില്ലുകേള  എന്നതീ  ഇനങ്ങളനില്  കേമ്മേതീഷനനില്നനിനല  നഭാളനിതുവഫര
തുകേഫയഭാനല ഫചേലവഴനിചനിടനില.

(ഇ)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഫചേയര്മഭാകനഭാ  അലഗങ്ങകളഭാ
കേമ്മേതീഷനുമഭായനി ബനഫപടട്ട് ഔകദലഭാഗനികേമഭായനി വനികദശയഭാത്രകേള നടത്തനിയനിടനില.
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ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷഫന്റെ പ്രവര്ത്തനല

50  (56)  ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭരണപരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷന്  ഫചേയര്മഭാനഭായനി  ശതീ.  വനി.  എസട്ട്.
അച്ചുതഭാനന്ദന് ചുമതലകയറനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ എന്നട്ട് മുതഫലന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഫചേയര്മഭാനട്ട്  ശമ്പളല,  അലവന്സകേള  തുടങ്ങനി  എഫന്തലഭാല
സദൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട്  അനുവദനിചഫതനല  ഇതനിനുകവണനി  നഭാളനിതുവഫര  ഏകേകദശല
എത്ര രൂപ ഫചേലവഭാഫയനല ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ശമ്പളല,  അലവന്സകേള  എന്നനിവക്കട്ട്  പുറകമ  ഏഫതലഭാല
സദൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളഫതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേമ്മേതീഷന്  ഓഫെതീസട്ട്  നനിലവനില്  എവനിഫടയഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്;
ഫസക്രകടറനിയറനില് കേമ്മേതീഷന് ഓഫെതീസട്ട് കവണഫമന്ന ആവശലല അലഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇഫലങ്കനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണഫമഫന്തന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കേമ്മേതീഷന്  ഫചേയര്മഭാനട്ട്  ഏഫതലഭാല  കേഭാറഗറനിയനില്  എത്ര  കപഴണല്
സ്റ്റഭാഫെനിഫനയഭാണട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളഫതനല  ഫചേയര്മഭാനട്ട്  പുറകമയുള്ള  രണട്ട്
അലഗങ്ങളക്കട്ട് എഫന്തലഭാല സദൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളഫതനല ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ;

(എഫെട്ട്)  കേമ്മേതീഷഫന്റെ കടലസട്ട്  ഓഫെട്ട്  റഫെറന്സട്ട്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ
വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ജനി)  കേമ്മേതീഷന്  പ്രവര്ത്തനമഭാരലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  എന്നട്ട്  മുതല്
പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിച്ചുഫവന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്. 18-8-2016 മുതല് ശതീ. വനി. എസട്ട്. അച്ചുതഭാനന്ദന് ഫചേയര്മഭാനഭായനി
ചുമതലകയറ്റു.

(ബനി&സനി)  ഭരണപരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷന് ഫചേയര്മഭാനട്ട്  കേലഭാബനിനറട്ട്  മനനിയുഫട
സഭാനവുല  പദവനിയുല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഔകദലഭാഗനികേ  വസതനിയഭായനി  കേവടനിയഭാര്
ഹദൗസട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഫചേയര്മഭാഫന്റെ  കസവന  കവതന  വലവസകേള
സലബനനിച വനിഷയല സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ഡനി) കേമ്മേതീഷന് ഓഫെതീസട്ട് നനിലവനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്
ഫസക്രകടറനിയറനിലഭാണട്ട്.  ഫസക്രകടറനിയറനില്  ഓഫെതീസട്ട്  കവണഫമന്ന  ആവശലല
അലഗതീകേരനിചനിടനില.  കേമ്മേതീഷഫന്റെ  പഠന-ഗകവഷണ  സലബനനിയഭായ  വനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാകുന്നതനിനട്ട്  ഏറവുല  അനുകയഭാജലമഭായ സലല  IMG  ആയതനിനഭാല് പ്രസ്തുത
ഓഫെതീസട്ട് കേമ്മേതീഷഫന്റെ ആസഭാനമഭായനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഇ&എഫെട്ട്)  അലഗങ്ങളുഫട  വലവസയുല  നനിബനനകേളുല  സലബനനിച
വനിഷയല  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  പരനികശഭാധനയനിലഭാണട്ട്.  ഫചേയര്മഭാഫന്റെ  കപഴണല് സ്റ്റഭാഫെട്ട്,
കടലസട്ട്  ഓഫെട്ട്  റഫെറന്സട്ട്  എന്നനിവ  സലബനനിച  30-8-2016-ഫല  G.O.(Ms)
21/16/P&ARD നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ജനി) ഉണട്ട്. 18-8-2016 മുതല് കേമ്മേതീഷന് പ്രവര്ത്തനമഭാരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഹര്ത്തഭാലുകേള

51  (57)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ ഗവണ്ഫമന്റെട്ട് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷല സലസഭാന, ജനില,
പ്രഭാകദശനികേ അടനിസഭാനത്തനില് ഇന്തലന് നഭാഷണല് കകേഭാണ്ഗസല അവര് കനതൃതസല
നല്കുന്ന ഐകേല ജനഭാധനിപതല മുന്നണനിയുല എത്ര ഹര്ത്തഭാലുകേള നടത്തുകേയുണഭായനി;

(ബനി)  ഇകത  കേഭാലയളവനില്  ബനി.ഫജ.പനി.  സലസഭാന-ജനില-പ്രഭാകദശനികേ
അടനിസഭാനത്തനില് എത്ര ഹര്ത്തഭാലുകേള നടത്തുകേയുണഭായനി എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ഈ  ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  ഇന്തലന്
നഭാഷണല് കകേഭാണ്ഗസനിഫന്റെയുല അവര് കനതൃതസല നല്കുന്ന ഐകേല ജനഭാധനിപതല
മുന്നണനിയുഫടയുല ആഭനിമുഖേലത്തനില് സലസഭാന തലത്തനില് ഹര്ത്തഭാല് ഒനലതഫന്ന
നടന്നനിടനില.  എന്നഭാല്  ജനിലഭാ  തലത്തനില്  4-ഉല,  പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനില്  23-ഉല
ഹര്ത്തഭാലുകേളഭാണട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി) ഈ ഗവണ്ഫമന്റെട്ട് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷല ബനി.ഫജ.പനി.യുഫട
ആഭനിമുഖേലത്തനില് സലസഭാന തലത്തനില് ഒരു ഹര്ത്തഭാലുല ജനിലഭാ തലത്തനില് 10-ഉല
പ്രഭാകദശനികേ തലത്തനില് 17-ഉല ഹര്ത്തഭാലുകേളഭാണട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ഒഴനിവഭാക്കഫപട കപഴണല് സ്റ്റഭാഫെട്ട് അലഗങ്ങള

52 (58)  ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖേലമനനിയുഫടയുല  മനനിമഭാരുഫടയുല  കപഴണല്  സ്റ്റഭാഫെനില്ഫപട
ആഫരഫയങ്കനിലുല ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഏഫതലഭാല  മനനിമഭാര്  ഏഫതലഭാല  സ്റ്റഭാഫെട്ട്  അലഗങ്ങഫള
ഏഫതലഭാല തതീയതനികേളനില്  ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുഫണന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കപഴണല്  സ്റ്റഭാഫെനില്  തുടരകവ  സസയല  തതീരുമഭാനനിചട്ട്  രഭാജനിഫവച്ചു
കപഭായവര് എത്രഫയനല മനനിമഭാര് ഒഴനിവഭാക്കനിയവര് എത്രഫയനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി)  ഇവര്  ഓകരഭാരുത്തരുല  രഭാജനിവചട്ട്  കപഭാകേഭാകനഭാ  ഒഴനിവഭാക്കഫപടഭാകനഭാ
ഇടയഭായ കേഭാരണങ്ങള എന്തഭായനിരുനഫവന്നട്ട് ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  മനനിമഭാരുഫട  കപഴണല്  സ്റ്റഭാഫെനില്നനിനല  രഭാജനിവചട്ട്  കപഭായവരനില്
സര്വ്വതീസനില്  നനിനള്ളവര്  ആഫരഭാഫക്കയഭായനിരുനഫവനല  കനരനിടട്ട്  നനിയമനല
ലഭനിചവര് ആഫരഭാഫക്കയഭായനിരുനഫവനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) ആഫരയുല ഒഴനിവഭാക്കനിയനിടനില. കപഴണല് സ്റ്റഭാഫെനില്നനിനല ചേനിലഫര
വനിടുതല്  ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  അവഫര  സലബനനിച  വനിവരങ്ങള  അടങ്ങുന്ന  പടനികേ
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  ആരുലതഫന്ന  കപഴണല്  സ്റ്റഭാഫെനില്നനിനല  രഭാജനിവച്ചുട്ട്  കപഭായനിടനില.
വലക്തനിപരമഭായ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്,  ബനഫപട  മനനിയുഫട  അനുമതനികയഭാടുകൂടനി
കപഴണല് സ്റ്റഭാഫെനില്നനിനല വനിടുതല് കനടനിയവരുഫട വനിവരങ്ങള ചുവഫട കചേര്ക്കുന.

ശതീ.  ഫകേ.  ജയകുമഭാര്  -  ഫപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്,  രജനികസഷന്  വകുപ്പുമനനിയുഫട
അഡതീഷണല് ടപ്രവറട്ട് ഫസക്രടറനി

കഡഭാ. ഫസയലവനി സനി. - തകദ്ദേശ സസയലഭരണവുല നമ്മ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുല വഖേഫെട്ട്,
ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവുല വകുപ്പുമനനിയുഫട അഡതീഷണല് ടപ്രവറട്ട് ഫസക്രടറനി

(ഡനി)  കപഴണല്  സ്റ്റഭാഫെനിഫല  നനിയമനവുല  വനിടുതലുല  ബനഫപട  മനനിയുഫട
തഭാല്പരലപ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ഫചേയ്യുന്നതട്ട്.  ഫസഷലല് റളസട്ട് പ്രകേഭാരല,  അതനിനട്ട് മനനിമഭാര്
കേഭാരണല കേഭാണനികക്കണ ആവശലമനില.

(ഇ) ബഭാധകേമല.

മനനിമഭാര്ക്കുകവണനി വഭാങ്ങനിയ വഭാഹനങ്ങള

53 (60)  ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  മുഖേലമനനിക്കുല
മനനിമഭാര്ക്കുല കവണനി എത്ര വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങനിഫയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത വഭാഹനങ്ങളകക്കഭാകരഭാന്നനിനുല എത്ര തുകേ ഫചേലവഴനിച്ചുഫവനല
ഓകരഭാ വഭാഹനവുല ആഫരഭാഫക്കയഭാണട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നഫതനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷല മുഖേലമനനിക്കുല
മനനിമഭാര്ക്കുല കവണനി വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങനിയനിടനില.

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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അഗനികേളചറല് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്

54 (61)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അഗനികേളചറല്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  നനിയമനത്തനിനഭായനി  (കേഭാറഗറനി  നമ്പര്
444/16)  നടത്തനിയ  വനിജഭാപനത്തനില്  ബനി.എസട്ട്.സനി.  അഗനികേളചര്  പഭാസഭായ
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട് മുന്ഗണന നനിശ്ചയനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഫവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ഫസക്കണറനി  അഗനികേളചര്  പഭാസഭായ
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  അഗനികേളചറല്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  നനിയമനത്തനിനട്ട്
മുന്കേഭാലങ്ങളനില് പനി.എസട്ട്.സനി.  നല്കേനിയ പ്രഭാതനിനനിധലല ഇദൗ വനിജഭാപനത്തനിലുല
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  മുന്കേഭാല  ഫസലക്ഷനുകേളനില്  അഗനികേളചറല്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
തസ്തനികേയുഫട  വനിജഭാപന  പ്രകേഭാരമുളള  കയഭാഗലതയനില്,  ഒന്നഭാല  കയഭാഗലതയഭായ
Diploma  in  Agriculture-ഫന്റെ  ഉന്നത  കയഭാഗലത  എന്ന  നനിലയനില്  B.Sc
(Agriculture)  പഭാസഭായവഫര  List  I-ല്  ഉളഫപടുത്തനിയനിരുന.  രണഭാല
കയഭാഗലതയഭായ,  VHSE  അഗനികേളചര് പഭാസഭായ ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേഫള  List II-ലുല
ഉളഫപടുത്തനിയനിരുന.  കേഭാറഗറനി  നമ്പര്  444/2016  തസ്തനികേയുഫട  ഫതരഫഞ്ഞടുപട്ട്
നടപടനികേള ഇകപഭാള ആരലഭനിചനിടനില. 

അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് കഗഡട്ട് - II നനിയമനല

55  (62)  ശതീ  .    ചേനിറയല  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന് ലനിമനിറഡനില്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
കഗഡട്ട്  II  തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേഫള  ആവശലമുഫണന്നട്ട്
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് അറനിയനിപട്ട് ലഭനിചനിരുനകവഭാ ;

(ബനി)  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവനികലക്കട്ട്  നനിയമനല  നടത്തുവഭാന്  പരതീക്ഷ
നടത്തനിയതുല റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിചതുല എന്നഭാണട്ട് എന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ലനിസ്റ്റനില്നനിനല  നഭാളനിതുവഫര  എത്രകപഫര  നനിയമനിച്ചുഫവന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ; ഇഫലങ്കനില് കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) നനിയമനല നടത്തുന്നതനിനട്ട് തടസങ്ങള വലതുല നനിലവനിലുകണഭാ ; എങ്കനില്
എന്തഭാഫണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ)  പ്രസ്തസ്തുത ലനിസ്റ്റനികലക്കട്ട് സഭാധലതഭാ പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചതട്ട് എന്നഭാണട്ട്  ;
തുടര്ന്നട്ട് റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് എത്ര കേഭാലതഭാമസല ഉണഭായനി എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരല

(എ) ലഭനിചനിരുന.

(ബനി&സനി)  25-7-2015-ല്  പരതീക്ഷ  നടത്തനി.  എന്നഭാല്  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്
പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില.

(ഡനി) തടസങ്ങള ഇല.

(ഇ)  30-9-2016-നട്ട്  സഭാധലതഭാ  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിച്ചു.  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള പനി.എസട്ട്.സനി. സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

നതീതനി ആകയഭാഗട്ട് വഴനിയുളള സഹഭായല

56  (63) ശതീ  .   ഫകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി : 
ശതീ  .    സനി  .   ഫകേ  .  നഭാണു : 
ശതീ  .     കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

നതീതനി  ആകയഭാഗട്ട്  വഴനി  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളക്കുല  സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേളക്കുല സഹഭായല കനടനിഫയടുക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള വലക്തമഭാക്കുന്ന
കരഖേ ലഭലമഭാകണഭാ; ആഫണങ്കനില് വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

വനിവരല കശഖേരനിച്ചുവരുന.

വനികേസന പദതനികേള

57 (64)  ശതീ  .   എന്  .   ഷലസദ്ദേതീന് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എല്.ഡനി.എഫെട്ട്. സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷല സലസഭാനത്തനിഫന്റെ
വനികേസനത്തനിനുകവണനി  ഏഫതലഭാല  പദതനികേള  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്  നനിനല
കനടനിഫയടുക്കുവഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനുകവണനി മുഖേലമനനി എത്ര തവണ പ്രധഭാനമനനിയുമഭായനി കൂടനിക്കഭാഴ്ച
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) വനിവരല കശഖേരനിച്ചുവരുന. 
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നവകകേരളല പദതനികേള

58 (65) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .    എല  .    വനിന്ഫസന്റെട്ട്  :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നവകകേരളല  സൃഷ്ടനിക്കഭാന്  നഭാലട്ട്  പദതനികേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനികേള ഏതട്ട് രൂപത്തനിലഭാണട്ട് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനികേള  നടപഭാക്കഭാന്  എഫന്തലഭാല  നടപടനികേള
ടകേഫക്കഭാണനിട്ടുഫണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

i. സമ്പൂര്ണ പഭാര്പനിട സരക്ഷഭാ പദതനി

ii. ജന സദൗഹൃദ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേള

iii.  സമഗ വനിദലഭാഭലഭാസ നവതീകേരണ പദതനി

iv. ശുചേനിതസല-മഭാലനിനല  സലസരണല,  കൃഷനി  വനികേസനല,  ജലവനിഭവ
സലരക്ഷണല  എന്നതീ  മൂന്നട്ട്  കമഖേലകേളക്കുല  ഊന്നല്
നല്കേനിഫക്കഭാണ്ടുളള ഹരനിത കകേരളല പദതനി.

(ബനി)  ഈ  പദതനികേള  ജന  പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാഫട  മനിഷന്  മഭാതൃകേയനില്
നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  ഹരനിത  കകേരള  മനിഷന്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി
ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുളള  ആദലഘട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  2016  ഡനിസലബര്  8-ാം
തതീയതനി തുടക്കല കുറനിച്ചു. മനിഷന് സനി.ഇ.ഒ.മഭാരഭായുല ജനിലഭാതല കേര്മ്മേ സമനിതനികേളനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനുല കവണനി 100 കപരടങ്ങുന്ന ഒരു ഫപ്രഭാഫെഷണല് സലവനിധഭാനത്തനിനട്ട്
രൂപല  നല്കുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിച്ചു.  ഈ  100  കപരടങ്ങുന്ന  കേര്മ്മേ  സമനിതനിയനില്
ഉളഫപടുകത്തണ  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസര്,  ഫപ്രഭാഫെഷണലുകേള,  പരനിചേയ
സമ്പന്നരുല  പ്രഗത്ഭരുമഭായ  വനിരമനിച  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസര്  എന്നനിവഫര
ഫതരഫഞ്ഞടുക്കഭാനുല  പരനിശതീലനിപനിക്കുവഭാനുല  ഐ.ഐ.എല.  കകേഭാഴനികക്കഭാടനിഫന
ചുമതലഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  കേര്മ്മേ  സമനിതനികേഫള  സഹഭായനിക്കഭാനഭായനി  ഒരു
റനികസഭാഴട്ട്  ടതീമനിഫന രൂപഫപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.  ഗഭാമ,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  കകേഭാര്പകറഷന്
മനിഷനുകേളുഫട  പ്രവര്ത്തന  മഭാര്ഗ്ഗകരഖേയുല  പരനിശതീലനവുല  കേനിലയുല,  എലപകവര്ഡട്ട്
കേമ്മേനിറനിക്കുകവണ സഭാകങ്കതനികേ സഹഭായല ഐ.എല.ജനി.യുല ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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പദതനിവനിഹനിത അടങ്കല്

59 (67) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷഫത്ത  പദതനിവനിഹനിത  അടങ്കല്
എത്രയഭാഫണനല  2017  ജനുവരനി  31  വഫര  അതനില്  എത്ര  തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിച്ചുഫവനല ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്രപദതനികേളുഫട  നടത്തനിപട്ട്  വനിലയനിരുത്തഭാന്  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനട്ട്  കശഷല  ചേതീഫെട്ട്  ഫസക്രടറനിയുഫട  കനതൃതസത്തനില്
അവകലഭാകേനകയഭാഗല  കചേര്ന്നനിട്ടുകണഭാ; ഉഫണങ്കനില് വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ദുര്ബ്ബല വനിഭഭാഗങ്ങളുഫട കക്ഷമത്തനിനഭായനി  2016-17-ല് വകേയനിരുത്തനിയ
തുകേ എത്രഫയനല അതനില് 2017 ജനുവരനി 31 വഫര ഫചേലവഴനിച തുകേ എത്രഫയനല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷഫത്ത (2016-17) പദതനിവനിഹനിത അടങ്കല് തുകേ
30,570.17  കകേഭാടനി  രൂപയഭാകുന.  ഇതനില്  2017  ജനുവരനി  31  വഫര  13,239.25
കകേഭാടനി രൂപ ഫചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ചേതീഫെട്ട് ഫസക്രടറനിയുഫട കനതൃതസത്തനില് സലസഭാന പദതനികേകളഭാഫടഭാപല
കകേന്ദ്രപദതനികേളുഫട  നടത്തനിപ്പുല വനിലയനിരുത്തുവഭാന് എലഭാ മഭാസവുല അവകലഭാകേന
കയഭാഗല  കചേരഭാറുണട്ട്.  കൂടഭാഫത  പ്രകതലകേശദ  ഫചേലുകത്തണ  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളക്കട്ട് ഒരു കയഭാഗല 3-1-2017-നട്ട് കചേര്ന്നനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) ദുര്ബ്ബല വനിഭഭാഗങ്ങളുഫട കക്ഷമത്തനിനഭായനി 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല
2,580.88  കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തുകേയുണഭായനി.  ഇതനില്  2017  ജനുവരനി  31  വഫര
1,261.24 കകേഭാടനി രൂപ ഫചേലവഴനിച്ചു.

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പ

60 (68) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പ തനിരനിചടയഭാന് കേഴനിയഭാഫത കേടഫക്കണനിയനിലഭായ ഫതഭാഴനില്
രഹനിതഫര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലശല
ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരല

വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പ  തനിരനിചടയഭാന്  കേഴനിയഭാഫത  കേടഫക്കണനിയനിലഭായ
ഫതഭാഴനില്രഹനിതരഭായ വനിദലഭാര്തനികേഫള സഹഭായനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഒരു കേരടട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവട്ട്  സഹഭായപദതനി  (Education  Loan  Repayment  Support
Scheme)  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത പദതനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല മുതല്
നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. ആയതട്ട് സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

പരനിസനിതനി അനുമതനി ചേടങ്ങള കഭദഗതനി

61  (69)   ശതീ  .    എല  .    ഉമ്മേര്  :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പരനിസനിതനി  അനുമതനി  ചേടങ്ങളനില്  കഭദഗതനി  വരുത്തുന്നതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരല കഭദഗതനികേള ഫസക്രകടറനിയറനിഫല വകുപ്പുകേളുഫട ഏകകേഭാപനിച്ചുള്ള
പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  വനിഘഭാതല  സൃഷ്ടനിക്കുകമഭാ  എന്നട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എങ്കനില് പുതനിയ കഭദഗതനി പ്രകേഭാരല എലഭാ നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളക്കുല പരനിസനിതനി
അനുമതനി നനിര്ബനമഭാക്കണഫമന്നട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി)  പരനിസനിതനി  അനുമതനി  ചേടങ്ങളനില് കഭദഗതനി  വരുത്തുന്നതട്ട്  കകേന്ദ്ര
വനല പരനിസനിതനി കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാന മനഭാലയമഭാണട്ട്.

സനി.ഡബ്ലൈമ്മ്യൂ.ആര്.ഡനി.എല.

62  (70)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീല :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശഭാസ സഭാകങ്കതനികേ വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള സനി.ഡബ്ലൈമ്മ്യൂ.ആര്.ഡനി.എല.-നഭായനി
സലല  ഏഫറടുത്തകപഭാള  സലല  നഷ്ടഫപട  കുടുലബത്തനിഫല  ഒരഭാളക്കട്ട്  വതീതല
കജഭാലനി നല്കുന്നതനിനുള്ള പഭാകക്കജട്ട് നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ബനഫപട  എലകപഭായ്ഫമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞനില്  പ്രകതലകേ
രജനികസഷന് നടത്തുനകണഭാ;

(സനി)  ഇതുസലബനനിചട്ട്  അവസഭാനമഭായനി  എലകപഭായ്ഫമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞനില്
നനിനല ലനിസ്റ്റട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയതട്ട് എന്നഭാണട്ട്;

(ഡനി)  ഇതനില്നനിനല  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  കജഭാലനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്  ;  ഇഫലങ്കനില്
ആയതനിനുള്ള കേഭാരണല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ&ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി) 7-12-2015  ലഭാണട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് ലഭലമഭായതട്ട്.

(ഡനി)  ആര്ക്കുല കജഭാലനി  നല്കേനിയനിടനില.  സനി.  ഡബ്ലൈമ്മ്യൂ.  ആര്.  ഡനി.  എല.-ഫന്റെ
25- ാാമതട്ട് മഭാകനജ് ഫമന്റെട്ട് കേമ്മേനിറനിയുഫട ശനിപഭാര്ശയനുസരനിചട്ട് നനിര്ത്തനി വച നനിയമനല
പുനരഭാരലഭനിക്കഭാന് 26-ാാമതട്ട് മഭാകനജ് ഫമന്റെട്ട് കേമ്മേനിറനി ശനിപഭാര്ശ ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.

ഫബഭാടഭാണനിക്കല് ഗഭാര്ഡന്

63 (73) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീല : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിഫല  ഒളവണ  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  സനിതനി
ഫചേയ്യുന്ന ഫബഭാടഭാണനിക്കല് ഗഭാര്ഡനട്ട് എത്ര ഏക്കര് സലമഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളഫതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഫബഭാടഭാണനിക്കല്  ഗഭാര്ഡഫന്റെ  ടകേവശമുള്ള  ഏക്കര്  കേണക്കനിനട്ട്
കൃഷനികയഭാഗലമഭായ ഫനല്വയല് തരനിശനിടനിരനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) വര്ഷങ്ങകളഭാളല തരനിശനിട ഈ വയല് കൃഷനി ആവശലത്തനിനഭായനി സന്നദ
സലഘങ്ങളക്കട്ട്  വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  നല്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 37.37 ഏക്കര് നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി) തരനിശനിടനിരുന്നതട്ട് ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ജലസലരക്ഷണവുമഭായനി  ബനഫപട  "മലബഭാര്  അകേസഭാടനികേട്ട്
ബകയഭാപഭാര്ക്കട്ട്”എന്ന  പദതനി  ടനി  സലത്തട്ട്  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്
കബ്ലൈഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തുല  സലസഭാന  ഹരനിത  മനിഷനുമഭായനി  കൂടനികചര്ന്നട്ട്
ആരലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

ശഭാസ സഭാകങ്കതനികേ നയല

64 (74) ശതീ  .   ഫകേ  .   സകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ഫപ്രഭാഫെ  .   ഫകേ  .   യു  .   അരുണന് :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ്  :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  സമഗമഭായ  ശഭാസ  സഭാകങ്കതനികേ  നയല
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;
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(ബനി)  ശഭാസ സഭാകങ്കതനികേ സഭാപനങ്ങളുഫടയുല ഗകവഷണ വനിഭഭാഗങ്ങളുഫടയുല
പ്രവര്ത്തനല  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എഫന്തലഭാല  പദതനികേളഭാണട്ട്
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് ;

(സനി)  സമൂഹത്തനില്  ശഭാസഭാവകബഭാധല  വളര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  എഫന്തലഭാല
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് ;

(ഡനി) ശഭാസ സഭാകങ്കതനികേ രലഗഫത്ത സഭാധലതകേള പരമഭാവധനി ഉപകയഭാഗഫപടുത്തഭാനുല
ഈ  കമഖേലയനികലയട്ട്  കൂടുതല്  കപഫര  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ-ഡനി)  ശഭാസ സഭാകങ്കതനികേ നയല രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല ഇതുസലബനനിചട്ട്
മറ്റു ശനിപഭാര്ശകേള നല്കുന്നതനിനുമഭായനി കഡഭാ. എല. ഡനി. ദഭാകമഭാദരന് ഫചേയര്മഭാനഭായനി
കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. കേമ്മേനിറനി ചേര്ചകേള നടത്തനിവരുന്നകതയുളള.

പരനിസനിതനി സലരക്ഷണല

65  (75)   ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി  :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  പരനിസനിതനിയനിലുണഭാകുന്ന  മഭാറല  ജതീവജഭാലങ്ങഫളയുല
കേഭാലഭാവസഫയയുല പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനിൽഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  വഭായുമലനിനതീകേരണല,  ജലമലനിനതീകേരണല  എന്നനിവയുഫട  കതഭാതട്ട്
ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  കേഭാരലല  ശദയനിൽഫപടനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇതനിഫന്റെ
ആഘഭാതല  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുല  തടയുന്നതനിനുമഭായനി  എഫന്തലഭാല  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പരനിസനിതനി  സലരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിച  ഹരനിത  കകേരളല
പദതനിയനില് നഭാളനിതുവഫര എഫന്തലഭാല പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിഫയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  വഭായുമലനിനതീകേരണല,  ജലമലനിനതീകേരണല  എന്നനിവയുഫട  കതഭാതട്ട്
ക്രമഭാതതീതമഭായനി വര്ദനിച്ചുവരുന്നതുമഭായനി ബനഫപടട്ട് ആധനികേഭാരനികേ കരഖേകേള ഒനല
ലഭലമഭായനിടനില.  എന്നനിരുന്നഭാലുല  സലസഭാനഫത്ത  ജല  കസഭാതസകേളുഫടയുല
അന്തരതീക്ഷ  വഭായുവനിഫന്റെയുല  ഗുണനനിലവഭാരല  നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര
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മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനിഫന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാഫട നഭാഷണല്
ആലബനിയന്റെട്ട്  വഭാടര്/എയര്  കേസഭാളനിറനി  കമഭാണനിററനിലഗട്ട്  പദതനിയനിലുല  ഉളഫപടുത്തനി,
കകേരളത്തനിഫല  ജലകസഭാതസകേളനിഫല  വനിവനിധ  സലങ്ങളനിഫല  കസ്റ്റഷനുകേളനില്
നനിനല  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡട്ട്  ഫവളളത്തനിഫന്റെ  സഭാമ്പനിളുകേളുല
സലസഭാനഫത്ത  ഫതരഫഞ്ഞടുത്ത  എയര്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്നനിന്നട്ട്  വഭായുവനിഫന്റെ
സഭാമ്പനിളുകേളുല ക്രമമഭായനി കശഖേരനിചട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തനിവരുന.

(സനി)  ഹരനിത  കകേരളല  പദതനിയുഫട  ഭഭാഗമഭായനി  സലസഭാന  മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ കബഭാര്ഡട്ട് തഭാഫഴപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

i. കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ഉളഫപടുത്തനി  കേണ്ണൂര്

ജനിലയനിഫല  ഉപഭാല  വളപട്ട്  എന്ന  കതഭാടനിഫന്റെ  മലനിനതീകേരണല

കുറയഭാനുളള പദതനി നടപനിലഭാക്കല് കേണ്ണൂര് ജനിലഭാ കേളക്ടറുല കേണ്ണൂര്

നഗരസഭയുല കചേര്ന്നട്ട് നനിര്വ്വഹനിച്ചുവരുന.

ii. ആലപ്പുഴ  ജനിലയനിഫല  ചേന്തനിരൂര്  കതഭാടനിഫന്റെ  മലനിനതീകേരണല

തടയുന്നതനിനഭായനി  ആ  പ്രകദശത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഫചേമ്മേതീന്

സലസരണശഭാലകേളനിഫല മലനിനജലല കശഖേരനിചട്ട് സലസരനിക്കഭാനുളള

ഫപഭാതു  മലനിനജല  സലസരണ  പഭാന്റെട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതട്ട്  ആലപ്പുഴ

ജനിലഭാ ഭരണകൂടവുമഭായനി കചേര്ന്നട്ട് നടപടനി എടുത്തുവരുന.

iii.  ഫകേഭാലല ജനിലയനിഫല ഫകേഭാടുമണ് കതഭാടനിഫന പുനരുദതീകേരനിക്കഭാനുല

മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കഭാനുല  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളള  പദതനി  വനിവനിധ

വകുപ്പുകേളുഫട സഹകേരണകത്തഭാടുല ഫപഭാതുജന പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാടുല

കൂടനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  നടപടനി  എടുത്തു  വരുന.  ഇതനിനുളള

സഭാകങ്കതനികേ സഹഭായല കബഭാര്ഡട്ട് നല്കേനിവരുന.

iv. ജനിലഭാ  കേളക്ടകററ്റുകേളനിലുല  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  ഫമമ്പര്മഭാരുഫടയുല

ഉകദലഭാഗസരുഫടയുല  വതീടുകേളനിലുല  നടത്തനിയനിട്ടുളള  മഭാലനിനല

സലസരണല,  മഴഫവളള  സലഭരണല,  ടജവ  പചക്കറനി  കൃഷനി

തുടങ്ങനിയ കമഖേലകേളനിഫല  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുളള  കപ്രഭാത്സഭാഹനല

നല്കേഭാനുല അതട്ട് മഭാതൃകേയഭായനി കേഭാണനിക്കഭാനഭായനി  'ഹരനിത കകേരളല

പുരസഭാരല'  ഈ  വര്ഷല  മുതല്  നല്കേഭാന്  കബഭാര്ഡട്ട്  നടപടനി

എടത്തുവരുന.
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പരതീക്ഷഭാകചേഭാദലങ്ങള റദ്ദേഭാക്കല്

66 (76) ശതീ  .   പനി  .   ഫകേ  .   ബഷതീര് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി

സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി. നടത്തുന്ന പരതീക്ഷകേളനില് പരതീക്ഷകേളക്കു

കശഷല ഉത്തരല പൂര്ണമല, വലക്തമല, അഫലങ്കനില് ഉത്തരമനില എന്നതനിഫന്റെ കപരനില്

കചേഭാദലങ്ങള റദ്ദേഭാക്കുന്നതട്ട് ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് ഇത്തരത്തനില് കചേഭാദലങ്ങള റദ്ദേഭാക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള

എഫന്തലഭാമഭാഫണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇക്കഴനിഞ്ഞ എചട്ട്.എസട്ട്.എ. മഭാത്തമഭാറനികട്ട് പരതീക്ഷയനില് 8 കചേഭാദലങ്ങള

റദ്ദേഭാക്കനിയനിരുകന്നഭാ;  എങ്കനില്  എന്തഭാണട്ട്  റദ്ദേഭാക്കഭാന്  ഉണഭായ  കേഭാരണഫമന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  റദ്ദേഭാക്കനിയ  പല  കചേഭാദലങ്ങളക്കുല  വലക്തവുല  കൃതലവുമഭായ  മറുപടനി

ഉള്ളതഭാണട്ട് എന്നതനിനഭാല് പനി.എസട്ട്.സനി.-യുഫട ഇത്തരല നടപടനി ആ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഉത്തരഫമഴുതനിയ  മനിടുക്കരഭായ  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുഫട  കജഭാലനി  പ്രതതീക്ഷ

ഇലഭാതഭാക്കുഫമനല  റദ്ദേഭാക്കനിയ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഉത്തരഫമഴുതഭാതനിരുന്നവര്  റഭാങ്കട്ട്

പടനികേയനില് കേടന കൂടുഫമനമുള്ള അവസ സലജഭാതമഭാകുല എന്നതനിനഭാല് ആയതട്ട്

പരനിഹരനിക്കഭാന്  എന്തട്ട്  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  കചേഭാദലങ്ങള ഇത്തരത്തനില് റദ്ദേഭാക്കുകമ്പഭാൾ എന്തട്ട് കേഭാരണല ഫകേഭാണഭാണട്ട്

റദ്ദേഭാക്കനിയഫതനല  അതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയ  വനിഷയ  വനിദഗ്ദ്ധര്

ആഫരലഭാമഭാഫണനമുള്ള  പൂര്ണ  വനിശദഭാലശല  പനി.എസട്ട്.സനി.  ഉകദലഭാഗഭാര്തനിക്കു

കവണനി പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(എഫെട്ട്) ഒരു മഭാര്ക്കുകപഭാലുല റഭാങ്കട്ട് മഭാറനി മറനിക്കുഫമന്നതനിനഭാല് പനി. എസട്ട്. സനി.

പരതീക്ഷ നടത്തുന്നതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  കചേഭാദലബഭാങ്കട്ട്  വനിഷയവനിദഗ്ദ്ധര്ക്കട്ട്  നല്കേനി വലക്തവുല

കൃതലവുമഭായ ഉത്തരമുള്ള കചേഭാദലങ്ങള മഭാത്രല പരതീക്ഷയട്ട് കചേഭാദനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാഫയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കചേഭാദലങ്ങള റദ്ദേഭാക്കഭാറുണട്ട്.  പരതീക്ഷയ്ക്കുകശഷല പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന
തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ഉത്തര  സൂചേനികേ  സലബനനിചട്ട്  നനിശ്ചനിത  സമയ  പരനിധനിക്കുള്ളനില്
ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേള  ബനഫപട  വനിഷയങ്ങളനിഫല  വനിദഗ്ദ്ധഫരഫക്കഭാണട്ട്
പരനികശഭാധനിപനിചട്ട്  അവരുഫട  റനികപഭാര്ടനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  കചേഭാദലങ്ങള
റദ്ദേഭാക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  റദ്ദേഭാക്കനിയനിരുന.  പരഭാതനികേള  പരനികശഭാധനിച  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിയുഫട
റനികപഭാര്ടനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് കചേഭാദലങ്ങള റദ്ദേഭാക്കനിയതട്ട്.

(ഡനി)  കചേഭാദലങ്ങള റദ്ദേഭാക്കുന്ന  സഭാഹചേരലല  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വലക്തവുല
കൃതലവുമഭായ  ഉത്തരമുള്ള  കചേഭാദലങ്ങള  മഭാത്രല  ഉളഫപടുത്തഭാന്  കചേഭാദലകേര്ത്തഭാക്കളക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശല നല്കുനണട്ട്.

(ഇ)  പരഭാതനികേള പരനികശഭാധനിക്കുന്നതുളഫപഫടയുള്ള പരതീക്ഷഭാ സലബനമഭായ
കജഭാലനികേളക്കഭായനി  കേമ്മേതീഷന്  നനികയഭാഗനിക്കുന്ന  വനിദഗ്ദ്ധരുഫട  കപരുവനിവരല,  അവര്
നല്കുന്ന റനികപഭാര്ടട്ട്  എന്നനിവ  പരസലമഭാക്കുന്നതട്ട്  അവരുഫട  സസതന അഭനിപ്രഭായ
പ്രകേടനഫത്ത ബഭാധനിക്കുഫമന്നതനിനഭാലഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത വനിവരല രഹസലമഭായനി സൂക്ഷനിച്ചു
വരുന്നതട്ട്.

(എഫെട്ട്) കചേഭാദലബഭാങ്കട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കുന്ന നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ഫകേ.എ.എസട്ട്.

67 (77) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് ഫകേ.എ.എസട്ട്. നടപനിലഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനഫമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  ഏഫതലഭാല  സലസഭാനങ്ങളനില്  കസ്റ്ററട്ട്  അഡനിനനികസറതീവട്ട്
സര്വ്വതീസട്ട് നനിലവനിലുണട്ട്; വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫകേ.എ.എസട്ട്.  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  ഭരണതലത്തനില്  ഉണഭാകുന്ന
ഗുണഫെലങ്ങള  എഫന്തഭാഫക്കയഭാകുല  എന്നട്ട്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലശല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഫകേ.എ.എസട്ട്.-കലക്കുള്ള  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയമനത്തനിനട്ട്  എത്ര  ഒഴനിവുകേള
വരുഫമന്നഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളഫതന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഫകേ.എ.എസട്ട്.-കലക്കുള്ള  നനിയമനല  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ഉയര്ന്ന
തസ്തനികേയനില് കേയറനിപറഭാനുള്ള സവര്ണഭാവസരമഭായനി  വനിലയനിരുത്തുനകണഭാഫയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  രൂപതീകേരണവുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്
അഡതീഷണല് ചേതീഫെട്ട്  ഫസക്രടറനി  (ആഭലന്തരവുല വനിജനിലന്സല)  അദലക്ഷയഭായുള്ള
കേമ്മേനിറനിയുഫട അവകലഭാകേന റനികപഭാര്ട്ടുപ്രകേഭാരല മദലപ്രകദശട്ട്,  കേര്ണഭാടകേ,  തമനിഴഭാടട്ട്,
ബതീഹഭാര്,  മഹഭാരഭാഷ്ട്ര,  ഉത്തര്പ്രകദശട്ട്,  ആനഭാപ്രകദശട്ട്  എന്നതീ  സലസഭാനങ്ങളനില്
സലസഭാന സനിവനില് സര്വ്വതീസട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ഉണട്ട്.  പ്രഗത്ഭരഭായ  യുവജനങ്ങഫള  പബ്ലൈനികേട്ട്  സര്വ്വതീസനികലക്കട്ട്
ആകേര്ഷനിക്കുകേ,  അതനിഫന്റെ  കേഭാരലക്ഷമത  ഫമചഫപടുത്തുകേ,  വകുപ്പുതല  ചേടകടട്ട്
ഇലഭാതഭാക്കുകേ എന്നതീ വനിവനിധ ഉകദ്ദേശലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട് കകേരള അഡനിനനികസറതീവട്ട്
സര്വ്വതീസട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഈ സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളതട്ട്.

(ഡനി) കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

(ഇ) വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റുകേളുഫട കേഭാലഭാവധനി

68  (78)  ശതീ  .   അനനില് അക്കര : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഏഫതലഭാല  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്
ലനിസ്റ്റുകേളുഫട  കേഭാലഭാവധനിയഭാണട്ട്  ദതീര്ഘനിപനിക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളഫതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റുകേളുഫട  കേഭാലഭാവധനി  നതീടണഫമന്നട്ട്
ആവശലഫപടട്ട്  റഭാങ്കട്ട്  കഹഭാളകഡഴട്ട്  സമരല  നടത്തനിയകശഷമഭാകണഭാ  ലനിസ്റ്റുകേളുഫട
കേഭാലഭാവധനി നതീടഭാന് തതീരുമഭാനനിചഫതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില് ലനിസ്റ്റട്ട്  ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്നതുമൂലല എത്ര ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്
അധനികേമഭായനി കജഭാലനി നല്കേഭാന് കേഴനിയുഫമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  31-12-2016  മുതല്  29-6-2017  വഫരയുളള  കേഭാലയളവനില്  3  (മൂന്നട്ട്)
വര്ഷല കേഭാലഭാവധനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കേഭാലഹരണഫപടുന്നതുല നഭാളനിതുവഫര കേഭാലഭാവധനി
നതീടനി  നല്കേനിയനിടനിലഭാത്തതുമഭായ  ലനിസ്റ്റുകേളുഫട  കേഭാലഭാവധനി  വലവസകേളക്കട്ട്
വനികധയമഭായനി  30-6-2017  വഫര  (പരമഭാവധനി  6  മഭാസല)  ദതീര്ഘനിപനിചട്ട്  നല്കേഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

37/2020
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(ബനി)  28-12-2016-ഫല  മനനിസഭഭാകയഭാഗ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരല  ലനിസ്റ്റുകേളുഫട
കേഭാലഭാവധനി നതീടഭാന് പനി.എസട്ട്.സനി.കയഭാടട്ട് ശനിപഭാര്ശ ഫചേയനിരുന.

(സനി)  റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റനിഫന്റെ കേഭാലഭാവധനിക്കുളളനില് റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യുന്ന ഒഴനിവുകേളുഫട
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ
നല്കുന്നതട്ട്.

ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷഫന്റെ പ്രവര്ത്തനല

69 (79)  ശതീ  .   പനി  .   ഫകേ  .   ബഷതീര് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭരണ  പരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷന്  പ്രവര്ത്തനമഭാരലഭനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  എങ്കനില്
എന മുതലഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനമഭാരലഭനിചഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കേമ്മേതീഷഫന്റെ പ്രധഭാന ചുമതലകേള,  പരനിഗണനഭാ വനിഷയങ്ങള എന്നനിവ
എഫന്തഭാഫക്കയഭാഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) പരനിഗണനഭാ വനിഷയങ്ങളനില് ഫകേ. എ. എസട്ട്.  ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;
എങ്കനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  അവരുഫട  അഭനിപ്രഭായല  കതടനിയനിരുകന്നഭാ  ;  അഭനിപ്രഭായല
എന്തഭായനിരുഫന്നന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) അഭനിപ്രഭായല കതടനിയനിടനിഫലങ്കനില് ആയതനിഫന്റെ കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കേമ്മേതീഷന് ഫചേയര്മഭാന്,  അലഗങ്ങള,  ഫചേയര്മഭാഫന്റെ  കപഴണല് സ്റ്റഭാഫെട്ട്
എന്നനിവരുഫട  ശമ്പളല,  മറട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങള  എന്നനിവയഭായുല  കേമ്മേതീഷനുമഭായനി
ബനഫപട മറട്ട് ഫചേലവുകേളക്കഭായുല മഭാസത്തനില് എത്ര രൂപ ഫചേലവട്ട് വരുനഫണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്. 18-8-2016 മുതല് പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിച്ചു.

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബനഫപട  30-8-2016-ഫല  G.O.(Ms)  No.21/2016/
P&ARD അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി&ഡനി)  ഇല.  1997-ഫല  മൂന്നഭാല  ഭരണപരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷന്  സമര്പനിച
ശനിപഭാര്ശയുഫട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.  കൂടഭാഫത,  ഗവര്ണറുഫട  നയപ്രഖേലഭാപനത്തനിലുല
ഇക്കഭാരലല ഉളഫപടുത്തനിയനിരുന.

(ഇ) കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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70 (80) ശതീ  .   പനി  .   ഫകേ  .   ബഷതീര് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  (ഫകേ.  എ.  എസട്ട്.)  രൂപതീകേരണല
സലബനനിചട്ട്  ഫസക്രകടറനിയറട്ട്  സലഘടനഭാ  പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  ചേര്ചകേള
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഓകരഭാ  പ്രഭാവശലല  നടത്തനിയ  ചേർചയുഫട
കയഭാഗനടപടനിക്കുറനിപ്പുകേളുഫട പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലബനനിചട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുഫടയനിടയനില്  നനിലനനിൽക്കുന്ന
ആശങ്കകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി എഫന്തലഭാല നടപടനികേള ഫഫകേഫക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(സനി)  രണഭാല ഗസറഡട്ട് തസ്തനികേയുല അതനിനുമുകേളനിലുള്ള തസ്തനികേകേളുല കൂടുതല്
വരുന്നതട്ട് ഏഫതഭാഫക്ക വകുപ്പുകേളനിലഭാഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഏതട്ട്  ഭരണ പരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷഫന്റെ റനികപഭാര്ടനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
ഫകേ.  എ.  എസട്ട്.  ഇകപഭാള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;
ഇക്കഭാരലത്തനില് കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ മഭാറല വരുത്തുന്നതനിനട്ട് പുതനിയ ഭരണ പരനിഷ്കഭാര
കേമ്മേതീഷഫന്റെ  അഭനിപ്രഭായല  കതടുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  രൂപതീകേരണവുമഭായനി
ബനഫപടട്ട്  16-8-2016-ഫല  G.O.(Rt)  No.322/16/P&ARD  പ്രകേഭാരല
രൂപതീകൃതമഭായ  ഫസക്രടറനിമഭാരുഫട  കേമ്മേനിറനി  നവലബര്  17,  18,  19  തതീയതനികേളനില്
ഫസക്രകടറനിയറട്ട്  സലഘടനഭാ  പ്രതനിനനിധനികേളടക്കല  വനിവനിധ  സര്വ്വതീസട്ട്
സലഘടനകേളുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനിയനിരുന.  അതനിനുകശഷല  13-1-2017-ല്
മുഖേലമനനി  കനരനിടട്ട്  ഫസക്രകടറനിയറനിഫല  സലഘടനഭാ  പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  ചേര്ച
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  കയഭാഗനടപടനിക്കുറനിപ്പുകേളുഫട  പകേര്പട്ട്  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന*.  കൂടഭാഫത,  15-2-2017-ല്  ചേതീഫെട്ട്  ഫസക്രടറനിയുല  പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി
ചേര്ച നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. പ്രസ്തുത ചേര്ചയുഫട മനിനനിറട്ട്സട്ട് തയ്യഭാറഭായനിടനില.

(സനി)  തസ്തനികേകേളുഫട  കേണക്കുകേള  സലബനനിച്ചുളള  വനിവരങ്ങള  കശഖേരനിച്ചു
വരുന.

(ഡനി) ഇ. ഫകേ. നഭായനഭാര് അദലക്ഷനഭായനിട്ടുളള 1997-ഫല 3-ാംഭരണപരനിഷ്കഭാര
കേമ്മേതീഷഫന്റെ  ശനിപഭാര്ശകേളുഫട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്
സര്വ്വതീസട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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സലവരണല സലബനനിച നയല

71 (81) ശതീ  .   സനി  .  മമ്മൂടനി : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി സദയല
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  നനിലനനിന്നട്ട്  വരുന്ന  സലവരണല  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന്
ആകലഭാചേനയുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദ വനിവരല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  30-12-2016-നട്ട്  എണ്പത്തനിനഭാലഭാമതട്ട്  ശനിവഗനിരനി  തതീര്തഭാടന
ഉദ്ഘടന  കവളയനില്  സലസഭാന  മുഖേലമനനി  ഇതട്ട്  സലബനനിചട്ട്  എഫന്തങ്കനിലുല
പരഭാമര്ശല നടത്തനിയനിരുകന്നഭാഫയന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജഭാതനി  സലവരണഭാടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനങ്ങള  നടക്കുന്ന
സലസഭാനത്തട്ട് ജഭാതനിയുഫട കകേഭാളല തഫന്ന എടുത്തട്ട് മഭാറഭാന് പദതനി ഉകണഭാ; എങ്കനില്
ഇതട്ട് സലബനനിച സര്ക്കഭാര് നയല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി) ഇല.

ജതീവനക്കഭാരുഫട അഴനിമതനി

72 (82)  ശതീ  .    പനി  .    ഫകേ  .    ശശനി  :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനഫത്ത  ജതീവനക്കഭാരുഫട  അഴനിമതനിയുല  സസജനപക്ഷപഭാതവുല
തടയഭാന്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എന്തു  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന;  വനിശദഭാലശല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫെട്ട് സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില് ഇത്തരല കകേസകേളനില്
ഉളഫപടതഭായനി  കേഫണത്തനിയ  ഉകദലഭാഗസരനില്  ഉന്നത  ഉകദലഭാഗസര്  എത്ര,
മറ്റുള്ളവര് എത്ര, ഇവരുഫട കപരനില് എന്തു നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്  ഇത്തരല  കകേസകേളനില്  ഉളഫപടവരുല
കേഫണത്തനിയവരുമഭായ ഉന്നത ഉകദലഭാഗസര്/  മറട്ട്  ഉകദലഭാഗസര് ആഫരലഭാല,  എന്തു
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു;

(ഡനി)  നനിലവനിലുള്ള  സലസഭാന ജതീവനക്കഭാരനില്  അഴനിമതനിയനിലൂഫട  അവനിഹനിത
സസത്തുക്കള കനടനിയതഭായനി കേഫണത്തനിയ ജതീവനക്കഭാര് (സലസഭാനത്തനിനട്ട് അകേത്തുല
പുറത്തുല)  എത്ര കപര്,  ഇവര് അവനിഹനിതമഭായനി കനടനിയ സസത്തുക്കള കേണ്ടുഫകേടഭാന്
എന്തു നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു;

(ഇ)  ഇവരുണഭാക്കനിയ  അവനിഹനിത  സസത്തുക്കള  കേണ്ടുഫകേടഭാന്  നനിലവനിഫല
നനിയമല പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ; അഫലങ്കനില് അതനിനഭായനി പുതനിയ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല ഉടന്
നടത്തനി അഴനിമതനിക്കഭാരുഫട അഴനിമതനി സസത്തുക്കള സര്ക്കഭാരനിനഭായനി കേണ്ടുഫകേടഭാന്
എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിക്കുല എനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാന  സനിവനില്  സര്വ്വതീസനിഫല  അഴനിമതനിയുല  ടകേകലനിയുല
സസജനപക്ഷപഭാതവുല  സമ്പൂര്ണമഭായനി  അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  വനിജനിലന്സട്ട്
ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്  ബമ്മ്യൂകറഭായുഫട  കനതൃതസത്തനില്  വനിവനിധ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  വനിജനിലന്സനില്  ലഭനിക്കുന്ന  എലഭാ  പരഭാതനികേളനികന്മലുല
അകനസഷണല  നടത്തുകേ,  ആകക്ഷപമുളള  ഓഫെതീസകേളനില്  മനിന്നല്  പരനികശഭാധന,
തസരനിത  പരനികശഭാധന,  വനിജനിലന്സട്ട്  അകനസഷണല,  ഓഫെതീസട്ട്  നന്ദര്ശനങ്ങള
കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  എന്നനിവ  നടത്തുനണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്
ഓഫെതീസകേളനില്  കേണ്ടുവരുന്ന  അഴനിമതനി  സലബനമഭായ  വനിഷയങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  "കേണ്കേറന്റെട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്”(Concurrent  Vigilance)
എന്ന  കപരനില്  വനിജനിലന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്  ബമ്മ്യൂകറഭാ  ഒരു  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  24-6-2016-ഫല  നയപ്രഖേലഭാപനത്തനില്  പ്രഖേലഭാപനിച  "Zero
tolerance to corruption”എന്ന നയത്തനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ
മഭാറങ്ങള വരുത്തനി വനിജനിലന്സട്ട് ആന്റെട്ട് ആന്റെനി കേറപ്ഷന് ബമ്മ്യൂകറഭാ പ്രവര്ത്തനിക്കുന.
അഴനിമതനി  നനികരഭാധന  നനിയമങ്ങഫളപറനിയുല  അഴനിമതനി  തുടച്ചുനതീക്കന്നതനിനട്ട്
കവണനിയുളള പ്രനിവന്റെതീവട്ട് വനിജനിലന്സട്ട് (Preventive Vigilance) പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കു
കവണനിയുല ഇതര ജനവനിഭഭാഗങ്ങളനില് കബഭാധവല്ക്കരണല നടത്തുനണട്ട്.

പഭാരനിസനിതനികേ  ചൂഷണങ്ങളഫക്കതനിഫര  "എണ്വകയഭാണ്ഫമന്റെട്ട്  റനിസട്ട്
വനിജനിലന്സട്ട്”എന്ന  പദതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖേലയനിഫല
കകേഭാഴയ്ഫക്കതനിഫര  ''Edu-Vigil''  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  സമൂഹഫത്ത
അഴനിമതനി  വനിമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  പ്രഭാകദശനികേ  വഭായന  ശഭാലകേള,
ടലബറനികേള  എന്നനിവയുഫട  ആഭനിമുഖേലത്തനില്  ''Vig-Net''  എന്ന  പദതനി
വനിജനിലന്സട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ''Zero  tolerance  to  corruption''എന്ന
ആശയത്തനികലക്കട്ട്  കകേരള  സമൂഹഫത്ത  ഫകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വനിദലഭാര്തനികേഫള  ഉളഫപടുത്തനി  ''NSS  Vigil  Help  Desk''  എന്ന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  അദലയന  വര്ഷല  അവസഭാനനിക്കുന്നതനിനുമുന്പഭായനി
സലസഭാനത്തുടനതീളല  NSS,  NGO  കവഭാളണനിയര്മഭാഫര  ഉളഫപടുത്തനി  അഴനിമതനി
വനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
വകുപനിഫല അഴനിമതനിഫക്കതനിഫര ''Trans Vigil'' എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

സലസഭാന സനിവനില് സര്വ്വതീസനികലയുല സര്ക്കഭാര് ഇതര ഓഫെതീസകേളനികലയുല
ഉകദലഭാഗസര്ക്കുല  കബഭാധവല്ക്കരണല  നടത്തുനണട്ട്.  ഫസക്രകടറനിയറട്ട്  ഉളഫപഫട
എലഭാ വകുപ്പുകേളനിലുല ഫപഭാതുകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലുല ''ഇകന്റെണല് വനിജനിലന്സട്ട് ''
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വനിഭഭാഗല  ശക്തനിഫപടുത്തഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  അഴനിമതനിയുല  ക്രമകക്കടുല
കുറയഭാന്  കവണ  നടപടനികേള  തുടര്നവരുന.  ഉകദലഭാഗസരുഫട  ഇടയനിലുളള
കേഭാരലക്ഷമത  ഇലഭായ്മയുല  ശദക്കുറവുല  പരനിഹരനിക്കഭാന്  ''Anti-Corruption
Induction  Training''  ആരലഭനിക്കുനണട്ട്.  എലഭാ  വകുപ്പുകേളനികലയുല  അഴനിമതനിയുഫട
പങ്കനുസരനിചട്ട്/കേണക്കനുസരനിചട്ട്  വകുപ്പുകേഫള  എ,  ബനി,  സനി,  ഡനി  ആയനി  കഗഡട്ട്
ഫചേയ്യഭാനുളള  നടപടനികേള  ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാഫത  ഇത്തരല  കഗഡനിലഗട്ട്
മൂനമഭാസത്തനിഫലഭാരനിക്കല്  വനിജനിലന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
നടത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫെട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  24  ഉന്നത
ഉകദലഭാഗസര്ഫക്കതനിഫരയുല  2794  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസര്/മറട്ട്  ഫപഭാതു  കമഖേലഭാ
സഭാപനങ്ങളനിഫല  ഉകദലഭാഗസര്  എന്നനിവര്ഫക്കതനിഫരയുല  കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റര്
ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  അകനസഷണത്തനില് കുറല ഫതളനിയനിക്കഫപടുന്ന കകേസകേളനില് കുറക്കഭാര്
ഫക്കതനിഫര  കുറപത്രല  സമര്പനിക്കുകേയുല  വകുപ്പുതല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന്
ശനിപഭാര്ശ ഫചേയ്യുകേയുല ഫചേയ്തു.

(സനി -ഇ) വനിവരല കശഖേരനിച്ചു വരുന.

മനനിമഭാര്ക്കഭായനി ഫചേലവഴനിച തുകേ

73  (83)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇദൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷല ശമ്പളല, അലവന്സട്ട്,
യഭാത്രഭാപടനി  എന്നതീ  ഇനങ്ങളനില്  മുഖേലമനനിയുല  മറട്ട്  മനനിമഭാരുല  ഫഫകേപറനിയ  തുകേ
എത്രഫയന്നട്ട് ഓകരഭാ മനനിമഭാരുഫടയുല പ്രകതലകേമഭായനി നല്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കഫെഭാണ് ചേഭാര്ജട്ട്,  ഫഫവദതതനി ചേഭാര്ജജട്ട്,  അതനിഥനി സല്ക്കഭാരല എന്നതീ
ഇനങ്ങളനില് ഓകരഭാരുത്തരുല ഫചേലവഴനിച തുകേ പ്രകതലകേമഭായനി നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷല ശമ്പളല, അലവന്സട്ട്,
യഭാത്രഭാപടനി  എന്നതീ  ഇനങ്ങളനില്  മുഖേലമനനിയുല  മറ്റു  മനനിമഭാരുല  ഫഫകേപറനിയ  തുകേ
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  കഫെഭാണ്ചേഭാര്ജട്ട്,  ടവദതതനി  ചേഭാര്ജജട്ട്,  അതനിഥനി  സല്ക്കഭാരല  എന്നതീ
ഇനങ്ങളനില് ഓകരഭാരുത്തരുല ഫചേലവഴനിച തുകേ അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 135

അഡനിനനികസറതീവട്ട് വനിജനിലന്സട്ട് ഫസല്

74 (84) കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജട്ട് : 
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന് : 
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫെട്ട് : 
ശതീ  .    സനി  .    എഫെട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്  ഫസലനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനല
എഫന്തലഭാമഭാഫണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  ഉണഭാകുന്ന  ഒഴനിവുകേള  ഈ  ഫസല്
പരനികശഭാധനിക്കുനകണഭാ  എനല  ഒഴനിവുകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യഭാന്  ബനഫപട
വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  നനിര്കദശല  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ എനല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഉഫണങ്കനിൽ
ആയതനിഫന്റെ പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ ഫസല് ആരലഭനിചനിടട്ട്  നഭാളനിതുവഫര ഇത്തരല പരനികശഭാധനയനിലൂഫട
കേഫണത്തനിയ  ഒഴനിവുകേളുഫട  എണല  പടനികേയഭായനി  സൂക്ഷനിക്കഭാറുകണഭാ;  എങ്കനിൽ
പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവുകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യുന്നതട്ട്
നനിരതീക്ഷനിക്കഫപടുനകണഭാ;  ഇലഭാഫയങ്കനില്  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഒഴനിവട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യഭാത്ത വകുപട്ട് കമധഭാവനികേളുഫട കമല് എഫന്തഭാഫക്ക
നടപടനികേള  എടുക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  ഫസലനിനട്ട്  അധനികേഭാരമുള്ളഫതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സര്ക്കഭാര്  സര്വ്വതീസനിഫല  ചേനില  വലഭാജ  നനിയമനങ്ങളുല  നനിയമന
തടനിപ്പുകേളുല  ഫവളനിചത്തുവന്നതനിഫനത്തുടര്ന്നട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കഫപട  അഡനിനനികസറതീവട്ട്
വനിജനിലന്സട്ട് ഫസല് വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളനില് 2001 ജനുവരനി 1 മുതല് 2010
ഡനിസലബര്  31  വഫരയുളള  കേഭാലയളവനില്  പബ്ലൈനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷന്  മുകഖേന
കജഭാലനിയനില്  പ്രകവശനിച  ജതീവനക്കഭാരുഫട  സര്വ്വതീസട്ട്  ബക്കട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുല
പനി.എസട്ട്.സനി.  ഓഫെതീസകേളനില് നനിനല  ലഭലമഭായ  കരഖേകേളുമഭായനി  ഒത്തുകനഭാക്കനി ടനി
നനിയമനങ്ങളുഫട  നനിജസനിതനി  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുല  ഫചേയ്തുവരുന.  നനിയമനല
സലബനനിച  വനിശദഭാലശങ്ങളക്കുപുറകമ  അറന്ഡന്സട്ട്  രജനിസ്റ്റര്,  കേഭാഷസല്  ലതീവട്ട്
രജനിസ്റ്റര്,  കേലഭാഷട്ട്  ബക്കട്ട്  തുടങ്ങനിയ രജനിസ്റ്ററുകേള പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുല  പ്രസ്തുത
ഫസലനിഫന ചുമതലഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാഫത സര്ക്കഭാര് ഓഫെതീസകേളനില് ആകേസനികേ
പരനികശഭാധന  (Sudden  inspection)  നടത്തുന്നതനിനുല  ഈ  വകുപനിഫന
അധനികേഭാരഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഓകരഭാ  വകുപ്പുകേളനിലുല  ഉണഭാകുന്ന  ഒഴനിവുകേള
യഥഭാസമയല  പബ്ലൈനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യുനകണഭാ  എന്നട്ട്
പരനികശഭാധനിചട്ട് വരനികേയുല ഫചേയ്യുന.
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(ബനി)  ഉണട്ട്.  ഒഴനിവുകേള  കേഫണത്തുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്
ഓഫെതീസകേളനില് പരനികശഭാധന നടത്തുന്നകവളയനില്ത്തഫന്ന നനിലവനിലുളള ഒഴനിവുകേള
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യഭാന്  ബനഫപട  കമലധനികേഭാരനിക്കട്ട്  കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശല  നല്കുകേയുല  ആയതട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനഫണന്നട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുല ഫചേയ്യുനണട്ട്.

(സനി) അഡനിനനികസറതീവട്ട് വനിജനിലന്സട്ട് ഫസല് രൂപതീകേരനിചതുമുതല്  ഇപ്രകേഭാരല
പരനികശഭാധനയനിലൂഫട കേഫണത്തനിയ ഒഴനിവുകേളുഫട എണല പടനികേയഭായനി സൂക്ഷനിചനിടനില.
എന്നഭാല്  2016  ഡനിസലബര്  31-നട്ട് കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിച പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്
ലനിസ്റ്റനികലക്കുളള  ഒഴനിവുകേള കേഫണത്തുന്നതനിനഭായനി  2016  ഡനിസലബര് മഭാസത്തനില്
എലഭാ  ജനിലകേളനികലയുല  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  ഓഫെതീസകേളനില്  നടത്തനിയ
പരനികശഭാധനയനില്  2394  ഒഴനിവുകേള  കേഫണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിഫന്റെ   പകേര്പട്ട്
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി&ഇ)  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് ഉണഭാകുന്ന ഒഴനിവുകേള സമയബനനിതമഭായനി
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യഭാന്  ബനഫപട  വകുപട്ട്  കമധഭാവനികേളക്കട്ട്
കേഭാലഭാകേഭാലല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിവരുനണട്ട്.  ഇതനില്  വതീഴ്ച  വരുത്തുന്ന
ഉകദലഭാഗസര്ഫക്കതനിഫര  അചടക്ക  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ബനഫപട
ഭരണവകുപ്പുകേകളഭാടട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  ഫചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്.  ഒഴനിവുകേള  യഥഭാസമയല
ഓണ്ടലനഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യുന്നതനിനുതകുന്നരതീതനിയനില്  VARAM  എന്ന
കപരനില്  ഒരു  കസഭാഫട്ട് ഫവയര്  വനികേസനിപനിഫചടുക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുനണട്ട്.

സഭാര്ടട്ട് സനിറനി

75 (85) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   ടഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേഭാചനി സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി പദതനി പൂര്ണമഭായുല യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
എഫന്തലഭാല നടപടനികേള ടകേഫക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങഫള  ബഭാധനിക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കഭാന് എഫന്തലഭാല നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുഫണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

(സനി)  ഈ  പദതനി  പൂര്ണമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇനനി  എഫന്തലഭാല  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തഭാനുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി)  എത്ര  ഫതഭാഴനിലവസരങ്ങളഭാണട്ട്  ഈ  പദതനിമൂലല  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്;
വനിശദഭാലശങ്ങള എഫന്തലഭാല;

ഉത്തരല

(എ  &ബനി)  മുഖേലമനനിയുഫട അദലക്ഷതയനില് രണട്ട് കയഭാഗങ്ങള ഇതനിനകേല
കൂടുകേയുല  പദതനി  പ്രവര്ത്തനല  വനിലയനിരുത്തുകേയുല  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുളള കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനി അലഗതീകേരനിക്കുകേയുല ഫചേയനിട്ടുണട്ട്. സഭാര്ടട്ട്
സനിറനി നനിര്മ്മേഭാണല തടസഫപടുത്തുന്ന 23  കേഭാരലങ്ങള  അധനികൃതര് ഉന്നയനിചനിരുന.
ഈ  തര്ക്കഫത്ത  തുടര്ന്നട്ട്  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനിയുഫട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
മന്ദഗതനിയനിലഭായനിരുന. ഈ സര്ക്കഭാര് ഇതട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് frame work agreement
പ്രഭാബലലത്തനില്  വന്ന  തതീയതനി  നനിജഫപടുത്തഭാന്  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനിയുഫടയുല  Tecom
Investment  FZ-LCC  ദുബഭായട്ട്  കേമ്പനനിയുഫടയുല  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെയുല
പ്രതനിനനിധനികേള  ഉളഫപടുന്ന  ഒരു  മൂന്നലഗ  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത
സമനിതനി  കയഭാഗല  കചേര്ന്നട്ട്  ഈ  23  പ്രശ്നങ്ങളനിലുല  ധഭാരണയനിഫലത്തുകേയുല
13-05-2007-ല് ഒപനിട  frame work agreement-ഫന്റെ closing തതീയതനിയഭായനി SEZ
Notificationവന്ന  ദനിവസല  പരനിഗണനിക്കഭാഫമനല  ഈ  തതീയതനിയനില്  നനിന്നട്ട്
10  വര്ഷല  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  2021-ഓടുകൂടനി  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാഫമനല സഭാര്ടട്ട് സനിറനി ഉറപട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  പദതനിയുഫട  രണഭാല  ഘടത്തനിഫല  90  ലക്ഷല  sq.ft
വനിസ്തതീര്ണമുളള  ഫകേടനിടങ്ങളുഫടയുല  3500  വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായുളള  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര
നനിലവഭാരത്തനിലുളള ഒരു സ്കൂളനിഫന്റെയുല നനിര്മ്മേഭാണല പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന്നതഭായുല പുതനിയ
ഓഫെതീസട്ട്  ഫസയ്സട്ട്  2018  അവസഭാന  പഭാദത്തനില്  ലഭലമഭാകുഫമന്നട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതഭായുല  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  അധനികൃതര്  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി
പദതനി പ്രകദശകത്തയട്ട് സര്ക്കഭാര് നനിര്മ്മേനിചട്ട് നല്കകേണ പുതനിയ കറഭാഡകേള, ഫമകടഭാ
കേണക്ടനിവനിറനി  എന്നനിവ സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതുഫണന്നട്ട് സഭാര്ടട്ട്
സനിറനി അധനികൃതര് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഫകേഭാചനി  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  പദതനി സലബനനിചട്ട്   സര്ക്കഭാരുല ടതീകകേഭാമുല
തമ്മേനില്  13-5-2007-ല്  ഒപ്പുവച  ഫഫയനില  വര്ക്കട്ട്  എഗനിഫമന്റെനിഫല  വലവസകേള
പ്രകേഭാരല  closing  തതീയതനി മുതല് 10  വര്ഷത്തനിനകേല  90000  ഫതഭാഴനിലവസരങ്ങള
സൃഷ്ടനിക്കഫപടുന്നതഭാണട്ട്.  ഇങ്ങഫന ലഭനിക്കുന്ന ഫതഭാഴനിലവസരങ്ങളുഫട മുന്നനിരടനിയനിലധനികേല
കനരനിടലഭാഫതയുള്ള ഫതഭാഴനിലവസരങ്ങളുല സൃഷ്ടനിക്കഫപടുഫമന്നഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.
നനിലവനില്  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനിയനില്  ആയനിരല  കപര്ക്കട്ട്  ഫതഭാഴനില്  ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.
ഈ  വര്ഷഭാവസഭാനകത്തഭാഫട  ആഫകേ  5500  കപര്ക്കട്ട്  ഫതഭാഴനില്  നല്കുവഭാന്
സഭാധനിക്കുഫമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതഭായുല സഭാര്ടട്ട് സനിറനി അധനികൃതര് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.
1075/2017.
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ഫമഭാടബല് ആപനികക്കഷനുകേള

76 (86)  ഫപ്രഭാഫെ  .    ഫകേ  .    യു  .    അരുണന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സ്റ്റഭാര്ടപട്ട്  മനിഷന് ഫടകകഭാപഭാര്ക്കനില് സലഘടനിപനിച  സതീഡനിലഗട്ട്
കകേരള  പരനിപഭാടനിയനില്  കകേരളത്തനിഫന്റെ  പദതനികേഫളക്കുറനിചട്ട്  എഫന്തലഭാല
ചേര്ചകേളഭാണട്ട് നടത്തനിയഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  ഫമഭാടബല്  ആപനികക്കഷനുകേള
വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാഫയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  തുകേവഫര  വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  ഇതനിനഭായനി  ഫചേലവഴനിക്കഭാവുന്ന
തഭാഫണനല  ഇതനിനുളള  ഫെണട്ട്  എവനിഫട  നനിന്നഭാണട്ട്  കേഫണകത്തണഫതനല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേരളത്തനിഫല  വനിവര  സഭാകങ്കതനികേ/വനിവര  സഭാകങ്കതനികേഭാനുബന
കമഖേലകേളനിഫല സ്റ്റഭാര്ടപ്പുകേളക്കട്ട് നനികക്ഷപല ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായുളള ചേര്ചകേളഭാണട്ട്
സതീഡനിലഗട്ട്  കകേരളഭാ  പരനിപഭാടനിയനില്  സലഘടനിപനിചതട്ട്.  കകേരളതീയരുഫട  സ്റ്റഭാര്ടപട്ട്
വനിജയങ്ങളുല  അവര്ക്കട്ട്  നനികക്ഷപല  ലഭലമഭായതട്ട്  സലബനനിച  വനിവരങ്ങള
പങ്കുവയലുല സലസഭാനത്തുനനിനല പുറത്തുനനിനമുളള നനികക്ഷപല ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
വനിവനിധ  നനികക്ഷപകേരുമഭായനി  നടത്തനിയ  ചേര്ച,  നനികക്ഷപല  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സലരലഭകേര്  സസതീകേരനികക്കണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  എന്നനിവ  സലബനനിച  ചേര്ചകേള
എന്നനിവയുല  പ്രസ്തുത  പരനിപഭാടനിയനില്  ഉണഭായനിരുന.  കൂടഭാഫത  നനികക്ഷപല
ലഭലമഭാകുന്നതനിനട്ട് വനിവര സഭാകങ്കതനികേ വനിദലഭാനയവുല സഭാകങ്കതനികേ സ്റ്റഭാര്ടപട്ട് നയവുല
എത്രകത്തഭാളല  സഹഭായകേരമഭാഫണനല  അതനികന്മല്  എഫന്തഭാഫക്ക  മഭാറങ്ങളഭാണട്ട്
ആവശലമഭായുളളഫതനമുള്ള  ചേര്ചയുല  പ്രസ്തുത  പരനിപഭാടനിയുഫട  ഭഭാഗമഭായനി
സലഘടനിപനിച്ചു.

(ബനി&സനി)  കകേരള  സ്റ്റഭാര്ടപട്ട്  മനിഷഫന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  സ്റ്റഭാര്ട്ടുപ്പുകേള  മുകഖേന
5  ലക്ഷല  രൂപ  വഫര  ഫചേലവനില്  ഫമഭാടബല്  ആപനികക്കഷനുകേള
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  16-1-2017-ഫല  ഉത്തരവുപ്രകേഭാരല  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല് ഒരു വകുപട്ട്  ഒരു വര്ഷല ഒരു
സലരലഭകേനനില് നനിനല രണട്ട്  ഫമഭാടബല് ആപനികക്കഷനുകേള മഭാത്രകമ വഭാങ്ങഭാവൂ
എന്ന വലവസയുണട്ട്.  ഓകരഭാ വകുപ്പുല അവരുഫട ഫെണനില് നനിനമഭാണട്ട് ഇതനിനുള്ള
തുകേ വനിനനികയഭാഗനികക്കണതട്ട്.
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ഫകേഭാരടനി ഇന്കഫെഭാപഭാര്ക്കട്ട്

77 (87) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഫകേഭാരടനി ഇന്കഫെഭാപഭാര്ക്കനിഫന്റെ രണഭാല ഘട വനികേസനല പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുല
എടട്ട്  നനിലകേളനിലഭായുള്ള പുതനിയ ഫകേടനിടല  നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ഉദ്ഘഭാടനല
നനിര്വ്വഹനിക്കുകേയുല  ഫചേയ്തുഫവങ്കനിലുല  പുതനിയ  കേമ്പനനികേള  പ്രസ്തുത  ഫകേടനിടത്തനില്
ഇനനിയുല പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിക്കഭാത്തതട്ട് ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഫകേടനിട  സമുചയത്തനില്  ഐ.ടനി.  കേമ്പനനികേള  പ്രവര്ത്തനല
ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുല കൂടുതല് ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട് ഫതഭാഴനിലവസരല ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുല
ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  Ground  Floor-ല്  സജമഭായ  സലത്തട്ട്  7  കേമ്പനനികേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ഒന്നഭാല  നനിലകൂടനി  പ്രവര്ത്തനസജമഭാകുകമ്പഭാള  11
കേമ്പനനികേളകൂടനി പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിക്കുല.

(ബനി)  Ground  Floor-ല് സജമഭായ സലത്തട്ട്  ഏകേകദശല  150-ഓളല  IT
ജതീവനക്കഭാരുണട്ട്.  ഈ ഫകേടനിടല  പൂര്ണസജമഭാകുകമ്പഭാള  3000  കപര്ക്കട്ട്  കനരനിടട്ട്
ഫതഭാഴനിലവസരമുണഭാകുല.  ഒന്നഭാല  നനിലകൂടനി  പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള  കൂടുതല്
കേമ്പനനികേള വരനികേയുല കൂടുതല് ഫതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കഫപടുകേയുല ഫചേയ്യുല.

കേണ്ണൂര് ടസബര് പഭാര്ക്കട്ട്

78  (88)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എരമല  പുല്ലുപഭാറയനില്  സഭാപനിക്കുന്ന  കേണ്ണൂര്  ഫഫസബര്  പഭാര്ക്കനിഫന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള ഏതട്ട് ഘട ല വഫര പൂര്ത്തനിയഭാഫയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇകപഭാള നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള നടന വരുനകണഭാ;

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  നടനവരുന്നനിഫലങ്കനില്  എന്തു  ഫകേഭാണഭാണട്ട്
പ്രവൃത്തനികേള നനിര്ത്തനി വചഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  എന്നട്ട്  പുനരഭാരലഭനിക്കഭാന്  കേഴനിയുഫമനല
ഫഫസബര് പഭാര്ക്കട്ട് എന്നട്ട് യഭാഥഭാര്തലമഭാകുഫമനല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ഫെദൗകണഷന് പണനി പൂര്ത്തനിയഭായനി.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  കകേരള കസ്റ്ററട്ട് ഐ.ടനി.  ഇന്ഫഭാസചര് ലനിമനിറഡനിഫന്റെ കബഭാര്ഡട്ട് മതീറനിലഗട്ട്
നനിര്കദ്ദേശല  അനുസരനിചട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ഈ  സലല  വലവസഭായ  വകുപനിനട്ട്  കൂടുതല്  ഫെലപ്രദമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  കേഴനിയുകമഭാ  എന്നട്ട്  വനിലയനിരുത്തനി  അവര്ക്കുകൂടനി  പ്രകയഭാജന
പ്രദമഭായ രതീതനിയനില് നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃത്തനികേള ക്രമതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

ഓണ്ടലനഭായനി അകപക്ഷ

79 (89) കഡഭാ  .   എല  .   ഫകേ  .   മുനതീര് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനില്  വനിവനിധ  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  ഫപഭാതു
ജനങ്ങളക്കട്ട് ഓണ്ടലനഭായനി അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള സദൗകേരലല അക്ഷയ
കകേന്ദ്രങ്ങള വഴനി മഭാത്രമഭായനി പരനിമനിതഫപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഓണ്ടലനനിലൂഫട  ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  സസന്തമഭായനി
അകപക്ഷകേള  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രഫത്ത  ആശയനിക്കഭാഫത  സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഉള്ള
അവകേഭാശല  സര്ക്കഭാര്  എടുത്തുകേളഞ്ഞതനിനുള്ള  കേഭാരണല  എന്തഭാണട്ട്  എന
ഫവളനിഫപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി) ഇത്തരത്തനില് അകപക്ഷ സസന്തമഭായനി ഓണ്ടലനനിലൂഫട സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള
അവകേഭാശല പുനനഃസഭാപനിച്ചു നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി)  ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ഓണ്ടലനഭായനി അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സദൗകേരലല അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങളവഴനി മഭാത്രമഭായനി പരനിമനിതഫപടുത്തനിയനിടനില.

സസഭാതനല സമര ഫപന്ഷന്

80 (90)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എല  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസഭാതനല  സമര  കസനഭാനനികേളക്കുള്ള  ഫപന്ഷന്  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  മതനിയഭായ  കരഖേകേകളഭാഫട  അകപക്ഷ  സമര്പനിച  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്
ടമലള്ളലപഭാറ  സസകദശനി  വനി.  വനി.  ചേഭാകക്കഭായുഫട  അകപക്ഷയുഫട  നനിജസനിതനി
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) അകപക്ഷകേനട്ട് ഫപന്ഷന് ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  തഭാഫഴപറയുന്ന സസഭാതനല സമര കസനഭാനനികേളക്കട്ട് സസഭാതനല സമര
കസനഭാനനി ഫപന്ഷനട്ട് അകപക്ഷനിക്കഭാന് അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുല:

സസഭാതനല സമരത്തനില് പഫങ്കടുത്തട്ട് രക്തസഭാക്ഷനിതസല വഹനിചവര്, സസഭാതനല
സമരത്തനില് പഫങ്കടുത്തട്ട് ജയനില്വഭാസമനുഭനിചവരഭാഫണങ്കനില് കുറഞ്ഞതട്ട് ആറട്ട് മഭാസല
ജയനില്  ശനിക്ഷയുല,  (സതീകേകളഭാ  പടനികേജഭാതനി  -പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാകരഭാ
ആഫണങ്കനില് തടവട്ട് മൂനമഭാസവുമഭായനിരനിക്കണല). കമല് വനിഭഭാഗത്തനിലുളളവര്, അറസ്റ്റട്ട്
വഭാറണട്ട്,  കകേഭാടതനി  കരഖേ,  ജയനില് കരഖേ എന്നനിവ ഹഭാജരഭാക്കണല.  ഈ കരഖേകേള
ഹഭാജരഭാക്കഭാന്  കേഴനിയഭാത്തവര്  രണട്ട്  സഹതടവുകേഭാരുഫട  സര്ടനിഫെനിക്കറട്ട്
(കകേഭാ-പ്രനിസണര് സര്ടനിഫെനിക്കറട്ട് (സനി.പനി.സനി.) നല്കേണല. ഈ സര്ടനിഫെനിക്കറട്ട് നല്കുന്ന
സഹതടവുകേഭാര് കുറഞ്ഞതട്ട് ഒരു വര്ഷല ജയനില് ശനിക്ഷ അനുഭവനിചവരഭായനിരനിക്കണല.
ജയനില്  കരഖേകേളനിഫലങ്കനികലഭാ  അവ  നഷ്ടഫപഫടങ്കനികലഭാ  കരഖേകേള  ലഭലമല  എന്നട്ട്
ബനഫപട അധനികേഭാരനികേളനില് നനിന്നട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാക്കനി സലസഭാന സര്ക്കഭാര്
എന്.എ.ആര്.സനി.  (കനഭാണ്  അവയബനിലനിറനി  റനികക്കഭാര്ഡട്ട്  സര്ടനിഫെനിക്കറട്ട്)  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  നല്കുല.  ആറട്ട്  മഭാസല  ഒളനിവനിലഭായനിരുന്നവരുല  കരഖേകേള
ഹഭാജരഭാക്കനിയഭാല്  ഫപന്ഷനട്ട്  അകപക്ഷനിക്കഭാന്  അര്ഹരഭാണട്ട്.  ഇവര്  പനി.ഫകേ.സനി.
(കപഴണല് കനഭാളജ്ഡട്ട് സര്ടനിഫെനിക്കറട്ട്) ഹഭാജരഭാക്കണല. കൂടഭാഫത വതീട്ടു തടങ്കല്, നഭാടു
കേടത്തഫപടവര്, ഭൂമനി നഷ്ടഫപടവര്, സനിരമഭായനി അലഗടവകേലലഫപടവര്, സര്ക്കഭാര്
കജഭാലനി  നഷ്ടഫപടവര്,  ചേമ്മേടനി  പ്രഹരകമറവര് എന്നനിവര്ക്കുല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ
സസതനതഭാ ടസനനികേട്ട് സമ്മേഭാന് ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി അകപക്ഷനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.

കകേരള സസഭാതനല സമര കസനഭാനനി ചേടല 1971 അനുസരനിചട്ട് സസഭാതനല സമര
കസനഭാനനികേളഭായനി  അലഗതീകേരനിക്കഭാന്,  ബനിടതീഷട്ട്  ഭരണത്തനിഫനതനിഫര  അഫലങ്കനില്
അവഫര  സഹഭായനിക്കുന്നവര്ഫക്കതനിഫരയുളള  കദശതീയ  പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങളനില്
ഭഭാഗഭഭാക്കഭാവുകേയുല  ആറു  മഭാസത്തനില്  കൂടുതല്  ജയനില്വഭാസല  അനുഷനിക്കുകേ,
തൂക്കനികലറഫപടുകേ,  കപഭാലതീസട്ട്  ലഭാത്തനി  ചേഭാര്ജനികലഭാ  ഫവടനിഫവപനികലഭാ  മരണല
സലഭവനിക്കുകേ,  കജഭാലനികയഭാ സസകത്തഭാ നഷ്ടഫപടുകേ,  സനിരമഭായ അലഗടവകേലലകമഭാ
മഭാരകേകരഭാഗകമഭാ  പനിടനിഫപടുകേ,  അറസ്റ്റട്ട്  വഭാറന്റെട്ട്  പുറഫപടുവനിചതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ആറുമഭാസത്തനില് കൂടുതല് ഒളനിവനില് കേഴനിയുകേ എന്നനിവയനികലഫതങ്കനിലുല കവണല.  ഇവ
ഫതളനിയനിക്കുന്ന കരഖേകേളഭായ കകേഭാടതനി കരഖേ, ജയനില് കരഖേ, അറസ്റ്റട്ട് വഭാറണട്ട് എന്നനിവ
ഹഭാജരഭാക്കുകേയുല കവണല.
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(ബനി) ശതീ.  വനി.  വനി.  ചേഭാകക്കഭാ,  ഫവട്ടുകേഭാടനില്വതീടട്ട്,  ടമലള്ളല പഭാറ,  പുതുപഭാടനി,
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  കേളക്ടര്  മുകഖേന  സമര്പനിച  അകപക്ഷയനില്
സസതനതഭാ  ടസനനികേട്ട്  സമ്മേഭാന്  ഫപന്ഷനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
ശനിപഭാര്ശഫചേയ്യുന്നതനിനുള്ള മതനിയഭായ കരഖേകേളഭായ കകേഭാടതനി  കരഖേ,  ജയനില്  കരഖേ,
അറസ്റ്റട്ട്  വഭാറന്റെട്ട്  എന്നനിവ  ഹഭാജരഭാക്കനിയനിരുന്നനില.   കരഖേകേള  ഹഭാജരഭാക്കഭാനഭായനി
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  കേളക്ടര്  മുകഖേന  8-10-2016-ല്  ആവശലഫപടനിരുന.  ബനഫപട
കരഖേകേള അകപക്ഷകേനട്ട്  ഹഭാജരഭാക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞനിടനിഫലന്നട്ട്  7-2-2017-ല് കേളക്ടര്
റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  

മതനിയഭായ  കരഖേകേള  ഹഭാജരഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല്  അകപക്ഷകേനട്ട്  സലസഭാന
സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ സസഭാതനല സമര കസനഭാനനി ഫപന്ഷനുല ലഭനിക്കുന്നനില.

(സനി)  പനിരനിവട്ട്  'എ'  യനില്  പ്രതനിപഭാദനിച  ഫതളനിവുകരഖേകേള  ഉളഫപഫടയുള്ള
പൂര്ണമഭായ  അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്ന  മുറയ്ക്കുമഭാത്രകമ  സസഭാതനല  സമര  കസനഭാനനി
ഫപന്ഷന് അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള. 

ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായല

81  (91)  ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  സനി.എല.ഡനി.
ആര്.എഫെട്ട്.-ല് നനിന്നട്ട് ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായല കതടനി എത്ര അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  ഈ ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷല  2017  ജനുവരനി
31 വഫര ഈ ഇനത്തനില് എത്ര തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്, ജനില തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായത്തനിനഭായനി  മുന്  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്
സമർപനിച  എത്ര  അകപക്ഷകേള  തതീരുമഭാനല  കേല്പനിക്കഭാഫത  ഫകേടനിക്കനിടക്കുന
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേളനികന്മല്  എകന്നക്കട്ട്  തതീര്പട്ട്  കേല്പനിക്കുല  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 73916 അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി  &ഡനി)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സമര്പനിക്കഫപട  അര്ഹതയുള്ള
അകപക്ഷകേളനില് തുകേ അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവട്ട് പുറഫപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കേമ്മ്യൂ നനിന്നട്ട് കുഴഞ്ഞുവതീണട്ട് മരണഫപടവര്

82  (92)  ശതീ  .    ഫകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കനഭാടട്ട് നനികരഭാധനഫത്ത തുടര്ന്നട്ട് പണല വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി എ.റനി.എല.-നു
മുന്പനിലുല ബഭാങ്കനിനട്ട് മുന്പനിലുല കേമ്മ്യൂ നനിന്നട്ട് കേഷ്ടത അനുഭവനിച എത്ര കപര് കുഴഞ്ഞട്ട്
വതീണട്ട് മരണഫപടുകേയുണഭായനി; വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പകരതരുഫട  കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  എഫന്തങ്കനിലുല
സഹഭായല പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കനഭാടട്ട് നനികരഭാധനഫത്ത തുടര്ന്നട്ട് പണല വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി/അസഭാധുവഭായ
കനഭാടട്ട് മഭാറ്റുന്നതനിനഭായനി ബഭാങ്കനില് കേമ്മ്യൂ നനില്ക്കുന്നതനിനനിഫട ഫകേഭാലല, മലപ്പുറല, കേണ്ണൂര്,
ആലപ്പുഴ  ജനിലകേളനില്  ഒരഭാള  വതീതല  മരണഫപടനിട്ടുളളതഭായനി  ബനഫപട  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാര് റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) സഹഭായല നല്കുന്ന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.

ചേനികേനിത്സഭാ ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനല ധനസഹഭായല

83 (94) ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മുഖേലമനനിയുഫട  ചേനികേനിത്സഭാ  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനല  ചേനികേനിത്സഭാ
ധനസഹഭായല  ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  എല.എല്.എ.-യുഫട  ശനിപഭാര്ശ  പ്രകേഭാരല
അയക്കുന്ന  അകപക്ഷയനികന്മല്  അനുവദനിക്കുന്ന  തുകേയുഫട  വനിശദഭാലശങ്ങള
ബനഫപട  എല.എല്.എ.മഭാഫര  അറനിയനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കവണ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

മുഖേലമനനിയുഫട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനല  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായല
അനുവദനിചട്ട്  പുറഫപടുവനിക്കുന്ന  ഉത്തരവുകേള  ഇന്ഫെര്കമഷന്  ആന്റെട്ട്  പബ്ലൈനികേട്ട്
റനികലഷന്സട്ട്  വകുപനിഫന്റെ  ഫവബ്ടസറനില്  പ്രസനിദതീകേരനിച്ചുവരുന.  ആധുനനികേ
സഭാകങ്കതനികേവനിദലയുഫട  സഹഭായകത്തഭാഫട  എല.എല്.എ.-മഭാര്  മുകഖേന  ലഭനിക്കുന്ന
അകപക്ഷകേളുഫട  തല്സനിതനി  ബനഫപട  എല.എല്.എ.-മഭാര്ക്കട്ട്  കനരനിട്ടു
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുതകേലവനിധമുളള സലവനിധഭാനല ഏര്ഫപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.
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നഷ്ടപരനിഹഭാര പഭാകക്കജട്ട്

84 (96) ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ഫനലനിക്കുന്നട്ട് :
ശതീ  .    പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് :
ശതീ  .    എന്  .   ഷലസദ്ദേതീന് :
ശതീ  .     ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനില :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കുള്ള  നഷ്ടപരനിഹഭാര  പഭാകക്കജട്ട്
നടപഭാക്കുന്നതനില് അലലഭഭാവമുണഭായതഭായനി ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  കേതീടനഭാശനിനനി കേമ്പനനികേളുഫട ഭഭാഗത്തുനനിനണഭായ അനഭാസയ്ഫക്കതനിഫര
എഫന്തലഭാല നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  നഷ്ടപരനിഹഭാരല  മൂനമഭാസത്തനിനകേല  നല്കേണഫമന്ന  സപ്രതീലകകേഭാടതനി
വനിധനി നടപഭാക്കഭാന് എഫന്തലഭാല നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുഫണന്നട്ട് ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) ഇല.

(ബനി)  2011  ജനുവരനി  മഭാസത്തനില്  കദശതീയ  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന്
എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതരഭായവര്ക്കട്ട്  പ്രകതലകേ  ധനസഹഭായല
നല്കേണഫമന്നട്ട്  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  ഫചേയതനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ഫസഷലലനിസ്റ്റട്ട്  ഫമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പുകേള നടത്തനി  ദുരനിതബഭാധനിതരഭായവരുഫട  പടനികേ
തയ്യഭാറഭാക്കുകേയുല  നഷ്ടപരനിഹഭാരല  അനുവദനിക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുല  ഫചേയ്തു.
അപ്രകേഭാരല  രണ്ടു  ഗഡക്കളഭായനി  ധനസഹഭായല  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത
ധനസഹഭായല  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തങ്ങളുഫട  കേശുമഭാവനിന്  കതഭാടങ്ങളനില്
എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  ആകേഭാശ  മഭാര്കഗ്ഗന  തളനിച  പഭാകന്റെഷന്  കകേഭാര്പകറഷനനില്
നനിനല  ഫമഭാത്തല  53.105  കകേഭാടനി  രൂപ  ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  എന്കഡഭാസളഫെഭാന്
ദുരനിത  ബഭാധനിതരുഫട  ശഭാരതീരനികേവുല  മഭാനസനികേവുമഭായ  സമഗ  പുനരധനിവഭാസല
ലക്ഷലമഭാക്കനി ഒരു റതീഹഭാബനിലനികറഷന് വനികലജട്ട് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിഫല മൂളനിയഭാര്
വനികലജനില്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  മൂളനിയഭാര്
പഞഭായത്തനില്  പഭാകന്റെഷന്  കകേഭാര്പകറഷഫന്റെ  ഫഫകേവശമുള്ള  ഭൂമനിയനില്നനിന്നട്ട്
റതീഹഭാബനിലനികറഷന്  വനികലജനിനട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ  25  ഏക്കര്  അനുവദനിച്ചു
കേനിടനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാഫത  ബനഫപട  കേമ്പനനികേളനില്നനിനല  ധനസഹഭായല
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുല സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ബഹു.  സപ്രതീല  കകേഭാടതനിയുഫട  വനിധനി  പ്രകേഭാരല  എന്കഡഭാസളഫെഭാന്
ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട് 5 ലക്ഷല രൂപ വതീതല ധനസഹഭായല അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് 292.4
കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട് കവണതട്ട്.   ഇതനില് ഇതുവഫര ധനസഹഭായല അനുവദനിച തുകേ
കുറയ്ക്കുകമ്പഭാള ബഭാക്കനി ധനസഹഭായല അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  200 കകേഭാടനി രൂപകയഭാളല
കവണനിവരുഫമന്നഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ആവശലമഭായ ഫെണട്ട് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.
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നഷ്ടപരനിഹഭാരല

85  (97)  ശതീ  .    ഫകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് എന്കഡഭാസളഫെഭാന് ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരല
നല്കുന്നതട്ട്  സലബനനിചട്ട്  സപ്രതീല  കകേഭാടതനി  വനിധനി  പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ആരുഫട  ഹര്ജനി  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  സപ്രതീല  കകേഭാടതനി  വനിധനി
പുറഫപടുവനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് ;

(സനി) വനിധനിയുഫട അടനിസഭാനത്തനില് എഫന്തങ്കനിലുല നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ
ഫയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വനിതരണല  ഫചേയ്യഭാന്  ബഭാക്കനിയുള്ള
ആശസഭാസധനല  5  ലക്ഷല  രൂപ കേണക്കഭാക്കനി ദുരനിതബഭാധനിതരഭായ എലഭാകപര്ക്കുല
വനിധനി പുറഫപടുവനിച തതീയതനി മുതല് മൂന മഭാസത്തനിനകേല വനിതരണല ഫചേയ്യണഫമനല
ധനസഹഭായല  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  തുകേ  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനികന്നഭാ
എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  നനിര്മ്മേനിചനിരുന്ന  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങളനില്നനികന്നഭാ
ഈടഭാക്കഭാഫമനല  എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  പുനരധനിവഭാസവുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്
ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  ആജതീവനഭാന്തല  പൂര്ണ  ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാനുല ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഫഡകമഭാക്രഭാറനികേട്ട്  യൂത്തട്ട്  ഫഫെഡകറഷന്  ഓഫെട്ട്  ഇന്തലയുഫട  (DYFI)
ഹര്ജനിയനികന്മലഭാണട്ട് സപ്രതീല കകേഭാടതനി വനിധനി പുറഫപടുവനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  ബഹു.  സപ്രതീല  കകേഭാടതനിയുഫട  വനിധനിപ്രകേഭാരല  5  ലക്ഷല  രൂപ  വതീതല
ധനസഹഭായല  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  292.4  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  കവണനിവരുന്നതട്ട്.
ഇതനില്  കദശതീയ  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന്  ശനിപഭാര്ശ  ഫചേയതനിന്പ്രകേഭാരല
ഇതനിനകേല  അനുവദനിച  തുകേ  കുറയ്ക്കുകമ്പഭാള  ബഭാക്കനി  ധനസഹഭായല
അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  200  കകേഭാടനി  രൂപ  കവണനിവരുഫമന്നഭാണട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  2011  ജനുവരനി  മഭാസത്തനില്  കദശതീയ  മനുഷലഭാവകേഭാശ
കേമ്മേതീഷന് എന്കഡഭാസളഫെഭാന് ദുരനിതബഭാധനിതരഭായവര്ക്കട്ട് പ്രകതലകേ ധനസഹഭായല
നല്കേണഫമന്നട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  ഫചേയതനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എന്കഡഭാസളഫെഭാന്
ദുരനിതബഭാധനിതരുഫട  പടനികേയനില്നനിനല  പൂര്ണമഭായുല  കേനിടപനിലഭായവര്ക്കുല
ബദനിമഭാന്ദലല സലഭവനിചവര്ക്കുല എന്കഡഭാസളഫെഭാന് ദുരനിതലമൂലല മരണഫപടവരുഫട
ആശനിതര്ക്കുല 5  ലക്ഷല രൂപ വതീതവുല ശഭാരതീരനികേ ടവകേലലല ഉളളവര് കേലഭാന്സര്
കരഭാഗനികേള എന്നനിവര്ക്കട്ട് മൂനലക്ഷല രൂപ വതീതവുല ഗഡക്കളഭായനി നല്കുന്നതനിനുല
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുല  ആദലഗഡവഭായനി  45.745  കകേഭാടനി  രൂപയുല  രണഭാല  ഗഡവഭായനി
44.466 കകേഭാടനി രൂപയുല ധനസഹഭായമഭായനി അനുവദനിക്കുകേയുല ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.
37/2020
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എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതരുഫട  ശഭാരതീരനികേവുല  മഭാനസനികേവുമഭായ

സമഗ  പുനരധനിവഭാസല  ലക്ഷലമഭാക്കനി  ഒരു  റതീഹഭാബനിലനികറഷന്  വനികലജട്ട്

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിഫല  മൂളനിയഭാര്  വനികലജനില്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്

തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  മൂളനിയഭാര്  പഞഭായത്തനില്  പഭാകന്റെഷന്

കകേഭാര്പകറഷഫന്റെ  ടകേവശമുളള  ഭൂമനിയനില്നനിന്നട്ട്  റതീഹഭാബനിലനികറഷന്  വനികലജനിനട്ട്

അനുകയഭാജലമഭായ  25  ഏക്കര് ഭൂമനി  അനുവദനിച്ചുകേനിടനിയനിട്ടുണട്ട്.  എന്കഡഭാസളഫെഭാന്

പുനരധനിവഭാസപ്രവര്ത്തനവുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  ആജതീവനഭാന്തല

പൂര്ണ  ആകരഭാഗലപരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  സദൗജനല  ഫസഷലലനിസ്റ്റട്ട്

ആന്റെട്ട്  സൂപര്ഫസഷലഭാലനിറനി  ചേനികേനിത്സ  ലഭലമഭാക്കനിവരുന.  ആയതനികലക്കഭായനി

കകേരളത്തനിലുല  കേര്ണഭാടകേയനിലുമഭായനി  17  ആശുപത്രനികേള  എലപഭാനല്

ഫചേയ്യഫപടനിട്ടുണട്ട്.  ബഹു.  സപ്രതീല  കകേഭാടതനി  വനിധനിയനില്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതനിന്

പ്രകേഭാരല  എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  പുനരധനിവഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിനല  ധനസഹഭായല  ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള  വനിശദമഭായ  ഒരു

ഫപ്രഭാകപഭാസല്കൂടനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ബനഫപട

കേമ്പനനികേളനില്നനിനല  ധനസഹഭായല  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേളുല

പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.

എന്കഡഭാസളഫെഭാന് ദുരനിത ബഭാധനിതര്

86  (98)  ശതീ  .    ഫകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എന്കഡഭാസളഫെഭാന് ദുരനിതബഭാധനിതരുഫട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  എഫന്തങ്കനിലുല

പദതനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതുസലബനനിചട്ട്  എഫന്തങ്കനിലുല  അനുകൂല  നടപടനി  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനിഫന്റ ഭഭാഗത്തു നനിനല ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)   ഉണട്ട്.  50073/ജനി1/2010/ആകുവ.  നമ്പര് കേത്തട്ട്  പ്രകേഭാരല  8-8-

2011-നട്ട് എന്കഡഭാസളഫെഭാന് ദുരനിതബഭാധനിതരുഫട കക്ഷമത്തനിനഭായനി 485.33 കകേഭാടനി

രൂപ ആവശലഫപട്ടുഫകേഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ഫമന്റെനിനട്ട് ഫപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിരുന

ഫവങ്കനിലുല ധനസഹഭായല ലഭലമഭായനിടനില.
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നഷ്ടപരനിഹഭാരല

87  (99)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴനി  അലനി :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എന്കഡഭാസളഫെഭാന് ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരല നല്കുന്നതനിനട്ട്
ബഹു. സപ്രതീല കകേഭാടതനി ഉത്തരവട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ടനി  തുകേ  കേമ്പനനികേളനില്നനിനല  ഇദൗടഭാക്കനി  നല്കേഭാനഭാകണഭാ
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി) പ്രസ്തസ്തുത ഉത്തരവനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് തുകേ വനിതരണല ഫചേയ്യുന്നതനിനട്ട്
എഫന്തങ്കനിലുല നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇദൗ  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കഭായനി  ആജതീവനഭാന്ത  ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  എഫന്തങ്കനിലുല  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  സപ്രതീല കകേഭാടതനി ഉത്തരവുപ്രകേഭാരല ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായല
അനുവദനിക്കഭാനുല  അനുവദനിച  തുകേ  ബനഫപട  കേമ്പനനികേളനില്നനികന്നഭാ
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനികന്നഭാ ഈടഭാക്കുന്നതനിനുമഭാണട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതട്ട്.

(സനി)  എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതരഭായനിട്ടുളളവര്ക്കട്ട്  വനിവനിധ
തരത്തനിലുളള സഹഭായങ്ങള അനുവദനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി ഫസഷലലനിസ്റ്റട്ട് ഫമഡനിക്കല്
കേലഭാമ്പുകേള  നടത്തനി  പടനികേ  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബഹു.  സപ്രതീല  കകേഭാടതനിയുഫട
വനിധനിപ്രകേഭാരല  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  5  ലക്ഷല  രൂപ  വതീതല  ധനസഹഭായല
അനുവദനികക്കണനിവരുകമ്പഭാള ആഫകേ  292.4  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  കവണനിവരുന്നതട്ട്.
ഇതനില്  കദശതീയ  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന്  ശനിപഭാര്ശ  ഫചേയതനിന്പ്രകേഭാരല
അനുവദനിച  തുകേ  കുറയ്ക്കുകമ്പഭാള  ബഭാക്കനി  ധനസഹഭായല  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  200
കകേഭാടനി രൂപ കവണനിവരുഫമന്നഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളളതട്ട്.

2011  ജനുവരനി  മഭാസത്തനില്  കദശതീയ  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന്
എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതരഭായവര്ക്കട്ട്  പ്രകതലകേ  ധനസഹഭായല
നല്കേണഫമന്നട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  ഫചേയതനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എന്കഡഭാസളഫെഭാന്
ദുരനിതബഭാധനിതരുഫട  പടനികേയനില്നനിനല  പൂര്ണമഭായുല  കേനിടപനിലഭായവര്ക്കുല
ബദനിമഭാന്ദലല സലഭവനിചവര്ക്കുല എന്കഡഭാസളഫെഭാന് ദുരനിതലമൂലല മരണഫപടവരുഫട
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ആശനിതര്ക്കുല 5 ലക്ഷല രൂപ വതീതവുല ശഭാരതീരനികേ ടവകേലലല ഉളളവര്, കേലഭാന്സര്
കരഭാഗനികേള എന്നനിവര്ക്കട്ട്  മൂനലക്ഷല  രൂപ  വതീതവുല  ഗഡക്കളഭായനി  നല്കുന്നതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുല ആദലഗഡവഭായനി  45.745  കകേഭാടനി  രൂപയുല രണഭാല ഗഡവഭായനി
44.466 കകേഭാടനി രൂപയുല ധനസഹഭായമഭായനി അനുവദനിക്കുകേയുല ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  പുനരധനിവഭാസപ്രവര്ത്തനവുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്
ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  ആജതീവനഭാന്തല  പൂര്ണ  ആകരഭാഗലപരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തു
ന്നതനിനഭായനി  സദൗജനല  ഫസഷലലനിസ്റ്റട്ട്  ആന്റെട്ട്  സൂപര്ഫസഷലഭാലനിറനി  ചേനികേനിത്സ
ലഭലമഭാക്കനിവരുന.  ആയതനികലക്കഭായനി  കകേരളത്തനിലുല  കേര്ണഭാടകേയനിലുമഭായനി
17 ആശുപത്രനികേള എലപഭാനല് ഫചേയ്യഫപടനിട്ടുണട്ട്.

കേനിടപനിലഭായ  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  വതീടനിഫലത്തനി  ചേനികേനിത്സ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ഫമഡനിക്കല്  യൂണനിറ്റുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ആവശലമഭായ  വതീടുകേളനില്  ഫചേന്നട്ട്
സഭാന്തസന  ചേനികേനിത്സ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലയനിഫല  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്
സ്റ്റഭാഫെട്ട്  നഴ്സുമഭാഫര  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  വൃക്കകരഭാഗ  ബഭാധനിതരനില്  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്
ആവശലമഭായനി  വരുന്നവര്ക്കട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്
ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറട്ട് ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 8 ഡയഭാലനിസനിസട്ട് ഫമഷതീനുകേള ഇതനിനഭായനി
സജതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതഫര  ചേനികേനിത്സയഭായനി
ആശുപത്രനികേളനില്  എത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ജനിലയനിഫല  11  പഞഭായത്തുകേളനിലുല
വഭാഹനസദൗകേരലല  ഏര്ഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഫമഭാടബല്  ഫമഡനിക്കല്  ടതീല
ദുരനിതബഭാധനിതരഭായനി കേനിടപനിലഭായ കരഭാഗനികേളുഫട വതീടനില് ഫചേന്നട്ട് സദൗജനല ചേനികേനിത്സ
നല്കേനിവരുനണട്ട്.  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനി,  ജനറല്  ആശുപത്രനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
സസജമഭായ  ഫെനിസനികയഭാ  ഫതറഭാപനി  യൂണനിറ്റുകേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  സദൗജനല
ചേനികേനിത്സഭായനിനത്തനില്  നഭാലട്ട്  കകേഭാടനി  രൂപകയഭാളല  പ്രതനിവര്ഷല  ഫചേലവഭാകുനണട്ട്.
എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിത  പടനികേയനില്  ഉളഫപടനിട്ടുള്ളവര്ക്കട്ട്  കകേരള
കസഭാഷലല്  ഫസകേമ്മ്യൂരനിറനി  മനിഷന്  മുകഖേന  അവരുഫട  കരഭാഗഭാവസയുഫട
അടനിസഭാനത്തനില്  കേഭാറഗറനി  തനിരനിചട്ട്  1200  രൂപ,  1700  രൂപ,  2200  രൂപ
നനിരക്കനില് നനിലവനില് പ്രതനിമഭാസ ധനസഹഭായല അനുവദനിച്ചു വരുനണട്ട്.

എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  ദുരനിതലമൂലല  പൂര്ണമഭായുല  കേനിടപനിലഭായവകരഭാ
ബദനിമഭാന്ദലല സലഭവനിചനിട്ടുളളവകരഭാ ആയവഫര  (പരസഹഭായല കൂടഭാഫത ജതീവനിക്കഭാന്
കേഴനിയഭാത്തവഫര)  പരനിചേരനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  ഫസഷലല്  ആശസഭാസ  കേനിരണല  പദതനി
മുകഖേന  പ്രതനിമഭാസല  700  രൂപ  നനിരക്കനില്  ധനസഹഭായല  നല്കുനണട്ട്.
മഭാനസനികേടവകേലലമുളള  കുടനികേളക്കഭായനി  7  ബഡ്സട്ട്  സ്കൂളുകേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുനണട്ട്. പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേളക്കട്ട് വഭാഹനസദൗകേരലവുല ഏര്ഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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മുഖേലമനനിയുഫട ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായ നനിധനി

88  (100)  ശതീ  .    പനി  .    ഫകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷല  തനിരൂരങ്ങഭാടനി  മണ്ഡലത്തനില്
മുഖേലമനനിയുഫട ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായ നനിധനിയനില്നനിനല തുകേ അനുവദനിക്കഫപടവരുഫട
കപരുല കമല്വനിലഭാസവുല അനുവദനിച തുകേയുല പടനികേ തനിരനിചട്ട് നല്കേഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

മണ്ഡലല തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള സൂക്ഷനിക്കഭാറനില.

ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനി

89  (101)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാല :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖേലമനനിയുഫട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനല  ഏഫതഭാഫക്ക
കരഭാഗങ്ങളുഫട  ചേനികേനിത്സയഭാണട്ട്  ധനസഹഭായല  അനുവദനിക്കുന്നഫതനല,  അതനിനഭായനി
എഫന്തഭാഫക്ക കരഖേകേളഭാണട്ട് ഹഭാജരഭാകക്കണഫതനല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  മൂവഭാറ്റുപുഴ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്നനിനല  എത്ര  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായ  അകപക്ഷകേള
ലഭനിച്ചു എനല അവയനില് എത്ര രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുഫണനല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേലഭാന്സര്,  വൃക്ക,  കേരള,  ഹൃദയല,  നമ്മ്യൂകറഭാ  സലബനമഭായ  ഗുരുതര
കരഭാഗങ്ങളുഫട  ചേനികേനിത്സയഭാണട്ട്  ധനസഹഭായല  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി
ഫമഡനിക്കല് സര്ടനിഫെനിക്കറട്ട്,  വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാന സര്ടനിഫെനിക്കറട്ട്,  തനിരനിചറനില് കരഖേ
എന്നനിവ ഹഭാജരഭാക്കണല.

(ബനി) മണ്ഡലല തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള സൂക്ഷനിക്കഭാറനില.

മുഖേലമനനിയുഫട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനി

90  (102)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ഫകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖേലമനനിയുഫട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്  ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായത്തനിനഭായനി
ചേനികേനിത്സഭാ  സര്ടനിഫെനിക്കറട്ട്  ഉള്ളടക്കല  ഫചേയട്ട്  അകപക്ഷനിക്കുന്നവകരഭാടട്ട്  പനിന്നതീടുള്ള
അകനസഷണ  സമയത്തട്ട്  ബനഫപട  വനികലജട്ട്  ആഫെതീസര്മഭാര്  വതീണ്ടുല  ചേനികേനിത്സഭാ
സര്ടനിഫെനിക്കറട്ട് ആവശലഫപടട്ട് ബദനിമുടനിക്കുന്നതട്ട് സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായവുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്  ഫചേങ്ങന്നൂര്  തഭാലൂക്കനിഫല
അകപക്ഷകേരുഫട  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള,  അകനസഷണങ്ങള,  വനികലജട്ട്
ആഫെതീസട്ട്,  തഭാലൂക്കട്ട്  ആഫെതീസട്ട്,  ജനിലഭാ  കേളക്ടകററട്ട്  എന്നതീ  ആഫെതീസകേളനില്
ഫപന്ഡനിലഗട്ട്  ആയതുമൂലല  അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായല  ടവകുന്നതട്ട്
ഒഴനിവഭാക്കഭാന് മറ്റുമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സര്ക്കഭാര് ആരഭായുകമഭാ;

(സനി)  ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായത്തനിനഭായനി  അകപക്ഷനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  കവഗത്തനില്
സഹഭായല ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള സലവനിധഭാനല സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  മുഖേലമനനിയുഫട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനല  ധനസഹഭായല
ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളള  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരല  ആറു  മഭാസത്തനിനകേല
എടുത്ത ഫമഡനിക്കല് സര്ടനിഫെനിക്കറനില് ബനഫപട കഡഭാക്ടറുഫടയുല കഹഭാസനിറനിലനിഫന്റെയുല
സതീല്  പതനിപനിചനിട്ടുഫണങ്കനില് വതീണ്ടുല ഫമഡനിക്കല് കരഖേകേള ആവശലഫപടഭാറനില.

(ബനി&സനി)  ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായല  ടവകുന്നതട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കഭാന്  ഓണ്ടലന്
സലവനിധഭാനല ഇകപഭാള ഏര്ഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില് നനിനള്ള തുകേ

91 (103) ശതീ  .   വനി  .   ഫകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖേലമനനിയുഫട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനല  അനുവദനിക്കുന്ന  തുകേ
സലബനനിച  വനിവരങ്ങള  അതഭാതട്ട്  സമയങ്ങളനില്  മണ്ഡലല  അടനിസഭാനത്തനില്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  എല.എല്.എ.-മഭാരുഫട  കേകത്തഭാടുകൂടനി  സമര്പനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേളനില്
അനുവദനിക്കുന്ന  തുകേയുഫട  വനിവരങ്ങള  അവഫര  അറനിയനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  മുഖേലമനനിയുഫട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനല  തുകേ  അനുവദനിചട്ട്
പുറഫപടുവനിക്കുന്ന ഉത്തരവുകേള അകപഭാളത്തഫന്ന ഇന്ഫെര്കമഷന് ആന്റെട്ട്  പബ്ലൈനികേട്ട്
റനികലഷന്സട്ട് വകുപനിഫന്റെ ഫവബ്ടസറനില് പ്രസനിദതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ആധുനനികേ സഭാകങ്കതനികേവനിദലയുഫട സഹഭായകത്തഭാഫട എല.എല്.എ.-മഭാര്
സമര്പനിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേളുഫട  വനിവരങ്ങള  കനരനിട്ടുലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
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ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനളള സഹഭായല

92  (104)  ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖേലമനനിയുഫട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനല  സഹഭായല
ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസല വരുന്നതട്ട് ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കേഭാന്സര് കപഭാലുള്ള മഭാരകേ കരഭാഗങ്ങളക്കുള്ള ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായല
ഉടനടനി ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓണ്ടലന്  മുകഖേന  അകപക്ഷ  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിഫനക്കുറനിചട്ട്
ആകലഭാചേനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി) കേഭാലതഭാമസല ഒഴനിവഭാക്കനി ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായല ലഭലമഭാക്കുന്നതനി
കലക്കഭായനി ഓണ്ടലന് സലവനിധഭാനല ഏര്ഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനളള ആനുകൂലലല

93  (105) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷല  മുഖേലമനനിയുഫട
ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനല  ആനുകൂലലല  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  മങ്കട  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്നനിനല  എത്ര  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുഫണന്നട്ട്  അകപക്ഷകേരുഫട
കപരുളഫപഫടയുള്ള വനിവരല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില് എത്ര കപര്ക്കട്ട് തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുഫണന്നട്ട് കപരട്ട്,  അനുവദനിച
തുകേ എന്നനിവയുളഫപഫടയുള്ള വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുഖേലമനനിയുഫട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനല  സഹഭായല
നല്കുന്നതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസല  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉഫണങ്കനില്  എന്തുഫകേഭാഫണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) മണ്ഡലല തനിരനിച്ചുളള കേണക്കുകേള സൂക്ഷനിക്കഭാറനില.

(സനി)  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  ലഭനിച്ചുഫകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേളനികന്മല്
സമകയഭാചേനിതമഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിചട്ട് ഉത്തരവുകേള പുറഫപടുവനിച്ചുവരുന.
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ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിക്കുള്ള അകപക്ഷകേള

94 (106)  ഫപ്രഭാഫെ  .    ഫകേ  .    യു  .    അരുണന് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖേലമനനിയുഫട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനളള  ധനസഹഭായത്തനിനട്ട്
അകപക്ഷനിചനിരുന്നവരനിൽ  മുന്സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചതുല  എന്നഭാല്  സഹഭായല
നല്കേഭാതനിരുന്നതുമഭായ എത്ര അകപക്ഷകേര് ഉണഭായനിരുനഫവന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേളനില്  എത്ര  എണത്തനിനട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്
സഹഭായധനല  അനുവദനിക്കുകേയുണഭാഫയനല  അതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ
ഫചേലവഴനിച്ചുഫവനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) മുന്സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചതുല എന്നഭാല് സഹഭായല ലഭനിക്കഭാതനിരുന്നതുമഭായ
അര്ഹതയുളള  എലഭാ  അകപക്ഷകേളനിലുല  ധനസഹഭായല  അനുവദനിചട്ട്  ഉത്തരവട്ട്
പുറഫപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

ആനുകൂലലല ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസല

95 (107) ശതീ  .   ഡനി  .   ഫകേ  .   മുരളനി : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖേലമനനിയുഫട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനള്ള  ധനസഹഭായല
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷകേളനികന്മല് എത്ര ദനിവസത്തനിനകേല തതീരുമഭാനമുണഭാക്കനി
തുകേ വനിതരണല ഫചേയ്യണഫമന്നഭാണട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് കേഭാലതഭാമസല ഉണഭാകുന്നതട്ട് ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേഭാലതഭാമസല ഉണഭാകുനഫവങ്കനില് അതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി)  ധനസഹഭായത്തനിനട്ട്  അര്ഹതയുള്ളതുല  പൂര്ണവുമഭായതുമഭായ
അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  കേഴനിയുന്നത്ര  കവഗത്തനില്  തഫന്ന  ഉത്തരവട്ട്
പുറഫപടുവനിക്കഭാറുണട്ട്.  അകപക്ഷകേരുഫട  ബഭാഹുലലവുല  ഫെണനിഫന്റെ  അപരലഭാപ്തതയുലമൂലല
ഉത്തരവട്ട്  പുറഫപടുവനിചട്ട്  കേഴനിഞ്ഞഭാലുല  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  തുകേ  ലഭലമഭാകേഭാന്
കേഭാലതഭാമസല  കനരനിടുനണട്ട്.  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്  അനുവദനിക്കുന്ന  തുകേ
14 ദനിവസത്തനിനകേവുല സര്ക്കഭാര് ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിഫന്റെ കപരട്ട് എടുത്തട്ട് പറഞ്ഞുഫകേഭാണട്ട്
അനുവദനിക്കുന്ന  തുകേ  ഒരു  മഭാസത്തനിനകേവുല  വനിതരണല  ഫചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  മുഖേലമനനിയുഫട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനള്ള
ധനസഹഭായ വനിതരണത്തനിഫല കേഭാലതഭാമസല ഒഴനിവഭാക്കഭാന് ഇകപഭാള ഓണ്ടലന്
സലവനിധഭാനലകൂടനി ഏര്ഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനള്ള സഹഭായല

96  (108)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എല  .    കജഭാണ് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷല  മുഖേലമനനിയുഫട  ദുരനിതഭാശസഭാസ
നനിധനിയനില്നനിനള്ള  സഹഭായത്തനിനഭായനി  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളുഫട  എണല  ജനില
തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുല  ധനസഹഭായല  അനുവദനിക്കഫപടവരുഫട  എണല
എത്രഫയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  അനുവദനിക്കഫപട  ധനസഹഭായല  ലഭനിക്കഭാത്തവരുഫട  എണല  ജനില
തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനള്ള  സഹഭായത്തനിനഭായനി  ലഭനിച  എത്ര
അകപക്ഷകേള ഇക്കഭാലയളവനില് നനിരസനിക്കഫപടുകേയുണഭായനി എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ-  ഡനി) അനുബനല (1,2,3 &4) ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനളള  ധനസഹഭായല

97 (109) ശതീ  .   ഡനി  .   ഫകേ  .   മുരളനി : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നകശഷല തനിരുവനന്തപുരല ജനിലയനിഫല ഫനടുമങ്ങഭാടട്ട്
തഭാലൂക്കനില്  മുഖേലമനനിയുഫട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനല  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്
ധനസഹഭായല അനുവദനിച്ചു;

(ബനി) ധനസഹഭായല ലഭനിചവരുഫട കപരുല വനിലഭാസവുല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇതനില് വഭാമനപുരല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിഫല കേണക്കുകേള പ്രകതലകേല
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷല  തനിരുവനന്തപുരല  ജനിലയനിഫല
ഫനടുമങ്ങഭാടട്ട് തഭാലൂക്കനില്നനിനല 1033 കപര്ക്കട്ട് 1,40,62,153 രൂപ സനി.എല.ഡനി.ആര്.എഫെട്ട്.-ല്
നനിനല ധനസഹഭായല അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ധനസഹഭായല  അനുവദനിച്ചുഫകേഭാണ്ടുള്ള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവുകേള കപരുല
വനിലഭാസവുല സഹനിതല സര്ക്കഭാര് ഫവബട്ട് ടസറനില് പ്രസനിദഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) നനികയഭാജകേമണ്ഡലല തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള ലഭലമല.

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.

1075/2017.
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മുഖേലമനനിയുഫട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനി

98 (110)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എല  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖേലമനനിയുഫട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനള്ള  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി
എല.എല്.എ.-മഭാരുഫട  ശനിപഭാര്ശകയഭാഫട  നല്കുന്ന അകപക്ഷകേളനിഫല  നടപടനികേള
സലബനനിചട്ട്  എല.എല്.എ.-മഭാര്ക്കട്ട്  യഥഭാസമയല  മറുപടനി  ലഭനിക്കഭാത്ത  കേഭാരലല
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സഹഭായധന  ഉത്തരവനിനുകശഷല
തുകേ  അനുവദനിച  കേഭാരലലകൂടനി  ഉളഫപടുത്തനിയുള്ള  മറുപടനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  എല.എല്.എ.-മഭാര്  ഉളഫപഫടയുള്ളവരുഫട  സദൗകേരലത്തനിനഭായനി
ഉത്തരവട്ട്  പുറഫപടുവനിക്കുകമ്പഭാളതഫന്ന  ആയതട്ട്  ഇന്ഫെര്കമഷന്  ആന്റെട്ട്  പബ്ലൈനികേട്ട്
റനികലഷന്സട്ട് വകുപനിഫന്റെ ഫവബട്ട് ടസറനിലുല പ്രസനിദഫപടുത്തനിവരുനണട്ട്.

കുടുലബത്തനിനുള്ള ധനസഹഭായല

99  (111)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി  :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2015 ഡനിസലബറനില് വയനഭാടനിഫല ബഭാണഭാസര സഭാഗര് ജലഭാശയത്തനില്
മുങ്ങനിത്തഭാണ  യുവഭാവനിഫന  രക്ഷനിക്കഭാന്  ശമനിക്കകവ  മരണമടഞ്ഞ  ആദനിവഭാസനി
വനിഭഭാഗത്തനില്ഫപട  ബഭാബവനിഫന്റെ  കുടുലബത്തനിനട്ട്  എഫന്തഭാഫക്ക  സഹഭായങ്ങള
വഭാഗഭാനല ഫചേയനിരുന എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുടുലബത്തനിഫന്റെ  ഉപജതീവനത്തനിനട്ട്  കവണനി  കുടുലബത്തനിഫല  ഒരഭാളക്കട്ട്
കജഭാലനി നല്കേഭാഫമന്ന വഭാഗഭാനല നലനിയനിരുകന്നഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  കജഭാലനി  നലഭാഫമന്ന  വഭാഗഭാനല  എത്രയുല  ഫപഫടന്നട്ട്
നടപഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി)  ബഭാബവനിഫന്റെ  കുടുലബത്തനിനട്ട്  മുഖേലമനനിയുഫട  ദുരനിതഭാശസഭാസ
നനിധനിയനില്നനിനല  26-12-2015-ഫല  സ.ഉ.  (എല.എസട്ട്.)  നമ്പര്  695/2015/റവ.
ഉത്തരവുപ്രകേഭാരല  10  ലക്ഷല  രൂപ  ധനസഹഭായല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാഫത
പകരതഫന്റെ  സകഹഭാദരനട്ട്  വനല  വകുപനില്  കഫെഭാറസ്റ്റട്ട്  ഗഭാര്ഡഭായനി  നനിയമനല
നല്കുന്നതനിനട്ട്  മനനിസഭഭാ  കയഭാഗതതീരുമഭാനല  ആഫയങ്കനിലുല  ടനിയഭാന്
എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.  പരതീക്ഷ  പരഭാജയഫപട  ആളഭായതനിനഭാല്  ടനിയഭാഫന്റെ
വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതയനുസരനിച്ചുള്ള  കജഭാലനി  നല്കേണഫമന്ന  വയനഭാടട്ട്  ജനിലഭാ
കേളക്ടറുഫട ശനിപഭാര്ശ വനല വകുപനില് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
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കസഭാളഭാര് സലവനിധഭാനല

100  (112)  ശതീ  .    വനി  .    ഫകേ  .    ഇബഭാഹനില  കുഞ്ഞട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫനടുമ്പഭാകശരനി  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിഫന്റെ  ഊര്ജ  ആവശലങ്ങള
നനിറകവറഭാന്  ആവശലമഭായ  ടവദതതനി  കസഭാളഭാര്  സലവനിധഭാനത്തനിലൂഫട
ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന് കേഴനിയുനകണഭാ ;

(ബനി)  കസഭാളഭാര് സലവനിധഭാനല ഏര്ഫപടുത്തനിയതനിനട്ട്  എത്ര തുകേ ഫചേലവഭായനി;
പ്രതനിദനിന  ഉപകയഭാഗത്തനിനഭായനി  എത്ര  യൂണനിറട്ട്  ടവദതതനി  ലഭനിക്കുനണട്ട്;
വനിശദവനിവരല നല്കേഭാകമഭാ ;

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  15.5  ഫമഗഭാവഭാടട്ട്  കേപഭാസനിറനിയുളള  പനി.വനി.കസഭാളഭാര്  പഭാന്റെട്ട്  (കഫെഭാകടഭാ
കവഭാളടഭായനിക്കട്ട്  കസഭാളഭാര്  പഭാന്റെട്ട്)  സഭാപനിക്കുവഭാന്  ഏകേകദശല  80  കകേഭാടനി  രൂപ
ഫചേലവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ശരഭാശരനി  62000  യൂണനിറട്ട്  ടവദതതനി  ദനിനലപ്രതനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണട്ട്.  അതുവഴനി  പ്രതനിവര്ഷല  ഏകേകദശല  15  കകേഭാടനി  രൂപ
ലഭാഭമുണഭാക്കഭാന് കേഴനിയുനണട്ട്.

ശബരനിമലയടുത്തട്ട് വനിമഭാനത്തഭാവളല

101 (113)  ശതീ  .  രഭാജു എബഹഭാല :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ശബരനിമല  തതീര്തഭാടകേര്ക്കുല  നഭാട്ടുകേഭാര്ക്കുല  ഒരുകപഭാഫല  പ്രകയഭാജനല
ഫചേയ്യുലവനിധല ശബരനിമലയടുത്തട്ട് ഒരു വനിമഭാനത്തഭാവളല സഭാപനിക്കുഫമന്ന സലസഭാന
സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ തതീരുമഭാനല  നടപഭാക്കുന്നതട്ട്  സലബനനിചട്ട്  എഫന്തഭാഫക്ക നടപടനികേള
ഇകതവഫര സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; ഇവയുഫട വനിശദഭാലശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ശബരനിമല  തതീര്തഭാടകേരുഫട  സദൗകേരലഭാര്തല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ
ബനഫപട വകുപ്പുകേളനില്നനിനല ഏജന്സനികേളനില്നനിനല അലഗതീകേഭാരവുല കനിയറന്സല
ലഭനിക്കണഫമന്ന വലവസയനില് ഒരു ഗതീന് ഫെതീല്ഡട്ട് എയര്കപഭാര്ടട്ട് സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
21-2-2017-ഫല  ഉത്തരവുപ്രകേഭാരല  തതസത്തനില്  അലഗതീകേഭാരല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ആയതനിനട്ട് ഒരു ആധനികേഭാരനികേ ഏജന്സനി മുകഖേന സഭാധലതഭാപഠനല നടത്തുന്നതനിനഭായനി
കകേരള കസ്റ്ററട്ട് ഇന്ഡസനിയല് ഫഡവലപ്ഫമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷഫന (ഫകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി.)
ചുമതലഫപടുത്തനിയനിട്ടുമുണട്ട്.
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ടലറട്ട് ഫമകടഭാ

102 (114) ശതീ  .   ഫകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   എല  .   വനിന്ഫസന്റെട്ട് :
ശതീ  .    ഫകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലസഭാനത്തട്ട്  ടലറട്ട്  ഫമകടഭാ  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എഫന്തലഭാല
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട് ;

(ബനി)  ഇതനിഫന്റെ  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആഫരയഭാണട്ട്  ഈ  പദതനിയുഫട  കേണ്സളടന്സനിയഭായനി
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എഫന്തലഭാല  പ്രഭാരലഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുഫണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  തനിരുവനന്തപുരല  ടലറട്ട്  ഫമകടഭാ  പദതനിക്കട്ട്  11-9-2015-ഫല  ജനി.ഒ.
(എല.എസട്ട്.) 74/2015/പനി.ഡബ്ലൈത.ഡനി പ്രകേഭാരല സലസഭാന  സര്ക്കഭാര് ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനി.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  അലഗനികേഭാരത്തനിനഭായനി  പദതനി  റനികപഭാര്ട്ടുല  സമഗ
ഗതഭാഗത രൂപകരഖേയുല സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. ടലറട്ട് ഫമകടഭാ പദതനികയഭാടനുബനനിച്ചുള്ള
പ്രഭാരലഭ  നടപടനികേളക്കഭായനി  ഇടക്കഭാല  കേണ്സളടന്റെഭായനി  ഡനി.എല.ആര്.സനി.ഫയ
നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട്  ടലറട്ട്  ഫമകടഭാ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനി
കനഭാടനുബനനിച പ്രഭാരലഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുഫട ഭഭാഗമഭായനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയ ശതീകേഭാരലല,
പടല,  ഉളര് എന്നതീ ഫഫഫ  ഓവറുകേളുഫട ഡനി.പനി.ആറുകേളക്കട്ട്  വനിശദ  പഠനത്തനിനു
കശഷല  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  8-9-2016-ഫല  ജനി.ഒ.(എല.എസട്ട്.)  നമ്പര്
67/2016/പനി.ഡബ്ലൈമ്മ്യൂ.ഡനി.,  പ്രകേഭാരല  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  ജനി.ഒ.
പ്രകേഭാരല  272.84  കകേഭാടനി  രൂപ  ഫചേലവുവരുന്ന  പദതനിക്കട്ട്  2.77  ഫഹക്ടര്
സലകമഫറടുപനിനുള്ള അനുമതനിയുല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ശതീകേഭാരലല, പടല, ഉളര് എന്നതീ
ഫഫഫ ഓവറുകേളുഫട സലകമഫറടുപനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. കേഴകടല
മുതല്  കകേശവദഭാസപുരല  വഫര  കറഭാഡട്ട്  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  6.7543  ഫഹക്ടര്
സലല എടുക്കുന്നതനിനട്ട് ഉത്തരവഭായനി.
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(ബനി)  തനിരുവനന്തപുരല  നഗരത്തനില്  ടലറട്ട്  ഫമകടഭാ  പദതനി
നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  ഡനി.എല.ആര്.സനി.  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  വനിശദ  പദതനികരഖേ
സര്ക്കഭാര്  അലഗതീകേരനിചട്ട്  11-9-2015-ഫല  ജനി.ഒ.  (എലഎസട്ട്.)  74-2015/
പനി.ഡബ്ലൈമ്മ്യൂ.ഡനി.  പ്രകേഭാരല  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുല  ഫചേയ്തു.  പദതനിയുഫട  ആഫകേ
അടങ്കല് തുകേ  4219  കകേഭാടനി  (കകേന്ദ്രനനികുതനി ഉളഫപഫട)  രൂപയഭാണട്ട്.  ഡനി.പനി.ആര്.
പ്രകേഭാരല  തനിരുവനന്തപുരല  നഗരത്തനില് ഫടകകഭാസനിറനി,  പള്ളനിപ്പുറല,  കേണനിയഭാപുരല,
കേഴകടല  കേഴകടല  ജലഗ്ഷന്,  കേഭാരലവടല,  ഗുരുമന്ദനിരല,  പഭാങ്ങപഭാറ,  ശതീകേഭാരലല,
കപഭാങ്ങുലമൂടട്ട്,  ഉളര്,  കകേശവദഭാസപുരല,  പടല,  പഭാമൂടട്ട്,  പഭാളയല,  ഫസക്രകടറനിയറട്ട്,
തമ്പഭാനൂര്,  കേനിള്ളനിപഭാലല,  കേരമന എന്നതീ സലങ്ങഫള ബനനിപനിച്ചുഫകേഭാണട്ട്  21.821
കേനി.മതീ.,  19  കസ്റ്റഷനുകേകളഭാഫടയഭാണട്ട്  ടലറട്ട്  ഫമകടഭാ  പദതനിയുഫട  ആദലഘടല
രൂപകേല്പന ഫചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ടലറട്ട്  ഫമകടഭാ പദതനി ഫകേഭാചനി ഫമകടഭാ മഭാതൃകേയനില്
കകേന്ദ്ര-സലസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുഫട  സലയുക്ത  സലരലഭമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്. പദതനി ഫചേലവനിഫന്റെ 20 ശതമഭാനല കകേരള സര്ക്കഭാരുല 20
ശതമഭാനല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുല കേഫണത്തണഫമന്നഭാണട്ട് ഡനി.പനി.ആര്.-ല് വനിഭഭാവനല
ഫചേയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ബഭാക്കനി  60  ശതമഭാനല  തകദ്ദേശ/വനികദശ  വഭായ്പകേളവഴനി
സസരൂപനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഡനി.പനി.ആര്. നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി) ടലറട്ട് ഫമകടഭാ പദതനികയഭാടനുബനനിച്ചുള്ള പ്രരഭാലഭ നടപടനികേളക്കഭായനി
ഇടക്കഭാല കേണ്സളടന്റെഭായനി ഡനി.എല.ആര്.സനി.ഫയ നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  തനിരുവനന്തപുരല  ടലറട്ട്  ഫമകടഭാ  പദതനിയുഫട  ഡനികപഭാ/യഭാര്ഡട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ 19.54.716 ഏക്കര് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി, 30-12-2016-ഫല സ.ഉ.
(നമ്പര്)  607/16/റവ.   സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരല  കകേരള  റഭാപനിഡട്ട്  ടഭാന്സനിറട്ട്
കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  അനുവദനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ശതീകേഭാരലല,  പടല,  ഉളര്,  എന്നതീ
ഫഫഫ  ഓവറുകേളുഫട  സലകമഫറടുപനിനുളള  വനിശദഭാലശങ്ങള  തനിരുവനന്തപുരല
ജനിലഭാകേളക്ടര്ക്കട്ട്  ടകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്  പദതനിയുഫട  ഭഭാഗമഭായനി  അതലഭാവശലല
നടപനിലഭാകക്കണ കേഴകടല-കകേശവദഭാസപുരല പഭാതവനികേസനത്തനിനുല ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിഫക്കഭാണട്ട്  16-1-2017-ഫല  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)നമ്പര്.79/17/ഫപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരല
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

ഫമകടഭാ ഫറയനില് പദതനി

103 (115) ശതീ  .   ടഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേഭാചനി ഫമകടഭാ  ഫറയനില് പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എഫന്തലഭാല
കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  പദതനിയുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്  എഫന്തലഭാല  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്

നടന്നനിട്ടുള്ളഫതനല ഇനനി എഫന്തലഭാമഭാണട്ട് നടക്കഭാനുള്ളഫതനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി എന്നകത്തക്കട്ട് കേമ്മേതീഷന് ഫചേയ്യഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളഫതന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ആലുവ  മുതല്  പഭാലഭാരനിവടല  വഫരയുളള  പദതനി  പ്രവര്ത്തനല

അവസഭാന  ഘടത്തനില്  എത്തനി  നനില്ക്കുന.  പദതനിയുഫട  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള തസരനിതഗതനിയനില് പുകരഭാഗമനിച്ചുഫകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ആലുവ  മുതല്  പഭാലഭാരനിവടല  വഫരയുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനത്തനിഫന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി വയഡക്ടട്ട്, ടഭാക്കട്ട്, ടവദതതതീകേരണ കജഭാലനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.

ആഫകേയുളള പതനിഫനഭാന്നട്ട് കസ്റ്റഷഫന്റെ ആര്.സനി.സനി.  സക്ചേര് പൂര്ത്തനിയഭായനി

ക്കഴനിഞ്ഞു. ബഭാക്കനിയുള്ള മനിനുക്കുപണനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുഫകേഭാണനിരനിക്കുന.

അഞട്ട്  ഫടയനിനുകേള  ഇകപഭാള  മുടത്തുള്ള  ഡനികപഭായനില്  പരതീക്ഷണ

ഓടത്തനിലഭാണട്ട്. സനിഗ്നലനിലഗട്ട്, ഫടലനികേമ്മേമ്മ്യൂണനികക്കഷന് കജഭാലനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

ബഭാക്കനിയുളള  ആലുവ-പഭാലഭാരനിവടല  ഫസക്ഷനനിഫല  കജഭാലനികേള  2017  മഭാര്ചട്ട്

മഭാസത്തനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള  പ്രവര്ത്തനല  നടനവരുന.  സനിഗ്നലനിലഗട്ട്

വനിഭഭാഗത്തനിഫന്റെ  സരക്ഷഭാ  പരനികശഭാധന  ഏതഭാനുല  ആഴ്ചകേളക്കുളളനില്

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഫമകടഭാ  സരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുഫട  അനുമതനിക്കഭായുള്ള ഒന്നഭാലഘട  അകപക്ഷ

സമര്പനിക്കുകേയുല  രണഭാലഘട അകപക്ഷ സമര്പണത്തനിനഭായുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള

പുകരഭാഗമനിക്കുകേയുല  ഫചേയ്യുന.  സരക്ഷഭാ  പരനികശഭാധനയ്ക്കുള്ള  തയ്യഭാഫറടുപ്പുകേള

തുടങ്ങനിക്കഴനിഞ്ഞു.

(സനി)  ഫകേഭാചനി  ഫമകടഭായുഫട  ആദലഘടമഭായ  ആലുവ  മുതല്  പഭാലഭാരനിവടല

വഫരയുളള  പ്രവര്ത്തനല  31-3-2017-നട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

കൂടഭാഫത,  ഫമകടഭാ  ഫറയനില്  സരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുഫട  പരനികശഭാധന  നടത്തനി

അലഗതീകേഭാരല  ലഭനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  അലഗതീകേഭാരല  ലഭനിചകശഷല

ഫമകടഭായുഫട പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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ഫകേഭാചനി ഫമകടഭായുഫട പ്രവര്ത്തനല

104  (116)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലസതീര് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേഭാചനി  ഫമകടഭായുഫട  പ്രവര്ത്തനല  ഏതട്ട്  തതീയതനി  മുതല്
യഭാഥഭാര്തലമഭാകുഫമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഫകേഭാചനി  ഫമകടഭാ  കേഭാക്കനഭാടട്ട്  വഫര  ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനി
എകപഭാഴഭാണട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേ  ;  ഇതട്ട്  സലബനനിചട്ട്  ഇകപഭാള  നടനവരുന്ന
നടപടനികേള എഫന്തലഭാമഭാഫണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ഫകേഭാചനി  ഫമകടഭായുഫട  ആദലഘടമഭായ  ആലുവ  മുതല്  പഭാലഭാരനിവടല
വഫരയുളള  പ്രവര്ത്തനല  31-3-2017-നട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.
കൂടഭാഫത,  ഫമകടഭാ  ഫറയനില്  സരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുഫട  പരനികശഭാധന  നടത്തനി
അലഗതീകേഭാരല  ലഭനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  അലഗതീകേഭാരല  ലഭനിചകശഷല
ഫമകടഭായുഫട പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഫകേഭാചനി  ഫമകടഭാ  കേഭാക്കനഭാടട്ട്  വഫര  ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനി  ജൂണ്
2021-ല്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ  പുതുക്കനിയ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  അനുസരനിച്ചുള്ള  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. ഇക്കഭാരലത്തനില് തതീരുമഭാനഫമടുത്തകശഷല കകേന്ദ്രഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ
അനുമതനിയുല  ലഭനികക്കണതുണട്ട്.  ഇതനിഫന്റെ  പ്രഭാരലഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുഫട  ഭഭാഗമഭായനി
നനിലവനിലുള്ള  കറഭാഡട്ട്  വതീതനി  കൂട്ടുന്നതനിനഭായനി  സലല  ഏഫറടുക്കല്  നടപടനികേള
ഇതനിനകേല ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

വഭാടര് ഫമകടഭാ പദതനി

105 (117)  ശതീ  .    കജഭാണ് ഫഫെര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേഭാചനിയനിഫല ഫപഭാതുഗതഭാഗത സലവനിധഭാനല ഫമചഫപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള വഭാടര് ഫമകടഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള എഫന്തലഭാമഭാഫണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട പദതനിയുഫട റട്ടുകേള ഏഫതലഭാമഭാഫണനല കബഭാടട്ട് ഫജടനികേള
എവനിഫടഫയലഭാമഭാണട്ട് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളഫതനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  പശ്ചനിമ  ഫകേഭാചനിയനിഫല  യഭാത്രഭാകകശല  കേണക്കനിഫലടുത്തട്ട്  മടഭാകഞരനി,
കഫെഭാര്ടട്ട്  ഫകേഭാചനി,  കതഭാപ്പുലപടനി,  ഫചേലഭാനല,  കുമ്പളങ്ങനി,  ഫപരുമ്പടപട്ട്,  പളരുത്തനി,
ഇടഫക്കഭാചനി  തുടങ്ങനിയ പ്രകദശങ്ങഫളകൂടനി  ഈ പദതനിയനില്  ഉളഫപടുത്തണഫമന്ന
നനികവദനത്തനില് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനി എഫന്തന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വഭാടര്  ഫമകടഭാ  പദതനി  എന്നകത്തക്കട്ട് ആരലഭനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുഫമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഫകേഭാചനി നഗരത്തനിഫന്റെ പ്രഭാന്തപ്രകദശങ്ങളനിഫല ദസതീപുകേഫളയുല കേനിഴക്കന്
പ്രകദശഫത്ത  ചേമ്പക്കര  കേനഭാലനിഫന്റെ  കേരകേഫളയുല  ഉളഫപടുത്തനി  വനിവനിധ  ഗതഭാഗത
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ബനനിപനിചട്ട്  നടപഭാക്കുന്ന  സലകയഭാജനിത  ഗതഭാഗത  പദതനിയുഫട
ഭഭാഗമഭാണട്ട്  ഫകേഭാചനി  വഭാടര്  ഫമകടഭാ.  ഡനി.പനി.ആര്.  പ്രകേഭാരമുളള  ഫമഭാത്തല  പദതനി
ഫചേലവഭായ  747.28  കകേഭാടനി രൂപയനില്  579.71  കകേഭാടനി രൂപ  (85  മനിലലണ് യൂകറഭാ)
ജര്മന്  ധനകേഭാരലസഭാപനമഭായ  ഫകേ.എഫെട്ട്.ഡബ്ലൈമ്മ്യൂ-ല്നനിനല  ദതീര്ഘകേഭാല
വഭായ്പയഭായനി  ലഭനിക്കഭാന്  ധഭാരണയഭായനിട്ടുണട്ട്.  102.30  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേരള
സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  വനിഹനിതമഭാണട്ട്.  65.27  കകേഭാടനി  രൂപ  പനിന്നതീടട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ
ഫപഭാതുസസകേഭാരല  പങ്കഭാളനിത്തല  വഴനി  കേഫണത്തുല.  പദതനിയുഫട  ഔപചേഭാരനികേ
ഉദ്ഘഭാടനല 2016 ജുടല 23-ാംതതീയതനി നനിര്വ്വഹനിച്ചു.  പഭാനനിലഗുല ഡനിടസനനിലഗുല
ഉളഫപഫടയുളള പ്രഭാരലഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ബനി)  ഡതീഫറയനില്ഡട്ട്  കപ്രഭാജക്ടട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  (DPR)  പ്രകേഭാരല  16  റട്ടുകേളുല  38
കബഭാടട്ട്  ഫജടനികേളുഫട  പുനരുദരഭാണവുല  78  ആധുനനികേ കബഭാട്ടുകേളുമഭാണട്ട്  വനിഭഭാവനല
ഫചേയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിഫന്റെ  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  സഭാധലതകേള  അവസഭാന
വനിശകേലനത്തനിലഭാണട്ട്  ഡനി.പനി.ആര്.  പ്രകേഭാരമുളള  റട്ടുകേളുല  ഫജടനികേളുല
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  പശ്ചനിമ  ഫകേഭാചനിയനിഫല  മടഭാകഞരനി,   കഫെഭാര്ടട്ട്  ഫകേഭാചനി,  കതഭാപ്പുലപടനി,
ഇടഫക്കഭാചനി  പ്രകദശങ്ങള  പദതനിയുഫട  ഭഭാഗമഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  അനുവദനിക്ക
ഫപടനിരനിക്കുന്ന  പദതനി  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  മറട്ട്  പ്രകദശങ്ങളുഫട  സഭാധലതകൂടനി
പരനികശഭാധനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  2018-19  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ആദലഘടല  പ്രവര്ത്തന
മഭാരലഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുഫമന്നഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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പറമ്പനിക്കുളല - ആളനിയഭാര് കേരഭാര് 

106  (118) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് : 
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് : 
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സനനില് കുമഭാര് : 
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാല  :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പറമ്പനിക്കുളല - ആളനിയഭാര് കേരഭാര് ലലഘനിച്ചുഫകേഭാണട്ട് തമനിഴ് നഭാടട്ട് കേഴനിഞ്ഞ
രണട്ട്  വര്ഷമഭായനി  കഷഭാളയഭാര്  ഡഭാമനികലക്കട്ട്  മതനിയഭായ  ഫവള്ളല  നല്കേഭാത്തതട്ട്
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഫസക്കന്റെനില്  എത്ര  ഘനയടനി  ജലല  നല്കേണഫമന്നതഭാണട്ട്  വലവസ
ഫയനല, എത്രയഭാണട്ട് യഥഭാര്തത്തനില് ലഭനിക്കുന്നഫതനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പറമ്പനിക്കുളല-ആളനിയഭാര് കേരഭാര് തുടര്ചയഭായനി  തമനിഴ് നഭാടട്ട്  ലലഘനിക്കുന്നതട്ട്
തടയഭാന് എഫന്തഭാഫക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുഫവന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) പറമ്പനിക്കുളല-ആളനിയഭാര് കേരഭാര്പ്രകേഭാരല ഓകരഭാ ജലവര്ഷവുല ചേഭാലക്കുടനി
നദതീതടത്തനില്  നനിനല  12300  എല.സനി.എഫെട്ട്.ടനി.  ജലല  കകേരളത്തനിനട്ട്
അവകേഭാശഫപടതഭാണട്ട്.  കകേരളഭാ  കഷഭാളയഭാറനികലക്കട്ട്  ഒരു നനിശ്ചനിത കതഭാതനില് ജലല
ലഭലമഭാക്കണഫമന്നട്ട്  വലവസയനില.  എന്നഭാല്  തമനിഴഭാടട്ട്  ജൂലഭായട്ട്  1  മുതല്  കകേരള
കഷഭാളയഭാര്  റനിസര്കവഭായര് നനിറയഭാന് തുടങ്ങുകേയുല എത്രയുല ഫപഫടന്നട്ട്  ജലനനിരപട്ട്
2658  അടനിയനില്  എത്തനിക്കുകേയുല  കവണല.  കകേരള  കഷഭാളയഭാറനിഫല  ജലവനിതഭാനല
ഫസപ്റലബര്  1-നട്ട്  പൂര്ണ  നനിരപഭായ  (എഫെട്ട്.ആര്.എല്.)  2663  അടനിയനില്
എത്തനികക്കണതഭാണട്ട്. ഫസപ്റലബര് 2 മുതല് ജനുവരനി 31 വഫര ജലവനിതഭാനല 2658
അടനിയനില് നനിലനനിര്ത്തണല.  ഫഫെബ്രുവരനി  1-നട്ട് ജലവനിതഭാനല പൂര്ണ ജലനനിരപഭായ
(എഫെട്ട്.ആര്.എല്.) 2663 അടനിയനില് നനിര്കത്തണതഭാണട്ട്. 2015-16  ജലവര്ഷത്തനില്
11114  എല.സനി.എഫെട്ട്.റനി.  ജലവുല  നടപട്ട്  ജലവര്ഷത്തനില്  (2016-17)  ഫഫെബ്രുവരനി
ഒന്നഭാല  ടദസവഭാരല  (15-2-2017)  വഫര  3936.17  എല.സനി.എഫെട്ട്.റനി.  ജലവുമഭാണട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(സനി)  പറമ്പനിക്കുളല  -  ആളനിയഭാര്  പദതനിയനില്  തമനിഴഭാടട്ട്  നടത്തനിയ  കേരഭാര്
വലവസഭാലലഘനങ്ങഫളലഭാലതഫന്ന ഉകദലഭാഗസ തലത്തനിലുല സര്ക്കഭാര് തലത്തനിലുല
കകേരളല  യഥഭാസമയല  തമനിഴഭാടനിഫന്റെ  ശദയനില്ഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേരഭാര്
പുനരവകലഭാകേന ചേര്ചകേളനിലുല കകേരളല ഇക്കഭാരലല ശക്തമഭായനി ഉന്നയനിചനിട്ടുണട്ട്.
37/2020
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2012-13  ജലവര്ഷത്തനില്,  തമനിഴഭാടനിഫന്റെ  പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്  വലവസഭാ
ലലഘനങ്ങളഫക്കതനിഫര  16-4-2013-നട്ട് ബഹു. സപ്രതീല കകേഭാടതനിയനില് ഒരു അസല്
അനലഭായവുല  (2  of  2013),  ഒരു  ഇടക്കഭാല  ഹര്ജനിയുല  (1  of  2013)  ഫെയല്
ഫചേയ്യുകേയുണഭായനി.  ഈ   ഹര്ജനിയനില്  ടവദതകതഭാല്പഭാദന  രലഗത്തുല  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖേലയനിലുയുമഭായനി കകേരളത്തനിനുണഭായ നഷ്ടല കേണക്കഭാക്കനി ആഫകേ 56,12,22,548
രൂപ  നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി  ആവശലഫപടനിട്ടുണട്ട്.  കകേസനിഫന്റെ  തുടര്  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന.

ചേനിറ്റൂര്പ്പുഴ  പദതനി  പ്രകദശത്തട്ട്  അനുഭവഫപടുന്ന  കുടനിഫവളള  ക്ഷഭാമവുല
കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുളള ജലദദൗര്ലഭലവുല ശദയനില്ഫപടതനിഫന തുടര്ന്നട്ട്  2016
ഫസപ്റലബര്  രണഭാല  ടദസവഭാരത്തനില്  700  എല.സനി.എഫെട്ട്.ടനി.  ജലല  ചേനിറ്റൂര്പ്പുഴ
പദതനി  പ്രകദശകത്തക്കഭായനി  ആവശലഫപടനിരുനഫവങ്കനിലുല  250  കേമ്മ്യൂഫസകട്ട്  എന്ന
കതഭാതനില്  ഫവളളല  തരഭാഫമന്നഭാണട്ട്  തമനിഴഭാടട്ട്  അറനിയനിചനിരുന്നതട്ട്.  പറമ്പനിക്കുളല
ഡഭാമനിഫല ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാവുന്ന ഫവളളല  ആളനിയഭാര് റനിസര്കവഭായറനില് എത്തനിചട്ട്
അവനിഫടനനിന്നട്ട്  ചേനിറ്റൂരനിഫല  കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ  ഫവള്ളല  മണക്കടവനില്  നല്കേണ
ഫമന്നഭാവശലഫപടട്ട് ഫകേഭാണട്ട് 16-9-2016-നട്ട് കകേരള മുഖേലമനനി തമനിഴഭാടട്ട് മുഖേലമനനിക്കട്ട്
കേത്തയയ്ക്കുകേയുണഭായനി.

ഇതനിനട്ട്  പുറകമ  2016  ഒകക്ടഭാബര്  ഒന്നഭാല  ടദസവഭാരത്തനില്  കേരഭാര്പ്രകേഭാരല
കകേരളത്തനിനട്ട്  ചേനിറ്റൂര്പ്പുഴ  പദതനി  പ്രകദശകത്തക്കട്ട്  ലഭലമഭാകക്കണ  700
എല.സനി.എഫെട്ട്.ടനി.  ജലല  (540  കേമ്മ്യൂഫസകട്ട്  എന്ന കതഭാതനില്)  മണക്കടവട്ട്  വനിയറനില്
നല്കേണഫമന്നഭാണട്ട് ആവശലഫപടനിരുന്നതട്ട്. എന്നഭാല് വളഫര കുറഞ്ഞ കതഭാതനിലഭാണട്ട്
തമനിഴഭാടട്ട്  മണക്കടവനില്  ജലല  ലഭലമഭാക്കനി  വന്നതട്ട്.  ഇതനിഫന  തുടര്ന്നട്ട്  രൂക്ഷമഭായ
ജലക്ഷഭാമല  പരനിഹരനിക്കഭാന് കേരഭാര്പ്രകേഭാരമുള്ള ജലല  (കുടനിശനികേ ഉളഫപഫട)  നടപട്ട്
ജലവര്ഷത്തനിഫല  കശഷനിക്കുന്ന  കേഭാലയളവനില്  ലഭലമഭാക്കണഫമനല  തമനിഴഭാടട്ട്
കഷഭാളയഭാര്  പവര്  ഹദൗസട്ട്  II  പൂര്ണമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിപനിചട്ട്  കകേരള  കഷഭാളയഭാര്
ജലനനിരപട്ട്  എത്രയുല  ഫപഫടന്നട്ട്  പൂര്ണ  ജലനനിരപനില്  (എഫെട്ട്.ആര്.എല്.)
എത്തനിക്കണഫമനല  തമനിഴഭാടട്ട്  കഷഭാളയഭാര്  പവര്  ഹദൗസട്ട്  I-ഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനവുല
പറമ്പനിക്കുളകത്തക്കട്ട് ജലല തനിരനിചട്ട് വനിടുന്നതുല നനിര്ത്തുകേയുല ഫചേയ്യണഫമന്നഭാവശലഫപട്ടു
ഫകേഭാണട്ട്  ബഹു.  കകേരള  ജലവനിഭവ  വകുപട്ട്  മനനി  8-10-2016-നട്ട്  ബഹു.  തമനിഴഭാടട്ട്
ഫപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപ്പുമനനിക്കട്ട്  കേത്തയയ്ക്കുകേയുണഭായനി.  കൂടഭാഫത  രൂക്ഷമഭായ
ജലക്ഷഭാമല കേണക്കനിഫലടുത്തട്ട് ഈ പ്രശ്നത്തനില് ഇടഫപടട്ട് കേരഭാര് പ്രകേഭാരമുളള ജലല
കകേരളത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാന്  കവണ  നനിര്കദ്ദേശല  തമനിഴഭാടനിനട്ട്  നല്കേണ
ഫമന്നഭാവശലഫപടട്ട്  കകേരള ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി  8-10-2016-നട്ട്  ബഹു.  കകേന്ദ്രജല
വനിഭവ വകുപ്പുമനനിക്കുല കേത്തയയ്ക്കുകേയുണഭായനി.
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കകേരളത്തനിഫന്റെ  ശക്തമഭായ  സമ്മേര്ദ്ദേഫത്തത്തുടര്ന്നട്ട്  തമനിഴഭാടട്ട്  സലയുക്ത
ജലക്രമതീകേരണ  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  കയഭാഗത്തനില്  പഫങ്കടുക്കഭാന്  തയ്യഭാറഭാവുകേയുണഭായനി.
തുടര്ന്നട്ട്  സലയുക്ത  ജല  ക്രമതീകേരണ  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  (JWRB)  97-മതട്ട്  കയഭാഗല
26-10-2016-നട്ട്  പഭാലക്കഭാടട്ട്  വചട്ട്  കചേര്ന.  ഈ  കയഭാഗത്തനില്  കകേരളല,
കേതീഴട്ട് നദതീതട  അവകേഭാശത്തനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്പ്രകേഭാരല
ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ജലല  ഏഫതഭാരു  സഭാഹചേരലത്തനിലുല  ലഭലമഭാക്കണഫമന്നട്ട്
തമനിഴഭാടനികനഭാടട്ട് ആവശലഫപട്ടു. ഇതനിനുകശഷല 98-മതട്ട് JWRB കയഭാഗല 13-12-2016-നട്ട്
തമനിഴ് നഭാടനിഫല  ഫപഭാളളഭാചനിയനില്  വചട്ട്  കചേരുകേയുണഭായനി.  ഈ  കയഭാഗത്തനില്
പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്പ്രകേഭാരമുളള  ജലല  നല്കേണഫമന്നട്ട്  കകേരളല  ശക്തമഭായനി
ആവശലഫപട്ടു. മണക്കടവട്ട് വനിയറനില് 7.25 ടനി.എല.സനി.എഫല കകേരള കഷഭാളയഭാറനില്
12.3  ടനി.എല.സനി.എഫല കേരഭാര്പ്രകേഭാരല കകേരളത്തനിനട്ട് ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുളളതഭാഫണനല
ഇതട്ട്  കകേരളത്തനിനട്ട്  നല്കേനിയതനിനുകശഷകമ  തമനിഴഭാടനിനട്ട്  പനി.എ.പനി.യനില്  നനിനല
ജലല  എടുക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുളഫവനല കകേരളല  വഭാദനിക്കുകേയുല ആയതനിനഭാല്
കുടനിഫവളളത്തനിനട്ട്  കവണനിയുളള ജലല മഭാത്രല എടുത്തകശഷല ബഭാക്കനി ജലല മുഴുവന്
കകേരളത്തനിനട്ട്  നല്കേണഫമന്നട്ട്  കകേരളല  ആവശലഫപട്ടു.  മഭാത്രമല  97-ാാമതട്ട്  JWRB
കയഭാഗത്തനില്  സമ്മേതനിചതുകപഭാഫല  തമനിഴഭാടട്ട്  മണക്കടവട്ട്  വനിയറനില്  നവലബര്  11,
ഡനിസലബര് 1 എന്നതീ ടദസവഭാരങ്ങളനില് ജലല നല്കേനിയനിടനില എന്ന കേഭാരലവുല കകേരളല
ചൂണനിക്കഭാടനി.  എന്നഭാല്  13-12-2016  മുതല്  ഡനിസലബര്  അവസഭാനവഭാരല  വഫര
മണക്കടവനില്  175  കേമ്മ്യൂഫസകട്ട്  എന്ന  കതഭാതനില്  മഭാത്രകമ  ജലല  നല്കേഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയുളളഫവന്നട്ട്  98-ാാമതട്ട്  JWRB  കയഭാഗത്തനില് തമനിഴഭാടട്ട്  അറനിയനിക്കുകേയുല
തുടര്ന്നട്ട്  മണക്കടവനികലക്കുളള  ജലവനിതരണകത്തഭാതട്ട്  ഇരു  ഗവണ്ഫമന്റുകേളുകടയുല
തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരമഭാകേഭാഫമന്നട്ട്  ധഭാരണയുമഭായനി.  ഇതനിനട്ട്  പുറകമ  തമനിഴഭാടട്ട്
കഷഭാളയഭാറനിഫല  ജലസലഭരണ  നനില  ഫവചട്ട്  കനഭാക്കുകമ്പഭാള  ഫഫെബ്രുവരനി  ഒന്നഭാല
തതീയതനി  കകേരളഭാ  കഷഭാളയഭാര്  റനിസര്കവഭായര്  പൂര്ണ  ജലനനിരപനിലഭാക്കുകേ
അസഭാദലമഭായതനിനഭാല്  തമനിഴഭാടട്ട്  കഷഭാളയഭാറനിഫല  മുഴുവന്  ജലവുല  കകേരള
കഷഭാളയഭാറനികലക്കട്ട്  തമനിഴഭാടട്ട്  കഷഭാളയഭാര്  പവര്ഹദൗസട്ട്  II  വഴനികയഭാ,  By-pass
വഴനികയഭാ,  കേരഭാര്പ്രകേഭാരമുളള ജലവനിഹനിതല ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കണ
ഫമനല കകേരളല ആവശലഫപട്ടു.

7-1-2017-ല് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി വതീണ്ടുല ബഹു.  തമനിഴഭാടട്ട്  മുഖേലമനനിക്കട്ട്
കേത്തയചതനിഫന തുടര്ന്നട്ട്  28-1-2017-നട്ട് തനിരുവനന്തപുരത്തുവചട്ട് അന്തര്സലസഭാന
ഫസക്രടറനിതല ചേര്ച നടക്കുകേയുല മണക്കടവട്ട് വനിയറനില്  2017  മഭാര്ചട്ട് അവസഭാനല
വഫര 290 കേമ്മ്യൂഫസകട്ട് എന്ന കതഭാതനില് ജലല നല്കേണഫമനല കകേരള കഷഭാളയഭാറനില്
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കേരഭാര്പ്രകേഭാരമുളള  ജലല  ലഭലമഭാക്കണഫമനല  കകേരളല  തമനിഴ് നഭാടനികനഭാടട്ട്
ആവശലഫപടുകേയുല  ഫചേയ്തു.  രൂക്ഷമഭായ  വരളചയുഫട  അടനിസഭാനത്തനില്
പനി.എ.പനി.യനിഫല  ജലദദൗര്ലഭലല  കേണക്കനിഫലടുത്തട്ട്  കകേരളല  തമനിഴഭാടുമഭായനി
സഹകേരനിക്കണഫമന്നട്ട്  തമനിഴഭാടട്ട്  ആവശലഫപടുകേയുല  എന്നഭാല്  കേതീഴട്ട് നദതീതട
അവകേഭാശപ്രകേഭാരല കകേരളത്തനിനട്ട് മുഴുവന് ജലവുല ലഭനികക്കണതഭാഫണന്നട്ട് ചൂണനിക്കഭാടനി
കകേരളല  അതട്ട്  നനിരഭാകേരനിച്ചു.  2017  ഫഫെബ്രുവരനി  15  വഫര  200  കേമ്മ്യൂഫസകട്ട്  എന്ന
കതഭാതനില്  മണക്കടവനില്  ജലല  ലഭലമഭാക്കണഫമന്നതട്ട്  തമനിഴഭാടട്ട്  തതസത്തനില്
അലഗതീകേരനിച്ചു.  എന്നഭാല് ശനിരുവഭാണനിയനില് നനിന്നട്ട് ജലല പമ്പട്ട് ഫചേയട്ട് തമനിഴ് നഭാടനിനട്ട്
ലഭലമഭാക്കണഫമന്ന ആവശലത്തനികന്മല് ഇതനിനട്ട്  ഉയര്ന്ന തലത്തനിലുളള തതീരുമഭാനല
ആവശലമഭാഫണന്നട്ട് ചൂണനിക്കഭാടനി കകേരളല പ്രസ്തുത ആവശലല തല്ക്കഭാലല നനിരഭാകേരനിച്ചു.

28-1-2017-ഫല  ഫസക്രടറനിതല  ചേര്ചയനിലുണഭായ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരല
6-2-2017  മുതല്  15-2-2017  വഫര മണക്കടവട്ട് വനിയറനില്  200  കേമ്മ്യൂഫസകനിലധനികേല
ജലല  ലഭനിക്കുകേയുല  തുടര്ന്നട്ട്  16-2-2017-ല്  നടന്ന  ഉകദലഭാഗസതല
ചേര്ചഫയത്തുടര്ന്നട്ട്  28-2-2017  വഫര  ആളനിയഭാറനില്  നനിന്നട്ട്  250  കേമ്മ്യൂഫസകട്ട്  ജലല
തുറനവനിടഭാഫമനല  മണക്കടവനില്  ഏകേകദശല  190-200  കേമ്മ്യൂഫസകട്ട്  വഫര  ജലല
ലഭലമഭാക്കഭാഫമനല തമനിഴഭാടട്ട് സമ്മേതനിക്കുകേയുല ഫചേയ്തു.

ഇതനിനട്ട്  പുറകമ  കകേരള  ജലകസചേന  വകുപ്പുല  കകേരള  ടവദതതനി  കബഭാര്ഡല
കകേരള സര്ക്കഭാരുല പനി.എ.പനി.  കേരഭാര് വലവസകേള പഭാലനിച്ചുഫകേഭാണട്ട് കകേരളത്തനിനട്ട്
അര്ഹതഫപട ജലല ലഭലമഭാക്കണഫമന്നഭാവശലഫപട്ടുഫകേഭാണട്ട് തമനിഴഭാടനിനട്ട്  നടപട്ട് ജല
വര്ഷത്തനില് നനിരവധനി കേത്തുകേള അയയ്ക്കുകേയുണഭായനിട്ടുണട്ട്.

പറമ്പനിക്കുളല-ആളനിയഭാര്  പദതനിയനില്  നനിന്നട്ട്  കകേരളത്തനിനട്ട്  അവകേഭാശഫപട
ജലല  കനടനിഫയടുത്തട്ട്  ചേനിറ്റൂര്പ്പുഴ  പദതനി  പ്രകദശഫത്ത  നനിലവനിഫല  ജലക്ഷഭാമല
പരനിഹരനിക്കഭാനുളള ഊര്ജനിത നടപടനികേള തുടര്നവരുന.

പറമ്പനിക്കുളല - ആളനിയഭാര് കേരഭാര് ലലഘനല

107 (119) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന് :
ശതീ  .   ഫകേ  .   ബഭാബ :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .    സനി  .    ഫകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പറമ്പനിക്കുളല  -  ആളനിയഭാര്  കേരഭാറനിഫല  പ്രധഭാന  വലവസകേള
എഫന്തഭാഫക്കയഭാഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത കേരഭാര് പ്രകേഭാരല  2017  ജനുവരനി അവസഭാനല വഫര തമനിഴ് നഭാടട്ട്
വനിട്ടു നല്കേനിയ ജലത്തനിഫന്റെ അളവട്ട് എത്രഫയന്നട്ട് ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി)  സലസഭാനല അതനിരൂക്ഷമഭായ ജലക്ഷഭാമല കനരനിടുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില്
തമനിഴ് നഭാടട്ട്  കേരഭാര്  ലലഘനല  നടത്തുന്നതട്ട്  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന്  നനിയമ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(ഡനി)  തുടര്ചയഭായ  കേരഭാര്  ലലഘനത്തനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്,  കേരഭാര്
റദ്ദേഭാക്കുന്നതനികനഭാ സമഗമഭായനി തനിരുത്തനിഫയഴുതുന്നതനികനഭാ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ഫപരനിയഭാര്,  ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴ,  ഭഭാരതപ്പുഴ എന്നതീ മൂന്നട്ട്  നദനികേളനിഫല ജലല
പങ്കട്ട് വയ്ക്കുന്നതുമഭായനി ബനഫപടട്ട് കകേരളവുല തമനിഴട്ട് നഭാടുല  9-11-1958 മുതല് മുന്കേഭാല
പ്രഭാബലലകത്തഭാഫട 29-5-1970-ല് പറമ്പനിക്കുളല - ആളനിയഭാര് പദതനി കേരഭാര്പ്രകേഭാരല
ഒപട്ട് വയ്ക്കുകേയുണഭായനി.  പറമ്പനിക്കുളല - ആളനിയഭാര് പദതനിക്കരഭാറനിഫന്റെ കേഭാലഭാവധനിഫയ
സലബനനിചട്ട് കേരഭാറനില് പരഭാമര്ശനിചനിടനില.  എന്നഭാല് കേരഭാറനിഫന്റെ ഖേണ്ഡനികേ  5 (സനി)
അനുസരനിചട്ട് ഉഭയകേക്ഷനി സമ്മേതപ്രകേഭാരല കേരഭാറനില് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന വലവസകേള
ഓകരഭാ  മുപതട്ട്  വര്ഷഫത്തയുല  അനുഭവത്തനിഫന്റെ  ഫവളനിചത്തനില്  പുനരവകലഭാകേനല
ഫചേയ്യഭാഫമന്നട്ട് വലവസയുണട്ട്.

ജല  വനിഭജനഫത്ത  സലബനനിചട്ട്  പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്പ്രകേഭാരല  കകേരളത്തനിനട്ട്
ഓകരഭാ  ജലവര്ഷവുല  (ജൂലഭായട്ട്  1  മുതല്  ജൂണ്  30  വഫരയുളള  കേഭാലയളവട്ട്)
ലഭനികക്കണ  ജലത്തനിഫന്റെ  അളവട്ട്  നനിജഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  വലവസകേള
ചുവഫട കചേര്ക്കുന.

1. കകേരളത്തനിഫല  ചേനിറ്റൂര്പുഴയട്ട്  പ്രതനിവര്ഷല  7250  എല.സനി.എഫെട്ട്.റനി.
ജലല  (ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാവഭാത്ത  പ്രളയജലഫമഭാഴനിഫകേ)  കകേരളഭാ
തനിര്ത്തനിക്കടുത്തുള്ള മണക്കടവട്ട് വനിയറനില് ലഭലമഭാകക്കണതഭാണട്ട്.

2. ചേഭാലക്കുടനി  നദതീതടത്തനില്  നനിനല  ഓകരഭാ  വര്ഷവുല  12300
എല.സനി.എഫെട്ട്.റനി.  ജലല  കകേരളത്തനിനട്ട്  അവകേഭാശഫപടതഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്
കകേരള  കഷഭാളയഭാര്  പവര്  ഹദൗസനില്  അളന  പുറത്തട്ട്
വനികടണതഭാണട്ട്.

3. കലഭാവര്  നതീരഭാര്  ഡഭാമനിഫന്റെയുല  പറമ്പനിക്കുളല,  ഫപരുവഭാരനിപള്ളല,
തുണക്കടവട്ട് എന്നതീ ഡഭാമുകേളുഫടയുല വൃഷ്ടനി പ്രകദശത്തുനനിനല കേനിട്ടുന്ന
ജലല  ഒരുമനിചട്ട്  കേണക്കഭാക്കനി  16500  എല.സനി.എഫെട്ട്.റനി.-യനില്
അധനികേമഭായനി  വരുന്ന  ജലത്തനില്  2500  എല.സനി.എഫെട്ട്.റനി.  ജലല
കകേരളത്തനിഫല ചേനിറ്റൂര് പ്രകദശഫത്ത ജലകസചേനത്തനിനുല കശഷനിക്കുന്ന
ജലല ചേഭാലക്കുടനി പുഴയനികലക്കുല വനികടണതഭാണട്ട്.
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4. ഫപരനിയഭാര്  നദതീതടത്തനിഫല  നതീരഭാര്  വനിയറനില്  നനിനളള  ജലല
മുഴുവനുല  ഒകക്ടഭാബര്  1  മുതല് ജനുവരനി  31  വഫര  കകേരളത്തനികലക്കട്ട്
തനിരനിചട്ട്  വനികടണതഭാണട്ട്.  ഈ  ജലത്തനിഫന്റെ   അളവട്ട്  കേരഭാറനില്
നനിജഫപടുത്തനിയനിടനില.  കകേരള  സര്ക്കഭാര് ഫപരനിയഭാര്  നദതീതടത്തനില്
വനിഭഭാവനല  ഫചേയനിട്ടുളള  ജല  സലഭരണനികേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുതുടങ്ങനിയ
കശഷല നതീരഭാര് വനിയറനില് നനിനളള ജലല മുഴുവന് തമനിഴഭാടനിനട്ട് തനിരനിച്ചു
വനിടഭാവുന്നതഭാണട്ട്.

5. ഇടമലയഭാര്  പദതനി  പൂര്ത്തനിയഭായതനിനുകശഷല  ഫപരനിയഭാര്
നദനിതടത്തനിഫല  ആനമലയഭാറനില്  നനിനല  ഓകരഭാ  വര്ഷവുല  2500
എല.സനി.എഫെട്ട്.റനി. ജലല പറമ്പനിക്കുളല - ആളനിയഭാര് പദതനിയനികലക്കട്ട്
തമനിഴഭാടനിനട്ട്  തനിരനിച്ചു വനിടഭാവുന്നതഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  ഒരു അനുബന
കേരഭാര് ഉണഭാകക്കണതഭാണട്ട്. ഈ കേരഭാര് ഇതുവഫര ഉണഭാക്കനിയനിടനില.

ഇതനിനുപുറകമ  കേരഭാര്പ്രകേഭാരല  തമനിഴഭാടട്ട്  ജൂലഭായട്ട്  1  മുതല്  കകേരള
കഷഭാളയഭാര്  റനിസര്കവഭായര്  നനിറയഭാന്  തുടങ്ങുകേയുല  എത്രയുല  ഫപഫടന്നട്ട്
ജലനനിരപട്ട്  2658  അടനിയനില്  എത്തനിക്കുകേയുല   കവണല.  കകേരള
കഷഭാളയഭാറനിഫല ജലവനിതഭാനല ഫസപ്റലബര് 1-നട്ട് പൂര്ണ ജല നനിരപഭായ
(എഫെട്ട്.ആര്.എല്.)2663 അടനിയനില് എത്തനികക്കണതഭാണട്ട്. ഫസപ്റലബര്
2  മുതല്  ജനുവരനി  31  വഫര  ജലവനിതഭാനല  2658  അടനിയനില്
നനിലനനിര്ത്തണല.  ഫഫെബ്രുവരനി  1-നട്ട്  ജലവനിതഭാനല പൂര്ണ ജലനനിരപഭായ
(എഫെട്ട്.ആര്.എല്.) 2663 അടനിയനില് നനിര്കത്തണതഭാണട്ട്.

(ബനി)

i. മണക്കടവട്ട് വനിയര്: 2910 എല.സനി.എഫെട്ട്.റനി. 

ii. കകേരള കഷഭാളയഭാര്: 3466.44 എല.സനി.എഫെട്ട്.റനി.

iii. നതീരഭാര്: 664.84 എല.സനി.എഫെട്ട്.റനി. (2016 ഒകക്ടഭാബര് 1 മുതല് 2017
ജനുവരനി 31 വഫര)

(സനി&ഡനി)  കകേരളത്തനിനട്ട് പനി.എ.പനി.  കേരഭാര് പ്രകേഭാരമുള്ള ജലല ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനു
കവണനി കകേരളത്തനിഫന്റെ തഭാല്പരലങ്ങള പൂര്ണമഭായനി സലരക്ഷനിക്കുന്നതനില് ഉദൗന്നല്
നല്കേനിഫക്കഭാണട്ട്  തമനിഴഭാടുമഭായനി  തുടര്  ചേര്ചകേള  നടത്തനി  പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനുള്ള
ശമങ്ങളഭാണട്ട്  സലസഭാനല  നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട്  ഫെലവത്തഭായനിഫലങ്കനില്
പനി.എ.പനി. കേരഭാറനിഫല വലവസകേള പ്രകേഭാരല തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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പറമ്പനിക്കുളല - ആളനിയഭാര് പദതനി

108  (120)  ശതീ  .    ഷഭാഫെനി  പറമ്പനില് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷല പറമ്പനിക്കുളല-ആളനിയഭാര്
വനിഷയത്തനില് ഏഫതങ്കനിലുല തരത്തനിലുള്ള ഇടഫപടലുകേള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പറമ്പനിക്കുളല-ആളനിയഭാര്  പദതനിയനില്നനിന്നട്ട്  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരല
സലസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭനികക്കണ  ജലല  തമനിഴ് നഭാടട്ട്  നനികഷധനിചതനിഫനതനിഫര  എന്തട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കേരഭാര് അനുസരനിചട്ട്  എത്ര റനി.എല.സനി.  ജലമഭാണട്ട്  ലഭനികക്കണഫതനല
ഇത്തവണ ഇതുവഫര എത്ര റനി.എല.സനി. ജലല ലഭനിച്ചുഫവനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  തമനിഴ് നഭാടട്ട്  അതനിര്ത്തനി പ്രകദശഫത്ത ജനങ്ങള രൂക്ഷമഭായ കുടനിഫവള്ള
ക്ഷഭാമല  അനുഭവനിക്കുന്ന  കവളയനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  അടനിയന്തര  ഇടഫപടല്
നടത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  പറമ്പനിക്കുളല  -  ആളനിയഭാര്  പദതനിയനില്  തമനിഴഭാടട്ട്  നടത്തനിയ  കേരഭാര്
വലവസഭാലലഘനങ്ങഫളലഭാലതഫന്ന ഉകദലഭാഗസ തലത്തനിലുല സര്ക്കഭാര് തലത്തനിലുല
കകേരളല  യഥഭാസമയല  തമനിഴഭാടനിഫന്റെ  ശദയനില്ഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേരഭാര്
പുനരവകലഭാകേന ചേര്ചകേളനിലുല കകേരളല ഇക്കഭാരലല ശക്തമഭായനി ഉന്നയനിചനിട്ടുണട്ട്.

2012-13  ജലവര്ഷത്തനില്,  തമനിഴഭാടനിഫന്റെ  പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്  വലവസഭാ
ലലഘനങ്ങളഫക്കതനിഫര  16-4-2013-നട്ട് ബഹു. സപ്രതീല കകേഭാടതനിയനില് ഒരു അസല്
അനലഭായവുല  (2  of  2013),  ഒരു  ഇടക്കഭാല  ഹര്ജനിയുല  (1  of  2013)  ഫെയല്
ഫചേയ്യുകേയുണഭായനി.  ഈ  ഹര്ജനിയനില്  ടവദതകതഭാല്പഭാദന  രലഗത്തുല  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖേലയനിലുമഭായനി  കകേരളത്തനിനുണഭായ നഷ്ടല കേണക്കഭാക്കനി ആഫകേ  56,12,22,548
രൂപ  നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി  ആവശലഫപടനിട്ടുണട്ട്.  കകേസനിഫന്റെ  തുടര്  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുഫകേഭാണനിരനിക്കുന.

ചേനിറ്റൂര്പുഴ  പദതനി  പ്രകദശത്തട്ട്  അനുഭവഫപടുന്ന  കുടനിഫവള്ളക്ഷഭാമവുല
കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുളള ജല ദദൗര്ലഭലവുല ശദയനില്ഫപടതനിഫന തുടര്ന്നട്ട് 2016
ഫസപ്റലബര്  രണഭാലവഭാരത്തനില്  700  എല.സനി.എഫെട്ട്.റനി.  ജലമഭാണട്ട്  ചേനിറ്റൂര്പുഴ
പദതനി  പ്രകദശകത്തക്കഭായനി  ആവശലഫപടനിരുന്നഫതങ്കനിലുല  250  കേമ്മ്യൂഫസകട്ട്   എന്ന
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കതഭാതനില്  ഫവളളല  തരഭാഫമന്നഭാണട്ട്  തമനിഴഭാടട്ട്  അറനിയനിചനിരുന്നതട്ട്.  പറമ്പനിക്കുളല
ഡഭാമനിഫല ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാവുന്ന ഫവളളല ആളനിയഭാര്  റനിസര്കവഭായറനില് എത്തനിചട്ട്
അവനിഫടനനിന്നട്ട്  ചേനിറ്റൂരനിഫല  കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ  ഫവളളല  മണക്കടവനില്
നല്കേണഫമന്നഭാവശലഫപടട്ട് 16-9-2016-നട്ട് കകേരള മുഖേലമനനി തമനിഴഭാടട്ട് മുഖേലമനനിക്കട്ട്
കേത്തയയ്ക്കുകേയുണഭായനി.

ഇതനിനട്ട്  പുറകമ  2016  ഒകക്ടഭാബര്  ഒന്നഭാലവഭാരത്തനില്  കേരഭാര്പ്രകേഭാരല
കകേരളത്തനിനട്ട്  ചേനിറ്റൂര്പുഴ  പദതനി  പ്രകദശകത്തക്കട്ട്  ലഭലമഭാകക്കണ  700
എല.സനി.എഫെട്ട്.റനി.  ജലല  (540  കേമ്മ്യൂഫസകട്ട്  എന്ന കതഭാതനില്)  മണക്കടവട്ട് വനിയറനില്
നല്കേണഫമന്നട്ട്  ആവശലഫപടനിരുന.  എന്നഭാല്  വളഫര  കുറഞ്ഞ  കതഭാതനിലഭാണട്ട്
തമനിഴഭാടട്ട്  മണക്കടവനില്  ജലല  ലഭലമഭാക്കനി  വന്നതട്ട്.  ഇതനിഫന തുടര്ന്നട്ട്  രൂക്ഷമഭായ
ജലക്ഷഭാമല  പരനിഹരനിക്കഭാന് കേരഭാര്പ്രകേഭാരമുളള ജലല  (കുടനിശനികേ ഉളഫപഫട)  നടപട്ട്
ജലവര്ഷത്തനിഫല  കശഷനിക്കുന്ന  കേഭാലയളവനില്  ലഭലമഭാക്കണഫമനല  തമനിഴഭാടട്ട്
കഷഭാളയഭാര്  പവര്ഹദൗസട്ട്  II  പൂര്ണമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിപനിചട്ട്  കകേരള  കഷഭാളയഭാര്
ജലനനിരപട്ട്  എത്രയുല  ഫപഫടന്നട്ട്  പൂര്ണ  ജലനനിരപനില്  (എഫെട്ട്.ആര്.എല്.)
എത്തനിക്കണഫമനല,  തമനിഴഭാടട്ട്  കഷഭാളയഭാര്  പവര്ഹദൗസട്ട്  -  I  ഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനവുല
പറമ്പനിക്കുളകത്തക്കട്ട്  ജലല  തനിരനിചട്ട്  വനിടുന്നതുല  നനിര്ത്തുകേയുല  ഫചേയ്യണ
ഫമന്നഭാവശലഫപട്ടുഫകേഭാണട്ട്  ബഹു.  കകേരള  ജലവനിഭവ  വകുപട്ട്  മനനി  8-10-2016-നട്ട്
ബഹു.  തമനിഴഭാടട്ട്  ഫപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപ്പുമനനിക്കട്ട്  കേത്തയയ്ക്കുകേയുണഭായനി.  കൂടഭാഫത
രൂക്ഷമഭായ  ജലക്ഷഭാമല  കേണക്കനിഫലടുത്തട്ട്  ഈ  പ്രശ്നത്തനില്  ഇടഫപടട്ട്  കേരഭാര്
പ്രകേഭാരമുളള  ജലല  കകേരളത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാന്  കവണ  നനിര്കദ്ദേശല  തമനിഴ് നഭാടനിനട്ട്
നല്കേണഫമന്നഭാവശലഫപടട്ട്  കകേരള  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  8-10-2016-നട്ട്  ബഹു.
കകേന്ദ്ര ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനിക്കുല കേത്തയയ്ക്കുകേയുണഭായനി.

കകേരളത്തനിഫന്റെ  ശക്തമഭായ  സമ്മേര്ദ്ദേഫത്തത്തുടര്ന്നട്ട്  തമനിഴഭാടട്ട്  സലയുക്ത
ജലക്രമതീകേരണ കബഭാര്ഡനിഫന്റെ കയഭാഗത്തനില് പഫങ്കടുക്കഭാന് തയ്യഭാറഭാവുകേയുല തുടര്ന്നട്ട്
സലയുക്ത  ജല  ക്രമതീകേരണ  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  (JWRB)  97- ാാമതട്ട്  കയഭാഗല
26-10-2016-നട്ട് പഭാലക്കഭാടട്ട് വചട്ട് കചേര്ന. ഈ കയഭാഗത്തനില് കകേരളല,  കേതീഴട്ട് നദതീതട
അവകേഭാശത്തനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്പ്രകേഭാരല ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുളള
ജലല  ഏഫതഭാരു  സഭാഹചേരലത്തനിലുല  ലഭലമഭാക്കണഫമന്നട്ട്  തമനിഴഭാടനികനഭാടട്ട്
ആവശലഫപട്ടു.  ഇതനിനുകശഷല  98-ാാമതട്ട്  JWRB കയഭാഗല  13-12-2016-നട്ട്  തമനിഴട്ട്
നഭാടനിഫല ഫപഭാള്ളഭാചനിയനില് ഫവചട്ട് കചേരുകേയുണഭായനി.  ഈ കയഭാഗത്തനില് പനി.എ.പനി.
കേരഭാര്പ്രകേഭാരമുളള  ജലല  നല്കേണഫമന്നട്ട്  കകേരളല  ശക്തമഭായനി  ആവശലഫപട്ടു.
മണക്കടവട്ട്  വനിയറനില്  7.25  ടനി.എല.സനി.എഫല  കകേരള  കഷഭാളയഭാറനില്  12.3
ടനി.എല.സനി.എഫല കേരഭാര് പ്രകേഭാരല കകേരളത്തനിനട്ട് ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാഫണനല ഇതട്ട്
കകേരളത്തനിനട്ട്  നല്കേനിയതനിനുകശഷകമ  തമനിഴഭാടനിനട്ട്  പനി.എ.പനി.യനില്  നനിനല  ജലല
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എടുക്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയുളളഫവനല  കകേരളല  വഭാദനിക്കുകേയുല  ആയതനിനഭാല്
കുടനിഫവളളത്തനിനട്ട് കവണനിയുളള ജലല മഭാത്രല എടുത്ത കശഷല ബഭാക്കനി ജലല മുഴുവന്
കകേരളത്തനിനട്ട്  നല്കേണഫമനല കകേരളല ആവശലഫപട്ടു.  മഭാത്രമല  97-ാാമതട്ട്  JWRB
കയഭാഗത്തനില് സമ്മേതനിചതട്ട് കപഭാഫല തമനിഴഭാടട്ട്  മണക്കടവട്ട് വനിയറനില് നവലബര്  11,
ഡനിസലബര്  1  എന്നതീ വഭാരങ്ങളനില് ജലല  നല്കേനിയനിടനില  എന്ന കേഭാരലവുല  കകേരളല
ചൂണനിക്കഭാടനി.  എന്നഭാല്  13-12-2016  മുതല്  ഡനിസലബര്  അവസഭാന  വഭാരല  വഫര
മണക്കടവനില്  175  കേമ്മ്യൂഫസകട്ട്  എന്ന  കതഭാതനില്  മഭാത്രകമ  ജലല  നല്കേഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയുളഫവന്നട്ട്  98-ാാമതട്ട്  JWRB  കയഭാഗത്തനില് തമനിഴഭാടട്ട്  അറനിയനിക്കുകേയുല
തുടര്ന്നട്ട്  മണക്കടവനികലക്കുള്ള  ജലവനിതരണ  കതഭാതട്ട്  ഇരു  ഗവണ്ഫമന്റുകേളുകടയുല
തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരമഭാകേഭാഫമന്നട്ട്  ധഭാരണയുമഭായനി.  ഇതനിനട്ട്  പുറകമ  തമനിഴഭാടട്ട്
കഷഭാളയഭാറനിഫല  ജലസലഭരണ  നനില  ഫവചട്ട്  കനഭാക്കുകമ്പഭാള  ഫഫെബ്രുവരനി  ഒന്നഭാല
തതീയതനി  കകേരളഭാ  കഷഭാളയഭാര്  റനിസര്കവഭായര്  പൂര്ണ  ജലനനിരപനിലഭാക്കുകേ
അസഭാദലമഭായതനിനഭാല്  തമനിഴഭാടട്ട്  കഷഭാളയഭാറനിഫല  മുഴുവന്  ജലവുല  കകേരള
കഷഭാളയഭാറനികലക്കട്ട്  തമനിഴഭാടട്ട്  കഷഭാളയഭാര്  പവര്ഹദൗസട്ട്  II  വഴനികയഭാ,  By-pass
വഴനികയഭാ,  കേരഭാര്പ്രകേഭാരമുളള  ജല  വനിഹനിതല  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കണഫമനല കകേരളല ആവശലഫപട്ടു.

7-1-2017-ല് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി വതീണ്ടുല ബഹു.  തമനിഴഭാടട്ട്  മുഖേലമനനിക്കട്ട്
കേത്തയചതനിഫനത്തുടര്ന്നട്ട് 28-1-2017-നട്ട് തനിരുവനന്തപുരത്തുവചട്ട് അന്തര്സലസഭാന
ഫസക്രടറനിതല ചേര്ച നടക്കുകേയുല മണക്കടവട്ട് വനിയറനില്  2017  മഭാര്ചട്ട് അവസഭാനല
വഫര 290 കേമ്മ്യൂഫസകട്ട് എന്ന കതഭാതനില് ജലല നല്കേണഫമനല കകേരള കഷഭാളയഭാറനില്
കേഭാരഭാര്പ്രകേഭാരമുളള  ജലല  ലഭലമഭാക്കണഫമനല  കകേരളല  തമനിഴ് നഭാടനികനഭാടട്ട്
ആവശലഫപടുകേയുല  ഫചേയ്തു.  രൂക്ഷമഭായ  വരളചയുഫട  അടനിസഭാനത്തനില്
പനി.എ.പനി.-യനിഫല  ജല  ദദൗര്ലഭലല  കേണക്കനിഫലടുത്തട്ട്  കകേരളല  തമനിഴഭാടുമഭായനി
സഹകേരനിക്കണഫമന്നട്ട്  തമനിഴഭാടട്ട്  ആവശലഫപടുകേയുല  എന്നഭാല്  കേതീഴട്ട് നദതീതട
അവകേഭാശപ്രകേഭാരല കകേരളത്തനിനട്ട് മുഴുവന് ജലവുല ലഭനികക്കണതഭാഫണന്നട്ട് ചൂണനിക്കഭാടനി
കകേരളല  അതട്ട്  നനിരഭാകേരനിച്ചു.  2017  ഫഫെബ്രുവരനി  15  വഫര  200  കേമ്മ്യൂഫസകട്ട്  എന്ന
കതഭാതനില്  മണക്കടവനില്  ജലല  ലഭലമഭാക്കണഫമന്നതട്ട്  തമനിഴഭാടട്ട്  തതസത്തനില്
അലഗതീകേരനിച്ചു.  എന്നഭാല്  ശനിരുവഭാണനിയനില്നനിന്നട്ട്  ജലല  പമ്പട്ട്  ഫചേയട്ട്   തമനിഴഭാടനിനട്ട്
ലഭലമഭാക്കണഫമന്ന ആവശലത്തനികന്മല് ഇതനിനട്ട്  ഉയര്ന്ന തലത്തനിലുള്ള തതീരുമഭാനല
ആവശലമഭാഫണന്നട്ട് ചൂണനിക്കഭാടനി കകേരളല പ്രസ്തുത ആവശലല തല്ക്കഭാലല നനിരഭാകേരനിച്ചു.

28-1-2017-ഫല  ഫസക്രടറനിതല  ചേര്ചയനിലുണഭായ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരല
6-2-2017  മുതല്  15-2-2017  വഫര മണക്കടവട്ട് വനിയറനില്  200  കേമ്മ്യൂഫസകനിലധനികേല
ജലല  ലഭനിക്കുകേയുല  തുടര്ന്നട്ട്  16-2-2017-ല്  നടന്ന  ഉകദലഭാഗസതല
ചേര്ചഫയത്തുടര്ന്നട്ട്  28-2-2017  വഫര  ആളനിയഭാറനില്  നനിന്നട്ട്  250  കേമ്മ്യൂഫസകട്ട്  ജല
തുറനവനിടഭാഫമനല  മണക്കടവനില്  ഏകേകദശല  190-200  കേമ്മ്യൂഫസകട്ട്  വഫര  ജലല
ലഭലമഭാക്കഭാഫമനല തമനിഴഭാടട്ട് സമ്മേതനിക്കുകേയുല ഫചേയ്തു.
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ഇതനിനട്ട്  പുറകമ  കകേരള  ജലകസചേന  വകുപ്പുല  കകേരള  ടവദതതനി  കബഭാര്ഡല
കകേരള സര്ക്കഭാരുല പനി.എ.പനി.  കേരഭാര് വലവസകേള പഭാലനിച്ചുഫകേഭാണട്ട് കകേരളത്തനിനട്ട്
അര്ഹതഫപട ജലല ലഭലമഭാക്കണഫമന്നഭാവശലഫപട്ടുഫകേഭാണട്ട് തമനിഴഭാടനിനട്ട്  നടപട്ട് ജല
വര്ഷത്തനില് നനിരവധനി കേത്തുകേള അയയ്ക്കുകേയുണഭായനിട്ടുണട്ട്.

പറമ്പനിക്കുളല  -  ആളനിയഭാര് പദതനിയനില് നനിന്നട്ട് കകേരളത്തനിനട്ട് അവകേഭാശഫപട
ജലല  കനടനിഫയടുത്തട്ട്  ചേനിറ്റൂര്പുഴ  പദതനി  പ്രകദശഫത്ത  നനിലവനിഫല  ജലക്ഷഭാമല
പരനിഹരനിക്കഭാനുളള ഊര്ജനിത നടപടനികേള തുടര്നവരുന.

(സനി)  പറമ്പനിക്കുളല  -  ആളനിയഭാര്  പദതനി  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരല  ഒരു ജലവര്ഷല
മണക്കടവട്ട്  വനിയറനില്  7250  എല.സനി.എഫെട്ട്.റനി.-യുല  (ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാവഭാത്ത
പ്രളയ  ജലല  ഒഴനിഫകേ),  കകേരള  കഷഭാളയഭാറനില്  12300  എല.സനി.എഫെട്ട്.റനി.-യുമഭാണട്ട്
കകേരളത്തനിഫന്റെ ജല വനിഹനിതല ജൂടല 1 മുതല് ജൂണ് 30 വഫരയുള്ള കേഭാലയളവഭാണട്ട്
ഒരു ജലവര്ഷല.  ഒകക്ടഭാബര്  1  മുതല് ജനുവരനി  31  വഫരയുള്ള അപര് നതീരഭാറനിഫല
തനതട്ട് നതീഫരഭാഴുക്കുല കകേരളത്തനിനട്ട് അവകേഭാശഫപടതഭാണട്ട്. (ഈ ജലത്തനിഫന്റെ അളവട്ട്
കേരഭാറനില് നനിജഫപടുത്തനിയനിടനില).  ഇതനിനുപുറകമ പറമ്പനിക്കുളല സനിസ്റ്റല ഡഭാമുകേളുഫടയുല
കലഭാവര്  നതീരഭാര്  ഡഭാമനിഫന്റെയുല  തനതട്ട്  നതീഫരഭാഴുക്കട്ട്  16500  എല.സനി.എഫെട്ട്.റനി
കേവനിയുകേയഭാഫണങ്കനില് അധനികേമഭായനി  വരുന്ന ജലത്തനില്  2500  എല.സനി.എഫെട്ട്.റനി.
ജലല  കകേരളത്തനിഫല  ചേനിറ്റൂര്  പ്രകദശഫത്ത  ജലകസചേനത്തനിനുല  കശഷനിക്കുന്ന  ജലല
ചേഭാലക്കുടനിപുഴയനികലക്കുല  വനികടണതഭാണട്ട്.  എന്നഭാല്  നടപട്ട്  ജല  വര്ഷത്തനില്
(2016-17)  പറമ്പനിക്കുളല  സനിസ്റ്റല  ഡഭാമുകേളുഫടയുല  കലഭാവര്  നതീരഭാര്  ഡഭാമനിഫന്റെയുല
തനതട്ട് നനിഫരഭാഴുക്കട്ട് 16500 എല.സനി.എഫെട്ട്.ടനി.യനില് കേവനിഞ്ഞനിടനില.

പറമ്പനിക്കുളല  ആളനിയഭാര്  പദതനി  (പനി.എ.പനി.)  യനില്  നനിന്നട്ട്  നടപട്ട്  ജല
വര്ഷത്തനില്  (2016-17  )  ഫഫെബ്രുവരനി  ഒന്നഭാലവഭാരല  വഫര  കകേരളത്തനിനട്ട്  ലഭനിച
ജലത്തനിഫന്റെ അളവട്ട് ചുവഫട കചേര്ക്കുന.

മണക്കടവട്ട് വനിയര് : 3155 എല.സനി.എഫെട്ട്.റനി.

കകേരള കഷഭാളയഭാര് : 3936.17 എല.സനി.എഫെട്ട്.റനി.

നതീരഭാര് : 664.84 എല.സനി.എഫെട്ട്.റനി. (2016 ഒകക്ടഭാബര് 1 
മുതല് 2017 ജനുവരനി 31 വഫര)

(ഡനി) ഈ വനിഷയത്തനില് ജലകസചേന വകുപ്പുല കകേരള സര്ക്കഭാരുല ശക്തമഭായ
ഇടഫപടലുകേള  നടത്തനിവരുന.  തുടര്നല  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  ഇടഫപടലുകേള
യഥഭാസമയല നടത്തുന്നതഭായനിരനിക്കുല.
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അന്തര്സലസഭാന നദതീജലക്കരഭാര്

109 (121)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ബഭാബ :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അന്തര്സലസഭാന നദതീജലക്കരഭാര് പ്രകേഭാരല സലസഭാനത്തനിനട്ട് അര്ഹതഫപട
ജലല ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  2016-17  വര്ഷത്തനില്  എത്ര  ജലമഭാണട്ട്  ലഭനിചതട്ട്  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പറമ്പനിക്കുളല-ആളനിയഭാര്  കേരഭാര്  പുതുക്കുന്നതുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്
നഭാളനിതുവഫര നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുഫട വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  പറമ്പനിക്കുളല  -  ആളനിയഭാര്  പദതനിയനില്  തമനിഴഭാടട്ട്  നടത്തനിയ  കേരഭാര്
വലവസഭാലലഘനങ്ങഫളലഭാലതഫന്ന ഉകദലഭാഗസ തലത്തനിലുല സര്ക്കഭാര് തലത്തനിലുല
കകേരളല  യഥഭാസമയല  തമനിഴഭാടനിഫന്റെ  ശദയനില്ഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേരഭാര്
പുനരവകലഭാകേന ചേര്ചകേളനിലുല കകേരളല ഇക്കഭാരലല ശക്തമഭായനി ഉന്നയനിചനിട്ടുണട്ട്.

2012-13  ജല  വര്ഷത്തനില്,  തമനിഴഭാടനിഫന്റെ  പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്  വലവസഭാ
ലലഘനങ്ങളഫക്കതനിഫര  16-4-2013-നട്ട് ബഹു. സപ്രതീല കകേഭാടതനിയനില് ഒരു അസല്
അനലഭായവുല  (2  of  2013),  ഒരു  ഇടക്കഭാല  ഹര്ജനിയുല  (1  of  2013)  ഫെയല്
ഫചേയ്യുകേയുണഭായനി.  ഈ  ഹര്ജനിയനില്  ടവദതകതഭാല്പഭാദന  രലഗത്തുല  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖേലയനിലുമഭായനി  കകേരളത്തനിനുണഭായ നഷ്ടല കേണക്കഭാക്കനി ആഫകേ  56,12,22,548
രൂപ  നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി  ആവശലഫപടനിട്ടുണട്ട്.  കകേസനിഫന്റെ  തുടര്  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുഫകേഭാണനിരനിക്കുന.

ചേനിറ്റൂര്പുഴ  പദതനി  പ്രകദശത്തട്ട്  അനുഭവഫപടുന്ന  കുടനിഫവള്ള  ക്ഷഭാമവുല
കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുളള ജല ദദൗര്ലഭലവുല ശദയനില്ഫപടതനിഫന തുടര്ന്നട്ട് 2016
ഫസപ്റലബര്  രണഭാലവഭാരത്തനില്  700  എല.സനി.എഫെട്ട്.റനി.  ജലമഭാണട്ട്  ചേനിറ്റൂര്പുഴ
പദതനി  പ്രകദശകത്തക്കഭായനി  ആവശലഫപടനിരുന്നഫതങ്കനിലുല  250  കേമ്മ്യൂഫസകട്ട്   എന്ന
കതഭാതനില്  ഫവളളല  തരഭാഫമന്നഭാണട്ട്  തമനിഴഭാടട്ട്  അറനിയനിചനിരുന്നതട്ട്.  പറമ്പനിക്കുളല
ഡഭാമനിഫല ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാവുന്ന ഫവളളല ആളനിയഭാര്  റനിസര്കവഭായറനില് എത്തനിചട്ട്
അവനിഫടനനിന്നട്ട്  ചേനിറ്റൂരനിഫല  കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ  ഫവളളല  മണക്കടവനില്
നല്കേണഫമന്നഭാവശലഫപടട്ട്  ഫകേഭാണട്ട്  16-9-2016-നട്ട്  കകേരള  മുഖേലമനനി  തമനിഴഭാടട്ട്
മുഖേലമനനിക്കട്ട് കേത്തയയ്ക്കുകേയുണഭായനി.
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ഇതനിനട്ട്  പുറകമ  2016  ഒകക്ടഭാബര്  ഒന്നഭാല  വഭാരത്തനില്  കേരഭാര്പ്രകേഭാരല
കകേരളത്തനിനട്ട്  ചേനിറ്റൂര്പുഴ  പദതനി  പ്രകദശകത്തക്കട്ട്  ലഭലമഭാകക്കണ  700
എല.സനി.എഫെട്ട്.റനി.  ജലല  (540  കേമ്മ്യൂഫസകട്ട്  എന്ന കതഭാതനില്)  മണക്കടവട്ട് വനിയറനില്
നല്കേണഫമന്നഭാണട്ട് ആവശലഫപടനിരുന്നതട്ട്. എന്നഭാല് വളഫര കുറഞ്ഞ കതഭാതനിലഭാണട്ട്
തമനിഴ് നഭാടട്ട് മണക്കടവനില്  ജലല ലഭലമഭാക്കനി വന്നതട്ട്.  ഇതനിഫന തുടര്ന്നട്ട് രൂക്ഷമഭായ
ജലക്ഷഭാമല  പരനിഹരനിക്കഭാന് കേരഭാര്പ്രകേഭാരമുളള ജലല  (കുടനിശനികേ ഉളഫപഫട)  നടപട്ട്
ജലവര്ഷത്തനിഫല  കശഷനിക്കുന്ന  കേഭാലയളവനില്  ലഭലമഭാക്കണഫമനല  തമനിഴഭാടട്ട്
കഷഭാളയഭാര്  പവര്ഹദൗസട്ട്  II  പൂര്ണമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിപനിചട്ട്  കകേരള  കഷഭാളയഭാര്
ജലനനിരപട്ട്  എത്രയുല  ഫപഫടന്നട്ട്  പൂര്ണ  ജലനനിരപനില്  (എഫെട്ട്.ആര്.എല്.)
എത്തനിക്കണഫമനല  തമനിഴഭാടട്ട്  കഷഭാളയഭാര്  പവര്ഹദൗസട്ട്  -I-ഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനവുല
പറമ്പനിക്കുളകത്തക്കട്ട്  ജലല  തനിരനിചട്ട്  വനിടുന്നതുല  നനിര്ത്തുകേയുല  ഫചേയ്യണമന്നഭാവശല
ഫപട്ടുഫകേഭാണട്ട് ബഹു. കകേരള ജലവനിഭവ വകുപട്ട് മനനി 8-10-2016-നട്ട് ബഹു. തമനിഴഭാടട്ട്
ഫപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപ്പുമനനിക്കട്ട്  കേത്തയയ്ക്കുകേയുണഭായനി.  കൂടഭാഫത  രൂക്ഷമഭായ
ജലക്ഷഭാമല  കേണക്കനിഫലടുത്തട്ട്  ഈ  പ്രശ്നത്തനില്   ഇടഫപടട്ട്  കേരഭാര്പ്രകേഭാരമുള്ള
ജലല  കകേരളത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാന്  കവണ  നനിര്കദ്ദേശല  തമനിഴഭാടനിനട്ട്
നല്കേണഫമന്നഭാവശലഫപടട്ട്  കകേരള  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  8-10-2016-നട്ട്
ബഹു. കകേന്ദ്രജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനിക്കുല കേത്തയയ്ക്കുകേയുണഭായനി.

കകേരളത്തനിഫന്റെ  ശക്തമഭായ  സമ്മേര്ദ്ദേഫത്തത്തുടര്ന്നട്ട്  തമനിഴഭാടട്ട്  സലയുക്ത
ജലക്രമതീകേരണ കബഭാര്ഡനിഫന്റെ കയഭാഗത്തനില് പഫങ്കടുക്കഭാന് തയ്യഭാറഭാവുകേയുല തുടര്ന്നട്ട്
സലയുക്ത  ജല  ക്രമതീകേരണ  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  (JWRB)  97- ാാമതട്ട്  കയഭാഗല
26-10-2016-നട്ട് പഭാലക്കഭാടുവചട്ട് കചേര്ന.  ഈ കയഭാഗത്തനില് കകേരളല കേതീഴട്ട് നദതീതട
അവകേഭാശത്തനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില് പനി.എ.പനി. കേരഭാര്പ്രകേഭാരല ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുളള
ജലല  ഏഫതഭാരു  സഭാഹചേരലത്തനിലുല  ലഭലമഭാക്കണഫമന്നട്ട്  തമനിഴ് നഭാടനികനഭാടട്ട്
ആവശലഫപട്ടു.  ഇതനിനുകശഷല  98-ാാമതട്ട്  JWRB കയഭാഗല  13-12-2016-നട്ട്
തമനിഴഭാടനിഫല ഫപഭാള്ളഭാചനിയനില് വചട്ട് കചേരുകേയുണഭായനി. ഈ കയഭാഗത്തനില് പനി.എ.പനി.
കേരഭാര്പ്രകേഭാരമുളള  ജലല  നല്കേണഫമന്നട്ട്  കകേരളല  ശക്തമഭായനി  ആവശലഫപട്ടു.
മണക്കടവട്ട്  വനിയറനില്  7.25  ടനി.എല.സനി.എഫല  കകേരള  കഷഭാളയഭാറനില്  12.3
ടനി.എല.സനി.എഫല കേരഭാര് പ്രകേഭാരല കകേരളത്തനിനട്ട് ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുളളതഭാഫണനല ഇതട്ട്
കകേരളത്തനിനട്ട്  നല്കേനിയതനിനുകശഷകമ  തമനിഴ് നഭാടനിനട്ട്  പനി.എ.പനി.യനില്നനിനല  ജലല
എടുക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയുളളഫവനല  കകേരളല  വഭാദനിക്കുകേയുല  ആയതനിനഭാല്
കുടനിഫവളളത്തനിനട്ട് കവണനിയുളള ജലല മഭാത്രല എടുത്ത കശഷല ബഭാക്കനി ജലല മുഴുവന്
കകേരളത്തനിനട്ട്  നല്കേണഫമനല കകേരളല ആവശലഫപട്ടു.  മഭാത്രമല  97-ാാമതട്ട്  JWRB
കയഭാഗത്തനില് സമ്മേതനിചതുകപഭാഫല തമനിഴ് നഭാടട്ട്  മണക്കടവട്ട് വനിയറനില് നവലബര്  11,
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ഡനിസലബര്  1  എന്നതീ വഭാരങ്ങളനില് ജലല  നല്കേനിയനിടനില  എന്ന കേഭാരലവുല  കകേരളല
ചൂണനിക്കഭാടനി.  എന്നഭാല്  13-12-2016  മുതല്  ഡനിസലബര്  അവസഭാന  വഭാരല  വഫര
മണക്കടവനില്  175  കേമ്മ്യൂഫസകട്ട്  എന്ന  കതഭാതനില്  മഭാത്രകമ  ജലല  നല്കേഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയുളളഫവന്നട്ട്  98-ാാമതട്ട്  JWRB  കയഭാഗത്തനില് തമനിഴഭാടട്ട്  അറനിയനിക്കുകേയുല
തുടര്ന്നട്ട്  മണക്കടവനികലക്കുള്ള  ജലവനിതരണ  കതഭാതട്ട്  ഇരു  ഗവണ്ഫമന്റുകേളുഫടയുല
തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരമഭാകേഭാഫമന്നട്ട്  ധഭാരണയുണമഭായനി.  ഇതനിനട്ട്  പുറകമ  തമനിഴഭാടട്ട്
കഷഭാളയഭാറനിഫല  ജലസലഭരണ  നനിലഫവചട്ട്  കനഭാക്കുകമ്പഭാള  ഫഫെബ്രുവരനി  ഒന്നഭാല
തതീയതനി  കകേരളഭാ  കഷഭാളയഭാര്  റനിസര്കവഭായര്  പൂര്ണ  ജലനനിരപനിലഭാക്കുകേ
അസഭാദലമഭായതനിനഭാല്  തമനിഴഭാടട്ട്  കഷഭാളയഭാറനിഫല  മുഴുവന്  ജലവുല  കകേരള
കഷഭാളയഭാറനികലക്കട്ട്  തമനിഴഭാടട്ട്  കഷഭാളയഭാര്  പവര്ഹദൗസട്ട്  II  വഴനികയഭാ,  By-pass
വഴനികയഭാ,  കേരഭാര്പ്രകേഭാരമുളള  ജല  വനിഹനിതല  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കണഫമനല കകേരളല ആവശലഫപട്ടു.

7-1-2017-ല് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി വതീണ്ടുല ബഹു.  തമനിഴഭാടട്ട്  മുഖേലമനനിക്കട്ട്
കേത്തയചതനിഫനത്തുടര്ന്നട്ട് 28-1-2017-നട്ട് തനിരുവനന്തപുരത്തുവചട്ട് അന്തര്സലസഭാന
ഫസക്രടറനിതല ചേര്ച നടക്കുകേയുല മണക്കടവട്ട് വനിയറനില്  2017  മഭാര്ചട്ട് അവസഭാനല
വഫര 290 കേമ്മ്യൂഫസകട്ട് എന്ന കതഭാതനില് ജലല നല്കേണഫമനല കകേരള കഷഭാളയഭാറനില്
കേരഭാര്പ്രകേഭാരമുളള  ജലല  ലഭലമഭാക്കണഫമനല  കകേരളല  തമനിഴ് നഭാടനികനഭാടട്ട്
ആവശലഫപടുകേയുല  ഫചേയ്തു.  രൂക്ഷമഭായ  വരളചയുഫട  അടനിസഭാനത്തനില്
പനി.എ.പനി.യനിഫല  ജല  ദദൗര്ലഭലല  കേണക്കനിഫലടുത്തട്ട്  കകേരളല  തമനിഴ് നഭാടുമഭായനി
സഹകേരനിക്കണഫമന്നട്ട്  തമനിഴഭാടട്ട്  ആവശലഫപടുകേയുല  എന്നഭാല്  കേതീഴട്ട് നദതീതട
അവകേഭാശപ്രകേഭാരല കകേരളത്തനിനട്ട് മുഴുവന് ജലവുല ലഭനികക്കണതഭാഫണന്നട്ട് ചൂണനിക്കഭാടനി
കകേരളല  അതട്ട്  നനിരഭാകേരനിച്ചു.  2017  ഫഫെബ്രുവരനി  15  വഫര  200  കേമ്മ്യൂഫസകട്ട്  എന്ന
കതഭാതനില്  മണക്കടവനില്  ജലല  ലഭലമഭാക്കണഫമന്നതട്ട്  തമനിഴഭാടട്ട്  തതസത്തനില്
അലഗതീകേരനിച്ചു.  എന്നഭാല്  ശനിരുവഭാണനിയനില്നനിന്നട്ട്  ജലല  പമ്പട്ട്  ഫചേയട്ട്   തമനിഴഭാടനിനട്ട്
ലഭലമഭാക്കണഫമന്ന ആവശലത്തനികന്മല് ഇതനിനട്ട്  ഉയര്ന്ന തലത്തനിലുളള തതീരുമഭാനല
ആവശലമഭാഫണന്നട്ട് ചൂണനിക്കഭാടനി കകേരളല പ്രസ്തുത ആവശലല തല്ക്കഭാലല നനിരഭാകേരനിച്ചു.

28-1-2017-ഫല  ഫസക്രടറനിതല  ചേര്ചയനിലുണഭായ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരല
6-2-2017  മുതല്  15-2-2017  വഫര മണക്കടവട്ട് വനിയറനില്  200  കേമ്മ്യൂഫസകനിലധനികേല
ജലല  ലഭനിക്കുകേയുല  തുടര്ന്നട്ട്  16-2-2017-ല്  നടന്ന  ഉകദലഭാഗസതല
ചേര്ചഫയത്തുടര്ന്നട്ട്  28-2-2017  വഫര  ആളനിയഭാറനില്  നനിന്നട്ട്  250  കേമ്മ്യൂഫസകട്ട്  ജലല
തുറനവനിടഭാഫമനല  മണക്കടവനില്  ഏകേകദശല  190-200  കേമ്മ്യൂഫസകട്ട്  വഫര  ജലല
ലഭലമഭാക്കഭാഫമനല തമനിഴഭാടട്ട് സമ്മേതനിക്കുകേയുല ഫചേയ്തു.
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ഇതനിനട്ട്  പുറകമ  കകേരള  ജലകസചേന  വകുപ്പുല  കകേരള  ടവദതതനി  കബഭാര്ഡല
കകേരള സര്ക്കഭാരുല പനി.എ.പനി.  കേരഭാര് വലവസകേള പഭാലനിച്ചുഫകേഭാണട്ട് കകേരളത്തനിനട്ട്
അര്ഹതഫപട ജലല ലഭലമഭാക്കണഫമന്നഭാവശലഫപട്ടുഫകേഭാണട്ട് തമനിഴഭാടനിനട്ട്  നടപട്ട് ജല
വര്ഷത്തനില് നനിരവധനി കേത്തുകേള അയയ്ക്കുകേയുണഭായനിട്ടുണട്ട്.

പറമ്പനിക്കുളല  -  ആളനിയഭാര്  പദതനിയനില്നനിന്നട്ട്  കകേരളത്തനിനട്ട്  അവകേഭാശഫപട
ജലല  കനടനിഫയടുത്തട്ട്  ചേനിറ്റൂര്പുഴ  പദതനി  പ്രകദശഫത്ത  നനിലവനിഫല  ജലക്ഷഭാമല
പരനിഹരനിക്കഭാനുളള ഊര്ജനിത നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പറമ്പനിക്കുളല ആളനിയഭാര് പദതനി  (പനി.എ.പനി.)  യനില്നനിന്നട്ട് നടപട്ട് ജല
വര്ഷത്തനില്  (2016-17  )  ഫഫെബ്രുവരനി  ഒന്നഭാലവഭാരല  വഫര  കകേരളത്തനിനട്ട്  ലഭനിച
ജലത്തനിഫന്റെ അളവട്ട് ചുവഫട കചേര്ക്കുന.

മണക്കടവട്ട് വനിയര് : 3155 എല.സനി.എഫെട്ട്.റനി.

കകേരള കഷഭാളയഭാര് : 3936.17 എല.സനി.എഫെട്ട്.റനി.

നതീരഭാര് : 664.84  എല.സനി.എഫെട്ട്.റനി. (2016  ഒകക്ടഭാബര്  1  
മുതല്  2017 ജനുവരനി 31 വഫര)

(സനി)  പറമ്പനിക്കുളല  ആളനിയഭാര്  പദതനി  കേരഭാറനിഫന്റെ  ഖേണ്ഡനികേ  5  (സനി)
അനുസരനിചട്ട്  ഉഭയകേക്ഷനി  സമ്മേതപ്രകേഭാരല  കേരഭാറനില്  പറഞ്ഞനിട്ടുളള  വലവസകേള
ഓകരഭാ  മുപതട്ട്  വര്ഷഫത്തയുല  അനുഭവത്തനിഫന്റെ  ഫവളനിചത്തനില്  പുനരവകലഭാകേനല
ഫചേയ്യഭാഫമന്നട്ട്  വലവസയുണട്ട്.  ഇതനുസരനിചട്ട്  കേരഭാറനിഫല  വലവസകേള
പുനരവകലഭാകേനല ഫചേയ്യുവഭാനുളള കേഭാലഭാവധനി  1988  നവലബര്  9-നട്ട് തനികേഞ്ഞനിരുന
ഇതനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്  കേരഭാര് പുനരവകലഭാകേനല ഫചേയ്യുന്നതനിനുളള നടപടനികേള
കകേരളല  1988-ല്  തഫന്ന  ആരലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്
ഉകദലഭാഗസതലത്തനിലുല  മനനിതലത്തനിലുല  മുഖേലമനനിതലത്തനിലുല  നനിരവധനി
ചേര്ചകേള 1988-2011 കേഭാലയളവനില് ഇരു സലസഭാനങ്ങള  തമ്മേനില് നടഫന്നങ്കനിലുല
സലയുക്ത കഗജനിങ്ങനിലൂഫട സനിതതീകേരനിക്കഫപട  അധനികേ ജല ലഭലത പങ്കട്ട് വയ്ക്കുന്നതട്ട്
ഉളഫപഫടയുളള  വനിഷയങ്ങളനില്  കകേരളവുല  തമനിഴഭാടുല  പരസര  ധഭാരണയനില്
എത്തനികചരഭാത്തതനിനഭാല് കേരഭാര് പുനരവകലഭാകേനല ഇതുവഫര യഭാഥഭാര്തലമഭായനിടനില.

30-5-2008-ല് തനിരുവനന്തപുരത്തുവചട്ട് നടന്ന ചേതീഫെട്ട് ഫസക്രടറനിതല ചേര്ചയനില്
ഇരു സലസഭാനങ്ങളുല അവരവരുഫട പ്രശ്നങ്ങള അവതരനിപനിക്കുകേയുണഭായനി. തുടര്ന്നട്ട് 27-
2-2009-ല്  ഫചേടന്നയനില്  വച്ചു  നടന്ന ചേതീഫെട്ട്  ഫസക്രടറനിതല  ചേര്ചയനില്  കേരഭാര്
പുനരവകലഭാകേനവുമഭായനി  ബനഫപട  എലഭാ  പ്രശ്നങ്ങളുല  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുല
അതനികന്മല്  ഒരു  അന്തനിമതതീരുമഭാനല  എടുക്കുന്നതനിനുല  കവണനി
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ഇരുസലസഭാനങ്ങളനികലയുല  ബഹുമഭാനഫപട  മനനിമഭാരുഫട  മുന്പഭാഫകേ
സമര്പനിക്കഭാന് "സനിങ്കനിള പഭാകക്കജട്ട്”തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട് കകേരള ജലവനിഭവ വകുപട്ട്
അഡതീഷണല്  ചേതീഫെട്ട്  ഫസക്രടറനികയയുല  തമനിഴഭാടട്ട്  ഫപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്
പ്രനിന്സനിപല്  ഫസക്രടറനികയയുല  ചുമതലഫപടുത്തനി.  ഇവര്ക്കുകവണ  സഭാകങ്കതനികേ
സഹഭായത്തനിനട്ട്  ഇരു  സലസഭാനങ്ങളനില്നനിനല  ഫതരഫഞ്ഞടുത്ത  ഉകദലഭാഗസഫര
ഉളഫക്കഭാള്ളനിച്ചുഫകേഭാണട്ട്  കയഭാഗല  നടത്തഭാന്  തതീരുമഭാനനിച്ചു.  തുടര്ന്നട്ട്  8-4-2009-നട്ട്
തനിരുവനന്തപുരത്തുവച്ചുല  24-4-2009-നട്ട്  ഫചേടന്നയനില്  വച്ചുല  അവര്  കയഭാഗല
കചേരുകേയുണഭായനി. ഈ കയഭാഗങ്ങളനില് ഇരു സലസഭാനങ്ങളുല ചൂണനിക്കഭാടനിയ ഏഴട്ട്
പ്രധഭാനഫപട  പ്രശ്നങ്ങളഭായ  ആനമലയഭാര്,  അപര്  നതീരഭാര്,  കഷഭാളയഭാര്  സബട്ട്
കബസനിന്,  മണക്കടവട്ട്,  മണക്കടവനിനട്ട്  മുകേളനിഫല  ബഭാലന്സനിലഗട്ട്  റനിസര്കവഭായര്,
പറമ്പനിക്കുളല,  നതീരഭാര്  നലഭാര്  ഫസയനിറട്ട്  കേടട്ട്  എന്നനിവ  21-1-2011-നട്ട്
തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട്  വചട്ട്  നടന്ന  ചേതീഫെട്ട്  ഫസക്രടറനിതല  ചേര്ചയനില്  ഉളഫപടുത്തനി
വനിശദമഭായനി ചേര്ച ഫചേയ്യുകേയുണഭായനി.

എന്നഭാല് 21-1-2011-നുകശഷല കേരഭാര് പുനരവകലഭാകേന ചേര്ചകേള നടന്നനിടനില.
28-4-2013-നട്ട്  തനിരുവനന്തപുരത്തുവചട്ട്  കകേരളത്തനിഫന്റെ  ജലവനിഭവ  വകുപ്പു
മനനിയുകടയുല  തമനിഴഭാടനിഫന്റെ  ഫപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപ്പുമനനിയുഫടയുല  കനതൃതസത്തനില്
ബനഫപട  ഉയര്ന്ന  ഉകദലഭാഗസന്മഭാര്  ഉളഫപഫടയുളളവര്  പഫങ്കടുത്ത
ഇരുസലസഭാനങ്ങളുമഭായനി  ബനഫപട  നദതീജലവനിഷയങ്ങള  (പറമ്പനിക്കുളല
ആളനിയഭാര്  പദതനി  കേരഭാര്,  ശനിരുവഭാണനി  കുടനിഫവള്ള  പദതനി  കേരഭാര്,  ഫനയ്യഭാര്)
സലബനനിച  ചേര്ച  നടക്കുകേയുണഭായനി.  ഈ  ചേര്ചയനിലുല  പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്
പുനരവകലഭാകേന ചേര്ചകേള തുടരഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനമഭായതട്ട്.

കേരഭാര്  പുനരവകലഭാകേന  നടപടനികേളുഫട  കേഭാലഭാനുക്രമണനികേ  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

കകേരളത്തനിഫന്റെ  തഭാല്പരലങ്ങള  പൂര്ണമഭായനി  സലരക്ഷനിചട്ട്  തുടര്ചേര്ചകേള
നടത്തുന്നതു സലബനനിച നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് തുടര്നവരുന.

പകത്രതര ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ഫപന്ഷന്

110  (122)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2000-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  മഭാധലമകമഖേലയനില്  പകത്രതര  ജതീവനക്കഭാരഭായനി  (Non
Journalist)  കസവനല  അനുഷനിചനിരുന്നവര്ക്കട്ട്  ഫപന്ഷന്  അനുവദനിക്കുന്ന
ഏഫതങ്കനിലുല  പദതനികേള  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  എങ്കനില്
വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരല

ഉണട്ട്.  2-3-2016-ഫല സ.ഉ.(ടകേ)  നമ്പര്  4/2016/ഐ&പനി.ആര്.  പ്രകേഭാരല

2000-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  വനിരമനിച  പത്രപ്രവര്ത്തകകേതര  ജതീവക്കഭാര്ക്കട്ട്  കക്ഷമ  ഫപന്ഷന്

പദതനി  അലഗതീകേരനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  ഉത്തരവനിഫന്റെയുല  അകതഭാഫടഭാപമുള്ള

മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുഫടയുല പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

മടങ്ങനിവന്ന മലയഭാളനികേള

111  (124)  ശതീ  .    ഫകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫെട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇറഭാഖേട്ട്,  ലനിബനിയ,  ഫയമന്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിഫല  സലഘര്ഷബഭാധനിത

കമഖേലയനില്  നനിനല  കേഴനിഞ്ഞ  അഞട്ട്  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  എത്ര  മലയഭാളനികേള

മടങ്ങനിവനഫവന്നട്ട് ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവഫര മടക്കനി ഫകേഭാണ്ടുവരഭാന് എഫന്തലഭാല സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട് കനഭാര്ക്ക

നല്കേനിയതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനുകവണനി കനഭാര്ക്ക ആഫകേ എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ഈ കേഭാലയളവനില്

ഫചേലവഴനിച്ചുഫവന്നട്ട് ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഫയമന് - 2444

ലനിബനിയ - 532

ഇറഭാഖേട്ട് - 418

(ബനി)  മടങ്ങനിവന്ന  മലയഭാളനികേഫള  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനില്  സസതീകേരനിക്കുകേയുല

അവര്ക്കട്ട് ഭക്ഷണല, ഫറയനില്കവ കസ്റ്റഷനനില് എത്തുന്നതനിനുളള വഭാഹന സദൗകേരലല

എന്നനിവ  നല്കേനിയനിരുന.  കൂടഭാഫത,  2015-നുകശഷല  മടങ്ങനി  വന്നവര്ക്കട്ട്

വഴനിഫചലവനിനഭായനി 2000 രൂപയുല നല്കേനിവരുന.

(സനി) 1,43,08,176 രൂപ ഫചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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പ്രവഭാസനി കക്ഷമ പദതനികേള

112  (125)  ഫപ്രഭാഫെ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുടസന്  തങ്ങള :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  പ്രവഭാസനികേളുഫട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനികേഫള സലബനനിച പരഭാതനികേള പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാഫയന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  പ്രവഭാസനികേളക്കട്ട്  വലവസഭായങ്ങള  ആരലഭനിക്കുവഭാന്
പ്രകതലകേ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കേഭാരലല  പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  സലസഭാനത്തട്ട്
പ്രവഭാസനികേളുഫട കക്ഷമത്തനിനഭായുള്ള പദതനികേഫള സലബനനിച വനിശദമഭായ വനിവരല
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്
പ്രവഭാസനി  ഫപന്ഷനുല  മറട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങളുല  നല്കേനി;  വനിശദമഭായ  വനിവരല
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) പ്രവഭാസനികേഭാരല വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്ന കക്ഷമ പദതനികേഫള സലബനനിചട്ട്
ലഭലമഭാകുന്ന  എലഭാ  പരഭാതനികേളുല  പരനികശഭാധനിചട്ട്  കവണ  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുനണട്ട്.

(ബനി)  പ്രവഭാസനികേളക്കട്ട്  വലവസഭായങ്ങള  ആരലഭനിക്കഭാന്  പ്രകതലകേ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്ന  വനിഷയല  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  പരനിഗണനയനിലനില.  എന്നഭാല്
തനിരനിഫകേഫയത്തനിയ  പ്രവഭാസനികേളക്കട്ട്  സസയല  ഫതഭാഴനില്  സലരലഭങ്ങള
ആരലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കനഭാര്ക്ക  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ഫമന്റെട്ട്  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  കഫെഭാര്  റനികടണ്
എമനിഗന്റെട്ട്സട്ട് (NDPREM) പദതനി നനിലവനിലുണട്ട്.

സലസഭാനത്തട്ട്  പ്രവഭാസനികേളുഫട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  കനഭാര്ക്ക  റടട്ട്സട്ട്  വഴനി
തഭാഫഴപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

• സഭാന്തസന പദതനി

• കനഭാര്ക്ക  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ഫമന്റെട്ട്  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  കഫെഭാര്  റനികടണ്  എമനിഗന്റെട്ട്സട്ട്  
(NDPREM) പദതനി.

• 24 മണനികര് കകേഭാള ഫസന്റെര്

• സനില് അപ്ഗകഡഷന് കപ്രഭാഗഭാല

• പ്രതീ-ഡനിപഭാര്ചര് ഓറനികയന്റെഷന് കപ്രഭാഗഭാല

• കജഭാബട്ട് കപഭാര്ടല്

37/2020
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• കനഭാര്ക്ക – റടട്ട്സട്ട് സഭാറടലറട്ട് ഓഫെതീസകേളുഫട സഭാപനല

• പ്രവഭാസനി നനിയമ സഹഭായ ഫസല്

• എമര്ജന്സനി റനിപഭാടനികയഷന് ഫെണട്ട്.

• സസപ്ന സഭാഫെലലല

• കനഭാര്ക്ക ബനിസനിനസട്ട് സഹഭായകേ കകേന്ദ്രല (NBFC)

• വനിസ തടനിപനിഫനതനിഫരയുളള കബഭാധവല്ക്കരണല

• കേഭാരുണലല

• പ്രഭാഗത്ഭലല  ഫതളനിയനിച  വനികദശ  കകേരളതീയരുഫട  ഡഭാറഭാ  കബസട്ട്  

രൂപതീകേരനിക്കല്

കകേരള പ്രവഭാസനി കക്ഷമനനിധനിയനില് അലഗതസമുളളവര്ക്കുകവണനി നടപനിലഭാക്കുന്ന

കക്ഷമ പദതനികേള തഭാഫഴ കചേര്ക്കുന.

• ഫപന്ഷന്

• കുടുലബ ഫപന്ഷന്

• അവശതഭാ ഫപന്ഷന്

• മരണഭാനന്തര സഹഭായല

• ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായല

• വനിവഭാഹ ധനസഹഭായല

• പ്രസവഭാനുകൂലലല

• വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലല

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  1340  കപര്ക്കട്ട്

ഫപന്ഷന് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാഫത 59 കപര്ക്കട്ട് മരണഭാനന്തര ധനസഹഭായമഭായനി

20,53,500 രൂപയുല ടമനര് കനഭാമനിനനി ആയനിട്ടുളള 19 കപര്ക്കട്ട് 3,47,500 രൂപയുല

61 കപര്ക്കട്ട് ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായമഭായനി 7,46,257 രൂപയുല 150 കപര്ക്കട്ട് വനിവഭാഹ

ധനസഹഭായമഭായനി  15,00,000  രൂപയുല  3  കപര്ക്കട്ട്  പ്രസവഭാനുകൂലലമഭായനി  91,000

രൂപയുല അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
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പ്രവഭാസനി കകേരളതീയ കേമ്മേതീഷന്

113  (126)  ശതീ  .    ഫകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫെട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എന്.  ആര്.  ഐ.  (കകേരള)  കേമ്മേതീഷന്  അഥവഭാ  പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയ
കേമ്മേതീഷന് എന്നഭാണട്ട് നനിലവനില് വന്നതട്ട്;

(ബനി) ഇകപഭാള കേമ്മേതീഷനനിഫല അലഗങ്ങള ആഫരലഭാമഭാണട്ട്;

(സനി)  കേമ്മേതീഷന് പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനികചഭാ;  ആലരലഭനിച്ചുഫവങ്കനില് ഇതനികനഭാടകേല
കേമ്മേതീഷനട്ട് എത്ര പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുഫണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിചനിഫലങ്കനില് കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 30-4-2016.

(ബനി)  26-4-2016-ഫല  സ.ഉ.(പനി)2/2016/കനഭാര്ക്ക  പ്രകേഭാരല  കേമ്മേതീഷന്
ഫചേയര്കപഴണുല അലഗങ്ങളുമഭായനി തഭാഫഴപറയുലപ്രകേഭാരല വനിജഭാപനല ഫചേയ്തു.

1 റനിട.  ജസ്റ്റനിസട്ട്  പനി.ഭവദഭാസന്,  ശതീനനിലയല,  മണക്കഭാപറമ്പട്ട്
ഫലയ്ന്, ആസഭാദട്ട് കറഭാഡട്ട്, കേലൂര്, എറണഭാകുളല- 682017

ഫചേയര് കപഴണ്

2 കഡഭാ.  ഷലഷതീര്  വയലനില്,  മഭാകനജനിലഗട്ട്  ഡയറക്ടര്,
വനി.പനി.എസട്ട്.  ഫഹല്ത്തട്ട്  ഫകേയര്,  എല്.എല്.സനി,  പനി.ഒ.
കബഭാകട്ട് നമ്പര് - 33566, അബദഭാബനി, യു.എ.ഇ. 

അലഗല

3 ശതീ. കസഭാമന് കബബനി, ചേതീഫെട്ട് എഡനിറര്, ഫഡയനിലനി ടനിബൂണ്,
ബഹറനിന്.

അലഗല

4 ശതീ.  പനി.  എല.  എ.  സലഭാല,  പഭാറമണനില്  ഹദൗസട്ട്,
തനിരൂരങ്ങഭാടനി, മലപ്പുറല.

അലഗല

5 ശതീ.  ഫകേ.  ഭഗവതട്ട്  സനിലഗട്ട്,  പുളനിയങ്ങഭാഴനിയല  ഹദൗസട്ട്,
കതഭാടക്കഭാടട്ട്, കേരവഭാരല.പനി.ഒ., കേലമ്പലല, തനിരുവനന്തപുരല

അലഗല

എന്നഭാല്  എന്.ആര്.ഐ.  കേമ്മേതീഷന്  ആക്ടുപ്രകേഭാരല  65  വയസട്ട്
കേഴനിഞ്ഞവര്ക്കട്ട് അലഗങ്ങളഭായനി  തുടരഭാന് നനിര്വ്വഭാഹമനില.  കേമ്മേതീഷന് വനിജഭാപനല
ഫചേയ്യുകമ്പഭാളതഫന്ന ശതീ. കസഭാമന് കബബനിക്കുല ശതീ.ഭഗവതട്ട് സനിലഗനിനുല 65 വയസട്ട്
കേഴനിഞ്ഞനിരുന്നതനിനഭാല് അവര് കേമ്മേതീഷന് അലഗങ്ങളഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.

(സനി)  കേമ്മേതീഷന് പ്രവര്ത്തനല തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനികനഭാടകേല  8  പരഭാതനികേള
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ബഭാധകേമല.
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പ്രവഭാസനി കകേരളതീയ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട്

114  (127)  ശതീ  .    ഫകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫെട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയ  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  2011  മഭാര്ചട്ട്  31  വഫര
ആഫകേ എത്ര അലഗങ്ങള ഉണഭായനിരുനഫവന്നട്ട് ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്  എന്നഭാണട്ട്  നനിലവനില്  വന്നഫതന്നട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 2016 മഭാര്ചട്ട് 31-നട്ട് പ്രസ്തുത കക്ഷമനനിധനിയനില് ആഫകേ എത്ര അലഗങ്ങള
കചേര്നഫവന്നട്ട് ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2011  മഭാര്ചട്ട്  31  വഫര  കകേരള  പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയ  കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡനില് 63666 അലഗങ്ങള ഉണഭായനിരുന.

(ബനി) കകേരള പ്രവഭാസനി കകേരളതീയ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട് 30-11-2009- നഭാണട്ട്
നനിലവനില് വന്നതട്ട്.

(സനി)  2016  മഭാര്ചട്ട്  31  വഫര  പ്രവഭാസനി  കക്ഷമനനിധനിയനിഫല  അലഗസലഖേല
148503 ആയനിരുന.

പ്രവഭാസനി പുരധനിവഭാസ പഭാകക്കജട്ട്

115  (128)  ശതീ  .    ഫകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫെട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാര്  പ്രഖേലഭാപനിച  പ്രവഭാസനി  പുനരധനിവഭാസ  പഭാകക്കജനില്
എഫന്തങ്കനിലുല  മഭാറല  വരുത്തുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഉഫണങ്കനില്  എഫന്തലഭാല
മഭാറങ്ങള വരുത്തുഫമന്ന കേഭാരലല ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) പുനരധനിവഭാസ പഭാകക്കജട്ട് പ്രകേഭാരല 2016 ജൂണ് ഒന്നനിനട്ട് കശഷല ബഭാങ്കുകേളനില്
നനിനല എത്ര കപര്ക്കട്ട് സഹഭായല നല്കേനിഫയന്നട്ട് ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ;  സഹഭായമഭായനി
ആഫകേ എത്ര രൂപയഭാണട്ട് ഈ കേഭാലയളവനില് നല്കേനിയഫതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുനരധനിവഭാസ  പഭാകക്കജുമഭായനി  ഏഫതലഭാല  ബഭാങ്കുകേള  ഇകപഭാള
സഹകേരനിക്കുനഫണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖേലഭാപനിച  പുനരധനിവഭാസ  പഭാകക്കജട്ട്  പ്രകേഭാരല
ബഭാങ്കട്ട്  വഭായ്പയട്ട്  കനഭാര്ക്ക  എഫന്തലഭാല  സഹഭായമഭാണട്ട്  നല്കുന്നഫതന്നട്ട്
ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  2015-16,  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  പുനരധനിവഭാസ  പഭാകക്കജട്ട്
പ്രകേഭാരല  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  സഹഭായല  നല്കേനിഫയനല  ബഭാങ്കുകേള  ഇപ്രകേഭാരല  എത്ര
രൂപയഭാണട്ട് വഭായ്പ നല്കേനിയഫതനല ഫവളനിഫപടുത്തഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  പ്രവഭാസനി  പുനരധനിവഭാസ  പഭാകക്കജനില്  മഭാറല  വരുത്തുന്ന  വനിഷയല
സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  കനഭാര്ക്ക  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ഫമന്റെട്ട്  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  കഫെഭാര്  റനികടണ്  എമനിഗന്റെട്ട്സട്ട്
(NDPREM)  എന്ന  പദതനി  പ്രകേഭാരല  വനിവനിധ  ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിനല  കലഭാണ്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള 235 ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് മൂലധന സബ്സനിഡനിയഭായനി 2016 ജൂണ്
ഒന്നനിനട്ട് കശഷല 1,58,76,760 രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനില് സദൗത്തട്ട് ഇന്തലന് ബഭാങ്കട്ട്,  യൂണനിയന് ബഭാങ്കട്ട്,  കസ്റ്ററട്ട് ബഭാങ്കട്ട്
ഓഫെട്ട് ടഭാവന്കൂര്, കസ്റ്ററട്ട് ബഭാങ്കട്ട് ഓഫെട്ട് ഇന്തല എന്നതീ ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി സഹകേരനിചഭാണട്ട്
ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  തനിരനിഫകേഫയത്തനിയ  പ്രവഭാസനികേഫള  പ്രകതലകേ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി
പരനിഗണനിചട്ട്  സസയല ഫതഭാഴനില് സലരലഭങ്ങള സര്ക്കഭാര് നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിചട്ട്
ആരലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ ടകേത്തഭാങ്ങട്ട് നല്കുന്ന പദതനിയഭാണട്ട് കനഭാര്ക്ക
ഡനിപഭാര്ടട്ട്ഫമന്റെട്ട് കപ്രഭാജക്ടട്ട് കഫെഭാര് റനികടണ് എമനിഗന്റെട്ട്സട്ട്  (NDPREM).  ചുരുങ്ങനിയതട്ട്
രണട്ട് വര്ഷകമഭാ അതനിലധനികേകമഭാ വനികദശത്തട്ട് കജഭാലനി ഫചേയതനിനുകശഷല സനിരമഭായനി
നഭാടനില്  മടങ്ങനിഫയത്തനിയ  പ്രവഭാസനികേഫളയുല  അത്തരല  പ്രവഭാസനികേള  കചേര്ന്നട്ട്
രൂപതീകേരനിച  കേമ്പനനി,  ടസ്റ്റട്ട്,  ഫസഭാടസറനി  തുടങ്ങനിയവഫയയുല  പദതനിയുഫട
ആനുകൂലലത്തനിനട്ട്  പരനിഗണനിക്കുന.  പരമഭാവധനി  ഇരുപതട്ട്  ലക്ഷല  രൂപ  അടങ്കല്
മൂലധന  ഫചേലവട്ട്  വരുന്ന  പദതനികേളക്കട്ട്  15  ശതമഭാനല  മൂലധന  സബ്സനിഡനിയുല
(പരമഭാവധനി  3  ലക്ഷല  രൂപ)  ആദല  നഭാലട്ട്  വര്ഷല  3%  പലനിശ  സബ്സനിഡനിയുല
നല്കേനി  വരുന.  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരല  അകപക്ഷകേര്  സമര്പനിക്കുന്ന  സലരലഭകേ
പദതനിയുഫട  പ്രഭാകയഭാഗനികേത  വനിലയനിരുത്തനി  ബഭാങ്കനിഫന്റെ  നനിയമങ്ങളക്കട്ട്
വനികധയമഭായഭാണട്ട്  ബഭാങ്കുകേള  കലഭാണ്  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.  ഈ  പദതനിക്കട്ട്
അകപക്ഷനിക്കുന്ന  അര്ഹരഭായ  പ്രവഭാസനികേളുഫട  ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിനുളള  ലനിസ്റ്റട്ട്
തയ്യഭാറഭാക്കനി  ബഭാങ്കുഫളകൂടനി  ഉളഫപടുത്തനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുമഭായനി  കൂടനിക്കഭാഴ്ച.
ഓറനിയകന്റെഷന് ഫടയനിനനിലഗട്ട് എന്നനിവ നടത്തനിയഭാണട്ട് പദതനി നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.

(ഇ)  പുനരധനിവഭാസ  പഭാകക്കജട്ട്  പ്രകേഭാരല  554  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി
24,95,97,929  രൂപ  ബഭാങ്കുകേള  വഭായ്പ  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിശദഭാലശങ്ങള  ചുവഫട
കചേര്ക്കുന.

വര്ഷല ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുഫട എണല വഭായ്പഭാ തുകേ

2015-16 246         10,48,34,160

2016-17 308 14,47,63,769
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സര്ക്കഭാര് ഗലഭാരന്റെനി

116 (129) ശതീ  .   എല  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ഫപ്രഭാഫെ  .   ആബനിദട്ട് ഹുടസന് തങ്ങള :
ശതീ  .    വനി  .    ഫകേ  .    ഇബഭാഹനില  കുഞ്ഞട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമങ്ങളുഫടയുല  ചേടങ്ങളുഫടയുല
അടനിസഭാനത്തനില്  സസകേഭാരല  വലക്തനികേള  നല്കുന്ന നനികക്ഷപങ്ങളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ഗലഭാരന്റെനി നല്കേഭാന് കേഴനിയുകമഭാ ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമപ്രകേഭാരല  പ്രവഭാസനി  നനികക്ഷപങ്ങളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ഗലഭാരന്റെനി നല്കേഭാന് കേഴനിയുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രവഭാസനി  നനികക്ഷപ സഹഭായഫസല് രൂപതീകേരനിക്കുന്ന അവസരത്തനില്
ഇതനിനഭായനി  പുതനിയ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല നടത്തുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ  ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഈ  വനിഷയത്തനില്  ഇകപഭാള  നനിയമങ്ങഫളഭാനല  നനിലവനിലനില.
എന്നഭാല്  വനികദശ  മലയഭാളനികേളനില്  ഫകേ.എസട്ട്.എഫെട്ട്.ഇ.-യുഫട  എന്.ആര്.ഐ.
ചേനിടനികേളനില്  കചേരുന്നവര്ക്കട്ട്   ഏഫതങ്കനിലുല  കപഫമന്റെട്ട്  കഗറട്ട് കവ  വഴനി  തങ്ങളുഫട
മഭാസതവണ  അടയഭാല.  ഇങ്ങഫന  അടയ്ക്കുന്ന  പണല  മുഴുവന്  അപകപഭാള
ഫകേ.എസട്ട്.എഫെട്ട്.ഇ.-യുഫട  കപരനില്  കേനിഫ്ബനിയുഫട  പ്രവഭാസനി  കബഭാണ്ടുകേളനില്
ഓകടഭാമഭാറനികേട്ട്  ആയനി  നനികക്ഷപനിക്കഫപടുല.  ചേനിടനി  പനിടനിക്കുകമ്പഭാകഴഭാ  നറുക്കട്ട്  വതീണ
പണല  പനിന്വലനിക്കുകമ്പഭാകഴഭാ  ആവശലമുളള  പണല  പനിന്വലനിക്കഭാന്
ഫകേ.എസട്ട്.എഫെട്ട്.ഇ.-ക്കട്ട്  കകേഭാള  ഓപ്ഷന്  ഉണഭാകുല.  മനിചമുളള  ഫതീ  കപഭാടട്ട്
കേനിഫ്ബനിയുഫട  കബഭാണ്ടുകേളനിലുണഭാകുല.  അതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  ഗലഭാരന്റെനിയുല
ഫകേ.എസട്ട്.എഫെട്ട്.ഇ.-യുഫട പരനിപൂര്ണ സരക്ഷനിതതസവുല ഉണഭാകുല.

(സനി)  സലസഭാനഫത്ത  നനികക്ഷപ  സഭാദലതകേഫള  പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയരുഫട
ശദയനില്ഫകേഭാണ്ടുവന്നട്ട് വനിവനിധ കമഖേലകേളനില് നനികക്ഷപനിക്കുവഭാന് സന്നദതയുള്ളവര്ക്കഭായനി
പ്രവഭാസനി  നനികക്ഷപ  സഹഭായഫസല്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ആയതട്ട്  നനിലവനില്  വരുന്ന  മുറയട്ട്  പുതനിയ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല
നടത്തുന്ന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.
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സഭാന്തസന സഹഭായ പദതനികേള 

117  (130)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാര്ക്ക  റടട്ട്സട്ട്  വഴനി  സഭാന്തസന  സഹഭായ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ; എങ്കനില് അവ ഏഫതലഭാമഭാഫണന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സഹഭായ പദതനികേളക്കട്ട് അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) തനിരനിഫകേഫയത്തനിയതുല ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്നതുമഭായ പ്രവഭാസനി കകേരളതീയര്ക്കഭായുള്ള
ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയഭായ  സഭാന്തസന  പദതനി  2005  മുതല്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
നനിര്ദനരഭായ പ്രവഭാസനി കുടുലബഭാലഗങ്ങഫള സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി സഹഭായനിക്കുകേഫയന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാഫടയഭാണട്ട് പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളളതട്ട്. 

ഈ  പദതനിയുഫട  കേതീഴനില്  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനല  1,00,000  രൂപയനില്
തഭാഫഴയുളള  പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേളുഫട/കുടുബഭാലഗങ്ങളുഫട  ചേനികേനിത്സയട്ട്  പരമഭാവധനി
50,000  രൂപ  വഫരയുല  മരണഫപട  പ്രവഭാസനിയുഫട  കുടുലബത്തനിനട്ട്  മരണഭാനന്തര
ധനസഹഭായമഭായനി പരമഭാവധനി  1,00,000  രൂപ വഫരയുല അവരുഫട ഫപണ്മക്കളുഫട
വനിവഭാഹഭാവശലത്തനിനഭായനി  പരമഭാവധനി  15,000  രൂപവഫരയുല  പ്രവഭാസനിയുഫട/
കുടുലബഭാലഗങ്ങളക്കട്ട് വതീല് ഫചേയര്/ക്രചസട്ട് എന്നനിവ വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി പരമഭാവധനി
10,000 രൂപവഫരയുല ഒറത്തവണയഭായനി ധനസഹഭായല നല്കേനിവരുന.

(ബനി)  സഭാന്തസന  പദതനി  പ്രകേഭാരല  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള ചുവഫട കചേര്ക്കുന.

• അകപക്ഷകേഫന്റെ  വഭാര്ഷനികേ  കുടുലബവരുമഭാനല  1,00,000
രൂപയനിലധനികേമഭാകേഭാന് പഭാടനില.

• കുറഞ്ഞതട്ട് 2 വര്ഷല പ്രവഭാസനിയഭായനിരുന്നനിരനിക്കണല.

• പ്രവഭാസനി  തനിരനിഫചത്തനിയ  കേഭാലല  മുതല്  വനികദശത്തട്ട്  എത്രവര്ഷല
കജഭാലനി  ഫചേയനിരുന്നകവഭാ  അഥവഭാ  10  വര്ഷകമഭാ  ഇതനികലതഭാകണഭാ
കുറവട്ട്  എന്നതനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  പ്രവഭാസ  കേഭാലയളവട്ട്
കേണക്കഭാക്കുന്നതട്ട്.

• അകപക്ഷകേന്  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുകമ്പഭാഴുല  സഹഭായല
സസതീകേരനിക്കുകമ്പഭാഴുല കജഭാലനിയുണഭായനിരനിക്കഭാന് പഭാടുള്ളതല.
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ഫെഭാദര് കടഭാല ഉഴുന്നഭാലനിഫന്റെ കമഭാചേനല

118 (131) ശതീ  .   എല  .   വനിന്ഫസന്റെട്ട് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  യമനനില്  ഭതീകേരരുഫട  പനിടനിയനിലഭായ  ഫഫവദനികേന്  ഫെഭാദര്  കടഭാല
ഉഴുന്നഭാലനിഫന്റെ  കമഭാചേനത്തനിനഭായനി  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഇതുവഫര  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എഫന്തലഭാമഭാണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  പ്രധഭാനമനനിയുഫടയുല  വനികദശകേഭാരലമനനിയുഫടയുല
ഇടഫപടല്  അടനിയന്തരമഭായനി  ഉണഭാകേഭാനുല  ഫെഭാദര്  കടഭാല  ഉഴുന്നഭാലനിഫന്റ  കമഭാചേനല
ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുല അടനിയന്തരമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  യമനനില്  ഭതീകേരരുഫട  പനിടനിയനിലഭായ  ടവദനികേന്  ഫെഭാദര്  കടഭാല
ഉഴുന്നഭാലനിഫന്റെ  കമഭാചേനവുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിച  വനിവനിധ
നനികവദനങ്ങളുഫട  ഫവളനിചത്തനില്  ടനി  വനിഷയല  സലബനനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിച  നടപടനികേളുഫട  വനിവരങ്ങള  അറനിയനിക്കണഫമന്നട്ട്  അഭലര്തനിച്ചുഫകേഭാണട്ട്
25-4-2016-ല് ഇന്തലന് വനികദശകേഭാരല മനഭാലയത്തനിനട്ട് കേത്തയചനിട്ടുണട്ട്.

വനികദശത്തട്ട് വചട്ട് കേഭാണഭാതഭായവര്

119 (132) ശതീ  .   വനി  .   ഫകേ  .   ഇബഭാഹനില കുഞ്ഞട്ട് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തുനനിന്നട്ട്  വനികദശത്തട്ട്  കപഭായവരനില്  വനികദശത്തട്ട്  വചട്ട്
കേഭാണഭാതഭായവഫരപറനിയുള്ള വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  പത്തുവര്ഷത്തനിനനിടയനില്  ഇതുസലബനനിചട്ട്  സലസഭാന
കപഭാലതീസനില്/സര്ക്കഭാരനില്  എത്ര  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;  അതനില്  ഇകപഭാഴുല
കേഫണത്തഭാനഭാവഭാത്തവഫര സലബനനിച പരഭാതനികേളുഫട പൂര്ണ വനിവരല നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരല  പരഭാതനികേളനില്  അനുവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  നടപടനിക്രമല
എന്തഭാഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കപഭാലതീസനില്  പരഭാതനികേള  ലഭനിച  കകേസകേളനിഫല  വനിവരല  ലഭലമഭാണട്ട്.
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  10  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇകപഭാഴുല  കേഫണത്തഭാനഭാവഭാത്തവരുഫട
വനിവരല അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(സനി)  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിക്കുന്ന  ഇത്തരല  പരഭാതനികേളനികന്മല്  ആവശലമഭായ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനികദശത്തുള്ള  ഇന്തലന്  നയതന
കേഭാരലഭാലയകത്തഭാടട്ട്  അഭലര്തനിക്കുന്നതുല  കൂടഭാഫത  ടനി  പരഭാതനിയുഫട  ഒരു  പകേര്പട്ട്
അകനസഷണത്തനിനുല  റനികപഭാര്ടനിനുമഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  ആസഭാനത്തുള്ള എന്.ആര്.ഐ.
ഫസല് കപഭാലതീസട്ട് സൂപ്രണനികനഭാടട്ട് ആവശലഫപടഭാറുള്ളതുമഭാണട്ട്.

സഭാന്തസനല പദതനി

120 (133) ശതീ  .   ഫകേ  .   സനി  .  കജഭാസഫെട്ട് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സഭാന്തസനല പദതനി പ്രകേഭാരല പ്രവഭാസനി മലയഭാളനികേളക്കഭായനി എഫന്തലഭാല
സഹഭായമഭാണട്ട് നല്കുന്നഫതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാന്തസനല  പദതനിയനില്  2011  ഏപ്രനില്  ഒന്നട്ട്  മുതല്  2016  മഭാര്ചട്ട്
31 വഫര എത്ര രൂപ സഹഭായല നല്കേനിഫയന്നട്ട് ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കേഭാലയളവനില്  ഫചേയര്മഭാന്സട്ട്  ഫെണനില്നനിനല  പ്രവഭാസനി
മലയഭാളനികേളക്കട്ട് എത്ര രൂപ സഹഭായല നല്കേനിഫയന്നട്ട് ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  കേഭാലയളവനില്  പ്രവഭാസനികേഭാരലമനനിയുഫട  സഹഭായനനിധനിയനില്
നനിനല എത്രകപര്ക്കട്ട് സഹഭായല നല്കേനിഫയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സഭാന്തസനല  പദതനിയനിന്കേതീഴനില്  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനല  1,00,000
രൂപയനില്  തഭാഫഴയുളള  പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേളുഫട/കുടുലബഭാലഗങ്ങളുഫട  ചേനികേനിത്സയട്ട്
പരമഭാവധനി  50,000  രൂപ  വഫരയുല  മരണഫപട  പ്രവഭാസനിയുഫട  കുടുലബത്തനിനട്ട്
മരണഭാനന്തര  ധനസഹഭായമഭായനി  പരമഭാവധനി  1,00,000  രൂപവഫരയുല  അവരുഫട
ഫപണ്മക്കളുഫട  വനിവഭാഹഭാവശലത്തനിനഭായനി  പരമഭാവധനി  15,000  രൂപവഫരയുല
പ്രവഭാസനിയുഫട കുടുലബഭാലഗങ്ങളക്കട്ട് വതീല്ഫചേയര്/ക്രചസട്ട് എന്നനിവ വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി
പരമഭാവധനി  10,000  രൂപ  വഫരയുല  ഒറത്തവണയഭായനി  ധനസഹഭായല  നല്കേനി
വരുനണട്ട്.

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  2011  ഏപ്രനില് ഒന്നട്ട്  മുതല്  2016  മഭാര്ചട്ട്  31  വഫര  27  കകേഭാടനി  രൂപ
സഭാന്തസനല പദതനിയനില്നനിനല വനിതരണല ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഫചേയര്മഭാന്സട്ട്  ഫെണട്ട്  പദതനിയനില്നനിനല  154  ലക്ഷല  രൂപ
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  പ്രവഭാസനി  കേഭാരലമനനിയുഫട  സഹഭായനനിധനിഫയന്നട്ട്  അറനിയഫപടുന്ന
സഭാന്തസനല  പദതനിയനില്  നനിനല  ടനി  കേഭാലയളവനില്  7385  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
ധനസഹഭായല വനിതരണല ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.

കകേരളത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന എലബസനികേള

121  (134)  ഫപ്രഭാഫെ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുടസന്  തങ്ങള :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ഇകപഭാള  ഏഫതലഭാല  രഭാജലങ്ങളുഫട  എലബസനികേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  രഭാജല  തലസഭാനത്തട്ട്  എലബസനികേളക്കട്ട്  പ്രകതലകേ  കസഭാണ്
അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതുകപഭാഫല കകേരളത്തനിലുല അനുവദനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലബസനികേളനിൽ  വരുന്നവർക്കട്ട്  കവണ  വനിവരങ്ങളുല  സദൗകേരലങ്ങളുല
ലഭലമഭാക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് നനിലവനില് യഭാഫതഭാരു രഭാജലത്തനിഫന്റെയുല  എലബസനികേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.  എന്നഭാല് യുടണറഡട്ട് അറബട്ട് എമനികററട്ട്സട്ട്,  മഭാലനി റനിപബ്ലൈനികേട്ട്
എന്നതീ രഭാജലങ്ങളുഫട കകേഭാണ്സകലറ്റുകേളുല ഫഡകമഭാക്രഭാറനികേട്ട് കസഭാഷലലനിസ്റ്റട്ട് റനിപബ്ലൈനികേട്ട്
ഓഫെട്ട്  ശതീലങ്കയുഫട  ഓണററനി  കകേഭാണ്സകലറ്റുല  തനിരുവനന്തപുരല  ആസഭാനമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാഫത  ഫഫെഡറല്  റനിപബ്ലൈനികേട്ട്  ഓഫെട്ട്  ജര്മ്മേനനി,  റഷലന്
ഫഫെഡകറഷന്  എന്നതീ  രഭാജലങ്ങള  അവരുഫട  ഓണററനി  കേദൗണ്സലുകേഫള
തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട് നനിയമനിചനിട്ടുമുണട്ട്.

(ബനി) ഇക്കഭാരലല ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  കകേഭാണ്സകലറ്റുകേളനില് വനിവനിധ ആവശലങ്ങളക്കട്ട് വരുന്നവര്ക്കട്ട് അതതട്ട്
കകേഭാണ്സകലറ്റുകേളനില് ആവശലമഭായ സദൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇക്കഭാരലത്തനില്
സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ എലഭാ സഹഭായങ്ങളുല കകേഭാണ്സകലറ്റുകേളക്കട്ട് നല്കേനിവരുനണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 187

പ്രവഭാസനി കക്ഷമല

122  (135)  ശതീ  .    ഇ  .    ഫകേ  .    വനിജയന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പ്രവഭാസനി കക്ഷമത്തനിനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള എഫന്തഭാഫക്കയഭാഫണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രവഭാസനി കക്ഷമനനിധനിയുഫട പ്രവര്ത്തനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രവഭാസനി  കക്ഷമനനിധനിയനില്നനിന്നട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  ആനുകൂലലങ്ങള
എഫന്തഭാഫക്കയഭാഫണനല  അലഗതസല  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കയഭാഗലതകേള
എഫന്തഭാഫക്കയഭാഫണനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് പ്രവഭാസനികേളുഫട കക്ഷമത്തനിനഭായനി കനഭാര്ക്ക റടട്ട്സട്ട് വഴനി
തഭാഫഴഫപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

• സഭാന്തസന പദതനി 

• കനഭാര്ക്ക  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ഫമന്റെട്ട്  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  കഫെഭാര്  റനികടണ്  എമനിഗന്റെട്ട്സട്ട്  
(NDPREM) പദതനി 

• 24 മണനികര് കകേഭാള ഫസന്റെര്

• സനില് അപ്ഗകഡഷന് കപ്രഭാഗഭാല

• പ്രതീ-ഡനിപഭാര്ചര് ഓറനിയകന്റെഷന് കപ്രഭാഗഭാല

• കജഭാബട്ട് കപഭാര്ടല്

•  കനഭാര്ക്ക-റടട്ട്സട്ട് സഭാറടലറട്ട് ഓഫെതീസകേളുഫട സഭാപനല

• പ്രവഭാസനി നനിയമ സഹഭായ ഫസല്

• എമര്ജന്സനി റനിപഭാടനികയഷന് ഫെണട്ട്

• സസപ്ന സഭാഫെലലല

• കനഭാര്ക്ക ബനിസനിനസട്ട് സഹഭായകേ കകേന്ദ്രല (NBFC)

• വനിസ തടനിപനിഫനതനിഫരയുളള കബഭാധവല്ക്കരണല

•  കേഭാരുണലല

• പ്രഭാഗത്ഭലല  ഫതളനിയനിച  വനികദശ  കകേരളതീയരുഫട  ഡഭാറഭാ  കബസട്ട്  
രൂപതീകേരനിക്കല് 
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(ബനി&സനി)  കകേരളത്തനിഫല  പ്രവഭാസനികേളുഫട  ഫപന്ഷനുല  മറട്ട്  കക്ഷമ
പുനരധനിവഭാസ പദതനികേളുല  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  'കകേരളഭാ  പ്രവഭാസനി കക്ഷമ ആക്ടട്ട്
2008'  തതീയതനി  12-1-2009  പ്രകേഭാരല  12-3-2009-ല്  കകേരളഭാ  പ്രവഭാസനി
കക്ഷമനനിധനിയുഫട പ്രവര്ത്തനല തുടങ്ങനി. 30-11-2009-ല് ആദലഫത്ത കകേരള പ്രവഭാസനി
കകേരളതീയ  കക്ഷമ  കബഭാര്ഡട്ട്  രൂപതീകേരനിച്ചു.  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  മുഖേല  ഓഫെതീസട്ട്
തനിരുവനന്തപുരത്തുല 2 റതീജനിയണല് ഓഫെതീസകേള എറണഭാകുളത്തുല കകേഭാഴനികക്കഭാടുമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  പ്രവഭാസനികേള  കൂടുതലുളള  മലപ്പുറല  ജനിലയനിഫല  കകേഭാടയലനില്
ഒരു ലയ്സണ് ഓഫെതീസല പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.  നനിലവനില് വനികദശത്തട്ട് കജഭാലനി
ഫചേയ്തുവരുന്നവര്ക്കുല  മനിനനിമല  രണട്ട്  വര്ഷഫമങ്കനിലുല  കജഭാലനി  എടുത്തട്ട്  നഭാടനില്
തനിരനിഫചത്തനിയ  മുന്  പ്രവഭാസനികേളക്കുല  കകേരളത്തനിനട്ട്  പുറത്തട്ട്  ഇന്തലക്കകേത്തട്ട്
കുറഞ്ഞതട്ട്  6  മഭാസമഭായനി  കജഭാലനി  സലബനമഭായനി  തഭാമസനിചവര്ക്കുല  കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡനില്  അലഗതസഫമടുക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.  പ്രവഭാസനി  കക്ഷമനനിധനി  അലഗതസല
ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള പ്രഭായല നനിലവനില് 18-നുല  60-നുല മകദലയഭാണട്ട്.

കകേരള പ്രവഭാസനി കക്ഷമനനിധനിയനില് അലഗതസമുളളവര്ക്കുകവണനി നടപനിലഭാക്കുന്ന
കക്ഷമ പദതനികേള തഭാഫഴ കചേര്ക്കുന.

• ഫപന്ഷന് 

• കുടുലബ ഫപന്ഷന്

• അവശതഭാ ഫപന്ഷന്

• മരണഭാനന്തര സഹഭായല

• ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായല

• വനിവഭാഹ ധനസഹഭായല

• പ്രസവഭാനുകൂലലല

• വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലല

ജനിഷ്ണു പ്രകണഭായനിയുഫട ദുരൂഹമരണല

123 (137) ശതീ  .  പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാമ്പഭാടനി  ഫനഹ്റു കകേഭാകളജനിഫല എഞനിനതീയറനിങ്ങട്ട്  വനിദലഭാര്തനി ജനിഷ്ണു
പ്രകണഭായട്ട് ദുരൂഹ സഭാഹചേരലത്തനില് മരണഫപടതുമഭായനി ബനഫപട കകേസട്ട് ഇകപഭാള
ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;
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(ബനി) കകേസനില് ഇതനിനകേല എത്ര പ്രതനികേഫള അറസ്റ്റട്ട് ഫചേയനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  കകേസനില്  ഉളഫപട  പ്രതനികേള  ആഫരഭാഫക്ക  എനല  അവര്ഫക്കതനിഫര
ചുമത്തനിയ വകുപ്പുകേള ഏഫതഭാഫക്ക എനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേസനിഫന്റെ  അകനസഷണ ചുമതല  ആര്ക്കഭാണട്ട്;  കകേസനിഫന്റെ  കുറപത്രല
എകപഭാള കകേഭാടതനിയനില് സമര്പനിക്കഭാനഭാകുല എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കകേസകനസഷണല സമയബനനിതവുല കുറക്കഭാര്ക്കട്ട് പരമഭാവധനി ശനിക്ഷയുല
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  എഫന്തഭാഫക്ക  നടപടനികേള  ടകേഫക്കഭാളല;  വനിശദഭാലശങ്ങള
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിഫല പഭാമ്പഭാടനി ഫനഹ്റു കകേഭാകളജനിഫല വനിദലഭാര്തനി ജനിഷ്ണു
പ്രകണഭായട്ട്  മരണഫപടതട്ട്  സലബനനിചട്ട്  പഴയന്നൂര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്  ടക്രല
നമ്പര് 19/17  ആയനി രജനിസ്റ്റര് ഫചേയ കകേസട്ട് അകനസഷണത്തനിനഭായനി ഒരു ഫസഷലല്
ഇന്ഫവസ്റ്റനികഗഷന് ടതീല രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത അകനസഷണ സലഘല ടനി കകേസട്ട്
ഊര്ജനിതമഭായനി  അകനസഷണല  നടത്തനിവരുന.  ഈ  കകേസനിഫന്റെ  പ്രകതലകേത
കേണക്കനിഫലടുത്തട്ട്  ഫസഷലല്  പബ്ലൈനികേട്ട്  കപ്രഭാസതീകേമ്മ്യൂടറഭായനി  അഡസകക്കറട്ട്  സനി.  പനി.
ഉദയഭഭാനുവനിഫന നനിയമനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) നഭാളനിതുവഫര പ്രതനികേഫള ആഫരയുല അറസ്റ്റട്ട് ഫചേയനിടനില.

(സനി)  കകേസനില്  ഉളഫപട  പ്രതനികേള  1)  കൃഷ്ണദഭാസട്ട്,  S/o.പനി.ഫകേ.ദഭാസട്ട്.  2)
സഞനിത്തട്ട്  ഫകേ.വനി.  @  കേണന്,   S/o.ഫകേ.പനി.വനിശസനഭാഥന്.3)  ശക്തനികവല്,  S/o
കുപ്പുസസഭാമനി, 4) പ്രവതീണ് സനി.പനി., S/o പ്രഭഭാകേരന്, 5) ദനിപനിന്,  S/o ദനിലതീപട്ട് കുമഭാര്
എന്നനിവരഭാണട്ട്.  ഇവര്ഫക്കതനിഫര  ഇന്തലന്  ശനിക്ഷഭാ  നനിയമത്തനിഫല   120(b),  384,
306, 323, 465, 468, 471, 201 r/w 34 എന്നതീ വകുപ്പുകേള ചുമത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ശതീമതനി  കേനിരണ് നഭാരഭായണ്.,  ഐ.പനി.എസട്ട്.,  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  സൂപ്രണട്ട്
ഓഫെട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്,  ഇരനിങ്ങഭാലക്കുടയഭാണട്ട്  അകനസഷണ  ചുമതല.  അകനസഷണല
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  അകനസഷണല  പൂര്ത്തനിയഭായഭാലുടന്  തഭാമസലവനിനഭാ  കുറപത്രല
സമര്പനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഇ)  ശഭാസതീയമഭായ  ഫതളനിവുകേളുഫട  അടനിസഭാനത്തനിലുല  ലഭലമഭായ  മറട്ട്
ഫതളനിവുകേളുഫട അടനിസഭാനത്തനിലുല കകേസനില് ഊര്ജനിതവുല സമയബനനിതവുമഭായ
അകനസഷണല നടനവരുന. അകനസഷണല പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കുറക്കഭാര്ക്കട്ട് പരമഭാവധനി
ശനിക്ഷ ലഭനിക്കുലവനിധല കുറപത്രല സമര്പനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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ബസപകേടല

124  (138)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീല :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2001  ല് മലപ്പുറല ജനിലയനിഫല പൂക്കനിപറമ്പനില് ബസപകേടത്തനില് എത്ര
കപരഭാണട്ട് മരനിചതട്ട്;

(ബനി)  ഇതുസലബനനിചട്ട്  തനിരൂരങ്ങഭാടനി  കപഭാലതീസട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ഫചേയ  ടക്രല
നമ്പര് 135/2001 നമ്പര് കകേസനിഫന്റെ ഇകപഭാഴഫത്ത സനിതനി എന്തഭാണട്ട്;

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് ഏഫതങ്കനിലുല അപതീല് നനിലവനിലുകണഭാ;

(ഡനി) അപകേട ഇന്ഷസറന്സട്ട് എലഭാവര്ക്കുല ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  മരനിചവരുഫട ആഭരണങ്ങള ഉളഫപഫടയുള്ള വസ്തുക്കള അവകേഭാശനികേളക്കട്ട്
തനിരനിച്ചു നല്കേഭാത്തതനിഫന്റെ കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫെട്ട്)  ഈ  സസത്തുക്കള  അവകേഭാശനികേളക്കട്ട്  തനിരനിചട്ട്  നല്കേഭാനുല
ഇന്ഷസറന്സട്ട് തുകേ ലഭലമഭാക്കഭാനുല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 44 കപര് മരണഫപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത കകേസനില് പയ്യനഭാടട്ട് സധതീര്  @  സധതീര്കുമഭാര്, S/o.  കൃഷ്ണദഭാസട്ട്
എന്നയഭാളനിഫന ബഹു.  തനിരൂര് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ഫസഷന്സട്ട് കകേഭാടതനി രണട്ട് വര്ഷഫത്ത
കേഠനിന തടവനിനട്ട് 19-8-2005-ല് ശനിക്ഷ വനിധനിചനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.

(സനി) നനിലവനിലനില.

(ഡനി-എഫെട്ട്)  മരനിചവരുഫട  ആഭരണങ്ങള  ഉളഫപഫടയുള്ള  വസ്തുക്കള  ബഹു.
കകേഭാടതനി  മുമ്പഭാഫകേ  സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതഭാകുന.  ആയതട്ട്  കകേഭാടതനിയനില്  സൂക്ഷനിച്ചു
വരുന.  സസത്തുക്കള അവകേഭാശനികേളക്കട്ട് തനിരനിച്ചു നല്കുന്നതുല ഇന്ഷസറന്സട്ട് തുകേ
ലഭലമഭാക്കുന്നതുല  സലബനനിച  കേഭാരലങ്ങള  ബഹു.  കകേഭാടതനിയുഫട
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

യു.എ.പനി.എ. കകേസകേള

125  (139)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീല  :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാർ  അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷല യു.എ.പനി.എ.  ചുമത്തനി
പ്രഥമ വനിവര റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചതട്ട് ഏഫതലഭാല കകേസകേളനിലഭാണട്ട് ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത കേഭാലയളവനില് എടുത്ത യു.എ.പനി.എ. കകേസകേളനില് എത്ര കപഫര
അറസ്റ്റട്ട് ഫചേയനിട്ടുണട്ട് ;

(സനി) യു.എ.പനി.എ. കകേസകേള പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ ;
എങ്കനിൽ ഇത്തരല കകേസകേളുഫട പടനികേ തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  യു.എ.പനി.എ.  പ്രകേഭാരല  എത്ര
എഫെട്ട്.ഐ.ആര്.-കേളഭാണട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ഫചേയനിരുന്നതട്ട്;  ഇവ  ഏഫതലഭാമഭാഫണനല
ഇവയനില് എത്ര എണത്തനിലഭാണട്ട് കുറപത്രല സമര്പനിചഫതനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 26  കകേസകേള രജനിസ്റ്റര് ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) 27 കപഫര അറസ്റ്റട്ട് ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) യു.എ.പനി.എ. ചുമത്തഫപട 41 കകേസകേള അവകലഭാകേനല ഫചേയതനില് ടനി
കകേസകേളനില്  യു.എ.പനി.എ.  ചുമത്തനിയതനില്  ചേനില  അവലക്തതകേളുണട്ട്.  ഇതട്ട്
സലബനനിച  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  കകേഭാടതനിയനില്  സമര്പനിചതനിനുകശഷല  ബനഫപട
കകേസകേളനില്നനിനല യു.എ.പനി.എ.  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുള്ള അനുവഭാദല  നല്കകേണതട്ട്
കകേഭാടതനിയഭാണട്ട്.

(ഡനി)  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാലത്തട്ട് യു.എ.പനി.എ.  പ്രകേഭാരല  165  കകേസകേള
രജനിസ്റ്റര് ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇവയനില്  4  കകേസകേളനില് നനിനല യു.എ.പനി.എ.  പ്രകേഭാരമുള്ള
വകുപ്പുകേള  നതീക്കല  ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  കകേസകേളുഫട  വനിശദവനിവരല  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.* ഇവയനില് 29 കകേസകേളനില് കുറപത്രല സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

യു.എ.പനി.എ. പ്രകേഭാരല രജനിസ്റ്റര് ഫചേയ കകേസകേള

126 (140) ശതീ  .    പനി  .    ഉടബദുള്ള :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  യു.എ.പനി.എ.
പ്രകേഭാരല എത്ര കകേസകേള രജനിസ്റ്റര് ഫചേയനിട്ടുഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേസകേള  ആരുഫടഫയലഭാല  കപരനിലഭാഫണനല  ഏഫതലഭാല
കകേസകേളനിലഭാഫണനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  യു.എ.പനി.എ.  കകേസട്ട് ചുമത്തുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എഫന്തലഭാമഭാണട്ട്;
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാഫത  നനിരപരഭാധനികേളുഫട  കപരനില്  കകേസട്ട്
ചുമത്തനി അറസ്റ്റട്ട് ഫചേയ്യുന എന്ന ആകക്ഷപല ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് അവ
പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ;

(ഇ)  യു.എ.പനി.എ.  പ്രകേഭാരല  രജനിസ്റ്റര്  ഫചേയ  കകേസകേളുഫട  അകനസഷണ
പുകരഭാഗതനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 26 കകേസകേള

(ബനി) വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  രഭാജലത്തനിഫന്റെ  അഖേണ്ഡതയ്ക്കുല  പരമഭാധനികേഭാരത്തനിനുല  വനിരുദമഭായ
പ്രവര്ത്തനങ്ങഫള പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുല ഇത്തരല പ്രവര്ത്തനികേളനില് ഏര്ഫപടുന്ന
സലഘടനകേള/വലക്തനികേള എന്നനിവര്ഫക്കതനിഫരയുല നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ
എന്നതഭാണട്ട്  യു.എ.പനി.എ.  നനിയമത്തനിഫന്റെ  പ്രധഭാന ഉകദ്ദേശലല.  ഈ നനിയമത്തനിഫന്റെ
പരനിധനിയനില്  വരുന്ന  കുറകൃതലങ്ങളനില്  ഏര്ഫപടുന്നവര്ഫക്കതനിഫരയഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത
നനിയമ പ്രകേഭാരല നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്. വലക്തനികേളുഫടയുല സലഘടനിത
ഗ്രൂപ്പുകേളുഫടയുല  കുറകേരമഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിഫന്റെ  സസഭഭാവമഭാണട്ട്  കുറല  ഏതട്ട്
നനിയമത്തനിഫന്റെ പരനിധനിയനില് വരുന എന്നട്ട് നനിശ്ചയനിക്കുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  ആകക്ഷപല  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.  സലസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനി
യു.എ.പനി.എ. കകേസകേള പുനരവകലഭാകേനല നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഇ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷല രജനിസ്റ്റര് ഫചേയ  26
കകേസകേളനില്  25  എണല  അകനസഷണഭാവസയനിലഭാണട്ട്.  ഒരു  കകേസനില്  കുറപത്രല
സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. 

സനി.പനി.ഒ. മുതല് എസട്ട്.ഐ. വഫരയുളള അലഗസലഖേല

127 (141) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേഭാലല,  ആലപ്പുഴ,  പത്തനലതനിട  ജനിലകേളനില്  സനി.പനി.ഒ.  മുതല്
എസട്ട്.ഐ.  വഫരയുള്ള  വനിവനിധ  കഗഡകേളനിലഭായനി  ആഫകേ  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള
അലഗസലഖേല എത്രയഭാണട്ട് ; ഇതനില് എസട്ട്.ഐ.-മഭാരുഫട അലഗസലഖേല എത്രയഭാണട്ട് ;

(ബനി) നനിലവനില് പ്രസ്തുത ജനിലകേളനില് സനി.പനി.ഒ. മുതല് എസട്ട്.ഐ.-വഫരയുള്ള
കഗഡകേളനില്  കജഭാലനി  ഫചേയ്യുന്നവരുഫട  എണല  എത്രയഭാണട്ട്;  ഇതനില്  എസട്ട്.ഐ.
മഭാരുഫട എണല ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ?

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരല

(എ) സനി.പനി.ഒ.  മുതല് എസട്ട്.ഐ.വഫരയുള്ള വനിവനിധ കഗഡകേളനിലഭായനി കമല്
പറയുന്ന ഓകരഭാ ജനിലയുഫടയുല ആഫകേ അനുവദനിചനിട്ടുള്ള അലഗസലഖേല ജനില തനിരനിചട്ട്
ചുവഫട കചേര്ക്കുന:

ഫകേഭാലല സനിറനി

തസ്തനികേ എണല

സനി.പനി.ഒ. മുതല് എസട്ട്.ഐ. വഫര 815

എസട്ട്.ഐ. 76

ഫകേഭാലല ററല്

തസ്തനികേ എണല

സനി.പനി.ഒ. മുതല് എസട്ട്.ഐ. വഫര 846

എസട്ട്.ഐ. 70

പത്തനലതനിട

തസ്തനികേ എണല

സനി.പനി.ഒ. മുതല് എസട്ട്.ഐ. വഫര 1094

എസട്ട്.ഐ. 71

ആലപ്പുഴ

തസ്തനികേ എണല

സനി.പനി.ഒ. മുതല് എസട്ട്.ഐ. വഫര 1542

എസട്ട്.ഐ. 102

37/2020
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(ബനി)  സനി.പനി.ഒ.  മുതല്  എസട്ട്.ഐ.  വഫരയുളള  തസ്തനികേകേളനില്  കജഭാലനി
ഫചേയ്യുന്നവരുഫട  എണവുല  എസട്ട്.ഐ.മഭാരുഫട  എണവുല  ജനില  തനിരനിചട്ട്  ചുവഫട
കചേര്ക്കുന:

ഫകേഭാലല സനിറനി

തസ്തനികേ എണല

നനിലവനില്  കജഭാലനി  ഫചേയ്യുന്ന  സനി.പനി.ഒ.  മുതല്
        എസട്ട്.ഐ.വഫരയുള്ള ഉകദലഭാഗസര്

738

എസട്ട്.ഐ. 49

ഫകേഭാലല ററല്

തസ്തനികേ എണല

നനിലവനില്  കജഭാലനി  ഫചേയ്യുന്ന  സനി.പനി.ഒ.  മുതല്
        എസട്ട്.ഐ.വഫരയുളള ഉകദലഭാഗസര്

796

എസട്ട്.ഐ. 58

പത്തനലതനിട

തസ്തനികേ എണല

നനിലവനില്  കജഭാലനി  ഫചേയ്യുന്ന  സനി.പനി.ഒ.  മുതല്
        എസട്ട്.ഐ.വഫരയുള്ള ഉകദലഭാഗസര്

1076

എസട്ട്.ഐ. 57

ആലപ്പുഴ

തസ്തനികേ എണല

നനിലവനില്  കജഭാലനി  ഫചേയ്യുന്ന  സനി.പനി.ഒ.  മുതല്
        എസട്ട്.ഐ.വഫരയുള്ള ഉകദലഭാഗസര്

1463

         എസട്ട്.ഐ.   82
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ഐ.എസട്ട്.ബനല

128 (142) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫഎ.എസട്ട്.  ബനത്തനിഫന്റെ കപരനില് സലസഭാനത്തട്ട് എത്ര കപഫര ഈ
സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷല ഇതുവഫര അറസ്റ്റട്ട് ഫചേയനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  കപര്  കകേരളത്തനിഫല  വനിവനിധ  ജയനിലുകേളനില്  ഉണട്ട്  ;
ഇവരുഫട കപരു സഹനിതല ജനില തനിരനിചട്ട് വനിശദഭാലശങ്ങള ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി) ഇവഫര നനിയനനിക്കഭാന് എഫന്തലഭാല നടപടനി ഇതുവഫര സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി)  ഫഎ.എസട്ട്.  പ്രവര്ത്തനത്തനില്  ഏര്ഫപടനിരനിക്കുന്നവഫര  കേഫണത്തനി
ഇവരുഫട  പ്രവര്ത്തനല നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന്  എഫന്തഭാഫക്ക നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുഫമന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇതുസലബനനിച  അകനസഷണല  നഭാഷണല്  ഇന്ഫവസ്റ്റനികഗഷന്
ഏജന്സനി  ഏഫറടുത്തനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  മൂന്നട്ട്  കപഫര  കകേരള  കപഭാലതീസട്ട്  അറസ്റ്റട്ട്
ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) (1) യഭാസനിന്  മുഹമ്മേദട്ട്  സയ്യനിദട്ട്,  ബനിഹഭാര്-വനിയ്യൂര്  ഫസന്ടല്  
ജയനിലനില് (തൃശ്ശൂര്)

(2) അര്ഷനിദട്ട് ഖുകറഷനി, മുലടബ - ഇകപഭാള ജഭാമലത്തനിലഭാണട്ട്.

(3) റനിസസഭാന് ഖേഭാന്, തനിരുഫനല്കവലനി - ഇകപഭാള ജഭാമലത്തനിലഭാണട്ട്.

(സനി&ഡനി)  ഐ.എസട്ട്.  ആശയങ്ങകളഭാടട്ട്  ആഭനിമുഖേലല  പുലര്ത്തുന്ന
സകന്ദശങ്ങളുല അവ കസഭാഷലല് മതീഡനിയ/  ഇന്റെര്ഫനറട്ട്  തുടങ്ങനിയ മഭാധലമങ്ങള വഴനി
പ്രചേരനിപനിക്കുന്ന വലക്തനികേളുഫടയുല സലഘടനകേളുഫടയുല പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല സസൂക്ഷമല
നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയുല  അവര്ഫക്കതനിഫര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുല  ഫചേയ്യുന.
ഐ.എസട്ട്.-ല്  കചേര്ന്നതഭായനി  സലശയനിക്കുന്ന  വലക്തനികേളുഫടയുല  ബനഫപടുന്ന
ആളക്കഭാരുഫടയുല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തുടര്ചയഭായനി  നനിരനിക്ഷനിക്കുകേയുല  കസഭാഷലല്
മതീഡനിയ/ഇന്റെര്ഫനറട്ട്  കമഭാണനിററനിലഗട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരനികേയുല
ഫചേയ്യുന.  ഇതുസലബനനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കപഭാലതീസട്ട്
അധനികേഭാരനികേളക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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കപഭാലതീസട്ട് കകേസകേള

129  (143)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  ഫപഭാതുകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളുഫട  എല.ഡനി.യഭായനി  പദവനി
ദുരുപകയഭാഗല  ഫചേയ,  ഫകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി.  എല.ഡനി.-യഭായനിരനിഫക്ക  അനധനികൃത
സസത്തുക്കള  ഉഫണന്നട്ട്  ഫറയനിഡട്ട്  നടത്തനി  വനിജനിലന്സട്ട്  കേഫണത്തനിയ  സജനി
ബഷതീറനിനട്ട് എതനിഫര എത്ര കകേസകേള നനിലവനിലുഫണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  കകേസകേളുഫടയുല  വനിശദഭാലശങ്ങളുല  കകേസകേളുഫട  ഇകപഭാഴഫത്ത
സനിതനിയുല കകേസട്ട് നമ്പരുകേള, കകേഭാടതനികേള എന്നനിവ ഏഫതനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വലക്തനിയുഫട  കപരൂര്ക്കട,  മണഭാമൂലയനിലുള്ള  വതീടനിലുല
ഓഫെതീസനിലുല  വനിജനിലന്സട്ട്  നടത്തനിയ  ഫറയനിഡനില്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുഫട
അനധനികൃത സസത്തുക്കള ഉഫണന്നഭാണട്ട് കേഫണത്തനിയനിട്ടുള്ളഫതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത വലക്തനി ഇകപഭാള സര്വ്വതീസനിലുകണഭാ;  സഫസന്ഷനനിലഭാകണഭാ;
ആഫണങ്കനില് എന മുതലഭാണട്ട് സഫസന്ഷനനിലഭായഫതനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ശതീ.  സജനി  ബഷതീറനിനട്ട്  എതനിഫര  5  വനിജനിലന്സട്ട്  കകേസകേള
നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി)

1. വനി.സനി.  2/14/എസട്ട്.ഐ.യു.  -II  /സനിഡ്കകേഭാ  -  കേഴകടല
കമനലകുളല  ഫടലനികകേഭാല  സനിറനി  കപ്രഭാജക്ടനിനുകവണനി  സനിഡ്കകേഭാ
നടത്തനിയ  ലഭാന്റെട്ട്  ഫഡവലപ്ഫമന്റെട്ട്  വര്ക്കനിഫല  അഴനിമതനി
സലബനനിച  വനിജനിലന്സട്ട്  കകേസട്ട്  എന്കേസയറനി  കേമ്മേതീഷണര്
ആന്റെട്ട് ഫസഷലല് ജഡ്ജട്ട്, തനിരുവനന്തപുരല.

2. വനി.സനി.  1/15/പനി.ഫകേ.ഡനി./സനിഡ്കകേഭാ  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ഒലവകക്കഭാടട്ട്
സനിഡ്കകേഭാ  ഇന്ഡസനിയല്  എകസ്റ്ററനിഫല  ഫഷഡ്ഡുകേള
അനുവദനിചതനിഫല അഴനിമതനി  -  എന്കേസയറനി കേമ്മേതീഷണര് ആന്റെട്ട്
ഫസഷലല് ജഡ്ജട്ട്, തൃശ്ശൂര്.

3. വനി.സനി.  4/16/എസട്ട്.സനി.റനി./സനിഡ്കകേഭാ  -  ശതീ.  സജനി
ബഷതീറനിഫനതനിരഭായ അനധനികൃത  സസത്തട്ട്  സമ്പഭാദനല
സലബനനിച  വനിജനിലന്സട്ട്  കകേസട്ട്  -എന്കേസയറനി  കേമ്മേതീഷണര്
ആന്റെട്ട് ഫസഷലല് ജഡ്ജട്ട്, തനിരുവനന്തപുരല.
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4. വനി.സനി.  28/16/ടനി.എസട്ട്.ആര്./സനിഡ്കകേഭാ  -  തൃശ്ശൂര്  ഒല്ലൂര്
ഇന്ഡസനിയല്  എകസ്റ്ററനില്  ഭൂമനി  ടകേമഭാറനിയതനിഫല  അഴനിമതനി
സലബനനിച വനിജനിലന്സട്ട്  കകേസട്ട്  -  എന്കേസയറനി  കേമ്മേതീഷണര്
ആന്റെട്ട് ഫസഷലല് ജഡ്ജട്ട്, തൃശ്ശൂര്.

5. വനി.സനി.  2/17/എസട്ട്.ഐ.യു-1/സനിഡ്കകേഭാ-  സനിഡ്കകേഭായനിഫല
നനിയമനങ്ങളനിഫല  അഴനിമതനി  സലബനനിച  വനിജനിലന്സട്ട്  കകേസട്ട്
എന്കേസയറനി  കേമ്മേതീഷണര്  ആന്റെട്ട്  ഫസഷലല്  ജഡ്ജട്ട്,
തനിരുവനന്തപുരല. ടനി കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ഫചേയതട്ട് 16-2-2017-നഭാണട്ട്.
എലഭാ കകേസകേളുല അകനസഷണത്തനിലഭാണട്ട്.

(സനി) ശതീ. സജനി ബഷതീറനിഫന്റെ കപരൂര്ക്കട മണഭാമൂലയനിലുളള വതീടനിലുല തുടര്ന്നട്ട്
2  ബഭാങ്കട്ട്  കലഭാക്കറുകേളനിലുല  പരനികശഭാധനിചതനില്  4,23,200  രൂപയുഫട  കേറന്സനി
കനഭാട്ടുകേളുല  116.47  പവന്  സസര്ണഭാഭരണങ്ങളുല  ടനി  വലക്തനിയുഫടയുല
കുടുലബഭാലഗങ്ങളുഫടയുല കപരനില് സൂക്ഷനിചനിട്ടുളളതഭായനി കേഭാണഫപട്ടു.

(ഡനി)  പ്രസ്തസ്തുത  വലക്തനിഫയ  സഫസന്ഡട്ട്  ഫചേയനിടനില.  എന്നഭാല്  ടനിയഭാന്
ഫകേ.എസട്ട്.ഐ.ഇ.  എല.ഡനി.  ആയനിരനിഫക്ക  3-6-2016-ല്  തല്സഭാനത്തട്ട്  നനിനല
സര്ക്കഭാര് മഭാറ്റുകേയുണഭായനി.

കഹഭാല ഗഭാര്ഡകേളുഫട കവതനല

130  (144)  ശതീ  .    സനി  .    ഫകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  കസനകയഭാഫടഭാപല  ലഭാ  &  ഒഭാര്ഡര്,  ടനറട്ട്  ഫപകടഭാളനിലഗട്ട്,
ടഡ്രവനിലഗട്ട് എന്നതീ ഡമ്മ്യൂടനികേളുല അഗ്നനിശമനകസനകയഭാടട്ട് കചേര്ന്നട്ട് വനിവനിധ ഡമ്മ്യൂടനികേളുല
ഫചേയ്തുവരുന്ന നഭാലഭായനിരകത്തഭാളല വരുന്ന വനിമുക്ത ഭടന്മഭാരഭായ കഹഭാല ഗഭാര്ഡകേളുഫട
കവതനല വളഫര തുച്ഛമഭാഫണന്ന കേഭാരലല ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവരുഫട കസവന-കവതന വലവസകേള നനിലവനില് ഉള്ളതനില്നനിനല
വര്ദനിപനിച്ചു നല്കുന്നതനിനട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാഫയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) 2009-ല് രൂപതീകൃതമഭായ കഹഭാല ഗഭാര്ഡകേളുഫട കവതനല പ്രതനിദനിനല
250  രൂപ ആയനിരുന്നതട്ട്  2011-ല് 350  രൂപയുല, 2014-ല് 400  രൂപയുല  2015-ല്
500 രൂപയുല, 2016-ല് 600 രൂപയുല ആക്കനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇനനിയുല കവതനല
വര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലല ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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കകേസട്ട് പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനുളള അകപക്ഷകേള

131  (145)  ശതീ  .    ഫകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷല കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലഭാ
കപഭാലതീസട്ട്  ആസഭാനത്തട്ട്  കകേസട്ട്  പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനഭായനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷകേളനില്
റനികപഭാര്ടട്ട് അയയഭാഫത എത്രഫയണല ഫകേടനിക്കനിടപ്പുഫണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ആഭലന്തര വകുപട്ട് തുടര് നടപടനിക്കഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ള അകപക്ഷകേളനില്
റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കേഭാഫത  അകപക്ഷകേള  ഫകേടനികേനിടക്കഭാനുണഭായ
കേഭാരണഫമന്തഭാഫണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേസട്ട്  പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്
ആസഭാനത്തട്ട്  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനില്  98  എണത്തനികന്മല്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭനിക്കുവഭാനുണട്ട്.

(ബനി)  ബനഫപട  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്  വനിവരല  ലഭലമഭാക്കനി
റനികപഭാര്ട്ടുകേള  അടനിയന്തരമഭായനി  സമര്പനിക്കുന്നതഭാഫണന്നട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലഭാ
കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനി അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കകേസകേള  പനിന്വലനിക്കുന്നതട്ട്  സലബനനിച  ബഹു.  കകേഭാടതനികേള
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളകൂടനി  കേണക്കനിഫലടുത്തട്ട്  ബനഫപട  കരഖേകേള
സഹനിതമുള്ള പരനികശഭാധന നടത്തനിയകശഷല മഭാത്രകമ കകേസകേള പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനട്ട്
എതനിര്പനില എന്ന തതീരുമഭാനല ബനഫപട കേളക്ടര്മഭാഫര അറനിയനിക്കഭാറുളള.

നന്ദന എന്ന സ്കൂള വനിദലഭാര്തനിനനിയുഫട ആത്മഹതല

132  (146)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാല :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂവഭാറ്റുപുഴയനില്  അദലഭാപകേരുഫട  പതീഡനഫത്ത  തുടര്ന്നട്ട്  നന്ദന  എന്ന
സ്കൂള വനിദലഭാര്തനിനനി ആത്മഹതല ഫചേയ സലഭവല ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇതുസലബനനിചട്ട്  അകനസഷണത്തനിഫന്റെ  വനിശദഭാലശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കുടുലബത്തനിഫന്റെ  ദയനതീയഭാവസ  പരനിഗണനിചട്ട്  അര്ഹമഭായ
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല  അനുവദനിക്കണഫമന്ന  അകപക്ഷയനില്  എന്തട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇതുസലബനനിചട്ട്  വഭാഴക്കുളല  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനനില്  ടക്രല  നമ്പര്
841/16  ആയനി  മൂവഭാറ്റുപുഴ  കമഭാഡല് വനി.എചട്ട്.സനി.  സ്കൂളനിഫല  പ്രനിന്സനിപല്  ആയ
സനനിത എന്നയഭാളഫക്കതനിഫര കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ഫചേയട്ട് അകനസഷണല പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
കുറപത്രല ബഹു.  കകേഭാടതനി മുമ്പഭാഫകേ സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി കകേസനിഫല പ്രതനി ബഹു.
കകേഭാടതനിയനില് നനിനല മുന്കൂര് ജഭാമലല കനടനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  10,000  രൂപ  അടനിയന്തനിര  ധനസഹഭായല  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടുതല്
ധനസഹഭായല  നല്കുന്ന  കേഭാരലല  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുഫട  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്
തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

നമ്മ്യൂനപക്ഷ വനനിതകേളക്കട്ട് കനഫരയുള്ള അക്രമല

133  (147)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നമ്മ്യൂനപക്ഷ കമഭാര്ച കനമല മണ്ഡലല ജനറല് ഫസക്രടറനി ശതീമതനി.ആഷഭാ
ഫഷറനിഫനതനിഫര  സനി.പനി.എല.  അനുഭഭാവനികേള  നടത്തനിയ  അക്രമല  സലബനനിച
പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കട്ട് കനരനിടട്ട് നല്കേനിയ പരഭാതനിയനികന്മല് നഭാളനിതുവഫര എന്തട്ട്
നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  വനനിതകേളക്കട്ട്
കനഫര  പ്രകതലകേനിചട്ട്  നമ്മ്യൂനപക്ഷ  വനനിതകേളക്കട്ട്  കനഫരയുള്ള  അക്രമങ്ങള
വര്ദനിചതഭായുള്ള റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ; ഈ വനിഷയത്തനില് എന്തട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിചുഫവന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ) പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പരഭാതനിയനികന്മല്  അകനസഷണല  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  തനിരുവനന്തപുരല
പൂജപ്പുര കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന് ടക്രല നമ്പര്  67/17  u/s294(b),  323,  324,  354,
506(i) & 34 IPC പ്രകേഭാരല കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ഫചേയനിട്ടുള്ളതുല  1-ാംപ്രതനിഫയ അറസ്റ്റട്ട്
ഫചേയട്ട്  കകേഭാടതനിയനില് ഹഭാജരഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  തുടര്ന്നട്ട്  17-1-2017-നട്ട്   തമ്പനി,
സഭാബ എന്നനിവര് പരഭാതനി കേക്ഷനിയുഫട വതീട്ടുവളപനില് അതനിക്രമനിച്ചു കേയറനി നഭാശനഷ്ടല
വരുത്തനിയതനികലക്കട്ട് പൂജപ്പുര കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന് ടക്രല നമ്പര്  91/17 u/s  447,
427, 506(i) & 34 IPC പ്രകേഭാരല കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ഫചേയട്ട്  2-ാം പ്രതനിഫയ അറസ്റ്റട്ട്
ഫചേയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്. പ്രസ്തുത രണട്ട് കകേസകേളുല അകനസഷണത്തനിലഭാണട്ട്.

(സനി) ശദയനില്ഫപടനിടനില.
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പുതനിയ കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേള

134  (148)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനില :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  പുതുതഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്  ആരലഭനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഉഫണങ്കനില് എവനിഫടഫയലഭാമഭാഫണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന് ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഭൂവനിസ്തൃതനി, കകേസകേളുഫട എണല എന്നനിവ പരനിഗണനിചട്ട് പുതനിയ കസ്റ്റഷന്
ആരലഭനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഇ)  മലപ്പുറല  ജനിലയനില്  ഫകേഭാകണഭാടനി,  വഭാഴക്കഭാടട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേള
വനിഭജനിചട്ട് ഐക്കരപടനി ആസഭാനമഭായനി പുതനിയ കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന് ആരലഭനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഉഫണങ്കനില് നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  2016-17-ഫല  ബജറട്ട്  പ്രഖേലഭാപനത്തനില്  ഉളഫപടനിട്ടുള്ള
തഭാഫഴപറയുന്ന  7  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സലസഭാന
കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനിയുഫട ഫപ്രഭാകപഭാസലുകേള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

1. അചന്കകേഭാവനില് (ഫകേഭാലല ററല്)

2. കേയ്പമലഗലല (തൃശ്ശൂര് ററല്)

3. ഫകേഭാപല (പഭാലക്കഭാടട്ട്)

4. ഫതഭാണര്നഭാടട്ട് (വയനഭാടട്ട്)

5. പനിണറഭായനി (കേണ്ണൂര്)

6. പുത്തൂര് (പഭാലക്കഭാടട്ട്)

7. നഗരൂര് (തനിരുവനന്തപുരല -ററല്)

(സനി) മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശ്ചയനിചനിടനില. എന്നഭാല് ഭൂവനിസ്തൃതനി, രജനിസ്റ്റര് ഫചേയ്യുന്ന
ടക്രല കകേസകേളുഫട എണല തുടങ്ങനിയ ഘടകേങ്ങഫളഭാഫക്ക പരനിഗണനിക്കഭാറുണട്ട്.

(ഡനി)  സലസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനിയനില്നനിനല ലഭനിച മുന്ഗണനഭാപടനികേ
സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  സലസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനി  നല്കേനിയ  ഫപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാര്
തലത്തനില് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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വനനിതഭാ കപഭാലതീസകേഭാരുഫട അലഗബലല

135 (149)  ശതീ  .  എല  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കസനയനില് എത്ര ശതമഭാനല വനനിതഭാ കപഭാലതീസട്ട്
അലഗങ്ങളഭാണുള്ളതട്ട്  ;  ഇവരുഫട  അലഗബലല  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശല
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ ; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസകേഭാരുഫട  അലഗബലല  ഉയര്കത്തണതട്ട്
ആവശലമഭാഫണന്നട്ട് കേരുതുനകണഭാ ; ആയതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) സലസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കസനയുഫട ആഫകേ അലഗബലത്തനില് 8.27
ശതമഭാനല  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  അലഗങ്ങളഭാണട്ട്.  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസകേഭാരുഫട
അലഗബലല  ഉയര്ത്തുന്നതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  30-1-2017-ഫല  സ.ഉ.(ടകേ)  നമ്പര്
15/2017/ആഭലന്തരല  പ്രകേഭാരല  380  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഭാണ്സ്റ്റബനിളമഭാഫരയുല
20  വനനിതഭാ കപഭാലതീസട്ട് ഹവതീര്ദഭാര്മഭാഫരയുല ഉളഫപടുത്തനി ഒരു വനനിതഭാ കപഭാലതീസട്ട്
ബഭാറലനിയന് രൂപനികേരനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിരുന.

കപഭാലതീസട്ട് കസനയനിഫല ഒഴനിവുകേള

136 (150) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനില്  വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളനിലഭായനി  എത്ര  ഒഴനിവുകേള
നനികേത്തഫപടഭാനുണട്ട് ; ഓകരഭാ തസ്തനികേകേളനിഫലയുല ഒഴനിവുകേള പ്രകതലകേല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒഴനിവുള്ള  തസ്തനികേകേള  നനികേത്തനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസനഫയ
ശക്തനിഫപടുത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷല കപഭാലതീസനില് പുതനിയ
തസ്തനികേകേൾ സൃഷ്ടനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ ; എങ്കനില് വനിശദഭാലശങ്ങൾ നൽകുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) കപഭാലതീസട്ട് കസനയനില് വനിവനിധ തസ്തനികേകേളനിലഭായനി 668 ഒഴനിവുകേള ഉണട്ട്.
ഓകരഭാ  തസ്തനികേയനിഫലയുല  ഒഴനിവുകേളുഫട  വനിവരല  അനുബനല  എ  ആയനി
ഉളഫപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.*

(ബനി) ഒഴനിവുകേള നനികേത്തുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  സൃഷ്ടനിക്കഫപട തസ്തനികേകേളുഫട വനിവരല അനുബനല ബനി ആയനി
ഉളഫപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.*

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
1075/2017.
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കപഭാലതീസട്ട് കേലഭാന്റെതീന്

 137  (151)  ശതീ  .    വനി  .    ഫകേ  .    ഇബഭാഹനില  കുഞ്ഞട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനഫത്ത  കപഭാലതീസട്ട്  കേലഭാന്റെതീനനിഫല  സ്റ്റഭാഫെട്ട്  പഭാകറണ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട് ആഫകേ എത്ര കപഭാലതീസട്ട്  കേലഭാന്റെതീനുകേള പ്രവര്ത്തനിചട്ട്
വരുന; അവ എവനിഫടഫയഭാഫക്ക എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) പ്രസ്തസ്തുത കേലഭാന്റെതീനുകേളനിൽ എത്ര ഉകദലഭാഗസര് ഏഫതലഭാല തസ്തനികേകേളനില്
നനിയമനിക്കഫപടനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി)  കപഭാലതീസനില്  നനിനള്ളവഫര  കേലഭാന്റെതീനനില്  നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്
എഫന്തങ്കനിലുല മഭാനദണ്ഡല നനിലവനിലുകണഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചഭാകണഭാ  നനിലവനിഫല  ഉകദലഭാഗസഫര
വനിനലസനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(എഫെട്ട്)  കസനഭാ  ഡമ്മ്യൂടനിയുല  കേലഭാന്റെതീനനിഫല  ഡമ്മ്യൂടനിയുല  തമ്മേനില്  എഫന്തങ്കനിലുല
വലതലഭാസല നനിലവനിലുകണഭാ; എങ്കനില് എഫന്തലഭാഫമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 1. മഭാകനജര് 
2. അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് മഭാകനജര്
3. അക്കദൗണന്റെട്ട്
4. അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് അക്കദൗണന്റെട്ട്
5. കസ്റ്റഭാര് കേതീപര്
6. അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് കസ്റ്റഭാര് കേതീപര്
7. ഫ്കളഭാര് ഇന് ചേഭാര്ജട്ട്
8. ഫ്കളഭാര് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
9. സനിസ്റ്റല അനലനിസ്റ്റട്ട്
10. പര്കചസട്ട് എന്ടനി ഇന് ചേഭാര്ജട്ട്
11. പര്കചസട്ട് എന്ടനി അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
12. ഓഫെതീസട്ട് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
13. ബനിലനിലഗട്ട്
14. ഫചേക്കനിലഗട്ട്
15. എന്ടനി ഫചേക്കനിലഗട്ട് ആന്റെട്ട് ബഭാകഗജട്ട്.
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(ബനി)  പതനിനഭാലട്ട്  ജനിലകേളനിലുല  ഓകരഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കേലഭാന്റെതീന്  വതീതല
പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

1. എ.ആര്. കേലഭാമ്പട്ട്, തനിരുവനന്തപുരല

2. എ.ആര്. കേലഭാമ്പട്ട്, ഫകേഭാലല

3. ഫകേ.എ.പനി. 3-ാം ബറഭാലനിയന് കേലഭാമ്പട്ട്, അടൂര്, പത്തനലതനിട

4. എ.ആര്.കേലഭാമ്പട്ട്, ആലപ്പുഴ

5. എ.ആര്. കേലഭാമ്പട്ട്, കകേഭാടയല

6. എ.ആര്. കേലഭാമ്പട്ട്, ഇടുക്കനി

7. എ.ആര്. കേലഭാമ്പട്ട്, എറണഭാകുളല

8. കപഭാലതീസട്ട് അക്കഭാദമനി കകേഭാമ്പദൗണട്ട്, തൃശ്ശൂര്

9. എ.ആര്.കേലഭാമ്പട്ട്, പഭാലക്കഭാടട്ട്

10. മലബഭാര് ഫസഷലല് കപഭാലതീസട്ട് കേലഭാമ്പട്ട്, മലപ്പുറല

11. എ.ആര്. കേലഭാമ്പട്ട്, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്

12. എ.ആര്. കേലഭാമ്പട്ട്, വയനഭാടട്ട്

13. എ.ആര്. കേലഭാമ്പട്ട്, കേണ്ണൂര്

14. എ.ആര്. കേലഭാമ്പട്ട്, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്

(സനി)  കകേരളത്തനിഫല  ഓകരഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കേലഭാന്റെതീനനിലുല  17
ഉകദലഭാഗസര്വതീതല കജഭാലനി ഫചേയ്തുവരുന.

തസ്തനികേ റഭാങ്കട്ട് എണല

മഭാകനജര് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് കേമഭാണന്റെട്ട് 1

അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് മഭാകനജര് ആര്.എസട്ട്.ഐ./ എ.പനി.എസട്ട്.ഐ. 1

അക്കദൗണന്റെട്ട് സനി.പനി.ഒ. 1

കസ്റ്റഭാര് കേതീപര് ആര്.എസട്ട്.ഐ./ എ.പനി.എസട്ട്.ഐ. 1

അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് അക്കദൗണന്റെട്ട് സനി.പനി.ഒ. 1
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അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് കസ്റ്റഭാര് കേതീപര് സനി.പനി.ഒ. 2

ഫ്കളഭാര് ഇന് ചേഭാര്ജട്ട് സനി.പനി.ഒ. 1

ഫ്കളഭാര് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് സനി.പനി.ഒ. 1

സനിസ്റ്റല അനലനിസ്റ്റട്ട് സനി.പനി.ഒ. 1

പര്കചസട്ട് എന്ടനി ഇന് ചേഭാര്ജട്ട് സനി.പനി.ഒ. 1

പര്കചസട്ട് എന്ടനി അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് സനി.പനി.ഒ. 1

ഓഫെതീസട്ട് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് സനി.പനി.ഒ. 1

ബനിലനിലഗട്ട് സനി.പനി.ഒ. 1

ഫചേക്കനിലഗട്ട് സനി.പനി.ഒ. 2

എന്ടനി ഫചേക്കനിലഗട്ട് ആന്റെട്ട് ബഭാകഗജട്ട് സനി.പനി.ഒ. 1

                  ആഫകേ 17

(ഡനി&ഇ)  പ്രകതലകേ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നനിലവനിലനില.  എങ്കനിലുല  കേമ്പമ്മ്യൂടര്
പരനിജഭാനല,  അര്പണമകനഭാഭഭാവല  എന്നനിവയുളളതുല  ധനപരമഭായ
ആകരഭാപണങ്ങളനില്ഫപടനിടനിലഭാത്തവഫരയുമഭാണട്ട് നനിയമനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.

(എഫെട്ട്)  ഉണട്ട്.  കേലഭാന്റെതീനനില് കലഭാഡനിലഗട്ട്,  അണ്കലഭാഡനിലഗട്ട്,  ഡനികസ്പ്ലേ കസ്റ്റഭാക്കട്ട്
മഭാകനജ് ഫമന്റെട്ട്, റനിക്കഭാര്ഡട്ട് കേതീപനിലഗട്ട്, അക്കദൗണനിലഗട്ട്, കേഭാര്ഡട്ട് ഫമയനിന്റെനന്സട്ട് എന്നതീ
കജഭാലനികേള ഫചേകയ്യണതുണട്ട്.

കബഭാടട്ട് ദുരന്തല

138 (152)  ശതീ  .    കജഭാണ് ഫഫെര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2015  ആഗസ്റ്റട്ട്  മഭാസത്തനില്  കഫെഭാര്ടട്ട്  ഫകേഭാചനി-ടവപനിന്
അഴനിമുഖേത്തുണഭായ  കബഭാടട്ട്  ദുരന്തഫത്ത  സലബനനിചട്ട്  സദൗത്തട്ട്  കസഭാണ്
അഡതീഷണല്  ഡയറക്ടര്  ജനറല്  ഓഫെട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനിഫന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനിഫല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട് സലബനനിചട്ട്
തുറമുഖേ  വകുപട്ട്    ഡയറക്ടര്ക്കട്ട്  നല്കേനിയ  നനിര്കദ്ദേശല  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനി എഫന്തന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  കബഭാടട്ട്  ദുരന്തത്തനില് മരനിചവരുഫട കുടുലബഭാലഗങ്ങളക്കുല ഗുരുതരമഭായനി
പരനിക്കുപറനി  കേനിടപനിലഭായവരുഫട  കുടുലബഭാലഗങ്ങളക്കുല  കജഭാലനി  ഉളഫപഫടയുള്ള
ആനുകൂലലങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്ന പഭാകക്കജട്ട് പ്രഖേലഭാപനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്. പകേര്പട്ട് ഉളളടക്കല ഫചേയ്യുന.*

(ബനി) കഫെഭാര്ടട്ട് ഫകേഭാചനി കബഭാടട്ട് ദുരന്തല സലബനനിചട്ട് സമര്പനിച അകനസഷണ
റനികപഭാര്ടനികന്മല്  തുറമുഖേ  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടറുഫട  അഭനിപ്രഭായങ്ങളുല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുല
സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ബനഫപട
വകുപ്പുകേഫള  ഉളഫപടുത്തനി  16-6-2016-ല്  തുറമുഖേ  വകുപട്ട്  പ്രനിന്സനിപല്
ഫസക്രടറനിയുഫട  അദലക്ഷതയനില് കയഭാഗല  കചേരുകേയുല കയഭാഗതതീരുമഭാനങ്ങളനികന്മല്
തുടര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ബനഫപട  വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല
നല്കുകേയുല ഫചേയനിട്ടുണട്ട്. നടപടനി റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭായനിടനില.

(സനി)  ഫകേഭാചനി-ടവപനിന്  കബഭാടട്ട്  ദുരന്തത്തനില്  മരണഫപടവരുഫട
കുടുലബഭാലഗങ്ങളക്കട്ട്  (11  കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്)  5  ലക്ഷല  രൂപ വതീതവുല  ഗുരുതരമഭായനി
പരനികക്കറട്ട് ചേനികേനിത്സയനില് കേഴനിഞ്ഞ 10  കപര്ക്കട്ട് ഒരു ലക്ഷല രൂപ വതീതവുല ആഫകേ
10  ലക്ഷല രൂപയുല ഉളഫപഫട ആഫകേ  65,00,000 (അറുപത്തനിയഞട്ട് ലക്ഷല രൂപ
മഭാത്രല)  മുഖേലമനനിയുഫട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിന്നട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.
കൂടഭാഫത  പരനികക്കറവര്ക്കട്ട്  വനിവനിധ  ആശുപത്രനികേളനില്  സദൗജനല  ചേനികേനിത്സയുല
നല്കേനിയനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.

പനിങ്കട്ട് കപഭാലതീസട്ട്

139  (153)  കഡഭാ  .    എല  .    ഫകേ  .    മുനതീര് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  എത്ര  പനിങ്കട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  പകടഭാളനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനല
നനിലവനിലുഫണനല ഏഫതഭാഫക്ക ജനിലകേളനില് എത്ര വനനിതഭാ കപഭാലതീസകേഭാര് അതനില്
കജഭാലനി  കനഭാക്കുനഫണനല  എത്ര  കേഭാലമഭായനി  തുടര്നവരുനഫണനല
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സലവനിധഭാനത്തനിലൂഫട  എഫന്തലഭാല  ഉപകേഭാരങ്ങള
ഫപഭാതുജനത്തനിനട്ട് ഉണഭായനിട്ടുണട്ട് ; വനിശദ വനിവരങ്ങള നല്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സലവനിധഭാനല  പ്രകയഭാജനപ്രദമല  എന്നതട്ട്  സലബനനിച
റനികപഭാര്ട്ടുകേള ഗദൗരവപൂര്വ്വല കേഭാണുകമഭാ ?

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  4  ജനിലകേളനില്  പനിങ്കട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  പകടഭാളനിലഗട്ട്
സലവനിധഭാനല നനിലവനിലുണട്ട്. (തനിരുവനന്തപുരല സനിറനി,  ഫകേഭാലല സനിറനി,  എറണഭാകുളല
സനിറനി, തൃശ്ശൂര് സനിറനി). പ്രസ്തുത 4 ജനിലകേളനിലഭായനി വനനിതഭാ കപഭാലതീസട്ട് ഓഫെതീസര്മഭാര്
ഉളഫപഫട  84  കപര് പ്രവൃത്തനിഫയടുത്തുവരുന.  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുല  പ്രസ്തുത  കപഭാലതീസട്ട്
ഉകദലഭാഗസര് എന്നട്ട് മുതല് പ്രവൃത്തനിഫയടുത്തുവരുന എന്നതട്ട് ചുവഫട കചേര്ക്കുന.

കപഭാലതീസട്ട് ജനില എണല പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിച തതീയതനി

തനിരുവനന്തപുരല സനിറനി 31 15-8-2016

ഫകേഭാലല സനിറനി 10 4-1-2017

എറണഭാകുളല സനിറനി 36 25-11-2016

തൃശ്ശൂര് സനിറനി 9 19-12-2016

(ബനി)  സതീകേഫളയുല  കുടനികേഫളയുല  ശലലഫപടുത്തല്,  മദലപനിചട്ട്  ഫപഭാതു
ജനങ്ങളക്കട്ട്  ശലലമുണഭാക്കല്,  സതീകേളക്കുല  ഫപണ്കുടനികേളക്കുഫമതനിഫരയുളള
അതനിക്രമങ്ങള,  ഓകടഭാറനിക്ഷഭാ ടഡ്രവര്മഭാര്ഫക്കതനിരഭായ പരഭാതനികേള,  പൂവഭാലശലലല,
ഫപഭാതുയഭാത്രഭാ  സലവനിധഭാനങ്ങളനില്  സതീകേളക്കുല  ഫപണ്കുടനികേളക്കുഫമതനിരഭായ
അതനിക്രമങ്ങള,  ഫതഭാഴനിലനിടങ്ങളനില് സതീകേള കനരനിടുന്ന ബദനിമുട്ടുകേള,  സതീകേളക്കുല
കുടനികേളക്കുല വകയഭാജനങ്ങളക്കുല കനരനികടണനിവരുന്ന എലഭാവനിധ അതനിക്രമങ്ങളക്കു
ഫമതനിരഭായനി  ശക്തമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്  പനിങ്കട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  പകടഭാളനിലഗനിനട്ട്
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ശദയനില്ഫപടനിടനില.

കതഭാക്കട്ട് ടലസന്സട്ട്

140 (154) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    ഫകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കതഭാക്കട്ട്  ടലസന്സട്ട്  പുതുക്കനിനല്കുന്നതനിനുള്ള  എത്ര  അകപക്ഷകേള
തതീര്പഭാക്കഭാനുഫണന്നട്ട് ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  അകപക്ഷകേള  പുതുക്കനി  നല്കുന്നതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസല
ഉണഭാകേഭാനുള്ള കേഭാരണഫമഫന്തന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാലതഭാമസല  ഒഴനിവഭാക്കനി,  ടലസന്സട്ട്  പുതുക്കനിനല്കേഭാന്
സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  കതഭാക്കട്ട്  ടലസന്സകേള  പുതുക്കനിനല്കുന്നതനില്  തതീര്പഭാക്കഭാന്
ബഭാക്കനിയുളള അകപക്ഷകേളുഫട എണല ജനില തനിരനിചട്ട് ചുവഫട കചേര്ക്കുന.

ക്രമ നമ്പര് ജനില തതീര്പഭാക്കഭാന് ബഭാക്കനിയുളള അകപക്ഷകേളുഫട എണല

1 തനിരുവനന്തപുരല 97

2 ഫകേഭാലല 52

3 പത്തനലതനിട 186

4 ആലപ്പുഴ 28

5 കകേഭാടയല 1344

6 ഇടുക്കനി 658

7 എറണഭാകുളല 826

8 തൃശ്ശൂര് 109

9 മലപ്പുറല 528

10 പഭാലക്കഭാടട്ട് 1323

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 372

12 കേണ്ണൂര് 175

13 വയനഭാടട്ട് 187

14 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 482

(ബനി)  റവനമ്മ്യൂ-ആഭലന്തരല-വനല വകുപ്പുകേളനില്നനിനല അകനസഷണ റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള കേഭാലതഭാമസവുല അപതീല് പരനിഗണനിക്കുന്ന വനിചേഭാരണ കവളയനില്
പ്രതനികൂല റനികപഭാര്ടനികന്മല് അകപക്ഷകേന് പുനരകനസഷണല ആവശലഫപടുന്നതുല  ടനി
അകനസഷണല  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാന്  എടുക്കുന്ന  സമയവുല  കേഭാലതഭാമസത്തനിനട്ട്
കേഭാരണമഭാകുനണട്ട്.  രഭാജലസരക്ഷ  മുന്നനിര്ത്തനി  ആയുധവലഭാപനല  തടയുകേ
എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാഫട  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  പുറഫപടുവനിചനിട്ടുളള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുല
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ആഭലന്തര (എഫെട്ട്) വകുപനിഫന്റെ 14-9-2010-ഫല 76689/എഫെട്ട്1/09/ആഭലന്തരല നമ്പര്
സര്ക്കുലറുല പ്രകേഭാരല അതലധനികേല ഭതീഷണനി നനിലനനില്ക്കുന്ന വലക്തനികേളക്കട്ട് മഭാത്രകമ
സസയരക്ഷയട്ട്  ആയുധ  ടലസന്സട്ട്  അനുവദനിക്കഭാന്  പഭാടുള.  ഇതുസലബനനിചട്ട്
അനുകൂലമഭായ  കപഭാലതീസട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിക്കഭാത്ത  അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാക്കഭാന്
കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലമുണട്ട്.

(സനി)  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  2016-ഫല  ആയുധ  ചേടങ്ങളനില്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  സമയത്തനിനുളളനില്  സമര്പനിചട്ട്  കേഭാലതഭാമസല  ഒഴനിവഭാക്കഭാന്
ബനഫപട ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഫവണല കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന്

141 (155) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്: തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃക്കഭാക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിഫല ഫവണല ആസഭാനമഭായനി ഒരു
കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന് സഭാപനിക്കുന്ന കേഭാരലല ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലുകണഭാഫയന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉഫണങ്കനില്  ഇതുസലബനനിച  നടപടനി  ക്രമങ്ങള  ഏതട്ട്
ഘടത്തനിലഭാഫണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) പുതുതഭായനി ആരലഭനികക്കണ കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേളുഫട വനിശദഭാലശങ്ങള
ഉളഫക്കഭാള്ളനിച്ചുഫകേഭാണട്ട്  സലസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനി  തയ്യഭാറഭാക്കനി  നല്കേനിയ
മുന്ഗണനഭാ പടനികേയനില് ഫവണല ഉളഫപടനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.

റഭാഗനിലഗട്ട്

142  (156)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റഭാഗനിലഗനിഫന്റെ  കപരനില്  ക്രൂര  പതീഡനത്തനിനട്ട്  വനികധയനഭാകകേണനി  വന്ന
ഫകേഭാചനി  ശഭാസ  സഭാകങ്കതനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനിഫല  മടറന്  എഞനിനതീയറനിലഗട്ട്
കകേഭാകളജട്ട്  വനിദലഭാര്തനിയുല  തൃക്കരനിപ്പൂര്  സസകദശനിയുമഭായ  ശതീ.  ആശനിഷട്ട്  തമ്പഭാന്,
സതീനനിയര് വനിദലഭാര്തനികേളുഫട ആക്രമണല നനിമനിത്തല വനിഷല കേഴനിചട്ട് ആത്മഹതലയട്ട്
ശമനിചതുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്  കുറവഭാളനികേളഫക്കതനിഫര  കേര്ശന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിവരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മടറന്  എഞനിനതീയറനിലഗട്ട്  കകേകളജനില്  റഭാഗനിലഗട്ട്  നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന്
അധനികൃതരുഫട  ഭഭാഗത്തുനനിനല  നടപടനികേള  ഉണഭാകേഭാത്തതനിഫന്റെ  കേഭാരണല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  ഉണട്ട്.  ഇതു  സലബനനിചട്ട്  ഫകേഭാചനി  ശഭാസ  സഭാകങ്കതനികേ
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനിഫല മടറന് എഞനിനതീയറനിലഗട്ട്  കകേഭാകളജനിഫല മൂന്നഭാല ഫസമസ്റ്റര്
ബനി-ഫടകേട്ട് മടറന് എന്ജനിനതീയറനിലഗട്ട്  വനിദലഭാര്തനികേളഭായ കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് സസകദശനി
ജനഭാര്ദ്ദേനന്  മകേന്  ജനിബനിന്,  ഏല്ലൂര്  സസകദശനി  കവണു  മകേന്  വനിഷ്ണു,  മലപ്പുറല
സസകദശനി  വനിശസനഭാഥന്  മകേന്  ടവശഭാഖേട്ട്  എന്നനിവഫര  പ്രതനികേളഭാക്കനി  കേളമകശരനി
കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന് ടക്രല നമ്പര്  1878/2016 u/s 4 of Kerala  Prohibition of
Ragging Act and 341, 323, 34 IPC പ്രകേഭാരല കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ഫചേയട്ട് പ്രതനികേഫള
അറസ്റ്റട്ട് ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി കകേസനിഫന്റെ അകനസഷണല പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി പ്രതനികേളഫക്കതനിരഭായനി
കുറപത്രല തയ്യഭാറഭാക്കനി ബഹു. കകേഭാടതനി മുമ്പഭാഫകേ സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  റഭാഗനിലഗട്ട്  വനിരുദ നടപടനികേള ഊര്ജനിതഫപടുത്തഭാനുളള നടപടനികേള
കകേഭാകളജട്ട്  അധനികൃതര്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കഹഭാസ്റ്റലുകേളനിലുല  കേലഭാമ്പസനിലുല
ആദലവര്ഷ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  സരക്ഷനിതതസകബഭാധല  ഉണഭാക്കുവഭാന്  കവണ
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

മരണല സലബനനിച അകനസഷണല

143  (158)  ശതീ  .    ഷഭാഫെനി  പറമ്പനില് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാമ്പഭാടനി  ഫനഹ്റു  കകേഭാകളജനിഫല  വനിദലഭാര്തനി  ജനിഷ്ണു  പ്രകണഭായനിയുഫട
മരണത്തനിഫല ദുരൂഹത ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മരണല  സലബനനിചട്ട്  വനിശദമഭായ  അകനസഷണല  നടത്തണഫമന്നട്ട്
ആവശലഫപടട്ട്  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവട്ട്  നല്കേനിയ  കേത്തനികന്മല്  എന്തട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുഫവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) അസസഭാഭഭാവനികേ മരണത്തനിനട്ട് ഉത്തരവഭാദനികേളഭായവഫര കേഫണത്തനി കകേസട്ട്
രജനിസ്റ്റര് ഫചേയട്ട് കുറക്കഭാര്ഫക്കതനിഫര കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  മരണല  സലബനനിചട്ട്  വനിശദമഭായ  അകനസഷണല  നടത്തണഫമന്നട്ട്
ആവശലഫപടട്ട്  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവട്ട്  നല്കേനിയ  കേത്തനിഫന്റെ  പകേര്പട്ട്  തുടര്നടപടനി
സസതീകേരനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനി,
ആകരഭാഗലവകുപട്ട്, റവനമ്മ്യൂ വകുപട്ട് എന്നനിവര്ക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
37/2020
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(സനി)  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിഫല പഭാമ്പഭാടനി ഫനഹ്റു കകേഭാകളജനിഫല വനിദലഭാര്തനി ജനിഷ്ണു
പ്രകണഭായട്ട്  മരണഫപടതട്ട്  സലബനനിചട്ട്  പഴയന്നൂര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്  ഫഫക്രല
നമ്പര് 19/17  ആയനി രജനിസ്റ്റര് ഫചേയ കകേസട്ട് അകനസഷണത്തനിനഭായനി ഒരു ഫസഷലല്
ഇന്ഫവസ്റ്റനികഗഷന് ടതീല രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത അകനസഷണ സലഘല ടനി കകേസട്ട്
ഊര്ജനിതമഭായനി അകനസഷണല നടത്തനിവരുന.

കപഭാലതീസട്ട് കകേഭാണ്സ്റ്റബനിള ടഡ്രവര്

144  (159)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനില്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഭാണ്സ്റ്റബനിള  ടഡ്രവര്
തസ്തനികേയനികലയ്ക്കുള്ള  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റനില്നനിനല  എത്ര
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട് ഇതുവഫരയഭായനി നനിയമനല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;  എത്ര ഒഴനിവുകേള
നനിലവനിലുണട്ട്; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഭാണ്സ്റ്റബനിള
ടഡ്രവര്  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എഫന്തഭാഫക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  കൂടുതല്  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുകണഭാ:  എങ്കനില്  ഓകരഭാ
ബറഭാലനിയനനിലുല  എത്ര  വതീതല  തസ്തനികേകേളഭാണട്ട്  പുതുതഭായനി  സൃഷ്ടനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ആഫകേ 574 ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട് ഇതുവഫരയഭായനി നനിയമന ശനിപഭാര്ശ
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. വനിശദവനിവരല ചുവഫട കചേര്ക്കുന.

ക്രമ നമ്പര് ബറഭാലനിയന് ആഫകേ നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നനിലവനില് റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയ
         ഒഴനിവുകേള

   1 ഫകേ.എ.പനി. 1     64     5

   2 ഫകേ.എ.പനി. 2     29     55

   3 ഫകേ.എ.പനി. 3     49

   4 ഫകേ.എ.പനി. 4    127

   5 ഫകേ.എ.പനി. 5     61

   6 എസട്ട്.എ.പനി.    130     1 NJD

   7 എല.എസട്ട്.പനി.    114
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(ബനി)  17-1-2017-ഫല  സ.ഉ.(ടകേ)  നമ്പര്  7/2017/ആഭലന്തരല  ഉത്തരവട്ട്

പ്രകേഭാരല  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനില്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഭാണ്സ്റ്റബനിള  ടഡ്രവര്മഭാരുഫട

400 തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിനുപുറകമ വനനിതഭാ കപഭാലതീസട്ട് ബറഭാലനിയനനില്

5-ഉല  തതീരകദശ  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്  8-ഉല  വനിഴനിഞ്ഞല  ഡനിറഭാചട്ട്ഫമന്റെട്ട്

കേലഭാമ്പട്ട്  രൂപതീകേരണവുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്  4-ഉല  ടഡ്രവര്മഭാരുഫട  തസ്തനികേകേള

സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണട്ട്.

പനിടനിഫചടുക്കഫപട വഭാഹനങ്ങള

145  (160)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലസദ്ദേതീന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനഫത്ത  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്  വനിവനിധ  കകേസകേളനില്

പനിടനിഫചടുക്കഫപട വഭാഹനങ്ങള ഫപഭാതുനനിരത്തുകേളനില് നനിര്ത്തനിയനിടനിരനിക്കുന്നതുമൂലല

ജനങ്ങളക്കുണഭാകുന്ന ബദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഫചേറനിയ കകേസകേളനില്ഫപട വഭാഹനങ്ങളകപഭാലുല മറട്ട് നനിയമതടസങ്ങള

ഒനലതഫന്ന  ഇഫലങ്കനില്  കപഭാലുല  വനിട്ടുഫകേഭാടുക്കഭാഫത  പനിടനിച്ചുഫവക്കുന്നതട്ട്

ശദയനില്വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന്  എഫന്തലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കുവഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നനിയമ  തടസങ്ങള  ഇലത്ത  വഭാഹനങ്ങള  വനിട്ടുഫകേഭാടുക്കഭാഫത

പനിടനിച്ചുഫവയ്ക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ഫപടനിടനില.

(സനി) സലസഭാനഫത്ത കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേളനില് പനിടനിഫചടുത്ത വഭാഹനങ്ങള

വനിട്ടുഫകേഭാടുക്കുന്നതുമഭായനി ബനഫപടട്ട് സലസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനിയുഫട 30-1-2017-ഫല

സര്ക്കുലര് നമ്പര്  7/2017  പ്രകേഭാരവുല  യു  3/16496/2015/  പനി.എചട്ട്.കേമ്മ്യൂ.  തതീയതനി

10-2-2017 കേത്തട്ട് മുകഖേനയുല സലസഭാന കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് ആവശലമഭായ

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ടസബര് കുറകൃതലങ്ങള

146  (161)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലസദ്ദേതീന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടസബര് കുറകൃതലങ്ങള വര്ദനിച്ചുവരുന്ന ഈ കേഭാലഘടത്തനില് അവ

കേഫണത്തുന്നതനിനുല  ഫതളനിയനിക്കുന്നതനിനുല  സലസഭാനത്തട്ട്  ടസബര്  കപഭാലതീസട്ട്

കസ്റ്റഷനുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; ഉഫണങ്കനില് അവ ഏഫതലഭാമഭാണട്ട്;

(ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  കൂടുതല്  ടസബര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേള

സഭാപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട് കപഭാലതീസട്ട് ഫടയനിനനിലഗട്ട് കകേഭാകളജനില് ഒരു ടസബര്

ടക്രല  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ജനി.ഒ.(എല.എസട്ട്.)  നമ്പര്

197/2015/ആഭലന്തരല  തതീയതനി  10-9-2015  എന്ന  ഉത്തരവുപ്രകേഭാരല  ഫകേഭാചനി

ഇന്കഫെഭാപഭാര്ക്കനില് ടസബര് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  കൂടുതല്  ടസബര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേള

സഭാപനിക്കുന്നതട്ട് സലബനനിച വനിഷയല സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ടസബര് കുറകൃതലങ്ങള

147 (162) ശതീ  .    എല  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി

സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് വര്ദനിച്ചുവരുന്ന ടസബര് കുറകൃതലങ്ങളുല ഓണ്ടലന്

തടനിപ്പുകേളുല  തടയുന്നതനികലക്കഭായനി  എഫന്തലഭാല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുഫണന്നട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരല  കുറകൃതലങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭായുല  കേഭാലതഭാമസല  കൂടഭാഫതയുല

അകനസഷനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  കൂടുതൽ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധഫരകൂടനി  ഉളഫപടുത്തനി

ടസബര് ഫസല്ലുകേളുഫട കസവനല വനിപുലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓണ്ടലന്  തടനിപ്പുകേള  തടയുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനില്  എഫന്തലഭാല

സലവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ഫപടുത്തനിവരുന എന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  തനിരുവനന്തപുരല  ആസഭാനമഭായുളള  ടസബര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്,
ടഹഫടകേട്ട്  ടക്രല  എന്കേസയറനി  ഫസല്,  ടസബര്  കഡഭാല  കൂടഭാഫത  വനിവനിധ
കപഭാലതീസട്ട്  ജനിലകേളനിലുളള  ടസബര്  ഫസല്ലുകേള  എന്നനിവ  മുഖേഭാന്തരല  ടസബര്
കുറകൃതലങ്ങളക്കുല  ഓണ്ടലന്  തടനിപ്പുകേളക്കുഫമതനിഫര  ശക്തമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേയുല  കുറകൃതലങ്ങളനില്  ഏര്ഫപടുന്നവഫര  കേഫണത്തനി  നനിയമത്തനിനട്ട്
മുമ്പനില് ഫകേഭാണ്ടുവരനികേയുല ഫചേയ്യുനണട്ട്. കൂടഭാഫത ഇന്ഫെര്കമഷന് ഫടകകഭാളജനി ആക്ടട്ട്
2000 പ്രകേഭാരല കലഭാക്കല് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേളനിലുല അതതീവ ഗുരുതര സസഭഭാവമുളള
കകേസകേള ടസബര് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനനിലുല രജനിസ്റ്റര് ഫചേയട്ട് അകനസഷനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  C-DAC  മുകഖേന  ടസബര്  കഫെഭാറന്സനിക്കനില്  കൂടുതല്  കപഭാലതീസട്ട്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  വനിദഗ പരനിശതീലനല നല്കേനി കപഭാലതീസട്ട്  ജനിലകേളനിഫല ടസബര്
ഫസലനിലുല ടഹഫടകേട്ട് ടക്രല എന്കേസയറനി ഫസലനിലുല നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഓണ്ടലന്  തടനിപ്പുകേള  തടയുന്നതനികലക്കഭായനി  ടഹഫടകേട്ട്  ടക്രല
എന്കേസയറനി  ഫസല്,  ടസബര്  ടക്രല  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്,  ടസബര്  കഡഭാല,
ജനടമത്രനി  കപഭാലതീസട്ട്  പദതനി,  സ്റ്റുഡന്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്  പദതനി
എന്നനിവയുഫട  കനതൃതസത്തനില്  സ്കൂളുകേള  കകേഭാകളജൂകേള,  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലഗത്തട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മറട്ട്  സഭാപനങ്ങള,  നഭാഷണല്  സര്വ്വതീസട്ട്  സതീല,
ഐ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  കപ്രഭാജക്ടട്ട്,  റസനിഡന്സട്ട്  അകസഭാസനികയഷനുകേള  എന്നനിവ
മുഖേഭാന്തരല കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസകേള നടത്തനിവരുനണട്ട്.

കപഭാലതീസട്ട് കസനഭാലഗങ്ങളക്കഭായുളള കേലഭാന്റെതീന്

148  (163)  ശതീ  .    വനി  .    ഫകേ  .    ഇബഭാഹനില  കുഞ്ഞട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സർക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനമഭാരലഭനിച  കപഭാലതീസട്ട്
കസനഭാലഗങ്ങളക്കഭായുളള കേലഭാന്റെതീനനികലക്കട്ട് വനിൽപനക്കഭായനി വനിവനിധ ഉല്പന്നങ്ങള
വഭാങ്ങുന്നതട്ട്  ഏതട്ട്  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്;  കേമ്പനനികേളനില്നനിനല  കനരനിടഭാകണഭാ  അകതഭാ
ഇടത്തട്ടുകേഭാരുഫട  ഇടഫപടലനിനട്ട്  കശഷമഭാകണഭാ  ഉല്പന്നങ്ങള  വനില്പനയഭായനി
എത്തനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേമ്പനനികേളനില്നനിനല കനരനിടട്ട് കശഖേരനിക്കഭാത്ത ഉല്പന്നങ്ങള കേലഭാന്റെതീന്
വഴനി  വനില്ക്കുന്നതനിനട്ട്  അനുമതനി  ഉകണഭാ;  ഉഫണങ്കനില്  അവ  ഏഫതലഭാല
ഉത്പന്നങ്ങളഭാഫണനല  അവ  ഏതട്ട്  വനിധത്തനിലഭാണട്ട്  കശഖേരനിക്കുന്നഫതനല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഈ സഭാപനല വഴനി ഗുണകമന്മ ഇലഭാത്ത ഉല്പന്നങ്ങള വനില്ക്കുന്നതട്ട്

സർക്കഭാരനിഫന വനിശസസനിചട്ട് എത്തുന്ന കസനഭാലഗങ്ങളക്കട്ട് ബദനിമുട്ടുണഭാക്കുന എന്ന

കേഭാരലല ശദയനിൽഫപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ ഈ വനിഷയല ഗദൗരവമഭായനി കേഭാണുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കകേരളത്തനിഫല  ഫസന്ടല്  കപഭാലതീസട്ട്  കേലഭാന്റെതീനനില്

വനില്ക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ സഭാധനങ്ങള രണട്ട് രതീതനിയനിലഭാണട്ട് വഭാങ്ങുന്നതട്ട്.

1. ഫസന്ടല് കപഭാലതീസട്ട് കേലഭാന്റെതീന്   (  സനി  .  പനി  .  സനി  .)-  യനില് നനിനള്ള വഭാങ്ങല്

ഇവനിഫടനനിനല  വഭാങ്ങുന്ന  സഭാധനങ്ങളുഫട  കേലഭാന്റെതീന്  വനില

നനിര്ണയനിക്കുന്നതട്ട്  കകേന്ദ്ര  ആഭലന്തര  മനഭാലയത്തനിനട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള

ഫസന്ടല് കപഭാലതീസട്ട് കേലഭാന്റെതീന് ആണട്ട്. 

2. കനഭാണ് ഫസന്ടല് കപഭാലതീസട്ട് കേലഭാന്റെതീന് സഭാധനങ്ങള

ടനി സഭാധനങ്ങളുഫട വനില നനിര്ണയനിക്കുന്നതട്ട് കകേരളഭാ കപഭാലതീസനിഫന്റെ

ഫസന്ടല്  പര്കചസട്ട്  കേമ്മേനിറനി  അഥവഭാ  കപ്രഭാഡക്ടട്ട്  പര്കചസട്ട്

കേണ്സളകടഷന് കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട്.

രണട്ട്  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലുല  അലഗതീകൃത  കേമ്പനനികേളനില്  നനികന്നഭാ  ടനി

കേമ്പനനികേള  ചുമതലഫപടുത്തനിയ  അലഗതീകൃത  വനിതരണക്കഭാരനില്

നനികന്നഭാ ആണട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കേലഭാന്റെതീനനില് വനില്ക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ

സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങുന്നതട്ട്.

(സനി)  ശദയനില്ഫപടനിടനില.  കപഭാലതീസട്ട്  കേലഭാന്റെതീനനില്  വനിതരണല  ഫചേയ്യുന്ന

സഭാധനങ്ങളനില്  അവയുഫട  വനില,  ഗുണനനിലവഭാരല  ഇവ  സലബനനിക്കുന്ന

എഫന്തങ്കനിലുല  പരഭാതനി  ഉഫണങ്കനില്  അവ  കരഖേഭാമൂലല  ഫചേയര്മഭാന്  പര്കചസട്ട്

കേമ്മേനിറനിഫയ  തപഭാല്  മുകഖേനകയഭാ,  ഫമയനില്  വഴനികയഭാ  അറനിയനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.

കൂടഭാഫത  കകേരളത്തനിഫല  സബ്സനിഡനിയറനി  ഫസന്ടല്  കപഭാലതീസട്ട്  കേലഭാന്റെതീനുകേളനില്

വനിതരണല  ഫചേയ്യുന്ന  സഭാധനങ്ങളനില്  ഏഫതങ്കനിലുല  തരത്തനിലുളള  അപഭാകേത

കേഫണത്തനിയഭാല്  ആയതട്ട്  വളഫര  ഗദൗരവമഭായനി  കേഭാണുകേയുല  ടനി  സഭാധനങ്ങള

പനിന്വലനിക്കുകേയുല  ടനി  വനിതരണ  കേമ്പനനിഫയ  കപഭാലതീസട്ട്  കേലഭാന്റെതീന്  പര്കചസട്ട്

ലനിസ്റ്റനില്നനിനല നതീക്കലഫചേയ്യുകേയുല ഫചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്.
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ടടപനിസ്റ്റട്ട് - സനി.എ. കേണ്ഫവര്ഷന്

149 (164) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സനനില് കുമഭാര് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011  മുതല്  നഭാളനിതുവഫര  കപഭാലതീസട്ട്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ഫമന്റെനില്  എത്ര

ടടപനിസ്റ്റുമഭാഫര കകേഭാണ്ഫെനിഡന്ഷലല് അസനിസ്റ്റന്റുമഭാരഭായനി കേണ്ഫവര്ടട്ട് ഫചേയനിട്ടുഫണനല

ടടപനിസ്റ്റട്ട് - സനി.എ. കേണ്ഫവര്ഷന് അനുപഭാതല എത്രയഭാഫണനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അനുപഭാതത്തനിലഭാകണഭാ  ടടപനിസ്റ്റട്ട്-സനി.എ.  കേണ്ഫവര്ഷന്

നടത്തുന്നതട്ട്; അഫലങ്കനില് അതനിനനുബനമഭായ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവുല ഫസഷലല് റളുല

ഉകണഭാ; ഉഫണങ്കനില് അവയുഫട പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കപഭാലതീസട്ട്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ഫമന്റെനില്  കകേഭാണ്ഫെനിഡന്ഷലല്  അസനിസ്റ്റന്റെനിഫന്റെ

എത്ര  ഒഴനിവുകേള  നനിലവനിലുണട്ട്;  ജനിലയുല  യൂണനിറ്റുല  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കട്ട്

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 2011  മുതല്  35  ടടപനിസ്റ്റുമഭാഫര കകേഭാണ്ഫെനിഡന്ഷലല് അസനിസ്റ്റന്റുമഭാരഭായനി

തസ്തനികേമഭാറല  വഴനി  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടടപനിസ്റ്റട്ട്  കകേഭാണ്ഫെനിഡന്ഷലല്

കേണ്ഫവര്ഷന് അനുപഭാതല 50:50 ആണട്ട്.

(ബനി) വനിവരല കശഖേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) നനിലവനില് എടട്ട് ഒഴനിവുകേളുണട്ട്. അവ ചുവഫട പറയുന.

1. ഡനി.പനി.ഒ., തനിരുവനന്തപുരല ററല്.

2. എസട്ട്.എ.പനി., തനിരുവനന്തപുരല

3. എസട്ട്.സനി.ആര്.ബനി., തനിരുവനന്തപുരല

4. എസട്ട്.ബനി.സനി.ഐ.ഡനി. ആസഭാനല, തനിരുവനന്തപുരല

5. ടക്രലബഭാഞട്ട് ആസഭാനല, തനിരുവനന്തപുരല

6. ഡനി.പനി.ഒ., പത്തനലതനിട

7. കപഭാലതീസട്ട് ആസഭാനല, തനിരുവനന്തപുരല
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നഗരൂര് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന്

150  (165) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഗരൂര് കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന് ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള
ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട്; ഈ വര്ഷല പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന് ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള അടനിസഭാന സദൗകേരലങ്ങള
തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനല ഏര്ഫപടുത്തനിയതട്ട് ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പുതുതഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്  അനുവദനിക്കുകമ്പഭാള  ഏഫതലഭാല
തസ്തനികേകേളനിലഭായനി  എത്ര  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുഫട  കസവനല  ലഭലമഭാകുഫമന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) നഗരൂര് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന് ആരലഭനിക്കുന്നതട്ട് സലബനനിച സലസഭാന
കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനി നല്കേനിയ ഫപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.

(ബനി) ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) സലസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനി ലഭലമഭാക്കനിയ ഫപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനട്ട് സസന്തമഭായനി ഫകേടനിടല

151 (166) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട്   : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിഫല  പരനിയഭാരല  ഫമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനട്ട്
സസന്തമഭായനി  ഫകേടനിടവുല  കേസഭാര്കടഴ്സുല  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പരനിയഭാരല  ടനി.ബനി.
സഭാനനികറഭാറനിയത്തനിഫന്റെ ഒരു ഫഹക്ടര് ഭൂമനി വനിട്ടുകേനിട്ടുന്നതനിനട്ട് എഫന്തഭാഫക്ക നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

പരനിയഭാരല ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനട്ട് സസന്തമഭായനി ഫകേടനിടവുല
കേസഭാര്കടഴ്സുല  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പരനിയഭാരല  ടനി.ബനി.  സഭാനനികറഭാറനിയത്തനിഫന്റെ  ഒരു
ഫഹക്ടര് ഭൂമനി വനിട്ടുകേനിട്ടുന്നതട്ട് സലബനനിച കേഭാരലല പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന
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രസതീലയുഫട ഫകേഭാലപഭാതകേല

152  (167)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീല  :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലയഭാളനി കസഭാഫട്ട് ഫവയര് എഞനിനതീയര് കുന്ദമലഗലല പയനിമ്പ്ര സസകദശനി
രസതീല  പൂഫന  ഇന്കഫെഭാസനിസട്ട്  ഓഫെതീസനില്  ഫകേഭാലഫപട  സലഭവല
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ആവശലമഭായ സരക്ഷഭാ സദൗകേരലങ്ങഫളഭാരുക്കഭാഫത സതീ ജതീവനക്കഭാഫര
ഒറയട്ട്  രഭാത്രനിയനില്  കജഭാലനി  ഫചേയ്യനിക്കുന്നതട്ട്,  ഇത്തരല  ദുരന്തങ്ങളക്കനിടയഭാക്കുഫമന്ന
പരഭാതനി പരനിഹരനിക്കഭാന് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) രസതീല ഫകേഭാലഫപടഭാനനിടയഭായ സഭാഹചേരലല സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഇന്കഫെഭാസനിസട്ട്  അധനികൃതരുഫട  ഭഭാഗത്തു  നനിനണഭായ  വതീഴ്ച
കേണക്കനിഫലടുത്തട്ട്  കേമ്പനനിഫക്കതനിഫര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലുല ബനഫപട സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിലുല സമ്മേര്ദ്ദേല ഫചേലുത്തുകമഭാ ;

(ഡനി) രസതീലയുഫട കുടുലബത്തനിനട്ട് അര്ഹമഭായ നഷ്ടപരനിഹഭാരല ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  ഇത്തരല സലഭവങ്ങള ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുന്ന
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില്  കജഭാലനി  ഫചേയ്യുന്ന  സതീ
ജതീവനക്കഭാരുഫട  സരക്ഷയഭായനി  ആവശലമഭായ  മുന്കേരുതല്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കണഫമന്നട്ട് ബനഫപട അധനികേഭാരനികേളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്
നല്കേനിവരുനണട്ട്.

(സനി - ഇ) ഇക്കഭാരലല പ്രകതലകേ പ്രഭാധഭാനലല നല്കേനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ഹഭാറട്ട്സട്ട് പദതനി

153 (168) ശതീ  .   ഫജയനിലസട്ട് മഭാതത :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :
ശതീ  .    ഫകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുഫട  മഭാനസനികേ  സമ്മേര്ദ്ദേല  കുറയഭാനുല
ഫവല്ലുവനിളനികേള  കനരനിടഭാനുള്ള  പ്രഭാപ്തനി  ടകേവരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ഫഹല്പട്ട്  ആന്റെട്ട്
അസനിസ്റ്റന്സട്ട് ടു ടഭാക്കനിള ഫസസട്ട് (ഹഭാറട്ട്സട്ട്) പദതനി ആരലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;
1075/2017.
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(ബനി)  ഇവരുഫട  ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷയ്ക്കുല  ശഭാരതീരനികേ  ക്ഷമത
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി എഫന്തലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കഭായനി  കസഭാര്ടട്ട്സട്ട്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫെട്ട്
ഇന്തലയുമഭായനി സഹകേരനിചട്ട് സമ്പൂര്ണ കേഭായനികേക്ഷമതഭാ പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുഫട  മഭാനസനികേ  സമ്മേര്ദ്ദേല  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുല
ഫവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുന്നതനിനുളള പ്രഭാപ്തനി  ടകേവരനിക്കുന്നതനിനുല ശഭാരതീരനികേ ക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമുളള നടപടനികേളഭാണട്ട് പ്രസ്തുത പദതനി മുകഖേന നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.

(സനി) ഇല.

വനിദലഭാര്തനിയുഫട ദുരൂഹമരണല

154  (169)  ശതീ  .    ഷഭാഫെനി  പറമ്പനില് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാമ്പഭാടനി  ഫനഹ്റു  കകേഭാകളജനിഫല  വനിദലഭാര്തനി  ജനിഷ്ണു  പ്രകണഭായട്ട്
ദുരൂഹസഭാഹചേരലത്തനില്  മരണഫപടതനിഫനക്കുറനിച്ചുള്ള  അകനസഷണല  ഏതട്ട്
ഘടത്തനിലഭാഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  മരണഫത്തപറനി  അകനസഷനിക്കണഫമന്നട്ട്  ആവശലഫപട്ടുഫകേഭാണട്ട്
ജനിഷ്ണുവനിഫന്റെ രക്ഷനിതഭാക്കൾ മുഖേലമനനിക്കട്ട് എത്ര കേത്തുകേള/ നനികവദനങ്ങള നല്കേനി ;
പ്രസ്തുത കേത്തുകേൾക്കുല നനികവദനങ്ങൾക്കുല മറുപടനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  ഉഫണങ്കനില്
മറുപടനിയുഫട പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ജനിഷ്ണുവനിഫന്റെ  അമ്മേ  മുഖേലമനനിക്കട്ട്  തുറന്ന  കേഫത്തഴുതുവഭാനുണഭായ
സഭാഹചേരലല  എന്തഭായനിരുനഫവന്നട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  മകേന്  നഷ്ടഫപട
കുടുലബകത്തഭാടട്ട്  കേഭാണനിച  മനുഷലതസരഹനിതമഭായ  സമതീപനമഭാണട്ട്  തുറന്ന
കേഫത്തഴുതഭാന് മഭാതഭാവനിഫന കപ്രരനിപനിചതട്ട്  എന്ന ആകരഭാപണല ശരനിയഭാകണഭാഫയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിഫല പഭാമ്പഭാടനി ഫനഹ്റു കകേഭാകളജനിഫല വനിദലഭാര്തനി ജനിഷ്ണു
പ്രകണഭായട്ട്  മരണഫപടതട്ട്  സലബനനിചട്ട്  പഴയന്നൂര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്  ടക്രല
നമ്പര് 19/17  ആയനി രജനിസ്റ്റര് ഫചേയ കകേസട്ട് അകനസഷണത്തനിനഭായനി ഒരു ഫസഷലല്
ഇന്ഫവസ്റ്റനികഗഷന് ടതീല രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത അകനസഷണ സലഘല ടനി കകേസട്ട്
ഊര്ജനിതമഭായനി അകനസഷണല നടത്തനിവരുന.
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(ബനി)  മരണഫത്തപറനി  അകനസഷനിക്കണഫമന്നട്ട്  ആവശലഫപട്ടുഫകേഭാണട്ട്
ജനിഷ്ണുവനിഫന്റെ രക്ഷനിതഭാക്കള പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട് മുഖേഭാന്തരല മുഖേലമനനിക്കട്ട് നനികവദനല
നല്കേനിയനിരുന.  പ്രസ്തുത  നനികവദനത്തനിനട്ട്  നല്കേനിയ  മറുപടനിയുഫട  പകേര്പട്ട്
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി) ജനിഷ്ണു പ്രകണഭായനിയുഫട മരണത്തനിനട്ട് കേഭാരണക്കഭാരഭായവഫര കേണ്ടുപനിടനിചട്ട്
നനിയമത്തനിഫന്റെ  മുമ്പനില്  ഫകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനികക്കണ  എലഭാ
നടപടനികേളുല  ഊര്ജനിതമഭായുല  സമയബനനിതമഭായുല  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ
കകേസനിഫന്റെ  പ്രകതലകേത  പരനിഗണനിചട്ട്  അഡസകക്കറട്ട്  സനി.  പനി.  ഉദയഭഭാനുവനിഫന
ഫസഷലല്  പബ്ലൈനികേട്ട്  കപ്രഭാസനികേമ്മ്യൂടറഭായനി  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനല മനുഷലതസരഹനിതമഭായ സമതീപനല ഉണഭായനിടനില.

ടഭാഫെനികേട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന്

155  (170)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനിയനില്  ഉദ്ഘഭാടനല  ഫചേയ്യഫപട  ടഭാഫെനികേട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
കസ്റ്റഷനനികലക്കട്ട് ആവശലമഭായ ജതീവനക്കഭാഫര നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ടഭാഫെനികേട്ട്  സലബനമഭായ  കകേസകേളക്കുല  മറ്റുല  കേരുനഭാഗപള്ളനി
നനിവഭാസനികേള  ഇകപഭാള  ഫകേഭാലത്തുള്ള  ടഭാഫെനികേട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷഫനയഭാണട്ട്
ആശയനിക്കുന്നഫതന്നതനിനഭാല്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  അനുവദനിച
ടഭാഫെനികേട്ട്  കസ്റ്റഷന്  പ്രവര്ത്തനല  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ  ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനിയനിഫല  ഗതഭാഗത  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ക്രമതീകേരണല  എന്ന  നനിലയനില്  ഒരു  ടഭാഫെനികേട്ട്  സലവനിധഭാനല
മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഉദ്ഘഭാടനല  ഫചേയതട്ട്.  ടഭാഫെനികേട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്
അനുവദനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ജതീവനക്കഭാഫര  നനിയമനിചനിടനില.  കേരുനഭാഗപള്ളനിയനില്
ടഭാഫെനികേട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന് സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായുളള വനിശദഭാലശങ്ങള അടങ്ങനിയ
ഫപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭലമഭാക്കുവഭാന്  സലസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനി,  ഫകേഭാലല  ജനിലഭാ
കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനിക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ചേങ്ങനഭാകശരനി ടഭാഫെനികേട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന് 

156  (171)  ശതീ  .    സനി  .    എഫെട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേങ്ങനഭാകശരനിയനില്  ടഭാഫെനികേട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്  സഭാപനിക്കുന്നതട്ട്
സലബനനിച നടപടനികേള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(ബനി)  എത്രയുല  കവഗല  കസ്റ്റഷന്  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ചേങ്ങനഭാകശരനിയനില്  ടഭാഫെനികേട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്  സഭാപനിക്കുന്നതട്ട്
സലബനനിച്ചുളള നടപടനികേള അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

സനിവനില് കസ്റ്റഷന് പരനിസരത്തുണഭായ കസഭാടനല

157  (172)  ശതീ  .    പനി  .    ഉടബദുള്ള :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറല  സനിവനില്  കസ്റ്റഷന്  വളപനില്  കകേഭാടതനി  പരനിസരത്തുണഭായ
കസഭാടനഫത്ത സലബനനിച്ചുള്ള അകനസഷണ പുകരഭാഗതനി വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നഭാളനിതുവഫര  എത്ര  കപഫര  അറസ്റ്റട്ട്  ഫചേയ്തു;  പ്രതനികേഫള  മുഴുവനഭായുല
പനിടനികൂടനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(സനി) സലസഭാനത്തനിനകേത്തുല പുറത്തുമുണഭായ മറട്ട് കസഭാടനങ്ങളുമഭായനി ഇതനിനട്ട്
ബനമുകണഭാ;

(ഡനി)  കസഭാടനത്തനിഫന്റെ  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  എഫന്തലഭാല  സരക്ഷഭാ
നടപടനികേളഭാണട്ട് മുന്കേരുതലുകേളഭായനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇതുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ഫചേയ  മലപ്പുറല  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്
ടക്രല  നമ്പര്  693/16  ഡനിടവ.എസട്ട്.പനി.,  നഭാര്കക്കഭാടനിക്കട്ട്  ഫസല്,  മലപ്പുറല
അകനസഷനിച്ചു വരുന.

(ബനി&സനി) ടനി കകേസമഭായനി സഭാമലമുളള ടമസൂര് കബഭാലബട്ട് കസഭാടന കകേസനിഫന്റെ
അകനസഷണ  ഏജന്സനിയഭായ  എന്.ഐ.എ.  അഞട്ട്  പ്രതനികേഫള  അറസ്റ്റട്ട്
ഫചേയനിട്ടുളളതുല  ടനി  പ്രതനികേളക്കട്ട്  മലപ്പുറല  കബഭാലബട്ട്  കസഭാടന  കകേസമഭായനി
ബനമുഫണന്നട്ട് അറനിവഭായനിട്ടുമുണട്ട്.

(ഡനി)  ഇതുമഭായനി  ബനമുഫണന്നട്ട്  സലശയനിക്കുന്ന  സലഘടനകേളുഫടയുല
വലക്തനികേളുഫടയുല പ്രവര്ത്തനങ്ങള സസൂക്ഷമല നനിരതീക്ഷനിച്ചുവരനികേയുല ആവശലമഭായ
സരക്ഷഭാനടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുല ഫചേയ്യുന.
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ഗുണകേഫള അമര്ച ഫചേയ്യഭാന് നടപടനി

158  (173)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിഫല വനിവനിധ കമഖേലകേളനില് വതീണ്ടുല ഗുണഭാവനിളയഭാടല നടക്കുന്നതട്ട്
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതനിഫനതനിഫര  എഫന്തലഭാല  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; എഫന്തഭാഫക്ക നടപടനി സസതീകേരനിക്കുഫമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിഫല ജനങ്ങളുഫട ടസസരല ജതീവനിതല ഫകേടുത്തുന്ന ഗുണകേഫള
അമര്ച ഫചേയ്യഭാന് കപഭാലതീസനില് എഫന്തങ്കനിലുല പുതനിയ ഫസല് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിഫല  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  ഗുണകേളുഫട  വനിളയഭാടല
അവസഭാനനിപനിക്കഭാന് ജനിലകതഭാറുല പ്രകതലകേ കപഭാലതീസട്ട് കസഭാഡട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനഫത്ത  ചേനില  ജനിലകേളനില്  ഗുണഭാ  സലഘങ്ങളുഫട
തടനിഫക്കഭാണ്ടുകപഭാകേലുല  അക്രമസലഭവങ്ങളുല  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല്
സലസഭാനഫത്ത  വനിവനിധ  കമഖേലകേളനില്  ഗുണഭാവനിളയഭാടല  നടക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്ഫപടനിടനില.  ഗുണഭാ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തടയുന്നതനിനുകവണനി  സഭാമൂഹല
വനിരുദ  പ്രവര്ത്തനത്തനില്  നനിരന്തരല  ഏര്ഫപട്ടുവരുന്നവഫര  സൂക്ഷ്മമഭായനി
നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയുല കസ്റ്റഷന് റദൗഡനി ഹനിസ്റ്ററനി ഷതീറട്ട് ആരലഭനിചട്ട് സൂക്ഷ്മ നനിരതീക്ഷണല
നടത്തുകേയുല ഇത്തരല പ്രവൃത്തനികേളനില് ഏര്ഫപടുന്നതട്ട് തടയുന്നതനിനഭായനി ക്രനിമനിനല്
നടപടനി നനിയമത്തനികലയുല KAAPA  നനിയമത്തനികലയുല വനിവനിധ വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരല
കേരുതല് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനമുണട്ട്. ഇവര് ഉളഫപട കകേസകേളനില് പരമഭാവധനി
ശനിക്ഷ  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കവണ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാഫത
രഹസലഭാകനസഷണ  വനിഭഭാഗഫത്ത  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഇത്തരല  സലഘങ്ങള
ഉയര്നവരുനകണഭാ  എന്നട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുല  അത്തരല  സലഭവങ്ങള
ശദയനില്ഫപടഭാല് ശക്തമഭായ നടപടനികേളുല സസതീകേരനിക്കുനമുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഗുണകേഫളയുല  അവരുഫട  പ്രവര്ത്തനങ്ങഫളയുല  അമര്ച
ഫചേയ്യുന്നതനിനുകവണനി  1-11-2016-ഫല  സലസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിയുഫട
എകനികേമ്മ്യൂടതീവട്ട്  ഡയറക്ടതീവട്ട്  നമ്പര്  8/2016  പ്രകേഭാരല  ഒരു കപഭാലതീസട്ട്  സൂപ്രണനിഫന്റെ
കനതൃതസത്തനില് കസ്റ്ററട്ട് ആന്റെതീ ഗുണഭാ സസഭാഡല  (SAGS)  എലഭാ ജനിലകേളനിലുല ഗുണഭാ
വനിരുദ സസഭാഡല രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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മണല് മഭാഫെനിയ പ്രവര്ത്തനല

159  (174)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിഫല  തതീരകദശകമഖേലകേളനില്നനിനല  പ്രകതലകേനിചട്ട്
പുഴകേളനില് നനിനല വലഭാപകേമഭായ കതഭാതനില് മണഫലടുക്കുന്ന സലഘങ്ങള മഭാഫെനിയഭാ
പ്രവര്ത്തനല  നടത്തുന്നകേഭാരലല  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ:  നനിരവധനി  കപഭാലതീസകേഭാര്
ഉളഫപഫടയുള്ള  ഉകദലഭാഗസഫര  അപഭായഫപടുത്തുന്ന  രതീതനിയനില്  ഇവര്  നടത്തുന്ന
ക്രനിമനിനല് പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശഭാശസതമഭായനി അമര്ച ഫചേയ്യഭാനുല ഫപഭാതുകമഖേലയനില്
മഭാത്രല  പൂഴനി  ഡ്രഡ്ജട്ട്  ഫചേയ്യഭാനുല  ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മുഴുവന്
ഫതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുല ഇതുവഴനി കജഭാലനി നല്കേഭാനുല നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

അനധനികൃത മണല് ഖേനനത്തനിഫനതനിഫര നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.
കപഭാര്ടട്ട്  കേടവുകേളനില്  സഹകേരണ  സലഘങ്ങള  മുകഖേനയഭാണട്ട്  മണല്  ഡ്രഡ്ജട്ട്
ഫചേയ്തുവരുന്നതട്ട്.  പൂഴനിക്കടവുകേളനില്നനിനല  പഞഭായത്തനില്  രജനിസ്റ്റര്  ഫചേയ
ഫതഭാഴനിലഭാളനികേഫള  ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട്  മണല്  വഭാരല്  നടത്തനിയനിരുന്നതട്ട്.
പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ഇകപഭാള  പൂഴനിക്കടവുകേഫളഭാനല
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.  ഫപഭാതുകമഖേലയനില്  മഭാത്രല  പൂഴനി  ഡ്രഡ്ജട്ട്  ഫചേയ്യുന്ന  കേഭാരലല
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ടഭാഫെനികേട്ട് കപഭാലതീസനിഫന്റെ കസവനല

160 (175)  ശതീ  .    എല  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനഫത്ത നഗരപ്രകദശങ്ങളനിലുല കദശതീയ പഭാതകേളനിലുല വര്ദനിച്ചു
വരുന്ന  കറഭാഡപകേടങ്ങള  തടയുന്നതനികലക്കഭായനി  എഫന്തലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിച്ചു വരുന്നതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ടഭാഫെനികേട്ട്  കപഭാലതീസനിഫന്റെ  കസവനല  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി
കൂടുതല്  കപഭാലതീസകേഭാഫര  ടഭാഫെനികേട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനില്  നനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടഭാഫെനികേട്ട്  പ്രവര്ത്തനല  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  നനിലവനിലുള്ള
ഡനിവനിഷനുകേള  വനിഭജനിക്കുന്നതനിനുല  പുതനിയവ  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുല  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇവയുഫട വനിശദഭാലശല ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ?
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(എ) ടഭാഫെനികേട്ട് നനിയമലലഘനങ്ങള സലബനനിച കുറകൃതലങ്ങള കേണ്ടുപനിടനിചട്ട്
പനിഴ  ഈടഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനില്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിഫന്റെയുല  കപഭാലതീസട്ട്
വകുപനിഫന്റെയുല  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനില്  ഏകേകദശല  320  കേലഭാമറകേള
സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. 200  സലങ്ങളനില്കൂടനി കേലഭാമറ സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള ശനിപഭാര്ശ
സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  കേര്ശനവുല  സരക്ഷനിതവുമഭായ  വഭാഹന
പരനികശഭാധന,  നനിയമ  ലലഘനങ്ങളക്കട്ട്  പനിഴ  ചുമത്തല്,  മദലപനിചട്ട്  വഭാഹനല
ഓടനിക്കുന്നവര്ഫക്കതനിഫര ടക്രല കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ഫചേയട്ട് ബനഫപട വകുപ്പുകേളുമഭായനി
കചേര്ന്നട്ട് ടലസന്സട്ട് റദ്ദേട്ട്  ഫചേയ്യല് തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള നടനവരുന.  അപകേട
സഭാദലത  കൂടനിയ  സലങ്ങള  (Black  spot)  ശഭാസതീയമഭായനി  കേഫണത്തനി
അപകേടസഭാദലതഭാ  മുന്നറനിയനിപട്ട്  കബഭാര്ഡകേള,  അമനിത  കവഗതഭാ
നനിയനണത്തനിനഭായുളള സതീഡട്ട് കബക്കറുകേള,  സതീഡട്ട് റഡഭാര് എന്നനിവ സഭാപനിച്ചുല
ബ്ലൈനിങ്കര്  ടലറ്റുകേള,  ടഭാഫെനികേട്ട്  സനിഗ്നല്  ടലറ്റുകേള  എന്നനിവ  സഭാപനിച്ചുല
അപകേടകത്തഭാതട്ട്  കുറച്ചുവരുന.  മുന്നറനിയനിപട്ട്  കബഭാര്ഡകേളുല  തനിരക്കുളള  കറഭാഡനില്
ഫട്പഭാത്തുകേളുല സഭാപനിച്ചുവരുന.  ടഭാഫെനികേട്ട് അവയര്ഫനസട്ട് പരനിപഭാടനികേള സ്കൂള  -
കകേഭാകളജട്ട്  തലത്തനിലുല  ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കുല ടഡ്രവര്മഭാര്ക്കുമഭായനി  സലഘടനിപനിച്ചുല
ടഡ്രവര്മഭാര്ക്കട്ട്  വനിശമ  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഒരുക്കനിയുല  ടഹകവയനില്  24  മണനിക്കുറുല
കപഭാലതീസനിഫന്റെ കസവനല ഉറപഭാക്കനിയുലവരുന.  ജനിലഭാ കപഭാലതീസട്ട് ഓഫെതീസകേളനിഫല
ടഭാഫെനികേട്ട്  എഡമ്മ്യൂകക്കഷന്  ഫസന്റെറുകേളനില്  വചട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസകേള
നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാഫത സ്കൂളുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് കറഭാഡട്ട് കസഫനി കബ്ബുകേള മുകഖേന
ടഭാഫെനികേട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസകേള,  കഫെഭാകടഭാ  പ്രദര്ശനല,  എമര്ജന്സനി
കഫെഭാണ്,  ബകേട്ട് ഫലറ്റുകേള,  ലഘുകലഖേകേള എന്നനിവ വനിതരണല ഫചേയ്തുല ഫമഭാടബല്,
ഇലകകഭാണനികേട്ട്  പഭാര്ക്കട്ട്  എന്നനിവ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കുടനികേഫളയുല  മറ്റുല
കബഭാധവല്ക്കരണല  നടത്തനിയുല  കറഭാഡപകേടങ്ങള  കുറയഭാന്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലനില.  കഹഭാലഗഭാര്ഡകേഫള  നനികയഭാഗനിചട്ട്  ഈ
രലഗഫത്ത കസവനല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഇതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സലസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനി  തലത്തനില്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കസഭാളഭാര് കബഭാട്ടുകേള

161  (176)  ശതീ  .    എ  .    എല  .    ആരനിഫെട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫഫവക്കല    തവണക്കടവട്ട്  റടനില്  സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തുന്ന  കസഭാളഭാര്
കബഭാടനിഫന്റെ ഭഭാഗങ്ങള കമഭാഷണല കപഭായതുമഭായനി ബനഫപടട്ട് കപഭാലതീസനിൽ പരഭാതനി
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉഫണങ്കനില് ആയതനിഫന്റെ അകനസഷണ പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ സലഭവവുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്  എത്ര പ്രതനികേഫള ഇതുവഫര അറസ്റ്റട്ട്
ഫചേയനിട്ടുഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇത്തരല സലഭവങ്ങൾ ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുവഭാനുള്ള മുന്കേരുതലുകേള
എടുക്കുകമഭാഫയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട് സലബനനിചട്ട് ടവക്കല കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന്
ടക്രല  നമ്പര്  314/2017  ആയനി  കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ഫചേയട്ട്  അകനസഷണല
നടത്തനിവരുന.  അകനസഷണമകദല  പ്രസ്തുത  കബഭാടനില്നനിനല  നഷ്ടഫപട  റഡഭാര്
തവണക്കടവട്ട്  കേഭായലനില്നനിനല  ലഭനിചതട്ട്  ടവക്കല  കബഭാടട്ട്  ഫജടനി  ഫകേടനിടത്തനില്
സൂക്ഷനിച്ചുവരുനഫണന്നട്ട്  അറനിവഭായതനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ടനി  റഡഭാര്
ബന്തവസനിഫലടുത്തട്ട്  ശഭാസതീയ  പരനികശഭാധനയട്ട്  അയചനിട്ടുണട്ട്.  പരനികശഭാധനഭാഫെലല
ലഭനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  റഡഭാര്  കസഭാളഭാര്  കബഭാടനില്നനിനല  ആഫരങ്കനിലുല
മനനഃപൂര്വ്വല  നതീക്കല  ഫചേയതഭാകണഭാ  അലഭാത്തപക്ഷല  യഭാത്രയനിടയനില്  ഇളകേനി
കേഭായലനില് വതീണതഭാകണഭാ എന്നതട്ട് സലബനനിച്ചുല അകനസഷണല നടത്തനിവരുനണട്ട്.

(ബനി) ഈ സലഭവവുമഭായനി ബനഫപടട്ട് ആഫരയുല അറസ്റ്റട്ട് ഫചേയനിടനില.

(സനി)  ഇത്തരല  സലഭവങ്ങള  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുളള  മുന്കേരുതലുകേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കപഭാലതീസട്ട് ഔടട്ട് കപഭാസ്റ്റട്ട്

162  (177)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന്:  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിഫല മണപള്ളനി കപഭാലതീസട്ട് ഔടട്ട്
കപഭാസ്റ്റനിഫന്റെ പ്രവര്ത്തനല ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ; രഭാത്രനി കേഭാലങ്ങളനില്
ഇവനിഫട കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസര് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനിലഭാഫയന്നതട്ട് ശദയനിൽഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പരഭാതനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല അവയനികന്മല് കവഗത്തനില് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല ഉള്ള സലവനിധഭാനമുകണഭാ ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഔടട്ട്കപഭാസ്റ്റട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനഭായനി  അപ്കഗഡട്ട്
ഫചേയ്യുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്  പരനിധനിയനില്ഫപട
മണപള്ളനിയനില് ഔടട്ട് കപഭാസ്റ്റട്ട്  നനിലവനിലനില.  എന്നഭാല് ടനി  സലത്തട്ട്  ഒരു എയ്ഡട്ട്
കപഭാസ്റ്റട്ട് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഇവനിഫട പരഭാതനികേള സസതീകേരനിചട്ട് അകനസഷണത്തനിനുല
തുടര്നടപടനികേളക്കുമഭായനി  കേരുനഭാഗപള്ളനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനനികലക്കട്ട്  അയച്ചു
ഫകേഭാടുത്തുവരുന. എയ്ഡട്ട് കപഭാസ്റ്റട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനഭായനി അപ്കഗഡട്ട് ഫചേയ്യുന്നതട്ട്
പരനിഗണനയനിലനില.
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ഓണ്ടലന് ടഭാകനി

163  (178)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലസദ്ദേതീന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓണ്ടലന്  ടഭാകനികേളഫക്കതനിഫര  പരമ്പരഭാഗത  ഓകടഭാ-ടഭാകനി
ജതീവനക്കഭാരുഫട  എതനിര്പട്ട്  അക്രമത്തനികലയട്ട്  വലഭാപനിച  കേഭാരലല  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ
ശദയനില് വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഓണ്ടലന് ടഭാകനി സമ്പ്രദഭായത്തനിഫനതനിഫര നടന്ന ആക്രമണങ്ങളനില്
സര്ക്കഭാര് എഫന്തഭാഫക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ വനിഷയത്തനില് കപഭാലതീസട്ട് നനിഷനിയതസല സലബനനിച പരഭാതനികേള
ഉണഭാകേഭാനുള്ള കേഭാരണങ്ങള പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  അക്രമ  സലഭവങ്ങളഫക്കതനിഫര  കകേസകേള  രജനിസ്റ്റര്  ഫചേയട്ട്
കുറവഭാളനികേളഫക്കതനിഫര കേര്ശന നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ
ഫറയനില്കവ  കസ്റ്റഷനനിലുല  ബസട്ട്  സ്റ്റഭാന്റെട്ട്  പരനിസരങ്ങളനിലുല  ഓണ്ടലന്  ടഭാകനി
ടഡ്രവര്മഭാര്ക്കട്ട്  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  കസവനങ്ങള  നല്കുവഭാന്  ആവശലമഭായ
സലരക്ഷണല നല്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഈ വനിഷയത്തനില് കപഭാലതീസനിഫന്റെ ഭഭാഗത്തട്ട് നനിഷനിയതസല ഉണഭായതഭായനി
ശദയനില്ഫപടനിടനില.

എഴുകകേഭാണ് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന്

164 (179) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേഭാലല  എഴുകകേഭാണ്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനട്ട്  സസന്തമഭായനി  ഫകേടനിടല
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് ഭൂമനി അനുവദനിചതട്ട് എന്നഭാണട്ട് ; എവനിഫടയഭാണട്ട് ഭൂമനി ലഭലമഭാക്കനിയതട്ട് ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സലത്തട്ട് ഫകേടനിടല നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് ആഭലന്തര വകുപനിൽ നനിനല
സസതീകേരനിച നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള  എസ്റ്റനികമറ്റുല  പഭാനുല  അന്തനിമമഭായനി
അലഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ; അടങ്കല് തുകേ എത്രയഭാഫണന്നട്ട് ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ ?

37/2020
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ഉത്തരല

(എ) 4-6-2014-ഫല ജനി.ഒ.(എല.എസട്ട്.) നമ്പര് 238/14/റവനമ്മ്യൂ പ്രകേഭാരല ഫകേഭാടഭാരക്കര
തഭാലൂക്കനില് എഴുകകേഭാണ് വനികലജനില് കബ്ലൈഭാക്കട്ട് നമ്പര് 4-ല് 194/6-2-4, 194/6-2-5
റതീസര്കവ്വയനില്ഫപട  40.51  ആര്  ഭൂമനിയഭാണട്ട്  എഴുകകേഭാണ്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്
ഫകേടനിടവുല അനുബന ഓഫെതീസകേളുല നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിനട്ട്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  കമഭാകഡടണകസഷന്  ഓഫെട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കഫെഭാഴട്ട്  2014-15  (പഭാന്-
ഫസന്ടല് ഫഷയര്)-ല് ഉളഫപടുത്തനി എഴുകകേഭാണ് വനികലജനില് പ്രസ്തുത കപഭാലതീസട്ട്
കസ്റ്റഷനട്ട് പുതനിയ ഫകേടനിടല നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് കകേരള കപഭാലതീസട്ട് ഹദൗസനിലഗട്ട് ആന്റെട്ട്
കേണ്സക്ഷന് കകേഭാര്പകറഷനട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) അലഗതീകേരനിചനിടനില. ഇതനിനഭായുളള പഭാനുല എസ്റ്റനികമറ്റുല കകേരള കപഭാലതീസട്ട്
ഹദൗസനിലഗട്ട് ആന്റെട്ട് കേണ്സക്ഷന് കകേഭാര്പകറഷനനില് തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.

രഭാഷ്ട്രതീയ അക്രമങ്ങള

165 (180) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2017 ജനുവരനി 26-നട്ട് നങ്ങഭാറത്തട്ട് പതീടനികേയനില് കബഭാലബട്ട് കസഭാടനഫത്ത
തുടര്ന്നട്ട്  ഉണഭായ  അക്രമസലഭവങ്ങളനില്  കപഭാലതീസട്ട്  എന്തട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചതട്ട് എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഏഫതലഭാല സലങ്ങളനിലഭാണട്ട് അക്രമസലഭവങ്ങളുണഭായതട്ട് ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സലഭവങ്ങളനില്  എത്ര കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ഫചേയ്തു  ;  എത്രകപഫര
അറസ്റ്റട്ട് ഫചേയ്തു ;

(ഡനി)  മടന്നൂര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്  പരനിധനിയനില്ഫപട  നടുവനഭാടട്ട്  2017
ജനുവരനി  26-നട്ട്  രഭാത്രനി  10  മണനിക്കട്ട്  ബനി.ഫജ.പനി.  ഓഫെതീസട്ട്  തകേര്ത്ത  സലഭവല
സലബനനിച കകേസനില് എത്രകപഫര അറസ്റ്റട്ട് ഫചേയ്തുഫവന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഓഫെതീസനിനട്ട്  സമതീപല ഉണഭായ കബഭാലബഭാക്രമണല സലബനനിചട്ട്  കകേസട്ട്
എടുത്തനിട്ടുകണഭാഫയനല എത്രകപഫര അറസ്റ്റട്ട് ഫചേയ്തു എനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരല

(എ-സനി) രണട്ട് കകേസകേള രജനിസ്റ്റര് ഫചേയനിട്ടുണട്ട്. മടന്നൂര് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന്
(ടക്രല  നമ്പര്  114/2017)  പരനിധനിയനില്  നടുവനഭാടട്ട്  എന്ന  സലത്തുല  ഉളനിക്കല്
കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന് (ടക്രല നമ്പര് 68/2017)  പരനിധനിയനില് ടദൗണനിലുമഭാണട്ട് അക്രമ
സലഭവങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്. പത്തട്ട് കപഫര അറസ്റ്റുഫചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) നഭാലട്ട് കപഫര അറസ്റ്റട്ട് ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ) ഒരു കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ഫചേയനിട്ടുണട്ട്. (നമ്മ്യൂമഭാഹനി കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന് ടക്രല
നമ്പര് 69/17). നനിലവനില് അറസ്റ്റട്ട് നടന്നനിടനില.
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രഭാഷ്ട്രതീയ ഫകേഭാലപഭാതകേങ്ങള

166  (181)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  എത്ര  രഭാഷ്ട്രതീയ
ഫകേഭാലപഭാതകേങ്ങള നടന്നനിട്ടുണട്ട്;  ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് പഭാര്ടനി  തനിരനിച്ചുള്ള പടനികേ
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  രഭാഷ്ട്രതീയ  ഫകേഭാലപഭാതകേങ്ങളനില്  മരണമടഞ്ഞ  വലക്തനികേളുഫട
കുടുലബഭാലഗങ്ങളക്കട്ട് നഷ്ട പരനിഹഭാരല നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉഫണങ്കനില് ആര്ഫക്കഭാഫക്ക;
എത്ര തുകേയഭാണട്ട് നല്കേനിയതട്ട്?

ഉത്തരല

(എ)  പനണട്ട്,  രണട്ട് സനി.പനി.ഐ. (എല)  പ്രവര്ത്തകേരുല നഭാലട്ട് ബനി.ഫജ.പനി.
പ്രവര്ത്തകേരുല  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലുല  രണട്ട്  ഐ.യു.എല.എല്.  പ്രവര്ത്തകേര്
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലുല  രണട്ട്  ബനി.ഫജ.പനി.  പ്രവര്ത്തകേര് പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലുല
സനി.പനി.ഐ.(എല)  പ്രവര്ത്തകേനഭായനിരുന്ന  ഒരഭാള  കകേഭാടയല  ജനിലയനിലുല  ഫകേഭാലല
ജനിലയനില് ഒരു ബനി.ഫജ.പനി. പ്രവര്ത്തകേനുല.

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലയളവനില്  രഭാഷ്ട്രതീയ  ഫകേഭാലപഭാതകേങ്ങളനില്
മരണമടഞ്ഞ വലക്തനികേളുഫട കുടുലബഭാലഗങ്ങളക്കട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരല നല്കേനിയനിടനില.

അപകേട മരണങ്ങള

167 (183)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2016  ഫസപ്റലബര്  മുതല്  2017  ജനുവരനി  31  വഫര  ഫകേഭായനിലഭാണനി
മണ്ഡലത്തനില്  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള  ഉളഫപഫട  വനിവനിധ  തരത്തനിലുളള
അപകേടങ്ങളനില്ഫപടട്ട് എത്രകപര് മരണഫപട്ടു ;  ഇവരുഫട കപരട്ട്,  വനിലഭാസല,  എന്നനിവ
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

2016  ഫസപ്റലബര്  മുതല്  2017  ജനുവരനി  31  വഫര  ഫകേഭായനിലഭാണനി
മണ്ഡലത്തനില്  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള  ഉളഫപഫട  വനിവനിധ  തരത്തനിലുളള
അപകേടങ്ങളനില്ഫപടട്ട്  28  കപര് മരണഫപടുകേയുണഭായനി.  ഇവരുഫട കപരട്ട്,  വനിലഭാസല
എന്നനിവ അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കുറകൃതലങ്ങളുഫട നനിരക്കട്ട്

168  (185)  ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .     അബ്ദുല്  റസഭാക്കട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രഭാജലഫത്ത  നഗരങ്ങളനില്,  കുറകൃതലങ്ങളുഫട  നനിരക്കനില്  ഒന്നഭാല
സഭാനത്തട്ട്  സലസഭാനഫത്ത  ഒരു  നഗരമഭാണട്ട്  എന്ന  എന്.സനി.ആര്.ബനി.-യുഫട
കേഫണത്തല് ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) രഭാജലഫത്ത ഫമഭാത്തല കുറകൃതലങ്ങളുഫട എത്ര ശതമഭാനല ഈ നഗരത്തനില്
നടക്കുന എന്നഭാണട്ട് കേരുതുന്നതട്ട്?

(സനി)  രഭാജലത്തട്ട് വഭാഹന അപകേട നനിരക്കനിൽ  ഈ നഗരല എന്തട്ട് നനിലവഭാരല
പുലര്ത്തുനഫവന്നട്ട് അറനിയഭാകമഭാ ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  രഭാജലഫത്ത  നഗരങ്ങളനില്  നടക്കുന്ന  കുറകൃതലങ്ങളുഫട  എണത്തനില്
കകേവലല 1.9 ശതമഭാനല മഭാത്രമഭാണട്ട് ടനി നഗരത്തനില് രജനിസ്റ്റര് ഫചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്. ഡല്ഹനി
നഗരത്തനില് രഭാജലഫത്ത 20.67 ശതമഭാനല കകേസകേളുല രജനിസ്റ്റര് ഫചേയനിരനിക്കുന.

(സനി) 2015 വര്ഷത്തനിഫല Crime in India കേണക്കുപ്രകേഭാരല ഈ നഗരത്തനില്
1561 കറഭാഡപകേടങ്ങളനില് 1601 കപര്ക്കട്ട് പരനികക്കല്ക്കുകേയുല 204 കപര്ക്കട്ട് മരണല
സലഭവനിക്കുകേയുല  ഫചേയ്തു.  ഏറവുല  കൂടുതല്  കറഭാഡപകേടങ്ങള  നടന്നതട്ട്  ഫചേടന്ന
നഗരത്തനിലഭാണട്ട്.  7328  അപകേടങ്ങളനില്  7320  കപര്ക്കട്ട്  പരനികക്കല്ക്കുകേയുല
886 കപര്ക്കട്ട് മരണല സലഭവനിക്കുകേയുല ഫചേയ്തു.

കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന്

169  (186)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിളപനില്ശഭാല  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷഫന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള തടസഫമഫന്തന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷഫന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) വനിളപനില്ശഭാല കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന് ഫകേടനിടല നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുളള
പുതനിയ  പഭാന്,  എസ്റ്റനികമറട്ട്  എന്നനിവ  കകേരള  കപഭാലതീസട്ട്  ഹദൗസനിലഗട്ട്  ആന്റെട്ട്
കേണ്സക്ഷന് കകേഭാര്പകറഷന് തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.
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ആചേഭാര ലലഘനല

170 (187) ശതീ  .   ഫകേ  .   മുരളതീധരന് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മകേരവനിളക്കട്ട്  ദനിവസല  തനിരുവഭാഭരണകത്തഭാഫടഭാപല  ആചേഭാരല  ലലഘനിചട്ട്
കപഭാലതീസട്ട് ആഫെതീസര്മഭാര് പതനിഫനടഭാലപടനി ചേവനിടനിയതട്ട് ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആചേഭാരല  ലലഘനിചട്ട്  പതനിഫനടഭാലപടനി  ചേവനിടനിയ  കപഭാലതീസട്ട്
ആഫെതീസര്മഭാര്ഫക്കതനിഫര എന്തട്ട് ശനിക്ഷഭാനടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  ശബരനിമലയനില്  ആചേഭാരലലഘനല  തടയുന്നതനിനട്ട്  എഫന്തഭാഫക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ആചേഭാരല  ലലഘനിചട്ട്  ഇരുമുടനിഫക്കടനിലഭാഫത  പതനിഫനടഭാലപടനി  കേയറനിയ
മൂന്നട്ട്  കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ഫക്കതനിഫര അചടക്കനടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി)  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്  ഡമ്മ്യൂടനിയുഫട  ഭഭാഗമഭായനി  ശബരനിമലയനില്
നനികയഭാഗനിക്കഫപടുകമ്പഭാളതഫന്ന ശബരനിമലയുഫട ആചേഭാരമരലഭാദകേളുല മറ്റുല കേര്ശനമഭായനി
പഭാലനിക്കണഫമന്നട്ട്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുളളതുല  ആയതട്ട്  ലലഘനിക്കുന്നവര്
ഫക്കതനിഫര കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതുമഭാണട്ട്.

അകനസഷണ കേമ്മേതീഷനുകേള

171 (188) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  എന്കേസയറനി  കേമ്മേതീഷന്  ആക്ടട്ട്
പ്രകേഭാരമുള്ള  എത്ര  അകനസഷണ  കേമ്മേതീഷനുകേഫള  നനിയമനിചനിരുന;  ഏഫതഭാഫക്ക
കേഭാരലങ്ങളനില് അകനസഷണല നടത്തഭാനഭാണട്ട് നനിയമനിചനിരുന്നതട്ട്;

(ബനി)  ഈ  കേമ്മേതീഷനുകേളനില്  എത്രഫയണല  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്;
ഏഫതഭാഫക്ക തതീയതനികേളനില് റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിച്ചു എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏഫതഭാഫക്ക  കേമ്മേതീഷനുകേള  അകനസഷണല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാഫത  രഭാജനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്; അതനിനുള്ള കേഭാരണല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷല ഏഫതങ്കനിലുല കേമ്മേതീഷഫന
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് അകനസഷണ വനിഷയഫമന്തഭാഫണന്നട്ട് ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  ആഭലന്തര  വകുപനില്നനിനല  മൂന്നട്ട്
അകനസഷണ കേമ്മേതീഷനുകേഫള നനിയമനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിരുന. പ്രസ്തുത കേമ്മേതീഷനുകേളുഫട
വനിവരല ചുവഫട കചേര്ക്കുന. മറട്ട് വകുപ്പുകേളനിഫല വനിവരല കശഖേരനിച്ചുവരുന.

1. കസഭാളഭാര്  തടനിപ്പുല  അനുബന  സഭാമ്പത്തനികേ  ഇടപഭാടുകേളുല
അകനസഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജസ്റ്റനിസട്ട്.  ജനി.  ശനിവരഭാജന്  അകനസഷണ
കേമ്മേതീഷന്.

2. മരങ്ങഭാട്ടുപള്ളനി സനിബനിയുഫട മരണഫത്തക്കുറനിചട്ട് അകനസഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ജസ്റ്റനിസട്ട് ഡനി. ശതീവലഭന് അകനസഷണ കേമ്മേതീഷന്.

3. പുറനിങ്ങല് ഫവടനിഫക്കടട്ട്  ദുരന്തഫത്തക്കുറനിചട്ട്  അകനസഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ജസ്റ്റനിസട്ട് എന്. കൃഷ്ണന് നഭായര് അകനസഷണ കേമ്മേതീഷന്.

(ബനി)  ആഭലന്തര  വകുപട്ട്  നനിയമനിച  കമല്പടനി  അകനസഷണ  കേമ്മേതീഷനുകേള
 ഇതുവഫര റനികപഭാര്ട്ടുകേള സമര്പനിചനിടനില.

(സനി)  പുറനിങ്ങല്  ഫവടനിഫക്കടട്ട്  ദുരന്തഫത്തക്കുറനിചട്ട്  അകനസഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നനിയമനിച ജസ്റ്റനിസട്ട്  എന്.  കൃഷ്ണന് നഭായര് അകനസഷണ കേമ്മേതീഷന് വലക്തനിപരമഭായ
കേഭാരണങ്ങളഭാല്  രഭാജനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  തുടര്ന്നട്ട്  പ്രസ്തുത  കേഭാരലങ്ങഫളക്കുറനിചട്ട്
അകനസഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ശതീ.  പനി.  എസട്ട്.  കഗഭാപനിനഭാഥഫന്റെ കേതീഴനില് ഒരു പുതനിയ
അകനസഷണ കേമ്മേതീഷഫന സര്ക്കഭാര് നനിയമനിച്ചു.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  ആഭലന്തര (രഹസല)  വകുപട്ട് രണട്ട് അകനസഷണ കേമ്മേതീഷനുകേഫള
നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

1. പുറനിങ്ങല് ഫവടനിഫക്കടട്ട് ദുരന്തഫത്തക്കുറനിചട്ട് അകനസഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
മുന് സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാലത്തട്ട് നനിയമനിതനഭായ ജസ്റ്റനിസട്ട് എന്. കൃഷ്ണന്
നഭായര്  രഭാജനി  സമര്പനിചതനിഫന  തുടര്ന്നട്ട്  ജസ്റ്റനിസട്ട്  പനി.  എസട്ട്.
കഗഭാപനിനഭാഥഫന്റെ  കേതീഴനില്  ഒരു  പുതനിയ  അകനസഷണ  കേമ്മേതീഷഫന
നനിയമനിച്ചു.

2. 2016  ജൂഫഫല  20-നട്ട്  കകേരള  ടഹകക്കഭാടതനിയുഫട  മുന്നനില്
അഭനിഭഭാഷകേരുല മഭാധലമ  പ്രവര്ത്തകേരുല തമ്മേനിലുണഭായ കപഭാലതീസട്ട്
ലഭാത്തനിചേഭാര്ജനിഫനക്കുറനിചട്ട്  അകനസഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജസ്റ്റനിസട്ട്
പനി.എ. മുഹമ്മേദട്ട് അകനസഷണ കേമ്മേതീഷഫന നനിയമനിച്ചു.
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അനുവദനിച തസ്തനികേകേള

172 (189)  ശതീ  .    എന്    .  എ  .    ഫനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്  അനുവദനിച
തസ്തനികേകേളുഫട  എണല  കസ്റ്റഷനുകേള  തനിരനിചട്ട്  നല്കേഭാകമഭാ;  ഇകപഭാള  ഒകരഭാ
കസ്റ്റഷനനിലുല  കജഭാലനി  ഫചേയ്യുന്ന  കപഭാലതീസകേഭാരുഫട  എണല  എത്രയഭാണട്ട്  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  സർക്കനിൾ  ഓഫെതീസകേളനില്  അനുവദനിച
തസ്തനികേകേളുല  ഇകപഭാഴുള്ള  കസനഭാബലവുല  സര്ക്കനിള  ഓഫെതീസകേള  തനിരനിചട്ട്
നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  കസനഭാലഗങ്ങളുഫട  എണല  കുറവഭാഫണങ്കനില്  ഓകരഭാ  കസ്റ്റഷനുകേളനിലുല
സര്ക്കനിള ഓഫെതീസകേളനിലുല എത്ര കേഭാലമഭായനി തസ്തനികേകേള കുറവഭാഫണനല പ്രസ്തുത
തസ്തനികേകേള എകപഭാള നനികേത്തഫപടുഫമനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ &ബനി) വനിവരല കശഖേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ജനിലയനില് എസട്ട്.ഐ.മഭാരുഫട  14  ഒഴനിവുല  എ.എസട്ട്.ഐ.-മഭാരുഫട  39
ഒഴനിവുല  നനിലവനിലുണട്ട്.  ഇതനില്  എസട്ട്.ഐ.മഭാരുഫട  ഒഴനിവുകേള  നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. എ.എസട്ട്.ഐ.-മഭാരുഫട ഒഴനിവുകേളനികലക്കട്ട് ഫപ്രഭാകമഭാഷന്
നല്കേഭാന്  സതീനനികയഭാറനിറനി  തര്ക്കല  കറഞട്ട്  തലത്തനില്  നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല്
കേഴനിയഭാഫത വന്നനിട്ടുണട്ട്. ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

മജനികസടനിഫന്റെ ദുരൂഹമരണല

173  (190)  ശതീ  .    ഫകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന്  :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ഒന്നഭാല കഭാസട്ട് മജനികസടഭായനിരുന്ന വനി.ഫകേ.  ഉണനികൃഷ്ണന്
ആത്മഹതല ഫചേയ വനിഷയല സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) മജനികസടനിഫന്റെ ദുരൂഹമരണല സലബനനിചട്ട് എഫന്തങ്കനിലുല അകനസഷണല
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതുസലബനനിചട്ട്  കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ഫചേയനിട്ടുകണഭാഫയനല അകനസഷണ
വനികധയമഭായനി  ആഫരഫയങ്കനിലുല  കചേഭാദലല  ഫചേയനിട്ടുകണഭാഫയനമുള്ള  വനിശദഭാലശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഇതുസലബനനിചട്ട്  വനിദലഭാനഗര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനനില്  ടക്രല
നമ്പര് 503/16 u/s 174 Cr.PC പ്രകേഭാരമഭായനി കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ഫചേയട്ട് അകനസഷണല
നടത്തനിവരുന.  അകനസഷണത്തനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സഭാക്ഷനികേഫള  കേണട്ട്  കചേഭാദലല
ഫചേയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട് കകേസനിഫന്റെ ഇതുവഫരയുള്ള അകനസഷണത്തനില് മരണഫപടയഭാളനിഫന്റെ
ആത്മഹതലയട്ട് കേഭാരണമഭായനി മറ്റുള്ളവരുഫട യഭാഫതഭാരുവനിധ കപ്രരണയുല ഉണഭായനിടനില
എന്നട്ട് ഫവളനിവഭായനിട്ടുണട്ട്.

വനിജനിലന്സട്ട് ഡയറക്ടര്ഫക്കതനിഫരയുള്ള റനികപഭാര്ടട്ട്

174  (191)  ശതീ  .    ഷഭാഫെനി  പറമ്പനില് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിജനിലന്സട്ട് ഡയറക്ടര് ശതീ.  കജക്കബട്ട് കതഭാമസനിഫനതനിഫര ധനവകുപട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചേതീഫെട്ട്  ഫസക്രടറനി  നടപടനി  ശനിപഭാര്ശ  ഫചേയട്ട്  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടട്ട്
മുഖേലമനനിക്കട്ട് ടകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉഫണങ്കനില് എന്നഭാഫണന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനികന്മല്  മുഖേലമനനി  കപ്രഭാസനികേമ്മ്യൂഷന്  ഡയറക്ടര്
ജനറലനിഫന്റെ  നനിയകമഭാപകദശല  കതടനിയനിരുകന്നഭാ;  എങ്കനില്  അകദ്ദേഹല  നല്കേനിയ
നനിയകമഭാപകദശല എന്തഭായനിരുന;

(ഡനി)  ധനവകുപട്ട്  പരനികശഭാധനഭാവനിഭഭാഗത്തനിഫന്റെ  റനികപഭാര്ടനില്  കുറക്കഭാരഭായനി
കേഫണത്തുന്ന  ഉകദലഭാഗസര്ഫക്കതനിഫര  വകുപ്പുതല  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണഫമന്നട്ട്
ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല  നനിലവനിലുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  പ്രസ്തുത
നനിര്കദ്ദേശത്തനില് നനിനല വലതനിചേലനിക്കുവഭാനുണഭായ സഭാഹചേരലല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ധനകേഭാരല  പരനികശഭാധനഭാവനിഭഭാഗല  നടത്തനിയ  പരനികശഭാധനയനില്
തുറമുഖേ  വകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ഫക്കതനിഫര  പരഭാമര്ശമുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടട്ട്
6-12-2016-ലഭാണട്ട് ചേതീഫെട്ട് ഫസക്രടറനി വഴനി മുഖേലമനനിക്കട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  കപ്രഭാസനികേമ്മ്യൂഷന് ഡയറക്ടര് ജനറലനിഫന്റെ നനിയകമഭാപകദശല കതടനിയനിരുന.
അകദ്ദേഹത്തനിഫന്റെ നനിയകമഭാപകദശല ഇതുവഫര ലഭനിചനിടനില.

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  നനിയകമഭാപകദശല  ലഭനിചകശഷല  ഉചേനിതമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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മഭാറനല്ലൂര് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന്

175  (193)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാടഭാക്കട  മണ്ഡലത്തനിഫല  മഭാറനല്ലൂര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷഫന്റെ  ഒഭാഫെതീസട്ട്

നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എന്നഭാരലഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുഫമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  മഭാറനല്ലൂര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്  ഫകേടനിടല  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള

പുതനിയ  പഭാന്,  എസ്റ്റനികമറട്ട്  എന്നനിവ  കകേരള  കപഭാലതീസട്ട്  ഹദൗസനിലഗട്ട്  ആന്റെട്ട്

കേണ്സക്ഷന് കകേഭാര്പകറഷന് തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.

പ്രകതലകേല വനിഭഭാഗങ്ങളുഫട രൂപതീകേരണല

176 (194) ശതീ  .    എല  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി

സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനഫത്ത  ക്രമസമഭാധഭാനവുല  കുറഭാകനസഷണവുല  കൂടുതല്

ഫമചഫപടുത്തുന്നതനികലക്കഭായനി  കപഭാലതീസനില്  പ്രകതലകേല  വനിഭഭാഗങ്ങള

രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനികലക്കഭായനി  നഭാളനിതുവഫര  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേള മുതല് ഇത്തരത്തനില് പ്രകതലകേ വനിഭഭാഗങ്ങള

രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി) ഇക്കഭാരലല പ്രഭാരലഭ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്. എലഭാവശങ്ങളുല പരനികശഭാധനിചട്ട്

യുക്തമഭായ തതീരുമഭാനല ടകേഫക്കഭാളളുന്നതഭാണട്ട്
37/2020.
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കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന് ഫകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണല

177  (196)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി  :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

എന്.റനി.പനി.സനി-യുഫട വകേ സലത്തട്ട്, കേഭാലപഴക്കത്തഭാല് ജതീര്ണഭാവസയനിലുള്ളതുല,
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  മതനിയഭായ  സദൗകേരലങ്ങള  ഇലഭാത്തതുമഭായ  ഫകേടനിടത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കേരതീലക്കുളങ്ങര കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനട്ട്, ആലപ്പുഴ സനിന്നനിലഗട്ട് മനിലനിഫന്റെ
ഭൂമനിയനില്  നനിനല  25  ഫസന്റെട്ട്  സലല  ടകേമഭാറനി  സസന്തമഭായനി  ഫകേടനിടല
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേളുഫട നനിലവനിലുള്ള അവസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

കേരതീലക്കുളങ്ങര  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ആലപ്പുഴ
സനിന്നനിലഗട്ട്  മനിലനിഫന്റെ  ഭൂമനിയനില്നനിനല  25  ഫസന്റെട്ട്  സലല  ടകേമഭാറനി  കേനിട്ടുന്നതട്ട്
സലബനനിച വനിഷയല പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ഫവര്ചേസല് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേള

 178 (197) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ടടസണ് മഭാസ്റ്റര് :
ശതീ  .    ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് :
ശതീമതനി  സനി  .    ഫകേ  .    ആശ :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് ഫവര്ചേസല് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
പദതനിയുകണഭാ; ഇവയുഫട പ്രകതലകേതകേള വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേളനില് പരഭാതനികേള രജനിസ്റ്റര് ഫചേയ്യുന്നതനിനട്ട്
എഫന്തഭാഫക്ക മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണട്ട് അവലലബനികക്കണഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്  പരഭാതനികേള  സതഭാരലമഭായനി
ടകേകേഭാരലല  ഫചേയ്യുന്നതനിനുല  സസകേഭാരലമഭായനി  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുമുള്ള  സദൗകേരലല
ഒരുക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പരഭാതനികേള  ആഡനികയഭാ,  വതീഡനികയഭാ  രൂപത്തനില്  അയയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്
സഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പരഭാതനികേള  നല്കേനിയതനിനുകശഷല  കേഭാലക്രകമണ  തല്സനിതനി
അറനിയുന്നതനിനട്ട് സലവനിധഭാനല ഉണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഇതുസലബനനിചട്ട് നനിലവനില് പദതനികേഫളഭാനല പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി-ഇ) ബഭാധകേമല.
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കേസകടഷന് സലഘങ്ങള

179 (198)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ബഭാബ :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  കേസകടഷന്  സലഘങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേസകടഷന്  സലഘങ്ങഫള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുല  അമര്ച
ഫചേയ്യുന്നതനിനുമഭായനി  എഫന്തലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്  എന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനട്ട് കശഷല എത്ര കേസകടഷന്
സലഘങ്ങളഫക്കതനിഫര കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ഫചേയനിട്ടുഫണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേസകടഷന് സലഘങ്ങഫള പൂര്ണമഭായുല അമര്ച ഫചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഏഫതങ്കനിലുല  തരത്തനില്  കേസകടഷന്  പ്രവര്ത്തനല  നടത്തഭാന്
സഭാദലതയുള്ളതഭായനി  ശദയനില്ഫപടഭാല് ആയതട്ട്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പ്രകതലകേല
സസഭാഡട്ട്  രൂപതീകേരനിചട്ട്  കൂടുതല്  കകേസകേളനില്  പ്രതനിയഭായനിട്ടുളളവരുഫട  വനിവരങ്ങള
ഫസഷലല്  ബഭാഞട്ട്  മുഖേഭാന്തരവുല  ജനിലഭാ  ടക്രല  ഫറകക്കഭാര്ഡ്സട്ട്  ബമ്മ്യൂകറഭാ  വഴനിയുല
കശഖേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  തുടര്ചയഭായനി  ക്രമസമഭാധഭാന  പ്രശ്നങ്ങള  ഉണഭാക്കുന്നവഫര
റദൗഡനി ഹനിസ്റ്ററനി  ഷതീറനില് ഉളഫപടുത്തനി നനിരതീക്ഷണങ്ങള നടത്തനിയുല,  Cr.PC-ഫല
ഫസകേമ്മ്യൂരനിറനി  വകുപ്പുകേള  പ്രകേഭാരല  സമഭാധഭാന  സലരക്ഷണത്തനിനട്ട്  ജഭാമലല
വഭാങ്ങനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുല  Kerala  Anti-Social  Activities
(Prevention) Act 2007 ഫസക്ഷന് 3(1) പ്രകേഭാരല കേരുതല് തടങ്കലനില് പഭാര്പനിച്ചുല
ഫസക്ഷന്  15(1)  പ്രകേഭാരല  ജനിലയനില്നനിനല  നഭാടുകേടത്തനിയുല  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  കേസകടഷന്
സലഘങ്ങളഫക്കതനിഫര കകേസകേള രജനിസ്റ്റര് ഫചേയനിടനില.

(ഡനി)  ഇത്തരല  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ഏര്ഫപടഭാന്  സഭാദലതയുളളവഫരയുല
സഭാമൂഹലവനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ഏര്ഫപടുന്നവഫരയുല  തനിരനിചറനിഞ്ഞട്ട്
അവഫര  പ്രകതലകേല  നനിരതീക്ഷനിച്ചു  വരുന്നതുല  കുറകൃതലങ്ങളനില്  ഏര്ഫപടുന്ന
വലക്തനികേളഫക്കതനിഫര ശക്തമഭായ നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനമുണട്ട്.
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ജനിഷ്ണുവനിഫന്റെ മരണല

180 (200)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാമ്പഭാടനി ഫനഹ്റു കകേഭാകളജനിഫല വനിദലഭാര്തനി ജനിഷ്ണുവനിഫന്റെ മരണവുമഭായനി
ബനഫപടട്ട് ഏഫതങ്കനിലുല തരത്തനിലുളള അകനസഷണല പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉഫണങ്കനില്  ഏതട്ട്  തരത്തനിലുളള  അകനസഷണമഭാണട്ട്  നടത്തുന്നതട്ട്;
ആര്ക്കഭാണട്ട് അകനസഷണ ചുമതല;

(സനി)  അകനസഷണല  പ്രഖേലഭാപനിചനിടനിഫലങ്കനില്  അകനസഷണല  നടത്തുന്നതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  പഭാമ്പഭാടനി  ഫനഹ്റു കകേഭാകളജനിഫല വനിദലഭാര്തനി ആയനിരുന്ന ജനിഷ്ണു
പ്രകണഭായട്ട്  ദുരൂഹ  സഭാഹചേരലത്തനില്  മരണഫപടതുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്  പഴയന്നൂര്
കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന് ടക്രല നമ്പര്  19/2017  u/s  174  Cr.PC  പ്രകേഭാരല  രജനിസ്റ്റര്
ഫചേയ കകേസനിഫന്റെ അകനസഷണത്തനിനഭായനി ശതീ.കേനിരണ് നഭാരഭായണ്.,  ഐ.പനി.എസട്ട്.
(എ.എസട്ട്.പനി.  ഇരനിഞ്ഞഭാലക്കുട)-നട്ട്  അകനസഷണച്ചുമതല  നല്കേനി  ഒരു  ഫസഷലല്
ഇന്ഫവസ്റ്റനികഗഷന്  ടതീല  രൂപതീകേരനിച്ചുഫകേഭാണട്ട്  സലസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനി
ഉത്തരവട്ട്  പുറഫപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  അകനസഷണ  സലഘല  ടനി  കകേസട്ട്
ഊര്ജനിതമഭായനി അകനസഷനിച്ചുവരുന.

സഭാമൂഹലവനിരുദരുഫട ശലലല

181  (201)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദട്ട്  .    പനി  . :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലസഭാന  നഗരത്തനിഫല  കേനിഴകക്കകകേഭാട  സനിറനി  ബസട്ട്  പഭാര്ക്കനിലഗട്ട്
പരനിസരങ്ങളനിലുല  ബസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളുഫട  പരനിസരങ്ങളനിലുല  സഭാമൂഹലവനിരുദരുഫട
ശലലല വര്ദനിച്ചുവരുന്നതഭായ കേഭാരലല ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ബസട്ട്  കസ്റ്റഷകനഭാടനുബനനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പഴക്കകമറനിയതുല
ഇരുളടഞ്ഞതുമഭായ  കേലഫെര്ടട്ട്  കസ്റ്റഷന്  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില്  മദല-മയക്കുമരുന്നട്ട്
മഭാഫെനിയയുഫട വനിഹഭാര കകേന്ദ്രമഭായനി മഭാറുന്ന കേഭാരലല ഗദൗരവപൂര്വ്വല കേഭാണുകമഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  അടനിയന്തര  പരനികശഭാധനയുല  തുടര്നടപടനികേളുല
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ഫപടനിടനില.

(ബനി&സനി)  കേനിഴകക്കകകേഭാട സനിറനി ബസട്ട് പഭാര്ക്കനിലഗട്ട് പരനിസരങ്ങളനിലുല ബസട്ട്
കസ്റ്റഷനുകേളുഫട പരനിസരങ്ങളനിലുല സഭാമൂഹലവനിരുദരുഫട ശലലല ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന്
കപഭാലതീസട്ട്  പകടഭാളനിലഗട്ട്  ശക്തനിഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബതീറട്ട്  കപഭാലതീസകദലഭാഗസര്ക്കുല
കേനിഴകക്കകകേഭാട എയ്ഡട്ട് കപഭാസ്റ്റനിലുല കജഭാലനി കനഭാക്കനിവരുന്ന കപഭാലതീസകദലഭാഗസര്ക്കുല
ഇതട്ട്  സലബനനിചട്ട്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാഫത  ഇതനികലക്കട്ട്  മഫനി
കപഭാലതീസട്ട്,  ഷഭാകഡഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  എന്നനിവഫരയുല  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.  സതീകേളക്കുല
കുടനികേളക്കുല എതനിഫര ശലലമുണഭാക്കുന്നവഫരയുല മദലപനിചട്ട്  ഫപഭാതുശലലമുണഭാക്കുന്ന
വഫരയുല പനിടനികൂടനി  നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില് ഈ
പ്രകദശത്തട്ട്  യഭാഫതഭാരു കേഭാരണവുല  കൂടഭാഫത  അലഞ്ഞുതനിരനിഞ്ഞട്ട് നടക്കുന്നവഫരയുല
അപരനിചേനിതഫരയുല  പനിടനികൂടനി  കസ്റ്റഷനനില്  കൂടനിഫക്കഭാണ്ടുവന്നട്ട്  ഫവരനിടഫെ  ഫചേയട്ട്
ആവശലമഭായ നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനട്ട് പുതനിയ ഫകേടനിടല

182  (202)  ശതീ  .    മുരളനി  ഫപരുഫനലനി:  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വഭാടഭാനപള്ളനി കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനട്ട് സസന്തമഭായനി ഫകേടനിടല പണനിയുന്നതനിനട്ട്
ഇതുവഫര സസതീകേരനിച നടപടനികേള എഫന്തലഭാമഭാഫണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഫകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണല എന്നട്ട് ആരലഭനിക്കഭാനഭാവുഫമന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  26-2-2016-ഫല  G.O(Rt)No.679/2016/ആഭലന്തരല  പ്രകേഭാരല  ബഹു.
മണലൂര് എല.എല്.എ.-യുഫട  ആസ്തനി വനികേസന ഫെണനില്നനിനല  40  ലക്ഷല രൂപ
ഫചേലവഴനിചട്ട്  ഫകേടനിടല  (ഗദൗണട്ട്  കഫഭാര്)  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഫപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനിയുല  എല.ഒ.പനി.എഫെട്ട്.  2013-14  (പഭാന്-  ഫസന്ടല്
ഫഷയര്)-ല്  ഉളഫപടുത്തനി  35  ലക്ഷല  രൂപ  ഫചേലവനില്  വഭാടഭാനപള്ളനി  കപഭാലതീസട്ട്
കസ്റ്റഷഫന്റെ രണഭാല നനില നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഫകേ.പനി.എചട്ട്.സനി.സനി.-ക്കട്ട് സലസഭാന
കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിയുല  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഫകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള
പഭാനുല  എസ്റ്റനികമറ്റുല  ഫകേ.പനി.എചട്ട്.സനി.സനി.-യുല  ഫപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപ്പുല
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനില്  ലഭലമഭായ  സലത്തട്ട്  ഫകേടനിടല  നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാഴു
ണഭാകേഭാനനിടയുളള സലപരനിമനിതനി  -  വഭാഹനങ്ങള പഭാര്ക്കട്ട് ഫചേയ്യുന്നതനിനുല പകരഡട്ട്
നടത്തുന്നതനിനുമുളള  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  ബദനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിചട്ട്  ഫകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണല
ആരലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന്

183  (203)  ശതീ  .    സനി  .    ഫകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  ഫസറനില്ഫമന്റുകേളനിലഭായനി  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ഫപട
2000-കത്തഭാളല  കപര്  തഭാമസനിക്കുന്ന  മലകയഭാര  കമഖേലയഭായ  അമ്പൂരനി
ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  കേഞഭാവട്ട്,  വലഭാജമദലല  എന്നനിവയുഫട  ലഭലത  കൂടുതലഭാഫണന്ന
കേഭാരലല ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഈ  കമഖേലയനിഫല  ജനങ്ങളക്കട്ട്  സമഭാധഭാനപരമഭായ  ജതീവനിതല
നയനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇവനിഫട  ഒരു  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്  സഭാപനിക്കുന്ന  കേഭാരലല
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ  ;  ആയതനികലക്കഭായനി  എഫന്തങ്കനിലുല  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കു
നകണഭാഫയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  അമ്പൂരനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിഫന്റെ  ഏറനിയ  ഭഭാഗത്തുല  വനത്തനിലുള്ളനിലുല
തമനിഴഭാടട്ട്  അതനിര്ത്തനി പങ്കനിടുന്ന ഭഭാഗങ്ങളനിലുല കേഞഭാവട്ട്,  മദലല എന്നനിവയുഫട ലഭലത
ഉള്ളതഭായനി അറനിവഭായനിട്ടുണട്ട്. ഇതട്ട് തടയുന്നതനിനഭായനി ആദനിവഭാസനികേഫള ഉളഫപടുത്തനി
കമല്പറഞ്ഞ സലങ്ങളനില് കപഭാലതീസട്ട് നനിരന്തരല ഫറയ്ഡകേള നടത്തനിവരുനണട്ട്.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് കേമഭാന്ഡന്റെട്ട് തസ്തനികേ

184  (204)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനില്  ആലഡട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  ബറഭാലനിയനനില്
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് കേമഭാന്ഡന്റെട്ട് തസ്തനികേയനില് എത്ര ഒഴനിവുകേള നനികേത്തഫപടഭാനുണട്ട്;

(ബനി)  ആലഡട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  ഇന്ഫസക്ടര്  തസ്തനികേയനില്  നനിനല  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
കേമഭാന്ഡന്റെട്ട്  തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്  ഉകദലഭാഗക്കയറല  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ഊര്ജനിതഫപടുത്തുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശല നല്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിരവധനി  ഒഴനിവുകേളുണഭായനിട്ടുല  ആലഡട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  സബട്ട്  ഇന്ഫസക്ടര്
തസ്തനികേയനില്  നനിനല  ആലഡട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  ഇന്ഫസക്ടര്  തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്
ഉകദലഭാഗക്കയറല  നല്കുവഭാന്  വകുപ്പുതലത്തനില്  അനഭാവശലമഭായ  കേഭാലവനിളലബല
ഉണഭാകുനഫവന്ന ആകക്ഷപല ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഈ  കേഭാലതഭാമസല  പരനിഹരനിചട്ട്  ഉകദലഭാഗക്കയറല  നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ആലഡട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  ബറഭാലനിയനനില്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  കേമഭാന്ഡന്റെട്ട്
തസ്തനികേകേളനില് 2 ഒഴനിവുകേളഭാണുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  കേമഭാന്ഡന്റെട്ട്  തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്  ഉകദലഭാഗക്കയറല
നല്കുന്നതനിനുള്ള സതസര നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി)  സതീനനികയഭാറനിറനി  തര്ക്കങ്ങളമൂലമഭാണട്ട് ആലഡട്ട് കപഭാലതീസട്ട് ഇന്ഫസക്ടര്
തസ്തനികേയനികലക്കട്ട് ഉകദലഭാഗക്കയറല നല്കുന്നതനില് കേഭാലതഭാമസല കനരനിടതട്ട്.  ആലഡട്ട്
കപഭാലതീസട്ട്  സബട്ട്  ഇന്ഫസക്ടര്മഭാരുഫട  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസ്റ്റട്ട്  റനിടവസട്ട്  ഫചേയട്ട്
പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഉകദലഭാഗക്കയറത്തനിനുകവണനിയുള്ള  ഫസലക്ടട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. ഇക്കഭാരലത്തനില് ക്രമപ്രകേഭാരമുള്ള
നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള സമയല മഭാത്രമഭാണട്ട് കവണനിവരുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  ഉകദലഭാഗക്കയറത്തനിനുകവണനിയുള്ള ഫസലക്ടട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. അതട്ട് തയ്യഭാറഭായഭാലുടന് ഫപ്രഭാകമഭാഷന് നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

ലഭാ അക്കഭാദമനിയനിഫല പ്രശ്നങ്ങള

185  (205)  ശതീ  .    ഫകേ  .    എല  .    ഷഭാജനി :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തപുരല  ലഭാ  അക്കഭാദമനി  പ്രനിന്സനിപല്  വനിദലഭാര്തനികേഫള
ജഭാതനികപരട്ട്  വനിളനിചട്ട്  അധനികക്ഷപനിക്കുകേയുല  അടനിമപണനിക്കട്ട്  നനികയഭാഗനിക്കുകേയുല
ഫചേയതഭായനി  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ഫചേയനിട്ടുകണഭാ;
എഫെട്ട്.ഐ.ആര്.-ഫന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ഫചേയനിട്ടുഫണങ്കനില് പ്രതനിഫയ നനിയമഭാനുസൃതല അറസ്റ്റട്ട്
ഫചേയനിട്ടുകണഭാ; ഇഫലങ്കനില് കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നനിയമഭാനുസൃത നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) തനിരുവനന്തപുരല ലഭാ അക്കഭാദമനി പ്രനിന്സനിപല് ടനി കകേഭാകളജനിഫല വനികവകേട്ട്
വനി. ജനി. എന്ന വനിദലഭാര്തനിഫയ ജഭാതനികപരട്ട് വനിളനിചട്ട് അധനികക്ഷപനിച്ചു എന്ന ടനിയഭാഫന്റെ
ഫമഭാഴനിയുഫട  അടനിസഭാനത്തനില്  28-1-2017-നട്ട്  കപരൂര്ക്കട  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്
ടക്രല 170/2017 u/s 3 (1) (x) of SC/ST [PoA) Act 1989 (Amendment as 3(1)
(s) of SC/ST (PoA) Act 2015]  പ്രകേഭാരല കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ഫചേയട്ട് കേകന്റെഭാണ്ഫമന്റെട്ട്
സബട്ട് ഡനിവനിഷന് കപഭാലതീസട്ട് അസനി. കേമ്മേതീഷണര് അകനസഷണല നടത്തനിവരുന.
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(ബനി)  ടനി  കകേസനിഫന്റെ അകനസഷണല പുകരഭാഗമനിച്ചുവരകവ ടനി  കകേസനിഫല പ്രതനി
ബഹു.  കകേരളഭാ  ടഹകക്കഭാടതനി  മുമ്പഭാഫകേ  കകേസനിഫന്റെ  എഫെട്ട്.ഐ.ആര്.  quash
ഫചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  അനലഭായല  ഫെയല്  ഫചേയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  ബഹു.  കകേരളഭാ
ടഹകക്കഭാടതനിയുഫട  തുടര്  ഉത്തരവനിനനുസൃതമഭായനി  അനന്തര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) പ്രസ്തസ്തുത പരഭാതനിയനികന്മല് നനിയമഭാനുസൃതമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന് ഫകേടനിടല

186 (206) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര കുറത്തനിക്കഭാടട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന് ഫകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണല
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുകവഭാ ; ഇതനിനഭായനി ആഫകേ ഫചേലവഴനിച തുകേയുഫട വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇനനിയുല പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതനിഫന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
ഫകേടനിടല  എന്നകത്തയട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുഫമന്നഭാണട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്  ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  മഭാകവലനിക്കര  കുറത്തനിക്കഭാടട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്  ഫകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണല  കകേരള  കപഭാലതീസട്ട്  ഹദൗസനിലഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  കേണ്സക്ഷന്  കകേഭാര്പകറഷന്
മുകഖേന പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  30-8-2016-ല് കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  ടകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  47,69,243  രൂപ  (നഭാല്പത്തനികയഴുലക്ഷത്തനി  അറുപത്തനി
ഒന്പതനിനഭായനിരത്തനി ഇരുനൂറനി നഭാല്പത്തനി മൂന്നട്ട്) ഫചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഫവടനിപരനികക്കല്പനിച സലഭവല

187 (207)  ഫപ്രഭാഫെ  .    ഫകേ  .    യു  .    അരുണന് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ടകേപമലഗലത്തട്ട്  വഴനിയമ്പലല  കേനിഴക്കട്ട്  വനിവഭാഹ  വതീടനില്
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്./ബനി.ഫജ.പനി.  സലഘല  കേടനകേയറനി  യുവഭാവനിഫന
ഫവടനിപരനികക്കല്പനിചതുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്  നടന്ന  കപഭാലതീസട്ട്  നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സലഭവവുമഭായനി ബനഫപടട്ട് ഏഫതങ്കനിലുല ആരഭാധനഭാലയങ്ങളക്കു
കനഫര അക്രമല നടന്നനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരല  സലഭവങ്ങള  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്  കേര്ശന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിഫല  ടകേപമലഗലത്തട്ട്  വഴനിയമ്പലല  കേനിഴക്കട്ട്  വനിവഭാഹ
വതീടനില്  RSS/BJP  സലഘല  അതനിക്രമനിച്ചുകേയറനി  മുഹമ്മേദട്ട്  റഭാഫെനിഫയ
ഫവടനിപരനികക്കല്പനിചതുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്  മതനിലകേല  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്  ടക്രല
നമ്പര് 186/2017 ആയനി കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ഫചേയട്ട് ഫകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് സര്ക്കനിള ഇന്ഫസക്ടര്
ബനിജുകുമഭാറനിഫന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  അകനസഷണല  നടത്തനിവരുന.  സലഭവവുമഭായനി
ബനഫപടട്ട്  1  മുതല്  5  വഫരയുളള പ്രതനികേളനില്  5-ാംപ്രതനി ഒഴനിഫകേ ബഭാക്കനി എലഭാ
പ്രതനികേഫളയുല  അറസ്റ്റട്ട്  ഫചേയട്ട്  ജൂഡതീഷലല്  കേസ്റ്റഡനിയനില്  പഭാര്പനിച്ചുവരുന.  5-ാം
പ്രതനിഫയ  കേഫണത്തനി  അറസ്റ്റട്ട്  ഫചേയ്യുന്നതനിനുല  കകേസനികലക്കട്ട്  കവണ  ഫതളനിവുകേള
കശഖേരനിചട്ട്  ബഹു.  കകേഭാടതനിയനില്  കുറപത്രല  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുല  അടനിയന്തനിര
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  സലഭവവുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്  ആരഭാധനഭാലയങ്ങളക്കുകനഫര
അക്രമങ്ങഫളഭാനല നടന്നനിടനില.

(സനി)  ഇത്തരല  സലഭവങ്ങള  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്  മുന്കേരുതല്
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതുല  ഇത്തരല  സലഭവങ്ങള  ഉണഭാവുകേയഭാഫണങ്കനില്
നനിയമപരമഭായ കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണട്ട്.

യുവഭാവനിഫന മര്ദ്ദേനിച സലഭവല

188  (208)  കഡഭാ  .    എല  .    ഫകേ  .    മുനതീര് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലസഭാനഫത്ത  യൂണനികവഴനിറനി  കകേഭാകളജനില്  ഫപണ്കുടനികേളുഫമഭാത്തട്ട്
എത്തനിയ  യുവഭാവനിഫന  മര്ദ്ദേനിക്കുകേയുല  ഫപണ്കുടനികേഫള  അപമഭാനനിക്കുകേയുല  ഫചേയ
സലഭവല റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയനിട്ടുകണഭാ;  കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ഫചേയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് ടക്രല
നമ്പര് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  മര്ദ്ദേനകമറ  ഫചേറുപക്കഭാരഫനതനിഫര  യൂണനികവഴനിറനി  കകേഭാകളജനിഫല
വനിദലഭാര്തനിനനി പരഭാതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  എങ്കനില് അതനികന്മല് കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര്
ഫചേയനിട്ടുകണഭാ; ടക്രല നമ്പര് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  യുവഭാക്കഫള  സമഭാനമഭായ  രതീതനിയനില്  ആക്രമനിച  സലഭവങ്ങള  ഇകത
കകേഭാകളജനില്  മുമ്പട്ട്  എകപഭാഫഴങ്കനിലുല  ഉണഭായതഭായനി  സനിറനിയനിഫല  ഏഫതങ്കനിലുല
കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനനില്  കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ഫചേയനിരുകന്നഭാ;  എങ്കനില്  വനിശദവനിവരല
നല്കേഭാകമഭാ;

(ഡനി)  അത്തരല  കകേസനിലുല  സമഭാന  ആകരഭാപണവുല  പരഭാതനിയുമഭായനി  അകത
കകേഭാകളജനിഫല  ഫപണ്കുടനികേള രലഗത്തട്ട്  വന്നനിരുകന്നഭാ;  എങ്കനില്  അതുസലബനനിച
വനിവരല ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ?
37/2020
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ഉത്തരല

(എ)  തനിരുവനന്തപുരഫത്ത യൂണനികവഴനിറനി  കകേഭാകളജനില് ഫപണ്കുടനികേകളഭാഫടഭാ
പമനിരുന്ന യുവഭാവനിഫന മര്ദ്ദേനിച്ചു എന്ന പരഭാതനിഫയ തുടര്ന്നട്ട് കേകന്റെഭാണ്ഫമന്റെട്ട് കപഭാലതീസട്ട്
കസ്റ്റഷനനില് ടക്രല 190/2017 u/s 143, 147, 148, 149, 341, 323, 324 & 506
IPC പ്രകേഭാരല ഒരു കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ഫചേയട്ട് അകനസഷണല നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  പ്രസ്തുത യുവഭാവനിഫനതനിഫര യൂണനികവഴനിറനി കകേഭാകളജനിഫല വനിദലഭാര്തനിനനി
കേകന്റെഭാണ്ഫമന്റെട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനനില്  പരഭാതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനികലക്കട്ട്
കേകന്റെഭാണ്ഫമന്റെട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന് ടക്രല 207/2017/ u/s 294(b), 323, 354 &
34 IPC പ്രകേഭാരല ഒരു കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ഫചേയട്ട് അകനസഷണല നടത്തനിവരുന.

(സനി)  തനിരുവനന്തപുരല  യൂണനികവഴനിറനി  കകേഭാകളജനിനുള്ളനില്  ഇത്തരത്തനിലുളള
സലഭവങ്ങള മുന്പട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയനിടനില.

(ഡനി) ബഭാധകേമല.

ആരഭാധനഭാലയങ്ങള രഭാഷ്ട്രതീയമുക്തമഭാക്കല്

189 (209) ഫപ്രഭാഫെ  .    ഫകേ  .    യു  .    അരുണന് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനഫത്ത  വനിവനിധ  ആരഭാധനഭാലയങ്ങകളഭാടട്ട്  അനുബനമഭായനി
രഭാഷ്ട്രതീയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലഘടനിപനിക്കുന്നതട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആരഭാധനഭാലയങ്ങഫള  രഭാഷ്ട്രതീയമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനുല  വനിശസഭാസനികേളക്കട്ട്
സമഭാധഭാനപരമഭായനി  ആരഭാധനഭാലയങ്ങള  സന്ദര്ശനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വനിഘഭാതമഭായ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തടയുന്നതനിനുമഭായനി,  സര്ക്കഭാര്  മതകമലദലക്ഷന്മഭാരുല  സമുദഭായ
കനതഭാക്കന്മഭാരുമഭായനി ചേര്ചകേള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാഫയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇഫലങ്കനിൽ  അത്തരല  ചേര്ചകേളുല  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനവുല
പ്രചേരണവുല സലഘടനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ഫപടനിടനില.

(ബനി&സനി)  ആരഭാധനഭാ  സസഭാതനലത്തനിനട്ട്  വനിഘഭാതമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ശദയനില്ഫപടഭാല് ഉചേനിതമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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ഡനിടവ.എസട്ട്. പനി. ഓഫെതീസട്ട്

190  (210)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാടഭാക്കട  തഭാലൂക്കനില്  ഡനിടവ.എസട്ട്.പനി.  ഓഫെതീസട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കു
ന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശല പരനിഗണനയനിലുകണഭാ ;

(ബനി) ഇഫലങ്കനില് ആയതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) കേഭാടഭാക്കട തഭാലൂക്കനില് ഡനിടവ.എസട്ട്.പനി.  ഓഫെതീസട്ട് രൂപതീകേരനിക്കു
ന്നതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശല ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

ടഫെസലനിഫന്റെ വനിധവയട്ട് സര്ക്കഭാര് കജഭാലനി

191  (211)  ശതീ  .    പനി  .    ഫകേ  .    അബ്ദു റബ്ബട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരൂരങ്ങഭാടനി മണ്ഡലത്തനിഫല ഫകേഭാടനിഞ്ഞനിയനിഫല പുലലഭാണനി ടഫെസല്
വധവുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്  ടനിയഭാഫന്റെ  ഭഭാരലയട്ട്  ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  കജഭാലനി  ലഭലമഭാക്കണ
ഫമന്നഭാവശലഫപടട്ട്  22-11-2016-ല്  302/2016/MLA  TG1  നമ്പരഭായനി  നല്കേനിയ
നനികവദനത്തനില് തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇഫലങ്കനില്  ടനി  നനികവദനത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  നഭാളനിതുവഫര  സസതീകേരനിച
നടപടനിയുഫട വനിശദവനിവരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ &ബനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ധനസഹഭായല

192 (212)  ശതീ  .    പനി  .    ഫകേ  .    അബ്ദു റബ്ബട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരൂരങ്ങഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിഫല  ഫകേഭാടനിഞ്ഞനിയനില്  നടന്ന
"പുലഭാണനി ടഫെസല് വധകക്കസനില്" വധനിക്കഫപടയഭാളുഫട കുടുലബത്തനിനട്ട് സര്ക്കഭാര്
സഹഭായല അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദവനിവരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ ഗവണ്ഫമന്റെട്ട് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷല ഫകേഭാലപഭാതകേ കകേസകേളനില്
ഫകേഭാല ഫചേയ്യഫപടവരുഫട കുടുലബത്തനിനട്ട് എത്ര കകേസകേളനില് ധനസഹഭായല അനുവദനിച്ചു;
അനുവദനിചവരുഫട വനിശദവനിവരവുല അനുവദനിച തുകേയുഫട വനിവരവുല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) അനുവദനിചനിടനില.

(ബനി) വനിവരല കശഖേരനിച്ചു വരുന.
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ഫവടനികയറട്ട് മരനിച സലഭവല

193 (213)  ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര്:  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലമ്പൂര്  വനകമഖേലയനില്  രണട്ട്  മഭാകവഭായനിസ്റ്റുകേള  ഫവടനികയറട്ട്  മരനിച
സലഭവത്തനില്  ഏഫതങ്കനിലുല  തരത്തനിലുള്ള  അകനസഷണല  പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉഫണങ്കനില് വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മലപ്പുറല ജനിലഭാ കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനി ഇതുസലബനനിചട്ട് മനുഷലഭാവകേഭാശ
കേമ്മേതീഷനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിരുകന്നഭാ;  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടട്ട്  കേമ്മേതീഷന്
തളകേയുണഭാകയഭാ; എങ്കനില് കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേമ്മേതീഷന്  ആവശലഫപട  സമഗ  റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാഫയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  1-12-2016-ഫല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  3556/16/
ആഭലന്തരല പ്രകേഭാരല മലപ്പുറല ജനിലഭാ കേളക്ടഫറ ചുമതലഫപടുത്തനിഫക്കഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര്
മജനികസട്ടുതല  അകനസഷണല  പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാഫത  ടക്രലബഭാഞട്ട്
അകനസഷണവുല നടനവരുന.

(ബനി&സനി)  ഉണട്ട്.  ജനിലഭാ കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിയുഫട റനികപഭാര്ടനില് വനിശദമഭായ
പരഭാമര്ശങ്ങള ഉളഫപടുത്തഭാത്തതുഫകേഭാണട്ട്  സലസഭാന കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനികയഭാടട്ട്
സമഗ  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുവഭാന്  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന്  നനിര്കദ്ദേശല
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  മജനികസട്ടുതല അകനസഷണല പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.  ആയതനിനുകശഷല
മഭാത്രകമ  സമഗ  റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കേഭാന്  കേഴനിയുകേയുള.  ടനി  വനിവരല  സര്ക്കഭാര്
കേമ്മേതീഷഫന അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഫകേഭാള്ളപലനിശക്കഭാഫര നനിയനനിക്കല്

194 (214)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ബഭാബ:  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് ഫചേറുതുല വലുതുമഭായ ഫകേഭാള്ളപലനിശക്കഭാര് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലുള്ള ഫകേഭാള്ളപലനിശക്കഭാഫര നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എഫന്തലഭാല
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനഫത്ത  ചേനില  ജനിലകേളനില്  അമനിത  പലനിശക്കഭാരുഫട

പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇത്തരല  ഫകേഭാളളപലനിശക്കഭാഫര  നനിയനനിക്കുന്നതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

Money  Lenders  Act,  Exorbitant  Interest  Act  എന്നനിവ പ്രകേഭാരല  കകേസകേള

രജനിസ്റ്റര്  ഫചേയ്തു  കേര്ശനമഭായ  നനിയമനടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതട്ട്

സലബനനിച  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനില്  വന്ന  അപഭാകേതകേള  പരനികശഭാധനിച്ചു

പരനിഹരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

മഭാധലമ പ്രവര്ത്തകേര്ക്കട്ട് എതനിഫരയുള്ള അക്രമങ്ങള

195 (217)  ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര്:  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  മഭാധലമപ്രവര്ത്തകേര്ക്കട്ട്  എതനിഫരയുള്ള  അക്രമങ്ങള

വര്ദനിച്ചുവരുന്നതഭായനി ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷല  മഭാധലമപ്രവര്ത്തകേഫര

ആക്രമനിചതനിഫന്റെ  കപരനില് എത്ര കകേസകേള രജനിസ്റ്റര്  ഫചേയ്തുഫവനല  എത്ര കപഫര

അറസ്റ്റട്ട് ഫചേയ്തുഫവനല അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേണ്ണൂരനില്  വനനിതഭാ  മഭാധലമപ്രവര്ത്തകേഫയ  സദഭാചേഭാര  കപഭാലതീസട്ട്

ചേമഞ്ഞട്ട് ആക്രമനിച സലഭവത്തനിഫല പ്രതനികേഫള അറസ്റ്റട്ട് ഫചേയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലശല

ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) വര്ദനിച്ചുവരുന്നതഭായനി ശദയനില്ഫപടനിടനില.

(ബനി)  15  കകേസകേള  രജനിസ്റ്റര്  ഫചേയ്യുകേയുല  20  കപഫര  അറസ്റ്റട്ട്  ഫചേയ്യുകേയുല

ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് വനനിതഭാ മഭാധലമപ്രവര്ത്തകേഫയ സദഭാചേഭാര കപഭാലതീസട്ട്

ചേമഞ്ഞട്ട് ആക്രമനിച സലഭവല റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയനിടനില.
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കപഭാലതീസട്ട് കകേഭാണ്സ്റ്റബനിള നനിയമനല

196  (219)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫെട്ട്:  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളല  ജനിലയനില്  നനിലവനില് വന്ന കപഭാലതീസട്ട്  കകേഭാണ്സ്റ്റബനിള
റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റനില്നനിനല  എത്ര  കപഫര  നനിയമനിച്ചു  എനല  ലനിസ്റ്റനിഫന്റെ  കേഭാലഭാവധനി
എന്നവസഭാനനിക്കുല എനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനിലയനില്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഭാണ്സ്റ്റബനിളനിഫന്റെ  എത്ര  ഒഴനിവുകേൾ
നനിലവനിലുഫണനല  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന ഒഴനിവുകേള
എത്രഫയനല  2016-2017-ല്  എത്ര  റനിടയര്ഫമന്റട്ട്  കവക്കന്സനി  ഉണഭായനിരുന
ഫവനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  എറണഭാകുളല  ജനിലയനില്  നനിലവനിലുളള  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഭാണ്സ്റ്റബനിള
തസ്തനികേയുഫട  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റനില്നനിനല  207  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ലനിസ്റ്റനിഫന്റെ കേഭാലഭാവധനി 21-6-2017-നട്ട് അവസഭാനനിക്കുല.

(ബനി)  എറണഭാകുളല  ജനിലയനില്  44  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഭാണ്സ്റ്റബനിളമഭാരുഫട
ഒഴനിവുകേള  നനിലവനിലുണട്ട്.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന
ഒഴനിവുകേള  143  എണമഭാണട്ട്.  2016-17-ല്  130  റനിടയര്ഫമന്റെട്ട്  കവക്കന്സനി
ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.

വനിജനിലന്സട്ട് കകേസകേള

197  (220)  ശതീ  .    ഇ  .    ഫകേ  .    വനിജയന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് ഐ.എ.എസട്ട്./ഐ.പനി.എസട്ട്.  ഉകദലഭാഗസർഫക്കതനിഫര
എത്ര വനിജനിലൻസട്ട് കകേസകേൾ രജനിസ്റ്റർ ഫചേയനിട്ടുണട്ട് എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  വനിജനിലൻസട്ട്  കകേസകേൾ  നനിലവനിലുള്ള  ഐ.എ.എസട്ട്./ഐ.പനി.എസട്ട്.
ഉകദലഭാഗസരുഫട കപരു വനിവരങ്ങൾ ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി)  കകേസകേൾ  ഉഫണങ്കനിൽ  അവയുഫട  നനിലവനിലുള്ള  സനിതനി
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ - സനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 247

ലഭാ അക്കഭാഡമനി

198  (221)  ശതീ  .    എല  .    വനിന്ഫസന്റെട്ട്:  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തപുരല  ലഭാ  അക്കഭാഡമനി  ലഭാ  കകേഭാകളജനിഫനതനിഫര
വനിജനിലന്സനിനട്ട്  എഫന്തങ്കനിലുല  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  ഉഫണങ്കനില് അകനസഷണല
ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട് ;

(ബനി)  അകനസഷണല  തസരനിതഗതനിയനിലഭാക്കനി  പരഭാതനിയനികന്മല്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശല നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  പരഭാതനിയനികന്മല് വനിജനിലന്സട്ട് ആന്റെട്ട് ആന്റെനി
കേറപ്ഷന് ബമ്മ്യൂകറഭാ ഇന്റെലനിജന്സട്ട് വനിഭഭാഗല ഒരു പ്രഭാഥമനികേ പരനികശഭാധന നടത്തനി
റനികപഭാര്ടട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിചനിരുന. പരനികശഭാധനയനിഫല കേഫണത്തലുകേളുഫടയുല
ശനിപഭാര്ശകേളുഫടയുല  അടനിസഭാനത്തനില്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭനിച  റനികപഭാര്ട്ടുല  കമല്
പരഭാതനികേളുല  തുടര്  നടപടനികേളക്കഭായനി  റവനമ്മ്യൂ  വകുപനിനുല  തകദ്ദേശ  സസയലഭരണ
വകുപനിനുല ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനുല നനിയമവകുപനിനുല ടകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഭൂമനി അനുവദനിചതട്ട് സലബനനിച കകേസനിഫന്റെ അവസ

199  (222)  ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫെട്ട്:  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2006-2011  കേഭാലത്തട്ട്  അന്നഫത്ത മുഖേലമനനി  തഫന്റെ ബന്ധുവനിനട്ട്  ഭൂമനി
അനുവദനിചതട്ട് സലബനനിച കകേസനിഫന്റെ അവസ എന്തഭാഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേസനില്  കുറപത്രല  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദവനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേസനികന്മലുള്ള  അന്തനിമ  റനികപഭാര്ടട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്  കകേഭാടതനിയനില്
സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലശല
ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി)  ടനി വനിഷയവുമഭായനി ബനഫപട വനി.സനി.നമ്പര് 01/12/ഫകേ.എസട്ട്.ഡനി.
നമ്പര്  കകേസനിഫന്റെ  അകനസഷണല  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  കകേസനിഫന്റെ  തുടര്നടപടനികേള
ടഹകക്കഭാടതനി  കസ്റ്റ ഫചേയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ബഹു.  കകേഭാടതനിയുഫട  പരനിഗണനയനില്
ഇരനിക്കുന്ന വനിഷയമഭാകേയഭാല് വനിവരങ്ങള നല്കേഭാന് കേഴനിയുകേയനില.
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വനിജനിലന്സട്ട് കകേസട്ട്

200 (223)  ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വരവനില് കേവനിഞ്ഞ സസത്തട്ട് സമ്പഭാദനിചതനിഫന്റെ കപരനില് മുന് മുഖേലമനനി

ശതീ.  വനി.  എസട്ട്.  അച്ചുതഭാനന്ദഫന്റെ മകേന് ശതീ  വനി.  എ.  അരുണ് കുമഭാറനിഫനതനിഫര

കകേസട്ട്  എടുക്കഭാന്  വനിജനിലന്സട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  കകേസകേള

സലബനനിച വനിശദഭാലശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലബനനിചട്ട്  വനിജനിലന്സനിനട്ട്  കകേസട്ട്  എടുക്കഭാഫമന്ന  ഉപകദശല

നനിയമ വകുപനില് നനിനല ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഐ.സനി.ടനി.  അക്കഭാദമനി  ഡയറക്ടറഭായനി  ശതീ  അരുണ്  കുമഭാറനിഫന

നനിയമനിചതനിനട്ട്  പനിന്നനിലുല  ഐ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി.-യനില് സഭാനക്കയറല  കനടനിയതനിനട്ട്

പനിന്നനിലുല  ക്രമകക്കടുഫണന്ന  നനിയമസഭഭാ  പ്രകതലകേ  സമനിതനിയുഫട  റനികപഭാര്ടനികന്മല്

എഫന്തങ്കനിലുല  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇഫലങ്കനില്  അടനിയന്തര  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ശതീ.  വനി.  എ.  അരുണ് കുമഭാറനിഫനതനിഫരയുളള ആകരഭാപണങ്ങളനിന്

കമല്  കരഖേഭാമൂലമുള്ള  ഫതളനിവുകേളുഫട  അടനിസഭാനത്തനില്  അനധനികൃത  സസത്തട്ട്

സമ്പഭാദനല  നടത്തനിഫയന്ന  ആകരഭാപണത്തനില്  കേഴമ്പനിഫലന്നട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്

അകനസഷണത്തനില്  ഫതളനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  തുടര്

നടപടനികേള സസതീകേരനികക്കണ ആവശലകേതയനില.

(സനി) ഐ.സനി.ടനി. അക്കഭാദമനി ഡയറക്ടറഭായനി ശതീ. വനി. എ. അരുണ് കുമഭാറനിഫന

നനിയമനിചതഭായുല ഐ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി.  അഡതീഷണല് ഡയറക്ടര് ആകുവഭാന് ടനിയഭാനട്ട്

കയഭാഗലതയനിഫലനമുളള  ആകരഭാപണങ്ങളനികന്മല്  അകനസഷനിച  പ്രകതലകേ

നനിയമസഭഭാസമനിതനി  റനികപഭാര്ടനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വനിജനിലന്സട്ട്  അകനസഷണല

നടത്തുകേയുല  ടനി  റനികപഭാര്ടനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഒരു  വനിജനിലന്സട്ട്  കകേസട്ട്

(വനി.സനി.1/15/എസട്ട്.ഐ.യു-II)  രജനിസ്റ്റര്  ഫചേയ്യുകേയുല  ഫചേയ്തു.  കകേസട്ട്  അകനസഷണല

പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.
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ബഭാര് കകേഭാഴ കകേസട്ട്

201  (224)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട്  :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ബഭാര് കകേഭാഴ കകേസനിഫന്റെ ഇകപഭാഴഫത്ത സനിതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത കകേസനില് മുന് സര്ക്കഭാരനിഫല എത്ര മനനിമഭാര് പ്രതനികേളഭാണട്ട്;
ഇവര് ആഫരഭാഫക്കയഭാണട്ട്;

(സനി)  ടനി  കകേസനില്  മുന്  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലഫത്ത  എത്ര  മനനിമഭാര്
അകനസഷണല കനരനിടുന;

(ഡനി)  ഇവരുഫട  കപരനില്  കകേസട്ട്  ചേഭാര്ജട്ട്  ഫചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഉഫണങ്കനില്
ഏഫതലഭാല വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരമഭാഫണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഏതട്ട് ഏജന്സനിയഭാണട്ട് ടനി കകേസട്ട് അകനസഷനിക്കുന്നതട്ട്; എത്ര കകേസട്ട് ഉണട്ട്;

(എഫെട്ട്)  ടനി  കകേസകേളുഫട  കകേസട്ട്  നമ്പരുല  ഇതനില്  ഉളഫപടുന്ന  ആളുകേളുഫട
(മുന്  മനനിമഭാര്,  മുന്  ഉകദലഭാഗസര്  മുതലഭായവരുഫട)  കപരുവനിവരങ്ങളുല
ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ;

(ജനി)  എന്നഭാണട്ട് ടനി കകേസട്ട് അകനസഷണല തുടങ്ങനിയഫതന്നട്ട് തതീയതനി സഹനിതല
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ബഭാര് കകേഭാഴ കകേസനില് പുനരകനസഷണല നടനവരുന.

(ബനി&സനി)  മുന് ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി ശതീ.  ഫകേ.  എല.  മഭാണനി  മഭാത്രമഭാണട്ട്

പ്രസ്തുത കകേസനില് പ്രതനിപടനികേയനിലുള്ളതട്ട്.

(ഡനി) കകേസകനസഷണല പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.

(ഇ)  വനിജനിലന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്  ബമ്മ്യൂകറഭായുഫട  എസട്ട്.ഐ.യു-1

ഓഫെതീസനിലഭാണട്ട് കകേസട്ട് അകനസഷനിക്കുന്നതട്ട്.

(എഫെട്ട്)  വനി.സനി.6/14/എസട്ട്.ഐ.യു-1  മുന്  ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്  മനനി

ശതീ. ഫകേ. എല. മഭാണനി ഉളഫപടുന്നതട്ട്.

(ജനി) 10-12-2014-നഭാണട്ട് കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ഫചേയട്ട് അകനസഷണല തുടങ്ങനിയതട്ട്.

1075/2017.
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വനിജനിലന്സനിനട്ട് ലഭനിച പരഭാതനികേള

202 (225) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട്:  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  അഴനിമതനി
ആകരഭാപണവുമഭായനി ബനഫപടട്ട് എത്ര പരഭാതനികേള വനിജനിലന്സനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട് ;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  കകേസകേളനില്  എഫെട്ട്.ഐ.ആര്.  ഇടട്ട്  അകനസഷണല
നടത്തനിവരുനണട്ട് ;

(സനി)  ഇതനില്  വകുപ്പുതല ഉകദലഭാഗസര്  പ്രതനിയഭായനിട്ടുള്ള  എത്ര കകേസകേള
ഉണട്ട് ; വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  അഴനിമതനി
ആകരഭാപണവുമഭായനി ബനഫപടട്ട് 13553 പരഭാതനികേള വനിജനിലന്സനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇതനില്  62  എണത്തനില്  എഫെട്ട്.ഐ.ആര്.  രജനിസ്റ്റര്  ഫചേയട്ട്
അകനസഷണല നടത്തനിവരുന.

(സനി) ഇതനില് വകുപ്പുതല ഉകദലഭാഗസര് പ്രതനിയഭായനിട്ടുളള 34 കകേസകേള ഉണട്ട്.
അതനിഫന്റെ വനിശദഭാലശല അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

അകനസഷണല കനരനിടുന്ന മുന് മനനിമഭാര്

203  (226)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട്:  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫെട്ട്.  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫല  എത്ര  മനനിമഭാര്  അഴനിമതനി
ആകരഭാപണവുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്  അകനസഷണല  കനരനിടുനണട്ട്;  ഇതട്ട്  സലബനനിച
വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അകനസഷണല  കനരനിടുന്ന  മുന്  മനനിമഭാരുഫട  കപരുവനിവരവുല
അവര്ഫക്കതനിഫരയുള്ള ആകരഭാപണങ്ങളുല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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അഴനിമതനി നനിര്മ്മേഭാര്ജനല

204 (227) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്  :

ശതീ  .    ആര്  .   രഭാകജഷട്ട്  :

ശതീ  .    എല  .   സസരഭാജട്ട്  :

ശതീ  .    വനി  .   കജഭായനി : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി

സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനല  അഴനിമതനി  വനിമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എഫന്തലഭാല

നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഫപഭാതുജന പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാഫടയുള്ള അഴനിമതനി നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനട്ട്

വനിജനിലന്സട്ട് വകുപട്ട് ഫമഭാടബല് ആപനികക്കഷന് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അഴനിമതനി  ഫവളനിചത്തു  ഫകേഭാണ്ടുവരുന്നവര്ക്കട്ട്  അവഭാര്ഡട്ട്

ഏര്ഫപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖേന പുതുതഭായനി  കജഭാലനിയനില്  പ്രകവശനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്

സല്ഭരണ പരനിശതീലനല നല്കേഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ഫപഭാതുജന  പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാഫടയുളള  അഴനിമതനി  നനിര്മ്മേഭാര്ജന

ത്തനിനഭായനി  വനിജനിലന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്  ബമ്മ്യൂകറഭാ  'Arising  Kerala',

'Whistle Now' എന്നതീ രണട്ട് ഫമഭാടബല് ആപനികക്കഷനുകേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  അഴനിമതനി  നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനഭായനി  'Whistle  Blower's  Award'

ഏര്ഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  വനിജനിലന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്  ബമ്മ്യൂകറഭായനിലുല  പനി.എസട്ട്.സനി.

മുകഖേന പുതുതഭായനി കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിക്കുന്നവരുളഫപഫടയുള്ളവര്ക്കുല സല്ഭരണ

പരനിശതീലനല നല്കേഭാന് വനിജനിലന്സട്ട് ഡയറക്ടര് തലത്തനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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സലസഭാന വനിജനിലന്സട്ട്

205  (228)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട്  :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാന  വനിജനിലന്സനില്  അകനസഷണ  വനിഭഭാഗത്തനില്  എത്ര
ഉകദലഭാഗസര് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്;

(ബനി) സലസഭാനത്തട്ട് വനിജനിലന്സനിനട്ട് മുമ്പഭാഫകേ അഴനിമതനി ആകരഭാപണവുമഭായനി
ബനഫപടട്ട്  നനിരവധനി  കകേസകേള  വരുന്നതുല  നനിരവധനി  കകേസകേള
അകനസഷണത്തനിഫന്റെ വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭാണട്ട് എന്നതുല കേണക്കനിഫലടുത്തട്ട് കൂടുതല്
ഉകദലഭാഗസഫര  നനിയമനിചട്ട്  കകേസകേള  സമയബനനിതമഭായനി  കകേഭാടതനിയനില്
എത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എങ്കനില് അതനിഫന്റെ വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വനിജനിലന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്  ബമ്മ്യൂകറഭായനിഫല  എകനികേമ്മ്യൂടനിവട്ട്
വനിഭഭാഗല ജതീവനക്കഭാരുഫട എണല തഭാഫഴ പറയുന്ന പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.

i. ഡയറക്ടര് - 1

ii. അഡതീഷണല് ഡയറക്ടര് ജനറല് - 1

iii. കപഭാലതീസട്ട് സൂപ്രണട്ട് - 10

iv. ഫഡപമ്മ്യൂടനി കപഭാലതീസട്ട് സൂപ്രണട്ട് - 34

v. കപഭാലതീസട്ട് ഇന്ഫസക്ടര് - 96

vi. സബട്ട് ഇന്ഫസക്ടര് - 3

vii. അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് സബട്ട് ഇന്ഫസക്ടര് - 76

viii. ഫഹഡട്ട് കകേഭാണ്സ്റ്റബനിള - 141

ix. കപഭാലതീസട്ട് കകേഭാണ്സ്റ്റബനിള - 362

x. ടഡ്രവര് - 129

(ബനി&സനി)  വനിജനിലന്സനിഫന്റെ  അലഗബലല  വര്ദനിപനിക്കുന്നതട്ട്  സലബനനിച
നനിര്കദ്ദേശല വനിജനിലന്സട്ട് ആന്റെട്ട് ആന്റെനി കേറപ്ഷന് ബമ്മ്യൂകറഭാ ഡയറക്ടര് സര്ക്കഭാരനില്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ആയതട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
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സലസഭാന കസഭാര്ട്സട്ട് കേദൗണ്സനില്

206 (229)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .    പനി  . :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാന  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേദൗണ്സനിലനിഫന്റെ  കേഴനിഞ്ഞ  പതനിനഞട്ട്
വര്ഷഫത്ത  പ്രവര്ത്തനഫത്തക്കുറനിചട്ട്  അകനസഷനിക്കഭാന്  വനിജനിലന്സനിഫന
ചുമതലഫപടുത്തനിയനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  ഉഫണങ്കനിൽ  വനിജനിലന്സട്ട്  പ്രഭാഥമനികേ അകനസഷണല നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ
ഫയനല  പ്രഭാഥമനികേ  അകനസഷണല  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുഫണങ്കനിൽ  അതനിഫല
കേഫണത്തലുകേള എഫന്തഭാഫക്കയഭാഫണനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഫണത്തലുകേളുഫട  അടനിസഭാനത്തനില്  എഫന്തഭാഫക്ക  നടപടനികേള
ഇകതവഫര സസതീകേരനിചനിട്ടുഫണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി)  വനിജനിലന്സട്ട്  വകുപനിഫന  ചുമതലഫപടുത്തനിയനിടനില.  എന്നഭാല്
വനിജനിലന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്  ബമ്മ്യൂകറഭായനില്  ലഭനിച  പരഭാതനികേളനില്  ഒരു
സതസരഭാകനസഷണല  (കേമ്മ്യൂ.വനി.16/16/റനി.വനി.എല.)  നടത്തുകേയുല  അതനിഫന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  വനി.സനി.01/17/റനി.വനി.എല.  എന്ന  നമ്പരനില്  ഒരു  വനിജനിലന്സട്ട്
കകേസട്ട്  2-2-2017-ല് രജനിസ്റ്റര് ഫചേയനിട്ടുമുണട്ട്.

സസത്തുവനിവരല

207  (230)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനില :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രഭാഷ്ട്രതീയ  കനതഭാക്കളുഫട  സസത്തുവനിവരല  നല്കേണഫമന്നഭാവശലഫപടട്ട്
വനിജനിലന്സട്ട്  ഡയറക്ടര്  ആര്ഫക്കങ്കനിലുല  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉഫണങ്കനില്
ആര്ഫക്കഭാഫക്ക;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരല ഏഫതഭാഫക്ക രഭാഷ്ട്രതീയ പഭാര്ടനികേളനില്ഫപട ആരുഫടഫയഭാഫക്ക
സസത്തുവനിവരങ്ങളഭാണട്ട് വനിജനിലന്സട്ട് ഡയറക്ടര് ആവശലഫപട പ്രകേഭാരല ലഭലമഭായതട്ട്;
വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ;

(സനി)  രഭാഷ്ട്രതീയ  കനതഭാക്കളുകടതനിനട്ട്  പുറകമ  ഏഫതങ്കനിലുല  ഉന്നത  കപഭാലതീസട്ട്
ഇതര  ഉകദലഭാഗസരുഫട  സസത്തുവനിവരങ്ങള  കശഖേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ&ബനി)  രഭാഷ്ട്രതീയ കനതഭാക്കളുഫട സസത്തുവനിവരല നല്കേണഫമന്നഭാവശലഫപടട്ട്
വനിജനിലന്സട്ട് ഡയറക്ടര് ആര്ക്കുല കനഭാടതീസട്ട് നല്കേനിയനിടനില.

(സനി)  രഭാഷ്ട്രതീയ കനതഭാക്കളുഫടയുല ഉന്നത കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസരുഫടയുല മറട്ട്
ഉകദലഭാഗസരുഫടയുല അനധനികൃത സസത്തുസമ്പഭാദനല സലബനനിച പരഭാതനിയനികന്മലുള്ള
അകനസഷണത്തനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആവശലഫമങ്കനില് സസത്തുവനിവരങ്ങള കശഖേരനിക്കഭാറുണട്ട്.

വനിജനിലന്സട്ട് ഡനി.ജനി.പനി.

208  (231)  ശതീ  .    എല  .    വനിന്ഫസന്റെട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിജനിലന്സട്ട്  ഡനി.ജനി.പനി.-യഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  കഡഭാ.  കജക്കബട്ട്
കതഭാമസനിഫനതനിഫര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണഫമന്നഭാവശലഫപടട്ട്  6-1-2016-കനഭാ
അതനിനുകശഷകമഭാ  ചേതീഫെട്ട്  ഫസക്രടറനിക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര  ആഭലന്തര  വകുപനില്നനിന്നട്ട്  കേത്തട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉഫണങ്കനില് അതനിഫന്റെ പകേര്പട്ട് കമശപ്പുറത്തട്ട് വയ്ക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനികന്മല്  ചേതീഫെട്ട്  ഫസക്രടറനിയുഫട  റനികപഭാര്ടട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  ഏതട്ട്  തതീയതനിക്കഭാണട്ട്  ചേതീഫെട്ട്  ഫസക്രടറനി  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിചതട്ട്; അതനിഫന്റെ പകേര്പട്ട് കമശപ്പുറത്തട്ട് വയ്ക്കുകമഭാ:

(ഡനി)  ഇതനികന്മല് എന്തട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു;  ഇഫലങ്കനില് കേഭാരണഫമഫന്തന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ചേതീഫെട്ട് ഫസക്രടറനിയുഫട റനികപഭാര്ടട്ട് പ്രകേഭാരല നടപടനി സസതീകേരനികക്കണ ഒരു
ഉകദലഭാഗസഫന  വനിജനിലന്സട്ട്  ഡനി.ജനി.പനി.-യഭായനി  നനിയമനിക്കഭാനുണഭായ  കേഭാരണല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫെട്ട്)  കപഭാര്ടട്ട്  ഡയറക്ടറഭായനിരനിഫക്ക കഡഭാ.  കജക്കബട്ട് കതഭാമസനിഫനതനിരഭായ
അഴനിമതനി ആകരഭാപണല സലബനനിചട്ട് ധനകേഭാരല പരനികശഭാധന വനിഭഭാഗല നടത്തനിയ
അകനസഷണഫത്തത്തുടര്ന്നട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ടനികന്മല് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
റനികപഭാര്ടനിഫന്റെ പകേര്പട്ട് കമശപ്പുറത്തട്ട് വയ്ക്കുകമഭാ;

(ജനി)  കസ്റ്റഭാര്  പര്കചസട്ട്  ഇന്ഫസക്ഷന്  വനിലഗട്ട്  നടത്തനിയ  അകനസഷണ
റനികപഭാര്ടനികന്മല്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉഫണങ്കനില്  എന്തട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുഫവനല ഇഫലങ്കനില് കേഭാരണല എഫന്തനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്. അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ബനി)  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിടനില.  ഫെയലനില്  അഭനിപ്രഭായല
കരഖേഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി-ഇ)  ഈ വനിഷയല വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചതനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
ടനിയഭാഫനതനിഫര  നടപടനി  സസതീകേരനികക്കണതനിഫലന്നട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുല  ഇക്കഭാരലല
വനിശദമഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര  ആഭലന്തര  മനഭാലയത്തനിനട്ട്  മറുപടനി  നല്കേനിയനിട്ടുമുണട്ട്.
ചേടപ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ടനിയഭാഫന വനിജനിലന്സട്ട് ഡനി.ജനി.പനി.-യഭായനി നനിയമനിചതട്ട്.

(എഫെട്ട്)  ധനകേഭാരല  പരനികശഭാധനഭാവനിഭഭാഗല  തുറമുഖേ  ഡയറക്ടകററനില്   2014,
2015  വര്ഷങ്ങളനില് നടത്തനിയ പരനികശഭാധനയുഫട അടനിസഭാനത്തനില് തയ്യഭാറഭാക്കനി
സമര്പനിച റനികപഭാര്ടട്ട് തുറമുഖേ വകുപനിഫന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ജനി)  കസ്റ്റഭാര് പര്കചസട്ട് ഇന്ഫസക്ഷന് വനിലഗട്ട് തുറമുഖേ വകുപട്ട് ഡയറക്ടകററനില്
നടത്തനിയ പരനികശഭാധനയുഫട റനികപഭാര്ടട്ട് തുറമുഖേ വകുപട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.

വനിജനിലന്സട്ട് കകേസകേള

209 (232)  ശതീ  .    കറഭാജനി എല  .    കജഭാണ് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016  ജൂണ്  1  മുതല്  ഡനിസലബര്  31  വഫര  എത്ര  കകേസകേളനില്
വനിജനിലന്സട്ട് എഫെട്ട്.ഐ.ആര്. രജനിസ്റ്റര് ഫചേയ്തുഫവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാലയളവനില്  എഫെട്ട്.ഐ.ആര്.  രജനിസ്റ്റര്  ഫചേയ  കകേസകേളനില്
അന്തനിമ കുറപത്രല സമര്പനിചതട്ട് എത്ര കകേസകേളനിലഭാഫണന്നട്ട് ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാലയളവനില്  വനിജനിലന്സട്ട്  ഡയറക്ടറുഫട  കേതീഴനില്  അകനസഷനിച്ചു
വരുന്ന  കകേസകേളനില്  കുറപത്രല  സമര്പനിക്കഭാനുള്ളവ  എത്രഫയണമഭാഫണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2016  ജൂണ്  1  മുതല്  ഡനിസലബര്  31  വഫര  234  കകേസകേളനില്
വനിജനിലന്സട്ട് പ്രഥമ വനിവര പടനികേ രജനിസ്റ്റര് ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇക്കഭാലയളവനില് പ്രഥമ വനിവര പടനികേ രജനിസ്റ്റര് ഫചേയ കകേസകേളനില്
അന്തനിമ കുറപത്രല സമര്പനിചനിടനില. കകേസകേള എലഭാല അകനസഷണഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(സനി) ഇക്കഭാലയളവനില് രജനിസ്റ്റര് ഫചേയട്ട് അകനസഷനിച്ചുവരുന്ന കകേസകേളനില് 234
കകേസകേളനിലുല കുറപത്രല സമര്പനിക്കഭാനുണട്ട്.

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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തുക്കുപഭാലല നനിര്മ്മേഭാണല

210 (233) ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫെട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  അനുവദനിചതുല
തുടര്ന്നട്ട്  യു.ഡനി.എഫെട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്
മഭാസങ്ങളക്കുള്ളനില്  തകേര്നവതീണതുമഭായ  മഭാടക്കഭാല്  തൂക്കട്ട്  പഭാലല  (ദുരന്ത
നനിവഭാരണ വകുപട്ട്  മുകഖേന)  പണനി  പുനരഭാരലഭനിക്കഭാകനഭാ  തകേര്ന്ന അവശനിഷ്ടങ്ങള
പുഴയനില്നനിനല നതീക്കല ഫചേയ്യഭാകനഭാ വകുപട്ട് അധനികൃതരുഫട ഭഭാഗത്തുനനിനല നടപടനി
ഇലഭാത്തതട്ട് എന്തുഫകേഭാണഭാഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അഴനിമതനിയുല  സഭാകങ്കതനികേക്കുറവുല  നനിമനിത്തല  തകേര്ന്നതട്ട്
സലബനനിച്ചുള്ള  വനിജനിലന്സട്ട്  അകനസഷണല  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  കുറക്കഭാര്ഫക്കതനിഫര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാനുല നനിര്മ്മേഭാണല പുനരഭാരലഭനിക്കഭാനുല നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  തകേര്ന്ന  തൂക്കുപഭാലത്തനിഫന്റെ  അവശനിഷ്ടങ്ങള  പുഴയനില്നനിനല
ഭഭാഗനികേമഭായനി  നതീക്കല ഫചേയനിരുന.  പുതനിയ പഭാലല  നനിര്മ്മേനിചതനിനുകശഷല മഭാത്രകമ
കശഷനിക്കുന്ന  അവശനിഷ്ടങ്ങള  പുഴയനില്നനിനല  നതീക്കല  ഫചേയ്യുവഭാന്
സമ്മേതനിക്കുകേയുളളഫവന്നട്ട്  നഭാട്ടുകേഭാരനില്നനിനല  പ്രതനികഷധല   ഉണഭായതനിനഭാല്
നനിര്മ്മേഭാണച്ചുമതല ഉണഭായനിരുന്ന Kerala Electrical and Allied Engineering Co.
Ltd അധനികൃതര് തുടര്നടപടനി നനിര്ത്തനിവച്ചു.

(ബനി)  ഇതുസലബനനിച  വനിജനിലന്സട്ട്  അകനസഷണല  (വനി.സനി.3/2014/
ഫകേ.എസട്ട്.ഡനി. നമ്പരഭായനി) നടനവരുന.

ലഭാവട്ട് ലനിന് കകേസട്ട്

211 (234)  ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഭാവ് ലനിന്  കകേസനിഫന്റെ  നനിലവനിഫല  അവസ  വനിശദമഭായനി
ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ലഭാവ് ലനിന്  കകേസനില്  ആഫരഫയലഭാമഭാണട്ട്  കുറവനിമുക്തരഭാക്കനിയഫതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏഫതഭാഫക്ക  വകുപ്പുകേള  ഉളഫപടുത്തനിയഭാണട്ട്  ഇവര്ഫക്കതനിഫര  കകേസട്ട്
എന്നതട്ട്  ഫസക്ഷന് സഹനിതല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ലഭാവട്ട് ലനിന് കകേസട്ട് ടഹകക്കഭാടതനിയുഫട പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  ലഭാവട്ട് ലനിന്  കകേസനിഫല  6  (കകഭാസട്ട്  ഫടന്ഡനില്),  9  (എസട്ട്.എന്.സനി
ലഭാവട്ട് ലനിന്)  പ്രതനികേള  ഒഴനിചട്ട്  ബഭാക്കനി  എലഭാ  പ്രതനികേഫളയുല  കുറ
വനിമുക്തരഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ലഭാവട്ട് ലനിന് കകേസനിഫല പ്രതനികേളഫക്കതനിഫര ഇന്ഡലന് ശനിക്ഷഭാ നനിയമല
120  B,  420  എന്നതീ വകുപ്പുകേളുല  1988-ഫല  അഴനിമതനി  നനികരഭാധന നനിയമത്തനിഫല
13(2), 13(1) (ഡനി) എന്നതീ വകുപ്പുകേളുല പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് കകേസട്ട് എടുത്തനിരുന്നതട്ട്.

കസഭാര്ട്സട്ട് കലഭാടറനി

212 (235) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാല : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കസഭാര്ട്സട്ട് കലഭാടറനി അഴനിമതനി കകേസനില് സലസഭാന കസഭാര്ട്സട്ട് കേദൗണ്സനില്
പ്രസനിഡന്റെഭായനിരുന്ന  ശതീ.  റനി.  പനി.  ദഭാസഫന  പ്രതനിയഭാക്കനി  വനിജനിലന്സട്ട്
കകേഫസടുക്കുകേയുണഭാകയഭാ;  എങ്കനിൽ  അകദ്ദേഹത്തനിഫനതനിഫര  കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റര്
ഫചേയ്യുവഭാന്  വനിജനിലന്സട്ട്  കേഫണത്തനിയ  കുസ്തുറങ്ങള  എഫന്തലഭാമഭാഫണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

സലസഭാന കസഭാര്ട്സട്ട് കേദൗണ്സനില് നടത്തനിവരുന്ന കസഭാര്ട്സട്ട് കലഭാടറനിയുഫട
വനിതരണത്തനിഫല  ക്രമകക്കടുകേള  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  നടത്തനിയ  സതസരഭാകനസഷണ
റനികപഭാര്ടനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ഫചേയനിട്ടുണട്ട്. 

അചടക്ക നടപടനി

213  (236)  ശതീ  .    ഫകേ  .    എല  .    ഷഭാജനി:  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷല ഏഫതലഭാല വകുപ്പുകേളനിഫല
എത്ര  ഉകദലഭാഗസര്ഫക്കതനിഫര  അചടക്ക  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്  വനിജനിലന്സട്ട്
ഡയറക്ടര് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് നല്കേനിഫയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവര്ഫക്കതനിഫര  ഏഫതലഭാല  രതീതനിയനിലുള്ള  നടപടനികേളക്കഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ &ബനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.

37/2020
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വനിജനിലന്സട്ട് അകനസഷണല

214  (237)  ശതീ  .    ടഹബനി  ഈഡന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനിഫല  മനനിസഭയനിഫല  എത്ര  മനനിമഭാര്ഫക്കതനിഫര  ഇതുവഫര

വനിജനിലന്സനിഫന്റെ തസരനിതഭാകനസഷണല നടന്നനിട്ടുണട്ട്; കകേഭാടതനി നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരല എത്ര

മനനിമഭാര്ഫക്കതനിഫര അകനസഷണല ആരലഭനിക്കുകേയുണഭായനി;  പരഭാതനികേള സലബനനിച

വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏഫതഭാഫക്ക  കകേസകേളനില്  തസരനിതഭാകനസഷണല  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്;

അകനസഷണത്തനില് ഏഫതങ്കനിലുല മനനിമഭാര് കുറക്കഭാരഭാഫണന്നട്ട് കേഫണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഈ മനനിസഭയനിഫല ഏഫതങ്കനിലുല മനനി ഫകേഭാലകക്കസനില് പ്രതനിയഭാകണഭാ;

വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഫകേഭാലകക്കസനില്  പ്രതനിയഭായ  വലക്തനി  മനനിയഭായനി  തുടരുന്നതട്ട്

നനിക്ഷട്ട്പക്ഷ അകനസഷണഫത്ത ബഭാധനിക്കുഫമന്നതനിനഭാല് അകദ്ദേഹല മനനിസഭാനത്തട്ട്

തുടരുന്നതട്ട് ഉചേനിതമഭാഫണന്നട്ട് കേരുതുനകണഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ശതീമതനി ഫജ.  കമഴനിക്കുടനി അമ്മേയതനിരഭായനി വനിജനിലന്സട്ട് കകേഭാടതനി

നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരല  കേശുവണനി  വഭാങ്ങനിയതനിഫല  ക്രമകക്കടുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്

തസരനിതഭാകനസഷണല  (കേമ്മ്യൂ.വനി  74/16/എസട്ട്.ഐ.യു-1)  നടത്തനിയതനില് ശതീമതനി ഫജ.

കമഴനിക്കുടനിഅമ്മേ  കുറക്കഭാരനിയല  എന്നട്ട്  കേഫണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാഫപകനിലുല

മത്സലഫഫെഡനിലുല  മഭാകനജനിലഗട്ട്  ഡയറക്ടര്മഭാഫര  നനിയമനിചതനിഫല  അഴനിമതനി

സലബനനിചട്ട്  ശതീമതനി  ഫജ.  കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേയ്ഫക്കതനിഫര  കേത.വനി.26/16/

എസട്ട്.ഐ.യു-II നമ്പര് സതസരഭാകനസഷണല നടത്തനിവരുന. കകേഭാവളല എല.എല്.എ.

ശതീ. എല. വനിന്ഫസന്റെനിഫന്റെ പരഭാതനിയുഫട അടനിസഭാനത്തനില് ബഹു. തനിരുവനന്തപുരല

എന്കേസയറനി കേമ്മേതീഷണര് ആന്റെട്ട് ഫസഷലല് ജഡ്ജട്ട് സനി.എല.പനി.  നമ്പര്  59/17-ല്

മുന് ടവദതതനി  വകുപ്പുമനനി  (ഇകപഭാള കദവസസല വകുപ്പുമനനി)  ശതീ.  കേടകേലപള്ളനി

സകരന്ദ്രഫനതനിഫര ഒരു അകനസഷണല നടത്തനിവരുന.

(സനി &ഡനി) വനിവരല കശഖേരനിച്ചുവരുന.
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കകേഭാര്ടട്ട് കകേഭാലപക ട്ട്

215  (238)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനിയനില്  കകേഭാര്ടട്ട്  കകേഭാലപകട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  ബജറനില്  പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ചേഭാലക്കുടനിയനിഫല  കകേഭാര്ടട്ട്
കകേഭാലപകട്ട്  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അടനിയന്തര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) ചേഭാലക്കുടനിയനില് കകേഭാര്ടട്ട് കകേഭാലപകട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള പഭാന്
ടഹകക്കഭാടതനി  അലഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്ന  കേഭാരലല
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

റനിസട്ട് അലവന്സട്ട്

216  (239)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴനി  അലനി :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അഗ്നനിശമന വകുപനിനട്ട് കേതീഴനിലുള്ള സ്കൂബ ടതീമലഗങ്ങള 2016 വര്ഷത്തനില്
എത്ര  രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  പഫങ്കടുത്തനിട്ടുണട്ട്;  ഇവര്ക്കട്ട്  ഏഫതലഭാല
ബഹുമതനികേളഭാണട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് ; വനിശദഭാലശങ്ങൾ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇത്തരല  ബഹുമതനികേകളഭാഫടഭാപല  ഓകരഭാ  അലഗത്തനിനുല  നല്കുന്ന
സഭാമ്പത്തനികേ  ആനുകൂലലല  എത്രയഭാഫണന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  നനിലവനില്
നല്കേനിവരുന്ന  ഈ  ആനുകൂലലല  തതീഫര  തുച്ഛമഭാഫണന്ന  കേഭാരലല
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  അതതീവ  സഭാഹസനികേമഭായ  രക്ഷഭാദദൗതലത്തനില്  ഏര്ഫപടുന്ന  സ്കൂബ
ടതീമലഗങ്ങളക്കട്ട്  കസനയനിഫല  മറലഗങ്ങളക്കുള്ളതനിഫനക്കഭാള  കൂടുതല്  റനിസട്ട്
ഏഫറടുകക്കണനിവരുനഫണന്ന കേഭാരലല കബഭാധലഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  മറട്ട്  കസനഭാലഗങ്ങളക്കട്ട്  നല്കുന്നതനിനട്ട്  തുലലമഭായ  റനിസട്ട്  അലവന്സട്ട്
മഭാത്രല  ഇവര്ക്കട്ട്  നല്കുന്നതട്ട്  നലഭായമഫലന്ന  കേഭാരലല  പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ  ;  സ്കൂബ
ടതീമലഗങ്ങള ഏഫറടുകക്കണനി വരുന്ന കജഭാലനിയുഫട പ്രകതലകേ റനിസട്ട് പരനിഗണനിചട്ട് റനിസട്ട്
അലവന്സട്ട് വര്ദനിപനിചട്ട് നല്കുന്ന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരല

(എ)  അഗ്നനിശമന  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിലുളള  സ്കൂബഭാ  ടതീമലഗങ്ങള  2016
വര്ഷത്തനില്  157  രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  പഫങ്കടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇവര്ക്കട്ട്  കേലഭാഷട്ട്
റനിവഭാര്ഡട്ട്, കേമകന്റെഷന് സര്ടനിഫെനിക്കറട്ട് എന്നനിവ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ഏര്ഫപടുന്ന  സ്കൂബഭാ  അലഗങ്ങളക്കട്ട്
50  രൂപ,  100  രൂപ എന്നനിങ്ങഫന കേലഭാഷട്ട്  റനിവഭാര്ഡഭാണട്ട്  നല്കേനിവരുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട്
ഇവര്  നടത്തുന്ന  ആത്മഭാര്ത  കസവനത്തനിനുളള  കപ്രഭാത്സഭാഹനമഭാണട്ട്.  അതനിഫന
ആനുകൂലലമഭായനി കേണക്കഭാകക്കണതനില.

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി) സ്കൂബഭാ ടതീമലഗങ്ങള ഏഫറടുകക്കണനിവരുന്ന കജഭാലനിയുഫട പ്രകതലകേ റനിസട്ട്
പരനിഗണനിചട്ട്  അലവന്സട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്  സലബനനിചട്ട്  ഫെയര്  ആന്റെട്ട്  ഫറസമ്മ്യൂ
ഡയറക്ടര് ജനറലനിഫന്റെ നനിര്കദ്ദേശല ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഫെയര് കസ്റ്റഷനട്ട് ഉപകേരണങ്ങള

217 (240) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എല  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുക്കല  ഫെയര്  കസ്റ്റഷനട്ട്  പ്രഭാകദശനികേ  സഭാഹചേരലത്തനിനനുസരനിചട്ട്
ഉപകേരണങ്ങള ലഭലമഭാക്കണഫമന്ന ആവശലല ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) എങ്കനില് ഉപകേരണങ്ങള അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 2016-17-ഫല വഭാര്ഷനികേ പദതനി വനിഹനിതമുപകയഭാഗനിചട്ട്  വഭാഹനങ്ങളുല
ഉപകേരണങ്ങളുല  വഭാങ്ങുന്നതനിനുളള നടപടനി  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ആയവ ലഭലമഭാകുന്ന
മുറയട്ട് മുക്കല ഫെയര്കസ്റ്റഷഫന്റെ കേഭാരലത്തനിലുല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

അഗ്നനിരക്ഷഭാ നനിലയല

218 (241) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭായലകുളല അഗ്നനിരക്ഷഭാ നനിലയത്തനില് രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായുള്ള
ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങളുഫട  അപരലഭാപ്തതയുല  നനിലവനിലുള്ള  ഉപകേരണങ്ങളുഫട
കേഭാലപഴക്കവുല  അഗ്നനിശമന  കസനയുഫട  സഗമമഭായ  പ്രവര്ത്തനഫത്ത
ബഭാധനിക്കുനണട്ട് എന്ന വസ്തുത ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  എങ്കനില്  അടനിയന്തര  രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ  നതമഭാറനികേട്ട്
ബഭാഗട്ട്,  കപഭാര്ടബനിള  പമ്പട്ട്,  ഫചേയനിന്  കസഭാ,  പവര്  കേടര്  ആന്റെട്ട്  ജഭാക്കട്ട്  ഹഭാമര്,
ഫസര്ചട്ട് ടലറട്ട് എന്നനിവ പ്രസ്തുത യൂണനിറനിനട്ട് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) ചേനില ആധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങളുഫട അപരലഭാപ്തത ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  2016-17  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  വനിഹനിതമുപകയഭാഗനിചട്ട്  വഭാഹനങ്ങളുല
ഉപകേരണങ്ങളുല  വഭാങ്ങുന്നതനിനുളള നടപടനി  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ആയവ ലഭലമഭാകുന്ന
മുറയട്ട് കേഭായലകുളല ഫെയര് കസ്റ്റഷഫന്റെ കേഭാരലവുല പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഫെയര് കസ്റ്റഷന്

219 (242) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് ചേഭാരുലമൂടട്ട് കകേന്ദ്രമഭാക്കനി ഒരു ഫെയര് കസ്റ്റഷന്
ആരലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദ വനിവരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  സലല  ഏഫറടുക്കുന്നതനികലയഭായനി  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; സസതീകേരനിച നടപടനിയുഫട വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  നനിലവനില്  തുടങ്ങഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  ഫെയര്  കസ്റ്റഷനുകേളുഫട  പടനികേയനില്
ചേഭാരുലമൂടട്ട്  ഉളഫപടനിടനില.  ഫെയര്  കസ്റ്റഷന്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ
സലല  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  മുന്ഗണനഭാ  ക്രമമനുസരനിചട്ട്  ഫെയര്  കസ്റ്റഷന്
തുടങ്ങുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്ന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഫെയര്  കസ്റ്റഷന്  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വകുപനിനട്ട്  സദൗജനലമഭായനി
റവനമ്മ്യൂ/ഫപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് പുറകമ്പഭാക്കട്ട്/പഞഭായത്തട്ട് വകേ അനുകയഭാജലമഭായ ഭൂമനി
ലഭനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  പ്രഭാരലഭ  നടപടനികേള  ആരലഭനിക്കഭാന്   സഭാധനിക്കുകേയുള.
ആയതനികലക്കഭായനി  അനുകയഭാജലമഭായ  സലല  അകനസഷനിച്ചുവരുന.  കേലട
ഇറനികഗഷന്  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  വകേ  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന  ഫകേടനിടല  ഫപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്
നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  വഭാടകേ  ഈടഭാക്കനി  നല്കേഭാഫമന്നട്ട്  മഭാകവലനിക്കര-തഭാമരക്കുളല
ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്  ഫസക്രടറനി  അറനിയനിചനിരുന.  എന്നഭാല്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
പ്രവര്ത്തനല  ആരലഭനിക്കണഫമങ്കനില്  സനിരല  സലവനിധഭാനല  ആകുന്നതുവഫര
ഫകേടനിടവഭാടകേ  നല്കുന്നതനിനുല  അനുബന  സദൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിനുല
പഞഭായത്തട്ട്  അധനികൃതര്  തയ്യഭാറഭാകുഫമങ്കനില്  മഭാത്രകമ  കസ്റ്റഷന്
ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുമഭായനി മുകമ്പഭാടട്ട് കപഭാകേഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള എന്നട്ട്
ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് ഫസക്രടറനിഫയ അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.
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ഫെയര്കഫെഭാഴനിനട്ട് ഫകേടനിടല

220 (243)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന്  :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  ഫെയര്കഫെഭാഴനിനട്ട്  ഫകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  കുഴല്മന്ദല
ജലകസചേന  വകുപനിഫന്റെ  സലല  ടകേമഭാറനിക്കനിട്ടുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
എത്രകത്തഭാളമഭായനി എന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഫകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനല എന്നട്ട് തുടങ്ങുല എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ആലത്തൂര് ഫെയര് ആന്റെട്ട് ഫറസമ്മ്യൂ കസ്റ്റഷഫന്റെ ഫകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
സലല ടകേമഭാറനിക്കനിട്ടുന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പ്രസ്തുത സലത്തട്ട് ഫകേടനിടല നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് സലത്തനിഫന്റെ ഫസച്ചുല
ഫകേടനിടത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  ഫെലഗ്ഷണല്  റനികേസയന്ഫമന്റെട്ട്സട്ട്,  ജതീവനക്കഭാരുഫട
വനിവരങ്ങള  എന്നനിവ  ഫപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിനട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ജലകസചേന
വകുപനില്നനിനല സലല വകുപനിനട്ട് ടകേമഭാറനി ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് ഫകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണല
ആരലഭനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.

ഫെയര് കസ്റ്റഷന്

221  (244)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17  വര്ഷഫത്ത പുതുക്കനിയ ബജറനില് നനിലമ്പൂര് ഫെയര് കസ്റ്റഷനട്ട്
പ്രഖേലഭാപനിചനിരുന്ന 5 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിക്കുന്നതനിഫന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതുവഫര
ആഫയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലമ്പൂര് ഫെയര് കസ്റ്റഷനട്ട് സസന്തമഭായനി സലല കേഫണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉഫണങ്കനില് സലല ഏഫറടുക്കല് നടപടനിയുഫട വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലമ്പൂര്  ഫെയര്  കസ്റ്റഷനനില്  എത്ര  ജതീവനക്കഭാരുഫട  കുറവുണട്ട്;
എഫന്തലഭാല  ഉപകേരണങ്ങളുഫട  അപരലഭാപ്തതയഭാണട്ട്  ഫെയര്  കസ്റ്റഷനനിലുളളതട്ട്;
വനിശദഭാലശങ്ങൾ നൽകുകമഭാ ;

(ഡനി)  ആവശലത്തനിനട്ട്  ഉപകേരണങ്ങള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഉപകേരണങ്ങളുഫട  അപരലഭാപ്തത  സൂചേനിപനിചട്ട്
സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് നനികവദനല ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉഫണങ്കനിൽ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  2016-17  വര്ഷഫത്ത  പുതുക്കനിയ  ബജറനില്  നനിലമ്പൂര്  ഫെയര്

കസ്റ്റഷനുകവണനി തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിടനില.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ഫപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിഫന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള സലല ഫെയര്

ആന്റെട്ട്  ഫറസമ്മ്യൂ  സര്വ്വതീസസട്ട്  വകുപനികലക്കട്ട്  ടകേമഭാറല  ഫചേയട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി)  നനിലമ്പൂര് നനിലയത്തനില് രണട്ട് ലതീഡനിലഗട്ട് ഫെയര്മഭാന്,  രണട്ട് ഫെയര്മഭാന്

ടഡ്രവര്, മൂന്നട്ട് ഫെയര്മഭാന് എന്നതീ ഒഴനിവുകേളഭാണുള്ളതട്ട്.

നനിലമ്പൂര് നനിലയത്തനികലക്കട്ട് ആവശലമഭായ ഉപകേരണങ്ങളുഫട വനിവരല ചുവഫട

കചേര്ക്കുന.

ക്രമ നമ്പര് ആവശലമഭായ ഉപകേരണല  എണല

1 കേമ്മ്യൂ.ആര്.വനി. 1

2 സ്കൂബ (ടലറട്ട് ഫവയ്റട്ട്) ഫസയര് സനിലനിണര് ഉളഫപഫട 4

3 എയര് ഫെനിലനിലഗട്ട് കേലപ്രസര് (ബനി.എ.ഫസറട്ട്, സ്കൂബ എന്നനിവയട്ട്) 1

4 ഫെയര് സമ്മ്യൂടട്ട് (ഗലബൂടട്ട്, ഫഹല്മറട്ട് ഉളഫപഫട) 10

5 ഇന്ഫ്ളഭാറബനിള എമര്ജന്സനി ലഭാമ്പട്ട് 2

6 കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട് കേടര് & ചേനിപര് 2 ഫസറട്ട്

7 കപഭാര്ടബനിള ജനകററര് 1

8 ബനി.എ.ഫസറട്ട് (ഫസയര് സനിലനിണര് ഉളഫപഫട) 5

(ഡനി)  നനികവദനല  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടുതല്  ഉപകേരണങ്ങള  ലഭലമഭാകുന്ന

മുറയട്ട്  ആവശലകേത  കേണക്കനിഫലടുത്തുല  മറ്റുല  നനിലയങ്ങകളഭാഫടഭാപല

നനിലമ്പൂര്  നനിലയത്തനികലക്കുല  കൂടുതല്  ഉപകേരണങ്ങള  നല്കുന്ന  കേഭാരലല

പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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ഫടയനിനനിലഗട്ട് കേഭാലയളവട്ട് സര്വ്വതീസഭായനി പരനിഗണനിക്കല്

222 (245) കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫെട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫെട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള ഫെയര് ആന്റെട്ട് ഫറസമ്മ്യൂ സര്വ്വതീസനില് ഫെയര്മഭാന് തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്
ഒരു  വര്ഷഫത്ത  ഫടയനിനനിലഗട്ട്  പൂര്ത്തനികേരനിചതനിനട്ട്  കശഷല  കജഭാലനിയനില്
പ്രകവശനിചവര്ക്കട്ട്  ഫടയനിനനിലഗട്ട്  കേഭാലയളവട്ട്  സര്വ്വതീസഭായനി  പരനിഗണനിച്ചുഫകേഭാണട്ട്
ഉത്തരവട്ട് പുറഫപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഫടയനിനനിലഗട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷല  ഫെയര്  ആന്റെട്ട്  ഫറസമ്മ്യൂ
സര്വ്വതീസനില് കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിചവരനില്നനിന്നട്ട് മറ്റു സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളനികലക്കട്ട്
റനിലതീവട്ട് ഫചേയ്തുകപഭായവര്ക്കട്ട് ഈ ആനുകൂലലല നനിലവനില് ലഭലമഭാകണഭാ;

(സനി)  ഫടയനിനനിലഗട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷല  കപഭാലതീസട്ട്  സര്വ്വതീസനില്
കജഭാലനിയനില്  പ്രകവശനിചവരനില്  നനിന്നട്ട്  മറട്ട്  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളനികലക്കട്ട്  റനിലതീവട്ട്
ഫചേയ്തുകപഭായവര്ക്കട്ട് ഈ ആനുകൂലലല നല്കുനകണഭാ; എങ്കനില് പ്രസ്തുത ഉത്തരവനിഫന്റെ
പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഫെയര് & ഫറസമ്മ്യൂ സര്വ്വതീസനില് കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിചവരനില്നനിന്നട്ട് മറ്റു
സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളനികലക്കട്ട്  റനിലതീവട്ട്  ഫചേയ്തുകപഭായവര്ക്കുല  ഈ  ആനുകൂലലല
ലഭലമഭാക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഫടയനിനനിലഗട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷല കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിചവര്ക്കട്ട്
ഫടയനിനനിലഗട്ട് കേഭാലയളവട്ട് സര്വ്വതീസഭായനി പരനിഗണനിച്ചുഫകേഭാണട്ട്  19-6-2012-ഫല സ.ഉ.
(എല.എസട്ട്.)  161/2012/ആഭലന്തരല  നമ്പര് ഉത്തരവട്ട്  പുറഫപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്
19-6-2012-ല് ഈ സര്വ്വതീസനിലുളള എലഭാ ജതീവനക്കഭാര്ക്കുല ബഭാധകേമഭാണട്ട്.

(ബനി)  19-6-2012-നുകശഷല  ഫെയര്  ആന്റെട്ട്  ഫറസമ്മ്യൂ  സര്വ്വതീസസട്ട്  വകുപനില്
നനിന്നട്ട് വനിടുതല് ഫചേയട്ട് മറട്ട് വകുപ്പുകേളനികലക്കട്ട് കപഭായവര്ക്കുല  19-6-2012-ഫല സ.ഉ.
(എലഎസട്ട്.) 161/2012/ആഭലന്തരല നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് ബഭാധകേമഭാണട്ട്.

(സനി)  ഫടയനിനനിലഗട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷല  കപഭാലതീസട്ട്  സര്വ്വതീസനില്
കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിചവരനില്നനിന്നട്ട് മറട്ട് സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളനികലക്കട്ട് റനിലതീവട്ട് ഫചേയ്തു
കപഭായവര്ക്കട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  പരനിശതീലന കേഭാലല  സര്വ്വതീസഭായനി  പരനിഗണനിച്ചുഫകേഭാണട്ട്  
23-5-2016-ല്  സ.ഉ.(എലഎസട്ട്.)  160/2016/ആഭലന്തരല  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്
പുറഫപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. പ്രസ്തുത ഉത്തരവനിഫന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലലല  19-6-2012-ല്  ഈ  വകുപനില്  ബനഫപട
തസ്തനികേയനില്  തുടരുന്ന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  മഭാത്രമഭായനി  പരനിമനിതഫപടുത്തനിയനിരുന.
19-6-2012-നട്ട്  മുന്പട്ട്  ഫെയര്  ആന്റെട്ട്  ഫറസമ്മ്യൂ  സര്വ്വതീസസട്ട്  വകുപനില്നനിന്നട്ട്
പരനിശതീലനല  വനിജയകേരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയകശഷല  വനിടുതല്  ഫചേയട്ട്  മറട്ട്
വകുപ്പുകേളനികലക്കട്ട്  കപഭായവര്ക്കുല  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലലല  നല്കേണഫമന്ന  ആവശലല
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ഒറപഭാലല ഫെയര് കസ്റ്റഷന്

223 (246)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഫെയര് കസ്റ്റഷന് നനിലവനിലനിലഭാത്ത ഒറപഭാലല മണ്ഡലത്തനില് ഫെയര് കസ്റ്റഷന്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എഫന്തഭാഫക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  വനിശദഭാലശല
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒറപഭാലല  ഫെയര്  കസ്റ്റഷനട്ട്  നനിലവനില്  എവനിഫടഫയങ്കനിലുല  ഭൂമനി
കേഫണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  ലക്കനിടനി  കപരൂര്  വനികലജനില്  ഒറപഭാലല
അഗ്നനി  രക്ഷഭാ  നനിലയല  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അനുവദനിചനിരുന്ന  37  ഫസന്റെട്ട്
പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  ഭൂമനി  "ഭുരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളല”  പദതനിയുഫട  രണഭാല  ഘടത്തനില്
ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട്  പതനിചട്ട്  നല്കേഭാന്  അനുകയഭാജലമഭായവയുഫട  ഇനത്തനില്
ഉളഫപടനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  ഫെയര്  ആന്റെട്ട്  ഫറസമ്മ്യൂ  വകുപനിനട്ട്  ലഭലമഭാക്കുവഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയനിലഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഒറപഭാലല  ഫെയര്  കസ്റ്റഷനട്ട്  നനിലവനില്
അനുകയഭാജലമഭായ സലല കേഫണത്തനിയനിടനില.

ഫെയര് കസ്റ്റഷന് ഫകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണല

224 (247) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  ഫെയര്  കസ്റ്റഷനട്ട്  സസന്തമഭായനി  ഫകേടനിടകമഭാ  സലകമഭാ
ഇലഭാഫയന്നതട്ട്  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;  ഫകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  സലല
കേഫണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഫെയര്  കഫെഭാഴനിനഭാവശലമഭായ  ഫകേടനിടല  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സർക്കഭാർ
ഉടമസതയനിലുള്ള സലല ലഭലമഭാകണഭാഫയനല ഇദൗ സലത്തട്ട് ആസഭാന മന്ദനിരല
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിലവനില് തടസങ്ങളുകണഭാഫയനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫെയര് കഫെഭാഴട്ട്  ഓഫെതീസനിനട്ട്  സസന്തമഭായനി ഫകേടനിടല  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുല
മറട്ട് സദൗകേരലങ്ങള ഏര്ഫപടുത്തുന്നതനിനുല അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.  ഫകേഭാലല  ജനിലയനില് കേരുനഭാഗപള്ളനി തഭാലൂക്കനില്
കേരുനഭാഗപള്ളനി  വനികലജനില്  കബ്ലൈഭാക്കട്ട്  നമ്പര്  10-ല്  ഉളഫപട  റതീസര്കവ്വ  നമ്പര്
584/4-ല്ഫപട ഫകേ.ഐ.പനി.യുഫട ഉടമസതയനിലുളള  14.98  ആര്.  സലല ഫെയര്
ആന്റെട്ട് ഫറസമ്മ്യൂ വകുപനിനട്ട് ടകേമഭാറല ഫചേയട്ട് ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് കവണനിയുളള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  ഫെയര്  ആന്റെട്ട്  ഫറസമ്മ്യൂ  കസ്റ്റഷനട്ട്  സസന്തമഭായനി
ഫകേടനിടല  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കചേഭാദലല  'എ'യുഫട  മറുപടനിയനില്  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുളള
സലകമഭാ  വകുപനിനട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായനിട്ടുളള  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലുളള
മകറഫതങ്കനിലുല  സലകമഭാ  ടകേമഭാറല  ഫചേയട്ട്  കേനിട്ടുന്ന  മുറയട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.

ഫകേഭായനിലഭാണനി ഫെയര് കസ്റ്റഷന്

225 (248)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേഭായനിലഭാണനിയനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  ഫെയര്  കസ്റ്റഷന്
പ്രവര്ത്തനമഭാരലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇനനി  എഫന്തലഭാല  കേഭാരലങ്ങള  ഫചേയ്യഭാനുഫണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഫകേഭായനിലഭാണനി നഗരസഭ ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ള തഭാല്ക്കഭാലനികേ സലവനിധഭാനല
ഫെയര്  ആന്റെട്ട്  ഫറസമ്മ്യൂ  അധനികൃതര് പരനികശഭാധനിചട്ട്  തൃപ്തനികേരഫമന്നട്ട്  കരഖേഫപടുത്തനിയ
റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) ഫെയര് കസ്റ്റഷനട്ട് അതലഭാവശലമഭായനി കവണ വഭാഹനങ്ങളുഫട കേഭാരലത്തനിലുല
ജതീവനക്കഭാഫര നനിയമനിക്കുന്ന കേഭാരലത്തനിലുല സമര്പനിച ഫപ്രഭാകപഭാസലനില് സസതീകേരനിച
നടപടനികേളുഫട പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) ഫകേഭായനിലഭാണനിയനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ ഫെയര് കസ്റ്റഷനട്ട് ആവശലല
കവണ  വഭാഹനങ്ങളുല  ജതീവനക്കഭാഫരയുല  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്  സലബനനിചട്ട്  ഫെയര്
ആന്റെട്ട്  ഫറസമ്മ്യൂ  സര്വ്വതീസസട്ട്  ഡയറക്ടര്  ജനറല്  ലഭലമഭാക്കനിയ  നനിര്കദ്ദേശല
സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ഗലഭാകരജട്ട്,  ജതീവനക്കഭാരുഫട  ഫറസ്റ്റട്ട്  റല
എന്നനിവയുഫട  പണനികേള  അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  കേറന്റെട്ട്,  ഫടലനികഫെഭാണ്
സദൗകേരലങ്ങള എന്നനിവ ലഭലമഭാക്കഭാനുണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി) ഇതുസലബനനിചട്ട് ഫെയര് ആന്റെട്ട് ഫറസമ്മ്യൂ സര്വ്വതീസസട്ട് ഡയറക്ടര് ജനറല്
ലഭലമഭാക്കനിയ ഫപ്രഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
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വനനിതഭാ തടവുകേഭാര്

226  (249)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിവനിധ ജയനിലുകേളനിലഭായനി എത്ര വനനിതഭാ തടവുകേഭാരഭാണട്ട് നനിലവനിലുളളതട്ട്;

(ബനി)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  എത്ര  വനനിതഭാ  തടവുകേഭാര്ക്കട്ട്  ശനിക്ഷഭാ
കേഭാലഭാവധനിയനില് ഇളവട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇകത  കേഭാലയളവനില്  പുരുഷന്മഭാരഭായ  എത്ര  തടവുകേഭാര്ക്കട്ട്  ശനിക്ഷഭാ
കേഭാലഭാവധനിയനില് ഇളവട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട് ;

(ഡനി)  വനിവനിധ ജയനിലുകേളനില് കേഴനിയുന്നവരനില് ക്രമപ്രകേഭാരല അര്ഹരഭാഫണന്നട്ട്
കേഫണത്തനിയ  വനനിതഭാ  തടവുകേഭാര്ക്കട്ട്  ശനിക്ഷഭാ  കേഭാലഭാവധനിയനില്  ഇളവട്ട്
നല്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശല പരനിഗണനയനിലുകണഭാഫയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേരളത്തനിഫല  വനിവനിധ  ജയനിലുകേളനിലഭായനി  ആഫകേ  195  വനനിതഭാ
തടവുകേഭാരുണട്ട്.

(ബനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  12  വനനിതഭാ  തടവുകേഭാര്ക്കട്ട്  ശനിക്ഷഭാ
കേഭാലഭാവധനിയനില് ഇളവട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  2797  പുരുഷ  തടവുകേഭാര്ക്കട്ട്  ശനിക്ഷഭാ
കേഭാലഭാവധനിയനില് ഇളവട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.

ജയനില് പരനിഷ്കരണല

227 (250) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന് :
ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലുണനി :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .    ഫകേ  .    ഫജ  .    മഭാകനി :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനഫത്ത  ജയനിലുകേളുഫട  മുഖേച്ഛഭായ  മഭാറ്റുന്നതനിനുല  തടവുകേഭാരുഫട
കക്ഷമല ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി എഫന്തലഭാല പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുഫട  ഭരണഭാനുമതനിയഭാണട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുള്ളഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തടവുകേഭാര്ക്കട്ട് വനിജഭാനവുല വരുമഭാനവുല പ്രദഭാനല ഫചേയ്യുന്നകതഭാഫടഭാപല
ജയനില് നവതീകേരണല സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് എഫന്തലഭാല കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് പദതനിയനില്
ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;
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(ഡനി)  തടവുകേഭാരുഫട  ഫതഭാഴനില്  പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി  എഫന്തലഭാല
സലവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ഏര്ഫപടുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനഫത്ത  ജയനിലുകേളുഫട  മുഖേച്ഛഭായ  മഭാറ്റുന്നതനിനുല  തടവുകേഭാരുഫട
കക്ഷമല ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ജയനിലുകേളുഫട  നവതീകേരണല,  തടവുകേഭാരുഫട കക്ഷമല
എന്നതീ  വഭാര്ഷനികേ  പദതനികേള  മുകഖേന  നനിരവധനി  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണട്ട്. നടപട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് (2016-17) ടനി വഭാര്ഷനികേ പദതനികേള
മുകഖേന തഭാഫഴപറയുന്ന പദതനികേളഭാണട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ജയനിലുകേളുഫട നവതീകേരണല

1. ആലപ്പുഴ ജനിലഭാ ജയനിലനില് പുതനിയ ഫകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണല.

2. പത്തനലതനിട ജനിലഭാ ജയനിലനില് പുതനിയ ഫകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണല.

3. അഞട്ട് ജയനിലുകേളനില് (ജനിലഭാ ജയനില് എറണഭാകുളല, ജനിലഭാ ജയനില് വനിയ്യൂര്, 
സബട്ട് ജയനില് ചേഭാവക്കഭാടട്ട്,  ഫസഷലല് സബട്ട് ജയനില് കേണ്ണൂര്,  മൂവഭാറ്റുപുഴ)  
അടുക്കളകേളുഫട നവതീകേരണല

4. കദവനികുളല  ഫസഷലല്  സബട്ട്  ജയനിലനിഫല  ചുറ്റുമതനിലനിഫന്റെ  സലരക്ഷണ  
ഭനിത്തനിയുഫട നവതീകേരണല.

തടവുകേഭാരുഫട കക്ഷമല

1. തനിരുവനന്തപുരല,  കേണ്ണൂര് ഫസന്ടല് ജയനിലുകേളനില് പ്രഭാര്തനഭാ ഹഭാള,  
കയഭാഗ / ഫമഡനികറഷന് ഹഭാള എന്നനിവയുഫട നനിര്മ്മേഭാണല.

2. തടവുകേഭാര്ക്കട്ട് കവണനിയുളള ഫതഭാഴനില് പരനിശതീലനല.

3. തനിരുവനന്തപുരല  ഫസന്ടല്  ജയനിലനിഫല  FREE  FASHIONISTA  
യൂണനിറട്ട് വനിപുലതീകേരണല.

4. ജയനില്  കക്ഷമ ദനിനഭാകഘഭാഷല,  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുകവണനിയുളള റനിഫഷര്  
കകേഭാഴട്ട് എന്നനിവ സലഘടനിപനിക്കുകേ.

5. ഫസന്ടല്  ജയനിലുകേളനില്  കുടനിഫവള്ള  ശുദതീകേരണത്തനിനഭായനി  ആര്.ഒ.  
പഭാന്റെട്ട് സഭാപനിക്കല്.

6. ഫസന്ടല് ജയനിലുകേളനില് പവര് കലഭാണ്ഡ്രനി സഭാപനിക്കല്.

7. തനിരുവനന്തപുരല  വനനിതഭാ  ജയനിലനില്  നഭാപ്കേനിന്  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറട്ട്  
സഭാപനിക്കല്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 269

8. ചേതീകമനനി തുറന്ന ജയനിലനില് വനിവനിധ ഫെഭാമുകേളുഫട വനിപുലതീകേരണല.

9. കേണ്ണൂര് ഫസന്ടല് ജയനിലനില് കേമ്പമ്മ്യൂടര് ലഭാബട്ട് സഭാപനിക്കല്.

       ടനി വഭാര്ഷനികേ പദതനികേളക്കട്ട് പുറകമ 13-ാം ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷന് അവഭാര്ഡട്ട്
തുകേ വനിനനികയഭാഗനിചട്ട് നനിര്മ്മേഭാണല ആരലഭനിച അഞട്ട് പുതനിയ ജയനിലുകേളുഫട (അതതീവ
സരക്ഷഭാ ജയനില് വനിയ്യൂര്, ഫസന്ടല് ജയനില് തവനൂര്, ജനിലഭാ ജയനില് മുടല, ഫസഷലല്
സബട്ട് ജയനില് ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട, ജനിലഭാ ജയനില് പഭാലക്കഭാടട്ട്) നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  പ്രവര്ത്തനല  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനിയുല  ജയനില്  വകുപട്ട്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ജയനിലുകേളുഫട  നവതീകേരണല
വഭാര്ഷനികേ  പദതനിക്കട്ട്   1 കകേഭാടനി  രൂപയുഫടയുല  തടവുകേഭാരുഫട  കക്ഷമല  പദതനിക്കട്ട്
5.25  കകേഭാടനി  രൂപയുഫടയുല  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  ജയനിലുകേളുഫട  നവതീകേരണല  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിക്കുകവണനി
ഫപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിഫന്റെ  അക്കദൗണട്ട്  ഫഹഡനില്  വകേയനിരുത്തനിയ  11  കകേഭാടനി
രൂപയ്ക്കുളള  പദതനികേകേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

13-ാം  ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷന്  അവഭാര്ഡട്ട്  തുകേ  വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ
ആരലഭനിച  അഞട്ട്  പുതനിയ  ജയനിലുകേളുഫട  (അതതീവ  സരക്ഷഭാ  ജയനില്  വനിയ്യൂര്,
ഫസന്ടല്  ജയനില്  തവനൂര്,  ജനിലഭാ  ജയനില്  മുടല,  ഫസഷലല്  സബട്ട്  ജയനില്
ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട, ജനിലഭാ ജയനില് പഭാലക്കഭാടട്ട്) നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
പ്രവര്ത്തനല  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുളള  പദതനികേളക്കട്ട്  32.965  കകേഭാടനി  രൂപയുഫട
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  തടവുകേഭാര്ക്കട്ട്  വനിജഭാനവുല  വരുമഭാനവുല  പ്രദഭാനല  ഫചേയ്യുന്നതനിനഭായനി
തഭാഫഴപറയുന്ന  പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്:

1. കേമ്പമ്മ്യൂടര്  പരനിശതീലനല,  ടഡ്രവനിലഗട്ട്  പരനിശതീലനല,  ഇലകതീഷലന് കകേഭാഴട്ട്,
വയര്മഭാന്  കകേഭാഴട്ട്,  ഓഫെതീസട്ട്  ഓകടഭാകമഷന്,  ഫഡട്ട്  ഫപ്രഭാഡക്ഷന്,  ഡനി.റനി.പനി.
ഇലകനികേട്ട്  വയറനിലഗട്ട്,  കേമ്പമ്മ്യൂടര് ഹഭാര്ഡട്ട് ഫവയര് ആന്റെട്ട് ഫമയനിന്റെനന്സട്ട്,  പലബനിലഗട്ട്,
ഫടയട്ട് ലറനിലഗട്ട്,  ബമ്മ്യൂടതീഷലന് കകേഭാഴട്ട്,  വഭാഹനങ്ങളുഫട റനിപയറനിലഗട്ട്,  സതീന് പ്രനിന്റെനിലഗട്ട്,
ഫടലനിവനിഷന്  ഫമക്കഭാനനിസല,  ഫെഭാഷന്  ഡനിടസനനിലഗട്ട്,  ഫമഭാടബല്  കഫെഭാണ്
റനിപയറനിലഗട്ട്,  അലുമനിനനിയല  ഫെഭാബനികക്കഷന്,  ഫവല്ഡനിലഗട്ട്,  എല്.ഇ.ഡനി.
ബളബട്ട്/കപപര്  കേലഭാരനി  ബഭാഗട്ട്/  ഫമഴുകുതനിരനി/  ചേന്ദനത്തനിരനി/  ഫെനികനഭായനില്/
കസഭാപ്പുഫപഭാടനി/കുട  എന്നനിവയുഫട  നനിര്മ്മേഭാണല  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ  ഫതഭാഴനില്
പരനിശതീലന പദതനികേള.
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2. തനിരുവനന്തപുരല  വനനിതഭാ  ജയനിലനില്  നഭാപ്കേനിന്  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറട്ട്  
സഭാപനിക്കല്.

3. കേണ്ണൂര് ഫസന്ടല് ജയനിലനില് കേമ്പമ്മ്യൂടര് ലഭാബട്ട് സഭാപനിക്കല്.

4. ചേതീകമനനി  തുറന്ന  ജയനിലനില്  പശു,  ആടട്ട്,  പന്നനി,  കകേഭാഴനി,  മുയല്  
എന്നനിവയുഫട ആധുനനികേ രതീതനിയനിലുളള പരനിപഭാലനത്തനിനുളള പരനിശതീലനല
നല്കുന്നതനിനുള്ള ഫെഭാമുകേളുഫട നനിര്മ്മേഭാണല.

     ജയനില് നവതീകേരണല സഭാദലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി തഭാഫഴപറയുന്ന പദതനികേളഭാണട്ട്
നടപട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷഫത്ത പദതനിയനില് ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

1. ആലപ്പുഴ ജനിലഭാ ജയനിലനില് പുതനിയ ഫകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണല.

2. പത്തനലതനിട ജനിലഭാ ജയനിലനില് പുതനിയ ഫകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണല.

3. അഞട്ട്  ജയനിലുകേളനില്  (ജനിലഭാ  ജയനില്  എറണഭാകുളല,  ജനിലഭാ  ജയനില്
വനിയ്യൂര്,  സബട്ട്  ജയനില്  ചേഭാവക്കഭാടട്ട്,  ഫസഷലല്  സബട്ട്  ജയനില്  കേണ്ണൂര്,
മൂവഭാറ്റുപുഴ) അടുക്കളകേളുഫട നവതീകേരണല.

4. കദവനികുളല  ഫസഷലല്  സബട്ട്  ജയനിലനിഫല  ചുറ്റുമതനിലനിഫന്റെ  സലരക്ഷണ
ഭനിത്തനിയുഫട നവതീകേരണല.

കൂടഭാഫത  13-ാം  ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷന്  അവഭാര്ഡട്ട്  തുകേ  വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണല  ആരലഭനിച  അഞട്ട്  പുതനിയ ജയനിലുകേളുഫട  (അതതീവ സരക്ഷഭാ ജയനില്
വനിയ്യൂര്,  ഫസന്ടല് ജയനില് തവനൂര്,  ജനിലഭാ ജയനില് മുടല,  ഫസഷലല് സബട്ട് ജയനില്
ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട, ജനിലഭാ ജയനില് പഭാലക്കഭാടട്ട്) നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുളള പദതനിയുല ജയനില് വകുപട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  (2016-17)  തടവുകേഭാരുഫട  കക്ഷമ
പദതനിയനില് ഉളഫപടുത്തനി തടവുകേഭാരുഫട ഫതഭാഴനില് പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി കേമ്പമ്മ്യൂടര്
പരനിശതീലനല,  ടഡ്രവനിലഗട്ട്  പരനിശതീലനല,  ഇലകതീഷലന് കകേഭാഴട്ട്,  വയര്മഭാന് കകേഭാഴട്ട്,
ഓഫെതീസട്ട്  ഓകടഭാകമഷന്,  ഫഡട്ട്  ഫപ്രഭാഡക്ഷന്,  ഡനി.റനി.പനി.,  ഇലകനികേട്ട്  വയറനിലഗട്ട്,
കേമ്പമ്മ്യൂടര്  ഹഭാര്ഡട്ട് ഫവയര്  ആന്റെട്ട്  ഫമയനിന്റെനന്സട്ട്,  പലബനിലഗട്ട്,  ഫടയട്ട് ലറനിലഗട്ട്,
ബമ്മ്യൂടതീഷലന് കകേഭാഴട്ട്,  വഭാഹനങ്ങളുഫട  റനിപയറനിലഗട്ട്,  സതീന്  പ്രനിന്റെനിലഗട്ട്,  ഫടലനിവനിഷന്
ഫമക്കഭാനനിസല,  ഫെഭാഷന്  ഡനിടസനനിലഗട്ട്,  ഫമഭാടബല്  കഫെഭാണ്  റനിപയറനിലഗട്ട്,
അലുമനിനനിയല ഫെഭാബനികക്കഷന്, ഫവല്ഡനിലഗട്ട്,  എല്.ഇ.ഡനി. ബളബട്ട്/കപപര് കേലഭാരനി
ബഭാഗട്ട്/ഫമഴുകുതനിരനി/ചേന്ദനത്തനിരനി/ഫെനികനഭായനില്/കസഭാപട്ട്  ഫപഭാടനി/കുട  എന്നനിവയുഫട
നനിര്മ്മേഭാണല തുടങ്ങനിയ വനിവനിധ ഫതഭാഴനില് പരനിശതീലന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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ജയനില് പരനിഷ്കഭാരങ്ങള

228 (251)  ശതീ  .    എല  .    ഉമ്മേര്  :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ജയനില്  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിഫന
സലബനനിചട്ട്  പഠനിചട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കുന്നതനിനട്ട്  സമനിതനിഫയ  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ
ഫയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ജയനില്  പരനിഷ്കരണല  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അതതീവ
സരക്ഷഭാജയനില് നനിര്മ്മേഭാണല പരനിഗണനയനിലുകണഭാ ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ ;

(സനി)  ജയനിലനില്  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പ്രവര്ത്തകേരുഫട  കസവനല
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ജയനില്  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിഫന
സലബനനിചട്ട് പഠനിചട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല നല്കുന്നതനിനഭായനി കഡഭാ.  അലകഭാണര് കജക്കബട്ട്
ഐ.പനി.എസട്ട്.(റനിട)  അദലക്ഷനഭായനി  ഒരു  ഏകേഭാലഗ  കേമ്മേതീഷന്
രൂപവല്ക്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിഫല വനിയ്യൂരനില് സലസഭാനഫത്ത ആദല അതതീവ സരക്ഷഭാ

ജയനില്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള  നടനവരുന.  33.16  കകേഭാടനി

രൂപയഭാണട്ട്  പദതനി  ഫചേലവട്ട്.  ആയതനിഫന്റെ  85  ശതമഭാനല  പ്രവൃത്തനികേള

പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴനിഞ്ഞു.  പ്രസ്തുത  ജയനിലനിഫന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണല  ഫപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്

വകുപഭാണട്ട്  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതട്ട്.  3  നനില  ജയനില്  ഫകേടനിടല,  ആശുപത്രനി  കബ്ലൈഭാക്കട്ട്,

ടലബറനി, ഓഫെതീസട്ട് ഫകേടനിടല എന്നനിവയുളഫപഫട 102500 ചേ.അടനി വനിസ്തതീര്ണമുള്ള

ഫകേടനിടങ്ങള, ചുറ്റുമതനില് (700 മതീറര്) എന്നതീ പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി കേഴനിഞ്ഞു.

ഫഡ്രയനികനജട്ട്  സലവനിധഭാനല,  നനിരതീക്ഷണ  ടവറനിഫന്റെ  ബഭാക്കനി  പ്രവൃത്തനികേള,

ഫപയനിന്റെനിലഗട്ട്,  അകപ്രഭാചട്ട് കറഭാഡട്ട്,  ഗഭാര്ഡട്ട് റല,  ടഹമഭാസ്റ്റട്ട് ടലറ്റുകേള സഭാപനിക്കുകേ

എന്നനിവ പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാനുണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  ജയനിലുകേളനില്  സന്നദ  സലഘടനകേളുഫട  കനതൃതസത്തനില്

അകന്തവഭാസനികേളക്കട്ട്  കേദൗണ്സനിലനിലഗട്ട്  നടത്തുനണട്ട്.  മൂന്നട്ട്  ഫസന്ടല്

ജയനിലുകേളനിലുല  ടസകേലഭാടനിസ്റ്റുകേളുഫട  കസവനല  ആഴ്ചയനിഫലഭാരു  ദനിവസല

ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ജയനിലുകേളനില് കേഴനിയുന്ന പ്രതനികേള

229 (252) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാടതനി ശനിക്ഷനിചട്ട് സലസഭാനഫത്ത ഫസന്ടല് ജയനിലുകേളനില് കേഴനിയുന്ന

പ്രതനികേളുഫട എണഫമത്ര;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷല എത്ര പ്രതനികേളക്കട്ട്

പകരഭാള  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;  പകരഭാളനില്  കപഭായ  എത്ര  കപര്  തനിരനിച്ചുവരഭാഫതയുണട്ട്;

അവര്ഫക്കതനിഫര എന്തട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു;

(സനി) ഏറവുല കൂടുതല് പ്രതനികേളുളള ജനില ഏതട്ട്?

ഉത്തരല

(എ) കകേഭാടതനി ശനിക്ഷനിചട്ട് സലസഭാനഫത്ത മൂന്നട്ട് ഫസന്ടല് ജയനിലുകേളനിലുമഭായനി

2256 പ്രതനികേളുണട്ട്.

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷല 763 പ്രതനികേളക്കട്ട് പകരഭാള

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. പകരഭാളനില് കപഭായനി തനിരനിച്ചുവരഭാത്ത 4 തടവുകേഭാരുണട്ട്. ഇവഫര കേഫണത്തനി

ജയനിലനില് തനിരനിഫകേ എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി) തനിരുവനന്തപുരല.

പ്രനിന്റെനിലഗട്ട് ഫഡസ്റ്റനികനഷന്

230 (253)  ശതീ  .    എല  .    ഉമ്മേര് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി

സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  കമഖേലയനിഫലയുല  സസകേഭാരലകമഖേലയനിഫലയുല  പ്രനിന്റെനിലഗട്ട്

സദൗകേരലങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്  കകേരളഫത്ത ഒരു പ്രനിന്റെനിലഗട്ട്  ഫഡസ്റ്റനികനഷനഭാക്കുന്ന

രതീതനിയനില് അചടനിവകുപനിഫന ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനഫമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉഫണങ്കനില് അതനിഫന്റെ നനിലവനിഫല സനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രനിന്റെനിലഗട്ട്  വകുപനിഫന്റെ ഫമഫലകപഭാക്കട്ട്  നയല മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്  മഫറഫന്തലഭാല

നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നഫതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഈ  വനിഷയത്തനില്  വനിശദമഭായ  പഠനല  നടത്തനി  സഭാദലതഭാ
റനികപര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി കഡഭാ. രഭാകജന്ദ്രകുമഭാര് അനയത്തട്ട് അദലക്ഷനഭായനി
5-11-2016-ഫല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)3025/16/ഉവനിവ.  പ്രകേഭാരല  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തസ്തുത സമനിതനിയുഫട റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിടനില.  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  ആയതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി) ശദയനില്ഫപടനിടനില.

ഡയറനി വനിതരണല

231  (254)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാല :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2017  ഫല സര്ക്കഭാര് ഡയറനി അചടനിചട്ട് വനിതരണല ഫചേയ്യുന്നതനിലുണഭായ
കേഭാലതഭാമസത്തനിഫന്റെ കേഭാരണങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ആദലല  അചടനിച  ഡയറനികേള മഭാറനി  അചടനികക്കണതഭായ സഭാഹചേരലല
ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉഫണങ്കനില്  ആരുഫട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  ഇങ്ങഫന  മഭാറനി
അചടനിചതട്ട്  എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  എത്ര ഡയറനികേള മഭാറനി  അചടനികക്കണനി വനഫവനല ഇക്കഭാരലത്തനില്
എത്ര രൂപയഭാണട്ട് നഷ്ടല സലഭവനിചനിട്ടുളളഫതനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) നഷ്ടത്തനിനട്ട് ഉത്തരവഭാദനികേളഭായവരനിൽനനിനല ഈ തുകേ ഈടഭാക്കഭാനുള്ള
എഫന്തലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളഫതന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) കേഭാലതഭാമസമുണഭായനിടനില.

(ബനി-ഡനി)  ഡയറനികേള പൂര്ണമഭായനി മഭാറനി അചടനികക്കണനി വന്നനിടനില.  അചടനി
പൂര്ത്തനിയഭായ വളഫര കുറചട്ട് എണല ഡയറനിയനിഫല ഏതഭാനുല കപജുകേള മഭാത്രമഭാണട്ട്
മഭാറനി അചടനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. അധനികേ ഫചേലവട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

മുന് സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാലഫത്ത തതീരുമഭാനങ്ങള

232  (255)  ശതീ  .    പനി  .    ഫകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇദൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷല മുന് സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ
അവസഭാന  കേഭാലഫത്ത  ഉത്തരവുകേള,  കേഭാബനിനറട്ട്  തതീരുമഭാനങ്ങള  ഇവ
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കേമ്മേനിറനിഫയ  ചുമതലഫപടുത്തനിയനിരുകന്നഭാ;  എങ്കനിൽ  ഇതനില്
ആഫരഭാഫക്കയഭാണട്ട് അലഗങ്ങൾ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
37/2020
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനി  പരനികശഭാധനിച  ഫെയലുകേള,  അവയനിഫല
ഓകരഭാന്നനിഫലയുല  വനിഷയങ്ങള,  ഓകരഭാ  ഫെയലനിലുല  കേമ്മേനിറനി  അന്തനിമമഭായനി
ഫഫകേഫക്കഭാണ  തതീരുമഭാനങ്ങള,  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടനിഫന്റെ  പകേര്പട്ട്  എന്നനിവ
ഉൾഫപഫടയുള്ള  വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേമ്മേനിറനി  ഇക്കഭാരലത്തനില് റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിടനിഫലങ്കനില് അതനിനുള്ള
കേഭാരണഫമഫന്തനല റനികപഭാര്ടട്ട് എകപഭാള സമര്പനിക്കുഫമനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  അവസഭാന  കേഭാലയളവനില്  1-1-2016  മുതല്
30-4-2016  വഫര  എടുത്തനിട്ടുളള  എലഭാ  മനനിസഭഭാകയഭാഗ  തതീരുമഭാനങ്ങളുല
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  ഒരു  മനനിസഭഭാ  ഉപസമനിതനിഫയ  ചുമതല
ഫപടുത്തനിയനിരുന. ചുവഫടപറയുന്നവരഭാണട്ട് ഉപസമനിതനിയനിഫല അലഗങ്ങള:

ശതീ. എ. ഫകേ. ബഭാലന് - കേണ്വതീനര്

ശതീ. വനി. എസട്ട്. സനനില്കുമഭാര് - ഫമമ്പര്

ശതീ. എ. ഫകേ. ശശതീന്ദ്രന് - ഫമമ്പര് 

ശതീ. രഭാമചേന്ദ്രന് കേടന്നപള്ളനി - ഫമമ്പര്

ശതീ. മഭാതത. ടനി. കതഭാമസട്ട് - ഫമമ്പര് 

കഡഭാ. ടനി. എല. കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട് - ഫമമ്പര് 

(ബനി&സനി)  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  റനികപഭാര്ടട്ട്  മനനിസഭ
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

അതനികവഗ ഫറയനില്പഭാത

233  (256)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനില് സഭാദലതഭാ പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനിയ അതനികവഗ ഫറയനില്
പഭാത  പദതനിയനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലഫയകൂടനി  ഉളഫപടുത്തഭാന്  നടപടനികേള
ഉണഭാകുകമഭാ;  കേണ്ണൂര്  ജനിലയുഫട  വടക്കന്  ഭഭാഗങ്ങളനിഫലയുല  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനിലയനിഫലയുല  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ഏഫറ  പ്രകയഭാജനകേരമഭാവുന്ന  ഈ  പദതനിയനില്
അതനിര്ത്തനി ജനിലയഭായ കേഭാസര്കഗഭാഡനിഫന ഉളഫപടുത്തനി പ്രഖേലഭാപനല ഉണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരല

അതനികവഗ  ഫറയനില്പഭാത  പദതനിയനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലഫയ
ഉളഫപടുത്തുന്നതട്ട് സലബനനിച പഠനല നടനഫകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 
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രഭാജലറഭാണനി എക ട്ട്പ്രസട്ട്

234 (257) ശതീ  .    പനി  .    ഉടബദുള്ള :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലമ്പൂര്-തനിരുവനന്തപുരല  റടനികലഭാടുന്ന  രഭാജലറഭാണനി  എകട്ട്പ്രസട്ട്
സസതന  ഫടയനിനഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട്  എഫന്തങ്കനിലുല
ശനിപഭാര്ശകേള സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ റടനിഫല പ്രധഭാന യഭാത്ര മഭാര്ഗ്ഗഫമന്ന നനിലയ്ക്കുല നനിരവധനി കരഭാഗനികേള
ആശയനിക്കുന്ന  ഫടയനിന്  എന്ന  നനിലയ്ക്കുല  രഭാജലറഭാണനി  എകട്ട്പ്രസനിഫന  സസതന
ഫടയനിനഭാക്കനി മഭാറഭാന് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഇല.

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ആവശലമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഫറയനില്കവ
മനഭാലയത്തനികനഭാടട്ട് അകപക്ഷനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഇ-ഫഹല്ത്തട്ട് പദതനി

235 (258) ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഇ-ഫഹല്ത്തട്ട്  പദതനിക്കഭായനി  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇദൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് പ്രസ്തുത കേഭാലയളവനില്
എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിച്ചുഫവനല  അതനിഫലത്ര  രൂപ
ലഭനിച്ചുഫവനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  രണഭാല  ഘടമഭായനി  ബഭാക്കനിയുള്ള  ഏഴട്ട്  ജനിലകേളനികലക്കട്ട്  പദതനി
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില് ഫപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇദൗ  പദതനിയുഫട  ഒന്നഭാല  ഘടത്തനിഫല  ഫടണര്  നടപടനികേള  ഏതട്ട്
വര്ഷമഭാണട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാലത്തട്ട് പദതനിക്കഭായനി കപ്രഭാജക്ടട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
തയ്യഭാറഭാക്കുകേയുല  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുകേയുല  ഫചേയ്തു.  പദതനി  പ്രവര്ത്തനത്തനിനു
കവണനി  ടഹഫലവല്  ഗകവണനിലഗട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുല  ഫടകനിക്കല്  അഡട്ട് ടവസറനി
കേമ്മേനിറനികേളുല  രൂപതീകേരനിച്ചു.  ഇ-ഫഹല്ത്തട്ട്  കകേരള  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  മഭാകനജുഫമന്റെട്ട്  യൂണനിറട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുല  ഫടണര്  നടപടനികേളനിലൂഫട  പദതനിക്കട്ട്  ആവശലമഭായ
കസഭാഫട്ട് ഫവയര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  ഏജന്സനിഫയ  ഫതരഫഞ്ഞടുക്കുകേയുല  ഫചേയ്തു.
ഈ  പദതനിക്കുള്ള  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതമഭായ  86.6945  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  43.3473
കകേഭാടനി രൂപ ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) കകേരളത്തനിഫല എലഭാ ജനിലകേളനിലുമുള്ള സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് ഈ
പദതനി  നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഏഴട്ട്  ജനിലകേള  വതീതല  രണട്ട്
ഘടമഭായനിടഭാണട്ട്  ലക്ഷലല  ടകേവരനിക്കുകേ.  ആദലഘടത്തനില്  തനിരുവനന്തപുരല,
ആലപ്പുഴ,  ഇടുക്കനി,  എറണഭാകുളല,  മലപ്പുറല,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എന്നതീ
ജനിലകേളനിലുല  രണഭാലഘടമഭായനി  മറട്ട്  ജനിലകേളനിലുമഭാണട്ട്  പദതനി  പ്രവര്ത്തനല
ആസൂത്രണല ഫചേയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  22-2-2014-ല് ഫടണര് ക്ഷണനിക്കുകേയുല ഏറവുല കുറഞ്ഞ തുകേ കേസഭാടട്ട്
ഫചേയ  M/s  Hewlett  Packard  India  Sales  Pvt.  Ltd.-നട്ട്  22.50  കകേഭാടനി  രൂപയട്ട്
24-9-2014-ല്  Letter  of  Award  നല്കുകേയുല  1-10-2014-ല്  കകേഭാണ്ടഭാക്ടട്ട്
ഒപനിടുകേയുല  ഫചേയ്തു.  ഫടണര്  നടപടനികേള  2014-ല്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിരുഫന്നങ്കനിലുല
കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  ഈ പദതനി ആരലഭനിചനിരുന്നനില.  തുടര്ന്നട്ട്  ഈ
സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്  അനുവദനിച  തുകേ  ലഭാപട്ട്  ആകേഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
ടകേഫക്കഭാളകേയുല  തനിരുവനന്തപുരല  ജനിലയനില്  ടപലറട്ട്  കപ്രഭാജക്ടട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിഫകേഭാണട്ട് പദതനി ഉദ്ഘഭാടനല 25-1-2017-ല് നടത്തുകേയുല ഫചേയതട്ട്.

ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായല

236 (259) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  അനുവദനിച്ചുവരുന്ന
ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായങ്ങള ഏഫതലഭാല എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആര്.എസട്ട്.ബനി.ടവ.  പദതനി പ്രകേഭാരല ഒരു കുടുലബത്തനിനട്ട് ലഭനിക്കുന്ന
പരമഭാവധനി ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായല എത്രഫയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായല ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങളുല
നടപടനിക്രമങ്ങളുല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനിവനിധ  ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായപദതനികേള  ഏകേതീകേരനിചട്ട്  ഒരു
സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗലപദതനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  കേഭാരലല  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;
ഉഫണങ്കനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) രണട്ട് ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായ പദതനികേളഭാണുള്ളതട്ട്.

ഫസഭാടസറനി കഫെഭാര് ഫമഡനിക്കല് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് റ്റു ദനി പുവര് പദതനി പ്രകേഭാരല
ചേനില  അസഖേങ്ങളുഫട  ചേനികേനിത്സയഭായനി  ഫതരഫഞ്ഞടുക്കഫപട  ആശുപത്രനികേളനിഫല
പഭാവഫപട കരഭാഗനികേളക്കട്ട് പരമഭാവധനി  50,000  രൂപ വഫര ഒറത്തവണ ചേനികേനിത്സഭാ
ധനസഹഭായല  നല്കുനണട്ട്.  ഈ  ധനസഹഭായല  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കരഭാഗനിയുഫട
കുടുലബവഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനല മൂന്നട്ട് ലക്ഷല രൂപയനില് തഭാഫഴയഭായനിരനിക്കണല.
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ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനിയുഫട  കക്ഷമനനിധനിയനില്നനിനല  നനിര്ദനരഭായ

കരഭാഗനികേളക്കട്ട് പരമഭാവധനി  2,000  രൂപ വഫര ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായല നല്കുന്ന

മഫറഭാരു പദതനിയുല ആകരഭാഗല വകുപനിഫന്റെ കേതീഴനിലുണട്ട്.

കൂടഭാഫത  കേഭാരുണല  ഫബനവലന്റെട്ട്  സതീല,  ആര്.എസട്ട്.ബനി.ടവ,  ചേനിസട്ട്  പസട്ട്,

സകൃതല, ജനനനി,  സരക്ഷ എന്നതീ പദതനികേള മുകഖേനയുല ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായല

നല്കുന.

(ബനി)  കനരകത്ത നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളള  ആര്.എസട്ട്.ബനി.ടവ.  പഭാകക്കജട്ട്  പ്രകേഭാരല

ആര്.എസട്ട്.ബനി.ടവ.  കേഭാര്ഡള്ളവര്ക്കട്ട്  ഓകരഭാ  വര്ഷവുല  ഒരു  കുടുലബത്തനിഫല

പരമഭാവധനി  5  കപര്ക്കട്ട്  30,000  രൂപയുഫട  സദൗജനല  ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായല

ലഭനിക്കുന. ഇതനിനുപുറകമ ചേനിസട്ട് പസട്ട്, ആര്.എസട്ട്.ബനി.ടവ. ഒന്നനിചട്ട് 70,000 രൂപ

തൃതതീയ  കരഭാഗതീപരനിചേരണങ്ങളഭായ  കേലഭാന്സര്,  ഹൃദയല,  നമ്മ്യൂകറഭാ,  കേരള,  കേനിഡ്നനി

എന്നതീ  അസഖേങ്ങളക്കുല  അപകേടത്തനിലൂഫട  ഉണഭാകുന്ന  കടഭാമ  എന്നനിവയ്ക്കുല

ഫതരഫഞ്ഞടുക്കഫപട  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേള,  ആര്.സനി.സനി,  എല.സനി.സനി.,

ശതീചേനിത്രഭാ ഫമഡനിക്കല് ഫസന്റെര് എന്നനിവനിടങ്ങളനില് ആര്.എസട്ട്.ബനി.ടവ.  രജനിസ്റ്റര്

ഫചേയനിട്ടുള്ളവര്ക്കുല 1-4-2017  മുതല് SCHIS (സതീനനിയര് സനിറനിസണ്സട്ട് ഫഹല്ത്തട്ട്

ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനി) 60  വയസല അതനിനു മുകേളനിലുള്ളവര്ക്കട്ട് ആര്.എസട്ട്.ബനി.ടവ.

ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായത്തനിനുപുറകമ  30,000  രൂപയുഫട  സദൗജനല  ചേനികേനിത്സകൂടനി

ലഭനിക്കുന. ഇതട്ട് മുതനിര്ന്ന അലഗങ്ങളക്കട്ട് മഭാത്രകമ ലഭനിക്കുകേയുളള.

(സനി)  മഭാര്ചട്ട്  മുതല്  ജൂണ്  വഫരയുളള  മഭാസങ്ങളനില്  പത്രമഭാധലമങ്ങളനില്

അറനിയനിപട്ട്  വരനികേയുല  രജനിസ്റ്റര്  ഫചേയനിട്ടുള്ള  കുടുലബത്തനിഫല  അര്ഹതയുളള

അലഗങ്ങള  എലഭാകപരുല  എന്കറഭാളഫമന്റെട്ട്  ഫസന്റെറനില്  രജനികസഷന്  സനിപ്പുമഭായനി

ഫചേല്ലുകേയുല  കഫെഭാകടഭാ,  ഫെനിലഗര്  പ്രനിന്റെട്ട്  എന്നനിവ  കരഖേഫപടുത്തനി  അകപഭാള  തഫന്ന

കേഭാര്ഡട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ആര്.എസട്ട്.ബനി.ടവ.  സഭാര്ടട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്  വഴനി  ഓകരഭാ

അലഗത്തനിനുല ആര്.എസട്ട്.ബനി.ടവ കസവനല നല്കുന്ന എലഭാ ആശുപത്രനികേളനില്

നനിനല മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരമുളള സദൗജനല ചേനികേനിത്സ ലഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്  ബനി.പനി.എല്.  ആയനിരനിക്കണല.  അഡനിറഭാകുകമ്പഭാള

ആര്.എസട്ട്.ബനി.ടവ. കേഭാര്ഡട്ട് ആശുപത്രനിയനില് കരഖേഫപടുത്തണല.

(ഡനി) പരനിഗണനയനിലുണട്ട്. പ്രഭാരലഭദശയനിലഭാണട്ട്.
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പനി.എചട്ട്.സനി.-കേഫള സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളഭാക്കല്

237  (260)  ഫപ്രഭാഫെ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുടസന്  തങ്ങള :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവുല  സഭാമൂഹലനതീതനിയുല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയല് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിഫല നനിലവനിലുള്ള പനി.എചട്ട്.സനി.-കേഫള
24  മണനികറുല പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്ന ഫപ്രഭാകപഭാസലുകേള
ആകരഭാഗലവകുപനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലബനനിചട്ട്  മലപ്പുറല  ജനിലഭാ  ഫമഡനിക്കല്  ഓഫെതീസര്  ആകരഭാഗല
വകുപട്ട് ഡയറക്ടര്ക്കട്ട് സമര്പനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേളുഫട വനിവരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുസലബനനിചട്ട്  ആകരഭാഗലവകുപനിഫന്റെ  പക്കലുള്ള  ഫെയലുകേളുഫട
വനിശദമഭായ വനിവരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കകേഭാടയല് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിഫല മഭാറക്കര, ഫപഭാന്മുള, കകേഭാടയല്,
വളഭാകഞരനി  എന്നതീ  PHC-കേഫള  CHC-കേളഭാക്കനി  മഭാറണഫമന്നഭാവശലഫപടട്ട്
ബഹുമഭാനഫപട  കകേഭാടയല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലല   MLA-യുഫട  കേത്തട്ട്  ആകരഭാഗല
വകുപട്ട് ഡയറക്ടകററനില് ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  കകേഭാടയല്  നനിലവനില്  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാണട്ട്.
22-7-2016-ഫല  ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര്  102/16/ഫെനിന്.  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവുപ്രകേഭാരല
അധനികേ  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുളള  ഫപ്രഭാകപഭാസല്  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്
ഡയറക്ടകറഭാടട്ട് ആവശലഫപടനിട്ടുണട്ട്.

സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളുഫട നവതീകേരണല

238 (261) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  ആകരഭാഗല  ദദൗതലല  (എന്.എചട്ട്.എല.)  വഴനി  2010  മുതല്
ലഭനിക്കുന്ന  ഫെണനില്  കുറവട്ട്  വന്നനിട്ടുകണഭാ  ;  വര്ഷല  തനിരനിചട്ട്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ  ;
ഏഫതലഭാല സലരലഭങ്ങളക്കഭാണട്ട് ഈ തുകേ വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട് ;

(ബനി)  ആറനിങ്ങല്  വലനിയകുന്നട്ട്  ആശുപത്രനി,  കകേശവപുരല,  മണമ്പൂര്
സനി.എചട്ട്.സനി.-കേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനിഫല  അലഗതീകൃത  തസ്തനികേ  എത്രയഭാഫണനല
അത്രയുല കപരുഫട കസവനല ലഭലമഭാകണഭാ എനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(സനി)  വലനിയകുന്നട്ട്  ആശുപത്രനിഫയ  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയഭാക്കുകമഭാഫയനല
കദശതീയപഭാതയുഫട  സഭാമതീപലല  പരനിഗണനിചട്ട്  ആകനിഡന്റെട്ട്  കടഭാമഭാ  ഫകേയര്
സദൗകേരലകത്തഭാഫട ഒ.പനി.കബ്ലൈഭാക്കട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുകമഭാഫയനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കകേശവപുരല  സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില്  ടഗനകേട്ട്,  പതീഡനിയഭാടനികേട്ട്
കഡഭാക്ടര്മഭാര്,  രഭാത്രനികേളനില്  കേഭാഷസഭാലനിറനി  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  എന്നനിവരുഫട  കസവനല
ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  2010-11-ല്  85/15  ആയനിരുന്ന കകേന്ദ്ര വനിഹനിതല  2012-13-ല്  75/25
ആയുല  2015-16-ല്  60/40  ആയുല  കുറവട്ട്  വരുത്തുകേയുണഭായനി.  2015-16  മുതല്
കകേന്ദ്ര  സലസഭാന  ഫെണനിഫന്റെ  അനുപഭാതല  75:25-ല്  നനിന്നട്ട്  60:40
ആക്കനിയതനിനഭാല് അതനുസരനിചട്ട് കകേന്ദ്ര വനിഹനിതല കുറയുകേയുല സലസഭാന വനിഹനിതല
കൂടുകേയുല ഫചേയനിരുന. 2010 മുതല് ലഭനിച കകേന്ദ്ര വനിഹനിതല തഭാഫഴ കചേര്ക്കുന:

വര്ഷല രൂപ (കകേഭാടനിയനില്)

2010-11 (85/15) 276.73

2011-12 (85/15) 366.31

2012-13 (75/25) 340.19

2013-14 (75/25) 380.96

2014-15 (75/25) 308.31

2015-16 (60/40) 284.41

2016-17 (60/40)*
*ഇതനിവഫര ലഭനിച കകേന്ദ്രവനിഹനിതല

238.06

(ബനി)  ആറനിങ്ങല്  വലനിയകുന്നട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  നനിലവനില്  അലഗതീകൃത
തസ്തനികേ 70 എണമഭാണട്ട്. ഇതനില് 66 കപരുഫട കസവനല ഇകപഭാള ലഭലമഭാണട്ട് (മൂന്നട്ട്
തസ്തനികേകേള  ഒഴനിഞ്ഞട്ട്  കേനിടക്കുന).  ഒരു  കഡഭാക്ടര്  വര്ക്കനിലഗട്ട്  അകറഞട്ട്ഫമന്റെട്ട്
വലവസയനില്  എല.സനി.എചട്ട്-ഫല  ആന്റെനി  റനികടഭാ  ടവറല്  ഫതറഭാപനി  ഫസന്റെറനില്
കസവനമനുഷ്ടനിക്കുന.

കകേശവപുരല, മണമ്പൂര് സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനിഫല അലഗതീകൃത തസ്തനികേ
ഒഴനിവുകേള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  ആറനിങ്ങല്  വലനിയകുന്നട്ട്  ആശുപത്രനി  നനിലവനില്  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയഭാണട്ട്.
കടഭാമഭാ  ഫകേയര്  സദൗകേരലകത്തഭാഫട  ഒ.പനി.  കബ്ലൈഭാക്കട്ട്  -  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
350  ലക്ഷല രൂപയുഫട ഫപ്രഭാകപഭാസല്  (2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷഫത്ത കമജര്
കേണ്സക്ഷന് സതീമനില്) സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ഡനി)  കകേശവപുരല  സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില്  ടഗനക്കട്ട്,  പതീഡനിയഭാടനികേട്ട്
കഡഭാക്ടര്മഭാരുഫട തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നതുമഭായനി ബനഫപട ഫപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

സനി.എചട്ട്.സനി.-കേഫള തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളഭാക്കനി ഉയര്ത്തല്

239 (262) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാലത്തട്ട് സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില്നനിനല തഭാലൂക്കഭാ
ശുപത്രനിയഭായനി  ഉയര്ത്തനി  ഉത്തരവഭായ  സഭാപനങ്ങളുഫട  വനിശദഭാലശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ:

(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  സനി.എചട്ട്.സനി.-കേഫള  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയുഫട
സദൗകേരലകമര്ഫപടുത്തനി ഈ സര്ക്കഭാര് ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  മങ്കട  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  മങ്കട  സനി.എചട്ട്.സനി.-ഫയ  തഭാലൂക്കട്ട്
ആശുപത്രനിയഭായനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(ഡനി)  ഇതുസലബനനിചട്ട്  ഡനി.എല.ഒ.,  ഡനി.എചട്ട്.എസട്ട്.  എന്നനിവര്
ശനിപഭാര്ശകേള  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  ശനിപഭാര്ശകേളുഫട  അടനിസഭാനത്തനില്
എഫന്തലഭാല നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്?

ഉത്തരല

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാലത്തട്ട് തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയഭായനി ഉയര്ത്തനിയ
സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളുഫട വനിവരങ്ങള ചുവഫട കചേര്ക്കുന.

സനി.എചട്ട്.സനി., കകേഭാന്നനി, പത്തനലതനിട.

സനി.എചട്ട്.സനി., കഫെഭാര്ടട്ട്, തനിരുവനന്തപുരല.

സനി.എചട്ട്.സനി., ബഭാലുകശരനി, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്.

സനി.എചട്ട്.സനി., വണ്ടൂര്, മലപ്പുറല.

സനി.എചട്ട്.സനി., അരതീകക്കഭാടട്ട്, മലപ്പുറല.

സനി.എചട്ട്.സനി., പളരുത്തനി, എറണഭാകുളല.

സനി.എചട്ട്.സനി., കേടപന, ഇടുക്കനി.

സനി.എചട്ട്.സനി., വനിതുര, തനിരുവനന്തപുരല.
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(ബനി)  ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനില്  നനിശ്ചനിത  മഭാനദണ്ഡത്തനിഫന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  അധനികേ  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുളള  ഫപ്രഭാകപഭാസലുകേള
ആര്ദല സതീമനില് ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഓകരഭാ  തഭാലൂക്കനിഫലയുല  പ്രധഭാന തഭാലൂക്കട്ട്
ആശുപത്രനിയഭാണട്ട്  ഇതനില്  ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്.  ചേനികേനിത്സഭാ  സദൗകേരലങ്ങള
ഫമചഫപടുത്തുന്നതനിനുല  അധനികേ  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുല  ആര്ദല
മനിഷനനിലുളഫപടുത്തനി  സ്റ്റഭാകന്റെര്ടഡകസഷന്  ഫപ്രഭാകപഭാസലനില്  കകേഭാന്നനി,
ബഭാലുകശരനി,  കേടപന  എന്നനിവനിടങ്ങളനിഫല  സനി.എചട്ട്.സനി.-കേള  തഭാലൂക്കുതലത്തനില്
ഉളഫപടനിട്ടുണട്ട്.  വണ്ടൂര്,  അരതീകക്കഭാടട്ട്,  വനിതുര എന്നനിവനിടങ്ങളനിഫല സനി.എചട്ട്.സനി.-കേഫള
കബ്ലൈഭാക്കുതല ആകരഭാഗല സഭാപനങ്ങളഭായനി ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ആകരഭാഗല  കമഖേലയനിഫല  ചേനികേനിത്സഭാ  സദൗകേരലല  ഫമചഫപടുത്തു
ന്നതനിനഭായനി  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളള  സ്റ്റഭാകന്റെര്ടഡകസഷന്  ഫപ്രഭാകപഭാസലനിഫന്റെ  കേരടട്ട്
ലനിസ്റ്റനില് സനി.എചട്ട്.സനി വനിഭഭാഗത്തനില് മങ്കട സനി.എചട്ട്.സനി.യുല ഉളഫപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്
ഇകപഭാള ധനകേഭാരല വകുപനിഫന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ഡനി) ജനിലഭാ ഫമഡനിക്കല് ആഫെതീസറുഫടയുല ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറക്ടറുഫടയുല
ശനിപഭാര്ശകയഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്  മങ്കട  സനി.എചട്ട്.സനി.-ഫയ  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയഭായനി
ഉളഫപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  ഫപ്രഭാകപഭാസല്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആയതട്ട്  ധനകേഭാരല
വകുപനിഫന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

ഔഷധ വനിതരണല

240 (263) ശതീ  .   ഫകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ഫകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിഫല  അകലഭാപതനി  ഔഷധ  വനിതരണ  രലഗത്തുനനിന്നട്ട്
രജനികസഡട്ട്  ഫെഭാര്മസനിസ്റ്റുകേഫള  മഭാറനിനനിര്ത്തുന്ന  രതീതനിയനിലുള്ള  എഫന്തങ്കനിലുല
തതീരുമഭാനങ്ങള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് എടുത്തതഭായനി ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ; ഉഫണങ്കനില്
അതനിഫന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിഫല സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് മരുന്നട്ട് എടുത്തട്ട് നല്കുന്ന
ചുമതല  ജൂനനിയര്  പബ്ലൈനികേട്ട്  നഴ്സുമഭാര്ക്കട്ട്  നല്കേനിഫക്കഭാണട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ  ;
ഉഫണങ്കനില്  പ്രസ്തുത  തതീരുമഭാനഫമടുക്കഭാന്  ഉണഭായ സഭാഹചേരലല  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
പ്രസ്തുത ഉത്തരവനിഫന സലബനനിച വനിശദഭാലശങ്ങൾ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കകേരളത്തനിഫല  കഹഭാമനികയഭാ  ഡനിഫസന്സറനികേളനില്  ഫെഭാര്മസനിസ്റ്റുമഭാഫര
നനിയമനിക്കഭാന്  എഫന്തഭാഫക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

1075/2017.
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ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ഫപടനിടനില.

(ബനി) ഉത്തരവഭായനിടനില.

(സനി) കഹഭാമനികയഭാപതനി വകുപനില് കഹഭാമനികയഭാപതനി ഫെഭാര്മസനിസ്റ്റുമഭാരുഫട ഒഴനിവുകേള
പബ്ലൈനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില്നനിനല
അടഡസസട്ട് ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് നനിയമനല നല്കേനിവരുന.

അവയവദഭാന ചേടങ്ങള

241  (264)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലസതീര് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കഡഭാ. ഗണപതനിയുഫട ഹര്ജനിഫയത്തുടര്ന്നട്ട് ബഹു. കകേരള ഫഫഹകക്കഭാടതനിയുഫട
ഉത്തരവനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  മസ്തനിഷ്ക  മരണല,  അവയവദഭാനല  എന്നനിവ
സലബനനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് ചേടങ്ങള പുറഫപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇതുസലബനനിച ചേടങ്ങള പുറഫപടുവനിചനിടനിഫലങ്കനില് പ്രസ്തുത ഫെയലനില്
ഇതുവഫര സസതീകേരനിച നടപടനികേള എഫന്തലഭാഫമന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  മസ്തനിഷ്ക മരണല സനിരതീകേരനിക്കുന്നതുമഭായനി ബനഫപടട്ട് കഡഭാ.  ഗണപതനി
ഫെയല്  ഫചേയ  WP(C)35526/2016  നമ്പര്  കകേസനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
1-2-2017-ഫല  സ.ഉ.(എല.എസട്ട്.)നമ്പര്  16/2017/ആകുവ.  പ്രകേഭാരല  ഈ
വനിഷയത്തനില്  പുതുക്കനിയ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറഫപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഉത്തരവനിഫന്റെ
പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ബനി) ബഭാധകേമല.

വര്ക്കട്ട് സ്റ്റഡനി

242  (265)  ശതീ  .    വനി  .    ഫകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവുല  സഭാമൂഹലനതീതനിയുല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) ആകരഭാഗലല (അകലഭാപതനി), ആയുര്കവ്വദല (ഐ എസട്ട്, എല.)കഹഭാമനികയഭാ
തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളനില് വര്ക്കട്ട് സ്റ്റഡനി നടന്നനിട്ടുകണഭാ;

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ഇത്തരല  പഠനങ്ങളുഫട  അടനിസഭാനത്തനില്  ഏഫതങ്കനിലുല  വകുപനില്
തസ്തനികേകേള  അധനികേമുള്ളതഭാകയഭാ  കുറവുള്ളതഭാകയഭാ  കേഫണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉഫണങ്കനിൽ ഏഫതലഭാല വകുപ്പുകേളനിഫലന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏഫതങ്കനിലുല  വകുപനില്  പുതനിയ  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കഭാന്
ശനിപഭാര്ശയുകണഭാ; ഉഫണങ്കനില് ആയതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാളര്  ഓഫെതീസനിലുല  ആയുഷട്ട്
വകുപനില് കഹഭാമനികയഭാപതനി വകുപനിലുല വര്ക്കട്ട് സ്റ്റഡനി നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കഹഭാമനികയഭാപതനി,  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാളര്  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളനില്
തസ്തനികേകേള കുറവുള്ളതഭായനി കേഫണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) പുതനിയ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്ന കേഭാരലല ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കേഭാത്തട്ട് ലഭാബല ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറ്റുല

243  (266)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ഫകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവുല  സഭാമൂഹലനതീതനിയുല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫചേങ്ങന്നൂര്  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയനില്  കേഭാത്തട്ട്  ലഭാബട്ട്,  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്
യൂണനിറട്ട്  എന്നനിവയുഫട  പ്രവര്ത്തനല  ആരലഭനിക്കുവഭാൻ  ടവകുന്നതട്ട്
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ആശുപത്രനിയനില് കേഭാത്തട്ട് ലഭാബട്ട്, ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറ്റുകേളുഫട
പ്രവര്ത്തനല എന്നട്ട് ആരലഭനിക്കുഫമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.  മഭാന്ദലവനിരുദ  പഭാകക്കജനില്  ഉളഫപടുത്തനി
കകേരളത്തനിഫല വനിവനിധ ആശുപത്രനികേളനില് ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  കസവനല ലഭലമഭാക്കുന്ന
പദതനിയുഫട  നടത്തനിപട്ട്  കകേരള  ഫമഡനിക്കല് സര്വ്വതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷഫനയഭാണട്ട്
ഏല്പനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള  പഭാനുല
എസ്റ്റനികമറ്റുല കകേരള ഫഹല്ത്തട്ട് റനിസര്ചട്ട് ഫവല്ഫഫെയര് ഫസഭാടസറനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  ജൂടല  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  പൂര്ത്തനിയഭാകുഫമന്നഭാണട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്. കേഭാത്തട്ട് ലഭാബട്ട് പദതനിയനില് ഈ ആശുപത്രനി ഉളഫപടനിടനില.
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കനത്ര ചേനികേനിത്സഭാ കകേന്ദ്രവുല റനിസര്ചട്ട് ഫസന്റെറുല

244 (267) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പദ് മഭൂഷൻ ടവദലഭൂഷണല രഭാഘവന് തനിരുമുല്പഭാടനിഫന്റെ സഭാരകേമഭായനി
ചേഭാലക്കുടനിയനില്  കദശതീയ ആയുഷട്ട്  മനിഷന് പദതനിയനില് ഉളഫപടുത്തനി ഒരു കനത്ര
ചേനികേനിത്സഭാ  കകേന്ദ്രവുല  സയന്റെനിഫെനികേട്ട്  റനിസര്ചട്ട്  ഫസന്റെറുല  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനഭായുളള
അകപക്ഷയനില് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചേഭാലക്കുടനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ഇക്കഭാരലത്തനിനട്ട്  സദൗജനലമഭായനി  സലല
ലഭലമഭാക്കഭാല എന്നറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത സലത്തട്ട്  ആധുനനികേ  കനത്ര ചേനികേനിത്സഭാ  കകേന്ദ്രവുല  റനിസര്ചട്ട്
ഫസന്റെറുല ആരലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  ആയുഷട്ട് മനിഷഫന്റെ പദതനിയനില് ഉളഫപടുത്തനി ഇക്കഭാരലല പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.

പളസട്ട് കപഭാളനികയഭാ ഇമ്മേമ്മ്യൂടണകസഷന്

245  (268) ഫപ്രഭാഫെ  .    ഫകേ  .    യു  .    അരുണന് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പളസട്ട് കപഭാളനികയഭാ ഇമ്മേമ്മ്യൂടണകസഷന് പരനിപഭാടനികേളുഫട വനിജയകേരമഭായ
നടത്തനിപനിനട്ട് എഫന്തലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് ടകേഫക്കഭാണഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്രശതമഭാനല  ശനിശുക്കളക്കട്ട്  കപഭാളനികയഭാ  തുളളനിമരുനകേള
നല്കുന്നതനിനട്ട് സഭാധനിച്ചുഫവന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  5 വയസനിനട്ട്  തഭാഫഴയുള്ള  കുടനികേളക്കുള്ള  കപഭാളനികയഭാ  തുള്ളനിമരുന്നട്ട്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സലസഭാനത്തട്ട്  എത്തനിക്കുന.  അവ  ശക്തമഭായ  ശതീതശലഖേല
സലവനിധഭാനല  വഴനി  3  റതീജനിയണല്  വഭാകനിന്  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലക്കുല  തുടര്ന്നട്ട്  ജനിലഭാ
പനി.എചട്ട്.സനി./സനി.എചട്ട്.സനി.  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കുല എത്തനിക്കുന. തുടര്ന്നട്ട് ശതീതശലഖേലഭാ
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സലവനിധഭാനത്തനിലൂഫട  വഭാകനിന്  കേലഭാരനിയര്വഴനി  കപഭാളനികയഭാ  ബൂത്തുകേളനില്
എത്തനിക്കുകേയുല  ഫമഡനിക്കല്  ആഫെതീസര്മഭാര്,  ആകരഭാഗല  പ്രവര്ത്തകേര്,
സൂപര്ടവസര്മഭാര് എന്നനിവരുഫട കനതൃതസത്തനില് വഭാകനിന് വനിതരണല നടത്തുകേയുല
ഫചേയ്യുന.  50000-കത്തഭാളല  വഭാകനികനറര്മഭാര്-ആകരഭാഗല  പ്രവര്ത്തകേര് കപഭാളനികയഭാ
ദനിനങ്ങളനില്  വഭാകനിന്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  കസവനല  ഫചേയ്യുന.  തുടര്ന്നട്ട്
പനി.എചട്ട്.സനി./സനി.എചട്ട്.സനി.  തഭാലൂക്കട്ട്-പനി.പനി.യൂണനിറട്ട്  തലത്തനില്  റനികപഭാര്ടട്ട്
കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട്  ജനിലകേളക്കുല  തുടര്ന്നട്ട്  സലസഭാനത്തനിനുല  അവനിഫടനനിനല
കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനുല  അയയ്ക്കുന.  പളസട്ട്  കപഭാളനികയഭാ
ഇമ്മേമ്മ്യൂടണകസഷന് പരനിപഭാടനിയുഫട വനിജയത്തനിനട്ട് വനിവനിധങ്ങളഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടറുഫട
കനതൃതസത്തനില്  സലസഭാനതല  ഓഫെതീസര്മഭാരുഫട  മതീറനിലഗട്ട്  കൂടുകേയുല  കേഴനിഞ്ഞ
വര്ഷഫത്ത  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുഫട  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രവര്ത്തന  പദതനി
തയ്യഭാറഭാക്കുകേയുല  ഫചേയ്യുന.  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഫസക്രടറനിയുഫട  അദലക്ഷതയനില്
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുഫട  ഇന്റെര്ഫസക്ടറല്  കേമ്മേനിറനി  കൂടുകേയുല  ഓകരഭാ  വകുപ്പുകേളുല
നടകത്തണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുല  ഫചേയ്യുന.  പനി.എചട്ട്.സനി./
സനി.എചട്ട്.സനി.  തഭാലൂക്കട്ട്  പനി.പനി.  യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട്  10,000  രൂപ  മുതല്  15,000
രൂപവഫര  തകദ്ദേശ  സഭാപനത്തനിഫന്റെ  ഫെണനില്നനിനല  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുല
കപഭാളനികയഭാ  ദനിനങ്ങളക്കട്ട്  മുമ്പുല  പനിമ്പുല  5  ദനിവസകത്തക്കട്ട്  തുടര്ചയഭായനി
തടസമനിലഭാഫത  ടവദതതനി  ലഭലമഭാക്കഭാനുല  ആശ,  അങ്കണവഭാടനി,  കുടുലബശതീ
പ്രവര്ത്തകേരുഫട സന്നദ കസവനല ആ  ദനിവസകത്തക്കട്ട് വനിട്ടുനല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകേയുല ഫചേയ്യുന.

സലസഭാനതലത്തനില്  ബൂത്തട്ട്  ബഭാനര്,  സ്റ്റനിക്കര്,  സകന്ദശങ്ങള  എന്നനിവ
തയ്യഭാറഭാക്കനി  വനിതരണല  ഫചേയ്യുനണട്ട്.  ആകരഭാഗല  വകുപനിഫന്റെയുല  കലഭാകേഭാകരഭാഗല
സലഘടനയുഫടയുല  സസതന  നനിരതീക്ഷകേര്  പ്രവര്ത്തനല  നനിരതീക്ഷനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  ജനിലഭാതല  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  ജനിലഭാ  ഫമഡനിക്കല്  ഓഫെതീസര്മഭാര്,
ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്,  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്  പ്രസനിഡന്റുമഭാര്  എന്നനിവര്  കനതൃതസല
നല്കുന.  ആകരഭാഗല  പ്രവര്ത്തവര്ക്കഭാവശലമഭായ  പരനിശതീലനല,  പത്ര-
ദൃശലമഭാദലമങ്ങളനിലൂഫടയുള്ള  വഭാര്ത്തകേള,  അറനിയനിപ്പുകേള,  കബഭാധവല്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  മുതലഭായവ  നല്കേനിയനിരുന.  കപഭാളനികയഭാ  ദനിനത്തനിനട്ട്  ഫതഭാടട്ട്
മുമ്പഭായനി  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനിയുഫട  ഇതുസലബനനിച  പത്ര  സകമ്മേളനവുല
ഉണഭായനിരുന.

(ബനി)  ഈ  വര്ഷല  ആദല  റദൗണനില്  (ആഫകേ  2  റദൗണട്ട്  29-1-2017-നുല
2-4-2017-നുല) 97 ശതമഭാനല കനടല ടകേവരനിക്കഭാന് സഭാധനിച്ചു.
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കുടുലബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രല

246  (269)  ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി:  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഒരു  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിനട്ട്  ഒരു  ടപ്രമറനി  ഫഹല്ത്തട്ട്  ഫസന്റെര്
കുടുലബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാക്കുഫമന്നട്ട്  ഈ  വര്ഷല  പ്രഖേലഭാപനിച  പദതനി  പ്രകേഭാരല
എഫന്തലഭാല  സദൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട്  ടപ്രമറനി  ഫഹല്ത്തട്ട്  ഫസന്റെറനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

നവകകേരള  മനിഷഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായുള്ള  ആര്ദല  മനിഷനനില്  ഘടലഘടമഭായനി
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങഫള  കുടുലബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്ന
പ്രവര്ത്തനവുല ഉളഫക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണട്ട്. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല പരനിചേരണത്തനിഫന്റെ പ്രധഭാന
ഘടകേമഭായ പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളുല ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളുല കരഭാഗഭാതുരതയനിലുണഭായ
മഭാറത്തനിനുല  ജനങ്ങളുഫട  ആകരഭാഗല  ആവശലങ്ങളക്കുമനുസരനിചട്ട്  വനിപുലഫപടുത്തുല.
മഭാതൃ-ശനിശു  ആകരഭാഗല  കേഭാരലങ്ങളക്കുല  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധത്തനിനുഫമഭാപല
രക്തസമ്മേര്ദ്ദേല,  പ്രകമഹല  ഉളഫപഫട  ജതീവനിതടശലതീകരഭാഗ  പ്രതനികരഭാധത്തനിനുല
നനിയനണത്തനിനുല  ഊന്നല്  നല്കുന്നവയഭായനി  അവഫയ  മഭാറ്റുന്നതഭാണട്ട്.  കുടുലബ
കഡഭാക്ടര് തലത്തനികലക്കട്ട് ഈ കമഖേലയനില് കഡഭാക്ടര്മഭാഫര മഭാറ്റുന്നതനിനുല അവരുഫട
കേഴനിവുല  അറനിവുല  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  പരനിശതീലനങ്ങളുല  കകേഭാഴ്സുകേളുല
നടനവരുന. ഈ ഫസന്റെറുകേളനില് ലഭാബട്ട് സദൗകേരലങ്ങളുല സജമഭാക്കുല.  ആകരഭാഗല
പരനിചേരണല,  കേദൗണ്സനിലനിലഗട്ട്  എന്നനിവയനില്  കുറച്ചുകൂടനി  ഉയര്ന്ന  കതഭാതനിലുളള
ഇടഫപടലുല ലക്ഷലമനിടുന.

കുടുലബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള

247 (270)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴനി  അലനി  :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  എത്ര  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങഫളയഭാണട്ട്
കുടുലബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  കുടുലബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളനില് എഫന്തലഭാല സദൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് ;

(ബനി) ഫപരനിന്തല്മണ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് കുടുലബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രമഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്  ഫതരഫഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ള  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങഫള  സലബനനിച
ശനിപഭാര്ശയനില് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനിയുഫട വനിശദഭാലശല അറനിയനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  14  ജനിലകേളനില്  നനിനമഭായനി  ഫതരഫഞ്ഞടുത്ത  171
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങഫളയഭാണട്ട്  കുടുലബഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. ആര്ദല മനിഷഫന്റെ ഭഭാഗമഭായുളള ഈ പദതനിയനിലൂഫട ആകരഭാഗല
കമഖേലയനിഫല  ഫനടുലതൂണഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങഫള
ജനങ്ങളുഫട  പ്രതതീക്ഷയ്ഫക്കഭാപല  വനിപുലഫപടുത്തുന്നതുവഴനി  മഭാതൃ  ശനിശു
ആകരഭാഗലകേഭാരലങ്ങളക്കുല  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധ  ചേനികേനിത്സയ്ക്കുല  പുറകമ
ജതീവനിതടശലതീകരഭാഗങ്ങളുഫട നനിയനണല,  ചേനികേനിത്സ എന്നനിവയട്ട് ഈ പദതനിയനില്
പ്രഭാധഭാനലല നല്കുന.  കുടുലബ കഡഭാക്ടര് എന്ന തലത്തനികലക്കട്ട് ഈ കമഖേലയനിഫല
കഡഭാക്ടര്മഭാഫര  മഭാറ്റുന്നതനിനുല  ഈ  പദതനി  ലക്ഷലമനിടുന.  ഇവനിടങ്ങളനില്
കഡഭാക്ടര്മഭാരുഫടയുല  സ്റ്റഭാഫെട്ട്  നഴനിഫന്റെയുല  ലഭാബട്ട്  ഫടകതീഷലഫന്റെയുല  അധനികേ
തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കഭാനുള്ള ഫപ്രഭാകപഭാസലുകേള പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഫപരനിന്തല്മണ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്നനിനല  തഭാകഴകക്കഭാടട്ട്
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രഫത്തയഭാണട്ട്  കുടുലബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്
ഫതരഫഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനിനഭായുള്ള പ്രവര്ത്തനഫമന്ന നനിലയനില് ആശുപത്രനിയനില്
ജതീവനക്കഭാരുഫട  അധനികേ  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഫപ്രഭാകപഭാസലനില്
നടപടനി ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഒ.പനി. കബ്ലൈഭാക്കട്ട്

248  (271)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാല :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റഭാന്നനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയുഫട  പുതനിയ  ഒ.പനി.  കബ്ലൈഭാക്കനിഫന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണല
എന്നഭാണട്ട് ആരലഭനിചതട്ട് ; എത്ര രൂപയഭാണട്ട് ഇതനിനഭായനി അനുവദനിചനിരുന്നതട്ട്; ഇതനില്
എഫന്തഭാഫക്ക നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് വനിഭഭാവനല ഫചേയനിരനിക്കുന്നതട്ട് ;

(ബനി) എഫന്തഭാഫക്ക നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുളളതട്ട്;
നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  പുതനിയ  ഒ.പനി.  കബ്ലൈഭാക്കട്ട്  എന്നട്ട്  പ്രവര്ത്തന
സജമഭാക്കഭാനഭാകുല എന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  റഭാന്നനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയുഫട  നനിര്മ്മേഭാണല  ആരലഭനിചതട്ട്
23-12-2010-ലഭാണട്ട്.  14-7-2009-ഫല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (ആര്.ടനി.)  1046/09/
ഫപഭാ.മ.വ. പ്രകേഭാരല 485 ലക്ഷല രൂപയുഫട ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിരുന. കേഭാഷസഭാലനിറനി,
ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറട്ട്, ലഭാബട്ട്, ഓപകറഷന് തതീകയറര് എന്നനിവ പുതനിയ കബ്ലൈഭാക്കനില്
ഉളഫപടുല. 

(ബനി) ലനിഫനിഫന്റെ നനിര്മ്മേഭാണല, ടവദതതതീകേരണല, വഭാടര് കേണക്ഷന്, സനിവനില്
വര്ക്കുകേള എന്നനിവ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുണട്ട്.
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സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രല

249 (272) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിഫല ഓചനിറ  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രത്തനിഫല വനിവനിധ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലുള്ള ജതീവനക്കഭാരുഫട വനിവരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനിയനില്  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിത്സയ്ക്കുള്ള  എഫന്തലഭാല
സലവനിധഭാനങ്ങള നനിലവനിലുഫണന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ആശുപത്രനിയനില്  നനിലവനിലുള്ള  ലഭാബട്ട്  സദൗകേരലങ്ങള
എഫന്തലഭാഫമന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജതീവനക്കഭാര്  കുറവുള്ള  തസ്തനികേകേളനില്  ജതീവനക്കഭാഫര  നനിയമനിചട്ട്  ഈ
ആശുപത്രനിയുഫട  പ്രവര്ത്തനല  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഓചനിറ  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനിഫല  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള
ജതീവനക്കഭാരുഫട വനിവരങ്ങള ചുവഫട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് തസ്തനികേ അനുവദനിച തസ്തനികേ നനിലവനിലുളളവ ഒഴനിവട്ട്

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

1 അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് സര്ജന് 5 5 0

2 ഫഹല്ത്തട്ട് സൂപര് ടവസര് 1 1 0

3 പനി.എചട്ട്.എന്.എസട്ട്. 1 1 0

4 എചട്ട്.ഐ. 1 1 0

5 പനി.എചട്ട്.എന്. 1 1 0

6 ഫജ.എചട്ട്.ഐ. കഗഡട്ട്-1 2 2 0

7 ഫജ.എചട്ട്.ഐ. കഗഡട്ട്-2 2 2 0

8 ഫെഭാര്മസനിസ്റ്റട്ട് 1 1 0

9 സ്റ്റഭാഫെട്ട് കനഴട്ട് കഗഡട്ട്-1 1 1 0
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(1)          (2) (3) (4) (5)

10 സ്റ്റഭാഫെട്ട് നഴട്ട് കഗഡട്ട്-2 1 1 0

11 ഫജ.പനി.എചട്ട്.എന്. കഗഡട്ട്-1 3 3 0

12 ഫജ.പനി.എചട്ട്.എന്. കഗഡട്ട്-2 4 4 0

13 ഒകപഭാഫമടനിസ്റ്റട്ട് കഗഡട്ട്-1 1 1 0

14 ലഭാബട്ട് ഫടകതീഷലന് കഗഡട്ട്-2 1 1 0

15 കഭാര്ക്കട്ട് 2 2 0

16 ടഡ്രവര് 1 1 0

17 ഓഫെതീസട്ട് അറന്ഡന്റെട്ട് 1 1 0

18 നഴനിലഗട്ട് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് 1 1 0

19 കഹഭാസനിറല് അറന്ഡര് 2 - 2

20 പഭാര്ടട്ട് ടടല സസതീപര് 1 - 1

(ബനി)  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിത്സഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിനഭായനി  നനിലവനില്  പഴയതുല
പുതനിയതുമഭായ ഓകരഭാ ഐ.പനി.ഫകേടനിടവുല 12 കേനിടക്കകേളുമുണട്ട്.

(സനി)  ലഭാകബഭാറടറനി  ഒ.പനി.  സമയങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ഒരു  ലഭാബട്ട്
ഫടകതീഷലന്  കജഭാലനി  ഫചേയ്യുനണട്ട്.  ലകബഭാറടറനിയനില്  ബകയഭാ  ഫകേമനിസനി
അനടലസറുല മറട്ട് ലകബഭാറടറനി പരനികശഭാധനഭാ സലവനിധഭാനങ്ങളുല ലഭലമഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ആശുപത്രനിയുഫട ഗുണനനിലവഭാരല ഫമചഫപടുത്തഭാനഭായുള്ള സ്റ്റഭാകന്റെര്ടഡകസഷന്
പദതനിയുഫട  കേരടട്ട്  ലനിസ്റ്റനില്  സനി.എചട്ട്.സനി.  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഈ  ആശുപത്രനി
ഉളഫപടനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  അതുപ്രകേഭാരമുള്ള  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനികലക്കുള്ള
ഫപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

സ്റ്റഭാഫെട്ട് പഭാകറണ്

250  (273)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാല :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റഭാന്നനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിക്കഭാവശലമഭായ  സ്റ്റഭാഫെട്ട്  പഭാകറണ്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  ഫെയലനിഫന്റെ  നനിലവനിഫല  സനിതനി  സലബനനിചട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ധനകേഭാരലവകുപട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  നല്കേനിയനിട്ടുല  കപഭാസ്റ്റുകേള
അനുവദനിച്ചുഫകേഭാണ്ടുള്ള ഉത്തരവട്ട് ടവകുന്നതനിഫന്റെ കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
37/2020
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(ബനി)  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  ആവശലമഭായ  തസ്തനികേകേൾ  അനുവദനിച്ചു

ഫകേഭാണ്ടുള്ള  ഉത്തരവട്ട്  പുറഫപടുവനിക്കഭാന്  എഫന്തഭാഫക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) റഭാന്നനി തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില് അധനികേ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനട്ട്

ആര്ദല  മഭാനദണ്ഡത്തനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  ഫപ്രഭാകപഭാസലനില്

നടപടനികേള നടനവരുന.

ഒ.പനി. കബ്ലൈഭാക്കട്ട് നനിര്മ്മേഭാണല

251  (274)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാല :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) റഭാന്നനി തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില് പുതുതഭായനി ഒ.പനി. കബ്ലൈഭാക്കട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്

2016-17 ഫല സലസഭാന ബജറനില് നതീക്കനി വചനിരനിക്കുന്ന തുകേ എത്രയഭാണട്ട്;

(ബനി)  ഇതനുസരനിചട്ട് എത്ര രൂപയുഫട എസ്റ്റനികമറഭാണട്ട് ഫപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട്

തയ്യഭാറഭാക്കനി ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി ആകരഭാഗല വകുപനിനട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുളളതട്ട്;

(സനി) ഇതനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇതുസലബനനിച  ഫെയല്  ഇകപഭാള  ആരുഫട  പക്കലഭാണട്ട്  ഉള്ളതട്ട്;

വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) റഭാന്നനി തഭാലൂക്കട്ട് ഫഹഡ്കേസഭാര്കടഴട്ട് ആശുപത്രനിയനില് 2016-17 സലസഭാന

ബജറട്ട്  അനുബനല-II  വഭാലലല  1-ല്  ഉളഫപടുത്തനി  ഒ.പനി.കബ്ലൈഭാക്കട്ട്

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  4059-01-051-71  ശതീര്ഷകേത്തനില്  38,59,000  രൂപ

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  റഭാന്നനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  പുതുതഭായനി  ഒ.പനി.  കബ്ലൈഭാക്കനില്

ആവശലമഭായ മഭാറങ്ങള വരുത്തുന്നതനിനഭായനി  132.39  ലക്ഷല രൂപയുഫട എസ്റ്റനികമറട്ട്

ഫപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനി സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി&ഡനി) ടനി എസ്റ്റനികമറട്ട് ഇകപഭാള 102/ഇ 2/17 ഫഹല്ത്തട്ട് ഫെയല് പ്രകേഭാരല

ധനകേഭാരല വകുപനിഫന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
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കുടനിശനികേ ശമ്പളല

252 (275) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴനി  അലനി :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  മഴക്കഭാല  കരഭാഗ  പ്രതനികരഭാധത്തനിനട്ട്  നനിയുക്തരഭായ
കഡഭാക്ടര്മഭാര്  ഉളഫപഫടയുളളവര്ക്കട്ട്  യഥഭാസമയല  ശമ്പളല  നല്കേഭാത്ത  സനിതനി
നനിലവനിലുകണഭാഫയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത പദതനിപ്രകേഭാരല നനിയുക്തരഭായ തഭാത്കേഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
പനിരനിച്ചുവനിടതനിനുകശഷവുല ശമ്പളല നല്കേഭാത്തതനിനുള്ള കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിപ്രകേഭാരല  നനിയുക്തരഭായ  എലഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുമുള്ള
ശമ്പള കുടനിശനികേ ഏതട്ട് രതീതനിയനില് നല്കേഭാന് കേഴനിയുഫമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി)  മഴക്കഭാല  കരഭാഗ  പ്രതനികരഭാധപ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  നനിയുക്തരഭായ
കഡഭാക്ടര്മഭാര്  ഉളഫപഫടയുളള  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാരുഫട  ശമ്പളക്കുടനിശനികേ
നല്കുന്നതട്ട് സലബനനിച ഫപ്രഭാകപഭാസല് ധനകേഭാരലവകുപനിഫന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

തസക്കട്ട് കരഭാഗഭാശുപത്രനിയുഫട സലല

253  (277)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേഭാരടനി ഗഭാനനിഗഭാല  തസക്കട്ട് കരഭാഗഭാശുപത്രനിയുഫട ഉടമസതതയനിലുള്ള
110  ഏക്കകറഭാളല  വരുന്ന  സലത്തട്ട്  ഫമഡനിസനിറനി,  എയനിലസട്ട്  കപഭാലുള്ള  പ്രധഭാന
ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഫനടുമ്പഭാകശരനി വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനില് നനിനല 10 km മഭാത്രല ദൂരത്തഭായനി
നഭാഷണല്  ടഹകവകയഭാടട്ട്  അടുത്തഭായനി,  സനിതനിഫചേയ്യുന്ന  പ്രസ്തുത  സലത്തട്ട്
ആകരഭാഗലകമഖേലയനിഫല  പ്രധഭാനഫപട  ഒരു  വനികേസന  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഇല.

(ബനി)  ഫകേഭാരടനി  ഗഭാനനിഗഭാല  സര്ക്കഭാര്  തസക്കട്ട്  കരഭാഗഭാശുപത്രനിയനില്
ആകരഭാഗലവകുപനിഫന്റെ മനുഷല വനിഭവകശഷനി ഫടയനിനനിലഗട്ട് ഇന്സ്റ്റനിറമ്മ്യൂടനിഫന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുനണട്ട്.
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കേഭാരുണല ഫെഭാര്മസനി

254 (278) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫെട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫെട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  കേഭാരുണല  ഫെഭാര്മസനിയുഫട  പ്രവര്ത്തനല
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഫെഭാര്മസനി സലസഭാനത്തട്ട് ആരലഭനിക്കുകമ്പഭാള ലക്ഷലമനിടനിരുന്ന
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള  എഫന്തലഭാമഭായനിരുന;  ആയതട്ട്  എത്രകത്തഭാളല  പ്രഭാവര്ത്തനികേ
മഭാക്കുവഭാന് സഭാധനിച്ചുഫവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  ഏഫതലഭാല  ജനിലകേളനില്  കേഭാരുണല
ഫെഭാര്മസനികേള ആരലഭനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനഫവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  കേഭാരുണല  ഫെഭാര്മസനികേളനികലക്കുള്ള  മരുന്നട്ട്  സലഭരണല
തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട്  സനിതനി  ഫചേയ്യുന്ന ഫമഡനിക്കല് സര്വ്വതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷഫന്റെ
ആസഭാന കേഭാരലഭാലയത്തനിഫല പര്ഫചയ്സട്ട് വനിഭഭാഗത്തനിഫല ഫഡപമ്മ്യൂടനി മഭാകനജരുഫട
കമല്കനഭാടത്തനിലുല  കേഭാരുണല  ഡനികപഭാകേളുഫടയുല  കേഭാരുണല  ഫെഭാര്മസനികേളുഫടയുല
ടദനലദനിന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുഫട സൂക്ഷ്മ വനിശകേലനല ഫസയനില്സട്ട് വനിഭഭാഗല ഫഡപമ്മ്യൂടനി
മഭാകനജരുഫട കമല്കനഭാടത്തനിലുമഭാണട്ട് നടക്കുന്നതട്ട്.  മരുന്നട്ട് കേമ്പനനികേളക്കട്ട് നല്കുന്ന
വനിതരണ  ഉത്തരവനിനട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  യഥഭാവനിധനി  മരുനകേള  ഡനികപഭാകേളനില്
എത്തനിക്കുന്നതുല ഡനികപഭാകേളനില്നനിനല ഡനികപഭാകേളനികലക്കുല,  ഡനികപഭാകേളനില്നനിനല
ഔടട്ട് ഫലറ്റുകേളനികലക്കുമുളള  മരുനകേളുഫട  പുനര്വനിനലഭാസ  ക്രമതീകേരണങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സടപ  ഫചേയനിന്  മഭാകനജ് ഫമന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗവുല
പ്രവര്ത്തനിക്കുന. ഔടട്ട് ഫലറനിഫല പ്രവര്ത്തനങ്ങള നനിയനനിക്കുന്നതനിനുല സഗമമഭായ
നടത്തനിപനിനുമഭായനി  ഔടട്ട് ഫലറട്ട്  ഇന്-ചേഭാര്ജുകേള  നനിയമനിതരഭായനിരനിക്കുന.  എലഭാ
ടത്രമഭാസവുല  മഭാകനജനിലഗട്ട്  ഡയറക്ടറുഫട  അദലക്ഷതയനില്  ആസഭാന
കേഭാരലഭാലയത്തനിഫല  ഉത്തരവഭാദനിതസഫപട  ഉകദലഭാഗസരുല  ഔടട്ട് ഫലറട്ട്  ഇന്
ചേഭാര്ജുമഭാരുല  കയഭാഗല  കചേര്ന്നട്ട്  നനിലവനിഫല  സനിതനിഗതനികേള  വനിലയനിരുത്തുകേയുല
ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ രതീതനിയനില് ആവശലമഭായ പുതനിയ നയങ്ങളുല
തനിരുത്തല്  നടപടനികേളുല  ടകേഫക്കഭാളകേയുല  ഫചേയ്യുന.  കകേരള  ഫമഡനിക്കല്
സര്വ്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷഫന്റെ ഇകന്റെണല്  ഓഡനിറട്ട് വനിഭഭാഗല എലഭാ ടത്രമഭാസവുല
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നനിലവനിഫല  കസ്റ്റഭാക്കുല  വനിറ്റുവരവുല  വനിശകേലനല  ഫചേയ്യുകേയുല  കേഭാലഹരണഫപടതുല
ഉടഫന കേഭാലഹരണഫപടുന്നവയുമഭായ മരുനകേളുഫട തനിരനിചയയലുല ടനി  മരുനകേളുഫട
വനിതരണക്കഭാരനില്നനിനല ലഭലമഭാകുന്ന ഫക്രഡനിറട്ട് കനഭാട്ടുകേളുഫട സഫെലതീകേരണവുല മറ്റുല
നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയുല  ആവശലമഭായ  കമല്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുല  ഫചേയ്യുന.
കൂടഭാഫത എലഭാ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷവുല ഡനികപഭാകേളനിലുല ഔടട്ട് ഫലറ്റുകേളനിലുല കസ്റ്റഭാക്കട്ട്
ഓഡനിറട്ട് നടത്തുകേയുല വലതനിയഭാനങ്ങളുഫണങ്കനില് കേഫണത്തനി പരനിഹഭാര നടപടനികേള
ടകേഫക്കഭാളകേയുല  ഫചേയ്യുന.

(ബനി)  വനിപണന  വനിലയനില്നനിനല  20-93  ശതമഭാനല  വഫര  വനിലക്കുറവനില്
എലഭാ  ബഭാന്ഡഡട്ട്  മരുനകേളുല  കകേരളത്തനിഫല  ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കനി
ഇടനനിലക്കഭാരുഫട ചൂഷണത്തനില്നനിനല കകേരള ജനതഫയ രക്ഷനിക്കുകേ എന്ന ഉകദ്ദേശല
ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്  കേഭാരുണല  ഫെഭാര്മസനി  ആരലഭനിചതട്ട്.  ആയതട്ട്  പരമഭാവധനി
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുവഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)

ക്രമ നമ്പര് ഫെഭാര്മസനി ആരലഭനിക്കുന്ന സലല ജനില

1 പഭാരനിപള്ളനി ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് ഫകേഭാലല

2 തലകശരനി ജനറല് ആശുപത്രനി കേണ്ണൂര്

3 ടവക്കല തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി കകേഭാടയല

4 തൃശ്ശൂര് ജനറല് ആശുപത്രനി തൃശ്ശൂര്

5 കേല്പറ ജനറല് ആശുപത്രനി വയനഭാടട്ട്

6 പത്തനലതനിട ജനറല് ആശുപത്രനി പത്തനലതനിട

7 തളനിപറമ്പട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് ഫഹഡ്കേസഭാര്കടഴട്ട് ആശുപത്രനി കേണ്ണൂര്

8 പഭാനൂര് തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി കേണ്ണൂര്

9 മണഭാര്ക്കഭാടട്ട് തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി പഭാലക്കഭാടട്ട്

10 ഫനടുകങ്കഭാലല തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി ഫകേഭാലല

കമല്പറഞ്ഞയനിടങ്ങളനില്  കേഭാരുണല  ഫെഭാര്മസനി  തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള  ഉത്തരവട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷത്തനില്  ഫെഭാര്മസനി  പ്രവര്ത്തന
സജമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി തസരനിത നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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അവയവദഭാനല

255  (279)  ശതീ  .    പനി  .    ഫകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  അവയവദഭാനല  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാന്  എഫന്തലഭാല
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  അവയവദഭാനത്തനിഫന്റെ  കപരനില്  ഇകപഭാള  പല  ആശുപത്രനികേളുല
കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് വലനിയ തടനിപട്ട് നടക്കുന എന്ന വസ്തുത ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) ചേനില ആശുപത്രനികേള അവയവ കേചവട കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി മഭാറുന്ന അവസ
ഇലഭാതഭാക്കഭാന് എന്തട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്  ;  വനിശദഭാലശല
നല്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  നനിലവനില്  ഒരു  കരഭാഗനിക്കട്ട്  മസ്തനിഷ്ക്ക  മരണല  സലഭവനിച്ചു  എന്നട്ട്
സനിരതീകേരനിക്കഭാനുല  മറട്ട്  നടപടനിക്രമങ്ങളക്കുമഭായനി  എഫന്തലഭാല  നടപടനി
സസതീകേരനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  അവയവ  കേചവട  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  മഭാറുന്ന  ആശുപത്രനികേളഫക്കതനിഫര
ടലസന്സട്ട്  റദ്ദേഭാക്കുന്നതുളഫപഫടയുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാഫയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  മസ്തനിഷ്ക  മരണഭാനന്തര  അവയവദഭാന  പദതനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി കകേരള സര്ക്കഭാര് ആകരഭാഗല കുടുലബകക്ഷമ വകുപനിന്കേതീഴനില് കകേരള
ഫനറട്ട് വര്ക്കട്ട്  കഫെഭാര്  ഓര്ഗന്  ഫഷയറനിലഗട്ട്  (KNOS)  പദതനിക്കട്ട്  രൂപല
നല്കുകേയുണഭായനി. KNOS-ഫന്റെ ആഭനിമുഖേലത്തനില് കകേരളത്തനിലുടനതീളല കബഭാധവല്ക്കരണ
കഭാസകേളുല ഫസമനിനഭാറുകേളുല ശനില്പശഭാലകേളുല സലഘടനിപനിക്കഭാറുണട്ട്.  അവയവദഭാനത്തനിനട്ട്
തഭാല്പരലമുള്ളവര്ക്കഭായനി  കഡഭാണര്  കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണല  ഫചേയ്യുകേയുല  വനിവനിധ
കമളകേളനില്വചട്ട്  അവയവദഭാന  സമ്മേതപത്ര  വനിതരണവുല  നടത്തനിവരുന.  പ്രശസ്ത
സനിനനിമഭാതഭാരല  പത്മശതീ  കമഭാഹന്ലഭാലനിഫന  മസ്തനിഷ്ക  മരണഭാനന്തര  അവയവദഭാന
പദതനിയുഫട  ഗുഡട്ട് വനില്  അലബഭാസനിഡറഭായനി  നനിയമനിക്കഫപടനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാഫത
കനതൃദഭാനത്തനിഫന്റെ മഹതസല  കബഭാധലഫപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  'സനയനല'  എന്ന ഫടലനി
ഓഫഭാല്കമഭാളജനി യൂണനിറട്ട് പ്രവര്ത്തനിപനിചട്ട് വരുനണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ഫപടനിടനില.

(സനി) നനിലവനില് ഇത്തരത്തനിലുള്ള അവസ ശദയനില്ഫപടനിടനില. പരഭാതനികേള
ലഭനിക്കുകേയഭാഫണങ്കനില്  അത്തരല  ആശുപത്രനികേളഫക്കതനിഫര  ടലസന്സട്ട്
റദ്ദേഭാക്കുന്നതുളഫപഫടയുള്ള കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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(ഡനി)  മസ്തനിഷ്ക  മരണല  സനിതതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായുളള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
4-2-2012-ഫല  സ.ഉ.(എല.എസട്ട്.)36/2012/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരവുല  1-2-2017-ഫല
സ.ഉ.(എലഎസട്ട്.)  നമ്പര്  16/2017/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരവുല  പുറഫപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.
പകേര്പ്പുകേള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഇ) അപ്രകേഭാരമുള്ള പരഭാതനികേള ലഭനിക്കുന്നപക്ഷല ടലസന്സട്ട് റദ്ദേഭാക്കുന്നതുള
ഫപഫടയുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറ്റുകേള

256  (280)  ശതീ  .    എ  .    എല  .    ആരനിഫെട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തുറവൂര്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  നടത്തനിവരുന്ന  6  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്
യൂണനിറ്റുകേളുഫട  പ്രവര്ത്തനല  ഫമചഫപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  ഡയഭാലനിസനിസനില്  പരനിചേയ
സമ്പന്നരഭായ  കഡഭാക്ടര്മഭാകരയുല  ഫടകതീഷലന്മഭാകരയുല  അനുവദനിക്കഭാഫമന്നട്ട്  അരൂര്
എല.എല്.എ.-ക്കട്ട്  നനിയമസഭയനില്  സബ്മനിഷനട്ട്  നല്കേനിയ  മറുപടനിയുഫട
അടനിസഭാനത്തനില് എന്തട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു; ആയതട്ട് തസരനിതഫപടുത്തഭാന് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

തുറവൂര് തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനികലക്കട്ട് കഡഭാക്ടര്മഭാരുല അനുബന ജതീവനക്കഭാരുമുളഫപഫട
10 അധനികേ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുളള ഫപ്രഭാകപഭാസല് പരനിഗണനിച്ചുവരുന. 

മസ്തനിഷ്കമരണല സലഭവനിചവരുഫട എണല

257  (281)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലസതീര് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില് കേഴനിഞ്ഞ  3  വര്ഷമഭായനി എത്ര കപര്ക്കട്ട് മസ്തനിഷ്ക മരണല
സലഭവനിചനിട്ടുഫണനല  ഇതനില്  എത്രകപരുഫട  അവയവല  ദഭാനല  ഫചേയനിട്ടുഫണനല
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനില്  മസ്തനിഷ്ക  മരണല  സലഭവനിചവരനില്നനിന്നട്ട്  എത്രകപര്
അവയവല സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; ജനിലതനിരനിചട്ട് എണല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനില്  മസ്തനിഷ്ക  മരണല  സലഭവനിചവരനില്നനിന്നട്ട്  അവയവല
സസതീകേരനിചവരനില് എത്രകപര് ബനി.പനി.എല് കുടുലബഭാലഗങ്ങളഭാഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരല

(എ)  കകേരളത്തനില് കേഴനിഞ്ഞ  3  വര്ഷമഭായനി എത്ര കപര്ക്കട്ട് മസ്തനിഷ്ക മരണല
സലഭവനിച്ചു  എന്നതനിഫന്റെ  കേണക്കുകേള  ലഭലമല.  നനിലവനില്  അവയവദഭാനവുമഭായനി
ബനഫപടട്ട്  മഭാത്രകമ മസ്തനിഷ്ക മരണല സനിതതീകേരനിക്കുനള.  കകേരളത്തനില് ആഫകേ
254 കപര് മസ്തനിഷ്ക മരണഭാനന്തരല അവയവദഭാനല ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേരളത്തനില് മസ്തനിഷ്ക മരണല സലഭവനിചവരനില്  2012  ആഗസ്റ്റട്ട് മുതല്
2017  ഫഫെബ്രുവരനി  വഫര  692  കപര്  മസ്തനിഷ്ക  മരണഭാനന്തര  അവയവദഭാന
പദതനിയനിലൂഫട അവയവല സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

1. സദൗത്തട്ട് കസഭാണ്  -165 (തനിരുവനന്തപുരല,  ഫകേഭാലല,  പത്തനലതനിട,
ആലപ്പുഴ)

2. കനഭാര്ത്തട്ട്  കസഭാണ്  -132  (പഭാലക്കഭാടട്ട്,  വയനഭാടട്ട്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്, മലപ്പുറല, കേണ്ണൂര്)

3. ഫസന്ടല് കസഭാണ് -380 (എറണഭാകുളല, കകേഭാടയല, തൃശ്ശൂര്, ഇടുക്കനി)
കകേരളത്തനിനട്ട് പുറകത്തക്കട്ട് അകലഭാകക്കറട്ട് ഫചേയ അവയവങ്ങള 14.

(സനി)  മസ്തനിഷ്ക  മരണഭാനന്തര  അവയവദഭാനലവഴനി  അവയവല  സസതീകേരനിച
സസതീകേര്ത്തഭാക്കളുഫട വരുമഭാനല തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കു ലഭലമല. അവയവല നല്കുന്നതട്ട്
KNOS  (കകേരള  ഫനറട്ട് വര്ക്കട്ട്  കഫെഭാര്  ഓര്ഗന്  ഫഷയറനിലഗട്ട്)-ല്  കപരട്ട്  രജനിസ്റ്റര്
ഫചേയ്യുന്ന മുന്ഗണനഭാ ക്രമത്തനിലുല രക്ത ഗ്രൂപട്ട് അനുസരനിച്ചുമഭാണട്ട്.

ഫകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണല

258  (282)  ശതീ  .    എ  .    എല  .    ആരനിഫെട്ട്:  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തതീരകദശവനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് മുകഖേന ഫെനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട് വഴനി തുറവൂര്
തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിക്കട്ട്  KIIFB-യനില്  നനിനല  പുതനിയ  ഫകേടനിട-നനിര്മ്മേഭാണ
അനുമതനിക്കഭായനി  സമര്പനിച  15  കകേഭാടനി  രൂപയുഫട  ഫപ്രഭാകപഭാസല്  സലബനനിചട്ട്
ആകരഭാഗലവകുപനിനട്ട്  എഫന്തങ്കനിലുല  വനിവരങ്ങള  ലഭലമഭാകണഭാ;  ഇഫലങ്കനില്  ആയതട്ട്
അകനസഷനിചട്ട് അനുമതനി കതടുന്നതനിനട്ട് ആകരഭാഗല വകുപട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ടനി  ഫപ്രഭാകപഭാസല്  22-2-2017-ല്  ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്  1237495-ാം
നമ്പരഭായനി ആകരഭാഗലകുടുലബകക്ഷമ (പനി) വകുപനില് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 
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മളടനിഫസഷലഭാലനിറനി ആശുപത്രനി

259  (283)  ശതീ  .    സനി  .    ഫകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മനികേച  പശ്ചഭാത്തല,  ചേനികേനിത്സഭാ  സദൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്ന
ആശുപത്രനികേളക്കട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  നല്കുന്ന  "കേഭായകേല്പ"  അവഭാര്ഡട്ട്  കനടനിയ
പഭാറശഭാല  തഭാലൂക്കട്ട്  ഫഹഡ്കേസഭാര്കടഴട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  അടനിസഭാന  സദൗകേരല
വനികേസനത്തനിഫന്റെ അപരലഭാപ്തത ഉഫണനള്ള കേഭാരലല ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) വനിവനിധ വനിഭഭാഗങ്ങള പുതുതഭായനി ആരലഭനിച്ചുല അടനിസഭാന, പശ്ചഭാത്തല
സദൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിച്ചുല  പഭാറശഭാല  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിഫയ  ഒരു  മഭാതൃകേഭാ
മളടനി  ഫസഷലഭാലനിറനി  ആശുപത്രനിയഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.  അടനിസഭാന സദൗകേരലവനികേസനത്തനിനട്ട് ആവശലമഭായ
ഫപ്രഭാകപഭാസലുകേള  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടറനില്നനിനല  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്
നടപടനിഫയടുക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി  തലത്തനിലുള്ള  ആശുപത്രനികേളനില്
ഉണഭായനിരനികക്കണ  അടനിസഭാന  സദൗകേരലങ്ങള  നനിലവനില്  ടനി  സഭാപനത്തനില്
ലഭലമഭാണട്ട്.  ടനി  സഭാപനത്തനിനട്ട്  6  ഏക്കര് വസ്തുവുല വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളനിലഭായനി
15  ലധനികേല  ഫകേടനിടങ്ങളുല  കേലഭാന്റെതീനുല  കുടനികേളുഫട  വഭാര്ഡട്ട്,  സര്ജനിക്കല്  വഭാര്ഡട്ട്,
കലബര് റല, കപ വഭാര്ഡട്ട് എന്നനിവനിടങ്ങളനിലഭായനി 219 ഫബഡട്ട്  സദൗകേരലവുല നനിലവനിലുണട്ട്.

അതലഭാഹനിത വനിഭഭാഗല

260 (284) ശതീ  .    എ  .    എല  .    ആരനിഫെട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തുറവൂര് തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില് അതലഭാഹനിത വനിഭഭാഗ ല ആരലഭനിക്കുവഭാന്
എന്നഭാണട്ട് ഉത്തരവനിറക്കനിയതട്ട് ; എന്നട്ട് മുതലഭാണട്ട് കേഭാഷലഭാലനിറനി യൂണനിറട്ട് പ്രവര്ത്തനിചട്ട്
തുടങ്ങനിയതട്ട് ;

(ബനി)  അതലഭാഹനിത  വനിഭഭാഗ ത്തനികലക്കട്ട്  അനുവദനികക്കണ  അനുബന
സ്റ്റഭാഫെനിഫന  എന്നകത്തക്കട്ട്  അനുവദനിചട്ട്  ഉത്തരവഭാകുല;  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവട്ട്
ഫഫവകുഫമങ്കനില് എന്.  ആര്.  എചട്ട്.  എല.  മുകഖേന സ്റ്റഭാഫെനിഫന ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;
1075/2017.
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(സനി)  ആശുപത്രനിയനില് കടഭാമഭാ  ഫകേയര് സലവനിധഭാനല  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനി ഇകപഭാള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട് ;

(ഡനി)  കടഭാമഭാ ഫകേയര് സലവനിധഭാനല അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എന്.എചട്ട്.  47-ല്

സനിതനി ഫചേയ്യുന്ന തുറവൂര് തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിക്കട്ട് പ്രഥമ പരനിഗണന നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  17-8-2016-ഫല  സ.ഉ(എലഎസട്ട്.)നമ്പര്  170/2016/ആകുവ.  എന്ന

ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് കേഭാഷസഭാലനിറനി യൂണനിറട്ട് ആരലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  4  സനി.എല.ഒ.

തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായതട്ട്.  12-1-2017-നഭാണട്ട്  യൂണനിറട്ട്  പ്രവര്ത്തനിചട്ട്

തുടങ്ങനിയതട്ട്.

(ബനി)  ജനിലയനിഫല  ഒരു  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  സമഗ  വനികേസനല

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനില്  തുറവൂര്  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി

ഫതരഫഞ്ഞടുത്തട്ട് നടപടനി ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറക്ടറനില്നനിനല ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചനിടനില.

(ഡനി) നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

നനിരക്കട്ട് ഏകേതീകേരണല

261 (285) ശതീ  .   പനി  .   ഫകേ  .   കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് കരഭാഗനികേളനില്നനിന്നട്ട് സസകേഭാരല ലഭാബകേള അമനിത നനിരക്കട്ട്

ഈടഭാക്കുന്നതട്ട്  തടയഭാന്  നനിരക്കട്ട്  ഏകേതീകേരണല  നടത്തണഫമന്നട്ട്  മനുഷലഭാവകേഭാശ

കേമ്മേതീഷന് ഗവണ്ഫമന്റെനികനഭാടട്ട് ആവശലഫപടനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ആയതനികന്മല്  എഫന്തങ്കനിലുല  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിരക്കട്ട് ഏകേതീകേരനികക്കണതനിഫന്റെയുല സര്ക്കഭാര് ലഭാബകേള 24 മണനികറുല

പ്രവര്ത്തനിപനികക്കണതനിഫന്റെയുല ആവശലകേത ഗവണ്ഫമന്റെനിനട്ട് കബഭാധലഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങ്കനില് സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരല

(എ&ബനി) ഉണട്ട്. നനിലവനില് സസകേഭാരല ചേനികേനിത്സഭാലയങ്ങളുഫട പ്രവര്ത്തനങ്ങള

സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  നനിയനണത്തനിലല.  എന്നഭാല്  സലസഭാനഫത്ത  സസകേഭാരല

ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബകേള,  സഭാനനിലഗട്ട്  ഫസന്റെറുകേള  തുടങ്ങനിയ  എലഭാ  ചേനികേനിത്സഭാ

സഭാപനങ്ങളുഫടയുല  പ്രവര്ത്തനനനിലവഭാരല  ആവശലമഭായ  നനിയമലമുകഖേന

നനിയനനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാഫട കകേരള കനിനനിക്കല് എസ്റ്റഭാബ്ലൈനിഫഷ്മെന്റെട്ട്  (രജനി. &

റഗു.)  ബനില്,  2017-നട്ട്  രൂപല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബനില്  നനിയമസഭയനില്

അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേരള  കനിനനിക്കല്

എസ്റ്റഭാബ്ലൈനിഫഷ്മെന്റെട്ട്  ബനില് നനിയമമഭാകുന്നകതഭാഫട  മഭാത്രകമ സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേള,

ലഭാബകേള,  സഭാനനിലഗട്ട് ഫസന്റെറുകേള തുടങ്ങനിയ സഭാപനങ്ങളുഫട കമല് സര്ക്കഭാരനിനട്ട്

നനിയനണല ഏര്ഫപടുത്തഭാന് കേഴനിയുകേയുള. പ്രസ്തുത വനിവരല ബഹു. മനുഷലഭാവകേഭാശ

കേമ്മേതീഷഫന അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി&ഡനി) സലസഭാനഫത്ത പ്രധഭാന ആശുപത്രനികേളനില് സദൗജനല നനിരക്കനില്

24 മണനിക്കുറുല ലകബഭാറടറനി സലവനിധഭാനല ലഭലമഭാണട്ട്.

കേലഭാന്സര് ഫസന്റെര് ആന്റെട്ട് റനിസര്ചട്ട് ഇന്സ്റ്റനിറമ്മ്യൂടട്ട്

262  (286)  ശതീ  .    പനി  .    ഉടബദുള്ള :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറല കേലഭാന്സര് ഫസന്റെർ ആന്റെട്ട് റനിസര്ചട്ട് ഇന്സ്റ്റനിറമ്മ്യൂടട്ട് സഭാപനിക്കുന്ന

കേഭാരലല ഇകപഭാള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  മുഖേലമനനി

അധലക്ഷനഭായ  സമനിതനി  എത്ര  പ്രഭാവശലല  കയഭാഗല  കചേര്ന;  അതനിഫലടുത്ത

തതീരുമഭാനങ്ങള എഫന്തലഭാല; വനിശദഭാലശങ്ങൾ നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കേലഭാന്സര്  ഫസന്റെര്  സലബനനിചട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച

നടപടനികേള  വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  ഇതട്ട്  സലബനനിച  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  നയല

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  അനുവദനിച  25  ഏക്കര്  സലല

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നഭാളനിതുവഫര സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) ഫസന്റെര് എന്നകത്തക്കട്ട് യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുഫമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?



300      കകേരള നനിയമസഭ           ഫഫെബ്രുവരനി 27, 2017

ഉത്തരല

(എ-ഇ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  മലപ്പുറല

കേലഭാന്സര്  ഫസന്റെര്  ആന്റെട്ട്  റനിസര്ചട്ട്  ഇന്സ്റ്റനിറമ്മ്യൂടട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതട്ട്  സലബനനിചട്ട്

മുഖേലമനനി  അദലക്ഷനഭായ ഗകവണനിലഗട്ട്  കബഭാഡനി  25-7-2016-ല് കൂടുകേയുണഭായനി.

ആയതനിഫന്റെ  നടപടനിക്കുറനിപട്ട്  ഉള്ളടക്കല  ഫചേയ്യുന*.  പ്രസ്തുത  സഭാപനത്തനിനട്ട്

സഹഭായല  നല്കുന്ന  കേഭാരലത്തനിലുല  സലല  ഏഫറടുക്കുന്നതുളഫപഫടയുള്ള

കേഭാരലങ്ങളനിലുല അന്തനിമ തതീരുമഭാനല ടകേഫക്കഭാണനിടനില.

പശ്ചഭാത്തല സദൗകേരലങ്ങള

263 (287) ശതീ  .   കജഭാണ് ഫഫെര്ണഭാണസട്ട് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നതനി

നഭാവശലമഭായ  പശ്ചഭാത്തല  സദൗകേരലങ്ങള/  മറട്ട്  സദൗകേരലങ്ങള  എഫന്തലഭാഫമന്നട്ട്

വലവസ  ഫചേയനിട്ടുകണഭാ  ഉഫണങ്കനില്  ആയതനിഫന്റെ  വനിശദഭാലശങ്ങള

ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയഭായനി ഉയര്ത്തനിയ എറണഭാകുളല

ജനിലയനിഫല  പളരുത്തനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  നനിലവനില്  എഫന്തലഭാല

സദൗകേരലങ്ങള ഉഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പളരുത്തനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  നനിലവനിലുള്ള  തസ്തനികേകേള

എഫന്തലഭാഫമനല  ഇവയനില്  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന  തസ്തനികേകേള  ഏഫതലഭാഫമനല

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയഭായനി  ഉയര്ത്തുകമ്പഭാള  നൂറട്ട്

കേനിടക്കകേകളഭാടു  കൂടനിയ  ഐ.പനി.  സദൗകേരലല  ഉണഭാകകേണതുണട്ട്.  കഡഭാക്ടര്മഭാര്,

അനുബന  ജതീവനക്കഭാര്,  ഏര്ഫപടുകത്തണ  ഫസഷലഭാലനിറനി  യൂണനിറ്റുകേള  എന്നനിവ

സലബനനിച വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) പളരുത്തനി തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില് നനിലവനിലുള്ള സദൗകേരലങ്ങള ചുവഫട
കചേര്ക്കുന:

1. ഒ.പനി. വനിഭഭാഗല

2. കേനിടത്തനി ചേനികേനിത്സ

3. സദൗജനല മരുന്നട്ട് വനിതരണല

4. ലഭാബട്ട് സദൗകേരലല

5. എകട്ട്-കറ സദൗകേരലല

6. ദന്തകരഭാഗ വനിഭഭാഗല

7. കുടനികേളക്കുള്ള പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയ്പട്ട്

8. ടഗനകക്കഭാളജനി കനിനനിക്കട്ട്

9.  ജതീവനിതടശലതീകരഭാഗ നനിര്ണയ കനിനനികേട്ട്

10. പഭാലനികയറനിവട്ട് കരഭാഗനികേളക്കുള്ള ഒ.പനി. സദൗകേരലല

11. പഭാലനികയറതീവട്ട് കഹഭാല ഫകേയര് യൂണനിറട്ട്

(സനി)

ക്രമ നമ്പര് തസ്തനികേ അനുവദനിചതട്ട് ഒഴനിവട്ട്

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

1 സൂപ്രണട്ട് 1    -

2 അസനി. സര്ജന് 3    -

3 ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് 4    -

4 അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ദന്തല് സര്ജന് 1    -

5 ഫെഭാര്മസനിസ്റ്റട്ട് 1    -

6 ദന്തല് ടഹജതീനനിസ്റ്റട്ട് 1    1

7 ഫഹഡട്ട്  നഴട്ട് 2    1

8 സ്റ്റഭാഫെട്ട്  നഴട്ട് 2   -
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(1)   (2) (3)   (4)

9 നഴനിലഗട്ട് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് 6     -

10 ആശുപത്രനി അറന്ഡര് കഗഡട്ട്-1 1     -

11 ആശുപത്രനി അറന്ഡര് കഗഡട്ട്-2 4      2

12 കഭാര്ക്കട്ട് 1      -

13 ആഫെതീസട്ട് അറന്ഡന്റെട്ട് 1      -

14 പനി.റനി.എസട്ട്. 1      -

ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറട്ട്

264 (288)  ശതീ  .    സനി  .    എഫെട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേങ്ങനഭാകശരനി  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറട്ട്
സഭാപനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉഫണങ്കനില്  ഇതുസലബനനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാഫണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറട്ട്  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
ഫകേടനിടങ്ങളുല മറട്ട് സദൗകേരലങ്ങളുല സജമഭാക്കനിയതനിനുകശഷല യൂണനിറട്ട് തുടങ്ങുന്നതഭാണട്ട്.

ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറട്ട് തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

265 (289) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട്:  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനഫത്ത തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനില്  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ഫസന്റെറുകേള
തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട് എഫന്തലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  കേലലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിഫല  പഴയങ്ങഭാടനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്
ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറട്ട്  തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട്  എഫന്തലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ഈ  വര്ഷല  പഭാന്  പദതനിയനില്  (2016-17)  ഉളഫപടുത്തനി

തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി  വര്ക്കലയനില്  10  കേനിടക്കകേളുള്ള  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറട്ട്

തുടങ്ങഭാന്  പദതനിയുണട്ട്.  തനിരുവനന്തപുരല,  കഫെഭാര്ടട്ട്  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്

തുടങ്ങനിയ  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറട്ട്  പ്രവര്ത്തനസജമഭാക്കഭാനുള്ള  പദതനിയുല

2016-17-ലുണട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  മഭാന്ദലവനിരുദ  പഭാകക്കജനില്  ഉളഫപടുത്തനി  44

തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനില് ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറട്ട് തുടങ്ങഭാനുള്ള പദതനിയുണട്ട്.

(ബനി)  പഴയങ്ങഭാടനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിഫയ  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  മഭാന്ദലവനിരുദ

പദതനിയനില് ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേലഭാന്സര് കരഭാഗനനിര്ണയ കകേന്ദ്രങ്ങള

266  (290)  ശതീ  .    ഇ  .    ഫകേ  .    വനിജയന്:  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാന്സര്  കരഭാഗനികേളുഫട  എണല  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിക്കുന്ന

സഭാഹചേരലത്തനില്  കരഭാഗല  മുന്കൂടനി  കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാന്  തഭാലുക്കട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്

കരഭാഗനനിര്ണയ ഫസല്ലുകേള ആരലഭനിക്കഭാന് പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കുകമഭാ:

(ബനി)  നനിലവനില്  ഇത്തരല  കരഭാഗനനിര്ണയ  ഫസല്ലുകേള  എവനിഫടഫയഭാഫക്ക

പ്രവര്ത്തനിക്കുനഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  കേലഭാന്സര്  കരഭാഗനികേളുഫട  എണല  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന

സഭാഹചേരലത്തനില്  കരഭാഗനികേളുഫട  എണത്തനിനട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  കേലഭാന്സര്

ചേനികേനിത്സഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സലസഭാന

ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ആവനിഷ്കരനിച പദതനിയഭാണട്ട് ജനിലഭാ കേലഭാന്സര് ഫകേയര് ഫസന്റെര്.

ഈ പദതനിപ്രകേഭാരല എലഭാ ജനിലയനിലുല ഓകരഭാ കേലഭാന്സര് ചേനികേനിത്സഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള

ആരലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഫെണട്ട് അനുവദനിക്കുകേയുല കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുല സ്റ്റഭാഫെട്ട് നഴ്സുമഭാര്ക്കുല

ആര്.സനി.സനി.-യനില് പരനിശതീലനല നല്കേനി വനിനലസനിക്കുകേയുല ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇവനിഫട

കേതീകമഭാ ഫതറഭാപനി ഉളഫപഫടയുള്ള കേലഭാന്സര് ചേനികേനിത്സഭാ രതീതനികേളുല കരഭാഗ നനിര്ണയ

സലവനിധഭാനങ്ങളുല സജമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതട്ട് തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി ഉളഫപഫടയുള്ള മറട്ട്

ആശുപത്രനികേളനികലക്കുല വനിനലസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)  ജനിലഭാ  കേലഭാന്സര്  ഫകേയര്  ഫസന്റെറുകേള  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതുല

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതുമഭായ സഭാപനങ്ങള ചുവഫട കചേര്ക്കുന:

തനിരുവനന്തപുരല ജനറല് ആശുപത്രനി,  ഫകേഭാലല ജനിലഭാ  ആശുപത്രനി,  പുനലൂര്

തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി,  പത്തനലതനിട  ജനറല്  ആശുപത്രനി,  കകേഭാഴകഞരനി  ജനിലഭാ

ആശുപത്രനി  (ആര്.സനി.സനി.  കനരനിടട്ട്  നടത്തുന്നതട്ട്),  ആലപ്പുഴ ജനറല് ആശുപത്രനി,

മഭാകവലനിക്കര  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനി,  ഫതഭാടുപുഴ  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി,  കകേഭാടയല  ജനിലഭാ

ആശുപത്രനി,  എറണഭാകുളല  ജനറല് ആശുപത്രനി,  പറവൂര് ജനിലഭാ  ആശുപത്രനി  (ഈ

വര്ഷല ആരലഭനിക്കുന്നതട്ട്), തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ ആശുപത്രനി, പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലഭാ ആശുപത്രനി,

തനിരൂര്  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനി,  കേണ്ണൂര്  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനി,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലഭാ

ആശുപത്രനി  (കഡഭാക്ടറുഫട  പരനിശതീലനല  കേഴനിയുകമ്പഭാള  പുനരഭാരലഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്),

നല്ലൂര്നഭാടട്ട് ടടബല് ആശുപത്രനി വയനഭാടട്ട്.

ആര്.സനി.സനി.-യുഫട  കേതീഴനില്  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളഭായ  എറണഭാകുളല  ജനിലയനിഫല

കേലൂരുല,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിഫല  കേഞനികക്കഭാടുല  മുന്കൂര്  കേലഭാന്സര്  നനിര്ണയ

കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. കൂടഭാഫത കേണ്ണൂര്, കകേഭാഴകഞരനി എന്നനിവനിടങ്ങളനിഫല

മുന്കൂര് കേലഭാന്സര് നനിര്ണയ കകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട് ആവശലമഭായ സഭാകങ്കതനികേ സഹഭായവുല

ആര്.സനി.സനി. നല്കേനിവരുന.

കഡഭാക്ടര്മഭാരുഫട നനിയമനല

267  (291)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ:  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഞഭാറക്കല്  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനിയനില്  കഡഭാക്ടര്മഭാഫര  നനിയമനിക്കണ

ഫമന്നഭാവശലഫപടട്ട്  കേത്തട്ട്  ലഭനിചനിരുനകവഭാ  ;  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സസതീകേരനിച  നടപടനി

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ആശുപത്രനിയനില് കഡഭാക്ടര്മഭാരുഫട അഭഭാവല മൂലല ടദനലദനിന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള തടസഫപടുന്ന കേഭാരലല  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇക്കഭാരലത്തനില്

ഇതുവഫര സസതീകേരനിച നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  നനിലവനില്  ഒഴനിവുള്ള  തസ്തനികേകേള  എത്രഫയനല  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി

എന്ന  നനിലയനില്  ആവശലമുള്ള  കഡഭാക്ടര്മഭാരുഫട  എണല  എത്രഫയനല

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരല

(എ)  HRMP  No.6584/15,  HRMP  No.8087/16/EKM  പ്രകേഭാരല  ശതീ.
ശനിവദഭാസട്ട് എന്.  ജനി.  യുഫട പരഭാതനി കകേരള സലസഭാന മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന്
മുഖേഭാന്തരല  ലഭനിചനിരുന.  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളുഫട  സ്റ്റഭാഫെട്ട്  ഘടനയുല  മറ്റുല
വനിശദമഭായനി  പഠനിചട്ട്  ആയതനില്  സ്റ്റഭാകന്റെര്ടഡകസഷന്  ഫകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള
ആകലഭാചേന സര്ക്കഭാര് നടത്തനി വരുന.

(ബനി) ശദയനില്ഫപടനിടനില.

(സനി)  ഈ  ആശുപത്രനിയനില്  നനിലവനില്  അനുവദനിക്കഫപട  തസ്തനികേകേളനില്
കഡഭാക്ടര്മഭാരുഫട  ഒഴനിവുകേളനില.  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനിഫല  അനുവദനിക്കഫപകടണ
തസ്തനികേകേളുഫട വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ജതീവനിതടശലതീ കരഭാഗങ്ങള

268 (292)  ശതീ  .    ഫകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട്  :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജതീവനിതടശലതീ കരഭാഗങ്ങളക്കുള്ള മരുനകേള ജനിലഭാ ആശുപത്രനികേളനിലുളഫപഫട
ലഭലമഫലനള്ള മഭാധലമ വഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് വനിശദഭാശല
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  വഭാര്ത്ത  ശരനിഫയങ്കനില്  ജതീവന്  രക്ഷഭാ  മരുനകേള  അടനിയന്തരമഭായനി
ആശുപത്രനികേളനില് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരല വതീഴ്ച സലഭവനിക്കഭാനനിടയഭായ സഭാഹചേരലല പരനികശഭാധനിചട്ട് വരുല
കേഭാലങ്ങളനില്  ഇത്തരല  സലഭവങ്ങള  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  ജതീവനിതടശലതീ  കരഭാഗങ്ങളഭായ  പ്രകമഹല,  രക്തഭാതനിസമ്മേര്ദ്ദേല,

ഹൃകദഭാഗല,  പക്ഷഭാഘഭാതല,  കേലഭാന്സര്  തുടങ്ങനിയ  കരഭാഗങ്ങളുഫട  ചേനികേനിത്സയട്ട്

വനിവനിധതരല  മരുനകേളഭാണട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള ആശുപത്രനികേളനിലൂഫട

നല്കേനിവരുന്നതട്ട്.  ഓകരഭാ  കരഭാഗത്തനിനുല  വനിവനിധ  തരത്തനിലുള്ള  മരുന്നട്ട്

ലഭലമഭായനിരുന്ന ആശുപത്രനികേളനില് ചേനില മരുനകേളക്കട്ട് ഏതഭാനുല ചേനില ജനിലകേളനില്

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ദദൗര്ലഭലല  ഉണഭായനിരുഫന്നങ്കനിലുല  പൂര്ണമഭായനി  ഇവ  ലഭലമഭാകുന്നനിഫലന്ന  വഭാര്ത്ത

വസ്തുതഭാവനിരുദമഭാണട്ട്.  ഇന്ഡന്റെട്ട്  ഫചേയ്യുന്നതനിഫനക്കഭാളുല  കൂടുതല്  കരഭാഗനികേള

ആശുപത്രനിയനില് എത്തുകമ്പഭാള ചേനില മരുനകേള ഫപഫടന്നട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കഫപടുന്നതട്ട്

ക്ഷഭാമത്തനിനട്ട്  കേഭാരണമഭാകുകേയുല  ഫചേയ്യുനണട്ട്.  അതുകപഭാഫല  ഇന്ഡന്റെട്ട്

ഫചേയതനികനക്കഭാള  കുറവട്ട്  മരുനകേള  ഫമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനില്

നനിന്നട്ട്  ലഭനിചഭാലുല  മരുന്നട്ട്  ക്ഷഭാമത്തനിനട്ട്  ഇടയഭാകേഭാറുണട്ട്.  ഓകരഭാ  ജനിലയനികലയുല

മരുനകേളുഫട  ലഭലതഫയക്കുറനിചട്ട്  ആകരഭാഗലവകുപട്ട്  കനരനിടട്ട്  വനിലയനിരുത്തനി  ഈ

വനിഷയത്തനില് പരനിഹഭാരല കേഭാണുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാഫത

സസകേഭാരല  ആശുപത്രനിയനില്  ചേനികേനിത്സയനിലനിരനിക്കുന്ന  കരഭാഗനികേള  അവനിഫടനനിനള്ള

കഡഭാക്ടറുഫട കുറനിപടനിയുമഭായനി സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളനില് വരനികേയുല ആ മരുനകേള

തഫന്ന  ആവശലഫപടുന്നതുമഭായ  സഭാഹചേരലങ്ങളുണട്ട്.  പകേരല  ഫകേഭാടുക്കഭാവുന്ന

മരുനകേള  ഉഫണങ്കനില്കപഭാലുല  കരഭാഗനികേള  അതട്ട്  വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്  തയ്യഭാറഭാകേഭാത്ത

സഭാഹചേരലമുണട്ട്. ഇതുല മരുന്നനിലഭാ എന്ന രതീതനിയനില് റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയ്യുന.

(ബനി)  ജതീവന്രക്ഷഭാ  മരുനകേളഭായനി  മുദണല  ഫചേയ  മരുനകേളക്കട്ട്

ക്ഷഭാമമുള്ളതഭായനി ശദയനില്ഫപടനിടനില. എലഭാ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലുല ജതീവന്

രക്ഷഭാ  മരുനകേള  തടസരഹനിതമഭായനി  കസ്റ്റഭാക്കട്ട്  ഫചേയ്യണഫമന്നട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല

നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുല  മറനിച്ചുള്ള  ഒരു  അനുഭവല  ഇതുവഫര  ജനിലകേളനില്നനിന്നട്ട്

ലഭനിചനിടനിലഭാത്തതുമഭാണട്ട്.

(സനി)  ഇന്ഡന്റെട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള  ശദനികക്കണ  മുന്കേരുതലുകേഫളക്കുറനിചട്ട്

എലഭാ  ജനിലകേളക്കുല  കേര്ശനമഭായ  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കരഭാഗനികേളുഫട

എണത്തനിനട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായ  മരുനകേള  ഇന്ഡന്റെട്ട്  ഫചേയനിഫലങ്കനില്

വനിതരണത്തനില്  കുറവുണഭാകുകേയുല  ക്ഷഭാമത്തനിനട്ട്  കേഭാരണമഭാകുകേയുല  ഫചേയ്യുന.

അതുകപഭാഫല  ഇന്ഡന്റെട്ട്  ഫചേയ മരുനകേള യഥഭാസമയല  അകത അനുപഭാതത്തനില്

വനിതരണല  ഫചേയ്യഭാതനിരുന്നഭാലുല  മരുനക്ഷഭാമല  ഉണഭാകേഭാവുന്നതുമഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കേരുതല്  നടപടനികേള  ഫമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസട്ട്

കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഉപകയഭാഗല കുറവുള്ള

സലത്തുനനിനല  ദദൗര്ലഭലമുള്ള  സലങ്ങളനികലക്കട്ട്  മരുനകേള  പുനര്വനിതരണല

ഫചേയ്യുന്നതനിലൂഫടയുല  മറട്ട്  തനതട്ട്  ഫെണ്ടുകേള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  മരുനകേള

വഭാങ്ങുന്നതനിലൂഫടയുല  ഇതട്ട്  ഏഫറക്കുഫറ  പരനിഹരനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.  ഇതനിനുള്ള

നനിര്കദ്ദേശല ആകരഭാഗല വകുപട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 307

പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രല

269  (293)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിഫല  കേലലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിഫല  സഭാധഭാരണക്കഭാരുല

മത്സലഫത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുല  ആശയനിക്കുന്ന  മഭാട്ടുല്  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രല

സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രമഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുല  അവനിഫട  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിത്സ

ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുമുളള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

വനിവനിധ  വനിഭഭാഗല  ആകരഭാഗലസഭാപനങ്ങളുഫട  പദവനി  ഉയര്ത്തുകേ

എന്നതനികനക്കഭാളുല നനിശ്ചനിത മഭാനദണ്ഡങ്ങളുഫട അടനിസഭാനത്തനില് ജനില,  തഭാലൂക്കട്ട്,

കബ്ലൈഭാക്കട്ട്,  പഞഭായത്തുതല ആകരഭാഗലസഭാപനങ്ങളനില് സദൗകേരലങ്ങള ക്രമതീകേരനിക്കുന്ന

നടപടനിക്രമമഭാണട്ട്  ഇകപഭാള പരനിഗണനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.

തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയഭായനി ഉയര്ത്തല്

270 (294) ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാല:  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃത്തഭാല  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിഫല  ചേഭാലനികശരനി  സനി.എചട്ട്.സനി.-ഫയ

തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്

വനിശദഭാലശല  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഇഫലങ്കനില്,  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ആശുപത്രനിയനില് മുന്സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാലത്തട്ട് സൃഷ്ടനിച അധനികേ

തസ്തനികേകേളനില് നനിയമനല നടത്തുന്നതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച നടപടനികേള എഫന്തലഭാഫമന്നട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സസതീകേരനിചനിടനില.  ചേഭാലനികശരനി  സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില്നനിനല  10

കേനികലഭാമതീറര് ദൂരല മഭാത്രകമ പടഭാമ്പനി തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനികലക്കുള.

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  ആശുപത്രനിയനില്  മുന്സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  അധനികേ

തസ്തനികേകേള ഒനലതഫന്ന സൃഷ്ടനിചനിടനില.
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പനി.എചട്ട്.സനി.-യുഫട കശഭാചേലഭാവസ

271 (295)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവുല
സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിഫല  ലക്കനിടനി  കപരൂര്
ഗഭാമപഞഭായത്തനിഫല  അത സൃക്കഭാടട്ട്  പനി.എചട്ട്.സനി.-യുഫട  കശഭാചേലഭാവസ
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എഫന്തലഭാല
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) അതൃക്കഭാടട്ട് പനി.എചട്ട്.സനി.-യനില് നനിലവനിലുളള ജതീവനക്കഭാരുഫട ഒഴനിവുകേള
സലബനനിച  വനിശദഭാലശല  നല്കേഭാകമഭാ;  ഒഴനിവുകേള  നനികേത്തുന്നതനിനട്ട്  അടനിയന്തര
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.  ലക്കനിടനി കപരൂര് പഞഭായത്തട്ട് അറകുറപണനികേള
ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സഭാപനത്തനില് നനിലവനിലുള്ള ഫെഭാര്മസനിസ്റ്റനിഫന്റെ ഒഴനിവട്ട് നനികേത്തുന്നതനിനഭായനി
ജനിലഭാ ഫമഡനിക്കല് ഓഫെതീസനില്നനിനല നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഹതീകമഭാഫെതീലനിയ കരഭാഗല

272 (296) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി: തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവുല
സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹതീകമഭാഫെതീലനിയ  കരഭാഗ  ചേനികേനിത്സക്കുള്ള  സദൗകേരലങ്ങള
സലസഭാനഫത്ത ഫമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്കപഭാലുല  ലഭലമഭാവുന്നനിഫലന്ന പരഭാതനി
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എഫന്തങ്കനിലുല  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കരഭാഗ  ബഭാധനിതര്  എത്രകപരുഫണന്നതനിഫന്റെ  കേണക്കട്ട്
കശഖേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ;  ഇഫലങ്കനില്  വനിവരകശഖേരണല
നടത്തുകമഭാഫയന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇദൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷല ഇദൗ കരഭാഗലമൂലല എത്ര
കപര് മരണമടഞ്ഞനിട്ടുഫണന്നട്ട് ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഫമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള  ഫമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനില് ഹതീകമഭാഫെതീലനിയ കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ആവശലമഭായ എലഭാ ചേനികേനിത്സയുല
നല്കുനണട്ട്.  രക്തസഭാവമുള്ള  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ഫെഭാക്ടര്-8  നല്കുനണട്ട്.  കൂടഭാഫത
സലസഭാനഫത്ത  ഹതീകമഭാഫെതീലനിയ  കരഭാഗ  ബഭാധനിതരനില്  കേഭാരുണല  ഫബനവലന്റെട്ട്
സതീമനില്  രജനിസ്റ്റര്  ഫചേയനിട്ടുള്ള  1250  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ഫമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷഫന്റെ കേതീഴനിലുള്ള കേഭാരുണല കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി ഫെഭാര്മസനിവഴനി സദൗജനലമഭായനി
ഹതീകമഭാഫെതീലനിയ കരഭാഗത്തനിനുള്ള മരുനകേള ലഭലമഭാക്കനി വനിതരണല ഫചേയ്യുനണട്ട്.

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് അവശലമരുന്നട്ട് പടനികേയനില്ഫപടുത്തനി ടനി
മരുനകേള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ഫമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷഫന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുവരുന.

(സനി)  സലസഭാനഫത്ത  ഹതീകമഭാഫെതീലനിയ  കരഭാഗ  ബഭാധനിതരനില്  1250  കപര്
കേഭാരുണല  ഫബനവലന്റെട്ട്  സതീമനില്  രജനിസ്റ്റര്  ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  ആകരഭാഗല  വകുപനിനട്ട്
കേതീഴനിലുള്ള  ആശുപത്രനികേളനില്  2014  ഫഫെബ്രുവരനി  മുതല്  2017  ഫഫെബ്രുവരനി  വഫര
ആലുവ ജനിലഭാ ആശുപത്രനിയനില്  730  കപരുല കേണ്ണൂര് ജനിലഭാ ആശുപത്രനിയനില്  100
കപരുല ഒറപഭാലല തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനില് 130 കപരുല ചേനികേനിത്സ കതടനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ഇദൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷല ഈ കരഭാഗലമൂലല 9 കപര്
മരണമടഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.

ഓപകറഷന് സഭാഗര് റഭാണനി പദതനി

273 (297) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   ഫകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖേഭാദര് :
ശതീ  .   എല  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീല :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മത്സലങ്ങള കകേടഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന് രഭാസവസ്തുക്കള കചേര്ക്കുന്നതട്ട് തടയുന്നതനിനട്ട്
ഓപകറഷന് സഭാഗര് റഭാണനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് വനിശദഭാലശല
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  മതീനുകേളനില് കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്ന രഭാസപദഭാര്തങ്ങള കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നനിലവനില് എഫന്തലഭാല പരനികശഭാധനകേളഭാണട്ട് നടത്തുന്നതട്ട്;

(സനി) ഇപ്രകേഭാരല രഭാസവസ്തുക്കള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതു മൂലമുണഭാകുന്ന ആകരഭാഗല
പ്രശ്നങ്ങഫളക്കുറനിചട്ട്  മത്സലബനന  ഫതഭാഴനിലഭാളനികേള,  മത്സലവലഭാപഭാരനികേള
എന്നനിവര്ക്കട്ട് കബഭാധവല്ക്കരണല നടത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇതുസലബനനിചട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി  ഒരു  കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനി സലഘടനിപനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  മത്സലങ്ങള  കകേടുകൂടഭാഫത  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  രഭാസവസ്തുക്കള
കചേര്ക്കുന്നതട്ട്  തടയുന്നതനിനട്ട്  സലസഭാനത്തട്ട്  ഓപകറഷന്  സഭാഗര്  റഭാണനി  പദതനി
വനിജയകേരമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

2016  ഡനിസലബര്  മഭാസല  മുതല്  ഈ  പദതനിയുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്  ഒന്നഭാല
ഘടത്തനില്  കകേരളത്തനിഫല  വനിവനിധ  മത്സലബനന  തുറമുഖേങ്ങളനില്നനിനല  ഫമഭാത്ത
വനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങളനില്നനിനല ചേനിലറ വനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങളനില് നനിനമഭായനി വനിവനിധ
ഇനല  മത്സലങ്ങളുഫടയുല  മത്സലല  കകേടുകൂടഭാഫത  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
ഐസനിഫന്റെയുല 490 സഭാമ്പനിളുകേള കശഖേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി സഭാമ്പനിളുകേള എറണഭാകുളത്തുള്ള
Central Institute of Fisheries  Technology (CIFT),  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ വകുപനിഫന്റെ
തനിരുവനന്തപുരല,  എറണഭാകുളല,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  റതീജനിയണല്  അനലനിറനിക്കല്
ലകബഭാറടറനി എന്നനിവനിടങ്ങളനില് പരനികശഭാധനയഭായനി അയചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  മത്സലത്തനില്  കഫെഭാര്മഭാലനിന്,  അകമഭാണനിയ,  കസഭാഡനിയല
ഫബന്കസഭാകയറട്ട്  എന്നനിവയുഫട സഭാന്നനിദലല കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള ഫകേമനിക്കല്,
ടമകക്രഭാബകയഭാളജനിക്കല് രഭാസ പരനികശഭാധനകേളഭാണട്ട് നടത്തുന്നതട്ട്.

(സനി)  ഓപകറഷന്  സഭാഗര്  റഭാണനിയുഫട  രണഭാല  ഘട  പ്രവര്ത്തനത്തനിഫന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി എലഭാ ജനിലകേളനിലുല മത്സലബനന ഫതഭാഴനിലഭാളനികേള, മത്സല വലഭാപഭാരനികേള
എന്നനിവര്ക്കട്ട്  പ്രകതലകേമഭായനി  കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസകേള സലഘടനിപനിച്ചുവരുന.
കൂടഭാഫത  ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കുല  മത്സലകമഖേലകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവര്ക്കുലകവണനി
ലഘുകലഖേകേള നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കേനിവരുന.  ഇതനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുല
മൂന്നട്ട് കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസകേളവതീതല സലഘടനിപനിച്ചു.

(ഡനി)  ഈ  വനിഷയത്തനില്  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുല  മൂന്നട്ട്  വതീതല  ആഫകേ  42
കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസകേള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് കുടുലബശതീ പ്രവര്ത്തകേഫരയുല
റസനിഡന്സട്ട് അകസഭാസനികയഷന് പ്രവര്ത്തകേഫരയുല ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ആയുര്കവ്വദ ആശുപത്രനി

274 (298) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവുല
സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഒറപഭാലല ആയുര്കവ്വദ ആശുപത്രനി മുപതട്ട് കേനിടക്കകേളുള്ള ആശുപത്രനിയഭാക്കനി
ഉയര്ത്തുന്ന  നടപടനിയുഫട  വനിശദഭാലശല  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  അതനിനഭായനി  എഫന്തലഭാല
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ആശുപത്രനിയുഫട വനികേസനത്തനിനഭായനി എഫന്തലഭാല നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 311

ഉത്തരല

(എ)  ഒറപഭാലല  ആയുര്കവ്വദ ആശുപത്രനി  30  കേനിടക്കകേളുള്ള ആശുപത്രനിയഭായനി
അപ്കഗഡട്ട്  ഫചേയ്യുന്നതുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്  ജനിലഭാ  ഫമഡനിക്കല്  ഓഫെതീസറനില്നനിന്നട്ട്
ലഭലമഭായ ഫപ്രഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  20  കേനിടക്കകേളുള്ള  ടനി  ആശുപത്രനിയനില്  നനിലവനില്  10  കേനിടക്കകേള
ആയൂര്കവദ  ചേനികേനിത്സയ്ക്കുല  10  കേനിടക്കകേള  പ്രകൃതനി  ചേനികേനിത്സഭാ  യൂണനിറനിനുല
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാഫത പഞകേര്മ്മേ യൂണനിറട്ട് പ്രകതലകേമഭായനി ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. മുന്
എല.എല്.എ. ശതീ. എല. ഹലസയുഫട ആസ്തനി വനികേസന ഫെണനില്നനിന്നട്ട് ഒരു കകേഭാടനി
രൂപ ഫചേലവനില് ഫകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണല നടനവരുന. കൂടഭാഫത ടനി എല.എല്.എ.യുഫട
ആസ്തനി വനികേസന ഫെണനില്നനിന്നട്ട് 50 ലക്ഷല രൂപകൂടനി അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറ്റുകേള

275  (299)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  അനുവദനിച  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള  എന്നട്ട്
ആരലഭനിക്കഭാന്  കേഴനിയുഫമന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ  ;  സൂപര്  ഫസഷലഭാലനിറനി  ചേനികേനിത്സഭാ
സദൗകേരലല  തതീര്ത്തുമനിലഭാത്ത പ്രസ്തുത ജനിലയനില് ജനറല്/ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളനില്
ചേനികേനിത്സഭാ സദൗകേരലങ്ങള വര്ദനിപനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്  2013  നവലബര്  മുതല്
ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറട്ട് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട് ജനിലഭാ ആശുപത്രനിയനില്
ഈ മഭാസല അവസഭാനവഭാരകത്തഭാടുകൂടനി പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിക്കുല. കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുല
സ്റ്റഭാഫെനിനുല പരനിശതീലനല നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

സനിവനില് വര്ക്കനിനഭായനി ഫകേ.എചട്ട്.ആര്.ഡബ്ലൈമ്മ്യൂ.എസട്ട്.  സലല സന്ദര്ശനിക്കുകേയുല
ആശുപത്രനി  വനികേസന  സമനിതനിയുഫട  അലഗതീകേഭാരല  നല്കുകേയുല  ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.
ഫകേ.എചട്ട്.ആര്.ഡബ്ലൈമ്മ്യൂ.എസട്ട്. സലല ആവശലഫപടുന്ന മുറയട്ട് വനിട്ടുഫകേഭാടുക്കുന്നതഭാണട്ട്.
സനി.സനി.യു.  ഒരുക്കുന്നതനിനുകവണ  സജതീകേരണത്തനിനട്ട്  സതീഫമന്സട്ട്  കേമ്പനനിക്കട്ട്
ഫകേ.എല.എസട്ട്.സനി.എല്. ഫടണര് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  പരനിഗണനയനിലുള്ള  സലസഭാനഫത്ത  വനിവനിധ  ജനില/ജനറല്
ആശുപത്രനികേളനില്  സൂപര്  ഫസഷലഭാലനിറനി  ചേനികേനിത്സഭാ  സദൗകേരലങ്ങളഭായ
കേഭാര്ഡനികയഭാളജനി  യൂണനിറട്ട്,  ഫനകഫഭാളജനി  യൂണനിറട്ട്,  നമ്മ്യൂകറഭാളജനി  യൂണനിറട്ട്  എന്നനിവ
തുടങ്ങുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഫപ്രഭാകപഭാസലനില്
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിഫല ജനിലഭാ ആശുപത്രനി, കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടുല ഉളഫപടനിട്ടുണട്ട്.
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പനി.എചട്ട്. സനി., സനി.എചട്ട്.സനി.-കേള

276 (300) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാടഭാക്കട  മണ്ഡലത്തനിഫല  പനി.എചട്ട്.സനി.,  സനി.എചട്ട്.സനി.  എന്നനിവ
ഏഫതലഭാമഭാഫണനല  ഇവനിടഫത്ത  ജതീവനക്കഭാരുഫട  ഘടനഫയ  സലബനനിച്ചുമുള്ള
വനിവരവുല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

കേഭാടഭാക്കട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  മഭാറനല്ലൂര്,  വനിളവൂര്ക്കല്,  പള്ളനിചല്,
കേഭാടഭാക്കട  (പുതനിയതട്ട്),  ആമചല് എന്നതീ പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളുല വനിളപനില്,
മലയനിന്കേതീഴട്ട് എന്നതീ സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളുല ആണുള്ളതട്ട്.

ജതീവനക്കഭാരുഫട ഘടന അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി ഫഹല്ത്തട്ട് ഫസന്റെര്

277  (301)  ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയഭായനി  ഉയര്ത്തനിയ  ബഭാലുകശരനി  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി
ഫഹല്ത്തട്ട്  ഫസന്റെറനില്  ആവശലമഭായ  ഫമഡനിക്കല്-പഭാരഭാ  ഫമഡനിക്കല്  തസ്തനികേകേള
ഏഫതഭാഫക്കയഭാഫന്നന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത തസ്തനികേകേളക്കട്ട്  അലഗതീകേഭാരല  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ?  ഇഫലങ്കനില്
ആയതനിനട്ട് എന്തഭാണട്ട് തടസഫമന്നട്ട് ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി)  നനിലവനില് ഈ ആശുപത്രനിയനില് ഏഫതഭാഫക്ക തസ്തനികേകേളനില് സനിരല
ജതീവനക്കഭാര് കജഭാലനി ഫചേയ്യുനണട്ട് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) അനുബനമഭായനി ഉള്ളടക്കല ഫചേയ്യുന.*

(ബനി) ആര്ദല മഭാനദണ്ഡല അനുസരനിചട്ട് ബഭാലുകശരനി തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനില്
അധനികേ  തസ്തനികേ  സ സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിച  ഫപ്രഭാകപഭാസല്   തഭാലൂക്കട്ട്
ആശുപത്രനിയനില് സ്റ്റഭാഫെട്ട്  പഭാകറണ് അനുസരനിചട്ട്  തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സമഭാഹൃത ഫപ്രഭാകപഭാസലനില് ഉളഫപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) അനുബനമഭായനി ഉള്ളടക്കല ഫചേയ്യുന.*

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കേഭാഷസഭാലനിറനി കസവനല

278  (302)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ:  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാലനിപ്പുറല സര്ക്കഭാര് കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി  ഫഹല്ത്തട്ട് ഫസന്റെറനില് കേഭാഷസഭാലനിറനി
കസവനല  ആരലഭനിക്കുന്നതട്ട്  സലബനനിചട്ട്  അകപക്ഷ  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
ഇക്കഭാരലത്തനില് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാഷസഭാലനിറനി  പ്രവര്ത്തനല  എന്നകത്തയട്ട്  ആരലഭനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുഫമനല
ഇതനിനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള എഫന്തഭാഫക്കഫയനല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  മഭാലനിപ്പുറല  സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില്  കേഭാഷസഭാലനിറനി  കസവനല
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് അകപക്ഷ നനിലവനില് ലഭനിചനിടനില.  നനിലവനിലുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള
അനുസരനിചട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനി മുതലുള്ള കമജര് ആകരഭാഗല സഭാപനങ്ങളനിലഭാണട്ട്
കേഭാഷസഭാലനിറനി കസവനല അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

കസ്റ്ററട്ട് ഇനനികഷലറതീവട്ട് ഓണ് ഡനിഫസബനിലനിറതീസട്ട്

279 (303) ശതീ  .   ഫകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖേഭാദര് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കസ്റ്ററട്ട്  ഇനനികഷലറതീവട്ട്  ഓണ്  ഡനിഫസബനിലനിറതീസനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തന
പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉഫണങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തുണഭായനിരുന്നതനില്  നനിനല  വലതലസ്തമഭായ
എഫന്തലഭാല മഭാറങ്ങളഭാണട്ട് ഇകപഭാഴുണഭായനിട്ടുള്ളഫതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കസ്റ്ററട്ട് ഇനനികഷലറതീവട്ട് ഓണ് ഡനിഫസബനിലനിറതീസട്ട് (SID)-ഫന്റെ പ്രവര്ത്തനല
വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപട്ട്  ഫസക്രടറനി  അദലക്ഷനഭായനി
എസട്ട്.ഐ.ഡനി. ഇലപനിഫമകന്റെഷന് ആന്റെട്ട് കമഭാണനിററനിലഗട്ട് കേമ്മേനിറനി നനിലവനിലുണട്ട്. ഈ
കേമ്മേനിറനിയനില്  സഭാമൂഹലനതീതനി,  ആകരഭാഗല,  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപട്ട്  അദലക്ഷന്മഭാരുല
ധനവകുപനിഫന്റെ  പ്രതനിനനിധനിയുല  അലഗങ്ങളഭാണട്ട്.  എസട്ട്.ഐ.ഡനി.യുഫട  പ്രവര്ത്തനല
വനിലയനിരുത്തനി  ആവശലമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേ  എനള്ളതഭാണട്ട്
കേമ്മേനിറനിയുഫട  ഉകദ്ദേശലല.  കൃതലമഭായ ഇടകവളകേളനില് ഈ കേമ്മേനിറനി  കയഭാഗല  കചേര്ന്നട്ട്
എസട്ട്.ഐ.ഡനി.-യുഫട പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തുനണട്ട്.

1075/2017.
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(ബനി)  മുന് സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ആരലഭനിച പദതനികേളകൂടനി ഉളഫപടുത്തനി
ടവകേലലമുള്ള  വലക്തനികേളുഫട  അവകേഭാശല  സലരക്ഷനിച്ചുഫകേഭാണട്ട്  ടവകേലലങ്ങള
പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതു  മുതല്  പുനരധനിവഭാസല  വഫരയുള്ള  ഒരു  സമഗ  ജതീവചേക്ര
സമതീപനമഭാണട്ട്  എസട്ട്.ഐ.ഡനി.  2017-18  മുതല്  അലഗപരനിമനിത  കമഖേലയനില്
നടപഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  കൂടഭാഫത  Rights  of  Persons  With  Disabilities
2016  ആക്ടനിഫന്റെ കേതീഴനില് വരുന്ന ടവകേലലങ്ങളകൂടനി  ഉളഫപടുത്തനി  ആവശലമഭായ
ഇടഫപടലുകേള നടത്തുന്ന പദതനികേളഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേള

280  (304)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങഫള  കുടുലബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
ഉയര്ത്തുന്ന  പദതനിയനില്  നനിലമ്പൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിഫല  പ്രഭാക്തന,
കഗഭാത്ര,  ആദനിവഭാസനി  ജനവനിഭഭാഗങ്ങള  ഗണലമഭായനി  ആശയനിക്കുന്ന  കേരുളഭായനി
പനി.എചട്ട്.സനി.-ഫയ കൂടനി ഉളഫപടുത്തഭാനഭാകുകമഭാ ;

(ബനി) നനിലമ്പൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിഫല ഏഫതഭാഫക്ക പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിത്സ  നടത്തുനണട്ട്  ;  സനിരല  കഡഭാക്ടര്മഭാരനിലഭാഫത
ഏഫതഭാഫക്ക പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട് ;

(സനി)  നനിലമ്പൂര്  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയനില്  ഫമഡനിക്കല്  സൂപ്രണനിനുല
കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുഫമതനിരഭായനി  ഏഫതങ്കനിലുല  പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  ഉഫണങ്കനില്
ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഏതുതരല  നടപടനിയഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതന്നട്ട്
ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങഫള  ഫെഭാമനിലനി  ഫഹല്ത്തട്ട്  ഫസന്റെറുകേളഭാക്കനി
ഉയര്ത്തുന്ന പരനിപഭാടനിയുഫട ആദലഘടമഭായനി ഒരു കബ്ലൈഭാക്കട്ട്/അസലബ്ലൈനി മണ്ഡലത്തനില്
ഒരു  പനി.എചട്ട്.സനി.  വതീതമഭാണട്ട്  ഫതഫരഫഞ്ഞടുത്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  പനി.എചട്ട്.സനി.
കേരുളഭായനി ഇതനില് ഉളഫപടനിടനില.

നനിലവനില്  അലഗതീകേരനിച  ആര്ദല  പദതനിയനില്  പടനികേവര്ഗ്ഗ
കമഖേലകേളനികലക്കുള്ള പ്രകതലകേ കപ്രഭാഗഭാമുകേള ഉളഫപടുത്തനിയനിടനില. ഇതനിനഭായനി ഒരു
പ്രകതലകേ കപ്രഭാജക്ടട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനി ആര്ദല മനിഷനനില് ഉളഫപടുത്തഭാനുള്ള നടപടനികേള
ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  നനിലമ്പൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് വഴനിക്കടവട്ട്,  കപഭാത്തുകേലട്ട്ല്ല്  എന്നതീ
24 x 7 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനില് കേനിടത്തനി ചേനികേനിത്സ നടത്തുനണട്ട്. നനിലമ്പൂര്
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  എലഭാ  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുല  സനിരല
കഡഭാക്ടര്മഭാഫര നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ആശുപത്രനി സൂപ്രണട്ട് കഡഭാ. സനിമഭാമു. പനി.യുല ഒഫഭാല്കമഭാളജനി ജൂനനിയര്
കേണ്സളടന്റെട്ട് കഡഭാ. ജലഭാല് പനി. എല.-ഉല നഭാട്ടുകേഭാരുഫടയുല കരഭാഗനികേളുഫടയുല മുമ്പനില്
വചട്ട്  പരസരല  വഴക്കനിടുകേയുല  കേകയ്യറമുണഭാവുകേയുല  ഫചേയതഭായുല  രണ്ടുകപരുല
പ്രകതലകേല പരഭാതനികേള കപഭാലതീസനിഫന അറനിയനിചട്ട് രണട്ട് എഫെട്ട്.ഐ.ആര്.  രജനിസ്റ്റര്
ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  രണട്ട്  കഡഭാക്ടര്മഭാരുഫടയുല  കമല്  പ്രവര്ത്തനികേള  ഗുരുതര  അചടക്ക
ലലഘനല ആയതനിനഭാല് അവര്ഫക്കതനിഫര കേടുത്ത അചടക്കനടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന്
22-2-2017-ഫല  ഇ.സനി.  5/6726/17  കേത്തുപ്രകേഭാരല  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടര്
ആവശലഫപടനിട്ടുണട്ട്.

കരഭാഗ നനിര്ണയ കകേന്ദ്രങ്ങള

281  (305)  ശതീ  .    എല  .    സസരഭാജട്ട്:  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  കേലഭാന്സര്  കരഭാഗല  തടയുന്നതനിനട്ട്

എഫന്തലഭാല നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആരലഭത്തനില്  തഫന്ന  കേണ്ടുപനിടനിചഭാല്  ഇവയനില്  ഭൂരനിഭഭാഗവുല

ചേനികേനിത്സനിചട്ട്  കഭദഫപടുത്തഭാന്  കേഴനിയുഫമന്നനിരനിഫക്ക  കരഭാഗല  ഉകണഭാ  എന്ന

പരനികശഭാധനക്കഭായുള്ള കകേന്ദ്രങ്ങള എലഭാ തഭാലൂക്കനിലുല സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ഇത്തരല കകേന്ദ്രങ്ങഫള സലബനനിച്ചുല പരനികശഭാധനകേഫള

സലബനനിച്ചുല  അറനിവട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  ഫെലപ്രദമഭായ  കബഭാധവത്കേരണ

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) സലസഭാനത്തട്ട് കേലഭാന്സര് കരഭാഗല വര്ദനിച്ചുവരുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില്
കരഭാഗബഭാധനിതരുഫട  എണത്തനിനട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്
കേലഭാന്സര്  ചേനികേനിത്സഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളുഫട  ദദൗര്ലഭലത്തനിനട്ട്  പരനിഹഭാരമഭായനി  സലസഭാന
ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ജനിലകേളനില്  കേലഭാന്സര്  ചേനികേനിത്സഭാ  ഫകേയര്  പദതനി
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ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇകപഭാള  12  ജനിലകേളനിലഭായനി  16  ആശുപത്രനികേളനില് ഈ പദതനി
നനിലവനിലുണട്ട്.  കേലഭാന്സര്  ഫസഷലലനിസ്റ്റുകേളുഫട  ദദൗര്ലഭലല  കേണക്കനിഫലടുത്തട്ട്
കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട് റതീജനിയണല് കേലഭാന്സര് ഫസന്റെറുകേളനില് കേലഭാന്സര് കരഭാഗ നനിര്ണയ
പരനിശതീലനല നല്കേനി വനിനലസനിക്കുകേയുല ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  നഭാളനിതുവഫര  16000 -ല്പരല
കേതീകമഭാഫതഭാറപനി ഈ ഫസന്റെറുകേളനിലൂഫട  നല്കുന്നതനിനുല   1500-ല്പരല  പുതനിയ
കരഭാഗനികേഫള  കേഫണത്തുന്നതനിനുല  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ  എലഭാ  ജനിലയനിലുല
കേലഭാന്സര് നനിര്ണയ കേലഭാമ്പുകേള നടത്തുന്നതനിനുല കേലഭാന്സര് കബഭാധവല്ക്കരണല
നടത്തുന്നതനിനുല നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഫമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനുകേതീഴനില്  വരുന്ന  ഫമഡനിക്കല്

കകേഭാകളജുകേളനില് കേലഭാന്സര് കരഭാഗമുകണഭാ എന്ന സലശയത്തഭാല് വരുന്ന കരഭാഗനികേഫള

എഫെട്ട്.എന്.എ.സനി,  മഭാകമഭാഗഭാല,  പഭാപട്ട്മനിയര്  എന്നതീ പ്രഭാരലഭ  പരനികശഭാധനകേളക്കട്ട്

വനികധയമഭാക്കനി  കരഭാഗല  കേണ്ടുപനിടനിചഭാല്  ചേനികേനിത്സ  നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളുമഭായനി ബനഫപടട്ട് കേലഭാന്സര് കബഭാധവല്ക്കരണ കേലഭാമ്പുകേളുല

കഭാസകേളുല നടത്തനിവരുന.

കേലഭാന്സര് ബഭാധനിച കരഭാഗനികേഫള ചേനികേനിത്സനിക്കുന്നതനിനഭായനി അതനിനൂതനമഭായ

ചേനികേനിത്സഭാ സലവനിധഭാനങ്ങള ആര്.സനി.സനി.-യനില് ഏര്ഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേലഭാന്സര്

ഗകവഷണത്തനിനുല  നമ്മുഫട  നഭാടനിനട്ട്  കയഭാജനിചതഭായ  കേലഭാന്സര്  നനിയനണ

പദതനികേള  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുല  ആര്.സനി.സനി.  മുന്ഗണന  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ആര്.സനി.സനി.-യുഫട ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളഭായ എറണഭാകുളല ജനിലയനിഫല കേലൂരുല പഭാലക്കഭാടട്ട്

ജനിലയനിഫല  കേഞനികക്കഭാടുല  മുന്കൂര്  കേലഭാന്സര്  നനിര്ണയ  കകേന്ദ്രങ്ങള

പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാഫത  കേണ്ണൂര്,  കകേഭാഴകഞരനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനിഫല  മുന്കൂര്

കേലഭാന്സര്  നനിര്ണയ  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  സഭാകങ്കതനികേ  സഹഭായവുല

ആര്.സനി.സനി.  നല്കേനിവരുന.  വനിവനിധ  സലഘടനകേളുമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  മുന്കൂര്

കേലഭാന്സര് കരഭാഗ നനിര്ണയ കേലഭാമ്പുകേളുല ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുള്ള പരനിശതീലന

പരനിപഭാടനികേളുല സലഘടനിപനിച്ചുവരുന.

ആകരഭാഗല  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴതീല് അര്ബദ പരനികശഭാധന സലവനിധഭാനല  പുനലൂര്

തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനിലുല  നല്ലൂര്നഭാടട്ട്  ടടബല്  ഫസഷലഭാലനിറനി  ആശുപത്രനിയനിലുല

നനിലവനില് ലഭലമഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  കൂടുതല് തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനികലക്കട്ട് വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(സനി) കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളക്കഭായനി എലഭാ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷവുല
ആകരഭാഗലവകുപട്ട്  ഫെണട്ട്  വകേയനിരുത്തഭാറുണട്ട്.  സ്കൂള  തലത്തനിലുല  കകേഭാകളജട്ട്
തലത്തനിലുല  കേലഭാന്സര്  കരഭാഗഫത്തക്കുറനിച്ചുള്ള  അവകബഭാധല  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനികേളഭാണട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.  വനിവനിധതരല  കേലഭാന്സര്
കരഭാഗങ്ങഫള  സലബനനിചട്ട്  അവകബഭാധല  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുല  നലതഭായ
ജതീവനിതടശലനി അവലലബനിക്കുന്നതനിനുള്ള കബഭാധവല്ക്കരണവുല ആര്.സനി.സനി.-യുഫട
കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി  ഓകങ്കഭാളജനി  വനിഭഭാഗല  മുന്കേഫയ്യടുത്തട്ട്  നടത്തനിവരുന.  കേലഭാന്സര്
കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനട്ട്  കനതൃപഭാടവമുള്ള  സഭാമൂഹല  ആകരഭാഗല  പ്രവര്ത്തകേര്ക്കട്ട്
പരനിശതീലനല  നല്കേനി  അവരുഫട  കമഖേലകേളനില്  കേലഭാന്സര്  കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള  സലഘടനിപനിച്ചുവരുനണട്ട്.  ആര്.സനി.സനി.-യുഫട  കനതൃതസത്തനില്  മറട്ട്
സലഘടനകേളുമഭായനി കചേര്ന്നട്ട് കേലഭാന്സര് കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള വനിവനിധ
ജനിലകേളനില് നടത്തനിവരുന.  ഇതനില് സ്കൂള തലത്തനില് പുകേയനിലയ്ഫക്കതനിഫരയുള്ള
കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള,  ഉളനഭാടന്  ഗഭാമങ്ങളനിലുല  കേടകലഭാര
പ്രകദശങ്ങളനിലുല  നടത്തുന്ന  പരനിപഭാടനികേള  എന്നനിവയുല  ഉളഫപടുല.  സ്തനഭാര്ബദ
കബഭാധവല്ക്കരണ  മഭാസമഭായ  ഒകക്ടഭാബര്  മഭാസത്തനില്  പരമഭാവധനി
കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസകേളുല  പരനിശതീലന  പദതനികേളുല  ആര്.സനി.സനി.
സലഘടനിപനിക്കഭാറുണട്ട്.  സലസഭാനഫത്ത  സര്ക്കഭാര്  ഫമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കറഡനികയഭാ ഫതറഭാപനി  വനിഭഭാഗങ്ങഫള അര്ബദ ചേനികേനിത്സയ്ക്കുള്ള ഒരു
സമഗ കകേന്ദ്രമഭാക്കനി വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തനിരുവനന്തപുരല,  ആലപ്പുഴ,
കകേഭാടയല, തൃശ്ശൂര്, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് എന്നതീ 5 ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് ഫമഡനിക്കല്
ഓകങ്കഭാളജനി,  സര്ജനിക്കല്  ഓകങ്കഭാളജനി,  ഓകങ്കഭാ  പകതഭാളജനി  വനിഭഭാഗങ്ങള
ആരലഭനിക്കുന്നതനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 105 തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണട്ട്.

കടഭാമഭാ ഫകേയര് സലവനിധഭാനല

282 (306) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേഭാടഭാരക്കര  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  കടഭാമഭാ  ഫകേയര്  സലവനിധഭാനല
ആരലഭനിക്കഭാന്  എഫന്തലഭാല  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;  ഇതട്ട്  സലബനനിച
ഫപ്രഭാകപഭാസല്  ഉചേനിതമഭാര്കഗ്ഗന  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടര്ക്കട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ആശുപത്രനിക്കട്ട്  അനുവദനിച  കേഭാരുണല  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറട്ട്
നഭാളനിതുവഫരയുല ആരലഭനിക്കഭാത്തതനിഫന്റെ കേഭാരണല എന്തഭാണട്ട്  ;  പ്രസ്തുത യൂണനിറനിഫന്റെ
പ്രവര്ത്തനല  അടനിയന്തരമഭായനി  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എഫന്തലഭാല  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 
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(എ) കടഭാമഭാ ഫകേയര് ഫകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണല 17-7-2015-നട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുല
കടഭാമഭാ ഫകേയര് കസവനല നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ഉപകേരണങ്ങള ലഭനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി  ഫപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭനിചനിട്ടുമുണട്ട്.  ആകരഭാഗല  വകുപനിഫല  എമര്ജന്സനി
ഫമഡനിക്കല്  ഫകേയര്  വനിഭഭാഗല  ശക്തനിഫപടുത്തുന്നതനികലക്കഭായനി  19-10-2016-ഫല
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)നമ്പര്  2809/2016/H&FWD  പ്രകേഭാരല
ഫകേഭാടഭാരക്കര തഭാലൂക്കട്ട് ഫഹഡ്കേസഭാര്കടഴട്ട്  ആശുപത്രനിക്കട്ട്  88,15,092  രൂപ നല്കേനി.
കടഭാമഭാ  ഫകേയര്  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി  ടനി  തുകേ  കകേരള  ഫമഡനിക്കല്
സര്വ്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനട്ട് ടകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.

കടഭാമഭാ  ഫകേയര്  സദൗകേരലത്തനിനട്ട്  ഉളഫപഫട  അധനികേ  തസ്തനികേ
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ഫപ്രഭാകപഭാസല് ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറക്ടറനില് നനിനല
ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  ഫകേഭാടഭാരക്കര  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  കേഭാരുണല  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്
ഫസന്റെര്  സഭാപനിക്കുവഭാന്  കവണനി  വനിശദമഭായ  എസ്റ്റനികമറട്ട്  എടുത്തനിരുനഫവങ്കനിലുല
കേഭാരുണല ഫബനവലന്റെട്ട് ഫെണനില് നനിനല തുടര്നള്ള പ്രവര്ത്തനഭാനുമതനിയുല ഫെണ്ടുല
ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് പദതനി നടപഭാക്കഭാനഭായനില.  എന്നഭാല് ഇകപഭാള മഭാന്ദലവനിരുദ
പഭാകക്കജനില്  ഉളഫപടുത്തനി  സലസഭാനഫത്ത  44  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്
സഭാപനിക്കുന്ന  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ഫസന്റെര്  പദതനിയനില്  ഫകേഭാടഭാരക്കര  തഭാലൂക്കട്ട്
ആശുപത്രനിഫയയുല  ഉളഫക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനല
പൂര്ത്തനിയഭായതനിനുകശഷല ഉപകേരണങ്ങളുല അനുബന സലവനിധഭാനങ്ങളുല സഭാപനിചട്ട്
ഡയഭാലനിസനിസട്ട് ഫസന്റെര് പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കവനല്ക്കഭാല കരഭാഗങ്ങള 

283  (307)  ശതീ  .    ഫകേ  .    മുരളതീധരന്:  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കവനല്ക്കഭാല  കരഭാഗങ്ങള  തടയഭാന്  എഫന്തഭാഫക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്ജലതീകേരണല,  ലവണ  നഷ്ടല  എന്നനിവയഭാലുളള  കരഭാഗങ്ങള
തടയഭാന് എഫന്തഭാഫക്ക നടപടനികേള ഇതനിനകേല സസതീകേരനിചനിട്ടുഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കവനല്ക്കഭാല  കരഭാഗങ്ങഫളയുല  മുന്കേരുതലുകേഫളയുല  സലബനനിചട്ട്
ആകരഭാഗല  വകുപനിഫന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണല
നടത്തുന്നതനില്  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇഫലങ്കനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഇതുവഫര
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്  ഉണഭാകേഭാന്  സഭാദലതയുള്ള  ജലദദൗര്ലഭലലമൂലല
ജലജനലകരഭാഗങ്ങള  പടരഭാന്  സഭാദലതയുള്ളതനിനഭാല്  അതനിനഭായനി  മുന്കേരുതല്
നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ജലസരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുവഭാന്  ആവശലമഭായ
പരനികശഭാധനകേള  'ഫഹല്ത്തനി  കകേരള'  കേലഭാമ്പയനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്
നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആശുപത്രനികേളനിലുല  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളനിലുല
ചേനികേനിത്സയഭാവശലമഭായ  മരുനകേള,  ഒ.ആര്.എസട്ട്.,  മറട്ട്  ലഭായനനികേള  ഇവയുഫട
ലഭലത ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ആകരഭാഗലപ്രവര്ത്തകേര്, ആശഭാവര്ക്കര്മഭാര്, അങ്കണവഭാടനി ജതീവനക്കഭാര്
എന്നനിവര് വഴനി കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന. ആശുപത്രനികേളനിലുല
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളനിലുല  ചേനികേനിത്സയഭാവശലമഭായ  മരുനകേള ഒ.ആര്.എസട്ട്.
മറട്ട്  ലഭായനനികേളുഫട  ലഭലത  എന്നനിവ  ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്
കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനലമൂലല സലഭവനിക്കഭാറുള്ള സൂരലതഭാപലകപഭാലുള്ള പ്രതനിഭഭാസങ്ങഫള
കനരനിടുന്നതനിനുള്ള  ഉചേനിതമഭായ  മുന്കേരുതലുകേള  ടകേഫക്കഭാളവഭാന്  എലഭാ  ജനിലഭാ
ഫമഡനിക്കല് ഓഫെതീസര്മഭാര്ക്കുല നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയനിടനില.  കമല്പറഞ്ഞ പ്രവര്ത്തനങ്ങള യഥഭാസമയത്തട്ട്
നടത്തനിവരുനണട്ട്. ടദനലദനിന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല നനിരതീക്ഷനിച്ചുവരുനണട്ട്.

ഫെഭാര്മസനിസ്റ്റുമഭാരുഫട നനിയമനല

284 (308) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ആകരഭാഗലവുല
സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സര്ക്കഭാര് ഫഹല്ത്തട്ട് ഫസന്റെറുകേളനിലുല ആശുപത്രനികേളനിലുല ഫെഭാര്മസനിസ്റ്റുമഭാരുഫട
ഒഴനിവുമൂലല  ടദനലദനിന  കേഭാരലങ്ങള  തടസഫപടുന്ന  കേഭാരലല  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;  ഫെഭാര്മസനിസ്റ്റുമഭാരുഫട  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്
നനിലവനിലനിലഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  അടനിസഭാനത്തനിഫലങ്കനിലുല
ഫെഭാര്മസനിസ്റ്റുമഭാഫര  നനിയമനിച്ചുഫകേഭാണട്ട്  ടദനലദനിന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഊര്ജനിതഫപടുത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ശദയനില്ഫപടനിടനില.  ഫെഭാര്മസനിസ്റ്റുമഭാരുഫട  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്  നനിലവനിലനിലഭാത്ത
ജനിലകേളനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേ അടനിസഭാനത്തനില് എലകപഭായ്ഫമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞട്ട് മുകഖേന
ഫെഭാര്മസനിസ്റ്റുമഭാഫര നനിയമനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേള ഫമചഫപടുത്തഭാന് നടപടനി

285 (309) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   ഫകേ  .   ദഭാസന് :
ശതീ  .    സനി  .    ഫകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന്  :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് ആര്ദല മനിഷന് നടത്തനിപനിഫന്റെ പുകരഭാഗതനി
അവകലഭാകേനല ഫചേയ്യഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള ഉളഫപഫടയുള്ള സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേള
കരഭാഗതീസദൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് എഫന്തലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി) സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് ഓണ്ടലന് ഒ.പനി.ടനിക്കറനിലഗട്ട് സമ്പ്രദഭായല
നടപനിലഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങഫള  കുടുലബ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
ഉയര്ത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേള  നവതീകേരനിക്കഭാനുല  അവനിടങ്ങളനില്  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്
യൂണനിറ്റുകേള ആരലഭനിക്കഭാനുല എഫന്തലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) നനിലവനില് ഗവണ്ഫമന്റെട്ട് തലത്തനില് മനിഷന് നടത്തനിപനിഫന്റെ അവകലഭാകേനല
നടത്തനിവരുനണട്ട്. മനിഷന് നടത്തനിപട്ട് പുകരഭാഗമനിക്കുന്ന മുറയട്ട് ആശുപത്രനിതലത്തനില്
അവകലഭാകേനല നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  സലസഭാനഫത്ത ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള ഉളഫപഫടയുള്ള സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേള  കരഭാഗതീസദൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനുല  ഗുണകമന്മയുള്ള  ചേനികേനിത്സഭാ
സദൗകേരലങ്ങള  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നവകകേരള
മനിഷനനില്  ഉളഫപടുത്തനി  ആര്ദല  ദദൗതലല  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഒ.പനി.
ടഭാന്സര്കമഷന്,  ജനില-തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളുഫട  നനിലവഭാരല  ഉയര്ത്തല്,
ഫതരഫഞ്ഞടുത്ത ടപ്രമറനി ഫഹല്ത്തട്ട് ഫസന്റെറുകേഫള കുടുലബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
ഉയര്ത്തല്,  ആകരഭാഗല  രലഗഫത്ത  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുഫട  ഉയര്ന്ന
പങ്കഭാളനിത്തല  ഉറപ്പുവരുത്തല്  എന്നനിവയഭാണട്ട്  ആര്ദല  ദദൗതലല  വഴനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.
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(സനി)  സലസഭാനഫത്ത  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  ഒ.പനി.  വനിഭഭാഗത്തനിഫല
തനിരക്കട്ട് കുറയ്ക്കുന്നതനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ആധുനനികേവല്ക്കരനിച രജനികസഷന്,  കടഭാക്കണ്
സലവനിധഭാനങ്ങള,  കരഭാഗനികേളുഫട  സസകേഭാരലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  കേണ്സളകടഷന്
റമുകേള  എന്നനിവ  ആര്ദല  ദദൗതലല  വഴനി  ലക്ഷലമനിടുനണട്ട്.  തനിരുവനന്തപുരല
ജനിലയനിഫല  കപരൂര്ക്കട  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയനില്  E-Health-ഫന്റെ  സലസഭാനതല
ഉദ്ഘഭാടനല  25-1-2017-നട്ട് നടത്തുകേയുണഭായനി.  ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് അടക്കമുള്ള
പ്രധഭാന  ആശുപത്രനികേളനില്  ഭഭാവനിയനില്  ആകരഭാഗല  വകുപനിഫന്റെ  ഇ-ഫഹല്ത്തട്ട്
കപ്രഭാഗഭാമനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഓണ്ടലന് ഒ.പനി. രജനികസഷനുല പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ആര്ദല  പദതനിയുഫട
ഭഭാഗമഭായനി  സലസഭാനഫത്ത  അസലബ്ലൈനി  മണ്ഡലല/വനികേസന  കബ്ലൈഭാക്കട്ട്
എന്നനിവനിടങ്ങളനിഫല  ഓകരഭാ  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രഫത്ത  വതീതല  കുടുലബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രമഭാക്കനി വനികേസനിപനിക്കഭാന് പദതനിയുണട്ട്.

(ഇ)  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനില് നനിശ്ചനിത മഭാനദണ്ഡങ്ങളുഫട അടനിസഭാനത്തനില്
കഡഭാക്ടര്മഭാര്  അടക്കമുള്ളവരുഫട  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുല  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്
യൂണനിറട്ട്  ഉളഫപഫടയുള്ള  ഫസഷലഭാലനിറനി  സദൗകേരലങ്ങള  സജമഭാക്കനി
ആധുനനികേവല്ക്കരണവുല  ആര്ദല  ദദൗതലല  മുകഖേന  ലക്ഷലമനിടുനണട്ട്.  ആയതനിഫന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനില് തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള 185.35 കകേഭാടനി
രൂപയുഫട  ഫപ്രഭാകപഭാസല് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ഈ വര്ഷല  പഭാന് പദതനിയനില്
(2016-17)  ഉളഫപടുത്തനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി  വര്ക്കലയനിലുല  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി
കഫെഭാര്ടനിലുല  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറനിനഭായനി  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാഫത
സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ മഭാന്ദലവനിരുദ പഭാകക്കജനില് ഉളഫപടുത്തനി 44 തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനില്
ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറട്ട് തുടങ്ങഭാനുള്ള പദതനിയുണട്ട്.

തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നതുവഫര Staff-നുള്ള honorarium, HMC, RSBY Fund-
ല് നനിനല ഉപകയഭാഗഫപടുത്തഭാനുല  (Dialysis technician, Staff nurse, Cleaning
Staff,  Dialysis  doctors) Dialysis-നുകവണ  consumables,  മരുനകേള എന്നനിവ
KMSCL, Karunya, RSBY, HMC മുകഖേന ലഭലമഭാക്കഭാനുല സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഫകേഭായനിലഭാണനി ആശുപത്രനി

286 (310) ശതീ  .   ഫകേ  .   ദഭാസന് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവുല
സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേഭായനിലഭാണനിയനില് നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തനിയഭായ പുതനിയ ഫകേടനിടത്തനില്
ആശുപത്രനി പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ സലവനിധഭാനങ്ങള സജതീകേരനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്
ആശുപത്രനി പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാത്ത സനിതനി ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

37/2020
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(ബനി)  ഇതുസലബനനിചട്ട്  ആശുപത്രനി  സൂപ്രണട്ട്  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ഡനി.എല.ഒ.
മുകഖേന  കമലധനികേഭാരനികേളക്കട്ട്  സമര്പനിച  ഫപ്രഭാകപഭാസല്  ഇകപഭാള  നടപടനികേളുഫട
ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട് എന്നതട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അടനിയന്തര  പ്രഭാധഭാനലല  നല്കേനി  ഫകേഭായനിലഭാണനി  ആശുപത്രനിയനില്
സഭാപനികക്കണ  സലവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ഫപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുഫട  പദതനി  ഫപ്രഭാകപഭാസലഭാണട്ട്  ഈ  ആവശലത്തനിനഭായനി
സര്ക്കഭാരനികലയട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നതട്ട് കൂടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ആശുപത്രനിയനിഫല  പുതനിയ  ഫകേടനിടല  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ
സജതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.

(ബനി)  പ്രസ്തുത ആശുപത്രനിയനില് അധനികേ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള
ഫപ്രഭാകപഭാസല്  ആര്ദല  മഭാനദണ്ഡല  അനുസരനിചട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളനില്
തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  സമഭാഹൃത  ഫപ്രഭാകപഭാസലനില്
ഉളഫപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനിയനില്  ആവശലമുള്ള  അധനികേ  തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഫപ്രഭാകപഭാസല് ആര്ദല മഭാനദണ്ഡല ആക്കനിയനിട്ടുള്ള സമഭാഹൃത
ഫപ്രഭാകപഭാസലനില് ഉളഫപടനിട്ടുണട്ട്. 1,87,34,352 രൂപയുഫട (ഒരു കകേഭാടനി എണ്പത്തനി
ഏഴുലക്ഷത്തനി  മുപത്തനിനഭാലഭായനിരത്തനി  മുന്നൂറനി  അന്പത്തനി  രണട്ട്)
ഫപ്രഭാകപഭാസലഭാണട്ട് ഫകേഭായനിലഭാണനിക്കുകവണനി ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുള്ളവഫര പുനരധനിവസനിപനിക്കല്

287 (311) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവുല
സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനഫത്ത സര്ക്കഭാര് മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനില് നനിലവനില്
എത്രകപര് ചേനികേനിത്സയനിലുഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിഫട  കേഴനിയുന്നവരനില്  കരഭാഗല  പൂര്ണമഭായനി  മഭാറനിയ  എത്രകപര്
ഉഫണന്നട്ട് ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  കരഭാഗല  മഭാറനിയനിട്ടുല  ബന്ധുക്കള  ഏഫറടുക്കഭാന്  തയ്യഭാറഭാവഭാത്തതനിനഭാല്
ഇവനിഫട തുടരുന്ന എത്ര കപരുഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവരുഫട  കസവനല  ഇവനിടങ്ങളനില്  ഉപകയഭാഗഫപടുത്തുനകണഭാ;
അവര്ക്കട്ട് അതനിനട്ട് പ്രതനിഫെലല നല്കുനകണഭാ;

(ഇ)  ഇത്തരക്കഭാഫര  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  തയ്യഭാറഭാക്കുന്ന
കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) 1207 കപര്.

(ബനി) 113 കപര്

(സനി) 102 കപര്

(ഡനി)  സലസഭാനഫത്ത  3  സര്ക്കഭാര്  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുല,
ചേനികേനിത്സയുഫട  ഭഭാഗമഭായനി  കരഭാഗനികേളുഫട  തഭാല്പരലത്തനിനുല  കേഴനിവനിനുല
അനുസരനിച്ചുള്ള  ഫതഭാഴനിലധനിഷനിത  ചേനികേനിത്സഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഏര്ഫപടുത്തനി
കപ്രഭാത്സഭാഹന സൂചേകേമഭായുള്ള പ്രതനിഫെലല നല്കുനണട്ട്.

(ഇ)  എലഭാ  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുല  എന്.ജനി.ഒ.-കേളുഫട
സഹഭായകത്തഭാഫട  ഇത്തരല  കരഭാഗനികേഫള  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന. ഇതനിനുപുറകമ ജനിലഭാ നനിയമ സഹഭായകവദനിയുകടയുല
സലസഭാന നനിയമസഹഭായ കവദനിയുകടയുല സഹഭായത്തഭാല് ഇതര സലസഭാനത്തനിഫല
അകന്തവഭാസനികേഫള  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിഫന്റെ  സഹഭായകത്തഭാഫട  അവരവരുഫട
സലസഭാനങ്ങളനില് എത്തനിക്കുന്ന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കസ്റ്റഭാര് കേതീപര്

288 (312)  ശതീ  .    പനി  .    ഫകേ  .    അബ്ദു റബ്ബട്ട് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരൂരങ്ങഭാടനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  കസ്റ്റഭാര്  കേതീപര്  തസ്തനികേ
അനുവദനിക്കുന്നതുമഭായനി ബനഫപട H2/23/2016 Health and FW നമ്പര് ഫെയലനില്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ ; എങ്കനില് പ്രസ്തുത ഉത്തരവനിഫന്റെ പകേർപട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഉത്തരവഭായനിടനിഫലങ്കനില്  പ്രസ്തുത ഫെയലനിഫല  നടപടനിയുഫട  പുകരഭാഗതനി
ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) ഇല. പ്രസ്തുത ഫെയല് ധനകേഭാരല വകുപനിഫന്റെ പരനികശഭാധനയനിലഭാണട്ട്.

കപഭാസ്റ്റട്ട്കമഭാര്ടല

289 (313)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ഫനലനിക്കുന്നട്ട്  :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇരുപത്തനിനഭാലട്ട്  മണനികറുല  കപഭാസ്റ്റട്ട്കമഭാര്ടല  അനുവദനിച്ചുഫകേഭാണ്ടുള്ള
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിഫനതനിഫര  ഫഫഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവട്ട്  ഉണഭായതഭാകണഭാ  പ്രസ്തുത
ഉത്തരവട്ട് പ്രഭാബലലത്തനില് വരഭാത്തതനിഫന്റെ കേഭാരണഫമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇരുപത്തനിനഭാലട്ട്  മണനികര്  കപഭാസ്റ്റട്ട്കമഭാര്ടല  പ്രഭാബലലത്തനില്

ഫകേഭാണ്ടുവരഭാന്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  തഭാല്പരലമുകണഭാ  എന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  എങ്കനില്

ഇതനിനുകവണനി  ഇതുവഫര  സസതീകേരനിചതുല  ഇനനി  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതുമഭായ

നടപടനികേള എഫന്തഭാഫക്കയഭാഫണന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ജതീവനക്കഭാര്,  മറട്ട്  അടനിസഭാനസദൗകേരലങ്ങള,  കൃത്രനിമഫവളനിചല

എന്നനിവയുഫട  അപരലഭാപ്തത  രഭാത്രനികേഭാല  കപഭാസ്റ്റട്ട്കമഭാര്ടല  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  ഒരു

തടസമഭായനി  നനിലഫകേഭാളനണട്ട്.  ഇരുപത്തനിനഭാലു  മണനികര്  കപഭാസ്റ്റട്ട്കമഭാര്ടല

അനുവദനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  പുറഫപടുവനിച  ഉത്തരവനിഫനതനിഫര  ഫമഡനികക്കഭാ  ലതീഗല്

ഫസഭാടസറനി  ഓഫെട്ട്  കകേരള  നല്കേനിയ  ഹര്ജനിയനിലുള്ള  ബഹുമഭാനഫപട

ടഹകക്കഭാടതനിയുഫട ഇടക്കഭാല ഉത്തരവുല നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി)  26-10-2015-ഫല  സ.ഉ.(എല.എസട്ട്.)  239/2015/ആ.കു.വ.  നമ്പര്

ഉത്തരവുപ്രകേഭാരല കകേരളത്തനിഫല  അഞട്ട് സര്ക്കഭാര് ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലുല

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനിലുല  രഭാത്രനികേഭാലത്തുല  കപഭാസ്റ്റുകമഭാര്ടല

നടത്തഭാഫമന്നട്ട്  ഉത്തരവഭായനിരുന.  തടസങ്ങള  പരനിഹരനിചട്ട്  ആവശലമഭായ

സദൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കനി  പ്രസ്തസ്തുത  ഉത്തരവട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ

നടപടനികേള ടകേഫക്കഭാളന്നതഭാണട്ട്.

ടമ്മ്യൂമര് കബഭാര്ഡട്ട്

290 (314) ശതീ  .   എല  .   ഉമ്മേര് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവുല

സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനന്തപുരല ആര്.സനി.സനി.-യനില്  കേലഭാന്സര് ചേനികേനിത്സ അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര

മഭാതൃകേയനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ടമ്മ്യൂമര്  കബഭാര്ഡട്ട്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുതുതഭായനി എത്തുന്ന കരഭാഗനികേളുഫട ചേനികേനിത്സ സലബനനിചട്ട്  തതീരുമഭാന

ഫമടുക്കുന്നതനിനുള്ള ഉത്തരവഭാദനിതസല കബഭാര്ഡനില് മഭാത്രല നനിക്ഷനിപ്തമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉഫണങ്കനില്  അതനിഫന്റെ  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  വനിഷമതകേഫള  സലബനനിചട്ട്

വനിശദമഭായ പഠനല നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  കേലഭാന്സര്  ചേനികേനിത്സയട്ട്  പ്രധഭാനമഭായുല  കറഡനികയഷന്  ഓകങ്കഭാളജനിസ്റ്റട്ട്,
ഫമഡനിക്കല്  ഓകങ്കഭാളജനിസ്റ്റട്ട്,  സര്ജനിക്കല്  ഓകങ്കഭാളജനിസ്റ്റട്ട്  എന്നതീ  കേലഭാന്സര്
വനിദഗ്ദ്ധന്മഭാരുഫട  കസവനല  ആവശലമുണട്ട്.  ഈ  മൂന്നട്ട്  ചേനികേനിത്സഭാ  രതീതനികേഫളയുല
സമനസയനിപനിച്ചുഫകേഭാണ്ടുള്ള  ചേനികേനിത്സയഭാണട്ട്  കലഭാകകേഭാത്തര  കേലഭാന്സര്  ചേനികേനിത്സഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില് നടത്തുന്നതട്ട്. ടഭാറഭാ ഫമകമ്മേഭാറനിയല് ഫസന്റെര്, ഓള ഇന്തല ഇന്സ്റ്റനിറമ്മ്യൂടട്ട്
ഓഫെട്ട്  ഫമഡനിക്കല്  സയന്സട്ട്,  മലബഭാര്  കേലഭാന്സര്  ഫസന്റെര്  തുടങ്ങനിയ  കമജര്
കേലഭാന്സര്  ചേനികേനിത്സഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുല  ഈ  സലകയഭാജനിത  ചേനികേനിത്സഭാരതീതനിയഭാണട്ട്
അനുവര്ത്തനിച്ചുകപഭാരുന്നതട്ട്.  കരഭാഗനികേളുഫട  ഉത്തമ  തഭാല്പരലല  മുന്നനിര്ത്തനിയഭാണട്ട്
ഇദൗ  രതീതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  ആര്.സനി.സനി.-യനിലുല  വലതലസ്ത  ചേനികേനിത്സഭാ
വനിഭഭാഗങ്ങളനിലൂഫട  ഈ  മൂന്നട്ട്  വനിദഗ്ദ്ധരുഫടയുല  കസവനല  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കനിയനിരുന.  എന്നഭാല്  ഈ  മൂന്നട്ട്  വനിഭഭാഗങ്ങളനിഫലയുല  വനിദഗ്ദ്ധഫര  ഒകര
കനിനനിക്കല്  തഫന്ന  ലഭലമഭാക്കനിഫക്കഭാണട്ട്  2017  ജനുവരനി  മഭാസല  രണഭാല  തതീയതനി
മുതല്  മളടനി  ഡനിസനിപനിനറനി  ടമ്മ്യൂമര്  കബഭാര്ഡട്ട്  ആര്.സനി.സനി.-യനില്
രൂപതീകേരനിച്ചുഫകേഭാണട്ട് ഉത്തരവഭായനി.  ഇതു വഴനി  ഓകരഭാ കേലഭാന്സര് കരഭാഗത്തനിനുമുള്ള
സമഗ ചേനികേനിത്സ കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാനുല അതുവഴനി ചേനികേനിത്സഭാ ഗുണനനിലവഭാരല
ഉയര്ത്തുവഭാനുല സഭാധനിക്കുല.

(ബനി&സനി)  പുതുതഭായനി  എത്തുന്ന  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ചേനികേനിത്സ  സലബനനിചട്ട്
തതീരുമഭാനല ടകേഫക്കഭാളന്നതട്ട് മളടനി ഡനിസനിപനിനറനി ടമ്മ്യൂമര് കബഭാര്ഡഭാണട്ട്. എന്നഭാല്
ഈ  കബഭാര്ഡട്ട്  ടകേഫക്കഭാളന്ന  തതീരുമഭാനത്തനില്  എഫന്തങ്കനിലുല  ആകക്ഷപല
ഉള്ളപക്ഷല  ഇതനികന്മല്  അന്തനിമ  തതീരുമഭാനല  ടകേഫക്കഭാളതനിനട്ട്  ഫമഡനിക്കല്
ഓകങ്കഭാളജനി,  പതീഡനിയഭാടനികേട്ട്  ഓകങ്കഭാളജനി,  കറഡനികയഷന്  ഓകങ്കഭാളജനി,  നമ്മ്യൂകനിയര്
ഫമഡനിസനിന് എന്നതീ വകുപ്പു കമധഭാവനികേഫള കേഭാതല് അലഗങ്ങളഭാക്കനി (Core members)
ഒരു  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  കേമ്മേനിറനിയുഫട  മതീറനിലഗുകേളനില്  ഓകരഭാ
വനിഭഭാഗത്തനിഫലയുല  മുതനിര്ന്ന  ഫെഭാക്കല്റനികേഫളയുല  ക്ഷണനിക്കഭാറുമുണട്ട്.  ഈ
കേമ്മേനിറനിയുഫട തതീരുമഭാനല അന്തനിമമഭായനിരനിക്കുല.

കേഭാരുണല ഫമഡനിക്കല് കസ്റ്റഭാര്

291  (315)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട്  :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയനില്  കേഭാരുണല  ഫമഡനിക്കല്  കസ്റ്റഭാര്
ആരലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) നനിലവനില് സസതീകേരനിചനിടനില.
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ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് വനികേസനല

292 (316)  ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തപുരല  ഫമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിഫന  'എയനിലസട്ട്'

നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട് ഉയര്ത്തുഫമന്ന ബജറട്ട് പ്രഖേലഭാപനത്തനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്,

എഫന്തലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചഫതനല  ഇതനികലക്കഭായനി  2016-17

സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നഫതനല

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനി  എകപഭാള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  തനിരുവനന്തപുരല  ഫമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിഫന  എയനിലസട്ട്

നനിലവഭാരത്തനികലക്കുല  മനികേവനിഫന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായുല  ഉയര്ത്തുന്നതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

കഡഭാക്ടര്മഭാര് അടങ്ങനിയ ഉകദലഭാഗസ സലഘല എയനിലസട്ട് സന്ദര്ശനിക്കുകേയുണഭായനി.

അവനിടഫത്ത ഒ.പനി.  വനിഭഭാഗത്തനിഫന്റെ പ്രവര്ത്തനല കനരനിടട്ട് കേണട്ട് മനസനിലഭാക്കനിയതനിഫന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  തനിരുവനന്തപുരല  അടക്കമുള്ള  ഫമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിഫല

ഒ.പനി.വനിഭഭാഗല പ്രസ്തസ്തുത നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട് ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനഫമടുക്കുകേയുല

ആദലഘടഫമന്ന  നനിലയനില്  തനിരുവനന്തപുരല  ഫമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  'ആര്ദല'

പദതനിയുഫട  ഭഭാഗമഭായനി  ഒ.പനി.  കബ്ലൈഭാക്കട്ട്  എയനിലസട്ട്  മഭാതൃകേയനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള  ആരലഭനിക്കുകേയുല  ഫചേയ്തു.  ഇതനിഫന്റെ  ഉദ്ഘഭാടനല  ബഹു.  മുഖേലമനനി

16-2-2017-ല്  നനിര്വ്വഹനിച്ചു.  ആശുപത്രനി  കരഭാഗതീസദൗഹഭാര്ദ്ദേമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള

നനിരവധനി  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  നടനവരുന.  കൂടഭാഫത  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല

കകേന്ദ്രങ്ങള  മുതല്  ഫമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  വഫരയുള്ള  ആശുപത്രനികേഫള  തമ്മേനില്

ബനനിപനിക്കുന്ന  ഇ-ഫഹല്ത്തട്ട്  പദതനിയുഫട  ഫടയനിനനിലഗട്ട്  ഫസന്റെര്  ഫമഡനിക്കല്

കകേഭാകളജനില് ആരലഭനിച്ചു.  ആയതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ പരനിശതീലനവുല ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്

നല്കേനിവരുന.  കടഭാകമഭാ  ഫകേയറനിനട്ട്  വളഫരയധനികേല  പ്രഭാധഭാനലല  നല്കേനി  പുതനിയ

അതലഭാഹനിത വനിഭഭാഗല ഒരുക്കനിവരുന. ഇകപഭാഴുള്ള 3 ഓപകറഷന് തതീകയററുകേളക്കട്ട്

പകേരല 8 ഓപകറഷന് തതീകയറര് ഇതനില് ഉണഭാകുല.
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മളടനി ഫസഷലഭാലനിറനി കബ്ലൈഭാക്കട്ട് പ്രവര്ത്തന സജമഭായനി വരനികേയഭാണട്ട്. വനിവനിധ
ഫസഷലഭാലനിറനികേളുഫട  തതീവ്രപരനിചേരണ  വനിഭഭാഗങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രധഭാനമഭായുല  ഈ  മളടനി
ഫസഷലഭാലനിറനി  കബ്ലൈഭാക്കനില്  സമനസയനിപനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  വനിപുലതീകേരനിച  ആധുനനികേ
കമഭാര്ചറനി,  വകയഭാജനങ്ങളുഫട  സമ്പൂര്ണ  ചേനികേനിത്സക്കുള്ള  ഫജറനിയഭാടനികേട്ട്  വനിഭഭാഗല,
അപകേടങ്ങള സലഭവനിചവര്ക്കഭായനി കപഭാളനി കടഭാമഭാ ഐ.സനി.യു, മളടനി ഡനിസനിപനിനറനി
ഐ.സനി.യു.,  ഹൃദയ സലബനമഭായ കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട് തതീവ്രപരനിചേരണല നല്കേഭാനുള്ള
കേഭാര്ഡനിയഭാകേട്ട്  ഐ.സനി.യു.,  ഹൃദയല,  ശസഭാസകകേഭാശല  എന്നനിവ  സലബനമഭായ
ഓപകറഷന് നടത്തുന്നതനിനുള്ള കേഭാര്ഡനികയഭാ ഫതഭാറഭാസനികേട്ട് ഓപകറഷന് തതീകയറര്,
ഐ.സനി.യു. എന്നനിവയഭാണട്ട് ഈ ബഹുനനില മന്ദനിരത്തനില് സജമഭാക്കുന്നതട്ട്.

ഫമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിഫല  ഒ.പനി.യനിഫലത്തുന്ന  കരഭാഗനികേളുഫട  ബദനിമുട്ടുകേള
പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  ഒ.പനി.  സലവനിധഭാനല  നവതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഒ.പനി.-യനിഫല  'കേമ്മ്യൂ'
സമ്പ്രഭാദയല  അവസഭാനനിപനിചട്ട്  സഭാധഭാരണക്കഭാരനുകൂടനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  പറ്റുന്ന
ഓണ്ടലന്  സമ്പ്രഭാദയല  ഏര്ഫപടുത്തുല.  ഇകതഭാഫട  അതനിരഭാവനിഫല  വന്നട്ട്
കേഭാത്തനിരനികക്കണ  അവസ  മഭാറുകേയുല  മുന്കൂടനി  നനിശ്ചയനിചട്ട്  കഡഭാക്ടഫറ  കേഭാണഭാന്
കേഴനിയുകേയുല ഫചേയ്യുല. ഇതനിഫന്റെ ഫനറട്ട് വര്ക്കനിലഗട്ട് കജഭാലനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.

ഇവയ്ഫക്കലല  പുറകമ  വനിദലഭാഭലഭാസല,  ഗകവഷണല,  കരഭാഗ  പരനിരക്ഷ,
ഫസന്ടടലസ്ഡട്ട്  എയര്  കേണതീഷനനിലഗട്ട്,  ഫമഡനിക്കല്  ഗലഭാസട്ട്  ഡനിസനിബമ്മ്യൂഷന്
സനിസ്റ്റല,  കേലഭാമ്പസട്ട്  കറഭാഡട്ട്  വനികേസനവുല  പുനര്  നനിര്മ്മേഭാണവുല  മഭാനവകശഷനി
വനികേസനല എന്നനിവഫയ അടനിസഭാനമഭാക്കനി  ഫമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപട്ട്  ഒരു
ഫപ്രഭാകപഭാസല് തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.  ആയതട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയട്ട് തുടര്
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  ഫചേലവട്ട്  മഭാന്ദലവനിരുദ
പഭാകക്കജനില് ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള വനിഹനിതത്തനില്നനിനല കേഫണത്തുന്നതഭാണട്ട്.

സഭാന് ഫമഷതീനുകേള

293  (317)  ശതീ  .    ഡനി  .    ഫകേ  .    മുരളനി :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തപുരല  ഫമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  സനി.റനി.  സഭാന്,
എല.ആര്.ഐ. സഭാന് ഫമഷതീനുകേള എത്രവതീതല ഉഫണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള ഫമഷതീനുകേള പരലഭാപ്തമഭാകണഭാഫയനല തനിരക്കുമൂലല സഭാന്
ഫചേയ്യഭാന്  കേഴനിയഭാഫത  വരുകമ്പഭാള  പകേരല  സലവനിധഭാനല  എന്തഭാണട്ട്  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന്നഫതനല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പുതനിയ  സഭാനറുകേള  വഭാങ്ങഭാന്  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാഫയനല
നനിലവനിഫല  സഭാന്  ഫമഷതീനുകേള  മനനഃപൂര്വ്വല  കകേടഭാക്കുന്ന  സലഭവങ്ങള
ഉണഭായനിട്ടുകണഭാഫയനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരല

(എ) സനി.റനി. സഭാന് - 3

എല.ആര്.ഐ. സഭാന് - 1

(ബനി&സനി) പരലഭാപ്തമല. പുതനിയ 2 എല.ആര്.ഐ. സഭാനറുല 2 സനി.റനി.സഭാനറുല
കൂടഭാഫത  ഒരു  ഡനി.എസട്ട്.എ.  ഫമഷതീനുല  വഭാങ്ങഭാന്  നടപടനി  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.
നനിലവനിഫല  സഭാന്  ഫമഷതീനുകേള  മനനഃപൂര്വ്വല  കകേടഭാക്കുന്ന  സലഭവങ്ങള  ഇതുവഫര
റനികപഭാര്ടട്ട് ഫചേയനിടനില.

ആശുപത്രനികേളുഫട നവതീകേരണല

294  (318)  ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുടനഭാടനിഫല സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളുഫട നവതീകേരണത്തനിനട്ട് സസതീകേരനിച്ചു
വരുന്ന നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കുടനഭാടനിഫല സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് ആവശലത്തനിനട്ട് കഡഭാക്ടര്മഭാഫരയുല
മറട്ട്  ജതീവനക്കഭാഫരയുല  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുല  മരുനകേള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുല
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കുടനഭാടട്ട്  കമഖേലയനിഫല  പുളനിങ്കുന്നട്ട്  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  ഫമകറണനിറനി
യൂണനിറട്ട് ആരലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആവശലമഭായ 135  ലക്ഷല രൂപ 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് ഉളഫപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  നവതീകേരണത്തനിനുള്ള
ഫപ്രഭാകപഭാസല് ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  കുടനഭാടനിഫല എലഭാ ആശുപത്രനികേളനിലുല സഭാമൂഹനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രല
ഫവളനിയനഭാടട്ട്,  ഫചേമ്പുലപുറല,  ചേമ്പക്കുളല,  പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രല  രഭാമങ്കരനി,
മുടഭാര്,  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലുല  അനുവദനതീയമഭായ  തസ്തനികേകേളനില്  കഡഭാക്ടര്മഭാഫര
നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി  പുളനിങ്കുന്നനില്  മഭാത്രല  2  കേണ്സളടന്റുമഭാരുഫട
(പതീഡനിയഭാടനികേട്ട്) ഒഴനിവുകേള കശഷനിക്കുനണട്ട്. ആയതട്ട് ഡനിപഭാര്ടട്ട്ഫമന്റെട്ട് ഫപ്രഭാകമഭാഷന്
കേമ്മേനിറനികൂടനി ഫപ്രഭാകമഭാഷന് നടക്കുന്ന മുറയട്ട് നനികേത്തുന്നതഭാണട്ട്.

കുടനഭാടനിഫല സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് അവശല മരുനകേള എലഭാലതഫന്ന
ലഭലമഭാണട്ട്. അതലഭാവശല ഘടങ്ങളനില് ഏഫതങ്കനിലുല മരുന്നനിഫന്റെ ദദൗര്ലഭലല കനരനിടഭാല്
ആശുപത്രനി  കമധഭാവനികേളക്കട്ട്  തഫന്ന  ആയവ  വഭാങ്ങുവഭാനുള്ള  അധനികേഭാരവുല
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

'ആര്ദല'  ദദൗതലത്തനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലസഭാനഫത്ത  ആകരഭാഗല
സഭാപനങ്ങളനില്  അധനികേ  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള
ഫപ്രഭാകപഭാസലനില് പുളനിങ്കുന്നട്ട് തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയുല ഉളഫപടനിട്ടുണട്ട്.
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കുടുലബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള

295  (319)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനില :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  പുതനിയ  കുടുലബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആരലഭനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി)  ഉഫണങ്കനില്  ഇതുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുളള  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ഫകേഭാകണഭാടനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിഫല ഏഫതലഭാല പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാണട്ട്  കുടുലബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  ഉയര്ത്തഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) ഇതനിഫന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് നനിലവനിലുള്ള പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങഫള ഘടലഘടമഭായനി
കുടുലബഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  14  ജനിലകേളനില്നനിനല
ഫതരഫഞ്ഞടുത്ത  171  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങഫള കുടുലബഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള നടപടനി ആര്ദല മനിഷനനില് ഉളഫപടുത്തനി പരനിഗണനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  14  ജനിലകേളനിഫലയുല  വനിവനിധ  അസലബ്ലൈനി  മണ്ഡലങ്ങള/വനികേസന
കബ്ലൈഭാക്കുകേളനില് ആദലഘടമഭായനി ഫെഭാമനിലനി ഫഹല്ത്തട്ട് ഫസന്റെറുകേളഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
171  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങഫള  ഫതരഫഞ്ഞടുത്തട്ട്  അവനിടങ്ങളനികലക്കട്ട്
അധനികേമഭായനി  സൃഷ്ടനികക്കണ  കഡഭാക്ടര്മഭാരുഫടയുല  സ്റ്റഭാഫെട്ട്  കനഴനിഫന്റെയുല  ലഭാബട്ട്
ഫടകതീഷലഫന്റെയുല  തസ്തനികേകേളക്കുള്ള  ഫപ്രഭാകപഭാസലുകേള  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുല  മറട്ട്  സ്റ്റഭാഫെനിനുമുള്ള  വനിശദമഭായ  പരനിശതീലനപരനിപഭാടനികേളക്കുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള എസട്ട്.എചട്ട്.എസട്ട്.ആര്.സനി. വഴനി ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഫകേഭാകണഭാടനി  നനികയജകേമണ്ഡലത്തനിഫല  പുളനിക്കല്  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രമഭാണട്ട് ആദലഘടമഭായനി കുടുലബഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രമഭാക്കനി മഭാറഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  14  ജനിലകേളനിഫലയുല  വനിവനിധ  അസലബ്ലൈനി  മണ്ഡലങ്ങള/വനികേസന
കബ്ലൈഭാക്കുകേളനിലഭായനി ആദലഘടമഭായനി ഫെഭാമനിലനി ഫഹല്ത്തട്ട് ഫസന്റെറുകേളഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
171  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങഫള  ഫതരഫഞ്ഞടുത്തട്ട്  അവനിടങ്ങളനികലക്കട്ട്
അധനികേമഭായനി  സൃഷ്ടനികക്കണ  കഡഭാക്ടര്മഭാരുഫടയുല  സ്റ്റഭാഫെട്ട്  നഴനിഫന്റെയുല,  ലഭാബട്ട്
ഫടകതീഷലഫന്റെയുല  തസ്തനികേകേളക്കുള്ള  ഫപ്രഭാകപഭാസലുകേള  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുല  മറട്ട്  സ്റ്റഭാഫെനിനുമുള്ള  വനിശദമഭായ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളക്കുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള എസട്ട്.എചട്ട്.എസട്ട്.ആര്.സനി. വഴനി ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
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ടതീറട്ട്ഫമന്റെട്ട് പഭാന്റെട്ട്

296 (320) ശതീ  .    ഫകേ  .    രഭാജന്:  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള  ഭൂരനിഭഭാഗല  ജനിലഭാ

ആശുപത്രനികേളനിലുല  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളനിലുല  ടതീറട്ട്ഫമന്റെട്ട്  പഭാന്റട്ട്

സഭാപനിചനിടനിഫലന്ന കേഭാരലല ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് എലഭാ ആശുപത്രനികേളനിലുല ടതീറട്ട്ഫമന്റെട്ട് പഭാന്റട്ട് അടനിയന്തരമഭായനി 

സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ശനിപഭാര്ശ ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ജനകേതീയ പദതനികേള

297  (321)  ശതീ  .    ഇ  .    ഫകേ  .    വനിജയന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗലകമഖേലയനില് മുന് എല്.ഡനി.എഫെട്ട്.  സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിയ

ജനകേതീയ  പദതനികേള  പനിന്നതീടട്ട്  വന്ന  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ദുര്ബ്ബലമഭായതട്ട്

പുനരുജതീവനിപനിക്കഭാന് പദതനിയുകണഭാ; എങ്കനില് ആയതട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഫകേ.എസട്ട്.ഡനി.പനി.-ഫയ പുനരുജതീവനിപനിക്കഭാന് പദതനിയുകണഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഫപഭാതുകമഖേലയനിഫല ചേനികേനിത്സഭാ സലവനിധഭാനങ്ങള ശക്തനിഫപടുത്തുന്നതനിനുള്ള

പലവനിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  തുടക്കല കുറനിചനിട്ടുണട്ട്.  നവകകേരള

മനിഷഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആര്ദല  മനിഷനനില്  ഉളഫപടുത്തനി  ഫമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്

അടക്കമുള്ള  പ്രസ്തുത  ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  ആശുപത്രനികേളനിഫല  ഒ.പനി.  വനിഭഭാഗങ്ങള

കരഭാഗതീസദൗഹൃദമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി,  ജനിലഭാ തഭാലൂക്കുതല ആശുപത്രനികേഫള നനിശ്ചനിത

മഭാനദണ്ഡങ്ങകളഭാഫട സദൗകേരലങ്ങള ക്രമതീകേരനിക്കഭാനുള്ള പരനിപഭാടനി, പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല

കകേന്ദ്രങ്ങഫള ഘടലഘടമഭായനി കുടുലബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറഭാനുള്ള പരനിപഭാടനി

തുടങ്ങനിയവ ഉളഫപടുന.
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(ബനി)  കകേരള  ഫമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  ലനിമനിറഡനിഫന്റെ

സകഹഭാദര  സഭാപനമഭായ  ഫകേ.എസട്ട്.ഡനി.പനി.-ഫയ  പുനരുജതീവനിപനിക്കുന്നതുമഭായനി

ബനഫപടട്ട് പരമഭാവധനി സഹഭായ സഹകേരണങ്ങള കകേഭാര്പകറഷഫന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനല

ഫചേയ്തുവരുനണട്ട്. 2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല മുതല് ഫകേ.എസട്ട്.ഡനി.പനി.എലനില്

നനിനല മരുന വഭാങ്ങനിയതനിഫന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങള ചുവഫട പടനികേയനില് കചേര്ക്കുന:

Year No.of drugs Value of PO issued to KSDPL

2014-15 37 17,30,02,119.20

2015-16 29 19,44,39,549.15

2016-17 28 18,08,05,372.54

2017-18-ല്  39  ഇനങ്ങളനിലഭായനി  ഫകേ.എസട്ട്.ഡനി.പനി.-ക്കട്ട്  29,91,47,476

രൂപയുഫട ഫലറര് ഓഫെട്ട് ഇന്ഡന്റെട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

മരുന്നട്ട് ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

298 (322) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേൾക്കുല  ഡനിഫസന്സറനികേളക്കുല  മരുന്നട്ട്

ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഫമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷഫന്റെ  അനുബന  സഭാപനമഭായ

കേഭാരുണല  വഴനിയുള്ള  മരുന്നട്ട്  വനിതരണത്തനില്  പണല  ഒടുക്കനി  ഒരു  വര്ഷല  വഫര

കേഭാലതഭാമസല ഉണഭാകുന്നതഭായനി ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  കേനിടപ്പുകരഭാഗനികേളക്കുള്ള  പഭാലനികയറതീവ്ഫകേയര്  പദതനിയുഫട  മരുന്നട്ട്

സലഭരണവുല  കേഭാരുണല  വഴനിയഭാക്കുന്നതുമൂലല  കേഭാലതഭാമസല  ഉണഭാകുന്നതഭായനി

ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  നനിലവനിലുള്ള  കേഭാലതഭാമസല  ഒഴനിവഭാക്കനി  യഥഭാസമയല  മരുന്നട്ട്

ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരല

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  അവശലമരുന്നട്ട്  പടനികേയനില്  ഉളഫപട

585 ഇനല മരുനകേളനില് പുനര് ദര്ഘഭാസനിനുകശഷവുല വനിതരണക്കഭാഫര ലഭനിക്കഭാത്ത

59 ഇനല ഒഴനിഫകേയുള്ള എലഭാ മരുനകേളുല അനുബന സഭാമഗനികേളുല സലസഭാനഫത്ത

സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളുല  ഡനിഫസന്സറനികേളുല  ബനഫപട  വകുപട്ട്  കമധഭാവനികേള

മുകഖേന മുന്കൂടനി സമര്പനിച ഇന്ഡന്റെട്ട് അനുസരനിചട്ട് യഥഭാസമയല ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാഫത  വനിതരണക്കഭാഫര  ലഭനിക്കഭാത്ത  ഇനങ്ങളനില്  ചേനികേനിത്സയട്ട്  അതലന്തഭാ

കപക്ഷനിതമഭായ  Human  Anti  Immunoglobulin  Inj.  IP  300  mcg  vial,

Streptrokinase lnj.IP 1500000 IU Vial, Ringer Lactate Injection IP 500 ml

bottle,  Metronidazole  lnj.IP  5mg/ml  100  ml  bottle,  Zolpidem  Tab  IP,

Disposable  Needle  23 G,  24G,  Disposable  Syringe  2CC, 5CC  തുടങ്ങനിയ

ഇനങ്ങളകൂടനി   കകേരള  ഫമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

ആരലഭനിച  കേഭാരുണല  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി  ഫെഭാര്മസനികേള  മുകഖേന  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുല

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു.

ഗുണകമന്മയുള്ള മരുനകേള ആവശലമഭായ അളവനില് യഥഭാസമയല ലഭലമഭാക്കനി

ഫമചഫപട  കസവനല  നല്കേനിയതനിലൂഫട  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേഫള  സമതീപനിക്കുന്ന

കരഭാഗനികേളുഫട  എണത്തനില്  വര്ദനവുണഭാകുകേയുല  തന്മൂലല  ഉണഭാകേഭാന്

സഭാദലതയുള്ള  മരുന്നനിഫന്റെ  ദദൗര്ലഭലല  കേണക്കനിഫലടുത്തട്ട്  അധനികേ  അളവനില്

ആവശലമഭായനി  വരഭാവുന്ന  170  ഇനല  മരുനകേള  ഫതരഫഞ്ഞടുത്തട്ട്  ഫടണര്

വലവസകേള  പഭാലനിച്ചുഫകേഭാണട്ട്  അധനികേമഭായനി  സലഭരനിചട്ട്  ദദൗര്ലഭലല

ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുല സസതീകേരനിച്ചു.

(ബനി)  കേഭാരുണല  വഴനിയുള്ള  മരുന്നട്ട്  വനിതരണത്തനില്  ചേനില  അവസരങ്ങളനില്

കേഭാലതഭാമസല ഉണഭാകുന്നതഭായനി ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കേനിടപ്പുകരഭാഗനികേളക്കുള്ള പഭാലനികയറതീവട്ട്  ഫകേയര് പദതനിയുഫട കേഭാരുണല

വഴനിയുള്ള മരുന്നട്ട് വനിതരണത്തനിനട്ട് ചേനില അവസരങ്ങളനില് ചേനില ഇനല മരുനകേളക്കുല

അനുബനസഭാമഗനികേളക്കുല കേഭാലതഭാമസല കനരനിടുന്നതഭായനി ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ആശുപത്രനികേളനികലക്കുള്ള  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുഫട  ഫെണട്ട്

വനിനനികയഭാഗനിച്ചുഫകേഭാണ്ടുള്ള  മരുനകേളുഫട  വനിതരണല  സമയബനനിതമഭായനി

നടത്തുന്നതനിനുള്ള തസരനിത നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തനങ്ങള

299  (323)  ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേക്കുളത്തുകേഭാവട്ട്-എടതസ തതീര്തഭാടന കകേന്ദ്രങ്ങളനികലക്കട്ട് ലക്ഷക്കണക്കനിനട്ട്
ഭക്തജനങ്ങള  എത്തുന്നതട്ട്  പരനിഗണനിചട്ട്  ഈ  കമഖേലയനിഫല  ആകരഭാഗല
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഫമചഫപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  എഫന്തലഭാല  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാൻ
ഉകദ്ദേശനിക്കുനഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) തതീര്തഭാടനകേഭാലങ്ങളനില് വനിപുലമഭായ ആകരഭാഗല കസവന സലവനിധഭാനല
ഈ പ്രകദശങ്ങളനില് ഏര്ഫപടുത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ചേക്കുളത്തുകേഭാവട്ട്  അമ്പലത്തനിഫല  ഉത്സവകത്തഭാടനുബനനിച്ചുല  എടതസ
പള്ളനിയനിഫല തനിരുനഭാള ആകഘഭാഷകത്തഭാടനുബനനിച്ചുല നടക്കുന്ന ആകഘഭാഷങ്ങളനില്
പഫങ്കടുക്കുന്ന  തതീര്തഭാടകേരുഫട  ആകരഭാഗല  സലരക്ഷണത്തനിനട്ട്  സനിരമഭായ
സലവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ഫപടുകത്തണതട്ട്  ബനഫപട  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുല
ആരഭാധനഭാലയങ്ങളുല  കചേര്ന്നഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  സഭാകങ്കതനികേ  കമല്കനഭാടല
ആകരഭാഗല വകുപട്ട് നല്കുന്നതഭാണട്ട്. ചുവഫട കചേര്ക്കുന്ന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

1. തതീര്തഭാടകേരുഫട  എണത്തനിനട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  സനിരമഭായ
കടഭായട്ട് ഫലറട്ട്-യൂറനിനല്-ബഭാത്തട്ട്  റല  (പുരുഷന്മഭാര്ക്കുല,  സതീകേളക്കുല
പ്രകതലകേല  പ്രകതലകേല)  സലവനിധഭാനല  മതനിയഭായ  വലനിപകത്തഭാടുകൂടനി
ഫസപ്റനികേട്ട് ടഭാങ്കട്ട് സഹനിതല ഒരുക്കുകേ.

2. തതീര്തഭാടനങ്ങകളഭാടനുബനനിച്ചുണഭാകുന്ന  മഭാലനിനലങ്ങള  കശഖേരനിചട്ട്
തരല തനിരനിചട്ട് സലസരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആവശലമഭായ സലല കേഫണത്തനി
ഇന്സനിനകററര് സഭാപനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുകേ.

3. ശുദമഭായ കുടനിഫവള്ള ലഭലതയ്ക്കുള്ള സലവനിധഭാനല ഒരുക്കുകേ.

(ബനി)  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ജനിലഭാ  ഫമഡനിക്കലഭാഫെതീസറുഫട  കനതൃതസത്തനില്  ടനി
തതീര്തഭാടന കേഭാലഭായളവനില് സസജമഭായ ആലബലന്സട്ട്  സദൗകേരലകത്തഭാടുകൂടനിയ
ഫമഡനിക്കല്  ടതീമനിഫന  നല്കുന്നതനിനുല  പകേര്ചവലഭാധനികേള  തടയുന്നതനിനഭായനി
ശുചേതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് കനതൃതസല  നല്കുന്നതനിനുല അനുബന ശുചേനിതസ
പരനികശഭാധനകേള നടത്തുന്നതനിനുല ഫപഭാതുജനഭാകരഭാഗലവനിഭഭാഗല ജനിലഭാ ഉകദലഭാഗസര്
ഉളഫപഫടയുള്ള ജതീവനക്കഭാഫര നനികയഭാഗനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി രൂപതീകേരണല

300  (324)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട്  :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാടഭാക്കടയനില്  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്  സലബനനിചട്ട്
എഫന്തങ്കനിലുല നനിര്കദ്ദേശല പരനിഗണനയനിലുകണഭാഫയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇഫലങ്കനില് തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കേഭാടഭാക്കട  നനിലവനില്  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാണട്ട്.
പുതനിയതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  കേഭാടഭാക്കട  തഭാലൂക്കനില്  ആര്ദല  പദതനി  പ്രകേഭാരല
തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട്  അടനിസഭാന  സദൗകേരലങ്ങള  കൂടുതലുള്ള
ആകരഭാഗല  സഭാപനമഭായ  മലയനിന്കേതീഴട്ട്  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനില്  അധനികേ
തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഫവളനിഫചണയനിഫല മഭായല

301  (325)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന്  :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില് വലഭാപകേമഭായനി  പഭാരഫെനിന് കേലര്ന്ന ഫവളനിഫചണ വനിലന
നടത്തുന എന്ന വഭാര്ത്ത സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉഫണങ്കനിൽ  ഇതട്ട്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എഫന്തലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അനലസലസഭാനങ്ങളനില്  നനിന്നട്ട്  എത്തുന്ന  ഫവളനിഫചണയനിഫല  മഭായല
പരനികശഭാധനിക്കഭാന് സലസഭാനത്തട്ട് സലവനിധഭാനല ഉകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സലസഭാനത്തനിഫന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനല  സഭാമ്പനിളുകേള
കശഖേരനിചട്ട്  കകേരളത്തനിഫല ഫഡട്ട് കസഫനി  കേമ്മേതീഷണറുഫട കേതീഴനിലുള്ള ലഭാബകേളനിലുല
ടഹദഭാബഭാദനിലുള്ള ഇന്തലന് ഫകേമനിക്കല് ഫടകകഭാളജനി  ലഭാബനിലുല  ഫസന്ടല് ഫഡട്ട്
ഫടകകഭാളജനിക്കല് റനിസര്ചട്ട്  ഇന്സ്റ്റനിറമ്മ്യൂടനിഫന്റെ  (CFTRI)  ലഭാബകേളനിലുല  പരനികശഭാധന
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നടത്തുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തസ്തുത  സഭാമ്പനിളുകേളനില്  പഭാരഫെനിഫന്റെ  അലശല  കേഫണത്തഭാന്
കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  എന്നഭാല് ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത  ഫവളനിഫചണ കേഫണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ടട്ട്  പ്രകേഭാരല  ഫവളനിഫചണയുഫട  26  ബഭാന്ഡകേള
ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണര് നനികരഭാധനിച്ചു.

(സനി)  ഉണട്ട്.  അനലസലസഭാനങ്ങളനില്നനിനല  ടഭാങ്കര്  കലഭാറനികേള  വഴനി
ഫകേഭാണ്ടുവരുന്ന  എണയുഫട  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖേരനിചട്ട്  ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  ലഭാബകേളനില്
പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന് കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ജതീവന്രക്ഷഭാ മരുനകേള 

302  (326)  ശതീ  .    പനി  .    ഫജ  .    കജഭാസഫെട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണല ഫെഭാര്മസനി വഴനി കുറഞ്ഞ വനിലയക്കട്ട് ജതീവന്രക്ഷഭാ മരുനകേള
ലഭലമലഭാത്ത  സഭാഹചേരലല  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  ശദയനില്  ഫപടനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത
മരുനകേളുഫട ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലഭാ  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേകളഭാടുല  കചേര്ന്നട്ട്  കേഭാരുണലഭാ  ഫെഭാര്മസനികേള
തുറക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള ഫവളനിഫപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഫമ  ഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിൽ  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  ഫസ്റ്റന്റെട്ട്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മരുന്നട്ട്  കേമ്പനനികേള  ഫസ്റ്റന്റെനിനട്ട്  അമനിതവനില  ഈടഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
നനിയനണല ഏര്ഫപടുത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ആവശലക്കഭാകരഫറയുള്ള  ചേനിലതരല  മരുനകേളക്കുല  ജതീവനിതടശലതീ
കരഭാഗങ്ങളുഫട  ചേനികേനിത്സയട്ട്  ആവശലമഭായ  ചേനില  മരുനകേളക്കുല  ആകപക്ഷനികേമഭായ
രതീതനിയനിലുള്ള ചേനില കുറവുകേള കേഭാരുണല ഫെഭാര്മസനികേളനില് ഉണകേഭാറുണട്ട്. ആയതനിഫന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് കേഭാരുണല കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി ഫെഭാര്മസനികേളനില് നനിലവനില് സലഭരനിക്കുന്ന
മരുനകേഫള  ഏറവുല  കൂടുതല്  ആവശലക്കഭാരുള്ളവ,  മനിതമഭായ  രതീതനിയനില്
ആവശലക്കഭാരുള്ളവ,  കനരനിയ  രതീതനിയനില്  ആവശലക്കഭാരുള്ളവ  എന്നനിങ്ങഫന  മൂന്നട്ട്
ഗണത്തനില്ഫപടുത്തനി,  കേരുതല് കശഖേരല  ഉറപഭാക്കനി,  തുടര്ചയഭായനി  മരുന്നട്ട്  ലഭലത
സഭാദലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഫമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  നനിലവനില് 23 തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേകളഭാടട്ട് കചേര്ന്നട്ട് കേഭാരുണല ഫെഭാര്മസനികേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  കൂടുതല്  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനില്  കേഭാരുണല  ഫെഭാര്മസനികേള
ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശല  കകേരള  ഫമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷനനില്നനിനല  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  ഇതുസലബനനിചട്ട്  തുടര്നടപടനികേള
ടകേഫക്കഭാള്ളഭാവുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  കേമ്പനനികേള  ഫസ്റ്റന്റെനിനട്ട്  അമനിത  വനില  ഈടഭാക്കുന്ന
സഭാഹചേരലല  നനിലനനിന്നനിരുന്നതനിനഭാല്  ആയതനിഫന  നനിയനണത്തനില്  ഫകേഭാണ്ടു
വരുന്നതനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഫബയര് ഫമറല് ഫസ്റ്റന്റെട്ട്,  ഡ്രഗട്ട് എലൂടനിങട്ട്
ഫസ്റ്റന്റെട്ട്  (DES)  (which  includes  metallic  DES  and  Bioresorbable  Vascular
Scaffold  /  Bio  degradable  stents)  എന്നനിവഫയ  അവശല  മരുന്നട്ട്  പടനികേയനില്
ഉളഫപടുത്തുകേയുല  കദശതീയ  ഔഷധ  വനില  നനിയനണ  അകതഭാറനിറനി  ഫസ്റ്റന്റുകേളുഫട
വനില  നനിശ്ചയനിച്ചുഫകേഭാണ്ടുള്ള  ഗസറട്ട്  വനിജഭാപനല  13-2-2017  മുതല്
പ്രഭാബലലത്തനില് വരനികേയുല ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  നനിശ്ചയനിച്ചുറപനിചനിട്ടുള്ള വനിലകേളനില് പ്രസ്തുത
ഉല്പന്നങ്ങള ലഭലമഭാകുനകണഭാഫയന്നട്ട് വകുപട്ട് നനിരന്തരല ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.

സനി-ഫമറട്ട്

303 (327) ശതീ  .    കജഭാണ് ഫഫെര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആകരഭാഗലവകുപനിഫന്റെ  സസയലഭരണ  സഭാപനമഭായ  സനി-ഫമറനിഫല
ജതീവനക്കഭാരുഫട  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണല  (ഫെയല്  നമ്പര്  37/C3/2016  )  ഫസഷലല്
റളസട്ട്,  സ്റ്റഭാഫെട്ട്  പഭാകറണ്  നടപഭാക്കല്  (ഫെയല്  നമ്പര്  1166057/2017)
ദനിവസകവതനക്കഭാരുഫട  ശമ്പള  വര്ദനവട്ട്  (രസതീതട്ട്  നമ്പര്  1175700/2017)
ഗകവണനിലഗട്ട്  കബഭാഡനിയനില്  2  അലഗങ്ങളുഫട  നഭാമനനിര്കദ്ദേശല,  തൃപ്പൂണനിത്തുറ
കേലഭാമ്പസനില്  വഭാചട്ട്മഭാന്  കേലഭാബനിന്  നനിര്മ്മേഭാണല  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങളനില്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എഫന്തന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ആകരഭാഗല വകുപനിഫന്റെ സസയലഭരണ സഭാപനമഭായ സനി-ഫമറനിഫല ജതീവനക്കഭാരുഫട
ശമ്പള  പരനിഷ്കരണല  (ഫെയല്  നമ്പര്  37/സനി3/2016)  ഫസഷലല്  റളസട്ട്,  സ്റ്റഭാഫെട്ട്
പഭാകറണ്  നടപഭാക്കല്  (രസതീതട്ട്  നമ്പര്  1166057/2017)  ദനിവസകവതനക്കഭാരുഫട
ശമ്പള വര്ദനവട്ട്   (രസതീതട്ട്  നമ്പര്  1175700/2017)  ഗകവണനിലഗട്ട്  കബഭാഡനിയനില്
2  അലഗങ്ങളുഫട നഭാമനനിര്കദ്ദേശല,  തൃപ്പൂണനിത്തുറ കേലഭാമ്പസനില് വഭാചട്ട്മഭാന് കേലഭാബനിന്
നനിര്മ്മേഭാണല എന്നനിവ സലബനനിച ഫപ്രഭാകപഭാസലുകേള സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനില്  ശമ്പളപരനിഷ്കരണല  ഒഴനിഫകേയുള്ളവ  25-1-2017-നുകശഷല  സര്ക്കഭാരനില്
ലഭനിചവയഭാണട്ട്.  കമല് ഫപ്രഭാകപഭാസലുകേള പരനികശഭാധനിച്ചു നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
അന്തനിമ തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.
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ഗുണഫെലങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കഭാന് സമനിതനി

304  (328)  ശതീ  .    ഫകേ  .    എല  .    ഷഭാജനി :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തുനനിന്നട്ട്  അപ്രതലക്ഷമഭായതുല  വതീണ്ടുല പ്രതലക്ഷമഭാകുന്നതുല
പുതനിയതുമഭായ കരഭാഗങ്ങഫളയുല അവയ്ക്കുള്ള മരുനകേളുഫടയുല ചേനികേനിത്സഭാരതീതനികേളുഫടയുല
ഗുണഫെലങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  ഏഫതങ്കനിലുല  സമനിതനിഫയ
നനികയഭാഗനിചനിരുകന്നഭാ ;

(ബനി)  ഉഫണങ്കനില്  ടനി  സമനിതനി  ആകരഭാഗല  കമഖേലയനില്നനിന്നട്ട്  ഏഫതലഭാല
മരുനകേളുല  ചേനികേനിത്സഭാരതീതനികേളുല  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  ഫചേയ്തുഫവന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ശനിപഭാര്ശകേളുഫട  അടനിസഭാനത്തനില്  എടുത്ത  തതീരുമഭാനല
നടപനിലഭാക്കനിയനിരുകന്നഭാ ;

(ഡനി)  പുതുതഭായനി  പ്രതലക്ഷഫപടുന്ന  ഏഫതലഭാല  കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  സമനിതനി
മരുനകേള കേഫണത്തനി ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-ഡനി)  ചേനികേനിത്സഭാരതീതനികേളുഫട ഗുണഫെലങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര്
സമനിതനിഫയ നനികയഭാഗനിചനിടനില.

ലഹരനിമരുന്നനിഫനതനിഫര സസതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള

305  (329)  ഫപ്രഭാഫെ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുടസന്  തങ്ങള :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവുല  സഭാമൂഹലനതീതനിയുല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ലഹരനിമരുന്നനിഫനതനിഫര  സസതീകേരനിക്കുന്ന  നടപടനികേള
എഫന്തലഭാഫമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  മയക്കുമരുന്നട്ട്  കകേസകേള  കൂടുതല്  ഫെലപ്രദമഭായനി
ടകേകേഭാരലല ഫചേയ്യഭാന്  NDPS  (എന്.  ഡനി.  പനി.  എസട്ട്.)  ആക്ടട്ട് കഭദഗതനി ഫചേയ്യഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മയക്കുമരുന്നട്ട്  കകേസകേള  ടകേകേഭാരലല  ഫചേയ്യഭാന്  ഇകപഭാഴുള്ള
സലവനിധഭാനല ശക്തനിഫപടുത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
37/2020
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ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ലഹരനി  മരുനകേളുഫട  ഉപകയഭാഗല  വര്ദനിക്കുന്നതഭായുള്ള
റനികപഭാര്ട്ടുകേളുഫട  അടനിസഭാനത്തനില്  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ജതീവനിത  ടശലതീകരഭാഗ
നനിയനണ പദതനിയനിലൂഫട വനിദലഭാര്തനികേഫളയുല ഫപഭാതുജനങ്ങഫളയുല കബഭാധവല്
ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി വനിവനിധ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. മദലല,
പുകേയനില,  മയക്കുമരുനകേള എന്നനിവയുഫട ദൂഷലഫെലങ്ങള വലക്തമഭാക്കനിഫക്കഭാണ്ടുള്ള
എകനിബനിഷനുകേള  കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസകേള,  ലഘുകലഖേകേളുഫട  വനിതരണല
എന്നനിവ സ്കൂളുകേളനിലുല കകേഭാകളജുകേളനിലുല ഫെതീല്ഡതലത്തനിലുല ആകരഭാഗല വകുപനിലൂഫട
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര നനിയമല  ആയതനിനഭാല്  NDPS  ആക്ടട്ട്  കഭദഗതനി  ഫചേകയ്യണതട്ട്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനികുതനി
വകുപനിനട്ട് ശനിപഭാര്ശ ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  മയക്കുമരുന്നട്ട്  കകേസകേള ടകേകേഭാരലല  ഫചേയ്യുന്നതനിനുള്ള സലവനിധഭാനല
എടകസട്ട് വകുപട്ട് ശക്തനിഫപടുത്തനിവരുന.

കപഭാളനി കനിനനിക്കുകേള

306 (330)  ശതീ  .    പനി  .    ഫകേ  .    അബ്ദു റബ്ബട്ട് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് കപഭാളനികനിനനിക്കുകേള ഇലഭാത്ത തഭാലൂക്കുകേള ഏഫതലഭാമഭാണട്ട്;

(ബനി) തനിരൂരങ്ങഭാടനി തഭാലൂക്കനില് കപഭാളനികനിനനിക്കനിലഭാത്ത അവസ സ ര്ക്കഭാരനിഫന്റെ
അറനിവനിലുകണഭാ;

(സനി) ഇവനിഫട കപഭാളനി കനിനനിക്കട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ആകരഭാഗല വകുപനിഫന്റെ കേതീഴനില് കപഭാളനി കനിനനിക്കുകേള തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള
പദതനികേള ഇകപഭാള നനിലവനിലനില.

(ബനി&സനി) ബഭാധകേമല.

പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രല കുടുലബകക്ഷമ കകേന്ദ്രമഭാക്കല്

307  (331)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിയമസഭഭാ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിഫല ഒരു പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രല
കുടുലബകക്ഷമ കകേന്ദ്രമഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട് പദതനിയുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കുടുലബകക്ഷമ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുകമ്പഭാള  എഫന്തലഭാല  മഭാറങ്ങളഭാണട്ട്
ഉണഭാകുന്നഫതന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇ-ഫഹല്ത്തട്ട്  പദതനി  എലഭാ  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുല
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ആര്ദല  മനിഷഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സലസഭാനഫത്ത  മുഴുവന്  അസലബ്ലൈനി  മണ്ഡലല/വനികേസന  കബ്ലൈഭാക്കുകേളനില്  ഒരു
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രല  വതീതല  ഒന്നഭാലഘടമഭായനി  കുടുലബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട് പദതനിയുണട്ട്.

(ബനി)  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖേലഭാപനിച  ആര്ദല  മനിഷനനില്  ഘടലഘടമഭായനി
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങഫള  കുടുലബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല  ഉളഫക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  പരനിചേരണത്തനിഫന്റെ
പ്രധഭാന  ഘടകേമഭായ  പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളുല  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളുല  കരഭാഗഭാതുരതയനിലുണഭായ
മഭാറത്തനിനുല  ജനങ്ങളുഫട  ആകരഭാഗല  ആവശലങ്ങള  നനിറകവറ്റുന്ന  രതീതനിയനിലുല
വനിപുലഫപടുത്തുല.  മഭാതൃ-ശനിശു  ആകരഭാഗല  കേഭാരലങ്ങളക്കുല  പകേര്ച  വലഭാധനി
പ്രതനികരഭാദത്തനിനുഫമഭാപല രക്തസമ്മേര്ദ്ദേല,  പ്രകമഹല ഉളഫപഫട ജതീവനിതടശലതീകരഭാഗ
പ്രതനികരഭാധത്തനിനുല  നനിയനണത്തനിനുല  ഊന്നല്  നല്കുന്നതനിനുമഭായനി  അവഫയ
മഭാറ്റുന്നതഭാണട്ട്.  കുടുലബ കഡഭാക്ടര് തലത്തനികലക്കട്ട്  ഈ കമഖേലയനില്  കഡഭാക്ടര്മഭാഫര
മഭാറ്റുന്നതനിനുല അവരുഫട കേഴനിവുല അറനിവുല വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി പരനിശതീലനങ്ങളുല
കകേഭാഴ്സുകേളുല  നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.  ഈ  ഫസന്റെറുകേളനില്  ലഭാബട്ട്  സദൗകേരലങ്ങളുല
സജമഭാക്കുല.  ആകരഭാഗല പരനിചേരണല,  കേദൗണ്സനിലനിലഗട്ട്  എന്നനിവയനില്  കുറച്ചുകൂടനി
ഉയര്ന്ന കതഭാതനിലുള്ള ഇടഫപടലുല ലക്ഷലമനിടുന.

(സനി) നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കുടുലബഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി ഉയര്ത്തനിയ പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങള

308  (332)  ശതീ  .    മുരളനി  ഫപരുഫനലനി :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിഫല ഏഫതലഭാല പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങഫളയഭാണട്ട്
കുടുലബഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി ഉയര്ത്തുന്നതട്ട് എന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്  ഇതുവഫര  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എഫന്തലഭാമഭാഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഫവങ്കനിടങ്ങട്ട്  (പഭാടൂര്)  പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രഫത്തയഭാണട്ട്
കുടുലബകരഭാഗല കകേന്ദ്രമഭാക്കനി ഉയര്ത്തഭാന് ആദലഘടത്തനില് പരനിഗണനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)  കഡഭാക്ടര്,  സ്റ്റഭാഫെട്ട്  നഴട്ട്,  ലഭാബട്ട്  ഫടകതീഷലന്  എന്നനിവരുഫട  അധനികേ
തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഫപ്രഭാകപഭാസല് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
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കദശതീയ ഫമഡനിക്കല് കേമ്മേതീഷന്

309 (333) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    ഫകേ  .    രഭാജന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫമഡനിക്കല് കേദൗണ്സനില് ഓഫെട്ട് ഇന്തലയട്ട് പകേരല കദശതീയ ഫമഡനിക്കല്
കേമ്മേതീഷഫന  ഫകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുളള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനല  സലബനനിചട്ട്
സലസഭാന സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കദശതീയ  കേമ്മേതീഷഫന്റെ  ഘടന  എപ്രകേഭാരമഭായനിരനിക്കുഫമന്നട്ട്
വലക്തത  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ആകരഭാഗലല  സലസഭാന  വനിഷയമഭാഫണന്നനിരനിഫക്ക  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  ഈ  തതീരുമഭാനല  ഏഫതഭാഫക്ക  തരത്തനില്  ബഭാധനിക്കുഫമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  കേമ്മേതീഷനനില്  സലസഭാന  കേദൗണ്സനിലുകേളനില്  നനിന്നട്ട്
ഫതരഫഞ്ഞടുക്കഫപട അലഗങ്ങള ഉണഭാകേനിഫലന്നതുല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് കനഭാമനിനനികേളഭായനിരനിക്കുല
ഉണഭാകുകേഫയനമുള്ളതട്ട് സലസഭാന സര്ക്കഭാര് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി)  8-9-2016-ല് നതീതനി  ആകയഭാഗട്ട്  നമ്മ്യൂഡല്ഹനിയനില് വചട്ട്  നടത്തനിയ
കദശതീയ  ഫമഡനിക്കല്  കേമ്മേതീഷന്  രൂപതീകേരണഫത്ത  സലബനനിച  ചേര്ചയനില്
സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിഫന  പ്രതനിനനിധതീകേരനിചട്ട്  ഫമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപട്ട്
ഡയറക്ടര്  പഫങ്കടുക്കുകേയുണഭായനി.  ജനഭാധനിപതല  സലവനിധഭാനല  അടനിമറനിച്ചുഫകേഭാണട്ട്
നഭാമകേരണല  ഫചേയ്യഫപട  പ്രതനിനനിധനികേഫള  ഉളഫപടുത്തനി  നഭാഷണല്  ഫമഡനിക്കല്
കേമ്മേതീഷന് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിലുള്ള അപഭാകേത സലസഭാനല ചൂണനിക്കഭാടനിയനിട്ടുണട്ട്.

സസഭാശയ ഫമഡനിക്കല് പ്രകവശനല

310 (334)  ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  വര്ഷഫത്ത  സസഭാശയ  ഫമഡനിക്കല്  പ്രകവശനഫത്തക്കുറനിചട്ട്
പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉഫണങ്കനില്  എത്ര  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുഫണനല
ഏഫതലഭാല  കകേഭാകളജുകേളഫക്കതനിഫരയഭാണട്ട്  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുളളഫതനല
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പരഭാതനികേളനികന്മല്  എഫന്തലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
ഫതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  2016  വര്ഷത്തനിഫല  എല.ബനി.ബനി.എസട്ട്./ബനി.ഡനി.എസട്ട്.
പ്രകവശനവുമഭായനി ബനഫപടട്ട്  പ്രകവശന  കമല്കനഭാട  സമനിതനിക്കട്ട്  ആഫകേ  1530
പരഭാതനികേള  ലഭനിച്ചു.  ചുവഫട  സൂചേനിപനിചനിരനിക്കുന്ന  കകേഭാകളജുകേളഫക്കതനിഫരയഭാണട്ട്
പ്രധഭാനമഭായുല പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ശതീ. നഭാരഭായണ ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് 120

അല് അസര് ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് 63

ഡനി.എല. വയനഭാടട്ട് ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് 17

പനി.ഫകേ.ദഭാസട്ട് ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് 23

ടഭാവന്കൂര് ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് 38

അസതീസനിയ ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് 22

എസട്ട്. യു.റനി. ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് 17

ശതീകഗഭാകുലല ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് 15

കേരുണ ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് 75

കേണ്ണൂര് ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് 102

ബനിലതീകവഴട്ട് ചേര്ചട്ട് ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് 16

മലബഭാര് ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് 9

മദൗണട്ട് സനികയഭാന് ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് 8

ഫകേ.എല.സനി.റനി. ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് 11

കഡഭാ.  കസഭാമര്ഫവല്  ഫമകമ്മേഭാറനിയല്  സനി.എസട്ട്.ഐ.
        ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്

29

മുകേളനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേള  കൂടഭാഫത  ജനറല്  കേലടപന്റെട്ട്സട്ട്
വനിഭഭാഗത്തനില്  965-ഓളല  പരഭാതനികേളുല  പ്രകവശന  കമല്കനഭാട  സമനിതനിക്കട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  എലഭാ  പരഭാതനികേളനികന്മലുല  അതതട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്  അധനികൃതഫരയുല
പരഭാതനിക്കഭാഫരയുല  വനിളനിച്ചുവരുത്തനി  വഭാദല  കകേട്ടുല  ഫപഭാതുവഭായ  ഉത്തരവുകേള
പുറഫപടുവനിച്ചുല  പ്രകവശന  കമല്കനഭാട  സമനിതനി  നടപടനികേള  എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.
നടപടനിയുഫട  ഭഭാഗമഭായനി  കേണ്ണൂര്  ഫമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലുല  കേരുണഭാ  ഫമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനിലുല കയഭാഗലത ഇലഭാഫത പ്രകവശനല ലഭനിച മുഴുവന് വനിദലഭാര്തനികേളുഫടയുല
പ്രകവശനല പ്രകവശന കമല്കനഭാട സമനിതനി  2-10-2016-ല് റദ്ദേട്ട് ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത
കകേഭാകളജുകേളഫക്കതനിഫരയുള്ള  കകേസകേള  ഇകപഭാള  ബഹുമഭാനഫപട  സപ്രതീല
കകേഭാടതനിയുഫട  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  മറട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനില്  കയഭാഗലത  ഇലഭാത്ത
എത്ര  വനിദലഭാര്തനികേള  പ്രകവശനല  കനടനി  എന്നതട്ട്  കേഫണത്തുന്നതനിനഭായനി
പ്രകവശനവുമഭായനി ബനഫപട ടനി കകേഭാകളജുകേളുഫട കരഖേകേള പ്രകവശന കമല്കനഭാട
സമനിതനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

ഫമഡനിക്കല് അനുബന കകേഭാഴ്സുകേള

311 (335) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :
ഫപ്രഭാഫെ  .   ഫകേ  .   യു  .   അരുണന് :
ശതീ  .    ഫകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017-ഫല  ഫമഡനിക്കല്  അനുബന  കകേഭാഴ്സുകേളനികലക്കുളള  പ്രകവശനല
സനി.ബനി.എസട്ട്.ഇ.  ഫപഭാതുപ്രകവശനപരതീക്ഷ  വഴനിയഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്   നമ്മ്യൂനപക്ഷ
പദവനിയുള്ളവയുളഫപഫടയുളള സസകേഭാരല സസഭാശയ മഭാകനജ് ഫമന്റുകേളക്കട്ട് കേതീഴനിലുള്ള
ഫമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനികലക്കുളള  പ്രകവശന  പ്രക്രനിയയനില്  എന്തുമഭാറമുണഭാക്കു
ഫമനല  ഫമഡനിക്കല്  പ്രകവശന  കേഭാരലത്തനില്  സലസഭാനസര്ക്കഭാരനിഫന്റെ
പഫങ്കന്തഭായനിരനിക്കുഫമനല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കേല്പനിത  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുളഫപഫടയുള്ള  23  സസകേഭാരല  സസഭാശയ
കകേഭാകളജുകേളനികലക്കുള്ള  പ്രകവശനല  സലസഭാന  പ്രകവശനപരതീക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണര്
പുറത്തനിറക്കനിയനിട്ടുള്ള  കപ്രഭാഫസക്ടസനില്  ഉളഫപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതുഫകേഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ഫെതീസട്ട്  നനിര്ണയല  ഉളഫപഫടയുള്ള  കേഭാരലങ്ങളനില്  എഫന്തങ്കനിലുല
നനിയനണല സഭാധലമഭാകണഭാ;

(സനി)  സസകേഭാരല ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളുഫട പ്രവര്ത്തനല നനിയനനിക്കഭാനുല
ക്രമതീകേരനിക്കഭാനുല നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല ഉകദ്ദേശനിക്കുനഫണങ്കനില് വനിശദഭാലശല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരല

(എ-സനി)  കകേരള  സലസഭാനഫത്ത  സസകേഭാരല/സസഭാശയ  മഭാകനജ് ഫമന്റുകേളുഫട
കേതീഴനിലുല കേല്പനിത സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളുഫട കേതീഴനിലുല പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഫമഡനിക്കല്/
ഫഡന്റെല് കകേഭാകളജുകേളനിഫല  2017-18  അദലയന വര്ഷഫത്ത ഫമഡനിക്കല്/ഫഡന്റെല്
കകേഭാഴ്സുകേളനികലക്കട്ട്  NEET  പരതീക്ഷയുഫട  റഭാങ്കട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രകവശനല
നടത്തുവഭാന് കകേരള സലസഭാന പ്രകവശന പരതീക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണഫറ ചുമതലഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
പ്രകവശന പ്രക്രനിയകേഫള സലബനനിചട്ട് സസകേഭാരല/സസഭാശയ കകേഭാകളജട്ട് മഭാകനജ് ഫമന്റുകേളുമഭായനി
ചേര്ചകേള ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഗുണനനിലവഭാരല ഇലഭാത്ത മരുനകേള

312 (336) ശതീ  .   എല  .   ഉമ്മേര് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവുല
സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  എത്തുന്ന  അകലഭാപതനി  മരുനകേളനില്  ഭൂരനിഭഭാഗവുല
ഗുണകമന്മ  ഇലഭാത്തവയഭാഫണനള്ള  ആകക്ഷപല  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരല മരുനകേള കപഭാണനികചരനി, ബലഗളുരു തുടങ്ങനിയ സലങ്ങളനില്
നനിനല  ടചേനതീസട്ട്  നനിര്മ്മേനിത  അസലസ്കൃത  വസ്തുക്കള  ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട്
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളഫതന്നട്ട് പരനികശഭാധനയനില് കേഫണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരല  മരുനകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നവര്ക്കുണഭാകേഭാന്  സഭാധലതയുള്ള
പ്രയഭാസങ്ങഫള സലബനനിചട്ട് വകുപ്പുതലത്തനില് അകനസഷണല നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില് ഇത്തരല  മരുനകേളുഫട  വലഭാപനല  തടയുന്നതനിനട്ട്  എഫന്തലഭാല
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഒരു മരുന്നനിനട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള എലഭാ ഗുണനനിലവഭാര മഭാനദണ്ഡങ്ങളുല
കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിഫചന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തനിയതനിനുകശഷല  മഭാത്രകമ  വനിപണനിയനില്
എത്തനിക്കുവഭാന്  പഭാടുള  എന്നട്ട്  ഡ്രഗ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  കകേഭാഫസറനികട്ട്  ആക്ടനില്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനികലക്കഭായനി  രഭാജലത്തുടനതീളമുള്ള
ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  ഉകദലഭാഗസര്  മരുനല്പഭാദനശഭാലകേള  നനിരന്തരല
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുല വതീഴ്ചകേള ശദയനില്ഫപടഭാല് ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുല  ഫചേയ്യുന.  ഇപ്രകേഭാരല  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  ഒകരഭാ  ബഭാചട്ട്
മരുനകേളുഫടയുല  തതീവ്രമഭായ  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  നനിര്മ്മേഭാണഘടങ്ങളനില്
തഫന്ന  ഉറപഭാക്കനിയതനിനുകശഷമഭാണട്ട്  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള  അതട്ട്  വനിപണനിയനില്
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എത്തനിക്കുന്നതട്ട്.  വനിപണനിയനില് എത്തനിയകശഷവുല പ്രസ്തുത മരുനകേളുഫട ഫഷല്ഫെട്ട്
ടലഫെനിഫന്റെ അവസഭാനഘടല വഫര നനിശ്ചനിത ഗുണനനിലവഭാരല  പുലര്ത്തുനഫണന്നട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനികലക്കുകവണനിയഭാണട്ട്  ഡ്രഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള വകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്
എലഭാ  ജനിലകേളനിലുമുള്ള  ഫമഭാത്ത/ചേനിലറ  ഔഷധവലഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങള,
ആശുപത്രനികേള  (സര്ക്കഭാര്/സസകേഭാരല)  എന്നനിവനിടങ്ങളനില് നനിനല റഭാന്റെല സഭാമ്പനിളുകേള
കശഖേരനിചട്ട്  പരനികശഭാധനയഭായനി  മരുന്നട്ട്  പരനികശഭാധന  ലകബഭാറടറനികേളനികലക്കട്ട്
അയയ്ക്കുന്നതട്ട്. ടഭാന്കസഭാര്കടഷന്, കസ്റ്റഭാകറജട്ട് എന്നനിവയനിഫല അപഭാകേതകേളകേഭാരണല
മരുനകേളുഫട  രഭാസഭദൗതനികേഭാവസകേളുഫട  വലതനിയഭാനലമൂലല  നനിശ്ചനിത  ഗുണ
നനിലവഭാരമനിലഭാത്തതഭായനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ലഭനിക്കഭാറുണട്ട്.  ഇത്തരല  മരുനകേളുഫട
വനില്പന  തടഞ്ഞട്ട്  കേമ്പനനികേളഫക്കതനിഫര  വകുപ്പുതല  നനിയമ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഇന്തലയനില്  മരുനകേളുഫട  അസലസ്കൃത  വസ്തുക്കള  (ആക്ടതീവട്ട്
ഫെഭാര്മസമ്മ്യൂടനിക്കല്  ഇന്ഗതീഡനിയന്റെട്ട്സട്ട്)  നനിര്മ്മേഭാണല  വളഫര  കുറവഭാണട്ട്.
സങ്കതീര്ണമഭായ ഇറക്കുമതനി മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിച്ചുഫകേഭാണട്ട് നനിയമപ്രകേഭാരല ഡ്രഗ്സട്ട്
കേണ്കടഭാള  ജനറല്  (ഇന്തല)-യുഫട  അനുമതനികയഭാഫട  മഭാത്രകമ  ടചേന
ഉളഫപഫടയുള്ള  വനികദശരഭാജലങ്ങളനില്നനിനല  ഇത്തരല  അസലസ്കൃത  വസ്തുക്കള
ഇന്തലയനികലക്കട്ട് ഇറക്കുമതനി ഫചേയ്യഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള.

കപഭാണനികചരനി,  ബലഗളുരു എന്നനിവനിടങ്ങളനില് വൃത്തനിഹതീനമഭായ സഭാഹചേരലങ്ങളനില്
മരുന്നട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതഭായുള്ള  വഭാര്ത്തകേഫള  തുടര്ന്നട്ട്  ആയതട്ട്  സലബനനിചട്ട്
വനിശദഭാലശങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ബനഫപട  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാളകറഭാടട്ട്
സലസഭാന ഡ്രഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള വകുപട്ട്  ആവശലഫപടനിട്ടുണട്ട്.  മറുപടനി  ലഭലമഭാകുന്ന
മുറയട്ട് തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  നനിശ്ചനിത  ഗുണനനിലവഭാരല  ഇലഭാത്തതഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഫചേയ്യുന്ന
മരുനകേളുഫട  വനിതരണശലഖേല  കേഫണത്തനി  അവ  വനിപണനിയനില്നനിനല
പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനുള്ള സതസരനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുല നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളഫക്കതനിഫര
നനിയമഭാനുസൃത നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുല ഫചേയ്യുനണട്ട്.

ഡനിപഭാര്ടട്ട്ഫമന്റെട്ട് കഫെഭാര് ഡ്രഗ്സട്ട് അഡനിനനികസഷന്

313  (337)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആയുഷട്ട്,  യുനഭാനനി,  സനിദ,  കഹഭാമനികയഭാപതനി മരുനകേളക്കഭായനി പുതനിയ
ഡനിപഭാര്ടട്ട്ഫമന്റെട്ട്  കഫെഭാര്  ഡ്രഗ്സട്ട്  അഡനിനനികസഷന്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനഫമടുത്തനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള അകലഭാപതനി ഡ്രഗ്സട്ട് അഡനിനനികസഷന് വഴനി നടത്തുന്ന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എഫന്തലഭാമഭാഫണന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരല

(എ) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ആകരഭാഗല കുടുലബകക്ഷമ മനഭാലയത്തനിഫന്റെ കേതീഴനില് 1961-ല് നനിലവനില്
വന്ന സലസഭാന ഡ്രഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള വകുപനിഫന്റെ പ്രധഭാന ലക്ഷലല ഗുണകമന്മയുള്ള
മരുനകേള നലഭായമഭായ വനിലയട്ട് ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട്.

ഡ്രഗ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  കകേഭാഫസറനികട്ട്  ആക്ടട്ട്  1940/റളസട്ട്  1945,  ഡ്രഗ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്
മഭാജനികേട്ട്  ഫറമഡതീസട്ട്  (ഒബ്ജക്ഷണബനിള  അഡസര്ടടഫസന്റെട്ട്  ആക്ടട്ട്,  1954),  കകേരള
ഡ്രഗ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  അദര്  കസ്റ്റഭാര്സട്ട്  (അണ്കലഭാഫള  ഫപഭാസഷന്)  ആക്ടട്ട്,  1971,
ഡ്രഗ്സട്ട് ടപ്രസട്ട് കേണ്കടഭാള ഓര്ഡര്  2013,  കകേരള കപഭായ്സണ് റളസട്ട്  1996,
നഭാര്കകേഭാടനികേട്ട്  ഡ്രഗ്സട്ട് ആന്റെട്ട് ടസകകേഭാകടഭാപനികേട്ട്  സബ്സ്റ്റന്സസട്ട് റളസട്ട് എന്നതീ
നനിയമങ്ങളക്കനുസരനിചഭാണട്ട്  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.
ആയതനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ചുവഫട  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്ന  കസവനങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.

a. അകലഭാപതനി,  ആയുര്കവ്വദ,  സനിദ,  യുനഭാനനി,  കഹഭാമനികയഭാപതനി
ഔഷധങ്ങളുഫട  നനിര്മ്മേഭാണ  വനിപണത്തനിനുള്ള  ടലസന്സകേളുല
അവയുഫട പുതുക്കല് ടലസന്സകേളുല

b. മരുന്നട്ട് സഭാമ്പനിളുകേളുഫട ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനകേള

c. അകലഭാപതനി,  കഹഭാമനികയഭാപതനി ഔഷധങ്ങളുഫട വനില്പന/വനിതരണ
ടലസന്സകേള

d. ബ്ലൈഡട്ട് ബഭാങ്കട്ട്/ബ്ലൈഡട്ട് കസ്റ്റഭാകറജട്ട് ടലസന്സകേള

e. കപഭായനിസണ് ടലസന്സകേള/ഫപര്മനിറ്റുകേള

f. നഭാര്കക്കഭാടനികേട്ട് മരുനകേളുഫട അകലഭാടട്ട്ഫമന്റെട്ട്

g. പഭാലനികയറതീവട്ട്  ഫസന്റെറുകേളക്കുള്ള  കമഭാര്ഫെതീന്  മരുനകേളുഫട
അകലഭാടട്ട്ഫമന്റെട്ട്

h. മരുന്നട്ട് സലബനമഭായ പരഭാതനികേളുഫട അകനസഷണവുല നടപടനിയുല

i. മരുനകേള സൂക്ഷനിക്കുന്ന സഭാപനങ്ങളുഫട പരനികശഭാധന.

j. നനിയമലലഘനങ്ങളുഫട കമല് വകുപ്പുതല നനിയമ നടപടനികേള
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കഡഭാകനി ഫഫസകനിന് ഫപയനിന് ഗുളനികേയനിഫല മഭായല

314  (338) ശതീ  .   പനി  .   ഫകേ  .   കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലനിപനനി,  മഞ്ഞപനിത്തല എന്നനിവയ്ക്കുള്ള കഡഭാകനി  ടസകനിന് ഫപയനിന്
ഗുളനികേ  വനിലനനിയനണ പടനികേയനില്ഫപടഭാതനിരനിക്കഭാന്  ലഭാകക്ടഭാ ബഭാസനിലസട്ട്  എന്ന
അപ്രധഭാന  മൂലകേല  കൂടനികചര്ത്തട്ട്  എടനിരടനി  വനില  വര്ദനിപനിചട്ട്  ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്
കഡഭാക്ടര്മഭാര്  ഉളഫപഫടയുള്ളവഫര  സസഭാധതീനനിചട്ട്  വനിറഴനിക്കുന്ന  വനിവരല
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ആയതനികന്മല്  എഫന്തങ്കനിലുല  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ  ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇഫലങ്കനില് കരഭാഗനികേഫള ഫകേഭാള്ളയടനിക്കുന്ന ഈ പ്രവണതയ്ഫക്കതനിഫര
ശക്തമഭായ നനിയമനടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ഫപടനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

(സനി)  നനിയമലലഘനങ്ങള ശദയനില്ഫപടുന്ന പക്ഷല നനിയമല അനുശഭാസനിക്കുന്ന
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കഹഭാമനികയഭാ മരുനകേള

315 (339)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ഫനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഹഭാമനികയഭാ  മരുനകേളക്കുള്ള  കേഭാലപരനിധനി  തതീരുമഭാനത്തനില്നനിന്നട്ട്
ഫപഭാടന്സനി  മരുനകേഫള  ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  അതനിനുള്ള  കേഭാരണ
ഫമഫന്തന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അടനിസഭാന മരുനകേള കനര്പനിക്കലനിലൂഫട വതീരലല കൂട്ടുന്ന ഫപഭാടന്സനി
മരുനകേളക്കട്ട്  കേഭാലഭാവധനി  ബഭാധകേമഫലന്നട്ട്  തതീരുമഭാനനിചഭാല്  ഭവനിഷലത്തുകേള
ഉണഭാകുകമഭാ എന്നതനിഫനക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കഹഭാമനികയഭാ ആശുപത്രനികേളനില് മരുനകേളുഫട കേഭാലപരനിധനി തതീരുമഭാനല
കേര്ശനമഭായനി നടപഭാക്കുനകണഭാ എന്നട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാന് എഫന്തലഭാല മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണട്ട്
ഇകപഭാള ഉള്ളഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കഹഭാമനികയഭാ  മരുനകേളക്കുള്ള  കേഭാലപരനിധനി  തതീരുമഭാനത്തനില്
നനിനല ഫപഭാടന്സനി മരുനകേഫള ഒഴനിവഭാക്കനിയനിടനില.

(സനി)  കഹഭാമനികയഭാ ആശുപത്രനികേളനില് മരുനകേളുഫട കേഭാലപരനിധനി തതീരുമഭാനല
കേര്ശനമഭായനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കഹഭാമനികയഭാപതനി  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള എലഭാ
സഭാപന  കമധഭാവനികേളക്കുല  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലല
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട് ജനിലഭാ ഫമഡനിക്കല് ഓഫെതീസര്മഭാരുഫടയുല ഓഡനിറട്ട് വനിഭഭാഗത്തനിഫന്റെയുല
പരനികശഭാധനകേളുല നടത്തനിവരുനണട്ട്.

രജനികസ്റ്റര്ഡട്ട് ഫെഭാര്മസനിസ്റ്റട്ട്

316  (340)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് മരുന്നട്ട് വനിപണനല രജനികസ്റ്റര്ഡട്ട് ഫെഭാര്മസനിസ്റ്റുകേള വഴനി
മഭാത്രകമ പഭാടുള എന്നട്ട് നനിയമല അനുശഭാസനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  സലസഭാനത്തട്ട്  അറുനൂറനികലഫറ  പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഒരു  ഫെഭാര്മസനിസ്റ്റട്ട്  തസ്തനികേ  മഭാത്രമഭാണുളളഫതന്ന  കേഭാരലല
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇരുപത്തനിനഭാലട്ട്  മണനികര്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  നൂകറഭാളല  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളനില്  ഒരു  ഫെഭാര്മസനിസ്റ്റട്ട്  തസ്തനികേ  മഭാത്രകമയുള  എന്ന  കേഭാരലല
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പഫത്തഭാൻപതനിനഭായനിരത്തനിലധനികേല ഫമഡനിക്കല് കസ്റ്റഭാറുകേളനിലുല മുഴുവന്
സമയ ഫെഭാര്മസനിസ്റ്റനിലഭാത്ത കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഇവനിടങ്ങളനിഫലഭാഫക്ക ഫെഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുഫട അഭഭാവത്തനില് കയഭാഗലതയുളളവരഭാകണഭാ
മരുന്നട്ട്  വനില്പന  നടത്തുന്നഫതന്ന  കേഭാരലല  പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനിൽ
ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഒരു  മരുന്നട്ട്  വനില്പനശഭാലയനില്  രജനികസ്റ്റര്ഡട്ട്  ഫെഭാര്മസനിസ്റ്റനിഫന്റെ
കസവനല മരുന്നട്ട്  വനില്പനയുഫട കമല്കനഭാടത്തനിനഭായനി കേര്ശനമഭാഫണന്നട്ട്  ഡ്രഗ്സട്ട്
ആന്റെട്ട് കകേഭാഫസറനികട്ട് റളസനിഫല റള 65(2) പ്രകേഭാരല നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന.

(ബനി) ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) 24 മണനികര് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന പ്രധഭാനഫപട ആശുപത്രനികേളനില് ഒന്നനില്
കൂടുതല്  ഫെഭാര്മസനിസ്റ്റട്ട്  തസ്തനികേയുണട്ട്.  24x7  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
മഭാത്രമഭാണട്ട് ഫെഭാര്മസനിസ്റ്റനിഫന്റെ ഒരു തസ്തനികേ ഉള്ളതട്ട്.

(ഡനി)  ഏകേകദശല  19289  ഔഷധ  വലഭാപഭാര  ടലസന്സകേളുള്ള
സലസഭാനത്തട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  തഫന്നയഭാണട്ട്  നനിയമപ്രകേഭാരല  ഔഷധ
വനിപണനത്തനിനട്ട് ഫെഭാര്മസനിസ്റ്റനിഫന്റെ കസവനല ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതട്ട്.  മഭാത്രമല ഔഷധ
വനില്പന  ടലസന്സട്ട്  നല്കുന്നതനികലയഭായനി  പ്രവര്ത്തന  സജമഭായനിട്ടുള്ള
കസഭാഫട്ട് ഫവയറനിഫന്റെ സഹഭായകത്തഭാഫട  ഓകരഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലുമുള്ള ഫെഭാര്മസനിസ്റ്റനിഫന്റെ
കസവന വനിശദഭാലശങ്ങള സതഭാരലമഭായനി നനിരതീക്ഷനിക്കുനണട്ട്. സഭാപന പരനികശഭാധന
കവളകേളനികലഭാ  പരഭാതനികേളുഫട  അടനിസഭാനത്തനികലഭാ  രജനികസ്റ്റര്ഡട്ട്  ഫെഭാര്മസനിസ്റ്റനിഫന്റെ
കസവനമനിലഭാഫതയുള്ള  മരുന്നട്ട്  വനില്പന  ശദയനില്ഫപടുന്നപക്ഷല  ടലസന്സട്ട്
സഫസന്ഷന്  തുടങ്ങനിയ  നടപടനികേളുല  അനനിവഭാരലമഭാഫണന്നട്ട്  കേണഭാല്
ചേടലലഘനങ്ങളഫക്കതനിഫര നനിയമനടപടനികേളുല സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  മരുന്നട്ട്  വനില്പന  ടലസന്സകേള  അനുവദനിക്കുന്ന  സമയത്തുതഫന്ന
നനിയമല  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  കയഭാഗലതഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  (ഫെഭാര്മസനി  ഡനികപഭാമ,
സലസഭാന  ഫെഭാര്മസനി  കേദൗണ്സനില്  രജനികസഷന്)  ഉറപ്പു  വരുത്തനിയതനിനു
കശഷമഭാണട്ട് ഫെഭാര്മസനിസ്റ്റുകേഫള ടലസന്സനില് കചേര്ക്കുന്നതുല അലഗതീകേരനിക്കുന്നതുല.
ഒരു മരുന്നട്ട്  വനില്പനശഭാലയനില് രജനികസ്റ്റര്ഡട്ട്  ഫെഭാര്മസനിസ്റ്റനിഫന്റെ കസവനല മരുന
വനില്പനയുഫട  കമല്കനഭാടത്തനിനഭായനി  കേര്ശനമഭാഫണന്നട്ട്  ഡ്രഗ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്
കകേഭാഫസറനികട്ട്  റളസനിഫല  റള  65(2)  പ്രകേഭാരല  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  സഭാപന
പരനികശഭാധനഭാ  കവളകേളനികലഭാ  പരഭാതനികേളുഫട  അടനിസഭാനത്തനികലഭാ  രജനികസ്റ്റര്ഡട്ട്
ഫെഭാര്മസനിസ്റ്റനിഫന്റെ കസവനമനിലഭാഫതയുള്ള മരുന്നട്ട് വനില്പന ശദയനില്ഫപടുന്നപക്ഷല
ഡ്രഗ്സട്ട് ടലസന്സട്ട് സഫസന്ഷന് തുടങ്ങനിയ നടപടനികേളുല അനനിവഭാരലമഭാഫണന
കേണഭാല് ചേടലലഘനങ്ങളഫക്കതനിഫര നനിയമ നടപടനികേളുല സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ജതീവന്രക്ഷഭാ മരുനകേളുഫട വനില വര്ദന

317  (341)  ഫപ്രഭാഫെ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുടസന്  തങ്ങള :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവുല  സഭാമൂഹലനതീതനിയുല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ശസക്രനിയഭാ  ഉപകേരണങ്ങളുഫടയുല  ജതീവന്രക്ഷഭാ
മരുനകേളുഫടയുല  വനില  ഒരു  മഭാനദണ്ഡവുമനിലഭാഫത  വര്ദനിക്കുന്ന  കേഭാരലല
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  ഓകരഭാ  മരുന്നനിനുല  ഓകരഭാ  സലത്തുല  ഓകരഭാ  വനില
ഈടഭാക്കുന്ന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;
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(ബനി) മരുന്നട്ട് കഷഭാപ്പുകേളുഫടയുല സര്ജനിക്കല് സഭാധനങ്ങളുഫട കഷഭാപ്പുകേളുഫടയുല
പരനികശഭാധനയട്ട്  ചുമതലഫപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപനിഫന്റെ
പ്രവര്ത്തനല പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാളര്ക്കട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശല
നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇഷ്ടഭാനുസരണല  മരുനവനില  ഈടഭാക്കുന്ന  മരുന്നട്ട്  കഷഭാപ്പുകേളുഫട
ടലസന്സട്ട് റദ്ദേട്ട് ഫചേയ്യുന്ന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  ആയുര്കവ്വദ  കമഖേലയുമഭായനി  ബനഫപട  ഇത്തരല  പരഭാതനികേള
പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന് ഡ്രഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാളര് (ആയുര്കവ്വദല)ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കുകമഭാ ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(എഫെട്ട്)  മരുനവനില അമനിതമഭായനി ഈടഭാക്കുന്ന സഭാപനങ്ങഫള സലബനനിച
പരഭാതനികേളുഫട വലക്തമഭായ വനിവരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  രഭാജലത്തട്ട്  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  വനില്ക്കഫപടുന്ന  മരുനകേളുഫട  വനില
നനിയനനിക്കുന്നതട്ട്  നഭാഷണല്  ഫെഭാര്മസമ്മ്യൂടനിക്കല്  ഫഫപ്രസനിലഗട്ട്  അകതഭാറനിറനിയഭാണട്ട്.
വനിപണനി  അധനിഷനിത  വനില  നനിയനണ  രതീതനിയനില്  ഒരു  ശതമഭാനകമഭാ  അതനില്
കൂടുതകലഭാ  മഭാര്ക്കറട്ട്  ഫഷയറുള്ള  കേമ്പനനികേളുഫട  വനിവനിധ  ബഭാന്ഡകേളുഫട  ശരഭാശരനി
വനിലയഭാണട്ട്  മരുന്നനിഫന്റെ  സതീലനിലഗട്ട്  ടപ്രസഭായനി  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതട്ട്.  സതീലനിലഗട്ട്
ടപ്രസനിഫനക്കഭാള  കൂടുതല്  വനിലയനില്  വനില്ക്കുന്ന  മരുനകേളുഫട  വനില
നനിശ്ചയനിച്ചുറപനിച വനിലയനികലക്കട്ട് കുറയണഫമനല കുറഞ്ഞ വനിലയനില് വനിപണനിയനില്
ലഭലമഭായ  മരുനകേള  മഭാറലകൂടഭാഫതതഫന്ന  വനിപണനല  ഫചേയ്യണഫമനമഭാണട്ട്
നഭാഷണല്  ഫെഭാര്മസമ്മ്യൂടനിക്കല്  ടപ്രസനിലഗട്ട്  അകതഭാറനിറനി  അനുശഭാസനിക്കുന്നതട്ട്.
ആയതനിനഭാലഭാണട്ട് ഒകര മരുന്നനിനട്ട് വനിവനിധ വനില വനിപണനിയനില് പ്രകേടമഭാകുന്നതട്ട്.

വനില  നനിയനണത്തനില്  വനകേഴനിഞ്ഞ  എലഭാ  ജതീവന്രക്ഷഭാ  മരുനകേളുല
നനിശ്ചയനിച്ചുറപനിചനിട്ടുള്ള വനിലയനില് തഫന്നയഭാകണഭാ നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള/ വനിതരണക്കഭാര്/
വനില്പനക്കഭാര്  വനിപണയനില്  ലഭലമഭാക്കുന്നഫതന്നട്ട്  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപട്ട്
നനിരന്തര  പരനികശഭാധനയനിലൂഫട  ഉറപഭാക്കുനണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  ജതീവന്രക്ഷഭാ
മരുനകേളുഫട വനില ഒരു മഭാനദണ്ഡവുമനിലഭാഫത വര്ദനിപനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയനില.

ശസക്രനിയഭാ  ഉപകേരണങ്ങളുഫട  നനിയനണത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
ഫമഡനിക്കല്  ഡനിടവസട്ട്  റളസട്ട്  2017  സലബനനിച  ഗസറട്ട്  വനിജഭാപനല
31-1-2017-ല്  പുറത്തനിറക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്   1-1-2018  മുതല്  പ്രഭാബലലത്തനില്
വരുന്നതഭാണട്ട്.  അകതഭാടുകൂടനി ഫമഡനിക്കല് ഡനിടവസകേഫളയുല വനില നനിയനണത്തനില്
ഫകേഭാണ്ടുവരഭാന് കേഴനിയുന്നതഭാണട്ട്.
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(ബനി&സനി)  ഗുണകമന്മയുള്ള  മരുന്നട്ട്  നലഭായമഭായ  വനിലയട്ട്  ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ഡ്രഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള വകുപട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(ഡനി)  കദശതീയ  ഔഷധ  വനില  നനിയനണ  അകതഭാറനിറനി  (എന്.പനി.പനി.എ.)

നനിശ്ചയനിച്ചുറപനിച വനിലകയക്കഭാള കൂടുതല് വനിലയട്ട്  മരുനകേള വനില്പന നടത്തുന്ന

സഭാപനങ്ങളഫക്കതനിഫര ഡ്രഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള വകുപട്ട് ഡ്രഗ്സട്ട് ടപ്രസട്ട് കേണ്കടഭാള

ഓര്ഡര് പ്രകേഭാരല അവശല വസ്തു നനിയമത്തനിഫന്റെ പരനിധനിയനില് നനിയമ നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചു വരുനണട്ട്.

(ഇ)  ആയുര്കവ്വദ  മരുനകേളക്കട്ട്  വനില  നനിയനണല  നനിലവനിലനില.

ആയതനിനഭാല് ഇക്കഭാരലത്തനില്  പ്രകതലകേ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല  വരുന്ന മുറയ്ക്കുമഭാത്രകമ

നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുകേയുള.

(എഫെട്ട്)  മരുന്നട്ട്  വനില  അമനിതമഭായനി  ഈടഭാക്കുന്നതനിഫന  സലബനനിച

പരഭാതനികേളനികന്മല്  സതസര  അകനസഷണല  നടത്തനി  നനിയമ  ലലഘനങ്ങള

കബഭാധലഫപടഭാല് സഭാപനങ്ങളഫക്കതനിഫര ഡ്രഗ്സട്ട് ടപ്രസട്ട് കേണ്കടഭാള ഓര്ഡര്

പ്രകേഭാരല നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന

318  (342)  ശതീ  .    പനി  .    ഫകേ  .    ശശനി :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനഫത്തത്തുന്ന  വനിവനിധ  കേമ്പനനികേളുഫട  മരുനകേളക്കട്ട്

രജനികസഷകനഭാ വനിശദപരനികശഭാധനകേകളഭാ ഇലഭാത്തതനിനഭാല് ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തതുല

വലതലസ്ത  കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  ഒഭാകരഭാ  കപരനിലുമുള്ള  മരുനകേള  കരഭാഗനികേളനികലക്കട്ട്

അടനികചലനിച്ചുവരുന്നതട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലസഭാന/കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുകേളക്കട്ട്  കേതീഴനില് മരുനകേള വനിപണനല

നടത്തുനകണഭാ; എങ്കനില് ഏഫതലഭാല സഭാപനങ്ങളുഫട എത്ര മരുനകേള സലസഭാന

കകേന്ദ്ര ഫപഭാതുകമഖേലഭാ മരുന്നട്ട് കേമ്പനനികേളവഴനി വനിതരണവുല വനിപണനവുല നടത്തുന

എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  വനിപണനല  നടത്തുന്ന  ബഭാന്ഡഡട്ട്  മരുനകേള

എത്രഫയനല  ഒരു  ബഭാന്ഡനില്  കുറഞ്ഞതട്ട്  എത്ര  ബഭാച്ചുകേഫളനല  ഫമഭാത്ത

മരുനകേളുഫട ബഭാച്ചുകേള എത്രഫയനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  ആഫകേയുള്ള  മരുന്നട്ട്  പരനികശഭാധനഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങള
എത്രഫയനല സലസഭാനത്തട്ട് ഫമഭാത്തല എത്ര ബഭാചട്ട് മരുനകേള എത്തുനഫണനല
അവയനില്  എത്ര  ബഭാച്ചുകേളനിഫല  മരുനകേള  പരനികശഭാധനയ്ക്കുട്ട്  വനികധയമഭാക്കഭാനുള്ള
സദൗകേരലല  ലഭാബകേളനിലുഫണനല  എത്ര  എണല  പ്രതനിവര്ഷല  പരനികശഭാധനയട്ട്
വനികധയമഭാക്കുനഫവനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സലസഭാനഫത്തത്തുന്ന  എലഭാ  ബഭാചട്ട്  മരുനകേകളയുല  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭാക്കഭാന്  എന്തു  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴനിയുല
എനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേന്ദ്രനനിയമമഭായ ഡ്രഗ്സട്ട് ആന്റെട്ട്  കകേഭാഫസറനികട്ട്  ആക്ടുല അതനിനുകേതീഴനിലുള്ള
റളുകേളനിലുല  മരുനകേളുഫട  അസലസ്കൃത  വസ്തു  ഫതരഫഞ്ഞടുക്കുന്നതട്ട്  മുതല്  മരുന്നട്ട്
കഫെഭാര്മുകലഷനഭായനി  രൂപഫപടുത്തുന്നതുവഫരയുള്ള  സങ്കതീര്ണമഭായ  നനിര്മ്മേഭാണപ്രക്രനിയ
വനിശദമഭായനി  പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണട്ട്.  രഭാജലഫത്തവനിഫടയുല  ഈ  നനിയമത്തനിനട്ട്
വനികധയമഭായനി മഭാത്രകമ മരുനകേള നനിര്മ്മേനിചട്ട് വനിതരണല ഫചേയ്യഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള.
മറട്ട്  കലഭാകേ  രഭാഷ്ട്രങ്ങളനില്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന  പ്രക്രനിയയട്ട്  തുലലമഭാകയഭാ  അതനില്
കൂടുതകലഭാ  നനിയമനനിഷ്കര്ഷത  പഭാലനിചഭാണട്ട്  രഭാജലത്തട്ട്  മരുനനനിര്മ്മേഭാണ  പ്രക്രനിയ
നടനവരുന്നതട്ട്.  സലസഭാനത്തട്ട്  വനിതരണത്തനിനഭായനി  എത്തുന്ന  മരുനകേളുഫട  98
ശതമഭാനവുല ഇപ്രകേഭാരല അനലസലസഭാനങ്ങളനില് നനിര്മ്മേനിച്ചു വരുന്നതഭാണട്ട്. അതഭാതട്ട്
സലസഭാനങ്ങളനിഫല  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപനിഫന്റെ  നനിരതീക്ഷണത്തനില്
നനിര്മ്മേനിക്കഫപടുന്ന  ഇത്തരല  മരുനകേള  കമല്പറഞ്ഞ  നനിയമവലവസകേള
പഭാലനിചഭാണട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കഫപടുന്നതട്ട്.

സലസഭാനത്തട്ട് എത്തനിയതനിനുകശഷല നനിയമല  അനുശഭാസനിക്കുന്ന രതീതനിയനില്
റഭാന്ഡല  സഭാലബ്ലൈനിലഗട്ട്  നടത്തനിയുല  മരുനകേഫളക്കുറനിചട്ട്  പരഭാതനിയുഫണങ്കനില്
ആയതനിഫന്റെ സഭാലബ്ലൈനിലഗട്ട് നടത്തനിയുല വനിപണനിയനിലുള്ള മരുനകേളുഫട ഗുണനനിലവഭാരല
വകുപട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.  ഇതട്ട് രഭാജലഫത്തഭാടഭാഫകേ പഭാലനിച്ചുവരുന്ന പ്രക്രനിയയഭാണട്ട്.
ഒരു  മരുന്നനിഫന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരല  ഏകേകദശല  10  മുതല്  15  വഫര  വനിവനിധയനിനല
ഗുണനനിലവഭാര  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  നനിശ്ചയനിക്കഫപടുന്നതട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണ
ഘടല  മുതല്  പലവനിധ  പരനികശഭാധനകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനിടഭാണട്ട്  മരുനകേള
നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള  വനിപണനത്തനിനഭായനി  എത്തനിക്കുന്നതട്ട്.  ഏകേകദശല  മൂന്നട്ട്
വര്ഷകത്തഭാളല  ഫഷല്ഫെട്ട്  ടലഫെട്ട്  കേഭാലഭാവധനിയുള്ള  മരുനകേള  ഈ
കേഭാലഭാവധനിയനിലുടനതീളല  നനിശ്ചനിത ഗുണനനിലവഭാരല പുലര്കത്തണവയഭാണട്ട്.  എന്നഭാല്
ബഭാഹല  ഘടകേങ്ങളഭായ  അന്തരതീക്ഷ  ഊഷ്മെഭാവട്ട്,  ഈര്പല  എന്നനിവ  കേഭാരണല
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നനിശ്ചനിത  ഗുണനനിലവഭാരവലതനിയഭാനല  വരുന്നതഭായനി  കേഭാണഫപടുനണട്ട്.  ഫമഭാത്തല
പരനികശഭാധനയ്ഫക്കടുക്കുന്ന  സഭാമ്പനിളുകേളുഫട  5  ശതമഭാനത്തനില്  തഭാഫഴ  മഭാത്രമഭാണട്ട്
ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  വലതനിയഭാനങ്ങള.  ഇത്തരല  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  വലതനിയഭാനങ്ങളക്കുള്ള
കേഭാരണല  കേണ്ടുപനിടനിചട്ട്  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള
സസതീകേരനിക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്  നനിയമല  അനുശഭാസനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട്  വകുപട്ട്
പഭാലനിക്കുനണട്ട്.  എന്നഭാല്  മനനഃപ്പൂര്വ്വമഭായനി  ഗുണനനിലവഭാരല  ഇലഭാത്ത  മരുനകേള
വലഭാപകേമഭായനി നനിര്മ്മേനിചട്ട് വനിതരണല ഫചേയ്യുന്നതഭായനി ഡ്രഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള വകുപനിഫന്റെ
ശദയനില്ഫപടനിടനില.  ഒറഫപട സലഭവങ്ങളഫക്കതനിഫര കകേന്ദ്ര സലസഭാനതലത്തനില്
കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(ബനി)  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ  ആലപ്പുഴയനിഫല  കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്
ഡ്രഗ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ഫെഭാര്മസമ്മ്യൂടനിക്കല്സട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  വനിവനിധയനിനല  മരുനകേള
നനിര്മ്മേനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കേമ്പനനിയഭായ  ഫകേ.എല.എസട്ട്.സനി.എല്.  വഴനി  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളനിലൂഫട വനിതരണല നടത്തുനണട്ട്. കൂടഭാഫത ഫകേ.എല.എസട്ട്.സനി.എല്.-ഫന്റെ
കേതീഴനിലുള്ള  കേഭാരുണമ്മ്യൂ  ഫെഭാര്മസനി,  സലസഭാന  സനിവനില്  സടപസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷനുകേതീഴനിലുള്ള  സടപകകേഭാ,  മഭാകവലനി  ഫമഡനിക്കല്  കഷഭാപ്പുകേള,
കേണ്സമ്മ്യൂമര് ഫഫെഡനിനുകേതീഴനിലുള്ള നതീതനി ഫമഡനിക്കല് കസ്റ്റഭാറുകേള എന്നതീ സര്ക്കഭാര്
അര്ദ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങള  വഴനിയുല  മരുനകേളുഫട  ചേനിലറ  വനില്പന
നടത്തനിവരുനണട്ട്.  കൂടഭാഫത  കകേന്ദ്ര-സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  പദതനിയഭായ  ജന്  ഔഷധനി
ഫമഡനിക്കല്  കസ്റ്റഭാറുകേള  വഴനി  സര്ക്കഭാര്  മരുന്നട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  കേമ്പനനികേളഭായ
രഭാജസഭാന് ഡ്രഗ്സട്ട് ആന്റെട്ട് ഫെഭാര്മസമ്മ്യൂടനിക്കല്സട്ട്,  കേര്ണഭാടകേ ആന്റെനി ബകയഭാടനികട്ട്
എന്നനിവയുഫട  ജനറനികേട്ട്  ഔഷധങ്ങള  സലസഭാനത്തട്ട്  വനിപണനല  നടത്തുനണട്ട്.
ഇപ്രകേഭാരല  വനിപണനല  നടത്തുന്ന  മരുനകേളുഫട  കപരുവനിവരല  കശഖേരനിച്ചു
നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി&ഡനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  വനിതരണല  ഫചേയ്യുന്ന  വനിവനിധ  ബഭാന്ഡഡട്ട്
മരുനകേളുല അവയുഫട വനിവനിധ ബഭാച്ചുകേളുല  സലബനനിച വലക്തമഭായ കേണക്കുകേള
ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപനില്  ലഭലമല.  എന്നഭാല്  ആധനികേഭാരനികേമലഭാത്ത
കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഏകേകദശല രണഭായനിരകത്തഭാളല മരുനകേളുല
കകേഭാമ്പനികനഷനുകേളുല അലഗതീകേരനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

നനിലവനില്  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില്  തനിരുവനന്തപുരല,  എറണഭാകുളല
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  രണട്ട്  മരുന്നട്ട്  പരനികശഭാധനഭാ
ലകബഭാറടറനികേളഭാണുള്ളതട്ട്.  ഇവനിഫട പ്രതനിവര്ഷല എണഭായനിരകത്തഭാളല സഭാമ്പനിളുകേള
ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാകുനണട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ മൂന്നട്ട് വര്ഷങ്ങളനിഫല
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനഭാ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരല  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 353

മരുനകേള  5  ശതമഭാനത്തനില്  തഭാഫഴമഭാത്രമഭാണട്ട്.  മരുനകേളുഫട  ഗുണനനിലവഭാരല
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനില്  രഭാജലത്തട്ട്  നമ്മുഫട  സലസഭാനല  മുന്പന്തനിയനിലഭാണട്ട്.  മരുന്നട്ട്
പരനികശഭാധന  സലവനിധഭാനല  വനിപുലഫപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  പുതനിയ  ലകബഭാറടറനികേള
(തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാന്നനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്)  നനിലവനില്  വരുന്നതനികലയഭായുള്ള  നടപടനികേള
സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇങ്ങഫന  മരുനപരനികശഭാധനഭാ
ലഭാബകേളുഫട എണല അഞട്ട് ആകുന്നകതഭാടുകൂടനി കകേരളഭാ വനിപണനിയനില് വനിറഴനിക്കുന്ന
ആഫകേ  ബഭാന്ഡകേളുഫട  ഏകേകദശല  പത്തട്ട്  ശതമഭാനല  സഭാമ്പനിളുകേളുഫടഫയങ്കനിലുല
ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തഭാഫമന്നഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷ.

(ഇ)  കേര്ശനമഭായ  നനിയനണ  പ്രക്രനിയകേളനിലൂഫട  മഭാത്രകമ  നനിലവനിലുള്ള
നനിയമവലവസകേളനില്  വനിപണനിയനില്  മരുന്നട്ട്  ലഭലമഭാക്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയുള.
എലഭാ  സലസഭാനങ്ങളനിഫലയുല  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപ്പുകേളുല  കകേന്ദ്ര
എജന്സനിയഭായ  സനി.ഡനി.എസട്ട്.സനി.-ഒ.-യുല  കചേര്ന്നഭാണട്ട്  ആയതട്ട്  കേര്ശനമഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരല വനിപണനിയനില് എത്തുന്ന മരുനകേളുഫട റഭാന്ഡല
സഭാലബ്ലൈനിലഗട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര നനിയമമഭായ  ഡ്രഗ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  കകേഭാസറനികട്ട്  ആക്ടനില്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്  10  മുതല്  13  വഫരയുള്ള ഗുണനനിലവഭാര മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്
വനികധയമഭാക്കനിയഭാണട്ട്  മരുന്നനിഫന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരല  കരഖേഫപടുത്തുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട്
കലഭാകേഫത്തമ്പഭാടുല  അനുശഭാസനിച്ചുവരുന്ന  പ്രക്രനിയയഭാണട്ട്.  ഇതുതഫന്നയഭാണട്ട്
ഇവനിഫടയുല  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.  വനിപണനിയനിഫലത്തുന്ന  എലഭാ  ബഭാച്ചുകേളുഫടയുല
ഗുണനനിലവഭാരല  പ്രകതലകേല  പ്രകതലകേമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കുന്ന  സലവനിധഭാനല
ഏര്ഫപടുത്തുന്നതട്ട് തനികേച്ചുല അപ്രഭാപലമഭായ കേഭാരലമഭാണട്ട്.

ആന്റെനിബകയഭാടനികേട്ട് മരുനകേളുഫട വനില്പന

319 (343) ശതീ  .   എ  .   എല  .   ആരനിഫെട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ഫകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    ഫകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവുല  സഭാമൂഹലനതീതനിയുല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് കഡഭാക്ടര്മഭാരുഫട കുറനിപടനികേളനിലഭാഫതയുല അശഭാസതീയമഭായുല
ആന്റെനിബകയഭാടനികേട്ട്  മരുനകേള  വനില്ക്കുകേയുല  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയുല  ഫചേയ്യുന്നതഭായനി
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ പ്രവണതയ്ഫക്കതനിഫര കകേന്ദ്ര ഡ്രഗ്സട്ട് സ്റ്റഭാര്കഡര്ഡ്സട്ട് കേണ്കടഭാള
ഓര്ഗടനകസഷന് മുന്നറനിയനിപട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  ഇതനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സലസഭാനത്തട്ട്  ജഭാഗതഭാ  നനിര്കദ്ദേശല

നല്കേഭാനുല  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തഭാനുല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവയുഫട ദുരുപകയഭാഗല തടയുന്നതനിനഭായനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  ഇതനിന്പ്രകേഭാരല ഡ്രഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള വകുപട്ട് ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കുകേളുഫട

വനില്പനയനില്  കേര്ശന  നനിരതീക്ഷണല  നടത്തനിവരുനണട്ട്.  കഡഭാക്ടറുഫട

കുറനിപടനിയനിലഭാഫത  മരുനകേള  വനില്ക്കഭാന്  പഭാടനിഫലന്നട്ട്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശവുല

വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  ലലഘനിക്കുന്നവര്ഫക്കതനിഫര  വകുപ്പുതല

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

(ഡനി)  ഫസഫെകലഭാകസഭാറനിന്  വനിഭഭാഗത്തനില്  വരുന്ന  ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കുകേഫള

ഫഷഡമ്മ്യൂള  എചട്ട്1  പടനികേയനില്  ഉളഫപടുത്തുകേയുല  ഇവയുഫട  വനില്പന

വനിശദഭാലശങ്ങള  ഉളഫപടുത്തുന്നതനികലക്കഭായനി  പ്രകതലകേ  രജനിസ്റ്റര്  മരുന്നട്ട്

വലഭാപഭാരനികേള  സൂക്ഷനികക്കണതുമഭാണട്ട്.  ഇതുസലബനനിച  കഭദഗതനികേള  ഡ്രഗ്സട്ട്

ആന്റെട്ട്  കകേഭാഫസറനികട്ട്  റളസനില്  പ്രഭാബലലത്തനില്  വന്നനിട്ടുണട്ട്.  മത്സല  മഭാലസ

ഉപകയഭാഗത്തനിലൂഫട  ഇത്തരല  ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കുകേളുഫട  ഫറസനിസ്റ്റന്സട്ട്

തടയുന്നതനികലക്കഭായനി ഫവററനിനറനി ഉപകയഭാഗത്തനിനഭായുള്ള ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കുകേളനില്

withdrawal  period  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്നതനികലയ്ക്കുല  CDSCO  (Central  Drugs

Standard  Control  Organisation)  കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   പ്രസ്തുത

നനിര്കദ്ദേശല  പഭാലനിക്കുനകണഭാ  എന്നട്ട്  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപട്ട്  നനിരന്തരല

ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.  കൂടഭാഫത  ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കുകേള  ഉളഫപഫടയുള്ള  ഫഷഡമ്മ്യൂള/

എചട്ട്,  എചട്ട്.  14  മരുനകേള  കഡഭാക്ടറുഫട  കുറനിപടനി  പ്രകേഭാരമലഭാഫത  വനില്പന

നടത്തുന്നതഫലന്ന  മുന്നറനിയനിപ്പുല  എലഭാ  ഔഷധ  വലഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങളനിലുല

പ്രദര്ശനിപനിക്കുവഭാന് വകുപട്ട്  വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട്  കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

നനിയമല  ലലഘനിക്കുന്നവര്ഫക്കതനിഫര  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപട്ട്  കേര്ശന

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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കഹഭാമനികയഭാ ഡനിഫസന്സറനികേള

320  (344)  ശതീ  .    മുരളനി  ഫപരുഫനലനി :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  കഹഭാമനികയഭാ  ഡനിഫസന്സറനികേള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള

മഭാനദണ്ഡങ്ങള എഫന്തലഭാമഭാഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനില് കഹഭാമനികയഭാ ഡനിഫസന്സറനികേളനിലഭാത്ത മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിഫല

വഭാടഭാനപള്ളനി,  ചൂണല് പഞഭായത്തുകേളനിലുല,  ടതക്കഭാടട്ട്  എന്ന സലത്തുല പുതനിയ

കഹഭാമനികയഭാ ഡനിഫസന്സറനികേള അനുവദനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കഹഭാമനികയഭാ  ഡനിഫസന്സറനിക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  ഫകേടനിടല,  അടനിസഭാന

ഭദൗതനികേ  സദൗകേരലങ്ങള  എന്നനിവ  നല്കേഭാന്  സന്നദമഭാഫണനള്ള  തകദ്ദേശഭരണ

സഭാപനത്തനിഫന്റെ തതീരുമഭാനല സഹനിതല അകപക്ഷ ബനഫപട അധനികേഭാരനി മുകഖേന

ലഭനിക്കുന്ന  അവസരത്തനില്  വഭാര്ഷനികേ  പദതനികേളുഫട  ശനിപഭാര്ശയട്ട്  വനികധയമഭായനി

കഹഭാമനികയഭാ  ഡനിഫസന്സറനി  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്  സലബനനിചട്ട്  നയപരമഭായ

തതീരുമഭാനല ടകേഫക്കഭാളന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി) ഇതുസലബനനിച ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

ഫപഭാലമ്മ്യൂഷന് കേണ്കടഭാള കബഭാര്ഡട്ട്

321  (345)  ശതീ  .    വനി  .    ഫകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ഫപഭാലമ്മ്യൂഷന്  കേണ്കടഭാള  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  എത്ര

ആഫെതീസകേളുണട്ട്; ഇതനില് എത്ര ജതീവനക്കഭാരുണട്ട് ;

(ബനി)   ഫപഭാലമ്മ്യൂഷന്  കേണ്കടഭാള  കബഭാര്ഡനില്  ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  പരഭാതനി

നല്കേഭാന് സലവനിധഭാനങ്ങള ഉകണഭാ ; ഇഫലങ്കനില് ആയതട്ട് ഏര്ഫപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി) കബഭാര്ഡനിനട്ട് ലഭലമഭാകുന്ന പരഭാതനികേളനികന്മല് അകനസഷണല നടത്തുവഭാന്

നനിലവനിലുളള സദൗകേരലങ്ങള പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരല

(എ)  കകേരളത്തനില്  ഫപഭാലമ്മ്യൂഷന്  കേണ്കടഭാള  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  നനിലവനില്  20
ആഫെതീസകേളഭാണുള്ളതട്ട്.  എറണഭാകുളല ജനില ഒഴനിഫകേ മറട്ട് എലഭാ ജനിലകേളനിലുല ഓകരഭാ
ജനിലഭാ  കേഭാരലഭാലയലവതീതല  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  എറണഭാകുളല  ജനിലയനില്  കബഭാര്ഡനിനട്ട്
മൂന്നട്ട്  ജനിലഭാ  കേഭാരലഭാലയങ്ങളുണട്ട്.  കമല്പറഞ്ഞ  16  ജനിലഭാ  ഓഫെതീസകേള  കൂടഭാഫത
തനിരുവനന്തപുരല,  എറണഭാകുളല,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് എന്നതീ ജനിലകേളനില് ഓകരഭാ കമഖേലഭാ
കേഭാരലഭാലയങ്ങളകൂടനിയുണട്ട്.  കൂടഭാഫത,  തലസഭാന  ജനിലയഭായ  തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട്
കബഭാര്ഡനിഫന്റെ കകേന്ദ്ര കേഭാരലഭാലയല പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

3-10-2016-ഫല  സ.ഉ.(ടകേ)  നമ്പര്  08/2016/പരനി.  ഉത്തരവുപ്രകേഭാരല
പുതുതഭായനി അനുവദനിച 109 അധനികേ തസ്തനികേകേള ഉളഫപഫട നനിലവനില് കബഭാര്ഡനില്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള തസ്തനികേകേള  (എഞനിനതീയറനിലഗട്ട്,  സയന്റെനിഫെനികേട്ട്,  അഡനിനനികസറതീവട്ട്
തസ്തനികേകേള ഉളഫപഫടയുള്ള സഭാലഗ്ഷണ്ഡട്ട് കപഭാസ്റ്റട്ട്) 429 എണമഭാണട്ട്.

(ബനി)  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനില്  ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  തപഭാല്
വഴനികയഭാ,  കനരനിടട്ട്  കേഭാരലഭാലയങ്ങള  വഴനികയഭാ,  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  ഫവബ്ടസറ്റുവഴനി
ഓണ്ടലനഭാകയഭാ  പരഭാതനി  നല്കുന്നതനിനട്ട്  സദൗകേരലമുണട്ട്.  ഫമഭാടബല്
ആപനികക്കഷന്വഴനി  പരഭാതനികേള  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുല  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചു
വരുന.

(സനി)  കബഭാര്ഡനിഫല  ഉകദലഭാഗസരുഫട  എണത്തനിലുള്ള  പരനിമനിതനി
മറനികേടക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിച  അധനികേ  തസ്തനികേകേളനികലയ്ക്കുള്ള
തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയമനല  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
ടനി  നനിയമനല  ആകുന്നകതഭാഫട  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനല  കൂടുതല്
ഫമചഫപടുത്തുന്നതനിനുല പരഭാതനികേള സമയബനനിതമഭായനി അകനസഷനിചട്ട് നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല സഭാധനിക്കുന്നതഭാഫണന്നട്ട് വനിലയനിരുത്തുന.

സദൗജനല ചേനികേനിത്സഭാ സദൗകേരലവുല കക്ഷമ ഫപന്ഷനുല

322 (346) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  എചട്ട്.ഐ.വനി.  ബഭാധനിതര്  എത്രയുഫണന്നട്ട്
ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി) ഇവര്ക്കട്ട് സദൗജനല ചേനികേനിത്സഭാ സദൗകേരലല ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) ഇവരനില് എത്ര കപര്ക്കട്ട് കക്ഷമ ഫപന്ഷന് ലഭനിക്കഭാന് അര്ഹതയുണട്ട് ;

(ഡനി) എത്ര കപര്ക്കട്ട് ഫപന്ഷന് നല്കുനഫണനല എന വഫരയുള്ള ഫപന്ഷന്
നല്കേനിയനിട്ടുഫണനല കുടനിശനികേ എന്നട്ട് നല്കേഭാനഭാവുഫമനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരല

(എ) 2017 ജനുവരനി വഫര 29444 കപര് ഉണട്ട്.

(ബനി)  സലസഭാനഫത്ത  5  ഫമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേള  (തനിരുവനന്തപുരല,
കകേഭാടയല, ആലപ്പുഴ, തൃശ്ശൂര്, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്), 5 ജനിലഭാ ആശുപത്രനികേള ( പഭാലക്കഭാടട്ട്,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്, കേണ്ണൂര്, ഫകേഭാലല, എറണഭാകുളല) എന്നനിവനിടങ്ങളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
എ.ആര്.ടനി.  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  (ഉഷസട്ട്)  രജനിസ്റ്റര്  ഫചേയ്യുന്ന  എചട്ട്.ഐ.വനി.
അണുബഭാധനിതര്ക്കട്ട് സദൗജനല ചേനികേനിത്സ ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.

(സനി) എ.ആര്.ടനി. കനിനനിക്കുകേളനില് കപരട്ട് രജനിസ്റ്റര് ഫചേയനിട്ടുള്ള ജതീവനിചനിരനിക്കുന്ന
എലഭാകപര്ക്കുല  ധനസഹഭായത്തനിനട്ട്  അര്ഹതയുണട്ട്.  6378  അകപക്ഷകേരഭാണട്ട്
നനിലവനില് ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ഡനി) 2017 ജനുവരനി മഭാസല വഫര 6378 അകപക്ഷകേളഭാണട്ട് ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.
നനിലവനില്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  2  കകേഭാടനി  രൂപ  ധനസഹഭായല  നല്കുന്നതനിനഭായനി
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. ഈ തുകേയനില് 1,73,55,120 രൂപ ഉപകയഭാഗനിചട്ട് 2014 ഡനിസലബര്
മഭാസല  വഫരയുള്ള  4338  അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  2015  ഏപ്രനില്  മഭാസല  വഫരയുള്ള
ധനസഹഭായല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  2015  ജനുവരനി  മുതല്  നവലബര്  വഫരയുള്ള
കേഭാലയളവനില്  അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുള്ള 873 അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട് 2015 ഡനിസലബര്
മഭാസല  വഫരയുള്ള ധനസഹഭായല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനിയുള്ള  26,44,880  രൂപ
2643 കപര്ക്കട്ട് 2015 കമയട്ട് മഭാസല വഫരയുള്ള കുടനിശനികേ തുകേയഭായനി നല്കേനിവരുന.

ക്രഷട്ട് ജതീവനക്കഭാര്

323 (347) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവുല
സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  എത്ര  ക്രഷട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുണട്ട്;  നനിലവനില്  ഇവരുഫട
കവതനല എത്രയഭാഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരുഫട  കവതനല  വര്ദനിപനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉഫണങ്കനില്
എത്രഫയന്നട്ട്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  കവതന  വര്ദനവട്ട്  പ്രഭാബലലത്തനില്  വന്നനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന് നനിര്കദ്ദേശനിച പ്രകേഭാരല  ഇവരുഫട  കവതനല
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി) വനിവരല കശഖേരനിച്ചുവരുന.
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വനിഭനിന്നകശഷനിയുള്ള കുടനികേളുഫട സമഗ വനികേസനല

324 (348) ശതീ  .   ഫകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖേഭാദര് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിഭനിന്നകശഷനിയുളള  കുടനികേളുഫട  സമഗ  വനികേഭാസത്തനിനട്ട്  എഫന്തലഭാല
പദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണല ഫചേയ്തുവരുന്നഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷല കകേരള കസഭാഷലല്
ഫസകേമ്മ്യൂരനിറനി മനിഷഫന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത മനിഷഫന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള കൂടുതല് വലഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
എഫന്തലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപ്പുമുകഖേന  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേള  ചുവഫട
കചേര്ക്കുന :

1. അലഗപരനിമനിതരഭായ/ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ കുടനികേളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനഭായനി
കസഭാളര്ഷനിപട്ട് അനുവദനിക്കുന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.

2. ബദനിടവകേലലമുള്ള  നഭാലനിനുല  പതനിനഭാറനിനുമനിടയനില്  പ്രഭായമുള്ള
കുടനികേളക്കട്ട്  സലരക്ഷണവുല  ശുശ്രൂഷയുല  വനിദലഭാഭലഭാസവുല
നല്കുന്നതനിനട്ട് കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  കഹഭാല കഫെഭാര് ഫമന്റെലനി ഫഡഫെനിഷലന്റെട്ട്
ചേനില്ഡ്രന് (HMDC) എന്ന സഭാപനല പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

3. ഓടനിസല  ബഭാധനിച  കുടനികേളക്കട്ട്  വനിവരസഭാകങ്കതനികേവനിദലയുഫട
സഹഭായകത്തഭാഫട  SPACE,  Sradha  Charitable  Society  എന്നതീ
സലഘടനകേളുഫട ആഭനിമുഖേലത്തനില് പരനിശതീലനല നല്കേനിവരുന.

ടവകേലലമുള്ള വലക്തനികേളുഫട അവകേഭാശല സലരക്ഷനിച്ചുഫകേഭാണട്ട് അലഗപരനിമനിത
കമഖേലയനില് പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള മുതല് പുനരധനിവഭാസല വഫരയുള്ള സമഗ
ജതീവചേക്ര സമതീപനല സസതീകേരനിചട്ട് അനുയഭാത്ര എന്ന കേലഭാമ്പയനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് തുടക്കല
കുറനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇതനിഫന്റെ പ്രഭാരലഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന. കൂടഭാഫത Right
of Persons with Disabilities Act, 2016-ഫന്റെ കേതീഴനില് വരുന്ന ടവകേലലങ്ങളകൂടനി
ഉളഫപടുത്തനി ടവകേലലല പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാനുല ആവശലമഭായ ഇടഫപടലുകേള നടത്തഭാനുല
ലക്ഷലമനിടുന.  അനുയഭാത്രഭാ കേലഭാമ്പയനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആദലഘടത്തനില് ഒരു ഡസന്
പദതനികേളഭാണട്ട് നടപഭാക്കുന്നതട്ട്. പ്രസ്തസ്തുത പദതനികേള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി&സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  കകേരള

കസഭാഷലല് ഫസകേമ്മ്യൂരനിറനി മനിഷഫന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  മനിഷഫന്റെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലബനനിച വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

വനികേലഭാലഗ ഫപന്ഷന്

325 (349) ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫെട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് എത്രമഭാസഫത്ത വനികേലഭാലഗ കക്ഷമ ഫപന്ഷന് കുടനിശനികേ

ഇനനിയുല  ഫകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാനുണട്ട്;  ഇവ  എന്നകത്തയട്ട്  ഫകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുല

എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആശസഭാസകേനിരണല പദതനിപ്രകേഭാരല എത്ര ആളുകേളക്കട്ട് സലസഭാനത്തട്ട്

ഫപന്ഷന്  കേനിട്ടുനണട്ട്  എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിഫന്റെ  ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കട്ട്

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിപ്രകേഭാരല  ഫപന്ഷനട്ട്  നല്കേനിയ  എത്ര  അകപക്ഷകേള

പരനിഗണനിക്കഭാഫത കേനിടക്കുന ;  ഇവയുഫട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

ഈ അകപക്ഷകേള എന്നകത്തക്കട്ട് തതീര്പട്ട് കേല്പനിക്കുല എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 2016  ജുടല മഭാസല നടത്തനിയ ഫപന്ഷന് സര്കവ്വയനില് ഉളഫപടഭാത്തവര്

ഒഴനിഫകേ  മുഴുവന്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുഫടയുല  ഫപന്ഷന്  കുടനിശനികേ  ഉളഫപഫട  2016

ഡനിസലബര്  മഭാസല  വഫരയുള്ള  ഫപന്ഷന്  വനിതരണല  ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  കമല്പറഞ്ഞ

സര്കവ്വയനില്  ഉളഫപടഭാത്തവരുല  2016  നവലബര്,  ഡനിസലബര്  മഭാസങ്ങളനില്

സതലപ്രസ്തഭാവനഭാ വനിവരങ്ങള കരഖേഫപടുത്തനിയനിടനിലഭാത്തവരുമഭായ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്

കുടനിശനികേ ഉളഫപഫട ഡനിസലബര് 2016 വഫരയുള്ള തുകേ വനിതരണല ഫചേയ്യുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള അന്തനിമ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  ആശസഭാസകേനിരണല  പദതനിപ്രകേഭാരല  സലസഭാനത്തട്ട്  80500  കപര്ക്കട്ട്

ധനസഹഭായല നല്കുനണട്ട്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുഫട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലശങ്ങള

ചുവഫട കചേര്ക്കുന:

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ക്രമ നമ്പര് ജനില ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുഫട എണല

1 തനിരുവനന്തപുരല 10772

2 ഫകേഭാലല 5936

3 പത്തനലതനിട 5311

4 ആലപ്പുഴ 1707

5 ഇടുക്കനി 1528

6 എറണഭാകുളല 6452

7 കകേഭാടയല 3745

8 തൃശ്ശൂര് 5340

9 മലപ്പുറല 13826

10 പഭാലക്കഭാടട്ട് 6864

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 11328

12 വയനഭാടട്ട് 857

13 കേണ്ണൂര് 5727

14 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 1107

                                     ആഫകേ 80,500

(സനി)  ആശസഭാസകേനിരണല  പദതനിപ്രകേഭാരല  ധനസഹഭായത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭായ

10814  അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാക്കഭാനുണട്ട്.  അകപക്ഷയുഫട  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള

വനിശദഭാലശങ്ങള ചുവഫട കചേര്ക്കുന:
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ക്രമ നമ്പര് ജനില ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുഫട എണല

1 തനിരുവനന്തപുരല 1400

2 ഫകേഭാലല 1112

3 പത്തനലതനിട 556

4 ആലപ്പുഴ 780

5 ഇടുക്കനി 553

6 എറണഭാകുളല 900

7 കകേഭാടയല 323

8 തൃശ്ശൂര് 467

9 മലപ്പുറല 1004

10 പഭാലക്കഭാടട്ട് 1102

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 1200

12 വയനഭാടട്ട് 124

13 കേണ്ണൂര് 1197

14 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 96

                                 ആഫകേ 10,814

ടനി   അകപക്ഷകേള  2017  ഏപ്രനില്  30-ഓഫട  തതീര്പഭാക്കഭാന്  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ത്രതീവതീലര് സ്കൂടര്

326  (350)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫെട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേടനിടല  ഫപഭാളനിക്കുന്നതനിനനിഫട  വതീണട്ട്  പരനിക്കുപറനി  കേഭാലുകേളക്കട്ട്
ചേലനകശഷനി നഷ്ടഫപട വലക്തനിക്കട്ട് ത്രതീവതീലര് സ്കൂടര് അനുവദനിക്കുന്നതട്ട് സലബനനിചട്ട്
ശതീമതനി ചേന്ദ്രകലഖേഭാ ബനിനു, മണയനഭാടട്ട്, മരങ്ങഭാട്ടുപള്ളനി മുന് സഭാമൂഹല കക്ഷമ വകുപ്പു
മനനിക്കട്ട്  നല്കേനിയതുല  കകേരള  സലസഭാന  വനികേലഭാലഗ  കക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷന്
മഭാകനജനിലഗട്ട്  ഡയറക്ടര്ക്കട്ട്  ടകേമഭാറനിയതുമഭായ  ഫപറതീഷനനില്  സസതീകേരനിച  നടപടനി
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഈ ഫപറതീഷനനില് തതീര്പട്ട് കേല്പനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) ഇഫലങ്കനില് കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേരള സലസഭാന വനികേലഭാലഗ കക്ഷമ കകേഭാര്പകറഷനനില്  2015  ജുണ്
മഭാസല  വഫര  വനികേലഭാലഗകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷഫന്റെ  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  അകപക്ഷഭാ  കഫെഭാമനില്
അകപക്ഷനിചവഫരയഭാണട്ട്  മുന്ഗണനഭാ  ലനിസ്റ്റനില്  ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ശതീമതനി
ചേന്ദ്രകലഖേഭാ  ബനിനുവനിഫന്റെ  അകപക്ഷ  ടകേമഭാറനി  ലഭനിചതട്ട്  6-8-2015-നഭാണട്ട്.
ടവകേലലല  സലബനനിചതുല  വരുമഭാനല  സലബനനിചതുമഭായ  സര്ടനിഫെനിക്കറ്റുകേള
ഉളഫക്കഭാളന്ന  പ്രകതലകേ  കഫെഭാറല  സ്കൂടര്  വനിതരണ  പദതനിക്കഭായനി
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  19-8-2015-നട്ട്  ടനിയഭാളക്കട്ട്  ടനി  അകപക്ഷഭാ  കഫെഭാറല
അയച്ചുഫകേഭാടുത്തനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  എന്നഭാല്  ടനിയഭാഫന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനല  ഒരു
പ്രതനികേരണവുല  ഉണഭായനില.  എന്നനിരുന്നഭാലുല  ടനിയഭാനട്ട്  ഒരനിക്കല്കടനി  അകപക്ഷഭാ
കഫെഭാറല അയച്ചുഫകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) തതീര്പ്പുകേല്പനിചനിടനില.

(സനി)  ടവകേലലല,  വരുമഭാനല  എന്നനിവ  സലബനനിച  സര്ടനിഫെനിക്കറ്റുകേള
ഉളഫക്കഭാളന്ന അകപക്ഷ ടനിയഭാളനില്നനിനല ലഭനിചനിടനില.

ധനസഹഭായല

327  (351)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ  അലഗതീകൃത  അനഭാഥഭാലയങ്ങളക്കുല  അഗതനി  മന്ദനിരങ്ങളക്കുല  നല്കുന്ന
ധനസഹഭായല  എത്രയഭാണട്ട്;  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല
ധനസഹഭായത്തനില് വര്ദനവട്ട് വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ശഭാരതീരനികേ  മഭാനസനികേ  ഫവല്ലുവനിളനി  കനരനിടുന്നവര്ക്കുള്ള  ഫപന്ഷനുകേള
സമയബനനിതമഭായനി നല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനിക്രമങ്ങളനില് എഫന്തലഭാല കഭദഗതനികേള
വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  അലഗനികൃത  അനഭാഥഭാലയങ്ങളനിഫലയുല  അഗതനിമന്ദനിരങ്ങളനിഫലയുല  ഒരു
അകന്തവഭാസനിക്കട്ട് പ്രതനിമഭാസല  1,000  രൂപ നനിരക്കനില് ഗഭാന്റെട്ട്  നല്കേനിവരുന.  ഈ
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷല  ധനസഹഭായത്തനില്  വര്ദനവട്ട്
വരുത്തനിയനിടനില.

(ബനി) വനിവരല കശഖേരനിച്ചുവരുന.

ജുവടനല് ജസ്റ്റനിസട്ട് സഭാപനങ്ങള

328  (352)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജുവടനല് ജസ്റ്റനിസട്ട് സഭാപനങ്ങളുഫട പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് അലഗതീകൃത
സര്ക്കഭാരനിതര സലഘടനകേളുഫട കസവനല കൂടനി ഉളഫപടുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  പൂര്ണമഭായ  ശദയുല  നനിരതീക്ഷണവുല  ആവശലമഭായ
ഇത്തരല  സഭാപനങ്ങളുഫട  കനരനിട്ടുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  എന്.ജനി.ഒ.-കേളുഫട
സഹകേരണല സലബനനിചട്ട് നനിരതീക്ഷണല കവണഫമന്ന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അനഭാഥരുല മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുഫട സലരക്ഷണമനിലഭാഫത കേഴനിയുന്നതുമഭായ
കുടനികേളുഫട  സലരക്ഷണവുല  സരക്ഷയുല  ജുവടനല്  ജസ്റ്റനിസട്ട്  സഭാപനങ്ങളനില്
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  എഫന്തഭാഫക്ക  നടപടനികേള  ടകേഫക്കഭാള്ളഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന;
വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില് എറണഭാകുളല,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,
കേണ്ണൂര്  ജനിലകേളനില്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഫപണ്കുടനികേളക്കട്ട്  കവണനിയുള്ള  ജുവടനല്
ജസ്റ്റനിസട്ട്  സഭാപനങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.  മറ്റു  ജനിലകേളനിലുല  ഫപണ്കുടനികേളക്കട്ട്
കവണനിയുള്ള സഭാപനങ്ങള ആരലഭനിക്കണഫമന്നട്ട് ബഹു.  ടഹകക്കഭാടതനിയുല കകേരള
സലസഭാന  ബഭാലഭാവകേഭാശ  സലരക്ഷണ  കേമ്മേതീഷനുല  നനിരന്തരല  ആവശലഫപടുന്ന
സഭാഹചേരലത്തനില്  21-1-2017-നട്ട്  നടന്ന  ഐ.സനി.പനി.എസട്ട്.-ഫന്റെ  എകനികേമ്മ്യൂടതീവട്ട്
കേമ്മേനിറനിയനില്  ഫപണ്കുടനികേളക്കട്ട്  കവണനിയുള്ള  സഭാപനങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്ത
ജനിലകേളനില്  അലഗതീകൃത  സര്ക്കഭാരനിതര  സലഘടനകേളുഫട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി



364      കകേരള നനിയമസഭ           ഫഫെബ്രുവരനി 27, 2017

ഐ.സനി.പനി.എസട്ട്.  ടഗഡട്ട് ടലന്  പ്രകേഭാരല  കസ്റ്ററട്ട്  ഫെണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തയ്യഭാറുള്ള  എന്.ജനി.ഒ.-മഭാരനില്നനിനല  അകപക്ഷ
സസതീകേരനിക്കുവഭാന് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണഭായനി. 

(ബനി) ഉണട്ട്. സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ പൂര്ണമഭായ ശദയുല നനിരതീക്ഷണവുല ആവശലമഭായ
ജുവടനല്  ജസ്റ്റനിസട്ട്  സഭാപനങ്ങളനില്  എന്.ജനി.ഒ.-കേളുഫട  സഹകേരണല
ലഭലമഭാക്കുകമ്പഭാള സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിഫന്റെ കൃതലമഭായ നനിരതീക്ഷണല ഉറപ്പുവരുത്തുല.
എന്.ജനി.ഒ.-കേളുഫട പ്രവര്ത്തനല ഐ.സനി.പനി.എസട്ട്. തലത്തനിലുല ഐ.സനി.പനി.എസട്ട്.-ഫന്റെ
ജനിലഭാഘടകേമഭായ  ഡനിസനിക്ടട്ട്  ടചേല്ഡട്ട്  ഫപ്രഭാടക്ഷന്  യൂണനിറട്ട്  തലത്തനിലുല
നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ചേനില്ഡ്രന്സട്ട്
കഹഭാമുകേളനില് സലരക്ഷനിക്കുന്ന അനഭാഥരുല മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുഫട സലരക്ഷണമനിലഭാഫത
കേഴനിയുന്നതുമഭായ  കുടനികേളക്കുകവണനി  ഐ.സനി.പനി.എസട്ട്.  ടഗഡട്ട് ടലന്  പ്രകേഭാരല
ഒരു കുടനിക്കട്ട് പ്രതനിമഭാസല ആഹഭാരത്തനിനുല വസങ്ങളക്കുല മരുന്നനിനുല മറ്റുമഭായനി  2000
രൂപ  നനിരക്കനില്  അനുവദനിക്കുകേയുല  കൂടഭാഫത  കുടനികേളുഫട  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനുല
വനികനഭാദത്തനിനുല ഐ.സനി.പനി.എസട്ട്.-ഫന്റെ കസ്റ്ററട്ട് ഫെണനില് നനിനല തുകേ അനുവദനിചട്ട്
വരനികേയുല ഐ.സനി.പനി.എസട്ട്.-ഫന്റെ ഡനി-ഇന്സ്റ്റനിറമ്മ്യൂഷണടലകസഷന് പദതനി പ്രകേഭാരല
പല  ജുവടനല്  ജസ്റ്റനിസട്ട്  സഭാപനങ്ങളനിഫലയുല  കുടനികേള  വനിവനിധ  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളനിഫല  കഹഭാസ്റ്റലുകേളനില്  തഭാമസനിചട്ട്  പഠനിക്കുകേയുല  ഫചേയ്യുന.  കൂടഭാഫത
കുടനികേളുഫട ടസകക്കഭാളജനിക്കല് അസഫസന്റെട്ട് നടത്തുന്നതനിനട്ട് ടസകക്കഭാളജനിസ്റ്റനിഫന്റെയുല
പഠനത്തനിനട്ട്  കമല്കനഭാടല  വഹനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എഡമ്മ്യൂകക്കററുഫടയുല  കേലഭാകേഭായനികേ
പരനിശതീലനങ്ങള നല്കുന്നതനിനട്ട് വനിവനിധ പരനിശതീലകേരുഫടയുല കസവനങ്ങള നല്കേനി
വരുന.

വര്ദനിപനിച ഓണകററനിയല

329 (353) ശതീ  .    ഫകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അങ്കണവഭാടനി  വര്ക്കര്-ഫഹല്പര്  തുടങ്ങനിയ  തസ്തനികേകേളനില്  വര്ദനിപനിച
ഓണകററനിയല  തുകേ  പല  പഞഭായത്തുകേളനിലുല  നല്കുന്നനിഫലന്ന  വഭാര്ത്ത
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  അവര്ക്കട്ട്  അടനിയന്തരമഭായനി  ഓണകററനിയല
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപന  വനിഹനിതല  അങ്കണവഭാടനി
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് കൃതലമഭായനി ലഭലമഭാക്കഭാത്ത തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങകളഭാടട്ട് ആയതട്ട്
എത്രയുലകവഗല  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന്  തകദ്ദേശസസയലഭരണ
വകുപനികനഭാടട്ട് ആവശലഫപടനിട്ടുണട്ട്. 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 365

മുതനിര്ന്ന പദൗരന്മഭാരുഫട സരക്ഷയുല കക്ഷമവുല

330 (354) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലകുഴനി അലനി :
കഡഭാ  .   എല  .   ഫകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട് പനി  . :
ശതീ  .    പനി  .    ഫകേ  .    കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനഫത്ത മുതനിര്ന്ന പദൗരന്മഭാരുഫട സരക്ഷയുല കക്ഷമവുല മുന്നനിര്ത്തനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള എഫന്തഭാഫക്കയഭാഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അവര്ക്കഭായനി  നടപഭാക്കനിയനിരുന്ന  പദതനികേളനില്  പലതുല  നനിന
കപഭാവുകേകയഭാ, ഫെലപ്രദമഭാവഭാതനിരനിക്കുകേകയഭാ ആഫണന്ന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വഭാര്ദകേലത്തനിഫന്റെ  അവശതകേളുല,  അരക്ഷനിതകബഭാധവുല  കപറനി
ജതീവനികക്കണനിവരുന്ന  മുതനിര്ന്ന  പദൗരന്മഭാര്ക്കഭായനി  നനിലവനിലുള്ള  പദതനികേള
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുല  ഇവർക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  സലവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ഫപടുത്തുന്നതനിനുല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനഫത്ത  മുതനിര്ന്ന  പദൗരന്മഭാരുഫട  കക്ഷമവുല  സരക്ഷയുല
മുന്നനിറുത്തനി  നനിരഭാലലബരുല  നനിരഭാശയരുമഭായ  വകയഭാജനങ്ങളുഫട  സലരക്ഷണത്തനിനുല
സരക്ഷയ്ക്കുല  കക്ഷമത്തനിനുമഭായനി  16  ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  വൃദസദനങ്ങളുല  ഓര്ഫെകനജട്ട്
കേണ്കടഭാള കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  അലഗതീകേഭാരകത്തഭാഫട  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിഫന്റെ ഗഭാന്റെട്ട്
സസതീകേരനിചട്ട്  300-ഓളല  സന്നദ  സലഘടനകേള  നടത്തുന്ന  വൃദസദനങ്ങളുല
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  വൃദസദനങ്ങളനില് തഭാമസല,  ഭക്ഷണല,  മരുന്നട്ട്,
വസല  എന്നനിവ  സദൗജനലമഭായനി  നല്കേനിവരുന.  ഒരു  അകന്തവഭാസനിക്കുകവണനി
പ്രതനിമഭാസല  2000  രൂപ  ഭക്ഷണത്തനിനുല  1000  രൂപ  മരുന്നനിനുല  200  രൂപ
കകേഭാഫസറനികനിനുല, പ്രതനിവര്ഷല 2000 രൂപ വസത്തനിനുല 1500 രൂപ റനിക്രനികയഷന്/
ടൂര്  എന്നനിവയ്ക്കുല  ഫഹയര്കേടനിലഗനിനട്ട്  600  രൂപയുല  കേണനിന്ജന്സതീസനിനട്ട്  10,000
രൂപയുല നലനി വരുന.

കൂടഭാഫത മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിഫലയുല കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിഫലയുല വകയഭാജനങ്ങളക്കഭായനി
വകയഭാമനിത്രല  പദതനിയനിലൂഫട  സദൗജനല  ടവദലസഹഭായവുല  മരുനല
വകയഭാജനങ്ങളക്കട്ട് അവരുഫട സദൗകേരലഭാര്തല എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഫമഭാടബല്
കനിനനിക്കുകേളുല പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
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പല്ലുകേള  പൂര്ണമഭായനി  നഷ്ടഫപടവകരഭാ  കകേടുപഭാടുകേള  വന്ന  പല്ലുകേള
മഭാറനിവയ്കക്കണ  അവസയനിലുള്ളവകരഭാ  ആയ  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള
വകയഭാജനങ്ങളക്കട്ട്  കൃത്രനിമ  പല്ലുകേള  വയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  മന്ദഹഭാസല  എന്ന  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  വൃദസദനങ്ങളനിഫല  തഭാമസക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭഭാരതതീയ  ചേനികേനിത്സഭാ
വകുപനിഫന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാഫട  വകയഭാ  അമൃതല  എന്ന  പദതനിയുല
നടപനിലഭാക്കനിഫക്കഭാണനിരനിക്കുന.

60  വയസട്ട്  കേഴനിഞ്ഞവര്ക്കട്ട്  വരുമഭാന  പരനിധനിയുഫട  അടനിസഭാനത്തനില്
വഭാര്ദകേലകേഭാല ഫപന്ഷന് നല്കേനിവരുനണട്ട്.  60  വയസട്ട്  കേഴനിഞ്ഞവര്ക്കട്ട്  1000
രൂപയുല  75  വയസട്ട് കേഴനിഞ്ഞവര്ക്കട്ട്  1500  രൂപയുമഭാണട്ട് നനിലവനില് ഫപന്ഷനഭായനി
നല്കേനിവരുന്നതട്ട്.  തനിരുവനന്തപുരല  ജനിലയനിഫല  രണട്ട്  വൃദസദനങ്ങളനിഫല
തഭാമസക്കഭാര്ക്കട്ട് മമ്മ്യൂസനികേട്ട് ഫതറഭാപനി നല്കേനിവരുന.

ആകരഭാഗല  വകുപനിഫന്റെ  കേതീഴനില്  എലഭാ  ജനിലകേളനിഫലയുല  ഒരു  പ്രധഭാന
ആശുപത്രനിയനില് വകയഭാജന സദൗഹൃദ വഭാര്ഡകേള പണനിയുന്നതനിനുല എലഭാ തഭാലൂക്കട്ട്
ആശുപത്രനികേളനിലുല  വകയഭാജന  സദൗഹൃദ  ശദൗചേഭാലയങ്ങള  പണനിയുന്നതനിനുല
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പരനിചേരണത്തനിനഭായനി  എലഭാ
ജനിലകേളനിലുല  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കരഭാഗനനിര്ണയല,
മരുന്നട്ട്  വനിതരണല,  കേദൗണ്സനിലനിലഗട്ട്,  പകേല്വതീടട്ട്  എന്നതീ  കസവനങ്ങള  ഈ
പദതനിയനില് ഉളഫപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള  പദതനികേഫളലഭാല  തഫന്ന കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണട്ട്.

കൂടഭാഫത തകദ്ദേശസസയലഭരണ വകുപ്പുമഭായനി കചേര്ന്നട്ട് ഓകരഭാ പഞഭായത്തനിഫലയുല
വകയഭാജനങ്ങളക്കട്ട് സമ്പൂര്ണ സലരക്ഷണല ഉറപ്പുവരുത്തുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാഫട
വകയഭാജന സദൗഹൃദ ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

അങ്കണവഭാടനികേള

331  (355)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിഫല  അങ്കണവഭാടനികേളുഫട  വനിശദവനിവരല
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയനില് സസന്തമഭായനി  സലല,  ഫകേടനിടല  എന്നനിവ ഉള്ളവ ഏഫതനല
ഇലഭാത്തവ ഏഫതനല പഞഭായത്തട്ട് തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിൽ  ആഫകേ  വരുന്ന  അങ്കണവഭാടനികേളനിഫല
കുടനികേളുഫട എണല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ആഫകേ  241  അങ്കണവഭാടനി-
കേളഭാണുള്ളതട്ട്. ആയതനിഫന്റെ പഞഭായത്തട്ട് തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ചുവഫട കചേര്ക്കുന:

1 ചുനക്കര 22

2 നൂറനഭാടട്ട് 29

3 പഭാലമ്മേല് 30

4 തഭാമരക്കുളല 27

5 വള്ളനിക്കുന്നല 30

6 തടക്കര 43

7 ഫതകക്കക്കര 32

8 മഭാകവലനിക്കര മുനനിസനിപഭാലനിറനി 28

                                               ആഫകേ 241

(ബനി)  ഇവയനില്  സസന്തമഭായനി  സലല,  ഫകേടനിടല  എന്നനിവയുള്ളതുല
ഇലഭാത്തതുമഭായ  അങ്കണവഭാടനികേളുഫട  വനിവരല  പഞഭായത്തട്ട്  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കട്ട്
ചുവഫട കചേര്ക്കുന:

പഞഭായത്തട്ട് സസന്തമഭായനി ഫകേടനിടല
     ഉള്ളതട്ട്

സസന്തമഭായനി  ഫകേടനിടല
     ഇലഭാത്തതട്ട്

സസന്തമഭായനി
സലമുണഭായനിട്ടുല
ഫകേടനിടമനിലഭാത്തതട്ട്

ചുനക്കര 13 8 1

നൂറനഭാടട്ട് 14 11 4

പഭാലമ്മേല് 20 10 -

തഭാമരക്കുളല 17 10 -

വള്ളനിക്കുന്നല 12 14 4

തടക്കര 8 35 -

ഫതകക്കക്കര 11 21 -

മഭാകവലനിക്കര
മുനനിസനിപഭാലനിറനി

3 22 3

  ആഫകേ 98 131 12

(സനി) മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് ആഫകേ 1954 കുടനികേളഭാണുള്ളതട്ട്.



368      കകേരള നനിയമസഭ           ഫഫെബ്രുവരനി 27, 2017

അങ്കണവഭാടനികേഫള ശക്തനിഫപടുത്തല്

332 (356) ശതീ  .   ഫകേ  .   ബഭാബ : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവുല
സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അങ്കണവഭാടനികേഫള  ശക്തനിഫപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  നനിലവനില്  എഫന്തലഭാല
പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളഫതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  അങ്കണവഭാടനികേളനിലൂഫട  എഫന്തലഭാല  കസവനങ്ങളഭാണട്ട്  നൽകുന്നഫതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരല

(എ)  അങ്കണവഭാടനികേഫള  ശക്തനിഫപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ചുവഫട  പറയുന്ന
പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതട്ട്.

1. സസന്തമഭായനി  ഫകേടനിടവുല  സലവുമനിലഭാത്ത  അങ്കണവഭാടനികേളക്കട്ട്
സലല  കേഫണത്തഭാനുല  ഫകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുമുള്ള  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

2. മഭാതൃകേഭാ അങ്കണവഭാടനി ഫകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണല.

3. വര്ഷത്തനില്  രണ്ടുതവണ  അങ്കണവഭാടനി  പ്രകവശകനഭാത്സവല
സലഘടനിപനിക്കുന.

4. അങ്കണവഭാടനികേളനില് സമഗമഭാറല ഫകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭായനി സലസഭാനഫത്ത
മുഴുവന്  അങ്കണവഭാടനികേഫളയുല  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറനിനട്ട്  വനികധയ
മഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

5. നനിലവനിഫല കമഭാണനിററനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനല ശക്തനിഫപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
ഡയറക്ടകററട്ട്  തലത്തനില്  പ്രകതലകേ  കമഭാണനിററനിലഗട്ട്  ഫസല്
രൂപതീകേരനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

6. അങ്കണവഭാടനി  കഗഡനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനല,  തതീല  ചേഭാര്ടട്ട്  അടനിസഭാന
മഭാക്കനിയുള്ള പ്രതീ-സ്കൂള വനിദലഭാഭലഭാസല എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  അങ്കണവഭാടനികേളനിലൂഫട  നല്കേനിവരുന്ന  കസവനങ്ങള  ചുവഫട
പറയുന്നതഭാണട്ട് :

1. അനദൗപചേഭാരനികേ വനിദലഭാഭലഭാസല
2. അനുപൂരകേ കപഭാഷകേഭാഹഭാരല

3. വളര്ചഭാ നനിരതീക്ഷണല
4. പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയ്പട്ട്

5. ആകരഭാഗല പരനികശഭാധന
6. പരഭാമര്ശ കസവനങ്ങള
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വനികേലഭാലഗഫര സനിരഫപടുത്തല്

333  (357)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ഫകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവുല  സഭാമൂഹലനതീതനിയുല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലകപഭായ്ഫമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട്  മുകഖേന  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിയമനല
ലഭനിചനിട്ടുള്ള വനികേലഭാലഗരഭായ ജതീവനക്കഭാഫര സര്വ്വതീസനില് സനിരഫപടുത്തുന്നതനിനുള്ള
പുതനിയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  വനികേലഭാലഗയഭായ  ശതീമതനി  ഡനിജനികമഭാള  സനി.  ഫജ.-ഫയ  മഭാകവലനിക്കര
ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  കബഭായ്സട്ട്  ഫവഭാകക്കഷണല്  സ്കൂളനില്  അദലഭാപകേ  തസ്തനികേയനില്
സനിരഫപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  ഫപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിഫന്റെ  24684/SC2/15/GEdn
എന്ന ഫെയല് നമ്പര് പ്രകേഭാരല സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിഫന്റെ അഭനിപ്രഭായവുല നടപടനിയുല
ആരഭാഞ്ഞനിടട്ട്  നഭാളനിതുവഫരയഭായനി  ആയതട്ട്  നല്കേഭാത്തതനിഫന്റെ  കേഭാരണല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനികേലഭാലഗയഭായ  ശതീമതനി  ഡനിജനികമഭാള  സനി.  ഫജ.-ഫയ  ടനി  സ്കൂളനില്
സനിരഫപടുത്തുന്നതനിനട്ട് എഫന്തലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് കവണഫതന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) എലകപഭായ്ഫമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞട്ട് മുകഖേന 16-8-99 മുതല് 31-12-2003 വഫര
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിയമനല  ലഭനിക്കുകേയുല  പനി.എസട്ട്.സനി.  സനിരനനിയമനല,
അദലയന  വര്ഷഭാവസഭാനല,  പ്രസവഭാവധനി  എന്നതീ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  179  ദനിവസല
കസവനല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്തവരുമഭായ  അലഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട്
പുനര്നനിയമനല നല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

എന്കഡഭാസളഫെഭാന് ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കുള്ള ആശസഭാസധനല

334 (358) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാല :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  മൂനമഭാസത്തനിനകേല
ആശസഭാസധനല ടകേമഭാറണഫമന്ന  സപ്രതീലകകേഭാടതനി  വനിധനിയുഫട  അടനിസഭാനത്തനില്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
37/2020
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(ബനി)  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ആശസഭാസല  നല്കേഭാന്  ഇനനി  എന്തട്ട്  തുകേ
കവണനിവരുഫമന്നട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേമ്പനനികേളനില്നനിനല  പണല  സസരൂപനിചട്ട്  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട്
നല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കദശതീയ  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന്  2010-ല്  എന്കഡഭാസളഫെഭാന്
ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കുല,  മരനിചവരുഫട  ആശനിതര്ക്കുല  എന്തട്ട്  തുകേ  വതീതല
നല്കേണഫമന്നഭാണട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന്നതട്ട്;  ഈ  ഉത്തരവനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
എത്രകപര്ക്കട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരല ഇതനിനകേല അനുവദനിച്ചുഫവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട് ആശസഭാസപദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് മുന്സര്ക്കഭാര്
കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട് സമര്പനിച പദതനിപ്രകേഭാരല ഇതുവഫര എത്ര തുകേ അനുവദനിച്ചുഫവനല,
അതനില് എത്ര തുകേ വനിതരണല ഫചേയ്തുഫവനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഫസഷലലനിസ്റ്റട്ട്  ഫമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പുകേള  നടത്തനി  എന്കഡഭാസളഫെഭാന്
ദുരനിതബഭാധനിതരഭായനിട്ടുള്ള 5848 കപരുഫട പടനികേ തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ബഹു. സപ്രതീല
കകേഭാടതനിയുഫട  വനിധനിപ്രകേഭാരല  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  5  ലക്ഷല  രൂപ  വതീതല
ധനസഹഭായല  അനുവദനികക്കണനിവരുകമ്പഭാള  ആഫകേ  292.4  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്
കവണനിവരുന്നതട്ട്.  ഇതനില്  കദശതീയ  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന്  ശനിപഭാര്ശ
ഫചേയതനിന്പ്രകേഭാരല  അനുവദനിച  തുകേ  കുറയ്ക്കുകമ്പഭാള  ബഭാക്കനി  ധനസഹഭായല
അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  200  കകേഭാടനി  രൂപ  കവണനിവരുഫമന്നഭാണട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ബഹു.  സപ്രതീല  കകേഭാടതനി  വനിധനിയനില്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതനിന്പ്രകേഭാരല
എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  പുനരധനിവഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ധനസഹഭായല
ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ആവശലഫപടനിരുന.  എന്നഭാല്  ഇതുവഫര
ധനസഹഭായല ലഭലമഭാകേഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില് വനിശദമഭായ കേത്തട്ട് ബഹു. മുഖേലമനനി
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. ബനഫപട കേമ്പനനികേളനില്നനിനല ധനസഹഭായല
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുല സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ബഹു.  സപ്രതീലകകേഭാടതനിയുഫട  വനിധനിപ്രകേഭാരല  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട്
5  ലക്ഷല  രൂപവതീതല  ധനസഹഭായല  അനുവദനികക്കണനിവരുകമ്പഭാള  ആഫകേ
292.4  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  കവണനിവരുന്നതട്ട്.  ഇതനില്  കദശതീയ  മനുഷലഭാവകേഭാശ
കേമ്മേതീഷന് ശനിപഭാര്ശ ഫചേയതനിന്പ്രകേഭാരല ഇതനിനകേല അനുവദനിച തുകേ കുറയ്ക്കുകമ്പഭാള
ബഭാക്കനി ധനസഹഭായല അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് 200 കകേഭാടനി രൂപ കവണനിവരുഫമന്നഭാണട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 
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(സനി)  ബഹു.  സപ്രതീലകകേഭാടതനി വനിധനിയനില് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതനിന്പ്രകേഭാരല

എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  പുനരധനിവഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ബനഫപട

കേമ്പനനികേളനില്നനിനല ധനസഹഭായല ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു

വരുന.  2011  ജനുവരനി  മഭാസത്തനില്  കദശതീയ  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന്

എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതരഭായവര്ക്കട്ട്  പ്രകതലകേ  ധനസഹഭായല

നല്കേണഫമന്നട്ട്  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  ഫചേയതനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്

ഫസഷലലനിസ്റ്റട്ട്  ഫമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പുകേള നടത്തനി  ദുരനിതബഭാധനിതരഭായവരുഫട  പടനികേ

തയ്യഭാറഭാക്കുകേയുല  നഷ്ടപരനിഹഭാരല  അനുവദനിക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുല  ഫചേയ്തു.

അപ്രകേഭാരല  രണ്ടു  ഗഡക്കളഭായനി  ധനസഹഭായല  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത

ധനസഹഭായല അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഈ ദുരന്തത്തനിനട്ട് ഉത്തരവഭാദനിയഭായ പഭാകന്റെഷന്

കകേഭാര്പകറഷനനില്നനിനല  ഫമഭാത്തല  53.105  കകേഭാടനി  രൂപ  ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതരുഫട  ശഭാരതീരനികേവുല  മഭാനസനികേവുമഭായ  സമഗ

പുനരധനിവഭാസല  ലക്ഷലമഭാക്കനി  ഒരു  റതീഹഭാബനിലനികറഷന്  വനികലജട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്

ജനിലയനിഫല  മൂളനിയഭാര്  വനികലജനില്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണട്ട്.

ഇതനിനഭായനി  മൂളനിയഭാര്  പഞഭായത്തനില് പഭാകന്റെഷന് കകേഭാര്പകറഷഫന്റെ ടകേവശമുള്ള

ഭൂമനിയനില്നനിന്നട്ട് റതീഹഭാബനിലനികറഷന് വനികലജനിനട്ട് അനുകയഭാജലമഭായ  25  ഏക്കര് ഭൂമനി

അനുവദനിച്ചു കേനിടനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  2011  ജനുവരനി  മഭാസത്തനില്  കദശതീയ  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന്

എന്കഡഭാസളഫെഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതരഭായവര്ക്കട്ട്  പ്രകതലകേ  ധനസഹഭായല

നല്കേണഫമന്നട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  ഫചേയതനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എന്കഡഭാസളഫെഭാന്

ദുരനിതബഭാധനിതരുഫട  പടനികേയനില്നനിനല  പൂര്ണമഭായുല  കേനിടപനിലഭായവര്ക്കുല

ബദനിമഭാന്ദലല സലഭവനിചവര്ക്കുല എന്കഡഭാസളഫെഭാന് ദുരനിതലമൂലല മരണഫപടവരുഫട

ആശനിതര്ക്കുല  5  ലക്ഷല  രൂപ  വതീതവുല  ശഭാരതീരനികേ  ടവകേലലല  ഉള്ളവര്,

കേഭാന്സര്  കരഭാഗനികേള  എന്നനിവര്ക്കട്ട്  മൂന്നട്ട്  ലക്ഷല  രൂപ  വതീതവുല  ഗഡക്കളഭായനി

നല്കുന്നതനിനുല  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുല  ആദലഗഡവഭായനി  45.745  കകേഭാടനി  രൂപയുല

രണഭാല ഗഡവഭായനി  44.466  കകേഭാടനി  രൂപയുല ധനസഹഭായമഭായനി  അനുവദനിക്കുകേയുല

ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  ധനസഹഭായല  അനുവദനിചതട്ട്  സലബനനിച്ചുള്ള  വനിശദവനിവരല  തഭാഫഴ

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന :
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ആദല ഗഡ അനുവദനിച വനിവരങ്ങള 

നമ്പര്         കേഭാറഗറനി എണല തുകേ (കകേഭാടനിയനില്)

1 പൂര്ണമഭായുല കേനിടപനിലഭായവര് 257 3.745

2 ബദനിമഭാന്ദലല സലഭവനിചവര് 1161 17.345

3 ശഭാരതീരനികേ ടവകേലലല ബഭാധനിചവര് 985 9.85

4 കേലഭാന്സര് കരഭാഗനികേള 437 4.37

5 മരണഫപടവരുഫട ആശനിതര്ക്കട്ട് 709 10.435

                           ആഫകേ 45.745

രണഭാല ഗഡ അനുവദനിച വനിവരങ്ങള

നമ്പര് കേഭാറഗറനി എണല തുകേ (കകേഭാടനിയനില്)

1 പൂര്ണമഭായുല കേനിടപനിലഭായവര് 239 3.565

2 ബദനിമഭാന്ദലല സലഭവനിചവര് 1149 17.225

3 ശഭാരതീരനികേ ടവകേലലല ബഭാധനിചവര് 966 9.66

4 കേലഭാന്സര് കരഭാഗനികേള 410 4.1

5 മരണഫപടവരുഫട ആശനിതര്ക്കട്ട് 671 9.915

                                     ആഫകേ 44.466

ഇപ്രകേഭാരല  ആഫകേ  90.21  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ  ധനസഹഭായമഭായനി

അനുവദനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ) 8-8-2011-ല് എന്കഡഭാസളഫെഭാന് ദുരനിതബഭാധനിതരുഫട കക്ഷമത്തനിനഭായനി

കകേന്ദ്രവനിഹനിതല ആവശലഫപട്ടുഫകേഭാണട്ട് കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട് ഫപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിരുന

ഫവങ്കനിലുല ധനസഹഭായല ലഭലമഭായനിടനില.
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അങ്കണവഭാടനികേളക്കട്ട് ഫകേടനിടല

335 (359) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലസഭാനത്തട്ട്  സസന്തമഭായനി  ഫകേടനിടമനിലഭാത്ത  അങ്കണവഭാടനികേളുഫട  കേണക്കട്ട്

ലഭലമഭാകണഭാ;  എലഭാ  അങ്കണവഭാടനികേളക്കുല  ഉറപ്പുള്ള  ഫകേടനിടങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന

തനിനഭാവശലമഭായ പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

സലസഭാനത്തട്ട്  സസന്തമഭായനി  ഫകേടനിടമനിലഭാത്ത  8776  അങ്കണവഭാടനികേള

പ്രവര്ത്തനിക്കുന. എലഭാ അങ്കണവഭാടനികേളക്കുല ഉറപ്പുള്ള ഫകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്

സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  സലല  കേഫണത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  തസരനിത

ഗതനിയനിലഭാണട്ട്.  ആയതട്ട്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  അങ്കണവഭാടനികേളക്കട്ട്  വനിവനിധ

പദതനികേളനിഫല ഫെണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് സസന്തമഭായനി ഫകേടനിടല നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

അലഗപരനിമനിതര്ക്കഭായുള്ള കക്ഷമപദതനികേള

336 (360) ശതീ  .   ഫകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന് :

ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :

ശതീ  .   ഫകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :

ശതീ  .   കജഭാണ് ഫഫെര്ണഭാണസട്ട് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനഫത്ത അലഗപരനിമനിത സദൗഹൃദ സലസഭാനമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

'അനുയഭാത്ര' പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ടവകേലലങ്ങള തടയുന്നതനിനുല അതനിനട്ട് കേഭാരണമഭാകുന്ന അവസകേള

പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുല  സമഗ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുല  സഭാമൂഹനികേ

വനിദലഭാഭലഭാസ പരനിപഭാടനികേളുല പ്രസ്തുത പദതനിയനില് ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ഓടനിസല  ബഭാധനിച  കുടനികേളക്കഭായനി  ഫമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്

ഓടനിസല ഫസന്റെര് സഭാപനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  അലഗപരനിമനിതര്ക്കഭായനി  സസഭാവലലബന്  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരല

(എ) 'അനുയഭാത്ര' പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലഭ നടപടനികേള നടന
വരുന.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  ഗവണ്ഫമന്റെട്ട്  ഫമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  ഓടനിസല  ഫസന്റെര്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  6-1-2017-ഫല  G.O  (Rt)  No.5/2017/SJD  പ്രകേഭാരല
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  സസഭാവലലബന് ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനി നടപഭാക്കഭാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  അലഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട് പ്രതനിവര്ഷല  2  ലക്ഷല രൂപ വഫര ആകരഭാഗല
പരനിരക്ഷ നല്കുന്ന സസഭാവലലബന് ആകരഭാഗല ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനിയനില് പ്രതീമനിയല
തുകേയുഫട ഗുണകഭഭാകവനിഹനിതമഭായനി 357 രൂപ നമ്മ്യൂ ഇന്തല ഇന്ഷസറന്സട്ട് കേമ്പനനിക്കട്ട്
അടയ്കക്കണതുണട്ട്.  അനത,  കേഭാഴ്ചക്കുറവട്ട്,  കുഷകരഭാഗല  ചേനികേനിത്സനിചട്ട്  മഭാറനിയവര്,
കകേളവനി പ്രശ്നങ്ങള ഉള്ളവര്, ചേലനടവകേലലല, ബദനിമഭാന്ദലല, മഭാനസനികേ കരഭാഗങ്ങള
എന്നതീ  വനിഭഭാഗത്തനില്ഫപടുന്നവര്ക്കഭാണട്ട്  നനിലവനില്  ഈ  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പരനിരക്ഷ
ലഭനിക്കുന്നതട്ട്.

സലസഭാനഫത്ത ദഭാരനിദലകരഖേയട്ട് തഭാഫഴയുള്ള അലഗപരനിമനിതരുഫട ഗുണകഭഭാക
വനിഹനിതമഭായ 357 രൂപ സര്ക്കഭാര് കനരനിടട്ട് ഇന്ഷസറന്സട്ട് കേമ്പനനിക്കട്ട് അടയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. ആദല ഘടമഭായനി ഈ വനിഭഭാഗത്തനില്ഫപടുന്ന ഒരു ലക്ഷല കപരുഫട
വനിഹനിതമഭാണട്ട്  അടയ്ക്കുന്നതട്ട്.  സലസഭാന  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിനുകവണനി  കകേരള
കസഭാഷലല്  ഫസകേമ്മ്യൂരനിറനി  മനിഷഫന്റെ  കപ്രഭാജക്ടഭായ  കസ്റ്ററട്ട്  ഇനനികഷലറതീവട്ട്  ഓണ്
ഡനിഫസബനിലനിറതീസട്ട് ആണട്ട് സസഭാവലലബന് ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനി ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതട്ട്.
2017  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസത്തനില്  തഫന്ന  ഇപ്രകേഭാരമുള്ളവഫര  ഇന്ഷസര്  ഫചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

കറഷന് സഭാധനങ്ങളനിഫല മഭായല 

337 (361) ശതീ  .   പനി  .   ഉടബദുള്ള : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവുല
സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  വനിതരണല  ഫചേയ്യുന്ന  കറഷന്  സഭാധനങ്ങളനില്  മഭായല
കേലര്ത്തുനഫണന്ന ആകക്ഷപല ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിഫന്റെ പശ്ചഭാത്തലത്തനില് കേര്ശനമഭായ പരനികശഭാധനകേള നടത്തുവഭാനുല
കേരനിഞന്തയുല പൂഴനിഫവപ്പുല തടയഭാനുല എഫന്തലഭാല നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുഫണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കറഷന്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  അനുവദനിച  സഭാധനങ്ങള  കൃതലമഭായനി
അവര്ക്കട്ട് ലഭനിക്കുനകണഭാ എനറപ്പു വരുത്തഭാന് പ്രകതലകേ അകനസഷണ സസഭാഡനിഫന
ഡനികപഭാ തലത്തനില് നനിയമനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ഫപടനിടനില.

(ബനി)  കറഷന്  സഭാധനങ്ങളുഫട  കേരനിഞന്ത,  പൂഴനിഫവപട്ട്,  മറനിച്ചു  വനില്പന
എന്നനിവ തടയുന്നതനിനഭായനി വകുപനിഫല ഉകദലഭാഗസര് മഭാത്രമഭായനി പതീരനികയഭാഡനിക്കല്
പരനികശഭാധനകേളുല കപഭാലതീസട്ട്, റവനമ്മ്യൂ, ലതീഗല് ഫമകടഭാളജനി തുടങ്ങനിയ മറട്ട് വകുപ്പുകേഫള
ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്  സലയുക്ത  പരനികശഭാധനകേളുല  നടത്തനി  നനിയമലലഘനല
കേഫണത്തുന്നപക്ഷല  കകേരള  കറഷനനിലഗട്ട്  ഓര്ഡര്  അനുസരനിച്ചുള്ള  ശക്തമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) കറഷന് സഭാധനങ്ങളുഫട വനിതരണകത്തഭാതട്ട്, വനിലവനിവരപടനികേ, കസ്റ്റഭാക്കനിഫന്റെ
നനില  എന്നനിവ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  കേഭാണത്തക്ക  രതീതനിയനില്  പ്രദര്ശനിപനിക്കണഫമന്നട്ട്
നനിയമലമൂലല വലവസ ഫചേയ്യുകേയുല ആയതട്ട് വകുപനിഫല ഉകദലഭാഗസര് പരനികശഭാധനിചട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുല നനിയമലലഘനല കേഫണത്തുന്നപക്ഷല കകേരള കറഷനനിലഗട്ട് ഓര്ഡര്
അനുസരനിച്ചുള്ള  ശക്തമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുല  ഫചേയ്യുന.  കൂടഭാഫത
എലഭാ പത്രമഭാധലമങ്ങളനിലുല ഔകദലഭാഗനികേ ഫവബ്ടസറനിലുല ഇതുസലബനനിചട്ട് എലഭാ
മഭാസവുല അറനിയനിപ്പുകേള നല്കേഭാറുണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില് കേഭാരലക്ഷമമഭായ സലവനിധഭാനല
നനിലവനിലുണട്ട്.

ഫപഭാതുകമഖേലഭാ എണ കേമ്പനനികേളുഫട പമ്പുകേള

338 (362) ശതീ  .   വനി  .   ഫകേ  .   ഇബഭാഹനില കുഞ്ഞട്ട് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് ജനങ്ങളക്കട്ട് എണ വനില്പന നടത്തനി ലഭാഭല ഫകേഭായ്യുന്ന
വനിവനിധ  ഫപഭാതുകമഖേലഭാ  എണ  കേമ്പനനികേളുഫട  പമ്പുകേള  നനിയമപ്രകേഭാരല
ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  സദൗജനലമഭായനി  ലഭലമഭാകക്കണ  വഭായു,  ജലല  തുടങ്ങനിയവ
ലഭലമഭാക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  നനിയമല  പഭാലനിച്ചുഫകേഭാണട്ട്  കപരനിനട്ട്  ലഭലമഭാഫണങ്കനിലുല  സലസഭാനത്തട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  90%  പമ്പുകേളനിലുല  യഥഭാര്തത്തനില്  ഇവ  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത  സനിതനി  നനിലനനില്ക്കുന്ന  കേഭാരലല  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ
ശദയനില് വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇവയുഫട ലഭലത ഉറപഭാക്കഭാന് സര്ക്കഭാര്  31-1-2017  വഫര എഫന്തലഭാല
നടപടനികേഫളടുത്തു എന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വലവസകേള  നനിലവനിലുഫണങ്കനിലുല  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില്  ഇവ  തതീഫര
ലഭലമഭാകേഭാത്ത  സനിതനി  നനിലനനില്ക്കുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഇതനിനഭായുള്ള
പരനികശഭാധനകേള കേര്ശനമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  നനിയമപ്രകേഭാരല ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് സദൗജനലമഭായനി ലഭലമഭാകക്കണ വഭായു,

ജലല  തുടങ്ങനിയവ  എലഭാ  എണക്കമ്പനനികേളുഫടയുല  പമ്പുകേളനില്  ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്

എന്നട്ട്  എണക്കമ്പനനികേളുഫട  സലസഭാനതല  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

എന്നനിരുന്നഭാലുല  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എഫന്തങ്കനിലുല  പരഭാതനി  ലഭനിചഭാല്

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി-ഡനി) എണക്കമ്പനനികേളുല ഫപകടഭാള പമ്പട്ട് ഉടമസരുല തമ്മേനിലുള്ള ഉടമ്പടനി

പ്രകേഭാരല  എലഭാ  പമ്പുകേളനിലുല  കമല്പറഞ്ഞ  സദൗകേരലങ്ങള  നനിര്ബനമഭാക്കനി

യനിട്ടുഫണനല  ടനി  സദൗകേരലങ്ങള  ഫപകടഭാള  പമ്പുകേളനില്  നടപനിലഭാക്കുനഫണന്നട്ട്

ഉറപട്ട്  വരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ബനഫപട  എണക്കമ്പനനികേള  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി

പമ്പുകേളനില് പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുഫണനല എണക്കമ്പനനികേളുഫട സലസഭാനതല

കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാഫത  ഇത്തരല  സദൗകേരലങ്ങള  എലഭാ

പമ്പുകേളനിലുല  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  കേര്ശന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കണഫമന്നട്ട്

ആവശലഫപടട്ട്  സര്ക്കഭാര്  എണക്കമ്പനനികേളുഫട  സലസഭാനതല കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്ക്കട്ട്

6-10-2016-ഫല  877595/ഡനി3/2016/ഭ.ഫപഭാ.വനി.വ.  നമ്പര്  കേത്തട്ട്  പ്രകേഭാരല

നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

അരനിയുഫട ഗുണനനിലവഭാരല

339  (363)  ശതീ  .    ഇ  .    ഫകേ  .    വനിജയന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂളുകേളനില്  ഉചഭക്ഷണത്തനിനഭായനി  വനിതരണല  ഫചേയ്യുന്ന  അരനിയുഫട

ഗുണനനിലവഭാരല പരനികശഭാധനിക്കഭാന് സലവനിധഭാനമുകണഭാ;

(ബനി)  ഗുണനനിലവഭാരല  ഫമചഫപടുത്തഭാന്  എഫന്തഭാഫക്ക  നടപടനികേള

നനിലവനിലുഫണന്നട്ട്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) ഉണട്ട്. FCI-യനിഫല കേസഭാളനിറനി അഷസറന്സട്ട് ഔഫെതീസര്മഭാരുല ഓകരഭാ

ജനിലയനിലുമുള്ള സടപകകേഭായുഫട കേസഭാളനിറനി അഷസറന്സട്ട് ഓഫെതീസര്മഭാരുല അരനിയുഫട

ഗുണനനിലവഭാരല ഉറപ്പുവരുത്തുന.
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കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണല

340 (364) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവുല
സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണത്തനിനട്ട്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് പുതനിയ കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണല
ഫചേയ്യുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമല  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗഫത്ത  കേഫണത്തുന്നതനിനഭായനി  കറഷന്  കേടകേളവഴനി  വനിതരണല
ഫചേയ  പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡട്ട്  കഫെഭാറങ്ങളനില്നനിനല  ലഭലമഭായ  കരഖേകേളുഫട
അടനിസഭാനത്തനില് ഡഭാറഭാ എന്ടനി നടത്തുകേയുല സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള റഭാങ്കനിലഗട്ട്
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരല  കേരടട്ട്  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുല  കേരടട്ട്
പടനികേയനികന്മലുള്ള  പരഭാതനികേളുല/ആകക്ഷപങ്ങളുല  പരനിഹരനിചട്ട്  അന്തനിമ  പടനികേ
പഞഭായത്തട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുഫട  അലഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുമുണട്ട്.  ടനി  പടനികേ
ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയട്ട്   അന്തനിമ  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  2017  മഭാര്ചട്ട്
മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്  അചടനിചട്ട്  വനിതരണല  ഫചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.

എ.പനി.എല്., ബനി.പനി.എല്. പടനികേ

341  (365)  ശതീ  .    സനി  .    ഫകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഷനനിലഗട്ട്  സമ്പ്രദഭായത്തനില്  വന്നനിട്ടുള്ള  വനിള്ളലുകേള
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് ഏതട്ട്
രതീതനിയനിലുള്ള ഇടഫപടലഭാണട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുള്ളഫതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പുതനിയ എ.പനി.എല്., ബനി.പനി.എല്. പടനികേ രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനില് വന്ന
അപഭാകേതകേള  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതു  പരനിഹരനിചട്ട്  പുതനിയ  കറഷന്
കേഭാര്ഡകേള  വനിതരണല  ഫചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  എഫന്തഭാഫക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളഫതനല  ഈ  കറഷന്  കേഭാര്ഡകേള  എന്നകത്തക്കട്ട്  വനിതരണല
ഫചേയ്യഭാനഭാകുഫമനല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമല,  2013  പ്രകേഭാരല  സലസഭാനത്തനിനട്ട്
പ്രതനിവര്ഷല  ലഭലമഭായനിഫക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുഫട  അളവട്ട്,
അഡ്കഹഭാക്കട്ട്  വനിഹനിതമുളഫപഫട  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷങ്ങളനില്  ലഭനിച്ചുഫകേഭാണനിരുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുഫട  അളവനികനക്കഭാള
കുറവഭായതനിനഭാല്,  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരല  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭാകുന്ന
ഭക്ഷലധഭാനലത്തനിഫന്റെ അളവട്ട് പുനര് നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനുല സലസഭാനഫത്ത മുഴുവന്
ആളുകേളക്കുല  കറഷന്  നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ഭക്ഷലധഭാനലല  നല്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണഫമനല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ആവശലഫപടുകേയുല
വകുപ്പുമനനി  തലത്തനിലുല  ബഹു.  മുഖേലമനനിതലത്തനിലുല  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുമഭായനി  ടനി
വനിഷയത്തനില് കനരനിടട്ട് കൂടനിക്കഭാഴ്ചകേള നടത്തുകേയുല ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമല,  2013  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള റഭാങ്കനിലഗട്ട് മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് കേരടട്ട് മുന്ഗണനഭാ
പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കേരടട്ട്  പടനികേയനില്  ആകക്ഷപങ്ങളുള്ളപക്ഷല
പഞഭായത്തട്ട്  ഫസക്രടറനി  അദലക്ഷനഭായുള്ള  ഫവരനിഫെനികക്കഷന്  കേമ്മേനിറനി  മുമ്പഭാഫകേ
പരഭാതനി സമര്പനിക്കഭാന് അവസരല നല്കേനിയനിരുന. ഫവരനിഫെനികക്കഷന് കേമ്മേനിറനിയുഫട
തതീരുമഭാനത്തനില്  പരഭാതനിയുള്ളപക്ഷല ജനിലഭാ  കേളക്ടര് അദലക്ഷനഭായുള്ള  അപതീല്
കേമ്മേനിറനിക്കട്ട്  പരഭാതനി സമര്പനിക്കുവഭാനുല അവസരല നല്കേനിയനിരുന.  പരഭാതനിക്കഭാഫര
ഫവരനിഫെനികക്കഷന് കേമ്മേനിറനികേളനിലുല അപതീല് കേമ്മേനിറനികേളനിലുല കനര്ക്കഭാഴ്ച നടത്തനിയുല
കരഖേകേള  പരനികശഭാധനിച്ചുല  പരഭാതനി  തതീര്പഭാക്കനി  അര്ഹമഭായവഫര  പടനികേയനില്
ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  2017  മഭാര്കചഭാടുകൂടനി  കറഷന്  കേഭാര്ഡകേളുഫട  വനിതരണല
ആരലഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുലവനിധല നടപടനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലനിസ്റ്റുകേളനിഫല അപഭാകേത

342  (366)  ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പുതനിയ കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് എഫന്തങ്കനിലുല തടസങ്ങള
നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  എ.പനി.എല്./  ബനി.പനി.എല്.  ലനിസ്റ്റുകേള  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ
വര്ഷല  ഏഫതന്നട്ട്  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ആയതനിഫല  അപഭാകേത  പരനിഹരനിക്കഭാന്
എഫന്തലഭാല നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുഫവന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഇല.  2012-നഭാണട്ട്  നനിലവനിഫല  ബനി.പനി.എല്.  പടനികേ
തകദ്ദേശസസയലഭരണ വകുപട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിചതട്ട്. കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമല, 2013
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗക്കഭാഫര  കേഫണത്തനി  കേരടട്ട്
പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുല  കേരടട്ട്  പടനികേയനിഫല  ആകക്ഷപങ്ങളുല/പരഭാതനികേളുല
പരനിഹരനിചട്ട്   അന്തനിമ  പടനികേ  പഞഭായത്തട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുഫട  അലഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
നല്കുകേയുല  ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  പടനികേ  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  അന്തനിമ  ലനിസ്റ്റട്ട്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല  2017  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  പുതനിയ കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട്
അചടനിചട്ട് വനിതരണല ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുല നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

വനില വര്ദനവട്ട്

343 (367) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അസഭാധഭാരണമഭായ  വനിലവര്ദനവനിലൂഫട  ജനങ്ങള  അനുഭവനിക്കുന്ന
ദുരനിതല  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എഫന്തലഭാമഭാഫണന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ജയ അരനി,  മടവടനി അരനി തുടങ്ങനി ജനങ്ങള കൂടുതല് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
അരനിയുഫട  വനില  കേഴനിഞ്ഞ  6  മഭാസത്തനിനുളളനില്  എത്രശതമഭാനല  വര്ദനിച്ചു
എന്നട്ട്  വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  ഇതനികന്മല്  എന്തട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുഫണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കറഷന്  കേടകേളനില്  പൂര്ണ  കറഷന്  നല്കുന്നനിഫലന്ന  ആകക്ഷപല
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;  2017  ജനുവരനി  1  മുതല്  കറഷനരനിയനില്  എത്ര
ശതമഭാനത്തനിഫന്റെ കുറവഭാണട്ട് ഉണഭായനിട്ടുളളഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  എ.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്ഫപട ആളുകേളക്കട്ട് കറഷനരനി ലഭനിക്കുന്നനില
എന്ന  പരഭാതനി  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ  ;  ഈ  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  പൂര്ണ  കറഷന്
എകന്നക്കട്ട് നല്കേഭാന് കേഴനിയുഫമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുഫട  വനില  വര്ദനവനിഫന  കനരനിടഭാന്
ശക്തമഭായ  വനിപണനിയനിടഫപടല്  പദതനി  നനിലവനിലുണട്ട്.  സനിവനില്  സടപസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന് മുകഖേന 20 മുതല് 60 ശതമഭാനല വഫര സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് 13
ഇനല  അവശലസഭാധനങ്ങള  വനില്പനശഭാലകേളവഴനി  വനിതരണല  ഫചേയ്യുന.
സബ്സനിഡനിയനില്  വനില്ക്കുന്ന  ഉല്പന്നങ്ങള  ഉളഫപഫട  28  ഇനല  അവശല
ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങള  ഫപഭാതുവനിപണനികയക്കഭാള  10  മുതല്  20  ശതമഭാനല  വഫര
വനിലകുറചട്ട് ഫതീഫസയനില് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ആവശലമഭായ
അളവനില്  ലഭലമഭാക്കനിവരുന.  സടപകകേഭായുഫട  സസന്തല  ബഭാന്ഡഭായ  'ശബരനി'
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ബഭാന്ഡനില്  വനിവനിധ  ഉല്പന്നങ്ങള  കേര്ശന  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധയ്ക്കുകശഷല
ഫപഭാതു വനിപണനി വനിലകയക്കഭാള 20 മുതല് 30 ശതമഭാനല വനിലക്കുറവനില് വനിറ്റുവരുന.
വനില  വര്ദനവട്ട്  തടയുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ  ജനിലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുല  അരനിക്കട
ഫഫെയറുകേള ആരലഭനിക്കുവഭാന് നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സബ്സനിഡനി ഇനത്തനിലുല
കനഭാണ്  സബ്സനിഡനി  ഇനത്തനിലുമഭായനി  എലഭാത്തരല  അരനിയനിനങ്ങളുല  വനിതരണല
ഫചേയ്യുനമുണട്ട്.  അവശല  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  നലഭായവനിലയട്ട്  ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കനിയതനിലൂഫട  കേരനിഞന്ത,  പൂഴനിഫവയ്പട്ട്,  ഊഹക്കചവടല  എന്നനിവമൂലമുള്ള
കൃത്രനിമ  ക്ഷമഭാത്തനിനുല  കൃത്രനിമ  വനിലക്കയറത്തനിനുമുള്ള  സഭാദലത  ഇലഭാതഭാക്കഭാന്
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  വനിലക്കയറത്തനിഫന്റെ  യഥഭാര്ത  കേഭാരണങ്ങള  മനസനിലഭാക്കനി  ചേര്ച
ഫചേയട്ട്  പരനിഹഭാരല  കേഫണത്തഭാനഭായനി  സനിവനില്  സടപസട്ട്  കേമ്മേതീഷണറുഫട
അദലക്ഷതയനില്  സലസഭാനഫത്ത  ഫമഭാത്ത  വലഭാപഭാരനികേളുഫടയുല  വലഭാപഭാര
പ്രതനിനനിധനികേളുഫടയുല കയഭാഗങ്ങള 2016 ജുണ് ആഗസ്റ്റട്ട് മഭാസങ്ങളനിലഭായനി കചേര്ന.

അരനിയുഫട  പൂഴനിഫവയ്പട്ട്,  കേരനിഞന്ത,  വനിലക്കയറല  എന്നനിവ  തടയുന്നതനിനട്ട്
ജനിലഭാതലത്തനില് വലഭാപഭാരനികേളുഫട കയഭാഗങ്ങള ജനിലഭാ  കേളക്ടറുഫട അദലക്ഷതയനില്
കചേരുന്നതനിനട്ട്  ജനിലഭാ സടപ ഓഫെതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഭക്ഷല
ധഭാനലങ്ങളുഫട വനില ശരഭാശരനിയനില് കൂടനിയതഭായനി കേഭാണുന്ന കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ശക്തമഭായ
പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുല  കേര്ശനമഭായ  നനിയമ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുല
ഫചേയ്യുനണട്ട്.

(ബനി)  ജയ  അരനിയുഫട  പ്രകതലകേ  ബഭാന്ഡഭായ  ആന  ജയ  അരനിക്കട്ട്   20
ശതമഭാനവുല മടവടനി അരനിക്കട്ട് 14 ശതമഭാനവുല വര്ദനവുണഭായനിട്ടുണട്ട്. വനിലവര്ദനവട്ട്
തടയുന്നതനിനുല അരനി ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി FCI-ല് നനിനല ഇ-ഓക്ഷന്
മുകഖേന  പുഴുക്കലരനി,  പചരനി  എന്നനിവ  സലഭരനിചട്ട്  യഥഭാക്രമല
25  രൂപ,  23  രൂപ  എന്നതീ  ക്രമത്തനില്  വനിതരണല  നടത്തുന.  ഓയനില്  പഭാല
ഇന്തലയുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  കുടനഭാടന്  മട  അരനി  33  രൂപയട്ട്  വനിപണനല
നടത്തുനണട്ട്. കൂടഭാഫത അരനി വനില പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തുന്നതനിനട്ട് പ്രകതലകേല അരനിക്കടകേളുല
തുറന്നനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ശദയനില്ഫപടനിടനില.  2016  ജുടല  മുതല്  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുഫട
പ്രതനിവര്ഷ  കകേന്ദ്ര  അകലഭാടട്ട്ഫമന്റെനിഫന്റെ  22  ശതമഭാനല  വരുന്ന  അഡ്കഹഭാകേട്ട്
അകലഭാടട്ട്ഫമന്റെട്ട് കകേന്ദ്രത്തനില് നനിനല ലഭനിക്കുന്നനില.

(ഡനി)  ശദയനില്ഫപടനിടനില.  കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനല  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമല
അനുസരനിചട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  14.25  ലക്ഷല  ഫമടനികേട്ട്  ടണ്  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളനില്
മുന്ഗണന/എ.എ.ടവ.വനിഭഭാഗത്തനില്ഫപട ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് അര്ഹമഭായ  10.25
ലക്ഷല ഫമ. ടണ് അരനി കുറചട്ട് ബഭാക്കനിയുള്ള 4 ലക്ഷല ഫമ. ടണ് ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളഭാണട്ട്
മുന്ഗണകനതര  സബ്സനിഡനി  വനിഭഭാഗത്തനിനുല  മുന്ഗണകനതര  വനിഭഭാഗത്തനിനുല
നല്കേഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.
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കൂലനിത്തര്ക്കല

344 (368) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവുല
സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016  നവലബര്,  ഡനിസലബര്  മഭാസങ്ങളനില്  എഫെട്ട്.സനി.ഐ.
കഗഭാഡദൗണുകേളനിലുണഭായ  കൂലനിത്തര്ക്കലമൂലല  കറഷനരനി  വനിതരണല  തഭാളല
ഫതറനിയനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  അരനിക്കട്ട്  ഫപഭാതു  കേകമ്പഭാളത്തനില്  റനിക്കഭാര്ഡട്ട്  വനിലവര്ദനവനിനട്ട്
സഭാഹചേരലഫമഭാരുക്കനിയതട്ട്  പ്രസ്തുത  കൂലനിത്തര്ക്കല  പരനിഹരനിക്കുന്നതനില്  വന്ന
വതീഴ്ചയഭാഫണന്നതട്ട് വസ്തുതയഭാകണഭാ;

(സനി)  കൂലനിത്തര്ക്കല  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  രണട്ട്  മഭാസല  സമയഫമടുത്ത
സഭാഹചേരലഫമന്തഭാഫണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) അടനിമറനികലനിയനിനത്തനില് ഒരു വര്ഷല എത്രകകേഭാടനി രൂപയുഫട അധനികേ
ബഭാധലത സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ഉണഭാകുഫമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2016 നവലബര്,  ഡനിസലബര്  മഭാസങ്ങളനില്  എഫെട്ട്.സനി.ഐ.
കഗഭാഡദൗണുകേളനിലുണഭായ  കൂലനിത്തര്ക്കലമൂലല  കറഷനരനി  വനിതരണത്തനില്  ഫചേറനിയ
കേഭാലതഭാമസല  കനരനിഫടങ്കനിലുല  തടസങ്ങള  ദനിവസങ്ങളക്കുള്ളനില്തഫന്ന
പരനിഹരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) അല.

(സനി)  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമല  നടപഭാക്കനിയനിഫലന്ന  കേഭാരണത്തഭാല്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് എ.പനി.എല്.  നനിരക്കനില് നല്കേനി വന്നനിരുന്ന അരനിക്കട്ട് നവലബര് മഭാസല
മുതല്  തഭാങ്ങുവനില  നനിരക്കട്ട്  ഈടഭാക്കുകേയുല  ഇതനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കൂടനിയ
നനിരക്കട്ട്  നല്കേനിയഭാകല  അരനി  വനിഫടടുക്കഭാന്  അനുവദനിക്കുകേയുളഫവന്നട്ട്
എഫെട്ട്.സനി.ഐ.  നനിലപഭാടട്ട്  സസതീകേരനിക്കുകേയുല  ഫചേയ്തു.  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമല
നടപനിലഭാക്കനിയതനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കകേന്ദ്രല അനുവദനിച ഭക്ഷലധഭാനലത്തനിഫന്റെ
വനിഫടടുപനിനട്ട്  എഫെട്ട്.സനി.ഐ.-ഫയ  സമതീപനിച  സമയത്തട്ട്  എഫെട്ട്.സനി.ഐ.
ഫതഭാഴനിലഭാളനികേള  അടനികലനി  നല്കേഭാത്തതനിഫന്റെ  കപരനില്  പണനിമുടക്കട്ട്  നടത്തനി
സഭാധനങ്ങള കേയറനി നല്കേനിയനില.  എഫെട്ട്.സനി.ഐ. അധനികൃതരുഫട നനിസഹരണവുല
ഫതഭാഴനിലഭാളനി  പ്രശ്നവുല  ഇക്കഭാരലത്തനിലുണഭായനി.  എന്നഭാല്  സര്ക്കഭാര്  വനിവനിധ
ഫതഭാഴനിലഭാളനി  സലഘടനഭാ  പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തുകേയുല  ഭക്ഷലധഭാനല
വനിതരണല  തടസഫപടുത്തുന്നവര്ഫക്കതനിഫര  KESMA  ഉളഫപഫടയുള്ള  കേര്ശന
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നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിചതനിഫന്റെയുല  അടനിസഭാനത്തനില്  വനിഫടടുപട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.  ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരല ലഭലമഭായ ഭക്ഷലധഭാനലല മുന്ഗണനഭാ
വനിഭഭാഗങ്ങളുഫട  കേരടട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  വനിതരണകത്തഭാതട്ട്  ക്രമതീകേരനിചട്ട്  ഓകരഭാ
ജനിലകേളക്കുല വതീതനിച്ചു നല്കേഭാനുല നനിലവനില് എഫെട്ട്.സനി.ഐ.-യനില് ഒടുക്കനിയ തുകേയട്ട്
പുറകമ പുതനിയ നനിരക്കുപ്രകേഭാരല എഫെട്ട്.സനി.ഐ.-യനില് പണഫമഭാടുക്കല് എലഭാലകൂടനി
ഒരു അനനിശ്ചനിതതസമുണഭായനി.  ടനി  കേഭാരണങ്ങളഭാലുണഭായ കേഭാലതഭാമസല പരനിഗണനിചട്ട്
നവലബര്  മഭാസഫത്ത  വനിഫടടുപട്ട്  ഡനിസലബര്  മഭാസല  31  വഫരയുല  ഡനിസലബര്
മഭാസഫത്ത വനിഫടടുപട്ട്  ജനുവരനി  14  വഫരയുല നതീടനി  നല്കേനി.  ഫഫെബ്രുവരനി മഭാസഫത്ത
വനിഫടടുപട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി വനിതരണല നടത്തനിഫക്കഭാണനിരനിക്കുന.

(ഡനി) അധനികേ ബഭാധലത കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

ഫനലട്ട്ല്ല് സലഭരണല

345  (369)  ശതീ  .    മുരളനി  ഫപരുഫനലനി :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് ഈ സതീസണനിഫല ഫനലട്ട്ല്ല്  സലഭരണല എന്നട്ട് തുടങ്ങനി
ഫയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലഭരനിച ഫനലനിഫന്റെ തുകേ മുഴുവന് ഫകേഭാടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലശങ്ങള
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  മനില്ലുടമകേളക്കട്ട്  നല്കുന്ന  ഹഭാന്ഡ് ലനിലഗട്ട്  ചേഭാര്ജട്ട്  എത്രയഭാണട്ട്;
ഏഫതലഭാല ഇനത്തനിലഭാണട്ട് ഹഭാന്ഡ് ലനിലഗട്ട് ചേഭാര്ജട്ട് നല്കുന്നതട്ട്;  ഓകരഭാ  ഇനത്തനിലുല
എത്ര തുകേ വതീതമഭാണട്ട് നല്കുന്നതട്ട് എന്നതട്ട് സലബനനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് 2016-17 സതീസണനിഫല ഫനലട്ട്ല്ല് സലഭരണല  21-9-2016-ല്
ആരലഭനിച്ചു.

(ബനി) 6566  കേര്ഷകേരനില് നനിന്നഭായനി  19-2-2017  വഫര  15422.577  ഫമ.ടണ്
ഫനലട്ട്ല്ല് സലഭരനിക്കുകേയുല ആയതനിനട്ട് നല്കുവഭാനുണഭായനിരുന്ന 34.70 കകേഭാടനി രൂപയനില്
4.39  കകേഭാടനി  രൂപ  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നല്കുകേയുല  ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  30.31  കകേഭാടനി  രൂപ
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കുടനിശനികേയുണട്ട്.

(സനി) മനില്ലുടമകേളക്കട്ട് 11-1-2017-ഫല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് (എല.എസട്ട്.)1/2017/
ഭ.ഫപഭാ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരല കപ്രഭാസസനിലഗട്ട് ചേഭാര്ജഭായനി കേസനിന്റെലനിനട്ട്  190 രൂപ നല്കുന.
ഫനലട്ട്ല്ല്  സലഭരണ  പദതനിപ്രകേഭാരല  പഭാടകശഖേരത്തനില്  ഫചേന്നട്ട്  കേര്ഷകേരനില്നനിന്നട്ട്
ഫനലട്ട്ല്ല്  ഏഫറടുത്തട്ട് അതു മനിലനില് എത്തനിചട്ട്,  ക്രമഭാനുസൃതമഭായനി സലസരനിചട്ട്,  റനിലതീസട്ട്
ഓര്ഡറുകേള പ്രകേഭാരല  അരനി  വനിട്ടുനല്കുന്നതുവഫരയുള്ള എലഭാ ഫചേലവുകേളക്കുമഭായഭാണട്ട്
കപ്രഭാസസനിലഗട്ട് ചേഭാര്ജട്ട് നല്കുന്നതട്ട്. പ്രസ്തുത തുകേ ഇനല തനിരനിചല നല്കേനിവരുന്നതട്ട്.
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സടപകകേഭാ വഴനിയുള്ള ഫനലട്ട്ല്ല് സലഭരണല

346  (370)  ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-ല്  സലസഭാനത്തട്ട്  കേര്ഷകേരനില്നനിനല  സടപകകേഭാ  എത്ര
കേസനിന്റെല്  ഫനലട്ട്ല്ല്  സലഭരനിചനിട്ടുഫണനല  2015-ല്  എത്ര  കേസനിന്റെല്  സലഭരനിക്കഭാന്
കേഴനിഞ്ഞുഫവനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഫനലനിഫന്റെ  സലഭരണവനില  ഇകപഭാള  എത്രയഭായനിടഭാണട്ട്  നനിജഫപടുത്തനി
യനിട്ടുള്ളതട്ട്; അതട്ട് വര്ദനിപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) ഫനലട്ട്ല്ല് സലഭരനിച വകേയനില് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കുടനിശനികേ തുകേ നല്കേഭാനുകണഭാ;
ഉഫണങ്കനില്  അതട്ട്  എത്രയഭാണട്ട്;  കുടനിശനികേ  തുകേ  അടനിയന്തരമഭായനി  നല്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2016-17  സതീസണനില്  19-2-2017  വഫര  സലസഭാനഫത്ത  61477
കേര്ഷകേരനില്നനിനല 2.08 ലക്ഷല ഫമ. ടണല 2015-16 രണഭാല സതീസണനില് 4 ലക്ഷല
ഫമ. ടണല ഫനലട്ട്ല്ല് സലഭരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 2016 ഒകക്ടഭാബര് മുതല് സലഭരനിക്കുന്ന ഫനലനിനട്ട് കേനികലഭാ ഗഭാമനിനട്ട് 22.50
രൂപയഭായനി  10-11-2016-ഫല  സ.ഉ  (എല.എസട്ട്.)  19/2016/  ഭ.ഫപഭാ.വനി.നമ്പര്
പ്രകേഭാരല  വനില  വര്ദനിപനിചട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വതീണ്ടുല  ഒരു  വര്ദനവട്ട്  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  2016-17  സതീസണനില്  61477  കേര്ഷകേരനില്  നനിന്നഭായനി  20-2-2017
വഫര 2.08 ലക്ഷല ഫമ. ടണ് ഫനലട്ട്ല്ല് സലഭരനിച വകേയനില് കേനികലഭാ ഗഭാമനിനട്ട് 22.50 രൂപ
നനിരക്കനില്  468.44  കകേഭാടനി  രൂപ നല്കുവഭാന് ഉണഭായനിരുന്നതനില്  410.31  കകേഭാടനി
രൂപ  നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞു.  58.13  കകേഭാടനി  രൂപ  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കുടനിശനികേയഭായുണട്ട്.
കുടനിശനികേ നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കറഷന് വനിതരണല

347  (371)  ശതീ  .    ഫകേ  .    രഭാജന് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവുല
സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനഫത്ത കറഷന് കേടകേളനിഫലത്തുന്ന ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങള യഥഭാസമയല
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  വനിതരണല  ഫചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  എഫന്തലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി) കറഷന് വനിതരണവുമഭായനി ബനഫപട പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
എഫന്തലഭാല സലവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പരഭാതനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പഞഭായത്തനില്  സനിരല
സലവനിധഭാനല ഏര്ഫപടുത്തുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  കറഷന്  സഭാധനങ്ങളുഫട  പ്രതനിമഭാസ  വനിതരണകത്തഭാതട്ട്,  വനിലവനിവരല
എന്നനിവ ദൃശല-ശവല മഭാധലമങ്ങളനിലൂഫട പരസലഫപടുത്തുകേയുല പത്ര മഭാധലമങ്ങളനിലൂഫട
പ്രസനിദഫപടുത്തുകേയുല ഫചേയ്യുന.  കൂടഭാഫത വകുപനിഫന്റെ ഔകദലഭാഗനികേ ഫവബ്ടസറനിലുല
ഈ വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി)  നനിലവനില്  കറഷനനിലഗട്ട്  കേണ്കടഭാളര്,  വനിജനിലന്സട്ട്  ഓഫെതീസര്,
ഫഡപമ്മ്യൂടനി   കറഷനനിലഗട്ട്  കേണ്കടഭാളര്മഭാര്,  ജനിലഭാ സടപ ഓഫെതീസര്മഭാര്,  തഭാലൂക്കട്ട്
സടപ  ഓഫെതീസര്മഭാര്,  കറഷനനിലഗട്ട്  ഇന്ഫസക്ടര്മഭാര്  എന്നനിവരടങ്ങനിയ  സനിരല
കമഭാണനിററനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനത്തനിനട്ട്  പുറകമ  ഫസഷലല്  സസഭാഡട്ട്,  ഷഭാകഡഭാ  ടതീല
തുടങ്ങനിയ പ്രകതലകേ കമഭാണനിററനിലഗട്ട്  ടതീമുകേളുല  കറഷന് സലവനിധഭാനല  ഫെലപ്രദമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ  എന്നട്ട്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  കറഷന്  വനിതരണ  രലഗഫത്ത
പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനില/തഭാലൂക്കട്ട്/പഞഭായത്തുതല  വനിജനിലന്സട്ട്
കേമ്മേനിറനികേള  രൂപനികേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  2013-ഫല  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമല
അനുശഭാസനിക്കുന്ന  ജനിലഭാതല  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  ഓഫെതീസര്മഭാരഭായനി  എലഭാ
ജനിലയനിലുല  അഡതീഷണല്  ഡനിസനിക്ടട്ട്  മജനികസറസ്തുമഭാഫര  ചുമതലഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാഫത കസ്റ്ററട്ട്  ഫഡട്ട് കേമ്മേതീഷന് നനിലവനില് വരുന്നതുവഫര സലസഭാന ഉപകഭഭാക
തര്ക്ക പരനിഹഭാര കേമ്മേതീഷനട്ട് ഫഡട്ട് കേമ്മേതീഷഫന്റെ ചുമതല നല്കേനിയനിട്ടുമുണട്ട്.

കറഷന് കേടകേള വഴനി നല്കേനി വരുന്ന അരനി

348  (372)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനില :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില്  എ.പനി.എല്.,  ബനി.പനി.എല്.,  മുന്ഗണനഭാ
ലനിസ്റ്റനില്  ഉളഫപടവര്  തുടങ്ങനിയ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ഫപടവര്ക്കട്ട്  കറഷന്  കേടകേളവഴനി
ആഴ്ചയനില് നല്കേനിവരുന്ന അരനിയുഫട അളവട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കറഷന്  കേടകേളവഴനി  കേഭാര്ഡടമകേളക്കട്ട്  അരനി  വനിതരണല  ഫചേയ്യഭാന്
കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലല നനിലവനിലുകണഭാ ;

(സനി) ഉഫണങ്കനില് അതനിഫന്റെ കേഭാരണല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരല

(എ) പ്രതനിമഭാസ നനിരക്കനിലഭാണട്ട് കറഷന് വനിതരണല നടത്തനിവരുന്നതട്ട്. കറഷന്
കേടകേളവഴനി  നനിലവനില്  നല്കേനിവരുന്ന  അരനിയുഫട  അളവട്ട്  ചുവഫട  കചേര്ക്കുല
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്:

വനിഭഭാഗല അളവട്ട്

എ.എ.ടവ. 28 കേനി.ഗഭാല (ഒരു കേഭാര്ഡനിനട്ട്)

എ.എ.ടവ.  ഒഴനിഫകേയുള്ള  മുന്ഗണനഭാ
വനിഭഭാഗല

കേഭാര്ഡനിഫല ഓകരഭാ അലഗത്തനിനുല
4 കേനി.ഗഭാല വതീതല

മുന്ഗണകനതര വനിഭഭാഗല (സബ്സനിഡനി) കേഭാര്ഡനിഫല ഓകരഭാ അലഗത്തനിനുല
2 കേനി.ഗഭാല വതീതല

മുന്ഗണകനതര വനിഭഭാഗല (കനഭാണ് സബ്സനിഡനി) അരനിയുല കഗഭാതമ്പുല ഉളഫപഫട  6
കേനി.ഗഭാല (ഒരു കേഭാര്ഡനിനട്ട്)

(ബനി) ഇല.

(സനി) ബഭാധകേമല.

ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമല

349  (373)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരല  പ്രതനിവര്ഷല  എത്ര  ഫമടനികേട്ട്  ടണ്
അരനിയഭാണട്ട് കകേന്ദ്രല സലസഭാനത്തനിനട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി) കേഴനിഞ്ഞ മൂന്നട്ട് വര്ഷമഭായനി കകേരളത്തനിനട്ട് ലഭനിച്ചുഫകേഭാണനിരനിക്കുന്ന 16.01
ലക്ഷല  ഫമടനികേട്ട്  ടണ്  ഭക്ഷലധഭാനലല  പുനനഃസഭാപനിക്കണഫമന്ന  സലസഭാനത്തനിഫന്റെ
ആവശലല കകേന്ദ്രല പരനിഗണനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ;

(സനി)  ഇലങ്കനില്  പ്രസ്തുത  ആവശലല  നനിരസനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേന്ദ്രല  പറയുന്ന
കേഭാരണങ്ങള എഫന്തഭാഫക്കയഭാഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഒ.എല.എസട്ട്. (ഓപണ് മഭാര്ക്കറട്ട് ഫസയനില്) വനിലയഭായ 24 രൂപയ്കക്കഭാ
ഇകക്കഭാണമനിക്കല് കററഭായ  33  രൂപയ്കക്കഭാ ആവശലമുള്ള അരനി സലസഭാനത്തനിനട്ട്
നല്കേഭാന് കകേന്ദ്രല സമ്മേതനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ ;

(ഇ)  എങ്കനില് ഇപ്രകേഭാരല അരനിഫയടുത്തട്ട് സലസഭാനത്തട്ട് വനിതരണല ഫചേയ്യുന്ന
കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(എഫെട്ട്)  ഇഫലങ്കനില്  അരനിവനിഹനിതക്കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന്  എഫന്തഭാഫക്ക
അടനിയന്തര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുഫമന്നട്ട് വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ?
37/2020
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ഉത്തരല

(എ) 12.26 ലക്ഷല ഫമടനികേട്ട് ടണ്.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരല  എലഭാ  സലസഭാനങ്ങളക്കുല
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഏകേതീകൃത  നയമഭാണട്ട്  അവലലബനിക്കുന്ന
ഫതനല  കകേരളത്തനിനട്ട്  മഭാത്രമഭായനി  ഈ  നയത്തനില്  മഭാറല  വരുത്തഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയനില  എനമഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  ആവശലല  നനിരസനിച്ചുഫകേഭാണട്ട്  കകേന്ദ്രല
വലക്തമഭാക്കനിയ  കേഭാരണങ്ങള.  ഇകത  ആവശലല  ഉന്നയനിച  മറട്ട്  സലസഭാനങ്ങളുഫട
ആവശലവുല പരനിഗണനിചനിടനില.

(ഡനി) ഉണട്ട്.

(ഇ)  ഓപണ്  മഭാര്ക്കറട്ട്  ഫസയനില്  സനിസ്റ്റത്തനിലൂഫട  (OMSS)  സടപകകേഭാ
1400 ടണ് അരനി കലലത്തനില് പനിടനിചട്ട് കേനികലഭായട്ട് 25 രൂപ നനിരക്കനില് വനിപണനിയനില്
വനിറ്റുവരുന.

(എഫെട്ട്)  സലസഭാനഫത്ത  അരനിവനിഹനിതക്കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്
ഉടമസതയനിലുള്ള  Oil  Palm  India  Ltd  -ഫന്റെ ഉടമസതയനിലുള്ള ഫവച്ചൂര് ടറസട്ട്
മനിലനിഫല മുഴുവന് അരനിയുല  (കുടനഭാടട്ട്  ടറസട്ട്)  സടപകകേഭാ എടുത്തട്ട് നലഭായവനിലയട്ട്
വനിതരണല  ഫചേയ്യഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആനഭാപ്രകദശട്ട്,  പഞഭാബട്ട്  എന്നതീ
സലസഭാനങ്ങളക്കട്ട്  പുറകമ  അരനിയുല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  ഇതര  സലസഭാനങ്ങളനില്
നനിനല അരനി വഭാങ്ങഭാന് സടപകകേഭായട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലസഭാനത്തട്ട്
അടനിക്കടനിയുണഭാകുന്ന  വനില  വര്ദനവട്ട്  കനരനിടുന്നതനിനട്ട്  'വനില  നനിയനണ  ഫസല്'
പുനനഃസലഘടനിപനിചട്ട്  ഒരു  സനിരല  സലവനിധഭാനമഭാക്കഭാനുല  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതു
കൂടഭാഫത  സലസഭാനഫത്ത  അരനിവനില  നനിയനണഭാതതീതമഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന്കവണ
സതസര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഫമഭാത്തക്കചവടക്കഭാര്ക്കുല  നനിര്കദ്ദേശല
നലനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമല നടപഭാക്കല്

350 (374)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എല  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമല  നടപഭാക്കുന്നതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇതുവഫര
എഫന്തലഭാല നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുഫവന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കറഷന് കേടകേളനില് നനിലവനില് ഏഫതലഭാല വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് എഫന്തലഭാല

മഭാനദണ്ഡങ്ങളനുസരനിചഭാണട്ട്  കറഷന്  സഭാധനങ്ങള  വനിതരണല  ഫചേയ്യുന്നതട്ട്;

വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്  നനിഫന്നഭാഴനിവഭാക്കഫപടുന്നവര്ക്കട്ട്  കറഷന്

സഭാധനങ്ങള  എങ്ങഫന  വനിതരണല  ഫചേയ്യഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  മുന്ഗണന/മുന്ഗണകനതര  കുടുലബങ്ങളുഫട  കേരടട്ട്  പടനികേ

പ്രസനിദതീകേരണത്തനിനഭായനി  തയ്യഭാറഭാക്കുകേയുല  അതനില്  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിഫല

ഫകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് തഭാലൂക്കട്ട്  സടപ ഓഫെതീസട്ട്,  എറണഭാകുളല  ജനിലയനിഫല എറണഭാകുളല

സനിറനി കറഷനനിലഗട്ട് ഓഫെതീസട്ട് എന്നനിവനിടങ്ങളനില് കേരടട്ട് പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുല

ഫചേയ്തു.

ഏപ്രനില്  മഭാസല  സലസഭാനത്തട്ട്  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമല  നടപഭാക്കുന്നതനിഫന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  മഭാര്ചട്ട്  15  മുതല് ഫകേഭാലല  ജനിലയനിലുല  മഭാര്ചട്ട്  25  മുതല് ബഭാക്കനിയുള്ള

ജനിലകേളനിലുല  കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണല  ആരലഭനിക്കുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമല  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  രതീതനിയനിലുള്ള  വഭാതനില്പടനി

വനിതരണല നടപഭാക്കുന്നതനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നനിലവനിലുള്ള ഫമഭാത്തവനിതരണ ശഭാലകേളക്കട്ട്

പകേരമഭായനി  75  തഭാലൂക്കട്ട്  ഡനികപഭാകേള  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  അധതീനതയനില്  ആരലഭനിക്കഭാന്

തതീരുമഭാനനിച്ചു. ഇതനിനഭായനി മഭാനന്തവഭാടനി, ഇരനിടനി എന്നതീ തഭാലൂക്കുകേള ഒഴനിച്ചുള്ള എലഭാ

തഭാലൂക്കുകേളനിലുല കഗഭാഡദൗണ് കേഫണത്തുകേയുണഭായനി.  വഭാതനില്പടനി വനിതരണത്തനിനുള്ള

ടഭാന്കസഭാര്ടനിലഗട്ട്  ഏജന്സനികേഫള  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഇ-ഫടണര് സടപകകേഭാ

നടത്തുകേയുണഭായനി.  ഇ-കപഭാസട്ട്  ഫമഷതീനുകേള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  ഇ-ഫടണര്

നടപടനികേള  അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണത്തനിഫന്റെ  ടപലറട്ട്

കപ്രഭാജക്ടട്ട്  എന്ന  നനിലയനില്  മഭാര്ചട്ട്  1  മുതല്  ഫകേഭാലല  ജനിലയനില്  വഭാതനില്പടനി

വനിതരണല ആരലഭനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാഫത ജനിലഭാതല പരഭാതനി പരനിഹഭാര

ആഫെതീസര്മഭാരഭായനി  അഡതീഷണല്  ഡനിസനിക്ടട്ട്  മജനികസട്ടുമഭാഫര  നനിയമനിക്കുകേയുല

സലസഭാന  ഫഡട്ട് കേമ്മേതീഷന് നനിലവനില് വരുന്നതുവഫര ഉപകഭഭാക തര്ക്ക പരനിഹഭാര

കേമ്മേതീഷനട്ട് സലസഭാന ഫഡട്ട് കേമ്മേതീഷഫന്റെ ചുമതല നല്കുകേയുല ഫചേയനിട്ടുണട്ട്. 
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കറഷന് കേടകേളവഴനിയുള്ള കറഷന് സഭാധനങ്ങളുഫട വനിതരണല സലബനനിച്ചുള്ള
വനിശദഭാലശങ്ങള ചുവഫട കചേര്ക്കുന:

ഇനല

ഒകരഭാ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുമുള്ള വനിതരണക്രമല

എ.എ.ടവ. എ.എ.ടവ
ഒഴനിഫകേയുള്ള
മുന്ഗണനഭാ
വനിഭഭാഗല
(Priority)

മുന്ഗണകനതര
വനിഭഭാഗല
(സബ്സനിഡനി)
NP(S)

മുന്ഗണകനതര
വനിഭഭാഗല  (കനഭാണ്
സബ്സനിഡനി)
NP(NS)

അരനി

28  കേനി.ഗഭാല  
(ഒരു കേഭാര്ഡനിനട്ട്)
സദൗജനലമഭായനി

കേഭാര്ഡനിഫല
ഓകരഭാ
അലഗത്തനിനുല
4  കേനി.ഗഭാല
വതീതല
സദൗജനലമഭായനി

കേഭാര്ഡനിഫല
ഓകരഭാ
അലഗത്തനിനുല
2 കേനി.ഗഭാല
വതീതല
കേനി.ഗഭാമനിനട്ട്  2
രൂപ
നനിരക്കനില്

അരനിയുല
കഗഭാതമ്പുമുളഫപഫട
6  കേനി.ഗഭാല  (ഒരു
കേഭാര്ഡനിനട്ട്)  അരനി
കേനി.ഗഭാമനിനട്ട്  8.90
രൂപ  നനിരക്കനിലുല
കഗഭാതമ്പട്ട്
കേനി.ഗഭാമനിനട്ട്  6.70
രൂപ നനിരക്കനിലുല

കഗഭാതമ്പട്ട്

7 കേനി.ഗഭാല  
(ഒരു കേഭാര്ഡനിനട്ട്)
സദൗജനലമഭായനി

കേഭാര്ഡനിഫല
ഓകരഭാ
അലഗത്തനിനുല
1  കേനി.ഗഭാല
വതീതല
സദൗജനലമഭായനി

ഇല

പഞഭാസര
ഒരലഗത്തനിനട്ട്  250  ഗഭാല

വതീതല  കേനി.ഗഭാമനിനട്ട്  13.50  രൂപ
നനിരക്കനില്

ഇല ഇല

മഫണണ
ടവദതതതീകേരനിച  വതീടനിഫല  കേഭാര്ഡനിനട്ട്   ½ ലനിററുല
ടവദതതതീകേരനിക്കഭാത്ത  വതീടനിഫല  കേഭാര്ഡനിനട്ട്  4  ലനിററുല  ലനിററനിനട്ട്  21
രൂപ നനിരക്കനില്

(സനി)  ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമ പ്രകേഭാരല സലസഭാനത്തനിനട്ട് പ്രതനിവര്ഷല ആഫകേ
ലഭലമഭായ  14.25  ലക്ഷല ഫമ.  ടണ് ഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങളനില് മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്
കവണനിവരുന്ന  10.25  ലക്ഷല  ഫമ.  ടണ്  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളക്കുപരനിയഭായനി  ടടഡട്ട്
ഓവര് വനിഹനിതമഭായനി ഇകപഭാള ലഭലമഭായനിഫക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന 4 ലക്ഷല ഫമ.  ടണ് ഭക്ഷല
ധഭാനലങ്ങള മുന്ഗണകനതര വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് നല്കേനിവരനികേയഭാണട്ട്.  മുന്ഗണകനതര
വനിഭഭാഗത്തനില്  സബ്സനിഡനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അര്ഹതയുള്ള  കുടുലബങ്ങഫള
കേഫണത്തനി  ഒരഭാളക്കട്ട് 2 കേനി. ഗഭാല എന്ന ക്രമത്തനില് കേനി. ഗഭാമനിനട്ട് 2 രൂപ നനിരക്കനില്
അരനി  നല്കേനിവരുന.  മുന്ഗണകനതര  വനിഭഭാഗത്തനില്ഫപട  ബഭാക്കനിയുള്ളവര്ക്കട്ട്
കേഭാര്ഡനിനട്ട്  6  കേനി.ഗഭാല  ഭക്ഷലധഭാനലല  അരനി  കേനി.  ഗഭാമനിനട്ട്  8.90  രൂപ  നനിരക്കനിലുല
കഗഭാതമ്പട്ട് കേനി. ഗഭാമനിനട്ട് 6.70 രൂപ നനിരക്കനിലുല നനിലവനില് നല്കേനിവരുന.
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ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരല ഒഴനിവഭായവര്

351 (375)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന്  :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവുല

സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുളള  കറഷന്  കേഭാര്ഡനില്  കപരട്ട്/കഫെഭാകടഭാ

കചേര്ക്കഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത  ശഭാരതീരനികേ-മഭാനസനികേ  ഫവല്ലുവനിളനി  കനരനിടുന്ന

വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി നനിലവനില് എന്തട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട് ;

(ബനി)  ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരല എത്രയഭാളുകേളഭാണട്ട് അര്ഹത പടനികേയനില്

നനിന്നട്ട് പുറത്തഭായനിട്ടുളളതട്ട് ;

(സനി) അര്ഹത വനിഭഭാഗത്തനിലുളളവര്ക്കുല  അലഭാത്തവര്ക്കുല ഒരഭാഴ്ച ലഭലമഭാകുന്ന

കറഷന് വസ്തുക്കളുഫട അളവട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അരനിവനില  വര്ദനവട്ട്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കറഷന്  കേടകേളവഴനി

എഫന്തലഭാല നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട് ;

(ഇ)  കറഷന് കേടകേള ഡനിജനിറലഭാക്കുന്ന നടപടനികേള ഏതുഘടത്തനിലഭാണട്ട് ?

ഉത്തരല

(എ)  2017  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണല

ആരലഭനിക്കഭാന്  കേഴനിയുഫമന്നട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  പുതനിയ  കറഷന്  കേഭാര്ഡകേളുഫട

വനിതരണത്തനിനുകശഷല ഇതുവഫരയുല കറഷന്കേഭാര്ഡനില് കപരട്ട്/കഫെഭാകടഭാ കചേര്ക്കഭാന്

കേഴനിയഭാത്തവര്ക്കട്ട് അവസരല ലഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  3.34  കകേഭാടനി  ജനങ്ങളുള്ളതനില്  കകേരളത്തനില്  1.54  കകേഭാടനി

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില്  അര്ഹത  കനടനിയനിട്ടുണട്ട്.  മറ്റുള്ളവര്

മുന്ഗണകനതര പടനികേയനില് ഉളഫപടുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) പ്രതനിമഭാസ നനിരക്കനിലഭാണട്ട് കറഷന് വനിതരണല നടത്തനിവരുന്നതട്ട്. കറഷന്

കേടകേളവഴനി  നനിലവനില്  നല്കേനി  വരുന്ന  കറഷന്  സഭാധനങ്ങളുഫട  അളവട്ട്  ചുവഫട

കചേര്ക്കുന:
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വനിഭഭാഗല അരനി
(പ്രതനിമഭാസല)

കഗഭാതമ്പട്ട്
(പ്രതനിമഭാസല)

പഞസഭാര
(പ്രതനിമഭാസല)

മഫണണ
(പ്രതനിമഭാസല)

എ.എ.ടവ 28  കേനി.ഗഭാല  (ഒരു
കേഭാര്ഡനിനട്ട്)

7  കേനി.ഗഭാല  (ഒരു
കേഭാര്ഡനിനട്ട്)

ഓകരഭാ
അലഗത്തനിനുല
250 ഗഭാല വതീതല

ടവദതതതീകേരനിച
കുടുലബത്തനിനട്ട്

 ½ ലനിററുല
ടവദതതതീകേരനിക്കഭാത്ത
കുടുലബത്തനിനട്ട്  4
ലനിററുല

എ.എ.ടവ
ഒഴനിഫകേയുള്ള
മുന്ഗണനഭാ
വനിഭഭാഗല
(Priority)

കേഭാര്ഡനിഫല
ഓകരഭാ
അലഗത്തനിനുല
4 കേനി.ഗഭാല വതീതല

കേഭാര്ഡനിഫല
ഓകരഭാ
അലഗത്തനിനുല
1 കേനി.ഗഭാല വതീതല

മുന്ഗണകനതര
വനിഭഭാഗല
(സബ്സനിഡനി)
NP(S)

കേഭാര്ഡനിഫല
ഓകരഭാ
അലഗത്തനിനുല
2 കേനി.ഗഭാല വതീതല

ഇല ഇല

മുന്ഗണകനതര
വനിഭഭാഗല (കനഭാണ്
സബ്സനിഡനി)
NP(NS)

അരനിയുല  കഗഭാതമ്പുമുളഫപഫട  
6 കേനി.ഗഭാല (ഒരു കേഭാര്ഡനിനട്ട്)

ഇല

(ഡനി)  ഫപഭാതുവനിതരണ ശലഖേലവഴനി  മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനില്ഫപട  ഓകരഭാ
ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനുല  പ്രതനിമഭാസല  5  കേനികലഭാ  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  (4  കേനികലഭാ  അരനി  1
കേനികലഭാ  കഗഭാതമ്പട്ട്)  എ.എ.ടവ.  വനിഭഭാഗത്തനില്ഫപട  കേഭാര്ഡട്ട്  ഒന്നനിനട്ട്  35  കേനികലഭാ
ഗഭാല  ഭക്ഷല  ധഭാനലങ്ങള  (28  കേനികലഭാ  അരനി,  7  കേനികലഭാ  കഗഭാതമ്പട്ട്)  എന്നനിവ
സദൗജനലമഭായനി  നല്കേനിവരുന.  ഇതനിനട്ട്  പുറകമ  മുന്ഗണകനതര  സബ്സനിഡനി
വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  പ്രതനിമഭാസല  ആഫളഭാന്നനിനട്ട്  2  കേനികലഭാഗഭാല
അരനി  2  രൂപ  നനിരക്കനിലുല  മുന്ഗണകനതര  വനിഭഭാഗത്തനില്ഫപട  കേഭാര്ഫഡഭാന്നനിനട്ട്
പ്രതനിമഭാസല  6  കേനികലഭാഗഭാല  ഭക്ഷല  ധഭാനലവുല  (അരനി  8.90,  കഗഭാതമ്പട്ട്  6.70  രൂപ
നനിരക്കനില്)  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാഫത  കറഷന്  കേടകേളനിഫല  മറനിച്ചു  വനില്പന
തടയുന്നതനിനഭായനി  വകുപ്പുതല  പരനികശഭാധന  കൂടുതല്  ശക്തമഭാക്കനി  ഭക്ഷല
ധഭാനലങ്ങളുഫട  വനിതരണകത്തഭാതട്ട്,  കസ്റ്റഭാക്കനിഫന്റെ നനില,  വനിലവനിവര പടനികേ എന്നനിവ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള കേഭാണത്തക്ക രതീതനിയനില് പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വകുപനിഫല
ഉകദലഭാഗസര്  പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്  ഉറപട്ട്  വരുത്തുകേയുല  നനിയമലലഘനല
നടത്തുന്നവര്ഫക്കതനിഫര  കകേരള  കറഷനനിലഗട്ട്  ഓര്ഡര്  പ്രകേഭാരല  ശക്തമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുല ഫചേയ്യുന.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 391

(ഇ)  സലസഭാനഫത്ത  മുഴുവന്  കറഷന്  കേടകേളുല  കേമ്പമ്മ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കറഷന്  കേടകേളനികലയഭാവശലമഭായ  ഇ-കപഭാസട്ട്  (ഇലകകഭാണനികേട്ട്
കപഭായനിന്റെട്ട്  ഓഫെട്ട്  ഫസയനില്)  ഫമഷതീനുകേള  വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്  സടപകകേഭാഫയ
ചുമതലഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഫടണര് വനിളനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  RFP  (Request  for
proposal)  കഡഭാകേതഫമന്റെട്ട്  സനിവനില് സടപസട്ട് വകുപട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനി സടപകകേഭായട്ട്
ടകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  2017  മധലകത്തഭാടുകൂടനി  കറഷന്  സലവനിധഭാനല  പൂര്ണമഭായുല
കേമ്പമ്മ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ഇലകകഭാണനിക ട്ട് ത്രഭാസല ബകയഭാഫമടനികേട്ട് സലവനിധഭാനവുല

352 (376)  ശതീ  .    ഫകേ  .    രഭാജന് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവുല
സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനഫത്ത  എലഭാ  കറഷന്  കേടകേളനിലുല  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  ത്രഭാസട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശല  നടപനില്  വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ബകയഭാഫമടനികേട്ട്  സലവനിധഭാനല  എലഭാ  കറഷന്  കേടകേളനിലുല
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ടവദതതനി  ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല്  ഫകേഭാലല  ജനിലയനിഫല  പത്തനഭാപുരല
തഭാലൂക്കനിഫല  കറഭാസട്ട് മലയനിഫല  എ.ആര്.ഡനി.  123,  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിഫല  കദവനികുളല
തഭാലൂക്കനിഫല  ഇടമലക്കുടനിയനിലുള്ള  എ.ആര്.ഡനി.  125,  148,  കുറത്തനി  കുടനിയനിലുള്ള
എ.ആര്.ഡനി. 131 എന്നനിവ ഒഴനിഫകേയുള്ള സലസഭാനഫത്ത എലഭാ കറഷന് കേടകേളനിലുല
ഇലകകഭാണനികേട്ട് ത്രഭാസഭാണട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)  സലസഭാനഫത്ത  മുഴുവന്  കറഷന്  കേടകേളനിലുല  ബകയഭാഫമടനികേട്ട്
സലവനിധഭാനല ഏര്ഫപടുത്തുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമത്തനിഫന്റെ ലക്ഷലല

353  (377)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴനി  അലനി  :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   സലസഭാനത്തട്ട്  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമല  നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി
ബനഫപടട്ട്  ഇദൗ  നനിയമത്തനില്  വനിഭഭാവന  ഫചേയ്യുന്ന  പ്രകേഭാരമുള്ള  സലസഭാന
സര്ക്കഭാരനികന്റെതഭായ തനതു പദതനികേഫളഫന്തങ്കനിലുല തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഭക്ഷല വസ്തുക്കള പഭാഴഭാക്കനിക്കളയുന്നതട്ട് തടയുന്നതനിനഭായനി ഏഫതങ്കനിലുല
തരത്തനിലുള്ള നനിയമങ്ങകളഭാ പദതനികേകളഭാ സലസഭാനത്തട്ട് നനിലവനിലുകണഭാ;
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(സനി)  സലസഭാനത്തട്ട് പ്രതനിദനിനല പഭാഴഭാക്കനിക്കളയുന്ന ഭക്ഷല വസ്തുക്കളുഫടയുല
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുഫടയുല  അളവട്ട്  തനിടഫപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  ഏഫതങ്കനിലുല  തരത്തനിലുള്ള
കേണഫക്കടുപട്ട് സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിനുകേതീഴനിലുള്ള ഗസ്റ്റട്ട് ഹദൗസകേള, റസ്റ്റട്ട് ഹദൗസകേള,
യഭാത്രതീ  നനിവഭാസകേള,  മറട്ട്  കഹഭാടലുകേള  എന്നനിവ  ദനിനലപ്രതനി  പഭാഴഭാക്കനിക്കളയുന്ന
ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുഫട  കേണഫക്കടുക്കഭാറുകണഭാ;  ഇവനിടങ്ങളനില്  ഭക്ഷല  വസ്തുക്കള
പഭാഴഭാക്കുന്നതട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കേര്ശനമഭായ  എന്തട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഇതട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  അതനിഥനികേഫള  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്ന
തരത്തനിലുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേഭാറുകണഭാ; എങ്കനില് അതട്ട് പഭാലനിക്കഫപടുനഫണന്ന
കേഭാരലല ഉറപ്പു വരുത്തഭാറുകണഭാ;

(ഇ)  സലസഭാനത്തട്ട് സസകേഭാരല റകസ്റ്റഭാറന്റുകേളനിലുല കഹഭാടലുകേളനിലുല ഉളഫപഫട
ഭക്ഷല  വസ്തുക്കള  പഭാഴഭാക്കുന്നതട്ട്  തടയുന്നതനിനുല  ഫപഭാതുജനങ്ങൾക്കട്ട്  ഇദൗ
വനിഷയത്തനില്  ആവശലമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണല  നല്കുന്നതനിനുമഭായനി  ഭക്ഷല
സരക്ഷഭാ  നനിയമത്തനിഫന്റെകൂടനി  അടനിസഭാനത്തനില്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനികന്റെതഭായ
തനതു പദതനികേഫളഫന്തങ്കനിലുല തയ്യഭാറഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  എലഭാ  വനിഭഭാഗല  ജനങ്ങളക്കുല  പ്രകതലകേനിചട്ട്
മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  ഭക്ഷല  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയഭാണട്ട്  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ
നനിയമല, 2013 ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്. ഇതനിനഭായനി വലക്തമഭായ മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശ്ചയനിചട്ട്,
പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡട്ട്  കഫെഭാറല  തയ്യഭാറഭാക്കനി,  വനിവര  കശഖേരണല  നടത്തനി,
മുന്ഗണനക്കഭാഫര  കേഫണത്തനി  കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണല  ഫചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
ഉദലമമഭാണട്ട് നടനവരുന്നതട്ട്.  ഫപഭാതുവനിതരണ സമ്പ്രഭാദയലവഴനി വനിതരണല ഫചേയ്യുന്ന
ഭക്ഷല വസ്തുക്കള പഭാഴഭാക്കനിക്കളയുന്ന അവസ ശദയനില്ഫപടനിടനില. അലഭാഫതയുള്ള
ഭക്ഷല  വസ്തുക്കള  പഭാഴഭാക്കനിക്കളയുന്നതട്ട്  സലബനനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്
കേണഫക്കടുപട്ട് നടത്തനിയനിടനില.

(ഡനി)  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള  ഗസ്റ്റട്ട്  ഹദൗസകേള,  റസ്റ്റട്ട്
ഹദൗസകേള, യഭാത്രതീ നനിവഭാസകേള എന്നനിവനിടങ്ങളനിഫല ഭക്ഷല വസ്തുക്കളുഫട ഉപകഭഭാഗല
സലബനനിചട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കകേണതട്ട്  ഫപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്,  ടൂറനിസല  എന്നതീ
വകുപ്പുകേളഭാണട്ട്.

(ഇ)  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമത്തനില്  ഇതുസലബനനിചട്ട്  വലവസഫയഭാനല
നനിലവനിലനില. എന്നനിരുന്നഭാലുല ഇത്തരത്തനില് ഒരു കബഭാധവല്ക്കരണല സലബനനിചട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമല

354  (378) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാല :
ശതീ  .   സനി  .   ഫകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   ഫകേ  .   ബഭാബ :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖേട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമല പഭാസഭാക്കനിയകപഭാള കകേരളത്തനിഫന്റെ തഭാല്പരലങ്ങള
സലരക്ഷനിക്കുന്നതനില്  മുന്  യു.പനി.എ.  സര്ക്കഭാരുല  യു.ഡനി.എഫെട്ട്.  സര്ക്കഭാരുല  വതീഴ്ച
വരുത്തനിഫയന്ന ആകക്ഷപല ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് സലസഭാനല കനരനിടുന്ന
പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  എഫന്തലഭാല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിനട്ട്  അനുവദനിച്ചുവന്നനിരുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനല  വനിഹനിതല
പുനനഃസഭാപനിക്കണഫമന്ന ആവശലല പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാഫണന്നട്ട് കകേന്ദ്രല അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതുസലബനനിചട്ട്  മുഖേലമനനി  നടത്തനിയ  ചേര്ചയനില്  അധനികേ  ഭക്ഷല
ധഭാനല വനിഹനിതത്തനിഫന്റെ വനില ഉളഫപഫടയുള്ള കേഭാരലങ്ങളനില് തതീരുമഭാനത്തനിഫലത്തഭാന്
കകേരളവുമഭായനി  കൂടുതല്  ചേര്ച  നടത്തുഫമന്നട്ട്  കകേന്ദ്രല  ഉറപ്പു  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി)  5-7-2013  മുതല്  പ്രഭാബലലത്തനില്  വന്ന  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ
നനിയമല, 2013  നനിലവനില് വന്നട്ട്  365  ദനിവസത്തനിനുള്ളനില്തഫന്ന സലസഭാനങ്ങളനില്
നടപഭാക്കണഫമന്നഭാണട്ട്  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമല  അനുശഭാസനിക്കുന്നതട്ട്.
2-12-2013-ഫല സ.ഉ.(ടകേ)  നമ്പര്  53/13/ഭ.സനി.സ.വ.  ഉത്തരവുപ്രകേഭാരല കദശതീയ
ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമല  സലസഭാനത്തട്ട്  നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്
തതസത്തനില്  അലഗതീകേഭാരല  നല്കുകേയുണഭായനി.  എന്നഭാല്  ഇതുസലബനനിച്ചുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലഭനിചതട്ട്  ഏഫറ  ടവകേനിയഭാണട്ട്.  തുടര്ന്നട്ട്  മുന്ഗണനഭാ
വനിഭഭാഗക്കഭാഫര കേഫണത്തനി, മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശ്ചയനിചട്ട്,  പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡട്ട് കഫെഭാറല
തയ്യഭാറഭാക്കനി  കുടുലബത്തനിഫല  മുതനിര്ന്ന  വനനിതയുഫട  കഫെഭാകടഭാ  എടുക്കുകേയുല
വനിവരകശഖേരണല  നടത്തുകേയുല  ഫചേയ്തു.  ഡഭാറഭാ  എന്ടനിയനിഫല  അപഭാകേതകേള
പരനിഹരനിചട്ട്  എന്.ഐ.സനി.  വനികേസനിപനിഫചടുത്ത  റഭാങ്കനിലഗട്ട്  കസഭാഫട്ട് ഫവയറനിലൂഫട
സലസഭാനഫത്ത  75  തഭാലൂക്കട്ട്  സടപ ആഫെതീസകേളനിഫലയുല  6  സനിറനി  കറഷനനിലഗട്ട്
ഓഫെതീസകേളനികലയുല  (ആഫകേ  81)  മുന്ഗണന/മുന്ഗണകനതര കുടുലബങ്ങളുഫട കേരടട്ട്
പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരണത്തനിനഭായനി  തയ്യഭാറഭാക്കുകേയുല  അതനില്  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിഫല
ഫകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് തഭാലൂക്കട്ട്  സടപ ഓഫെതീസട്ട്,  എറണഭാകുളല  ജനിലയനിഫല എറണഭാകുളല
സനിറനി കറഷനനിലഗട്ട് ഓഫെതീസട്ട് എന്നനിവനിടങ്ങളനില് കേരടട്ട് പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുല
ഫചേയ്തു.  എന്നഭാല് കദശതീയഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമല  സലസഭാനത്തു നടപഭാക്കുന്നതനിഫന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ടവകുകേയുണഭായനി.



394      കകേരള നനിയമസഭ           ഫഫെബ്രുവരനി 27, 2017

ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരല  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  പ്രതനിവര്ഷല  ലഭലമഭായനി
ഫക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുഫട  അളവട്ട്,  അഡ്കഹഭാക്കട്ട്  വനിഹനിതമുളഫപഫട
സലസഭാനത്തനിനട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  ലഭനിച്ചുഫകേഭാണനിരുന്ന
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുഫട അളവനികനക്കഭാള കുറവഭായതനിനഭാല്,  ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരല
സലസഭാനത്തനിനട്ട് ലഭലമഭാകുന്ന ഭക്ഷലധഭാനലത്തനിഫന്റെ അളവട്ട് പുനര്നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനുല
സലസഭാനഫത്ത  മുഴുവന്  ആളുകേളക്കുല  കറഷന്  നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
ഭക്ഷലധഭാനലല നല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കണഫമനല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്
ആവശലഫപടുകേയുല വകുപ്പുമനനി തലത്തനിലുല ബഹു.  മുഖേലമനനി തലത്തനിലുല കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരുമഭായനി ടനി വനിഷയത്തനില് കനരനിടട്ട് കൂടനിക്കഭാഴച്കേള നടത്തുകേയുല ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.
ഫപഭാതുമഭാനദണ്ഡമനുസരനിചഭാണട്ട് അധനികേ വനിഹനിതല തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നതനിനഭാല്
കകേരളത്തനിനട്ട് മഭാത്രമഭായനി ഇക്കഭാരലത്തനില് മഭാറല വരുത്തഭാന് കേഴനിയനിലഭാഫയന്നട്ട് കകേന്ദ്രല
അറനിയനിച്ചു.  എന്നഭാല്  OMSS/ഇക്കകണഭാമനികേട്ട് നനിരക്കുകേളനില് കൂടുതല് ഭക്ഷലധഭാനലല
അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് തടസമനില എനല അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

കറഷന് കേടകേളുഫട നവതീകേരണല

355 (379) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവുല
സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  കറഷന്  കേടകേള  നവതീകേരനിക്കുന്ന  പദതനി
ആരലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കറഷന് കേടകേളനില് ഇലകകഭാണനികേട്ട്  കപഭായനിന്റെട്ട്  ഫസയനില്  (ഇ-കപഭാസട്ട്)
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  വനിശദഭാലശല
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലസഭാനഫത്ത  എലഭാ  കറഷന്  കേടകേളനിലുല  കേമ്പമ്മ്യൂടര്വല്ക്കരണല
എന്നകത്തക്കട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുഫമന്നഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) സമ്പൂര്ണ കേമ്പമ്മ്യൂടര്വല്ക്കരണത്തനിഫന്റെ പ്രതീ-ടപലറട്ട് പദതനി,  കമഭാഡല്
ടപലറട്ട്  പദതനി  എന്നനിവയുഫട  ഭഭാഗമഭായനി  സലസഭാനഫത്ത  ഫതരഫഞ്ഞടുത്ത  22
കറഷന് കേടകേഫള  (14  എണല തനിരുവനന്തപുരല ജനിലയനിലുല  8  എണല എറണഭാകുളല
ജനിലയനിലുല)  ഒകര നനിറത്തനിലുല  മഭാതൃകേയനിലുമുള്ള ഫപയനിന്റെനിലഗട്ട്,  ഇലകനിഫെനികക്കഷന്,
തറ  ടടല്  പഭാകേല്,  ഫനയനില  കബഭാര്ഡട്ട്  സഭാപനിക്കല്,  കസ്റ്റഭാക്കട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്
സഭാപനിക്കല് എന്നതീ കജഭാലനികേള ഫചേയട്ട് നവതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ഉണട്ട്.  ബകയഭാഫമടനികേട്ട്  സലവനിധഭാനങ്ങള  ഉളഫക്കഭാളന്ന  ഇ-കപഭാസട്ട്
(ഇലകകഭാണനികേട്ട്  കപഭായനിന്റെട്ട്  ഓഫെട്ട്  ഫസയനില്)  ഫമഷതീനുകേള  വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്
സടപകകേഭാഫയ ചുമതലഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇ-കപഭാസട്ട്  ഫമഷതീനുകേള വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്
ഫടണര് വനിളനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  RfP  (Request  for  Proposal)  കഡഭാകേതഫമന്റെട്ട്
സനിവനില് സടപസട്ട് വകുപട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനി സടപകകേഭായട്ട് ടകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  2017  മധലകത്തഭാഫട  എലഭാ കറഷന് കേടകേളനിലുല  കേമ്പമ്മ്യൂടര്വല്ക്കരണല
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുഫമന്നഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.

നനിയമനങ്ങള

356  (380)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലസതീര് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല  സനിവനില്  സടപസട്ട്  വകുപട്ട്  മനനിയുഫട  കേതീഴനിലുള്ള  ഓകരഭാ
വകുപ്പുകേളനിലുല ഏഫതലഭാല തസ്തനികേകേളനില്  1-2-2017-നട്ട് ഒഴനിവുകേള നനിലവനിലുണട്ട്;

(ബനി) ഇവ സലബനനിച തസ്തനികേ, ഒഴനിവുകേളുഫട എണല, റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് നനിലവനില്
വന്ന തതീയതനി, കേഭാലഭാവധനി തതീരുന്ന തതീയതനി, എത്ര കപര്ക്കട്ട് നനിയമനല നലനി എന്നതീ
വനിവരല നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) വനിവരല കശഖേരനിച്ചു വരുന.

മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാര്

357 (381)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ  :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവുല
സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാര് അനുവദനിക്കണഫമന്നട്ട് അഭലര്തനിചട്ട് കുഴനിപനിളളനി സര്വ്വതീസട്ട്
സഹകേരണ  ബഭാങ്കട്ട്  അധനികൃതര്  സര്ക്കഭാരനില്  അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിരുകന്നഭാ;
എങ്കനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് സസതീകേരനിച തുടര് നടപടനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാറനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനല  എന്നകത്തയട്ട്
ആരലഭനിക്കഭാനഭാകുഫമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  സമര്പനിചനിരുന.  അകപക്ഷയനികന്മല് സഭാധലതഭാ  പഠനല നടത്തനി
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാന്  ആവശലഫപടനിട്ടുണട്ട്.  പഠന  റനികപഭാര്ടനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ജതീവനക്കഭാരുഫട ലഭലതകൂടനി കേണക്കനിഫലടുത്തട്ട് ഈ വനിഷയത്തനില് തുടര് നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.
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അരനിവനില

358 (382)  ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സർക്കഭാർ അധനികേഭാരത്തനില് വരുകമ്പഭാള ജയ-മട ഇനല അരനികേളുഫട
ചേനിലറവനില  കേനികലഭായട്ട്  എത്ര  രൂപ  ആയനിരുനഫവനല  ഇകപഭാള  അവയുഫട  വനില
എത്രയഭാഫണനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഫപഭാതുകേകമ്പഭാളത്തനില് അരനിവനില കേനികലഭാഗഭാമനിനട്ട്  10  രൂപയട്ട് മുകേളനില്
വര്ദനിക്കുവഭാനുണഭായ സഭാഹചേരലല പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാഫയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേകമ്പഭാള  ഇടഫപടലനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  2016  നവലബര്,  ഡനിസലബര്
മഭാസങ്ങളനിലുല,  2017  ജനുവരനിമഭാസത്തനിലുല  എത്ര  തുകേ  അനുവദനിച്ചുഫവന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  കറഷന്  വനിതരണത്തനിലുണഭായ  അപഭാകേതയുല
എഫെട്ട്.സനി.ഐ.  കഗഭാഡദൗണുകേളനിഫല  കൂലനിപ്രശ്നല  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിലുണഭായ
പരഭാജയവുല അരനിവനില ക്രമഭാതതീതമഭായനി വര്ദനിക്കുവഭാനുണഭായ കേഭാരണങ്ങളഭാഫണന്നട്ട്
കേരുതുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വരുകമ്പഭാള  ജയ  അരനിയുഫട  വനില
കേനികലഭായട്ട്  30  രൂപയുല മട അരനിയുഫട വനില കേനികലഭായട്ട്  34.50  രൂപയുല ആയനിരുന.
ഇകപഭാള  ജയ  അരനിയുഫട  വനില  45  രൂപയുല  മടവടനി  അരനിയുഫട  വനില  40
രൂപയുമഭാണട്ട്.

(ബനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആനഭാപ്രകദശട്ട്  ജയ  അരനിയുഫടയുല  മടവടനി
അരനിയുഫടയുല  വനിലയനിലഭാണട്ട്  വര്ദനവട്ട്  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഫതക്കന്
സലസഭാനങ്ങളനിലുണഭായ കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനങ്ങളുഫട ഫെലമഭായനി സലഭവനിക്കുന്ന
ഉല്പഭാദനക്കുറവട്ട്  സലസഭാനത്തനികലയ്ക്കുള്ള  അരനി  വരവനിഫന  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട് അരനിയുഫട വനില വര്ദനവനിഫന്റെ ഒരു പ്രധഭാന കേഭാരണല.  മറനിനല
അരനിയുഫട  വനിലയനില്  ഈ  വര്ദനവട്ട്  കേഭാണഭാത്തതട്ട്  അവ  വലഭാപകേമഭായനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കഫപടുന്ന ഇനങ്ങളഭായതുഫകേഭാണഭാണട്ട്.

(സനി)  കേകമ്പഭാള ഇടഫപടലനിനഭായനി നവലബര് മഭാസത്തനില്  18.58  കകേഭാടനി രൂപ
സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഡനിസലബര്,  ജനുവരനി  മഭാസങ്ങളനില്  തുകേ
അനുവദനിചനിടനില.  എന്നഭാല്  ആഫകേ  ബജറട്ട്  വനിഹനിതമഭായ  150  കകേഭാടനി  രൂപയുല
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമല  നടപനിലഭാക്കനിയനിഫലന്ന
കേഭാരണത്തഭാല്  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  എ.പനി.എല്.  നനിരക്കനില്  ലഭലമഭായനിരുന്ന
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള 2016 നവലബര് മുതല് തഭാങ്ങുവനില നനിരക്കട്ട് ഈടഭാക്കനിഫക്കഭാണ്ടുള്ള
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  ലഭലമഭായതനിലൂഫട  വന്ന  അനനിശ്ചനിതഭാവസ,
മുന്കേഭാലങ്ങളനില്  ഫമഭാത്തവലഭാപഭാരനികേള  നല്കേനിവന്നനിരുന്ന  അടനികലനി
നല്കേനിഫയങ്കനികല ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള കേയറനി നല്കുകേയുള എന്ന ആവശലത്തനികന്മല്
എഫെട്ട്.സനി.ഐ.  ഫതഭാഴനിലഭാളനികേള  നടത്തനിയ  പണനിമുടക്കല,  എഫെട്ട്.സനി.ഐ.
അധനികൃതരുഫട  ഭഭാഗത്തു നനിനണഭാകകേണനിയനിരുന്ന സമകയഭാചേനിത ഇടഫപടലുകേളുഫട
അഭഭാവല,  നനിസഹകേരണ  മകനഭാഭഭാവല  എന്നനിവ  അരനിയുഫട  വനിലയനില്  കനരനിയ
വര്ദനവനിനട്ട്  കേഭാരണമഭായനിട്ടുണട്ട്.  വനിവനിധ  ചേര്ചകേളുഫടയുല  ഭക്ഷലധഭാനല  വനിതരണല
തടസഫപടുത്തുന്നവര്ഫക്കതനിഫര  കേര്ശന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുഫമനള്ള
നനിലപഭാടനിഫന്റെയുല  ഫെലമഭായനി  എഫെട്ട്.സനി.ഐ.  കഗഭാഡദൗണുകേളനിലുണഭായ  കൂലനിത്തര്ക്കല
സലബനനിച  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിചട്ട്  അരനി  കഗഭാഡദൗണുകേളനില്നനിന്നട്ട്
വനിട്ടുകേനിട്ടുന്നതനിനട്ട് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

കറഷന് സമ്പ്രഭാദയല കുറമറതഭാക്കല്

359 (383) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാല : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവുല
സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് എത്ര റതീഫടയനില് കറഷന് ഡതീലർമഭാരഭാണുള്ളതട്ട് ; കറഷന്
കേടകേളവഴനി എഫന്തഭാഫക്ക സഭാധനങ്ങളഭാണട്ട് കേഭാര്ഡട്ട് ഉടമകേളക്കട്ട് വനിതരണല ഫചേയ്തു
വരുന്നതട്ട്;  ഈ  ഓകരഭാ  വസ്തുക്കളക്കുല  കേഭാര്ഡടമകേള  നല്കകേണ  വനില  കേഭാര്ഡട്ട്
ഉടമകേളുഫട തരലതനിരനിവനുസരനിചട്ട് ഈടഭാക്കുന്ന വനില എന്നനിവ എത്രഫയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്.  ഉളഫപഫട  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിനുല
അനുവദനിക്കഫപടനിട്ടുള്ള കറഷന് സഭാധനങ്ങളുഫട അളവട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കറഷന്  കേടകേളവഴനി  വനിറഴനിക്കുന്ന  അരനി,  കഗഭാതമ്പട്ട്  ഉളഫപഫടയുള്ള
എലഭാ  സഭാധനങ്ങളക്കുല  നല്കേനിവരുന്ന  കേമ്മേതീഷന്  എത്ര  വതീതഫമനല  ഇതട്ട്
എനമുതലഭാണട്ട് നല്കേനി വരുന്നഫതനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ജതീവനിതഫചലവനില്  വന്നനിട്ടുള്ള  വലതലഭാസത്തനിനനുസരനിചട്ട്  എലഭാ
കമഖേലകേളനിലുല  കൂലനി  വര്ദനവുല  ശമ്പള  വര്ദനവുല  നടത്തുകമ്പഭാള  കറഷന്
കേചവടക്കഭാര്ക്കട്ട്  മഭാത്രല  ഇതട്ട്  ലഭനിക്കഭാഫത  കപഭാകുന്നതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) കകേരളത്തനിഫല കറഷന് സമ്പ്രദഭായല കുറമറ രതീതനിയനില് നടപഭാക്കുന്നതനിഫന
ക്കുറനിചട്ട്  ഏഫതങ്കനിലുല  തരത്തനിലുള്ള  പഠനല  സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  കറഷന്
ഡതീലര്മഭാരുഫട ജതീവകനഭാപഭാധനിക്കട്ട് അനുസൃതമഭായനി കവതനവുല കേമ്മേതീഷനുല നല്കേഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ&ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില്  14335  റതീഫടയനില്  കറഷന്

ഡതീലര്മഭാരഭാണുള്ളതട്ട്. എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്. ഉളഫപഫട ഓകരഭാ വനിഭഭാഗത്തനിനുല

കറഷന്  കേടകേള  വഴനിയുള്ള  കറഷന്  സഭാധനങ്ങളുഫട  വനിതരണല  സലബനനിച്ചുള്ള

വനിശദഭാലശങ്ങള ചുവഫട കചേര്ക്കുന.

ഇനല ഒകരഭാ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുമുള്ള വനിതരണക്രമല

എ.എ.ടവ. എ.എ.ടവ
ഒഴനിഫകേയുള്ള
മുന്ഗണനഭാ
വനിഭഭാഗല
(Priority)

മുന്ഗണകനതര
വനിഭഭാഗല
(സബ്സനിഡനി)
NP(S)

മുന്ഗണകനതര
വനിഭഭാഗല  (കനഭാണ്
സബ്സനിഡനി)
NP(NS)

അരനി 28 കേനി.ഗഭാല
(ഒരു  കേഭാര്ഡനിനട്ട്)
സദൗജനലമഭായനി

കേഭാര്ഡനിഫല
ഓകരഭാ
അലഗത്തനിനുല  4
കേനി.ഗഭാല  വതീതല
സദൗജനലമഭായനി

കേഭാര്ഡനിഫല
ഓകരഭാ
അലഗത്തനിനുല  2
കേനി.ഗഭാല  വതീതല
കേനി.ഗഭാമനിനട്ട്  2
രൂപ നനിരക്കനില്

അരനിയുല
കഗഭാതമ്പുമുളഫപഫട
6 കേനി.ഗഭാല  (ഒരു
കേഭാര്ഡനിനട്ട്)
അരനി
കേനി.ഗഭാമനിനട്ട്
8.90  രൂപ
നനിരക്കനിലുല
കഗഭാതമ്പട്ട്
കേനി.ഗഭാമനിനട്ട്
6.70  രൂപ
നനിരക്കനിലുല

കഗഭാതമ്പട്ട് 7 കേനി.ഗഭാല  (ഒരു
കേഭാര്ഡനിനട്ട്)
സദൗജനലമഭായനി

കേഭാര്ഡനിഫല
ഓകരഭാ
അലഗത്തനിനുല  
1 കേനി.ഗഭാല വതീതല
സദൗജനലമഭായനി

ഇല

പഞസഭാര ഒരലഗത്തനിനട്ട്  250  ഗഭാല  വതീതല
കേനി.ഗഭാമനിനട്ട് 13.50 രൂപ നനിരക്കനില്

ഇല ഇല

മഫണണ ടവദതതതീകേരനിച  വതീടനിഫല  കേഭാര്ഡനിനട്ട്   ½ ലനിററുല  ടവദതതതീകേരനിക്കഭാത്ത
വതീടനിഫല കേഭാര്ഡനിനട്ട് 4 ലനിററുല ലനിററനിനട്ട് 21 രൂപ നനിരക്കനില്
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(സനി) കറഷന് ഡതീകലഴട്ട് കേമ്മേതീഷന്

അരനി, കഗഭാതമ്പട്ട് എന്നനിവ വനിഫടടുക്കുന്നതനിനട്ട് സലസഭാനഫത്ത കറഷന് ഫമഭാത്ത

വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട്  കേസനിന്റെലനിനട്ട്  പരമഭാവധനി  60  രൂപയുല  കറഷന്  ചേനിലറ

വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട് കേസനിന്റെലനിനട്ട് പരമഭാവധനി 100 രൂപയുല 1-1-2015 മുതല് കേമ്മേതീഷനഭായനി

അനുവദനിച്ചുവരുന.  കസഭാണനിഫന്റെ  ടദര്ഘലത്തനിനനുസരനിചട്ട്  കേമ്മേതീഷന്  നനിരക്കനില്

കനരനിയ വലതലഭാസല വരുന്നതഭാണട്ട്.

മഫണണ

മഫണണ  ഫമഭാത്തവലഭാപഭാരനികേളുഫട  ഡതീലര്  കേമ്മേതീഷന്  20-12-2016  മുതല്

കേനി.  ലനിററനിനട്ട്  714.18  രൂപയുല  മഫണണ  റതീഫടയനില്  വലഭാപഭാരനികേളുഫട  ഡതീലര്

കേമ്മേതീഷന് 1-1-2015 മുതല് കേനി. ലനിററനിനട്ട് 218.75 രൂപയുല അനുവദനിച്ചുവരുന.

പഞസഭാര

കറഷന്  പഞസഭാര  വനിഫടടുക്കുന്നതനിനട്ട്  റതീഫടയനില്  കറഷന്  ഡതീകലഴനിനട്ട്

കേസനിന്റെലനിനട്ട് 15 രൂപ കേമ്മേതീഷന് അനുവദനിച്ചുവരുന.

(ഡനി&ഇ) സലസഭാനത്തട്ട് നനിലവനിലുള്ള കറഷനനിലഗട്ട് സമ്പ്രഭാദയല അനുസരനിച്ചുല

കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരവുല  കറഷന് കേട ഉടമയട്ട്  കേമ്മേതീഷന്/മഭാര്ജനിന്

എന്ന  നനിലയനില്  ഭക്ഷല  ധഭാനലങ്ങളുഫട  വനിതരണഫത്ത  അടനിസഭാനഫപടുത്തനി

പ്രതനിഫെലല  നല്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  വലവസയുള്ളതട്ട്.  കകേരളത്തനിഫല  കറഷന്

വനിതരണഫത്ത കുറമറ രതീതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിഫനപറനി പഠനിക്കുവഭാന് ശതീമതനി നനികവദനിത

പനി.  ഹരന്.  ഐ.എ.എസട്ട്.-ഫന  അദലക്ഷയഭാക്കനി  ഒരു  കേമ്മേതീഷഫന  സര്ക്കഭാര്

നനിയമനിചനിരുന.  ഈ  കേമ്മേതീഷന്റെ  പഠന  റനികപഭാര്ടനില്  കറഷന്  വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട്

നതീതനിപൂര്വ്വമഭായ  കേമ്മേതീഷന്  നല്കേണഫമന്നട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  രഭാജലഫത്ത

ഫപഭാതുവനിതരണ  സമ്പ്രഭാദയല  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2013-ല്  ഭഭാരത  സര്ക്കഭാര്

പഭാസഭാക്കനിയ  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമല  സലസഭാനത്തട്ട്  നടപഭാക്കുന്നതനിഫന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  കറഷന്  വലഭാപഭാരനികേളക്കുള്ള  പഭാകക്കജട്ട്  സലബനനിചട്ട്  പഠനിക്കുവഭാന്

കറഷന്  വലഭാപഭാരനി  പ്രതനിനനിധനികേള,  സനിവനില്  സടപസട്ട്  ഡയറക്ടര്,  സനിവനില്

സടപസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്,  ഫതഭാഴനില്  വകുപട്ട്  പ്രതനിനനിധനി,  ഡബ്ലൈമ്മ്യൂ.എഫെട്ട്.പനി.

പ്രതനിനനിധനി  എന്നനിവര്  ഉളഫപട  ഒരു  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുല  ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.

സമനിതനി റനികപഭാര്ടട്ട് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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കറഷന് വനിതരണത്തനിഫല അപഭാകേത

360 (384) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കറഷന് വനിതരണത്തനിഫല അപഭാകേതകേള ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  അര്ഹരഭായ  ലക്ഷക്കണക്കനിനട്ട്  കപഫര  ഒഴനിവഭാക്കനിയതഭായ

പരഭാതനിയനികന്മല് എന്തട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുഫവന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമല,  2013  പൂര്ണമഭായ  കതഭാതനില്

നടപഭാക്കുഫപടുകമ്പഭാള  പ്രസ്തുത  അപഭാകേതകേള  പൂര്ണമഭായുല  ഒഴനിവഭാക്കഭാന്

കേഴനിയുഫമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി)  കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമല,  2013  നടപഭാക്കുന്നതനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗഫത്ത  കേഫണത്തുവഭാന്  കറഷന്  കേടകേളവഴനി  വനിതരണല  ഫചേയ

പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡട്ട് കഫെഭാറങ്ങളനില്നനിനല ലഭലമഭായ കരഖേകേളുഫട അടനിസഭാനത്തനില്

ഡഭാറഭാ  എന്ടനി  നടത്തുകേയുല സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള റഭാങ്കനിലഗട്ട്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള

പ്രകേഭാരല  20-10-2016-നട്ട്  കേരടട്ട്  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുല  ടനി

പടനികേയനില് ആകക്ഷപകമഭാ/പരഭാതനികേകളഭാ ഉഫണങ്കനില് ഫവരനിഫെനികക്കഷന് കേമ്മേനിറനികേളനില്

നല്കുവഭാനഭായനി അവസരല ഒരുക്കുകേയുല ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഫവരനിഫെനികക്കഷന് കേമ്മേനിറനികേളനില്

പരഭാതനിയുള്ളപക്ഷല  അപതീല്  കേമ്മേനിറനിക്കട്ട്  പരഭാതനി  നല്കുവഭാന്  അവസരല

നല്കേനിയനിരുന.  പരഭാതനിക്കഭാഫര കനര്ക്കഭാഴ്ചയട്ട് വനിളനിക്കുകേയുല അടനിസഭാന കരഖേകേള

പരനികശഭാധനിക്കുകേയുല  ഫചേയട്ട്  പടനികേയനില് മഭാറല  വരുത്തുകേയുല അന്തനിമ  പടനികേയുഫട

അലഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  ഗഭാമസഭയട്ട്  10-2-2017-നട്ട്  ടകേമഭാറുകേയുല  ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി

പടനികേ  അലഗതീകേരനിചട്ട്  തനിരനിഫകേ  ലഭലമഭായ  ഉടന്തഫന്ന  അന്തനിമ  പടനികേ

പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  2017  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസകത്തഭാഫട  കറഷന്  കേഭാര്ഡകേള

അചടനിചട്ട് വനിതരണല ഫചേയ്യഭാന് സഭാധനിക്കുഫമന്നഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്. അര്ഹരഭായവഫര

ഒഴനിവഭാക്കനി എന്ന ആകരഭാപണത്തനില് കേഴമ്പനില.  അനര്ഹര് കേടന കൂടനിയനിട്ടുഫണങ്കനില്

അക്കഭാരലല പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുല ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്.
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361 (385) ശതീ  .   വനി  .   ഫകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല  വസ്തുക്കളനിഫല  മഭായല  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സലസഭാനത്തട്ട്
എവനിഫടഫയലഭാല  സലവനിധഭാനങ്ങള  ഉഫണനല  നനിലവനിലുളള  സലവനിധഭാനങ്ങള
പരലഭാപ്തമഭാകണഭാഫയനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭക്ഷല  വസ്തുക്കളുഫട  ശുദത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഓകരഭാ  തകദ്ദേശ
ഭരണ  സഭാപനത്തനിലുല  ആവശലമഭായ  സലവനിധഭാനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കേഭാരലല
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാഫയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനിഫല  മഭായല  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തനിരുവനന്തപുരല,
എറണഭാകുളല,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  എന്നതീ  ജനിലകേളനില്  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുഫട
നനിയനണത്തനില് മൂന്നട്ട്  കമഖേലഭാ ലഭാബകേളുല പത്തനലതനിടയനില് ഒരു ജനിലഭാ  ഫഡട്ട്
കസഫനി ലഭാബല പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാഫത തനിരുവനന്തപുരല,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്
എന്നതീ  ലഭാബകേളുഫട  നനിയനണത്തനില്  രണട്ട്  ഫമഭാടബല്  ഫടസ്റ്റനിലഗട്ട്  ലഭാബകേളുല
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കറഷന് കേഭാര്ഡകേളുഫട മുന്ഗണനഭാ പടനികേ

362 (386) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവുല
സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കറഷന് കേഭാര്ഡകേളുഫട മുന്ഗണനഭാ പടനികേയുഫട കേരടട്ട് സലബനനിചട്ട് എത്ര
പരഭാതനികേള  ലഭനിച്ചുഫവനല  എത്ര  പരഭാതനികേളനില്  പരനിഹഭാരല  കേണ്ടുഫവനല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2016  നവലബര്,  ഡനിസലബര്,  2017  ജനുവരനി  എന്നതീ  മഭാസങ്ങളനില്
കറഷന്  സഭാധനങ്ങള  കേഭാര്ഡടമകേളക്കട്ട്  യഥഭാസമയല  വനിതരണല  ഫചേയ്യുവഭാന്
കേഴനികഞ്ഞഭാ; ഇഫലങ്കനില് അതനിനനിടയഭാക്കനിയ കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ കേഭാലയളവനില് എത്ര ഫമടനികേട്ട്  ടണ് അരനിയുല കഗഭാതമ്പുല കകേന്ദ്രല
അനുവദനിച്ചു;  അതനില്  എത്ര  ഫമടനികേട്ട്  ടണ്  എഫെട്ട്.സനി.ഐ.  കഗഭാഡദൗണുകേളനില്
നനിനല ലനിഫട്ട് ഫചേയ്യുകേയുണഭായനി;
37/2020



402      കകേരള നനിയമസഭ           ഫഫെബ്രുവരനി 27, 2017

(ഡനി)  എഫെട്ട്.സനി.ഐ. കഗഭാഡദൗണുകേളനിഫല ഫതഭാഴനില്തര്ക്കലമൂലല അനുവദനിച
അരനിയുല കഗഭാതമ്പുല യഥഭാസമയല ലനിഫട്ട് ഫചേയ്യുന്നതനില് ബദനിമുട്ടുണഭാക്കനികയഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത ഫതഭാഴനില്ത്തര്ക്കല എപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  ഒത്തുതതീര്പഭാക്കനിയഫതനല
ഇതുമൂലല  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുഫട  അധനികേബഭാദലത
പ്രതനിവര്ഷല ഉണഭാകുഫമനല ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ലഭനിച പരഭാതനികേളുഫട എണല - 16,73,422

പരനിഹഭാരല കേണ പരഭാതനികേളുഫട എണല - 12,43,153

(ബനി)  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമല  നടപനിലഭാക്കനിയനിഫലന്ന  കേഭാരണത്തഭാല്
സലസഭാനത്തനിനട്ട്  എ.പനി.എല്.  നനിരക്കനില്  ലഭലമഭായനിരുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളക്കട്ട്
2016  നവലബര് മുതല് തഭാങ്ങുവനില നനിരക്കട്ട് ഈടഭാക്കനിഫക്കഭാണ്ടുല 2016  ജൂണ് വഫര
നല്കേനി വന്നനിരുന്ന എ.പനി.എല്.,  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുഫട
അധനികേ  അകലഭാടട്ട്ഫമന്റെട്ട്  (അഡ്കഹഭാക്കട്ട്)  ഇനനികമല്  നല്കകേണതനിഫലന്നട്ട്
തതീരുമഭാനനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകേയുണഭായനി.  നവലബര്  മുതല്
ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമല സലസഭാനത്തട്ട് നടപനില് വരുകത്തണ സഭാഹചേരലമുണഭാവുകേയുല
ഇതട്ട്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിഫന കബഭാദലഫപടുത്തുകേയുല  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് സമ്മേര്ദല
ഫചേലുത്തുകേയുല  ഫചേയതനിഫന്റെ  ഫെലമഭായനി  25-10-2016-ല്  ഭക്ഷലഭദതഭാ
നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുഫട  അകലഭാടട്ട്ഫമന്റെട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നട്ട്
ലഭലമഭാകുകേയുല ഫചേയ്തു. നവലബര് കേസഭാടയനികലക്കുള്ള ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള വനിഫടടുകക്കണ
ഏകേകദശല ഒരുമഭാസക്കഭാലയളവട്ട് ഇപ്രകേഭാരല അനനിശ്ചനിതഭാവസയനില് നഷ്ടഫപടുകേയുണഭായനി.
അടനികലനിയുഫട  കപരുപറഞ്ഞട്ട് എഫെട്ട്.സനി.ഐ.  ഫതഭാഴനിലഭാളനികേള പണനിമുടക്കുകേയുല
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  കേയറനി  നല്കേഭാതനിരനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരലവുമുണഭായനി.  കമല്
പറയഫപട  പ്രകേഭാരല  2016  നവലബര്,  ഡനിസലബര്,  2017  ജനുവരനി  കേസഭാടകേളനിഫല
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുഫട വനിഫടടുപനില് വന്ന കേഭാലതഭാമസല പരനിഗണനിചട്ട്  2016  നവലബര്
മഭാസഫത്ത  കറഷന്  വനിതരണല  (അരനി,  കഗഭാതമ്പട്ട്)  31-12-2016  വഫരയുല  2016
ഡനിസലബര്  മഭാസഫത്ത  കറഷന്  വനിതരണല  14-1-2017  വഫരയുല  2017  ജനുവരനി
മഭാസഫത്ത  കറഷന്  വനിതരണല  ഫകേഭാലല,  ആലപ്പുഴ,  ഇടുക്കനി,  എറണഭാകുളല,
പഭാലക്കഭാടട്ട്, മലപ്പുറല, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്, കേണ്ണൂര് എന്നതീ ജനിലകേളനില് 4-2-2017 വഫരയുല
കകേഭാടയല ജനിലയനില് 11-2-2017 വഫരയുല ദതീര്ഘനിപനിചട്ട് നല്കുകേയുണഭായനി. ഇകപഭാള
ഫഫെബ്രുവരനി,  2017  കേസഭാടയനിഫല  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുഫട  വനിഫടടുപട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
വനിതരണല നടനഫകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
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(സനി)  നവലബര്,  ഡനിസലബര്,  ജനുവരനി മഭാസങ്ങളനില് കകേന്ദ്രല അനുവദനിചതുല
എഫെട്ട്.സനി.ഐ.  കഗഭാഡദൗണുകേളനില്നനിന്നട്ട്  വനിഫടടുത്തതുമഭായ  (ലനിഫട്ട്  ഫചേയ)
അരനിയുഫടയുല കഗഭാതമ്പനിഫന്റെയുല അളവട്ട്

അളവട്ട്-ഫമ. ടണനില്

മഭാസല അരനി കഗഭാതമ്പട്ട്

അനുവദനിച
അളവട്ട്

വനിഫടടുത്ത
അളവട്ട്

അനുവദനിച
അളവട്ട്

വനിഫടടുത്ത
അളവട്ട്

2016 നവലബര് 95715.792 95715.792 23038.291 23038.291

2016 ഡനിസലബര് 102174.866 102174.866 16579.217 16579.217

2017 ജനുവരനി 102174.866 100891.55721 16579.217 16563.696695

(ജനുവരനി  കേസഭാടയനില്  വനിഫടടുക്കഭാനവകശഷനിക്കുന്ന  1283.308790  ഫമ.ടണ്
അരനിയുല  15.520305  ഫമ.ടണ്  കഗഭാതമ്പുല  കകേഭാടയല  ജനിലയനിഫല  ചേനിങ്ങവനല
ഡനികപഭായനില്  തുടര്ചയഭായ  വഭാഗണ്  കപഫസന്റെട്ട്  മുഖേഭാന്തരല  വനിഫടടുക്കഭാന്
കേഴനിയഭാതനിരുന്നതഭാണട്ട്.  ആയതട്ട്  വനിഫടടുക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്  നനിന്നട്ട്
അനുമതനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് കേത്തു നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. )

(ഡനി) അഫത

(ഇ)  ഉകദലഭാഗസതലത്തനിലുല  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനിലുല  വനിവനിധ  ഫതഭാഴനിലഭാളനി
സലഘടനഭാ  പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  നടത്തനിയ ചേര്ചകേളുഫടയുല  സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച
കേര്ശന  നനിലപഭാടുകേളുഫടയുല  ഫെലമഭായഭാണട്ട്  ഫതഭാഴനില്ത്തര്ക്കല  ഒത്തുതതീര്പഭായതട്ട്.
ഫതഭാഴനിലഭാളനി  പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  നടത്തനിയ വനിവനിധ  ചേര്ചകേളനില്  തതീരുമഭാനമഭായ
പ്രകേഭാരല  സടപകകേഭാ പൂര്ണമഭായുല  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണല ആരലഭനിക്കുന്നതുവഫര
കലഭാഡനിനട്ട് പരമഭാവധനി 750 രൂപയുല നനിലവനില് 750 രൂപയനില് തഭാഫഴ  അധനികേകൂലനി
നല്കേനിവരുന്ന സലങ്ങളനില് പ്രസ്തുത തുകേ മഭാത്രമഭായുല പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് മഫറഭാരു
രതീതനി  തുടരുന്നതനിനഭാല് കലഭാഡട്ട്  ടഭാര്കപഭാളനിന് മൂടനിഫക്കടനി  ഫകേഭാടുക്കുന്ന കലഭാറനിഫകേടട്ട്
ചുമടട്ട് ഫതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് അരനി കലഭാഡനിനട്ട്  130 രൂപയുല കഗഭാതമ്പട്ട് കലഭാഡനിനട്ട്  240
രൂപയുല  പ്രകേഭാരല  ഫകേട്ടുകൂലനി  മഭാത്രമഭായുല  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
വഭാതനില്പടനി  വനിതരണല  പൂര്ണമഭായുല  ആരലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  പ്രസ്തുത  ഫചേലവുകേള
അവസഭാനനിക്കുഫമന്നതനിനഭാല് അധനികേബഭാധലത പ്രതനിവര്ഷല ഉണഭാകുന്നനില.
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ഫമഭാടബല് മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാര്

363 (387) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ഭക്ഷലവുല

സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മലപ്പുറല  ജനിലയനിഫല  ഭൂരനിഭഭാഗല  ആദനിവഭാസനികേള  വസനിക്കുന്ന  നനിലമ്പൂര്

മണ്ഡലത്തനില്  അവര്ക്കട്ട്  പ്രകയഭാജനഫപടുന്ന  രതീതനിയനിൽ  ഫമഭാടബല്  മഭാകവലനി

കസ്റ്റഭാര് സദൗകേരലല ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

ആദനിവഭാസനികേള ഭൂരനിഭഭാഗല  വസനിക്കുന്ന നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിഫല മൂകത്തടല,

കേരുളഭായനി  എന്നതീ  പഞഭായത്തുകേളനിഫല  തതീക്കടനി  കകേഭാളനനി,  കേല്ക്കുളല  കകേഭാളനനി,

മുണക്കടവട്ട്  കകേഭാളനനി,  ഫനടുങ്കയല  കകേഭാളനനി  എന്നതീ  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ  കമഖേലയനില്

സടപകകേഭാ  ഫമഭാടബല്  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാറനിഫന്റെ  കസവനല  നനിലവനില്

ലഭലമഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിഫല  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലുല

സടപകകേഭായുഫട വനില്പനശഭാലകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

സടപകകേഭാ വനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങളുഫട പ്രവര്ത്തനല

364  (388) ശതീ  .   എല  .   സസരഭാജട്ട് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവുല

സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനഫത്ത  സനിവനില്  സടപസട്ട്  വനില്പന  കകേന്ദ്രങ്ങളുഫട

പ്രവര്ത്തനല ഫമചഫപടുത്തുന്നതനിനഭായനി എഫന്തലഭാല നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന

എന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിഫട  നനിനല വനില്പന നടത്തുന്ന സഭാധനങ്ങളുഫട ഗുണനനിലവഭാരല

കൃതലമഭായുല  നനിരന്തരമഭായുല  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുല  ഗുണനനിലവഭാരല  ഉറപ്പു

വരുത്തുന്നതനിനുമുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവനിഫട  വരുന്ന  ഫപഭാതുജനങ്ങകളഭാടട്ട്  ചേനില  ജതീവനക്കഭാഫരങ്കനിലുല

കമഭാശമഭായനി ഫപരുമഭാറുന്നതട്ട് ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരല  ഫപരുമഭാറങ്ങള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുല  കൂടുതല്  കസവന

മകനഭാഭഭാവകത്തഭാഫട ഫപരുമഭാറുന്നതനിനുല ജതീവനക്കഭാഫര കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുല

അവരുഫട പ്രവര്ത്തനല നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  സടപകകേഭാ  വനില്പന  കകേന്ദ്രങ്ങളുഫട  പ്രവര്ത്തനല  കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുല  കൂടുതല്കപര്ക്കട്ട്  ഇതനിഫന്റെ  പ്രകയഭാജനഫമത്തനിക്കഭാനുല
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. വനിശദ വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  സടപകകേഭായനില് ഇ-ഫടണര് പ്രകേഭാരല വഭാങ്ങുന്ന സഭാധനങ്ങള ഓകരഭാ
ഡനികപഭായനിലുല  Quality  Assurance  കേമ്മേനിറനി പരനികശഭാധനിചട്ട് സലശയങ്ങളുള്ളപക്ഷല
റതീജനിയണല്  അനലറനിക്കല്  ലഭാബട്ട്/സനി.എഫെട്ട്.ആര്.ഡനി.  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്. കൂടഭാഫത എഫെട്ട്.എല.സനി.ജനി.-യനില് ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള ഭക്ഷല
വസ്തുക്കള  അലഗതീകൃത  NABL  Accredited  Lab/CFRD  Lab  എന്നനിവയുഫട
ഗുണകമന്മഭാ  പരനികശഭാധനഭാ  സര്ടനിഫെനിക്കറട്ട്  ബനഫപട  സഫഫപയറനില്നനിനല
വഭാങ്ങനിയതനിനുകശഷല മഭാത്രകമ ഡനികപഭായനില് സസതീകേരനിക്കഭാറുള.

സടപകകേഭാ  ഔടട്ട് ഫലറ്റുകേളനിലൂഫട  വനിതരണല  ഫചേയ്യുന്ന  ഭക്ഷല  വസ്തുക്കളുഫട
ഗുണകമന്മ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ശക്തമഭായ  ഒരു  പരനികശഭാധനഭാ  വനിഭഭാഗല
നനിലവനിലുണട്ട്.  സടപകകേഭായുഫട  Quality  Manual-ല്  പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന്ന
രതീതനിയനില് ഓകരഭാ ഡനികപഭാകേളനികലയുല Quality Assurance Committee  ലഭനിക്കുന്ന
സഭാധനങ്ങളുഫട  ഗുണനനിലവഭാരല  ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.  കൂടഭാഫത  വനിവനിധ  ഭക്ഷല
വസ്തുക്കളുഫട ഗുണനനിലവഭാരല ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് യഥഭാസമയങ്ങളനില് കകേഭാന്നനിയനിലുള്ള
സനി.എഫെട്ട്.ആര്.ഡനി. ടമകക്രഭാബകയഭാളജനിക്കല് ലഭാബനിലുല റതീജണല് അനലറനിക്കല്
ലഭാബനിലുല  പരനികശഭാധന  നടത്തുനണട്ട്.   പഭാക്കറട്ട്  ഭക്ഷല  വസ്തുക്കളക്കട്ട്  HACCP,
ISO-22000  അഗട്ട് മഭാര്ക്കട്ട്  എന്നതീ  ഗുണകമന്മകേള  നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
സടപകകേഭായുഫട വനിജനിലന്സട്ട് വനിഭഭാഗല സഭാമ്പനിളുകേള കശഖേരനിചട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്.
കേഭാലകേഭാലങ്ങളനില്  ഗുണകമന്മയനിലുണഭാകുന്ന  മഭാറങ്ങള  ഉളഫക്കഭാണട്ട്  പരനികശഭാധന
കൂടുതല് ശക്തനിഫപടുത്തനിവരുന.

(സനി&ഡനി)  സടപകകേഭാ  ജതീവനക്കഭാര്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കകളഭാടട്ട്  കമഭാശമഭായനി
ഫപരുമഭാറുന്നതട്ട്  ശദയനില്ഫപടഭാല്  പ്രസ്തുത  ജതീവനക്കഭാര്ഫക്കതനിഫര  ആവശലമഭായ
പക്ഷല  അചടക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല  തുടര്നള്ള  അവരുഫട
പ്രവര്ത്തനല  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല  ഫഹഡഭാഫെതീസട്ട്/കമഖേലഭാ/ഡനികപഭാ  തലത്തനില്
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കകളഭാടട്ട്  മഭാനലമഭായ  രതീതനിയനില്
ഫപരുമഭാറുന്നതനിനട്ട്  ഉതകുന്നതനിനുള്ള  പരനിശതീലന  കഭാസകേളുല  സടപകകേഭാ
വനില്പനകകേന്ദ്രങ്ങളനിഫല ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് നല്കേനിവരുനണട്ട്.

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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അരനിക്കടകേളുല ഫപകടഭാള പമ്പുല ടഹപര് മഭാര്ക്കറ്റുല

365 (389) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ഭക്ഷലവുല

സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സനിവനില് സടപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനട്ട് കേതീഴനില് ചേഭാലക്കുടനിയനില് അരനിക്കടകേളുല

ഫപകടഭാള പമ്പുല ടഹപര് മഭാര്ക്കറ്റുല സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

ഇഫലങ്കനിൽ ഇതനിനഭായനി അടനിയന്തര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേനിഴകക്ക ചേഭാലക്കുടനി വനികലജനില് സര്കവ്വ നമ്പര്  439/1-ല്

ചേഭാലക്കുടനി  കബഭായ്സട്ട്  ടഹസ്കൂള ഗദൗണനികനഭാടനുബനനിചട്ട്  0.1568  ഫഹക്ടര് ഭൂമനി

(38.74 ഫസന്റെട്ട്) സടപകകേഭായട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഭൂമനി  ടകേമഭാറനി  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  ഒരു  ടഹപര്മഭാര്ക്കറ്റുല  ഫപകടഭാള

ബങ്കുല  ആരലഭനിക്കുവഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല്  ചേഭാലക്കുടനിയനില്  അരനിക്കട

ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

മുന്ഗണനഭാ ലനിസ്റ്റട്ട്

366 (390)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവുല

സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  മുന്ഗണനഭാ  ലനിസ്റ്റനിനട്ട്  പുറകമ  സലസഭാന

മുന്ഗണനഭാ ലനിസ്റ്റട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ലനിസ്റ്റനില് ഉളഫപടുന്നതനിനുളള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എഫന്തലഭാഫമന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലസഭാന  മുന്ഗണനഭാ  ലനിസ്റ്റനില്  ഉളഫപടവര്ക്കട്ട്  എത്ര  കേനികലഭാ

ഭക്ഷലധഭാനലമഭാണട്ട്  വനിതരണല  ഫചേയ്യഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതനല  ഇതനിഫന്റെ  നനിരക്കട്ട്

എത്രഫയനല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഇല, മുന്ഗണകനതര കസ്റ്ററട്ട് സബ്സനിഡനി കേരടട്ട് പടനികേ നനിലവനിലുണട്ട്.
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(ബനി) ടടഡട്ട് ഓവര് വനിഹനിതത്തനില്നനിനല കേരടട്ട് മുന്ഗണകനതര പടനികേയനില്

ഉളഫപട മുന്ഗണനഭാ മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരല ഒരു മഭാര്ഫക്കങ്കനിലുല കേനിടനിയവര്, മുന്ഗണനഭാ

മഭാനദണ്ഡത്തനില്ഫപടവരുല  എന്നഭാല്  മഭാര്ഫക്കഭാനല  കേനിടഭാത്തവരുല  ആയനിരല

ചേതുരശ  അടനി  വതീടട്ട്  എന്ന  മഭാനദണ്ഡലമൂലല  മുന്ഗണനയനില്ഫപടഭാത്തവര്,  നഭാലട്ട്

ചേക്രവഭാഹനല  എന്ന മഭാനദണ്ഡലമൂലല  മുന്ഗണനയനില്ഫപടഭാത്തവര് എന്നനിവയഭാണട്ട്

ഇതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള.

(സനി)  ഓകരഭാ  അലഗത്തനിനുല  5  കേനി.ഗഭാല  ഭക്ഷല  ധഭാനലല  (അരനി,  കഗഭാതമ്പട്ട്

ഉളഫപഫട) സദൗജനലമഭായനി ലഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാറുകേള

367  (391)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലഗലല  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനിഫല  എത്ര  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്

മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാറുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനഫണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാര്  നനിലവനില്  അനുവദനിചനിടനിലഭാത്ത  പഞഭായത്തുകേളനില്

പുതുതഭായനി മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാറുകേള അനുവദനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  കകേഭാതമലഗലഫത്ത  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ  ത്രനികവണനി  സൂപര്മഭാര്ക്കറട്ട്

പുനനഃസഭാപനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേഭാതമലഗലല  നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലത്തനിഫല  9  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്

മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാറുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാര്  നനിലവനിലനിലഭാത്ത  സലസഭാനഫത്ത  32

പഞഭായത്തുകേളനില്  പുതനിയ  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാറുകേള  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) വനിവരല കശഖേരനിച്ചു വരുന.
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സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങ്കനിനട്ട് മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാറുകേള

368 (392)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവുല

സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടമക്കുടനി  കകേഭാരമ്പഭാടല  സര്വ്വതീസട്ട്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കട്ട്  അധനികൃതര്

മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാര്  അനുവദനിക്കണഫമന്നട്ട്  അഭലര്തനിചട്ട്  സര്ക്കഭാരനില്  അകപക്ഷ

സമര്പനിചനിരുകന്നഭാ;  എങ്കനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സസതീകേരനിച  തുടര്  നടപടനി

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാറനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനല  എന്നകത്തയട്ട്  ആരലഭനിക്കഭാന്

കേഴനിയുഫമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) ഉണട്ട്. നനിലവനില് സടപകകേഭായുഫട വനില്പനശഭാലകേളനിലഭാത്ത കേടമകടനി

പഞഭായത്തനില് പുതനിയ മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാര് പ്രവര്ത്തനമഭാരലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലഭ

നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  ആവശലമഭായ ജതീവനക്കഭാഫര ലഭലമഭാക്കനി മഭാകവലനി

കസ്റ്റഭാറനിഫന്റെ പ്രവര്ത്തനല ഉടഫന ആരലഭനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കറഷന് കേഭാര്ഡകേളുഫട വനിതരണല

369 (393) കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജട്ട് :

ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന് :

ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫെട്ട് :

ശതീ  .    സനി  .    എഫെട്ട്  .    കതഭാമസട്ട്  :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് പുതുക്കനിയ കറഷന് കേഭാര്ഡകേളുഫട വനിതരണ നടപടനികേള

ഏതു  ഘടത്തനിലഭാഫണനല  പുതനിയ  കറഷന്  കേഭാര്ഡനിനുള്ള  അകപക്ഷകേള  എന

മുതല് സസതീകേരനിക്കുഫമനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതുക്കനിയ  കറഷന്  കേഭാര്ഡകേളുഫട  വനിതരണല  എന്നട്ട്

പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുഫമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  നനിലവനില് കറഷന് കേഭാര്ഡനിലഭാത്തവര് പുതനിയ കറഷന് കേഭാര്ഡനിനഭായനി
സമര്പനിച  അകപക്ഷകേളനില്  എന്തട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുഫവനല  അവര്ക്കഭായനി
തഭാല്ക്കഭാലനികേ  സലവനിധഭാനല  എഫന്തങ്കനിലുല  ഏര്ഫപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാഫയനല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമല,  2013  നടപഭാക്കനിയതനിഫന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗഫത്ത കേഫണത്തുവഭാന് കറഷന് കേടകേളവഴനി വനിതരണല
ഫചേയ  പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡട്ട്  കഫെഭാറങ്ങളനില്നനിനല  ലഭലമഭായ  കരഖേകേളുഫട
അടനിസഭാനത്തനില് ഡഭാറഭാ എന്ടനി നടത്തുകേയുല സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള റഭാങ്കനിലഗട്ട്
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരല  20-10-2016-നട്ട്  കേരടട്ട്  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേ
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുല  ടനി  പടനികേയനില്  ആകക്ഷപകമഭാ/പരഭാതനികേകളഭാ  ഉഫണങ്കനില്
ഫവരനിഫെനികക്കഷന്  കേമ്മേനിറനികേളനില്  നല്കുവഭാനഭായനി  അവസരല  ഒരുക്കുകേയുല
ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഫവരനിഫെനികക്കഷന്  കേമ്മേനിറനികേളനില്  പരഭാതനിയുള്ളപക്ഷല  അപതീല്
കേമ്മേനിറനിക്കട്ട്  പരഭാതനി  നല്കേഭാന്  അവസരല  നല്കേനിയനിരുന.  പരഭാതനിക്കഭാഫര
കനര്ക്കഭാഴ്ചയട്ട്  വനിളനിക്കുകേയുല  അടനിസഭാന  കരഖേകേള  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുല  ഫചേയട്ട്
പടനികേയനില്  മഭാറല  വരുത്തുകേയുല  അന്തനിമ  പടനികേയുഫട  അലഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
ഗഭാമസഭയട്ട്  10-2-2017-നട്ട്  ടകേമഭാറുകേയുല  ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  പടനികേ  അലഗതീകേരനിചട്ട്
തനിരനിഫകേ ലഭലമഭായ ഉടന്തഫന്ന അന്തനിമ പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  2017
മഭാര്ചട്ട്  മഭാസകത്തഭാഫട  കറഷന്  കേഭാര്ഡകേള  അചടനിചട്ട്  വനിതരണല  ഫചേയ്യഭാന്
സഭാധനിക്കുഫമന്നഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  പുതനിയ  കറഷന്  കേഭാര്ഡനിനഭായനി  സമര്പനിച  അകപക്ഷകേള  വകുപട്ട്
സസതീകേരനിക്കുകേയുല കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട് പുതുക്കല് പ്രകേഭാരമുള്ള കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണത്തനിനു-
കശഷല നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണട്ട്.  അതലഭാവശല ഘടങ്ങളനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേ
കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട് നല്കേനിവരുനണട്ട്.

വനിലക്കയറല

370 (394) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവുല
സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷലവുല  സനിവനില്  സടപസല  വകുപനിനട്ട്  ഈ  വര്ഷല  അനുവദനിച
പദതനി  വനിഹനിതല  എത്രയഭാണട്ട്;  ഇതനില്  എന്തട്ട്  തുകേ  2017  ജനുവരനി  31 വഫര
ഫചേലവഴനിച്ചു ; ഇതട്ട് പദതനി തുകേയുഫട എത്ര ശതമഭാനമഭാണട്ട് ;
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(ബനി) 2015-16-ല് പദതനി വനിഹനിതല എത്രയഭായനിരുന ; ഇതനില് എന്തട്ട് തുകേ
2016 ജനുവരനി 31 വഫര ഫചേലവഴനിച്ചു ; ഇതട്ട് പദതനി തുകേയുഫട എത്ര ശതമഭാനമഭായനിരുന;

(സനി)  വനിലക്കയറല  നനിയനനിക്കുന്നതനില്  വകുപട്ട്  പരഭാജയഫപടഭാനുണഭായ
കേഭാരണല പദതനിവനിഹനിതല ഫചേലവഴനിക്കുന്നതനിഫല കുറവുമൂലമഭാഫണന്ന ആകരഭാപണല
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  നലഭായവനില  കേടകേളവഴനി  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള  വനിതരണല
ഫചേയ്യഭാതനിരുന്നതഭാണട്ട് ഫപഭാതുവനിപണനിയനില് അവശലസഭാധങ്ങളക്കട്ട് വനില വര്ദനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കേഭാരണമഭായഫതന്ന ആകരഭാപണല ശരനിയഭാണന്നട്ട് കേരുതുനകണഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) ഈ വര്ഷല അനുവദനിച പദതനി വനിഹനിതല 1904.35 ലക്ഷല രൂപയഭാണട്ട്.
2017  ജനുവരനി  31  വഫര  184.5  ലക്ഷല  രൂപ  ഫചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  പദതനി
തുകേയുഫട 9.69 ശതമഭാനമഭാണട്ട്.

(ബനി) 2015-16-ല് പദതനി വനിഹനിതല  1800  ലക്ഷല രൂപയഭായനിരുന. 2016
ജനുവരനി 31 വഫര 1203.43 ലക്ഷല രൂപ ഫചേലവഴനിച്ചു. ഇതട്ട് പദതനി തുകേയുഫട 66.85
ശതമഭാനമഭാണട്ട്.

(സനി) ശദയനില്ഫപടനിടനില.

(ഡനി) കേരുതുന്നനില.

അരനി വനിലക്കയറല തടയുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

371  (395) ശതീ  .   അനൂപട്ട് കജക്കബട്ട് :
ശതീ  .   ഫകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .    ടഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .     സണനി  കജഭാസഫെട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  അരനിവനില  ഫപഭാതുവനിപണനിയനില്  ക്രമഭാതതീതമഭായനി
വര്ദനിച വസ്തുത ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാഫയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിലക്കയറല  തടയുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഫെലപ്രദമഭായ  ഇടഫപടല്
നടത്തഭാത്തതുഫകേഭാണഭാണട്ട് ഫപഭാതുവനിപണനിയനില് അരനിക്കട്ട് റനികക്കഭാര്ഡട്ട് വനിലയുണഭായതട്ട്
എന്ന ആകക്ഷപല ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാഫയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  സലസഭാനത്തട്ട് അരനിക്കടകേള തുടങ്ങുഫമന്ന പ്രഖേലഭാപനല പ്രഭാവര്ത്തനികേ-
മഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാഫയന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷല  എത്ര  അരനിക്കടകേള
ആരലഭനിച്ചുഫവന്നട്ട് ഫവളനിഫപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  വനിലക്കയറല തടയുന്നതനിനുല ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്ന സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളക്കട്ട്
ആശസഭാസഫമത്തനിക്കുന്നതനിനുല എന്തട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ഫപടനിടനില.

(സനി) പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  തനിരുവനന്തപുരല,  എറണഭാകുളല,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലകേളനിലഭായനി  3
എണല ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുഫട  വനില  വര്ദനവനിഫന  കനരനിടഭാന്
ശക്തമഭായ  വനിപണനിയനിടഫപടല്  പദതനി  നനിലവനിലുണട്ട്.  സനിവനില്  സടപസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന് മുകഖേന സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് 13 ഇനല അവശലസഭാധനങ്ങളഭാണട്ട്
വനില്പനശഭാലകേളവഴനി  വനിതരണല  ഫചേയ്യുന്നതട്ട്.  സബ്സനിഡനിയനില്  വനില്ക്കുന്ന
ഉല്പന്നങ്ങള  ഉളഫപഫട  28  ഇനല  അവശലഭക്ഷലസഭാധനങ്ങള  ഫപഭാതു
വനിപണനികയക്കഭാള  10  മുതല്  20  ശതമഭാനല  വഫര  വനിലകുറചട്ട്  ഫതീഫസയനില്
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ഫപഭാതു  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  അളവനില്
ലഭലമഭാക്കനിവരുന.  സടപകകേഭായുഫട  സസന്തല  ബഭാന്ഡഭായ  'ശബരനി'  ബഭാന്ഡനില്
വനിവനിധ  ഉല്പന്നങ്ങള  കേര്ശന  ഗുണ  നനിലവഭാര  പരനികശഭാധയ്ക്കുകശഷല  ഫപഭാതു
വനിപണനി വനിലകയക്കഭാള 20 മുതല് 30 ശതമഭാനല വഫര വനിലക്കുറവനില് വനിറ്റുവരുന.
വനില വര്ദനവട്ട്  തടയുന്നതനിനഭായനി തനിരുവനന്തപുരല,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  എറണഭാകുളല
ജനിലകേളനില്  അരനിക്കട  ഫഫെയറുകേള  ആരലഭനിക്കുകേയുല  സബ്സനിഡനി  ഇനത്തനിലുല
കനഭാണ്  സബ്സനിഡനി  ഇനത്തനിലുമഭായനി  എലഭാത്തരല  അരനിയനിനങ്ങളുല  വനിതരണല
ഫചേയ്യുനമുണട്ട്.  അവശല  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  നലഭായവനിലയട്ട്  ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കനിയതുമൂലല  കേരനിഞന്ത,  പൂഴനിഫവപട്ട്,  ഊഹക്കചവടല  എന്നനിവമൂലമുള്ള
കൃത്രനിമക്ഷഭാമല,  കൃത്രനിമ  വനിലക്കയറത്തനിനുള്ള  സഭാധലത  എന്നനിവ  ഇലഭാതഭാക്കഭാന്
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.
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ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമല

372  (396) ശതീ  .   കറഭാജനി എല  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   ഫകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   അനൂപട്ട് കജക്കബട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരല മുന്ഗണനഭാവനിഭഭാഗങ്ങളുഫട അന്തനിമപടനികേ
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിക്കഭാനുള്ള  അവസഭാന  ദനിവസഫമന്നഭായനിരുന;
അതനിൻപ്രകേഭാരല  അന്തനിമ പടനികേ സമര്പനികചഭാ  ;  വകുപ്പുകേളുഫട  ഏകകേഭാപനമനിലഭായ്മ
മൂലമഭാകണഭാ അന്തനിമ പടനികേ നനിശ്ചനിത തതീയതനിക്കുമുമ്പട്ട്  സമര്പനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാഫത
വന്നഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കറഷന്  വനിതരണല  മുടങ്ങുന്നതനിനുല  ഫപഭാതുവനിപണനിയനിഫല  അരനിവനില
കുതനിച്ചുയരുന്നതനിനുല  സർക്കഭാരനിഫന്റെ  ഭഭാഗത്തു  നനിനണഭായ  അനഭാസ
കേഭാരണമഭാഫയന്ന ആകരഭാപണല ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) അന്തനിമപടനികേ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനികക്കണതനില..

(ബനി) സലസഭാനഫത്ത ഫപഭാതുവനിതരണ ശലഖേലയനില് കേഭാതലഭായ മഭാറങ്ങളക്കട്ട്
വഴനി  ഫതളനിയനിച്ചുഫകേഭാണട്ട്  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമല,  2013  നവലബര്  മഭാസല  മുതല്
നടപനിലഭാക്കനിയതുമഭായനി  ബനഫപടട്ട്  തുടക്കത്തനിലുണഭായ  ഫതഭാഴനില്  പ്രശ്നങ്ങള
കേഭാരണല കറഷന് വനിതരണത്തനിനട്ട് ഫചേറനിയ കേഭാലതഭാമസല കനരനിട്ടുഫവങ്കനിലുല ആയതട്ട്
പരനിഹരനിചട്ട്  കറഷന്  വനിതരണല  പുനനഃസഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലസഭാനത്തട്ട്  ഫതക്കന്
ജനിലകേളനില്  കൂടുതലഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ആനഭാ  ജയ  അരനിക്കഭാണട്ട്  ഗണലമഭായ
വനില  വര്ദനവുണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കൂടഭാഫത  മടവടനി  അരനിയുഫട  വനിലയനിലുല  കനരനിയ
വര്ദനവുണഭായനിട്ടുണട്ട്.  സലസഭാനത്തട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന അരനിയുഫട സനിലഹഭഭാഗവുല
അനല  സലസഭാനങ്ങളനില്  നനിന്നഭാണട്ട്  വരുന്നതട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  അനല
സലസഭാനങ്ങളനില് കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനവുല പ്രകൃതനി കക്ഷഭാഭവുല മറ്റുല ഫകേഭാണ്ടുള്ള
കൃഷനിനഭാശത്തനിഫന്റെ  ഫെലമഭായനി  ഉണഭാകുന്ന  ഉല്പഭാദനക്കുറവട്ട്  കകേരളത്തനികലക്കുള്ള
അരനി  വരവനിഫന  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനണട്ട്.  എന്നനിരുന്നഭാലുല  കകേന്ദ്രത്തനില്
നനിന്നട്ട്  OMSS/ഇക്കകണഭാമനികേട്ട്  നനിരക്കനില്  അരനി  ലഭലമഭാക്കനി  ഫപഭാതുജനങ്ങളുഫട
ബദനിമുടട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാനുല നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിന്നട്ട്
ഇക്കഭാരലത്തനില് ഒരു അനഭാസയുല ഉണഭായനിടനില.
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നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുഫട വനിലവര്ദന

373  (397)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുഫട വനില തഭാങ്ങഭാവുന്നതനിലധനികേല
വര്ദനിചതുമൂലല ജനജതീവനിതല ദുരനിതത്തനിലഭായനിരനിക്കുന്ന കേഭാരലല ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷല  നനികതലഭാപകയഭാഗ
സഭാധനങ്ങളുഫട  വനില  നനിയനനിക്കഭാന്  എഫന്തലഭാല  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുഫണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  വനിവനിധ  തരല  നലഭായവനില  കസ്റ്റഭാറുകേള  അധനികേമഭായനി  സഭാപനിചട്ട്
നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുവഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്. നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുഫട വനിലവര്ദനവുമൂലല
ജനങ്ങളക്കുണഭാകുന്ന  പ്രയഭാസങ്ങള  കനരനിടഭാന്  ശക്തമഭായ  വനിപണനിയനിടഫപടല്
പദതനി സര്ക്കഭാര് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  ഫപഭാതുവനിപണനിയനിഫല  അവശലവസ്തുക്കളുഫട  വനിലവര്ദനവട്ട്  നനിയനനി
ക്കുന്നതനിഫന്റെയുല അവശലവസ്തുക്കള  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിഫന്റെയുല
ഭഭാഗമഭായനി  സടപകകേഭാ സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  13  ഇനല അവശല സഭാധനങ്ങള
വനില്പന ശഭാലകേളവഴനി വനിതരണല ഫചേയ്യുന. 28  ഇനല അവശല ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
ഫപഭാതു വനിപണനികയക്കഭാള 10 മുതല് 20 ശതമഭാനല വഫര വനിലകുറചട്ട് ഫതീഫസയനില്
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  അളവനില്
ലഭലമഭാക്കനിവരുന. സടപകകേഭായുഫട സസന്തല ബഭാന്ഡഭായ 'ശബരനി'  ബഭാന്ഡനിലുള്ള
വനിവനിധ ഉല്പന്നങ്ങള കേര്ശന ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധയ്ക്കുകശഷല ഫപഭാതു വനിപണനി
വനിലകയക്കഭാള ഏകേകദശല  20  മുതല്  30  ശതമഭാനല വനിലക്കുറവനിലുല  മറട്ട്  അവശല
സഭാധനങ്ങളുല,  FMCG  ഉല്പന്നങ്ങളുല  MRP -കയക്കഭാള/മഭാര്ക്കറട്ട്  വനിലകയക്കഭാള
5 മുതല്  30%  വഫര  വനിലക്കുറവനിലുല  ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിവരുന.
തനിരുവനന്തപുരല, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  എറണഭാകുളല ജനിലകേളനില് അരനിയുഫട ലഭലത ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനഭായനി  അരനിക്കട  ഫഫെയറുകേള  ആരലഭനിക്കുകേയുല  ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.
അവശലഭക്ഷല  വസ്തുക്കള  നലഭായവനിലയട്ട്  ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയതുമൂലല
കേരനിഞന്ത,  പൂഴനിഫവപട്ട്,  ഊഹക്കചവടല  എന്നനിവമൂലമുള്ള കൃത്രനിമ  ക്ഷഭാമല,  കൃത്രനിമ
വനിലക്കയറത്തനിനുള്ള സഭാധലത എന്നനിവ ഇലഭാതഭാക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) നനിലവനില് സടപകകേഭാ ഔടട്ട് ഫലറ്റുകേള ഇലഭാത്ത 32 പഞഭായത്തുകേളനില്
പുതനിയ ഔടട്ട് ഫലറ്റുകേള ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണല

374 (398) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .    ഫകേ  .    രഭാജന് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവുല

സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണല  എന്നട്ട്  ആരലഭനിക്കുഫമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്  ആധഭാര്  സലവനിധഭാനവുമഭായനി
ബനനിപനിക്കുനകണഭാ; ഉഫണങ്കനില്  ഏതട്ട്  ഏജന്സനി  മുഖേഭാന്തരമഭാണട്ട്  ഫചേയ്യുന്നതട്ട്;
ഇതുമൂലല കേഭാര്ഡട്ട് ഇരടനിപട്ട് ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട് സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കദശതീയ ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമത്തനിഫന്റെ  പരനിധനിയനില്നനിനല ഒഴനിവഭായനി
കപഭാകുന്ന കറഷന് കേഭാര്ഡടമകേളക്കട്ട്  എഫന്തങ്കനിലുല  കറഷന് വനിഹനിതല  സലസഭാന
പദതനിയനില് ലഭലമഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 2017  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  വനിതരണല ആരലഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുഫമന്നട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  കറഷന്  കേഭാര്ഡകേളുഫട  അകപക്ഷകയഭാഫടഭാപല  ആധഭാര്
വനിവരങ്ങളുല  കശഖേരനിചനിരുന.  ഈ  വനിവരങ്ങള  നഭാഷണല്  ഇന്ഫഫെഭാര്മഭാറനികട്ട്
ഫസന്റെര്  (എന്.ഐ.സനി.)  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ആപനികക്കഷന്  മുകഖേന  കറഷന്
കേഭാര്ഡട്ട്  ഡഭാറഭാകബസനില്  സതീഡട്ട്  ഫചേയനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാര്ഡകേളുഫട  ഇരടനിപട്ട്  ആധഭാര്
മുകഖേന കേഫണത്തഭാന് സഭാധനിക്കുല. ഇതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  മുന്ഗണകനതര  സബ്സനിഡനി  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളഫപടുന്നവര്ക്കട്ട്
ആഫളഭാന്നനിനട്ട്  രണട്ട്  രൂപ  നനിരക്കനില്  രണട്ട്  കേനികലഭാ  അരനി  അനുവദനിച്ചുവരുന.
മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുല  മുന്ഗണകനതര  സബ്സനിഡനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുല
വനിതരണല  നടത്തനിയകശഷല  കശഷനിക്കുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനല  വനിഹനിതല  തുലലമഭായനി
വതീതനിചട്ട് മുന്ഗണകനതര വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുല അനുവദനിച്ചുവരുന.

കറഷന് കേഭാര്ഡകേളുഫട വനിതരണല

375 (399) ശതീ  .    കജഭാണ് ഫഫെര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  കറഷന്  കേഭാര്ഡകേള  വനിതരണല
ഫചേയ്യുന്നതനിനഭായനി എഫന്തലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ളഫതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) കറഷന് കേഭാര്ഡകേള എന്നകത്തക്കട്ട് വനിതരണല ഫചേയ്യഭാന് സഭാധനിക്കുഫമന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കേരടട്ട്  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനിന്കമലുള്ള  ആകക്ഷപങ്ങളുല/

പരഭാതനികേളുല  പരനിഹരനിചട്ട്  അന്തനിമ  പടനികേ  പഞഭായത്തട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുഫട

അലഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  10-2-2017-നട്ട്  ടകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  പടനികേ  അലഗതീകേരനിചട്ട്

തനിരനിഫകേ ലഭലമഭായ ഉടന്തഫന്ന അന്തനിമ പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  കറഷന്

കേഭാര്ഡട്ട്  അചടനിചട്ട്  വനിതരണല  ഫചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  അവസഭാന

ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  2017  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  വനിതരണല  ആരലഭനിക്കഭാന്

കേഴനിയുഫമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ഭക്ഷലധഭാനലക്ഷഭാമവുല വനിലക്കയറവുല

376 (400)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാല :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് ഭക്ഷലധഭാനല ക്ഷഭാമവുല വനിലക്കയറവുല നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട്
എഫന്തഭാഫക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളഫതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആവശലങ്ങളക്കുല  വനിപണനി  ഇടഫപടലനിനുല  എത്ര  തുകേ
അനുവദനിചനിട്ടുഫണനല  ആയതട്ട്  ഏതുതരത്തനിലഭാണട്ട്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നഫതനല
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുഫട  വനില  വര്ദനവനിഫന  കനരനിടഭാന്
ശക്തമഭായ  വനിപണനിയനിടഫപടല്  പദതനി  നനിലവനിലുണട്ട്.  സനിവനില്  സടപസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന് മുകഖേന സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് 13 ഇനല അവശലസഭാധനങ്ങളഭാണട്ട്
വനില്പനശഭാലകേളവഴനി  വനിതരണല  ഫചേയ്യുന്നതട്ട്.  സബ്സനിഡനിയനില്  വനില്ക്കുന്ന
ഉല്പന്നങ്ങള  ഉളഫപഫട  28  ഇനല  അവശല  ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങള  ഫപഭാതു
വനിപണനികയക്കഭാള  10  മുതല്  20  ശതമഭാനല  വഫര  വനിലകുറചട്ട്  ഫതീഫസയനില്
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  അളവനില്
ലഭലമഭാക്കനിവരുന.  സടപകകേഭായുഫട  സസന്തല  ബഭാന്ഡഭായ  'ശബരനി'  ബഭാന്ഡനില്
വനിവനിധ  ഉല്പന്നങ്ങള  കേര്ശന  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷല  ഫപഭാതു
വനിപണനി വനിലകയക്കഭാള 20 മുതല് 30 ശതമഭാനല വഫര വനിലക്കുറവനില് വനിറ്റുവരുന.
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വനില വര്ദനവട്ട്  തടയുന്നതനിനഭായനി  തനിരുവനന്തപുരല,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  എറണഭാകുളല
ജനിലകേളനില്  അരനിക്കട  ഫഫെയറുകേള  ആരലഭനിക്കുകേയുല  സബ്സനിഡനി  ഇനത്തനിലുല
കനഭാണ്  സബ്സനിഡനി  ഇനത്തനിലുമഭായനി  എലഭാത്തരല  അരനിയനിനങ്ങളുല  വനിതരണല
ഫചേയ്യുനമുണട്ട്.  അവശല  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  നലഭായവനിലയട്ട്  ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കനിയതുമൂലല  കേരനിഞന്ത,  പൂഴനിഫവയ്പട്ട്,  ഊഹക്കചവടല  എന്നനിവമൂലമുള്ള
കൃത്രനിമ  ക്ഷഭാമല,  കൃത്രനിമ  വനിലക്കയറത്തനിനുള്ള  സഭാധലത  എന്നനിവ  ഇലഭാതഭാക്കഭാന്
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  വനിലക്കയറത്തനിഫന്റെ  യഥഭാര്ത  കേഭാരണങ്ങള  മനസനിലഭാക്കനി  ചേര്ച
ഫചേയട്ട്  പരനിഹഭാരല  കേഫണത്തഭാനഭായനി  സനിവനില്  സടപസട്ട്  കേമ്മേതീഷണറുഫട
അദലക്ഷതയനില്  സലസഭാനഫത്ത  ഫമഭാത്ത  വലഭാപഭാരനികേളുഫടയുല  വലഭാപഭാര
പ്രതനിനനിധനികേളുഫടയുല കയഭാഗങ്ങള 2016 ജൂണ്, ഓഗസ്റ്റട്ട് മഭാസങ്ങളനിലഭായനി കചേര്ന.

അരനിയുഫട  പൂഴനിഫവപട്ട്,  കേരനിഞന്ത,  വനിലക്കയറല  എന്നനിവ  തടയുന്നതനിനട്ട്
ജനിലഭാതലത്തനില് വലഭാപഭാരനികേളുഫട കയഭാഗങ്ങള ജനിലഭാ  കേളക്ടറുഫട അദലക്ഷതയനില്
കചേരുന്നതനിനട്ട്  ജനിലഭാ സടപ ഓഫെതീസര്മഭാര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഭക്ഷല
ധഭാനലങ്ങളുഫട വനില ശരഭാശരനിയനില് കൂടനിയതഭായനി കേഭാണുന്ന കകേന്ദ്രങ്ങളനില് വകുപനിഫല
ഉകദലഭാഗസരുല,  കപഭാലതീസട്ട്,  ലതീഗല്  ഫമകടഭാളജനി  വകുപ്പുകേളനിഫല  ഉകദലഭാഗസരുല
സലയുക്തമഭായനി  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുല  കേര്ശനമഭായ  നനിയമ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേയുല ഫചേയ്യുനണട്ട്.

(ബനി)  150  കകേഭാടനി  രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  അവശല സഭാധനങ്ങള വനിപണനി
വനിലകയക്കഭാള  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  വനില്പന  നടത്തുന്നതുമൂലല  സടപകകേഭായട്ട്
ഉണഭാകുന്ന നഷ്ടല നനികേത്തഭാനഭാണട്ട് ഈ തുകേ ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്.

ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനിഫല മഭായല 

377  (401) ശതീ  .    ഇ  .    ഫകേ  .    വനിജയന് :  തഭാഫഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുല സഭാമൂഹലനതീതനിയുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് വനില്ക്കഫപടുന്ന ചേഭായഫപഭാടനിയനില് മഭായല കേലര്ത്തഫപടുന്നതട്ട്
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭക്ഷല  വസ്തുക്കളനില്  മഭായല  കേലര്ത്തുന്നതട്ട്  തടയഭാന്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള എഫന്തഭാഫക്കയഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.  കൃത്രനിമ  കേളറുകേളുല  ഇരുമ്പുഫപഭാടനിയുമഭാണട്ട്
സഭാധഭാരണയഭായനി കതയനിലയനില് കേണ്ടുവരുന്ന മഭായങ്ങള.
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(ബനി)  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനില്  മഭായല  കേലര്ത്തുന്നതട്ട്  തടയുന്നതനിനുകവണനി

സലസഭാനത്തനിഫന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  ഫഡട്ട്  കസഫനി  ഓഫെതീസര്മഭാരുഫട

സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖേരനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനിലുള്ള

ലഭാബകേളനില് പരനികശഭാധന നടത്തനിവരുന. പരനികശഭാധനഭാ റനികപഭാര്ട്ടുപ്രകേഭാരല നനിയമ

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേതീഴനിലുള്ള ലഭാബകേളനില് പരനികശഭാധനിക്കഭാന്

കേഴനിയഭാത്തവ കകേരള അഗനികേളചറല് യൂണനികവഴനിറനിയുഫട കേതീഴനിലുള്ള ഫപസ്റ്റനിടസഡട്ട്

ഫറസനിഡമ്മ്യൂ  ഫടസ്റ്റനിലഗട്ട്  ലഭാബനിലുല  ഫകേഭാചനിയനിലുള്ള  ഫസന്ടല്  ഇന്സ്റ്റനിറമ്മ്യൂടട്ട്  ഓഫെട്ട്

ഫെനിഷറതീസട്ട്  ഫടകകഭാളജനി  ലഭാബനിലുല  പരനികശഭാധനകേള നടത്തനി കുറക്കഭാര്ഫക്കതനിഫര

നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഫഡട്ട്  കസഫനിയുമഭായനി  ബനഫപട  പരഭാതനികേള

അറനിയനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കേമ്മേതീഷണകററനില്  1800  425  1125  എന്ന കടഭാളഫതീ  നമ്പര്

ഓഫെതീസട്ട്  സമയങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ഇതു  കൂടഭാഫത  ഭക്ഷലസരക്ഷ

കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി രണട്ട് ഫമഭാടബല് ലഭാബകേളുല പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാത്ത കകേസകേള

378 (402)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാഫഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവുല സനിവനില് സടപസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉപകഭഭാക  കകേഭാടതനികേളനിൽ  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാഫതയുള്ള  ധഭാരഭാളല

കകേസകേള നനിലവനിലുള്ളതഭായനി അങ്ങയുഫട ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉഫണങ്കനില്  പ്രസ്തുത  കകേസകേള  കേഭാലവനിളലബല  കൂടഭാഫത  തതീര്പ്പുകേല്

പനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഫെയല്  ഫചേയ്യഫപടുന്ന  കകേസകേള  സമയബനനിതമഭായനി

തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുന്നതനിനുല അകതഭാഫടഭാപല പഴക്കമുള്ള കകേസകേള അടനിയന്തരമഭായനി

തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുന്നതനിനുല നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത 1, 30, 36, 43, 46, 55, 59, 66, 71, 72, 93, 95, 123,

136,  157,  182,  184,  192,  195,  199,  215,  216,  218,  276  എന്നതീ  നമ്പര്

കചേഭാദലങ്ങളുഫട ഉത്തരങ്ങള എഡനിറനിലഗട്ട് ബഭാഞനില് ലഭലമല.

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ്ഞു.)
37/2020
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9.30 AM]

(കചചോകദദചോത്തരകവളയനിടയനില്  സഭ  ബഹനിഷ്കരനിചച്ച്  പുറത്തുകപചോയ
യ.ഡനി.എഫെച്ച്. അഅംഗങ്ങള് തനിരനിഫകേ സഭയനില് ഹചോജരചോയനി)

II.  ഉത്തരത്തനിഫലെ തനിരുത്തച്ച്

നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടചോത്ത   35-  ാം നമ്പര് കചചോദദത്തനിഫന്റെ ഉത്തരത്തനിഫലെ തനിരുത്തച്ച്

മനി  .   സസ്പീക്കര് : പതനിനചോലെചോഅം കകേരള നനിയമസഭയഫട രണചോഅം സകമ്മേളനത്തനിഫലെ
നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടചോത്ത കചചോദദഅം  നമ്പര്  35-നച്ച്   നല്കേനിയ ഉത്തരത്തനിഫലെ  ഫതറച്ച്
തനിരുത്തനിഫക്കചോണ്ടുള്ള  കസ്റ്റേറച്ച്ഫമന്റെച്ച്  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമനനിക്കച്ച്  കമശപ്പുറത്തു
വയചോവുന്നതചോണച്ച്. 

മുഖദമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറചോയനി  വനിജയന)  :  സര്,   പതനിനചോലെചോഅം  കകേരള
നനിയമസഭയഫട രണചോഅം സകമ്മേളനത്തനിഫലെ  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടചോത്ത കചചോദദഅം നമ്പര്
35-നച്ച്  നല്കേനിയ  ഉത്തരത്തനിഫലെ  ഫതറച്ച്  തനിരുത്തനിഫക്കചോണ്ടുള്ള  കസ്റ്റേറച്ച്ഫമന്റെച്ച്  ഞചോന
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.  

III. ഫചയര്മചോനമചോരുഫട പചോനല്

മനി  .   സസ്പീക്കര് : സര്വ്വശസ്പീ ഫകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖചോദര്, ഇ. ഫകേ. വനിജയന, സണനി
കജചോസഫെച്ച് എന്നസ്പീ ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട അഅംഗങ്ങഫള പതനിനചോലെചോഅം കകേരള നനിയമസഭയഫട
നചോലെചോഅം  സകമ്മേളനകേചോലെഫത്ത  ഫചയര്മചോനമചോരുഫട  പചോനലെനികലെക്കച്ച്  നചോമനനിര്കദ്ദേശഅം
ഫചയ്യുന. 

IV.  ചരകമചോപചചോരഅം

ഇ  .    അഹമ്മേദച്ച്  ,    പനി  .    വനിശശഅംഭരന  ,    ഹമസ്പീദച്ച്അലെനി  ഷഅംനചോടച്ച്  ,      എന  .    സനി  .
സതദപചോലെന  ,    ഫെനിഡല് കേചോകസചോ  ,    ഫജ  .    ജയലെളനിത  ,     കഡചോ  .    എഅം  .    ബചോലെമുരളസ്പീകൃഷ
എന്നനിവരുഫട നനിരദചോണഅം 

മനി  .    സസ്പീക്കര്  :  മുന മനനി  ഇ.  അഹമ്മേദച്ച്,  മുന നനിയമസഭചോഅംഗങ്ങളചോയനിരുന്ന
പനി. പനി. വനിശശഅംഭരന, ഹമസ്പീദച്ച്അലെനി ഷഅംനചോടച്ച്,  എന. സനി. സതദപചോലെന എന്നനിവരുഅം
കേക്യൂബന  കനതചോവച്ച്  ഫെനിഡല്  കേചോകസചോ,  തമനിഴച്ച് നചോടച്ച്  മുഖദമനനിയചോയനിരുന്ന  ഫജ.
ജയലെളനിത,  പ്രശസ്ത  സഅംഗസ്പീതജ്ഞന  കഡചോ.  എഅം.  ബചോലെമുരളസ്പീകൃഷണ  എന്നനിവര്
അടുത്തകേചോലെത്തച്ച്  നനിരദചോതരചോയനി.
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ഇ  .   അഹമ്മേദച്ച്  

മുന കകേരള നനിയമസഭചോഅംഗവുഅം മുന മനനിയഅം മുന കകേന്ദ്രമനനിയഅം പചോര്ലെഫമന്റെച്ച്
അഅംഗവുഅം  മുസസ്പീഅംലെസ്പീഗനിഫന്റെ  കദശസ്പീയ  പ്രസനിഡന്റുമചോയനിരുന്ന  ഇ. അഹമ്മേദച്ച്  2017
ഫഫെബ്രുവരനി  ഒന്നനിനച്ച്  അന്തരനിച.  ഒ.  അബ്ദുള്  ഖചോദര്  ഹചോജനിയഫടയഅം  നഫെസ്പീസ
ബസ്പീവനിയഫടയഅം മകേനചോയനി 1938 ഏപ്രനില് 29-നച്ച് കേണ്ണൂരനിലെചോണച്ച് അകദ്ദേഹഅം ജനനിചതച്ച്.

വനിദദചോര്തനിയചോയനിരനിഫക്കത്തഫന്ന  രചോഷസ്പീയത്തനില്  സജസ്പീവമചോയ  അകദ്ദേഹഅം
തലെകശ്ശേരനി  ബ്രണന  കകേചോകളജനില്നനിനഅം  ബനിരുദഅം  കനടനി.  എഅം.എസച്ച്.എഫെച്ച്.-ഫന്റെ
പ്രഥമ സഅംസചോന ജനറല് ഫസക്രട്ടറനിയചോയനിരുന്ന ഇ.  അഹമ്മേദച്ച്  തനിരുവനന്തപുരഅം
ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  കലെചോ  കകേചോകളജനില്നനിനഅം  നനിയമ  ബനിരുദഅം  കനടനിയകശഷഅം  കേണ്ണൂര്
കകേചോടതനിയനില്  പ്രചോകസ്പീസച്ച്  ഫചയ്യുകമ്പചോഴചോണച്ച്  ഫപചോതുരഅംഗത്തച്ച്  സജസ്പീവമചോകുന്നതച്ച്.
തുടര്ന്നച്ച്  കേണ്ണൂര്  മുനനിസനിപ്പെചോലെനിറനിയനില്  കേകൗണ്സനിലെറചോയനി.  പത്രപ്രവര്ത്തകേന,
എഴുത്തുകേചോരന  എന്നസ്പീ  നനിലെകേളനിലഅം  കേഴനിവുഫതളനിയനിച.  മൂന്നചോഅം  കകേരള
നനിയമസഭയനികലെയച്ച്  കേണ്ണൂരനില്നനിനഅം  അഞചോഅം  കകേരള  നനിയമസഭയനികലെയച്ച്
ഫകേചോടുവള്ളനിയനില്നനിനഅം ആറച്ച്,  ഏഴച്ച്,  എട്ടച്ച്  നനിയമസഭകേളനികലെയച്ച്  തചോനൂരനില്നനിനഅം
ഫതരഫഞ്ഞെടുക്കഫപ്പെട്ട  അകദ്ദേഹഅം  24-5-1982  മുതല്  25-3-1987  വഫര  സഅംസചോന
വദവസചോയ  വകുപ്പുമനനിയചോയഅം  1987-1991  കേചോലെഘട്ടത്തനില്  നനിയമസഭയഫട
ഉറപ്പുകേള്  സഅംബനനിച  സമനിതനി  ഫചയര്മചോനചോയഅം  പ്രവര്ത്തനിചനിട്ടുണച്ച്.  1991-ഫലെ
10-ാം  കലെചോകേച്ച് സഭ  മുതല്  2014-ല്  രൂപസ്പീകൃതമചോയ  16-ാം കലെചോകേച്ച് സഭയനില്  വഫര
അകദ്ദേഹഅം  തുടര്ചയചോയനി  അഅംഗമചോയനിരുന.  2004-ഫലെ  കകേന്ദ്രമനനിസഭയനില്
വനികദശകേചോരദ വകുപ്പെച്ച് സഹമനനിയചോയഅം  2009-ഫലെ മനനിസഭയനില് വനികദശകേചോരദഅം,
ഫറയനില്കവ,  മചോനവവനിഭവകശഷനി വകുപ്പുകേളനില് സഹമനനിയചോയഅം കസവനമനുഷനിച.
നനിരവധനി  തവണ  ഐകേദരചോഷസഭയനിലഅം  പലെ  ആകഗചോള  സകമ്മേളനങ്ങളനിലഅം
അകദ്ദേഹഅം ഇന്തദഫയ പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

വനിവനിധ കലെചോകേച്ച് സഭചോ സമനിതനികേളുഫട ഫചയര്മചോനചോയഅം അഅംഗമചോയഅം സഅംസചോന
റൂറല്  ഫഡവലെപ്ഫമന്റെച്ച്  കബചോര്ഡച്ച്,  സനിഡ്കകേചോ  എന്നനിവയഫട  ഫചയര്മചോനചോയഅം
പ്രവര്ത്തനിചനിട്ടുണച്ച്.  ജനി.സനി.സനി.  രചോജദങ്ങളനിഫലെ  ഇന്തദന  സചോനപതനികേളുഫട
കയചോഗചോദദക്ഷന,  പ്രധചോനമനനിയഫട  ഗള്ഫെച്ച്  രചോജദങ്ങളനികലെയ്ക്കുള്ള പ്രകതദകേ ദൂതന
എന്നസ്പീ  നനിലെകേളനിലള്ള  അകദ്ദേഹത്തനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനഅം  ഗള്ഫെച്ച്  രചോജദങ്ങളുഅം
ഇന്തദയമചോയള്ള  സകൗഹൃദഅം  ഊട്ടനിയറപ്പെനിക്കുന്നതനില്  നനിര്ണചോയകേ  പങ്കുവഹനിച.
ഭരണരഅംഗഫത്ത വനിവനിധ കമഖലെകേളനില് വദകനിമുദ്ര പതനിപ്പെനിച ജനകനതചോവനിഫനയഅം
സഅംഘചോടകേഫനയഅം  മനികേച  ഒരു  ഭരണകേര്ത്തചോവനിഫനയഅം  പചോര്ലെഫമകന്റെറനിയഫനയമചോണച്ച്
ഇകദ്ദേഹത്തനിഫന്റെ വനികയചോഗത്തനിലൂഫട നമുക്കച്ച് നഷ്ടമചോയനിരനിക്കുന്നതച്ച്. 
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പനി  .   വനിശശഅംഭരന

മുന നനിയമസഭചോ സചോമചോജനികേനചോയ പനി.  വനിശശഅംഭരന  2016  ഡനിസഅംബര്  9-നച്ച്
അന്തരനിച.  പത്മനചോഭഫന്റെയഅം  ഫചല്ലമ്മേയഫടയഅം  മകേനചോയനി  1925  ജൂണ്  25-നചോണച്ച്
അകദ്ദേഹഅം ജനനിചതച്ച്. 

വനിദദചോര്തനിയചോയനിരനിക്കുകമ്പചോള്ത്തഫന്ന കദശസ്പീയ പ്രസചോനവുമചോയനി ബനഫപ്പെട്ട
പ്രകക്ഷചോഭങ്ങളനില് സജസ്പീവമചോയനി പഫങ്കെടുത്ത അകദ്ദേഹഅം കേശനിറച്ച് ഇന്തദചോ സമരത്തനിലൂഫട
രചോഷസ്പീയരഅംഗത്തച്ച് സജസ്പീവമചോയനി.  ചരനിത്രത്തനിലഅം സചോമ്പത്തനികേ ശചോസ്ത്രത്തനിലഅം ബനിരുദഅം
കേരസമചോക്കനിയ  അകദ്ദേഹഅം  മചോതൃഭൂമനി,  മലെയചോളനി,  സശതന  കേചോഹളഅം,  കദശബന
എന്നസ്പീ മലെയചോള ദനിനപ്പെത്രങ്ങളനിലഅം  യ.പനി.ഐ.-യനിലഅം കലെഖകേനചോയനി പ്രവര്ത്തനിച.
തനിരു-ഫകേചോചനി വര്ക്കനിഅംഗച്ച് കജര്ണലെനിസ്റ്റേച്ച് യൂണനിയന സചോപകേ ജനറല് ഫസക്രട്ടറനിയഅം
ഇന്തദന ഫഫെഡകറഷന ഓഫെച്ച്  വര്ക്കനിഅംഗച്ച്  കജര്ണലെനിസ്റ്റേച്ച്സച്ച്  കദശസ്പീയ കേകൗണ്സനില്
അഅംഗവുമചോയനിരുന. 

1949-ല്  കസചോഷദലെനിസ്റ്റേച്ച്  പചോര്ട്ടനിയനില്  കചര്ന്ന  അകദ്ദേഹഅം  1964-ല്  പ്രജചോ
കസചോഷദലെനിസ്റ്റേച്ച്  പചോര്ട്ടനി  സഅംസചോന  ഫസക്രട്ടറനിയചോയനി.  കദശസ്പീയ  തലെത്തനില്
കസചോഷദലെനിസ്റ്റേച്ച്  പചോര്ട്ടനി  രൂപസ്പീകേരനിചകപ്പെചോള്  ആദദ  സഅംസചോന  ഫചയര്മചോനചോയനി
അകദ്ദേഹഫത്ത  ഫതരഫഞ്ഞെടുത്തു.  1954-ല്  തനിരുവനിതചോഅംകൂര്-ഫകേചോചനി  ഫലെജനികസറസ്പീവച്ച്
കേകൗണ്സനിലെനികലെയ്ക്കുഅം  1960-ല്  രണചോഅം  കകേരള  നനിയമസഭയനികലെയച്ച്  കനമത്തുനനിനഅം
1967-ല് തനിരുവനന്തപുരഅം മണ്ഡലെത്തനില്നനിന്നച്ച് കലെചോകേച്ച് സഭയനികലെയ്ക്കുഅം ഫതരഫഞ്ഞെടുക്കഫപ്പെട്ടു.
ജനകേസ്പീയ സമരങ്ങള്ക്കച്ച്  കനതൃതശഅം  നല്കുകേയഅം  പനി.യ.സനി.എല്.-ഫന്റെ സഅംസചോന
ഫസക്രട്ടറനിഫയന്ന  നനിലെയനില്  ഒളനിവനില്  കേഴനിഞ്ഞുഫകേചോണച്ച്  അടനിയന്തരചോവസയ്ഫക്കതനിഫര
പ്രവര്ത്തനിക്കുകേയഅം ഫചയ. 1973-ല് കകേരളത്തനില് ഇടതുമുന്നണനി രൂപസ്പീകേരനിചകപ്പെചോള്
അതനിഫന്റെ പ്രഥമ കേണ്വസ്പീനറചോയനി നനികയചോഗനിക്കഫപ്പെട്ടു. 

വനിവനിധ  കട്രേഡച്ച്  യൂണനിയനുകേളുഫട  അമരക്കചോരനചോയനിരുന്ന  അകദ്ദേഹഅം  കേയര്
ഫതചോഴനിലെചോളനി  സമരഅം,  തനിരുവനന്തപുരത്തച്ച്  ഹഹകക്കചോടതനി  ബഞച്ച്
സചോപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സമരഅം  തുടങ്ങനിയവയനിഫലെ  മുന്നണനികപ്പെചോരചോളനിയചോയനിരുന.
കേയര്ഫഫെഡച്ച്  ഹവസച്ച്  പ്രസനിഡന്റെച്ച്,  കേയര് കബചോര്ഡച്ച്  ഫമമ്പര് എന്നസ്പീ  നനിലെകേളനിലഅം
പ്രവര്ത്തനിച.  'അനുസ്മരണകേള്  അഭനിപ്രചോയങ്ങള്'  എന്ന  പുസ്തകേഅം  രചനിചനിട്ടുണച്ച്.
തനികേഞ്ഞെ  കസചോഷദലെനിസഅം  മനുഷദചോവകേചോശ  പ്രവര്ത്തകേനുഅം  ഗചോനനിയനുമചോയനിരുന്ന
പനി.  വനിശശഅംഭരഫന്റെ  നനിരദചോണകത്തചോഫട  കസചോഷദലെനിസ്റ്റേച്ച്  ദര്ശനങ്ങളനില്  അടനിയറചച്ച്
ജസ്പീവനിച മനികേച പചോര്ലെഫമകന്റെറനിയഫനയഅം പത്രപ്രവര്ത്തനഅം, കട്രേഡച്ച് യൂണനിയന രഅംഗഅം,
സഹകേരണ  പ്രസചോനഅം  എന്നസ്പീ  കമഖലെകേളനില്  വദകനിമുദ്ര  പതനിപ്പെനിച  ബഹുമുഖ
പ്രതനിഭഫയയമചോണച്ച് നമുക്കച്ച് നഷ്ടമചോയനിട്ടുള്ളതച്ച്. 
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ഹമസ്പീദച്ച്അലെനി ഷഅംനചോടച്ച്

മുന നനിയമസഭചോ സചോമചോജനികേനചോയ ഹമസ്പീദച്ച്അലെനി ഷഅംനചോടച്ച്  2017 ജനുവരനി 6-നച്ച്

അന്തരനിച. കേചോസര്കഗചോഡച്ച് ജനില്ലയനിഫലെ കുമ്പള പുത്തനിഫഗയനില് അബ്ദുള് ഖചോദറനിഫന്റെയഅം

ഖദസ്പീജചോബനിയഫടയഅം മകേനചോയനി  1929-ലെചോണച്ച് അകദ്ദേഹഅം ജനനിചതച്ച്. 

കേചോസര്കഗചോഡച്ച്,  മചോഅംഗ്ലൂര്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിഫലെ  വനിദദചോഭദചോസത്തനിനുകശഷഅം

മദ്രചോസച്ച് കലെചോ കകേചോകളജനില്നനിന്നച്ച് നനിയമ ബനിരുദഅം കനടനി അഭനിഭചോഷകേനചോയനി പ്രചോകസ്പീസച്ച്

ഫചയവരഫവയചോണച്ച്  മുസസ്പീഅംലെസ്പീഗനിലൂഫട  രചോഷസ്പീയ പ്രവര്ത്തകേനചോയതച്ച്.  രണചോഅം  കകേരള

നനിയമസഭയനികലെയച്ച്  മുസസ്പീഅംലെസ്പീഗച്ച്  പ്രതനിനനിധനിയചോയനി  നചോദചോപുരഅം  നനികയചോജകേ

മണ്ഡലെത്തനില്നനിനഅം  ഫതരഫഞ്ഞെടുക്കഫപ്പെട്ടു.  1970-മുതല്  1979  വഫര  രണ്ടുതവണ

രചോജദസഭചോഅംഗമചോവുകേയഅം  1982  മുതല്  1987  വഫര   കേചോസര്കഗചോഡച്ച്  നഗരസഭയഫട

അദദക്ഷസചോനഅം വഹനിക്കുകേയഅം ഫചയ. 

കകേരള  പബനികേച്ച്  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  കേമ്മേസ്പീഷന,  കകേരള  യൂണനികവഴനിറനി  ഫസനറച്ച്,

കഹചോഅംഗചോര്ഡച്ച്  അഹഡശസറനി  കബചോര്ഡച്ച്  എന്നനിവയനില്  അഅംഗമചോയനിരുന.  കകേരള

ഗചോമവനികേസന കബചോര്ഡച്ച് ഫചയര്മചോന, മുസസ്പീഅംലെസ്പീഗച്ച് സഅംസചോന ഹവസച്ച് പ്രസനിഡന്റെച്ച്,

ട്രേഷറര്  എന്നസ്പീ  നനിലെകേളനിലഅം  പ്രവര്ത്തനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഹമസ്പീദച്ച്അലെനി  ഷഅംനചോടനിഫന്റെ

നനിരദചോണകത്തചോഫട  മനികേച  ഫപചോതുപ്രവര്ത്തകേഫനയഅം  പചോര്ലെഫമകന്റെറനിയഫനയഅം

സഅംഘചോടകേഫനയമചോണച്ച് നമുക്കച്ച് നഷ്ടമചോയനിട്ടുള്ളതച്ച്. 

എന  .   സനി  .   സതദപചോലെന

മുന നനിയമസഭചോഅംഗമചോയ എന.  സനി.  സതദപചോലെന  2017  ഫഫെബ്രുവരനി  21-നച്ച്

അന്തരനിച.  ഫകേചോല്ലഅം  ജനില്ലയനിഫലെ  ശചോസ്തചോഅംകകേചോട്ടയനില്  നചോരചോയണഫന്റെയഅം

കതവനിയഫടയഅം  മകേനചോയനി 1928 നവഅംബര് 15-നചോണച്ച് അകദ്ദേഹഅം  ജനനിചതച്ച്. 

ഫചറുപ്പെഅം  മുതല്  ഫപചോതുപ്രവര്ത്തന  രഅംഗത്തച്ച്  സജസ്പീവമചോയനിരുന്ന  അകദ്ദേഹഅം

1970-ല്  നചോലെചോഅം  കകേരള  നനിയമസഭയനികലെയച്ച്  കുന്നത്തൂര്  മണ്ഡലെത്തനില്നനിനഅം

ആര്.എസച്ച്.പനി.  പ്രതനിനനിധനിയചോയനി  ഫതരഫഞ്ഞെടുക്കഫപ്പെട്ടു.  ഫകേചോല്ലഅം  ജനില്ലചോ  ഹരനിജന

അഹഡശസറനി  കേമ്മേനിറനി,  സനിദനര്  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  ഫസചോഹസറനി  ഡയറകര്  കബചോര്ഡച്ച്

അഅംഗഅം  എന്നസ്പീ  നനിലെകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിചനിട്ടുണച്ച്.  എന.  സനി.  സതദപചോലെഫന്റെ

നനിരദചോണകത്തചോഫട മനികേച ഫപചോതുപ്രവര്ത്തകേഫനയചോണച്ച് നമുക്കച്ച് നഷ്ടമചോയനിട്ടുള്ളതച്ച്.
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ഫെനിഡല് കേചോസച്ച് കട്രേചോ

കേക്യൂബന  വനിപ്ലവ  നചോയകേനചോയനിരുന്ന  ഫെനിഡല്  കേചോസച്ച് കട്രേചോ  2016  നവഅംബര്
25-നച്ച്  അന്തരനിച.  ഒരു  സമ്പന്ന  കുടുഅംബത്തനില്  ജനനിച   അകദ്ദേഹഅം  കകേചോകളജച്ച്
വനിദദചോഭദചോസ  കേചോലെത്തുതഫന്ന  ഇടതുപക്ഷ  ആശയങ്ങളനില്  ആകൃഷ്ടനചോവുകേയഅം
സചോമചോജദതശ  വനിരുദ  സമരങ്ങളനില്  പങ്കെചോളനിയചോകുകേയഅം  ഫചയ.  ഹവചോനചോ
സര്വ്വകേലെചോശചോലെയനില്നനിനഅം  നനിയമ  ബനിരുദഅം  കനടനിയകശഷഅം  രചോഷസ്പീയത്തനില്
സജസ്പീവമചോയ അകദ്ദേഹഅം  ഫകേചോളഅംബനിയയനിഫലെയഅം  ഫഡചോമനിനനിക്കന റനിപ്പെബനിക്കനിഫലെയഅം
വലെതുപക്ഷ  സര്ക്കചോരുകേള്ഫക്കതനിഫര  നടന്ന  കപചോരചോട്ടങ്ങളനില്  പഫങ്കെടുത്തു.
കേക്യൂബയനിഫലെ  കസശചചോധനിപതദ  ഭരണകൂടഫത്ത  അട്ടനിമറനിക്കചോനചോയനി  1953-ല്
സഹപ്രവര്ത്തകേരുമചോയനി  കചര്ന്നച്ച്  നടത്തനിയ  പരചോജയഫപ്പെട്ടുകപചോയ  ഫമചോങ്കെചോഡ
ബചോരകച്ച് ആക്രമണമചോണച്ച് അകദ്ദേഹഫത്ത കലെചോകേ ശദയനികലെയച്ച് ഫകേചോണ്ടുവന്നതച്ച്.  ഒരു
വര്ഷഫത്ത ജയനില് ശനിക്ഷയ്ക്കുകശഷഅം ഫമകനികക്കചോയനികലെയച്ച് കപചോയ അകദ്ദേഹഅം 'ഗചോനമ'
എന്ന  ഫചറുകേപ്പെലെനില്  ഒരു  സഅംഘഅം  വനിപ്ലവകേചോരനികേളുമചോയനി  കേക്യൂബയനികലെയച്ച്
തനിരനിചവരനികേയഅം വനിപ്ലവ കപചോരചോട്ടഅം ആരഅംഭനിക്കുകേയഅം ഫചയ.  വനിപ്ലവഫത്തക്കുറനിചള്ള
സചോമ്പ്രദചോയനികേ  ധചോരണകേഫള  തകേനിടഅംമറനിചഫകേചോണചോണച്ച്  കേക്യൂബന  വനിപ്ലവഅം
അകദ്ദേഹത്തനിഫന്റെ  കനതൃതശത്തനില്  1959-ല്  ബറനിസ്റ്റേ  ഭരണഫത്ത  അട്ടനിമറനിചച്ച്
ഫവന്നനിഫക്കചോടനി നചോട്ടനിയതച്ച്.   തുടര്ന്നച്ച്  2006-ല് കരചോഗബചോധനിതനചോകുന്നതുവഫര അകദ്ദേഹഅം
കേക്യൂബന  സര്ക്കചോരനിഫന്റെ  അമരക്കചോരനചോയനിരുന.  ലെചോറനിനകമരനിക്കന  രചോജദങ്ങളനിഫലെ
അകമരനിക്കന ഐകേദനചോടുകേളുഫട അപ്രമചോദനിതശഅം കചചോദദഅംഫചയ്ത കേചോകസചോ എക്കചോലെവുഅം
അവരുഫട  കേണനിഫലെ  കേരടചോയനിരുന.  അകമരനിക്കന  ഉപകരചോധത്തനിനുഅം  ഹസനനികേ
നടപടനികേള്ക്കുഅം  മുന്നനില്  മുട്ടുമടക്കചോന  തയചോറചോകേചോതനിരുന്ന  അകദ്ദേഹഅം  ആ
കമഖലെയനിഫലെ കസചോഷദലെനിസ്റ്റേച്ച് പ്രസചോനങ്ങള്ക്കച്ച് ദസ്പീപസ്തഅംഭവുഅം കേചോവലെചോളുമചോയനിരുന.
അകമരനിക്കന  ഐകേദനചോടുകേളുഫട  51-ാം  കസ്റ്റേറചോയനി  കേക്യൂബഫയ  പരനിണമനിപ്പെനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള  സചോമചോജദതശത്തനിഫന്റെ  ശമങ്ങള്ഫക്കതനിഫര  അകദ്ദേഹമുയര്ത്തനിയ
പ്രതനികരചോധവുഅം  ഫചറുത്തുനനില്പ്പുഅം  കസചോഷദലെനിസ്റ്റേച്ച്  കചരനിക്കച്ച്  നല്കേനിയ  ശകനിയഅം
ഉണര്വഅം ആകവശകേരമചോയനിരുന. 

ആകരചോഗദ-വനിദദചോഭദചോസ കമഖലെകേളനില് കേക്യൂബഫയ കലെചോകേത്തച്ച് അത്ഭുതകേരമചോയ
നനിലെയനില്  ഒന്നചോഅം  സചോനഫത്തത്തനിക്കചോന  അകദ്ദേഹത്തനിഫന്റെ  കനതൃതശത്തനിനചോയനി.
കസചോഷദലെനിസ്റ്റേച്ച്  കചരനികയചോടച്ച്  ആഭനിമുഖദഅം  പുലെര്ത്തനിയനിരുന്നകപ്പെചോഴുഅം  കചരനികചരചോ
പ്രസചോനത്തനിഫന്റെ  പ്രസകനി  തനിരനിചറനിഞ്ഞെനിരുന്ന  അകദ്ദേഹഅം  NAM-ഫന്റെ
പ്രസനിഡന്റെചോയഅം  പ്രവര്ത്തനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇന്തദകയചോടുഅം  ഇന്തദന  ജനതകയചോടുഅം
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എക്കചോലെവുഅം  ഊഷ്മളമചോയ  സകൗഹൃദഅം  പുലെര്ത്തനിയനിരുന്ന  ഒരു  കലെചോകേകനതചോവചോയനിരുന
ഫെനിഡല്  കേചോകസചോ.  കലെചോകേഫമങ്ങുമുള്ള  പുകരചോഗമന  സര്ക്കചോരുകേഫള  അസനിര
ഫപ്പെടുത്തചോനുള്ള  സചോമചോജദതശ  നസ്പീക്കങ്ങള്ഫക്കതനിഫര  ജചോഗരൂകേനചോയനിരുന്ന
അകദ്ദേഹത്തനിഫന്റെ നനിരദചോണഅം കലെചോകേ രചോഷസ്പീയത്തനില് നനികേത്തചോനചോവചോത്ത വനിടവചോണച്ച്
സൃഷ്ടനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  കലെചോകേഫമമ്പചോടുമുള്ള  പുകരചോഗമന  പ്രസചോനങ്ങള്ക്കച്ച്  കേരുത്തുഅം
മചോര്ഗ്ഗദസ്പീപവുമചോയനിരുന്ന  ആ  മനുഷദകസ്നേഹനിയഫട  വനിടവചോങ്ങകലെചോഫട  ഇരുപതചോഅം
നൂറചോണനിഫന്റെ  ചരനിത്രത്തനില്  ഉജശലെമചോയനി  അടയചോളഫപ്പെടുത്തഫപ്പെട്ട  കേചോകസചോ
യഗത്തനിനച്ച് തനിരശ്ശേസ്പീലെ വസ്പീണനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്. 

ഫജ  .   ജയലെളനിത

തമനിഴച്ച് നചോടച്ച്  മുഖദമനനിയചോയനിരുന്ന  ഫജ.  ജയലെളനിത  2016  ഡനിസഅംബര്  5-ാം
തസ്പീയതനി അന്തരനിച. കേര്ണചോടകേയനിഫലെ മചോണ്ഡദയനില് ജയറചോമനിഫന്റെയഅം കവദവല്ലനിയഫടയഅം
മകേളചോയനി 1948 ഫഫെബ്രുവരനി 24-നചോണച്ച് അവര് ജനനിചതച്ച്. 

ഫമട്രേനിക്കുകലെഷന  പരസ്പീക്ഷയനില്  സഅംസചോനത്തച്ച്  ഒന്നചോമഫതത്തുകേയഅം
സശര്ണഫമഡല്  കേരസമചോക്കുകേയഅം  ഫചയഫവങ്കെനിലഅം  തുടര്ന്നച്ച്  പഠനഅം  നടത്തചോന
അവര്ക്കച്ച് കേഴനിഞ്ഞെനില്ല. സനിനനിമയനില് സജസ്പീവമചോയ ജയലെളനിത കേര്ണചോടകേ സഅംഗസ്പീതഅം,
ഭരതനചോടദഅം,  കുചപ്പുടനി,  കമചോഹനിനനിയചോട്ടഅം,  മണനിപ്പൂരനി,  കേഥകേച്ച്  എന്നനിവയനില്
പ്രചോവസ്പീണദഅം  കനടനിയനിരുന.  1957-ല് ബചോലെതചോരമചോയനി  സനിനനിമയനില്  അരകങ്ങറനിയ
ജയലെളനിത പനിന്നസ്പീടച്ച്  ഏകേകദശഅം 140-ഓളഅം സനിനനിമകേളനില് അഭനിനയനിച. 

1982-ല്  AIADMK-യനില്  കചര്ന്നകതചോഫടയചോണച്ച്  ജയലെളനിതയഫട  ഫപചോതു
പ്രവര്ത്തനഅം  ആരഅംഭനിക്കുന്നതച്ച്.  തുടര്ന്നച്ച്  AIADMK  ഫസക്രട്ടറനിയമചോയനി.
രചോജദസഭചോഅംഗഅം,  നനിയമസഭചോഅംഗഅം  എന്നസ്പീ  നനിലെകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിച  ജയലെളനിത
1991-ലഅം  2001-ലഅം  2011-ലഅം  2016-ലഅം  തമനിഴച്ച് നചോടച്ച്  മുഖദമനനിയചോയനി.  നനിരവധനി
സചോമൂഹദപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കച്ച്  കനതൃതശഅം  നല്കേനിയ  ജയലെളനിത  പചോവഫപ്പെട്ടവര്ക്കച്ച്
കവണനിയഅം  സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കുകവണനിയഅം  രചോജദത്തചോകേമചോനഅം  മചോതൃകേയചോയ  പദതനികേള്
ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപ്പെനിലെചോക്കനി.  കക്ഷമ പദതനികേള്ഫക്കചോപ്പെഅം സ്ത്രസ്പീ ശചോകസ്പീകേരണത്തനിനച്ച്
ഊന്നല് നല്കുന്ന നനിരവധനി മചോതൃകേചോപദതനികേള് വനിജയകേരമചോയനി  നടപ്പെനിലെചോക്കുകേ
വഴനി  ജനമനസനില്  "അമ്മേ”എന്ന  കപരനില്  ചനിരപ്രതനിഷ  കനടചോന  അവര്ക്കച്ച്
കേഴനിഞ്ഞു.  അവരുഫട ശവസഅംസചോര ചടങ്ങനിഫനത്തനികചര്ന്ന ജനസഞയഅം അവരുഫട
കനതചോവനികനചോടുണചോയനിരുന്ന  ആത്മബനത്തനിഫന്റെ  സചോക്ഷദഫപ്പെടുത്തലെചോയനിരുന.
ഫജ.  ജയലെളനിതയഫട മരണകത്തചോഫട കേരുത്തുറ ഭരണചോധനികേചോരനിഫയയഅം കകേരളത്തനിഫന്റെ
ഒരടുത്ത സുഹൃത്തനിഫനയഅം മഹതനിയചോയ മനുഷദകസ്നേഹനിഫയയമചോണച്ച് നഷ്ടമചോയതച്ച്.
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കഡചോ  .   എഅം  .   ബചോലെമുരളസ്പീകൃഷ

ദക്ഷനികണന്തദന  സഅംഗസ്പീതത്തനിഫന്റെ  കുലെപതനികേളനിഫലെചോരചോളചോയനിരുന്ന

കഡചോ. എഅം. ബചോലെമുരളസ്പീകൃഷ 2016 നവഅംബര് 22-നച്ച് അന്തരനിച. ആനചോപ്രകദശനിഫലെ

കേനിഴക്കന  കഗചോദചോവരനി  ജനില്ലയനില്  1930  ജൂഹലെ  6-നച്ച്  സഅംഗസ്പീത  പചോരമ്പരദമുള്ള

കുടുഅംബത്തനില് ജനനിച അകദ്ദേഹഅം വനിജയവചോഡയനില് തഫന്റെ എട്ടചോമഫത്ത വയസനില്

സഅംഗസ്പീത  കേകചരനി  നടത്തനിഫക്കചോണചോണച്ച്  സഅംഗസ്പീതകലെചോകേകത്തയച്ച്  പ്രകവശനിചതച്ച്.

വചോയച്ച് പചോട്ടനില്  മചോത്രമല്ല  ഗഞനിറ,  മൃദഅംഗഅം,  വയലെനിന  തുടങ്ങനിയ  ഉപകേരണങ്ങളനിലഅം

പ്രചോവസ്പീണദഅം  കനടനിയ  അകദ്ദേഹഅം  കേര്ണചോടകേ  സഅംഗസ്പീതത്തനിഫന്റെ  അടനിസചോന

പചോരമ്പരദത്തനിനച്ച്  ഊനഅം  തട്ടചോഫതതഫന്ന  ഒരു  വചോകഗ്ഗയകേചോരന  എന്ന  നനിലെയനിലഅം

നനിരവധനി  പരസ്പീക്ഷണങ്ങള്ക്കച്ച്  തഫന്റെ  സഅംഗസ്പീതഅം  കവദനിയചോക്കനിയനിരുന.

എട്ടുവയസനിലെചോരഅംഭനിച സഅംഗസ്പീത സപരദ ജസ്പീവനിതചോവസചോനഅംവഫര തുടര്ന്ന അകദ്ദേഹഅം

ഇന്തദയനിലഅം വനികദശത്തുമചോയനി        25000-ലെധനികേഅം കേകചരനികേള് നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

നനിരവധനി  സനിനനിമകേളനില്  പചോടുകേയഅം  അഭനിനയനിക്കുകേയഅം  ഫചയ്ത  അകദ്ദേഹഅം

കേര്ണചോടകേ സഅംഗസ്പീതത്തനിനച്ച് പുതുതചോയനി ചനിലെ രചോഗങ്ങള് സമ്മേചോനനിചനിട്ടുണച്ച്.  രചോജദഅം

പത്മശസ്പീയഅം  പത്മവനിഭൂഷണഅം  നല്കേനി  ആദരനിചനിട്ടുള്ള  അകദ്ദേഹത്തനിനച്ച്  1987-ല്

ഏറവുഅം  നല്ല ഗചോയകേനുള്ള കകേരള  സഅംസചോന  ചലെചനിത്ര അവചോര്ഡച്ച്  ലെഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

സശചോതനി  തനിരുനചോള്  കൃതനികേള്ക്കച്ച്  പ്രചോധചോനദഅം  നല്കേനി  കേകചരനികേള്

അവതരനിപ്പെനിചനിരുന്ന അകദ്ദേഹഫത്ത സഅംസചോനത്തനിഫന്റെ ആസചോന ഗചോയകേനചോയചോണച്ച്

കകേരളഅം  ആദരനിചനിരുന്നതച്ച്.  കകേരളഫത്തയഅം  മലെയചോളനികേഫളയഅം  അകേമഴനിഞ്ഞെച്ച്

കസ്നേഹനിചനിരുന്ന കഡചോ. എഅം. ബചോലെമുരളസ്പീകൃഷയഫട നനിരദചോണകത്തചോഫട കകേരളത്തനിഫന്റെ

ഉറസുഹൃത്തനിഫനയഅം  പ്രതനിഭചോശചോലെനിയഅം  പ്രഗല്ഭനുമചോയ  സഅംഗസ്പീതജ്ഞഫനയമചോണച്ച്

നമുക്കച്ച് നഷ്ടമചോയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  

അന്തരനിച മഹതച്ച്  വദകനികേകളചോടുള്ള ആദരസൂചകേമചോയനി നമുക്കച്ച് അല്പ്പെസമയഅം

എഴുകന്നറച്ച് നനില്ക്കചോഅം.  

(പകരതകരചോടുള്ള  ആദരസൂചകേമചോയനി  സഭചോഅംഗങ്ങള്  അല്പകനരഅം  എഴുകന്നറ

നനിന്നച്ച് മകൗനമചോചരനിച.)
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സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷ

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  റൂള്  50  പ്രകേചോരഅം  ഫതന്നനിന്തദയനിഫലെ  അതനിപ്രശസ്തയചോയ
ചലെചനിത്രതചോരത്തനിനുകനഫര നടന്ന പസ്പീഡനഫത്ത സഅംബനനിചച്ച് ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതചോമസുഅം
കേചോരുണദ  ചനികേനിതചോ  പദതനിയമചോയനി  ബനഫപ്പെട്ടച്ച്  ശസ്പീ.  കമചോനസച്ച്  കജചോസഫഅം
അടനിയന്തര പ്രകമയത്തനിനച്ച് കനചോട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതചോമസനിഫന്റെ
അടനിയന്തര പ്രകമയഅം അവതരനിപ്പെനിക്കചോന അനുവദനിക്കുകേയചോണച്ച്.  

സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷ  മുഖദവചോഗച്ച് ദചോനമചോയനി  അധനികേചോരത്തനില്  വന്ന  എല്.ഡനി.എഫെച്ച്.
സര്ക്കചോരനിഫന്റെ  ഭരണത്തനില്  സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കുകനഫര  വദചോപകേമചോയണചോകുന്ന  അതനിക്രമ
ങ്ങഫളക്കുറനിചഅം  മലെയചോളനിയഅം  ഫതന്നനിന്തദയനിഫലെ  പ്രശസ്ത  ചലെചനിത്രതചോരവുമചോയ
നടനിക്കുകനഫര  ഫകേചോചനിയനിലണചോയ  അതനിക്രൂരമചോയ  പസ്പീഡനഫത്ത  സഅംബനനിചഅം
സതദസനമചോയ  അകനശഷണഅം  നടത്തനി  മുഴുവന  പ്രതനികേഫളയഅം  നനിയമത്തനിനച്ച്
മുന്നനില്  ഫകേചോണ്ടുവരണഫമനഅം  ഈ  സഅംഭവഅം  സഅംബനനിചച്ച്  സര്ക്കചോര്  സശസ്പീകേരനിച
നനിലെപചോടുമൂലെഅം  കകേസച്ച്  അട്ടനിമറനിക്കഫപ്പെടചോന  ഇടയള്ളതചോയനി  പറയഫപ്പെടുന്ന
ഗുരുതരമചോയ  സനിതനിവനികശഷഅം  സഭചോനടപടനികേള്  നനിര്ത്തനിവചച്ച്  ചര്ച
ഫചയണഫമനമചോവശദഫപ്പെട്ടച്ച് സര്വ്വശസ്പീ പനി. ടനി. കതചോമസച്ച്, ടനി. എ. അഹമ്മേദച്ച് കേബസ്പീര്,
അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് എന്നസ്പീ അഅംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേചോരഅം കനചോട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

മുഖദമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറചോയനി  വനിജയന)  :  സര്,  2017  ഫഫെബ്രുവരനി  17-ാം
തസ്പീയതനി  രചോത്രനി  എട്ടരകയചോഫട  തൃശ്ശൂരനില്നനിനഅം  എറണചോകുളകത്തയച്ച്  കേചോറനില്
സഞരനിക്കുകേയചോയനിരുന്ന  പ്രമുഖ  സനിനനിമചോനടനിഫയ  ഫനടുമ്പചോകശ്ശേരനി  കപചോലെസ്പീസച്ച്
കസ്റ്റേഷന  പരനിധനിയനില്വചച്ച്  പള്സര്  സുനനി  എനവനിളനിക്കുന്ന  സുനനില്  എന്ന
സചോമൂഹദവനിരുദനുഅം സഅംഘവുഅം വചോഹനഅം തടഞ്ഞുനനിര്ത്തനി തട്ടനിഫക്കചോണ്ടുകപചോവുകേയഅം
അസശചോഭചോവനികേമചോയ  പസ്പീഡനത്തനിനനിരയചോക്കനി  ചനിലെ  രഅംഗങ്ങള്  ഫമചോഹബല്
കഫെചോണനില്  പകേര്ത്തുകേയഅം  ഫചയ്തകശഷഅം  രചോത്രനി  11.00  മണനികയചോഫട  പടമുകേള്
ഭചോഗത്തച്ച് ഇറക്കനിവനിട്ടു. ഇക്കചോരദഅം ശദയനില്ഫപ്പെട്ടയടനതഫന്ന കപചോലെസ്പീസച്ച് കൃതദമചോയനി
ഇടഫപട്ടു.  18-2-2017-നച്ച്  ഫനടുമ്പചോകശ്ശേരനി  കപചോലെസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനനില്  IPC 342,  366,
376,  506(1),  120(b),  34,  IT  Act  66(E),  67(A)  എന്നസ്പീ വകുപ്പുകേള് പ്രകേചോരഅം
ഇരയഫട  ഫമചോഴനിയഫട  അടനിസചോനത്തനില്  ഹക്രഅം  297/17  ആയനി  കകേസച്ച്  രജനിസ്റ്റേര്
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ഫചയ.  ഈ  കകേസനിഫന്റെ  അകനശഷണഅം  ദക്ഷനിണകമഖലെചോ  എ.ഡനി.ജനി.പനി.-യഫട
കനതൃതശത്തനിലള്ള  പ്രകതദകേ  സഅംഘത്തനിലള്ഫപ്പെട്ട  ആലവ  ഡനിഹവ.എസച്ച്.പനി.
നടത്തനിവരുന.   ഈ  കകേസനിഫലെ  പ്രധചോന  പ്രതനിയചോയ  പള്സര്  സുനനിഫയയഅം
കൂട്ടചോളനി  വനികജഷനിഫനയഅം  പനിടനികൂടുന്നതനിനച്ച്  സഅംസചോനത്തനിനകേത്തുഅം  പുറത്തുഅം
അകനശഷണസഅംഘഅം ജചോഗത പുലെര്ത്തനിയനിരുന.  23-2-2017-നച്ച് ഉചയച്ച് 1.10-ഓഫട
ഇരുവഫരയഅം അറസ്റ്റേച്ച് ഫചയചോന കേഴനിഞ്ഞു. അറസ്റ്റേച്ച് ഫചയ്ത പ്രതനികേഫള 24-2-2017-നച്ച്
റനിമചോനഡച്ച്  ഫചയ്തനിട്ടുള്ളതുഅം  25-2-2017-നച്ച്  അകനശഷണചോര്തഅം  കപചോലെസ്പീസച്ച്
കേസ്റ്റേഡനിയനില്  വചോങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതുമചോണച്ച്.  ഈ  കകേസനിഫലെ  പ്രതനികേളചോയ  മചോര്ട്ടനിന,
പ്രദസ്പീപച്ച്, സലെനിഅം, മണനികേണ്ഠന  എന്നനിവഫര സഅംഭവഅം നടന്നച്ച് രണ്ടുദനിവസത്തനിനുള്ളനില്
തഫന്ന അറസ്റ്റേച്ച്  ഫചയ്തച്ച്  കകേചോടതനി  മുമ്പചോഫകേ  ഹചോജരചോക്കനി  റനിമചോനഡച്ച്  ഫചയ.
25-2-2017-ല്  ഐഡന്റെനിഫെനികക്കഷന  നടത്തനി  തനിരനിചറനിഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതനിനചോല്
നചോലകപഫരയഅം  കപചോലെസ്പീസച്ച്  കേസ്റ്റേഡനിയനില്  കേനിട്ടുന്നതനിനച്ച്  ഇന്നച്ച്  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട
കകേചോടതനിഫയ സമസ്പീപനിക്കുന്നതചോണച്ച്.  കൃതദത്തനിലള്ഫപ്പെട്ട  വചോഹനഅം  ബന്തവസനിഫലെടുത്തച്ച്
ശചോസ്ത്രസ്പീയ  പരനികശചോധനകേള്  നടത്തനി  ഫതളനിവുകേള്  കശഖരനിക്കുകേയഅം
കഫെചോണ്കകേചോളുകേള്  പരനികശചോധനിചഅം   ഇരയഫട  164  സനി.ആര്.പനി.സനി.  കസ്റ്റേറച്ച്ഫമന്റെച്ച്
കരഖഫപ്പെടുത്തനിയഅം  സമഗമചോയ  അകനശഷണഅം  നടത്തനിവരനികേയചോണച്ച്.  കൂടചോഫത
ഫമചോഹബല്  കഫെചോണകേള്,  സനിഅം  കേചോര്ഡുകേള്,  ഫമമ്മേറനി  കേചോര്ഡുകേള്,  ടചോബച്ച്,
വസ്പീഡനികയചോ  അഡചോപ്റര്   തുടങ്ങനിയവ   ബന്തവസനിഫലെടുത്തച്ച്  കകേചോടതനി  മുമ്പചോഫകേ
ഹചോജരചോക്കനിയനിട്ടുള്ളതുമചോണച്ച്.  ഈ  കകേസനില്  കപചോലെസ്പീസച്ച്  ഊര്ജസശലെമചോയനി
പ്രവര്ത്തനിചതുഫകേചോണചോണച്ച്  ഉടനതഫന്ന  പ്രതനികേഫള  അറസ്റ്റേച്ച്  ഫചയ്തച്ച്  നനിയമത്തനിനു
മുന്നനില് ഫകേചോണ്ടുവരചോന കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതച്ച്.  കേസ്റ്റേഡനിയനില് വചോങ്ങനിയനിട്ടുള്ള പ്രതനികേഫള
കചചോദദഅം  ഫചയ്തച്ച്  ഈ  കകേസ്സുമചോയനി  ബനഫപ്പെട്ട  എല്ലചോ  ആകരചോപണങ്ങളുഫടയഅം
നനിജസനിതനി  പരനികശചോധനിചച്ച്  പഴുതുകേളടചള്ള  നടപടനികേള്  സശസ്പീകേരനിക്കുന്നതചോണച്ച്.
കപചോലെസ്പീസനിനച്ച് വനിവരഅം ലെഭനിചയടനതഫന്ന കകേസനിഫന്റെ പ്രചോധചോനദഅം കേണക്കനിഫലെടുത്തച്ച്
കകേസച്ച് രജനിസ്റ്റേര് ഫചയ്തച്ച് ശകമചോയ നടപടനികേള് സശസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഗൂഢചോകലെചോചനയനില്ല
എനള്ള  നനിലെപചോടച്ച്  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  എടുത്തനിട്ടനില്ല.  ഇക്കചോരദഅം  കകേചോടതനിഫയ
കൃതദമചോയനിത്തഫന്ന  അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.  സതദസനമചോയ  രസ്പീതനിയനില്  അകനശഷണഅം
നടത്തുന്നതനിനുള്ള  എല്ലചോ  സശചോതനദവുഅം  അകനശഷണ  ഉകദദചോഗസര്ക്കുണച്ച്.
ഇത്തരഫമചോരു സചോഹചരദത്തനില് സഭ നനിര്ത്തനിവചച്ച് ചര്ച ഫചകയണ ആവശദകേത
ഇതനിനനില്ല.                                                            
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ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതചോമസച്ച് :  സര്,  ഭരണചോധനികേചോരനികേളുഫടയഅം  ഭരണ

സഅംവനിധചോനത്തനിഫന്റെയഅം സചോമൂഹനികേ പ്രസചോനങ്ങളുഫടയഅം ഫപചോതു സമൂഹത്തനിഫന്റെയഫമല്ലചോഅം

സ്ത്രസ്പീകേകളചോടുളള  നനിലെവനിഫലെ  സമസ്പീപനത്തനില്  മചോറഅം  വരുത്തനിയചോല്  മചോത്രകമ

ഫപചോതുയനിടങ്ങളനിലഅം  സശകേചോരദ  ജസ്പീവനിതത്തനിലഅം  സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കച്ച്  സുരക്ഷയഅം  അന്തസ്സുഅം

ഉറപ്പുവരുത്തുവചോന കേഴനിയൂ. മചോറച്ച് മറയ്ക്കുന്നതനിനുളള അവകേചോശത്തനിനുകവണനി പ്രകക്ഷചോഭഅം

നടത്തനിയ  പ്രകദശമചോണച്ച്  കകേരളഅം.  അടുക്കളയനില്നനിന്നച്ച്  അരങ്ങകത്തയച്ച്  സ്ത്രസ്പീകേഫള

നയനിച വനി.  ടനി.  ഭട്ടതനിരനിപ്പെചോടനിഫന്റെ സചോഅംസചോരനികേ ഹപതൃകേഅം കപറുന്നവരചോണച്ച് നമ്മേള്.

അത്തരഅം  ആശയ  പ്രചരണത്തനിലൂഫടയചോണച്ച് സ്ത്രസ്പീമുകന്നറത്തനില്  കകേരളഅം

മുന്നനികലെയ്ഫക്കത്തനിയതച്ച്.  വനിദദചോഭദചോസത്തനിലഅം ഫതചോഴനിലെനിടങ്ങളനിലഅം സ്ത്രസ്പീ പങ്കെചോളനിതശത്തനിലഅം

ഫപചോതു  സശത്തുടമസചോവകേചോശങ്ങളനിലഅം  എല്ലചോഅം  കകേരളസ്പീയ  സ്ത്രസ്പീകേള്  വളഫര

മുന്നനിലെചോയനിരുന.  എന്നചോല്  സമൂഹത്തനിഫലെ  ചനിലെ  പുതനിയ  പ്രവണതകേളുമചോയനി

ബനഫപ്പെട്ടച്ച്  സ്ത്രസ്പീകേള്ഫക്കതനിഫരയളള  അതനിക്രമങ്ങള്  വര്ദനിചവരനികേയചോണച്ച്.

സ്ത്രസ്പീപസ്പീഡനങ്ങള്  അനുദനിനഅം  വദചോപകേമചോവുകേയചോണച്ച്.  ഒരു  വയസ്സുളള  പനിഞ്ചുകുഞ്ഞെച്ച്

മുതല്  100  വയസ്സുളള  മുതുമുത്തശ്ശേനിഫയവഫര  പസ്പീഡനത്തനിനനിരയചോക്കുന്ന  നചോടചോയനി

കകേരളഅം  മചോറുന.  ഈ  അവസ  അതസ്പീവ  ഗുരുതരമചോണച്ച്.  സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷയമചോയനി

ബനഫപ്പെട്ടച്ച് പലെവട്ടഅം കകേരളഅം ചര്ച ഫചയകേഴനിഞ്ഞു. ശകമചോയ നനിയമനനിര്മ്മേചോണവുഅം

പഴുതുകേളനില്ലചോത്ത സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷ  ഉറപ്പെചോക്കലഅം അനനിവചോരദമചോണച്ച്.  സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കച്ച് മചോത്രമല്ല,

സമൂഹത്തനിനുതഫന്ന  ഒരനിഞ്ചുകപചോലഅം  മുകന്നചോട്ടച്ച്  കപചോകേചോന  കേഴനിയചോത്ത

അപകേടകേരമചോയ  സചോഹചരദഅം   ഗചോമപഞചോയത്തച്ച്  മുതല്  നനിയമസഭ  വഫര

ആനുപചോതനികേമചോയ  സ്ത്രസ്പീ  പ്രചോതനിനനിധദമുളള  കകേരളത്തനില്കപചോലഅം  ഉണചോയനിരനിക്കുന

ഫവന്നതച്ച് എത്രകയചോ ഗുരുതരമചോഫണന്നച്ച് നചോഅം ആകലെചോചനിക്കണഅം.  അതുഫകേചോണ്ടുതഫന്ന

കകേരളത്തനില്  കകേചോടതനിയനിലഅം  കപചോലെസ്പീസനിലഅം  പ്രകതദകേ  വനിഭചോഗഅംതഫന്ന  സ്ത്രസ്പീ

സുരക്ഷയചോയണച്ച്.  എന്നനിട്ടുഅം  എന്തുഫകേചോണച്ച്  സ്ത്രസ്പീതശഅം  ഫപചോതുയനിടങ്ങളനിലഅം

ഫതരുവസ്പീഥനികേളനിലഅം  പനിചനിചസ്പീന്തഫപ്പെടുനഫവന്നച്ച്  നചോഅം  ആകലെചോചനിക്കുകമ്പചോഴചോണച്ച്  നടനി

അക്രമനിക്കഫപ്പെട്ട  സഅംഭവമുണചോയതച്ച്.  അതുഫകേചോണ്ടുതഫന്ന കുറവചോളനികേള് ആരചോയചോലഅം

എത്ര  പ്രബലെരചോയചോലഅം  കവകരചോഫട  പനിഴുഫതറനിയകേതഫന്ന  കവണഫമന്നച്ച്  ഞചോന

വനിനയപൂര്വ്വഅം ജനചോധനിപതദത്തനിഫന്റെ ശസ്പീകകേചോവനിലെനില് ആവശദഫപ്പെടുകേയചോണച്ച്.
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എഅം.എല്.എ.,  എഅം.പനി.,  ഫപചോതുപ്രവര്ത്തകേന  എന്നസ്പീ  നനിലെകേളനില്  30
വര്ഷത്തനികലെഫറ പചോരമ്പരദമുളള എളനിയ ഒരചോളചോണച്ച് ഞചോന. കേഴനിഞ്ഞെ 17-ാം തസ്പീയതനി
രചോത്രനി  11.00  മണനിക്കുകശഷഅം  എഫന്റെ  ജസ്പീവനിതത്തനിഫലെ  ഏറവുഅം  ദദുഃഖപൂര്ണമചോയ
അന്തരസ്പീക്ഷമചോണച്ച്  എഫന്റെ  മണ്ഡലെത്തനിഫലെ  നടനുഅം  സഅംവനിധചോയകേനുമചോയ ലെചോലെനിഫന്റെ
വസ്പീട്ടനില്  വചച്ച്  യവനടനിഫയ  കനരനിട്ടച്ച്  കേണകപ്പെചോള്  എനനിക്കുണചോയഫതന്നച്ച്  പറയചോന
ഞചോന  ആഗഹനിക്കുകേയചോണച്ച്.  എഫന്റെ   മകേഫളകയചോ  സകഹചോദരനിഫയകയചോ  ഈ
അവസയനില്  കേചോണകമ്പചോഴുണചോകുന്ന  തസ്പീവ്രമചോയ  കവദനയചോണച്ച്  പ്രനിയഫപ്പെട്ട  നടനി
വനിങ്ങനിഫപ്പെചോട്ടനിഫകേചോണച്ച്  സഅംഭവഅം   വനിശദസ്പീകേരനിചകപ്പെചോള്   എനനിക്കുണചോയതച്ച്.  അതച്ച്
കകേരള  സമൂഹത്തനിഫന്റെ  ദദുഃഖമചോയനി,  ജശചോലെയചോയനി  പടര്നകേയറനിയനിരുന.  ആ
സഅംഭവമുണചോയ  ഉടനതഫന്ന  തനനിക്കുണചോയ  ദരനുഭവഅം  വനിശദസ്പീകേരനിചഫകേചോണച്ച്
ദദുഃഖക്കടലെചോയനിരനിക്കുന്ന  ആ  ഫപണ്കുട്ടനിയഫട  മുമ്പനില്  ഒനഅം  ഫചയചോന  കേഴനിയചോഫത
സ്തഅംഭനിചകപചോകുന്ന അവസ ഒരു ഫപചോതുപ്രവര്ത്തകേഫന്റെ  ജസ്പീവനിതത്തനിലണചോകുന്നതച്ച്
വളഫര  ദഖകേരമചോയ  കേചോരദമചോഫണന്നച്ച്  എനനിക്കച്ച്  കതചോനന.   ഹവകുകന്നരഅം  7.00
മണനിക്കുകശഷഅം തൃശ്ശൂരനില് നനിന്നച്ച് എറണചോകുളകത്തയച്ച് പുറഫപ്പെടുകേയഅം അത്തചോണനിക്കു
സമസ്പീപഅം  കുകറയചോളുകേള്  വണനിഫകേചോണനിടനിചച്ച്  അതനിക്രമനിച  കേയറുകേയചോയനിരുന
ഫവനമചോണച്ച്  നടനി  പറഞ്ഞെതച്ച്.  പചോലെചോരനിവട്ടഅം,  ഫവണലെ,  കേചോക്കനചോടച്ച്  വഴനി  വചോഹനഅം
വചോഴക്കചോലെയനില്  എത്തുന.  അതസ്പീവ  സുരക്ഷചോ  സഅംവനിധചോനമുളള  എയര്കപചോര്ട്ടച്ച്
അടക്കമുളള കറചോഡനില് പനിങ്കെച്ച് കപചോലെസ്പീസുഅം ധചോരചോളഅം പകട്രേചോളനിഅംഗുമുളള കറചോഡനില് ഒരു
XUV  എനപറയന്ന  ഫചറനിയ  വണനിയനില്  പചോവഫപ്പെട്ട  സ്ത്രസ്പീ  പസ്പീഡനത്തനിനച്ച്
വനികധയമചോകുകമ്പചോള്, സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷ മുദ്രചോവചോകേദമചോയനി ഉയര്ത്തനി അധനികേചോരത്തനില് വന്ന
ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമനസ്പീ,  അങ്ങയഫട  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്   എന്തുഫകേചോണച്ച്  ഇതച്ച്
കേണ്ടുപനിടനിചനില്ല.  നനിരവധനി   കേദചോമറകേളുഅം  14-ഓളഅം  ട്രേചോഫെനികേച്ച്   ജഅംഗ്ഷനുകേളുമുള്ള
പചോതയചോണനിതച്ച്.  ഈ  വചോര്ത്തയറനിഞ്ഞെച്ച്  കകേരളഅം  ഫഞട്ടനിത്തരനിചനിരനിക്കുകമ്പചോഴചോണച്ച്
പുലെര്കേചോലെത്തച്ച്  സര്ക്കചോരനിഫന്റെ  ഔകദദചോഗനികേ  ചചോനഫലെനകപചോലഅം  പലെരുഅം
ഫതറനിദരനിക്കുന്ന  ഹകേരളനി  ചചോനലെനില്  പസ്പീഡനിതയചോയ  നടനിഫയ  അപകേസ്പീര്ത്തനി
ഫപ്പെടുത്തുന്ന  തരത്തനിലളള  വചോര്ത്ത  പുറത്തുവരുന്നതച്ച്.  പനിന്നസ്പീടച്ച്  വനിഷയഅം
വനിവചോദമചോയകപ്പെചോഴചോണച്ച് മുഖദമനനിയഫട മചോധദമ ഉപകദഷ്ടചോവുഅം ഹകേരളനി ചചോനലെനിഫന്റെ
എല്ലചോഫമല്ലചോമചോയ  ശസ്പീ.  കജചോണ്  ബ്രനിട്ടചോസച്ച്  പരസദമചോയനി  മചോപ്പുപറഞ്ഞെച്ച്  തലെയൂരചോന
ശമനിചതച്ച്.  ഈ  ഫകേചോടുഅംക്രൂരതഫയ  അപലെപനിക്കുന്നതനിനുപകേരഅം  ഹകേരളനി  ചചോനല്
ഇപ്രകേചോരഅം ഫചയ്തതച്ച് എന്തനിനചോണച്ച്;  ഇതച്ച് ആരുഫട തചോല്പ്പെരദമചോണച്ച്?  അവനിഫടയചോണച്ച്
ഈ കകേസനിഫന്റെ ആരഅംഭത്തനിഫലെ നനിഗൂഢതകേളുഫട  ചുരുള് കേഫണകത്തണതച്ച്.  ഇവര്
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ആരുഫട പക്ഷത്തചോയനിരുന; ഇരയഫട പക്ഷത്തചോകണചോ? മറുപടനി പറയണഅം. ഹകേരളനി
ചചോനലെനിഫന്റെ  ചുവടുപനിടനിചച്ച്   ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമനനിയഫട  പ്രസ്തചോവന  പനിന്നചോഫലെ
വന.  ഏതച്ച് സ്ത്രസ്പീ ആക്രമനിക്കഫപ്പെട്ടചോലഅം നടപടനിഫയടുക്കുഫമന്നച്ച് പറഞ്ഞു. നല്ല കേചോരദഅം.
'ഏതച്ച്  പനിളള'  എന്നച്ച്  അങ്ങച്ച്  കചചോദനിച  സശരമചോയനിരുന  അതനിനച്ച്  ഉണചോയനിരുന്നതച്ച്.
മുഖദമനനി  തുടരുകേയചോണച്ച്,  ആരച്ച്  അവഫര  ഐഡന്റെനിഹഫെ  ഫചയ,  നടനിയഫട
ഹഡ്രൈവകറചോ;  അതനിനച്ച്  മുമ്പുളള  ഹഡ്രൈവകറചോ  എന്ന  പ്രകയചോഗഅം  എന്തനിനച്ച്
കവണനിയചോയനിരുന;  ആഫര  സഹചോയനിക്കചോന  കവണനിയചോയനിരുന?  പനിന്നസ്പീടച്ച്  മുന
ആഭദന്തര വകുപ്പുമനനിയഅം ഇകപ്പെചോഴഫത്ത പചോര്ട്ടനി ഫസക്രട്ടറനിയമചോയ ശസ്പീ. കകേചോടനികയരനി
ബചോലെകൃഷണഫന്റെ നദചോയസ്പീകേരണഅം വന, 'ഇതച്ച്  ഒറഫപ്പെട്ട സഅംഭവമചോണച്ച്.'  മൂനമചോസഅം
ഗൂഢചോകലെചോചന  നടത്തനി  എല്ലചോ  സഅംവനിധചോനങ്ങളുഅം  ഒരുക്കനി  നടത്തനിയ  ഒരു
സഅംഭവമചോണച്ച്.  ഇത്രയഅം കപര് ഫപചോതുസമൂഹത്തനില് നടനിഫയ അപകേസ്പീര്ത്തനിഫപ്പെടുത്തനി
മചോനസനികേമചോയനി  തളര്ത്തനിയനിട്ടച്ച്  കകേസനില്നനിന്നച്ച്  പനിനമചോറചോനുളള  ശമമചോണച്ച്
നടത്തനിയതച്ച്.  ജനമദദത്തനില്  ഫകേചോടുഅംക്രൂരതയച്ച്  ഫവളളപൂശചോനചോകേനില്ല.  കകേരള
സമൂഹത്തനില്  ഉയര്നവന്ന  അതദപൂര്വ്വമചോയ  പ്രതനികഷധ  ജശചോലെഫയത്തുടര്ന്നച്ച്
ആദദഅം നടനിഫയ അപകേസ്പീര്ത്തനിഫപ്പെടുത്തചോനുഅം കുറവചോളനികേഫള ഫവളളപൂശചോനുഅം ശമനിച
ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമനനിക്കുഅം  പചോര്ട്ടനിക്കുഅം  ഹകേരളനി  ചചോനലെനിനുഅം  നനിലെപചോടച്ച്
മചോകറണനിവന.  ശസ്പീ.  കജചോണ്  ബ്രനിട്ടചോസച്ച്  പരസദമചോയനി  മചോപ്പെച്ച്  പറഞ്ഞു,  പകക്ഷ
ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമനനിയഅം  ശസ്പീ.  കകേചോടനികയരനി  ബചോലെകൃഷനുഅം  പറഞ്ഞെനില്ല.
ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമനസ്പീ,  അങ്ങച്ച്  പറഞ്ഞെ  സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷയനില്  വനിശശസനിക്കുന
ഫവങ്കെനില് ജനചോധനിപതദത്തനിഫന്റെ ശസ്പീകകേചോവനിലെനില് പരസദമചോയനി മചോപ്പെകപക്ഷനിക്കണഅം.
അതനിനുപകേരഅം  ഇതച്ച്  അട്ടനിമറനിക്കചോനുളള  ഗൂഢതനങ്ങളചോണച്ച്  പ്രസ്തചോവനയനിലൂഫട
പുറത്തുവന്നതച്ച്.  ജനചോധനിപതദ മഹനിളചോ അകസചോസനികയഷഫനകയചോ എഫന്റെ പ്രനിയഫപ്പെട്ട
ഡനി.ഹവ.എഫെച്ച്.ഐ.-ക്കചോഫരകയചോ പുകരചോഗമന കേലെചോ സഅംഘഫത്തകയചോ വൃന-ശസ്പീമതനി-
സസ്പീമ  ത്രയങ്ങഫളകയചോ  കേണനില്ല.  ഒരു  കപചോളനിറച്ച്ബക്യൂകറചോ  അഅംഗഅം
മചോനഭഅംഗഫപ്പെടുത്തനിഫയന്ന മട്ടനിലെചോണച്ച്  അവര് മകൗനനികേളചോയനിരുന്നതച്ച്.   മഹചോമുനനികേകള
മകൗനഅം ഫവടനിയൂ എന്നച്ച് ഞചോന അഭദര്തനിക്കുകേയചോണച്ച് .....(ബഹളഅം).....

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  പ്ലസ്പീസച്ച്.....പ്ലസ്പീസച്ച്.....  അങ്ങച്ച്  പറഞ്ഞെച്ച്  അവസചോനനിപ്പെനിക.
നനിങ്ങള്ക്കച്ച്   കപചോയനിന്റെച്ച്  ഓഫെച്ച്  ഓര്ഡര്  ഉന്നയനിക്കചോനുഫണങ്കെനില്  അടനിയന്തര
പ്രകമയഅം  അവതരനിപ്പെനിചതനിനുകശഷഅം  ഉന്നയനിക്കചോഅം.  നനിങ്ങള്ക്കച്ച്  എഫന്തങ്കെനിലഅം
ഉന്നയനിക്കചോനുഫണങ്കെനില്   അടനിയന്തരപ്രകമയചോവതരണത്തനിനുകശഷഅം  അവസരഅം
തരുന്നതചോണച്ച്. ...(ബഹളഅം)....ദയവചോയനി സസ്പീറനിലെനിരനിക.
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ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതചോമസച്ച് : സര്, സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷയഫട പ്രവചോചകേനുഅം സ്ത്രസ്പീപസ്പീഡകേരുഫട
നനിതചോന്ത  ശത്രുവുമചോയനി  സശയഅം  പ്രഖദചോപനിക്കഫപ്പെട്ടനിട്ടുളള  ബഹുമചോനദനചോയ  സഖചോവച്ച്
വനി. എസച്ച്. അചതചോനനന ഇന്നച്ച് സഭ കചരുന്നതനിനച്ച് മുഫമ്പങ്കെനിലഅം നടനിഫയ കഫെചോണനില്
വനിളനിചതച്ച്  വളഫര  നന്നചോയനി.  ശരനിയചോയ  രസ്പീതനിയനിലെചോകണചോ  അകനശഷണഫമനഅം
നടനിഫയ  അവകഹളനിച  മുഖദമനനിഫയയഅം  പചോര്ട്ടനി  ഫസക്രട്ടറനിഫയയഅം  ഹകേരളനി
ചചോനലെനിഫനയഅംകുറനിചച്ച് ഈ സഭയനില് അങ്ങച്ച് മനിണണഅം;  മനിണണഅം മചോമുനസ്പീ...  എന്നച്ച്
പറയചോന  ഞചോന  ആഗഹനിക്കുന.  അകനശഷണഅം  ആരഅംഭനിച  ഈ  കകേസനില്  ഇന്ന
പ്രതനിഫയമചോത്രഅം  പനിടനിചചോല്  മതനിഫയനഅം  അതനിനപ്പുറഅം   പ്രതനികേളനിഫല്ലനമുള്ള
രസ്പീതനിയനില്  മുഖദമനനി  നടത്തനിയ  പ്രതനികേരണഅം  യഥചോര്ത  കുറവചോളനികേഫള
രക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്   തുലെദമചോഫണനഅം  അതച്ച്  മുഖദമനനിയഫട  പദവനിക്കച്ച്  ഇണങ്ങുന്ന
നടപടനിയചോകണചോഫയനഅം  മുന  മുഖദമനനികൂടനിയചോയ  അങ്ങച്ച്  ഈ  സഭയനില്
ഫവളനിഫപ്പെടുത്തണഅം.  അഫല്ലങ്കെനില്  അങ്ങച്ച്  സശയഅം  വനികശഷനിപ്പെനിക്കുന്ന  സ്ത്രസ്പീ
സഅംരക്ഷകേഫനന്ന  പദവനി  ഇകപ്പെചോഴുഅം  തുടരുനകണചോഫയനകൂടനി  വദകമചോക്കണഅം.
ശസ്പീ. ഇന്നഫസന്റെച്ച് കകേവലെഅം സനി.പനി.ഐ.(എഅം)-ഫന്റെ എഅം.പനി. മചോത്രമല്ല, 'അമ്മേ' എന്ന
സഅംഘടനയഫട  പ്രസനിഡന്റുകൂടനിയചോണച്ച്.  'അമ്മേ'  മകേകളചോഫടചോപ്പെമചോകണചോ  സുനനിമചോരചോയ
മകേനമചോകരചോഫടചോപ്പെമചോകണചോഫയന്നച്ച്  വദകമചോക്കണഅം.  അങ്ങയഫട  അടുത്തനിരനിക്കുന്ന
ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  സചോഅംസചോരനികേ  വകുപ്പുമനനി   ശസ്പീ.  എ.  ഫകേ.  ബചോലെന  പറയന്നതച്ച്,
നടസ്പീനടനചോരുഅം  നനിര്മ്മേചോതചോക്കളുഫമല്ലചോഅം  അകധചോകലെചോകേ  ബനമുള്ളവരചോഫണന്നചോണച്ച്.
ക്രനിമനിനലകേളുഫട  കൂടചോരമചോണച്ച്  സനിനനിമഫയന്നച്ച്  മുനമനനി  ശസ്പീ.  ഫകേ.  ബനി.  ഗകണഷച്ച്
കുമചോര്  പറയന.  ഈ  നടപടനികയചോടച്ച്  അങ്ങയഫട  നനിലെപചോടച്ച്  എന്തചോണച്ച്?
ഗൂഢചോകലെചോചനയനിഫല്ലന്നച്ച്  അങ്ങച്ച്  പറയകമ്പചോള്  ഇവര്  പറയന്ന  അകധചോകലെചോകേഫത്ത
ക്കുറനികചചോ  ക്രനിമനിനലകേഫളക്കുറനികചചോ  ഒനഅം  അകനശഷനികക്കഫണന്നകല്ല?  ഇരയച്ച്
പരചോതനിയകണചോ;   കുടുഅംബത്തനിനച്ച്  പരചോതനിയകണചോ  എന്നച്ച്  ചനിലെര്  കചചോദനിക്കുന.
ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട പനിണറചോയനി  വനിജയന  എന്ന  ബഹുമചോനദനചോയ  മുഖദമനസ്പീ,
നനിശബ്ദമചോക്കഫപ്പെട്ട,  ഭയഫപ്പെടുത്തഫപ്പെട്ട,  പ്രജ്ഞ നഷ്ടഫപ്പെട്ട,  ഇരകേളുഫട  പരചോതനിയനില്
കരചോഷഅം  അടര്നവസ്പീഴുന്ന  നനിസഹചോയയചോയ  നടനിയഫട  കേണ്ണുനസ്പീര്  മചോത്രമചോകുഅം;  ആ
കേണ്ണുനസ്പീരനില്  അഗനി  പടരുഅം.  മുഖദമനനിയഫട  ഭരണസനിരചോകകേന്ദ്രങ്ങഫളയഅം
ഇരട്ടചങ്കെനിഫനയഫമല്ലചോഅം  കേത്തനിചചോമ്പലെചോക്കചോന  കേഴനിയന്ന  അഗനിനചോളഅം  അങ്ങയഫട
ഗൂഢചോകലെചോചനക്കചോഫര സഅംരക്ഷനിക്കുന്ന ലെങ്കെചോപുരനിഫയ ചചോരത്തനില് മുക്കുഅം.   ഓര്ത്തച്ച്
ഭരനികചചോ; സൂക്ഷനികചചോ എന്നച്ച് വദകമചോക്കചോന ഞചോന ആഗഹനിക്കുന.  
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മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതചോമസച്ച്, പ്ലസ്പീസച്ച്.....അങ്ങയഫട സമയഅം കേഴനിഞ്ഞു.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതചോമസച്ച്: സര്, ഞചോന അവസചോനനിപ്പെനിക്കുകേയചോണച്ച്.   പ്രമചോദമചോയ
ഇത്തരഅം  കകേസുകേളനില്  അനവസരത്തനില്  അങ്ങച്ച്  അഭനിപ്രചോയഅം  പറഞ്ഞെതച്ച്
ഏതച്ച്  ഇഷ്ടക്കചോരഫന  സഹചോയനിക്കചോനചോയനിരുന?  ഏതചോയചോലഅം  പള്സര്
സുനനിയഫല്ലന്നച്ച്  നൂറുശതമചോനഅം  ഉറപ്പെചോണച്ച്.  പനിഫന്ന ആരചോണച്ച്  എന്നതചോണച്ച്  കചചോദദഅം.
പ്രതനിഫയ പനിടനിക്കചോന കേഴനിയനിഫല്ലന്നച്ച്  ആഫരങ്കെനിലഅം ഭചോവനയനില് പറകഞ്ഞെചോ?  എഫന്റെ
സര്ക്കചോര്  പനിടനിക്കനില്ല,  ഇതനിനപ്പുറഅം  പ്രതനിയനില്ല  എന്നച്ച്  അങ്ങച്ച്  പറഞ്ഞെനികല്ല?
ജനചോധനിപതദത്തനിഫന്റെ ഈ ശസ്പീകകേചോവനിലെനില് നനിങ്ങള് മറുപടനി പറകഞ്ഞെ മതനിയചോകൂ.
അഫല്ലങ്കെനില് ജനങ്ങളുഫട കകേചോടതനിയനില് കേചോലെഅം നനിങ്ങഫള കുറവചോളനിഫയന്നച്ച് വനിളനിക്കുഅം.
കതങ്ങനിക്കരയന്ന ഇരയഫട മുറനിപ്പെചോടുകേളനില് മുളകേച്ച് അചചോര്  പുരട്ടലെചോയനിരുന അങ്ങച്ച്
ഈ  പ്രസ്തചോവനയനിലൂഫട  ഫചയ്തതച്ച്.  അങ്ങയഫട  പ്രസ്തചോവന  പള്സര്  സുനനിയഫട
അഭനിഭചോഷകേന  കകേചോടതനിയനില്  വനിദഗ്ദ്ധമചോയനി  ഡനിഫഫെനഡച്ച്  ഫചയ.  അകപ്പെചോള്
കപചോലെസ്പീസച്ച് നനിലെപചോടച്ച്  മചോകറണനിവന.   കകേന്ദ്ര  ഏജനസനി  അകനശഷനിക്കണഫമന്നച്ച്
ബഹുമചോനദരചോയ  വനി.  എഅം.  സുധസ്പീരനുഅം  രകമശച്ച്  ഫചന്നനിത്തലെയഅം  ആവശദഫപ്പെട്ടു.
നനിങ്ങള് ആദദഅം  ആഫര രക്ഷനിക്കചോനചോകണചോ ഗൂഢചോകലെചോചനയനില്ലചോഫയന്നച്ച്  പറഞ്ഞെതച്ച്
അകത ആളുകേഫള രക്ഷനിക്കണഫമങ്കെനില് കകേന്ദ്ര ഏജനസനി വരചോതനിരനിക്കണഅം.  നനിങ്ങള്
പ്രസ്തചോവന തനിരുത്തനി. പത്രഅം കേണച്ച് പ്രസ്തചോവനയനിറക്കുന്ന ആളചോകണചോ കകേരളത്തനിഫന്റെ
ആഭദന്തര  വകുപ്പുമനനിയഅം  മുഖദമനനിയമചോയ  അങ്ങച്ച്?  ബസ്പീഹചോറനിഫലെ  മുഖദമനനി
കപചോലഅം  ഇതച്ച്  ഫചയ്യുകേയനില്ല.   രചോജദഫത്ത നടുക്കനിയ കകേസച്ച്  കതചമചോയ്ചകേളയചോന,
കുറവചോളനി രക്ഷഫപ്പെടചോന വഴനിഫയചോരുക്കനിയകശഷഅം ഇകപ്പെചോള് നനിങ്ങള് പറയന പത്രഅം
കേണച്ച് പറഞ്ഞെതചോഫണന്നച്ച്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതചോമസച്ച്, പതനിനചോലെച്ച് മനിനനിട്ടചോയനി.  

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതചോമസച്ച്  :  സര്,  ഞചോന  അവസചോനനിപ്പെനിക്കുകേയചോണച്ച്.
ആ  കകേസനിഫലെ  നനിര്ണചോയകേ  ഫതളനിവചോയ  ഫമചോഹബല്  കഫെചോണ്  കപചോലഅം
കേഫണടുക്കുന്നതനിനുമുമ്പച്ച് അങ്ങച്ച് നടത്തനിയ പ്രസ്തചോവന,  തനിരുത്തനിപ്പെറഞ്ഞെ പ്രസ്തചോവന
ഇഫതല്ലചോഅം  നചോടകേമചോഫണന്നച്ച്  കകേരള  ജനത  തനിരനിചറനിയനണച്ച്.  രചോജദഫത്ത
ഏറവുഅം  സചോക്ഷരതയള്ള,  കകേരളത്തനിഫന്റെ  മുഖദമനനി  ഇതച്ച്  പറയചോന
പചോടനില്ലചോയനിരുനഫവന്നച്ച്  വളഫര വദകമചോയനി  പറയചോന  ഞചോന  ആഗഹനിക്കുന.
ഒരു  വചോക്കുകൂടനി  പറഞ്ഞെച്ച്  ഞചോന  അവസചോനനിപ്പെനിക്കചോഅം.  സനി.പനി.ഐ.(എഅം)-ഉഅം
ശസ്പീ.  പനിണറചോയനി വനിജയനുഅം കേനിളനിരൂര്,  കേവനിയൂര്,  വടക്കചോകഞരനി അടക്കമുള്ള ഏതച്ച്
കകേസച്ച് വന്നചോലഅം  പ്രതനിസചോനത്തച്ച് നനില്ക്കുന്നഫതന്തുഫകേചോണചോണച്ച്?
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മനി  .   സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതചോമസച്ച്, ദയവചോയനി അങ്ങച്ച് കേചോടച്ച് കേയറരുതച്ച്.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതചോമസച്ച് :  സര്,  ജനിഷ  വധകക്കസ്സുമചോയനി  ബനഫപ്പെട്ട
വനിവചോദത്തനിനനിടയനിലെചോണകല്ലചോ  അങ്ങയഫട  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വന്നതച്ച്.
സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷയചോയനിരുന്നനികല്ല  നനിങ്ങളുഫട  ലെക്ഷദഅം.  കകേരള  സമൂഹത്തനിനച്ച്  നല്കേനിയ
വചോഗചോനഅം അങ്ങച്ച് പചോലെനിക്കഫപ്പെട്ടനിട്ടുകണചോ?  

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  പ്ലസ്പീസച്ച്....പ്ലസ്പീസച്ച്....കേണ്ക്ലൂഡച്ച്.... പ്ലസ്പീസച്ച് കേണ്ക്ലൂഡച്ച്.....

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതചോമസച്ച്  :  സര്,   എനനിക്കച്ച്  അവസചോനനിപ്പെനിക്കചോന അവസരഅം
തന്നചോല് മതനി.   ഒരു ഇര  നസ്പീതനിക്കുകവണനി കപചോരചോടുകമ്പചോള്,  രചോജദത്തുള്ള മുഴുവന
മചോധദമങ്ങളുഅം പനിന്തുണയ്ക്കുകമ്പചോള്, ആ വനികേചോരഅം ഉള്ഫക്കചോണച്ച്  പൂര്ണവുഅം നനിഷ്പക്ഷവുഅം
സശതനവുമചോയ  അകനശഷണഅം  ഉറപ്പുവരുത്തനി  പ്രതനികേഫള  ജയനിലെനില്  അടയചോന
ബചോദദസനചോയ ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട മുഖദമനസ്പീ,  കകേസകനശഷണത്തനിഫന്റെ തുടക്കത്തനില്
അതനിഫന  സശചോധസ്പീനനിക്കുന്ന  രസ്പീതനിയനില്  ഇടഫപട്ടഫതന്തനിനചോഫണന്നച്ച്  ഇവനിഫട
വദകമചോക്കനിയചോല് മചോത്രകമ ഈ കേചോരദഅം കകേരള ജനതയച്ച് വനിശശസനിക്കചോന കേഴനിയൂ.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   പ്ലസ്പീസച്ച്.....  ദയവചോയനി  അങ്ങച്ച്  അവസചോനനിപ്പെനിക്കണഅം.   അങ്ങച്ച്
പറഞ്ഞെ കേചോരദഅം തഫന്ന വസ്പീണ്ടുഅംവസ്പീണ്ടുഅം പറയകേയചോണച്ച്.  പ്ലസ്പീസച്ച്.... സഭ നനിര്ത്തനിവചച്ച്
ചര്ച ഫചയണഫമന്നച്ച് ആവശദഫപ്പെട്ടച്ച് അങ്ങച്ച് അവസചോനനിപ്പെനിക.  

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതചോമസച്ച്  :  സര്,  ഞചോന പറഞ്ഞെച്ച് അവസചോനനിപ്പെനിക്കുകേയചോണച്ച്.
ഇത്തരഅം  കേചോരദങ്ങളനില്  നനിയമങ്ങളുഫട  അഭചോവമല്ല  പ്രശഅം.  നനിയമഅം  നടപ്പെചോകക്കണ
ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമനനിയള്ഫപ്പെഫടയള്ളവര്  വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചയനില്ലചോഫതയഅം  സശചോധസ്പീനത്തനിനച്ച്
വഴങ്ങചോഫതയഅം  സ്ത്രസ്പീപസ്പീഡനഅം  നടത്തനിയവര്  ആരചോയചോലഅം  അവര്ഫക്കചോപ്പെമഫല്ലന്നച്ച്
ഉറപ്പുവരുത്തണഅം.  അത്തരഫമചോരു ആര്ജവഅം ഫപചോതുസമൂഹത്തനില് ഉയര്നവരചോന
നടപടനി  സശസ്പീകേരനിക്കുന്ന  അന്തരസ്പീക്ഷഅം  പചോവനമചോയ  ഈ  സഭ  ഉറപ്പുവരുത്തണ
ഫമന്നചോണച്ച്  എഫന്റെ  വനിനസ്പീതമചോയ  അഭദര്തന.  മചോതൃതശഅം  കലെചോകേഫത്തവനിഫടയഅം
പരനിപചോവനമചോണച്ച്.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്  :  ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതചോമസച്ച്,  ഏറവുഅം  പ്രധചോനഫപ്പെട്ട  ഒരു
വനിഷയമചോയതുഫകേചോണചോണച്ച്   സമയഅം അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതച്ച് ശരനിയല്ല.  

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതചോമസച്ച് :  സര്,  ഞചോന  അവസചോനനിപ്പെനിക്കുന.  മചോതൃതശഅം
അവകഹളനിക്കഫപ്പെടുകമ്പചോള്,  സ്ത്രസ്പീതശഅം  പനിചനിചസ്പീന്തുകമ്പചോള്,  സമൂഹഫത്ത  ഇരുട്ടനില്
നനിനഅം  ഫവളനിചത്തനികലെയച്ച്  ഫകേചോണ്ടുവരചോനുള്ള  കേടമ  ഏഫറടുക്കചോന  ഈ  സഭയച്ച്
കേഴനിയണഅം. ആ കേടമ നമ്മേള് ഏഫറടുക്കണഅം. അതുഫകേചോണച്ച് വളഫര ഗകൗരവമചോയ ഈ
വനിഷയഅം  സഭചോനടപടനികേള്  നനിര്ത്തനിവചച്ച്  ചര്ച  ഫചയണഫമന്നച്ച്  ഞചോന
ആവശദഫപ്പെടുന.  സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷ നസ്പീണചോള് വചോഴഫട്ട, ജയച്ച് ഹനിനച്ച്. 
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മുഖദമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറചോയനി  വനിജയന  ) :  സര്,  സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷ  ഉറപ്പെചോക്കുന്ന
കേചോരദത്തനില് പ്രതനിജ്ഞചോബദമചോയ  സര്ക്കചോരചോണനിതച്ച്.   കകേരളസ്പീയ സമൂഹത്തനിഫന്റെ
പ്രകതദകേതഫയക്കുറനിചച്ച്  ബഹുമചോനദനചോയ അഅംഗഅം  ചൂണനിക്കചോണനിക്കുകേയണചോയനി.
അതച്ച്  വസ്തുതയചോണച്ച്.   അത്തരത്തനിഫലെചോരു സമൂഹഅം വചോര്ഫത്തടുക്കചോന കേഴനിഞ്ഞെതച്ച്,
രചോജദത്തനിനുമുന്നനില്  തലെ  ഉയര്ത്തനിപ്പെനിടനിചനനില്ക്കചോന  കേഴനിയന്നതച്ച്  കകേരളത്തനിഫലെ
ഇടതുപക്ഷ  പ്രസചോനത്തനിഫന്റെ  കേരുത്തുഫകേചോണചോഫണന്നതച്ച്  വസ്തുതയചോണച്ച്.
അത്തരഫമചോരു   സഅംസചോനത്തച്ച്, നമ്മുഫട  നചോടനിനച്ച് അഭനിമചോനനിക്കചോന  വകേയനില്ലചോത്ത
ചനിലെ സഅംഭവങ്ങള് നടക്കുനഫവന്നതച്ച് നചോഫമല്ലചോഅം ഗകൗരവകത്തചോഫടതഫന്ന കേചോണണഅം.
ഏഫതങ്കെനിലഅം ഒരു സ്ത്രസ്പീ ആക്രമനിക്കഫപ്പെട്ടചോല് അതനില് സകന്തചോഷനിക്കുകേയല്ല കവണതച്ച്;
ഒരവസരഅം  കേനിട്ടനികപ്പെചോയനി  എന്ന  മട്ടനില്  അതനിഫന  കേചോണകേയല്ല  കവണതച്ച്.
(.....ബഹളഅം....)

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പ്ലസ്പീസച്ച്.....പ്ലസ്പീസച്ച്....  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട മുഖദമനനി സഅംസചോരനിക്കഫട്ട.
നനിങ്ങള് സകന്തചോഷനിചഫവന്നച്ച്  ഇവനിഫട  പറഞ്ഞെതചോയനി ഞചോന കകേട്ടനിട്ടനില്ല.   നനിങ്ങള്
സകന്തചോഷനിക്കുകേയചോയനിരുനഫവന്നച്ച് ഇവനിഫട പറഞ്ഞെനിട്ടനില്ല.  ഇവനിഫട അങ്ങഫനഫയചോരു
പ്രസ്തചോവന വന്നനിട്ടനില്ല.  ഇരനിക.  പ്ലസ്പീസച്ച്.... ഇരനിക.....  

ശസ്പീ  .    പനിണറചോയനി  വനിജയന:  സര്,  ഒരു  സകഹചോദരനി  ആക്രമനിക്കഫപ്പെട്ടചോല്
അവകരചോഫടചോപ്പെഅം നമ്മുഫട സമൂഹത്തനിനചോഫകേ നനില്ക്കചോനചോകേണഅം.  ആ കുറവചോളനിഫയ,
പസ്പീഡനിപ്പെനിചവഫന അഫല്ലങ്കെനില് പസ്പീഡനിപ്പെനിചവഫര പൂര്ണമചോയഅം ഒറഫപ്പെടുത്തചോനചോകേണഅം.
ഇതനിഫന്റെ  ഭചോഗമചോയചോണച്ച്  ഗവര്ണറുഫട  നയപ്രഖദചോപന  പ്രസഅംഗത്തനില്  സ്ത്രസ്പീകേഫള
പസ്പീഡനിപ്പെനിചച്ച്  ശനിക്ഷനിക്കഫപ്പെട്ടവരുഫട  ഒരു  പ്രകതദകേ  രജനിസ്റ്റേര്  സൂക്ഷനിക്കുഫമന്നച്ച്
പറഞ്ഞെതച്ച്.   അതച്ച്  സമൂഹത്തനിനുമുന്നനില് ഫവളനിഫപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നചോയനിട്ടചോണച്ച്  വരനികേ.
'ഇവഫര  സൂക്ഷനിക്കുകേ,   ഇവഫര  ഒറഫപ്പെടുത്തുകേ'  എന്ന  സകനശമചോണച്ച്  അതനിലൂഫട
വരനികേ.   അതുഫകേചോണ്ടുതഫന്ന  നമ്മുഫട  സമൂഹത്തനില്  നടക്കുന്ന  ഏതച്ച്  സഅംഭവവുഅം
ഗകൗരവമചോയനി  കേചോണചോന  കേഴനിയണഅം.  അതനിഫനതനിഫര  ശകമചോയ  നടപടനിയചോണച്ച്
സര്ക്കചോര്  സശസ്പീകേരനിക്കുകേഫയന്നച്ച്  അനുഭവത്തനിലൂഫട  വദകമചോയനിട്ടുണച്ച്.  ഈ
സഅംഭവഫത്തക്കുറനിചച്ച് അകദ്ദേഹഅം വനിവരനിക്കുകേയഅം  ദദുഃഖകേരമചോയ ആ  അനുഭവഅം ഇവനിഫട
വരചകേചോട്ടുകേയഅം  ഫചയ.  അഫതചോഫക്ക  ശരനിയചോണച്ച്.  ആ  സഅംഭവഅം  ഉണചോയ
ഉടഫനതഫന്ന  കപചോലെസ്പീസച്ച്  അതനിശകമചോയ  രസ്പീതനിയനില്   ഇടഫപട്ടനിരുന;  അതനിനച്ച്
ഫെലെവുമുണചോയനി.   ഇവനിഫട  അകദ്ദേഹഅം  കചചോദനിചതച്ച്,  എങ്ങഫനയചോണച്ച്  ഇത്തരഫമചോരു
കറചോഡനില്  ഇതച്ച്  സഅംഭവനിചതച്ച്;  അതസ്പീവസുരക്ഷയള്ള  ഒരു  കറചോഡനില്  ഇങ്ങഫന
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സഅംഭവനിക്കചോന  പചോടുകണചോ  എന്നചോണച്ച്.  സശചോഭചോവനികേമചോയനി  നമുഫക്കല്ലചോവര്ക്കുഅം
കചചോദനിക്കചോന  കേഴനിയന്ന കചചോദദമചോണച്ച്.  പകക്ഷ,  അതച്ച്  സഅംഭവനിച;  ആ കേചോരദഫത്ത
ഗകൗരവമചോയനിത്തഫന്ന  കേചോണഅം.  വളഫര ആസൂത്രനിതമചോയ  രസ്പീതനിയനില്  പ്ലചോന  ഫചയ്ത
ഒരു  സഅംഭവമചോണനിതച്ച്.  അതനിഫന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  കുറവചോളനികേള്  ഏതുതരത്തനിലെചോണച്ച്
ഫപരുമചോറനിയഫതഫന്നചോഫക്ക  ഏഫറക്കുഫറ  പുറത്തുവനകേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  വചോഹനഅം
കപചോകുന്ന വഴനി സഅംബനനിചച്ച്  ഏഫതങ്കെനിലഅം തരത്തനിലള്ള സൂചനകേള് കപചോലെസ്പീസനിനച്ച്
ലെഭദമചോയനില്ല  എന്നതുതഫന്നയചോണച്ച്  വസ്തുത.  അകദ്ദേഹത്തനിനുഅം  ആ  പരചോതനിയനില്ല.
കപചോലെസ്പീസനിനച്ച് ഏഫതങ്കെനിലഅം തരത്തനിലള്ള സൂചന ലെഭനിച; കപചോലെസ്പീസച്ച് ഇക്കചോരദത്തനില്
നനിഷനിയമചോയനിരുനഫവന്ന പരചോതനി അകദ്ദേഹഅം ഉന്നയനിക്കുന്നനില്ല;  അതച്ച് വസ്തുതയചോണച്ച്.
നനിര്ഭചോഗദകേരമചോയ  സഅംഭവഅം ആ തരത്തനില് നടക്കുകേയണചോയനി.  ഞചോന നടത്തനിയ
ഒരു  പ്രസ്തചോവനയനില്  നടനിയഫട  ഇകപ്പെചോഴഫത്ത  ഹഡ്രൈവഫറ  അറസ്റ്റേച്ച്  ഫചയ്ത
കേചോരദഫത്തക്കുറനിചച്ച്  പറഞ്ഞെനിരുന.  ആ  ഹഡ്രൈവര്  കേചോണനിച  നചോടകേഫത്തപ്പെറനി
എല്ലചോവര്ക്കുഅം  കബചോദദമുണചോകുഅം.  ശസ്പീ.  ലെചോല്  തഫന്ന  'അതച്ച്  നചോടകേമചോണച്ച്,  നല്ല
അഭനിനയമചോഫണ'ന  കതചോന്നനിഫയന്നച്ച്  പ്രസ്തചോവനിചനിട്ടുണച്ച്.  നടനിയഫട  ഇകപ്പെചോഴഫത്ത
ഹഡ്രൈവറചോയനിരുന  ആ  വചോഹനഅം  ഓടനിചനിരുന്നതച്ച്.  ഞചോന  ആ  സഅംഭവത്തനിഫന്റെ
മറകേചോരദങ്ങളനികലെയച്ച്  കപചോകുന്നനില്ല.  അതുമചോയനി  ബനഫപ്പെട്ട  കേചോരദങ്ങഫളല്ലചോഅം
പത്രത്തനില്  വന്നതചോണച്ച്.  ആ  കേചോരദഅം  ഞചോന  പരചോമര്ശനിചനിരുന.  ഫകേചോടുഅം
കുറവചോളനിയചോയ  പള്സര്  സുനനി  അതനിനച്ച്  മുമ്പുഅം  ഹഡ്രൈവറചോയനി  പ്രവര്ത്തനിചനിട്ടുണച്ച്.
അത്രയഅം കേചോരദങ്ങള് പുറത്തുവനകേഴനിഞ്ഞെനിരനിക്കുന. ആ കേചോരദങ്ങള് സൂചനിപ്പെനിക്കകണ;
അതുമചോയനി ബനഫപ്പെട്ട വസ്തുതകേള് വസ്തുതകേളചോയനിത്തഫന്ന കേനിടക്കുകേയകല്ല; അതനില്
എന്തു  പചോതകേമചോണച്ച്  ഞചോന  ഫചയ്തതച്ച്?  അതച്ച്  ആ  നടനിഫയ  അപകേസ്പീര്ത്തനി
ഫപ്പെടുത്തുന്നതുഅം കുറവചോളനികേഫള  സഅംരക്ഷനിക്കുന്നതുമചോയ  പ്രസ്തചോവനയചോയനി  മചോറുന്നതച്ച്
എങ്ങഫനയചോണച്ച്;  അകദ്ദേഹഅം  ഈ  സഅംഭവഫത്ത  എത്രമചോത്രഅം  അനചോവശദമചോയനിട്ടചോണച്ച്
രചോഷസ്പീയവല്ക്കരനിക്കചോന ശമനിചതച്ച്?  ഈ സഭയനില് ശസ്പീമതനി വൃനചോ കേചോരചോട്ടച്ച്, ശസ്പീമതനി
പനി.  ഫകേ.  ശസ്പീമതനി  ടസ്പീചര്,  ശസ്പീമതനി  ടനി.  എന.  സസ്പീമ  എന്നനിവരുഫട  കപരുകേള്
എടുത്തുപറഞ്ഞെതച്ച് എന്തനിനചോണച്ച്? ......ബഹളഅം.......  വൃന  -ശസ്പീമതനി-സസ്പീമ-ത്രയങ്ങള്
എന്ന  ആകക്ഷപവുഅം   ഈ  മചോമുനനി  നനിശബ്ദമചോയനിരനിക്കുനഫവന്ന  പരനിഹചോസവുഅം
എന്തനിനചോണച്ച് അകദ്ദേഹഅം ഉന്നയനിചതച്ച്?  കകേരളത്തനിഫന്റെ വനിവനിധ ഭചോഗങ്ങളനില് മഹനിളചോ
അകസചോസനികയഷഫന്റെ  കനതൃതശത്തനില്  ഈ  സഅംഭവഫത്തത്തുടര്ന്നച്ച്  ശകമചോയ
ഇടഫപടലകേള്  ഉണചോയനികല്ല;  പ്രകക്ഷചോഭങ്ങള്  ഉണചോയനികല്ല;  എന്തുഫകേചോണചോണച്ച്
അകദ്ദേഹഅം  അതച്ച്  കേചോണചോതനിരുന്നതച്ച്;  എന്തനിനചോണതച്ച്  മറചവചതച്ച്?  ഇവനിഫട
ആദരണസ്പീയനചോയ ശസ്പീ. വനി.  എസച്ച്.  അചതചോനനന ആ നടനിഫയ കഫെചോണനില് വനിളനിചച്ച്



അടനിയന്തരപ്രകമയഅം 435

സഅംസചോരനിചതനിഫനയഅം പരനിഹസനിക്കുകേയചോണച്ച്;  എന്തചോണച്ച് ഇതനിഫന്റെ അര്തഅം?  ഇന്ന
പ്രതനിഫയ  പനിടനിചചോല്  മതനി  എന്ന  മട്ടനില്  ഒരു  പ്രതനികേരണഅം  എഫന്റെ  ഭചോഗത്തു
നനിനണചോയനിഫയന്നച്ച്  അകദ്ദേഹഅം പറഞ്ഞെതനിഫന്റെ അര്തഫമന്തചോണച്ച്;  ഏതച്ച്  വചോചകേഫത്ത
ഉദരനിചഫകേചോണചോണച്ച്  അകദ്ദേഹഅം  പറയന്നതച്ച്?  കകേസനിഫലെ  യഥചോര്ത  പ്രതനികേള്
ആഫരചോഫക്കയചോഫണങ്കെനിലഅം  അവഫരഫയല്ലചോഅം  പനിടനികൂടുഅം  എനതഫന്നയകല്ല  ആദദഅം
മുതല്കക്ക പറയന്നതച്ച്;  അതുതഫന്നയകല്ല നടന്നതുഅം.  അകദ്ദേഹഅം എന്തനിനചോണച്ച് അതച്ച്
മറചവയ്ക്കുന്നതച്ച്;  മറചവചതുഫകേചോണച്ച്  എന്തചോണച്ച്  ഗുണഅം?  പ്രതനികേഫള  പനിടനികൂകടണ
എന്നചോകണചോ;  പ്രതനികേഫള  പനിടനികൂടനിയതച്ച്  ഫതറചോയനികപ്പെചോയനി  എന്നചോകണചോ;  ഇത്ര
കവഗത്തനില്  പനിടനികൂടചോന  പചോടനില്ലചോയനിരുനഫവന്നചോകണചോ;  എന്തചോണച്ച്  ഉകദ്ദേശദഅം?
എന്തനിനുകവണനിയചോണച്ച്  ഈ  കേളനി  കേളനിചതച്ച്?  ......ബഹളഅം.........  പ്രതനികേഫള
പനിടനികൂടുകേഫയന്നതച്ച്  സമൂഹഅം എകപ്പെചോഴുഅം ആഗഹനിക്കുന്ന ഒരു കേചോരദമചോണച്ച്. അതചോണച്ച്
ഇവനിഫട  കപചോലെസ്പീസച്ച്  ഫചയ്തതച്ച്.  പ്രതനിഫയ  പനിടനിചതച്ച്  കുറമചോയനികപ്പെചോയനിഫയന്ന  മട്ടനില്
ആകക്ഷപനിക്കചോന  തയചോറചോയനികല്ല?  കപചോലെസ്പീസനിഫന്റെ  കേയനില്  നനിന്നച്ച്  രക്ഷഫപ്പെടചോന
കവണനി ഒരചോള് മുഖഅംമൂടനിയനിട്ടച്ച് ഓടനിവരുന, അകദ്ദേഹഫത്ത പനിടനികൂടുന: പനിടനികൂടനിയതച്ച്
ഫതറചോകണചോ;  എത്രവലെനിയ  ആകക്രചോശങ്ങള്  ഇവനിഫടയണചോയനി.  കകേചോടതനിക്കുകപചോലഅം
അതനില്  ആകക്ഷപഅം  ഉണചോയനില്ല.  കകേചോടതനിയഫട  ജുഡസ്പീഷദല്  ഓഫെസ്പീസര്  ആ
നടപടനിഫയ   ആകക്ഷപനിചനില്ല.  സചോധചോരണഗതനിയനില്  ഒരു  കുറവചോളനികയചോടച്ച്  എന്തച്ച്
സമസ്പീപനമചോണച്ച്  സശസ്പീകേരനികക്കണഫതന്നച്ച്  ഈ  സമൂഹത്തനിനച്ച്  ധചോരണയണച്ച്.  ആ
ധചോരണയനുസരനിചചോണച്ച് ഇവനിഫട  പ്രവര്ത്തനിചതച്ച്.  എന്തനിനചോണച്ച്  അതനിഫന
കുറഫപ്പെടുത്തചോന കപചോയതച്ച്;   എന്തചോയനിരുന അതനിഫന്റെ ഉകദ്ദേശദഅം?  ഇവനിഫട  എല്ലചോഅം
വദകമകല്ല;  ഇഫതല്ലചോഅം  സമൂഹത്തനിഫന്റെ മുന്നനില് അറനിയചോവുന്ന കേചോരദമകല്ല;  എന്തനിനചോണച്ച്
കുറഫപ്പെടുത്തചോനുഅം  അതനിഫന ആകക്ഷപനിക്കചോനുഅം  കപചോയതച്ച്?  ഇവനിഫട  ഏഫതല്ലചോഅം
തരത്തനിലെചോണച്ച്  ആകക്ഷപങ്ങള് ഉന്നയനിക്കചോന  കനചോക്കുന്നതച്ച്.  'അമ്മേ'  എനപറയന്നതച്ച്
സനിനനിമചോ  കലെചോകേഫത്ത കേലെചോകേചോരനചോരുഫട സഅംഘടനയചോണച്ച്.  ആ സഅംഘടന ഇതനിഫനതനിഫര
ശകമചോയനി  രഅംഗത്തുവന്നതച്ച്  നമ്മേഫളല്ലചോഅം വചോയനിചനിട്ടുള്ള  കേചോരദമചോണച്ച്.   ബഹുമചോനദനചോയ
പനി.  ടനി.  കതചോമസുമചോത്രഅം അതച്ച് വചോയനിചനില്ല. ശസ്പീ.  ഇന്നഫസന്റെച്ച് എഅം.പനി.-യഅം ശകമചോയനി
ഇടഫപട്ടനിട്ടുണച്ച്.  അവര്  സഅംഘടനിപ്പെനിച  ഫപചോതുകവദനിയനിഫലെ  സഅംസചോരഅം  എല്ലചോവരുഅം
കകേട്ടതചോണച്ച്.  എന്തനിനചോണച്ച്  ഇല്ലചോഫത്തചോരു  പുകേമറയണചോക്കുന്നതച്ച്;  ആ  പുകേമറ
സൃഷ്ടനിക്കചോനകവണനി  ഈ  പവനിത്രമചോയ  കവദനി  ഉപകയചോഗനികക്കണ  കേചോരദമുകണചോ?
ഇവനിഫട അനവസരത്തനില് ഒരു അഭനിപ്രചോയഅം ഞചോന പറഞ്ഞുഫവന്നതനിലെചോണച്ച് വലെനിയ
ആകക്ഷപഅം. ഏതച്ച് കേചോരദത്തനിലെചോണച്ച് ഞചോന അഭനിപ്രചോയഅം പറഞ്ഞെതച്ച്? ഞചോന പറഞ്ഞെ
കേചോരദഅം അതുകപചോഫലെ ആവര്ത്തനിക്കചോന തയചോറചോണച്ച്.  
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ദസ്പീപനികേ ദനിനപ്പെത്രത്തനിഫന്റെ ഒരു ചടങ്ങനില് ഞചോന പഫങ്കെടുക്കുകേയചോയനിരുന.
ആ  ചടങ്ങനില്  പഫങ്കെടുക്കുകമ്പചോള്  സശചോഭചോവനികേമചോയഅം  മചോധദമങ്ങഫളക്കുറനിചചോണകല്ലചോ
പറയകേ. കസ്റ്റേജനില് ഇരനിക്കുന്ന എനനിക്കച്ച് അവരുഫട ഒരു ദനിനപ്പെത്രഅം കേനിട്ടുന, പള്സര്
സുനനിഫയ പനിടനിചതനിനുകശഷമുള്ള പത്രമചോണച്ച്.  അതനില് പറഞ്ഞെ കേചോരദങ്ങഫളക്കുറനിചചോണച്ച്
ഞചോന സഅംസചോരനിചതച്ച്.  എഫന്റെ അഭനിപ്രചോയമല്ല,  നനിങ്ങള് എങ്ങഫനയചോണച്ച് ഇകപ്പെചോള്
ഇതച്ച്  പറയന്നതച്ച്;  നനിങ്ങള്  എന്തനിനചോണച്ച്  ഇന്നയചോളചോണച്ച്  പ്രതനിഫയന്നച്ച്
പറഞ്ഞുഫകേചോണച്ച് ഇല്ലചോത്ത കേചോരദങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിക്കചോന  ശമനിക്കുന്നതച്ച്  എന്നചോണച്ച്
 ഞചോന  കചചോദനിചതച്ച്.  ഇല്ലചോത്ത  കേചോരദങ്ങള്  അവതരനിപ്പെനിക്കുനഫവന്നച്ച്  ഞചോന
പറഞ്ഞെതച്ച്  എന്തുഫകേചോണചോണച്ച്?  ഇതചോ  ഇയചോളുഫട  വസ്പീട്ടനില്  കപചോലെസ്പീസച്ച്
എത്തനിയനിരനിക്കുന,  ഇയചോഫള  കപചോലെസ്പീസച്ച്  കചചോദദഅം   ഫചയ്തനിരനിക്കുനഫവന്നച്ച്  ഒരചോഫള
ചൂണനി  പത്രത്തനില് പറയകേയചോണച്ച്.  കകേരളത്തനിഫന്റെ പ്രമുഖനചോഫയചോരു നടഫനയചോണച്ച്
അവര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  പ്രമുഖനചോയചോലഅം  ആരചോയചോലഅം  കുറവചോളനി  കുറവചോളനി
തഫന്നയചോണച്ച്.  പകക്ഷ  ഇല്ലചോത്ത  കേചോരദഅം  എന്തനിനച്ച്  പറയന;  ആഫര
രക്ഷനിക്കചോനചോണതച്ച്;   എന്തചോണച്ച്  അതനിഫന്റെ  ഉകദ്ദേശഅം?  അയചോള്  കുറവചോളനിയചോകണചോ
അല്ലകയചോ  എന്നതല്ല;   കപചോലെസ്പീസച്ച്  അയചോളുഫട  വസ്പീട്ടനില്  കപചോകുകേകയചോ  കചചോദദഅം
ഫചയ്യുകേകയചോ ഫചയ്തനിട്ടനില്ല.  എന്തനിനചോണച്ച് ഇല്ലചോത്ത കേചോരദങ്ങള്  വചോര്ത്തയചോക്കുന്നതച്ച്?
ആ മചോധദമ മരദചോദഫയക്കുറനിചച്ച് ഞചോന സഅംസചോരനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതനിനുകശഷഅം പള്സര്
സുനനിഫയ  അടക്കഅം  പനിടനികൂടനിയനിരനിക്കുകേയചോഫണന്നച്ച്  ഞചോന  പറഞ്ഞു.  ഇതനിഫന്റെ
പനിന്നനിലള്ള  എല്ലചോ  കേചോരദങ്ങളുഅം  കപചോലെസ്പീസനിഫന്റെ  അകനശഷണത്തനില്  ഫവളനിയനില്
വരുഅം.  അതനിഫന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  ഗൂഢചോകലെചോചനയഫണങ്കെനില്  അതുഅം  പുറത്തുവരുഅം.
അക്കചോരദഅം  അകനശഷനിക്കചോന  കപചോലെസ്പീസനിനചോണച്ച്  പൂര്ണ  അധനികേചോരഅം.  അതനിനച്ച് ഒരു
നനിയനണവുഅം  ആരുഅം  ഫചലത്തനിയനിട്ടനില്ല.  ഇതനിനപ്പുറഅം  പ്രതനിയനിഫല്ലന്നച്ച്  മുഖദമനനി
പറഞ്ഞുഫവന്നചോണച്ച്  അകദ്ദേഹഅം  ഇവനിഫട  ആകരചോപനിചതച്ച്.  അതച്ച്  പൂര്ണമചോയഅം
വസ്തുതചോവനിരുദമചോയ കേചോരദമചോണച്ച്.  അങ്ങഫനഫയചോരു വചോചകേഅം എഫന്റെ ഭചോഗത്തുനനിനഅം
ഉണചോയനികട്ടയനില്ല.  എന്തനിനചോണച്ച്  ഇല്ലചോത്ത കേചോരദഅം  പറയന്നതച്ച്;   ഇല്ലചോത്ത വചോചകേഅം
എന്തനിനച്ച്  എഫന്റെ  നചോക്കനില്  കുത്തനിക്കയറന?  ഇവനിഫട  കകേന്ദ്ര  ഏജനസനിഫയ
ഭയഫപ്പെട്ടുനനില്ക്കുകേയചോഫണന്നചോണച്ച്  പറഞ്ഞെതച്ച്.   ഇകപ്പെചോള്  കകേന്ദ്ര  ഏജനസനികയചോടച്ച്
ശസ്പീ.  കുമ്മേനഅം  രചോജകശഖരനുഅം  ശസ്പീ.  വനി.  എഅം.  സുധസ്പീരനുഅം  വല്ലചോത്ത  കപ്രമമചോണച്ച്.
എന്തചോണച്ച്  അത്ര  വലെനിയ  കപ്രമഅം  വരചോന  കേചോരണഅം?  ഇത്രകവഗഅം  പ്രതനികേഫള
പനിടനിചതചോകണചോ;  പനിടനികൂടനിയതനിനച്ച്  എന്തനിനച്ച്  കബജചോറചോകുന;  പനിടനികൂടനിയതനിനച്ച്
എന്തനിനചോണച്ച്  കവവലെചോതനി?  ഇവനിഫട  കപചോലെസ്പീസനിനച്ച്  ഒരു  നനിലെപചോടുഅം  മചോകറണനി
വന്നനിട്ടനില്ല.  
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മനി  .    സസ്പീക്കര് :  തുടര്ചയചോയനി  ഇരുകൂട്ടരുഅം കേമന്റെച്ച്  നടത്തനിഫക്കചോണനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്.
നനിയമസഭചോ  സചോമചോജനികേര്  അല്പ്പെഅം  സഹനിഷ്ണുത  കേചോണനിക്കണഅം.  മുനനനിരയനില്
ഇരനിക്കുന്നവര്  കേചോണനിക്കുന്ന സഹനിഷ്ണുത നനിങ്ങള്  കേണ്ടുപഠനിക്കണഅം.

ശസ്പീ  .    പനിണറചോയനി  വനിജയന :  സര്,  സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷയഫട  കേചോരദത്തനില്  ഈ
സര്ക്കചോര്  പ്രതനിജ്ഞചോബദമചോണച്ച്.  സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തചോനുള്ള  നടപടനികേള്
തഫന്നയചോണച്ച്  സര്ക്കചോര്  സശസ്പീകേരനിചഫകേചോണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  അതുഫകേചോണ്ടുതഫന്നയചോണച്ച്
വനനിതചോ  ബറചോലെനിയന  രൂപഫപ്പെടുത്തചോനുഅം  കപചോലെസ്പീസച്ച്  കസനയനില്  വനനിതകേളുഫട
പ്രചോതനിനനിധദഅം  15  ശതമചോനമചോയനി  ഉയര്ത്തചോനുഅം  തസ്പീരുമചോനനിചതച്ച്.    ഇകപ്പെചോള്  ഒരു
നടനിക്കച്ച്  സഅംഭവനിച  ദരനുഭവഫത്തക്കുറനിചച്ച്  പറയകമ്പചോള്  പഴഫയചോരു  കേചോരദഅം  നചോഅം
ഓര്ക്കുന്നതച്ച്  നല്ലതചോണച്ച്.   ഇവനിഫട  രണച്ച്  ചലെചനിത്ര പ്രവര്ത്തകേരുഫട ഭചോരദമചോര്ക്കച്ച്
ദരനുഭവങ്ങള് ഉണചോയതച്ച് യ.ഡനി.എഫെച്ച്.-ഫന്റെ ഭരണകേചോലെത്തചോയനിരുന. എന്നചോല് ആ
സഅംഭവത്തനില്  കകേസച്ച്  എടുക്കചോകനചോ  അകനശഷണഅം  നടത്തചോകനചോ  കപചോലെസ്പീസച്ച്
തയചോറചോയനില്ല.  ഈ സര്ക്കചോരനിഫന്റെ നനിലെപചോടച്ച്  അതല്ല.  നനിലെമ്പൂരനിഫലെ കകേചോണ്ഗസച്ച്
ഓഫെസ്പീസനില്  രചോധയ്ക്കുണചോയ  അനുഭവഅം  മറക്കചോന  കേഴനിയഫന്നചോരു  കേചോരദമല്ലകല്ലചോ.
രചോവനിഫലെ ഞചോന ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-ഫനക്കുറനിചച്ച് പറഞ്ഞു.  അതനിഫനക്കചോളുഅം കമചോശമചോയ
രസ്പീതനിയനിലെചോയനിരുന്നനികല്ല  ആ  സകഹചോദരനിയഫട  രഹസദഭചോഗഅം  കുത്തനിക്കസ്പീറനി  ആഫകേ
വനികൃതമചോക്കനി,  ശരസ്പീരഅം  ഫതളനിവനില്ലചോത്ത  അവസയനിലെചോക്കനി,  എത്ര  നസ്പീചമചോയ
രസ്പീതനിയനിലെചോണച്ച്  ആ  ഫകേചോലെ  നടത്തനിയതച്ച്.  എന്നനിട്ടകല്ല  ചചോക്കനില്  ഫകേട്ടനി  ശരസ്പീരഅം
ഫകേചോണ്ടുകപചോയനി  തള്ളനിയതച്ച്.  അന്നച്ച്  സശസ്പീകേരനിച  സമസ്പീപനഅം  എന്തചോയനിരുന;
അകങ്ങയ്ക്കുഅം  അറനിയചോവുന്ന  കേചോരദങ്ങളചോണകല്ലചോ;  ഞചോന  വനിശദസ്പീകേരനികക്കണ
കേചോരദമനില്ലകല്ലചോ;  കകേചോണ്ഗസച്ച് കനതചോവനിഫന്റെ പനി.എ.-ഫയ അറസ്റ്റേച്ച് ഫചയചോന കേചോട്ടനിയ
ഹവമുഖദവുഅം  അറസ്റ്റേനില്  വന്ന  കേചോലെതചോമസവുഫമല്ലചോഅം  കകേരളത്തനില്  എല്ലചോവര്ക്കുഅം
അറനിയചോവുന്ന  കേചോരദമകല്ല?  യൂത്തച്ച്  കകേചോണ്ഗസനിഫന്റെ  കദശസ്പീയ  കനതചോക്കളനില്
ഒരചോളചോയനിരുന്ന  ഹനനചോ  സചോഹ്നനിഫയ   ഫവട്ടനിനുറുക്കുകേയകല്ല  ഫചയ്തതച്ച്?   ഇകപ്പെചോള്
പരനിഹചോസമചോണച്ച്.  ഇകപ്പെചോള് പരനിഹചോസശബ്ദഅം ഉയരുകേയചോണച്ച്. ഹനനചോ സചോഹ്നനിഫയ
ഫവട്ടനിനുറുക്കനി   അകശചോകേച്ച്  യചോത്രനി  നനിവചോസച്ച്  കഹചോട്ടലെനിഫലെ  തന്തൂരനി  അടുപ്പെനിലെനിട്ടുചുട്ട
കകേചോണ്ഗസനിഫന്റെ  സഅംസചോരഅം  ഈ  രചോജദഅം  കേണതചോണച്ച്.  അതല്ല  ഈ  സഅംസചോന
ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ  നനിലെപചോടച്ച്.  ലെങ്കെചോപുരനിഫയക്കുറനിചഅം  മറഅം  അകദ്ദേഹഅം  സചോഹനിതദ
ഭചോഷയനില്ത്തഫന്ന  ഇവനിഫട  പറയകേയണചോയനി.   നമ്മുഫട  സഅംസചോനത്തച്ച്  എല്ലചോ
സകഹചോദരനിമചോര്ക്കുഅം  പൂര്ണ  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  നനിലെപചോടച്ച്  തഫന്നയചോണച്ച്
സശസ്പീകേരനിക്കുകേ.  ഒരു തരത്തനിലഅം സ്ത്രസ്പീകേഫള അപചോയഫപ്പെടുത്തുന്നവഫര സഅംരക്ഷനിക്കുന്ന
നനിലെപചോടച്ച്  കപചോലെസ്പീസനിഫന്റെ  ഭചോഗത്തുനനിനഅം  ഉണചോകുകേയനില്ല.  പൂര്ണമചോയ  സുരക്ഷ
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നമ്മുഫട  സകഹചോദരനിമചോര് ക്കച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തുഅം.  കുഞ്ഞുങ്ങള് മുതല്  അമ്മൂമ്മേമചോര്വഫര
യള്ളവരുഫട  കേചോരദങ്ങള്  ഇവനിഫട  പറഞ്ഞു.  ഒരു  സ്ത്രസ്പീപസ്പീഡനവുഅം  ഈ  നചോടച്ച്
അനുവദനിക്കനില്ല;  ഈ ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ കേസ്പീഴനില് അനുവദനിക്കനില്ല.  അതുഫകേചോണച്ച് ഈ
പ്രശഅം  സഭ  നനിര്ത്തനിവചച്ച്  ചര്ച  ഫചകയണതചോയനിട്ടനില്ല  എനതഫന്നയചോണച്ച്
വദകമചോക്കചോനുള്ളതച്ച്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  :  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമനനിയഫട  വനിശദസ്പീകേരണത്തനിഫന്റെ
അടനിസചോനത്തനില് അടനിയന്തര പ്രകമയത്തനിനച്ച് അവതരണചോനുമതനി നനികഷധനിചനിരനിക്കുന.

(അടനിയന്തരപ്രകമയചോവതരണത്തനിനച്ച് അനുമതനി നനികഷധനിച.)

പ്രതനിപക്ഷകനതചോവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  ഫചന്നനിത്തലെ  )  :  സര്,  കകേരളഅം  എനഅം
വളഫര ഗകൗരവകത്തചോടുകൂടനി  കേണനിട്ടുള്ള  ഒരു  വനിഷയമചോണച്ച്  സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷ.
നമ്മുഫട  നചോട്ടനിഫലെ  സ്ത്രസ്പീകേളുഫട  അവകേചോശങ്ങള്ക്കുകവണനിയള്ള  കപചോരചോട്ടങ്ങളനില്
ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമനനി  പറഞ്ഞെതുകപചോഫലെ  ഒരു  വനിഭചോഗഅം  മചോത്രമല്ല,  കകേരളസ്പീയ
സമൂഹഅം  ഒറഫക്കട്ടചോയനി  നനിലെഫകേചോണനിട്ടുണച്ച്.   അകദ്ദേഹത്തനിനച്ച്  എകപ്പെചോഴുഅം  അങ്ങഫന
മചോത്രകമ കേചോണചോന കേഴനിയൂ. സ്ത്രസ്പീകേളുഫട സശചോതനദത്തനിനുഅം സുരക്ഷയ്ക്കുഅംകവണനി കകേരളഅം
എനഅം ഒറഫക്കട്ടചോയനി നനിന്ന മഹത്തചോയ ചരനിത്രമചോണച്ച് നമുക്കുള്ളതച്ച്.  സമസ്പീപ കേചോലെത്തച്ച്
കകേരളത്തനില്  സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കച്ച്  കനഫരയള്ള  അതനിക്രമങ്ങളുഅം  പസ്പീഡനങ്ങളുഅം
വര്ദനിചവരുന. ഇതച്ച് അതസ്പീവ ഗകൗരവകത്തചോഫട കേചോണചോന സര്ക്കചോരനിനച്ച് കേഴനിയണഅം.
ഒരു  സഅംഭവഅം  ഉണചോകുകമ്പചോള്  അതനില്   കൂടുതല്  തചോല്പ്പെരദവുഅം  ആഹചോദവുഅം
പ്രകേടനിപ്പെനിക്കുനഫവന്നച്ച് അകദ്ദേഹഅം പറഞ്ഞു. കേഴനിഞ്ഞെ ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പുസമയത്തച്ച്, ജനിഷ
എന്ന  യവതനി  മരനിചകപ്പെചോഴുണചോയ  സഅംഭവഅം  കകേരളഅം  മറന്നനിട്ടനില്ല.  ആ  കുട്ടനിയഫട
ദരന്തഫത്തക്കുറനിചചോയനിരുന്നനില്ല,  മറനിചച്ച്  ആ  കേണ്ണുനസ്പീരനിഫന  കവചോട്ടചോക്കനി  മചോറചോന 
ശമനിചതച്ച്  ആരചോയനിരുനഫവന്നതുഅം  കകേരളഅം  മറന്നനിട്ടനില്ല.  ഇവനിഫട  സ്ത്രസ്പീകേളുഫട
സുരക്ഷനിതതശഫത്തക്കുറനിചച്ച്  പറയന്ന  സചോഹചരദത്തനില്,  ഇരയഫട  ദ:ഖഅം
നചോടനിഫന്റെ  ദ:ഖമചോയനി  പരനിണമനിക്കുന.  കകേരളഅം  ഒരനിക്കലഅം  കവട്ടക്കചോകരചോഫടചോപ്പെഅം
നനിലെഫകേചോണനിട്ടനില്ല.  ഇരകയചോഫടചോപ്പെകമ  നനിലെഫകേചോണനിട്ടുള.  കവട്ടക്കചോരുഫടഫയല്ലചോഅം
രജനിസ്റ്റേര്  സൂക്ഷനിക്കുഫമന്നച്ച് ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമനനി  ഗവര്ണഫറഫക്കചോണച്ച്
പറയനിക്കുകേയണചോയനി.  ആര്ക്കുകവണഅം മുഖദമനസ്പീ,  അങ്ങയഫട ഈ രജനിസ്റ്റേര്;  ഇവനിഫട
ഈ  രജനിസ്റ്റേര്  സൂക്ഷനിചതുഫകേചോണച്ച്  എന്തച്ച്  കേചോരദമചോണള്ളതച്ച്?  നമ്മുഫട
സകഹചോദരനിമചോര്ക്കച്ച് രചോവുഅം പകേലഅം കകേരളത്തനില്   സുരക്ഷനിതമചോയനി യചോത്ര ഫചയചോനുഅം
കജചോലെനി സലെങ്ങളനില് കജചോലെനിഫചയചോനുഅം  ജസ്പീവനിക്കചോനുമുള്ള അവസരമചോണച്ച് കവണതച്ച്.
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ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമനനി  സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷഫയക്കുറനിചച്ച്  പറഞ്ഞെകല്ലചോ,  എട്ടച്ച്
മചോസത്തനിനകേഅം ഇവനിഫട  1085  സ്ത്രസ്പീകേളചോണച്ച്  ബലെചോതഅംഗത്തനിനച്ച്  വനികധയരചോയനിട്ടുള്ളതച്ച്.
കറപ്പെനിനച്ച്  വനികധയരചോയനിട്ടുള്ള  ഹമനര് കുട്ടനികേളുഫട  എണഅം  620  ആണച്ച്.
സ്ത്രസ്പീകേള്ഫക്കതഫരയള്ള കുറകൃതദങ്ങള് 3163 ആണച്ച്.  പ്രമുഖ ദനിനപത്രമചോയ 'മലെയചോള
മകനചോരമ'  ഇന്നച്ച്  കൂടുതല്  വനിവരങ്ങള്  പുറത്തുഫകേചോണ്ടുവന്നനിട്ടുണച്ച്.  ഇതചോകണചോ
സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷനിത  കകേരളഅം;  ഇതചോകണചോ  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമനനി  പറയന്ന
കകേരളത്തനിഫലെ  സ്ത്രസ്പീകേളുഫട  സുരക്ഷ?  എറണചോകുളത്തച്ച്  പ്രസനിദ  ചലെചനിത്ര
നടനിക്കുണചോയ ദരന്തഫത്തപ്പെറനി ശസ്പീ പനി. ടനി. കതചോമസച്ച് ഇവനിഫട  വനിശദമചോയനി പറഞ്ഞു.
കകേരളത്തനിഫലെ മുഴുവന ജനങ്ങളുഅം അതനില് ദദുഃഖനിചതചോണച്ച്;  എല്ലചോവരുഅം ഒറഫക്കട്ടചോയനി
അതനിഫന  എതനിര്ത്തതചോണച്ച്.  നടനിഫയ  തട്ടനിഫക്കചോണ്ടുകപചോയ  കകേസനില്  പ്രതനികേഫള
കേണ്ടുപനിടനിക്കചോനുഅം  അവഫര  നനിയമത്തനിനുമുന്നനില് ഫകേചോണ്ടുവരചോനുമുള്ള നടപടനികേള്
കവഗതയനില്  മുകന്നചോട്ടുകപചോകേണഫമന്നചോണച്ച്  കകേരളഅം  ഒറഫക്കട്ടചോയനി  ആവശദഫപ്പെട്ടതച്ച്.
അതനിനുകവണനി  മചോധദമങ്ങളുഅം  കകേരളസ്പീയ  സമൂഹവുഅം  ഒരുമനിചച്ച്  നനിന്നതചോണച്ച്.
പ്രതനികേഫള  കേഫണത്തുവചോനുഅം  അവഫര  നനിയമത്തനിനുമുന്നനില്  ഫകേചോണ്ടുവരചോനുമുളള
ജചോഗരൂകേമചോയ  സമസ്പീപനമചോണച്ച്  കവണതച്ച്. ബഹുമചോനദനചോയ  മുഖദമനനി  ഈ
കകേസനിഫന  സഅംബനനിചച്ച്  നടത്തനിയ പരചോമര്ശഫത്തക്കറനിചച്ച്  ഇവനിഫട പറഞ്ഞു.
ഏഷദചോഫനറച്ച്  ചചോനല്  പ്രസനിദസ്പീകേരനിച   വചോര്ത്തയഫട  കേചോസറച്ച്  ഞചോന  സഭയഫട
കമശപ്പുറത്തച്ച് വയചോഅം. സനിനനിമചോകലെചോകേവുമചോയനി ബനഫപ്പെട്ടച്ച് അനചോവശദമചോയ ഒരു ചനിത്രഅം
സൃഷ്ടനിക്കചോന  എന്തനിനചോണച്ച്  ശമഅം  നടത്തുന്നതച്ച്?  ഞചോന  മനസനിലെചോക്കനിയനിടകത്തചോളഅം
പ്രധചോന  പ്രതനിയഫട  ഭചോവനയനുസരനിചചോണച്ച്  കൃതദഅം  നടന്നതച്ച്;  ഒരു
കുറകൃതദഅം   എങ്ങഫന   നടത്തണഫമന്നച്ച്  കുറവചോളനി  സങ്കെല്പ്പെനിചനിട്ടുണച്ച്,
അതനിഫന്റെ  ഭചോഗമചോയനി   നടത്തനിയതചോഫണന്നചോണച്ച്  ബഹുമചോനദനചോയ  മുഖദമനനി
പറഞ്ഞെതച്ച്.  കകേസച്ച്  അകനശഷണഅം  തുടങ്ങനിയ  സമയത്തുതഫന്ന  അന്തനിമവനിധനി
കേല്പ്പെനിക്കചോന മുഖദമനനിക്കച്ച് എന്തച്ച് അധനികേചോരമചോണളളതച്ച്? ഒരു കകേസച്ച് അകനശഷനിച
ഫകേചോണനിരനിക്കുകമ്പചോള്  ആഭദന്തരവകുപ്പെനിഫന്റെ  ചുമതലെയള്ള  മനനി  അതനിഫന്റെ
അകനശഷണത്തനില്  ഇടഫപടചോന  പചോടനില്ല.  അകനശഷണ  ഉകദദചോഗസര്ക്കച്ച്
നസ്പീതനിപൂര്വ്വവുഅം  നനിഷ്പക്ഷവുമചോയനി  അകനശഷനിക്കചോനുള്ള  അവസരഅം  നല്കേണഅം.
ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട മുഖദമനനി പറഞ്ഞെഫതന്തചോണച്ച്?  ഈ കകേസനില് ഒരു പ്രതനികയയള,
ആ  പ്രതനിയഫട  ഭചോവനയനുസരനിചണചോയ  കുറമചോണനിതച്ച്;  കവഫറയചോരുഅം  ഇതനില്
പ്രതനികേളഫല്ലന്നച്ച്  പറഞ്ഞെച്ച്  അകനശഷണഅം  മുകന്നചോട്ടുകപചോകകേഫണന്നച്ച്  അങ്ങച്ച്  തസ്പീര്പ്പെച്ച്
കേല്പ്പെനിചനിരനിക്കുന.  ഇതനില്  ഗൂഢചോകലെചോചനയനില്ല  എന്ന  അങ്ങയഫട  വചോചകേഅം
അരനിയചോഹചോരഅം  കേഴനിക്കുന്ന  കകേരളത്തനിഫലെ  മുഴുവന  ജനങ്ങള്ക്കുഅം  മനസനിലെചോകുന്ന
കേചോരദമകല്ല?  കപചോലെസ്പീസനിനച്ച്  അങ്ങച്ച് ഫകേചോടുത്തനിരനിക്കുന്ന സകനശഫമന്തചോണച്ച്?  ഇതനിഫലെ
ഗൂഢചോകലെചോചനഫയപ്പെറനി അകനശഷനികക്കണ, പ്രധചോന പ്രതനിതഫന്ന ആസൂത്രണഅം ഫചയ്ത
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അക്രമമചോഫണന്നച്ച്   കകേസകനശഷണഅം തസ്പീരുന്നതനിനുമുമ്പച്ച്  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമനനി
പറഞ്ഞു.  ഇന്നഫലെ  കകേചോടതനിയനില്  പ്രതനിഫയ  ഹചോജരചോക്കനിയകപ്പെചോള്  പ്രതനിഭചോഗഅം
വക്കസ്പീല്  പറഞ്ഞെതച്ച്  ഗൂഢചോകലെചോചനയനിഫല്ലന്നച്ച്   മുഖദമനനിതഫന്ന  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന
ഇനനി  എന്തനിനചോണച്ച്  അകനശഷണഫമന്നചോണച്ച്.  കൂടുതല്  കേചോരദങ്ങളറനിയചോന  പ്രതനിഫയ
വനിട്ടുതരണഫമന്നചോണച്ച് കപചോലെസ്പീസച്ച് ആവശദഫപ്പെടുന്നതച്ച്.  അതനിഫനതനിരചോയനി പ്രതനിയഫട
വക്കസ്പീല്  പറഞ്ഞെതച്ച്,  ഇയചോഫള  വനിട്ടുഫകേചോടുകക്കണ  ആവശദമനില്ല,  കേചോരണഅം
ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട മുഖദമനനിതഫന്ന അകദ്ദേഹത്തനിഫന്റെ വചോദമുഖങ്ങള് ഉന്നയനിചനിരനിക്കുന
ഫവന്നചോണച്ച്.  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമനനി  ഗൂഢചോകലെചോചനയനിഫല്ലനഅം  അകതസമയഅം
കപചോലെസ്പീസച്ച്   ഗൂഢചോകലെചോചനയഫണനഅം  പറയന.  കകേരളഅം  ആരച്ച്  പറയന്നതചോണച്ച്
വനിശശസനികക്കണതച്ച്.  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമനസ്പീ,  പ്രമചോദമചോയ  കകേസുകേളുഫട
അകനശഷണഅം  നടക്കുകമ്പചോള്   അങ്ങച്ച്  ഇങ്ങഫന  അഭനിപ്രചോയഅം  പറയചോന  പചോടനില്ല.
ഒരുപകക്ഷ  അകങ്ങയച്ച്  പരനിചയക്കുറവുണചോകേചോഅം.  എന്നനിരുന്നചോലഅം  ഇങ്ങഫന
അഭനിപ്രചോയഅം  പറഞ്ഞെതച്ച്  ഭചോവനിയനില്  ഈ  കകേസനിഫന്റെ  നടത്തനിപ്പെനിഫന  ഗുരുതരമചോയനി
ബചോധനിക്കുഫമന്ന  ആശങ്കെ  ഞചോന  ഇവനിഫട  പ്രകേടനിപ്പെനിക്കചോന  ആഗഹനിക്കുന.  ഒരു
ചലെചനിത്ര  നടനിക്കച്ച്  ഇതചോണച്ച്  സനിതനിഫയങ്കെനില്  കകേരളത്തനിഫലെ സചോധചോരണക്കചോരചോയ
സ്ത്രസ്പീകേളുഫട  സനിതനിഫയന്തചോകുഅം?  ചലെചനിത്ര  നടനിഫയന്നല്ല  ഏഫതചോരു  സ്ത്രസ്പീക്കുഅം
ഇതുകപചോഫലെചോരു അനുഭവഅം ഒരനിക്കലഅം ഉണചോകേചോന പചോടനില്ലചോത്തതചോണച്ച്. കകേരളത്തനിഫലെ
ഹഹകവ  കപചോലെസ്പീസച്ച്  എവനിഫടകപചോയനി;  എന്തുഫകേചോണച്ച്  അവര്  ഇതച്ച്
പരനികശചോധനിക്കുന്നനില്ല?  കകേരളത്തനിഫന്റെ ഹൃദയഭചോഗമചോണച്ച് എറണചോകുളഫത്ത അങ്കെമചോലെനി
മുതല്  ഫനടുമ്പചോകശ്ശേരനി  വഫരയള്ള  സലെഅം.  അതസ്പീവ  സുരക്ഷയള്ള  ആ  പ്രകദശത്തച്ച്
ഇത്തരഅം  ഒരു  സഅംഭവഅം  നടന്നതച്ച്  കപചോലെസ്പീസനിഫന്റെ  ശദയനില്ഫപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല  എന
പറയന്നതച്ച്  ഗുരുതരമചോയ വനിഷയഅം തഫന്നയചോണച്ച്.  അതച്ച്  വളഫര  ഗകൗരവകത്തചോടുകൂടനി
കേകണണ  കേചോരദമചോണച്ച്.  ബഹുമചോനദനചോയ  മുഖദമനനി  ഇന്നഫലെ  പത്രക്കചോകരചോടച്ച്
എഫന്നക്കുറനിചച്ച്  'കേചോള  ഫപറ  എന  കകേട്ടകപ്പെചോള്  കേയഫറടുത്തുഫവന്നച്ച്'  പറഞ്ഞു;
മുഖദമനനിയചോയനി   ശസ്പീ.  പനിണറചോയനി  വനിജയന  ഭരനിക്കുന്ന  കേചോലെത്തച്ച്  കേചോളയല്ല
കപചോത്തു കവണഫമങ്കെനിലഅം പ്രസവനിക്കുഫമന്ന നനിലെയനിലെചോണച്ച് കേചോരദങ്ങള് കപചോകുന്നതച്ച്.
ഇവനിഫട  ജനങ്ങഫള  സഅംബനനിചനിടകത്തചോളഅം  ആശങ്കെകേള്  വര്ദനിചവരനികേയചോണച്ച്.
സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കച്ച്  സുരക്ഷയനില്ലചോത്ത  സഅംസചോനഫമന്നച്ച്  മചോത്രമല്ല,  കകേസച്ച്  അട്ടനിമറനിക്കചോന
ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട മുഖദമനനിയഫട ഈ പ്രസ്തചോവന  സഹചോയകേമചോകുനഫവനള്ളതചോണച്ച്
പ്രധചോനഫപ്പെട്ട പ്രശഅം.   ഒരു കയചോഗത്തനില് ഇരുന്നകപ്പെചോള് ദനിനപ്പെത്രത്തനിഫലെ വചോര്ത്ത
കേണച്ച്  പറഞ്ഞുഫവന്നചോണച്ച്  അകദ്ദേഹഅം  പറയന്നതച്ച്.  പത്രവചോര്ത്ത  കേണചോകണചോ
പ്രമചോദമചോയ  ഒരു  കകേസനില്  തസ്പീരുമചോനഅം  പറകയണതച്ച്?  ആഭദന്തര  വകുപ്പെനിഫന്റെ
ചുമതലെയള്ള  മുഖദമനനിക്കച്ച്  അതുതുസമയഅം  കപചോലെസ്പീസനില്  നനിനഅം  വനിവരഅം
കേനിട്ടനികല്ല?  കപചോലെസ്പീസച്ച്  എല്ലചോ  വനിവരങ്ങളുഅം  കൃതദമചോയനി  നല്കേനിയനിട്ടുഅം  ഇങ്ങഫന
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പറയന്നതനില് ഞങ്ങള്ഫക്കല്ലചോവര്ക്കുഅം,  കകേരളസ്പീയ സമൂഹത്തനിനുഅം മചോധദമങ്ങള്ക്കുഅം
സഅംശയമുണചോയതനിനച്ച്  അകദ്ദേഹഅം  ഞങ്ങഫളയഅം   മചോധദമങ്ങഫളയഅം  കകേരളത്തനിഫലെ
ഫപചോതു  സമൂഹഫത്തയഅം  കുറഫപ്പെടുത്തനിയനിട്ടച്ച്  എന്തചോണച്ച്  കേചോരദഅം?    അകദ്ദേഹഅം  ഇതച്ച്
തനിരുത്തനിയതച്ച് 48 മണനികര് കേഴനിഞ്ഞെചോണച്ച്. അകദ്ദേഹത്തനിനച്ച് ഫതറച്ച് പറനികപ്പെചോഫയങ്കെനില്
അതച്ച്  തുറന്നച്ച്  പറയണഅം.  ഫതറച്ച്  പറന്നതച്ച്  സശചോഭചോവനികേമചോണച്ച്;   അതച്ച്
തുറനപറയന്നതനില്  വനിഷമനികക്കണ  കേചോരദമനില്ല.  പകക്ഷ  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട
മുഖദമനനിയഫട  ഇകൗ  ഒരു പ്രസ്തചോവനയചോണച്ച്  ഏറവുഅം  വലെനിയ  പ്രതനിസനനി
ഉണചോക്കനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ശസ്പീമതനി  വൃനചോ  കേചോരചോട്ടനിഫനപ്പെറനി  ഞങ്ങള്  എന്തനിനചോണച്ച്
ഇവനിഫട  പറഞ്ഞെഫതന്നച്ച്  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമനനി  കചചോദനിച.  അവര്  കപചോളനിറച്ച്
ബക്യൂകറചോ  ഫമമ്പറകല്ല?  ഇതച്ച്  ഒറഫപ്പെട്ട  സഅംഭവമചോഫണന്നച്ച്  പചോര്ട്ടനി  ഫസക്രട്ടറനി
പറഞ്ഞെതച്ച്  ശരനിയല്ല  എന്നചോണച്ച്  അവര്  പറഞ്ഞെതച്ച്.  ഞചോന  അവരുഫട
ചചോനല്  ഇന്റെര്വക്യൂ  കേണതചോണച്ച്.  അതച്ച്  ഞങ്ങളനിവനിഫട  പറഞ്ഞെതച്ച്  ഫതറചോകണചോ?
ശസ്പീമതനി  വൃനചോ  കേചോരചോട്ടച്ച്,  സനി.പനി.ഐ.-യഫട  കനതചോവച്ച്  ആനനിരചോജ തുടങ്ങനിയവരുഫട
അഭനിപ്രചോയഅം  കദശസ്പീയ  മചോധദമങ്ങള്  മുഴുവന  എടുത്തുപറഞ്ഞെ  കേചോരദഅം  ഞങ്ങള്
ഈ  സഭയനില്പ്പെറഞ്ഞെകപ്പെചോള്  അതച്ച്  മഹചോപചോതകേമചോഫണന്ന  നനിലെയനിലെചോണച്ച്
ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമനനി  പറഞ്ഞെതച്ച്.  ഇതച്ച്  ഞങ്ങള്  പറയചോന  പചോടനികല്ല?
അങ്ങയഫട കപചോളനിറച്ച് ബക്യൂകറചോ ഫമമ്പര് പറഞ്ഞെ കേചോരദഅം ഞങ്ങള്ക്കച്ച് ഇവനിഫട പറയചോന
പചോടനികല്ല?  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമനനി  യചോഥചോര്തദങ്ങള്  മറചവചഫകേചോണച്ച്
സഅംസചോരനിക്കുകേയചോണച്ച്.   അങ്ങച്ച്  ഇവനിഫട നനിലെമ്പൂര് കകേസനിഫനക്കുറനിചച്ച്  പറഞ്ഞെകല്ലചോ,
ആ കകേസച്ച് ഏറവുഅം ഫെലെപ്രദമചോയ നനിലെയനില് അകനശഷനിചച്ച് മുഴുവന കുറവചോളനികേഫളയഅം
നനിയമത്തനിഫന്റെ മുന്നനില് ഫകേചോണ്ടുവന.  ഒരചോഫളയഅം അതനില്നനിനഅം രക്ഷഫപ്പെടുത്തനിയനിട്ടനില്ല.
ഇവനിഫട ഞചോന കപഫരചോനഅം പറയന്നനില്ല,  എറണചോകുളഅം പചോര്ട്ടനി ഓഫെസ്പീസനില് നടന്ന
കേചോരദവുഅം  മുനമുഖദമനനിയഫട ഫപചോളനിറനിക്കല്  ഫസക്രട്ടറനിയഫട  കേചോരദവുഫമചോനഅം
എഫന്നഫക്കചോണച്ച്  ബഹുമചോനദനചോയ  മുഖദമനനി  പറയനിക്കരുഫതന്നചോണച്ച്  എനനിക്കച്ച്
പറയചോനുള്ളതച്ച്.  ഞങ്ങള്ക്കച്ച്  മചോനദതയള്ളതുഫകേചോണച്ച്  അഫതചോനഅം  ഇവനിഫട
പറയന്നനില്ല.  കപരുകപചോലഅം  പറയന്നനില്ല.  അത്രയഅം  തചോഴചോന  പചോടനില്ല.  നനിലെമ്പൂരനില്
പചോര്ട്ടനി  ഓഫെസ്പീസനില്  രഹസദ  കേദചോമറ  വയ്ക്കുന്നകേചോരദഅം  ഞങ്ങഫളഫക്കചോണച്ച്
പറയനിക്കരുതച്ച്. നനിലെമ്പൂരനില് ഒരു സഅംഭവമുണചോയനി, അകനശഷണഅം നടത്തനി പ്രതനികേഫള
മുഴുവന  പനിടനിച,  അവഫര  നനിയമത്തനിനുമുന്നനില്  ഫകേചോണ്ടുവന്നച്ച്  നദചോയമചോയ
ശനിക്ഷഫകേചോടുത്തു.  കകേചോണ്ഗസനിനച്ച്  ആ  പചോരമ്പരദമനില്ല  എന്നച്ച്  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട
മുഖദമനനിഫയ അറനിയനിക്കചോന ഞചോന ആഗഹനിക്കുകേയചോണച്ച്.  മറച്ച് രണച്ച് നടനിമചോര്ക്കുണചോയ
അനുഭവത്തനില് അന്നച്ച് കകേഫസടുത്തനിഫല്ലന്നച്ച് അങ്ങനിവനിഫട പറഞ്ഞെകല്ലചോ;  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട
മുഖദമനസ്പീ,  അകങ്ങയച്ച്  ഇതച്ച്  ആരചോണച്ച്  എഴുതനിത്തന്നഫതന്നച്ച്  എനനിക്കറനിയനില്ല.
ഞചോന  ആ  നടനിമചോരുഫട  കപരച്ച്  പറയന്നനില്ല.  അന്നച്ച്   ശസ്പീ.  ഉമ്മേന  ചചോണനിയല്ല,
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ശസ്പീ.  വനി.  എസച്ച്.  അചതചോനനനചോയനിരുന  മുഖദമനനി.  2010-ലെചോണച്ച്  ആ
സഅംഭവമുണചോയതച്ച്.  ശസ്പീ.  വനി.  എസച്ച്.  അചതചോനനഫന്റെ   കുറഅം  എഫന്നഫക്കചോണച്ച്
പറയനിക്കചോനചോയനിരുനഫവന്നച്ച് എനനിക്കച്ച് ഇകപ്പെചോഴചോണച്ച് മനസനിലെചോയതച്ച്.(....ബഹളഅം....)

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ആരചോഫണന്നച്ച് അകദ്ദേഹവുഅം പറഞ്ഞെനിട്ടനില്ല.

ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  ഫചന്നനിത്തലെ:  സര്,  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമനനി  ഊരനിപ്പെനിടനിച
കേത്തനിയഫടയഅം ഉയര്ത്തനിപ്പെനിടനിച വടനിവചോളനിഫന്റെയഅം മുമ്പനിലൂഫട നടനകപചോയനി  എന്നച്ച്
മഅംഗലെചോപുരത്തച്ച്  പറയന്നതച്ച്  കകേട്ടു.  എന്നചോല്  അങ്ങനിതച്ച്  ഡല്ഹനിയനിലഅം
മധദപ്രകദശനിലഅം  പറഞ്ഞെനില്ല.  .....(ബഹളഅം).....  ഫെചോസനിസ്റ്റേച്ച്  സഅംഘടനയചോയ
ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-ഫന  കനരനിടചോന  കേര്ണചോടകേയനിഫലെ  കകേചോണ്ഗസച്ച്  മുഖദമനനി
ശസ്പീ.  സനിദരചോമയയഫട  സഹചോയഅം  കവണനിവന.  ....(ബഹളഅം).....   അകങ്ങയച്ച്
ഈ  പ്രസഅംഗഅം  കഭചോപ്പെചോലെനിലഅം  ഡല്ഹനിയനിലഅം  നടത്തചോന  കേഴനിഞ്ഞെനില്ല.
ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-ഫനതനിരചോയ  കപചോരചോട്ടത്തനിനച്ച്  ശസ്പീ.  പനിണറചോയനി  വനിജയഫന്റെ
സര്ട്ടനിഫെനിക്കറച്ച്  ഞങ്ങള്ക്കച്ച്  കവണ.  മുമ്പച്ച്  സഭയനില്നനിന്നച്ച്  ഞങ്ങള്
ഇറങ്ങനികപ്പെചോയകപ്പെചോള്,  ഞങ്ങള്  എകന്തചോ  കപടനിചകപചോയതചോഫണന്നച്ച്  അങ്ങനിവനിഫട
പറഞ്ഞെതചോയനി  അറനിയചോന  കേഴനിഞ്ഞു.  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമനസ്പീ,  അങ്ങഫയകയചോ
അങ്ങയഫട പ്രസചോനകത്തകയചോ കപടനിചല്ല ഈ രചോജദത്തച്ച് കകേചോണ്ഗസച്ച് പ്രസചോനവുഅം
യ.ഡനി.എഫെച്ച്.-ഉഅം മുകന്നചോട്ടുകപചോകുന്നതച്ച്.  ഫതറചോയ ധചോരണഫയചോനഅം കവണ.  ഇവനിഫട
ഗുണകേഫള ആരചോണച്ച്  സഅംരക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്;  വടക്കചോകഞരനിയനിഫലെ ഗുണകേഫള ആരചോണച്ച്
സഅംരക്ഷനിചതച്ച്?   ഇന്നച്ച്  കേളമകശ്ശേരനി  ഏരനിയ  ഫസക്രട്ടറനി  ഫകേചോചനി  യൂണനികവഴനിറനി
യൂണനിയന  കേകലെചോതവത്തനിഫന്റെ  ഫചയര്മചോനചോണച്ച്.  ആരചോണച്ച്  ഗുണകേഫള
സഅംരക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്?  കേളമകശ്ശേരനിയനിഫലെ  സക്കസ്പീര്  ഹുഹസനുഅം  വടക്കചോകഞരനിയനിഫലെ
ജയന്തനുഅം  അടക്കമുള്ള  കുറവചോളനികേഫള  നനിങ്ങള്  സഅംരക്ഷനിക്കുന.  ഇതചോകണചോ
സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷ;  ഇതചോകണചോ  സുരക്ഷനിത  കകേരളഅം?  കകേരളത്തനിഫലെ  ഗുണകേഫളയഅം
മചോഫെനിയകേഫളയഅം  മചോത്രമല്ല  സ്ത്രസ്പീകേള്ഫക്കതനിഫര  അതനിക്രമഅം  നടത്തുന്ന  ആളുകേഫള
മുഴുവന  സഅംരക്ഷനിക്കുന്ന  നനിലെപചോടചോണച്ച്  ഈ  ഗവണ്ഫമന്റെനികന്റെതച്ച്.  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്
നനിലെപചോടനില് ശകമചോയ പ്രതനികഷധഅം ഞചോന കരഖഫപ്പെടുത്തുന. മുഖദമനനിയഫട ഈ
പ്രസ്തചോവനയനിലൂഫട  ഉണചോയനിരനിക്കുന്ന  ആശയക്കുഴപ്പെഅം അങ്ങച്ച് പരനിഹരനിക്കണഅം.  ഈ
കകേസനിഫന  വഴനിതനിരനിചവനിടചോന  അതച്ച്  ഉപകേരനിക്കുഫമന്നച്ച്  ഞചോന  സഅംശയനിക്കുന,
ആശങ്കെഫപ്പെടുന. നമ്മുഫട ഒരു സകഹചോദരനിക്കുണചോയ, മകേള്ക്കുണചോയ ഈ ദദുഃഖത്തനില്
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ഒരുമനിചനനിന  കുറവചോളനികേള്ക്കച്ച്  അര്ഹനിക്കുന്ന  ശനിക്ഷ  വചോങ്ങനിഫക്കചോടുക്കചോനുള്ള
ഉത്തരവചോദനിതശഅം  നമുഫക്കല്ലചോവര്ക്കുഅം  ഉഫണന്നച്ച്  ഞചോന  വനിശശസനിക്കുന.
ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ  ഈ  നനിലെപചോടച്ച്  ഫതറചോണച്ച്;  ഇതച്ച്  ചര്ച  ഫചയഫപ്പെകടണതചോണച്ച്.
കകേരളത്തനിഫലെ  സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷഫയപ്പെറനി  ചര്ച  ഫചയചോത്തതനില്  പ്രതനികഷധനിചച്ച്  ഞചോനുഅം
എഫന്റെ  സഹപ്രവര്ത്തകേരുഅം  ഇവനിഫടത്തഫന്നയനിരുന്നച്ച്  പ്രതനികഷധനിക്കചോന
തസ്പീരുമചോനനിചനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്. 

(ഗവണ്ഫമന്റെച്ച് നനിലെപചോടനില് പ്രതനികഷധനിചച്ച് യ.ഡനി.എഫെച്ച്.  അഅംഗങ്ങള് നടുത്തളത്തനി
ലെനിറങ്ങനി മുദ്രചോവചോകേദഅം വനിളനിചച്ച് സഭചോനടപടനികേള് തടസഫപ്പെടുത്തനിഫക്കചോണനിരുന.)

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രചോജകഗചോപചോല്  :  സര്,  ഇവനിഫട  ചര്ച  ഫചയ്യുന്നതച്ച്  ഭരണപക്ഷവുഅം
പ്രതനിപക്ഷവുഅം  തമ്മേനിലള്ള  തര്ക്കത്തനിഫന്റെ  പ്രശമല്ല.  കകേരളത്തനിനുതഫന്ന
അപമചോനമുണചോക്കനിയ സഅംഭവമചോണച്ച്.  കകേരളഫത്തപ്പെറനി മറച്ച്  ഭചോഗങ്ങളനിഫലെചോഫക്ക നല്ല
അഭനിപ്രചോയഅം  പലെ  കേചോരദങ്ങളനിലമുണച്ച്.  പകക്ഷ,  സ്ത്രസ്പീകേഫള  അപമചോനനിക്കുന്ന
കേചോരദത്തനില്,  ഇതുകപചോഫലെ  മുഫമ്പചോരനിക്കലഅം ഉണചോയനിട്ടനില്ല.  ഈ  സഅംഭവഫത്ത
ഫചറുതചോക്കനി കേചോണനിചച്ച് വളഫചചോടനിചച്ച് ഫതറനിദചോരണ പരത്തചോന ശമനിക്കുനഫവനള്ള
ഒരു  ധചോരണ  നനിലെവനിലണച്ച്  എന്നതച്ച്  വസ്തുതയചോണച്ച്.  എന്നചോല്   ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട
മുഖദമനനി  അതച്ച്  നനികഷധനിക്കുന.  കപചോലെസ്പീസനില്   കൂടുതല്  സ്ത്രസ്പീകേഫള  കചര്ക്കചോന
കപചോകുനവന്നച്ച് പറഞ്ഞെതച്ച് നല്ല കേചോരദമചോണച്ച്.  പകക്ഷ,  അതുഫകേചോഫണചോനഅം ഇതനിനച്ച്
പരഹചോരമചോകേനില്ല.  ഈ സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരകമറകശഷഅം സ്ത്രസ്പീകേള്ഫക്കതനിഫര  3200
അക്രമങ്ങളചോണച്ച് നടന്നനിട്ടുള്ളതച്ച്.  എഫന്റെ പചോര്ട്ടനിയഫട   മഹനിളചോ കമചോര്ച സഅംസചോന
പ്രസനിഡന്റെച്ച്,  മുനനിസനിപ്പെല്  കേകൗണ്സനിലെര്മചോരചോയ   സ്ത്രസ്പീകേള്  എന്നനിവഫരല്ലചോഅം
ആക്രമത്തനിനച്ച്  വനികധയരചോയനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  സര്ക്കചോരനിനച്ച്  ചനിലെയചോളുകേഫള
സഅംരക്ഷനിക്കചോനചോണച്ച് തചോല്പ്പെരദഅം.  മചോര്കനിസ്റ്റേച്ച് പചോര്ട്ടനിയഫട ആള്ക്കചോരചോണച്ച്  ഇതനില്
പ്രധചോനമചോയ പങ്കുവഹനിക്കുന്നഫതനള്ള ഒരു ധചോരണ സഅംസചോനത്തനിനുണച്ച്.  ഒറഫപ്പെട്ട
സഅംഭവത്തനിഫന്റെ കപരനിലെല്ല,  ഒകട്ടഫറ സഅംഭവങ്ങള്  ചൂണനിക്കചോണനിക്കചോന സചോധനിക്കുഅം.
ഈ  പശചോത്തലെത്തനില്   സര്ക്കചോര്  സശസ്പീകേരനിച  നനിലെപചോടനില്  ശകമചോയനി
പ്രതനികഷധനിചഫകേചോണച്ച്  ഞചോന വചോക്കകൗട്ടച്ച് നടത്തുകേയചോണച്ച്.

(ഗവണ്ഫമന്റെച്ച് നനിലെപചോടനില് പ്രതനികഷധനിചച്ച് ശസ്പീ.  ഒ.  രചോജകഗചോപചോല് സഭ വനിട്ടച്ച്
പുറത്തുകപചോയനി)

(അദദക്ഷകവദനിയനില് മനി. ഫഡപക്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്)
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VI.  ശദ ക്ഷണനിക്കല്

കറഷന വനിഹനിതഅം പുനദുഃസചോപനിക്കല്

ശസ്പീ  .    എസച്ച്  .    ശര്മ്മേ:  സര്,  കകേന്ദ്ര  ഭക്ഷദ  ഭദ്രതചോ  നനിയമത്തനിഫന്റെ  കപരനില്
ഫവട്ടനിക്കുറച  സഅംസചോനത്തനിഫന്റെ  കറഷന  വനിഹനിതഅം  പുനദുഃസചോപനിക്കണഫമന്ന
ആവശദഅം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനിഫന്റെ  ശദയനില്  ഫകേചോണ്ടുവരുന്നതനിനച്ച്  ഇതനിനകേഅം
നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  ശമങ്ങളുഫട  തുടര്ചയചോയനി  എല്ലചോ  വനിഭചോഗക്കചോഫരയഅം
ഉള്ഫക്കചോള്ളനിചഫകേചോണച്ച്  അതനിശകമചോയ  സമ്മേര്ദ്ദേഅം  ഫചലത്തുന്നതനിനുകവണനിയചോണച്ച്
ഈ  ശദ  ക്ഷണനിക്കല്  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്.  1957-ഫലെ  കകേരളത്തനിഫലെ
ആദദസര്ക്കചോരനിഫന്റെ  കേചോലെഅം  മുതല്  അനകൗപചചോരനികേമചോയനി  ആരഅംഭനിച  സചോര്വ്വത്രനികേ
കറഷനനിഅംഗച്ച്  സമ്പ്രദചോയഅം   നനിയമപരമചോയനി  നടപ്പെനിലെചോയതച്ച്  1964  നവഅംബര്   ഒന്നച്ച്
മുതലെചോണച്ച്.  കപചോരചോട്ടങ്ങളുഫട  ചരനിത്രത്തനില്  ഇതനിഹചോസതുലെദമചോയ  പങ്കുവഹനിച
മഹചോനചോയ  എ.ഫകേ.ജനി.  ഉള്ഫപ്പെഫടയള്ളവരുഫട  കനതൃതശത്തനില്  നടന്ന  ജനകേസ്പീയ
സമരങ്ങഫളത്തുടര്ന്നചോണച്ച്  1964-ല്  ദക്ഷനിണ  ഭക്ഷദ  കമഖലെചോ  സമ്പ്രദചോയഅം
ഇല്ലചോതചോക്കനി  ഭക്ഷദധചോനദഅം  കകേന്ദ്രസര്ക്കചോര്  കനരനിട്ടച്ച്  നല്കേചോഫമന്ന
കേരചോറുണചോക്കനിയതച്ച്.  കേചോലെചോവസചോപരമചോയ  ആനുകൂലെദഅംഫകേചോണ്ടുഅം  ചരനിത്രപരമചോയ
സവനികശഷതകേള്ഫകേചോണ്ടുഅം  ഏലെഅം,  ചുക്കച്ച്,  കുരുമുളകേച്ച്,  കേരയചോമ്പൂ,  കേറുവപ്പെട്ട
തുടങ്ങനിയ  സുഗനവദഞ്ജനങ്ങള്ക്കുഅം  മറച്ച്  നചോണദവനിളകേള്ക്കുഅം  പ്രചോമുഖദഅം
ലെഭനിചനിരുന.   നചോണദവനിളകേള്  വനികദശകത്തയച്ച്   കേയറമതനി  ഫചയ്തച്ച്  പ്രതനിവര്ഷഅം
ആയനിരക്കണക്കനിനച്ച്  കകേചോടനി  രൂപയഫട  വനികദശനചോണദഅം  കനടനിത്തരുന്നതനിനച്ച്
പകേരമചോയനി  ഭക്ഷദക്കമ്മേനിയള്ള നമ്മുഫട  സഅംസചോനത്തനിഫന്റെ  പുകരചോഗതനിക്കച്ച്
വനികദശനചോണദത്തനിനുപകേരഅം ഭക്ഷദധചോനദഅം  എന്നതചോയനിരുന  കേരചോറനിഫന്റെ
അടനിസചോനതതശഅം.  ഇതനില്നനിനഅം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  പനിനവചോങ്ങനിയനിരനിക്കുന;
ഫഫെഡറല്  സഅംവനിധചോനത്തനിനച്ച്  ഭൂഷണമല്ലചോത്ത  നനിലെപചോടച്ച്  സശസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന.
ആവശദമചോയ ഭക്ഷദധചോനദത്തനിഫന്റെ  20  ശതമചോനഅം മചോത്രഅം  ഉല്പ്പെചോദന സചോധദമചോയ
സഅംസചോനത്തനിനച്ച് സചോര്വ്വത്രനികേമചോയ ഫപചോതുവനിതരണ ശഅംഖലെ  അനനിവചോരദമചോയനിട്ടുള്ളതചോണച്ച്.
മചോറനിമചോറനിവരുന്ന  സര്ക്കചോരുകേളുഫട  ഇടഫപടലകേളുഫട  ഫെലെമചോയനി  സഅംസചോനഫത്ത
സചോര്വ്വത്രനികേ  ഫപചോതുവനിതരണ  ശഅംഖലെ,  പ്രവര്ത്തനത്തനിലഅം  നടത്തനിപ്പെനിലഅം
രചോജദത്തനിനച്ച് മചോതൃകേയചോയനിരുന.  എന്നചോല് ഫതചോണ്ണൂറുകേളനിഫലെ നവ ഉദചോരവല്ക്കരണ
സമസ്പീപനഅം  ഫപചോതുവനിതരണ  സഅംവനിധചോനഫത്ത  ദര്ബ്ബലെഫപ്പെടുത്തനി.  1997-ല്
നനിയമപരമചോയ  പനിന്തുണയനില്ലചോത്ത  ലെക്ഷദചോധനിഷനിത  ഫപചോതുവനിതരണ സഅംവനിധചോനഅം
ആരഅംഭനിചകതചോഫട സഅംസചോനഫത്ത 70 ശതമചോനകത്തചോളഅം  ആളുകേള്  ഭക്ഷദവനിതരണ
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ശഅംഖലെയച്ച്  പുറത്തചോയനി.  സഅംസചോനത്തച്ച്  പനിന്നസ്പീടച്ച്  അധനികേചോരത്തനിഫലെത്തനിയ
ഇടതുപക്ഷ  സര്ക്കചോരനിഫന്റെ  നനിശയദചോര്ഢദത്തനിഫന്റെ  ഫെലെമചോയനി  കൂടുതലെചോളുകേഫള
ഭക്ഷദധചോനദ  ഫപചോതുവനിതരണ  സഅംവനിധചോനത്തനിഫന്റെ  പരനിരക്ഷയനികലെയച്ച്  എത്തനിക്കചോന
സചോധനിച.  നസ്പീതനി  ആകയചോഗനിഫന്റെ  കേണക്കനുസരനിചച്ച്  നനിലെവനില് സഅംസചോനഫത്ത
ഫപചോതുവനിതരണ ശഅംഖലെഫയ ആശയനിക്കുന്നതച്ച് ജനസഅംഖദയഫട 82 ശതമചോനമചോണച്ച്.
ഇന്തദയനില്  തമനിഴചോടച്ച്  കേഴനിഞ്ഞെചോലള്ള  കൂടനിയ  അനുപചോതമചോണനിതച്ച്.  ഈ
സചോഹചരദത്തനില്  എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്.  വദതദചോസമനില്ലചോഫത  100  ശതമചോനഅം
ജനങ്ങളുഫടയഅം ഭക്ഷദഭഭ്രതയച്ച് എന്ന കപരനില് ഫകേചോണ്ടുവന്ന നനിയമഅം യഥചോര്തത്തനില്
അതനിനച്ച്  വനിഘചോതമചോയനി  നനില്ക്കുകേയചോണച്ച്.  ഏതച്ച്  നനിയമഅം  നടപ്പെചോക്കുകമ്പചോഴുഅം  അതച്ച്
നനിലെവനിലള്ള  സനിതനിഫയ  ഫമചഫപ്പെടുത്തുന്നതചോയനിരനിക്കണഅം.   പകക്ഷ  ഇന്നച്ച്  ഭക്ഷദ
സുരക്ഷചോ  നനിയമഅം  സശയഅം  പരചോജനിതമചോയനിത്തസ്പീരുന്ന  സനിതനിവനികശഷമചോണച്ച്.
തചോങ്ങചോവുന്ന വനിലെയച്ച് നനിലെവചോരമുള്ള ഭക്ഷണ പദചോര്തങ്ങള് പരദചോപ്തമചോയ അളവനില്
ലെഭദമചോക്കനി ജനങ്ങള്ക്കച്ച് ജസ്പീവനിക്കചോനുള്ള  അവസരഅം സര്ക്കചോര് ലെക്ഷദമനിടുനഫവന്നച്ച്
പ്രഖദചോപനിക്കുന്നതചോണച്ച്  2013-ഫലെ  കകേന്ദ്ര  ഭക്ഷദ  ഭദ്രതചോ  നനിയമഅം.  100  ശതമചോനഅം
ജനങ്ങള്ക്കുഅം  ഭക്ഷദധചോനദത്തനിഫന്റെ  നനിയമപരമചോയ  അവകേചോശമുണചോയനിരുന്ന
കകേരളത്തനിഫലെ  54  ശതമചോനഅം   ജനങ്ങളുഫടയഅം  അവകേചോശഅം  കേവര്ഫന്നടുത്തു.  ഇതച്ച്
വനികരചോധചോഭചോസമചോണച്ച്.  സഅംസചോനഫത്ത  ജനങ്ങള്ക്കച്ച്  നനിലെവനില്
നല്കേനിഫക്കചോണനിരനിക്കുന്ന  ഭക്ഷദധചോനദവനിഹനിതഅം  കേവര്ഫന്നടുത്തുഫകേചോണച്ച്  ഭക്ഷദ
ഭദ്രതചോ  നനിയമഅം   നടപ്പെചോക്കചോന  മുന  യ.പനി.എ.   സര്ക്കചോരനിഫനകപ്പെചോഫലെതഫന്ന
ഇകപ്പെചോഴഫത്ത ബനി.ഫജ.പനി. സര്ക്കചോരുഅം  മല്സരനിക്കുകേയചോണച്ച്. കകേരളസ്പീയരുഫട  ഭക്ഷദ
ഭദ്രത  അട്ടനിമറനിക്കചോനചോയനി  കകേന്ദ്രത്തനില്  നനിയമഅം  ഫകേചോണ്ടുവന്നതുഅം  കകേരളസ്പീയനചോയ
കകേന്ദ്രമനനിയചോയനിരുനഫവനള്ള കേചോരദഅം നമുക്കച്ച് വനിസ്മരനിക്കചോന കേഴനിയനില്ല. അതനിഫന്റെ
കപരനില് നചോടുനസ്പീഫള നടന്നച്ച് ധചോരചോളഅം സശസ്പീകേരണങ്ങള് ഏറവചോങ്ങനിയതുഅം മലെയചോളനികേള്
മറന്നനിട്ടനില്ല.  കകേരളത്തനിഫലെ  എഅം.പനി.-മചോരുഅം  ഇടതുപക്ഷ  എഅം.പനി.-മചോരുഅം
മറള്ളവരുഫമല്ലചോഅം  ഈ നനിയമത്തനിഫന്റെ അപകേടഅം ചൂണനിക്കചോണനിക്കുകേയഅം കഭദഗതനി
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയഅം  ഫചയഫവങ്കെനിലഅം  അഫതചോഫക്ക  തള്ളനിക്കളയകേയചോണച്ച്  ഫചയ്തതച്ച്.
ഈ  നനിയമഅം  നടപ്പെചോക്കുന്നതനിനുകവണനി  യ.ഡനി.എഫെച്ച്.  സര്ക്കചോര്  ആദദഅം
മുകന്നചോട്ടുവന്നനില്ല.  അതനിഫന്റെ  കപരനില്  ഈ  സര്ക്കചോരനിഫന  കുറഫപ്പെടുത്തുന്നതച്ച്
അത്ഭുതകേരമചോണച്ച്.  1.80  കകേചോടനി  മലെയചോളനികേളുഫട  അന്നഅം  മുട്ടനിചവര്  നനിയമഅം
നടപ്പെചോക്കചോന ഹവകേനിയതനിഫന്റെ കപരനില് പ്രശമുണചോക്കുന്നതചോണച്ച്  നചോഅം  കേചോണന്നതച്ച്.
ഭക്ഷദ  ഭദ്രതചോ  നനിമയത്തനിഫലെ  ഫസക്ഷന  3(2)  അനുസരനിചച്ച് 75  ശതമചോനഅം
ഗചോമവചോസനികേഫളയഅം  50  ശതമചോനഅം പട്ടണവചോസനികേഫളയഅം മുനഗണനചോ പട്ടനികേയനില്
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ഉള്ഫപ്പെടുത്തചോഫമന്നച്ച്  പറഞ്ഞെനിട്ടുഫണങ്കെനിലഅം  കസശചചോപരമചോയനി  സഅംസചോനഫത്ത  54
ശതമചോനഅം  ആളുകേഫള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  ഒഴനിവചോക്കനി.  നനിയമഅം  ദ്രുതഗതനിയനില്
നടപ്പെചോക്കചോന  വദഗത  കേചോണനിക്കുന്ന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനിനച്ച്  ജനങ്ങളുഫട  ഭക്ഷദ
ഭദ്രതയനില് ഉല്ക്കണ്ഠയനില്ല. ഈ നനിയമഅം പ്രചോബലെദത്തനിലെചോയനി 3 വര്ഷത്തനിനുകശഷഅം
അതചോയതച്ച്  ഈ  വര്ഷഅം  മുതല്  മുനഗണനചോ  വനിഭചോഗത്തനിനച്ച്  നല്കുന്ന
ഭക്ഷദധചോനദത്തനിഫന്റെ  ഫനല്ലനിനച്ച്  നനിശയനിക്കുന്ന  മൂനരൂപഫയന്ന  തചോങ്ങുവനിലെഫയ
അടനിസചോനമചോക്കനി അരനിക്കച്ച് വരുന്ന വനിലെയനില് അധനികേരനിക്കചോഫത  ഈടചോക്കചോഫമന്നച്ച്
ഒന്നചോഅം  പട്ടനികേയനില്  വദവസ  ഫചയ്തനിരനിക്കുന്നതച്ച്  ജനങ്ങള്ക്കച്ച്  കൂടുതല്  ലെചോഭഅം
ലെഭനിക്കചോഫനന്ന കപരനില് ഇനനവനിലെ  നനിയനണഅം  നസ്പീക്കനി  സശതനമചോക്കനിയതനിനച്ച്
സമചോനമചോണച്ച്.  കകേരളത്തനില്  അരനിയഫട  നനിലെവനിഫലെ  വനിലെ  22.50  രൂപയചോണച്ച്.
ഫനല്ലനിഫന്റെ തചോങ്ങുവനിലെ 15.10 രൂപയചോണച്ച്.  ഒരു കേശനിന്റെല് ഫനല്ലനില്നനിന്നച്ച് 68 കേനികലെചോ
ഫപചോടനിയരനി   ലെഭനിക്കുഅം.  പ്രതനിവര്ഷഅം  രണച്ച്  ലെക്ഷഅം  ഫമട്രേനികേച്ച്  ടണ്  ഭക്ഷദധചോനദഅം
കൂടനി  കവണഫമന്ന  സഅംസചോനത്തനിഫന്റെ  ആവശദകത്തചോടച്ച്  നനികഷധചോത്മകേ
നനിലെപചോടച്ച്  സശസ്പീകേരനിക്കുന്ന  കകേന്ദ്ര  ഭരണചോധനികേചോരനികേകളചോടച്ച്  നമുക്കച്ച്  പറയചോനുള്ളതച്ച്,
കകേന്ദ്ര ഭക്ഷദ  ഭദ്രതചോ  നനിയമത്തനിഫലെ  3(1)  വകുപ്പെനിഫന്റെ  കനിപ്ത  നനിബനന  പ്രകേചോരഅം
സഅംസചോനത്തനിനച്ച്  നനിയമപരമചോയനി  ലെഭനികക്കണ  അവകേചോശഅം  അനുവദനിച
തരണഫമന്നചോണച്ച്. നനിയമഅം പ്രചോബലെദത്തനില് വരുന്നതനിനച്ച് മുമ്പുള്ള മൂന്നച്ച് വര്ഷങ്ങളനില്
ഏഫതങ്കെനിലഅം സഅംസചോനഅം എടുത്തനിട്ടുള്ള ഭക്ഷദധചോനദഅം വചോര്ഷനികേ അകലെചോകക്കഷകനക്കചോള്
അധനികേമചോഫണങ്കെനില് അതനിഫന്റെ  ശരചോശരനി  അളവനില്  ഭക്ഷദധചോനദഅം  അനുവദനിക്കണ
ഫമന്നചോണച്ച് നനിയമഅം.   അങ്ങഫന കനചോക്കുകേയചോഫണങ്കെനില് കകേരളത്തനിനച്ച്  പ്രതനിവര്ഷഅം
16.25  ലെക്ഷഅം  ഫമട്രേനികേച്ച്  ടണ്  ഭക്ഷദധചോനദത്തനിനച്ച്  നനിയമപരമചോയ  അര്ഹതയണച്ച്.
കകേരള ജനത ആവശദഫപ്പെടുന്നതച്ച് സഅംസചോനത്തനിഫന്റെ അവകേചോശമചോണച്ച്.  അല്ലചോഫത
കകേന്ദ്രത്തനിഫന്റെ  ഔദചോരദമല്ല.  ഈ  അവകേചോശഅം  കനടനിഫയടുക്കുന്നതനിനച്ച്  ഭരണ-
പ്രതനിപക്ഷ വദതദചോസമനില്ലചോഫത  സഅംസചോനഅം ഒറഫക്കട്ടചോയനി അണനിനനിരക്കണഫമനഅം
ഇതനിനകേഅം  സര്ക്കചോര് എടുത്തനിട്ടുള്ള  മുനകേരുതലകേള് കൂടുതല് ശകമചോയനി മുകന്നചോട്ടു
ഫകേചോണ്ടുകപചോകേണഫമനമചോണച്ച് ഈ അവസരത്തനില്  ആവശദഫപ്പെടുന്നതച്ച്.  

മുഖദമനനി (  ശസ്പീ  .   പനിണറചോയനി വനിജയന  ) : സര്, 1966 മുതല് ഫപചോതു വനിതരണ
രഅംഗത്തച്ച് കകേരളത്തനിലണചോയനിരുന്ന സ്റ്റേചോറക്യൂട്ടറനി കറഷനനിഅംഗച്ച് സമ്പ്രദചോയഅം  ഇന്തദയചോഫകേ
മചോതൃകേയചോയനിരുന.  1997-ല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  ജനങ്ങഫള  എ.പനി.എല്.,
ബനി.പനി.എല്.  എന്നച്ച്  കവര്തനിരനിചച്ച്  കറഷന  പരനിമനിതഫപ്പെടുത്തുന്ന  നനിലെപചോടച്ച്
സശസ്പീകേരനിച.  തുടര്ന്നച്ച്  2013-ല് ഫപ്രചോഫെ.  ഫകേ.  വനി.  കതചോമസച്ച് കകേന്ദ്ര ഭക്ഷദ-സനിവനില്
സഹപ്ലസച്ച്  വകുപ്പെനിഫന്റെ  ചുമതലെ  വഹനിചനിരുന്ന  കേചോലെയളവനിലെചോണച്ച്  കദശസ്പീയ  ഭക്ഷദ
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ഭദ്രതചോ  നനിയമഅം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  നടപ്പെനിലെചോക്കനിയതച്ച്.  അകതചോഫട  കകേരളത്തനിനച്ച്
ലെഭനിചഫകേചോണനിരുന്ന  ഭക്ഷദധചോനദഅം 16.25-ല്നനിനഅം 14.25 ലെക്ഷഅം ഫമട്രേനികേച്ച് ടണചോയനി
കുറവുഫചയഫപ്പെട്ടു.  ആ  കേചോരദമചോണച്ച്  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  അഅംഗഅം  ഇവനിഫട  ശരനിയചോയ
രസ്പീതനിയനില് ചൂണനിക്കചോണനിചതച്ച്.   ഇതനില് മുനഗണനചോ വനിഭചോഗത്തനില്ഫപ്പെട്ടവര്ക്കച്ച്  5
കേനികലെചോഗചോഅം  വസ്പീതഅം  ഭക്ഷദധചോനദഅം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  10.25  ലെക്ഷഅം  ഫമട്രേനികേച്ച്  ടണ്
ആവശദമചോണച്ച്.   ബചോക്കനിയള്ള  4  ലെക്ഷഅം  ഫമട്രേനികേച്ച്  ടണ് ഭക്ഷദധചോനദഅം  മചോത്രമചോണച്ച്
മുനഗണകനതര  വനിഭചോഗങ്ങള്ക്കച്ച്  നല്കേചോന  കേഴനിയന്നതച്ച്.   മുമ്പച്ച്  ഇതച്ച്  6  ലെക്ഷഅം
ഫമട്രേനികേച്ച്  ടണ്  ആയനിരുന.   2  ലെക്ഷഅം  ഫമട്രേനികേച്ച്  ടണ്  ഭക്ഷദധചോനദത്തനിഫന്റെ  കുറവച്ച്
സഅംസചോനഅം അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുകേയചോണച്ച്.  ഭക്ഷദ ഭദ്രതചോ നനിയമപ്രകേചോരഅം മുനഗണനചോ
വനിഭചോഗത്തനില്  15400000  കപരചോണച്ച്  സഅംസചോനത്തുള്ളതച്ച്.  അധനികേ  വനിഹനിതത്തനിലണചോയ
ഈ  കുറവച്ച്  നനികേത്തണഫമന്നചോവശദഫപ്പെട്ടച്ച്  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  ഭക്ഷദ  വകുപ്പുമനനിയഅം
മുഖദമനനിയഅം  പലെതവണ  കകേന്ദ്ര സര്ക്കചോരനിനച്ച്  കേത്തയയ്ക്കുകേയഅം  ബനഫപ്പെട്ടവഫര
കനരനിട്ടുകേണച്ച്  ആവശദഫപ്പെടുകേയഅം  ഫചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  നനിയമസഭ  ഇക്കചോരദത്തനില്
ഐകേകേകണ്ഠദന  പചോസചോക്കനിയ  പ്രകമയവുഅം  കകേന്ദ്രത്തനിഫന്റെ  ശദയനില്ഫപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
കകേരളത്തനിഫലെ  മുഴുവന  ജനങ്ങഫളയഅം  ബചോധനിക്കുന്ന  ആതസ്പീവ  ഗകൗരവതരമചോയ  ഒരു
വനിഷയമചോണനിതച്ച്.   അതുഫകേചോണ്ടുതഫന്ന  ഈ  വനിഷയഅം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ
ശദയനില്ഫപ്പെടുത്തുന്നതനിനച്ച്   സര്വ്വകേക്ഷനി സഅംഘഫത്ത  അയയചോന  ഫഫെബ്രുവരനി
22-നച്ച്  കചര്ന്ന  സര്വ്വകേക്ഷനി  കയചോഗഅം  തസ്പീരുമചോനനിചനിട്ടുണച്ച്.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ
ഫെലെപ്രദമചോയ നടപടനിയനിലൂഫട മചോത്രകമ ഇതനിഫനചോരു മചോറഅംവരുത്തചോന കേഴനിയകേയള
ഫവന്നതചോണച്ച് നനിര്ഭചോഗദകേരമചോയ അവസ. അതനിനുള്ള ശമഅം തുടര്നവരനികേയചോണച്ച്.

ശസ്പീ  .    എസച്ച്  .    ശര്മ്മേ  : സര്,  ഗകൗരവതരമചോയ ഈ പ്രശഫത്ത അടനിസചോനമചോക്കനി

സര്വ്വകേക്ഷനി സഅംഘഫത്ത അയയചോന നനിശയനിചനിട്ടുഫണന്നച്ച് ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട മുഖദമനനി

മറുപടനിയനില് വദകമചോക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  എന്നകത്തയച്ച്  കപചോകേചോന  കേഴനിയഫമന്നചോണച്ച്

പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്?

ശസ്പീ  .    പനിണറചോയനി  വനിജയന  : സര്,  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷകനതചോവനിഫന്റെ

സകൗകേരദഅം ആരചോഞ്ഞെതനിനുകശഷഅം അടുത്തുതഫന്ന തസ്പീയതനി തസ്പീരുമചോനനിക്കുഅം.

(സഭവനിട്ടച്ച് പുറത്തുകപചോയ ശസ്പീ. ഒ. രചോജകഗചോപചോല് തനിരനിഫകേ ഹചോജരചോയനി.)

(അവതചോരകേന സസ്പീറനിലെനില്ലചോതനിരുന്നതനിനചോല് രണചോമഫത്ത ശദ ക്ഷണനിക്കല്

അവതരനിപ്പെനിക്കഫപ്പെട്ടനില്ല)



448 കകേരള നനിയമസഭ ഫഫെബ്രുവരനി 27, 2017

VII.  സബ്മനിഷന

(1)  മചോലെനിനദ സഅംസരണ പ്ലചോന്റെനില്നനിനള്ള മലെനിനസ്പീകേരണഅം

ശസ്പീ  .    സനി  .    കൃഷന :  സര്,  എഫന്റെ  നനികയചോജകേമണ്ഡലെത്തനില്ഫപ്പെട്ട  രചോമന്തളനി
പഞചോയത്തനിലെചോണച്ച്  ഏഴനിമലെ  നചോവനികേ  അക്കചോദമനി  സനിതനിഫചയ്യുന്നതച്ച്.  നചോവനികേ
അക്കചോദമനിക്കുകവണനി  ജനവചോസ  കകേന്ദ്രത്തനിനച്ച്  സമസ്പീപഅം  സചോപനിച  മചോലെനിനദ
പ്ലചോന്റെനില്നനിനഅം മലെനിനജലെഅം  ഒഴുകേനി സമസ്പീപഫത്ത കേനിണറുകേളനില്  വദചോപനിചനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്.
നൂകറചോളഅം കേനിണറുകേളനിഫലെ ഫവള്ളമചോണച്ച് മലെനിനസ്പീകേരനിക്കഫപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  മലെനിനജലെഅം
മറച്ച്  കേനിണറുകേളനികലെയ്ക്കുഅം  പ്രകദശങ്ങളനികലെയ്ക്കുഅം  വദചോപനിചഫകേചോണനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്.
ഇതനിഫന്റെ ഫെലെമചോയനി പ്രകദശവചോസനികേള്ക്കച്ച് ചര്മ്മേകരചോഗഅം ഉള്ഫപ്പെഫടയള്ള ജലെജനദ
കരചോഗങ്ങള് പനിടനിഫപട്ടനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്.  ജനങ്ങള് അകങ്ങയറഅം ഭയവനിഹശലെരചോയചോണച്ച്
അവനിഫട കേഴനിഞ്ഞുകൂടുന്നതച്ച്.  ആകരചോഗദ വകുപ്പെച്ച് വനിവനിധ വകുപ്പുകേഫള ഏകകേചോപനിപ്പെനിചച്ച്
ജനങ്ങളുഫട  ആകരചോഗദ  സുരക്ഷ ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നകതചോഫടചോപ്പെഅം   മലെനിനജലെഅം  കൂടുതല്
കേനിണറുകേളനികലെയ്ക്കുഅം  പ്രകദശങ്ങളനികലെയ്ക്കുഅം  വദചോപനിക്കുന്നതച്ച്  തടകയണതചോയനിട്ടുമുണച്ച്.
ജനവചോസ  കകേന്ദ്രത്തനിഫലെ  ഈ മചോലെനിനദ  പ്ലചോന്റെച്ച്  അടചപൂട്ടുന്നതനിനുഅം  മഫറചോരു
സലെകത്തയച്ച്  മചോറനി  സചോപനിക്കുന്നതനിനുമചോവശദമചോയ നടപടനികേള്  സശസ്പീകേരനിക്കണഅം.
അസഹനസ്പീയമചോയ  ഈ  സചോഹചരദത്തനില്  പ്രതനികഷധനിചഫകേചോണച്ച്  രചോമന്തളനി
പ്രകദശത്തുള്ള  ജനങ്ങള്  ഒന്നടങ്കെഅം  പ്രകക്ഷചോഭത്തനിലെചോണച്ച്.  ഇന്നച്ച്  നചോവനികേ  അക്കചോദമനി
കഗറനികലെയച്ച് ജനങ്ങളുഫട പ്രതനികഷധ മചോര്ചച്ച് സഅംഘടനിപ്പെനിക്കുകേയചോണച്ച്.  മചോലെനിനദപ്രശഅം
പരനിഹരനിക്കചോന അടനിയന്തര നടപടനി  സശസ്പീകേരനിക്കണഫമന്നച്ച്  ഈ സബ്മനിഷനനിലൂഫട
ഞചോന അഭദര്തനിക്കുന.

11.00 AM]

(യ.ഡനി.എഫെച്ച്.  അഅംഗങ്ങള്  നടുത്തളത്തനിലെനിരുന്നച്ച്  മുദ്രചോവചോകേദഅം  വനിളനിചച്ച്
സഭചോനടപടനികേള് തടസഫപ്പെടുത്തനിഫക്കചോണനിരുന.)

മുഖദമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറചോയനി  വനിജയന)  : സര്,  ഏഴനിമലെ  നചോവനികേ
അക്കചോദമനി  സനിതനി  ഫചയ്യുന്ന   പ്രകദശത്തച്ച്  എകേകദശഅം  നചോലെചോയനിരകത്തചോളഅം
ആളുകേള്  അധനിവസനിക്കുന.  ഇവരുഫട  വചോസകകേന്ദ്രങ്ങളനില്  നനിനള്ള  സശസ്പീകവജച്ച്,
മറച്ച്  കസചോതസ്സുകേളനില്നനിനള്ള  മലെനിനജലെഅം  എന്നനിവ  അക്കചോദമനികയചോടച്ച്
കചര്നള്ള  സശസ്പീകവജച്ച്  ട്രേസ്പീറച്ച്ഫമന്റെച്ച്  പ്ലചോന്റെനില്  എത്തനിചചോണച്ച്  സഅംസരനിക്കുന്നതച്ച്.
സഅംസചോന  മലെനിനസ്പീകേരണ  നനിയനണ  കബചോര്ഡച്ച്  ഉകദദചോഗസര്  അക്കചോദമനിയനിലഅം
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പരനിസരത്തുഅം  ഇതുസഅംബനനിചച്ച്  വനിശദമചോയ  പരനികശചോധന  നടത്തുകേയണചോയനി.
പരനികശചോധനചോസമയഅം  മുഴുവന  പ്ലചോന്റെച്ച്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമചോയനിരുന;  സഅംസരനിച
മലെനിനജലെഅം  പൂകന്തചോട്ടങ്ങള്,  പകരഡച്ച്  ഗകൗണച്ച്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  പൂര്ണമചോയഅം
ഉപകയചോഗനിക്കുനഫണനഅം  മറതരത്തനില്  ഒഴുകേനികപ്പെചോകുന്നനിഫല്ലനഅം  അക്കചോദമനി
അധനികൃതര് അറനിയനിച.  മലെനിനജലെ സഅംസരണ  പ്ലചോന്റെനിഫലെ വനിവനിധ ഘട്ടങ്ങളനിലള്ള
സചോമ്പനിളുകേള്  പരനികശചോധനയയചനിട്ടുണച്ച്.  പ്ലചോന്റെനിനച്ച്  പൂര്ണകതചോതനിലള്ള  സഅംസരണ
സഅംവനിധചോനമുള്ളതചോയനി കേണനില്ല.   പ്ലചോന്റെനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തന  സഅംവനിധചോനഅം
അനുകയചോജദമല്ല.  ജലെ  അകതചോറനിറനി  നടത്തനിയ  പഠനങ്ങളനില്  സമസ്പീപത്തുള്ള
കേനിണറുകേളനില്  കകേചോളനികഫെചോഅം  ബചോകസ്പീരനിയയഫട സചോന്നനിദദഅം  കേഫണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
അത്തരത്തനിലള്ള വനിവനിധ പ്രശങ്ങള് രചോമന്തളനിയനിഫലെ ജനങ്ങള് അനുഭവനിക്കുനണച്ച്.
അക്കചോദമനിയഫട  സശസ്പീകവജച്ച്  ട്രേസ്പീറച്ച്ഫമന്റെച്ച്  പ്ലചോന്റെനില്  നനിനള്ള  മലെനിനജലെമചോകണചോ
സമസ്പീപഫത്ത  കേനിണറുകേളനിഫലെ  കകേചോളനികഫെചോഅം  ബചോകസ്പീരസ്പീയയഫട സചോന്നനിദദത്തനിനച്ച്
കേചോരണഫമന്നറനിയന്നതനിനച്ച്  വനിശദമചോയ  ഹഹകഡ്രൈചോ  ജനികയചോളജനിക്കല്  പഠനങ്ങള്
ആവശദമചോയനിവരുഅം.  മലെനിനസ്പീകേരണ  നനിയനണ  കബചോര്ഡച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  ചനിലെ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  പചോലെനിചനിട്ടനിഫല്ലന്ന  പ്രശവുഅം  നനിലെനനില്ക്കുനണച്ച്.   മലെനിനസ്പീകേരണ
നനിയനണ  കബചോര്ഡനിഫന്റെ  അനുമതനി  കൂടചോഫതയചോണച്ച്  പ്ലചോന്റെച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്.
അതനിനചോല് കനവല് അക്കചോദമനി  അധനികൃതര്ക്കച്ച്  കബചോര്ഡച്ച്  കേചോരണഅം കേചോണനിക്കല്
കനചോട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(2) ഭൂമനിയഫട കപചോക്കുവരവച്ച്

ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    ബചോബ  . :  സര്,  പചോലെക്കചോടച്ച് ജനില്ലയനിഫലെ ചനിറ്റൂര് തചോലൂക്കനിലഅം എഫന്റെ
നനികയചോജകേമണ്ഡലെത്തനിഫലെ പതനിനഞച്ച് വനികല്ലജുകേളനിലഅം ഉള്ഫപ്പെഫട സഅംസചോനഫമചോട്ടചോഫകേ
പരനികശചോധനിചചോല്  പതനിനചോയനിരക്കണക്കനിനച്ച്  കപര്ക്കച്ച്  കേചോലെചോകേചോലെങ്ങളനില്
റവനക്യൂ  പുറകമ്പചോക്കച്ച്,  തരനിശച്ച്  ഭൂമനി,  മനിചഭൂമനി  എന്നനിവയനിലഅം  ഇകപ്പെചോള്
സസ്പീകറചോ  ലെചോനഡനിലഅം  അതുകപചോഫലെതഫന്ന  അഹസനഫമന്റെനിലഅം  ഉള്ഫപ്പെടുത്തനി
നനിരവധനികപര്ക്കച്ച് ഭൂമനി പതനിചച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. എന്നചോല്, വനികല്ലജച്ച് ആഫെസ്പീസുകേളനില്
ഭൂമനിയഫട കേരഅം അടയ്ക്കുന്നതനികനചോ ഹകേവശചോവകേചോശ സര്ട്ടനിഫെനിക്കറച്ച് വചോങ്ങുന്നതനികനചോ
കപചോയചോല്  നനിലെവനിലള്ള  വനികല്ലജച്ച്  ബനി.ടനി.ആര് .-ല്  സര്ക്കചോര്  പുറകമ്പചോഫക്കന്നച്ച്
കരഖഫപ്പെടുത്തനിയതുഫകേചോണച്ച്  പട്ടയഅം  ലെഭനിച  പചോവഫപ്പെട്ടവര്ക്കച്ച്  യചോഫതചോരു
വനിധത്തനിലള്ള  നസ്പീതനിയഅം  ലെഭനിക്കചോത്ത  അവസയചോണള്ളതച്ച്.  ഇത്തരക്കചോര്  കഫെചോറഅം
നമ്പര്  VIII-മചോയനി  വനികല്ലജച്ച്  ആഫെസ്പീസുകേളനികലെയ്ക്കുള്ള  കപചോക്കച്ച്  മചോത്രമചോണച്ച്
നടക്കുന്നതച്ച്,  പകക്ഷ  വനികല്ലജചോഫെസ്പീസനില്നനിനള്ള  വരവച്ച്  നടക്കുന്നനില്ല.
അതുഫകേചോണച്ച്  ഇത്തരക്കചോര്ക്കച്ച്  കപചോക്കുവരവച്ച്  ഫചയ്തച്ച്  കേനിട്ടചോനചോവശദമചോയ
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നടപടനിയണചോകേണഫമന്നചോണച്ച്  ഈ  സബ്മനിഷനനിലൂഫട  ഉന്നയനിക്കുന്നതച്ച്.  മഫറചോന്നച്ച്
പട്ടയഅം  ഹകേവശമുള്ളവര്ക്കുഅം  നനിലെവനിലള്ള  ഹകേവശക്കചോര്ക്കുഅം  ഈ ഭൂമനി  സര്കവ്വ
ഫചയ്തച്ച്  പുതനിയ കപ്ലചോട്ടച്ച്  ഫസചച്ച് തയചോറചോക്കനി   നല്കേണഅം.  നനിലെവനിലള്ളതച്ച്  1960-ഫലെ
കപ്ലചോട്ടച്ച്  ഫസചചോണച്ച്.  വനികല്ലജച്ച്  ആഫെസ്പീസുകേളനില്  ഫചന്നചോല്  കപ്ലചോട്ടച്ച്  ഫസചച്ച്
ഫകേചോണ്ടുവന്നചോകലെ  ഇതച്ച്  നടകഫവന്നചോണച്ച് അവകരചോടച്ച്  പറയന്നതച്ച്.  ഇവര്ക്കച്ച്
എവനിഫടനനിന്നചോണച്ച്  1960-ഫലെ  കപ്ലചോട്ടച്ച്  ഫസചനിഫന്റെ  കരഖകേള് ലെഭനിക്കുന്നതച്ച്?
അതുഫകേചോണച്ച് പുതനിയ സര്കവ്വ നടത്തനി നനിലെവനില് പട്ടയഅം ഹകേവശമുള്ളവര്ക്കച്ച് 1960-
ഫലെ കപ്ലചോട്ടച്ച് ഫസചനിഫന്റെ കരഖകേള് വനികല്ലജച്ച് ആഫെസ്പീസുകേള് മുഖചോന്തരഅം ലെഭദമചോക്കുകേകയചോ
അതുപ്രകേചോരഅം ബനി.ടനി.ആര്.-ല് സര്ക്കചോര് അഫല്ലങ്കെനില് പുറകമ്പചോക്കച്ച് എഫന്നഴുതനിയതച്ച്
മചോറനി  ഇവര്ഫക്കല്ലചോഅം അടനിയന്തരമചോയനി  ഹകേവശകരഖ  നല്കുകേകയചോ
കേരമടയ്ക്കുന്നതനിനചോവശദമചോയ നടപടനികേള് സശസ്പീകേരനിക്കുകേകയചോ ഫചയണഫമന്നചോണച്ച് ഈ
സബ്മനിഷനനിലൂഫട  ഉന്നയനിക്കുന്നതച്ച്.

(അദദക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)

റവനക്യൂവുഅം  ഭവനനനിര്മ്മേചോണവുഅം വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന) :  സര്,
കകേരള  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമങ്ങളുഅം  ചട്ടങ്ങളുഅം  അനുസരനിചച്ച്  അര്ഹരചോയവര്ക്കച്ച്
പതനിചഫകേചോടുക്കുന്ന  മനിചഭൂമനിക്കച്ച്  ചട്ടങ്ങള്  പ്രകേചോരഅം  കപചോക്കുവരവച്ച്  ഫചയ
ഫകേചോടുക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിലെവനില്  തടസങ്ങഫളചോനമനില്ല.  തചോലൂക്കച്ച്  ലെചോനഡച്ച്  കബചോര്ഡച്ച്
ഉത്തരവുപ്രകേചോരഅം മനിചഭൂമനിയചോയനി  ഏഫറടുക്കുന്ന  ഭൂമനിയനില്  വനിതരണത്തനിനച്ച്
അനുകയചോജദമചോയവ  കകേരള  ലെചോനഡച്ച്  റസ്പീകഫെചോഅംസച്ച് (സസ്പീലെനിഅംഗച്ച്)  റൂള്സനിഫലെ  കഫെചോറഅം
നമ്പര്  27  പ്രകേചോരഅം  ഭൂരഹനിത കേര്ഷകേഫത്തചോഴനിലെചോളനിക്കച്ച്  വനിതരണഅം ഫചയ്യുന്നതനിനച്ച്
ലെചോനഡച്ച് കബചോര്ഡനിഫന്റെ ഫപചോതുവചോയ നനിയനണത്തനിലഅം നനിര്കദ്ദേശത്തനികനലഅം ജനില്ലചോ
കേളകര്മചോര്  റൂള്സനിഫലെ കഫെചോറഅം നമ്പര് 16 പ്രകേചോരമുള്ള കനചോട്ടസ്പീസച്ച് പ്രസനിദഫപ്പെടുത്തനി
കഫെചോറഅം നമ്പര് 17 പ്രകേചോരഅം അകപക്ഷകേള് സശസ്പീകേരനിക്കുകേയഅം അപ്രകേചോരഅം ലെഭനിക്കുന്ന
അകപക്ഷകേള് പരനികശചോധനിചച്ച് അര്ഹരചോയ അകപക്ഷകേഫര ഫതരഫഞ്ഞെടുത്തച്ച് മനിചഭൂമനി
വനിതരണഅം ഫചയ്യുകേയഅം  ഫചയവരുന.  ഇങ്ങഫന  മനിചഭൂമനി  പതനിചച്ച്  നല്കേനി  പട്ടയഅം
ഫകേചോടുക്കുകേയഅം  തുടര്ന്നച്ച്  റവനക്യൂ  ഫറകക്കചോര്ഡുകേളനില്  ആവശദമചോയ  മചോറങ്ങള്
വരുത്തുകേയഅം ഫചയ്യുന.    ......(ബഹളഅം)...…

(നടുത്തളത്തനില് ഇരുന്ന യ.ഡനി.എഫെച്ച്. അഅംഗങ്ങള് ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട സസ്പീക്കറുഫട
ഡയസനിനുമുന്നനില്  വനനനിന്നച്ച്  മുദ്രചോവചോകേദഅം  വനിളനിചച്ച്  സഭചോനടപടനികേള്
തടസഫപ്പെടുത്തനിഫക്കചോണനിരുന.)
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മനി  .  സസ്പീക്കര് : പ്രതനികഷധഅം അതനിരുകേടക്കരുതച്ച്.

ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന : സര്, കകേരള ഭൂമനി പതനിവച്ച് നനിയമവുഅം ചട്ടവുഅം പ്രകേചോരഅം
അര്ഹരചോയവര്ക്കച്ച് പതനിചച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള പുറകമ്പചോക്കച്ച് ഭൂമനിയച്ച് കപചോക്കുവരവച്ച് ഫചയ്തച്ച്
ഫകേചോടുക്കചോവുന്നതചോണച്ച്.  ഭൂമനി  പതനിവച്ച്  ചട്ടങ്ങള്പ്രകേചോരഅം  വദകനികേള്കക്കചോ
കുടുഅംബങ്ങള്കക്കചോ  കൃഷനി,  ഭവന  നനിര്മ്മേചോണഅം  അയല്  വസ്തുവനിഫന്റെ  ഗുണകേരമചോയ
അനുഭവഅം  എന്നസ്പീ  ആവശദങ്ങള്ക്കച്ച്  സര്ക്കചോര്  ഭൂമനി  പതനിചച്ച്  നല്കുനണച്ച്.
ഇതുസഅംബനനിചച്ച് കൂടുതല് കേചോരദങ്ങള് പരനികശചോധനിക്കുന്നതചോണച്ച്.

(3) ഫചക്കച്ച് ഡചോഅം നനിര്മ്മേചോണഅം

കഡചോ  .    എന  .    ജയരചോജച്ച്:  സര്,  എഫന്റെ നനികയചോജകേമണ്ഡലെത്തനിഫലെ ഫനടുങ്കുന്നഅം,
കേറുകേചചോല്,  കേങ്ങഴ  ഗചോമപഞചോയത്തുകേളനില്  ശുദജലെഅം  എത്തനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
മണനിമലെയചോറനിഫലെ ഫവള്ളഅം പമ്പച്ച് ഫചയ്യുന്നതച്ച് കുളത്തൂര്മൂഴനിയനില് നനിന്നചോണച്ച്. കേഴനിഞ്ഞെ
ദനിവസങ്ങളനില് കുളത്തൂര്മൂഴനിയനില് ഫവള്ളമനില്ലചോത്തതുകേചോരണഅം  പമ്പനിഅംഗച്ച്  നടന്നനില്ല.
അതനിനചോല്  പമ്പച്ച്  ഹകൗസനിനടുത്തച്ച്  തചോല്ക്കചോലെനികേ  ഫചക്കച്ച്  ഡചോഅം  നനിര്മ്മേനിചച്ച്
ഫതചോട്ടടുത്തുള്ള കേയത്തനിഫലെ ഫവള്ളഅം എത്തനിചച്ച്  അവനിഫടനനിന്നചോണച്ച്  പമ്പച്ച്  ഫചയ്തതച്ച്.
ഞചോന  നചോലെചോഅം  തവണയചോണച്ച്  കുളത്തൂര്മൂഴനിയനിഫലെ  ഫചക്കച്ച്  ഡചോമുമചോയനി  ബനഫപ്പെട്ടച്ച്
സബ്മനിഷന  ഉന്നയനിക്കുന്നതച്ച്.  അങ്ങയഫട  നനികയചോജകേമണ്ഡലെത്തനിഫലെ  ഒരു
പഞചോയത്തനിഫനകടനി  കേണകച്ച്  ഫചയ്യുന്നതചോണച്ച്  യഥചോര്തത്തനില്  ഈ  പദതനി.
വര്ഷങ്ങളചോയനി  ഈ  ആവശദമുന്നയനിചനിട്ടുഅം  ഇതുവകരയഅം  പ്രചോവര്ത്തനികേമചോക്കചോന
കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടനില്ല.  ഈ  മൂന്നച്ച്  പഞചോയത്തുകേളനില്  ശുദജലെഅം  എത്തനിക്കണഫമങ്കെനില്
കുളത്തൂര്മൂഴനിയനില് അടനിയന്തരമചോയനി ഫചക്കച്ച് ഡചോഅം നനിര്മ്മേനിക്കചോനുള്ള നടപടനിയണചോകേണഅം.
ആദദഅം  ഇതുമചോയനി  ബനഫപ്പെട്ടച്ച്  ഒരു  ഫചക്കച്ച്  ഡചോഅം  പണനിയന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
ആരഅംഭനിഫചങ്കെനിലഅം  അതനിഫന്റെ ഡനിഹസനനില്  മചോറഅം  വരുത്തനിഫക്കചോണ്ടുള്ള
നടപടനികേളുമചോയനി  മുകന്നചോട്ടുകപചോയതുഫകേചോണചോണച്ച്  അതച്ച് നടക്കചോഫത  കപചോയതച്ച്.
ഈ  സചോഹചരദത്തനില്  കുളത്തൂര്മൂഴനിയനില്  അടനിയന്തരമചോയനി  ഫചക്കച്ച്  ഡചോഅം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സശസ്പീകേരനിക്കണഫമന്നചോണച്ച്  സബ്മനിഷനനിലൂഫട
ആവശദഫപ്പെടുന്നതച്ച്. .......(ബഹളഅം).......

മനി  .  സസ്പീക്കര്:  ഇഫതചോനഅം  മരദചോദയല്ല,  കലെചോകേഅം  മുഴുവന  കേചോണനണച്ച്.  .......
(ബഹളഅം).......  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതചോകവ,  ഇഫതല്ലചോഅം  അങ്ങയഫട
അനുമതനികയചോടുകൂടനിയചോകണചോ?
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ജലെവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  മചോതത്യു  ടനി  .    കതചോമസച്ച്)  :  സര്,  മണനിമലെയചോര്,
അചനകകേചോവനിലെചോര്, വചോമനപുരഅം  എന്നസ്പീ നദനികേളനില് ജലെത്തനിഫന്റെ സചോന്നനിദദഅം വളഫര
കുറവചോണച്ച്.  മണനിമലെയചോറനിനുകുറുഫകേ  കുളത്തൂര്മൂഴനി   പചോലെത്തനിനച്ച്  ഏകേകദശഅം  500
മസ്പീറര്  തചോഴ്ഭചോഗത്തചോയനി  ഫചക്കച്ച്  ഡചോഅം  നനിര്മ്മേനിക്കചോനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശത്തനിഫന്റെ
അടനിസചോനത്തനില് ഐ.ഡനി.ആര്.ബനി.-യനില് നനിനഅം ഡനിഹസന  ലെഭനിക്കുകേയഅം 79
മസ്പീറര്  നസ്പീളത്തനിലഅം  രണച്ച്  മസ്പീറര്  ഉയരത്തനിലഅം  1.2  മസ്പീറര്  വസ്പീതനിയനിലള്ള  ആറച്ച്
ഫബനകഡഴച്ച് ഉള്ഫപ്പെടുത്തനി  ഫചക്കച്ച്  ഡചോഅം   നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  325  ലെക്ഷഅം  രൂപ
ഫചലെവച്ച് കേണക്കചോക്കുകേയഅം ഫചയ്തനിട്ടുണച്ച്. കൂടചോഫത ഫചക്കച്ച് ഡചോഅം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നനിടഫത്ത
മണനിടനിഞ്ഞെ  ഭചോഗത്തച്ച്  ആവശദഅംകവണ  സഅംരക്ഷണഭനിത്തനിയഫട  നനിര്മ്മേചോണവുഅം
ഉള്ഫപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  പദതനി  നനിലെവനില്  വന്നചോല്  255  ഫഹകര്
സലെത്തച്ച്  ജലെഅം  ലെഭദമചോക്കചോന  കേഴനിയഫമന്നചോണച്ച്  കേണക്കചോക്കനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
ചസ്പീഫെച്ച്  എഞനിനസ്പീയര്  ഈ  പ്രവൃത്തനി  നബചോര്ഡച്ച്  സസ്പീമനില്  ഉള്ഫപ്പെടുത്തനി
അനുമതനിക്കചോയനി   സമര്പ്പെനിഫചങ്കെനിലഅം ഫെണനിഫന്റെ അപരദചോപ്തത കേചോരണഅം നബചോര്ഡച്ച്
ആര്.ഐ.ഡനി.എഫെച്ച്. -XXII-ല്  ഉള്ഫപ്പെടുത്തനിയനിട്ടനില്ല.  നദനികേളനിഫലെ ജലെദകൗര്ലെഭദഅം
പരനിഹരനിക്കചോന  യകമചോയനിടങ്ങളനില്  വദതദസ്ത  പദതനികേളനില്ഫപ്പെടുത്തനി  ഫചക്കച്ച്
ഡചോമുകേള് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കചോര് ശമനിചവരനികേയചോണച്ച്. ....(ബഹളഅം).......

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  സഭയഫട  നടപടനിക്രമങ്ങഫളക്കുറനിചഅം  സഭയനിഫലെ
പ്രതനികഷധഫത്തക്കുറനിചഅം  പുതനിയ  അഅംഗങ്ങള്ക്കച്ച്  അജ്ഞതയണചോകേചോഅം.  ആ
അജ്ഞത അവസചോനനിപ്പെനിക്കചോന  കനതൃതശഅം ഇടഫപടണഅം. 

(4) ആശചോ വര്ക്കര്മചോരുഫട ഓണകററനിയഅം

ശസ്പീ  .    ചനിറയഅം  കഗചോപകുമചോര്  :  സര്,  ആശചോ  വര്ക്കര്മചോരുഫട  ഓണകററനിയഅം

വര്ദനിപ്പെനിക്കണഫമന്നച്ച്  ആവശദഫപ്പെട്ടുഫകേചോണ്ടുള്ള  സബ്മനിഷനചോണച്ച്  ഞചോന

ഉന്നയനിക്കുന്നതച്ച്.  സഅംസചോനഫത്ത  ആയനിരക്കണക്കനിനച്ച്  ആശചോ  വര്ക്കര്മചോര്

അനുഭവനിചഫകേചോണനിരനിക്കുന്ന ദരവസ നമുഫക്കല്ലചോകപര്ക്കുമറനിയചോഅം.   അവര്ക്കനികപ്പെചോള്

ഓണകററനിയമചോയനി  ലെഭനിക്കുന്നതച്ച്  1,500  രൂപയചോണച്ച്.  എല്ലചോ  ദനിവസവുഅം  രചോവനിഫലെ

വസ്പീടുവസ്പീടചോന്തരഅം  കേയറനിയനിറങ്ങനി  അഞച്ച്  വയസനിനച്ച്  തചോഫഴയള്ള  കുട്ടനികേളുഫടയഅം

ഗര്ഭനിണനികേളുഫടയഅം  ആകരചോഗദപരനിപചോലെനഫത്തപ്പെറനി  അകനശഷനിക്കുകേയഅം  അവഫര

ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  ആശുപത്രനികേളനില്  ഫകേചോണ്ടുകപചോയനി  കുത്തനിവയച്ച് പച്ച്  ഉള്ഫപ്പെഫടയള്ള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തുന്നതനില്  സജസ്പീവമചോയനി  ഇടഫപടുകേയഅം  ഫചയ്യുന്നവരചോണച്ച്
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ആശചോ വര്ക്കര്മചോര്.  അവര്ക്കച്ച് മചോസഅംകതചോറുമുളള മസ്പീറനിഅംഗുകേളനില് പഫങ്കെടുക്കുന്നതനിനച്ച്

കേനിട്ടുന്ന  നൂറച്ച്  രൂപയഅം  അഞച്ച്  കുട്ടനികേള്ക്കച്ച്  ഒരുമനിചച്ച്  കുത്തനിവയ്ഫപ്പെടുപ്പെനിചചോല്

ലെഭനിക്കുന്ന  ഇരുപതച്ച്  രൂപയഅം  ഒഴനിഫകേ  മറച്ച്  ആനുകൂലെദങ്ങഫളചോനഅം  ലെഭനിക്കുന്നനില്ല.

സഅംസചോനഫത്ത  സചോക്ഷരതചോ   കപ്രരകേച്ച് മചോരുഫട  ഓണകററനിയഅം  വര്ദനിപ്പെനിചകപ്പെചോഴുഅം

ആശചോ വര്ക്കര്മചോഫര അവഗണനിച.  എല്ലചോ ദനിവസവുഅം വസ്പീടുകേള് കേയറനിയനിറകങ്ങണതുണച്ച്.

ഗര്ഭനിണനികേഫള  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  ആശുപത്രനികേളനില്  ഫകേചോണ്ടുകപചോയനി  അഡനിറചോക്കനി

പ്രസവഅം കേഴനിഞ്ഞെചോല്മചോത്രകമ ഇവര്ക്കച്ച് ലെഭനികക്കണ ആനുകൂലെദഅം അനുവദനിക്കചോറുള.

എന്നചോല്  ഗര്ഭനിണനികേള്  സശകേചോരദ  ആശുപത്രനികേളനില്  ചനികേനിതകതടനി

കപചോകുന്നതനിനചോല്  പലെകപ്പെചോഴുഅം  ആ  തുകേ  കേനിട്ടചോറുമനില്ല.  അകതചോഫടചോപ്പെഅംതഫന്ന

ക്ഷയകരചോഗ ബചോധനിതഫര കേഫണത്തനി അവര്ക്കച്ച് മരുനള്ഫപ്പെഫട  നല്കേനി അസുഖഅം

കഭദമചോയചോല്  മചോത്രകമ  ആനുകൂലെദങ്ങള്  നല്കേചോറുള.  ഇങ്ങഫന  തുചമചോയ

കവതനത്തനിനചോണച്ച്  ആശചോ  വര്ക്കര്മചോര്  അവരുഫട കജചോലെനികേള്  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതച്ച്.

ആശചോ  വര്ക്കര്മചോഫര  കചോസച്ച്  കഫെചോര്  ജസ്പീവനക്കചോരചോയനി  അഅംഗസ്പീകേരനിചച്ച്  എല്ലചോ

ആനുകൂലെദങ്ങളുഅം  നല്കേണഫമനഅം മനിനനിമഅം കവതനഅം പതനിഫനണചോയനിരഅം രൂപയചോയനി

വര്ദനിപ്പെനിചച്ച്  അവരുഫട  പ്രശങ്ങള്ക്കച്ച്  പരനിഹചോരമുണചോക്കണഫമനഅം  ആവശദഫപ്പെട്ടു

ഫകേചോണച്ച്  ആശചോ വര്കക്കഴച്ച് അകസചോസനികയഷഫന്റെ കനതൃതശത്തനില് ഇന്നച്ച് നനിയമസഭചോ

മചോര്ചച്ച്  നടത്തുകേയചോണച്ച്.   അതുഫകേചോണച്ച്  ഈ  വനിഷയത്തനില്  അനുഭചോവപൂര്വ്വമചോയ

സമസ്പീപനഅം   സശസ്പീകേരനിചച്ച്  അവരുഫട  ഓണകററനിയഅം  പതനിഫനണചോയനിരഅം  രൂപയചോയനി

വര്ദനിപ്പെനിക്കണഫമന്നച്ച് ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട മനനികയചോടച്ച് ഞചോന  അഭദര്തനിക്കുകേയചോണച്ച്.

(യ.ഡനി.എഫെച്ച്.  അഅംഗങ്ങള്  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  സസ്പീക്കറുഫട  ഡയസനിനുമുന്നനില്

വനനനിന്നച്ച്  ബചോനര്  ഉയര്ത്തനിപ്പെനിടനിക്കുകേയഅം  മുദ്രചോവചോകേദഅം  വനിളനിക്കുകേയഅം  ഫചയ്തച്ച്

സഭചോനടപടനികേള് തടസഫപ്പെടുത്തനിഫക്കചോണനിരുന)

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഫവല്ലനിലെനിറങ്ങനി  പ്രതനികഷധനിക്കുന്നതച്ച്  ഇങ്ങഫനയല്ല.  പരനിധനി

വനിടരുതച്ച്.  പ്രതനികഷധഅം  പ്രകേടനിപ്പെനിക്കചോനുള്ള  പ്രതനിപക്ഷത്തനിഫന്റെ  മരദചോദവനിട്ട,

മചോനദതവനിട്ട  നനിലെപചോടച്ച്  ശരനിയഫല്ലന്നച്ച്  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതചോവുള്

ഫപ്പെഫടയള്ള  പ്രതനിപക്ഷചോഅംഗങ്ങഫള  ഓര്മ്മേഫപ്പെടുത്തുകേയചോണച്ച്.  ഫവല്ലനിലെനിറങ്ങനി

പ്രതനികഷധനിക്കുന്നതച്ച്  ഇങ്ങഫനയല്ല.  ദയവചോയനി  ഫചയറനിഫന  മറചഫകേചോണ്ടുള്ള

പ്രതനികഷധഅം അവസചോനനിപ്പെനിക്കണഅം. ........(ബഹളഅം)................
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ആകരചോഗദവുഅം സചോമൂഹദനസ്പീതനിയഅം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി ഫകേ  .    ഫകേ  .    ഹശലെജ

ടസ്പീചര്):  സര്,  സമൂഹഫത്ത ആകരചോഗദ കസവനങ്ങഫളക്കുറനിചച്ച് കബചോധവല്ക്കരനിക്കുകേ,

ദര്ബ്ബലെവനിഭചോഗങ്ങള്ക്കച്ച്  അര്ഹമചോയ  അവകേചോശങ്ങള്  കനടനിഫയടുക്കചോന  അവഫര

സഹചോയനിക്കുകേ,  ജനങ്ങളുഫട  അവകേചോശങ്ങള്  സഅംരക്ഷനിക്കചോന  അവകരചോഫടചോപ്പെഅം

പ്രവര്ത്തനിക്കുകേ മുതലെചോയവയചോണച്ച് ആശചോപ്രവര്ത്തകേരുഫട  പ്രധചോന ഉത്തരവചോദനിത്തങ്ങള്.

2007  മുതല് കകേരളത്തനില് നടപ്പെനിലെചോക്കനിവരുന്ന ഈ പദതനിയനില്  26526  ആശചോ

വര്ക്കര്മചോര്  പ്രവര്ത്തനിചവരുനണച്ച്.  2011-12-ഫലെ ബജറനില്  ആശചോ  വര്ക്കര്മചോര്ക്കച്ച്

300  രൂപ  പ്രതനിമചോസ  ഓണകററനിയമചോണച്ച്  നല്കേനിയനിരുന്നതച്ച്.  പനിന്നസ്പീടച്ച്  ഓകരചോ

മചോസവുഅം  100  രൂപ  വസ്പീതമചോണച്ച്  ആശചോ  വര്ക്കര്മചോരുഫട  ഓണകററനിയത്തനില്

വര്ദനവുണചോയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  2015-16-ല്  1,000  രൂപയചോയനിരുന്ന  ഓണകററനിയഅം

2016-17-ല് ഈ ഗവണ്ഫമന്റെച്ച് അധനികേചോരത്തനില് വന്നകപ്പെചോഴചോണച്ച്  1,500  രൂപയചോയനി

ഉയര്ത്തനിയതച്ച്.  ഇതചോദദമചോയചോണച്ച്  ആശചോ  വര്ക്കര്മചോരുഫട ഓണകററനിയത്തനില്  500

രൂപയഫട വര്ദനവുണചോക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്. ആശചോ വര്ക്കര്മചോര്ക്കച്ച് പ്രതനിമചോസഅം 1,500 രൂപ

ഓണകററനിയഅം നല്കുന്ന ഇനത്തനില് 48.74  കകേചോടനി രൂപ  ഫചലെവഴനിചനിട്ടുണച്ച്. 2016

നവഅംബര് വഫരയള്ള ഓണകററനിയഅം ആശചോ വര്ക്കര്മചോര്ക്കച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആശചോ

വര്ക്കര്മചോരുഫട  ഇനഫസന്റെസ്പീവച്ച്  വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്  സഅംബനനിചച്ച് ഈ  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്

ഗകൗരവമചോയനിട്ടുള്ള  തസ്പീരുമചോനത്തനികലെയച്ച്  എത്തുകേയചോണച്ച്.  അവരുഫട  ഡക്യൂട്ടനിയഅം

പ്രവര്ത്തന  കമഖലെയമുള്ഫപ്പെഫട  റസ്പീ-ഡനിഹസന  ഫചയ്യുന്നതനിനുള്ള  പദതനി

തയചോറചോക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനിഫന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  അവരുഫട  ഇനഫസന്റെസ്പീവനില്  കേചോരദമചോയ

മചോറമുണചോക്കുന്നതനിനുള്ള  തസ്പീരുമചോനഅം  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  എടുക്കുകേയചോണച്ച്.  അകതചോഫടചോപ്പെഅം

തഫന്ന  കൂടുതല്  ആവശദമചോയ  കമഖലെയനില്  ആശചോ  വര്ക്കര്മചോഫര

നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സമസ്പീപനവുഅം  സശസ്പീകേരനിക്കുന്നതചോണച്ച്.  ഈ  കമഖലെയനില്

കൃതദമചോയനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവഫര  നനിലെനനിര്ത്തനിഫക്കചോണച്ച്  അവരുഫട ഇനഫസന്റെസ്പീവനില്

കേചോരദമചോയ മചോറമുണചോക്കചോനചോണച്ച്  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  ആഗഹനിക്കുന്നതച്ച്.  ഈ ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്

അധനികേചോരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷഅം  ആശചോ  വര്ക്കര്മചോര്ക്കച്ച്  പ്രകതദകേ  പരനിഗണന

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   അവരുഫട  പ്രവൃത്തനി  സമയവുഅം  മറ  കേചോരദങ്ങളുഅം  റസ്പീ-ഡനിഹസന

ഫചയ്യുന്നതനിഫന്റെ ഭചോഗമചോയനി  കുകറകടനി  ആനുകൂലെദങ്ങള് നല്കേചോന കേഴനിയഫമന്നചോണച്ച്

ഗവണ്ഫമന്റെനിനച്ച് പറയചോനുള്ളതച്ച്. 
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(5) ഫതചോഴനിലെനില്ലചോയ്മ കവതനഅം

ശസ്പീ  .    എഅം  .    സശരചോജച്ച്:  സര്,  കകേരളത്തനിഫലെ  വനിവനിധ  കക്ഷമഫപനഷനുകേള്
കേചോലെവനിളഅംബഅം  കൂടചോഫത  വനിതരണഅം  ഫചയ്യുന്നതനിനുഅം   കേചോലെചോനുസൃതമചോയനി
വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുഅം   അഭനിനനനസ്പീയമചോയ  ശമമചോണച്ച്  ഇടതുപക്ഷ  ജനചോധനിപതദ
മുന്നണനി  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  എന്നചോല്  പലെകപ്പെചോഴുഅം  ഈ  കൂട്ടത്തനില്
പരനിഗണനിക്കഫപ്പെടചോഫത  കപചോകുന്ന  ഒരു  വനിഭചോഗമചോണച്ച്  കകേരളത്തനിഫലെ
ഫതചോഴനില്രഹനിതരുഅം  അഭദസ്തവനിദദരുമചോയ  ഫചറുപ്പെക്കചോര്.  അവഫര
സഅംബനനിചനിടകത്തചോളഅം  ഇതച്ച്   പ്രധചോനഫപ്പെട്ട  വനിഷയമചോണച്ച്.   മുനകേചോലെങ്ങളനില്
ഏകേകദശഅം  മൂനലെക്ഷകത്തചോളഅം  യവതസ്പീ-യവചോക്കള്ക്കച്ച്  ഫതചോഴനിലെനില്ലചോയ്മ  കവതനഅം
ലെഭനിചനിരുന. എന്നചോല് ഫതചോഴനിലറപ്പെച്ച് പദതനി വന്നതനിനുകശഷഅം അതച്ച് ഒകന്നമുക്കചോല്
ലെക്ഷമചോയനി കുറഞ്ഞെതചോയനി പറയഫപ്പെടുന. എന്നചോല് ഇകപ്പെചോഴുഅം അര്ഹരചോയ പലെര്ക്കുഅം
ഫതചോഴനിലെനില്ലചോയ്മ കവതനഅം ലെഭനിക്കുന്നനില്ല. ഇതനിനച്ച് കേചോരണഅം നനിശയനിക്കഫപ്പെട്ട വരുമചോന
പരനിധനിയചോയ  12,000  രൂപയനില്  തചോഫഴയചോണച്ച്  വചോര്ഷനികേ  വരുമചോനഅം  എന്ന
സര്ട്ടനിഫെനിക്കറച്ച്  നല്കേചോന  വനികല്ലജച്ച്  ഓഫെസ്പീസര്മചോര്  തയചോറചോകുന്നനില്ല  എന്നതചോണച്ച്.
തകദ്ദേശഭരണ സചോപനങ്ങള്ക്കച്ച് ഇതനിനച്ച് സചോധനിക്കുഫമങ്കെനിലഅം ചനിലെ ഉകദദചോഗസര് ആ
ചുമതലെയനില്നനിന്നച്ച് ഒഴനിഞ്ഞുമചോറുകേയഅം വനികല്ലജച്ച് ഓഫെസ്പീസര് നല്കുന്ന സര്ട്ടനിഫെനിക്കറച്ച്
ആവശദഫപ്പെടുകേയഅം  ഫചയ്യുനണച്ച്.  12,000  രൂപയനില്  തചോഫഴയചോണച്ച്  വചോര്ഷനികേ
വരുമചോനഫമന്ന  സര്ട്ടനിഫെനിക്കറച്ച്  ലെഭനിക്കുകേ  എന്നതച്ച്  ഫപചോതുവനില്  ബദനിമുട്ടചോഫണന്നച്ച്
നമുക്കറനിയചോവുന്നതചോണച്ച്.  ഇക്കചോരണഅംഫകേചോണച്ച്  ഫതചോഴനിലെനില്ലചോയ്മ  കവതനഅം
ലെഭദമചോകേചോഫത  കപചോകുന.   കേചോലെചോനുസൃതമചോയനി  ഈ  തുകേ  വര്ദനിപ്പെനികക്കണതുഅം
പരമചോവധനി അര്ഹരചോയ  യവതസ്പീ-യവചോക്കള്ക്കച്ച്  ഫതചോഴനിലെനില്ലചോയ്മ  കവതനഅം
ലെഭദമചോകക്കണതുഅം അതദചോവശദമചോണച്ച്.  നനിലെവനിലള്ള ഫതചോഴനിലെനില്ലചോയ്മ  കവതനഅം  120
രൂപയചോഫണന്നചോണച്ച്  മനസനിലെചോക്കചോന  കേഴനിഞ്ഞെതച്ച്.  കക്ഷമ  ഫപനഷനുകേള്
കേചോലെചോനുസൃതമചോയനി  വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്നതുകപചോഫലെ  ഫതചോഴനിലെനില്ലചോയ്മ  കവതനവുഅം
വര്ദനിപ്പെനിക്കണഅം.  അര്ഹരചോയ  മുഴുവന  ആളുകേള്ക്കുഅം  ഫതചോഴനിലെനില്ലചോയ്മ  കവതനഅം
ലെഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  വരുമചോന  പരനിധനിയഫട  കേചോരദത്തനില്  കേചോലെചോനുസൃതമചോയ
മചോറമുണചോകേണഅം.  120  രൂപ  എന്നതച്ച്  ഫതചോഴനിലെനില്ലചോത്ത  യവതസ്പീ-യവചോക്കഫള
സഅംബനനിചനിടകത്തചോളഅം  ചനിന്തനിക്കചോനചോകേചോത്ത  ഏറവുഅം  ചുരുങ്ങനിയ തുകേയചോഫണന്നച്ച്
പ്രകതദകേമചോയനി പറകയണ കേചോരദമനില്ല.  അതനിനചോല് മറച്ച് കക്ഷമ ഫപനഷനുകേള്കപചോഫലെ
പ്രസ്തുത  തുകേയഅം  വര്ദനിപ്പെനിചച്ച്  വനിതരണഅം  ഫചയചോനചോവശദമചോയ  നടപടനി
സശസ്പീകേരനിക്കണഫമന്നചോണച്ച് സബ്മനിഷഫന്റെ ഭചോഗമചോയനി  അഭദര്തനിക്കചോനുള്ളതച്ച്. 
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ഫതചോഴനിലഅം  എഹകസുഅം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രചോമകൃഷന):  സര്,
28-5-1998-ല്  പുറഫപ്പെടുവനിച  കകേരള  ഫതചോഴനില്രഹനിത  കവതന  പദതനിയഫട
പുതുക്കനിയ ചട്ടങ്ങള് ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  23/98/എല്.ബനി.ആര്.  പ്രകേചോരഅം  ഫതചോഴനില്
രഹനിത കവതനത്തനിനച്ച് അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷകേഫന്റെ കുടുഅംബ വചോര്ഷനികേ
വരുമചോനഅം  12,000  രൂപയചോയനി  നനിജഫപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  അകപക്ഷകേഫന്റെ  വചോര്ഷനികേ
കുടുഅംബ വരുമചോനഅം നനിശയനിചച്ച് ഗുണകഭചോകചോക്കഫള കേഫണത്തനി കവതനഅം വനിതരണഅം
ഫചയ്യുന്നതച്ച് തകദ്ദേശഭരണ സചോപനങ്ങള് മുകഖനയചോണച്ച്.  കമല് ചട്ടഅം നനിലെവനില്വന്നച്ച്
ഏതചോണച്ച്  20  വര്ഷകത്തചോളമചോയ സചോഹചരദത്തനില്  12,000  രൂപ എന്ന വരുമചോന
പരനിധനി  നനിജഫപ്പെടുത്തനി  ഗുണകഭചോകചോക്കഫള  കേഫണത്തുന്നതനിനച്ച്  പ്രചോകയചോഗനികേ
ബദനിമുട്ടച്ച്  അനുഭവഫപ്പെടുന്നതച്ച്  സര്ക്കചോരനിഫന്റെ  ശദയനില്ഫപ്പെട്ടനിട്ടുണച്ച്.  വരുമചോന
പരനിധനിയനില് കേചോലെചോനുസൃതമചോയ മചോറഅംവരുത്തുന്ന വനിഷയഅം സര്ക്കചോര് പരനികശചോധനിച
വരുന.  നനിലെവനില്  പ്രതനിമചോസഅം  120  രൂപയചോണച്ച്  ഫതചോഴനില്രഹനിത  കവതനമചോയനി
വനിതരണഅം  നടത്തുന്നതച്ച്.  ഈ  തുകേയനില്  കേഴനിഞ്ഞെ  17  വര്ഷമചോയനി  വര്ദനവച്ച്
വരുത്തനിയനിട്ടനില്ല.  ഫതചോഴനില്രഹനിത കവതനത്തനിഫന്റെ പ്രതനിമചോസനനിരക്കച്ച് വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്ന
വനിഷയഅം  നനിലെവനിഫലെ  സചോമ്പത്തനികേ  സനിതനികൂടനി  കേണക്കനിഫലെടുത്തച്ച്  സര്ക്കചോര്
പരനികശചോധനിക്കുന്നതചോണച്ച്.  നചോളനിതുവഫരയളള  കുടനിശ്ശേനികേ  ഫകേചോടുത്തു തസ്പീര്ക്കുന്നതനിഫന്റെ
ഭചോഗമചോയനി  2016  ആഗസ്റ്റേച്ച്  മുതല്  2017  ഫഫെബ്രുവരനി  വഫരയള്ള  7  മചോസഫത്ത
ഫതചോഴനില്രഹനിത കവതനഅം വനിതരണഅം ഫചയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള് പൂര്ത്തനിയചോയനിട്ടുണച്ച്.

(6) കേചോയനികേതചോരങ്ങള്ക്കച്ച് നനിയമനഅം

ശസ്പീ  .    റനി  .    വനി  .    രചോകജഷച്ച്  :  സര്,  കസചോര്ട്സച്ച്  കേശചോട്ട  നനിയമനങ്ങള്ക്കുള്ള
കേചോലെതചോമസഅം  ഒഴനിവചോക്കുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കചോര്  മചോതൃകേചോപരമചോയ  നനിലെപചോടച്ച്
സശസ്പീകേരനിക്കണഫമന്നച്ച് ഞചോന ആവശദഫപ്പെടുകേയചോണച്ച്.  കകേരളത്തനിഫലെ കസചോര്ട്സനിഫന്റെ
കുതനിപ്പെനിനച്ച്  ഒകട്ടഫറ ഭചോവനചോപൂര്ണമചോയ പദതനികേള്  സര്ക്കചോര് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.
എന്നചോല്  കസചോര്ട്സച്ച്  കേശചോട്ട  നനിയമന  പ്രകേചോരഅം  2010  മുതല്  2014  വഫരയള്ള
ഒഫരചോഴനിവുഅം  ഇതുവഫരയഅം  നനികേത്തഫപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.  കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ  കേചോലെത്തച്ച്
കസചോര്ട്സച്ച്  കേശചോട്ട  നനിയമനങ്ങള്  നടത്തചോന ഒരു നടപടനിയഅം   സശസ്പീകേരനിക്കചോത്തതച്ച്
ദദുഃഖകേരമചോയ  കേചോരദമചോണച്ച്.  കകേരളഅം  ആതനികഥയതശഅം  വഹനിച  കദശസ്പീയ
ഫഗയനിഅംസച്ച്  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടച്ച്  രണ്ടുവര്ഷമചോയനി.  ഫമഡല്  കനടനിയ  തചോരങ്ങള്ക്കച്ച്
സര്ക്കചോര്  കജചോലെനി  നല്കുഫമനള്ള  വചോഗചോനവുഅം  ഇതുവഫരയഅം  നടപ്പെനിലെചോയനിട്ടനില്ല.
വദകനിഗത  ഇനങ്ങളനിലഅം  ടസ്പീഅം  ഇനങ്ങളനിലഅം  സശര്ണഫമഡല്  കനടനിയവര്ക്കച്ച്
കജചോലെനി നല്കുഫമന്നചോണച്ച് അന്നഫത്ത ഗവണ്ഫമന്റുഅം  കസചോര്ട്സച്ച്  വകുപ്പുമനനിയചോയനിരുന്ന
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ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രചോധചോകൃഷനുഅം  പ്രഖദചോപനിചതച്ച്.  എന്നചോല്  ആ  വചോഗചോനഅം
ഇതുവഫരയഅം  പചോലെനിചനിട്ടനില്ല.   കദശസ്പീയ  ഫഗയനിഅംസനില്   സശര്ണഫമഡല്  കനടനിയ
രണ്ടുകപര്ക്കുമചോത്രമചോണച്ച് നനിയമനഅം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അടുത്ത ഫഗയനിഅംസച്ച്  2017-ല്
പൂഫനയനില്വചച്ച്  നടക്കചോന  കപചോകുകേയചോണച്ച്.  മറ  സഅംസചോനങ്ങള്   കസചോര്ട്സച്ച്
തചോരങ്ങള്ക്കച്ച്  മനികേച  കജചോലെനിയഅം  കപ്രചോതചോഹന  സമ്മേചോനങ്ങളുമചോയനി  മുകന്നചോട്ടു
കപചോകുകമ്പചോഴചോണച്ച് കകേരളത്തനിഫലെ തചോരങ്ങള്ക്കച്ച് ഇത്തരഫമചോരു അവഗണനയണചോകുന്നതച്ച്.
അതുഫകേചോണ്ടുതഫന്ന  കസചോര്ട്സച്ച്  കേശചോട്ട  നനിയമനങ്ങളനില്  കേചോലെതചോമസഅം
വരചോതനിരനിക്കചോന  ഓണ്ഹലെനവഴനി  അകപക്ഷ  സശസ്പീകേരനിചച്ച്  ഫപ്രചോവനിഷണല്  റചോങ്കെച്ച്
ലെനിസ്റ്റേച്ച്  തയചോറചോക്കനി  യഥചോസമയഅം  നനിയമനഅം  നടത്തുഫമന്നച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തണഅം.
അകതചോഫടചോപ്പെഅം  കദശസ്പീയ  ഫഗയനിഅംസനില്  സശര്ണഫമഡല്  കനടനിയ  കകേരളത്തനിഫലെ
അഭനിമചോന  തചോരങ്ങള്ക്കച്ച്,   കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കചോര്   വചോഗചോനഅം  പചോലെനിക്കചോത്തതുകൂടനി
കേണക്കനിഫലെടുത്തച്ച്,  എത്രയഅംകവഗഅം  നനിയമനഅം  നടത്തചോന  സതശര നടപടനി
സശസ്പീകേരനിക്കണഫമന്നച്ച് ബഹുമചോനദനചോയ കസചോര്ട്സച്ച് വകുപ്പുമനനികയചോടച്ച് ആവശദഫപ്പെടുകേയചോണച്ച്.

വദവസചോയവുഅം  കസചോര്ട്സുഅം  യവജനകേചോരദവുഅം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .
ഫമചോയ്തസ്പീന):  സര്,  സഅംസചോന ടസ്പീമനിഫന്റെ മനികേച പ്രകേടനഅം  കേണക്കനിഫലെടുത്തച്ച്  35-ാം
കദശസ്പീയ ഫഗയനിഅംസനില്  വദകനിഗതയനിനങ്ങളനിലഅം ടസ്പീമനിനങ്ങളനിലഅം ഫമഡല് കനടനിയ
തചോരങ്ങള്ക്കച്ച്  എല്.ഡനി.  കചോര്ക്കച്ച്  തസ്തനികേയനില്  നനിയമനഅം  നല്കുന്നതനിനചോയനി  68
സൂപ്പെര് നക്യൂമററനി തസ്തനികേകേള് സൃഷ്ടനിചഫകേചോണച്ച് ഉത്തരവചോയനിട്ടുണച്ച്. എ കഗഡച്ച് കനടനിയ
തചോരങ്ങള്ക്കച്ച്  പ്രസ്തുത തസ്തനികേയനില്  നനിയമനങ്ങള്  നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള്
സശസ്പീകേരനിചവരുന.  അതനിഫന്റെ  അടനിസചോനത്തനില്  ഫഗയനിഅംസനില്  സശര്ണഫമഡല്
കനടുകേയഅം  ഒളനിമ്പനികച്ച്  നനിലെവചോരത്തനിലളള  പ്രകേടനഅം  കേചോഴ്ചവയ്ക്കുകേയഅം  ഫചയ്ത
ശസ്പീ.  സജന  പ്രകേചോശച്ച്,  ശസ്പീമതനി  എലെനിസബത്തച്ച്  സൂസന  കകേചോശനി  എന്നനിവര്ക്കച്ച്
ഗസറഡച്ച്   തസ്തനികേയനില് ആഭദന്തര വകുപ്പെച്ച്  നനിയമനഅം  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   കൂടചോഫത
ടസ്പീമനിനങ്ങളനില്  ഫവള്ളനി,  ഫവങ്കെലെഅം  ഫമഡലകേള്  കനടനിയ  83  കേചോയനികേതചോരങ്ങള്ക്കച്ച്
സഅംസചോനത്തച്ച് ലെചോഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഫപചോതുകമഖലെചോസചോപനങ്ങളനില് സൂപ്പെര്
നക്യൂമററനി  തസ്തനികേകേള് സൃഷ്ടനിചച്ച്  നനിയമനഅം  നല്കുന്നതനിനച്ച് എഫന്റെ സചോന്നനിദദത്തനില്
തഫന്ന  പ്രകതദകേഅം  കയചോഗഅം  കചര്ന്നച്ച്  കവഗത്തനില്ത്തഫന്ന  നടപടനികേള്  സശസ്പീകേരനിച
വരനികേയചോണച്ച്. 35- ാാതച്ച് കദശസ്പീയ ഫഗയനിഅംസനില് സഅംസചോന ടസ്പീമനിനുകവണനി വദകനിഗത
ഇനങ്ങളനില് ഒളനിമ്പനികച്ച്  നനിലെവചോരത്തനിലള്ള പ്രകേടനഅം കേചോഴ്ചവച കുമചോരനി  അനനില്ഡ
കതചോമസച്ച്,  കുമചോരനി  അനു.  ആര്  എന്നനിവര്ക്കച്ച്  നനിയമനഅം  നല്കുന്നതനിനചോയനി  വനഅം

1075/2017.
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വനദജസ്പീവനി  വകുപ്പെനില്  സൂപ്പെര്  നക്യൂമററനി  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനച്ച്  4-3-2016-നച്ച്
ഉത്തരവചോയനിട്ടുണച്ച്. ഇവര്ക്കച്ച് നനിയമനഅം നല്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള്  ഫപചോതുഭരണ
വകുപ്പെച്ച് സശസ്പീകേരനിചവരനികേയചോണച്ച്.  കസചോര്ട്സച്ച് കേശചോട്ട നനിയമന പ്രകേചോരഅം  2010  മുതല്
2014  വഫരയള്ള കേലെണര് വര്ഷത്തനിഫലെ  289  ഒഴനിവുകേളനികലെയച്ച്  ഓണ്ഹലെനചോയനി
അകപക്ഷ ക്ഷണനിചഫകേചോണച്ച്  ഈ  സര്ക്കചോര്  വനിജ്ഞചോപനഅം  പുറഫപ്പെടുവനിചനിട്ടുള്ളതുഅം
അപ്രകേചോരഅം  ലെഭനിച  അകപക്ഷകേള്  പരനികശചോധനിചച്ച്  കേരടച്ച്  ഫസലെകച്ച്  ലെനിസ്റ്റേച്ച്
തയചോറചോക്കുന്നതനിനചോയനി  പ്രകതദകേ  ഫസല്  രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള്
ഫപചോതുഭരണ  വകുപ്പെച്ച്  സശസ്പീകേരനിചവരനികേയമചോണച്ച്.  മകൗണനസ്പീയറനിഅംഗച്ച്,  കേളരനിപ്പെയറച്ച്
എന്നസ്പീ  ഇനങ്ങളനില്ഫപ്പെട്ട  ഉകദദചോഗചോര്തനികേള്ക്കച്ച്  മചോനശലെചോയനി  അകപക്ഷ
ക്ഷണനിചഫകേചോണച്ച് വനിജ്ഞചോപനഅം പുറഫപ്പെടുവനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള് സശസ്പീകേരനിച
വരുന.  2015,  2016  വര്ഷങ്ങളനിഫലെ  ഒഴനിവുകേളനികലെയ്ക്കുള്ള  നനിയമനങ്ങള്
നടത്തചോനുള്ള നടപടനികേളുഅം ഉടനതഫന്ന ആരഅംഭനിക്കുന്നതചോണച്ച്.  

(7) കേചോരുണദ ചനികേനിതചോ പദതനി

ശസ്പീ  .    കമചോനസച്ച്  കജചോസഫെച്ച് :  സര്,  കേചോരുണദ  ചനികേനിതചോ  പദതനി

സ്തഅംഭനചോവസയനിലെചോയനിരനിക്കുന്ന  സനിതനിവനികശഷഅം  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ  ശദയനില്

ഫപ്പെടുത്തുന്നതനിനുകവണനി കകേരള കകേചോണ്ഗസച്ച്  (എഅം)  അടനിയന്തരപ്രകമയ കനചോട്ടസ്പീസച്ച്

നല്കേനിയനിട്ടുണചോയനിരുന.  യ.ഡനി.എഫെച്ച്.-നച്ച്  അടനിയന്തരപ്രകമയഅം  അനുവദനിച

സചോഹചരദത്തനില്  കകേരള  കകേചോണ്ഗസച്ച്  (എഅം)-നച്ച്  ഈ  പ്രശഅം  ഉന്നയനിക്കചോന

സബ്മനിഷനനിലൂഫട  അവസരഅം   നല്കേനിയതനിനച്ച്  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്ക്കച്ച്  ഞചോന

നനനി  പറയകേയചോണച്ച്.   

കേചോരുണദ  ഭചോഗദക്കുറനിയനിലൂഫട  ലെഭനിക്കുന്ന  ലെചോഭഅം  പചോവഫപ്പെട്ട  കരചോഗനികേള്ക്കച്ച്
സകൗജനദ  ചനികേനിത  നല്കുന്നതനിനചോയനി  യ.ഡനി.എഫെച്ച്.  സര്ക്കചോരനിഫന്റെ  കേചോലെത്തച്ച്
ബഹുമചോനദനചോയ മുന ധനകേചോരദ  വകുപ്പുമനനി ശസ്പീ.  ഫകേ.  എഅം.  മചോണനി  ബജറനിലൂഫട
ഫകേചോണ്ടുവന്നച്ച് നടപ്പെചോക്കനിയ  കേചോരുണദ  പദതനി  ഇന്നച്ച് സ്തഅംഭനചോവസയനി
ലെചോയനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്.  ഇതുമൂലെഅം  കകേരളത്തനിഫലെ  പചോവഫപ്പെട്ടവരുഅം  സചോധചോരണക്കചോരുമചോയ
കരചോഗനികേള്  വളഫര പ്രയചോസത്തനിലെചോണച്ച്.  കേചോരുണദ  ചനികേനിതചോ  പദതനിയഫട
പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കണഫമന്നചോവശദഫപ്പെട്ടച്ച്  മുന  ധനകേചോരദ  വകുപ്പുമനനി
ശസ്പീ. ഫകേ. എഅം. മചോണനി  ഇന്നച്ച് ഫസക്രകട്ടറനിയറച്ച് പടനിക്കല് ഉപവചോസഅം അനുഷനിക്കുകേയചോണച്ച്.
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ബഹുമചോനദനചോയ മുന  ധനകേചോരദ  വകുപ്പുമനനിയഅം  കകേരള  കകേചോണ്ഗസച്ച്  (എഅം)
നനിയമസഭചോകേക്ഷനി  കനതചോവുഅം  നനിയമസഭയനില്  അനപതച്ച്  വര്ഷഅം  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിചതുമചോയ
മചോണനിസചോര് ഫസക്രകട്ടറനിയറച്ച്  പടനിക്കല്  ഇന്നച്ച്  രചോവനിഫലെ  ഒനപതു  മണനി  മുതല്
ഹവകുകന്നരഅംവഫര  നടത്തുന്ന  ഉപവചോസത്തനിനച്ച്  ഐകേദദചോര്ഢദഅം  പ്രകേടനിപ്പെനിച
ഫകേചോണച്ച് മുന മനനിമചോരുഅം പചോര്ട്ടനി എഅം.എല്.എ.-മചോരുമചോയ ശസ്പീ. പനി. ഫജ. കജചോസഫഅം
ശസ്പീ.  സനി.  എഫെച്ച്.  കതചോമസുഅം  ഉള്ഫപ്പെഫട  സഅംസചോനഫത്ത  മുഴുവന  കനതചോക്കളുഅം
അതനില് പങ്കുകചരുകേയചോണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞെ  നനിയമസഭചോ  സകമ്മേളനത്തനിലഅം  ഈ  പ്രശഅം
സഭയഫട  ശദയനില്  ഫകേചോണ്ടുവന്നതചോണച്ച്.  കേചോരുണദ  പദതനി  തുടരുഫമനഅം
ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  ഈ  പദതനി  സഅംരക്ഷനിക്കുഫമനമചോണച്ച്  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട ധനകേചോരദ
വകുപ്പുമനനി കഡചോ. ടനി. എഅം. കതചോമസച്ച് ഐസകേച്ച് അന്നച്ച് മറുപടനി പറഞ്ഞെതച്ച്.  പകക്ഷ,
കകേരളഫമചോട്ടചോഫകേ  കേചോരുണദ  പദതനി   സ്തഅംഭനചോവസയനിലെചോവുകേയചോണണചോയതച്ച്.
പചോവഫപ്പെട്ട  ആളുകേള്ക്കച്ച്  വലെനിയ  ആശശചോസമചോയനി  നനില്ക്കുന്ന  കേചോരുണദ  പദതനി
നടപ്പെചോക്കചോന  തയചോറചോകുഫമന്നച്ച്  പറഞ്ഞെനിട്ടുഅം  ഇതനിഫന്റെ ആനുകൂലെദഅം  ലെഭനിക്കചോഫത
കരചോഗനികേള് പ്രയചോസഅം അനുഭവനിക്കുകേയചോണച്ച്.  കേചോനസര്, ഹൃകദ്രചോഗഅം,  ഹസ്പീകമചോഫെസ്പീലെനിയ
തുടങ്ങനിയ  പണഫചലെവുള്ള   കരചോഗങ്ങളുഫട  ചനികേനിത   കേചോരുണദ  പദതനിയനിലൂഫട
നടത്തുകമ്പചോള്  ജനങ്ങള്ക്കച്ച് വലെനിഫയചോരു ആശശചോസമചോണച്ച് ലെഭനിചനിരുന്നതച്ച്.  കേചോരുണദ
പദതനിക്കുകവണനി ഏര്ഫപ്പെടുത്തനിയനിരുന്ന കലെചോട്ടറനി  ഫകേചോണ്ടുവരുകമ്പചോള്  500  കകേചോടനി
രൂപയചോണച്ച് ഉണചോയനിരുന്നതച്ച്; അതച്ച് ഒരു വര്ഷഅംഫകേചോണച്ച്  5,000 കകേചോടനി രൂപയചോയനി
വര്ദനിച.   ഈ പദതനിയനിലൂഫട കകേരളത്തനിഫലെ ജനങ്ങള്ക്കച്ച്   ലെഭനിച വലെനിഫയചോരു
ആനുകൂലെദഅം  നനിലെനനിര്ത്തണഫമന്ന  ആവശദമചോണച്ച്  ഞങ്ങള്  ഉന്നയനിക്കുന്നതച്ച്.
കകേരള  കകേചോണ്ഗസച്ച്  പചോര്ട്ടനിയഫട  കനതചോവുഅം  കേചോരുണദ  പദതനി  സഭയനില്
ഫകേചോണ്ടുവന്നച്ച്  കകേരളത്തനില്  നടപ്പെചോക്കനിയ  മുനധനകേചോരദ  വകുപ്പുമനനിയമചോയ
ശസ്പീ.  ഫകേ.  എഅം.  മചോണനിയഫട  കനതൃതശത്തനില്  ഈ  പദതനി  സഅംരക്ഷനിക്കണഫമന്നച്ച്
ആവശദഫപ്പെട്ടുഫകേചോണച്ച് ഫസക്രകട്ടറനിയറച്ച് പടനിക്കല്  ഇന്നച്ച് ആരഅംഭനിച ഉപവചോസ സമരഅം
നചോഫള  അനനിശനിതകേചോലെ സമരമചോയനി മചോറചോന ഞങ്ങള് നനിര്ബനനിതരചോകുകേയചോണച്ച്.
അതനികലെയച്ച്  ഫകേചോണ്ടുകപചോകേചോഫത  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  ഈ  പദതനി  സഅംരക്ഷനിക്കണഅം.
കേചോരുണദ പദതനിയഫട കേഴുത്തറുക്കുകേയചോണച്ച്  എന്നചോണച്ച് മചോധദമങ്ങള്  റനികപ്പെചോര്ട്ടച്ച് ഫചയ്തതച്ച്.
പചോവഫപ്പെട്ട  കരചോഗനികേളുഫട  ഈ  പ്രശഫത്ത  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  ഗകൗരവമചോയനി കേചോണണഅം.
കേചോരുണദ പദതനി തുടര്നഫകേചോണ്ടുകപചോകേചോനുഅം ഇനള്ള അനനിശനിതചോവസ പരനിഹരനിക്കചോനുഅം
ഗവണ്ഫമന്റെച്ച് ആത്മചോര്തമചോയ നടപടനി സശസ്പീകേരനിക്കണഫമന്നച്ച് അഭദര്തനിക്കുകേയചോണച്ച്.
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ധനകേചോരദവുഅം കേയറുഅം വകുപ്പുമനനി (കഡചോ  .   ടനി  .   എഅം  .   കതചോമസച്ച് ഐസകേച്ച്) : സര്,
ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട മുന ധനകേചോരദ വകുപ്പുമനനി  ഫകേ.  എഅം.  മചോണനിസചോര് എകന്തചോ ഒരു
ഫതറനിദചോരണയനില്  ഇങ്ങഫന  സതദചോഗഹഅം  ഇരനികക്കണനിവന്നതനില്  എനനിക്കച്ച്
കഖദമുണച്ച്.  കേചോരുണദ  പദതനിഫയ  സഅംബനനിചച്ച്  സര്ക്കചോരനിഫന്റെ  നനിലെപചോടച്ച്
വദകമചോക്കനിയനിട്ടുള്ളതചോണച്ച്.  ഈ  വര്ഷഅം  250  കകേചോടനി  രൂപയചോണച്ച്  ഇതനിനചോയനി
വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്നതച്ച്.  ഇതച്ച്  ഞചോന വകേയനിരുത്തനിയതല്ല.  ശസ്പീ.  ഉമ്മേന ചചോണനി
നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപ്പെനിച  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയ  250  കകേചോടനി
രൂപ  റനിലെസ്പീസച്ച്  ഫചയ്യുകേയഅം  ഫചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  അതനില്  രണച്ച്  വനിഭചോഗത്തനിലള്ള
ആശുപത്രനികേളചോണച്ച് വരുന്നതച്ച്  -  സശകേചോരദ ആശുപത്രനികേളുഅം സര്ക്കചോര് ആശുപത്രനികേളുഅം.
സശകേചോരദ  ആശുപത്രനികേളനില്  ചനികേനിതനിക്കുന്ന  കരചോഗനികേള്  ചനികേനിതയഫട  ബനില്
ഹചോജരചോക്കുകമ്പചോഴചോണച്ച് പണഅം നല്കുന്നതച്ച്.  രണചോഴ്ചമുമ്പച്ച് പരനികശചോധനിചകപ്പെചോള് 25 കകേചോടനി
രൂപയചോണച്ച് അവര്ക്കച്ച്  നല്കേചോനുള്ള ആഫകേ കുടനിശ്ശേനികേ എന്നചോണച്ച് മനസനിലെചോയതച്ച്.
അതച്ച്  പൂര്ണമചോയനി  നല്കുന്നതനിനുകവണനി  100  കകേചോടനി  രൂപ അവസചോനഅം റനിലെസ്പീസച്ച്
ഫചയ്ത തുകേയനില് ഉള്ഫപ്പെടുത്തുകേയഅം ഫചയ്തനിട്ടുണച്ച്.   സശകേചോരദ ആശുപത്രനികേള്ക്കുളള
കുടനിശ്ശേനികേ  ഫകേചോടുത്തുതസ്പീര്ത്തു  എന്നചോണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  മനസനിലെചോക്കചോന  കേഴനിഞ്ഞെതച്ച്.
സര്ക്കചോര് ആശുപത്രനികേളനില്  പണഅം  നല്കേനിയചോകലെ ചനികേനിതനിക്കുകേയള എന്നനില്ല,
ആരു ഫചന്നചോലഅം ചനികേനിത നല്കുനണച്ച്.  അതുഫകേചോണച്ച് കുടനിശ്ശേനികേ എത്രയഫണന്നച്ച്
പറയചോന കേഴനിയനില്ല. 130  കകേചോടനി രൂപയഫട ബനില്ലുകേള് ഉള്ഫപ്പെട്ട യൂട്ടനിഹലെകസഷന
സര്ട്ടനിഫെനിക്കറമചോത്രകമ ഹചോജരചോക്കനിയനിട്ടുള.  തുടക്കഅംമുതല് കേണക്കുകേള് വയ്ക്കുന്നതനില്
പ്രശങ്ങളുണച്ച്.  അതുഫകേചോണച്ച്  സര്ക്കചോര്  ആശുപത്രനികേളനിഫലെ  കേണക്കുകേള്
അടനിയന്തരമചോയനി കേമ്പക്യൂട്ടഹറസച്ച് ഫചയ്തച്ച് എത്രയചോണച്ച് ചനികേനിതയച്ച് ആവശദമചോയനിട്ടുള്ള
യഥചോര്ത തുകേഫയന്നച്ച് കേണക്കചോക്കനി ഇനനി എത്ര ഫകേചോടുക്കചോനുഫണന്നച്ച്  പരനികശചോധന
നടത്തനിഫക്കചോണനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്. അതുഫകേചോണച്ച് കേചോരുണദ പദതനിയനില് ഈ പറയന്ന
രസ്പീതനിയനിലള്ള ഒരു സ്തഅംഭനചോവസയനില്ല.  ഇഫതചോരു ഫതറനിദചോരണ മചോത്രമചോണച്ച്.  ഇനനി
ഭചോവനിയനില്  എഫന്തന്നച്ച്  കചചോദനിചകേഴനിഞ്ഞെചോല്  കേചോരുണദ  പദതനിയനില്  രണ്ടുലെക്ഷഅം
രൂപകയ പരമചോവധനി നല്കുനള എന്നച്ച് സമ്മേതനികക്കണനിവരുഅം. 32 ലെക്ഷഅം രൂപയഫട
ലെനിവര്  ട്രേചോനസച്ച്പ്ളചോകന്റെഷനച്ച്  രണ്ടുലെക്ഷഅം  രൂപകയ  അനുവദനിക്കുകേയള,  സകൗജനദ
ചനികേനിതയല്ല.  ഈ  പറയന്ന  കരചോഗങ്ങള്ഫക്കചോഫക്ക  സകൗജനദ  ചനികേനിത
നല്കുന്നതനിനുകവണനിയള്ള  ഒരു  സഅംവനിധചോനഅം  നചോഫള  ഒരുക്കനിക്കഴനിയകമ്പചോള്
ഇതുഅംകൂടനി  സഅംകയചോജനിപ്പെനിക്കുഫമന്നചോണച്ച്  പറഞ്ഞെതച്ച്.  ഇഫതചോരു  പുതനിയ  കേചോരദമല്ല.
അവധചോനതകയചോഫടകയ  അതച്ച്  ഫചയ്യുകേയളഫവന്നച്ച്  2010-ഫലെ  ഫകേ.  എഅം.  മചോണനി
സചോറനിഫന്റെ ബജറച്ച് പ്രസഅംഗത്തനില് തഫന്ന പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ള കേചോരദമചോണച്ച്. ഇതനിനച്ച് ധചോരചോളഅം
തയചോഫറടുപ്പുകേള്  എടുകക്കണതചോയനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  പറയന്ന  മചോറചോ  കരചോഗങ്ങള്ക്കുള്ള
സമ്പൂര്ണ ചനികേനിതചോ സമ്പ്രദചോയങ്ങള് നമ്മുഫട സഅംസചോനത്തച്ച് ഫടര്ഷദറനി ഫസകറനില്
മചോത്രകമ ഫചയചോന കേഴനിയകേയള. അതുഫകേചോണച്ച് ഇന്നച്ച് കേചോരുണദ പദതനിക്കച്ച് മചോത്രമല്ല
സര്ക്കചോരനിഫന്റെ മറച്ച് സഹചോയ പദതനികേള്ക്കുഅം മുമ്പുണചോയനിരുന്ന അവസയനില്നനിനഅം
ഒരു മചോറവുഅം വരുത്തുവചോന ഇകപ്പെചോള് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില്ല. ...(… ബഹളഅം) ... …
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മനി  .   സസ്പീക്കര് : സഭചോനടപടനികേള്  തചോല്ക്കചോലെനികേമചോയനി നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുന. 

(പ്രതനിപക്ഷ  ബഹളഫത്തത്തുടര്ന്നച്ച്  രചോവനിഫലെ  11.30-നച്ച്  നനിര്ത്തനി  വച  സഭ
ഉചയ്ക്കുകശഷഅം 12.07-നച്ച് പുനരചോരഅംഭനിച.)

12.07  PM]

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ഓര്ഡര്......ഓര്ഡര്...........

പ്രതനിപക്ഷ  കനതചോവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  ഫചന്നനിത്തലെ):  സര്,  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട
സസ്പീക്കകറചോടച്ച് ഞങ്ങള്ക്കച്ച്  ബഹുമചോനമുണച്ച്.  സഭയനില്  പ്രതനിപക്ഷത്തനിഫന്റെ
അവകേചോശങ്ങള്  സഅംരക്ഷനിക്കഫപ്പെടണഅം.   പ്രതനിപക്ഷത്തനിനച്ച്  അങ്ങകയചോടച്ച്  മചോത്രകമ
കേചോരദങ്ങള് പറയചോനുള.  സചോധചോരണഗതനിയനില് പ്രതനിപക്ഷകനതചോവച്ച് എഴുകന്നല്ക്കുകമ്പചോള്
എല്ലചോ സസ്പീക്കര്മചോരുഅം ഹമക്കച്ച് അനുവദനിചച്ച് നല്കേചോറുണച്ച്. അങ്ങഫനയചോണച്ച് കേസ്പീഴ്വഴക്കഅം.
അങ്ങച്ച്  സഭചോകരഖകേള്  പരനികശചോധനിക്കണഅം.  അതനുസരനിചച്ച്  മുകന്നചോട്ടുകപചോകേണ
ഫമന്നചോണച്ച് എഫന്റെ അഭദര്തന.  

കകേരളഅം  വളഫര ഗകൗരവകത്തചോടുകൂടനി  കേചോണഫന്നചോരു  വനിഷയമചോണച്ച്
എറണചോകുളത്തച്ച്  ചലെചനിത്ര  നടനിക്കുകനഫരനടന്ന  ആക്രമണഅം.  കകേരളത്തനിഫലെ
പ്രമുഖയചോയ ഒരു ചലെചനിത്ര നടനിക്കച്ച് കനരനികടണനിവന്ന ദകരദചോഗവുമചോയനി  ബനഫപ്പെട്ട
കേചോരദങ്ങള്  ചര്ച  ഫചയണഫമന്നചോണച്ച്  ഞങ്ങള്  അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിലൂഫട
ആവശദഫപ്പെട്ടതച്ച്.  ഈ വനിഷയഅം ചര്ച ഫചയചോന ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  തയചോറചോകേചോത്തതനില്
പ്രതനികഷധനിചച്ച് ഇന്നഫത്ത സഭചോനടപടനികേള് പ്രതനിപക്ഷഅം ബഹനിഷ്കരനിക്കുകേയചോണച്ച്.   

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതചോവനിനച്ച്  സഭയനില്  ഏതച്ച്
സമയത്തുഅം  പ്രസഅംഗനിക്കചോനുഅം  നനിലെപചോടുകേള്  ഉന്നയനിക്കചോനുമുള്ള  അവകേചോശവുഅം
അവസരവുമുണച്ച്.  സചോധചോരണ  രസ്പീതനിയനില്  കചചോകദദചോത്തരകവള  തടസഫപ്പെടുത്തനി
ഫക്കചോണച്ച്   പ്രസഅംഗനിക്കചോന അനുവദനിക്കചോറനിഫല്ലങ്കെനിലഅം  ഇന്നച്ച്  ഒരുമനിനനിട്ടച്ച്  അതനിനുള്ള
അവസരഅം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കചചോകദദചോത്തരകവള  സഫസനഡച്ച്  ഫചയണഫമന്നച്ച്
ആവശദഫപ്പെടുന്നതുവഫര അങ്ങച്ച്  പ്രസഅംഗഅം  തുടരുകേയഅം ഫചയ. അങ്ങയഫട ആവശദഅം
സഭയനില്  ഉന്നയനിച.   അതച്ച്  സഭചോകരഖകേള്  പരനികശചോധനിചചോല്  മനസനിലെചോകുഅം.
ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതചോവനിഫന്റെ  അവകേചോശങ്ങകളചോ  അവസരങ്ങകളചോ
നനികഷധനിക്കുന്ന പ്രശഅം ഉണചോവുകേയനില്ല.  അകതചോഫടചോപ്പെഅം ഫചയറനിനച്ച് ഒരു  കേചോരദഅംകൂടനി
സഭഫയ അറനിയനിക്കചോനുണച്ച്. ഈ സഭയനില് ശകമചോയ പ്രതനികഷധങ്ങളുഅം പ്രതനികഷധ
ധര്ണകേളുഅം  മുമ്പുഅം  നടന്നനിട്ടുണച്ച്.  എന്നചോല്  ഫചയറനിഫന്റെ  മുഖഅം  മറചഫകേചോണ്ടുള്ള
പ്രതനികഷധഅം ഒരു കേചോരണവശചോലഅം അഅംഗസ്പീകേരനിക്കചോനചോകേനില്ല. ഫചയര് ഒരു വദകനിയല്ല,
ഒരു  പ്രതസ്പീകേമചോഫണന്നച്ച്  മനസനിലെചോക്കണഅം.  ഇതച്ച്  ഒരുകേചോരണവശചോലഅം  തുടരുന്നതച്ച്
ശരനിയല്ല.  പുതനിയ അഅംഗങ്ങള് സഭയനില് കുറചകൂടനി സഹനിഷ്ണുത കേചോണനിക്കുന്നതചോണച്ച്
മരദചോദ.  
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ശസ്പീ  .    ഉമ്മേന ചചോണനി:  സര്,  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട പ്രതനിപക്ഷ കനതചോവച്ച് സഭയനില്
എകപ്പെചോള് സഅംസചോരനിക്കചോന എഴുകന്നറചോലഅം ഹമക്കച്ച് അനുവദനിക്കുന്ന കേസ്പീഴച്ച് വഴക്കമുണച്ച്.
ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട പ്രതനിപക്ഷ കനതചോവച്ച് പറയന്നതച്ച് കകേള്ക്കകണചോ കവണകയചോ എന്നച്ച്
തസ്പീരുമചോനനിക്കചോനുള്ള  അധനികേചോരഅം  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്ക്കചോണച്ച്.  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട
സസ്പീക്കര്  പറഞ്ഞെചോല്  അതച്ച്  അവസചോന  വചോക്കുമചോണച്ച്.  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട
പ്രതനിപക്ഷകനതചോവനിനച്ച്  സഅംസചോരനിക്കചോന  അവസരഅം  നല്കുകേഫയനള്ളതച്ച്  നമ്മുഫട
കേസ്പീഴച്ച് വഴക്കമചോണച്ച്. കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ കേചോലെത്തച്ച് ഗവര്ണറുഫട നയപ്രഖദചോപന
പ്രസഅംഗത്തനിനച്ച്  മുമ്പച്ച്  അന്നഫത്ത  പ്രതനിപക്ഷ  കനതചോവച്ച്  എഴുകന്നറകപ്പെചോള്  ഹമക്കച്ച്
അനുവദനിചനിരുന്ന കേചോരദഅം അങ്ങച്ച് ഓര്ക്കുനണചോയനിരനിക്കുഅം. അകദ്ദേഹഅം പറഞ്ഞെതച്ച് ഉള്ഫക്കചോള്ളചോന
സചോധനിചനില്ല.  എന്നചോലഅം അകദ്ദേഹത്തനിനച്ച് പറയചോന അവസരഅം  നല്കേനിയനിരുന. സഭയനില്
ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷകനതചോവച്ച്  എഴുകന്നല്ക്കുകമ്പചോള് സമയഅം  അനുവദനിചനിരുന
ഫവങ്കെനില്  പ്രശങ്ങള് പലെതുഅം പരനിഹരനിചച്ച്  മുകന്നചോട്ടു കപചോകേചോന സചോധനിക്കുമചോയനിരുന.
ഹമക്കച്ച് അനുവദനിക്കചോത്തതനിനചോലെചോണച്ച് ഇന്നച്ച് സഭ ബഹനിഷ്കരനിക്കചോനനിടയചോയതച്ച്.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അങ്ങച്ച് പ്രകേടനിപ്പെനിച അഭനിപ്രചോയഅം സഅംബനനിചച്ച്  കനരകത്ത തഫന്ന
ഞചോന  വനിശദസ്പീകേരണഅം നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞെതചോണച്ച്.  

(അടനിയന്തരപ്രകമയചോവതരണത്തനിനച്ച് അനുമതനി നനിഷധനിചതനില് പ്രതനികഷധനിചച്ച്
യ.ഡനി.എഫെച്ച്. അഅംഗങ്ങള്  സഭ ബഹനിഷ്കരനിച. )

VIII. കമശപ്പുറത്തുവച കേടലെചോസുകേള്

1. തകദ്ദേശസശയഅംഭരണവുഅം  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുഅം  വഖഫെച്ച്  ഹജച്ച്
തസ്പീര്തചോടനവുഅം വകുപ്പുമനനി (കഡചോ  .    ഫകേ  .    ടനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,  ഞചോന തചോഫഴപ്പെറയന്ന
കേടലെചോസച്ച് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ക്രമ
നമ്പര്

ഓര്ഡനിനനസച്ച് ചട്ടഅം  75(2)  പ്രകേചോരമുള്ള
പത്രനികേ സഹനിതമചോകണചോഫയന്നച്ച്

വര്ഷഅം നമ്പര്             കപരച്ച്

1 2017    1 2017-ഫലെ കകേരള സഅംസചോന നക്യൂനപക്ഷ
കേമ്മേസ്പീഷന (കഭദഗതനി) ഓര്ഡനിനനസച്ച്

അല്ല

2. സഹകേരണവുഅം  വനികനചോദസഞചോരവുഅം  കദവസശവുഅം  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .    കേടകേഅംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന):  സര്,  ഞചോന  തചോഫഴപ്പെറയന്ന  കേടലെചോസച്ച്
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
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ക്രമ
നമ്പര്

ഓര്ഡനിനനസച്ച് ചട്ടഅം  75(2)  പ്രകേചോരമുള്ള
പത്രനികേ
സഹനിതമചോകണചോഫയന്നച്ച് വര്ഷഅം നമ്പര്            കപരച്ച്

1 2017   2 2017-ഫലെ  മദ്രചോസച്ച്  ഹനിന്ദുമത
ധര്മ്മേ  എനകഡചോവ്ഫമന്റുകേള്
(കഭദഗതനി) ഓര്ഡനിനനസച്ച്

          അല്ല

IX. ഗവര്ണറുഫട പ്രസഅംഗത്തനിനച്ച് നനനി കരഖഫപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയഫത്തക്കുറനിചള്ള
ചര്ച

മനി  .    സസ്പീക്കര്  :  ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപ്കുമചോര്,  അകങ്ങയച്ച്  2017  ഫഫെബ്രുവരനി  23-ാം തസ്പീയതനി
ഗവര്ണര്  കകേരള  നനിയമസഭചോഅംഗങ്ങകളചോടച്ച്  ഫചയ്ത  പ്രസഅംഗത്തനിനച്ച്  നനിയമസഭചോഅംഗങ്ങള്
ഗവര്ണര്ക്കച്ച് നനനികരഖഫപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള പ്രകമയഅം അവതരനിപ്പെനിക്കചോവുന്നതചോണച്ച്. 

ശസ്പീ  .   എ  .   പ്രദസ്പീപ്കുമചോര്: സര്, '' 2017 ഫഫെബ്രുവരനി 23-ാം തസ്പീയതനി ഗവര്ണര്
കകേരള  നനിയമസഭചോഅംഗങ്ങകളചോടച്ച്  ഫചയ്ത  പ്രസഅംഗത്തനിനച്ച്  നനിയമസഭചോഅംഗങ്ങള്
ഗവര്ണര്ക്കച്ച് നനനികരഖഫപ്പെടുത്തുന'' എന്ന പ്രകമയഅം ഞചോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

ശസ്പീ  .   രചോജു എബ്രഹചോഅം : സര്, ഞചോന പ്രകമയഫത്ത പനിന്തചോങ്ങുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ശസ്പീ.  ഒ.  രചോജകഗചോപചോല്,  അകങ്ങയച്ച്   കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കചോവുന്നതചോണച്ച്.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രചോജകഗചോപചോല്  :  സര്,    ഗവര്ണറുഫട പ്രസഅംഗത്തനില് പചോര്ലെഫമന്റെനിഫന്റെ
ഇരുസഭകേളുഅം അഅംഗസ്പീകേരനിച കകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനിഫന്റെ സചോമ്പത്തനികേ നയത്തനിഫനതനിഫര

''കേഴനിഞ്ഞെ നചോലമചോസങ്ങളനില്,  എഫന്റെ സര്ക്കചോരനിനച്ച്  ഭചോരതത്തനിഫലെ സചോമ്പത്തനികേ
ചരനിത്രത്തനിഫലെ വനിനചോശകേരമചോയ ആപത്തുകേളനിഫലെചോന്നനികനചോടച്ച് ഫപചോരുകതണതചോയനി വന.'',

''കവണത്ര ചനിന്തനിക്കചോഫത എടുത്ത ഈ തസ്പീരുമചോനത്തനിനച്ച് മുമ്പചോയനി ദരനിദ്രകരയഅം
തചോഴച്ച് ന്ന മദദവര്ഗ്ഗ വനിഭചോഗത്തനിലള്ളവഫരയഅം ശമ്പളവുഅം കവതനവുഅം പറന്നവഫരയഅം
ഈ  നടപടനി  എപ്രകേചോരഅം  ബചോധനിക്കുഫമനള്ള  ഗകൗരവതരമചോയ  ഒരു
വനിശകേലെനത്തനിനുകപചോലഅം  പരനിഗണന  നല്കുകേയണചോയനില്ല  എന്നതചോണച്ച്  ഇതനിഫലെ
ഏറവുഅം കമചോശമചോയ വസ്തുത.'' എന്നസ്പീ പരചോമര്ശങ്ങള് ഉപകയചോഗനിചതനില് കഖദനിക്കുന.
പ്രസ്തുത പരചോമര്ശങ്ങള് ഒഴനിവചോക്കണഫമന്ന   കഭദഗതനി ഞചോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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(മറച്ച് കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കഫപ്പെട്ടനില്ല.)

12.12 PM ]

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമചോര്:  സര്,  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  ഗവര്ണര്  നനിയമസഭയനില്
നടത്തനിയ  നയപ്രഖദചോപന  പ്രസഅംഗത്തനിഫന്റെ  പ്രകതദകേതഫയന്നച്ച്  പറയന്നതച്ച്,
കകേരളത്തനില് ആദദമചോയനി ജനചോധനിപതദപരമചോയനി  ഫതരഫഞ്ഞെടുക്കഫപ്പെട്ട  ഇ.എഅം.
എസച്ച്.-ഫന്റെ കനതൃതശത്തനിലള്ള പ്രഥമ ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ 60-ാം വചോര്ഷനികേഅം നടക്കുന്ന
സനര്ഭത്തനിലള്ള ഒരു നയപ്രഖദചോപനമചോണച്ച് എന്നതചോണച്ച്.  ഇന്നച്ച് നമ്മുഫട സമൂഹഅം
ഹകേവരനിച  സര്വ്വ  സചോമൂഹദ  പുകരചോഗതനിക്കുഅം അസനിവചോരമനിട്ടതച്ച്   ഇ.എഅം.എസച്ച്.
സര്ക്കചോരചോണച്ച്.  ജചോതനി-ജനനി-നചോടുവചോഴനി  വദവസ  നനിലെനനിന്നനിരുന്ന  കേചോലെത്തച്ച്
അതനിഫനതനിഫര  ഉയര്നവന്ന  സചോമൂഹദ  നകവചോതചോന  പ്രസചോനങ്ങള്
ആശയതലെത്തനിലഅം  മറമുള്ള  കപചോരചോട്ടങ്ങളുഅം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുഅം  നടത്തുകേയഅം
അതനിഫന്റെ   തുടര്ച  ഏഫറടുത്തുഫകേചോണച്ച്  ഇവനിടഫത്ത  കേമ്മേക്യൂണനിസ്റ്റേച്ച്  പ്രസചോനങ്ങള്
നടത്തനിയ  ഇടഫപടലകേഫളയഅം  തുടര്ന്നചോണച്ച്  അന്നഫത്ത  ആ ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്
അധനികേചോരത്തനില്  വന്നതച്ച്.  ആ  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  അന്നച്ച്  നടപ്പെചോക്കനിയ  ഭൂപരനിഷ്കരണ
നനിയമഅം  ഇവനിടഫത്ത  ജചോതനി വദവസയഫട സചോമ്പത്തനികേ അടനിത്തറ  തകേര്ക്കുന്ന
നടപടനി കൂടനിയചോയനിരുന. അതച്ച് കകേവലെഅം ഭൂമനിയനില്ലചോത്തവര്ക്കച്ച് ഭൂമനി ഫകേചോടുക്കുഫന്നചോരു
നടപടനി  മചോത്രമചോയനിരുന്നനില്ല,  അതുവഫര  നനിലെനനിന്നനിരുന്ന  ജചോതനി  വദവസയഫട
സചോമ്പത്തനികേ അടനിത്തറ തകേര്ക്കുന്നതുഅം കൂടനിയചോയനിരുന.  വനിദദചോഭദചോസ പരനിഷ്കചോരത്തനിലൂഫട
ജചോതസ്പീയമചോയ  കവര്തനിരനിവുകേളുഫട  അടനിസചോനത്തനില്  വനിദദചോഭദചോസഅം  നനികഷധനിക്ക
ഫപ്പെട്ടവര്ക്കച്ച്  അതച്ച്  ലെഭദമചോകുന്നതനിനുള്ള  സചോഹചരദഫമചോരുക്കനി.  സചോകങ്കെതനികേ
വനിദദയള്ഫപ്പെഫട  സമസ്ത  കമഖലെകേളനിലമുണചോയ മചോറങ്ങള് സൃഷ്ടനിക്കുന്ന പ്രശങ്ങളുഅം
അതച്ച്  തുറനവനിടുന്ന  പുതനിയ  സചോധദതകേളുഅം  നമ്മുഫട  സമൂഹഫത്ത  വനികേസന
കുതനിപ്പെനികലെയച്ച്  നയനിക്കചോന  ഉതകുന്ന  കേചോഴ്ചപ്പെചോടുകേളുഅം  കേര്മ്മേപദതനികേളുഅം
ഉള്ഫപ്പെടുന്നതചോണച്ച് ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട ഗവര്ണര് സഭയനില് നടത്തനിയ നയപ്രഖദചോപന
പ്രസഅംഗഅം.  ഇടതുപക്ഷ  സര്ക്കചോര്  അതനിഫന്റെ  നയങ്ങളുഅം  പരനിപചോടനികേളുഅം
പദതനികേളുഫമചോഫക്ക  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപ്പെചോക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞെ  യ.ഡനി.എഫെച്ച്.
സര്ക്കചോരനിഫന്റെ  കേചോലെത്തച്ച്  ഫചയ്തതുകപചോഫലെയല്ല  ഈ  സര്ക്കചോര്  ഫചയ്യുന്നതച്ച്.  അവര്
ഇകപ്പെചോള് സഭയനില് ഇല്ലചോത്തതുഫകേചോണച്ച്  പ്രസഅംഗനിക്കചോന ബദനിമുട്ടുണച്ച്. അവഫരചോഫക്ക
ഫട്രേയനിന  യചോത്ര  ഫചയ്യുന്ന  സമയത്തച്ച്  ചനിലെ  വനിടുവചോയനചോര്  മനനിമചോരുഫടയടുത്തച്ച്
വരനികേയഅം  അവര്  പറയന്നതുകകേട്ടകശഷഅം  അതച്ച്  പദതനിയചോയനി  മചോറുകേയമചോണച്ച്
ഫചയ്തനിരുന്നതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞെ  യ.ഡനി.എഫെച്ച്.  സര്ക്കചോരനിഫന്റെ   കേചോലെത്തച്ച്  ഏഫതങ്കെനിലഅം
പദതനികേഫളക്കുറനിചച്ച്  ചര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുകണചോ;  ഏഫതങ്കെനിലഅം  കേമ്മേനിറനികേള്
കൂടനിയനിട്ടുകണചോ?  ഫകേ.പനി.സനി.സനി.  കയചോഗഅം കൂടനിയചോല് ഉചയചോകുകമ്പചോള് കേഴനിയകേയഅം
ഫചയ്യുഅം. യ.ഡനി.എഫെച്ച്. കയചോഗഅം കചരുന്നതച്ച് അടനി തസ്പീര്ക്കചോന കവണനിയചോണച്ച്. നചോടനിഫന്റെ
വനികേസനഫത്തക്കുറനിചച്ച് അവരചോരുഅം ചര്ച ഫചയനില്ല. 
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ശസ്പീ  .    കജചോണ് ഫഫെര്ണചോണസച്ച്:  സര്,  ഫട്രേയനിനനിലഅം മറഅം കപചോകുന്ന സമയത്തച്ച്
ചനിലെ വനിടുവചോയനചോര് വന്നച്ച് പറയന്നതചോണച്ച് പദതനി എന്നച്ച് അങ്ങച്ച് പറയകേയണചോയനി.
അതുകപചോഫലെ  സരനിത  എന്ന  സ്ത്രസ്പീ  അന്നഫത്ത  മുഖദമനനിയഫട  ഫചവനിയനില്  വന്നച്ച്
സഅംസചോരനിചകപ്പെചോഴചോകണചോ  ആ  പദതനി  ഏഫറടുത്തതച്ച്.  ഇതുസഅംബനനിചച്ച്  അകങ്ങയച്ച്
എഫന്തങ്കെനിലഅം പറയചോനുകണചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമചോര്:  സര്,  അതച്ച്  മഫറചോരുദചോഹരണഅം  മചോത്രമചോണച്ച്.
ഇടതുപക്ഷ  ജനചോധനിപതദ  മുന്നണനി  സര്ക്കചോര്   കകേരളഫത്ത  മുകന്നചോട്ടുനയനിക്കചോന
ഉതകുന്ന  കേചോഴ്ചപ്പെചോടുകേള്  ആവനിഷ്കരനിചതനിഫനക്കുറനിചചോണച്ച്  ഞചോന  പറഞ്ഞുവന്നതച്ച്.
അന്തചോരചോഷ  പഠന  കകേചോണ്ഗസനില്  രചോഷസ്പീയകഭദഫമകനദ  എല്ലചോവകരയഅം
പങ്കെചോളനികേളചോക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  നമ്മുഫട  സമൂഹത്തനിഫന്റെ  ഹധഷണനികേ  കനതൃതശഫത്ത
ഭചോഗഭചോക്കചോക്കനി ആവനിഷ്കരനിചതചോണച്ച്  എല്.ഡനി.എഫെച്ച്.-ഫന്റെ കേചോഴ്ചപ്പെചോടുകേളുഅം പദതനികേളുഫമല്ലചോഅം.
നമ്മുഫട  നചോട്ടനില്  കേചോലെചോവസചോവദതനിയചോനഅം  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  പ്രശങ്ങള്,  പ്രകൃതനി
വനിഭവങ്ങളുഫട  സഅംരക്ഷണത്തനിനച്ച്  ഊന്നല്  നല്കുന്ന  കേചോരദങ്ങള്,  കേചോര്ഷനികേ
കമഖലെയനില്  സശസ്പീകേരനികക്കണ  സമസ്പീപനങ്ങള്,  വദവസചോയഅം,  കസവനകമഖലെ
ഉള്ഫപ്പെഫടയള്ളവ,  ആകരചോഗദ-വനിദദചോഭദചോസ  കമഖലെകേളനില്  പുതനിയ  തലെമുറകേളുഫട
പ്രശങ്ങളനില്  സശസ്പീകേരനികക്കണ  സമസ്പീപനങ്ങള്  തുടങ്ങനിയവഫയല്ലചോഅം  അഭനിസഅംകബചോധന
ഫചയചോന ഉതകുന്ന കേചോഴ്ച ച്ച്ചപ്പെചോടചോണച്ച്  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട ഗവര്ണറുഫട നയപ്രഖദചോപന
പ്രസഅംഗത്തനിലള്ളതച്ച്.  അതനിഫന്റെ  ഭചോഗമചോയചോണച്ച്  ഈ  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  മുകന്നചോട്ടുവച
നവകകേരള കേര്മ്മേ പദതനിക്കച്ച് പ്രചോധചോനദഅം നല്കേനിയതച്ച്.   ഇതുവഫരയള്ള വനികേസന
മുകന്നറത്തനില്  കകേരളത്തനില്  വനികേസനമുണചോയനിട്ടുണച്ച്.  അതനില്  പരനിഗണനിക്കഫപ്പെടചോഫത
കപചോയ  വനിഭചോഗങ്ങളുമുണച്ച്.  സചോമൂഹനികേമചോയനി  പനികന്നചോക്കഅം  നനില്ക്കുന്ന  ജന
വനിഭചോഗങ്ങള്ക്കുഅം  അവഗണനിക്കഫപ്പെടുന്നവര്ക്കുഅം  കൂടുതല്  പരനിഗണന,  അവഫര
വനികേസനത്തനിഫന്റെ  മുഖദധചോരയനില്  ഫകേചോണ്ടുവരചോനുള്ള  പ്രകതദകേമചോയ  ശദയഅം
ഊന്നലഅം  തുടങ്ങനിയവ നവകകേരള കേര്മ്മേപദതനിയനില് ഉള്ഫപ്പെടുനണച്ച്.  അതനിഫന്റെ
വനിശദചോഅംശങ്ങളനികലെയ്ഫക്കചോനഅം ഞചോന കേടക്കുന്നനില്ല. 

ഹരനിത  കകേരള  മനിഷന  പദതനിയനില്  കൃഷനിക്കച്ച്  പ്രചോധചോനദഅം  നല്കുകമ്പചോള്
കേചോര്ഷനികകേചോല്പ്പെചോദനഅം  വര്ദനിപ്പെനിചച്ച്  ശുദമചോയ  ഭക്ഷദവസ്തുക്കള്  ലെഭദമചോക്കുകേ
എന്നതുമചോത്രമല്ല  ഇതുഫകേചോണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  മുനകേചോലെങ്ങളനില്  കൃഷനിഫയ  മചോത്രഅം
ആശയനിചച്ച്  ജസ്പീവനിചനിരുന്ന  ധചോരചോളഅം  ആളുകേള്ക്കച്ച്  ഇതുവഴനി  ഫതചോഴനില്
ലെഭനിക്കുകേയണചോയനി.  ആ ഫതചോഴനിലെവസരങ്ങള് ഇന്നച്ച്  ഇല്ലചോതചോയനിഫക്കചോണനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്.
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കൃഷനിഫയ മചോത്രഅം ആശയനിചച്ച് ജസ്പീവനിക്കുന്ന വനിഭചോഗങ്ങള്ക്കച്ച് അഫല്ലങ്കെനില് ഭചോവനിയനിലഅം
ഈ  കമഖലെഫയ  ആശയനിചച്ച്  ജസ്പീവനിക്കചോന  തചോല്പ്പെരദമുള്ളവര്ക്കച്ച്  അതനിനുള്ള
സചോഹചരദമുണചോക്കുകേ  എന്നതുകൂടനിയചോണച്ച്  ഇതുഫകേചോണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  സുരക്ഷനിതമചോയ
ഭക്ഷണത്തനിനചോയനി  കൃഷനി  കപ്രചോതചോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതുഅം  ശുചസ്പീകേരണഅം,  സുരക്ഷനിതമചോയ
മചോലെനിനദ നനിര്മ്മേചോര്ജനഅം തുടങ്ങനിയവ എല്ലചോ വനിഭചോഗങ്ങളുഫടയഅം ആവശദവുമചോയതനിനചോല്
അതനിനച്ച് പ്രചോധചോനദഅം നല്കുന. പുതനിയ കേചോലെത്തച്ച്  പ്രകൃതനിയനിലണചോകുന്ന മചോറങ്ങള്,
കേചോലെചോവസയനിലണചോകുന്ന വദതനിയചോനങ്ങള് തുടങ്ങനിയ പ്രശങ്ങഫള  അഭനിസഅംകബചോധന
ഫചയചോന  ഭചോവനിമുന്നനില്ക്കണച്ച്  ആസൂത്രണഅം  നടത്തുന്ന  ഒരു  സര്ക്കചോരനിനച്ച്
ഉത്തരവചോദനിതശമുണച്ച്.  അതുഫകേചോണചോണച്ച്  ഈ  മനിഷഫന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  പ്രകൃതനി
വനിഭവങ്ങളുഫട  സഅംരക്ഷണത്തനിനച്ച്  പ്രചോധചോനദഅം  നല്കുന്നതച്ച്.  ജലെകസചോതസ്സുകേളുഫട
സുസനിരവനികേസനഅം  എഫന്നചോരു  കേചോഴ്ചപ്പെചോടചോണച്ച്  സര്ക്കചോര്  മുകന്നചോട്ടുവചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
നനിലെവനിലള്ള  ജലെകസചോതസ്സുകേള്  സഅംരക്ഷനിക്കുകേ  മചോത്രമല്ല,  സചോധദമചോയ
സലെങ്ങളനിഫലെല്ലചോഅം  പുതനിയ  ജലെചോശയങ്ങള്  നനിര്മ്മേനിക്കചോനചോണകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.
നമ്മേള്  ആശയനിക്കുന്ന ജലെചോശയങ്ങള്  രചോജഭരണകേചോലെത്തച്ച്  നനിര്മ്മേനിചവയചോണച്ച്.
കകേചോഴനികക്കചോടച്ച്  മചോനചോഞനിറയഅം  തളനിക്കുളവുഅം കുറനിചനിറയഅം  നസ്പീലെനിചനിറയഅം  പൂഴനിചനിറയഅം
ഗരുഡന  കുളവുഅം  തചോമരക്കുളവുഫമചോഫക്ക  നനിര്മ്മേനിചതച്ച്  സചോമൂതനിരനി  രചോജചോവനിഫന്റെ
ഭരണകേചോലെത്തചോണച്ച്.  രചോജഭരണകത്തക്കചോള്  എത്രകയചോ പരനിഷ്കൃതമചോണച്ച് ജനചോധനിപതദ
വദവസ  എന്ന  കേചോരദത്തനില്  സഅംശയമനില്ല.  എന്നചോല്  ആ  ജനചോധനിപതദ
വദവസയനില്  നനിലെവനിലളള  കുളങ്ങള്  നനികേത്തനിയതല്ലചോഫത  പുതനിയഫതചോനഅം
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടനില്ല.   കുടനിഫവള്ള കസചോതസ്സുകേള് സഅംരക്ഷനിക്കുകേ മചോത്രമല്ല പ്രകൃതനിയനിഫലെ
ജലെവനിതചോനഅം  നനിലെനനിര്ത്തചോനുതകുന്ന  പുതനിയ  ജലെകസചോതസ്സുകേളുഫട  സൃഷ്ടനിഫയക്കുറനിചച്ച്
സര്ക്കചോര് ഗകൗരവപൂര്വ്വഅം ആകലെചോചനിക്കുകേയഅം ഫചയ്യുന. അതനിനചോയനി നയപ്രഖദചോപന
പ്രസഅംഗത്തനില് ഒരു പദതനിതഫന്ന മുകന്നചോട്ടുവചനിട്ടുണച്ച്.  

ആകരചോഗദ  കമഖലെയനില്  ദരനിദ്രര്ക്കുഅം  സചോധചോരണ  പകൗരനചോര്ക്കുഅംകവണനി
ത്രനിതലെ  ആകരചോഗദ  സഅംരക്ഷണ  സഅംവനിധചോനഅം  ഫമചഫപ്പെടുത്തുന്നതനില്   'ആര്ദ്രഅം'
പദതനി  പ്രധചോനമചോയഅം  ശദ  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിക്കുന.  സര്ക്കചോര്  ആശുപത്രനികേഫള
കരചോഗസ്പീസകൗഹൃദമചോക്കുകേ  എന്ന  പ്രഖദചോപനത്തനിനപ്പുറഅം  സമൂഹഫത്ത  കരചോഗ
വനിമുകമചോക്കചോനുതകുന്ന വനിധത്തനില് പ്രചോഥമനികേചോകരചോഗദ കകേന്ദ്രങ്ങളുഫട പ്രവര്ത്തനഅം
ഫമചഫപ്പെടുത്തചോനുകദ്ദേശനിക്കുന.  പ്രചോഥമനികേചോകരചോഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങഫള  ശകനിഫപ്പെടുത്തനി
കുടുഅംബ  ആകരചോഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളചോക്കുഅം.  ജസ്പീവനിതഹശലെസ്പീ  കരചോഗങ്ങളനില്നനിന്നച്ച്
സമൂഹഫത്ത  വനിമുകമചോക്കുന്നതനിനച്ച്  സഹചോയകേരമചോകുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
നടപ്പെചോക്കുഅം.  യ.ഡനി.എഫെച്ച്. സര്ക്കചോരനിഫന്റെ ഭരണകേചോലെത്തച്ച് വനികേസനഅം എനപറഞ്ഞെച്ച്
ഒരു ഫ്ലകച്ച്  കബചോര്ഡുഅം സചോപനിചച്ച്   തുടങ്ങനിയ മകഞരനി  ഫമഡനിക്കല് കകേചോകളജനിഫന്റെ
കേചോരദഅം  എനനിക്കറനിയചോവുന്നതചോണച്ച്.  ശസ്പീമതനി  പനി.  ഫകേ.  ശസ്പീമതനി  ടസ്പീചര്  ആകരചോഗദ
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വകുപ്പുമനനിയചോയനിരുന്ന  കേചോലെത്തച്ച്  സ്ത്രസ്പീകേളുഫടയഅം  കുട്ടനികേളുഫടയഅം  ജനില്ലചോ
ആശുപത്രനിയനില് പുതനിയ ഫകേട്ടനിടഅം നനിര്മ്മേനിചനിരുന. ആ ഫകേട്ടനിടത്തനിഫന്റെ കപരച്ച് മചോറനി
അവനിഫട  ഫമഡനിക്കല്  കകേചോകളജച്ച്  എന്ന  കപരച്ച്  സചോപനിച.  പുതനിയ  ഫകേട്ടനിടകമചോ
അടനിസചോന  സകൗകേരദകമചോ  തസ്തനികേകേകളചോ  സൃഷ്ടനിക്കചോഫതയചോണച്ച്  ഫമഡനിക്കല്
കകേചോകളജച്ച്  ആരഅംഭനിചതച്ച്.  കകേചോഴനികക്കചോടച്ച്,  തൃശ്ശൂര്,  ആലെപ്പുഴ  ഫമഡനിക്കല്
കകേചോകളജുകേളനില്നനിനള്ള ഉകദദചോഗസഫര അവനികടയച്ച് സലെഅംമചോറകേയചോണണചോയതച്ച്.
ഈ ഗവണ്ഫമന്റെച്ച് അധനികേചോരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷഅം യ.ഡനി.എഫെച്ച്.  സര്ക്കചോരനിഫന്റെ
ഫകേടുതനിയനില്നനിന്നച്ച്  നചോടനിഫന  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയചോണച്ച് 1138  തസ്തനികേകേള്
ആകരചോഗദ  വകുപ്പെനില്  സൃഷ്ടനിചതച്ച്.  ഇതച്ച്  ഈ  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ  ഒരു പ്രധചോന
കനട്ടമചോണച്ച്. 

ഫപചോതുവനിദദചോഭദചോസ  സഅംരക്ഷണ യജ്ഞത്തനിഫന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  കേഴനിഞ്ഞെ
ബജറനില്  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  പ്രഖദചോപനിച  പദതനികേകളചോകരചോനഅം  പ്രചോവര്ത്തനികേമചോക്കനി
ഫക്കചോണനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്. അതനില് ഏറവുഅം പ്രധചോനഫപ്പെട്ടതച്ച് ഹഹഫടകേച്ച് സ്കൂളുകേള് എന്ന
പദതനിയചോണച്ച്.  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  -  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളനിഫലെ  8  മുതല്  12  വഫരയള്ള
കചോസ്സുകേഫള  ഹഹഫടക്കചോക്കുകേയചോണച്ച്.  അതനിഫന്റെ  ഹപലെറച്ച്  കപ്രചോജകച്ച്
നടപ്പെചോക്കനിക്കഴനിഞ്ഞു.  140  മണ്ഡലെങ്ങളനികലെയ്ക്കുഅം  ഈ  പദതനി  വദചോപനിപ്പെനിക്കചോന
കപചോകുകേയചോണച്ച്.  അതനിനചോയനി  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  ടസ്പീകചഴനിനച്ച്  ഫട്രേയനിനനിഅംഗച്ച്
നല്കുകേയഅം  ഇനസ്റ്റേകലെഷനുമചോയനി  ബനഫപ്പെട്ട  കേചോരദങ്ങള്  ഫചയ
ഫകേചോണനിരനിക്കുകേയമചോണച്ച്.  സ്കൂളുകേളനില് കേമ്പക്യൂട്ടറുഅം  ഡനി.എല്.പനി.  ഫപ്രചോജകറുഅം ഫവബച്ച്
കേദചോമറയഅം  കഹചോഅം  തസ്പീകയറര്  സനിസ്റ്റേവുഅം  എഡക്യൂസചോറനിഫന്റെ  വനികര്  ചചോനല്
കേണകനിവനിറനിയഫമചോഫക്ക  നല്കേനിഫക്കചോണച്ച്  ഓകരചോ   സ്കൂളുകേകളയഅം  ഫടകകചോളജനിയഫട
അടനിസചോനത്തനില് മനികേവുറതചോക്കനി മചോറകേയചോണച്ച്.  ആയനിരഅം സര്ക്കചോര് സ്കൂളുകേഫള  5
വര്ഷഅംഫകേചോണച്ച് മനികേവനിഫന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളചോക്കുഫമനള്ള പ്രഖദചോപനത്തനിനച്ച് ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്
പണവുഅം  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  സ്കൂളുകേള്  ഫസലെകച്ച്  ഫചയ്യുന്ന  കപ്രചോസസച്ച്
നടനഫകേചോണനിരനിക്കുന.  140  മണ്ഡലെങ്ങളനിലഅം  എഅം.എല്.എ.മചോര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന
ഓകരചോ  സ്കൂളുകേള്  ഫസലെകച്ച്  ഫചയ്യുഅം.   യ.ഡനി.എഫെച്ച്.  സര്ക്കചോരനിഫന്റെ  കേചോലെത്തച്ച്
അടചപൂട്ടചോന ഉത്തരവനിട്ട മലെചോപ്പെറമ്പച്ച് സ്കൂള് ഫപചോതുവനിദദചോഭദചോസ സഅംരക്ഷണത്തനിഫന്റെ
ഭചോഗമചോയനി  കശഷഭചോഷചോ  ദനിനത്തനില്  സര്ക്കചോര്  ഏഫറടുത്തു.  സ്കൂള്  ഉടമസനച്ച്
ഭൂമചോഫെനിയയമചോയനി  കചര്ന്നച്ച്  സ്കൂള്  ഇടനിചച്ച്  തകേര്ക്കചോനുള്ള  സകൗകേരദഅം  അന്നഫത്ത
യ.ഡനി.എഫെച്ച്. ഗവണ്ഫമന്റെച്ച് ഫചയഫകേചോടുത്തു. ഇതുമചോയനി ബനഫപ്പെട്ടച്ച് അന്നച്ച് ജയനിലെനില്
കേനിടന്നതച്ച് കകേചോണ്ഗസനിഫന്റെ കനതചോവചോയനിരുന. അതനിനുകശഷഅം അവനിഫട മഹചോനചോയ
എഅം.ടനി.  വചോസുകദവന  നചോയരുള്ഫപ്പെഫട  കനതൃതശഅം  നല്കേനിയ  വലെനിയ
പ്രകക്ഷചോഭമുണചോയനി.  ഞങ്ങഫളല്ലചോവരുഅം  അതനിഫന്റെ  ഭചോഗമചോയനിരുന.  സ്കൂള്  മചോകനജര്
കകേചോടതനിയനില് കപചോയകപ്പെചോള് അകദ്ദേഹത്തനിനനുകൂലെമചോയനി ഗവണ്ഫമന്റെച്ച് അഭനിഭചോഷകേര്
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നനിലെപചോടച്ച് സശസ്പീകേരനിക്കുകേയഅം മചോകനജര്ക്കനുകൂലെമചോയ വനിധനിയണചോവുകേയഅം ഫചയ. ഈ
സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷഅം  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  വനിദദചോഭദചോസ
വകുപ്പുമനനി  ആദദമചോയനി  ഹകേകേചോരദഅം  ഫചയ്ത  ഫെയല്  മലെചോപ്പെറമ്പച്ച്  സ്കൂളുമചോയനി
ബനഫപ്പെട്ടതചോയനിരുന.  കകേചോടതനിയനില്  അപ്പെസ്പീല്  കപചോകുകേയഅം  അനുകൂലെ  വനിധനി
സമ്പചോദനിചച്ച്   സ്കൂള്  സര്ക്കചോര്  ഏഫറടുക്കുകേയഅം  ഫചയ.  അകതചോഫടചോപ്പെഅം  മറച്ച്  3
സ്കൂളുകേള്കൂടനി  സര്ക്കചോര്  ഏഫറടുത്തു.  കേഴനിഞ്ഞെ  യ.ഡനി.എഫെച്ച്.  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ
സഹചോയകത്തചോഫട  ലെചോഭഫക്കചോതനിയനമചോരചോയ  മചോകനജര്മചോര്  അടചപൂട്ടചോന  തസ്പീരുമചോനനിച
സ്കൂളുകേള്  ഇകപ്പെചോള്  സര്ക്കചോര്  സ്കൂളുകേളചോയനി  മചോറനി.  ഇതചോണച്ച്  യ.ഡനി.എഫെച്ച്.-ഉഅം
എല്.ഡനി.എഫെച്ച്.-ഉഅം  തമ്മേനിലള്ള  നയപരമചോയ  വദതദചോസഅം.  ഇങ്ങഫന  എല്ലചോ
കമഖലെയനിലഅം  നല്കേനിയ  വചോഗചോനങ്ങള്  പചോലെനിചഫകേചോണചോണച്ച്  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്
മുകന്നചോട്ടുകപചോകുന്നതച്ച്.  നയപ്രഖദചോപനത്തനിഫന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  സര്ക്കചോരനിനുകവണനി
ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട ഗവര്ണര് മുകന്നചോട്ടുവച ആശയങ്ങള് സഫെലെമചോകുഫമന്നതനിഫന്റെ ഉറപ്പെച്ച്
ഇക്കഴനിഞ്ഞെ 8 മചോസത്തനിനനിടയനില് നടപ്പെചോക്കനിയനിട്ടുള്ള കേചോരദങ്ങളചോണച്ച്. 

വസ്പീടനില്ലചോത്തവര്ക്കച്ച്  വസ്പീടച്ച്  വചഫകേചോടുക്കുന്ന  പദതനി  ഓകരചോ  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ

കേചോലെത്തുഅം പ്രഖദചോപനിക്കചോറുണച്ച്.  എന്നചോല്  "ഹലെഫെച്ച്" എന്ന കപരനില് ഈ സര്ക്കചോര്

പ്രഖദചോപനിച  പദതനിയനില് വസ്പീടച്ച്  മചോത്രമല്ല  അന്തസ്സുള്ള  ജസ്പീവനിതഅംകൂടനി

ഉറപ്പെചോക്കുന്നതചോണച്ച്.  ജസ്പീവനിക്കചോനചോവശദമചോയ  മചോര്ഗ്ഗങ്ങഫളല്ലചോഅം  വസ്പീടനികനചോടച്ച്

അനുബനമചോയണചോകുഅം.  ഈ പ്രകതദകേ  ദകൗതദങ്ങള്ക്കുപുറകമ  നചോടനിഫന

വനികേസനക്കുതനിപ്പെനികലെയച്ച്  നയനിക്കചോനുതകുന്ന  അടനിസചോന  സകൗകേരദ  വനികേസനങ്ങളനില്

പ്രധചോനഫപ്പെട്ട ഒന്നചോണച്ച് ഹവദത്യുതനി.  എല്.ഡനി.എഫെച്ച്.  സര്ക്കചോരനിഫന്റെ ഭരണകേചോലെത്തച്ച്

(2006-2011) ശസ്പീ. എ. ഫകേ. ബചോലെന ഹവദത്യുതനി വകുപ്പു മനനിയചോയനിരുന്നകപ്പെചോഴചോണച്ച്

സമ്പൂര്ണ  ഹവദത്യുതസ്പീകേരണഅം  നടപ്പെചോക്കചോന  തസ്പീരുമചോനനിചതച്ച്.  അന്നച്ച്  85

മണ്ഡലെങ്ങളനില്  സമ്പൂര്ണ  ഹവദത്യുതസ്പീകേരണഅം  നടപ്പെചോക്കനി.  ഗവര്ണറുഫട

നയപ്രഖദചോപന പ്രസഅംഗത്തനില് മചോര്ചച്ച്  മചോസകത്തചോഫട സമ്പൂര്ണ ഹവദത്യുതസ്പീകേരണ

പ്രക്രനിയ  പൂര്ത്തനിയചോക്കുഫമന്നചോണച്ച്  പറഞ്ഞെനിരുന്നതച്ച്.  അന്നച്ച്  എല്.ഡനി.എഫെച്ച്.

ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  4  ജനില്ലകേളനില് നടപ്പെചോക്കനിയ സമ്പൂര്ണ ഹവദത്യുതസ്പീകേരണഅം  തുടര്ന്നച്ച്

അധനികേചോരത്തനില്വന്ന  യ.ഡനി.എഫെച്ച്.  സര്ക്കചോര്  തുടര്ന്നനിരുഫന്നങ്കെനില്  2013

ആകുകമ്പചോള്  കകേരളത്തനിഫലെ  140  മണ്ഡലെങ്ങളനിലഅം  സമ്പൂര്ണ  ഹവദത്യുതസ്പീകേരണഅം

നടക്കുമചോയനിരുന.  അതച്ച്  നടന്നനില്ല  എനമചോത്രമല്ല,  കേഴനിഞ്ഞെ  യ.ഡനി.എഫെച്ച്.
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ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  അധനികേചോരത്തനില്  വന്നകപ്പെചോള്  കകേരളത്തനില്  നല്കേനിഫക്കചോണനിരുന്ന

സകൗജനദ   കേണക്ഷനുകേള്  നനിര്ത്തനിവയചോനുള്ള  ഉത്തരവനിറക്കുകേയഅം  ഫചയ.

അകതചോടുകൂടനി  സമ്പൂര്ണ   ഹവദത്യുതസ്പീകേരണ  പ്രവര്ത്തനഅം  അട്ടനിമറനിക്കഫപ്പെട്ടു.  ഈ

ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  അധനികേചോരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷഅം  സമ്പൂര്ണ  ഹവദത്യുതസ്പീകേരണഅം

പുനരചോരഅംഭനിചനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്.  എല്.ഡനി.എഫെച്ച്.  അധനികേചോരത്തനില്  വന,  വസ്പീണ്ടുഅം

എല്ലചോഅം  ശരനിയചോകുഅം  എന്ന  നനിലെയനികലെയച്ച്  വരനികേയചോണച്ച്.  അതുകപചോഫലെ  കേഴനിഞ്ഞെ

എല്.ഡനി.എഫെച്ച്.  സര്ക്കചോരനിഫന്റെ  ഭരണകേചോലെത്തച്ച് തുടങ്ങനിവച ഹവദത്യുത പദതനികേള്

പുനരചോരഅംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള്  സശസ്പീകേരനിക്കുന്നതചോണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞെ

യ.ഡനി.എഫെച്ച്.  സര്ക്കചോരനിഫന്റെ  ഭരണകേചോലെത്തച്ച്  കസചോളചോര്  എന  കകേള്ക്കുന്നതച്ച്

അശസ്പീലെമചോയനിരുനഫവങ്കെനില്  ഇന്നച്ച്  ആ  പദതനികേള്  യചോഥചോര്തദമചോകുകേയചോണച്ച്.

സകൗകരചോര്ജഅം  ഉപകയചോഗനിചച്ച്  200  ഫമഗചോവചോട്ടച്ച്  ഹവദത്യുതനി  ഉല്പ്പെചോദനിപ്പെനിക്കചോനുള്ള

കപ്രചോജകനിഫന്റെ  പണനി  ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷഅം

ആരഅംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതുകപചോഫലെ  200  ഫമഗചോവചോട്ടച്ച്  കശഷനിയള്ള  മഫറചോരു  കസചോളചോര്

പചോര്ക്കുഅം  ലെഭദമചോക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള്  സശസ്പീകേരനിചവരനികേയചോണച്ച്.  പ്രസരണ

കമഖലെയനില് 8675 കകേചോടനി രൂപയഫട ഒരു സമഗ പദതനിക്കച്ച് ഈ  സര്ക്കചോര് രൂപഅം

നല്കുകേയഅം  അതനിഫന്റെ  ഒന്നചോഅംഘട്ട  ഫടണര്  നടപടനികേള്  ആരഅംഭനിക്കുകേയഅം

ഫചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  അങ്ങഫന  എല്ലചോ  കമഖലെകേളനിലഅം  നചോടനിഫന  പുകരചോഗതനിയനികലെയച്ച്

നയനിക്കചോനുതകുന്ന തരത്തനിലള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമചോയനി സര്ക്കചോര് മുകന്നചോട്ടുകപചോകുന. 

യ.ഡനി.എഫെച്ച്.  എഅം.എല്.എ.-മചോര്  സഭ  ബഹനിഷ്കരനിചച്ച്  കപചോയനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്.

കകേരളത്തനിഫന്റെ  വനികേസനവുമചോയനി  ബനഫപ്പെട്ടച്ച്  നടക്കുന്ന  ഏഫതചോരു  ചര്ചയഅം

അവര്ക്കച്ച് അസശസതയണചോക്കുഅം;  അവര്ക്കച്ച് അതനിഫന അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കചോനചോവനില്ല.

അതുഫകേചോണച്ച്  ഇതുകപചോലള്ള  പ്രശങ്ങളുണചോക്കനി  അവര്  സഭയനില്നനിന്നച്ച്

കപചോകുകേയചോണച്ച്  ഫചയ്യുന്നതച്ച്.  ഗവര്ണറുഫട  നയപ്രഖദചോപന  പ്രസഅംഗത്തനിനച്ച്

നനനി  കരഖഫപ്പെടുത്തനിഫക്കചോണച്ച്  ഇനനി  നടക്കചോനനിരനിക്കുന്ന  ഓകരചോ  പ്രസഅംഗവുഅം

കേഴനിഞ്ഞെ  അഞച്ച്  വര്ഷഫത്ത  യ.ഡനി.എഫെച്ച്.  ദര്ഭരണത്തനിഫന്റെ  വനിചചോരണയചോയനി

മചോറുഅം.  വസ്തുതകേളനിലൂഫട  അതനിഫന  പ്രതനികരചോധനിക്കചോകനചോ  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കചോകനചോ
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കേഴനിയചോത്തതുഫകേചോണചോണച്ച്  അവര്  സഭ  ബഹനിഷ്കരനിചച്ച്  കപചോയതച്ച്.  രചോഷസ്പീയമചോയഅം

അവരുഫട നനിലെപചോടുകേള് അതുതഫന്നയചോണച്ച്.  കനരകത്ത ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമനനി

സഅംസചോരനിചകപ്പെചോള്  രചോവനിഫലെ  എന്തനിനചോണച്ച്  കചചോകദദചോത്തരകവള  ബഹനിഷ്കരനിചച്ച്

കപചോയഫതന്നച്ച്  കചചോദനിചനിരുന.  രചോഷസ്പീയമചോയനി  ചനിലെ  യചോഥചോര്തദങ്ങഫള  കനരനിടചോന

സചോധനിക്കചോത്തതുഫകേചോണചോണച്ച്  അവര്  കപചോയതച്ച്.  എന്നചോല്  ഇവനിഫട  നടക്കുന്ന

കേചോരദങ്ങള്  നചോടുമുഴുവന  ശദനിക്കുനണച്ച്.  ഇവനിഫട  യ.ഡനി.എഫെച്ച്-നച്ച്  കനതൃതശഅം

നല്കുന്ന  കകേചോണ്ഗസച്ച്  ഓകരചോ  ചുവടച്ച്  വയ്ക്കുകമ്പചോഴുഅം  അതച്ച്  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-നച്ച്

കവദനനിക്കുകമചോഫയന്നതചോണച്ച്  അവഫര  അസശസമചോക്കുന്നതച്ച്.  കകേരളത്തനിഫന്റെ

മുഖദമനനിഫയ  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-കേചോര് മഅംഗളുരുവനില്  തടയഫമന്നച്ച്  പറഞ്ഞെനിരുന്ന

പ്രശഅം  രചോവനിഫലെ  ഇവനിഫട  ചര്ചചോവനിഷയമചോയനിരുന.  ആ  പ്രശത്തനില്  കകേരളമചോഫകേ

തനനിഫക്കചോപ്പെഅം  നനിനഫവന്നച്ച്  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമനനിതഫന്ന  പറയകേയണചോയനി.

അഭനിമചോനകബചോധമുള്ള കകേരളസ്പീയരുഫട മനസച്ച് മുഖദമനനിയഫട നനിലെപചോടനിഫനചോപ്പെമചോയനിരുന.

പകക്ഷ  കകേചോണ്ഗസച്ച്  കനതൃതശഅം  മചോത്രഅം  അക്കചോരദത്തനില്  മകൗനമചോചരനിച.

അവര്ഫക്കചോരു  നനിലെപചോടച്ച്  സശസ്പീകേരനിചച്ച്  അഭനിപ്രചോയഅം  പറയചോന  കേഴനിഞ്ഞെനില്ല.

കേര്ണചോടകേയനിഫലെ  കകേചോണ്ഗസച്ച്  ഭരണഅം  ഫപ്രചോട്ടക്ഷന  ഏര്ഫപ്പെടുത്തനിയതനിഫന

ക്കുറനിഫചചോഫക്ക ഇവനിഫട വചോചചോലെമചോയനി സഅംസചോരനിച.  തസ്പീര്ചയചോയഅം  കകേരളസ്പീയര്ക്കചോഫകേ

അതനില്   നനനിയണചോകുഅം.   അതച്ച്  അവരുഫട  ഔകദദചോഗനികേ  ചമതലെയചോഫണങ്കെനില്

കപ്പെചോലഅം  ഫചയചോന  സന്നദമചോയതച്ച്  നനനികയചോഫട  സ്മരനിക്കണഅം.  എന്നചോല്

ഇന്തദയനിലെചോഫകേയള്ള  കകേചോണ്ഗസനിഫന്റെ  സമസ്പീപനങ്ങളനില്നനിനഅം  തനികേചഅം

വദതദസ്തമചോയ നനിലെപചോടുകേളചോണച്ച് കകേരളത്തനിഫലെ കകേചോണ്ഗസച്ച് കനതൃതശഅം പണ്ടുമുതകലെ

സശസ്പീകേരനിക്കുന്നതച്ച്.  അതനിഫന്റെ  ഭചോഗമചോയചോണച്ച്  സനര്ഭഅം  വരുകമ്പചോഫഴചോകക്ക

ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-ഫന  ലെനിഫച്ച്  ഫചയചോനുള്ള  ഇടഫപടല്  നടത്തുന്നതച്ച്.

അതനിനുദചോഹരണമചോണച്ച് അരുവനിക്കരയനില്  നടത്തനിയ പ്രസഅംഗഅം.  യ.ഡനി.എഫെച്ച്.-ഉഅം

ബനി.ഫജ.പനി.-യഅം  തമ്മേനിലെചോണച്ച്  മതരഫമനപറഞ്ഞെച്ച്  അനുകൂലെമചോയ   അന്തരസ്പീക്ഷഅം

സൃഷ്ടനിക്കചോന  ശമനിചതുഅം   അന്നഫത്ത  മുഖദമനനിയചോയനിരുന്ന  ശസ്പീ.  ഉമ്മേന  ചചോണനി

കുട്ടനചോടച്ച്  നടത്തനിയ  പ്രസഅംഗവുഫമല്ലചോഅം  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-മചോയള്ള  പ്രകതദകേ

നയതനബനത്തനിഫന്റെ  ഭചോഗമചോയണചോകുന്നതചോണച്ച്.  അത്തരത്തനിലള്ള  നനിലെപചോടച്ച്
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തഫന്നയചോണച്ച്  ഇകപ്പെചോഴുമുള്ളതച്ച്.  കകേചോണ്ഗസനിഫന്റെ  കേചോലെനിനടയനിഫലെ  മണച്ച്  ഒഴുകേനി

കപ്പെചോകുകേയചോണച്ച്.  മകതതര  സമസ്പീപനമുണചോയനിരുന്ന പചോര്ട്ടനിഫയന്ന  നനിലെയനില്  ഇകപ്പെചോഴുഅം

പചോഠഅം  പഠനിക്കചോഫത  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-ഫന  കനചോവനിക്കചോതനിരനിക്കുന്ന  നനിലെപചോടച്ച്

സശസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിഫന്റെ  ഭചോഗമചോയചോണച്ച്  മുഖദമനനിക്കച്ച്  എതനിരചോയണചോയ  പ്രശത്തനില്

ഒരുമനിചച്ച് നനില്കക്കണതനിനുപകേരഅം അവര് അഴഫകേചോഴമ്പര് നനിലെപചോടച്ച് സശസ്പീകേരനിചതച്ച്.  

സ്ത്രസ്പീസഅംരക്ഷണവുമചോയനി  ബനഫപ്പെട്ട  സഅംവചോദഅം  ഇന്നച്ച്  അടനിയന്തര
പ്രകമയചോവതരണകവളയനില്  നടക്കുകേയണചോയനി.  പഴയകേചോലെഫത്ത  ഫകേ.എസച്ച്.യ.-വനിഫന്റെ
കനതചോവുകൂടനിയചോയ ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതചോമസചോണച്ച് അടനിയന്തരപ്രകമയഅം അവതരനിപ്പെനിചതച്ച്.
തുടര്ന്നച്ച്  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷകനതചോവുഅം  സഅംസചോരനിക്കുകേയണചോയനി.
സനിനനിമചോ  നടനിക്കച്ച്  കനഫരയണചോയ   അതനിക്രമത്തനില്,  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  പ്രതനികേഫള
സഅംരക്ഷനിക്കചോന ശമനിക്കുനഫവനള്ള വദചോഖദചോനമചോണച്ച് നടത്തചോന ശമനിചഫതങ്കെനിലഅം
പരചോജയഫപ്പെട്ടുകപചോയനി.  വളഫര ശകമചോയ  നനിലെപചോടചോണച്ച്  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  അക്കചോരദത്തനില്
സശസ്പീകേരനിചതച്ച്.  പ്രതനികേഫള  പനിടനിചഫകേചോണ്ടുകപചോകുന്നതച്ച്  കകേരളസ്പീയരചോഫകേ
ആകവശകത്തചോഫടയചോണച്ച്  കേണതച്ച്.   ഏഫതങ്കെനിലഅം  സനര്ഭങ്ങളനില്  സര്ക്കചോരനിഫന
വനിമര്ശനിക്കുന്നവര്കപചോലഅം  കപചോലെസ്പീസനിഫന്റെ  നടപടനിഫയയഅം  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫനയഅം
ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട മുഖദമനനിഫയയഅം അഭനിനനനിക്കുന്നതച്ച്  ടനി.വനി.  ചചോനല് ചര്ചകേളനില്
നചോഅം  കേണതചോണച്ച്.  അന്നച്ച്  അസശസത  പ്രകേടനിപ്പെനിച  ഒരചോളുണച്ച്.   കകേചോടതനിയകേത്തു
നനിന്നച്ച്  പ്രതനിഫയ  പനിടനിചതനിഫന്റെ  കപരനില്  ആദദമചോയനി  പ്രതനികേരനിച  ആളചോണച്ച്
ഇന്നനിവനിഫട  അടനിയന്തരപ്രകമയഅം അവതരനിപ്പെനിച ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതചോമസച്ച്.   അറസ്റ്റേച്ച്
നടന്നയടന  അകദ്ദേഹത്തനിഫന്റെ   പ്രതനികേരണഅം  ഞചോന  ടനി.വനി.-യനില്  കേണതചോണച്ച്.
കകേചോടതനികയചോടുള്ള   മരദചോദകേള്  പചോലെനിക്കചോഫതയചോണച്ച്   അറസ്റ്റേച്ച്  ഫചയ്തഫതന്നചോണച്ച്
അകദ്ദേഹഅം  പറഞ്ഞെതച്ച്.  ഇതനില്നനിനഅം  പ്രതനികേഫള  പനിടനിക്കുന്നതനില്  ആര്ക്കചോണച്ച്
അസശസതയണചോകുന്നഫതന്നച്ച്  മനസനിലെചോക്കചോന  സചോധനിക്കുഅം.  യ.ഡനി.എഫെച്ച്.
ഭരണകേചോലെത്തച്ച്  ഇത്തരഅം  കേചോരദങ്ങളനില്  ഒരു  നടപടനിയഅം  സശസ്പീകേരനിചനിട്ടനില്ല.
യ.ഡനി.എഫെച്ച്.  എഅം.എല്.എ.-ഫക്കതനിഫര  സ്ത്രസ്പീ  പസ്പീഡനകക്കസുണചോയനിരുന.  ഈ
നനിയമസഭയനിലണചോയനിരുന്ന  ഒരു  എഅം.എല്.എ.-ഫയച്ച്ക്കതനിഫര  അന്നഫത്ത  വനിവചോദ
നചോയനികേ  പരചോതനി  ഫകേചോടുത്തു.  അതനിഫനതനിഫര  ഒരു  നടപടനിയഅം  ആ  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്
സശസ്പീകേരനിചനില്ല.  സഭയഫട  ഫപ്രചോട്ടക്ഷനകപചോലഅം  അവഫര  സഅംരക്ഷനിക്കചോന
ഉപകയചോഗഫപ്പെടുത്തനി.  യ.ഡനി.എഫെച്ച്.-ഫന്റെ  ജനപ്രതനിനനിധനി  ഫകേചോല്ലഅം  ജനില്ലയനില്
സനിനനിമചോതചോരഫത്ത   അപമചോനനിചഫവന്ന  പരസദമചോയ  പ്രതനികേരണഅം  വന.  ആ
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പരചോമര്ശഅം കകേട്ടചോല്ത്തഫന്ന സശകമധയചോ കകേഫസടുകക്കണതചോയനിരുന. കപചോലെസ്പീസനിനച്ച്
നല്കേനിയ പരചോതനി ഒതുക്കനിത്തസ്പീര്ത്തവരചോണച്ച്.  ഇകപ്പെചോഴുഅം  കനതചോക്കളചോയനിരനിക്കുന്നവര്
ഫക്കതനിഫരയചോണച്ച്  അന്നച്ച്  ആകരചോപണമുണചോയതച്ച്.  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷ
കനതചോവച്ച്  ഉള്ഫപ്പെഫട  ഇവനിഫട  സഅംസചോരനിച.   സനിനനിമചോരഅംഗത്തച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ദമ്പതനിമചോരുഫട പരചോതനിയണചോയകപ്പെചോള് അതച്ച്  ഒതുക്കനിത്തസ്പീര്ത്തതച്ച്  എല്.ഡനി.എഫെച്ച്.
ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ കേചോലെത്തല്ല;  യ.ഡനി.എഫെച്ച്.-ഫന്റെ കേചോലെഫത്ത കപചോലെസ്പീസച്ച് തഫന്നയചോണച്ച്.
ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതചോമസുഅം ശസ്പീ. രകമശച്ച് ഫചന്നനിത്തലെയഅം  ഫകേ.എസച്ച്.യ.-വനിഫന നയനിച
കേചോലെഫത്ത  സഅംഭവനിങ്ങളനികലെയച്ച്  ഞചോന  കേടക്കുന്നനില്ല.  വനി.ടനി.  ഭട്ടതനിരനിപ്പെചോടനിഫന്റെ
'അടുക്കളയനില്  നനിനഅം അരങ്ങകത്തയച്ച്'  ഉദരനിക്കുകേയണചോയനി.  അഫതല്ലചോഅം സചോമൂഹദ
നകവചോതചോനത്തനിഫന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  ഉയര്നവന്നതചോണച്ച്.  ആ  പ്രക്രനിയഫയ  പുറകകേചോട്ടച്ച്
നയനിക്കുന്ന  നനിലെയനില് സമൂഹത്തനിലെനിടഫപട്ടതച്ച് വനികമചോചന സമരത്തനിഫന്റെ ഭചോഗമചോയനി
കകേചോണ്ഗസചോയനിരുന.  അതനിഫന്റെ  തുടര്ചയചോയനി  വന്ന  ഫകേ.എസച്ച്.യ.-വചോണച്ച്
കകേരളത്തനില് സ്ത്രസ്പീകേള്ഫക്കതനിഫര ഇന്നച്ച് കേചോണന്ന പലെവനിധ ഹവകൃത പ്രകയചോഗങ്ങളുഅം
നടത്തുന്നതച്ച്.  ഫകേ.എസച്ച്.യ.-വനിഫന്റെ  കമചോകസചോ,  നചോഗ്പൂര് സകമ്മേളനങ്ങഫളക്കുറനിചഅം
പറകയണനിവരുഅം. അതച്ച്  മഫറചോരവസരത്തനില് പറയചോഅം; ഞചോന നനിര്ത്തുന. 

(അദദക്ഷകവദനിയനില് മനി. ഫഡപക്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്)

12.36 PM]

ശസ്പീ  .    ഫജയനിഅംസച്ച്  മചോതത്യു:  സര്,  ഞചോന  ഗവര്ണറുഫട  നയപ്രഖദചോപനഫത്ത

സശചോഗതഅം  ഫചയ്യുന്നകതചോഫടചോപ്പെഅം  നനനിപ്രകമയഫത്ത  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയഅം  ഫചയ്യുന.

ഇചചോശകനിയള്ള ഒരു ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തചോഫടയള്ള കേചോഴ്ചപ്പെചോടുകേളുഫട

ആഫകേത്തുകേയചോണച്ച്  ഈ  നയപ്രഖദചോപനഅം.  കകേവലെഅം  പ്രഖദചോപനങ്ങളചോയനി

നനില്കക്കണ  കുറചകേചോരദങ്ങള്  ഇവനിഫട  അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയല്ല  ഫചയ്തതച്ച്,

പ്രവൃത്തനിപഥത്തനില്  എത്തനികക്കണ   മര്മ്മേപ്രധചോനമചോയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളചോയനിട്ടചോണച്ച്

അവകയചോകരചോനഅം മുകന്നചോട്ടുവചനിട്ടുള്ളതച്ച്. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമചോര് സൂചനിപ്പെനിചതു കപചോഫലെ

മുകന്നചോട്ടുവചനിട്ടുള്ള   കേചോരദങ്ങള്   നടപ്പെചോക്കുഫമന്നതനിഫന്റെ  ഗദചോരന്റെനി  കേഴനിഞ്ഞെ

9  മചോസക്കചോലെഫത്ത  ജനങ്ങളുഫട  അനുഭവഅം  തഫന്നയചോണച്ച്.  യഥചോര്തത്തനില്  ഒരു

സര്ക്കചോരനിഫന   വനിലെയനിരുത്തുകമ്പചോഴുള്ള  പ്രധചോന  ഘടകേഅം  സചോധചോരണക്കചോരചോയ

ജനങ്ങള്  അനുഭവനിക്കുന്ന  പ്രശങ്ങള്ക്കച്ച്  എത്രകവഗഅം  പരനിഹചോരഅം  കേചോണചോന

സചോധനിക്കുനഫവനള്ളതചോണച്ച്.  രണചോമതചോയനി,  ദസ്പീര്ഘകേചോലെചോടനിസചോനത്തനില്  നചോടനിഫന്റെയഅം
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ജനങ്ങളുഫടയഅം  പ്രശപരനിഹചോരത്തനിനചോയനി  ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണമുള്ള  വനികേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എങ്ങഫന മുകന്നചോട്ടുവയഫപ്പെടുന,  അവ പ്രചോവര്ത്തനികേമചോക്കുന്നതനിനച്ച്

എന്തച്ച്  മചോര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശഅം  ഉള്ളടക്കഅം  ഫചയ്തനിരനിക്കുനഫവന്നതചോണച്ച്.  ഈ   തരത്തനില്

പരനികശചോധനിചചോല് ഇടതുപക്ഷ ജനചോധനിപതദ മുന്നണനി ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  എങ്ങഫനയചോണച്ച്

മുകന്നചോട്ടുകപചോകുന്നഫതനള്ളതച്ച്  സുവദകമചോണച്ച്.  ഓകരചോ  ഫെയലഅം  ഓകരചോ

ജസ്പീവനിതമചോഫണന്നച്ച്  കകേരള  മുഖദമനനി  പറയകേയണചോയനി.  അതച്ച്  അര്തമചോക്കുന്നതച്ച്

സചോധചോരണക്കചോരുഫട  പ്രശങ്ങള്  എത്രയഅം  കവഗഅം  പരനിഹരനിക്കചോനുള്ള  സന്നദത

തഫന്നയചോണച്ച്.  അതനിഫന്റെ  ഭചോഗമചോയചോണച്ച്  ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപ്കുമചോര്  സൂചനിപ്പെനിച

ഫപചോതുവനിദദചോഭദചോസഅം,  ഫപചോതുജനചോകരചോഗദഅം, കേചോര്ഷനികേ  കമഖലെ  സഅംരക്ഷനിക്കുന്ന

ഹരനിത കകേരളഅം,  നല്ല ജസ്പീവനിതഅം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഹലെഫെച്ച്  കപ്രചോജകച്ച്  എന്നസ്പീ നചോലെച്ച്

മനിഷനുകേള്  മുകന്നചോട്ടുവയഫപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതച്ച്.  യഥചോര്തത്തനില് ജനങ്ങളുഫട  പ്രശങ്ങള്ക്കച്ച്

അടനിയന്തര  പ്രചോധചോനദകത്തചോഫടയള്ള  പരനിഹചോരത്തനിനുകവണനിയണച്ച്  ഈ  ശമങ്ങഫളങ്കെനില്

ദസ്പീര്ഘകേചോലെചോടനിസചോനത്തനില് ഫചകയണ കേചോരദങ്ങഫളക്കുറനിചഅം സുവദകമചോയ ധചോരണ

സര്ക്കചോര്  മുകന്നചോട്ടുവയ്ക്കുനണച്ച്.  ഇഫതചോഫക്ക  സചോദദമചോകേണഫമങ്കെനില്  നമ്മുഫട

ഭരണസഅംവനിധചോനഅം  ഫമചഫപ്പെടണഅം.  അതനിനച്ച്  സഅംവനിധചോനകമര്ഫപ്പെടുത്തചോന  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനഫവന്നച്ച് പ്രഖദചോപനിചനിട്ടുണച്ച്. 

പ്രതനിപക്ഷത്തനിരനിക്കുന്നവരുഅം  അവഫര  പനിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുഅം  കകേരള

അഡനിനനികസറസ്പീവച്ച്  സര്വ്വസ്പീസനിഫനക്കുറനിചച്ച്  വനിമര്ശനഅം  ഉന്നയനിക്കുകേയചോണച്ച്. കകേരള

അഡനിനനികസറസ്പീവച്ച്  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  നടപ്പെചോക്കുന്നതനിനുള്ള ചരനിത്രപ്രധചോനമചോയ തസ്പീരുമചോനഅം

കനരകത്ത എടുത്തനിരുനഫവന്നച്ച് പഴയ കേടലെചോസച്ച് പരനികശചോധനിചചോല്  മനസനിലെചോകുഅം.

എന്നചോല് ഇകപ്പെചോള് യ.ഡനി.എഫെച്ച്.  അഫതല്ലചോഅം മറനകപചോയനിരനിക്കുന.  യ.ഡനി.എഫെച്ച്.

മുമ്പച്ച് നടത്തനിയ ഒരു നയപ്രഖദചോപനത്തനിഫലെ കുറചഭചോഗഅം ഞചോന വചോയനിക്കുകേയചോണച്ച്.

"നമ്മുഫട രചോജദഫത്ത എല്ലചോ ജനങ്ങള്ക്കുഅം ഭക്ഷണവുഅം കപചോഷകേചോഹചോരവുഅം സുരക്ഷയഅം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന,  2013  ഒകകചോബറനില്  പചോസചോക്കനിയ,  കദശസ്പീയ  ഭക്ഷദ  ഭദ്രതചോ

ആകച്ച്  ഈയടുത്ത  കേചോലെഫത്ത  ഏറവുഅം ശചോഘനസ്പീയമചോയ  ചരനിത്രപ്രധചോനമചോയ

ചുവടുവയചോണച്ച്  എന്നതനില്  സഅംശയമനില്ല.   ഭക്ഷദ  ഭദ്രതചോ  ആകനിഫന്റെ  ഭചോഗമചോയനി

ജനില്ലചോ/തചോലൂക്കച്ച്  ആസചോനങ്ങളനില്  കഗചോഡകൗണകേള്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എഫന്റെ

സര്ക്കചോര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ആധചോര്  അടനിസചോനമചോക്കനി  സുതചോരദവുഅം  കേചോരദക്ഷമവുഅം
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പകൗരപ്രതനികേരണചോത്മകേവുമചോയ  ഫപചോതുവനിതരണ  സമ്പ്രദചോയഅം  ഉറപ്പു

വരുത്തുന്നതനിനചോയനി  സഅംസചോനത്തചോഫകേ  ഫപചോതുവനിതരണ  സമ്പ്രദചോയത്തനിലടനസ്പീളഅം

കേമ്പക്യൂട്ടര്വല്ക്കരണഅം   നടപ്പെനിലെചോക്കുന്നതനിനച്ച്  എഫന്റെ   സര്ക്കചോര്   ഉകദ്ദേശനിക്കുന.”

2013-ല് ഭക്ഷദ സുരക്ഷചോ ആകച്ച്  പചോസചോയതനിനുകശഷഅം  2014-ഫലെ നയപ്രഖദചോപന

കരഖയനില്  പറഞ്ഞെ  ഈ  കേചോരദത്തനില്  ഒനകപചോലഅം  2016-ല്  അധനികേചോരത്തനില്

നനിന്നച്ച് കപചോകുന്നതുവഫര ആ ഗവണ്ഫമന്റെച്ച് ഫചയ്തനില്ല. അതനിഫന്റെ ഫെലെഅം  കകേരള ജനത

മുഴുവന ഇകപ്പെചോള് അനുഭവനിക്കുകേയചോണച്ച്. എന്നനിട്ടവനിഫട അരനിയനില്ല, തുണനിയനില്ല എന്നച്ച്

കേറുത്ത തുണനിയനില് ബചോനര് എഴുതനിവചനിട്ടച്ച് എഫന്തങ്കെനിലഅം കേചോരദമുകണചോ; എഫന്തങ്കെനിലഅം

അവര്  ഫചയ്കതചോ?  46  ശതമചോനഅം  ആളുകേള്  മചോത്രമചോണച്ച്  കകേരളത്തനില്

ദചോരനിദ്രദകരഖയച്ച്  തചോഫഴയള്ളഫതന്ന വസ്തുതചോപരമല്ലചോത്ത ഒരു റനികപ്പെചോര്ട്ടുണചോക്കനി.  ആ

റനികപ്പെചോര്ട്ടനിഫനതനിഫര  എഫന്തങ്കെനിലഫമചോരു  എതനിര്പ്പെച്ച്  അന്നഫത്ത  ഭരണകേക്ഷനി

പ്രകേടനിപ്പെനികചചോ? ഭക്ഷദ സുരക്ഷചോ നനിയമഅം പചോസചോയനി ഒരു വര്ഷത്തനിനകേഅം മുനഗണനചോ

വനിഭചോഗങ്ങഫള  നനിശയനിച.  46  ശതമചോനഅം  മചോത്രകമ  ലെഭനിക്കുകേയള  എന്നതച്ച്

അകങ്ങയറഅം  അപരദചോപ്തമചോണച്ച്,  അവര്ക്കതറനിയചോഅം.  അതുഫകേചോണച്ച്  അവര്  46

ശതമചോനത്തനിഫലെചോതുങ്ങനി നനില്ക്കുന്ന  മുനഗണനചോ  വനിഭചോഗഫത്ത  ഫതരഫഞ്ഞെടുക്കചോന

തസ്പീരുമചോനനിക്കചോഫത  നസ്പീട്ടനിഫക്കചോണ്ടുകപചോയനി.  ഈ  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  അധനികേചോരത്തനില്

വന്നകപ്പെചോള് കകേന്ദ്രത്തനില് യ.പനി.എ. ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ സചോനത്തുവന്ന എന.ഡനി.എ.

ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  ഭക്ഷദ  സുരക്ഷചോ  നനിയമഅം  നടപ്പെചോക്കചോന  ഒരു  ദനിവസഅംകപചോലഅം

നസ്പീട്ടനിഫകേചോടുക്കനിഫല്ലന്നച്ച്  പറഞ്ഞു.  വലെനിയ  വനിലെയകല്ല ഫകേചോടുകക്കണനിവരുന്നതച്ച്;  എത്ര

ദരനിതമചോണച്ച് അനുഭവനികക്കണനിവരുന്നതച്ച്?  ഇതച്ച് ഒരു കേചോരദത്തനില് മചോത്രമചോണച്ച്.

എത്രഫയത്ര  പ്രഖദചോപനങ്ങളചോണച്ച്  യ.ഡനി.എഫെച്ച്.-ഫന്റെ  കേചോലെത്തച്ച്  ഇവനിഫട

നടന്നതച്ച്;  ഒനഅം  നടപ്പെചോക്കനിയനില്ല.  വനികേസന  കേചോരദത്തനില്  ഇവനിഫടയനിരനിക്കുന്ന

അഅംഗങ്ങള്ഫക്കചോഫക്ക  അറനിയചോവുന്ന  ധചോരചോളഅം  അനുഭവങ്ങളുണച്ച്.   കദശസ്പീയ  പചോതചോ

വനികേസനഅം,  ഫഗയനില് ഹപപ്പെച്ച് പദതനി,  അതുകപചോഫലെതഫന്ന ഫകേചോചനി-ഇടമണ് പവര്

ഹഹകവ,  തനിരുവനന്തപുരഅം,  കകേചോഴനികക്കചോടച്ച്,  കേണ്ണൂര്  വനിമചോനത്തചോവളങ്ങളുഫട

വനികേസനഅം  എന്നനിവയണച്ച്.   കേഴനിഞ്ഞെ  സഭയനില്  അഅംഗങ്ങളചോയനിരുന്ന   ധചോരചോളഅം

ആളുകേള് അന്നഫത്ത മുഖദമനനി വനിളനിച  നനിരവധനി കയചോഗങ്ങളനില് പഫങ്കെടുത്തനിരുന.

ഏഫതങ്കെനിലഫമചോരു  കയചോഗത്തനില്  ചര്ച  ഫചയ്തച്ച്  തസ്പീരുമചോനഫമടുത്തനിട്ടുകണചോ?
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ചര്ചകേള്  ഗഅംഭസ്പീരമചോയനി  നടക്കുഅം.  ഉകദദചോഗസകരചോടച്ച്  എഅം.എല്.എ.  പറഞ്ഞെതച്ച്

ശദനിക്കണഫമന്നച്ച്  പറയകമ്പചോള്   ഇകപ്പെചോള്ത്തഫന്ന  ശദനിചച്ച്  കവണവനിധത്തനില്

കേചോരദങ്ങള് ഫചയ്യുഫമന്നച്ച് നമുക്കച്ച് കതചോനഅം, ഒനമനില്ല.  പ്രതനിപക്ഷഅം ഇകപ്പെചോള് ഇവനിഫട

ഉണചോയനിരുനഫവങ്കെനില് കചചോദനിക്കചോമചോയനിരുന. ഒനഅം ഫചയ്തനില്ല. പുതനിയ ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്

വന,  മുഖദമനനി  വനിളനിച  കയചോഗത്തനില്  അന്നഫത്തകപ്പെചോഫലെ  ഇകപ്പെചോഴഫത്ത

പ്രതനിപക്ഷവുഅം പഫങ്കെടുത്തനിരുന. കദശസ്പീയപചോതയഫട വനികേസനത്തനിനചോവശദമചോയ ഭൂമനി

ഏഫറടുക്കുന്നതനില്  കൃതദമചോയ തസ്പീരുമചോനമുണചോയനി.  ഡനിസഅംബര്  31-നകേഅം

അഹലെനഫമന്റെച്ച്  പൂര്ത്തനിയചോക്കണഫമന്നച്ച്  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്.   എനനിക്കച്ച്  എല്ലചോ

സലെഫത്തയഅം  കേചോരദമറനിയനില്ല,  കേചോസര്കഗചോഡച്ച്  മുതല്  ഫവങ്ങളഅം  വഫരയള്ള

കദശസ്പീയപചോതയഫടയഅം ഹബപ്പെചോസനിഫന്റെയഅം  അഹലെനഫമന്റെച്ച് തസ്പീര്പ്പെചോക്കനിയനിരനിക്കുന.

ഫഗയനില്  ഹപപ്പെച്ച്  ഹലെനുമചോയനി  ബനഫപ്പെട്ടച്ച്  മതനിയചോയ  നഷ്ടപരനിഹചോരഅം

നല്കുന്നതനിനുള്ള  പചോകക്കജച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തനി  പദതനി  നടപ്പെചോക്കചോനുള്ള  നസ്പീക്കഅം

ആരഅംഭനിചനിരനിക്കുന.  ഫകേചോചനി-ഇടമണ് പവര് ഹഹകവയഫട  കേചോരദത്തനില് സര്കവ്വ

പൂര്ത്തനിയചോയനിക്കഴനിഞ്ഞെനിരനിക്കുന.  ഇകപ്പെചോള്  കേണ്ണൂര്  വനിമചോനത്തചോവളത്തനിഫന്റെ

സലെഫമടുപ്പെനി കനചോടനുബനനിചച്ച് വലെനിയ എതനിര്പ്പുണച്ച്.  അവനിടഫത്ത എഅം.എല്.എ.

കൂടനിയചോയ  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരചോജന   മുനകേഫയടുത്തച്ച്  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമനനി

ഉള്ഫപ്പെഫട  കനരനിട്ടനിടഫപട്ടച്ച്  പരനിഹചോരമുണചോക്കുകേയചോണച്ച്.  കകേചോഴനികക്കചോടച്ച്  വനിമചോനത്തചോവള

വനികേസനത്തനിഫനതനിഫര പ്രചോകദശനികേമചോയനി  ഉയര്നവരുന്ന എതനിര്പ്പുകേഫള മറനികേടക്കചോന

നല്ലനനിലെയനില്  ശമനിചഫകേചോണനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്.  അതചോണച്ച്  ഗവണ്ഫമന്റുകേളുഫട

സമസ്പീപനത്തനിഫന്റെ വദതദസ്തതയചോയനി  കേചോകണണതച്ച്.  അതച്ച്  കേചോണചോന  യഥചോര്തത്തനില്

ഇവര്ക്കച്ച്  സചോധനിചനിഫല്ലങ്കെനിലഅം  ജനങ്ങള്ക്കച്ച്  സചോധനിക്കുഅം.  യ.ഡനി.എഫെച്ച്.-ഫന്റെ

കേചോലെത്തച്ച്  നയപ്രഖദചോപനത്തനിഫന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  'കകേരള  ഫട്രേഡസ്പീഷണല്  കനചോളഡ്ജച്ച്

അകതചോറനിറനിയണചോക്കുഅം'  എന്നച്ച് പറഞ്ഞെതനിലൂഫട എന്തചോണകദ്ദേശനിചഫതന്നച്ച്  അവകരചോടു

തഫന്ന  കചചോദനികക്കണനിവരുഅം.  കകേരളത്തനില്  അങ്ങഫനഫയചോരു  സഅംവനിധചോനഅം

ഉണചോയനിട്ടനില്ല.  'ഫകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-ക്കച്ച്  കകേചോഴനികക്കചോടച്ച്  പ്രസ്പീമനിയഅം  കഹചോട്ടല്'  എന്നച്ച്

നയപ്രഖദചോപനത്തനില്  പറഞ്ഞെതചോണച്ച്.  അവനിഫട  ഒരു  പ്രസ്പീമനിയഅം  കഹചോട്ടല്

വന്നഫതവനിഫടയചോഫണന്നച്ച്  കകേചോഴനികക്കചോടുള്ളവര്ക്കറനിയചോഅം.  'ആലെപ്പുഴയനില്  ത്രനി-നക്ഷത്ര

കഹചോട്ടല്', 'കകേരള കേയര് മചോര്ക്കറനിഅംഗച്ച് കേണ്കസചോര്ഷദഅം', 'ചചോലെക്കുടനിയനില് ഹഹഫടകേച്ച്
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മചോഅംസ  സഅംസരണ  പ്ലചോന്റെച്ച്'  എന്നനിവയചോയനിരുന  മറ  പ്രഖദചോപനങ്ങള്.  കൂടചോഫത

'മചോലെനിനദ  മുക  കകേരളഅം',  അതച്ച്  എല്ലചോ  വര്ഷവുഅം   പ്രഖദചോപനിചനിരുന്നതചോണച്ച്.

മചോലെനിനദഫമചോഫക്ക  മചോലെനിനദമചോയനിതഫന്നയണച്ച്  ഒരു  മചോറവുമനില്ല.  'കകേചോഴനികക്കചോടച്ച്

കമചോകണചോ  ഫറയനില്',  'ഗസ്പീന  ഫടകകചോളജനി  ഫസന്റെര്',  'എയര്  കകേരള',  'മൂന്നചോറനില്

മലെയചോള  സനിനനിമയച്ച്  ഒരു  ആര്ഹക്കവച്ച്',  'തൃശ്ശൂരനില്  ഫമഴുകേച്ച്  മക്യൂസനിയഅം'  തുടങ്ങനി

എഫന്തചോഫക്ക  തമചോശകേളചോണച്ച്  നയപ്രഖദചോപനത്തനിലൂഫട  പറഞ്ഞെതച്ച്?  24

എഅം.എല്.എ.-മചോര്  തചോമസനിക്കുന്ന  പമ്പചോ  കബചോക്കച്ച്  ഫകേട്ടനിടഅം  ഫപചോളനിചച്ച്  ഫ്ലചോറച്ച്

സമുചയഅം   നനിര്മ്മേനിക്കുഫമന്നച്ച്   ഇവര്  നചോലഫകേചോല്ലഅം  മുമ്പച്ച്  നയപ്രഖദചോപനത്തനില്

പറഞ്ഞു.  കകേട്ടകപ്പെചോള് അവനിഫട  തചോമസനിചനിരുന്നവര്  ആശശസനിച.   നചോല ഫകേചോല്ലഅം

ഭരനിചനിട്ടച്ച്  24  എഅം.എല്.എ.-മചോര്  തചോമസനിക്കുന്ന  ആ  കബചോഫക്കചോന്നച്ച്  ഫപചോളനിചച്ച്

പുതനിയതച്ച്  പണനിയചോന  സചോധനിക്കചോത്ത  ഇവരചോണച്ച്  ഫകേകങ്കെമമചോയ  പ്രഖദചോപനങ്ങള്

നടത്തനിഫക്കചോണനിരുന്നതച്ച്.  ഒരു ചുക്കുഅം ഫചയനില്ല;  ലെചോഭഅം  കേനിട്ടുന്ന പണനി എഫന്തങ്കെനില

മുഫണങ്കെനില്  ഒരു  കുഴപ്പെവുമനില്ല.  ഫചയ്ത  ഏതു  കേചോരദഅം  കവണഫമങ്കെനിലഅം  നനിങ്ങള്

കനചോക്കനികക്കചോള,  എഫന്തങ്കെനിലഅം വരചോയ്ക  ഇഫല്ലങ്കെനില് അവഫര കേചോണകേയനില്ല.  കേണ്ണൂര്

വനിമചോനത്തചോവളത്തനില്  2015  ഡനിസഅംബര്  മചോസത്തനില്  വനിമചോനമനിറങ്ങുഫമന്നചോണച്ച്

പറഞ്ഞെതച്ച്.  ഒരു ഡകക്കചോട്ട വനിമചോനഅം ഇറക്കനി.  ഇറക്കനിയതനിഫന്റെ ബദനിമുട്ടച്ച്  വചോട്ടസച്ച്

ആപ്പെനിലൂഫട  ആളുകേള്  പറഞ്ഞെതച്ച്   ഹപ ലെറനിഫന  കേചോണന്നനില്ല,  ഇഫതവനിഫടയചോണച്ച്;

പശുവനിഫന  ഫകേട്ടനിയതനിഫന്റെ  അടുത്തച്ച്  ഇറക്കനികക്കചോ  എന്നചോണച്ച്.  എഫന്തങ്കെനിലഅം

സഅംവനിധചോനമുണചോകയചോ?  അതനിനുകശഷഅം ഒരു വനിമചോനവുമനില്ല.  ഒരു കേപ്പെല് വചോടകേയച്ച്

ഫകേചോണ്ടുവന്നച്ച്  അഴസ്പീക്കല്  കപചോര്ട്ടച്ച്  ഉദ്ഘചോടനഅം  ഫചയ.  അന്നച്ച്  ആ  കേപ്പെലെനിഫന്റെ

വചോടകേകപചോലഅം നല്കേചോഫത പറഞ്ഞെയച. സസ്പീ കപചോര്ട്ടച്ച് എനഅം എയര്കപചോര്ട്ടച്ച് എനഅം

പ്രഖദചോപനങ്ങള്  നടത്തനി.  ഇനവഫര ഒരു  കേചോരദവുഅം  നടന്നനിട്ടനില്ല.  ഇഫതല്ലചോഅം

പ്രഖദചോപനത്തനിഫലെചോതുങ്ങനിനനിന  എന്നല്ലചോഫത  കവഫറഫയചോനമനില്ല.  മഫറചോരു

പ്രഖദചോപനമചോയനിരുന  '10  ജനില്ലകേളനില്  ഫഹലെനിപ്പെചോഡച്ച്'.'  നചോല  ജനില്ലകേളനില്

വനിമചോനത്തചോവളമുള്ളതുഫകേചോണച്ച് ബചോക്കനി  10  ജനില്ലകേളനില്  ഫഹലെനിപ്പെചോഡചോണച്ച്

പ്രഖദചോപനിചതച്ച്. '1000 വനനിതചോ കകേചോണ്സ്റ്റേബനിള്മചോഫര നനിയമനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഫസഷദല്

റനിക്രൂട്ടച്ച്ഫമന്റെച്ച്  കബചോര്ഡച്ച്';  ഇകപ്പെചോള് വനനിതചോ സുരക്ഷയഫട കപരച്ച്  പറഞ്ഞെനിട്ടചോണകല്ലചോ

പ്രതനിപക്ഷഅം ഇറങ്ങനികപ്പെചോയതച്ച്.  ഇറങ്ങനികപ്പെചോയതച്ച് അതുഫകേചോഫണചോനമല്ല,  ശസ്പീ.  എ.
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പ്രദസ്പീപ്കുമചോറുഅം  ശസ്പീ.  എഅം.  സശരചോജുഅം  ഇന്നചോണച്ച്  പ്രസഅംഗനിക്കുന്നഫതന്നച്ച്  അറനിഞ്ഞു

ഫകേചോണചോണച്ച് കപചോയതച്ച്.  കേചോരണഅം  ധചോരചോളഅം കകേള്കക്കണനിവരുഫമന്നവര്ക്കറനിയചോഅം.

സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷയഫട കപരച്ച് പറഞ്ഞെച്ച് ഇറങ്ങനികപ്പെചോയവര്  നചോലഫകേചോല്ലഅം മുമ്പച്ച് 1000 വനനിതചോ

കകേചോണ്സ്റ്റേബനിള്മചോഫര നനിയമനിക്കുന്നതനിനചോയനി ഒരു പ്രകതദകേ റനിക്രൂട്ടച്ച്ഫമന്റെച്ച്  കബചോര്ഡച്ച്

രൂപസ്പീകേരനിക്കുഫമന്നച്ച് പറഞ്ഞെനിട്ടച്ച് എഫന്തങ്കെനിലഅം ഫചയ്കതചോ? എന്നചോല് ഈ ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്

എത്ര കൃതദമചോയനിട്ടചോണച്ച് പറഞ്ഞെതച്ച്; എഫന്റെ ജനില്ലയനില് പനിങ്കെച്ച് പകട്രേചോളനിഅംഗച്ച് ആരഅംഭനിച.

സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷ തഫന്നയചോണകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  പുതനിയ  വനനിതചോ  കപചോലെസ്പീസച്ച്  ബറചോലെനിയന

വരുന.  കസനയനികലെയച്ച്  ഇകപ്പെചോള്ത്തഫന്ന  15  ശതമചോനഅം  വനനിതകേഫള

നനിയമനിക്കുഫമന്നച്ച്  തസ്പീരുമചോനനിച,  ലെക്ഷദഅം  50  ശതമചോനമചോഫണന്നച്ച്  പറഞ്ഞു.  ഒരു

വനനിതചോ  വകുപ്പെച്ച് രൂപസ്പീകേരനിക്കുഫമന്നച്ച് പറഞ്ഞു.  യ.ഡനി.എഫെച്ച്.-ഫന്റെ കേചോലെത്തച്ച് എന്തച്ച്

സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷയചോണണചോയതച്ച്? ജനിഷയഫട ഘചോതകേഫന ഇതുകപചോഫലെ 6 ദനിവസഅംഫകേചോണച്ച്

പനിടനിചനിരുനഫവങ്കെനില്  എഫന്റെ  പ്രനിയഫപ്പെട്ട  സുഹൃത്തച്ച്  ശസ്പീ.  സചോജു  കപചോള്  ഈ

സഭയനില് അഅംഗമചോയനി ഇന്നനിവനിഫട ഇരനിക്കുമചോയനിരുന.  പകേരഅം ഒരു കേവനി ഇവനിഫട

ഇരനിക്കുനണച്ച്.   പ്രതനിപക്ഷ കനതചോവച്ച്  ഇവനിഫട വലെനിയ പ്രസഅംഗമകല്ല നടത്തനിയതച്ച്?

ആ അമ്മേയഫട കേണ്ണുനസ്പീരനിഫന്റെ ആനുകൂലെദഅം  നനിങ്ങള് കനടനിയതനിഫന്റെ ഫെലെമചോയചോണച്ച്

അവനിഫട ഒരു കേവനി വന്നനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  പള്സര് സുനനിഫയ പനിടനിചകപ്പെചോള്  'ഇയചോളുഫട

നചോവച്ച്  പനിഴുഫതടുക്കണഅം',  'മുഖദമനനി,  ഏതു  നനിലെയനിലഅം  ശനിക്ഷനിക്കണഅം'  എന്നച്ച്

കകേരളത്തനിഫലെ രണച്ച് പ്രധചോനഫപ്പെട്ട മഹനിളകേള് പറഞ്ഞു.   മുഖദമനനിക്കച്ച് ശനിക്ഷനിക്കചോന

പറനിഫല്ലന്നച്ച്  പറഞ്ഞെവര്ക്കറനിയചോഅം;  എങ്കെനിലഅം  അവര് പറഞ്ഞു.  എന്തുഫകേചോണചോണച്ച്?

ആളുകേള് അങ്ങഫനയചോണച്ച് പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്, കകേചോടതനി, എകനികേക്യൂട്ടസ്പീവച്ച്

എന്നനിവഫയചോഫക്ക  ഒന്നചോഫണന്നചോണച്ച് അവര്  കേരുതുന്നതച്ച്.  അതുകപചോഫലെ  ഒരു

പ്രതനികേരണഅം  ജനിഷയഫട  അമ്മേ  നടത്തനിയതനിനച്ച്  ഫകേചോടുകക്കണനിവന്ന  വനിലെയചോണച്ച്

ശസ്പീ.  സചോജു  കപചോളനിഫന്റെ  കതചോല്വനി.  ഇവനിഫട  ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപ്കുമചോര്  പറഞ്ഞെതു

ഫകേചോണച്ച്  ഞചോന  ഒരുപചോടച്ച്  കേചോരദങ്ങള്  ആവര്ത്തനിക്കുന്നനില്ല.  നയപ്രഖദചോപനഅം

കേഴനിഞ്ഞെച്ച്  എഫന്റെ  മണ്ഡലെത്തനില്  500  കേമ്പക്യൂട്ടറുഅം,  ലെചോപച്ച് കടചോപ്പുഅം  ഫപ്രചോജകറുഅം

ഫകേചോടുക്കുന്ന ചടങ്ങനില് ഞചോന പഫങ്കെടുത്തു. അടുത്ത ഫകേചോല്ലഅം ഒരു കചോസച്ച് മുറനിഫയങ്കെനിലഅം

ഹഹഫടക്കചോക്കുഅം,  ഇന്റെറചോകസ്പീവചോക്കുഅം  എന്നച്ച്  മുന  വനിദദചോഭദചോസ  വകുപ്പുമനനി

2014-ല്  പറഞ്ഞു;  ഒനമുണചോയനില്ല.  പചോഠപുസ്തകേഅം  മൂന്നചോമഫത്ത കടമനില്  ഫകേചോടുത്തു
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ഫകേചോണനിരുന്ന  ആളുകേളചോണച്ച്.  ഈ  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  അടുത്ത  ജൂണ്  മചോസകത്തക്കുള്ള

പചോഠപുസ്തകേഅം ഇകപ്പെചോള്ത്തഫന്ന ഡനികപ്പെചോയനില് എത്തനിചകേഴനിഞ്ഞു.  മൂന്നച്ച് ഭചോഗമചോയനിട്ടച്ച്

അചടനിക്കചോന തസ്പീരുമചോനനിച, ആദദഭചോഗഅം ഇകപ്പെചോള് എത്തനിക്കുകേയചോണച്ച്. എത്ര വലെനിയ

മചോറമചോണച്ച്.  ഇഫതഫന്തങ്കെനിലഅം  മനസനിലെചോക്കചോനുള്ള  വനികവകേഅം  കേചോണനിക്കുകമചോ?  പകേരഅം

എന്തചോണച്ച്  ഫചയഫകേചോണനിരനിക്കുന്നതച്ച്? എന്തനിനുഅം  ഏതനിനുഅം  സമരമചോണച്ച്.  ഇകപ്പെചോള്

ശസ്പീ.  വനി.  എസച്ച്.  ശനിവകുമചോര്  സമരമനിരനിക്കുന്നതചോയനി  കേണ്ടു,  അവനിഫട  ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.

കതചോമസുഅം ശസ്പീ.  ഫകേ.  മുരളസ്പീധരനുഅം സമരമനിരനിക്കുന്നതച്ച് കേണ്ടു.  എന്തനിനചോണച്ച് ഇവഫരചോഫക്ക

സമരമനിരനിക്കുന്നതച്ച്?  ധനകേചോരദ  വകുപ്പുമനനി  കഡചോ.  ടനി.  എഅം.  കതചോമസച്ച്  ഐസകേച്ച്

കേചോരുണദയഫട  കേചോരദത്തനില്  സുവദകമചോയ  അഭനിപ്രചോയഅം  പറഞ്ഞു.  പകക്ഷ

അഫതചോനഅം  അഅംഗസ്പീകേരനിക്കചോന  തയചോറല്ല.  കകേരളഅം  സമ്പൂര്ണ  ഒ.ഡനി.എഫെച്ച്.ആയനി

ഗചോമങ്ങളനില് പ്രഖദചോപനിച.   ഇനനി  അതനില്ലചോതചോക്കചോനുള്ള വല്ല പണനിയഅം ഇവരചോയനി

മുനകേഫയടുത്തച്ച്  ഫചയരുകത  എനള്ള  ഒരു  അഭദര്തന  എനനിക്കുണച്ച്.   കേചോരണഅം,

അതച്ച്  ഫചയചോനുഅം  ഇവര്  മടനിക്കനില്ല.  എഫന്തചോരു  കേഷ്ടമചോണച്ച്  ഇങ്ങഫന  ഫചയചോന

തുടങ്ങനിയചോല്?  ദയവുഫചയ്തച്ച്  ഈ  നചോടച്ച്  രക്ഷഫപ്പെടണഫമങ്കെനില്  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ

വദതദചോസമനില്ലചോഫത ജനങ്ങളുഫട പ്രശങ്ങളനില് ഊന്നനിനനിനഫകേചോണച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കചോന

തയചോറചോകേണഅം.  ഏഫതല്ലചോഅം  പ്രശങ്ങളനില്  അവര്  നല്ല  നനിലെപചോടച്ച്  എടുത്തനിട്ടുകണചോ

അത്രയഅം  തവണ  ഞങ്ങള്  മുകകേണ്ഠഅം  പ്രശഅംസനിചനിട്ടുമുണച്ച്.  കേചോരുണദഫയപ്പെറനി

ഒരനിക്കഫലെങ്കെനിലഅം അന്നഫത്ത പ്രതനിപക്ഷഅം ആകക്ഷപഅം ഉന്നയനിചനിട്ടുകണചോ? അന്നഫത്ത

പ്രതനിപക്ഷകനതചോവച്ച്  പ്രസഅംഗനിക്കുകമ്പചോഴുഅം  മറച്ച്  അഅംഗങ്ങള്  പ്രസഅംഗനിക്കുകമ്പചോഴുഫമചോഫക്ക

കേചോരുണദഫയക്കുറനിചച്ച് നനിരന്തരഅം  പറയകേയഅം  അഅംഗസ്പീകേരനിക്കുകേയഅം  ഫചയ്തനിരുന.

അഫതചോനഅം ഇല്ലചോതചോക്കചോന ഒരനിക്കലഅം  ഈ ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  തയചോറചോവനില്ല.  ഞചോന കൂടുതല്

വനിശദചോഅംശങ്ങളനികലെയ്ഫക്കചോനഅം കപചോകുന്നനില്ല.  ഒരു  കേചോരദഅംകൂടനി  പറഞ്ഞു  ഫകേചോണച്ച്

അവസചോനനിപ്പെനിക്കചോഅം.  കേയറനിക്കനിടക്കചോന ഒരുതുണ്ടു ഭൂമനിയനില്ലചോത്ത  വഫരഫയല്ലചോഅം  സസ്പീകറചോ

ലെചോനഡച്ച് ഫലെസച്ച്  കപ്രചോജകനില്  ഉള്ഫപ്പെടുത്തനി  ഭൂമനി  ഫകേചോടുത്തു.  എഫന്റെ  മണ്ഡലെത്തനിഫലെ

ഫകേചോടുവള്ളനിത്തട്ടനിലഅം ശസ്പീ.  സനി.  കൃഷന  എഅം.എല്.എ.യഫട  മണ്ഡലെത്തനിലള്ള

ഫപരനികങ്ങചോഅം  എന്ന  സലെത്തുഅം  മഫറചോരു  എഅം.എല്.എ.-യഫട  മണ്ഡലെത്തനിഫലെ

മസ്പീനചനില്  തചോലൂക്കനിഫലെ വചോഗമണനിലഅം സസ്പീകറചോ  ലെചോനഡച്ച് ഫലെസച്ച്  കപ്രചോജക്ടുവഴനി  മൂന്നച്ച്

ഫസന്റെച്ച്  ഭൂമനി  വസ്പീതഅം  ഫകേചോടുത്തനിരനിക്കുന.  അഡശഞറസച്ച്  ഫട്രേക്കനിഅംഗനികനചോ  മകറചോ
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ഉപകയചോഗനിക്കചോന  കേഴനിയന്ന  സലെത്തച്ച്  മൂന്നച്ച്  ഫസന്റെച്ച്  ഭൂമനിവസ്പീതഅം  നല്കേനിയനിട്ടച്ച്

ഒരുതുള്ളനി കുടനിഫവള്ളഅംകപചോലഅം  കേനിട്ടചോനനില്ലചോഫത പചോവഫപ്പെട്ട സ്ത്രസ്പീകേള് കേരയകേയചോണച്ച്;

അവനിഫട ആരുഅം  തചോമസനിക്കുന്നനില്ല.  എഫന്തചോരു ദര്ഗതനിയചോണച്ച്?  എവനിഫടഫയങ്കെനിലഅം

മൂനഫസന്റെച്ച് അളന്നനിട്ടുഫകേചോടുത്തനിട്ടച്ച് മനുഷദഫന ഇതുകപചോഫലെ ഫകേചോല്ലചോഫക്കചോലെ ഫചയ്യുന്ന

ഒരു സമസ്പീപനഅം കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ കേചോലെത്തച്ച് ഉണചോഫയങ്കെനില്, അതനിനുപകേരഅം

ഇവനിഫട ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപ്കുമചോര്  സൂചനിപ്പെനിചതുകപചോഫലെ  ഇവഫരഫയചോഫക്ക

എവനിഫടഫയങ്കെനിലഅം  ഫകേചോണ്ടുകപചോയനി  നടതള്ളചോനല്ല അവര്ക്കച്ച്  ജസ്പീവനിക്കചോനചോവശദമചോയ

സകൗകേരദഅം  ഉറപ്പുവരുത്തചോനചോണച്ച്  "ഹലെഫെച്ച്"  പദതനിക്കച്ച്  രൂപഅം  നല്കേനിയതച്ച്.

ഇഫതചോഫക്ക  നടക്കണഫമങ്കെനില്  ഒരു  മുഖദമനനിയഅം  കുറചച്ച്  മനനിമചോരുഅം  ഒരു

ഭരണകേക്ഷനിയഅം  ഒരു  ഗവണ്ഫമന്റുഅം  മചോത്രഅം  വനിചചോരനിചചോല്  കപചോരചോ,  അതനില്

പ്രതനിപക്ഷത്തനിനുഅം  ഒരു  പങ്കുണച്ച്.  ആ  പങ്കെച്ച്  അവര്  വഹനിക്കചോന  തയചോറചോകേണഅം.

രചോജദവുഅം ജനങ്ങളുഅം അതചോണച്ച് അവരനില്നനിനഅം പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്. അതല്ലചോഫത മുഖഅം

തനിരനിഞ്ഞുനനില്ക്കരുതച്ച്.  അഴനിമതനിയഫണങ്കെനില്  കേഴനിഞ്ഞെ  കേചോലെത്തച്ച്  ഞങ്ങള്

ഫചയ്തതുകപചോഫലെ  പ്രതനികഷധനിക്കഫട്ട,  ആകക്ഷപമുഫണങ്കെനില് പറയഫട്ട,  ജനങ്ങള്ക്കച്ച്

മനസനിലെചോകുഅം.  ആറച്ച്  ദനിവസഅംഫകേചോണച്ച്  പ്രതനിഫയ  പനിടനിചനിട്ടുഅം  ഏതച്ച്  സ്ത്രസ്പീയഫട

സുരക്ഷയഫട  കപരുപറഞ്ഞെചോണച്ച്  ഇകപ്പെചോള്  ഇവര് ഇറങ്ങനികപ്പെചോയതച്ച്?  ഇവരുഫട

കേചോലെത്തച്ച്  അത്തരത്തനില്  എഫന്തങ്കെനിലഫമചോരു  നടപടനി  ഫചയഫവന്നച്ച്  അവര്ക്കച്ച്

പറയചോന  സചോധനിക്കുകമചോ?  അതുഫകേചോണച്ച്  ഇത്തരത്തനില്  കേണനില്  ഫപചോടനിയനിടുന്ന

സമസ്പീപനഅം  സശസ്പീകേരനിചകപചോകേരുതച്ച്  എനള്ള  ഒരു  അഭദര്തന  പ്രതനിപക്ഷകത്തചോടച്ച്

അവരുഫട  അസചോന്നനിദദത്തനിലഅം  നടത്തനിഫക്കചോണച്ച്  ഈ  നനനിപ്രകമയഫത്ത

ഒരനിക്കല്കൂടനി ശകനിയചോയനി പനിന്തുണയ്ക്കുന്നതചോയനി അറനിയനിക്കുന.

12.52 PM]

ശസ്പീമതനി  ഇ  .    എസച്ച്  .    ബനിജനികമചോള്:  സര്,  ഗവര്ണറുഫട  പ്രസഅംഗത്തനിനച്ച്  നനനി

കരഖഫപ്പെടുത്തനിഫക്കചോണച്ച് ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപ്കുമചോര് അവതരനിപ്പെനിച പ്രകമയഫത്ത ഞചോന

പനിന്തചോങ്ങുകേയചോണച്ച്.   അകഡചോള്ഫെച്ച്  ഹനിറച്ച് ലെര്  അകദ്ദേഹത്തനിഫന്റെ ആത്മകേഥയചോയ

ഫമയനിന  കേചോഫെനില്  പറയഫന്നചോരു  പ്രകയചോഗമുണച്ച്,  "പ്രസഅംഗങ്ങളചോണച്ച്  എക്കചോലെവുഅം

വചോക്കുകേഫളക്കചോള് ജനഹൃദയങ്ങഫള കേസ്പീഴടക്കനിയതച്ച്".   അതനിനച്ച് ചരനിത്രഅം നല്കുന്ന
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ഏറവുഅം  വലെനിയ  ഉദചോഹരണമചോണച്ച്  മചോര്കേച്ച്  ആന്റെണനിയഫട  പ്രസഅംഗഅം.  'Friends,

Romans,  countrymen  lend  me  your  ears....' എനതുടങ്ങുന്ന  മചോര്കേച്ച്

ആന്റെണനിയഫട ഉജശലെ പ്രസഅംഗഅം കറചോമന ജനതഫയ സതദഅം കബചോദദഫപ്പെടുത്തചോന

സഹചോയനിചതചോണച്ച്;  അതനിനച്ച്  വനിരുദ   അഭനിപ്രചോയങ്ങളുമുണച്ച്.    ഒരു  നുണതഫന്ന

പലെകുറനി  ആവര്ത്തനിചചോല്  അതച്ച്  സതദമചോയനി  പരനിണമനിക്കുഫമന്ന  ഗസ്പീബല്സനിയന

തനിയറനിയനില്  വനിശശസനിക്കുന്നവര്  നടത്തുന്ന  കതനപുരണ  ചതനിപ്രസഅംഗത്തനിഫന്റെ

മഫറചോരുദചോഹരണമചോയനി  നചോഫള  ഇന്തദന  പ്രധചോനമനനിയഫട  പ്രസഅംഗഅം  ചരനിത്രഅം

വനിലെയനിരുത്തുഅം.  'കമഫര  പദചോഫര  കദശച്ച്  വചോസനികയചോഅം....'  എനതുടങ്ങുന്ന

പ്രധചോനമനനിയഫട  പ്രസഅംഗഅം  ഇന്തദന  ജനത  പചോവനവല്ക്കരനിചകതചോഫട  ഈ

രചോജദത്തച്ച്  എന്തുസഅംഭവനിചഫവന്നച്ച്  നമുഫക്കല്ലചോഅം  അറനിയചോഅം.  ഭരണത്തനിഫലെത്തനിയചോല്

കേള്ളപ്പെണഅം  പനിടനിക്കുഫമനഅം  ആ  പണഅം  നചോട്ടനിഫലെ  പകൗരനചോരുഫട  അക്കകൗണനില്

വസ്പീതനിചനല്കുഫമനമചോയനിരുന  ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര  കമചോദനിയഫട  വചോഗചോനഅം.

Demonetization  നടപ്പെനിലെചോക്കനിയകപ്പെചോള്   അഞ്ഞൂറനിഫന്റെയഅം  ആയനിരത്തനിഫന്റെയഅം

കനചോട്ടുകേള്  നനികരചോധനിച.  കേള്ളപ്പെണഅം  തനിരനിചഫകേചോണ്ടുവരചോനചോഫണന്നച്ച്  ഇന്തദയനിഫലെ

പചോവഫപ്പെട്ട  ജനങ്ങഫള  വനിശശസനിപ്പെനിക്കുകേയഅം  ഫചയ.  യകനിരചോഹനിതദഫത്ത

ചൂണനിക്കചോട്ടനിയവഫര  ഏകേചോധനിപതനിഫയകപ്പെചോഫലെ  കേള്ളപ്പെണക്കചോരചോയനി  ചനിത്രസ്പീകേരനിചച്ച്

ഒറഫപ്പെടുത്തനി.  ബഹുഭൂരനിപക്ഷഅം  എതനിര്ശബ്ദങ്ങളുഅം  നനിശബ്ദമചോക്കഫപ്പെടുന്ന

സചോഹചരദവുമുണചോയനി.  ഇന്തദയനിഫലെ  ജനങ്ങള്ക്കച്ച്  കേള്ളപ്പെണഅം  പനിടനിഫചടുത്തച്ച്

നല്കേനിയനിഫല്ലനമചോത്രമല്ല,  പകേരഅം ദരനിദ്രകകേചോടനികേഫള ഫപചോരനിഫവയനിലെത്തച്ച് നനിര്ത്തനി

കേയനിലണചോയനിരുന്ന  അണചോഹപസ  പനിടനിചപറനിക്കുന്ന  സചോഹചരദവുമുണചോയനി.

ഇതനിഫന്റെ കപരനില് നൂറുകേണക്കനിനചോളുകേള് ദരന്തത്തനില് മരണഫപ്പെട്ടു. Demonetization

ഫെലെത്തനില്  ദരന്തമചോയനി  മചോറനി.  1946-ല്  ആദദമചോയനി  പതനിനചോയനിരത്തനിഫന്റെയഅം

ആയനിരത്തനിഫന്റെയഅം  കനചോട്ടുകേള് നനികരചോധനിചനിട്ടുണച്ച്.  1954-ല്  അതച്ച്  പുനദുഃസചോപനിച.

വസ്പീണ്ടുഅം 1978-ല്  ആയനിരത്തനിഫന്റെയഅം  പതനിനചോയനിരത്തനിഫന്റെയഅം  കേറനസനികേള്

നനികരചോധനിച.  പകക്ഷ  അന്നച്ച്  ഇഫതചോനഅം  സചോധചോരണക്കചോരഫന  ബചോധനിചനില്ല.  അന്നച്ച്

പതനിനചോയനിരത്തനിഫന്റെയഅം ആയനിരത്തനിഫന്റെയഅം കനചോട്ടുകേള് സചോധചോരണക്കചോരുഫട ഹകേകേളനില്

ലെഭദമല്ലചോയനിരുന  എനള്ളതുഫകേചോണചോണച്ച് സചോധചോരണ  ജനങ്ങളുഫടയനിടയനില്  ഈ

കനചോട്ടച്ച്  നനികരചോധനഅം  കേചോരദമചോയ  ക്ഷതകമല്പ്പെനിക്കചോതനിരുന്നതച്ച്.  ഇകപ്പെചോള്  യചോഫതചോരുവനിധ
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തയചോഫറടുപ്പുഅം  ഇല്ലചോഫത  നടത്തനിയ  കനചോട്ടച്ച്  നനികരചോധനഅം  അക്ഷരചോര്തത്തനില്

രചോജദഫത്ത സ്തഅംഭനിപ്പെനിക്കുകേ തഫന്നയണചോയനി.  ഒരു ഭരണചോധനികേചോരനിയഫട  വനികേലെമചോയ

കേചോഴ്ചപ്പെചോടുഅം നയവുഅം കേചോരണഅം രചോജദഫത്ത ജനങ്ങള് കേഷ്ടഫപ്പെടുന്ന സചോഹചരദമുണചോയനി.

സമസ്ത  കമഖലെകേളുഅം  ഇതുമൂലെഅം  സ്തഅംഭനചോവസയനിലെചോകുകേയഅം  ഫചയ.  വനിദദചോഭദചോസ

കമഖലെ,  ചനികേനിതചോ  കമഖലെ,  നനിര്മ്മേചോണ  കമഖലെ  എന്നനിവ  മചോത്രമല്ല,  നമ്മുഫട

രചോജദത്തനിഫന്റെ വളര്ചഫയ തകേര്ത്ത ഒരു നയഫമന്ന നനിലെയനിലെചോണച്ച് demonetization-

ഫന രചോജദഅം  വനിലെയനിരുത്തുന്നതച്ച്.  ഡനിജനിറഹലെകസഷനചോണച്ച് ഇകപ്പെചോള് രചോജദത്തനിഫന്റെ

പ്രധചോനമനനി  മുകന്നചോട്ടുവയ്ക്കുന്ന  മുദ്രചോവചോകേദഅം.  സചോധചോരണക്കചോഫരയഅം  പചോവഫപ്പെട്ടവഫരയഅം

പരനിഗണനിക്കചോഫതയള്ള ഡനിജനിറഹലെകസഷന പരനിപചോടനികേഫള ഞങ്ങള്ക്കച്ച് പനിന്തുണയചോന

കേഴനിയനില്ല.  ഞങ്ങളുഫട  നനിലെപചോടച്ച്  ഫതചോഴനിലെചോളനികേളുഫടയഅം  സചോധചോരണക്കചോരഫന്റെയഅം

ഒപ്പെമചോഫണന്നച്ച്  ഒരനിക്കല്കൂടനി  ആവര്ത്തനിക്കുകേയചോണച്ച്.  ഇകപ്പെചോള്  പ്രധചോനമനനി

നടത്തുന്ന  പ്രസഅംഗഅം  മുഴുവന  കേറനസനിരഹനിത  രചോജദഫത്തക്കുറനിചചോണച്ച്.

കേറനസനിരഹനിത  രചോജദഅം  എനപറയന്നതച്ച്  വനികേസനിത  രചോജദങ്ങളനില്കപ്പെചോലഅം

പരസ്പീക്ഷനിചച്ച്  പരചോജയഫപ്പെട്ട  ആശയമചോണച്ച്.  ഇന്തദയനിഫലെ  ജനങ്ങള്ക്കച്ച്

സമചോധചോനകത്തചോടുകൂടനി  മലെമൂത്ര  വനിസര്ജനഅംകപചോലഅം  നടത്തുവചോന  ആവശദമചോയ

സകൗകേരദഅം  ഇകപ്പെചോഴുഅം  കവണത്രയനില്ല  എനള്ളതചോണച്ച്  വചോസ്തവഅം.  2014-ല്

ഫകേചോണ്ടുവന്ന "സശചച്ച്  ഭചോരതച്ച് " പദതനിയഫട കേസ്പീഴനില് എല്ലചോ വസ്പീടുകേളനിലഅം ശുചനിമുറനികേള്

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിഫനപ്പെറനിയള്ള  പ്രഖദചോപനങ്ങളുണചോയനി.   തുറസചോയ  സലെങ്ങളനിഫലെ

സമ്പൂര്ണ  മലെമൂത്രവനിസര്ജന  രഹനിത  സഅംസചോനമചോയനി  കകേരളത്തനിനച്ച്  മചോറചോന

കേഴനിഞ്ഞു. എന്നചോല് മറച്ച് സഅംസചോനങ്ങളുഫടഫയചോഫക്ക സനിതനി പ്രകതദകേമചോയനി എടുത്തു

പരനികശചോധനികക്കണതചോണച്ച്. 

ജചോതനിയഅം മതവുഅം വര്ഗ്ഗവുഅം കഗചോത്രവുഅം തനിരനിചപറഞ്ഞെച്ച് ജനങ്ങഫള ഭനിന്നനിപ്പെനിചച്ച്

ഭരനിചതനിഫന്റെ  അടനിസചോനത്തനികലെചോ,  അധനികേചോരക്കകസരയനിലെനിരുന്നച്ച്  ഹകേയനിട്ടച്ച്

വചോരനിയനികട്ടചോ കകേരളത്തനില് വനികേസന കനട്ടങ്ങളുണചോയതച്ച്. ജനങ്ങള്ക്കച്ച് വനിദദചോഭദചോസഅം

നല്കേനി.  ജചോതനി  ചനിന്തഫയ പടനികേടത്തുവചോന സമുദചോയനികേ  ശകനികേളുഅം  സചോഅംസചോരനികേ

സചോമൂഹനികേ പ്രവര്ത്തകേരുഅം ഒകര മനകസചോഫട നനിന എനള്ളതു ഫകേചോണചോണച്ച് ഈ

കനട്ടങ്ങളുണചോയതച്ച്.  അത്തരഅം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  കേമ്മേക്യൂണനിസ്റ്റേച്ച്  പ്രസചോനത്തനിഫന്റെ
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ചരനിത്രഅം കകേരളഅം തങ്കെലെനിപനികേളനില് എഴുതഫപ്പെട്ടനിരനിക്കുന.  വനിദദചോഭദചോസ മചോതൃകേയനിലഅം

ആകരചോഗദ  രഅംഗത്തുഅം കകേരളഅം  ഒരു കമചോഡലെചോയനി.   സചോഅംസചോരനികേമചോയഅം   ഒട്ടനവധനി

കമചോഡലകേള് കകേരളത്തനില് ചര്ച ഫചയഫപ്പെട്ടു. ഭക്ഷദ സുരക്ഷചോ  കമഖലെയനില്  മചോതൃകേ

സൃഷ്ടനിച സഅംസചോനമചോണച്ച് കകേരളഅം.   ശസ്പീനചോരചോയണഗുരുവനിഫനയഅം അയങ്കെചോളനിഫയയഅം

മന്നത്തച്ച്  പതച്ച് മനചോഭഫനയഅം  ചചോവറ  അചഫനയഅം  ഏഫതങ്കെനിലഅം  സമുദചോയത്തനിഫന്റെ

ബചോനറനില് ഫകേട്ടചോഫത ഓകരചോ മലെയചോളനിയഫടയഅം ആദര്ശ  പുരുഷനമചോരചോയനി മചോറനിയതച്ച്

അങ്ങഫനയചോണച്ച്.  അഞച്ച്  വയസ്സുമുതല്  പതനിനചോലെച്ച്  വയസ്സുവഫരയള്ള  കുട്ടനികേള്ക്കച്ച്

വനിദദചോഭദചോസഅം സകൗജനദവുഅം  നനിര്ബനനിതവുമചോക്കനി. 2009-ലെചോണച്ച് നമ്മുഫട രചോജദത്തച്ച്

വനിദദചോഭദചോസ അവകേചോശ നനിയമഅം പചോസചോക്കുന്നതച്ച്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര്  2009-ല് ഈ

നനിയമഅം  ഫകേചോണ്ടു  വരുന്നതനിനുമുമ്പുതഫന്ന  കകേരളഅം  വനിദദചോഭദചോസരഅംഗത്തച്ച്  എത്രകയചോ

മുനപന്തനിയനിലെചോയനിരുന. വനിദദചോഭദചോസ  അവകേചോശ  സഅംരക്ഷണ  നനിയമഅം  നമ്മുഫട

സഅംസചോനത്തച്ച്  ഇതച്ച് നടപ്പെനിലെചോക്കുന്നതനിനച്ച്  പ്രചോകയചോഗനികേമചോയനി  ചനിലെ  പ്രതനിസനനികേള്

ഉണചോഫയങ്കെനില്കപ്പെചോലഅം  വനിദദചോഭദചോസ  അവകേചോശ  സഅംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിഫന്റെ

ആനുകൂലെദങ്ങളുഅം അതുമചോയനി ബനഫപ്പെട്ടച്ച്  ലെഭദമചോയ തുകേകേള് ഫചലെവഴനിക്കുന്നതനിനുഅം

കനടനിഫയടുക്കുന്നതനിനുമുള്ള  വലെനിയ  ശമഅം  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  വനിദദചോഭദചോസ

വകുപ്പുമനനിയഫട  ഭചോഗത്തു  നനിനമുണചോയനി. ഈ  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  അധനികേചോരത്തനില്

വന്നതനിനുകശഷഅം  വനിദദചോഭദചോസ  വകുപ്പുമചോയനി  ബനഫപ്പെട്ട  ഒട്ടനവധനി  ഗുരുതരമചോയ

പ്രശങ്ങള്ക്കച്ച്  പരനിഹചോരമുണചോക്കചോനുഅം  വനിദദചോഭദചോസ  കമഖലെയനില്  സമചോധചോന

അന്തരസ്പീക്ഷമുണചോക്കചോനുഅം മനികേച  വനിദദചോഭദചോസ  പദതനികേള്  നടപ്പെനിലെചോക്കചോനുഅം

ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  വനിദദചോഭദചോസ  വകുപ്പുമനനിയഫട  കനതൃതശത്തനില്  നടത്തുന്ന

പ്രവര്ത്തനങ്ങഫള പ്രകതദകേമചോയനി  അഭനിനനനിക്കുകേയചോണച്ച്.  ഗവര്ണര് അവതരനിപ്പെനിച

ഈ  നയപ്രഖദചോപന  പ്രസഅംഗത്തനിലഅം  അതനിഫന്റെ  ഭചോഗമചോയനിത്തഫന്ന  ഒട്ടനവധനി

കേചോരദങ്ങള് കൂട്ടനികചര്ക്കഫപ്പെട്ടനിട്ടുണച്ച്.

കകേരളഫമചോഴനിഫകേയള്ള  സഅംസചോനങ്ങളനില്  വനിദദചോഭദചോസ  കമഖലെയനിഫലെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പരനികശചോധനിചചോല്  വളഫര ഗുരുതരചോവസയനില്  തുടരുന്ന

സചോഹചരദമചോണള്ളതച്ച്.   ഒറസ്പീസ,  ഛത്തസ്പീസ്ഗഢച്ച്,  ആസചോഅം,  ബസ്പീഹചോര്  തുടങ്ങനിയ

ഉത്തകരന്തദന സഅംസചോനങ്ങളനില്നനിന്നച്ച്  കകേരളത്തനിഫലെത്തനിയ  ഫതചോഴനിലെചോളനികേളുഫട
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മക്കളുഫട  ഇടയനില്  നടത്തനിയ  സര്കവ്വയനില്  14  വയസചോയനിട്ടുഅം  നചോളനിതുവഫര

പള്ളനികടഅം  കേചോണചോത്ത  ധചോരചോളഅം  കുട്ടനികേളുള്ളതചോയനി കേചോണചോന  സചോധനിചനിട്ടുണച്ച്.

അങ്ങഫനയള്ള  400-ലെധനികേഅം  വനിദദചോര്തനികേഫള  പഫങ്കെടുപ്പെനിചഫകേചോണച്ച്  പസ്പീരുകമടച്ച്

നനികയചോജകേമണ്ഡലെത്തനില്  'ഫമഹബനിന'  എന്ന  കപരനില്  ഒരു  പ്രകതദകേ  പദതനിയച്ച്

രൂപഅം നല്കേനി.  ഇതരസഅംസചോന  കുട്ടനികേളുഫടയഅം  അവരുഫട  മചോതചോപനിതചോക്കളുഫടയഅം

സഅംഗമഅം ഞങ്ങള് സഅംഘടനിപ്പെനിക്കുകേയണചോയനി.  ഇന്തദയനില്ത്തഫന്ന അത്തരത്തനിഫലെചോരു

പരനിപചോടനി  ആദദമചോയചോണച്ച്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളഫതന്നചോണച്ച്  ഞങ്ങള്ക്കച്ച്  ലെഭദമചോയനിട്ടുള്ള

വനിവരഅം.   വനിദദചോഭദചോസപരമചോയനി  പനികന്നചോക്കഅം നനില്ക്കുന്ന  400-ലെധനികേഅം  കുട്ടനികേള്;

അതനില്ത്തഫന്ന ആദദമചോയനി സ്കൂളനിഫന്റെ പടനി കേയറനി എത്തനിയവരുമുണച്ച്. 'കമരചോ പദചോകര

കദശച്ച് വചോസനികയചോഅം'  എന  പറയന്ന  പ്രകയചോഗഅം  നമ്മുഫട  വചോക്കുകേളനില്

മചോത്രഅം  കപചോരചോ,  പ്രചോകയചോഗനികേതലെത്തനിലഅം  ഫകേചോണ്ടുവരണഅം.  വനിദദചോഭദചോസപരമചോയഅം

സചോഅംസചോരനികേമചോയഅം സചോമൂഹനികേമചോയഅം അവഫര നമ്മേകളചോഫടചോപ്പെഅം  നനിര്ത്തനിഫക്കചോണചോകേണഅം

വചോക്കുകേള്  യഥചോവനിധഅം  പ്രകയചോഗനികക്കണതച്ച്.  വനിദദചോഭദചോസഅം സചോര്വ്വത്രനികേവുഅം

മനികേവുറതുമചോക്കചോന കകേരളഅം നടത്തുന്ന ശമങ്ങഫള ഒരനിക്കല്കടനി  അഭനിനനനിക്കുന.

കകേരളത്തനിഫലെ  1000  വനിദദചോലെയങ്ങഫള  അടുത്ത  അഞ്ചുവര്ഷഅംഫകേചോണച്ച്  മനികേവനിഫന്റെ

കകേന്ദ്രങ്ങളചോക്കനി മചോറന്നതനിനുള്ള പ്രഖദചോപനഅം മചോത്രമല്ല,  അതനിഫന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുഅം

ആരഅംഭനിച.  വനിദദചോഭദചോസ  ഗുണനനിലെവചോരഅം  ഫമചഫപ്പെടുത്തനി  എല്ലചോവര്ക്കുഅം

മനികേച  വനിദദചോഭദചോസഅം  നല്കേചോന  ഈ  സര്ക്കചോര്  ലെക്ഷദമനിടുന.  പഠനമനികേവച്ച്

മചോത്രമചോക്കനി  ചുരുക്കചോഫത  വനിദദചോഭദചോസത്തനിഫന്റെ  എല്ലചോ  കമഖലെകേളനിലഅം  കേചോതലെചോയ  

മചോറഅം  ഫകേചോണ്ടുവരുന്നതനിനചോണച്ച്  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  ശമനിക്കുന്നതച്ച്.  മണനിഫനയഅം

മനുഷദഫനയഅം കസ്നേഹനിക്കുന്ന ഒരു തലെമുറയചോണച്ച് നമുക്കചോവശദഅം.  പ്രസ്പീ-ഹപ്രമറനിതലെഅം

മുതലള്ള  വനിദദചോഭദചോസ  കമഖലെയഫട  സശകേചോരദവല്ക്കരണഅം  വനിദദചോഭദചോസ

കേകമ്പചോളവല്ക്കരണത്തനിഫന്റെ  ഉത്തകമചോദചോഹരണമചോയനി മചോറനിഫക്കചോണനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്.

അതനിഫന്റെ  ഉത്തമദൃഷ്ടചോന്തങ്ങളചോണച്ച്  ഇന്നച്ച്  നമുക്കച്ച്  ചുറഅം  കേണ്ടുഫകേചോണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.

ഫനഹ്റു  കകേചോകളജനിലഅം  കടചോഅംസച്ച്  കകേചോകളജനിലഅം  കലെചോ  അക്കചോദമനിയനിലഅം  മചോത്രമചോയനി

ഒതുങ്ങുന്നതല്ല  വനിദദചോഭദചോസ  കമഖലെഫയ  ഗസനിചനിരനിക്കുന്ന  വനിഷയങ്ങള്.

അക്രമരചോഷസ്പീയത്തനിഫന്റെ  കപരുപറഞ്ഞെച്ച്  വനിദദചോര്തനികേഫള  അരചോഷസ്പീയവചോദനികേളചോക്കനി;

പനിന്നസ്പീടച്ച്  വനിദദചോര്തനികേളനില്  ജചോതനി  ചനിന്ത  കുത്തനിക്കയറനി  മതസചോമൂഹനികേ

പ്രവര്ത്തകേര് അവരുഫട  വകചോക്കളചോക്കനി;  കകേരളഅം  കനടനിയ  സചോഅംസചോരനികേ
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പുകരചോഗതനിഫയ  തചടയചോന  നടത്തുന്ന  ശമമചോണച്ച്  ഇന്നച്ച്  കേണ്ടുഫകേചോണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.

വനിദദചോര്തനികേളുഅം അദദചോപകേനുഅം തമ്മേനിലള്ള ബനഅം ചരക്കുഹകേമചോറ വദവസയഫട

അടനിസചോനത്തനിലെചോണച്ച് ഇന്നച്ച് വനിലെയനിരുത്തഫപ്പെടുന്നതച്ച്. അതനികനചോടച്ച് ഒരു വനിധത്തനിലഅം

കയചോജനിക്കചോന നമുക്കച്ച്  കേഴനിയനില്ല.  കകേരളത്തനിഫലെ സശചോശയ കമഖലെയനില് ഇകപ്പെചോള്

നടനഫകേചോണനിരനിക്കുന്ന സഅംഭവ വനികേചോസങ്ങള് ഫപചോതുസമൂഹത്തനില് കേടുത്ത ആശങ്കെ

സൃഷ്ടനിക്കുനണച്ച്.  കേദചോമ്പസുകേള്കപചോലഅം  വനിദദചോര്തനികേളുഫട  ഫകേചോലെക്കളങ്ങളചോയനി

മചോറുന.  ഇത്തരഅം  കേദചോമ്പസുകേളനില്  പഠനമനികേവുഅം  അചടക്കവുമുണചോക്കചോഫനന്ന  കപരനില്

അനഭനിലെഷണസ്പീയമചോയ ശനിക്ഷണ നടപടനികേള് പനിന്തുടരുനണച്ച്. ഇതച്ച് വനിദദചോര്തനികേഫള

കേടുത്ത  മചോനസനികേ  സഅംഘര്ഷങ്ങള്ക്കച്ച്  വനികധയമചോക്കുകേയഅം;  അവരുഫട

അഭനിരുചനികേള്ക്കുഅം സശതനമചോയ ചനിന്തകേള്ക്കുഅം കേടനിഞ്ഞെചോണനിടുകേയഅം ഫചയ്യുനണച്ച്.

ഇത്തരഅം  കേദചോമ്പസുകേളനില്  സഅംഘടനചോ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കപചോലഅം  അനുവദനിക്കുന്നനില്ല.

ഇതച്ച്  മചോകന ജ് ഫമന്റുകേളുഫട  ഏകേചോധനിപതദ ഭരണത്തനിനച്ച്  കേചോരണമചോകുനണച്ച്.  കേചവട

തചോല്പ്പെരദങ്ങള്  സഅംരക്ഷനിചഫകേചോണച്ച്  പ്രകവശനഅം  നടത്തുന്നതുമൂലെഅം  വനിദദചോഭദചോസ

നനിലെവചോരഅം കുറയകേയഅം കകേരളത്തനില് നനിനള്ള ഫപ്രചോഫെഷണല് ബനിരുദധചോരനികേള്ക്കച്ച്

രചോജദത്തനിനകേത്തുഅം പുറത്തുഅം  ഫതചോഴനില് രഅംഗത്തച്ച് അവമതനിപ്പെനിനച്ച്  കേചോരണമചോകുകേയഅം

ഫചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  അതനിനചോല്  കേദചോമ്പസുകേഫള  കേചവടസചോപനങ്ങളചോക്കനി  മചോറന്ന

രസ്പീതനി  അവസചോനനിപ്പെനിചഫകേചോണച്ച്  വനിദദചോര്തനികേള്ക്കുഅം  നചോടനിനുഅം  ഭചോവനി  തലെമുറയ്ക്കുഅം

ഉതകുന്ന  വനിധത്തനില്  രൂപഫപ്പെടുത്തനിഫയടുക്കുന്നതനിനചോവശദമചോയ  ക്രനിയചോത്മകേ

ഇടഫപടലകേളുണചോകേണഅം. വനിദദചോഭദചോസരഅംഗഫത്ത ഉദചോരവല്ക്കരണഅംമൂലെഅം ഇന്നച്ച് വനികദശ

യൂണനികവഴനിറനികേളനിഫലെ വനിദദചോര്തനികേളുഫട ഭചോവനികപചോലഅം അനനിശനിതതശത്തനിലെചോക്കുന്ന

സചോഹചരദങ്ങളു  ണചോകുനണച്ച്.  ഇഫതചോഫക്ക  ഗകൗരവതരമചോയനി  പരനിഗണനികക്കണ

വനിഷയങ്ങളചോണച്ച്.  

115  വര്ഷത്തനിനനിടയനിഫലെ  ഏറവുഅം  വലെനിയ  വരള്ചയചോണച്ച്  ഇന്നച്ച് നമ്മേള്

അനുഭവനിക്കുന്നതച്ച്.  കകേരളത്തനിനച്ച്  ഒരു  പ്രകതദകേ  പചോകക്കജച്ച്  പ്രഖദചോപനിക്കചോന

കകേന്ദ്രഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  ഇതുവഫരയഅം  തയചോറചോയനിട്ടനില്ല.  എന്തുഫകേചോണചോണച്ച്  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കചോരനിഫന്റെ  ഭചോഗത്തുനനിനഅം  ഇത്തരഅം  ഇരട്ടത്തചോപ്പുണചോകുന്നതച്ച്  എനള്ളതു

സഅംബനനിചച്ച്  വനിശദസ്പീകേരനികക്കണ  ഒരു  കേചോരദവുമനില്ല.  അതനിഫലെ  രചോഷസ്പീയഅം

നമുഫക്കല്ലചോവര്ക്കുഅം അറനിയചോവുന്നതചോണച്ച്.  എന്നചോല് ഈ വനിഷയഫത്ത ജചോഗതകയചോടു

കൂടനി  കേണനിഫല്ലങ്കെനില്  ഗുരുതരമചോയ  സനിതനികലെയച്ച്  നമ്മേള്  കപചോകുഫന്നചോരു
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സചോഹചരദമുണചോകുഅം.  ഫനലെച്ച് ല,  കതയനിലെ,  റബ്ബര്,  നചോളനികകേരമടക്കമുള്ള കകേരളത്തനിഫലെ

കൃഷനിക്കചോര്  പ്രതനിസനനിയനിലെചോണച്ച്.  കകേരളകത്തചോടച്ച്  കകേന്ദ്രഅം  കേചോണനിക്കുന്ന നനിലെപചോടച്ച്

രചോഷസ്പീയ  സങ്കുചനിത  ചനിന്തചോഗതനിയഫട  ഉദചോത്ത  മചോതൃകേയചോണച്ച്.  കകേരളത്തനിഫന്റെ

സമൂഹ  മനസചോക്ഷനിഫയയഅം  രചോഷസ്പീയ  ചനിന്തഫയയഅം  ഇല്ലചോതചോക്കചോന  കകേന്ദ്രഅം

സശസ്പീകേരനിക്കുന്ന  ബചോലെനിശമചോയ  തനങ്ങള്  എനള്ള  നനിലെയനില്  ഇതനിഫന

കേചോണണഅം.  കകേരളത്തനില്  ഏഫതങ്കെനിലഅം  തരത്തനിലള്ള  അക്രമങ്ങളുണചോയചോല്

അതനിഫന രചോഷസ്പീയ കേലെചോപമചോയനി ചനിത്രസ്പീകേരനിചച്ച് ക്രമസമചോധചോനത്തകേര്ചയചോയഅം കകേന്ദ്ര

ഹസനദഫത്ത  ഇവനിഫടയനിറകക്കണതനിഫനക്കുറനിചമചോണച്ച്  പലെരുഅം  പ്രസഅംഗനിക്കുന്നതച്ച്.

കകേരള സര്ക്കചോരനിഫനയഅം ബനി.ഫജ.പനി.-ക്കച്ച് കവചോട്ടച്ച് ഫചയചോത്തതനിഫന്റെ കപരനില് കകേരള

ജനതകയയഅം കമചോദനി സര്ക്കചോര് ഭസ്പീഷണനിഫപ്പെടുത്തനി വരുതനിയനില് നനിര്ത്തുന്നതനിനുള്ള

തനങ്ങളചോണച്ച്  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതച്ച്.  വനിദദചോഭദചോസ-സചോമൂഹനികേ  കമഖലെകേളനില്  ഏഫറ

പുകരചോഗമനിച എന പറയഫപ്പെടുന്ന കകേരളത്തനില് കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസഅം ഒരു കേലെചോകേചോരനി

വചോഹനത്തനില്  വചച്ച്  പസ്പീഡനത്തനിനനിരയചോയകപ്പെചോള്  ബനി.ഫജ.പനി.-വലെതച്ച്  രചോഷസ്പീയ

പചോര്ട്ടനികേള്  സശസ്പീകേരനിച  നനിലെപചോടച്ച്  സങ്കുചനിതമചോണച്ച്.  രചോഷസ്പീയഅം  മറന്നച്ച്  സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷചോ

വനിഷയത്തനില് ഏകേചോഭനിപ്രചോയഅം പുലെര്കത്തണവര്, ആക്രമനിച  പ്രതനിഫയ ഏഫതങ്കെനിലഅം

രചോഷസ്പീയ പചോര്ട്ടനിയഫട  ഫകേചോടനിക്കസ്പീഴനില് നനിര്ത്തുന്നതനിനുള്ള ശമമചോണച്ച്  നടത്തനിയതച്ച്.

കേലെചോകേചോരനി ഫതചോഴനില്പരമചോയനി യചോത്ര ഫചകയണനിവന്നകപ്പെചോള്,  അവര് തനനിചച്ച് യചോത്ര

ഫചയ്തതനിഫന്റെ  അനകൗചനിതദഫത്തക്കുറനിചച്ച്  സഅംസചോരനിക്കചോനചോണച്ച്  കേലെചോകേചോരനചോര്

ശമനിചതച്ച്.

ശസ്പീ  .    പനി  .   സനി  .   കജചോര്ജച്ച് :  സര്, ഇന്നച്ച് നമ്മുഫട സഭ ചര്ച ഫചകയണ കേചോരദഅം,
കേചോരുണദ  പദതനി  നനിര്ത്തനികയചോ  എന്നതചോണച്ച്.  ഇന്നഫലെ  എഫന്റെ  നനികയചോജകേ
മണ്ഡലെത്തനില് ഒരു കരചോഗനിക്കച്ച്  പണഅം ലെഭനിചതചോയനി എഫന്ന അറനിയനിച.  കേചോരുണദ
പദതനി  നനിര്ത്തനിഫയനപറഞ്ഞെച്ച്  ഈ  സഭയകേത്തുള്ള  ഒരഅംഗഅം  ഫസക്രകട്ടറനിയറനിനച്ച്
മുന്നനില് നനിരചോഹചോരമനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്. ഇതച്ച് ജനങ്ങഫള വഞനിക്കലെകല്ല?  എന്തുഫകേചോണച്ച്
ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  ഇക്കചോരദഅം  എടുത്തു പറയന്നനില്ല?  കേചോരുണദ പദതനി നനിര്ത്തനിയനിട്ടനിഫല്ലന്നച്ച്
പറകയണ  ബചോധദത  ഗവണ്ഫമന്റെനിനനികല്ല?  ഒരു  എഅം.എല്.എ.  അഫല്ലങ്കെനില്
ഒരു  രചോഷസ്പീയക്കചോരന  നുണ  പറഞ്ഞുഫകേചോണച്ച്  രചോജദഅം  മുഴുവന  നടന്നചോല്
അതച്ച്  ശരനിയചോഫണന്ന  ചനിന്ത  ജനങ്ങളനില്  ഉണചോകുകേയനികല്ല?  എന്തുഫകേചോണച്ച്
മനനിമചോര്  ഇക്കചോരദഅം  തുറന  പറയന്നനില്ല;   കേചോരുണദ  പദതനി  നനിര്ത്തനി  എന്നച്ച്
ശസ്പീമതനി ഇ. എസച്ച്. ബനിജനികമചോള്ക്കച്ച് കതചോന്നലകണചോ?
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ശസ്പീമതനി  ഇ  .    എസച്ച്  .    ബനിജനികമചോള്:  സര്,  ശസ്പീ.  കമചോനസച്ച്  കജചോസഫെച്ച്  ഈ
വനിഷയഅം  അടനിയന്തരപ്രകമയമചോയനി  ഫകേചോടുത്തനിരുന.  ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതചോമസനിനച്ച്
അടനിയന്തരപ്രകമയഅം അനുവദനിചതുഫകേചോണച്ച് ശസ്പീ. കമചോനസച്ച് കജചോസഫെനിനച്ച് അടനിയന്തര
പ്രകമയത്തനിനച്ച് പകേരമചോയനി സബ്മനിഷന അനുവദനിച.  അങ്ങച്ച്  ഇവനിഫട ഒറയചോനചോയനി
ഇരനിക്കുന്നതുഫകേചോണചോണച്ച്  അങ്ങകയചോടച്ച്  ആരുഅം  അതച്ച്  പറയചോഫത  കപചോയതച്ച്.
സബ്മനിഷന അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെചോള് ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട ധനകേചോരദ വകുപ്പുമനനി അതനിനച്ച്
മറുപടനി  പറഞ്ഞെനിരുന.  കേചോരുണദ പദതനി നനിലെവനിലഫണനഅം ഫകേചോടുക്കചോനുണചോയനിരുന്ന
തുകേ  മുഴുവന  ഫകേചോടുത്തു  തസ്പീര്ത്തുഫവനഅം  ഇനനി  സര്ക്കചോര്  ആശുപത്രനികേളനിലെചോണച്ച്
പണഅം  ഫകേചോടുക്കചോനുള്ളഫതനഅം  130 കകേചോടനി  രൂപയഫട  വകൗചറുഅം   ബനഫപ്പെട്ടവയഅം
മചോത്രകമ  വന്നനിട്ടുളഫവനഅം  ഏഫതങ്കെനിലഅം  തരത്തനില്  പണഅം  ഫകേചോടുക്കചോനുഫണങ്കെനില്
ആ  പണവുഅം  സര്ക്കചോര്  ഫകേചോടുത്തുതസ്പീര്ക്കുന്നതചോഫണനഫമചോഫക്കയള്ള  മറുപടനി
പറയകേയണചോയനി.  കേചോരുണദ  പദതനി  തുടരുകേയചോണച്ച്.  അകദ്ദേഹഅം  നനിരചോഹചോരഅം
കേനിടക്കുനഫണങ്കെനില്  ഒരുപകക്ഷ  ശസ്പീ.  കമചോനസച്ച്  കജചോസഫഅം  അകദ്ദേഹത്തനിഫന്റെ
പചോര്ലെഫമന്റെറനി പചോര്ട്ടനിയനില് നനിനള്ള എഅം.എല്.എ.-മചോരുഅം കപചോയനി കേചോരദഅം ധരനിപ്പെനിചച്ച്
അകദ്ദേഹഫത്ത എഴുകന്നല്പ്പെനിചഫകേചോണ്ടുവരുഅം.  

ശസ്പീ  .   പനി  .   സനി  .   കജചോര്ജച്ച്: സര്, ഈ സഭയനില് ഗവണ്ഫമന്റെച്ച് ഉറപ്പെച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുഅം
ഈ മറുപടനി  കകേട്ട  എഅം.എല്.എ.  ആ സതദചോഗഹനിയഫട  അടുത്തനിരനിപ്പുണച്ച്.  ഞചോന
ഇകപ്പെചോള് അതച്ച് കേണനിട്ടച്ച് വരനികേയചോണച്ച്. അതച്ച് കമചോശമകല്ല?  സഭഫയയഅം ജനങ്ങഫളയഅം
ഫതറനിദരനിപ്പെനിക്കുന്ന   രചോഷസ്പീയ  കനതചോക്കനചോരുഫട  നടപടനിഫക്കതനിഫര  ശകമചോയ
ഇടഫപടലണചോകേണഫമന്നചോണച്ച് എഫന്റെ അഭനിപ്രചോയഅം.

ശസ്പീമതനി ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജനികമചോള്:  സര്, കേലെചോകേചോരനി ഫതചോഴനില്പരമചോയനി യചോത്ര
ഫചകയണനി വന്നകപ്പെചോഴുണചോയ ഒരു ദരന്തഫത്ത സഅംബനനിചചോണച്ച് ഞചോന പറഞ്ഞെതച്ച്.
രചോത്രനി  സമയത്തച്ച്  ഇങ്ങഫന  തനനിചച്ച്  യചോത്ര  ഫചയചോകമചോ  എന്ന  തരത്തനില്
കേലെചോകേചോരനചോരുഫട  സഅംഘടനകപചോലഅം  കബചോധപൂര്വ്വഅം  ചര്ച  നടത്തനിഫയന്നച്ച്
പറയന്നതച്ച്  നമുക്കച്ച്  ഒരു  കേചോരണവശചോലഅം  അഅംഗസ്പീകേരനിക്കചോന  കേഴനിയനില്ല.   നനിര്ഭയ
ഫകേചോല്ലഫപ്പെട്ടകപ്പെചോഴുഅം  ഇത്തരഅം  നനിലെപചോടചോണച്ച്  ഡല്ഹനിയനിഫലെ  അന്നഫത്ത  വനനിതചോ
മുഖദമനനികപചോലഅം  സശസ്പീകേരനിചതച്ച്.  രചോത്രനികേള്  എന  പറയന്നതച്ച്  പുരുഷനചോരുഫട
മചോത്രഅം  സശകേചോരദ  സശത്തചോഫണനഅം  അതനികലെയച്ച്  നുഴഞ്ഞുകേയറുന്ന  സ്ത്രസ്പീഫയ
ശചോരസ്പീരനികേമചോയഅം  മചോനസനികേമചോയഅം  തകേര്ക്കുന്ന  ഫപചോതുകബചോധഫത്ത  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന
ഇത്തരഅം സഅംഭവങ്ങള് തുടചനസ്പീക്കചോന രചോഷസ്പീയകേക്ഷനികേളുഅം എഫന്റെ സഹപ്രവര്ത്തകേരചോയ
എഅം.എല്.എ.-മചോരുഅം  പുരുഷസുഹൃത്തുക്കളുഅം   രചോഷസ്പീയ  അഭനിപ്രചോയ  വദതദചോസങ്ങള്
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മറന്നച്ച് സ്ത്രസ്പീകേള്ഫക്കചോപ്പെഅം നനില്ക്കണഫമന്നച്ച് അഭദര്തനിക്കുകേയചോണച്ച്.  എല്ലചോവരുഫടയഅം
പനിന്തുണ  ഇക്കചോരദങ്ങളനിലണചോകേണഅം.  സ്ത്രസ്പീകേഫള  അമ്മേയചോയഅം  സകഹചോദരനിയചോയഅം
മകേളചോയഅം പരനിഗണനിചച്ച് ബഹുമചോനനിക്കുന്ന സചോഅംസചോരനികേ നനിലെപചോടച്ച് സശസ്പീകേരനിക്കുന്നതച്ച്
നല്ലതചോയനിരനിക്കുഅം.  സ്ത്രസ്പീഫയ  പൂര്ണ  വദകനിയചോയനി  പരനിഗണനിക്കണഫമന്നച്ച്  ഈ
സഭകയചോടച്ച് ഞചോന അഭദര്തനിക്കുകേയചോണച്ച്.  കകേരളത്തനിഫലെ ബഹുഭൂരനിപക്ഷഅം സ്ത്രസ്പീകേളുഅം
അഭദസ്തവനിദദരചോണച്ച്.  എന്നചോല്  29 ശതമചോനഅം  സ്ത്രസ്പീകേള്  മചോത്രമചോണച്ച്  കസചോഷദല്
മസ്പീഡനിയ  ഉപകയചോഗനിക്കുന്നതച്ച്.  കസചോഷദല്  മസ്പീഡനിയ  ഉപകയചോഗനിക്കുന്ന  സ്ത്രസ്പീകേഫള
മചോനസനികേമചോയഅം  ഹവകേചോരനികേമചോയഅം  തകേര്ക്കചോനുഅം  സനചോര്ഗ്ഗഅം  പഠനിപ്പെനിക്കുവചോനു
ഫമത്തുന്ന   ആങ്ങളമചോഫരഫക്കചോണച്ച്  ഫപചോറുതനിമുട്ടനി  കസചോഷദല്  മസ്പീഡനിയകയചോടച്ച്  വനിട
പറകയണനിവന്ന സ്ത്രസ്പീകേള് ധചോരചോളമുണച്ച്.   എനനിക്കവഫര വദകനിപരമചോയനി അറനിയചോഅം.
1914 മുതല് മചോര്ചച്ച് എട്ടച്ച് വനനിതചോദനിനമചോയനി ആചരനിക്കുകേയചോണച്ച്.  ഞചോന ഉള്ഫപ്പെടുന്ന
പ്രസചോനങ്ങള്  നടത്തുന്ന  സനികമ്പചോസനിയങ്ങള്ക്കുഅം  റചോലെനികേള്ക്കുഅം  സമൂഹ
നനിര്മ്മേനിതനിയനില്  ഒരു  ഫചറനിയ  ചലെനഅംകപചോലഅം  ഉണചോക്കചോനചോകുന്നനിഫല്ലന്നചോണച്ച്
കതചോനന്നതച്ച്.  10  വര്ഷഅം മുമ്പച്ച് സചോധചോരണമല്ലചോയനിരുന്ന ഫമചോഹബല് കഫെചോണകേള്
ഇന്നച്ച്  സര്വ്വസചോധചോരണമചോയനിക്കഴനിഞ്ഞു.  ഇന്നച്ച്  നചോഅം  4G-യചോണച്ച്.  കറചോക്കറച്ച്
വനികക്ഷപണരഅംഗത്തച്ച്  ഒരു  ഉപഗഹവുമചോയനി  പറന്ന  നമ്മേള്  104  ഉപഗഹങ്ങള്
ഒരുമനിചച്ച് വനികക്ഷപനിക്കചോന പ്രചോപ്തനിയളളവരചോയനി. എന്നചോല് സ്ത്രസ്പീകേഫളക്കുറനിചളള നമ്മുഫട
സചോമൂഹനികേ  നനിര്മ്മേനിതനികേള്  എത്ര  പരനിമനിതമചോഫണന്നച്ച്  കനചോക്കണഅം.  സ്ത്രസ്പീ
കുടുഅംബത്തനിലഅം സമൂഹത്തനിലഅം കസചോഷദല് മസ്പീഡനിയയനിലഅം അഭനിപ്രചോയഅം പറഞ്ഞെചോല്
അപഹചോസദരചോക്കഫപ്പെടുന്ന  സചോഹചരദമുണചോകുഅം.  സ്ത്രസ്പീ  രചോഷസ്പീയക്കചോര്  അഭനിപ്രചോയ
പ്രകേടനഅം നടത്തനിയചോല്,  പുരുഷനചോര്ഫക്കചോപ്പെഅംനനിന്നച്ച് അജനികറഷനുകേള്ക്കച്ച് കനതൃതശഅം
നല്കേനിയചോല്  മചോധദമങ്ങള്  ഹലെഅംഗനികേചവയളള  ആകക്ഷപഹചോസദങ്ങള്  നടത്തനി
സദചോചചോരവനിരുദരചോയനി ചനിത്രസ്പീകേരനിക്കുകേയചോണച്ച് ഫചയ്യുന്നതച്ച്. 

എല്ലചോ  തചോലൂക്കുകേളനിലഅം  വനനിതചോ  കപചോലെസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന  എന്ന  ഗവര്ണറുഫട
നയപ്രഖദചോപന  പ്രസഅംഗഫത്ത  സശചോഗതഅം  ഫചയ്യുകേയചോണച്ച്.  പുരുഷകകേന്ദ്രസ്പീകൃത
സദചോചചോര  നനിര്മ്മേനിതനിയനില്  മചോറഅം  വരുകത്തണതുണച്ച്.  അതനിനച്ച്  ബനില്ലുഅം  നനിയമവുഅം
ഫകേചോണ്ടുമചോത്രഅം  സചോധനിക്കുഫമന്നച്ച്  കേരുതുന്നനില്ല.  ഞചോനുള്ഫപ്പെഫടയളള  സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കച്ച്
പുരുഷകകേന്ദ്രസ്പീകൃത  സമൂഹനനിര്മ്മേനിതനിയനില്  പങ്കുഫണന്ന  വസ്തുത  അഅംഗസ്പീകേരനിച
ഫകേചോണച്ച് പറയകേയചോണച്ച്,  ജനിഷയഅം സകൗമദയഅം നമ്മേള് പുറത്തറനിഞ്ഞെ കപരുകേളചോണച്ച്.
ഇനനിയഅം നനിശ്ശേബ്ദമചോയനി ഇത്തരഅം പസ്പീഡനങ്ങള്ക്കച്ച് ഇരയചോകുന്ന ഒരു സ്ത്രസ്പീയഅം ഇവനിഫട
ഉണചോകേചോന പചോടനില്ല.  ദ്രകൗപദനിയഫട ശപഥഅം കപചോഫലെ നമ്മുഫട കേലെചോകേചോരനി നടത്തനിയ
ശമഅം,  അവര്ക്കുകനഫര  ആക്രമണഅം  ഉണചോയകപ്പെചോള്  യഥചോര്തത്തനില്  ആ
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കേലെചോകേചോരനിയഫട  കപരച്ച്,  മുഖഅം  എന്നനിവ  നഷ്ടഫപ്പെട്ടു.  'ഇര'  എന്ന  പുതനിയ  കപരച്ച്
കേലെചോകേചോരനിക്കച്ച് സശസ്പീകേരനികക്കണനിവന.  പ്രശസ്തയചോയ കേലെചോകേചോരനിയചോണച്ച് അവര്.  ഈ
സഭയനില്  സഅംസചോരനിച  എല്ലചോ  ബഹുമചോനദരചോയ  അഅംഗങ്ങളുഅം  'ഇര'  എന്നചോണച്ച്
സൂചനിപ്പെനിചതച്ച്.  അവരുഫട  കപരുകപചോലഅം  നഷ്ടഫപ്പെട്ടനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്.  കപരുഅം  നചോടുഅം
ബനക്കളുഅം സുഹൃത്തുക്കളുഅം ഇരയച്ച് നഷ്ടമചോകുനഫവന്ന കവദനചോജനകേമചോയ അനുഭവഅം,
സമൂഹമദദത്തനില്  അപമചോനനിതയചോകുനഫവന്ന  അനുഭവഅം  ഒരു  പരചോതനികപചോലഅം
പറയചോന  നനിവൃത്തനിയനില്ലചോത്തവനിധഅം  സ്ത്രസ്പീകേഫള  നനിശ്ശേബ്ദരചോക്കുനഫവന്ന  വസ്തുതയഅം
ഫപചോതുസമൂഹഅം തനിരനിചറനികയണതുണച്ച്. അതുഫകേചോണച്ച് 'ഇര' എന്നച്ച് പറയന്ന പ്രകയചോഗഅം
തഫന്ന  അപമചോനമചോണച്ച്.  അപമചോനനിച  ദശ്ശേചോസനഫന  കേയചോമഅം  വചച്ച്
അഴനിക്കുളളനിലെചോക്കനിയ ഭസ്പീമനചോയ സഖചോവച്ച് ശസ്പീ. പനിണറചോയനി വനിജയഫന പ്രകതദകേമചോയനി
ഈ അവസരത്തനില് അഭനിനനനിക്കുകേയചോണച്ച്.  ഈ സര്ക്കചോരനില് സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കച്ച് പൂര്ണ
വനിശശചോസമുണച്ച്.  ദശ്ശേചോസനനചോര് അഴനിക്കുളളനിലെചോകുഫമന്ന കേചോരദത്തനില് യചോഫതചോരുവനിധ
തര്ക്കവുമനില്ല.  ഒരു  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന  കമചോശമചോയനി  ചനിത്രസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
നടത്തുന്ന  ശമങ്ങള്,  ഗൂഢചോകലെചോചനകേള്  നമ്മേള്  തനിരനിചറനികയണതുണച്ച്.  എല്ലചോ
അര്തത്തനിലഅം ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന സഅംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുളള പ്രതനിബദത ഞങ്ങള്ക്കുണച്ച്.
ദശ്ശേചോസനനചോര്  കേര്ശനമചോയനി  ശനിക്ഷനിക്കഫപ്പെടണഅം.  പലെകപ്പെചോഴുഅം  നനിയമത്തനിഫന്റെ
പഴുതുകേളനിലൂഫട കുറവചോളനികേള് രക്ഷഫപ്പെട്ടുകപചോകുന്ന സചോഹചരദങ്ങള് നമ്മേള് കേചോണനണച്ച്.
അവര്  ശനിക്ഷനിക്കഫപ്പെടത്തക്ക  വനിധത്തനില്,  കൃതദമചോയനി  എഫെച്ച്.ഐ.ആര്.  ഫഫ്രെയനിഅം
ഫചയ്യുന്നതടക്കമുളള  കേചോരദത്തനില്  നനിതചോന്ത  ജചോഗതയണചോകേണഅം.  മറച്ച്
കകേസ്സുകേളനിലണചോയതുകപചോലളള പനിഴവുകേള് കപചോലെസ്പീസച്ച് ഡനിപ്പെചോര്ട്ടച്ച്ഫമന്റെനിനച്ച് ഒരനിക്കലഅം
ഉണചോകേചോതനിരനിക്കുന്നതനിനുളള അതസ്പീവ ജചോഗത നമുക്കുണചോകകേണതുണച്ച്.  

നമ്മേള്  ഇന്നച്ച്  അനുഭവനിചഫകേചോണനിരനിക്കുന്ന കേടുത്ത പ്രശമചോണച്ച്  കവനലമചോയനി
ബനഫപ്പെട്ടുളളതച്ച്.  'ഭൂമനിഫക്കചോരു  ചരമഗസ്പീത'ത്തനില് 

'മൃതനിയഫട കേറുത്ത വനിഷപുഷ്പഅം വനിടര്ന്നതനിന -

നനിഴലെനില് നസ്പീ നചോഫള മരവനികക്ക,

ഉയനിരറനനിനമുഖത്തശ്രുബനിന്ദുക്കളചോല് 

ഉദകേഅം പകേര്ന വനിലെപനിക്കചോന

ഇവനിഫടയവകശഷനിക്കയനില്ലചോരു, മസ്പീ ഞചോനുഅം!'

എന്നച്ച്  പറയന്ന  ഒ.എന.വനി.-യഫട  കേവനിത  ഈ  കേചോലെഘട്ടത്തനില്  വളഫര
പ്രസകമചോണച്ച്. ഭൂമനിഫക്കചോരു ചരമഗസ്പീതഅം പറഞ്ഞെച്ച് വനിലെപനിചനിട്ടച്ച് ഒരു കേചോരദവുമനില്ല. കേവനി
വളഫര ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തചോടുകൂടനി കേണതച്ച് ഇന്നച്ച് നമ്മുഫട ജസ്പീവനിതത്തനില് സഅംഭവനിച
എനള്ളതചോണച്ച്. 
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സഅംസചോന  സര്ക്കചോര്  പ്രഖദചോപനിചനിരനിക്കുന്ന  ഹരനിത  കകേരളഅം  മനിഷന
പദതനിഫയ പ്രകതദകേമചോയനി സശചോഗതഅം ഫചയ്യുകേയചോണച്ച്.  ഈ പദതനി മലെയചോളനിയഫട
പ്രശഅം  മചോത്രമല്ല,  കലെചോകേത്തനിഫന്റെ  പ്രശമചോണച്ച്.  ഈ  വനിഷയത്തനില്  നമ്മേള്
ജചോഗരൂകേരചോകേണഅം.  44  നദനികേളുഅം  40  ലെക്ഷത്തനിലെധനികേഅം  കേനിണറുകേളുഅം  നമുക്കുണച്ച്.
കബചോര്ഫവല്ലുകേളുഫട  എണഅം  എത്രയചോഫണന്നതച്ച്  സഅംബനനിചച്ച്  നമുക്കുതഫന്ന
കൃതദമചോയനി  അറനിഞ്ഞുകൂടചോ.  അതനിനചോയനി  ഒരു  സര്കവ്വകപചോലഅം  നചോളനിതുവഫരയചോയനി
നടത്തനിയനിട്ടനില്ല.  കകേരളത്തനില്  എത്ര  കബചോര്ഫവല്ലുകേളുഫണനളളതച്ച്  സഅംബനനിചച്ച്
കൃതദമചോയ  സര്കവ്വകേള്  നടത്തണഅം.  റസ്പീചചോര്ജച്ച്  ഫചയചോന  കേഴനിയന്ന  കബചോര്
ഫവല്ലുകേളുഫട  എണഅം  കശഖരനികക്കണതുണച്ച്.  കബചോര്ഫവല്ലുകേള്  റസ്പീചചോര്ജച്ച്  ഫചയചോന
കേഴനിയഫമന്ന അറനിവുകപചോലഅം നമുക്കനിന്നച്ച് പരനിമനിതമചോണച്ച്.  

പ്ലചോസ്റ്റേനിക്കനിഫന്റെ  ഉപകയചോഗഅം  കുറയ്ക്കുന്നതുഅം  മചോലെനിനദസഅംസരണവുഅം  ഹജവ
പചക്കറനി കൃഷനിയഫട കപ്രചോതചോഹനവുഅം ഹരനിത കകേരള മനിഷന ലെക്ഷദഅം വയ്ക്കുനണച്ച്.
ഇഫതചോഫക്ക നമ്മുഫട വനിദദചോലെയങ്ങളനില് നനിനതഫന്ന ആരഅംഭനിക്കണഅം. പ്ലചോസ്റ്റേനിക്കനിഫന്റെ
ഉപകയചോഗഅം  കുറയചോനുളള നടപടനികേഫളയഅം ഗസ്പീന കപ്രചോകട്ടചോകക്കചോള് പ്രഖദചോപനഫത്തയഅം
സശചോഗതഅം ഫചയ്യുന.  ഹജവ കൃഷനിയനികലെയച്ച് തനിരനിയകേ എന്നതച്ച് വളഫര കവഗത്തനില്
നടത്തചോവുന്ന  കേചോരദമല്ല,  'കസഫെച്ച്  ടു  ഈറനി'-ല്  നനിന്നച്ച്  ഹജവ  കൃഷനിയനികലെയച്ച്
എത്തനികചരുന്നതചോയനിരനിക്കുഅം  ഉചനിതമചോയ ശനിപചോര്ശ എന്നച്ച് കേരുതുന. Water man
of India  എന്നച്ച് അറനിയഫപ്പെടുന്നതച്ച് രചോകജന്ദ്ര സനിഅംഗചോണച്ച്.  അകദ്ദേഹഅം രചോജസചോനനിഫലെ
തചോര്  മരുഭൂമനിയനില്  വരണ്ടുകപചോയ  അഞച്ച്  നദനികേഫള  പുനരുജസ്പീവനിപ്പെനിച  കേഥ
പലെകപ്പെചോഴുഅം ഫകേട്ടുകേഥ എനളള രസ്പീതനിയനിലെചോണച്ച് പരനിഗണനിക്കുന്നതച്ച്.  അതനിനുദചോഹരണഅം
ഈ  നചോട്ടനിലണച്ച്.  മഴക്കചോലെത്തച്ച്  ജലെസമൃദനിയളള  എഫന്റെ  നനികയചോജകേമണ്ഡലെഅം
കവനല്ക്കചോലെമചോയചോല് വറനിവരണ്ടുകപചോകുന. 3600  അടനി  ഉയരത്തനില് തചോമസനിക്കുന്ന
ഞങ്ങള് കുഴല് കേനിണറുകേഫളയചോണച്ച് പ്രധചോനമചോയഅം ആശയനിക്കുന്നതച്ച്. കേഴനിഞ്ഞെ രണച്ച്
വര്ഷമചോയനി  കുഴല്  കേനിണറുകേളനിഫലെ  ജലെ  വനിതചോനഅം  തചോഴ്ന്നതുമൂലെമുണചോയ
പ്രശങ്ങളുണചോയനിരുന.  അതച്ച്  റസ്പീചചോര്ജച്ച്  ഫചയ്യുന്നതനിനച്ച്  ഒരു മചോതൃകേ  സൃഷ്ടനിക്കചോന
കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണച്ച്.  സഅംസചോന  സര്ക്കചോര്  കുഴല്  കേനിണറുകേളുഅം  കേനിണറുകേളുഅം  റസ്പീചചോര്ജച്ച്
ഫചയ്യുന്നതുമചോയനി  ബനഫപ്പെട്ട  പ്രകതദകേ  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിക്കണഫമന്നച്ച്  ഈ
അവസരത്തനില് അഭദര്തനിക്കുകേയചോണച്ച്. 

കേസ്തൂരനി രഅംഗന റനികപ്പെചോര്ട്ടുമചോയനി ബനഫപ്പെട്ടച്ച് മചോര്ചച്ച് ആറചോഅം തസ്പീയതനി ഞങ്ങളുഫട
ജനില്ലയനില്  ഹര്ത്തചോല്  പ്രഖദചോപനിചനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്.  ഉമ്മേന  വനി.  ഉമ്മേനുഅം
കേസ്തൂരനി  രഅംഗനുഅം  മചോധവച്ച്  ഗചോഡ്ഗനിലഅം  വനകപചോയകപ്പെചോള്  അവഫര  നദചോയസ്പീകേരനിച,
ഉമ്മേന  വനി.  ഉമ്മേന  റനികപ്പെചോര്ട്ടച്ച്  എല്ലചോ  പ്രശങ്ങള്ക്കുഅം  പരനിഹചോരഅം  കേചോണഫമനഅം
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പ്രതനിപക്ഷഅം  രചോഷസ്പീയഅം  കേളനിക്കുകേയചോഫണനഅം  ഇന്നഫലെ  പറഞ്ഞെ  ആളുകേള്  അവര്
ഫകേചോണ്ടുവന്ന ഉമ്മേന വനി.  ഉമ്മേന റനികപ്പെചോര്ട്ടനിഫന തളളനി ആറചോഅം തസ്പീയതനി ഹര്ത്തചോല്
ആഹശചോനഅം  ഫചയ്തനിരനിക്കുന്നതനിഫന്റെ  അനകൗചനിതദഅം  ഈ  അവസരത്തനില്
സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയചോണച്ച്.   എന്നചോല് കേസ്തൂരനി  രഅംഗനുഅം മചോധവച്ച്  ഗചോഡ്ഗനിലഅം  ഉമ്മേന വനി.
ഉമ്മേനുഅം  ഞങ്ങളുഫട  നചോട്ടനിലണചോക്കുന്ന  പ്രശങ്ങഫള  സഅംബനനിചച്ച്  ഗകൗരവതരമചോയ
ചര്ച  ഈ  സഭയനിലണചോകേണഅം.  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ  അടനിയന്തര  പരനിഗണന
ഉണചോകകേണ വനിഷയമചോണനിതച്ച്.  ഉമ്മേന വനി.  ഉമ്മേഫന്റെയഅം കേസ്തൂരനി രഅംഗഫന്റെയഅം മചോധവച്ച്
ഗചോഡ്ഗനിലെനിഫന്റെയഅം കപരുകേള് പറഞ്ഞെച്ച് ഇനനിയഅം ഹസശരദജസ്പീവനിതഅം  നഷ്ടഫപ്പെടുത്തുന്ന
ഒരു സചോഹചരദഫത്തയഅം ഞങ്ങള്ക്കച്ച് അനുകൂലെനിക്കചോന കേഴനിയനില്ല.  

പ്ലചോകന്റെഷന  രഅംഗഅം  പ്രകതദകേമചോയനി  ചര്ച  ഫചയ്യുന്നതനിനുളള  ഗകൗരവതരമചോയ
ഇടഫപടലകേള്  സഅംസചോന  സര്ക്കചോരനിഫന്റെ  ഭചോഗത്തുനനിനണചോകേണഅം.
അടനിയന്തരമചോയനി  പ്ലചോകന്റെഷന  സ്റ്റേചോനഡനിഅംഗച്ച്  കേമ്മേനിറനി  വനിളനിചകൂട്ടണഅം.  കതചോട്ടഅം
ഫതചോഴനിലെചോളനികേളുഫട  പണനികേള്  അനനിശനിത  കേചോലെകത്തയച്ച്  നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുന്ന  തരഅം
ചര്ചകേളചോണച്ച്  കതചോട്ടഅം  കമഖലെയമചോയനി  ബനഫപ്പെട്ടച്ച്  നടക്കുന്നതച്ച്.  ലെക്ഷക്കണക്കനിനച്ച്
ഫതചോഴനിലെചോളനികേള്  പണനിഫയടുക്കുന്ന  കതചോട്ടഅം  കമഖലെയനില്  വരള്ചഫയത്തുടര്ന്നച്ച്
പണനി  നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുന്ന  സചോഹചരദമുണചോയചോല്  അതച്ച് കേടുത്ത  പ്രതനിസനനിക്കച്ച്
കേചോരണമചോകുഅം.  അതുഫകേചോണച്ച് കതചോട്ടഅം പചോകക്കജനിഫനപ്പെറനിയഅം അതനികനചോഫടചോപ്പെഅംതഫന്ന
ഈ  പ്രതനിസനനി  മറനികേടക്കുന്നതുമചോയനി  ബനഫപ്പെട്ടച്ച്  പ്ലചോകന്റെഷന  സ്റ്റേചോനഡനിഅംഗച്ച്
കേമ്മേനിറനി  അടനിയന്തരമചോയനി  വനിളനിചകൂട്ടനി  പ്രശങ്ങള്  ഗകൗരവതരമചോയനി  ചര്ച
ഫചയ്യുന്നതടക്കമുളള വനിഷയങ്ങഫള  സഅംബനനിചഅം ഇടഫപടലണചോകേണഫമനമചോത്രഅം
ഈ  അവസരത്തനില്  അഭദര്തനിക്കുകേയചോണച്ച്.  നനനിപ്രകമയഫത്ത  ഒരനിക്കല്കൂടനി
അനുകൂലെനിചഫകേചോണച്ച്  എഫന്റെ വചോക്കുകേള് നനിര്ത്തുന.

1.17 PM]
ശസ്പീമതനി  പനി  .    അയനിഷചോ  കപചോറനി :  സര്,  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  ഗവര്ണറുഫട

നയപ്രഖദചോപനത്തനികനലളള നനനി  പ്രകമയഫത്ത ഞചോന പൂര്ണമചോയഅം പനിന്തചോങ്ങുന.
നവകകേരള  നനിര്മ്മേനിതനിഫയന്ന കേര്മ്മേ പദതനി  വനിജയകേരമചോയനി  നടപ്പെനിലെചോക്കുന്നതനിനചോയനി
യചോഥചോര്തദ  കബചോധകത്തചോടുകൂടനിയളള  ഒരു  നയപ്രഖദചോപനമചോണച്ച്  ഇവനിഫട
നടത്തനിയനിട്ടുളളതച്ച്. ദൂരവദചോപകേമചോയ നല്ല ഫെലെമുണചോക്കുന്ന  പദതനിയചോണച്ച് നവകകേരള
മനിഷനനിലൂഫട ലെക്ഷദമനിടുന്നതച്ച്.  ജനകക്ഷമ നയങ്ങളുഫട കേചോരദക്ഷമമചോയ  നടപ്പെചോക്കലെചോണച്ച്
ഈ  സര്ക്കചോരനിഫന്റെ  ലെക്ഷദഫമന്നച്ച്  നമുക്കച്ച്  മനസനിലെചോക്കചോന  കേഴനിയഅം.  ഭരണത്തനില്
സുതചോരദതയഅം  ഉത്തരവചോദനിതശവുഅം  ഉറപ്പുവരുത്തനി  ഫപചോതുജനങ്ങള്ക്കച്ച്  കസവനഅം
പ്രദചോനഅം  ഫചയ്യുന്ന  സമഗ  നനിയമനനിര്മ്മേചോണഫമന്ന  പ്രഖദചോപനഅം  ജനങ്ങകളചോടുളള
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സര്ക്കചോരനിഫന്റെ പ്രതനിബദതയഫട  പ്രതനിഫെലെനഅം  തഫന്നയചോണച്ച്.  ഈ സര്ക്കചോരനിഫന്റെ
വനികേസന അജണ നമുക്കച്ച്  ഓകരചോ  കേചോരദങ്ങള് എടുത്തച്ച്  കനചോക്കനിയചോലഅം  കേചോണചോന
സചോധനിക്കുഅം.  വനികേസന  അജണയഫട  ഭചോഗമചോയചോണച്ച്  നചോലെച്ച്  ദകൗതദങ്ങള്
ഏഫറടുത്തനിട്ടുളളതച്ച്.  വനികേസന ലെക്ഷദത്തനില് മുഴുവന ആളുകേളുഫടയഅം സഹകേരണകത്തചോഫട
സമൂഹത്തനിഫലെ  ദര്ബ്ബലെ  വനിഭചോഗത്തനില്ഫപ്പെട്ടവരുഫട ഉന്നമനഅംകൂടനി  ലെക്ഷദമനിട്ടു
ഫകേചോണചോണച്ച് നവകകേരള മനിഷഫന്റെ പദതനികേള് നടപ്പെനിലെചോക്കചോന  കപചോകുന്നതച്ച്.  ഹരനിത
കകേരളഅം, ആര്ദ്രഅം, ഹലെഫെച്ച്, ഫപചോതുവനിദദചോഭദചോസ സഅംരക്ഷണ യജ്ഞഅം  എന്നസ്പീ നചോലെച്ച്
വനിഭചോഗങ്ങളചോണച്ച്  നവകകേരള  മനിഷനനില്  ഉള്ഫപ്പെടുന്നതച്ച്.  കകേരളത്തനിഫലെ  സമസ്ത
വനിഭചോഗഅം  ജനങ്ങളനിലഅം  മചോറമുണചോക്കുന്ന  തരത്തനില്  പുതനിയ  കകേരളഫത്ത
സൃഷ്ടനിക്കചോനുളള ലെക്ഷദഅം  ചനിട്ടഫപ്പെടുത്തനിഫക്കചോണച്ച്  ജനങ്ങഫളയചോഫകേ പങ്കെചോളനികേളചോക്കനി
ഫകേചോണ്ടുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമചോയചോണച്ച്  സര്ക്കചോര് മുകന്നചോട്ടച്ച്  കപചോകുന്നഫതന്നച്ച്  നമുക്കച്ച്
കേചോണചോന  കേഴനിയഅം.  ജനകക്ഷമ  ലെക്ഷദമുളള  നയങ്ങളുഫട  കേചോരദക്ഷമതയഅം
ശദചോപൂര്വ്വമചോയ നടപ്പെചോക്കലമചോണച്ച്  സര്ക്കചോരനിഫന്റെ ലെക്ഷദഅം.  കകേരളഅം  ഒ.ഡനി.എഫെച്ച്.
ആക്കനി  പ്രഖദചോപനിചതച്ച്  ഏറവുഅം  അഭനിമചോനമചോയനി  നമുക്കച്ച്  ഓര്ക്കചോന  കേഴനിയഅം.
നവഅംബര് ഒന്നനിനച്ച്  കകേരളത്തനിഫലെ ഗചോമസ്പീണ കമഖലെ മുഴുവന ഒ.ഡനി.എഫെച്ച്.  ആക്കനി;
അതചോയതച്ച്  ഫവളനിയനിട  വനിസര്ജനമുക  സഅംസചോനമചോക്കനി  മചോറനി.  സര്ക്കചോരനിഫന്റെ
പ്രഖദചോപനിത ലെക്ഷദഅം കനടനിഫയടുത്തുഫകേചോണച്ച് എഫന്റെ മണ്ഡലെത്തനിഫലെ മുനനിസനിപ്പെചോലെനിറനി
ഉള്ഫപ്പെഫടയള്ള ഗചോമസ്പീണ കമഖലെ മുഴുവന  ദനിവസങ്ങള്ക്കുമുമ്പുതഫന്ന ഒ.ഡനി.എഫെച്ച്.
ആയനി  പ്രഖദചോപനിച.   അഫതനനിക്കച്ച്  അഭനിമചോനകത്തചോഫട  പറയചോന സചോധനിക്കുനണച്ച്.
അതനില്  വലെനിയ  കതചോതനിലള്ള  ജനപങ്കെചോളനിത്തഅംകൂടനി  ഉണചോയനിട്ടുഫണനള്ളതച്ച്
സകന്തചോഷകത്തചോഫട ഓര്ക്കചോന കേഴനിയഅം.  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട മുഖദമനനിയഅം മനനിമചോരുഅം
കനതൃതശഅം  ഫകേചോടുക്കുന്ന  ഈ  പദതനിയനില്  കേകസുണചോക്കനിഫക്കചോടുക്കചോന  എത്ര
ആളുകേളചോണച്ച് മുകന്നചോട്ടുവന്നതച്ച്. ഞങ്ങള് കയചോഗഅം വനിളനിചകൂട്ടനിയകപ്പെചോള്, സര്ക്കചോരനിഫന്റെ
ഹപസ  ഫകേചോണ്ടുമചോത്രഅം  തനികേയന്നനിഫല്ലങ്കെനില്,  പലെ  സഅംഘടനകേളുഅം  സഹചോയഅം
നല്കേചോഫമനപറഞ്ഞെച്ച്   മുകന്നചോട്ടുവന.  ഈ  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ  ഓകരചോ  പദതനിയഅം
ജനങ്ങളുകടതചോഫണന്നച്ച്  കബചോധദഫപ്പെടുത്തുന്ന  തരത്തനിലള്ള  പങ്കെചോളനിത്തമുണചോയനി
എനള്ളതച്ച് എനനിക്കുകൂടനി കബചോധദമുള്ളതുഫകേചോണചോണച്ച് ഞചോനനിവനിഫട സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്.  

മചോര്ചച്ച്  31-ഓഫട  കകേരളത്തനില്  പൂര്ണമചോയഅം  ഹവദത്യുതസ്പീകേരണഅം
നടപ്പെചോക്കനിഫക്കചോണച്ച്  സചോധചോരണക്കചോരചോയ  ജനങ്ങളനികലെയച്ച്  ഈ  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്
എത്തനികചരുകേയചോണച്ച്.   എഫന്റെ മണ്ഡലെത്തനിലള്ഫപ്പെഫടയള്ള ചനിലെ പഞചോയത്തുകേള്
അതനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനഅം  പൂര്ണമചോയഅം  നടത്തനിക്കഴനിഞ്ഞെനിരനിക്കുന.  കേഴനിഞ്ഞെ
ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ  കേചോലെത്തുഅം  സമ്പൂര്ണ  ഹവദത്യുതസ്പീകേരണഅം
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നടപ്പെചോക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനില്നനിനഅം  വദതദസ്തമചോയനി  ഓകരചോരുത്തരുഫടയഅം  അടുത്തു
കപചോയനി സര്കവ്വ ഫചയ്തച്ച്  കേറണച്ച് കേനിട്ടചോന മചോര്ഗ്ഗമനില്ലചോത്തവഫര കേഫണത്തുകേയഅം ഒരു
ഭനിത്തനികപചോലമനില്ലചോത്ത   വസ്പീടുകേളനില്  ഭനിത്തനിഫകേട്ടനി  വയറനിഅംഗച്ച്  ഫചയ്തച്ച്  കേണക്ഷന
നല്കുന്നതനിനച്ച്  ഞചോനുഅം  സചോക്ഷനിയചോയനിട്ടുണച്ച്.  സര്ക്കചോരനിഫന്റെ  പണഅംകൂടചോഫത
പലെരുഫടയഅം  സഅംഭചോവനകേള്  കചര്ത്തച്ച്,  ജനങ്ങഫളകടനി  അതനില്  ഉള്ഫപ്പെടുത്തനി
ഫക്കചോണചോണച്ച്  ആ പദതനിയഅം  നടപ്പെചോക്കുന്നതച്ച്.   മചോര്ചച്ച്  31-ഓഫട  എല്ലചോ  വസ്പീടുകേളുഅം
ഹവദത്യുതസ്പീകേരനിച ഒരു സഅംസചോനമചോയനി കകേരളഅം മചോറുഅം.  ഇതച്ച് കകേരളത്തനിനച്ച് മചോത്രമല്ല
കലെചോകേത്തനിനുതഫന്ന മചോതൃകേയചോഫണനള്ളതനിനച്ച് യചോഫതചോരു സഅംശയവുമനില്ല.  

നഷ്ടഫപ്പെട്ട  കേചോര്ഷനികേ  സഅംസചോരഅം  തനിരനിചപനിടനിക്കചോന  അകഹചോരചോത്ര
പരനിശമമചോണച്ച്  ഈ  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  നടത്തുന്നതച്ച്.  സശകേചോരദ  കുത്തകേ  കേമ്പനനികേള്
ഹകേവശഅം  വചനിരുന്ന  സലെങ്ങള്വഫര  പനിടനിഫചടുത്തച്ച്  വനിത്തനിറക്കനി  വനിളഫവടുപ്പെച്ച്
നടത്തനിഫക്കചോണചോണച്ച്  ഈ  സര്ക്കചോര്  മുകന്നചോട്ടുകപചോകുന്നതച്ച്;  അടുത്ത  കേചോലെത്തച്ച്
ആറന്മുളയനില് ഫകേചോയ്ത്തുതവഅം നടത്തനിയതച്ച് നമ്മേള് കേണതചോണച്ച്.  മറള്ളവര് കേയടക്കനി
വചനിരുന്ന  സലെങ്ങള്  ഏഫറടുത്തുഫകേചോണ്ടുഅം  സമൂഹകത്തചോടുള്ള  പ്രതനിബദത
കേചോണനിചഫകേചോണ്ടുമുള്ള സര്ക്കചോരനിഫന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തനിഫന്റെ ഫതളനിവുകേളചോണനിഫതല്ലചോഅം.
ഈ സര്ക്കചോര് അധനികേചോരഅം ഏഫറടുത്തതനിനുകശഷഅം ഏഴചോയനിരത്തനിലെധനികേഅം ഏക്കര്
സലെത്തച്ച്  പുതനിയതചോയനി  കൃഷനിയനിറക്കനി.  ആറന്മുള,  ഫമത്രചോന  കേചോയല്,  റചോണനി
കേചോയല്  എന്നനിവഫയല്ലചോഅം  സഅംസചോരനിക്കുന്ന  സചോക്ഷദപത്രങ്ങളചോണച്ച്.  ആറന്മുളയനില്
വനിത്തനിറക്കനിയതനിഫന  പരനിഹസനിച  പ്രതനിപക്ഷഅം  ഇന്നനികപ്പെചോള്  ഇവനിഫടയനില്ല.
അവര്ക്കനികപ്പെചോള് എന്തചോണച്ച് പറയചോനുള്ളഫതന്നച്ച് അറനിയണഅം.  

ഫനല് കൃഷനി മചോത്രമല്ല പചക്കറനി കൃഷനിഫയയഅം ഹജവ പചക്കറനി കൃഷനിഫയയഅം
കപ്രചോതചോഹനിപ്പെനിക്കുനണച്ച്.  അഫതല്ലചോഅം നവകകേരള മനിഷഫന്റെ ഭചോഗമചോയനി വരുനണച്ച്.
എല്ലചോ  മണ്ഡലെങ്ങളനിഫലെയഅം  മുഴുവന  ആളുകേഫളയഅം  സഅംഘടനിപ്പെനിചഫകേചോണ്ടുഅം
കുടുഅംബശസ്പീഫയ ശകനിഫപ്പെടുത്തനിഫക്കചോണ്ടുഅം എല്ലചോ വസ്പീട്ടുകേചോഫരയഅം കബചോധവല്ക്കരനിച
ഫകേചോണ്ടുഅം  ഹരനിത  കകേരളഅം  പദതനിയനില്കടനി  വലെനിഫയചോരു  മചോറഅം  വന്നനിട്ടുണച്ച്
എനള്ളതുഅം  നമുക്കച്ച്  കേചോണചോന  കേഴനിയഅം.  മചോലെനിനദകമ്പചോരമചോക്കനി  ഈ  നചോടനിഫന
നചോശമചോക്കുന്ന  രസ്പീതനി   മചോറനിഫയടുക്കുന്നതനിനച്ച്  ശകമചോയ  ഇടഫപടല്  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്
ആരഅംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  

അതുകപചോഫലെയചോണച്ച്  ജലെകസചോതസ്സുകേള്  സഅംരക്ഷനിക്കചോനുള്ള  നടപടനികേള്.
കേടുത്ത  ഫവല്ലുവനിളനിയചോയനി  നമ്മുഫട  മുമ്പനില്  നനില്ക്കുന്ന  വരള്ച  എങ്ങഫന
പ്രതനികരചോധനിക്കണഅം  എനള്ളതനിഫനപ്പെറനി  നല്ല  കേചോഴ്ചപ്പെചോടച്ച്  ഈ  ഗവണ്ഫമന്റെനിനുണച്ച്.
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അതനിഫന്റെ ഭചോഗമചോയനി ഹരനിത കകേരളഅം പദതനിയനില്  ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തചോഫടയള്ള
ഒകട്ടഫറ  ഹപലെറച്ച്  കപ്രചോജക്ടുകേള്  നടപ്പെചോക്കുനണച്ച്.  ഹജവപചക്കറനി  കൃഷനിഫയയഅം
ജലെകസചോതസനിഫനയഅം സഅംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച് അര്ബന ഏരനിയയനില് ജലെസഅംരക്ഷണ
പ്രവര്ത്തനഅം നടത്തചോനുള്ള ഒരു പദതനികൂടനി നടപ്പെചോക്കുന. ഇക്കചോരദത്തനില് ജനങ്ങള്
ഒറഫക്കട്ടചോയനി  നനില്ക്കുനണച്ച്.  വരള്ചയമചോയനി  ബനഫപ്പെട്ടച്ച്  ഈ  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്
വലെനിയകതചോതനിലള്ള  ഭസ്പീഷണനിയചോണച്ച്  കനരനിടുന്നതച്ച്.   അതനിനച്ച്  പണഅം  ഒരു
പ്രശകമയഫല്ലന്നച്ച് ഗവണ്ഫമന്റെച്ച് പറഞ്ഞെനിട്ടുണച്ച്.  ഒന്നചോഅം തസ്പീയതനി മുതല് ഫവള്ളത്തനിനച്ച്
പ്രയചോസഅം  അനുഭവഫപ്പെടുന്ന  സലെങ്ങളനിഫലെല്ലചോഅം  പണഅം  ഫകേചോടുത്തച്ച്  ടചോങ്കെര്
കലെചോറനികേളനില്  ഫവള്ളഅം  എത്തനിക്കചോനുഅം  ഉള്ള കേനിണറുകേളുഫട  പരമചോവധനി
അറകുറപ്പെണനികേള്  ഫചയചോനുഅം  സര്ക്കചോര്  നടപടനി   സശസ്പീകേരനിച.   ഞങ്ങഫളചോഫക്ക
ആ  കയചോഗങ്ങളനില്  പഫങ്കെടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞെ  ഡനിസഅംബര്  8-നച്ച്  50000
കേനിണറുകേളചോണച്ച്  റസ്പീചചോര്ജച്ച്  ഫചയചോന  നടപടനി  സശസ്പീകേരനിചതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞെ
ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ കേചോലെത്തച്ച്  വരള്ചയഫട സമയഫത്തല്ലചോഅം  ജനില്ലചോതലെത്തനില് വലെനിയ
കയചോഗങ്ങള്  കൂടനി  അന്നഫത്ത  മുഖദമനനി  ശസ്പീ.  ഉമ്മേന  ചചോണനി  ധചോരചോളഅം
പ്രഖദചോപനങ്ങള്  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.    അകട്ടത്തനില്  ഒരു  പ്രഖദചോപനഅം  എനനിക്കുഅം
കേനിട്ടനിയനിട്ടുണച്ച്.  എഫന്റെ  മണ്ഡലെത്തനിഫലെ  നനിര്ജസ്പീവമചോയനിരുന്ന  അഞച്ച്  കുടനിഫവള്ള
പദതനികേള്ക്കച്ച്  50  ലെക്ഷഅം  രൂപ  തരചോഫമന്നച്ച്  വചോഗചോനഅം  നല്കുകേയഅം  അതച്ച്  ജനില്ലചോ
പഞചോയത്തുവഴനി ഫചയചോന പറയകേയഅം ഫചയ്തനിട്ടച്ച് രണച്ച് മചോസഅം കേഴനിഞ്ഞെകപ്പെചോള് അതച്ച്
ഫകേചോടുക്കചോന  കേഴനിയനിഫല്ലനപറഞ്ഞെച്ച്  ഒരു  കേടലെചോസച്ച്  വന.  കേഴനിഞ്ഞെ  കയചോഗഅം
കൂടനിയകപ്പെചോള്  അന്നനിതച്ച്  കകേട്ടവഫരചോഫക്ക  ഞങ്ങകളചോടച്ച്  ഈ  കേചോരദങ്ങള്
സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുഫണനള്ളതുഅം ഞചോന ഓര്ക്കുകേയചോണച്ച്.   ഈ സര്ക്കചോര് വചോഗചോനങ്ങള്
മചോത്രമല്ല  അതനിഫന്റെ  നടപടനികേള്കൂടനി   ഫചയകപചോകുന  എനള്ളതചോണച്ച്  കേചോണചോന
സചോധനിക്കുന്നതച്ച്.   പ്രകൃതനിഫയ മറന്നച്ച് പ്രവര്ത്തനിചതനിഫന്റെ ഏറവുഅം വലെനിയ ദരന്തമചോണച്ച്
ഇന്നച്ച്  കനരനിട്ടുഫകേചോണനിരനിക്കുന്നതച്ച്  എനള്ളതുകൂടനി  നചോഅം  ഓര്കക്കണതുണച്ച്.
അതുഫകേചോണചോണച്ച്  ഹരനിത  കകേരളഅം  പദതനിയനിലൂഫട  കുറകയഫറ  മചോറങ്ങളുണചോക്കചോന
ഈ  സര്ക്കചോര്  ശമനിചഫകേചോണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ആ  കേചോരദത്തനില്  നമ്മേഫളല്ലചോവരുഅം
ഒറഫക്കട്ടചോയനി നനിന്നച്ച് ഇടഫപകടണതുണച്ച്. ഹരനിത കകേരളഅം പദതനിയനില് ഉള്ഫപ്പെടുത്തനി
വചോട്ടര്  റസ്പീ-ചചോര്ജുഅം  ഹജവ  പചക്കറനി  കൃഷനിയഫമചോഫക്ക  കപ്രചോതചോഹനിപ്പെനിക്കചോന
ഗചോമഗചോമചോന്തരങ്ങളനിലഅം  വചോര്ഡച്ച്  തലെങ്ങളനിലമുള്ഫപ്പെഫട  ശകമചോയ  ഇടഫപടലഅം
അതനിനച്ച്  വലെനിയ  കതചോതനിലള്ള  പ്രതനികേരണങ്ങളുഅം  കേനിട്ടനിഫക്കചോണനിരനിക്കുന  എനള്ളതുഅം
ഈ  അവസരത്തനില്  ഓര്ക്കുകേയചോണച്ച്.  വസ്തു  അളക്കചോന  ഫചല്ലുകമ്പചോള്  കേകയറ
മുണചോയനിരുന്നതച്ച്  ഒഴനിപ്പെനിചതരചോനുഅം  അതനിര്ത്തനി  കേല്ലുകേള്  സചോപനിക്കചോനുഫമചോഫക്ക
ജനങ്ങള് മുകന്നചോട്ടച്ച് വന്നനിട്ടുണച്ച് എനള്ളതുഅം ഈ അവസരത്തനില് ഓര്ക്കുന.  
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ആകരചോഗദകമഖലെയനിലഅം  വലെനിയകതചോതനിലള്ള  മചോറമുണചോക്കചോന  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണച്ച്.

ആശുപത്രനികേള്  കരചോഗസ്പീസകൗഹൃദമചോക്കചോനുള്ള  നടപടനികേള്  സശസ്പീകേരനിച.  കേഴനിഞ്ഞെ

ഇടതുപക്ഷ  സര്ക്കചോരനിഫന്റെ  കേചോലെത്തചോണച്ച്  ഫകേചോട്ടചോരക്കര  മണ്ഡലെത്തനില്   തചോലൂക്കച്ച്

ആശുപത്രനിക്കുകവണനി നല്ല  ഫകേട്ടനിടങ്ങള് നനിര്മ്മേനിചതച്ച്.  യ.ഡനി.എഫെച്ച്.  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്

അധനികേചോരത്തനില്  വന്നകപ്പെചോഴചോണച്ച്  കട്രേചോമചോ  ഫകേയര്  യൂണനിറച്ച്  പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കചോനുള്ള

ഫകേട്ടനിടത്തനിഫന്റെ പണനി പൂര്ത്തസ്പീകേരനിചതച്ച്. അനമുതല് ഇനവഫര ആ ഫകേട്ടനിടത്തനിഫന്റെ

പണനി പൂര്ത്തസ്പീകേരനിചതല്ലചോഫത കട്രേചോമചോ ഫകേയര് ഫെഅംഗ്ഷന ഫചയചോന കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടനില്ല.

ബഹുമചോനദയചോയ  ആകരചോഗദ  വകുപ്പുമനനി  ഇകപ്പെചോള്  അതനിനചോവശദമചോയ  സര്വ്വ

സചോധനങ്ങളുഅം നല്കേചോനുള്ള ഏര്പ്പെചോടുകേള് ഫചയ്തനിട്ടുണച്ച്  എനള്ളതച്ച് സകന്തചോഷകത്തചോഫട

ഞചോന ഓര്ക്കുന.   ആവശദത്തനിനച്ച് കഡചോകര്മചോരുഫടയഅം കനഴ്സുമചോരുഫടയഅം കസവനഅം

ലെഭദമചോക്കുഫമന്നച്ച്  ഈ  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  പറഞ്ഞെനിട്ടുണച്ച്.  ചനികേനിതയഫട  കപരനിലള്ള

ചൂഷണഅം  ഒഴനിവചോക്കചോനുഅം  ഫസ്റ്റേന്റെനിഫന്റെ  വനിലെ  കുറചനല്കുന്നതച്ച്  നടപ്പെചോക്കചോനുമുള്ള

ശകമചോയ നടപടനി സശസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  

വനിദദചോഭദചോസ  കമഖലെയനില്  വലെനിഫയചോരു  മചോറമചോണണചോകേചോന  കപചോകുന്നതച്ച്.
ഞചോന അതനിനച്ച് കനര്സചോക്ഷനിയചോണച്ച്. സമഗ വനിദദചോഭദചോസ യജ്ഞത്തനികലെയചോണച്ച് ഈ
സര്ക്കചോര്  കപചോകുന്നതച്ച്.   ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്   സ്കൂളുകേഫളയഅം  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേഫളയഅം
മനികേവനിഫന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളചോക്കനി  മചോറന്ന നടപടനികേള് ശകമചോക്കനി  വരുനണച്ച്.   എഫന്റെ
മണ്ഡലെത്തനിഫലെ  കബചോയ്സച്ച്  ഹയര്  ഫസക്കണറനി  സ്കൂളനിഫന്റെ  ഫകേട്ടനിടഅം  പഴയ
തചോയതുഫകേചോണച്ച്  പുതനിയ  ഫകേട്ടനിടഅം  നനിര്മ്മേനിക്കചോന  കേഴനിഞ്ഞെ  അഞച്ച്  വര്ഷക്കചോലെവുഅം
ഞങ്ങള് എഴുതനിഫക്കചോടുത്തനിട്ടച്ച്   ഒരു നയചോ ഹപസകപചോലഅം  കേനിട്ടനിയനിട്ടനില്ല.  കേഴനിഞ്ഞെ
ഇടതുപക്ഷ ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ കേചോലെത്തച്ച് അനുവദനിച  ഒരു കബചോക്കല്ലചോഫത  ഒരു നല്ല
ഫകേട്ടനിടമനില്ലചോതനിരുന്നനിടത്തച്ച്  വലെനിയ  കതചോതനിലള്ള  മചോറമചോണണചോയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  പത്തച്ച്
കകേചോടനി  രൂപയഫട  അടങ്കെല്  പദതനികയചോടുകൂടനി  അന്തചോരചോഷ  നനിലെവചോരത്തനികലെയച്ച്
എത്തനിക്കചോനുള്ള  ശമഅം  തുടങ്ങനി.  ഈ  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  അധനികേചോരത്തനില്
വന്നതനിനുകശഷഅം  എഫന്റെ  മണ്ഡലെത്തനിഫലെ  മറച്ച് രണ്ടുമൂന്നച്ച്  ഹയര്  ഫസക്കണറനി
സ്കൂളുകേളുഫട കശചോചദചോവസ മചോറചോന രണര കകേചോടനി രൂപ വസ്പീതഅം  തന്നനിട്ടുഫണനള്ളതച്ച്
ഈ  അവസരത്തനില്  ഞചോന  ഓര്ക്കുന.  ഹയര്  ഫസക്കണറനി  സ്കൂളുകേഫള
ഇന്റെര്നചോഷണല് ഫലെവലെനികലെയച്ച് മചോറന്നതനിഫന്റെ പ്രവര്ത്തനഅം എല്ലചോ മണ്ഡലെങ്ങളനിലഅം
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനിനുകവണനി  വലെനിയ  കതചോതനിലള്ള  പ്രതനികേരണങ്ങളചോണച്ച്
വരുന്നതച്ച്.  നവകകേരള  മനിഷനവഴനി  ജനങ്ങളനികലെയ്ക്കുള്ള  ഇറങ്ങനിഫചല്ലലെനിഫന്റെ  ഏറവുഅം
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വലെനിയ  സചോക്ഷദഅം  നമുക്കച്ച്  കേചോണചോന  കേഴനിയഅം.  ഒരു  കബചോക്കുതഫന്ന
പണനിഞ്ഞുതരചോഫമന്നതുള്ഫപ്പെഫട  ചനിലെര്  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്.  ഇന്നഫലെ  നടന്ന
കയചോഗത്തനില്  പലെരുഅം  വന്നനിട്ടച്ച്  ഇത്ര ആയനിരഅം  രൂപ   തരചോഫമനമുള്ള ഓഫെറുകേള്
തന്നനിട്ടുണച്ച്.  അങ്ങഫനഫയല്ലഅം  ജനങ്ങളുഫട  വലെനിയകതചോതനിലള്ള  പങ്കെചോളനിത്തഅം
ഈ  സര്ക്കചോരനിഫന്റെ  നടപടനികേളുമചോയനി  ബനഫപ്പെട്ടച്ച്  വരുനണച്ച്  എനള്ളതുഅം
സകന്തചോഷകേരമചോണച്ച്.  ഹയര്  ഫസക്കണറനി  സ്കൂളുകേള്  ഹഹഫടകേച്ച്  ആക്കുനണച്ച്;
മനികേവനിഫന്റെ  കകേന്ദ്രമചോക്കുനണച്ച്;  ഡനിജനിറല്  കചോസച്ച്  റൂമുകേള്  വരുനണച്ച്;
ഇഫതല്ലചോഅം  വളഫര ശകദയമചോണച്ച്.  എന.എസച്ച്.കേക്യൂ.എഫെച്ച്.(നചോഷണല്  സനില്
കേശചോളനിഫെനികക്കഷന  ഫഫ്രെയനിഅംവര്ക്കച്ച്)-കലെക്കച്ച്  നമ്മേള്  മചോറണഅം.  2013-ല്  എടുത്ത
ഈ  തസ്പീരുമചോനത്തനിനച്ച്  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  ഒരു  നടപടനിയഅം  ഇതുവഫര
സശസ്പീകേരനിചനില്ല. എന്തുഫകേചോണചോണനിതച്ച് നടപ്പെചോക്കചോഞ്ഞെഫതന്നച്ച് അന്നഫത്ത വനിദദചോഭദചോസ
വകുപ്പു  മനനികയചോടച്ച്  ഞങ്ങള്  കചചോദനിചനിട്ടുള്ളതചോണച്ച്.  ഇതനിഫന്റെഫയല്ലചോഅം  ഭചോരഅം  ഈ
സര്ക്കചോര്  ഏഫറടുകക്കണനിവന്നനിരനിക്കുന്ന  സനിതനിവനികശഷമചോണള്ളതച്ച്.  നനിലെവനിലള്ള
സനിലെബസനില്  പഠനിചചോല്  ഒരചോള്ക്കുഅം  കജചോലെനി  കേനിട്ടചോത്ത  അതസ്പീവ  ഗുരുതരമചോയ
പ്രശമുണച്ച്.  അതനിഫനഫയല്ലചോഅം മചോറനിഫയടുക്കചോന ഈ ഗവണ്ഫമന്റെച്ച് വലെനിയകതചോതനിലള്ള
പ്രശങ്ങള് കനരനികടണനിവരുനണച്ച് എനള്ളതുഅംകൂടനി ഇവനിഫട സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയചോണച്ച്.  

അതുകപചോഫലെ  ഹകൗസനിഅംഗനിഫനക്കുറനിചച്ച്  ഇവനിഫട  സൂചനിപ്പെനിച.  വസ്പീടച്ച്  എന്ന
സങ്കെല്പ്പെഅം ജസ്പീവനിക്കചോനുള്ളതുകൂടനിയചോക്കനി ഹലെഫെച്ച് എന്ന കപരച്ച് ഫകേചോടുത്തുഫകേചോണചോണച്ച്
സര്ക്കചോര് നടപടനി സശസ്പീകേരനിക്കുന്നതച്ച്. അഞച്ച് വര്ഷക്കചോലെയളവനിനുള്ളനില് 4.32 ലെക്ഷഅം
ഭവനരഹനിതര്ക്കച്ച്  വസ്പീടച്ച്  നല്കുന്നകതചോഫടചോപ്പെഅം  അവര്ക്കച്ച്  ജസ്പീവനിക്കചോനുള്ള
സചോഹചരദങ്ങളുഅം ഫകേചോടുക്കുനണച്ച്.  

ഇന്നനിവനിഫട  നനിറഞ്ഞുനനിന്നതച്ച്  സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷയമചോയനി  ബനഫപ്പെട്ട ചര്ചകേളചോണച്ച്.
കചചോകദദചോത്തരകവള  പ്രതനിപക്ഷഅം  ബഹനിഷ്കരനിച.  കുറകൃതദങ്ങളുമചോയനി  ബനഫപ്പെട്ട
ചര്ചകേള് കചചോദദചോത്തര കവളയനില് വളഫര സജസ്പീവമചോയനി വന്നനിട്ടുണച്ച്.  അകതചോഫടചോപ്പെഅം
സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷ നസ്പീണചോല് വചോഴഫട്ടഫയന്നച്ച് പറഞ്ഞുഫകേചോണചോണച്ച് പ്രതനിപക്ഷഫത്ത ഒരഅംഗഅം
ഇന്നഫത്ത അടനിയന്തര പ്രകമയഅം  അവസചോനനിപ്പെനിചതച്ച്.  ഇങ്ങഫനഫയചോരു അടനിയന്തര
പ്രകമയഅം അവതരനിപ്പെനിക്കചോനുഅം ഇങ്ങഫന സഅംസചോരനിക്കചോനുഅം എന്തച്ച് ധചോര്മ്മേനികേതയചോണച്ച്
അവര്ക്കുള്ളഫതന്നച്ച്  ഞങ്ങള്  ആകലെചോചനിചച്ച്  കപചോകുകേയചോണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞെ
ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ കേചോലെത്തച്ച്  സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷയമചോയനി ബനഫപ്പെട്ടച്ച്  എത്രഫയത്ര പ്രശങ്ങള്
ഇവനിഫടയണചോയനിട്ടുണച്ച്;  അതനില്  നടപടനിഫയടുക്കചോന  എന്തച്ച്  പ്രയചോസങ്ങളുണചോയനിട്ടുണച്ച്;



496 കകേരള നനിയമസഭ ഫഫെബ്രുവരനി 27, 2017

എത്ര സമരങ്ങള് കവണനിവന്നനിട്ടുണച്ച്.  അതനിഫന്റെ കൃതദമചോയ ഉത്തരഅം ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട
മുഖദമനനി  ഇവനിഫട  സൂചനിപ്പെനിചകേഴനിഞ്ഞു.  അവരുഫട  കേചോലെത്തച്ച്   കകേചോണ്ഗസനിഫന്റെ
പചോര്ട്ടനി  ഓഫെസ്പീസനില് നടന്ന മരണഫത്ത സഅംബനനിചച്ച്  പറഞ്ഞു.  എന്നനിട്ടച്ച്   ഇവനിഫട
ഫവറുഫത മുതലെക്കണസ്പീര്  ഒഴുക്കനിഫക്കചോണച്ച്  സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷ  നസ്പീണചോള്  വചോഴഫട്ടഫയന്നച്ച്
കേണ്ഠകക്ഷചോഭഅം  നടത്തുകേയചോണച്ച്.  സുനനചോ  പുഷ്ക്കറനിനുണചോയ  അനുഭവഫമന്തചോണച്ച്;
അവരുഫട പചോര്ട്ടനിയനില്ഫപ്പെട്ടവര്ക്കുള്ള അനുഭവങ്ങഫളന്തചോണച്ച്?  സ്ത്രസ്പീയചോയനി  ഒരചോഫളങ്കെനിലഅം
അവനിഫടയകണചോ?  കേഴനിഞ്ഞെതവണ  അബദഅം  പറനിയതുകപചോഫലെ  ഒരചോളുണചോയനിരുന.
അവര്ക്കച്ച്  മനനിസചോനഅം  ഫകേചോടുത്തു.  ഇത്തവണയഅം  അതനിനുമുനപുഅം  സ്ത്രസ്പീകേളചോയനി
ആരുമനില്ല.  സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കച്ച്  യചോഫതചോരു  അഅംഗസ്പീകേചോരവുഅം  നല്കേചോഫത  വര്ത്തമചോനത്തനില്
കടനിമചോത്രഅം  നല്കുന്ന  ആള്ക്കചോരചോണച്ച്  അവനിഫട  ഇരനിക്കുന്നഫതനള്ളതച്ച്   നമുക്കച്ച്
ഓര്ക്കചോഅം.  

ജനിഷയഫട  കേചോരദഅം,  ആ  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  ഇരുന്നകപ്പെചോഴചോണകല്ലചോ  സഅംഭവനിചതച്ച്.
ഇകപ്പെചോള്  നമ്മുഫട  പ്രനിയങ്കെരനിയചോയ  ഒരു  നടനിക്കുണചോയ  പ്രശത്തനില്  നഫല്ലചോരു
ആക്ഷന  എടുത്തനികല്ല;  അഞചോറുദനിവസഅം  തചോമസനിചകപചോയനി.  ഏതു  കേചോരദത്തനിനുഅം
അതനികന്റെതചോയനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള്  സശസ്പീകേരനിചഫകേചോണല്ലചോഫത  നനിമനിഷകനരഅംഫകേചോണച്ച്
ഫചയചോന  കേഴനിയകമചോ?  കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ കേചോലെത്തച്ച്  ശസ്പീ.  ഉമ്മേന ചചോണനി
മുഖദമനനിയചോയനിരുന്നകപ്പെചോള്  കസചോളചോര്  തട്ടനിപ്പുമചോയനി  ബനഫപ്പെട്ടച്ച്  എഫന്തല്ലചോഅം
കേചോരദങ്ങളചോണണചോയനിട്ടുള്ളതച്ച്?  അഴനിമതനിയഅം  കമചോശഫപ്പെട്ട   കേചോരദങ്ങളുഫട  ഒരു
പരമ്പരയഅം  തഫന്നയകല്ല  ഉണചോയനിരുന്നതച്ച്?  ഇന്നച്ച്  അഫതചോനഅം  കേചോണചോനനില്ല.
അതുകപചോഫലെതഫന്ന  ഈ  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കുകവണനി  ഒരു  വകുപ്പുതഫന്ന
രൂപസ്പീകേരനിക്കുഫമനഅം  അതച്ച്  അന്തനിമഘട്ടത്തനിഫലെത്തനിയനിട്ടുഫണനഅം  പറഞ്ഞു.
കുടുഅംബശസ്പീഫയ  ശചോകസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്;  കകേസ്സുകേളുണചോയചോല്  ശകമചോയ  നടപടനി
സശസ്പീകേരനിക്കുനണച്ച്.  ...(ബഹളഅം)....  എഫന്തങ്കെനിലഅം  പറഞ്ഞെചോല്  അതനിഫന
ദര്വദചോഖദചോനനികക്കണ  കേചോരദമനില്ല.  അതനിഫന്റെ  മറുപടനിഫയചോഫക്ക  ഇവനിഫട  സൂചനിപ്പെനിച
കേഴനിഞ്ഞു.  അഫതചോനഅം  ഞചോന  പറയന്നനില്ല.  'നനിര്ഭയ'യഫട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ഊര്ജനിതമചോക്കചോന  ഈ  സര്ക്കചോര്  തസ്പീരുമചോനനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനനിതചോ  കപചോലെസ്പീസച്ച്
ഓഫെസ്പീസറുഫട  സനര്ശനഅം  വസ്പീടുകേളനികലെയ്ക്കുഅം  പഞചോയത്തുകേളനികലെയ്ക്കുഅം  ഏര്ഫപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
തചോലൂക്കുതലെങ്ങളനില്  വനനിതചോ  കപചോലെസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനുകേള്   സചോപനിചച്ച്  സമഗമചോയ
മചോറങ്ങളുണചോക്കചോന  ലെക്ഷദമനിട്ടനിട്ടുണച്ച്.  പനിങ്കെച്ച്  കപചോലെസ്പീസച്ച്  പകട്രേചോളനിഅംഗച്ച്
യചോഥചോര്തദമചോക്കുകേയഅം  അതനില്  15  ശതമചോനഅംകൂടനി  വര്ദനവച്ച്  വരുത്തചോന
തസ്പീരുമചോനനിക്കുകേയഅം  ഫചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ഇങ്ങഫന  സ്ത്രസ്പീകേളുമചോയനി  ബനഫപ്പെട്ടച്ച്  നനിരവധനി
കേചോരദങ്ങള്   നടപ്പെനിലെചോക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇടതുപക്ഷ ജനചോധനിപതദമുന്നണനി ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്
അധനികേചോരത്തനില്  വന്നകപ്പെചോഴചോണച്ച്  50  ശതമചോനഅം  സഅംവരണഅം  പഞചോയത്തു
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തലെത്തനികലെയച്ച് ഫകേചോണ്ടുവന്നതച്ച്. എന്നചോല് യ.പനി.എ. സര്ക്കചോര് 10 ഫകേചോല്ലഅം  ശസ്പീമതനി
കസചോണനിയ  ഗചോനനിയഫട  കനതൃതശത്തനിലെനിരുന്നനിട്ടച്ച്  സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കച്ച്  അധനികേചോരഅം
നല്കുന്നതുമചോയനിബനഫപ്പെട്ടച്ച്  ഒരു  ബനില്  പചോസചോക്കചോന   കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുകണചോ;  ഇന്നച്ച്
അധനികേചോരത്തനിലെനിരനിക്കുന്ന ബനി.ഫജ.പനി.-ക്കച്ച്  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുകണചോ?  ശസ്പീ.  ഒ.  രചോജകഗചോപചോല്
ഇവനിഫടയനില്ല,  അഫല്ലങ്കെനില് ഇതച്ച് കചചോദനിക്കചോമചോയനിരുന. വചോകതചോരചോഫത പറയന്നകല്ലചോ;
സ്ത്രസ്പീകേള്ഫക്കതനിരചോയനി ഇത്രയഅം കമചോശഅം അനുഭവഅം ഇകപ്പെചോഴചോണണചോയഫതന്നച്ച് അകദ്ദേഹഅം
ഇന്നച്ച് പറഞ്ഞു.  ബനി.ഫജ.പനി.-യഫടയഅം ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-ഫന്റെയഅം ആള്ക്കചോര് എത്ര
ആകക്ഷപകേരമചോയനിട്ടചോണച്ച്  സ്ത്രസ്പീകേഫളപ്പെറനി  പറയന്നതച്ച്?  സ്ത്രസ്പീകേള്  അടുക്കള
മൂലെയനിലെനിരനിക്കണഫമന്നച്ച്  പറയന്നവരകല്ല ബനി.ഫജ.പനി.-യഫട ആള്ക്കചോര്?  അകദ്ദേഹഅം
ഇവനിഫടയഫണങ്കെനില്  ഞചോന  കചചോദനിക്കുമചോയനിരുന.  ഹരനിയചോനയനിഫലെചോഫക്ക  ഒരു
ആണഅം  ഫപണ്ണുഅം  കസ്നേഹത്തനിലെചോയചോല്  എറനിഞ്ഞുഫകേചോല്ലുകേയകല്ല  ഫചയ്യുന്നതച്ച്?
അതനിനകദ്ദേഹഅം  മറുപടനി  പറയഫട്ട;  ഇതുകപചോലെചോരു  അനുഭവമനിഫല്ലന്നചോണച്ച്  ഇന്നച്ച്
അകദ്ദേഹഅം  ഇവനിഫട  പറഞ്ഞെതച്ച്.  ഇങ്ങഫനയള്ള  കേചോരദങ്ങള്  ഫചയ്യുന്ന,  ഫവറുഫത
മുതലെക്കണസ്പീഫരചോഴുക്കുന്ന  യ.ഡനി.എഫെച്ച്.-ഉഅം  ബനി.ഫജ.പനി.-യഅം  ഒകര  നചോണയത്തനിഫന്റെ
രണ്ടുവശങ്ങളചോണച്ച്. 

ഫപചോതുമരചോമത്തച്ച്  വകുപ്പുമചോയനി  ബനഫപ്പെട്ട  കേചോരദങ്ങളചോണച്ച്  ഇനനി  എനനിക്കച്ച്
പറയചോനുള്ളതച്ച്.  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട മനനി ഇവനിഫട ഇഫല്ലങ്കെനിലഅം ഞചോന പറയകേയചോണച്ച്.
ഏനചോത്തച്ച്  പചോലെഅം  ദരനിതത്തനിലെചോഫണന്നച്ച്  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ  കേചോലെത്തച്ച്
മചോതൃഭൂമനി പത്രത്തനില് വന്ന വചോര്ത്ത ചനിത്രഅം സഹനിതഅം ഞചോന അന്നഫത്ത മനനിക്കച്ച്
എഴുതനിഫക്കചോടുത്തു.  ആ  കേടലെചോസച്ച്  എവനിഫടകപ്പെചോഫയന്നച്ച്  കേണനില്ല.  അതച്ച്
ഫപചോളനിഞ്ഞുകപചോകുന്ന സനിതനിയനിഫലെത്തനിയകപ്പെചോള്  മനനിയള്ഫപ്പെഫടയള്ളവര് വന്നച്ച്
ശകമചോയ  നടപടനിഫയടുത്തച്ച്  ആ  പചോലെത്തനിഫന്റെ  പണനി  ആരഅംഭനിചകേഴനിഞ്ഞൂഫവന്നച്ച്
പറയകമ്പചോള് അഭനിമചോനമുണച്ച്. ഫബയച്ച് ലെനി പചോലെഅം സഅംബനനിചച്ച് ഗവണ്ഫമന്റെനിനച്ച് കേത്തച്ച്
ഫകേചോടുക്കുകേയഅം  ഫെകൗകണഷഫന്റെ  പണനി  ആരഅംഭനിക്കുകേയഅം  ഫചയ.  ഇങ്ങഫന
ഫചയ്യുന്നതനിനച്ച്  എത്ര  കകേചോടനി  രൂപ  അനുവദനിച?  എല്ലചോഅം  BM&BC-യനില്  ഫചയ.
ഇകപ്പെചോള്  പചോചശര്ക്കച്ച്  ഫചയ്യുന്നതച്ച്  കേഴനിഞ്ഞെ  കേചോലെകത്തതുകപചോഫലെയചോകണചോഫയന്നച്ച്
ഒനകപചോയനി  കനചോക്കണഅം.  അഴനിമതനി  ഇല്ലചോതചോക്കനിഫക്കചോണ്ടുള്ള  ശകമചോയ
ഇടഫപടലെചോണച്ച് വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിഫലെല്ലചോഅം നടത്തുന്നഫതനള്ളതച്ച് പറയചോതനിരനിക്കചോന
കേഴനിയനില്ല.  ഈ ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  അധനികേചോരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷഅം  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട
മനനിയഫട  ശകമചോയ  ഇടഫപടലകേളുണചോകുകേയഅം  നനിലെവനിലണചോയനിരുന്ന  കകേസച്ച്
പനിനവലെനിചച്ച്  എഫന്റെ  മണ്ഡലെത്തനിഫലെ  മുടങ്ങനികപ്പെചോയ  സനിവനില്  കസ്റ്റേഷഫന്റെ  പണനി
ആരഅംഭനിക്കുകേയഅം ഫചയ.  ഏപ്രനില്  30-നകേഅം അതച്ച് പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കചോന  സചോധനിക്കുഅം.
എനനിക്കച്ച്  ധചോരചോളഅം  കേചോരദങ്ങള്  പറയചോനുണച്ച്,  സമയക്കുറവുഫകേചോണച്ച്  അതനികലെയച്ച്
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കേടക്കുന്നനില്ല.  ഈ  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കൂടുതല്  ഫമചഫപ്പെടുത്തചോന
ജനങ്ങളുഫട  സഹചോയകത്തചോഫട  മുഴുവന  രചോഷസ്പീയക്കചോരുഅം  ഫകേചോടനിമറന്നച്ച്,
ജനങ്ങകളചോഫടചോപ്പെഅം  ഒറഫക്കട്ടചോയനിനനിന്നച്ച്  ജനങ്ങള്ക്കച്ച്  മചോറമുണചോക്കചോനുഅം  നചോടച്ച്
നന്നചോക്കചോനുമുള്ള  ശകമചോയ  നടപടനികേളുമചോയനി  മുകന്നചോട്ടുവരണഫമന്നചോണച്ച്  എല്ലചോവകരചോടുഅം
പറയവചോനുള്ളതച്ച്.  തസ്പീര്ചയചോയഅം  വലെനിഫയചോരു  മചോറഅം  ഈ  5  വര്ഷഅംഫകേചോണച്ച്
കകേരളത്തനിലണചോകുഫമന്ന  കേചോരദത്തനില്  സഅംശയമനില്ല.  നയപ്രഖദചോപനത്തനികനലള്ള
നനനിപ്രകമയഫത്ത  ഒരനിക്കല്കൂടനി   അനുകൂലെനിചഫകേചോണച്ച്  ഞചോന എഫന്റെ വചോക്കുകേള്
ഉപസഅംഹരനിക്കുന.

1.34 PM]

ശസ്പീ  .    എന  .    വനിജയന  പനിള്ള :  സര്,  ഗവര്ണറുഫട  പ്രസഅംഗത്തനിനച്ച്  നനനി
കരഖഫപ്പെടുത്തനിഫക്കചോണ്ടുള്ള  പ്രകമയഫത്ത  ഞചോന  പനിന്തചോങ്ങുന.  മുനകേചോലെഫത്ത
ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ മുഖമുദ്ര ഫകേടുകേചോരദസതയഅം അഴനിമതനിയമചോയനിരുന.  'അഴനിമതനിയഫട
കനരനിയ  സര്ശഅംകപചോലമനില്ലചോത്ത  ശകമചോയ  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്'  എന്നച്ച്  കകേരള  ജനത
ഒന്നചോഫകേ സമ്മേതനിച  8  മചോസഫത്ത ചരനിത്രമചോണച്ച് ഈ ഗവണ്ഫമന്റെനിനുള്ളതച്ച്.  സമസ്ത
കമഖലെയനിലഅം  വലെനിയ  മചോറഅം  വരുത്തുവചോന  'നവകകേരള  കേര്മ്മേപദതനി'
സജമചോകുകേയചോഫണനഅം  ജനതയഫട  അടനിയന്തര  പ്രചോധചോനദമുള്ള  ആവശദങ്ങഫള
കവഗഅം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സര്ക്കചോര്  സഅംവനിധചോനഅം  നനിലെവനില്  വരുന
ഫവനമുള്ള പ്രഖദചോപനഅം ആകവശകത്തചോഫട സശചോഗതഅം ഫചയ്യുകേയചോണച്ച്. കകേരളത്തനിഫലെ
നനിരചോലെഅംബരചോയ  നനിരവധനി  വനിഭചോഗങ്ങഫള  ലെക്ഷദമനിട്ടുഫകേചോണ്ടുള്ള  പദതനികേളചോണച്ച്
ആര്ദ്രഅം, ഹലെഫെച്ച്,  ഫപചോതുവനിദദചോഭദചോസ സഅംരക്ഷണ യജ്ഞഅം, ഹരനിത കകേരള മനിഷന
എന്നനിവ.  രണ്ടുവര്ഷഅം  ഫകേചോണച്ച്  കകേരളത്തനിഫലെ സചോധചോരണ  മനുഷദരുഫട
ജസ്പീവല്പ്രശങ്ങള്ക്കച്ച്  പരനിഹചോരമചോകുഫമന്ന  സൂചന  കകേരളത്തനിഫലെ  ജനങ്ങള്ക്കച്ച്
ആത്മവനിശശചോസഅം  പകേരുന.  കകേരളത്തനിഫലെ  ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ
ആദദനചോളുകേളനില്  കകേന്ദ്രഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  കനചോട്ടച്ച്  നനികരചോധനഅം   ഏര്ഫപ്പെടുത്തനിയതനിലൂഫട
ദരനിദ്ര  വനിഭചോഗഫത്തയഅം  ഇടത്തരക്കചോഫരയഅം  ദരനിതത്തനികലെയച്ച്  കൂട്ടനിഫക്കചോണ്ടു
കപചോകുകേയചോയനിരുന.  അതച്ച്  നടപ്പെചോക്കനിയവര്ക്കുതഫന്ന  അതച്ച്  പനിശകേചോയനി  എടുത്ത
തസ്പീരുമചോനമചോയനിരുനഫവന്നച്ച്  സമ്മേതനികക്കണനിവന.  കകേരളത്തനിഫന്റെ  പ്രകതദകേതയനു
സരനിചച്ച്  മുഴുവന ജനങ്ങളുഅം  കനചോട്ടച്ച്  നനികരചോധനത്തനിഫന്റെ ഫകേടുതനിയനിലെകേഫപ്പെട്ടുകപചോയനി.
സശന്തഅം പണഅം പനിനവലെനിക്കചോനുള്ള കകേരളത്തനിഫലെ ജനങ്ങളുഫട നസ്പീണ കേക്യൂവനിഫന്റെ കേഥ
പറയന്നനില്ല.  
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കകേരളഅം രൂക്ഷമചോയ വരള്ച കനരനിടുകേയചോണച്ച്. 34 ശതമചോനഅം മഴ കുറവചോയചോണച്ച്
ലെഭനിചതച്ച്.  ജലെസഅംഭരണനികേളനിഫലെ  ജലെനനിരപ്പെച്ച്  പരമചോവധനി  തചോഴ്ന്നുഫകേചോണനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്.
ഈ അവസയനില് കുടനിഫവള്ളക്ഷചോമഅം കനരനിടുന്നതനിനച്ച്  ആവശദമചോയ ഫെണച്ച് ജനില്ലചോ
കേളകര്മചോര്ക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുഫണന്ന പ്രഖദചോപനഅം ആശശചോസമചോണച്ച്. 2013-ഫലെ 'കദശസ്പീയ
ഭക്ഷദസുരക്ഷചോ  ആകച്ച്'  നടപ്പെനിലെചോക്കനിയതനിനുകശഷഅം  ഫപചോതുവനിതരണ  സമ്പ്രദചോയഅം
തചോറുമചോറചോകുകേയഅം  അരനിവനിലെ  വര്ദനിക്കുകേയഅം  ഫചയ.  ഇതനിഫന  കനരനിടചോന
അരനിയഫടയഅം  അവശദസചോധനങ്ങളുഫടയഅം  വനിലെ  കുറയചോനുള്ള  നടപടനി
സശസ്പീകേരനിക്കുന്നൂഫവന്നതുഅം  വളഫര ആശശചോസമചോണച്ച്.  ഭക്ഷദധചോനദ  വനിതരണത്തനിഫലെ
അപചോകേത  പരനിഹരനിക്കചോന  കകേന്ദ്ര  സഹചോയത്തനിനചോയനി  നനിരന്തരഅം  ഇടഫപടുന
എന്നതുഅം മചോകവലെനികസ്റ്റേചോറുകേള് സൂപ്പെര്മചോര്ക്കറഅം ഹഹപ്പെര് മചോര്ക്കറഅം ആക്കുന്നൂഫവന്നച്ച്
പ്രഖദചോപനിചതുഅം   ആശശചോസമചോണച്ച്.   അരനിയള്ഫപ്പെഫടയള്ള  അവശദസചോധനങ്ങളുഫട
പൂഴനിവയനിഫനതനിഫര  അടനിയന്തര  ഫറയ്ഡച്ച്  ഏര്ഫപ്പെടുത്തണഅം.  മചോറങ്ങള്ക്കചോയനി
കകേരളഅം  സജമചോകുകേയചോഫണന്ന  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  ഗവര്ണറുഫട  പ്രഖദചോപനഫത്ത
കകേരളഅം  ആശശചോസകത്തചോഫടയചോണച്ച്  സശസ്പീകേരനിക്കുന്നതച്ച്.  വലെനിയ  മചോറങ്ങള്ക്കച്ച്
മുഫന്നചോരുക്കവുഅം  ചനിട്ടഫപ്പെടുത്തലഅം  ആവശദമചോണച്ച്.  അതനിനച്ച്  അല്പ്പെഅം  സമയവുഅം
കേചോത്തനിരനിപ്പുഅം കവണനിവരുഅം.  സചോധചോരണ മനുഷദര്ക്കച്ച്  ആശശചോസമചോഫണങ്കെനില് ഇതച്ച്
അഅംഗസ്പീകേരനിക്കചോനുഅം അവര് തയചോറചോണച്ച്.  അതുഫകേചോണ്ടു തഫന്ന ഈ നനനിപ്രകമയഫത്ത
ഒരനിക്കല്കൂടനി ഞചോന പനിന്തചോങ്ങുന.

1.37 PM]

ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    ദചോസന :  സര്,  കകേരള ഗവര്ണര്  അവതരനിപ്പെനിച നയപ്രഖദചോന
പ്രസഅംഗഫത്ത ഞചോന സഅംപൂര്ണമചോയനി പനിന്തചോങ്ങുകേയചോണച്ച്. സവനികശഷമചോയ രചോഷസ്പീയ
സചോഹചരദത്തനിലൂഫടയചോണച്ച്  കകേരളഅം   കേടനകപചോകുന്നതച്ച്.  കകേരളത്തനിനച്ച്  നനിരവധനി
കനട്ടങ്ങള് ഹകേവരനിക്കചോന കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണച്ച്.  എന്നചോല് പരനിഹരനിക്കചോനുള്ള ഒട്ടനവധനി
പ്രശങ്ങള്  ഇനനിയഅം  അവകശഷനിക്കുനണച്ച്.  ഇനനിയഅം  പ്രശങ്ങളുണചോകുകമ്പചോള്
അഫതല്ലചോഅം  പരനിഹരനിക്കചോന  ആവശദമചോയ  ഒരു  ഭരണതസ്പീരുമചോനഅം  സര്ക്കചോരനിഫന്റെ
ഭചോഗത്തുനനിനണചോകുഫമനള്ളതചോണച്ച്  ഈ  നയപ്രഖദചോപനത്തനില്  കേചോണന്നതച്ച്.
പ്രകതദകേനിചച്ച് ദളനിതച്ച്  വനിഭചോഗഅം,  മതദഫത്തചോഴനിലെചോളനികേള്,  പനികന്നചോക്ക സമുദചോയത്തനില്ഫപ്പെട്ടവര്
തുടങ്ങനി  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ  എല്ലചോ  പനിന്തുണയഅം  അര്ഹനിക്കുന്ന  ജനവനിഭചോഗത്തനിനച്ച്
പ്രതസ്പീക്ഷ നല്കുന്നതചോണച്ച്  ഈ പ്രസഅംഗഅം.  പുതനിയ  തലെമുറഫയ സഅംബനനിചച്ച്  ഒരു
ഗവണ്ഫമന്റെനിനച്ച്  അനുകപക്ഷണസ്പീയമചോയനി  ഉണചോകകേണ  ഒരു  കേചോഴ്ചപ്പെചോടച്ച്  സമ്പൂര്ണമചോയനി
ഉഫണനള്ളതചോണച്ച്  ഇതനിഫന്റെ  സവനികശഷത.  നനിരവധനി  കേര്മ്മേപദതനികേള്
അക്കമനിട്ടച്ച്  നനിരത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇഫതല്ലചോഅം  യചോഥചോര്തദമചോകുകേയചോഫണങ്കെനില്  കകേരളത്തനില്
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വനികേസനത്തനിഫന്റെ  കുതനിചചചോട്ടമചോയനിരനിക്കുഅം  ഉണചോകുകേ.  മനനിമചോര്  24  മണനികറുഅം
സജസ്പീവമചോയനി  പ്രവര്ത്തനരഅംഗത്തുഫണനള്ളതുഅം  ഭരണത്തനിനച്ച്  കനതൃതശഅം
നല്കുനഫവനളളതുഅം  നചോളനിതുവഫരയള്ള  കേചോലെത്തുനനിനഅം  വദതദസ്തമചോയനിട്ടുള്ള
പ്രവര്ത്തനമചോണച്ച്.  കൃതദമചോയഅം  കേദചോബനിനറച്ച്  കചരുകേ,  കേദചോബനിനറനിഫലെ  എല്ലചോ
സുപ്രധചോന  വനിഷയങ്ങളുഅം  ചര്ചയച്ച്  വനികധയമചോക്കുകേ,  ആ  തസ്പീരുമചോനങ്ങള്
സുതചോരദമചോയനി ജനങ്ങഫള അറനിയനിക്കുകേ എന്നനിങ്ങഫന  വളഫര കൃതദമചോയ നനിലെപചോടച്ച്
സശസ്പീകേരനിക്കുഫന്നചോരു  ഗവണ്ഫമന്റെചോണച്ച്  ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്.   ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട
മുഖദമനനി  നടത്തനിയ  പ്രസഅംഗത്തനില്  ഏറവുഅം  ശകദയമചോയനി  ജനങ്ങള്
സശസ്പീകേരനിചതച്ച്,  'ഓകരചോ  ഫെയലഅം  കകേരളത്തനിഫലെ  സചോധചോരണ  ജനങ്ങളുഫട
ജസ്പീവനിതമചോണച്ച്;  ജസ്പീവനക്കചോരുഅം  ഉയര്ന്ന  ഉകദദചോഗസരുഅം  അതച്ച്  ഗകൗരവമചോയനി
കേചോകണണതചോയനിട്ടുണച്ച്; അത്തരഅം  ഫെയലകേള്  വചതചോമസനിപ്പെനിക്കചോന  പചോടനില്ല,
ബക്യൂകറചോക്രസനിയഫട  രചോജഫവമ്പചോലെകേള്  എകപ്പെചോഴുഅം  അതനില്  അടയനിരനിക്കുഅം;
അതനില്നനിന്നച്ച്  വദതദസ്തമചോയ  ഒരു  സമസ്പീപനമചോണച്ച്  സശസ്പീകേരനികക്കണതച്ച്'  എന്നച്ച്
ജസ്പീവനക്കചോകരചോടുഅം  ഉയര്ന്ന  ഉകദദചോഗസനചോകരചോടുഅം  കകേരളത്തനിഫലെ  മുഖദമനനി
പറഞ്ഞെതചോണച്ച്.  അതച്ച് കകേരള സമൂഹഅം ഫപചോതുകവ അഅംഗസ്പീകേരനിചതചോണച്ച്.  

കകേരളത്തനിഫലെ  മുഖദമനനിയഫട  കേരുത്തനിഫന്റെയഅം  നനിശയദചോര്ഢദത്തനിഫന്റെയഅം
പ്രതനികേരണഅം തഫന്നയചോയനിരുന അകദ്ദേഹത്തനിഫന്റെ മഅംഗലെചോപുരഅം സനര്ശനഅം.  ഞചോന
ഓര്ക്കുകേയചോണച്ച്,  മചോറചോടച്ച്  കേലെചോപത്തനില്  നനിരവധനിയചോളുകേള്  മരണഫപ്പെട്ടകപ്പെചോള്
കകേരളത്തനിഫലെ  അന്നഫത്ത  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട മുഖദമനനികയചോടുഅം  വദവസചോയ
വകുപ്പുമനനികയചോടുഅം  ആ  പ്രകദശകത്തയച്ച്  കപചോകേരുഫതന്നച്ച്  ആവശദഫപ്പെട്ടകപ്പെചോള്
അവര് അന്നച്ച് മചോറചോടച്ച് കപചോകേചോഫത തനിരനിചകപചോരുകേയചോണണചോയതച്ച്. തനിരനിച കപചോകേചോന
അവര്  നനിര്ബനനിക്കഫപ്പെട്ടു.  ശസ്പീ.  എ.  ഫകേ.  ആന്റെണനിയഅം  ശസ്പീ.  പനി.  ഫകേ.
കുഞ്ഞെചോലെനിക്കുട്ടനിയഅം  തനിരനിചകപചോയനി  എന്ന വചോര്ത്ത  വന.   അന്നച്ച്  കകേരളത്തനിഫലെ
ഭരണ  സഅംവനിധചോനത്തനില്  ശകമചോയ  സഅംരക്ഷണഅം  നല്കേചോനുള്ള  എല്ലചോ
സകൗകേരദങ്ങളുമുണചോയനിരുന.  കകേരളത്തനിഫലെ  സനി.പനി.ഐ.(എഅം).-ഫന്റെ  സഅംസചോന
ഫസക്രട്ടറനിയചോയനിരുന്ന സഖചോവച്ച് പനിണറചോയനി വനിജയന മചോറചോടച്ച്  വന.  അകദ്ദേഹഫത്ത
അവനിഫട  കേചോലകുത്തചോന  അനുവദനിക്കനിഫല്ലന്നച്ച്  ബനി.ഫജ.പനി., ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.,
സഅംഘപരനിവചോര്  എന്നനിവഫരല്ലചോഅം  അന്നച്ച്  പ്രഖദചോപനിക്കുകേയണചോയനി.  പകക്ഷ  ഞചോന
എന്തനിനചോകണചോ  വന്നതച്ച്  അക്കചോരദഅം  നനിറകവറനിയകശഷഅം  അതുകപചോഫലെതഫന്ന
തനിരനിചകപചോകുഫമന്നച്ച്  പ്രഖദചോപനിചഫകേചോണച്ച്  ശചോന്തനിയഫടയഅം  സമചോധചോനത്തനിഫന്റെയഅം
സകനശഅം  ഫകേചോണ്ടുവരുന്നതനിനുകവണനി  മചോറചോടച്ച്  പ്രകദശഫത്ത കേടകലെചോര  കമഖലെയനിഫലെ
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വസ്പീടുകേള്  കേയറനിയനിറങ്ങനി  സമചോധചോനഅം  സഅംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുഅം  സമചോധചോന
ഭഅംഗത്തനിഫനതനിരചോയഅം പ്രസ്തചോവന നടത്തനിഫക്കചോണചോണച്ച്  ശസ്പീ.  പനിണറചോയനി  വനിജയന
തനിരനിച  കപചോയതച്ച്.  ഞചോന  മഫറചോരു  കേചോരദഅം  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയചോണച്ച്.  തലെകശ്ശേരനിയനില്
വര്ഗ്ഗസ്പീയ  ധ്രുവസ്പീകേരണഅം  പടര്നപനിടനിചച്ച്  ഹനിന്ദുക്കളുഅം  മുസസ്പീങ്ങളുഅം
രണ്ടു  ധ്രുവങ്ങളനിലെചോയനി  മചോറനിയകപ്പെചോള്,  വര്ഗ്ഗസ്പീയ  കേലെചോപത്തനിഫന്റെ  വനിത്തച്ച്  വനിതചച്ച്
വനിഷലെനിപ്തമചോയ മുദ്രചോവചോകേദങ്ങള് ഉയര്ത്തനി തലെകശ്ശേരനിയഫട മണനില് കേലെചോപത്തനിഫന്റെ
വനിത്തച്ച്  പചോകേചോന  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-കേചോര്  ശമനിചകപ്പെചോള്  സമചോധചോനത്തനിഫന്റെ
മുദ്രചോവചോകേദവുഅം  സകനശവുഅം  നചോട്ടനില്  എത്തനിക്കചോനുഅം  ജനങ്ങളുഫട  ഹസശരജസ്പീവനിതഅം
ഭദ്രമചോക്കചോനുഅം ശചോന്തനി  പുലെരണഫമന്നചോവശദഫപ്പെട്ടുഅം അവനിഫട പ്രവര്ത്തനിചതച്ച് സഖചോവച്ച്
പനിണറചോയനി  വനിജയന  ആയനിരുനഫവന്നച്ച്  എല്ലചോവര്ക്കുഅം  അറനിയചോഅം.  അന്നച്ച്
കകേരളത്തനിഫന്റെ മുഖദമനനിയചോയനിരുന്ന ഫകേ.  കേരുണചോകേരന വനിക്രഅം സചോരചോഭചോയനിയഫട
ജഡവുമചോയനി കകേരളത്തനിനച്ച് പുറത്തു കപചോകുകേയഅം  ഉപമുഖദമനനി മചോഹനി പചോലെഅംവഫര
വന്നനിട്ടച്ച്  തനിരനിചകപചോകുകേയമചോണച്ച്  ഫചയ്തതച്ച്.  അന്നച്ച്  തലെകശ്ശേരനി  പട്ടണത്തനിലഅം
പ്രചോന്തപ്രകദശങ്ങളനിലഅം  സമചോധചോനത്തനിനുകവണനി  പ്രവര്ത്തനിച  ആളചോണച്ച്  സഖചോവച്ച്
പനിണറചോയനി  വനിജയന  എന്ന  കേചോരദഅം  അനുഭവങ്ങളനിലൂഫട  നമുക്കച്ച്  മനസനിലെചോക്കചോന
സചോധനിക്കുഅം.  മഅംഗളരുവനില് അകദ്ദേഹഅം നടത്തനിയ പ്രസഅംഗഅം നനിശയദചോര്ഢദത്തനിഫന്റെ
ഒരു പ്രതനികേരണമചോയനിരുന.  ഫെചോസനിസത്തനിഫനതനിഫര  ശകമചോയ  നനിലെപചോടച്ച്
അകദ്ദേഹഅം  സശസ്പീകേരനിക്കുകേയണചോയനി.  ഫെചോസനിസത്തനിഫന്റെ  ആപത്തച്ച്  എന്തചോഫണന്നച്ച്
അകദ്ദേഹഅം  തനിരനിചറനിഞ്ഞെനിട്ടുണച്ച്. അതനിഫന  ശകനിയചോയനി  എതനിര്ത്തതുഫകേചോണചോണച്ച്
അകദ്ദേഹത്തനിനച്ച്  അങ്ങഫനഫയചോരു  പ്രസഅംഗഅം  നടത്തചോന  കേഴനിഞ്ഞെതച്ച്.  അവനിഫട
കകേചോണ്ഗസ്സുകേചോര്  സഹചോയനിചഫവന്നചോണച്ച്  പറയന്നതച്ച്.  ഒരു  ഭരണകേര്ത്തചോവച്ച്
വരുകമ്പചോള് അതനിനുകവണ സഅംരക്ഷണഅം  നല്കകേണതച്ച് അതതച്ച് ഗവണ്ഫമന്റുകേളുഫട
ബചോധദതയചോണച്ച്.  ആ  ബചോദദത  അവര്  നനിര്വ്വഹനിച.  അതനിനച്ച്  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട
മുഖദമനനി  നനനി  കരഖഫപ്പെടുത്തുകേയഅം  ഫചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  എന്നചോല്  കകേരളത്തനില്
മചോറചോടുകപചോലള്ള സഅംഭവഅം നടന്നകപ്പെചോള് ഈ പറഞ്ഞെ ആളുകേളുഫട ആകവശഫമചോനഅം
കേണനില്ല.  അവര്ക്കച്ച്  സഅംരക്ഷണകമചോ  പരനിരക്ഷകയചോ  ആവശദമചോയ  കപചോലെസ്പീസച്ച്
സഅംവനിധചോനകമചോ  നല്കേചോന  ആ  ഗവണ്ഫമന്റെനിനച്ച്  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടനില്ല.  കകേരളത്തനിഫലെ
മുഖദമനനി  ജനങ്ങകളചോടച്ച്  മതഹമത്രസ്പീ  സകനശഅം  പ്രസഅംഗനിക്കുഫമന്നച്ച്  കനരത്തതഫന്ന
നനിശയനിചറപ്പെനിചഫകേചോണചോണച്ച്  മഅംഗലെചോപുരത്തച്ച്  കപചോയതച്ച്.  അതച്ച്  കകേരള
സമൂഹത്തനില്  വലെനിയ  പനിന്തുണയചോണച്ച്  അകദ്ദേഹത്തനിനച്ച്   കനടനിഫക്കചോടുത്തഫതന്ന
കേചോരദത്തനില്  യചോഫതചോരു  സഅംശയവുമനില്ല.  കകേരളത്തനില്  ഇനണചോയനിട്ടുള്ള
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എല്ലചോ  മചോറത്തനിഫന്റെയഅം  പനിറകേനില്  ഇടതുപക്ഷത്തനിഫന്റെ കേരുത്തുതഫന്നയചോണച്ച്.
സചോമൂഹദമചോറത്തനിഫന്റെ എല്ലചോ മുകന്നറങ്ങളനിലഅം ഇടതുപക്ഷഅം നടത്തനിയനിട്ടുള്ള ധസ്പീരമചോയ
ഫചറുത്തുനനില്പ്പുഅം  കപചോരചോട്ടങ്ങളുമചോണച്ച്  കകേരളഅം  ഇങ്ങഫന  വളര്ന  വനികേസനിച
വരുന്നതനിനനിടയചോക്കനിയതച്ച്.  ഉത്തകരന്തദന  സഅംസചോനങ്ങളനില്നനിനഅം  ഏഫറ
വദതദസ്തമചോയ  മചോറങ്ങള്  കകേരള  സചോമൂഹദ  ജസ്പീവനിതത്തനില്  കേചോണചോന
കേഴനിയഅം.  എന്തുഫകേചോണചോണച്ച്  ദളനിതര്ക്കച്ച്  സഅംഘടനിക്കചോനുള്ള  അവകേചോശങ്ങള്
കനടനിഫയടുക്കചോന  കേഴനിഞ്ഞെതച്ച്?  വനിലെക്കഫപ്പെട്ട  വഴനികേളനിലൂഫട  സഞരനിക്കചോന  ധസ്പീരത
കേചോണനിചവരചോണവര്;   കേമ്മേക്യൂണനിസകേചോരചോണച്ച്  അതനിനച്ച്  ഹധരദഅം  കേചോണനിചതച്ച്.  ആ
ധസ്പീരമചോയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂഫടയചോണച്ച്  കകേരളഅം  മുകന്നചോട്ടുകപചോയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അരുതച്ച്
എന്ന  എല്ലചോ  ശചോസനകേഫളയഅം  കനരനിട്ടുഫകേചോണചോണച്ച്  ഈ  പ്രസചോനഅം  മുകന്നചോട്ടു
കപചോയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ആ  സഅംഘബലെവുഅം  സഅംഘടനിതശകനിയഅം  എന്തചോഫണന്നച്ച്
തനിരനിചറനിയചോന,  അതനിഫന്റെ  ബചോലെപചോഠഅം  നല്കേചോന  കകേരളത്തനിഫലെ  ഇടതുപക്ഷ
പ്രസചോനത്തനിഫന്റെ  കേരുത്തച്ച്  വളഫര  പ്രകയചോജനഫപ്പെട്ടനിട്ടുഫണന്ന  കേചോരദഅം  നചോഅം
മറക്കരുതച്ച്.  ഏതച്ച് ആജ്ഞഫയയഅം ഫവല്ലുവനിളനിക്കചോന   കേഴനിയഫന്നചോരു പ്രസചോനമചോണച്ച്
ഇടതുപക്ഷഫമന്നച്ച്  കകേരളത്തനില്  ഫതളനിയനിക്കഫപ്പെട്ടതചോണച്ച്.  അതുഫകേചോണച്ച്  ആ
രസ്പീതനിയനില്  അടനിചമര്ത്തനിക്കളയചോഫമന്നച്ച്  ധരനിക്കുന്നതച്ച്  ഫതറചോയ  സകനശഅം
നല്കുകേയചോണച്ച്.  കേയ്യൂക്കനിഫന്റെ  ഭചോഷ  ഒഴനിവചോക്കുകേയചോണച്ച്  നല്ലതച്ച്.  മറനിചച്ച്  നചോട്ടനില്
സമചോധചോനവുഅം  ശചോന്തനിയഅം  ഉണചോക്കുന്ന  ഒരു  സചോഹചരദമചോണച്ച്  രൂപഫപ്പെകടണതച്ച്.
നമ്മുഫട  രചോജദത്തനിഫന്റെ  സചോമൂഹദജസ്പീവനിതത്തനില്  സൂക്ഷ്മമചോയനി  ഗസനിചനിരനിക്കുന്ന
ഇത്തരഅം അപകേടങ്ങഫള തനിരനിചറനിയചോന ഇന്നച്ച്  കകേചോണ്ഗസനിനച്ച്  കേഴനിയന്നനിഫല്ലന്നതച്ച്
നനിര്ഭചോഗദകേരമചോണച്ച്.  നമ്മുഫട  രചോജദത്തച്ച്  ഉയര്നവരുന്ന  പനിന്തനിരനിപ്പെന
പ്രതനികലെചോമ  ആശയങ്ങഫളയഅം പ്രവര്ത്തനങ്ങഫളയഅം  കനരനിടചോനുള്ള  കേരുത്തച്ച്
അവര്ക്കനില്ല.  അവര്  അതനിനചോവശദമചോയ  കേചോരദങ്ങള്  തസ്പീരുമചോനനിക്കുന്നനില്ല.
എഫന്തല്ലചോഅം  വനിലെക്കുകേളുണചോയനി;  അതനിഫനതനിരചോയനി  ശരനിയചോയ  സനര്ഭത്തനില്
അതനിനനുസരനിചള്ള അഭനിപ്രചോയഅം പറയകേ അഫല്ലങ്കെനില് ഒരു നനിലെപചോടച്ച് സശസ്പീകേരനിക്കുകേ
എന്ന  കേചോരദത്തനിഫലെചോനഅം  കകേചോണ്ഗസച്ച്  ചനിന്തനിക്കുന്നനിഫല്ലന്നതചോണച്ച്  ഇകപ്പെചോഴുഅം
കേചോണചോന  കേഴനിയന്നതച്ച്.  അതുഫകേചോണച്ച്  വളഫര ലെളനിതമചോയ  ഭചോഷയനില്  പറഞ്ഞെചോല്
ഇങ്ങഫനയള്ള  ആശയങ്ങഫള  ശകമചോയനി  കനരനിടചോന  കേഴനിയന്നതച്ച്  ഇടതുപക്ഷ
ഭരണത്തനിനചോണച്ച്.  നക്യൂനപക്ഷത്തനിഫന്റെ തചോല്പ്പെരദങ്ങള് ഇവനിഫട സുരക്ഷനിതമചോഫണന്നച്ച്
ഫതളനിയനിക്കുന്നതചോണച്ച്  ഇടതുപക്ഷത്തനിഫന്റെ  മുകന്നചോട്ടുള്ള  കപചോക്കച്ച്.  അതുഫകേചോണച്ച്
പ്രതസ്പീക്ഷകയചോടുകൂടനിയചോണച്ച്  നക്യൂനപക്ഷങ്ങള്  ഈ  പ്രസചോനഫത്ത  കേചോണന്നതച്ച്.
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നക്യൂനപക്ഷങ്ങളുഫട  രക്ഷചോകേവചമചോണച്ച്  ഇടതുപക്ഷ  പ്രസചോനഫമന്നച്ച്  അവര്
തനിരനിചറനിയനണച്ച്.   മഹചോഭൂരനിപക്ഷഅം നക്യൂനപക്ഷങ്ങളുഫടയഅം  സമസ്പീപന രസ്പീതനിയനില്
പുതനിയ  മചോറങ്ങള്  വന്നനിട്ടുണച്ച്.  ആ  മചോറങ്ങള്  വളഫര പ്രകേടവുമചോണച്ച്.
ഫെചോസനിസത്തനിഫനതനിരചോയനി സഅംഘടനിക്കചോനുഅം ഇന്തദന ജനതഫയ പചയചോയനി ഫവറുക്കുന്ന
വനികദശഷത്തനിഫന്റെ  രചോഷസ്പീയഅം  ഉയര്ത്തനിഫക്കചോണ്ടുവരുന്ന  സമസ്പീപനത്തനിഫനതനിരചോയനി
നനിശയദചോര്ഢദകത്തചോടുകൂടനി,   ജനചോധനിപതദ  വനിരുദ  സമസ്പീപനങ്ങഫള  എതനിര്ത്തച്ച്
പരചോജയഫപ്പെടുത്തചോനുമുള്ള നനിലെപചോടച്ച് ഇന്നച്ച് വളര്നഫകേചോണനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്. 

യ.ഡനി.എഫെച്ച്.  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ  ഭരണകേചോലെത്തച്ച്  കകേരളത്തനില്  എത്രഫയത്ര
സഅംഭവങ്ങളുണചോയനി.  ആ  സഅംഭവങ്ങഫളഫയല്ലഅം  ശരനിയചോയ  രസ്പീതനിയനില്  ഹകേകേചോരദഅം
ഫചയചോന,  വദകമചോയ  നനിലെപചോടച്ച്  സശസ്പീകേരനിക്കചോന  അന്നഫത്ത   ഗവണ്ഫമന്റെനിനച്ച്
കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടനില്ല.  ഏതറഅംവഫരയഅം  കപചോകേചോന  ഞങ്ങള്  തയചോറചോഫണനഅം  എല്ലചോഅം
സുതചോരദമചോയനി  ഫചയ്യുനഫവനമചോണച്ച്  അക്കചോലെഫത്തല്ലചോഅം  അവര്  പറഞ്ഞെതച്ച്.
ഇകപ്പെചോള്ത്തഫന്ന  കകേചോടതനില്നനിനഅം  പ്രതനിഫയ  പനിടനിചതനിഫന്റെ  കപരനില്  എന്തച്ച്
അമര്ഷമചോണണചോയതച്ച്.  കതചോമസച്ച്  മചോഷചോണച്ച്  ആദദമചോയനി  ഒരു  പ്രസ്തചോവന
ഇറക്കനിയതചോയനി  നമ്മേള്  കേണതച്ച്.  പനിന്നസ്പീടച്ച്  ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതചോമസച്ച്  അതനിഫന
ഏറപനിടനിചഫകേചോണച്ച്  പറഞ്ഞു.  അത്തരഫമചോരു  നനിലെപചോടച്ച്  സശസ്പീകേരനിക്കുന്നതച്ച്
കകേരളത്തനിഫലെ  ജനങ്ങള്  മനസനിലെചോക്കുന്നനികല്ല;  കകേരള  സമൂഹഅം  അതച്ച്
തനിരനിചറനിയന്നനികല്ല?  നദചോയചോധനിപന  അവനിഫട  ഇല്ലചോത്ത  സചോഹചരദത്തനിലെചോണച്ച്
അറസ്റ്റേച്ച്  ഫചയ്തതച്ച്.  അങ്ങഫന  അറസ്റ്റേച്ച്  ഫചയ്തനില്ലചോയനിരുനഫവങ്കെനില്  ഈ  പ്രതനികേഫള
രക്ഷനിചതചോഫണനപറഞ്ഞെച്ച്  ഫകേചോമ്പുകുലക്കനിഫക്കചോണ്ടുള്ള വമ്പനിച  പ്രചചോരകവലെയചോയനിരനിക്കുഅം
നചോട്ടനിലണചോകുകേ.  ആ പ്രചചോരകവലെഫയ മുനപനിന കേണ്ടുഫകേചോണചോണച്ച് ഇങ്ങഫനഫയചോരു
നനിലെപചോടച്ച്  സശസ്പീകേരനിക്കചോന  ഈ  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  തയചോറചോയതച്ച്.  യ.ഡനി.എഫെച്ച്.
ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ കേചോലെത്തച്ച് എത്ര സ്ത്രസ്പീകേളുഫട കരചോദനമചോണച്ച് നമ്മേള് കകേട്ടതച്ച്.  സകൗമദ,
ജനിഷ  തുടങ്ങനിയ  എത്ര  സഅംഭവങ്ങളചോണച്ച്  ഇവനിഫട  ആവര്ത്തനിചതച്ച്.   ജനിഷഫയന്ന
കുട്ടനിയഫട  മരണഅം  സഅംഭവനിചകപ്പെചോള്  ശസ്പീ.  രകമശച്ച്  ഫചന്നനിത്തലെ  ആഭദന്തര
വകുപ്പുമനനിയചോയനി  ആറുമചോസമുണചോയനിരുന,  ഒരു  നനിലെപചോടുഅം  സശസ്പീകേരനിചനിട്ടനില്ല.
ഇടതുപക്ഷ ഗവണ്ഫമന്റെച്ച് വന്നകപ്പെചോകഴചോണച്ച്  കൃതദമചോയ നനിലെപചോഫടടുത്തച്ച് പ്രതനികേഫള
പനിടനികൂടനിയതച്ച്.  കകേരളത്തനില് ഫതളനിയനിക്കഫപ്പെടചോത്ത എല്ലചോ  കകേസുകേളുഅം  ഇടതുപക്ഷ
ജനചോധനിപതദമുന്നണനി  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ  എട്ടുമചോസഫത്ത  ഭരണത്തനിഫന്റെ  ഫെലെമചോയനി
ഫതളനിയനിക്കചോന  ശമനിചനിട്ടുണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞെ  നയപ്രഖദചോപനത്തനിഫലെ  മനിക്കവചോറുഅം
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കേചോരദങ്ങളുമചോയനി  മുകന്നചോട്ടുകപചോകേചോന  ഈ  ഗവണ്ഫമന്റെനിനച്ച്  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണച്ച്.  ഈ
ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  ജനങ്ങള്ക്കനുകൂലെമചോയ  നനിലെപചോടുകേള്  സശസ്പീകേരനിചഫകേചോണചോണച്ച്
ഇതുവഫര മുകന്നചോട്ടുകപചോയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  പകക്ഷ  രചോഷസ്പീയ  മുതഫലെടുപ്പെനിനുകവണനി
യ.ഡനി.എഫെച്ച്.  ഈ  പ്രശഅം  ഊതനിവസ്പീര്പ്പെനിചച്ച്   ഉയര്ത്തനിക്കചോട്ടചോന  ശമനിക്കുകേയചോണച്ച്.
ഫചറനിയ പ്രശങ്ങളുഫണങ്കെനില്കപ്പെചോലഅം ഇടതുപക്ഷ ജനചോധനിപതദമുന്നണനി ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്
ആയതുഫകേചോണച്ച് ഇകൗ പ്രശഅം  ആ ഗവണ്ഫമന്റെനിഫനതനിഫര ഫകേചോണ്ടുവരചോന കേഴനിയകമചോ
എന്നചോണച്ച്  അവര്  കനചോക്കുന്നതച്ച്.  ആ  രചോഷസ്പീയ  മുതഫലെടുപ്പെച്ച്  ഇനനി  നടക്കചോന
കപചോകുന്നനില്ല.  കേള്ളനച്ച്  കേഞ്ഞെനിവയ്ക്കുന്ന  സമ്പ്രദചോയഅം  ജനങ്ങള്  തനിരനിചറനിയനണച്ച്,
അതവര്ക്കച്ച്  കബചോദദമചോയനിട്ടുണച്ച്.  നചോടനിഫന്റെ  രക്ഷയ്ക്കുകവണനിയള്ള  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ
സമസ്പീപനവുഅം  സ്ത്രസ്പീകേളുഫട  സഅംരക്ഷണത്തനിനുകവണനി  എല്.ഡനി.എഫെച്ച്.  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്
എടുക്കുന്ന  നനിലെപചോടുകേളുഅം  സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കച്ച്  ഈ  ഗവണ്ഫമന്റെനിലള്ള  പ്രചോമുഖദഅം
വദകമചോക്കുന്നതചോണച്ച്.  ഈ  നനിയമസഭയനില് പ്രതനിപക്ഷചോഅംഗമചോയനി ഒരു സ്ത്രസ്പീകപചോലഅം
ജയനിചവന്നനിട്ടനില്ല.  ഇടതുപക്ഷ  ജനചോധനിപതദമുന്നണനി  സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കച്ച്  പരനിരക്ഷ
നല്കേചോനകവണനി   കേദചോബനിനറച്ച്  റചോകങ്കെചോടുകൂടനി  ഒരു  സഅംവനിധചോനമുണചോക്കുഫമന്നച്ച്
പ്രഖദചോപനിചനിട്ടനികല്ല?  സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കച്ച്  സഅംരക്ഷണഅം  നല്കുന്നതനിനചോവശദമചോയ  വനനിതചോ
ബറചോലെനിയനുകേള്  രൂപസ്പീകേരനിക്കുഫമന്നച്ച് പറഞ്ഞെനിട്ടനികല്ല;  സ്ത്രസ്പീസഅംരക്ഷണത്തനിനുകവണനി
നനിരവധനി  പ്രഖദചോപനങ്ങള്  ഈ  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  നടത്തനിയനിട്ടനികല്ല?   നനിരവധനി
പ്രഖദചോപനങ്ങള് നടത്തനിയനിട്ടുള്ള ഈ ഗവണ്ഫമന്റെനിഫനതനിഫര വസ്തുതയച്ച് വനിരുദമചോയ
കേചോരദങ്ങള്  പറഞ്ഞുഅം  ഫചറനിയ  കേചോരദങ്ങള്  ഊതനിവസ്പീര്പ്പെനിചഅം  പ്രചചോരകവലെ
നടത്തുന്നതച്ച്  കകേരള  സമൂഹഅം  തനിരനിചറനിയനണച്ച്.  നചോഅം  കചചോരയഅം  നസ്പീരുഅം  ഊട്ടനി
കകേരളത്തനില്  അധനികേചോരത്തനില്  ഫകേചോണ്ടുവന്ന  ഇടതുപക്ഷ  ജനചോധനിപതദമുന്നണനി
ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  ജകനചോപകേചോരപ്രദമചോയ  ഒട്ടനവധനി  കനട്ടങ്ങളുമചോയനി  മുകന്നചോട്ടുകപചോകുന.
ഈ  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ  ഭരണത്തനിഫന്റെ എട്ടുമചോസഫത്ത  ബചോലെനസ്ഷസ്പീറച്ച്  നനിങ്ങളുഫട
മുന്നനില്  വയ്ക്കുന.  അതനില്  കനട്ടങ്ങളുകടയഅം  കകേചോട്ടങ്ങളുകടയഅം  പട്ടനികേയനില്നനിനഅം
കനട്ടങ്ങള്  ഉയര്ത്തനിക്കചോണനിക്കചോന  കേഴനിയഅം,  ഫചറനിയ  ഹവകേലെദങ്ങളനില്ല  എന്നച്ച്
ഞങ്ങള്  പറയന്നനില്ല;  എന്നചോല്  കനട്ടങ്ങളുഫട  പട്ടനികേ  ഉയര്ത്തനിക്കചോണനിക്കചോന
കേഴനിയന്നതചോണച്ച്  എട്ടച്ച്  മചോസഫത്ത  ഈ  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ  ഭരണനനിലെപചോഫടന്നച്ച്
പറഞ്ഞുഫകേചോണ്ടുഅം  ഇകൗ  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ  മുകന്നചോട്ടുള്ള  കപചോക്കനിനച്ച്  കവഗത  കൂട്ടചോന
തസ്പീവ്രമചോയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളചോണച്ച്  എല്ലചോ  രഅംഗത്തുഅം  ഉണചോകകേണഫതന്നച്ച്
അറനിയനിചഫകേചോണ്ടുഅം എഫന്റെ  വചോക്കുകേള് അവസചോനനിപ്പെനിക്കുന. 
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ശസ്പീ  .    സനി  .    ഫകേ  .    നചോണ :  സര്,  ശസ്പീ.  എ.   പ്രദസ്പീപ്കുമചോര്  അവതരനിപ്പെനിച

നനനിപ്രകമയഫത്ത ഞചോന പനിന്തചോങ്ങുന. നമ്മുഫട രചോജദഅം അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന്ന ഏറവുഅം

ഗുരുതരമചോയ  പ്രശത്തനിനച്ച്  പരനിഹചോരഅം  കേചോണചോനുള്ള  ഫെലെപ്രദമചോയ  സമസ്പീപനഅം  ഈ

ചര്ചയനിലൂഫട   രൂപഫപ്പെടണഅം.  എല്ലചോ  ഭചോഗത്തുഅം  ചൂടച്ച്  വര്ദനിക്കുകേയഅം  ഫവള്ളഅം

കുറഞ്ഞുവരനികേയഅം  ഫചയഫകേചോണനിരനിക്കുന്ന  വളഫര അപകേടകേരമചോയ  സനിതനിയനില്

നനിനഅം നമ്മുഫട സഅംസചോനഫത്ത സഅംരക്ഷനിക്കചോനചോവശദമചോയ നടപടനി സശസ്പീകേരനിക്കണഅം.

വനങ്ങളനിഫലെ  ഫതരഫഞ്ഞെടുക്കഫപ്പെട്ട  500  സലെങ്ങളനിഫലെ  കുളങ്ങള്  വൃത്തനിയചോക്കനി

ഉപകയചോഗഫപ്പെടുത്തനിയചോല്  കൂടുതല്  ജലെഅം  ഫെലെപ്രദമചോയനി  സഅംരക്ഷനിക്കചോന

സചോധനിക്കുകേയഅം  വനദമൃഗങ്ങള്  നചോട്ടനിലെനിറങ്ങനി  പലെതുഅം  നശനിപ്പെനിക്കചോഫത  അവയച്ച്

വനത്തനിനുള്ളനില്ത്തഫന്ന  ജസ്പീവനിക്കചോനുതകുന്ന  സചോഹചരദമുണചോകുകേയഅം  ഫചയ്യുഅം.

കൂടുതല് സലെങ്ങളനില്  മരഅം വചപനിടനിപ്പെനിക്കചോന   തസ്പീരുമചോനഫമടുക്കണഅം.  വറനിവരണ്ടു

ഫകേചോണനിരനിക്കുന്ന  നമ്മുഫട  നദനികേള്ഫകേചോണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  ഫെലെഅം  ലെഭനിക്കുന്നനില്ല.

അവഫയ  ഫമചഫപ്പെടുത്തചോനചോവശദമചോയ  പദതനികേള്  ഹരനിത  കകേരളഅം  വഴനി

നടപ്പെനിലെചോക്കണഅം. വനഅം  സഅംരക്ഷനിക്കഫപ്പെടുകേയഅം  നദനികേള്  ഫമചഫപ്പെടുത്തുകേയഅം

ഫചയ്യുന്നകതചോഫടചോപ്പെഅം  നമ്മുഫട കേചോര്ഷനികേകമഖലെയനില്  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതനികനക്കചോള്

കൂടുതല്  കേചോര്ഷനികേ ഉല്പ്പെചോദനഅം വര്ദനിപ്പെനിക്കചോന സചോധനിക്കണഅം. 

ഇന്നച്ച്  കകേരളഅം  കനരനിടുന്ന  പ്രധചോനപ്രശഅം  കുടനിഫവള്ളക്ഷചോമമചോണച്ച്.  എല്ലചോ

വസ്പീടുകേളനിലഅം  ഹവദത്യുതനി  എത്തനിക്കുന്നതുകപചോഫലെ  എല്ലചോ  വസ്പീടുകേളനിലഅം  കുടനിഫവള്ളഅം

എത്തനിക്കചോനുള്ള  ഒരു  സമസ്പീപനത്തനികലെയച്ച്  കകേരളഫത്ത  എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള

സജസ്പീവമചോയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  ഗവര്ണറുഫട  നയപ്രഖദചോപന

പ്രസഅംഗത്തനില് നമുക്കച്ച്  കേചോണചോന സചോധനിക്കുഅം.  കകേരള  സഅംസചോനഅം  മദനിരചോശനിയഫട

ഭചോഗമചോയ കേചോലെത്തുതഫന്ന ജലെകസചന പദതനികേള് ആരഅംഭനിചനിരുന.  കുറചകേചോലെമചോയനി

അവയഫട അറകുറപ്പെണനികേള് നടക്കുനണചോയനിരുന്നനില്ല.  പഴയകേചോലെത്തുള്ള ഹപപ്പുകേള്

മചോറനി  പുതനിയവ  സചോപനിക്കുന്നതനിനചോവശദമചോയ  നടപടനികേള്  ആരഅംഭനിചതചോയനി

ഗവര്ണറുഫട  നയപ്രഖദചോപന  പ്രസഅംഗത്തനില്നനിനഅം  മനസനിലെചോക്കചോന

സചോധനിച.  വനസഅംരക്ഷണത്തനിനുപുറകമ  വനകമഖലെയച്ച്  പുറത്തുഅം വൃക്ഷഅം വളര്ത്തല്

വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  പ്രതനിജ്ഞചോബദമചോഫണന്നച്ച്  പറയനണച്ച്.



506 കകേരള നനിയമസഭ ഫഫെബ്രുവരനി 27, 2017

ഇതനിഫന്റെ  ഫെലെമചോയനി  ഇനഅം  ഭചോവനിയനിലഅം  അനുഭവനികക്കണനിവരുന്ന  ചൂടനില്നനിനഅം

വരള്ചയനില്നനിനഅം കകേരളഅം  രക്ഷനിക്കഫപ്പെടുഅം.  ഇത്തരത്തനിലള്ള സമസ്പീപനങ്ങളനിലൂഫട

മചോത്രകമ പഴയ കകേരളഫത്ത നമുക്കച്ച്  തനിരനിചഫകേചോണ്ടുവരചോന സചോധനിക.  ഇന്തദയനിഫലെ

മറച്ച്  സഅംസചോനങ്ങളനില്നനിനഅം  വദതദസ്തമചോയ,  കകേരളത്തനിഫന്റെ  പഴയ  പചപ്പെച്ച്

നനിലെനനിര്ത്തചോന സചോധനിക്കണഫമങ്കെനില് ഈ രൂപത്തനിലള്ള കേചോഴ്ചപ്പെചോടച്ച് കവണഅം. വളഫര

ഹവദഗ്ദ്ധദകത്തചോടുകൂടനി  പുതനിയ കകേരളഫത്ത സൃഷ്ടനിക്കചോന ആവശദമചോയ നടപടനികേള്

ഇതനില് കേചോണന. 

ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  ഗവര്ണറുഫട  പ്രസഅംഗത്തനില്  എഴുപകതചോളഅം  പുതനിയ

പചോലെങ്ങളുഫട  നനിര്മ്മേചോണപ്രവൃത്തനി  ആരഅംഭനിക്കുന്നതനിഫനക്കുറനിചച്ച്  പറയനണച്ച്.

പ്രകതദകേനിചഅം  മലെബചോര്  ഭചോഗത്തച്ച്  ബ്രനിട്ടസ്പീഷുകേചോരുഫട  ഭരണകേചോലെത്തച്ച്  നനിര്മ്മേനിച

പചോലെത്തനിലൂഫട വലെനിയ ട്രേക്കുകേള് കപചോകുകമ്പചോള്  എഅം.എല്.എ.-മചോരചോയ ശസ്പീ.  ഫകേ.

ദചോസനുഅം ഞചോനുഅം ഉള്ഫപ്പെടുന്ന  ജനങ്ങള് ഭയപ്പെചോകടചോടുകൂടനി കേണനിരുന്ന സലെങ്ങളനില്

പുതനിയ  പചോലെങ്ങള്  പണനിയന്നതനിനച്ച്  ഫപചോതുമരചോമത്തച്ച്  വകുപ്പെച്ച്  മുകന്നചോട്ടുവരുന

ഫവനള്ളതച്ച്  വളഫര  സകന്തചോഷകത്തചോടുകൂടനി  കേചോണകേയചോണച്ച്.  പഞചോയത്തുകേളനിലഅം

മുനനിസനിപ്പെചോലെനിറനികേളനിലമുള്ള  ഒരനിക്കലഅം  ശദനിക്കഫപ്പെടചോതനിരുന്ന  പഴയ  കുളങ്ങള്

നവസ്പീകേരനിചച്ച് കുടനിഫവള്ള  കസചോതസ്സുകേള് ഫമചഫപ്പെടുത്തുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി സശസ്പീകേരനിക്കണഅം.

നല്ല കുടനിഫവള്ളഅം ലെഭനിചചോല് ആശുപത്രനികേളനികലെയച്ച് കപചോകുന്നതനിഫന്റെ കതചോതച്ച് കുറയഅം.

കേചോരണഅം നല്ല കുടനിഫവള്ളഅം നമ്മുഫട ആകരചോഗദത്തനിനച്ച് പ്രധചോനഫപ്പെട്ട ഘടകേമചോണച്ച്. ആ

രൂപത്തനിലള്ള  വനിശചോലെമചോയ,  ശചോസ്ത്രസ്പീയ  കേചോഴ്ചപ്പെചോകടചോടുകൂടനി  ആകരചോഗദ  പരനിപചോലെന

രഅംഗവുഅം  വനിദദചോഭദചോസ  രഅംഗവുഅം  ഉള്ഫപ്പെഫട  എല്ലചോ  കമഖലെയനിലഅം  ഇന്തദയച്ച്

മചോതൃകേയചോകുന്ന  വനിധത്തനില്  കകേരളത്തനില്  രൂപഫപ്പെടുത്തനിഫയടുക്കുകേയചോണച്ച്.  നമ്മുഫട

മതദസമ്പത്തനിഫന  സഅംരക്ഷനിക്കചോന  എഫന്തല്ലചോഅം  വഴനികേളുഫണനഅം  അതനിനുകവണനി

എഫന്തല്ലചോഅം  ഫചയചോന  സചോധനിക്കുഫമനമുള്ള  സൂചനകേള്  വനിപുലെഫപ്പെടുത്തനിഫക്കചോണച്ച്

മതദസമ്പത്തച്ച്  സഅംരക്ഷനിക്കുന്നകതചോഫടചോപ്പെഅം  കകേരളത്തനിഫലെ  വനികദശ  കട്രേചോളറുകേള്

ഉള്ഫപ്പെഫട  മതദഫത്തചോഴനിലെചോളനികേളുഫട  വരുമചോനഫത്ത  തകേര്ക്കുന്ന  വസ്തുതകേഫള

കനരനിടചോനുതകുന്ന  കേചോഴ്ചപ്പെചോടുകേള്  സശസ്പീകേരനിക്കണഅം.  കകേരളത്തനിഫന്റെ  തചോല്പ്പെരദവുഅം

സമ്പത്തുഅം സഅംരക്ഷനിചച്ച്  നമ്മുഫട  നനിയമസഭയച്ച്  മുകന്നചോട്ടുകപചോകേചോന സഹചോയകേരമചോയ

രൂപത്തനില്  ഗവര്ണറുഫട  നയപ്രഖദചോപനഅം  വളഫര  ഫെലെപ്രദമചോകുഫമന്നച്ച്  പറഞ്ഞു

ഫകേചോണച്ച്   ഞചോന  നനിര്ത്തുന. 
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ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള്  ഖചോദര്:  സര്,  ഗവര്ണറുഫട  പ്രസഅംഗത്തനിനച്ച്
നനനികരഖഫപ്പെടുത്തനി  ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപ്കുമചോര്  അവതരനിപ്പെനിച  പ്രകമയഫത്ത  ഞചോന
പനിന്തചോങ്ങുകേയചോണച്ച്.  കകേരളത്തനിനച്ച്  ദനിശചോകബചോധഅം പകേരുന്ന  നയപ്രഖദചോപനമചോണച്ച്
ഇവനിഫട  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  ഗവര്ണര് നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  കകേരളത്തനിഫന്റെ സചോമൂഹനികേ-
സചോമ്പത്തനികേ  രഅംഗത്തച്ച്  ഉണര്വണചോക്കുന്ന  നയങ്ങളചോണച്ച്  ഇവനിഫട  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട
ഗവര്ണര് പ്രഖദചോപനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അഞ്ചുവര്ഷക്കചോലെഅം കകേരളഫത്ത തട്ടനിപ്പുകേചോരുഫടയഅം
അഴനിമതനിക്കചോരുഫടയഅം  പറുദസ്പീസയചോക്കനിയ  ഭരണമചോണച്ച്  യ.ഡനി.എഫെച്ച്.  നടത്തനിയതച്ച്.
സചോമ്പത്തനികേചോവസ  വളഫരകയഫറ ഗുരുതരമചോയ  ഒരവസയനികലെയച്ച്  എത്തനിച
ഫകേചോണചോണച്ച് അവര് ഭരണഅം ഒഴനിഞ്ഞുകപചോയതച്ച്. അത്തരഫമചോരു സചോഹചരദത്തനിലെചോണച്ച്
കകേരളത്തനില്  എല്.ഡനി.എഫെച്ച്.  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വന്നതച്ച്.  എല്ലചോ
കമഖലെകേളനിലഅം  നകവചോകനഷത്തനിഫന്റെ  ഒരു  തരഅംഗമചോണച്ച്  എല്.ഡനി.എഫെച്ച്.
സര്ക്കചോര് ഉയര്ത്തുന്നതച്ച്. എല്ലചോ വകുപ്പുകേളുഅം ഇക്കഴനിഞ്ഞെ 9 മചോസക്കചോലെത്തനിനുള്ളനില്
വളഫര ശകദയമചോയനിട്ടുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളചോണച്ച്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  വനിദദചോഭദചോസ
കമഖലെയനില്   എക്കചോലെഫത്തയഅം  മനികേച  മചോറങ്ങള്ക്കചോണച്ച്  ഈ  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്
തുടക്കമനിട്ടനിട്ടുള്ളതച്ച്. 8 മുതല് 12 വഫരയള്ള കചോസ്സുകേള് ഹഹഫടക്കചോക്കുന്ന പ്രഖദചോപനഅം
നമ്മുഫട  സഅംസചോനത്തച്ച്  നല്ല തുടക്കമചോണണചോക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.   ഹയര് ഫസക്കണറനി
ഉള്ഫപ്പെഫടയള്ള  സ്കൂളുകേള്  ഹഹഫടക്കചോക്കുന്നതനിനച്ച്  പശചോത്തലെ  സഅംവനിധചോനഅം
ഒരുക്കുന്നതടക്കമുള്ള  പദതനിക്കചോണച്ച്  രൂപഅം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  സ്കൂളുകേളനില്
മള്ട്ടനിമസ്പീഡനിയ  സഅംവനിധചോനഅം   ഒരുക്കുന.  എല്ലചോ  കചോസ്സുകേളുഅം  ഫനറച്ച് വര്ക്കച്ച്  ഫചയ്തച്ച്
ഡനിജനിറല്  സഅംവനിധചോനഅം  ഉപകയചോഗഫപ്പെടുത്തചോന  തസ്പീരുമചോനനിചനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്.
അതുകപചോഫലെ തഫന്ന സഅംസചോനഫത്ത ഫപചോതുവനിദദചോലെയങ്ങളനില്  വനിദദചോര്തനികേളുഫട
ഉചഭക്ഷണത്തനിനുള്ള  തുകേ,  സ്കൂള്  പചോചകേഫത്തചോഴനിലെചോളനികേളുഫട  കവതനഅം  എന്നനിവ
വര്ദനിപ്പെനിചഫകേചോണച്ച്  വളഫര മചോതൃകേചോപരമചോയ  ഒരു  മചോറഅം  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്
വരുത്തനിയനിരനിക്കുന.  കുട്ടനികേളുഫട  ഉചഭക്ഷണത്തനിനച്ച്  അരനി  ഒഴനിഫകേയള്ള
പലെവദഞ്ജനങ്ങള്ക്കുഅം മുട്ട,  പചോല് എന്നനിവയ്ക്കുഅം  ഓകരചോ ദനിവസവുഅം ഓകരചോ  കുട്ടനിക്കുഅം
അനുവദനിക്കുന്ന  തുകേ   എട്ടുരൂപയചോക്കനി   വര്ദനിപ്പെനിച.  വനിദദചോലെയങ്ങളുഫട  സമഗ
വനികേസനഅം  ലെക്ഷദമനിട്ടച്ച്  സശയഅം  വനിലെയനിരുത്തലെനിനച്ച്  'ശചോലെസനിദനി'  പദതനിയമചോയനി
വനിദദചോഭദചോസ  വകുപ്പെച്ച്  രഅംഗത്തച്ച്  വന്നനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്.  സ്കൂളുകേളനിഫലെ  ലെചോബകേള്
നവസ്പീകേരനിക്കചോനുള്ള  'ശചോസ്ത്രകപചോഷനിണനി'  പദതനി  വനിപുലെസ്പീകേരനിക്കചോന  ശചോസ്ത്ര
സചോകങ്കെതനികേ  പരനിസനിതനി  കേകൗണ്സനില്  കയചോഗഅം  തസ്പീരുമചോനനിചനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്.
750  ഹഹസ്കൂളുകേളുഫട  ലെചോബകേള്  കലെചോകകേചോത്തര  നനിലെവചോരത്തനികലെയച്ച്
ഉയര്ത്തുന്നതനിനചോണച്ച്  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  തസ്പീരുമചോനനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  സഅംസചോനഫത്ത   എല്ലചോ
വനിദദചോലെയങ്ങളനിലഅം ആധുനനികേ ശുചനിമുറനികേഫളചോരുക്കചോന  'എസച്ച്.എസച്ച്.എ.'  പദതനി
തയചോറചോക്കനിയനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്.  ഇതനിനചോവശദമചോയ തുകേ കകേന്ദ്ര ധനമനചോലെയത്തനിഫന്റെ
കേസ്പീഴനിലള്ള  'സശചച്ച്  ഭചോരതച്ച്  കഘചോഷച്ച്' അനുവദനിക്കുഫമനള്ള  ഉറപ്പെച്ച്  സഅംസചോന
ഗവണ്ഫമന്റെനിനച്ച് ലെഭനിചനിട്ടുമുണച്ച്.
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ഇന്തദയഫട  മറച്ച്  സഅംസചോനങ്ങള്ക്കുമുന്നനിലഅം  കലെചോകേത്തനിനുമുന്നനിലഅം
അഭനിമചോനപൂര്വ്വഅം നമ്മേള് ഉയര്ത്തനിപ്പെനിടനിചതചോണച്ച് സമ്പൂര്ണ സചോക്ഷരത എനള്ളതച്ച്.
പകക്ഷ   സചോക്ഷരതചോ  കപ്രരകേച്ച് മചോരുഫട  അവസ  വളഫര പരനിതചോപകേരമചോയനിരുന.
അവരുഫട കവതനഅം വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്ന കേചോരദത്തനില് നനികഷധചോത്മകേമചോയ നനിലെപചോടചോണച്ച്
കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്ഫമന്റെച്ച് സശസ്പീകേരനിചനിരുന്നതച്ച്. എന്നചോല് സചോക്ഷരതചോ കപ്രരകേച്ച് മചോകരചോടുള്ള
വചോഗചോനഅം എല്.ഡനി.എഫെച്ച്.  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച് നനിറകവറനിയനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്.  വനിദദചോഭദചോസ
വകുപ്പെച്ച്   ഓണകററനിയഅം  വര്ദനിപ്പെനിചച്ച്   ഉത്തരവനിട്ടതനില്  വലെനിയ  ആഹചോദമചോണച്ച്
സഅംസചോനഫത്ത സചോക്ഷരതചോ  കപ്രരകേച്ച് മചോരുഫട  ഇടയനിലണചോക്കനിയതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞെ
യ.ഡനി.എഫെച്ച്.  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  ഭരനിച  അഞ്ചുവര്ഷക്കചോലെത്തച്ച്  ഒരനിക്കല്കപ്പെചോലഅം
പചോഠപുസ്തകേഅം  സമയത്തനിനച്ച്  നല്കേചോന  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടനില്ല.  ഏറവുഅം  കമചോശഫപ്പെട്ട
ഒരു  മചോകനജ് ഫമന്റെചോണച്ച്  അനണചോയനിരുന്നതച്ച്.  എന്നചോല്  വരുന്ന  അദദയന
വര്ഷഫത്ത പചോഠപുസ്തകേങ്ങള് ഇകപ്പെചോള്ത്തഫന്ന അയചതുടങ്ങനി എനള്ളതച്ച് നഫല്ലചോരു
കേചോരദമചോണച്ച്.   വരുന്ന അദദയനവര്ഷഅം  സമയത്തനിനുതഫന്ന നമ്മുഫട  കുട്ടനികേള്ക്കച്ച്
പചോഠപുസ്തകേങ്ങള് ലെഭദമചോക്കുന്ന രസ്പീതനിയനില്  വലെനിയ മചോറമചോണച്ച്  വനിദദചോഭദചോസ വകുപ്പെച്ച്
വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  

ആഭദന്തര  വകുപ്പെച്ച്  വലെനിയ  മചോറങ്ങള്ക്കച്ച്  തുടക്കമനിട്ടനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്.
ശസ്പീ.  വനി.  എസച്ച്.  അചതചോനനന  മുഖദമനനിയഅം  ശസ്പീ.  കകേചോടനികയരനി  ബചോലെകൃഷന
ആഭദന്തര  വകുപ്പുമനനിയമചോയനിരനിക്കുന്ന  ഘട്ടത്തനിലെചോണച്ച്  തസ്പീരകദശ  കപചോലെസ്പീസച്ച്
കസ്റ്റേഷനുകേള്  ആരഅംഭനിചതച്ച്. അതനിനുകശഷഅം അഞ്ചുവര്ഷക്കചോലെഅം ശസ്പീ. ഉമ്മേന ചചോണനി
ഭരനിച.  അക്കചോരദത്തനില്   കേചോരദമചോയ  ഒരു  നടപടനിയമുണചോയനില്ല.  എന്നചോല്   ഈ
ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  അധനികേചോരകമറകശഷഅം  8  തസ്പീരകദശ  കപചോലെസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനുകേള്ക്കച്ച്
തസ്തനികേകേള്  അനുവദനിചച്ച്   ഉത്തരവചോയനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്.  ഒരു  സനി.ഐ.,  രണച്ച്
എസച്ച്.ഐ.,  22  സനിവനില്  കപചോലെസ്പീസച്ച്  ഓഫെസ്പീസര്  എന്നസ്പീ  തസ്തനികേകേള്
അനുവദനിചനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്.  എഫന്റെ  മണ്ഡലെത്തനിലള്ഫപ്പെഫട  തസ്പീരകദശ  കപചോലെസ്പീസച്ച്
കസ്റ്റേഷനച്ച് സലെഅം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.   

അതുകപചോഫലെ  തഫന്നയചോണച്ച്  എഹകസച്ച്  ഡനിപ്പെചോര്ട്ടച്ച്ഫമന്റെച്ച്.  ശസ്പീ.  റനി.  പനി.
രചോമകൃഷഫന  ഒരു  കേചോരദത്തനില്  അഭനിനനനിക്കുകേയചോണച്ച്.  മദദവുമചോയനി  ബനഫപ്പെട്ട
ഡനിപ്പെചോര്ട്ടച്ച്ഫമന്റെചോണച്ച്  എഹകസച്ച് ഡനിപ്പെചോര്ട്ടച്ച്ഫമന്റെച്ച്  എന്നചോണച്ച് ഫപചോതുവചോയ ധചോരണ.
ഇവനിഫട  മദദചോസകനിയനില്നനിനഅം  മനുഷദഫര  കമചോചനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള  'വനിമുകനി'
പദതനി  അകദ്ദേഹഅം  പ്രഖദചോപനിക്കുകേ  മചോത്രമല്ല  ഫചയ്തനിട്ടുള്ളതച്ച്,  ഞചോന  11
വര്ഷമചോയനി  എഅം.എല്.എ.-യചോയനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നയചോളചോണച്ച്,  മദദചോസകനിയനില്
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നനിനഅം  ജനങ്ങഫള  കമചോചനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനിക്കച്ച്  മുനകൂറചോയനി  ഫെണച്ച്
അനുവദനിക്കുന്ന അനുഭവഅം ഒരനിക്കല്കപ്പെചോലമനില്ല.  കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസഅം ഞങ്ങള് കയചോഗഅം
കചര്ന്നകപ്പെചോള് എഫന്റെ മണ്ഡലെത്തനിഫലെ എല്ലചോ പഞചോയത്തുകേള്ക്കുഅം  25,000  രൂപ
ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  മുനകൂറചോയനി  നല്കേനിയനിരനിക്കുന  എന്നചോണച്ച്  അറനിഞ്ഞെതച്ച്.
നഗരസഭകേള്ക്കച്ച്  50,000  രൂപ   നല്കേനിയനിരനിക്കുന;  എല്ലചോ  സ്കൂളുകേള്ക്കുഅം
5,000  രൂപ  അനുവദനിചനിരനിക്കുന.  വളഫര മചോതൃകേചോപരമചോയനിട്ടുള്ള ഒരു കേചോരദമചോയനി
അതനിഫന ഞചോന കേണക്കചോക്കുകേയചോണച്ച്.    ഓകരചോ വകുപ്പെനിലഅം വന്നനിട്ടുള്ള മചോറങ്ങളുഫട
ഒരു നല്ല  ഉദചോഹരണമചോണതച്ച്. 

ഹവദത്യുതനി  വകുപ്പെനിഫനക്കുറനിചച്ച്  ഇവനിഫട  പലെരുഅം  പറഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞെതചോണച്ച്.
സമ്പൂര്ണ  ഹവദത്യുതസ്പീകേരണത്തനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  വളഫര ഫെലെപ്രദമചോയനി
നടക്കുകേയചോണച്ച്.  നമ്മുഫട നചോട്ടനില്  ഒകട്ടഫറ ഊര്ജ  പ്രതനിസനനികേളുഅം ബദനിമുട്ടുകേളുഅം
ഉഫണങ്കെനില്കപ്പെചോലഅം    ഹവദത്യുതനി  വകുപ്പെച്ച്   മചോതൃകേചോപരമചോയനി  ശസ്പീ.  എഅം.  എഅം.
മണനിയഫട  കനതൃതശത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുകേയചോണച്ച്.  സചോഅംസചോരനികേ  വകുപ്പെച്ച്   IFFK
ഏറവുഅം  നല്ല  നനിലെയനിലെചോണച്ച്  നടത്തനിയതച്ച്.  തനിരുവനന്തപുരത്തച്ച്  നടന്ന
ഇന്റെര്നചോഷണല്  ഫെനിലെനിഅം  ഫഫെസ്റ്റേനിവല്  കലെചോകേഅം  മുഴുവന  ഉറകനചോക്കനിയതചോണച്ച്.
തൃശ്ശൂരനില്  അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ  നചോടകകേചോതവഅം  വളഫര  നല്ലനനിലെയനില്  തഫന്ന
നടനഫകേചോണനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്. 

കനചോട്ടച്ച്  നനികരചോധനവുമചോയനി  ബനഫപ്പെട്ട  പ്രശങ്ങള്  ഇവനിഫട  പലെരുഅം
ചൂണനിക്കചോണനിക്കുകേയണചോയനി.  വലെനിയ  അത്ഭുതങ്ങളുണചോക്കുഫമന്നച്ച്  പറഞ്ഞുഫകേചോണച്ച്
പ്രഖദചോപനിച  ഒരു  കേചോരദമചോണച്ച്.  നമ്മുഫട  സഅംസചോനത്തച്ച്  വലെനിയ  സചോമ്പത്തനികേ
നഷ്ടമചോണച്ച് അതനിഫന്റെ ഭചോഗമചോയണചോയതച്ച്. ഇന്നച്ച്  മചോതൃഭൂമനി ദനിനപ്പെത്രഅം പ്രസനിദസ്പീകേരനിച
വളഫര കൃതദമചോയനിട്ടുള്ള ഒരു കേണക്കുണച്ച്.  ഇതച്ച്  നമ്മുഫട സഅംസചോന വരുമചോനഫത്ത
വളഫര ഗുരുതരമചോയനി ബചോധനിചനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്.  കഡചോ.  ടനി.  എഅം.  കതചോമസച്ച് ഐസകേച്ച്
ധനകേചോരദ വകുപ്പുമനനിയചോയനി അധനികേചോരകമറകശഷഅം  നനികുതനി വരുമചോനത്തനില്  നല്ല
മചോറഅം വന്നനിരുന. ജൂണനില് ഫവറുഅം 5 ശതമചോനഅം വളര്ച കേചോണനിച നനികുതനി വരുമചോനഅം
ഒകകചോബറനില്  17  ശതമചോനത്തനിഫന്റെ  വളര്ച  കേചോണനിക്കുകേയണചോയനി.  നവഅംബറനില്
കനചോട്ടുകേള്  അസചോധുവചോക്കനിയകതചോടുകൂടനിയചോണച്ച്   നനികുതനി  വരുമചോനത്തനില്  വലെനിയ
കതചോതനില് കുറവുണചോയതച്ച്.   നവഅംബറനില് നനികുതനി വളര്ച  14  ശതമചോനമചോയനിരുന.
അതചോയതച്ച്  500,  1000  രൂപ   കനചോട്ടുകേളുഫട  നനികരചോധനഅം  പ്രഖദചോപനിക്കുന്ന
നവഅംബറനില്  14  ശതമചോനമചോയനിരുഫന്നങ്കെനില്  ഡനിസഅംബര് ആകുകമ്പചോകഴക്കുഅം അതച്ച്
9  ശതമചോനത്തനിലഅം  ജനുവരനിയനില്  എക്കചോലെഫത്തയഅം  തചോഴ്ന്ന  നനിലെയചോയ  നചോലെച്ച്
ശതമചോനത്തനിലഫമത്തനി  എനപറയകമ്പചോള്  അതച്ച്  കേചോണനിക്കുന്നതച്ച്  നമ്മുഫട
സഅംസചോനഫത്ത  കനചോട്ടുനനികരചോധനഅം  എങ്ങഫനയചോണച്ച്  ബചോധനിചനിട്ടുള്ളഫതന്നചോണച്ച്.
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സഅംസചോനഫത്ത  ഈയവസ  യഥചോര്തത്തനില്  ബനി.ഫജ.പനി.  അനുകൂലെ
പ്രചചോരകേരുഫട  വചോയടപ്പെനിക്കുന്ന  ഒരു  കേചോരദമചോണച്ച്.  സഹകേരണ  കമഖലെയനില്
കനചോട്ടുനനികരചോധനമുണചോക്കനിയ  പ്രതനിസനനികേള്  കവഫറയമുണച്ച്.  ഞചോന  മറച്ച്
കേചോരദങ്ങളനികലെയച്ച് ദസ്പീര്ഘമചോയനി കപചോകുന്നനില്ല. 

നടനിഫയ  ആക്രമനിചതുമചോയനി  ബനഫപ്പെട്ട  പ്രശഅം  സഅംസചോന  ഗവണ്ഫമന്റുഅം
ആഭദന്തര വകുപ്പുഅം നല്ല നനിലെയനിലെചോണച്ച്  ഹകേകേചോരദഅം ഫചയ്തതച്ച്.  വനിവരമറനിഞ്ഞെയടന
തഫന്ന കപചോലെസ്പീസച്ച് അധനികേചോരനികേള് സലെഫത്തത്തുകേയഅം രചോത്രനി തഫന്ന  സഅംഭവത്തനില്
പങ്കെചോളനിയചോയ  പ്രതനികേളനില്  ഒരചോഫള  കേസ്റ്റേഡനിയനില്   എടുക്കുകേയഅം  ഫചയ.  പനികറ
ദനിവസഅം  രചോവനിഫലെ  മഫറചോരു  പ്രതനിഫയ  കേസ്റ്റേഡനിയനിഫലെടുത്തു.  വളഫര കൃതദമചോയനി
പ്രതനികേഫള  പനിടനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ശചോസ്ത്രസ്പീയമചോയ  സഅംവനിധചോനങ്ങള്  ഉപകയചോഗ
ഫപ്പെടുത്തനിയചോണച്ച്  കപചോലെസ്പീസച്ച്  നസ്പീങ്ങനിയതച്ച്.  പള്സര്  സുനനിഫയ  പനിടനിചകപ്പെചോള്
ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട പ്രതനിപക്ഷകനതചോവച്ച്  യഥചോര്തത്തനില് പ്രതനിയഫട പക്ഷമചോകുന്നതചോണച്ച്
നമ്മേള് കേണതച്ച്.  അങ്ങഫന പനിടനിചതച്ച് ശരനിയചോയനിഫല്ലന്നചോണച്ച് അകദ്ദേഹഅം  പറഞ്ഞെതച്ച്.
എന്തുഫകേചോണചോണച്ച്  അങ്ങഫന  പറഞ്ഞെതച്ച്?  കകേചോടതനി   പ്രവര്ത്തനിചഫകേചോണനിരനിഫക്ക
കപചോലെസ്പീസച്ച് കകേചോടതനിമുറനിയനില് കേടന്നച്ച് പ്രതനിഫയ പനിടനിചതചോഫണങ്കെനില് ആ പറഞ്ഞെതച്ച്
ശരനിയചോണച്ച്.  പകക്ഷ കകേചോടതനി  കചരചോത്ത  സമയത്തച്ച്  മതനില്  ചചോടനി  അകേത്തുകേടന്ന
പ്രതനി പതുങ്ങനിപ്പെതുങ്ങനി കകേചോടതനി പരനിസരത്തച്ച് നനില്ക്കുകമ്പചോള് പനിടനിക്കചോന പചോടനില്ല
എനപറയന്നതച്ച്  ആര്ക്കുകവണനിയചോണച്ച്?  ഈ  കകേസനിഫന്റെ  എല്ലചോ  ഘട്ടങ്ങളനിലഅം
ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  ശരനിയചോയ  നനിലെപചോടുകേള്  സശസ്പീകേരനിചനിട്ടുഅം  വളഫര ഫതറചോയ  ഒരു
നനിലെപചോടചോണച്ച്  അക്കചോരദത്തനില്  പ്രതനിപക്ഷഅം  സശസ്പീകേരനിച.  ഇന്നച്ച്  ഈ
നനിയമസഭയകേത്തച്ച്  സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷയഫട പ്രശവുമചോയനി ബനഫപ്പെട്ടച്ച്  അവര് ഉയര്ത്തനിയ
വചോദഗതനികേഫളല്ലചോഅം  ഫപചോയച്ച് ഫവടനികേളചോയനിരുനഫവന്നച്ച്  നമുക്കച്ച്  കബചോദദമചോവുകേയണചോയനി.
ഞചോന  മറച്ച്  കേചോരദങ്ങളനികലെയച്ച്  കേടക്കുന്നനില്ല.  നമ്മുഫട  രചോജദത്തച്ച്  അസഹനിഷ്ണുതയഫട
അന്തരസ്പീക്ഷമുണചോക്കുന്നതനിനച്ച്  തമസനിഫന്റെ  ശകനികേള്  ശകമചോയനി  ശമനിച
ഫകേചോണനിരനിക്കുകേയചോണച്ച്.  ശസ്പീ.  എഅം.  ടനി.  വചോസുകദവന നചോയര് എന്ന മലെയചോളത്തനിഫന്റെ
എക്കചോലെഫത്തയഅം  മനികേച  എഴുത്തുകേചോരഫനതനിഫരയഅം  ആകക്രചോശങ്ങളുഅം  കേമല്  എന്ന
സഅംവനിധചോയകേഫനതനിഫരയഅം  നടന്ന  ആകക്രചോശങ്ങള്  നമ്മേള്  കേണതചോണച്ച്.
ഇവനിഫട  തങ്ങള്ക്കച്ച്  ഇഷ്ടഫപ്പെട്ട  കേചോരദങ്ങള്  മചോത്രകമ  പറയചോവ,  എഴുതചോവ
എനപറയന്നതച്ച്  യഥചോര്തത്തനില്  നമ്മുഫട  സഅംസചോരത്തനിനുഅം  കേചോഴ്ചപ്പെചോടുകേള്
ക്കുഫമചോഫക്ക  എതനിരചോണച്ച്.  ഭചോരതസ്പീയ  ജനതചോ  പചോര്ട്ടനിയഅം  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-ഉഅം
ഇത്തരത്തനില്  തങ്ങള്ക്കനിഷ്ടമനില്ലചോത്തവഫര  ആക്രമനിക്കുഅം,  സഅംസചോനത്തനിഫന്റെ
മുഖദമനനിഫയ  കകേരളത്തനിനുപുറത്തച്ച്  കേചോലകുത്തചോന   സമ്മേതനിക്കനില്ല  എഫന്നചോഫക്ക
പറഞ്ഞെകപ്പെചോള്  ഈ  അസഹനിഷ്ണുതയ്ഫക്കതനിരചോയനി  നമ്മുഫട  നചോട്ടനിഫലെ   ജനങ്ങള്
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പ്രതനികേരനിചഫവനള്ളതച്ച്  കനരചോണച്ച്.  പകക്ഷ  സഅംസചോനഫത്ത  മചോധദമങ്ങള്  അതച്ച്
കവണവനിധഅം  ചര്ചയച്ച്  എടുകത്തചോ  എന്ന  കേചോരദത്തനില്  എനനിക്കച്ച്  സഅംശയമുണച്ച്.
എവനിഫടയഅം  കേചോലകുത്തചോന  സമ്മേതനിക്കനിഫല്ലന്നചോണച്ച് ബനി.ഫജ.പനി.  കനതചോവച്ച്
ശസ്പീ. കഗചോപചോലെകൃഷന പത്രസകമ്മേളനഅം നടത്തനി പറഞ്ഞെതച്ച്. അടനിക്കച്ച് അടനി, ഫകേചോലെയച്ച്
ഫകേചോലെ  എന്ന  ശസ്പീ.  ഫകേ.  സുകരന്ദ്രഫന്റെ  പ്രസഅംഗഅം  ഫടലെനിവനിഷനനില്  നമ്മേഫളല്ലചോഅം
കകേട്ടതചോണച്ച്.  നമ്മുഫട  നചോട്ടനിഫലെ  അന്തനിചര്ചകേളനില്  അതച്ച്  കവണത്ര വന്നനിഫല്ലന്നതച്ച്
പ്രസകമചോയനി  നനില്ക്കുകേയചോണച്ച്.  ഇകപ്പെചോള് കപചോയനികപ്പെചോയനി  എവനിഫടഫയത്തുകേയചോണച്ച്?
ഈ  നചോട്ടനില്  ഫചമ്മേസ്പീന  സനിനനിമയഫട  വചോര്ഷനികേഅം  ആകഘചോഷനിക്കചോന
സമ്മേതനിക്കനിഫല്ലന്നച്ച് കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസഅം ഒരു സഅംഘടനയഫട കനതചോവച്ച് പറയകേയചോണച്ച്.
എന്തചോണച്ച് അതനിനര്തഅം?  ഫചമ്മേസ്പീന ഇന്നഫലെ വന്ന ഒരു സനിനനിമയല്ല. 50  വര്ഷഅം
പനിന്നനിട്ട,  ഒരു ചലെചനിത്ര ഇതനിഹചോസഫമന്നച്ച്  വനികശഷനിപ്പെനിക്കചോവുന്ന,  മലെയചോളത്തനിഫന്റെ
എക്കചോലെഫത്തയഅം മനികേച ഒരു ചലെചനിത്ര കേചോവദത്തനിഫന്റെ വചോര്ഷനികേമചോകഘചോഷനിക്കചോന
സമ്മേതനിക്കനിഫല്ലന്നച്ച്  പറയന്നതച്ച്  ധനിക്കചോരത്തനിഫന്റെയഅം  ധചോര്ഷദത്തനിഫന്റെയഅം
ഭചോഷയചോണച്ച്.  സചോഅംസചോരനികേ കലെചോകേത്തച്ച് ആരച്ച് എങ്ങഫന എഴുതണഅം, ആരച്ച് എങ്ങഫന
സനിനനിമ  പനിടനിക്കണഅം,  ആരച്ച്  എങ്ങഫന  സനിനനിമ  ചനിത്രസ്പീകേരനിക്കണഫമഫന്നചോഫക്ക
പറയചോന  നമ്മുഫട  നചോട്ടനിഫലെ  വര്ഗ്ഗസ്പീയ  ശകനികേള്  ഒരുങ്ങുന്നതനിഫന്റെ  ഭചോഗഅം
കൂടനിയചോണതച്ച്. ഫചമ്മേസ്പീന സനിനനിമ നനിര്മ്മേനിചതച്ച് എഫന്റെ നനികയചോജകേമണ്ഡലെത്തനില്ഫപ്പെട്ട
കചറവയനില് ജനനിച രചോമു കേചോരദചോട്ടചോണച്ച്.  രചോമു കേചോരദചോട്ടനിഫന്റെ ആ സനിനനിമ തകേഴനിയഫട
വനിശശവനിഖദചോത  കനചോവലെനിഫന  ആസദമചോക്കനിയള്ളതചോണച്ച്.  ആ  സനിനനിമയഫട
വചോര്ഷനികേഅം ആകഘചോഷനിക്കചോന പചോടനിഫല്ലന്നച്ച് പറയന്നതച്ച്......

മനി  .    ഫഡപക്യൂട്ടനി  സസ്പീക്കര്:  കേറുത്തമ്മേയഅം  പരസ്പീക്കുട്ടനിയഅം
പ്രണയനിചതുഫകേചോണചോകണചോ?

ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള്  ഖചോദര്  : സര്,  എനനിക്കറനിയനില്ല.   പ്രണയഫത്തയഅം
അനുരചോഗഫത്തയഅം  മചോനവനികേ  വനികേചോരങ്ങഫളയഅം  ജചോതനി-മതചോനതയഫട
കേചോഴ്ചപ്പെചോടുകേളനില്  ചനിത്രസ്പീകേരനിക്കചോന  തുടങ്ങനിയചോല്  നമ്മുഫട  നചോടച്ച്  എവനിഫട
ഫചഫന്നത്തുഫമന്ന  കചചോദദമചോണന്നയനിക്കുന്നതച്ച്.  ഫചമ്മേസ്പീന  സനിനനിമയ്ഫക്കതനിഫരയള്ള
ആകക്രചോശഅം  നമ്മുഫട  സചോഅംസചോരനികേകലെചോകേഅം  അതനിശകമചോയനി  എതനിര്കക്കണ
കേചോരദമചോയനി  ഞചോന  കേണക്കചോക്കുകേയചോണച്ച്.  ഇടതുപക്ഷ  പുകരചോഗമന  പ്രസചോനങ്ങളചോണച്ച്
അസഹനിഷ്ണുതയ്ക്കുഅം  ജചോതനി-മതചോനതയ്ക്കുഫമതനിരചോയനി  അതനിശകമചോയ  കപചോരചോട്ടങ്ങള്
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  പുതനിയ  കേചോലെഘട്ടത്തനില്  ഇടതുപക്ഷ  പുകരചോഗമന
പ്രസചോനങ്ങളുഫട  കനതൃതശത്തനിലള്ള  വലെനിയ  മുകന്നറങ്ങള്  മചോത്രമചോണച്ച്
ഇത്തരത്തനിലള്ള  അസഹനിഷ്ണുതയ്ഫക്കതനിരചോയ  കപചോരചോട്ടത്തനിനച്ച്  ഏകേ  മചോര്ഗ്ഗഫമന്നച്ച്
ഞചോന  കേരുതുന.  ഇവനിഫട  അവതരനിപ്പെനിച  നനനിപ്രകമയഫത്ത  ഒരനിക്കല്കടനി
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പനിന്തചോങ്ങുന.

2.12 PM]

ശസ്പീ  .   എഅം  .   സശരചോജച്ച്  : സര്, ഗവര്ണറുഫട പ്രസഅംഗത്തനിനച്ച് നനനി കരഖഫപ്പെടുത്തുന്ന
പ്രകമയഫത്ത  ഞചോന  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയചോണച്ച്.  അഴനിമതനിയഅം  അരചോജകേതശവുഅം
അരങ്ങുതകേര്ത്ത  ഭൂതകേചോലെകത്തചോടച്ച്  വനിടപറഞ്ഞെച്ച്  ഒരു നവകകേരളത്തനിഫന്റെ
പുതുയഗപ്പെനിറവനിക്കചോണച്ച്  കകേരളഅം  ഇന്നച്ച്  സചോക്ഷദഅം  വഹനിചഫകേചോണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ആ
നവകകേരളത്തനിഫന്റെ ചനിലെ സൂചനകേളചോണച്ച് ഗവര്ണറുഫട പ്രസഅംഗത്തനിലണചോയനിരുന്നതച്ച്.
ഏറവുഅം ആത്മചോഭനിമചോനകത്തചോഫട  മനുഷദര്ക്കച്ച്  ജസ്പീവനിക്കചോന  കേഴനിയന്ന   ആധുനനികേ
കകേരളമചോയനിരനിക്കുഅം  വരചോന  കപചോകുന്നതച്ച്  എന്നതനിഫന്റെ  വദകമചോയ  സൂചനകേളചോണച്ച്
ഇതനികനചോടകേഅം  പുറത്തുവന്നനിട്ടുള്ള  നവകകേരള  മനിഷന  ഉള്ഫപ്പെഫടയള്ള  പുതനിയ
കേചോഴ്ചപ്പെചോടുകേളുഅം പദതനികേളുഅം.  കകേരളത്തനില് ഭവനരഹനിതരനില്ലചോതചോകുകേയചോണച്ച്.  തലെ
ചചോയചോന ഒരനിടമനില്ലചോത്ത,  ഏറവുഅം പചോവഫപ്പെട്ടവരചോയ മനുഷദരുഫട  കവദന കേചോണചോന
ഈ  സര്ക്കചോരനിനച്ച്  സചോധനിചഫവന്നതചോണച്ച്  പ്രധചോന  കേചോരദഅം.  ഒരുപകക്ഷ
കലെചോകേത്തനിഫന്റെതഫന്ന ചരനിത്രത്തനിലെചോദദമചോയനി ഒരു ജനചോധനിപതദ ഭരണ സഅംവനിധചോനഅം
നനിലെനനില്ക്കുന്ന  പ്രകദശത്തച്ച്,  ഒരു  മൂന്നചോഅംകലെചോകേ  രചോജദത്തച്ച്  ഭവന
രഹനിതരനില്ലചോതചോകേചോന  കപചോകുകേയചോണച്ച്.  അതച്ച്  കേചോലെത്തനിഫന്റെ  ഹകേകേള്ക്കച്ച്
മചോയ്ചകേളയചോനചോകേചോത്തവനിധഅം  ചരനിത്രത്തനിലെടയചോളഫപ്പെടുത്തുന്ന  സുപ്രധചോനമചോയ
കനട്ടമചോകുഫമന്ന കേചോരദത്തനില് ഒരു സഅംശയവുമനില്ല.  അതുകപചോഫലെ ജനകേസ്പീയചോകരചോഗദഅം
ശകനിഫപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേളുഅം  പരനിസനിതനി  സഅംരക്ഷണഅം  ലെക്ഷദഅം
വചഫകേചോണ്ടുള്ള  നസ്പീക്കങ്ങളുഫമല്ലചോഅം  കകേരളത്തനിഫന്റെ  മുഖചചോയതഫന്ന  മചോറനിത്തസ്പീര്ക്കു
ഫമനറപ്പെചോണച്ച്.  കകേരളത്തനിഫന്റെ  ഫപചോതു  വനിദദചോഭദചോസരഅംഗഅം  ശകനിഫപ്പെടുത്തുന്ന
തനിനചോവശദമചോയ  ശചോസ്ത്രസ്പീയവുഅം  പ്രചോകയചോഗനികേവുമചോയ  പദതനിയചോണച്ച്  ഇകപ്പെചോള്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.   ഇഫതല്ലചോഅം  കകേരളഫത്ത  കലെചോകേത്തനിഫന്റെ  ശദചോകകേന്ദ്രമചോക്കനി
മചോറചോന കപചോകുകേയചോണച്ച്.  ഇങ്ങഫന ഉയരങ്ങളനികലെയച്ച് നമ്മുഫട നചോടച്ച് കുതനിക്കുകമ്പചോള്,
ഇരുളടഞ്ഞെ  ഇന്നഫലെകേളനില്നനിനഅം  നമ്മുഫട  നചോടനിഫന  പ്രകേചോശപൂരനിതമചോയ
നചോഫളയനികലെയച്ച്  ഹകേപനിടനിചചോനയനിക്കുകമ്പചോള്  നനിര്ഭചോഗദവശചോല്  ഈ
സഭയകേഫത്ത കുറചചോളുകേള് ഇഫല്ലന്നച്ച് നമുക്കറനിയചോഅം.  എന്തുഫകേചോണചോണച്ച് അവര് ഈ
ഘട്ടത്തനില് ഇറങ്ങനികപ്പെചോയഫതന്നതച്ച് പരനികശചോധനചോര്ഹമചോയ ഒരു കേചോരദമചോഫണന്നചോണച്ച്
എനനിക്കച്ച് കതചോനന്നതച്ച്.  ഇവനിഫട രചോവനിഫലെ ഉയര്ത്തനിപ്പെനിടനിച ബചോനറനില് ആകലെഖനഅം
ഫചയ്തനിട്ടുള്ളതച്ച്  സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷഫയക്കുറനിചചോണച്ച്.  സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷഫയക്കുറനിചച്ച്  കകേചോണ്ഗസച്ച്
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പ്രസഅംഗനിക്കുന്നതനിഫനക്കചോള്  വലെനിഫയചോരു  തമചോശ  ഈ ഇരുപത്തനിഫയചോന്നചോഅം
നൂറചോണനില്  ഉണചോകേചോനനില്ല.  സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷഫയക്കുറനിചച്ച്  കകേചോണ്ഗസച്ച്  സഅംസചോരനിക്കുന
ഫവന്നച്ച്  പറഞ്ഞെചോല്  കകേചോഴനികേളുഫട  സഅംരക്ഷണഫത്തക്കുറനിചച്ച്  കുറുക്കന
പ്രബനഅം  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതുകപചോഫലെയചോണച്ച്.  അഫല്ലങ്കെനില്  സസദഭക്ഷണത്തനിഫന്റെ
പ്രചോധചോനദഫത്തക്കുറനിചച്ച്  നരകഭചോജനിയചോയ  പുലെനി  കചോഫസടുക്കുന്നതുകപചോഫലെയചോഫണന്നച്ച്
പറകയണതചോയനി  വരുഅം.  അതചോണച്ച്  നമ്മുഫട  കേഴനിഞ്ഞെകേചോലെ  അനുഭവങ്ങഫളല്ലചോഅം
ഓര്മ്മേനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്.  ഏഫതങ്കെനിലഅം  തരത്തനിലള്ള  ആത്മചോര്തതകയചോടുകൂടനിയ  ഒരു
സമസ്പീപനമല്ല  ഇന്നനിവനിഫട  അടനിയന്തരപ്രകമയഅം  അവതരനിപ്പെനിച  ബഹുമചോനദനചോയ
തൃക്കചോക്കര മണ്ഡലെത്തനിഫലെ അഅംഗവുഅം യ.ഡനി.എഫെച്ച്.  ആഫകേയഅം സശസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.
ഇവനിഫട  ഇരനിക്കുന്ന  സചോമചോജനികേര്  ശദനിചനിട്ടുണചോകുഅം,  അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിനച്ച്
അവതരണചോനുമതനി  കതടനിഫക്കചോണച്ച്  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  അഅംഗഅം  പ്രസഅംഗഅം
അവസചോനനിപ്പെനിചകപ്പെചോള്  സഭ  നനിര്ത്തനിവചച്ച്  ചര്ച  ഫചയണഫമന്നച്ച്  പറയചോന
മറനകപചോയനി.  അതച്ച്  പറയചോഫതയചോണച്ച്  അകദ്ദേഹഅം  ഇരുന്നതച്ച്.  ആകരചോ
ഓര്മ്മേനിപ്പെനിചകപ്പെചോഴചോണച്ച്  അകദ്ദേഹഅം  വസ്പീണ്ടുഅം  ചചോടനിഫയണസ്പീറച്ച്  പറയചോന  ശമനിചതച്ച്.
ഇതുതഫന്ന  ചൂണനിക്കചോണനിക്കുന്നതച്ച്,  ഉന്നയനിക്കഫപ്പെട്ട  വനിഷയഫത്ത  സഅംബനനിചച്ച്
ഏഫതങ്കെനിലഅം  തരത്തനിലള്ള  ഒരചോകുലെത  അവര്ക്കനില്ല  എനള്ളതചോണച്ച്.  മറനിചച്ച്
അറനിയഫപ്പെടുന്ന ഒരു നടനി ആക്രമനിക്കഫപ്പെട്ടുഫവന്ന വചോര്ത്തയണചോയകപ്പെചോള് അതനിഫന
ഒരവസരമചോയനി  സശസ്പീകേരനിചഫകേചോണച്ച്  ജനങ്ങള്  ഹൃദയത്തനികലെറനിയ  ഒരു
സര്ക്കചോരനിഫനതനിരചോയനി  അര്തരഹനിതമചോയ  കകേചോലെചോഹലെഅം  സൃഷ്ടനിക്കചോനുള്ള
പരനിശമമചോണച്ച്  ഇവനിഫട  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അടനിയന്തരപ്രകമയഅം അവതരനിപ്പെനിക്കചോന
ശമനിച  അഅംഗഅം  കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസഅം  എറണചോകുളത്തച്ച്  ഉപവസനിക്കുകേയഅം  ഫചയ.
എന്തനിനചോയനിരുന  അകദ്ദേഹത്തനിഫന്റെ  ഉപവചോസഫമന്നതച്ച്  കേകൗതുകേകേരമചോണച്ച്.
നനിര്ഭചോഗദകേരമചോയ ഒരു സഅംഭവമുണചോയനി ഒരചോഴ്ച  തനികേയന്നതനിനുമുമ്പച്ച്,  ആറചോഅം  നചോള്
മുഴുവന  പ്രതനികേഫളയഅം  പനിടനിചകേത്തനിട്ട  ഒരു  സര്ക്കചോരനിഫന്റെ കനട്ടത്തനിനുമുന്നനില്
ഒരചോള്  പ്രതനികഷധസമരഅം  നടത്തുനഫവങ്കെനില്  അതച്ച്  പ്രതനിഫയ  പനിടനിചതനിലള്ള
പ്രതനികഷധമചോണച്ച്.  അതല്ലചോഫത  മഫറചോരു  കേചോരണവുഅം  നമുക്കനിവനിഫട  കേചോണചോന
കേഴനിയനില്ല.  ആ അറസതഫന്ന വനിവചോദമചോക്കചോനുള്ള ശമമചോണച്ച് ഇകട്ടര് നടത്തനിയതച്ച്.
പകക്ഷ  നമ്മുഫട  മുമ്പനില്  അന്നച്ച്  പുറത്തനിറങ്ങനിയ  കകേരളത്തനിഫലെ  സുപ്രധചോനമചോയ
പത്രങ്ങളനില്  വന്ന  വചോര്ത്തകേളുണച്ച്.   മലെയചോള  മകനചോരമ  പത്രത്തനിഫന്റെ  തലെഫക്കട്ടച്ച്
'കേസ്പീഴടക്കനി'  എന്നചോയനിരുന.  'പചോളനികപ്പെചോയ കേസ്പീഴടങ്ങല് ശമഅം'  എനകൂടനി  എഴുതചോന 
മകനചോരമ തയചോറചോയനി. എനവചചോല്, പ്രതനിയഫട ശമഅം പചോളനികപ്പെചോയനി, കകേരളത്തനിഫലെ
കപചോലെസ്പീസച്ച് ബലെഅം പ്രകയചോഗനിചച്ച് കേസ്പീഴടക്കനിഫയനഅം കപചോലെസ്പീസനിഫന്റെ സമകയചോചനിതമചോയ
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ഇടഫപടലെനികനചോടുള്ള  അഭനിനനനമചോണഫതനഅം  കേചോണചോനചോകുഅം.  ഇവനിഫടനനിനഅം
ഇറങ്ങനികപ്പെചോയ ഒരു രചോഷസ്പീയ കേക്ഷനിയഫട മുഖപ്പെത്രമചോണച്ച് ചന്ദ്രനികേ. ചന്ദ്രനികേയഫട ഒന്നചോഅം
കപജനിഫലെ  വചോര്ത്തയഫട  തലെഫക്കട്ടച്ച്  'കേസ്പീഴടങ്ങനി  ഫകേണനിയനിലെചോയനി'  എന്നചോയനിരുന.
പ്രതനികേള് കേസ്പീഴടങ്ങചോന ശമനിചച്ച് ഫകേണനിയനിലെചോയനി,  അവഫര ഫകേണനിയനില്ഫപ്പെടുത്തചോന
കകേരളത്തനിഫലെ  കപചോലെസ്പീസനിനച്ച്  കേഴനിഞ്ഞുഫവനകവണഅം  ആ  വചോര്ത്തയനിലൂഫട
മനസനിലെചോക്കചോന. എല്ലചോയ്കപ്പെചോഴുഅം ഈ സര്ക്കചോരനിഫന വനിമര്ശനിക്കുന്ന  ദനിനപ്പെത്രമചോണച്ച്
മഅംഗളഅം.  മഅംഗളഅം ദനിനപ്പെത്രത്തനിഫന്റെ തലെഫക്കട്ടച്ച്  'ബകലെ കഭഷച്ച് കപചോലെസ്പീസച്ച്'  എന്നചോണച്ച്.
എതനിര്ക്കുന്നവരനില്നനിനഅം  ഇതനിഫനക്കചോള്  വലെനിഫയചോരഭനിനനനഅം  ഇതനിനുമുമ്പച്ച്  ഈ
കകേരളത്തനിലണചോയനിട്ടുകണചോ?  'തൂക്കനി  അകേത്തചോക്കനി'-ഫയന്നചോണച്ച്  കകേരള  കേകൗമുദനി
എഴുതനിയതച്ച്.   സഅംഭവഅം  നടന്ന  ആറചോഅം  നചോള്  പ്രതനിഫയ  തൂക്കനി  അകേത്തചോക്കനിയ
സര്ക്കചോരുഅം  ആഭദന്തര  വകുപ്പുമചോണച്ച്  ഈ  കകേരളഅം  ഭരനിക്കുന്നതച്ച്.   അകപ്പെചോള്
ഒരുകൂട്ടര്ക്കച്ച് ഇറങ്ങനികപ്പെചോകേണഫമന്നച്ച് കതചോനന.  ഇങ്ങഫന തൂക്കനി അകേത്തചോക്കചോന
പചോടുകണചോ;  ഇങ്ങഫന  പ്രതനികേഫള  പനിടനിക്കചോന  പചോടുകണചോ;  ഇങ്ങഫനഫയചോഫക്ക
ഫചയചോകമചോ;  എന്നചോണച്ച്  ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷഅം  ഇന്നച്ച്  വനിലെപനിക്കുന്നഫതന്നച്ച്
നമുക്കച്ച് മനസനിലെചോക്കചോന സചോധനിക്കുഅം. 

(അദദക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)

കേഴനിഞ്ഞെ കേചോലെത്തച്ച് കകേരളത്തനില് സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കുകനഫര അതനിക്രമമുണചോയകപ്പെചോള്
ഏതച്ച്  സമസ്പീപനമചോണച്ച്  അന്നഫത്ത  യ.ഡനി.എഫെച്ച്.  സര്ക്കചോര്  സശസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;
ഇവനിഫട  ബഹുമചോനദരചോയ  ചനിലെ  അഅംഗങ്ങള്  രചോധയഫട  ഫകേചോലെപചോതകേഫത്തക്കുറനിചച്ച്
പരചോമര്ശനിച.   കലെചോകേത്തച്ച് മഫറചോരനിടത്തുനനിനഅം അത്തരഫമചോരു വചോര്ത്ത കകേള്ക്കചോന
ഇടയണചോയനിട്ടനില്ല.  നമ്മുഫട  നചോട്ടനില്,  നനിലെമ്പൂര്  കകേചോണ്ഗസച്ച്  ഓഫെസ്പീസനില്,
കകേചോണ്ഗസച്ച്  ഓഫെസ്പീഫസന്നച്ച്  പറയകമ്പചോള്  അന്നഫത്ത  മനനിയഫടകൂടനി
ഓഫെസ്പീസചോയനിരുന.   മനനിയഫട  പനി.എ.  അവനിഫടയചോണച്ച്  കജചോലെനി  ഫചയ്തനിരുന്നതച്ച്.
വര്ഷങ്ങകളചോളഅം  ആ  ഓഫെസ്പീസച്ച്  അടനിചവചോരനി  വൃത്തനിയചോക്കനിയനിരുന്ന  പചോവഫപ്പെട്ട
കുടുഅംബത്തനിഫലെ രചോധഫയന്ന സ്ത്രസ്പീഫയ ക്രൂരമചോയനി ബലെചോതഅംഗഅം ഫചയ്തച്ച് ഫകേചോന്നച്ച്, ഇവനിഫട
സൂചനിപ്പെനിചതുകപചോഫലെ  ഒരു  ശവശരസ്പീരകത്തചോടച്ച്  ഫചയചോന  പചോടനില്ലചോത്ത,
സങ്കെല്പ്പെനിക്കചോനചോവചോത്ത എല്ലചോ ഫകേചോടുഅംക്രൂരതകേളുഅം ഫചയ്തകശഷഅം ഒരു ചചോക്കനില്ഫക്കട്ടനി
മൃതകദഹഅം മഹചോത്മചോഗചോനനിയഫട ചനില്ലനിട്ട ചനിത്രത്തനിനുതചോഫഴ ഈ  സ്ത്രസ്പീസഅംരക്ഷകേര്
ഒളനിപ്പെനിച. രണ്ടുനചോള് അവനിഫടയനിരുന്ന മൃതകദഹഅം ചസ്പീഞ്ഞുനചോറനി ദര്ഗനഅം പരത്തചോന
തുടങ്ങനിയകപ്പെചോള്  അവനിടഫത്ത  കകേചോണ്ഗസച്ച്  കനതൃതശത്തനിഫന്റെ  പ്രകതദകേ
നനിര്കദ്ദേശപ്രകേചോരഅം  കേര്ഷകേ കകേചോണ്ഗസച്ച്  ജനില്ലചോ  കനതചോവനിഫന്റെ ഹകേവശഭൂമനിയനിഫലെ
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കുളത്തനില് ആ ചചോക്കുഫകേട്ടച്ച്  ഫകേചോണ്ടുകപചോയനി  നനികക്ഷപനിച.  അവനിടഫത്ത സര്ക്കനിള്
ഇനഫസകറുഫട സഹചോയകത്തചോഫട വളഫര കവഗത്തനില്തഫന്ന ഓഫെസ്പീസച്ച് വൃത്തനിയചോക്കനി
ഫതളനിവുകേള് നശനിപ്പെനിചച്ച് യഥചോര്ത പ്രതനികേഫള രക്ഷഫപ്പെടുത്തചോനുഅം വചോടകേ പ്രതനികേഫള
നനിയമത്തനിഫന്റെ  മുമ്പനില്  ഫകേചോണ്ടുവരചോനുമചോണച്ച്  ശമനിചതച്ച്.  കകേരള  സഅംസചോനഅം
ഭരനിക്കുന്ന  ഒരു  മനനിയഫട  പനി.എ.-യഫട  കനതൃതശത്തനില്  ഈ  ഫകേചോടുഅംക്രൂരത
അരകങ്ങറനിയകപ്പെചോള് ആ മനനിഫക്കതനിരചോയനി ഏഫതങ്കെനിലഅം തരത്തനിലള്ള പ്രതനികഷധഅം
ഇവനിഫട  അന്നഫത്ത  പ്രതനിപക്ഷഅം  ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുകണചോ;  അഫതന്തുഫകേചോണചോണച്ച്?
ഞങ്ങള് നനിങ്ങഫളകപ്പെചോഫലെ  അന്തസനില്ലചോത്തവരല്ല.  വനിഷയങ്ങളുഫട ഫമറനിറച്ച് ഉയര്ത്തനി
ഫക്കചോണച്ച്  സ്ത്രസ്പീസഅംരക്ഷണത്തനിനുകവണനി  ആത്മചോര്തതകയചോഫട  നനിലെപചോഫടടുക്കുകമ്പചോള്
ഒരു സഅംഭവമുണചോയചോല്, ആ സഅംഭവത്തനില് പ്രതദക്ഷത്തനില്ത്തഫന്ന സഅംശയത്തനിഫന്റെ
നനിഴലെനില്നനിന്നനിട്ടുകൂടനി  നനിങ്ങളുഫട  മനനിഫക്കതനിഫര  പ്രതനികഷധനിക്കചോന
ഞങ്ങള്  കപചോയനിട്ടനില്ല.  ഞങ്ങള്  യഥചോര്ത  പ്രതനികേഫള  പനിടനികൂടണഫമന്നച്ച്
പറഞ്ഞെനിട്ടുണച്ച്.   ഇവനിഫട  ആറചോഅം  നചോള്  പ്രതനികേഫള  മുഴുവന  പനിടനിചകപ്പെചോഴചോണച്ച്
ചനിലെര്ക്കച്ച്  മകനചോകവദനയണചോയതച്ച്.  ഫപരുമ്പചോവരനിഫലെ  ജനിഷഫയന്ന  ഫപണ്കുട്ടനി
ക്രൂരമചോയനി  ഫകേചോല്ലഫപ്പെട്ടകപ്പെചോള്  അന്നഫത്ത  കപചോലെസ്പീസച്ച്  എന്തചോണച്ച്  ഫചയ്തതച്ച്?
പ്രതനിയകടഫതന്നച്ച്  സഅംശയനിക്കുന്ന  ഒരു  ഫചരനിപ്പെച്ച്  ഒരു മരത്തനില്  ഫകേട്ടനിത്തൂക്കനിയനിട്ടച്ച്
കപചോലെസ്പീസച്ച്  ഒളനിചനിരുന.  നഷ്ടഫപ്പെട്ട  ഫചരനിഫപ്പെടുക്കചോന  പ്രതനി  വരുകമ്പചോള്
പനിടനിക്കചോഫമന്നചോയനിരുന   കപചോലെസ്പീസനിഫന്റെ  കേണക്കുകൂട്ടല്.  ജനിഷയഫട  ഘചോതകേഫര
ഹകേകേളനില്  വനിലെങ്ങുവചച്ച്  തുറുങ്കെനിലെടയചോന  കകേരളത്തനിഫലെ  മുഖദമനനിയഫട
കേകസരയനില്,  ആഭദന്തര  വകുപ്പുമനനിയഫട  കേകസരയനില്  സഖചോവച്ച്  പനിണറചോയനി
വനിജയന ഇരനികക്കണനി വനഫവന്നച്ച് നനിങ്ങള് ഓര്ക്കണഅം.  നനിങ്ങഫളന്തചോണച്ച് ധരനിചതച്ച്?
നടനിഫയ  ആക്രമനിച  കകേസനിഫലെ  പ്രതനിഫയ  പനിടനിക്കചോന  പ്രതനിയഫട  ഫചരനിപ്പെച്ച്
നഷ്ടഫപ്പെട്ടനിട്ടുകണചോഫയന്നച്ച്  കനചോക്കനി,  ആ  ഫചരനിഫപ്പെടുത്തച്ച്  മരത്തനില്  ഫകേട്ടനിവചച്ച്
കപചോലെസ്പീസച്ച്  ഒളനിചനിരുനഫകേചോണച്ച്,  പ്രതനി  അഫതടുക്കചോന  വരുകമ്പചോള്  പനിടനിക്കചോന
നനില്ക്കണഫമന്നചോയനിരുകന്നചോ ബഹുമചോനഫപ്പെട്ട തൃക്കചോക്കര അഅംഗവുഅം അകദ്ദേഹകത്തചോഫടചോപ്പെഅം
ഇറങ്ങനികപ്പെചോയവരുഅം  ആഗഹനിചതച്ച്?   അങ്ങഫനയചോണച്ച്  ആഗഹനിചഫതങ്കെനില്  ആ
ആഗഹഅം  സഫെലെമചോക്കചോനുള്ള  ഗവണ്ഫമന്റെല്ല  ഇതച്ച്.  ഇതച്ച്  സ്ത്രസ്പീകേളുഫട
സുരക്ഷനിതതശത്തനിനച്ച്  വനിലെ  കേല്പ്പെനിക്കുന്ന,  അക്രമനികേകളചോടച്ച്  വനിട്ടുവസ്പീഴ്ച  ഫചയചോത്ത
ഗവണ്ഫമന്റെചോഫണന്നച്ച്  നനിങ്ങള്  മനസനിലെചോക്കണഅം.  യൂത്തച്ച്  കകേചോണ്ഗസനിഫന്റെ
അഖനികലെന്തദചോ  അദദക്ഷനചോയനിരുന്ന  മനസ്പീഷച്ച്  തനിവചോരനിയഫട  കേണ്മുന്നനില്  വചചോണച്ച്
മദനിരചോശനിയനില് സരനിഗ ഷചോഫയ പനിചനിചസ്പീന്തനി ആക്രമനിചച്ച് ഫകേചോന്നതച്ച്.  ഇവനിഫട ബചോനര്
പനിടനിചവര്  യഥചോര്തത്തനില്  അതച്ച് പനിടനികക്കണതച്ച്  മനസ്പീഷച്ച്  തനിവചോരനിഫയ
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കകേചോണ്ഗസനിഫന്റെ  കദശസ്പീയ  കനതചോവചോക്കനിയ  എ.ഐ.സനി.സനി.  ആഫെസ്പീസനിഫന്റെ
മുന്നനിലെചോണച്ച്,  അഫല്ലങ്കെനില്  നനിലെമ്പൂരനിഫലെ  കകേചോണ്ഗസച്ച്  ആഫെസ്പീസനിഫന്റെ  മുന്നനിലെചോണച്ച്.
അതുമഫല്ലങ്കെനില് യൂത്തച്ച് കകേചോണ്ഗസനിഫന്റെ അഖനികലെന്തദചോ കകേന്ദ്രത്തനിഫന്റെ മുന്നനിലെചോണച്ച്.
സുശസ്പീല്  കുമചോര്  ശര്മ്മേഫയന്ന  യൂത്തച്ച്  കകേചോണ്ഗസനിഫന്റെ  അഖനികലെന്തദചോ  ഫസക്രട്ടറനി
മഫറചോരു  അഖനികലെന്തദചോ  ഫസക്രട്ടറനിയചോയനിരുന്ന  നയനചോ  സചോഹ്നനിഫയ  മൃഗസ്പീയമചോയനി
ഫകേചോന്നച്ച് ശവശരസ്പീരഅം കേഷണങ്ങളചോക്കനി തന്തൂരനി അടുപ്പെനില് ചുട്ടുകേരനിചകപ്പെചോള് ഈ സ്ത്രസ്പീ
സഅംരക്ഷണഫത്തക്കുറനിചള്ള ആകുലെതകേള്  എവനിഫടയചോയനിരുന? എല്ലചോത്തനിനുമുപരനി
ഇവനിഫട വനികേചോരനനിര്ഭരമചോയനി പ്രസഅംഗനിക്കചോന ശമനിച ബഹുമചോനദനചോയ പ്രതനിപക്ഷ
കനതചോവനിഫന്റെ  ഹരനിപ്പെചോടുള്ള  കേദചോമ്പച്ച്  ആഫെസ്പീസനില്നനിന്നച്ച്  വനിളനിപ്പെചോടകേഫലെയചോണച്ച്
ജലെജചോസുരന  എന്ന  സ്ത്രസ്പീ,  അകദ്ദേഹഅം  ആഭദന്തര  മനനിയഫട  കേകസരയനില്
ഇരനിക്കുകമ്പചോള്,  മൃഗസ്പീയമചോയനി  ദരൂഹ  സചോഹചരദത്തനില്  ഫകേചോല്ലഫപ്പെട്ടതച്ച്.  എന്തചോയനി
ആ  കകേസനിഫന്റെ  സനിതനി?  എത്ര  പ്രതനികേഫള  നനിങ്ങള്  പനിടനിച?  ഇവനിഫട  വന്നച്ച്
ഗസ്പീര്വചോണഅം  മുഴക്കനിയചോല്  കപചോര,  ഒരു  പ്രതനിയഫട  കരചോമത്തനില്കപചോലഅം  ഫതചോടചോന
നനിങ്ങള്ക്കച്ച്  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടനില്ല.  ആ  പ്രതനികേഫള  പനിടനിക്കചോനുള്ള  അകനശഷണഅം
മുകന്നചോട്ടച്ച്  കപചോയചോല്  ചനിലെര്ഫക്കചോഫക്ക  ഫപചോള്ളുഫമന്നതുഫകേചോണച്ച്  കകേസകനശഷണഅം
പചോതനിവഴനിയനില്  ഉകപക്ഷനിക്കചോനുള്ള  പരനിശമമചോണച്ച്  അന്നച്ച്  ആഭദന്തര  വകുപ്പെനിഫന്റെ
കനതൃതശത്തനില്  നടന്നഫതന്നച്ച്  മനസനിലെചോക്കണഅം.  നടുകറചോഡനില്  പട്ടചോപ്പെകേല്
യൂണനികഫെചോമനില്  ഒരു  കപചോലെസ്പീസച്ച്  ഉകദദചോഗസഫന  കുത്തനിമലെര്ത്തനിയ  അനുഭവഅം
കകേരളത്തനിലണചോയനി.  കകേരളത്തനിഫലെ ഫപചോതുവസ്പീഥനിയനില് കേനിടന്നചോണച്ച് മണനിയപ്പെഫനന്ന
കപചോലെസ്പീസച്ച്  ഉകദദചോസന  മരനിചതച്ച്.  അകദ്ദേഹഫത്ത  ഫകേചോന്ന  ആടച്ച്  ആന്റെണനിഫയന്ന
ഗുണചോ സഅംഘത്തനിഫന്റെ തലെവഫന ആറച്ച് ദനിവസഅംഫകേചോണച്ച് നനിങ്ങള് പനിടനികചചോ?  ആറച്ച്
ആഴ്ചഫകേചോകണചോ  ആറച്ച്  മചോസഅംഫകേചോകണചോ  നനിങ്ങള്ക്കച്ച്  പനിടനിക്കചോന  കേഴനികഞ്ഞെചോ;
അയചോളുഫട  ഒരു  കരചോമത്തനില്  ഫതചോടചോന  നനിങ്ങളുഫട  കപചോലെസ്പീസനിനച്ച്  കേഴനികഞ്ഞെചോ?
ഫകേചോല്ലഫമത്ര  കേചോത്തനിരനികക്കണനി  വന?  ആ  കേചോലെഅം  മചോറനി,  കുറവചോളനികേഫള
കേചോരചോഗൃഹത്തനിലെടയചോന  ഇചചോശകനിയള്ള  ഒരു  ഗവണ്ഫമന്റെച്ച്  അധനികേചോരത്തനിലഫണന്നച്ച്
കകേരളത്തനില് എല്ലചോവര്ക്കുഅം മനസനിലെചോയനിട്ടുണച്ച്.  ഇവനിഫട നനിങ്ങള് ഭരനിക്കുകമ്പചോഴചോണച്ച്
ഡല്ഹനിയനില്നനിനഅം ബണനി കചചോര് എന്ന കേള്ളന വനിമചോനത്തനില് തനിരുവനന്തപുരകത്തയച്ച്
വന്നതച്ച്.  എന്തുഫകേചോണചോണച്ച്  ഇവനിഫട  വന്നതച്ച്?  ഝചോര്ഖണ്ഡനില്  ജയനിലെനില്  കേനിടന്ന
ബനിട്ടനി  ഫമചോഹന്തനിഫയന്ന  മഫറചോരു  ക്രനിമനിനല്  പകരചോളനിലെനിറങ്ങനി  വനിമചോനത്തനില്
കകേരളത്തനില്  വരചോന  കേചോരണഫമന്തചോണച്ച്?  അന്നച്ച്  ഗൂഗനിളനില്  ഫസര്ചച്ച്  ഫചയ്തചോല്,
കപചോലെസ്പീസനിഫന  ഭയഫപ്പെടചോഫത  നനിര്ഭയമചോയനി  കമചോഷ്ടനിക്കചോനുഅം  കുറകൃതദങ്ങളനില്
ഏര്ഫപ്പെടചോനുഅം കേഴനിയന്ന ഇന്തദയനിഫലെ ഏകേ സഅംസചോനഅം കകേരളമചോഫണന്നച്ച് അവര്ക്കച്ച്
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മനസനിലെചോക്കചോന  കേഴനിയമചോയനിരുന.  ഇന്തദയഫട  വനിവനിധ  ഭചോഗങ്ങളനില്നനിനഅം
ഇത്തരത്തനിലള്ള  കുറവചോളനികേള്  ശസ്പീ.  ഉമ്മേന  ചചോണനിയഫട  നചോട്ടനികലെക്കച്ച്  വന്നച്ച്
ഇവനിഫട  കുറകൃതദങ്ങളനില്  ഏര്ഫപ്പെട്ടു.  നനിങ്ങളുഫട  കപചോലെസ്പീസച്ച്  എല്ലചോ  കേരുത്തുഅം
കചചോര്ത്തനിക്കളഞ്ഞെവരചോയനി  ഇവനിഫട  ഇരുന.  ആ  കേചോലെഅം  മചോറനിഫയന്നച്ച്  നനിങ്ങള്
ഓര്ക്കണഅം.  നനിങ്ങള്  കേശകട്ടഷന  സഅംഘഫത്തപ്പെറനി  മുദ്രചോവചോകേദഅം  വനിളനിച.
കകേരളത്തനിഫലെ  കേശകട്ടഷന  സഅംഘങ്ങളുഫട  കഗചോഡ്ഫെചോദറചോയ  കകേചോടചോലെനി  ശസ്പീധരഫന
സഅംരക്ഷനിചച്ച്  കൂഫടനനിര്ത്തനിയ  നനിങ്ങള്തഫന്നകവണഅം  ആ  മുദ്രചോവചോകേദഅം
വനിളനിക്കചോന. ചചോലെക്കുടനിയനില്നനിന്നച്ച് കേണ്ണൂരനികലെയച്ച് മധുര കജചോഷനിയഫട കനതൃതശത്തനില്
കേശകട്ടഷന  സഅംഘഫത്ത  ഫകേചോണ്ടുവന്ന  നനിങ്ങള്തഫന്നകവണഅം  ആ  മുദ്രചോവചോകേദഅം
വനിളനിക്കചോന.  ഗുണചോ/മചോഫെനിയചോ  സഅംഘത്തനിഫന്റെ  അക്രമത്തനില്  പരനികക്കഫറന്നച്ച്
ഐ.എന.ടനി.യ.സനി.-യഫട  ഭചോരവചോഹനിതഫന്ന  എഴുതനിഫക്കചോടുത്ത  പരചോതനിയനികനല്
കപചോലെസ്പീസച്ച്  രജനിസ്റ്റേര് ഫചയ്ത കകേസനില് ജയനിലെനിലെചോയ ആന്റെണനി ആശചോന പറമ്പനില്,
മരടച്ച്  മുനനിസനിപ്പെചോലെനിറനിയഫട  ഹവസച്ച്  ഫചയര്മചോനചോയനി,  കകേചോണ്ഗസനിഫന്റെ
പ്രതനിനനിധനിയചോയനി  ഇകപ്പെചോഴുമനിരനിക്കുകമ്പചോള്  തഫന്നകവണഅം  നനിങ്ങള്  ഈ  പ്രസഅംഗഅം
നടത്തചോന എന്നചോഫണനനിക്കച്ച് ഓര്മ്മേഫപ്പെടുത്തചോനുള്ളതച്ച്.  

ഇവനിഫടനനിനഅം ഇറങ്ങനികപ്പെചോയതനിനച്ച് ഒരു കേചോരണകമ കേചോണനള. രചോവനിലെഫത്ത
കചചോകദദചോത്തരകവള ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-ഫന്റെ വര്ഗ്ഗസ്പീയ അതനിക്രമങ്ങള്ഫക്കതനിഫരയള്ള
ചര്ചചോകവദനിയചോയനി മചോറുകേയചോയനിരുന.  ആ സമയത്തച്ച് നനിങ്ങള് കചചോദദഅം കചചോദനിചചോല്
ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്-നച്ച് ഫപചോള്ളുഅം.  അകപ്പെചോള് പനിഫന്ന സഭയനില്നനിനഅം വനിട്ടുനനില്ക്കചോഅം.
ഇവനിഫട ബചോര് കകേചോഴഫയപ്പെറനിയള്ള  വനിഷയങ്ങള്  വന.  ആ കചചോകദദചോത്തരകവളയനില്
പഫങ്കെടുത്തചോല്  നനിങ്ങള്ക്കച്ച്  അസഹനിഷ്ണുതയണചോകുഫമനറപ്പെചോണച്ച്.  മഅംഗലെചോപുരഫത്ത
പ്രസഅംഗഫത്തക്കുറനിചച്ച്  ഇവനിഫട  ബഹുമചോനദനചോയ  പ്രതനിപക്ഷ  കനതചോവച്ച്
പറഞ്ഞു.  വര്ഗ്ഗസ്പീയ  ഫെചോസനിസ്റ്റേച്ച്  അതനിക്രമങ്ങള്ഫക്കതനിഫര  വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചയനില്ലചോഫത
കപചോരചോടനിഫക്കചോണച്ച്  സശന്തഅം  ജസ്പീവനതഫന്ന  തൃണവല്ഗണനിചച്ച്  മുകമ്പചോട്ടുകപചോകുന്ന
ഇടതുപക്ഷ പ്രസചോനത്തനിഫന്റെ മഹചോനചോയ കനതചോവനിനച്ച്,  കകേരളത്തനിഫന്റെ മുഖദമനനിക്കച്ച്
മഅംഗലെചോപുരത്തച്ച് പ്രസഅംഗനിക്കചോന അവസരഫമചോരുക്കനിയതച്ച് കകേചോണ്ഗസച്ച് മുഖദമനനിയഫട
ഔദചോരദമചോഫണന്ന നനിലെയനിലെചോണച്ച് അകദ്ദേഹഅം ഇവനിഫട പ്രസഅംഗനിചതച്ച്.  അകദ്ദേഹകത്തചോടച്ച്
എനനിക്കച്ച് വനിനയകത്തചോടുകൂടനി ഓര്മ്മേനിപ്പെനിക്കചോനുള്ളതച്ച് മഅംഗലെചോപുരഫത്ത ജനപ്രതനിനനിധനിയഅം
കേര്ണചോടകേയനിഫലെ  മനനിയമചോയ  ബഹുമചോനദനചോയ  യ.  ടനി.  ഖചോദറനിഫന്റെ  പ്രസഅംഗഅം
നനിങ്ങഫളചോന്നച്ച്  കകേള്ക്കണഅം.  അകദ്ദേഹഅം  പ്രസഅംഗനിചഫതന്തചോണച്ച്?  സ്നേചോപകേ
കയചോഹന്നചോഫന ഉദരനിചഫകേചോണച്ച് അകദ്ദേഹഅം പറഞ്ഞെതച്ച് പനിണറചോയനിയഫട ഫചരുപ്പെനിഫന്റെ
വചോറഴനിക്കചോനുള്ള കയചോഗദത ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-കനചോ സഅംഘപരനിവചോറനികനചോ ഇഫല്ലന്നചോണച്ച്.
ഞചോനനിവനിഫട കൂട്ടനികചര്ത്തച്ച് പറയചോന ആഗഹനിക്കുന,  സഅംഘപരനിവചോറനിനച്ച്  മചോത്രമല്ല
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ബഹുമചോനദനചോയ എ. ഫകേ. ആന്റെണനി പറഞ്ഞെതുകപചോഫലെ പകേല് കകേചോണ്ഗസ്സുഅം രചോത്രനി
ആര്.എസച്ച്.എസ്സുമചോയനി  കേള്ള  ഖദര്  ധരനിചനിരനിക്കുന്ന  നനിങ്ങള്ക്കുഅം  കകേരള
മുഖദമനനിയഫട  ഫചരുപ്പെനിഫന്റെ  വചോറഴനിക്കചോനുള്ള  കയചോഗദതയനിഫല്ലനതഫന്നയചോണച്ച്
പറയചോനുള്ളതച്ച്.  ശസ്പീ.  യ.  ടനി.  ഖചോദര്  തുടര്നപറഞ്ഞെതച്ച്  സഖചോവച്ച്  പനിണറചോയനി
വനിജയന  മഅംഗലെചോപുരത്തച്ച്  വനകപചോകുന്നതച്ച്  ഞങ്ങള്ക്കച്ച്  വര്ഗ്ഗസ്പീയതയ്ഫക്കതനിരചോയ
കപചോരചോട്ടത്തനില് ആവകശഅം പകേരുന്നതചോണച്ച് എന്നചോണച്ച്. ശസ്പീമതനി കസചോണനിയചോ ഗചോനനി
വനകപചോകുന്നതച്ച് ആകവശഅം പകേരുനഫവന്നല്ല കകേചോണ്ഗസനിഫന്റെ യ.  ടനി.  ഖചോദഫറന്ന
മനനി  പറഞ്ഞെതച്ച്;  കകേരളത്തനിഫന്റെ  മുഖദമനനി  വരുന്നതച്ച്  ഞങ്ങള്ക്കച്ച്  ആകവശഅം
പകേരുനഫവന്നചോണച്ച്.  പകേല്  കകേചോണ്ഗസ്സുഅം  രചോത്രനി  ആര്.എസച്ച്.എസ്സുമചോയ
നനിങ്ങളുഫട  ഭചോഗത്തുനനിനള്ള  നടപടനിയഫട  ഭചോഗമചോയചോണച്ച്  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-ഫന
പ്രസ്പീതനിഫപ്പെടുത്തചോന എഅം.ജനി. കകേചോകളജനിഫലെ മുന പ്രനിനസനിപ്പെചോളനിഫന ഫകേചോല്ലചോന ശമനിച
ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-കേചോരഫന്റെ കകേസച്ച്  എഴുതനിത്തള്ളനിയതുഅം  തൃശ്ശൂരനിഫലെ  കപചോലെസ്പീസച്ച്
അക്കചോദമയനില്  ബസ്പീഫെച്ച്  നനികരചോധനിചതുഅം.  ഇങ്ങഫന  ആര്.എസച്ച്എസച്ച്.-നച്ച്  വനിടുകവലെ
ഫചയ്യുന്ന  പ്രവര്ത്തനഅം  അവസചോനനിപ്പെനിചച്ച്  ജനചോധനിപതദത്തനിഫന്റെ  മുഖദധചോരയനില്,
തങ്ങള് കകേചോണ്ഗസനിഫന്റെ  പ്രഖദചോപനിത  മതനനിരകപക്ഷ  നനിലെപചോടനി  ഫനചോപ്പെമചോഫണന്നച്ച്
ഫതളനിയനിക്കചോനുള്ള അവസരമചോണച്ച്  ഇന്നച്ച്  കകേചോണ്ഗസച്ച്  പചോര്ട്ടനി  ഇവനിഫട
നഷ്ടഫപ്പെടുത്തനിയതച്ച്. ശസ്പീ. യ. ടനി. ഖചോദറനിഫന്റെ പ്രസഅംഗഅം നനിങ്ങളുഫട കേണച്ച് തുറപ്പെനിക്കചോന
ഇടയചോകേകട്ടഫയന്നച്ച്  സചോനര്ഭനികേമചോയനി  സൂചനിപ്പെനിക്കചോന  ഞചോന  ആഗഹനിക്കുകേയചോണച്ച്.
ഒരനിക്കല്കടനി ഈ നനനിപ്രകമയഫത്ത അനുകൂലെനിചഫകേചോണച്ച് നനിര്ത്തുന.

മനി  .    സനിക്കര്  :  ഓര്ഡര്......  ഓര്ഡര്......  സഭ ഇകപ്പെചോള് പനിരനിയന്നതുഅം നചോഫള
രചോവനിഫലെ 8.30-നച്ച് വസ്പീണ്ടുഅം സകമ്മേളനിക്കുന്നതുമചോണച്ച്. 

(2017 ഫഫെബ്രുവരനി മചോസഅം 28-ാം തസ്പീയതനി  ഫചചോവ്വചോഴ്ച രചോവനിഫലെ 8.30-നച്ച് വസ്പീണ്ടുഅം
സകമ്മേളനിക്കുന്നതനിനചോയനി സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷഅം 2.27-നച്ച് പനിരനിഞ്ഞു.)


