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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

അഞഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 കമയയ് 3, ബുധന

വഭാലലലാം 166]                       ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടയ്  [നമ്പര് 5

നനിയമസഭ  2017 കമയയ്  മഭാസലാം  3-ാം തതീയതനി ബുധനഭാഴ രഭാവനിലല  8.30-നയ്
ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദലക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന. 

I കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലക്കയ്  അനുവദനിക്കലപട  കചേഭാദലങ്ങളുലട  പടനികേയനിലല
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .    സതീക്കര്:   ഓര് ഡര്....ഓര്ഡര്..........എലഭാ  ദനിവസവലാം  കചേഭാകദലഭാത്തര
കവളയനില് അലാംഗങ്ങള എഴുകന്നേറ്റുനനിന്നേയ് ഇടലപടുന്നേതയ് ദയവഭായനി ഒഴനിവഭാക്കണലാം.  

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവയ്  (ശതീ  .    രകമശയ്  ലചേന്നേനിത്തല):  സര്,  രണയ്  ഇനലന

സസനനികേലര തലയറുത്തയ് ലകേഭാന്നേ നനിഷ്ഠൂരമഭായ സലാംഭവമഭാണയ് ഇന്നേലല ഇനല-പഭാകേയ്

അതനിര്ത്തനിയനില്  ഉണഭായതയ്.  വളലര  ഗഗൗരവമഭാലയഭാരു  കേഭാരലവലാം  ഇനലയുലട

ആതഭാഭനിമഭാനത്തനികനറ മുറനിവമഭാണതയ്.  അങ്ങയ്  മുനകേലയ്യെടുത്തയ്  സഭയുലട  പ്രതനികഷേധലാം

ഇക്കഭാരലത്തനില് കരഖലപടുത്തണലമന്നേയ് അഭലര് തനിക്കുന. 

മനി  .  സതീക്കര്:  അങ്ങയ്  പറഞ്ഞതയ്  വളലര  പ്രധഭാനലപലടഭാരു  കേഭാരലമഭാണയ്.

പലക്ഷ ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള ഉന്നേയനിക്കഭാനുള്ള സമയലാം ശൂനലകവളയഭാണയ്. ദയവഭായനി

ശൂനലകവളയനില് ഉന്നേയനിക്കഭാന അങ്ങയ് ശമനിക്കണലാം. . (… ബഹളലാം)....  പതീസയ്,  പതീസയ്,

എനഭാണയ് ഇതനിലന്റെ അര്തലാം.  നനിങ്ങള എനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്.  സഭയുമഭായനി

സഹകേരനിക്കുലമന്നേയ് ഇന്നേലല പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവയ് സഭയനില് പറഞ്ഞതകല. പതീസയ്...

പതീസയ്. ഇരനിക., ഇരനിക......... പതീസയ്, ...... പതീസയ്..........   കചേഭാദലലാം നമ്പര് (* 151)
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നവകകേരള മനിഷേന പദതനിയനിലൂലട ജലഭാശയ ശുചേതീകേരണലാം

 1  (*151) ശതീ  .   കറഭാഷേനി അഗസനിന:
ശതീ  .   കമഭാനസയ് കജഭാസഫയ്  :
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ്  :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജയ്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ;

(എ)   സലാംസഭാനത്തയ്  മലനിനതീകേരണ  പ്രശലാം  ഉളവഭാക്കുന്നേ  ജലഭാശയങ്ങളനിലല
കപഭാള നതീക്കലാം  ലചേയയ്  ജലഭാശയലാം  ശുചേതീകേരനിക്കുന്നേ  ലപ്രഭാകപഭാസലനിനയ്  നവകകേരള
മനിഷേന പദതനിയനില്ലപടുത്തനി അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം ജലഭാശയങ്ങളനിലല കപഭാള നതീക്കലാം ലചേയ്യുന്നേതനിനയ് യനങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേതനിനുലാം കുടുലാംബശതീയുലട കസവനലാം ഉറപയ് വരുത്തുന്നേതനിനുലാം നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജലദഗൗര്ലഭലലാം  രൂക്ഷമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നേ  ഈ  കേഭാലയളവനില്
ഇപ്രകേഭാരലാം ജലഭാശയലാം ശുചേതീകേരനിക്കുന്നേതുമൂലലാം കുടനിലവള്ളലാം ഒഴനിച്ചുള്ള മറ്റു സദനലാംദനിന
ആവശലങ്ങളക്കയ്  പ്രസ്തുത  ജലഭാശയങ്ങലള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാലമനള്ളതുലകേഭാണയ്
ഈ പദതനി അടനിയനരമഭായനി നടപഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ):  സര്, 

(എ-സനി)   ഉണയ്.  കപഭാള  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിനയ്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  പല
ഇടലപടലുകേളുലാം  നടന്നേനിട്ടുലണങനിലുലാം  ശഭാസതീയവലാം  സമഗ്രവമഭായനി  ഇക്കഭാരലത്തനില്
വനിജയകേരമഭായനി  ഇടലപടഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിടനില  എന്നേതയ്  വസ്തുതയഭാണയ്.  Water
Hyacinth Harvester എന്നേ ജലകസചേന വകുപനിലന്റെ സകേവശമുള്ള യനലാം ലകേഭാണയ്
ഒഴുകുന്നേ കപഭാളകേള കശഖരനിക്കഭാലമങനിലുലാം  കവരുള്ള,  അടനിത്തടനില് നനിന്നേയ്  വളരുന്നേ
കപഭാളകേള  നതീക്കലാം ലചേയ്യെഭാന ഇതയ്  പരലഭാപ്തമല.   കപഭാള മുറനിച്ചുമഭാറനി അതയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്
സവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന  ഒരു  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യയ്
ലഭനിചനിരുലന്നേങനിലുലാം  കപഭാള കശഖരനിചയ്  ഒരു നനിശനിത സലത്തയ് വലനിയ അളവനില്
എത്തനിക്കുന്നേതനിലന്റെയുലാം  അതയ്  സലാംഭരനിചയ്  സൂക്ഷനിക്കഭാനുള്ള  സലലഭലതയുലട  പരനിമനിതനി
കേഭാരണലാം  ഈ  നനിര്കദ്ദേശലാം  പ്രഭാകയഭാഗനികേമല  എന്നേഭാണയ്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
കപഭാള കേലാംകപഭാസയ് ലചേയയ് വളമഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നേതനിനയ് ഇകത പരനിമനിതനിയഭാണുള്ളതയ്.

സജവതീകേമഭായനി കപഭാള നനിയനണലാം സഭാധലമഭാലണന്നേയ് കേഭാര്ഷേനികേ ശഭാസജ്ഞര്
അഭനിപ്രഭായലപടനിട്ടുണയ്.   ഇക്കഭാരലത്തനില് ജലകസചേന വകുപയ്,  കൃഷേനി വകുപയ്,  കൃഷേനി
ശഭാസജ്ഞര് എന്നേനിവലരലയലഭാലാം ഏകകേഭാപനിപനിചയ് ഒരു സമഗ്ര സമതീപനത്തനിനയ് രൂപലാം
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ലകേഭാടുക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കനതൃതസപരമഭായ  ചുമതല
ഹരനിത  കകേരളലാം മനിഷേന  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നേതഭാണയ്.   ഈ  വര്ഷേലാം  ഒരു  സപലറയ്
പദതനി  ഇക്കഭാരലത്തനില്  നടപഭാക്കണലമന്നേയ്  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷേനയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുന്നേതഭാണയ്. 

ശതീ  .   കറഭാഷേനി അഗസനിന:  സര്, ജലഭാശയങ്ങള ശുദതീകേരനിക്കഭാന ഗവണ്ലമന്റെയ്
പല  നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിക്കുനണയ്.  അകതഭാലടഭാപലാം  വളലര  ഗഗൗരവമഭായനി
എടുകക്കണ ഒരു കേഭാരലലാം സഭയുലട ശദയനില്ലപടുത്തുകേയഭാണയ്.  കകേന്ദ്ര ഭൂജല വകുപയ്
കകേരളത്തനിലല  14  ജനിലകേളനിലല  1334  കേനിണറുകേളനില്  നടത്തനിയ  പഠനത്തനില്
1107 കേനിണറുകേളനിലുലാം ജലനനിരപയ് തഭാഴനിട്ടുള്ളതഭായഭാണയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  അതനിലന
ശരനിവയന്നേതഭാണയ് ഇകപഭാള അനുഭവലപടുന്നേ കുടനിലവള്ള ദഗൗര്ലഭലലാം. ഈ സഭാഹചേരലത്തനില്
ബദല് മഭാര്ഗ്ഗങ്ങലളക്കുറനിചയ്  ചേനിനനിക്കണലാം.  ഇസഭാകയലനിലുലാം ഗളഫയ് രഭാജലങ്ങളനിലുലാം
കേടല് ജലലാം ശുദതീകേരനിചയ് കുടനിലവള്ളത്തനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുനണയ്.   അതുകപഭാലല
കേടല് ജലലാം ശുദതീകേരനിചയ് കുടനിലവള്ളമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന കേഴനിയുന്നേ പദതനി  നവകകേരള
മനിഷേന പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന:  സര്,  നവ കകേരള ആക്ഷന പഭാനനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായുള്ള
ഒരു മനിഷേനഭാണയ് ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷേന.  അതനില് നനിലവനിലുള്ള ജലകസഭാതസ്സുകേള
ശുദതീകേരനിക്കുലന്നേഭാരു ഭഭാഗമുണയ്.  എന്നേഭാല് കേടല്ലവള്ളലാം ഉപകയഭാഗപ്രദമഭായ ലവള്ളമഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നേതയ് കവലറഭാരു പദതനിയഭാണയ്.  ഇത്തരലമഭാരു സഭാഹചേരലലാം നനിലനനില്ക്കുകമ്പഭാള
അത്തരലാം  ഒരു പദതനിലയക്കുറനിചയ് ആകലഭാചേനികക്കണനി വരുലാം.  ആ നടപടനി ഗഗൗരവമഭായനി
സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുന്നേതഭാണയ്. 

ശതീ  .    കറഭാഷേനി അഗസനിന: സര്,  വരളച രൂക്ഷമഭാകുന്നേ ഈ സഭാഹചേരലത്തനില്
മഴ ലവള്ളത്തനിലന്റെ ഫലപ്രദമഭായ വനിനനികയഭാഗലാം കൂടുതല് ശദനികക്കണതുണയ്.  കമല്കരകേളനില്
വതീഴുന്നേ മഴലവള്ളലാം നൂതനമഭായ മഭാര്ഗ്ഗത്തനിലുലട (rainy filter ഉപകയഭാഗനിചയ്) അരനിലചടുത്തയ്
കേനിണറുകേളനികലയലാം കുഴല്  ക്കനിണറുകേളനികലയലാം കേടത്തനിവനിടയ് ഭൂജല സമ്പത്തയ് വര്ദനിപനി
ക്കുലന്നേഭാരു പദതനി ഇന്നേയ്  സലാംസഭാനത്തയ് ചേര്ച ലചേയ്യെലപടുനണയ്.  അതയ്  കൂടുതല്
പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാകണഭാ; അതയ് നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  : സര്, നമുക്കയ് മഴ ലഭനിക്കുനണയ്.  മഴലവള്ളത്തനിലന്റെ
ഏറനിയ  ഭഭാഗവലാം  അകപഭാളത്തലന്നേ  ഒലനിച്ചുകപഭാകുന്നേ  തരത്തനിലഭാണയ്  ഇകപഭാഴലത്ത
നമ്മുലട നഭാടനിലന്റെ അവസ. അതനിനഭാണയ് ഹരനിത കകേരള മനിഷേലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എലഭാ
വതീടുകേളനിലുലാം  മഴലവള്ളലാം  കശഖരനിക്കുന്നേതനിനുള്ള മഴക്കുഴനികേള ഉണഭാക്കണലമന്നേയ് നനിര്കദ്ദേശനിചതയ്.
ചേനില  പഞഭായത്തുകേള  ഇകപഭാളത്തലന്നേ  എലഭാ  വതീട്ടുപറമ്പുകേളനിലുലാം  മഴക്കുഴനികേള
സഭാപനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  ബഹുമഭാനലനഭായ  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല
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കമല്കരകേളനില്  വതീഴുന്നേ മഴലവള്ളലാം  ഒഴുകേനി  തഭാകഴയയ്  കപഭാകുന്നേതയ്  കശഖരനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണയ്.  മഴലവള്ളലാം  മഴക്കുഴനികേളനികലയയ് തനിരനിച്ചുവനിടഭാനുലാം
കേഴനിയുലാം.  മഴലവള്ളലാം നല രതീതനിയനില് തലന്നേ ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുള്ള പദതനികേളഭാണയ്
ഹരനിത കകേരളലാം  മനിഷേലന്റെ ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ളതയ്.  ഭൂമനിയനില്  മണനിനുള്ളനികലയയ്  ലവള്ളലാം
ഇറങ്ങനികപഭാകുന്നേ തരത്തനിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങളുലാം ഈ മനിഷേലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നഭാടനില് നടന
ലകേഭാണനിരനിക്കുനണയ്.  അങ്ങലന  മഴലവള്ളലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ
എനള്ളതുതലന്നേയഭാണയ് ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്.

ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ്  : സര്,  നവ  കകേരള  മനിഷേന   പദതനിയനിലൂലട
ജലഭാശയങ്ങള ശുചേതീകേരനിക്കുകേലയന്നേ വളലര പ്രധഭാനലപലടഭാരു കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനിലയ
കുറനിചയ്  അങ്ങയ്  മറുപടനിയനില്  പറയുകേയുണഭായനി.  അതനിനയ്  പ്രകതലകേമഭായ  പഭാകക്കജയ്
ഗവണ്ലമന്റെയ് ഉണഭാക്കുലമന്നേയ് പറഞ്ഞതയ് വളലര സസഭാഗതഭാര്ഹമഭായ കേഭാരലമഭാണയ്.  ഈലയഭാരു
പദതനി പ്രഖലഭാപനിചകശഷേലാം ഇകപഭാള കുടനഭാടയ്, അപര് കുടനഭാടയ് കമഖലകേളനില് കപഭാള
നനിറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നേതു ലകേഭാണയ്  കൃഷേനിലയ അതയ്  തടസ്സമഭായനി  ബഭാധനിക്കുകേയുലാം  ടൂറനിസയ്
കബഭാട്ടുകേളക്കയ്  കപഭാകേഭാന കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം  തുടങ്ങനിയ നനിരവധനി പ്രശങ്ങള
നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണയ്.  ഫണനിലന്റെ  അപരലഭാപ്തതമൂലലാം  ഇവനിലട  കേഭാരലമഭായവര്ക്കയ്
ലചേയ്യെഭാന സഭാധനിക്കുന്നേനില.  ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനുകവണനി ആവശലമഭായ
ലപ്രഭാവനിഷേന  ബജറനില്  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുലണങനിലുലാം  പ്രവൃത്തനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഴനിയുന്നേ
വനിധത്തനിലുള്ള ഭരണഭാനുമതനികയഭാ  തുടര്നടപടനികയഭാ  മറ്റുകേഭാരലങ്ങകളഭാ  ഉണഭായനിടനില.
ഇക്കഭാരലലാം  ഗവണ്ലമന്റെയ്  പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  ആവശലമഭായ ഫണയ്  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള
സഭാഹചേരലലാം  സ സൃഷനിക്കുകമഭാ?  ജലഭാശയങ്ങളുലട  ശുചേതീകേരണത്തനിലൂലട  ജലകസഭാതസ്സുകേള
സലാംരക്ഷനിക്കുകേ  എന്നേതയ്  ഏറവലാം  പ്രധഭാനലപട  കേഭാരലമഭാണയ്.  കക്ഷത്രകുളങ്ങളുലാം
ലപഭാതുകുളങ്ങളുലാം  കകേരളത്തനിലല  ഏറവലാം  വലനിയ  ജല  സമ്പത്തനിലന്റെ  കസഭാതസയ്
തലന്നേയഭാണയ്.  അലതലഭാലാം മണലാം ലചേളനിയുലാം നനിറഞ്ഞയ് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന കേഴനിയഭാലത
കേനിടക്കുകേയഭാണയ്.  അലതഭാലക്ക മുഴുവന ജനങ്ങളക്കുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നേതുമഭാണയ്.
ജലഭാശയ  ശുചേതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കക്ഷത്രക്കുളങ്ങളുലടയുലാം ലപഭാതു കുളങ്ങളുലടയുലാം
ശുചേതീകേരണലാം ഏലറടുക്കഭാന ഗവണ്ലമന്റെയ് തയ്യെഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന:  സര്,  കപഭാള നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനവമഭായനി ബന്ധലപടയ്
ശഭാസതീയമഭായനി  സസതീകേരനിക്കഭാന  കേഴനിയുന്നേ  എലഭാ  നടപടനികേളുലാം  സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണയ്.
അതനിനയ്  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതക്കുറവല  പ്രശലാം. അതുമഭായനി  ബന്ധലപട്ടുള്ള  ശഭാസതീയ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  കേലണത്തനി  ഫലപ്രദമഭായ  നടപടനികേളനികലയയ്  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിലൂലട
നതീങ്ങുകേയുലാം  ലചേയ്യെഭാലാം. കുളങ്ങളുലട  കേഭാരലത്തനില്  വലനിയ  കതഭാതനിലുള്ള  മൂവ്ലമന്റെയ്
വനകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  ചേനില  ജനിലകേളനില്  വളലരകടുതല്  കുളങ്ങള  ഇകപഭാള
വൃത്തനിയഭാക്കനിക്കഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്. ബഹുമഭാനലനഭായ അലാംഗലാം ചൂണനിക്കഭാണനിചതയ് കപഭാലുള്ള
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ആരഭാധനഭാലയങ്ങളനിലല  കുളങ്ങലള  ഈ  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  നഭാട്ടുകേഭാരുലാം
ഗവണ്ലമനലാം  എലഭാലാം  കചേര്നയ്  ശുദതീകേരനിക്കുനണയ്.  നല  രതീതനിയനില്   മുകന്നേഭാടയ്
ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന കേഴനിയുലന്നേഭാരു പദതനിയഭാണനിതയ്.  

ശതീ  .    സനി  .    എഫയ്  .    കതഭാമസയ്:  സര്,  ഇതയ്  വളലര ഗഗൗരവമുള്ള വനിഷേയമഭാണയ്.
ഇതുസലാംബന്ധനിചയ്  പത്രങ്ങളനില്  നനിരവധനി  പ്രഭാവശലലാം  മുഖപ്രസലാംഗലാം  വന്നേനിട്ടുണയ്.
കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭായ ഇഗൗ സമയത്തയ് മറഭാവശലങ്ങളക്കഭായനി ജലഭാശയങ്ങളനില്
നനിനള്ള ലവള്ളലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നേതഭാണയ്.  എന്നേഭാല് ഇകപഭാള അതയ് സഭാധനിക്കഭാ
ത്തതനിനഭാല് കൃഷേനിക്കഭാര് വളലര വനിഷേമനിക്കുകേയഭാണയ്.  എലന്റെ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്
ഗവണ്ലമന്റെയ് അനുവദനിച ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിചയ്  കപഭാള മഭാറനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്മഭാലരലക്കഭാണഭാണയ് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് പണനികേള ലചേയ്യെനിക്കുന്നേതയ്. ഒഴുകേനി
നടക്കുന്നേ കപഭാളമഭാത്രമല,  തഭാകഴഭാട്ടുകപഭാകുന്നേ കവരുകേള ഉളലപലടയുള്ള കപഭാളകേള
മഭാറഭാനുള്ള യനലാം ഇകപഭാള ഇറങ്ങുനണയ്. പ്രസസ്തുത കജഭാലനിക്കയ് ലടണര് ക്ഷണനിചഭാല്
എടുക്കഭാന ആളുകേളുമുണയ്. ഇതുസലാംബന്ധനിചയ് ചേനില നനിര്കദ്ദേശലാം എനനിക്കയ് പറയഭാനുണയ്.
ഒന്നേയ്, ഇതനിനഭായനി ഗവണ്ലമന്റെയ് ഫണയ് ലഭലമഭാക്കണലാം. ജലകസചേനവകുപയ് ഉളലപലട
എവനിലട ലചേന്നേഭാലുലാം ഫണനിലലന്നേഭാണയ് പറയുന്നേതയ്. രണഭാമതഭായനി കലഭാക്കല് കബഭാഡതീസനിനയ്
ഫണയ് ലചേലവഴനിക്കുന്നേതനിനയ്  അനുവഭാദലാം ലകേഭാടുക്കണലാം.  മൂന്നേയ്,  ലതഭാഴനിലുറപയ് പദതനിയനില്
സതീകേള ഉളലപലടയുള്ളവര് ഇഗൗ കജഭാലനി ലചേയ്യുനണയ്.  കവരുള്ള കപഭാളകേള മഭാറഭാന
യനലാം ഉപകയഭാഗനിക്കണലാം.  അതയ്  ലടണര് ക്ഷണനിചഭാല്  സസതീകേരനിക്കഭാന ആളുകേള
തയ്യെഭാറഭാണയ്.  അങ്ങയ് പറഞ്ഞതുകപഭാലല ലലപലറയ്  പദതനി നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള ഇഗൗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കൂടനി പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന:  സര്,  കപഭാള നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിനയ് സഭാധലമഭായ 
എലഭാകേഭാരലങ്ങളുലാം ലചേയ്യുലാം.  അക്കഭാരലത്തനില് തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങലള
അടക്കലാം ഇതനില് ഭഭാഗമഭാക്കഭാവന്നേതഭാണയ്.  ബഹുമഭാനലനഭായ അലാംഗലാം ചൂണനിക്കഭാണനിച
മലറലഭാ കേഭാരലങ്ങളുലാം  നമുക്കയ് ലചേയ്യെഭാവന്നേതഭാണയ്. 

കഡഭാ  .     എന  .    ജയരഭാജയ്:  സര്,  അറുതനിയനിലഭാലത്തഭാരു വറുതനിയനികലയയ് കൂപ്പുകുത്തുന്നേ
ഒരു കേഭാലഘടത്തനിലൂലടയഭാണയ്  നമ്മേള കേടനകപഭാകുന്നേതയ്.   ഇതഭാണയ്  പുതനിയ ജല
ഉപകയഭാഗ  സലാംസഭാരത്തനിലന്റെയുലാം  ഇടലപടലനിലന്റെയുലാം  ഒരു  കേഭാലഘടലാം.  അതനിലന്റെ
ഭഭാഗലമന്നേ നനിലയനിലഭാണയ് നവ കകേരള മനിഷേന കപഭാലുള്ള പദതനികേള നടപഭാക്കഭാന
സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെയ്  മുകന്നേഭാട്ടുവന്നേനിട്ടുള്ളതയ്.  സലാംസഭാനലത്ത  നഭാല്പത്തനിനഭാലയ്
നദനികേളനില് ഏതഭാണയ്  പതനിനഭാലയ്  നദനികേളുലാം  വലനിയ പ്രതനിസന്ധനിയനികലയയ്  നതീങ്ങുനലവന്നേഭാണയ്
അനഗൗകദലഭാഗനികേമഭായ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  സൂചേനിപനിക്കുന്നേതയ്.  നവ  കകേരള  മനിഷേലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി നടപഭാക്കുന്നേ ജലസലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് ജല ഓഡനിറനിലാംഗയ് എന്നേ
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സലാംവനിധഭാനലാം വളലര പ്രഭാധഭാനലമുള്ളതഭാണയ്. സഭാക്ഷരതഭാ പ്രവര്ത്തനലാം കപഭാലുള്ള ജനകേതീയ
ഇടലപടലനിലൂലട  മഭാത്രകമ  ഇഗൗ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന  കേഴനിയ.
ഗവണ്ലമന്റെയ്  വനിഭഭാവന  ലചേയ്യുന്നേ  ഇഗൗ  പദതനിയനില്  എങ്ങലനയഭാണയ്  അത്തരലാം
ഇടലപടലുണഭാക്കഭാന ശമനിക്കുന്നേതയ്;  ജല ഓഡനിറനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  നമ്മുലട നദനികേള സലാംരക്ഷനിക്കണലമന്നേയ് പറയുകമ്പഭാഴുലാം ലചേറനിയ
ലലകേകത്തഭാടുകേള ഉളലപലട  ആളുകേള കേകയ്യെറനി  വചനിരനിക്കുന്നേ ഒരു അവസയുണയ്.
കൂടഭാലത  അവയയ്  മുമ്പുള്ള  അത്രയുലാം  വലനിപവമനില.  ഇത്തരലാം  കേകയ്യെറ  ഭൂമനി  തനിരനിച്ചു
പനിടനിചയ്  ലലകേകത്തഭാടുകേള സലാംരക്ഷനിലചങനില് മഭാത്രകമ  അടനിസഭാനപരമഭായനി നമ്മുലട
നദനികേലള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  കേഴനിയുകേയുള. അക്കഭാരലത്തനില്  പ്രഭാകദശനികേമഭായ
ഇടലപടലുണഭാകേണലാം. ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ നനിലപഭാടയ് എനഭാണയ് ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന: സര്, നദനികേലള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നേതനിനുകവണനിയുള്ള
ഫലപ്രദമഭായ നതീക്കലാം  നഭാലാം നടകത്തണതഭായനിട്ടുണയ്.  ഇകപഭാള ഹരനിത കകേരളലാം  മനിഷേലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കതഭാടുകേളുലാം  കുളങ്ങളുലാം  മലറലഭാ  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലാം  വതീലണടുക്കഭാനുള്ള
പ്രവര്ത്തനമഭാണയ്  നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നേതയ്.  ബഹുമഭാനലനഭായ  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല
കതഭാടുകേള കേകയ്യെറനിയനിട്ടുലണങനില്  അതയ്  വതീലണടുക്കഭാനുള്ള  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്  മുനതൂക്കലാം
ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.  ബഹുമഭാനലനഭായ  അലാംഗലാം  ജനപങഭാളനിത്തത്തനിലന്റെ  കേഭാരലമഭാണയ്
ചൂണനിക്കഭാണനിചതയ്.  ഇഗൗ  പദതനി  ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയഭാണയ്  നടപഭാക്കുന്നേതയ്.
ഇതയ്  കകേവലലാം  ഒരു  സര്ക്കഭാര്  പദതനിയല,  സര്ക്കഭാര്  ലലവലനില്  തതീരുമഭാനനിചയ്
തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന.  തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള
നടത്തുന്നേ ഒരു ഒഗൗകദലഭാഗനികേ  പരനിപഭാടനി  മഭാത്രമല,  നഭാട്ടുകേഭാരുലട  ആലകേ പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി
നടത്തുന്നേ ഒരു പദതനിയഭാണനിതയ്. ഇകപഭാള തലന്നേ നല ബഹുജന പങഭാളനിത്തമുണഭായനിട്ടുണയ്.
അതയ്  കൂടുതല്  വളര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരഭാനഭാണയ്  ശമനിക്കുന്നേതയ്.  ജല  ഓഡനിറനിലാംഗനിലന
സലാംബന്ധനിചയ് ഇതുവലര ആകലഭാചേനിചനിടനില. പകക്ഷ ഇഗൗ പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി ജല
ഓഡനിറനിലാംഗനികലയയ് നമ്മേള കപഭാകകേണനിവരനികേയഭാണയ്.  ജല ഓഡനിറനിലാംഗനിലന്റെ കേഭാരലവലാം
ഫലപ്രദമഭായനി നടപഭാക്കഭാന തലന്നേയഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്. 

ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജയ്:  സര്,  കപഭാള കപഭാലല ഗഗൗരവതരമഭായ ഒരു പ്രശമഭാണയ്
കേഭായലനിലന്റെ  തതീരത്തയ്  എക്കല്  അടനിഞ്ഞുകൂടുന്നേതയ്.  എലന്റെ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല
ഇടലക്കഭാചനി-കുമ്പളലാം  ഭഭാഗങ്ങളനിലലലഭാലാം  കേഭായലനിലന്റെ  തതീരത്തയ്  ഗുരുതരമഭായ  ഇഗൗ
പഭാരനിസനിതനികേ പ്രശമുണയ്.  വര്ഷേങ്ങളഭായനി  എക്കല്  അടനിഞ്ഞുകൂടനി,  കേഭായലനിലന്റെ ഘടനതലന്നേ
മഭാറനി  കേഭായല്  ചുരുങ്ങനിവരുന.  മതലലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  വഞനി  ഇറക്കഭാന
കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലമുണഭാകുന.  എക്കലനില് പുതഞ്ഞയ് ചേനില ആളുകേള മരണലപട
അനുഭവമുണയ്.  കൂടഭാലത ഇടലക്കഭാചനിയനില് ഒരു ആന എക്കലനില് പുതഞ്ഞയ് ചേരനിഞ്ഞ
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സലാംഭവവലാം ഉണഭായനിട്ടുണയ്. ഗഗൗരവതരമഭായ ഇഗൗ പ്രശലാം പരനിഹരനിക്കഭാന ശഭാസതീയമഭായ
പഠനങ്ങള  നടത്തഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  എലനങനിലുലാം  പുതനിയ  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചയ്  കേഭായലനിലന സലാംരക്ഷനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  എക്കലുലാം കപഭാള  കപഭാലല  തലന്നേ നലമ്മേ
ബഭാധനിക്കുന്നേ  ഒരു  പ്രശമഭാണയ്.  അക്കഭാരലത്തനിലുലാം  ഫലപ്രദമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന
തയ്യെഭാറഭാകുലാം.  

ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന: സര്, തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയുലട കുടനിലവള്ള
കസഭാതസ്സഭാണയ്  അരുവനിക്കര ഡഭാലാം. ഇന്നേയ് ഡഭാമനിലന്റെ മുപതയ് ശതമഭാനലാം  കേലഭാചയ്ലമന്റെയ്
ഏരനിയയുലാം  കപഭാള  ഉളലപലടയുള്ള  ലലജവ-അലലജവ  മഭാലനിനലങ്ങളുലാം  മണലാം
ലചേളനിയുലമഭാലക്കയഭായനി  നനിറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.   2016  ജനുവരനി  1-ാം  തതീയതനി,
അങ്ങയ്  മുഖലമനനിയഭാകുന്നേതനിനുമുമ്പയ്   കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷേലത്ത അങ്ങയുലട ആദലലത്ത
ലപഭാതുപരനിപഭാടനി  അരുവനിക്കര  ഡഭാലാം  സന്ദര്ശനമഭായനിരുന.  അതനിനുകശഷേവലാം
അതനിനുമുമ്പുലാം വതീഡയ് കേടര് ഉപകയഭാഗനിചയ് അവനിലട നനിനയ് കപഭാള മഭാറ്റുവഭാന കനഭാക്കനി,
പകക്ഷ പൂര്വഭാധനികേലാം ശക്തനികയഭാലട ഇകപഭാഴുലാം അവനിലട കപഭാള വളര്നലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  കുടനിലവള്ളമനിലഭാത്തതുലകേഭാണയ്  മനനി  ഉളലപലടയുള്ള
ആളുകേള  ലനയ്യെഭാര്  ഡഭാമനില്  നനിനലാം  ലവള്ളലാം  ലകേഭാണ്ടുവരഭാന  ശമനിക്കുകേയഭാണയ്.
ഇലതലഭാലാം  കേണ്ടുലകേഭാണയ്,  അരുവനിക്കര ഡഭാമനിലന  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം അവനിടലത്ത
മണലുലാം ലചേളനിയുലാം കപഭാളയുലാം മഭാറ്റുവഭാനുമുള്ള പ്രകതലകേ പദതനിക്കയ് രൂപലാം നല്കുകമഭാ ?

മനി  .   സതീക്കര്: ഉപകചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ഒറ വഭാചേകേത്തനില് മറുപടനി പറഞ്ഞഭാല് മതനി.

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  കപഭാളയുലട  പ്രശലാം  പലയനിടങ്ങളനിലുലാം
ബഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  അവനിലടനനിലന്നേലഭാലാം അവ നതീക്കലാം ലചേയ്യുന്നേതനിനുതലന്നേയഭാണയ് മുനതൂക്കലാം
നല്കുന്നേതയ്.  അരുവനിക്കര ഡഭാമനിലന്റെ പ്രശലാം പ്രകതലകേമഭായനി പരനികശഭാധനിചയ് നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന: സര്, ജലലാം ഭൂമനിയനികലയയ് തഭാഴയ് കപഭാകുന്നേതനിനയ് ധഭാരഭാളലാം
തടസ്സങ്ങളുണയ്.   മണനിനയ്  ഇളക്കമനിലലങനില് ജലലാം  ഭൂമനിയനികലയയ്  തഭാഴയ്  കപഭാകേഭാലത,
ഒഴുകേനി കേടലനികലയയ് കപഭാകുലാം.  ഹരനിത കകേരളലാം പദതനിയുമഭായനി ബന്ധലപടുത്തനി ജലലാം
ഭൂമനിയനികലയയ് തഭാഴുന്നേതനിനയ് ഒരു സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കണലാം. മലനിനജലലാം മുഴുവന കുളങ്ങളനിലുലാം
കതഭാടുകേളനിലുലാം ഒഴുകേനി എത്തുന,  അതയ് എത്തഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള ഒരു പദതനി  ഹരനിത
കകേരളലാം പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി നടപഭാക്കണലാം.  ജലലാം ഭൂമനിയനില് തഭാഴുന്നേതനിനുലാം
മഭാലനിനലലാം ജലഭാശയങ്ങളനില് എത്തഭാതനിരനിക്കുന്നേതനിനുലാം ഇഗൗ പദതനിയനില് മുനഗണന
നല്കേനി  ഇതയ്  ഒരു  ജനകേതീയ  പദതനിയഭായനി  വളര്ത്തഭാന  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ശമനിക്കുകേയഭാണയ്.
പകക്ഷ അതനിനയ് ശഭാസതീയമഭായ ഒരു സലാംവനിധഭാനലാംകൂടനി ഉണഭാക്കഭാന ശദനിക്കണലാം.
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ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന: സര്,  ലവള്ളലാം ശുദതീകേരനിക്കുകേ എന്നേതയ് വളലര പ്രധഭാനലാം

തലന്നേയഭാണയ്.  ബഹുമഭാനലനഭായ അലാംഗലാം ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല സലാംസഭാനലത്ത

കുളങ്ങളുലാം  നദനികേളുലാം  ഉളലപലടയുള്ള   പല  ജലസലാംഭരണനികേളനിലലയുലാം   ലവള്ളലാം

ലലകേലകേഭാണ്ടുകപഭാലുലാം ലതഭാടഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തവനിധലാം മലനിനമഭായനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അവ

ശുദതീകേരനിചയ്  പ്രഭാകദശനികേ  കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സഭാക്കനി  മഭാറണലാം.  ജലഭാശയങ്ങളനില്

മഭാലനിനലലാം  നനിറയുന്നേതയ്  ഒരു വലനിയ പ്രശമഭായനി  വരനികേയഭാണയ്.  ഇതനിലനതനിലരയുള്ള

കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനഭാണയ് നഭാലാം ഇകപഭാള ശമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നേതയ്.  നഭാടഭാലകേ

ജനപങഭാളനിത്തലാം  വഹനിച്ചുലകേഭാണയ്,  ലകേഭാച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങള  മുതല്  പ്രഭായമുള്ളവര്  വലര

പങഭാളനികേളഭായനി മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള

സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം ഇന്നേലത്ത നനിലയനില് മഭാറലാം വരുലാം,  അതഭായതയ് ഒരു കബഭാധവല്ക്കരണലാം

വരുലാം.  അതനിനുകശഷേവലാം  മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിചഭാല്  കേര്ക്കശമഭായ  നടപടനികേള

കനരനികടണതഭായുലാം  വരുലാം.  ഇതയ്  രണ്ടുലാം  ഒത്തുകചേര്ന്നേയ്  മുകന്നേഭാടയ്  ലകേഭാണ്ടുകപഭായനി

പൂര്ണമഭായുലാം മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്. 

ശതീ  .     എലാം  .   ഉമ്മേര്: സര്, സസഭാഭഭാവനികേമഭായനി ഉണഭായനിട്ടുള്ള ജലഭാശയങ്ങള, കുളങ്ങള,

അരുവനികേള,  കതഭാടുകേള  എന്നേനിവലയ  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുകടതഭായനിടഭാണയ്

കേണക്കഭാക്കുന്നേതയ്.  എന്നേഭാല് അടുത്ത കേഭാലത്തഭായനി കേസഭാറനികേളുലട പ്രവര്ത്തനലാംമൂലലാം

ഏക്കര് കേണക്കനിനുവരുന്നേ  സലങ്ങള വലനിയ ജലഭാശയങ്ങളഭായനി മഭാറനിയനിട്ടുണയ്. ആ

ജലഭാശയങ്ങള  സസകേഭാരല  സലത്തഭാണയ്  നനില്ക്കുന്നേതയ്.  പഞഭായത്തനിലന്റെകയഭാ

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലടകയഭാ  പരനിധനിയനില്  വരുന്നേതല.  അതയ്  പുതുതഭായനി

രൂപലപട  ജലഭാശയങ്ങളഭാണയ്.  ഇകപഭാളത്തലന്നേ  വറഭാത്ത  വലനിയ  ജലഭാശയങ്ങള

നനിലനനില്ക്കുനണയ്.  ഇതയ്  ഒരു പടനികേയനിലുലാംലപടഭാലത,  എന്നേഭാല്  സസകേഭാരല  സസത്തഭായതു

ലകേഭാണ്ടുലാം പഭാറലപഭാടനിക്കഭാത്തതുലകേഭാണ്ടുലാം അവനിലട  ആരുലാം തനിരനിഞ്ഞുകനഭാക്കുനമനില.

അങ്ങലന ജലഭാശയങ്ങളഭായനി രൂപലപട കേസഭാറനികേള ഏലറടുക്കുന്നേതനിലന സലാംബന്ധനിചയ്

ഗവണ്ലമന്റെയ് തതീരുമഭാനലമടുക്കുകമഭാ ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷേലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

കേസഭാറനികേളനിലുള്ള ലവള്ളലാം  ശുദതീകേരനികക്കണതുണയ്.  അത്തരലാം സലങ്ങലള മഭാലനിനലങ്ങള

വലനിലചറനിയഭാനഭാണയ് ആളുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേതയ്.  അതുമുഴുവന ശുദതീകേരനിചയ് നല

ലവള്ളമഭായനി മഭാറഭാന തലന്നേയഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്.  അവ ഏലറടുക്കഭാന നടപടനികേലളഭാനലാം

സസതീകേരനിചനിടനില.  എന്നേഭാല്  ആ ലവള്ളലാം ശുദതീകേരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള ഹരനിത

കകേരളലാം മനിഷേലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പ്രഭാകദശനികേമഭായനി സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.
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ശതീ  .     എലാം  .    നഗൗഷേഭാദയ്:  സര്,  നമ്മുലട കുടനിലവള്ള സലാംരക്ഷണത്തനിലനറ ഭഭാഗമഭായനി
ലവള്ളലാം  ഭൂമനിയനികലയയ്  ഇറങ്ങഭാനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്  നടത്തുന്നേതയ്.  കുളങ്ങളുലാം
കതഭാടുകേളുലാം  എലഭാലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ.  പകക്ഷ കകേരളത്തനിലഭാലകേ തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങളുലട
പ്രവര്ത്തനത്തനില് കറഭാഡയ് കകേഭാണ്കതീറയ്  എലന്നേഭാരു ഏര്പഭാടുണയ്.   നനിരപഭായനിക്കനിടക്കുന്നേ
ഭൂമനിയുളലപലട കകേഭാണ്കതീറയ്  ലചേയയ് ലവള്ളലാം ഭൂമനിയനികലയയ് ഇറങ്ങഭാനുള്ള അവസരലാം
ലപഭാതുപണലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി നഷലപടുത്തുകേയഭാണയ്.  എന്നേഭാല് കുത്തലനയുള്ള
സലങ്ങളനില് ചേനിലകപഭാള  കറഭാഡയ് കകേഭാണ്കതീറയ് ലചേകയ്യെണനി വരുലാം.  അതനിനുപകേരലാം
ഇടകറഭാഡുകേളുലാം  മറ്റുലാം   കകേഭാണ്കതീറയ്  ലചേയ്യുന്നേതയ്  പൂര്ണമഭായുലാം  ഒഴനിവഭാക്കനി  പകേരലാം
ഇന്റെര്കലഭാക്കയ് തുടങ്ങനിയ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയഭാല് ജലലാം ഭൂമനിയനികലയയ് ഇറങ്ങുകേയുലാം
ലചേയ്യുലാം,  കറഭാഡയ് വൃത്തനിയഭാകുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.  അതുലകേഭാണയ് ഇടവഴനികേളുലാം മറ്റുലാം കകേഭാണ്കതീറയ്
ലചേയ്യുന്നേതയ്  നനിരുതഭാഹലപടുത്തഭാനുള്ള പദതനികേള തയ്യെഭാറഭാക്കുകമഭാ; അങ്ങലന വല
ആകലഭാചേനയുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മുന്നേനിലുകണഭാ ?   

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  കറഭാഡയ്  ലപഭാടനിലപഭാളനിഞ്ഞയ്  വലഭാലത
കമഭാശമഭാകുന്നേ ഒരു അവസയഭായനിരനിക്കുകമ്പഭാഴഭാണയ്  കകേഭാണ്കതീറ്റുയ് ഇടുന്നേതഭായനി കേഭാണുന്നേതയ്.
മഴ  വരുകമ്പഭാള  എലഭായനികപഭാഴുലാം  ലപലടന്നേയ്  ലപഭാടനികപഭാകുന്നേ  ചേനില  കറഭാഡുകേളുണയ്.
അത്തരലാം പ്ര കദശങ്ങലളഭാലക്കയഭാണയ്  സഭാധഭാരണ കകേഭാണ്കതീറയ് ഇടുന്നേതഭായനി കേഭാണുന്നേതയ്.
മറ്റുള്ളതയ്  എനനിക്കയ്  അത്ര കേണയ്  അറനിയുന്നേ കേഭാരലമല.  എലഭാ സലങ്ങളുലാം കകേഭാണ്കതീറയ്
ലചേയ്യെഭാലനഭാനലാം കപഭാകുന്നേനില. നല കറഭാഡയ് കവണലമന്നേഭാണയ് എലഭാവരുലാം ആഗ്രഹനിക്കുന്നേതയ്.
ഏതഭായഭാലുലാം അതുലാം ഇഗൗ പദതനിയുമഭായനി ബന്ധമുള്ളതല.  ബഹുമഭാനലനഭായ അലാംഗലാം
ചൂണനിക്കഭാണനിച  രതീതനിയനില്  ലവള്ളലാം  മണനികലയയ്  ഇറങ്ങുന്നേതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള
ഇതനിലനറ  ഭഭാഗമഭായനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  മുനകേഭാലങ്ങളനില്  പറമ്പുകേലളഭാലക്ക
കേനിളചനിടുമഭായനിരുന.  മഴയുലട തുടക്കത്തനില്ത്തലന്നേ കേനിളചനിടഭാല് ലവള്ളലാം അതനിലൂലട
കേനിനനിഞ്ഞയ്  തഭാകഴഭാടനിറങ്ങുന്നേതഭാണയ്.  അതുകപഭാലല  തലന്നേ  ലവള്ളലാം  ഭൂമനിയനികലയയ്
ഇറങ്ങുന്നേ  സജ്ജതീകേരണങ്ങള  ഓകരഭാ  പ്രകദശത്തുലാം  ലചേയ്യെണലാം  എന്നേതുലാം  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കേണനിട്ടുണയ്.  

ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന: സര്,  ഏറവലാം അധനികേലാം ശുദജലക്ഷഭാമലാം അനുഭവലപടുന്നേതയ്
തനിരുവനനപുരലാം  നഗരത്തനിലഭാണയ്.  ഇതനിനയ്  പ്രധഭാനകേഭാരണലാം  കപഭാളയല.  പല
ലഡ്രെയനികനജയ്  ലലലനുകേളുലാം  ലചേന  പതനിക്കുന്നേതയ്  പതതതീര്തകുളലാം,  പഭാര്വതതീ
പുത്തനഭാര് എന്നേതീ ജലഭാശയങ്ങളനിലഭാണയ്.   ഇലതലഭാലാം  നവതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞഭാല്
നഗരത്തനിലല  ശുദജലക്ഷഭാമത്തനിനയ്  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന  കേഴനിയുലാം.  ലനയ്യെഭാര്
ഡഭാമനില്നനിന്നേയ് ജലലാം ഇകപഭാള  അരുവനിക്കരയനികലയയ് പമ്പയ് ലചേയ്യുനണയ്.  ഇതനിലന്റെ
പകുതനി  ശമലാം  നടത്തനിയഭാല്  പഭാര്വതതീ  പുത്തനഭാര്  ശുദതീകേരനിക്കഭാന  കേഴനിയുലാം.
ഇക്കഭാരലത്തനില് ഗവണ്ലമന്റെയ് യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന:  സര്,  നമ്മുലട ശുദതീകേരണ പ്രകനിയയുലട ഭഭാഗമഭായനി
ശുദതീകേരനികക്കണ ഒന്നേഭാണയ് പഭാര്വതതീ പുത്തനഭാര്.  അലതഭാരു പദതനിയഭായനിട്ടുതലന്നേ
നമുക്കയ് നടപഭാക്കഭാവന്നേതഭാണയ്. ഇകപഭാളത്തലന്നേ അതയ് നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനമുണയ്. 

ശതീ  .    ലഎ  .    ബനി  .    സതതീഷേയ്  : സര്,  കകേരളത്തനിലന്റെ  ഭൂഗര്ഭ  ജലനനിരപയ്
അപഭായകേരമഭാലാംവനിധലാം  തഭാഴയ് നലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാലണന്നേഭാണയ്  ഭൂഗര്ഭജല  വകുപനിലന്റെ
കേണക്കുകേള കബഭാദലലപടുത്തുന്നേതയ്.  അതനിനുള്ള പരനിഹഭാരമഭാണയ് ഇവനിലട സൂചേനിപനിക്കലപടതു
കപഭാലല കേനിണര് റതീ-ചേഭാര്ജ്ജനിലാംഗുലാം  മഴലകേഭായലാം.  സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളനില് കേനിണര്
റതീ-ചേഭാര്ജ്ജനിലാംഗുലാം മഴലകേഭായലാം വലഭാപകേമഭായനി  നടത്തഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേഭാനഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന: സര്,  കുറച്ചുനഭാളമുമ്പയ്  ഉള്ള കേനിണറുകേള തലന്നേ
നനികേത്തനിക്കളയഭാനുള്ള ഒരു വലനിയ ശമലാം നടത്തനിലയന്നേഭാണയ് കകേളക്കുന്നേതയ്.  അതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി പല കേനിണറുകേളുലാം ഇലഭാതഭായനികപഭായനിട്ടുണയ്.  ഇകപഭാള  കേനിണറുകേളുലാം  മറ്റുലാം
പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനഭായനി നമ്മേള തനിരനിച്ചുകപഭാവകേയഭാണയ്. സര്ക്കഭാര് ഒഭാഫതീസുകേളുമഭായനി
ബന്ധലപട്ടുലാം  എങ്ങലന  ലവള്ളലാം  മണനികലയയ്  ഇറങ്ങുന്നേ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കഭാന
കേഴനിയുലമന്നേതയ് ഗഗൗരവമഭായനി ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്നേതഭാണയ്. അതനിനുള്ള മറ്റു  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഒരുക്കുകേയുലാം ലചേയ്യെഭാലാം.

ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷേഭാജനി: സര്, അങ്ങയ് പറഞ്ഞതുകപഭാലല നഭാടനിലലഭാലക്ക ലവള്ളലാം
സലാംഭരനിക്കലപടുന്നേനില  എനള്ളതയ്  ശരനിയഭാണയ്.  പ്രകതലകേനിചയ്  കതഭാടങ്ങളനിലലഭാലക്കയുള്ള
എടക്കുഴനികേലളഭാലക്ക കപഭായനി.  കകേരളത്തനിലന്റെ ഭൂപ്രകൃതനി തലന്നേ പടനിഞ്ഞഭാകറഭാടയ് ചേരനിഞ്ഞയ്
ലവള്ളലമഭാലക്ക കേടലനികലയഭാണയ്  കപഭാകുന്നേതയ്.  കക്ഷത്രക്കസ്തുളങ്ങള  ഉലണങനില്കപഭാലുലാം
അതനില് സലാംഭരനിക്കലപടുന്നേ ലവള്ളലാം അതനിലന്റെ പരനിസരഭഭാഗങ്ങളനിലല കേനിണറുകേളനില്
എത്തുനണയ്.  അതുലകേഭാണയ് ഒരു കടമനിലലങനിലുലാം   എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കയ്  അവരുലട
അസറയ്  ഫണയ്  അടക്കലാം  കക്ഷത്രക്കുളങ്ങളുലാം  അതുകപഭാലല  പള്ളനിക്കുളങ്ങളുലാം
നവതീകേരനിക്കുന്നേതനിനയ്   ഒരു അവസരലാം തരഭാന ഗവണ്ലമന്റെയ് തയ്യെഭാറഭാകുകമഭാ ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന:  സര്,  ആരഭാധനഭാലയങ്ങളുമഭായനി ബന്ധലപട കുളങ്ങള
നവതീകേരനിക്കുന്നേതനിനയ് ഇകപഭാളത്തലന്നേ ശമങ്ങള  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുനണയ്.  ചേനില
കുളങ്ങലളഭാലക്ക ഇകപഭാള  ശുദതീകേരനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  അതനിനയ് മറ്റു തടസ്സങ്ങളനില.
ആരഭാധനഭാലയങ്ങളക്കുലാം  നല ലവള്ളലാം ആവശലമഭാണയ്.  നമ്മേള അതയ് എവനിലടയുലാം
എടുത്തുലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നേനില.  അകതഭാലടഭാപലാം ഇതനിലുള്ള പ്രശലാം ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷേലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  നടക്കുന്നേ  എലഭാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലുലാം   ഒരു ഭഭാഗലാം ഫണ്ടുണയ്.   മലറഭാരു
ഭഭാഗലാം കവഭാളന്റെറനി വര്ക്കുണയ്.  നഭാട്ടുകേഭാര്  നലതുകപഭാലല  സഹകേരനിചയ്  കേഭാരലങ്ങള
ലചേയ്യുനണയ്.  അതനിലനറ ഭഭാഗമഭായനിടഭാണയ് പലയനിടത്തുലാം ലചേയ്യെഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്.
എന്നേഭാല് ആവശലമഭായ ഫണയ് കേലണത്തുന്നേതനിനയ് എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കുലാം അതുമഭായനി
ബന്ധലപടയ് ....
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മനി  .    സതീക്കര്:  എലാം.എല്.എ.  ഫകണഭാ ആസനി വനികേസന ഫകണഭാ ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേതനിനയ്
അനുവഭാദലാം നല്കുകമഭാ എന്നേഭാണയ് കചേഭാദനിക്കുന്നേതയ് ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന:  സര്,  അലത.  അതുസലാംബന്ധനിചഭാണയ് ഞഭാന പറഞ്ഞു
വരുന്നേതയ്.  ഞഭാന  പറഞ്ഞയ്  തതീരലട.  അതയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേതനിനയ്  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കയ്
ഇകപഭാള എലനങനിലുലാം തടസ്സലാം ഉലണങനില് അതയ്  നതീക്കഭാവന്നേതഭാണയ്.   

ലപഭാതു ആകരഭാഗല സലാംവനിധഭാനലാം

  2 (*152)  ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷേയ്:
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ്:
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര്:
ശതീ  .    കേഭാരഭാടയ്  റസഭാഖയ്:  തഭാലഴക്കഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പഭാനനിലാംഗയ്  കബഭാര്ഡയ്  നനിരതീക്ഷനിചനിരുന്നേതുകപഭാലല  സലാംസഭാനലത്ത  സസകേഭാരല
കമഖലയുലട  ആധനിപതലവലാം  ഉയര്ന്നേ  ചേനികേനിതഭാലചലവലാം  കേഭാരണലാം  കകേരളത്തനിലല  പനണയ്
ശതമഭാനലാം  ഗ്രഭാമവഭാസനികേളുലാം  എടയ്  ശതമഭാനലാം  നഗരവഭാസനികേളുലാം  ദഭാരനിദലകരഖയയ്
തഭാലഴയഭാകുന്നേ  സനിതനിവനികശഷേലാം  അവസഭാനനിപനിക്കഭാനഭായനി  ആകരഭാഗലകമഖലയനില്
നടത്തുന്നേ ഇടലപടലുകേള എലനലഭാമഭാണയ്; 

(ബനി)  ലപഭാതു  ആകരഭാഗല  സലാംവനിധഭാനലാം  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നേകതഭാലടഭാപലാം
സസകേഭാരലകമഖലയനിലല  അമനിത ചേനികേനിതഭാലചലവയ് നനിയനനിക്കഭാന നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  ആകരഭാഗലപരനിരക്ഷ ജനങ്ങളുലട അവകേഭാശമഭാക്കനി മഭാറ്റുലമന്നേ നനിലപഭാടനി
നനുസൃതമഭായനി  ബൃഹദയ്  ആകരഭാഗല  ഇനഷേസറനസയ്  പദതനിക്കയ്  രൂപലാം  നല്കേഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി
(ലപ്രഭാ  ഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്):  (എ & ബനി)  ലപഭാതുകമഖലഭാ   ചേനികേനിതഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ശക്തനിലപടുത്തഭാനുള്ള  നനിരവധനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവകുപയ്  തുടക്കലാം
കുറനിചനിട്ടുണയ്.  'ആര്ദലാം  മനിഷേന '  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതയ് ഇപ്രകേഭാരമുള്ള ഇടലപടലുകേളുലട ഭഭാഗമഭായഭാണയ്.
ലപഭാതു ആകരഭാഗല സലാംവനിധഭാനലാം  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നേതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് തഭാലഴപറയുന്നേ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  

• ആശുപത്രനിയനില്  വരുന്നേ  കരഭാഗനികേളക്കയ്  ഗുണകമന്മയുള്ളതുലാം
സഗൗഹഭാര്ദ്ദേപരവമഭായ കസവനലാം നല്കുകേ.

• ജനിലഭാ  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനികേളനില്   ലസഷേലഭാലനിറനി/സൂപര്  ലസഷേലഭാലനിറനി
കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ.
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• പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
പ്രവര്ത്തന കമഖല  വനിപുലലപടുത്തുകേ.

• കരഭാഗനികേളക്കയ്   കപ്രഭാകടഭാകകേഭാള  /ചേനികേനിതഭാ മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  പ്രകേഭാരലാം
ഗുണകമന്മയുള്ള  ചേനികേനിതയുലാം  പരനിചേരണവലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.

• 8  ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലല ഒ.പനി.  സഗൗകേരലങ്ങള ലമചലപടു
ത്തുന്നേതനിനഭായനി  ''patient  Friendly  Transformation of  outpatient
services to ensure quality of care''   എന്നേ പദതനി നടപനിലഭാ
ക്കുന്നേതനിനഭായനി  5,18,184  കകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം
ലചേയ. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില് മഭാര്ചനിലല ഉപധനഭാഭലര്തന
പ്രകേഭാരലാം  12.92  കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുലാം ഇഗൗ തുകേ പദതനിയുലട
ആദലഘട  നടത്തനിപനിനഭായനി  ഡയറക്ടര്,  നഭാഷേണല്  ലഹല്ത്തയ്
മനിഷേനയ്  കേഴനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില്  ലലകേമഭാറുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.

• KIIFB-യനില്  ഉളലപടുത്തനി 2016-17-ല്  രണയ് കേഭാത്തയ് ലഭാബുകേളുലാം
44  ഡയഭാലനിസനിസയ്  യണനിറ്റുകേളുലാം സഭാപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 

• 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലത്ത  ബജറയ്  പ്രഖലഭാപനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ആകരഭാഗലവകുപനിനു  കേതീഴനിലുള്ള  വനിവനിധ
ആശുപത്രനികേളുലട അടനിസഭാന വനികേസനത്തനിനുള്ള  2000  കകേഭാടനി
രൂപയുലട പദതനി തയ്യെഭാറഭാക്കനി വരുന.  2016-17-ലല സലാംസഭാന
പദതനി  വനിഹനിതലാം  വഴനിയുള്ള  23  കകേഭാടനി  രൂപയുലട   ആശുപത്രനി
ഉപകേരണങ്ങളുലാം 2017-18 ല് green book -ല് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
45  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ആശുപത്രനി ഉപകേരണങ്ങള ലഭലമഭാക്കലുലാം
ലകേ.എലാം.എസയ്.സനി.എല്.  (Kerala  Medical  Services  Corporation
Limited)  വഴനി നടനവരുന. 2017-18-ലല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്ത
നങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  50  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പ്രധഭാന  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിവനിധ  ആശുപത്രനികേളനില്  നടത്തുന്നേതഭാണയ്.
ഇതനിനുപുറകമ  ഇഗൗ  വര്ഷേലാം  നബഭാര്ഡയ്  സതീമനില്  ഉളലപടുത്തനി
വനിവനിധ  ആശുപത്രനികേളക്കുലാം  ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളക്കുമഭായനി
6762.50 ലക്ഷലാം രൂപയുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനുപുറകമ വനിവനിധ പഭാന പദതനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി
ആശുപത്രനികേളുലടയുലാം  മറയ്  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗലാം  ആകരഭാഗലസഭാപന
ങ്ങളുലടയുലാം വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.
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• ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നേതനിനുകശഷേലാം  ആകരഭാഗല
വകുപനിനയ്  കേതീഴനിലല വനിവനിധ വനിഭഭാഗലാം  ആകരഭാഗലസഭാപനങ്ങളനിലഭായനി
സൃഷനിച  1965  തസനികേകേളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബന്ധമഭായനി*

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.  

• പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല സലാംവനിധഭാനങ്ങള ശക്തനിലപടുത്തുന്നേതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ലപഭാതുകമഖലഭാ  ചേനികേനിതഭാ സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  ലനടുലാം  തുണഭായനി
കേരുതുന്നേ പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളുലാം അതുമഭായനി ബന്ധലപട
കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ/നനിയനണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ശക്തനിലപടുത്തുന്നേതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചു വരുന.  കകേരളത്തനിലല മഭാറനിയ കരഭാഗഭാതുരതയുലാം
ജതീവനിതലലശലതീ  കരഭാഗങ്ങളുലട വര്ദനവലാം കേണക്കനിലലടുത്തയ് ഇഗൗ
കരഭാഗങ്ങളുലട പ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം നനിയനണത്തനിനുലാം ചേനികേനിതയമുള്ള
സഗൗകേരലങ്ങള വനിപുലലപടുത്തനി വരുനണയ്.

• കരഭാഗ ചേനികേനിതയുലടയുലാം  ആശുപത്രനി സലാംബന്ധമഭായ വനിവരങ്ങളുലാം
ഫതീല്ഡ്തല ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല പ്രവര്ത്തനവനിവരങ്ങളുലാം കേമ്പമ്പ്യൂടര്
വത്കേരനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  ഇ-ലഹല്ത്തയ്  പരനിപഭാടനിക്കുലാം  സലാംസഭാനത്തയ്
തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുണയ്.  

• കകേരളത്തനില് ജതീവനിതലലശലതീകരഭാഗങ്ങള വര്ദനിച്ചുവരുന്നേ സഭാഹചേരലലാം
കേണക്കനിലലടുത്തയ് പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകമഖലലയ ഇഗൗ കരഭാഗങ്ങള ലലകേകേഭാരലലാം
ലചേയ്യുന്നേതനിനയ്  സജ്ജമഭാക്കുന്നേ രതീതനിയനിലുള്ള പ്രവര്ത്തന പരനിപഭാടനികേളക്കയ്
ആകരഭാഗലവകുപയ്   ഉഗൗന്നേല്  നല്കേനി  വരുന.  ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കുതല
ആശുപത്രനികേള/സൂപര്  ലസഷേലഭാലനിറനി/  ലസഷേലഭാലനിറനി  സഗൗകേരലങ്ങള
വനികേസനിപനിക്കുന്നേതുവഴനി  ജതീവനിത  ലലശലതീകരഭാഗങ്ങളക്കയ്  ആവശലമഭായ
വനിദഗ്ദ്ധ ചേനികേനിത ലഭലമഭാക്കഭാന കേഴനിയുന്നേതഭാണയ്. സസകേഭാരല കമഖലയനില്
ഫതീസയ്  ഇഗൗടഭാക്കുന്നേതനില്  സുതഭാരലത  ഉറപഭാക്കഭാന  കവണനി
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(സനി)  ജനങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷയഭായനി  ആര്.എസയ്.ബനി.ലലവ.,
സനി.എചയ്.ലഎ.എസയ് പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  

ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷേയ്:   സര്,  സലാംസഭാനലത്ത ആകരഭാഗലകമഖലയുലട അടനിസഭാന
സഗൗകേരല  വനികേസനത്തനിനയ്  2000  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രഖലഭാപനിച  സര്ക്കഭാരഭാണനിതയ്.
കകേരളത്തനിലന്റെ ആകരഭാഗലകമഖലയയ്  ഉണര്വലാം  ഉകന്മഷേവലാം  നല്കുന്നേ ഇഗൗ പദതനികേലള

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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സസഭാഗതലാം ലചേയ്യുകേയഭാണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ് കേഴനിഞ്ഞ കുലറ വര്ഷേങ്ങളഭായനി നനിരവധനി
സനി.എചയ്.സനി.-കേള  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളഭായനി  പുനര്നഭാമകേരണലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  കപരനിനയ്
അലതഭാലക്ക തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളഭാണയ്.  എന്നേഭാല് കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തയ്  അത്തരത്തനില്   കപരയ്  മഭാറനിയ  ഒരു  ആശുപത്രനിക്കുലാം  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനിയുലട
സഭാഫയ്  പഭാകറണ്  അനുവദനിചനിരുന്നേനില.  ഇതുമൂലലാം  യഥഭാര്തത്തനില്   സനി.എചയ്.സനി.-യുമല
തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയുമലഭാത്ത  ഒരവസയനിലഭാണയ്  മനിക്ക  ആശുപത്രനികേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേതയ്.
ഇക്കഭാരലത്തനില് തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളക്കയ്  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയുലട  സഭാഫയ്  പഭാകറണ്
നല്കേഭാന സര്ക്കഭാര് അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ലപ്രഭാ  ഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്:  സര്, ഇതയ് ഒരു ലപഭാതുസമതീപനത്തനിലന്റെ  പ്രശമഭാണയ്.
ചേനികേനിതയനില് മൂന്നേയ് പ്രധഭാനലപട ഭഭാഗങ്ങള ഉണയ്. അതനില് ഒന്നേയ്  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധലാം
തലന്നേയഭാണയ്.  രണഭാമകത്തതയ് ചേനികേനിതയഭാണയ്. ഇതയ് രണ്ടുലാം ഫലപ്രദമഭാകേഭാത്ത  ഒരു
സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണയ് മൂന്നേഭാമലത്ത ഭഭാഗമഭായ സഭാനസനലാം ചേനികേനിത വരുന്നേതയ്.  ഇതനില്
ചേനികേനിതഭാകമഖലയനിലല ഒരു പ്രധഭാനലപട പ്രശമഭാണയ് ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ.
ഇവനിലട ഉന്നേയനിചതയ്.  ഇഗൗ മൂന്നേയ് ഭഭാഗങ്ങളുലാം പരസരപൂരകേങ്ങളഭായനി  കകേരളത്തനിലന്റെ
ആകരഭാഗലകമഖലലയ  ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാന  ശമനിക്കുകമ്പഭാള  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളുലാം  ജനിലഭാ
ആശുപത്രനികേളുലാം സഭാകങതനികേമഭായനി ലമചലപടുകത്തണതയ്  ആവശലമഭാണയ്.  മുമ്പയ്  സര്ക്കഭാര്
തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേള  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളഭായനി  ഉയര്ത്തലപലടങനിലുലാം  അവയഭാവശലമഭായ
സഭാഫയ്  പഭാകറണ് പുതുക്കുകേകയഭാ പുതനിയ  തസനികേകേള  സ സൃഷനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയനിരുന്നേനില.
ഇകപഭാള  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയുലാം  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയുലാം  മഭാത്രമല
ആശുപത്രനി ശലാംഖലയനിലുള്ള എലഭാ ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ആവശലമഭായ തസനികേ സൃഷനിചയ്
അവനിലട  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലാം  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  അലഭാത്ത  ഇതര  സഭാഫലാം  പൂര്ണമഭാക്കനി
ചേനികേനിതഭാകമഖല  പ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം  സഭാനസനത്തനിനുലാം  പരസരപൂരകേങ്ങളഭായനി
ശഭാക്തതീകേരനിക്കുലാം എനതലന്നേയഭാണയ്  പറയഭാനുള്ളതയ്.

ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷേയ്:  സര്, ഇനലയനില് ആനുപഭാതനികേമഭായനി ഏറവലാം കൂടുതല്
കറഭാഡപകേടങ്ങളനില്ലപടയ് മരണമടയുന്നേവരുലട എണമുള്ള സലാംസഭാനമഭാണയ് കകേരളലാം.
ഒരു വര്ഷേലാം ഏതഭാണയ്  4000-കത്തഭാളലാം ആളുകേള കറഭാഡപകേടങ്ങളനില്ലപടയ് ജതീവന
നഷലപടുന എന്നേഭാണയ് കേണക്കയ്. സലാംസഭാനലത്ത കടഭാമഭാ ലകേയര് ശലാംഖല കവണത്ര
ഫലപ്രദമല.  ഇകപഭാള  ലലവല്  4,  108  ആലാംബുലനസയ്  തനിരുവനനപുരത്തുലാം
അതുകപഭാലല  ആലപ്പുഴയനിലുലാം  ആരലാംഭനിചതഭാണയ്.  പകക്ഷ  പല  ആലാംബുലനസുകേളുലാം
ഇന്നേയ് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമല.  കറഭാഡപകേടങ്ങളനില്ലപടവര്ക്കയ് ഒരു മണനികറനിനുള്ളനില്
മതനിയഭായ  ചേനികേനിത  നല്കേഭാന  കേഴനിഞ്ഞഭാല്  ചേനിലകപഭാള  അവരുലട ജതീവന
രക്ഷനിക്കഭാന കേഴനിയുലാം. അങ്ങലന വന്നേഭാല് ഇത്തരത്തനില് മരണമടയുന്നേവരുലട സലാംഖല
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പകുതനിയഭായനി  കുറയഭാന  കേഴനിയുലാം.  ഇഗൗ  സഭാഹചേരലത്തനില്  ആകരഭാഗല  കമഖലയനില്
ഒകടലറ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നേ  സര്ക്കഭാര്  കടഭാമഭാ  ലകേയര്  ശലാംഖല
ശക്തനിലപടുത്തഭാനുള്ള ഫലപ്രദമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്:   സര്,  ഞഭാന കനരലത്ത പറഞ്ഞ ഉത്തരത്തനിനയ്
തുടര്ചയഭായ  ഒരു  കചേഭാദലമഭാണനിതയ്.  ചേനികേനിതഭാ  കമഖല  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുകേ,
ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുകേ  എനള്ളതഭാണയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ലക്ഷലലാം.  അതനിനുകവണനി
മറ്റുകമഖലകേലള ശക്തനിലപടുത്തുന്നേതനിനുകവണനിയഭാണയ്  'ആര്ദലാം മനിഷേന'  എന്നേ പരനിപഭാടനി
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ആകരഭാഗല വകുപനില് ആരലാംഭനിചതയ്. അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളുലാം ജനിലഭാ ആശുപത്രനികേളുലാം തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളുലാം ശഭാക്തതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള
സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  കടഭാമഭാ  ലകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം  പരസരപൂരകേങ്ങളഭാണയ്.  ഒന്നേയ്
ഒന്നേനില്നനിന്നേയ് വലതലസമഭായനി വലുതഭാക്കുകേ എന്നേതനിനപ്പുറലാം എലഭാ ചേനികേനിതഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം
പരസരപൂരകേങ്ങളഭായനി  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുകേ  എന്നേ  നനിലപഭാടഭാണയ്  ആകരഭാഗലവകുപയ്
സസതീകേരനിക്കുന്നേതയ്.  ഇത്തരത്തനില്  അപകേട  പ്രശങ്ങള  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യെത്തക്ക
രതീതനിയനിലുള്ള എലഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം ഏറവലാം കൂടുതല് ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കഭാന
ശമനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ്:  സര്,  സലാംസഭാനലത്ത  പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങള മുതല് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള വലര മരുനവനിതരണലാം, മരുനക്ഷഭാമലാം
എന്നേനിവലയ സലാംബന്ധനിചയ് ഒകടലറ ആകക്ഷപങ്ങളഭാണയ്  ഉയര്നവരുന്നേതയ്. സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളനില് ചേനികേനിത കതടനിലയത്തുന്നേ കരഭാഗനികേളക്കയ് മരുന്നേയ് ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം
സര്ക്കഭാരനില് നനിന്നേയ് ആശുപത്രനികേളനികലയള്ള മരുന്നേയ് വനിതരണലാം സുതഭാരലമഭാക്കഭാനുലാം
ആവശലമഭായ നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്:  സര്,  കനരലത്ത കചേഭാദനിച  കചേഭാദലത്തനിലന്റെ തുടര്
കചേഭാദലമഭാണനിതയ്. ചേനികേനിതഭാ കമഖലയനില് ആവശലമഭായ തസനികേകേള സൃഷനിചയ് കഡഭാക്ടര്മഭാരുലാം
കനഴമഭാരുലാം  മറയ്   ഉകദലഭാഗസരുലാം  ഉണഭാകുലമന്നേതയ്  കപഭാലല  തലന്നേ  പ്രധഭാനലപടതഭാണയ്
മരുനകേളുലട  ലഭലതയുലാം.  ജനറനികേയ്  നഭാമത്തനില്  മഭാത്രലാം  മരുനകേള  പ്രനിലലസ്ക്രെെബയ്
ലചേയ്യുകേയുലാം  അതയ്  സഗൗജനലമഭായനി  കരഭാഗനികേളക്കയ്  ലകേഭാടുക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുകേ  എന്നേ
നനിലപഭാടയ്  എടുക്കുകേയുലാം  ആവശലത്തനിനുള്ള  മരുനകേള  എലഭാ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുകേ  എന്നേ  ആര്ദലാം  മനിഷേലന്റെ  പ്രധഭാനലപട  ലക്ഷലലാം
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാകുകമ്പഭാള  ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.  കചേഭാദനിച  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ഉത്തരലാം  ലഭനിക്കുന്നേതഭാണയ്. കകേരളത്തനില് എലഭാവര്ക്കുലാം സഗൗജനലമഭായനി ആവശലമുള്ള
മരുന്നേയ് എലഭാ ആശുപത്രനികേളനിലുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നേതഭാണയ്.  
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ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര്: സര്, കേഴനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷേമഭായനി ഇടതുപക്ഷ സര്ക്കഭാര്
ആകരഭാഗലരലാംഗത്തയ്  ഉണഭാക്കനിയ  മഭാറലാം  ഈ  നഭാടനിലല  ജനങ്ങളക്കയ്  വളലരകയലറ
ആശസഭാസമുണഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ആശുപത്രനികേളനില്  വരുന്നേ  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലാം  പഭാരഭാലമഡനിക്കല്
സഭാഫലാം  ആതഭാര്തമഭായനി  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്നേവരുലാം  സമയത്തനിലനത്തുന്നേവരുമുണയ്.
പകക്ഷ കഡഭാക്ടര്മഭാര് സമയത്തയ് ആശുപത്രനികേളനില് എത്തഭാത്ത എത്രകയഭാ കകേസ്സുകേള
ഉണയ്.  ഇലതഭാലക്ക തനിരുവനനപുരത്തുനനിന്നേയ് കമഭാണനിറര് ലചേയ്യെഭാന കേഴനിയുന്നേ  തരത്തനിലുള്ള
എത്രകയഭാ വഭാര്ത്തഭാ വനിനനിമയ സലാംവനിധഭാനങ്ങള നമുക്കുണയ്. ഇവരുലട അറനഡനസയ്
ലസനടലലലസയ് ലചേയ്യുന്നേ  ഒരു  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുകേയഭാലണങനില്  ഇതനിനയ്  ഒരു
പരനിധനിവലര പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം. അതനിനുകവണ നടപടനികേള ഗവണ്ലമന്റെയ്
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? രണഭാമതഭായനി,  ലലപ്രവറയ്  ആശുപത്രനികേളനിലല ചേനികേനിതഭാ ലചേലവയ്
നനിയനനിക്കഭാന  ശക്തമഭായ  നനിലപഭാലടടുത്തയ്  ഗവണ്ലമന്റെയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലകേഭാടുത്തതഭാണയ്.
ലസന്റെനിനയ് വനില നനിശയനിചയ് ലകേഭാടുത്തതഭാണയ്.  ലസന്റെനിനയ് വനില കുറചകപഭാഴുലാം മറയ് ചേനികേനിതഭാ
ലചേലവകേള  ആഡയ്  ലചേയലകേഭാണയ്  മുമ്പുള്ള  അകതയവസയനില്  കരഭാഗനികേളക്കയ്
പണമടയ്കക്കണ സനിതനിയുണഭാകുന. ഇതനില് ഗവണ്ലമന്റെനിനയ്  ഇടലപടഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്: സര്, 'ആര്ദലാം മനിഷേന' ഒരു ജനകേതീയ പരനിപഭാടനിയഭാണയ്.
കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ  ഒരു  ബമ്പ്യൂകറഭാകഭാറനികേയ്  സലാംവനിധഭാനത്തനിനപ്പുറലാം  കകേരളത്തനിലല
ആകരഭാഗലകമഖല ജനകേതീയമഭാകുകേയഭാണയ് എനള്ളതഭാണയ് ഇതനികലറവലാം പ്രധഭാനലപട
കേഭാരലലാം.  അതുലകേഭാണ്ടുതലന്നേ  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലാം  മറയ്  സഭാഫലാം  സമയത്തയ്  എത്തുന്നേനില
എനള്ള പ്രശലാം ജനകേതീയമഭായനി പരനിഹരനിക്കലപടുകമ്പഭാഴഭാണയ് അതയ്  ശഭാശസതമഭായനി
പരനിഹരനിക്കലപടുന്നേതയ്. ഇവനിലട ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ. സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല
ഇക്കഭാരലലാം  കമഭാണനിറര്  ലചേയ്യെഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉണഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള  ശമലാം
നടക്കുനണയ്.  ഞഭാന  കനരലത്ത  സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല  ജനകേതീയ  പരനിപഭാടനിയഭായനി
ആകരഭാഗലകമഖലയനിലല  ചേനികേനിതഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം  വരുകമ്പഭാള  നനിതഭാന  ശദ
ജനങ്ങളുലട ഭഭാഗത്തുനനിനമുണഭാകുലാം.  അതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുമുണഭാകുലാം എനള്ളതയ്
മലറഭാരു കമഭാണനിററനിലാംഗയ് സമ്പ്രദഭായമഭാണയ്. അതുലകേഭാണയ് ഇ-കമഭാണനിററനിലാംഗയ് സമ്പ്രദഭായ
ത്തനികനഭാലടഭാപലാം തലന്നേ ജനകേതീയ കമഭാണനിററനിലാംഗയ് കൂടനി നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള അകദ്ദേഹലാം
പറഞ്ഞ പ്രശത്തനിനയ് പരനിഹഭാരമുണഭാകുലാം. രണഭാമതയ് സൂചേനിപനിച കേഭാരലലാം ലസന്റെനിനയ് സര്ക്കഭാര്
വനില കുറചകപഭാള വതീണ്ടുലാം കൂടുതല് തുകേ ജനങ്ങളനില്നനിനലാം ഈടഭാക്കുനലവങനില്
അക്കഭാരലലാം  തതീര്ചയഭായുലാം  പരനികശഭാധനിചയ്  ജനങ്ങളക്കയ്  കൂടുതല്  സഗൗകേരലലാം  ലചേയ
ലകേഭാടുക്കുലാം. 

ശതീ  .    കേഭാരഭാടയ്  റസഭാഖയ്:  സര്,  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനില്  ചേനികേനിതയനിലട
ഗഡുക്കളഭായനി  അടയ്കക്കണ തുകേ യഥഭാസമയലാം അടയഭാന കേഴനിയഭാത്ത ഒരു സഭാഹചേരലത്തനില്
കരഭാഗനിക്കയ് മതനിയഭായ ചേനികേനിതയുലാം മരുനലാം ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലമുണയ്.  സസകേഭാരല
കമഖലയനിലല ആശുപത്രനികേളനില് ഇക്കഭാരലത്തനില്  ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന
സര്ക്കഭാരനിനയ്  സഭാധനിക്കുകമഭാ?
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ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്: സര്, സസകേഭാരല കമഖലയനിലുലാം ലപഭാതുകമഖലയനിലുമഭായനി
രണ്ടുതരത്തനിലഭാണയ് ആശുപത്രനികേള ഉള്ളതയ്. ലപഭാതുകമഖലയനില് ചേനികേനിതഭാ ലചേലവയ്
വര്ദനിക്കുകേ  എന്നേ  പ്രശകമ  ഉദനിക്കുന്നേനില.  സഭാര്വത്രനികേവലാം  സഗൗജനലവമഭായ  ചേനികേനിതഭാ
സമ്പ്രദഭായലാം വലഭാപകേമഭാക്കുന്നേതനിനഭാണയ് 'ആര്ദലാം മനിഷേന' ശമനിക്കുന്നേതയ്.  അതനിലൂലട തലന്നേ
ജനങ്ങളക്കയ്  വളലര  ചുരുങ്ങനിയ ലചേലവനില് ചേനികേനിത ലഭനിക്കഭാനുള്ള വലഭാപകേമഭായ
സഗൗകേരലങ്ങളുണഭാകുകമ്പഭാള  സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  സസകേഭാരല  കമഖലയനിലല  ചേനികേനിതഭാ
ലചേലവകേള കുറഞ്ഞുവരുലാം.  അവരുലട  കുത്തകേ ആധനിപതലലാം  വര്ദനിക്കുകമ്പഭാഴഭാണയ്
കതഭാന്നേനിയതുകപഭാലല  ചേനികേനിതഭാ  ലചേലവകേള  വര്ദനിപനിക്കുന്നേതയ്.  ലപഭാതുകമഖല
ശക്തനിലപടയ്  കേഴനിഞ്ഞഭാല് അതനിനയ്  സഭാധനിക്കഭാലത വരുലാം.  അതുലകേഭാണയ്  ആ രതീതനിയനിലുള്ള
ഇടലപടലഭാണയ് നടത്തുന്നേതയ്.  ജനകേതീയ ഇടലപടലനിലൂലടയഭാണയ്  പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാന
ശമനിക്കുന്നേതയ് എന്നേ ദര്ശനത്തനിലൂലട ഈ പറഞ്ഞ പ്രശലാം പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള ശമലാം
നടത്തുലാം. മഭാത്രമല,  The Clinical Establishment Bill  തയ്യെഭാറഭായനി വരുന്നേതുകൂടനി
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാകുകമ്പഭാള  സഭാകങതനികേമഭായുലാം  ജനകേതീയമഭായുലാം  ഈ  പ്രശലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനുള്ള സഭാഹചേരലമുണഭാകുലാം. 

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര്:  സര്,  സലാംസഭാനത്തഭാകേമഭാനലാം  പകേര്ചപനനി
വലഭാപനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ബഹുമഭാനലയഭായ ആകരഭാഗല വകുപ്പുമനനി  പനനി ബഭാധനിചയ്
ചേനികേനിതയനിലഭാണയ്.  ബഹുമഭാനലനഭായ ഇ.പനി.  ജയരഭാജനുലാം പനനി ബഭാധനിചനിരനിക്കുന,
എലന്റെ ലതഭാടടുത്തനിരനിക്കുന്നേ ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശനുലാം പനനി ബഭാധനിചയ്  ആശുപത്രനിയനിലഭാണയ്.
നനിയമസഭഭാലാംഗങ്ങളക്കയ്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  പ്രകതലകേ  ശദയുണഭാകേണലാം.  ലപഭാതുകമഖലലയ
ശക്തനിലപടുത്തുന്നേതനികനഭാലടഭാപലാം ആകരഭാഗല കമഖലലയ ശക്തനിലപടുത്തഭാന സര്ക്കഭാര്
എനയ്  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിക്കുന്നേതയ്?  സസകേഭാരല  കമഖലയുലട  ആധനിപതലവലാം
ഉയര്ന്നേ ചേനികേനിതഭാ ലചേലവലാം കേഭാരണലാം ജനങ്ങള ദഭാരനിദലത്തനികലക്കയ് ലപഭായ്ലക്കഭാ
ണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  ഇതയ്
ഉളലക്കഭാണ്ടുലകേഭാണഭാണയ് പണമനിലഭാത്തതനിലന്റെ കപരനില് ആര്ക്കുലാം ചേനികേനിത നനികഷേധനിക്കരുതയ്
എനള്ള  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി  പരനിധനിയനിലഭാത്ത  ചേനികേനിതഭാ  പദതനികേള  നനിരവധനി
പ്രഖലഭാപനിചതയ്. ഞഭാന അതനിലനക്കുറനിചയ് വനിശദമഭായനി പറയുന്നേനില. അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
എലഭാ  മഭാരകേകരഭാഗങ്ങളക്കുലാം  സഗൗജനലമഭായനി  ചേനികേനിത  ലകേഭാടുത്തനിരുന.  സമഗ്ര
ആകരഭാഗല ഇനഷേസറനസയ്  പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനഭാണയ്  ഇകപഭാള ഗവണ്ലമന്റെയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്.  ഇനഷേസറനസയ്  പദതനി നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള ഒരു പരനിധനിയുണഭാകുലാം.
ഇകപഭാള  ലപനഷേനകേഭാര്ക്കയ്  തലന്നേ  മൂനലക്ഷലാം  രൂപവലര  പരനിധനി  നനിശയനിചനി
രനിക്കുകേയഭാണയ്.  യഥഭാര്തത്തനില് കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് ഇനഷേസറനസയ്
സതീമുണഭായനിരുന. ചേനിസയ്-ലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് 30,000 രൂപ  ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം
നല്കേനിയനിരുന. 

മനി  .   സതീക്കര്:  ദയവഭായനി അങ്ങയ് സുദതീര്ഘമഭായനി സലാംസഭാരനിക്കരുതയ്. 
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ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര്:  സര്,  ചേനിസയ് പസയ്-70000 രൂപ. അതനിനകേത്തയ്
ചേനികേനിതഭാ ലചേലവയ് നനില്ക്കഭാത്തവരുലട കപരയ്  കേഭാരുണല പദതനിയനില്  ലകേഭാണ്ടുവരുലാം.
18  വയസ്സനിനയ്  തഭാലഴയുള്ള  കുടനികേളക്കയ്  എലഭാ  ചേനികേനിതയുലാം  സഗൗജനലമഭായനിരുന.
അങ്ങലനയുള്ള ഒരു സമ്പ്രദഭായലാം ഇവനിലട നനിലനനിര്ത്തഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കണലാം.
അലലങനില് ഇനഷേസറനസയ്  സതീലാം  വരുകമ്പഭാള സസകേഭാരല  കമഖലയനികലയയ്  ആളുകേള
കപഭാകുലാം. അവനിലട പരനിധനിയകേത്തുനനിനലകേഭാണയ് അവര്ക്കയ് സഗൗജനല ചേനികേനിത ലഭലമഭാകേനില.
അതുലകേഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില്  പഭാവലപട  ആളുകേളക്കയ്  സഗൗജനല  ചേനികേനിത
ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനുകവണനിയുള്ള നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട
ഏകേകദശലാം മൂവഭായനിരലാം കകേഭാടനി രൂപ ലപഭാതുകമഖലയനില് സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളുലട
വനികേസനത്തനിനുലാം ചേനികേനിതയലാം കവണനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുലമന്നേയ് ബഹുമഭാനലപട ധനകേഭാരല
വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  അതുകപഭാലല തലന്നേ  8000  കപഭാസ്റ്റുകേള കനികയറയ് ലചേയ്യുലമനലാം
പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  ആ ഒരു സഭാഹചേരലത്തനില് ഇനഷേസറനസയ് കമഖലയനികലയയ് ചേനികേനിതഭാ
സമ്പ്രദഭായലത്ത ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാലത ലപഭാതുകമഖലയനില് തലന്നേ നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണയ്
ചേനികേനിതഭാ സമ്പ്രദഭായലാം ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നേതനിലനക്കുറനിചയ് ആകലഭാചേനിക്കണലാം. ആനഭാപ്രകദശനില്
ആകരഭാഗലശതീ എനപറയുന്നേ ഇനഷേസറനസയ് പദതനി പരഭാജയലപട്ടു.  അതുലകേഭാണയ്
ലപഭാതുകമഖലയനില് നനിലനനിര്ത്തുന്നേതനിനുകവണനിയുള്ള  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മനി  .   സതീക്കര്: കചേഭാകദലഭാത്തരകവളയനില് ഒരു മണനികറഭാണയ് നമുക്കുള്ളതയ്.  ഒരഭാളക്കയ്
അവസരലാം ലകേഭാടുത്തഭാല് കേനിടനിയ അവസരമുപകയഭാഗനിചയ്  മറ്റുള്ളവരുലട എലഭാ സമയവലാം
അപഹരനിക്കുകേ എനള്ളതഭാണയ് ഇവനിലട നടന ലകേഭാണനിരനിക്കുന്നേതയ്. ഇതയ് ശരനിയല.
ഒറവഭാചേകേത്തനില് കചേഭാദലലാം  കചേഭാദനിചഭാല് ഉത്തരലാം ഒറവഭാചേകേത്തനില്  പറയുലാം.  പരമഭാവധനി
ആളുകേളക്കയ് സമയലാം ലഭനിക്കുന്നേതനിനുകവണനിയഭാണയ് ലചേയര് ശമനിക്കുന്നേതയ്.  അതനിനയ്
എലഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം കനഭാക്കുനണയ്.  ചേനിലയഭാളുകേളക്കയ്  കക്ഷഭാഭലാം  വന്നേനിടയ് കേഭാരലമനില.
എലഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം കനഭാക്കനിയഭാണയ് ലചേയര് ആളുകേലള വനിളനിക്കുന്നേതയ്.  ദയവഭായനി
സഹകേരനിക്കുകേ.  കചേഭാകദലഭാത്തരകവളലയ  പരമഭാവധനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന  എലഭാവരുലാം
പരസരലാം സഹകേരനിച്ചുകപഭായഭാല് ഒരുപഭാടയ് ആളുകേളക്കയ് അവസരലാം ലഭനിക്കുലാം. 

ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്: സര്,  'ആര്ദലാം മനിഷേന' പദതനിയുലട പ്രധഭാനലപട
ലക്ഷലലാം  ഞഭാന  വലക്തമഭാക്കനി.  കകേരളത്തനിലല  എലഭാവരുലടയുലാം  ചേനികേനിതഭാലചേലവയ്
കുറയകേയുലാം കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ കശഷേനി  വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം അതുവഴനി  ചേനികേനിതയുലട
ആവശലകേത കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുകേ എന്നേ സമതീപനമഭാണയ്  'ആര്ദലാം മനിഷേന'
പദതനിയനിലൂലട  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്.  ഈ  സമതീപനത്തനിനയ്  വലതലസമഭായനി  ഇവനിലട
പ്രതനികരഭാധ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളനിലഭാലത,  ആകരഭാഗലലാം ഇലഭാതഭാകുന്നേ ഒരു സഭാഹചേരലമുണഭാകുകേയുലാം
സസകേഭാരലകമഖലലയ  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നേ  സഭാഹചേരലലാം  ഉണഭാകുകേയുലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാഴഭാണയ്
അങ്ങയ് സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല ചേനില പദതനികേലളഭാലക്ക ലപഭാതുകമഖലയനില് എടുകക്കണതഭായനി
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വരുന്നേതയ്.  സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം കകേരളത്തനിലന്റെ ആകരഭാഗലകമഖലകയയുലാം ജനങ്ങകളയുലാം
കേണയ്  ജനകേതീയമഭായനി ലപഭാതുകമഖലലയ വനികേസനിപനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞഭാല് ഈ പ്രശങ്ങളലക്കലഭാലാം
പരനിഹഭാരമുണഭാകുന്നേതഭാണയ്.  ലപഭാതുകമഖലലയ ശക്തനിലപടുത്തുകമ്പഭാള സസകേഭാരല കമഖലയുലട
ആധനിപതലലാം കുറയുലാം.  കലഭാകേത്തയ് അങ്ങലന മഭാത്രകമ  കേണനിട്ടുള.  അതയ്  തനിരനിച്ചുവരുന.
നവ ലനിബറല് സഭാമ്പത്തനികേ നയങ്ങളുലട ഭഭാഗമഭായനി  സര്ക്കഭാര് ലപഭാതുകമഖലയനില്
നനിനലാം പനിനവലനിയുകേ എനള്ളതഭാണയ് അങ്ങയുലട  സര്ക്കഭാര് അടക്കലാം സസതീകേരനിചനിരുന്നേ
നയലാം.   അങ്ങലന  പനിനവലനിഞ്ഞഭാല്  ഉണഭാകുന്നേ   ഇഫക്ടഭാണയ്  സസകേഭാരല  കമഖലയുലട
വളര്ച.  ഇവനിലട കനലര തനിരനിചഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്.  ഈ ഒരു ഇടലപടല് സസകേഭാരല
കമഖലയുലട  ശഭാക്തതീകേരണമല,  മറനിചയ്  ലപഭാതുകമഖലയുലട  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിലൂലട
എലഭാവര്ക്കുലാം  സഗൗജനല  ചേനികേനിത  ലഭനിക്കഭാവന്നേ  അവസ  വലര  എത്തനിചയ്,
ആധുനനികേവല്ക്കരനിചയ്  സസകേഭാരല  കമഖലയുലട  ആധനിപതലലാം  ഇലഭാതഭാക്കുകേ  എന്നേ
വളലര  ശഭാസതീയമഭായ  സമതീപനമഭാണയ്  എടുക്കുന്നേതയ്.  അങ്ങയ്  ഉകദ്ദേശനിചതുകപഭാലല
കകേരളത്തനിലല എലഭാവര്ക്കുലാം സഗൗജനലമഭായനി ചുരുങ്ങനിയ ലചേലവനില് ചേനികേനിത ലഭനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി:  സര്,  സലാംസഭാനത്തയ്  സസകേഭാരല  കമഖലയനില്
വനിവനിധതരലാം രക്തഗ്രൂപ്പുകേള നനിര്ണയനിക്കല്,  സഭാനനിലാംഗയ്,  ഇ.സനി.ജനി.  ഉളലപലടയുള്ള
ഒരുപഭാടയ് ലഭാബുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  സഭാധഭാരണക്കഭാരനില് നനിനലാം കൂടുതല് ഫതീസയ്
വഭാങ്ങനിയഭാണയ് അവര് ഇലതഭാലക്ക ലചേയ്യുന്നേലതനലാം   ഇതനിലന്റെ ലടസയ് റനിസളടയ്  പലകപഭാഴുലാം
കൃതലമല എനമഭാണയ്  മനസ്സനിലഭാക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇത്തരലാം സസകേഭാരല ലഭാബുകേലള
കേണ്കടഭാള ലചേയ്യുന്നേതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര് എലനങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനകണഭാ? 

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്:  സര്,  ഞഭാന  കനരലത്ത  സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല
കനിനനിക്കല് എസഭാബനിഷ് ലമന്റെയ്  ബനില് പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  ഇഗൗ നനിയമസഭയനില് തലന്നേ
അവതരനിപനിക്കുന്നേതഭാണയ്.  അത്തരത്തനില്  ബനില്  വരുന്നേകതഭാടുകൂടനി  ഇഗൗ  പറയുന്നേ
പ്രശങ്ങളക്കയ് പരനിഹഭാരമുണഭാകുന്നേതഭാണയ്.  

ശതീ  .    എന  .    ഷേലാംസുദ്ദേതീന:  സര്,  സലാംസഭാനത്തയ്  കേനിഡ്നനി  സലാംബന്ധമഭായ
അസുഖങ്ങള  വലഭാപകേമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നേതനിലന്റെ  പശഭാത്തലത്തനില്  വളലര
പഭാവലപടവര്ക്കയ് ചേനികേനിത ലഭനിക്കുന്നേതനിനുകവണനി 44 സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില്
ഡയഭാലനിസനിസയ് യണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിരുന. മണഭാര്ക്കഭാടയ് തഭാലൂക്കയ്
ആശുപത്രനിയുലാം അതനില് ഉളലപടനിട്ടുണയ്.  അതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എവനിലടവലര
എത്തനി; അതയ്  എന്നേയ് തുടങ്ങഭാന കേഴനിയുലാം? 

ലപ്രഭാ  ഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്  : സര്, കൃതലമഭായ ദനിവസലാം സൂചേനിപനിക്കഭാന കേഴനിയനില.
എന്നേഭാല് ഇഗൗ വര്ഷേലത്ത ബജറനില് അതയ്  ഉളലപടുത്തുകേയുലാം  44  ഡയഭാലനിസനിസയ്
യണനിറ്റുകേളക്കയ്  അനുവഭാദലാം നല്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  തുടര്നടപടനികേളക്കയ്  സഭാകങതനികേ
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തടസ്സലാം മഭാത്രകമയുള. മണഭാര്ക്കഭാടയ് തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനിയനില് മഭാത്രമല കകേരളത്തനിലല
44 സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില്  ഡയഭാലനിസനിസയ് യണനിറ്റുകേള ഇഗൗ വര്ഷേലാം തലന്നേ
ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേലളടുക്കുകേയഭാണയ്.  കേനിഡ്നനി  അസുഖലാം  വന്നേവര്ക്കയ്
ഡയഭാലനിസനിസനിലൂലട പ്രശപരനിഹഭാരത്തനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം സസതീകേരനിക്കുന്നേതനികനഭാലടഭാപലാം
കൂടുതല് ഡയഭാലനിസനിസയ് കവണഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം ഉണഭാകേത്തക്കരതീതനിയനില്,  കേനിഡ്നനി
അസുഖലാം വരഭാത്ത രതീതനിയനിലുള്ള കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനിയുലാം
ഇതനിലന്റെകൂലട ആരലാംഭനിക്കണലാം. അതയ് രണ്ടുലാം കൂടനി കചേര്ത്തുലകേഭാണഭാണയ് ആകരഭാഗലരലാംഗത്തയ്
ഇടലപടഭാന ശമനിക്കുന്നേതയ്.  

ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി  : സര്,  എലന്റെ തതീരകദശ മണ്ഡലമഭായ  നഭാടനികേയനില്
മതലലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  ഏറവലാം  സുപ്രധഭാനമഭായനിട്ടുള്ള  ഏകേ  ആശുപത്രനിയഭാണയ്
ആതുര കസവനരലാംഗത്തുള്ള വലപഭാടയ്  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ആശുപത്രനി.   ഇഗൗ വര്ഷേലത്ത
ബജറയ്  അവതരനിപനിച  ഇഗൗ  സര്ക്കഭാരനിലന  ഞഭാന  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഏറവലാം
കൂടുതല് ഡയഭാലനിസനിസയ് കപഷേലന്റെയ്സയ്  വരുന്നേ വലപഭാടയ്  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ആശുപത്രനിയനില്
മഭാകമഭാഗ്രഭാഫനി സനിസലാം കവണലമന്നേ ജനങ്ങളുലട  ആവശലലാം മഭാനനിചയ് ഞഭാന റനികേസസയ്
ലകേഭാടുത്തു. അതനിനയ് പൂര്ണമഭായുലാം ഇഗൗ ബജറനില് കടഭാക്കണ് ലപ്രഭാവനിഷേന വയകേയുണഭായനി. ഇഗൗ
വര്ഷേലാം  എത്രയുലാംലപലടന്നേയ്  വലപഭാടയ്  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ആശുപത്രനിലയ സതീകേളക്കഭായുള്ള
ചേനികേനിതഭാ സലാംവനിധഭാനരലാംഗത്തയ്   നലലഭാരു  കേഭാനസര് പരനികശഭാധനഭാ  ലസന്റെറഭാക്കനി
മഭാകമഭാഗ്രഭാഫനി നടത്തഭാന ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുകമഭാ? 

ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്  : സര്, തതീര്ചയഭായുലാം അലതഭാരു ലപ്രഭാകപഭാസലഭാണയ്.
ആ  ആശുപത്രനിയനിലല ലപഭാതു ചേനികേനിതഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാടയ് ഇന്റെകഗ്രറയ് ലചേയലകേഭാണയ്
ഈ സലാംവനിധഭാനവലാം നടപനിലഭാക്കുലാം.

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം:  സര്,  ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  സലാംവനിധഭാനലത്ത
ശക്തനിലപടുത്തുന്നേ എലഭാ നടപടനികേകളയുലാം പനിന്തുണയന.  എന്നേഭാല് ഇക്കഭാരലത്തനില്
വനിട്ടുകപഭാകുന്നേ ചേനില കേണനികേള ഉണയ്.  ഉദഭാഹരണത്തനിനയ്  ലലലകസഭാകസഭാമല് കസഭാകറജയ്
ഡനിസതീസസയ് എന്നേയ് പറയുന്നേ തരത്തനിലുള്ള ചേനില ജനറനിക്കലനി ഇനലഹറനിറഡയ് ആയനിട്ടുള്ള
ലറയര്  ഡനിസതീസസുണയ്.  അധനികേലാം  ആളുകേളലക്കഭാനമനില,  ഒരു ലക്ഷത്തനില് ഒരഭാളക്കയ്
മഭാത്രകമ  ഉണഭാകൂ.   കകേരളലാം  മുഴുവന എടുത്തയ്  കനഭാക്കനിയഭാല് മുന്നൂകറഭാ,  നഭാന്നൂകറഭാ
ആളുകേളകക്കയുള.  അവരുലട  ഒരു കേണ്ലവനഷേന കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസലാം തനിരുവനനപുരത്തയ്
കചേര്ന്നേനിരുന.  ഒരു കുടുലാംബത്തനിലല തലന്നേ  2  കുടനികേളക്കയ് ഇതുകപഭാലുള്ള അസുഖമുണയ്.
ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി കൂടനി ഇതയ് ശദനിക്കണലാം എന്നേ ഒരു അകപക്ഷയുണയ്.  ഒരു
അസുഖലാം വന്നേഭാല് ലലലഫയ് കലഭാലാംഗയ് ടതീറയ്ലമന്റെയ് കവണലാം.  മുപതുലാം,  നഭാല്പതുലാം,  അമ്പതുലാംലക്ഷലാം
രൂപയഭാണയ്  ലചേലവയ്  വരുന്നേതയ്.  ഇതയ്  ആര്ക്കുലാം  തഭാങ്ങഭാന  കേഴനിയഭാത്ത  ഒന്നേഭാണയ്.
അതയ്  സസഭാഭഭാവനികേമഭായനി  തലന്നേ സര്ക്കഭാര്  ഏലറടുക്കുകേ  എന്നേതലഭാലത  മറ്റു  മഭാര്ഗ്ഗമനില.
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ഏതഭാണയ്  10  കകേഭാടനികയഭാളലാം രൂപയഭാണയ്  കകേരളലാം മുഴുവന ഇങ്ങലനലയഭാരു പദതനി
നടപഭാക്കുകേയഭാലണങനില്  ലചേലവയ്  വരുന്നേതയ്.   കേര്ണഭാടകേ സര്ക്കഭാര്  സമഭാനമഭായ
ഒരു നനിധനി ഇക്കഭാരലത്തനില് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഞഭാന ബഹുമഭാനലനഭായ ആകരഭാഗല
വകുപ്പുമനനിക്കയ്  അതനിനുകവണനി  ഒരു  നനികവദനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  അതയ്  ഒരു
തതീരുമഭാനമഭാക്കനിലയടുത്തയ്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ലറയര്  ഡനിസതീസസുമഭായനി  ബന്ധലപട
കേഭാരലങ്ങള  പരനികശഭാധനിചയ്  അതനിലന്റെ ചേനികേനിതഭാ  ലചേലവയ്  സര്ക്കഭാര് ഏലറടുക്കുന്നേതനിനയ്
കവണനി കേര്ണഭാടകേഭാ കമഭാഡലനില് ഒരു പ്രകതലകേ നനിധനി രൂപതീകേരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര്
തയ്യെഭാറഭാകുകമഭാ? 

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്  : സര്,  ഇതനിനയ്  മഭാത്രമഭാലയഭാരു  പ്രശപരനിഹഭാരലാം
സഭാദലമല. 'ആര്ദലാം മനിഷേലന്റെ' ഭഭാഗമഭായനി ചേനികേനിതഭാ കമഖലയനിലല ഒരു പ്രശലാം എന്നേ
രതീതനിയനില് അലതടുത്തുലകേഭാണയ് ഇന്റെകഗ്രറഡയ് ആയനി ആ പ്രശലാം പരനിഹരനിക്കത്തക്ക
രതീതനിയനിലുള്ള  നനിലപഭാടുകേലളടുക്കഭാലാം.  അകതഭാലടഭാപലാം  തലന്നേ ഇത്തരത്തനിലുള്ള  പല
അസുഖങ്ങളുമുണയ്.  അങ്ങയ്  പറഞ്ഞതുകപഭാലല  dyslexia,  ഓടനിസലാം ഇവലയലഭാലാം  ജനറനിക്കഭായനി
ഉണഭാകുന്നേ പ്രശങ്ങളഭാണയ്.  ഇകപഭാളത്തലന്നേ  ഹമ്പ്യൂമന  ജതീകനഭാലാം  കപ്രഭാജക്ടനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
അകലഭാപതനി കമഖലയനില് അകമരനിക്കയനില് നടന്നേ ഏറവലാം വലനിയ ഗകവഷേണത്തനില്
ഇത്തരത്തനില് ജനറനിക്കഭായനി വരുന്നേ കരഭാഗങ്ങളക്കയ് പല തരത്തനിലുള്ള ജനറനിക്കഭായ
പ്രതനികരഭാധ പരനിപഭാടനികേളുണയ് എനവലര കേണ്ടു കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  തലമുറകേലള രക്ഷനിക്കഭാന
ഇവരുലട ചേനികേനിത ഏലറടുത്തതുലകേഭാണ്ടു മഭാത്രലാം കേഴനിയനില.  ചേനികേനിത ഏലറടുത്തഭാല്
കുടുലാംബത്തനിനയ്  ഒരു  സഭാനസനലാം  ലകേഭാടുക്കഭാന  നമുക്കയ്  ഇകപഭാള  കേഴനിയുനണയ്.
അതനിനപ്പുറലാം ഇത്തരലാം കരഭാഗങ്ങളുലട ജനറനിക്കയ് കകേഭാസയ് എനഭാലണന്നേയ് തനിരനിചറനിഞ്ഞയ്
അത്തരത്തനിലുള്ള ജനറനിക്കയ് കകേഭാസയ് ഇലഭാതഭാക്കത്തക്ക രതീതനിയനിലുള്ള കബഭാധവല്ക്കരണ
ഇടലപടല്  കൂടനി  നടത്തുകമ്പഭാഴഭാണയ്  ഇതനിലനഭാരു  ശഭാശസത  പരനിഹഭാരലാം  ആവന്നേതയ്.
അതയ് തതീര്ചയഭായുലാം ആകലഭാചേനിക്കുന്നേതഭായനിരനിക്കുലാം. 

കേസ്തൂരനി രലാംഗന റനികപഭാര്ടയ്

3 (*153) ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ് :
        ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം :
        ശതീ  .   എസയ്  .   രഭാകജന്ദ്രന : 
      ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ : 

(എ) യു.പനി.എ. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലഘടത്തനില് കേസ്തൂരനി രലാംഗന റനികപഭാര്ടനിലന
ആധഭാരമഭാക്കനി കകേരളത്തനിലല  123  വനികലജുകേലള പരനിസനിതനികലഭാല കമഖലയഭായനി
വനിജ്ഞഭാപനലാം ലചേയയ് മലകയഭാരകമഖലയനിലല ജനങ്ങലള ദുരനിതത്തനിലഭാക്കനിയ നടപടനി
തനിരുത്തനിക്കഭാനഭായനി ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയ ഇടലപടലുകേള അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ജനവഭാസ കമഖലകേലള ഒഴനിവഭാക്കനി  അനനിമ  വനിജ്ഞഭാപനലാം  ഇറക്കണലമന്നേ
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ആവശലലാം അവഗണനിച്ചുലകേഭാണയ് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് കേരടയ്  വനിജ്ഞഭാപനലാം
വതീണ്ടുലാം  പുറലപടുവനിചതുമൂലലാം  ജനങ്ങളക്കുണഭായ  ആശങ  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന
കബഭാധലലപടുത്തഭാന നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇ.എസയ്.എ.  കമഖല വനഭൂമനിയനില്  മഭാത്രലാം  പരനിമനിതലപടുത്തണലമന്നേ
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലനലക്കഭാണയ് അലാംഗതീകേരനിപനിക്കഭാന
ശമലാം ഉണഭാകുകമഭാലയന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

മുഖലമനനി  (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന) : സര്, 

(എ)  കേസ്തൂരനിരലാംഗന  റനികപഭാര്ട്ടുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ജനവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങലളയുലാം
കൃഷേനിയനിടങ്ങലളയുലാം  പരനിസനിതനികലഭാല  പ്രകദശത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  നനിനലാം
ഒഴനിവഭാക്കണലമന്നേതഭാണയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിലപഭാടയ്.

കകേന്ദ്ര പരനിസനിതനി  വകുപയ്  സഹമനനി  23-6-2016-ല് കകേരളലാം  സന്ദര്ശനിച
അവസരത്തനില് അകദ്ദേഹത്തനിനയ് സമര്പനിച ലമകമ്മേഭാറഭാണത്തനിലുലാം ചേര്ചയനിലുലാം ജനവഭാസ
കകേന്ദ്രങ്ങലള ഒഴനിവഭാക്കനി എത്രയുലാംകവഗലാം അനനിമ വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറലപടുവനികക്കണതഭാലണനലാം
ആവശലലപടുകേയുണഭായനി.  കേരടയ് വനിജ്ഞഭാപനത്തനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്നേ വകനതര
ഇ.എസയ്.എ. കമഖലയഭായ 886.7 ചേ.കേനി.മതീ. പ്രകദശലാം ആയതനില് നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കനി
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഉത്തരവഭാദനിതസത്തനില് സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുള്ള ശക്തമഭായ നടപടനികേള
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സകേലക്കഭാള്ളുന്നേതഭാലണനലാം ഇതനിനഭായനി തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം പഞഭായത്തുതല ബകയഭാസഡകവഴനിറനി മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് സമനിതനികേളുലടയുലാം
അര്തവത്തഭായ  പങയ്  ഉറപഭാക്കഭാലമനലാം  നനിലവനിലുള്ള  സലാംസഭാന  നനിയമങ്ങള
നടപഭാക്കഭാലമനലാം 23-2-2017-ലല കേത്തയ് പ്രകേഭാരലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ് അഭലര്തനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) കകേന്ദ്ര പരനിസനിതനി വകുപയ് സഹമനനിയുലട 17-3-2017-ലല കേത്തയ് പ്രകേഭാരലാം
കകേരളത്തനിലല  പരനിസനിതനി  കലഭാല  പ്രകദശങ്ങളുലട  വനിജ്ഞഭാപനലാം  സലാംബന്ധനിചയ്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ചൂണനിക്കഭാടനിയ വനിഷേയങ്ങള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്
വന്നേനിട്ടുലണന്നേയ് അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.   ഇക്കഭാരലത്തനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മുന നനിലപഭാടനില്
ഉറച്ചു നനില്ക്കഭാനുലാം ബഹു. മുഖലമനനിയുലട 23-2-2017-ലല  കേത്തനില് ഉന്നേയനിചനിരുന്നേ
ആവശലങ്ങള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില് ഒരനിക്കല്കടനി ലകേഭാണ്ടുവരുന്നേതനിനയ്
ആവശലമഭായനി  വരുന്നേ  ഭൂപടങ്ങള  (maps)  തയ്യെഭാറഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി  Kerala  State
Remote Sensing and Environment Centre (KSREC)-ലന ചുമതലലപടുത്തഭാനുലാം
സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.
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(സനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  27-2-2017-ല് പുറലപടുവനിച പുതുക്കനിയ വനിജ്ഞഭാപനത്തനില്
9107  ചേ.കേനി.മതീ.  വനപ്രകദശമഭായുലാം  886.7  ചേ.കേനി.മതീ.  വകനതര  പ്രകദശമഭായുലാം
കേഭാണനിചനിരുന്നേതനില്,  ജനവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങലളയുലാം  കൃഷേനിയനിടങ്ങലളയുലാം  പരനിസനിതനി
കലഭാല പ്രകദശത്തനിലന്റെ പരനിധനിയനില് നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കനി Reserve Forest Protected
Area,  World  Heritage  site  എന്നേനിവ  ഉളലപടുന്നേ  9107  ചേ.കേനി.മതീ.  വരുന്നേ
വനപ്രകദശലത്ത  മഭാത്രലാം  പരനിസനിതനി  കലഭാല  പ്രകദശമഭായനി  വനിജ്ഞഭാപനത്തനില്
ഉളലപടുത്തുകേയുലാം വകനതര ഇ.എസയ്.എ.  കമഖലയഭായ  886.7  ചേ.കേനി.മതീ.  പ്രകദശലാം
ആയതനില്നനിനലാം  ഒഴനിവഭാക്കനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഉത്തരവഭാദനിതസത്തനില്
ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലട സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുള്ള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവഭാദലാം കനടനിലയടുക്കുകേ
എന്നേതഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലലാം വയന്നേതയ്.

ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ്  : സര്, ഗവണ്ലമന്റെയ് ഇക്കഭാരലത്തനില് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനി  തതീര്ചയഭായുലാം  അഭനിനന്ദനഭാര്ഹമഭാണയ്.  എന്നേഭാല് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനികലയയ്
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര് അയചനിട്ടുള്ള ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളക്കയ് മനസ്സനിലഭായനിടനില.
ചേനില സലാംഘടനകേള അതയ് സസഭാഗതലാം ലചേയ.  എന്നേഭാല് കവലറ ചേനില സലാംഘടനകേള
ഗവണ്ലമന്റെയ്  സഭാന്റെയ്  മനസ്സനിലഭാക്കഭാത്തതുലകേഭാണയ്  സമരരലാംഗകത്തയയ്  വരനികേയഭാണയ്.
അതുലകേഭാണയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനയ് അയചനിട്ടുള്ള ലമകമ്മേഭാറഭാണത്തനിലന്റെ
പൂര്ണരൂപലാം  പബനികേയ്  റനികലഷേനസയ്  വകുപ്പുവഴനി  പത്രത്തനിലൂലട  ജനങ്ങളനിലലത്തനിക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇകപഭാള കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  MoEF (Ministry of
Environment and Forests)-ലന്റെ ലവബ്സസറനില് കേരടനിലന്റെ ആവര്ത്തന പ്രഖലഭാപനലാം
ഹനിന്ദനി ഭഭാഷേയനിലഭാണയ് പൂര്ണമഭായുലാം പ്രസനിദതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നേതയ്.  ഹനിന്ദനി ഭഭാഷേയനിലുള്ളതയ്
മലയഭാള  ഭഭാഷേയനിലഭാക്കനി  ബകയഭാസഡകവഴനിറനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ലവബ്സസറനില്
അതനിലന്റെ പൂര്ണരൂപലാം ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന  : സര്,  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനികേള
കവണത്ര മനസ്സനിലഭാക്കലപടനിടനിലഭാലയന്നേ ബഹുമഭാനലപട അലാംഗത്തനിലന്റെ പരഭാമര്ശലാം
കേണക്കനിലലടുത്തയ് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണയ്.  അകതഭാലടഭാപലാം
ഹനിന്ദനിയനിലുള്ള കേഭാരലലാം മലയഭാളത്തനികലയയ് ആക്കഭാനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .     കജഭാര്ജയ്  എലാം  .    കതഭാമസയ്  : സര്,  കേസ്തൂരനി-ഗഭാഡ്ഗനില് റനികപഭാര്ട്ടുകേളലക്കതനിലര
വളലരയധനികേലാം  സമരങ്ങള  നടന്നേ  പ്രകദശങ്ങളഭാണയ്  തനിരുവമ്പഭാടനി,  തഭാമരകശ്ശേരനി,
അടനിവഭാരലാം തുടങ്ങനിയവ.  അവനിലട അന്നേയ് ജനങ്ങലള ഈ സമരത്തനികലയയ് തള്ളനിവനിട
മുന എലാം.എല്.എ.-യുലാം അന്നേലത്ത ലകേഭാടുവള്ളനി എലാം.എല്.എ.-യുലമഭാനലാം ഇകപഭാള
രലാംഗത്തനിലലങനിലുലാം അവരുലട ആഹസഭാന പ്രകേഭാരലാം സമരരലാംഗകത്തയയ് വന്നേ നനിരവധനി
നനിരപരഭാധനികേളുലടലയലഭാലാം  കപരനില്  10  മുതല്  20  കകേസ്സുകേള  വലരയുണയ്.  ഒരു
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മഭാസത്തനില്  20  ദനിവസകത്തഭാളലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,  തഭാമരകശ്ശേരനി  കകേഭാടതനികേളനില്
കകേസ്സനിനയ് ഹഭാജരഭാകകേണ സനിതനി ആ പഭാവലപടവര്ക്കുണയ്.  അതനിനുപുറലമ, ഏറവലാം
അവസഭാനമഭായനി  PDPP (The Prevention of Damage to Public Property Act,
1984) കൂടനി ഉളലപടുത്തനി അടുത്ത ദനിവസലാം വനിചേഭാരണ ആരലാംഭനിക്കുന്നേ കകേസ്സുകേളുമുണയ്.
പതനിനഭാകറഭാളലാം  പ്രതനികേളഭാണയ്  ആ  കകേസ്സനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ളതയ്.   അവകരഭാലടലഭാലാം
ഓകരഭാ  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലകേടനിവചയ്  ജഭാമലലമടുക്കഭാനഭാണയ്  കകേഭാടതനി  പറയുന്നേതയ്.   ഒരു
തരത്തനിലുലാം ഒരു നയഭാസപസയലാം നനിര്വഭാഹമനിലഭാത്ത പഭാവലപടയഭാളുകേള,  ഉടുതുണനിക്കയ്
മറുതുണനിയനിലഭാത്ത  വളലര  പഭാവലപടയഭാളുകേളഭാണയ്  കകേസ്സനില്  പ്രതനികേളഭാക്കലപടനിട്ടുള്ളതയ്.
ഇതയ് പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണയ് കേസ്തൂരനി-ഗഭാഡ്ഗനില് റനികപഭാര്ട്ടുകേലള തുടര്ന്നേയ് ലസഭാകണനനിയസഭായനി
വളര്നവന്നേ സമരത്തനില് പലങടുത്ത എലഭാവരുലടയുലാം കപരനിലുള്ള കകേസ്സുകേളനില് 3-4
എണലാം പനിനവലനിക്കഭാലമന്നേയ് ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി സമ്മേതനിചനിട്ടുണയ്. അവകശഷേനിക്കുന്നേ
കകേസ്സുകേളകൂടനി പനിനവലനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി അങ്ങയ് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന  : സര്,  ജനകേതീയ പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങള പലതരത്തനില്
ഉയര്നവരുലമനള്ളതയ് ശരനിയഭാണയ്.  ആ പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങളുലട കമല് കകേസ്സുലാം അതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായുള്ള ബുദനിമുടനിക്കലുകേളുലാം അനഭാവശലമഭായനി ഉണഭാകുന്നേതനികനഭാടയ് കയഭാജനിക്കുന്നേ
സര്ക്കഭാരല  ഇതയ്.  എന്നേഭാല്  പ്രകക്ഷഭാഭത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിടഭായഭാലുലാം  ഇലലങനിലുലാം
ലപഭാതുലവ വസ്തുവകേകേള നശനിപനിച കകേസ്സുകേളഭാകുകമ്പഭാള അതനിനയ്  നനിയമഭാനുസൃതലാം
സസതീകേരനികക്കണ  നടപടനികേളുണയ്.  ആ  നടപടനികേളനില്  നനിന്നേയ്  സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  പനിനനിരനിയുന്നേതനിനയ്
വനിഷേമമുണഭാകുലാം. പനിനവലനിക്കഭാവന്നേ കകേസ്സുകേലളഭാലക്ക പനിനവലനിക്കുന്നേതനിനയ് മലറഭാരു
തടസ്സവലാം ഉണഭാകുകേയനില.  

ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം  : സര്,  ജനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങലള പൂര്ണമഭായനി ഒഴനിവഭാക്കനി
വനപ്രകദശങ്ങളനില് മഭാത്രമഭായനി ഇ.എസയ്.എ. പരനിമനിതലപടുത്തണലമന്നേയ് കേലഭാബനിനറയ്
തതീരുമഭാനലമടുത്തയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനയ് കേത്തയ് നല്കേനിയ സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന
 ഞഭാന പ്രകതലകേമഭായനി അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണയ്.  കനരലത്ത നമ്മേള ലകേഭാടുത്ത ഉമ്മേന
വനി. ഉമ്മേന  കേമ്മേതീഷേന റനികപഭാര്ടയ് നടക്കനിലലന്നേയ് പറഞ്ഞയ് അതയ് തള്ളനിക്കളഞ്ഞയ് കകേന്ദ്ര
പരനിസനിതനി ലസകടറനി ശതീ.  അകശഭാകേയ് ലഭാവഭാസ  (Shri Ashok Lavasa)  സര്ക്കഭാരനിനയ്
കേത്തയ് നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞു.  ഇന്നേയ് കേരടയ് വനിജ്ഞഭാപനത്തനിലന്റെ 60 ദനിവസലത്ത കേഭാലഭാവധനി
അവസഭാനനിക്കുകേയഭാണയ്. ഇതയ് സലാംബന്ധനിച കേമന്റെയ് സലാംസഭാനലാം ലകേഭാടുക്കണലാം.  ലഫബ്രുവരനി
23-നയ്  ലകേഭാടുത്ത  കേമന്റെല.  കേരടയ്  വനിജ്ഞഭാപനലത്തത്തുടര്നള്ള  നനിയമപരമഭായ
കേമന്റെഭാണയ്  ലകേഭാടുകക്കണതയ്.  ആ  കേമന്റെയ്  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ലകേഭാടുത്തനിടനിലലങനില്
ഇനതലന്നേ കേരടയ്  വനിജ്ഞഭാപനത്തനിലന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം അറനിയനിക്കണലാം.  അതനിനുള്ള
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 
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ശതീ  .    പനി  ണറഭായനി വനിജയന  : സര്,  ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനികക്കണ
നടപടനികേലളലഭാലാം  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഏലതങനിലുലാം  സസതീകേരനിക്കഭാനുലണങനില്  അതുലാം
സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണയ്.

ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന  : സര്,  ഇക്കഭാരലത്തനില്  വലക്തമഭാലയഭാരു  നനിലപഭാടയ്
സസതീകേരനിചതനിനയ്  ആദലമഭായനി  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിലയയുലാം  മനനിമഭാലരയുലാം
അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഈ  നനിലപഭാടയ്  നനിലനനില്ക്കുകമ്പഭാളത്തലന്നേ
ഇത്തരത്തനില് ഗഭാഡ്ഗനില്-കേസ്തൂരനിരലാംഗന ഉളപലടയുള്ള റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലട പ്രനിനസനിപനിള
കപഭാളനിസനി അകതപടനി നടപനിലഭാക്കുന്നേ തരത്തനില് കഫഭാറസയ്/  റവനമ്പ്യൂ വകുപ്പുകേളനിലല
ചേനില  ഉകദലഭാഗസര്  നടപനിലഭാക്കുന്നേ  പദതനികേളുണയ്.  വനലജതീവനികേള  സലാംരക്ഷനിക്ക
ലപടണലമനള്ളതനില് തര്ക്കമനില.  അതനിലന കവണ രതീതനിയനില് കനഭാക്കണലാം.  ഇത്തരത്തനില്
പ്രശങ്ങള  നനിലനനില്ക്കുനണയ്.  കൃഷേനി  ഭൂമനി  ഇ.എസയ്.എ.-ഇ.എഫയ്.എല്.  ആയനി
ഡനികയര്  ലചേയ്യുനണയ്.  ഗവണ്ലമന്റെനിനയ്  കബഭാദലലപടതനിനുകശഷേലാം  ഇത്തരത്തനില്
ഇ.എസയ്.എ. ഡനികയര് ലചേയ്യെഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ശതീ  .   പനി  ണറഭായനി വനിജയന  : സര്, ഇതനില് വകനതര-ഇ.എസയ്.എ. കമഖലയഭായനിട്ടുള്ള
പ്രകദശങ്ങള പ്രകതലകേമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നേ നനിലയഭാണയ്  കവണലതന്നേയ്  സര്ക്കഭാര്
നനിലപഭാലടടുത്തു കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  അതയ് കൃഷേനിക്കഭാര്ക്കുലാം ആ പ്രകദശത്തയ് ജതീവനിക്കുന്നേ
ജനങ്ങളക്കുലാം  അകങ്ങയറലാം  സഗൗകേരലലമഭാരുക്കുന്നേതനിനുകവണനിയുള്ള  നനിലപഭാടഭാണയ്.
ആ നനിലപഭാടനില്ത്തലന്നേയഭാണയ്  സര്ക്കഭാര് ഉറച്ചുനനില്ക്കുന്നേതയ്.   അതനിനയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
കേനിട്ടുന്നേതനിനുകവണനിയുള്ള ശമമഭാണയ് സര്ക്കഭാര് നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നേതയ്.

ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു  : സര്,  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  വനലത്ത
വനമഭായനിത്തലന്നേ നനിലനനിര്ത്തുലമന്നേഭാണയ് പറയുന്നേതയ്. പലക്ഷ, കകേരളത്തനിലല വനഭാനരങ്ങളനില്
ഒടനവധനി ആദനിവഭാസനികേളുലാം  വനകത്തഭാടുകചേര്നള്ള ഒടനവധനി  ആളക്കഭാരുലാം തഭാമസനിക്കുനണയ്.
അത്തരലാം  ആളക്കഭാര്ക്കുകവണനിയഭാണയ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  എഫയ്.ആര്.സനി.
കപഭാലുള്ള നനിയമങ്ങള നനിലവനില് വന്നേനിട്ടുള്ളതയ്. ഈ പദതനി നടപഭാക്കുകമ്പഭാള എഫയ്.ആര്.സനി.
നനിയമലാം  വയകലറയ്  ലചേയ്യെലപടുകമഭാ  അകതഭാ  അതയ്  നനിലനനിര്ത്തുകമഭാലയനള്ളതയ്
അറനികയണതുണയ്.

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന  : സര്,  ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് കകേന്ദ്ര നനിയമമഭാണയ്
പലകപഭാഴുലാം  വനത്തനിലന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  ബഭാധകേമഭാകുന്നേതയ്.  എന്നേഭാല്  ആദനിവഭാസനി
ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  ഏലതങനിലുലാം  തരത്തനില്  പ്രയഭാസലാം  ഇതനിലൂലട  ഉണഭാകുലമന്നേയ്
ആശങലപകടണതഭായനിടനില.  കേഭാരണലാം, ആദനിവഭാസനി ജനവനിഭഭാഗലാം വനത്തനില്ത്തലന്നേ
തഭാമസനിക്കുന്നേവരഭാണയ്.  അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായഭാണയ് വനഭാവകേഭാശ നനിയമലാംതലന്നേ കനരകത്ത
പഭാസ്സഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  അകപഭാള ആദനിവഭാസനി ജനവനിഭഭാഗത്തനിനയ്  ഒരുതരത്തനിലുമുള്ള
പ്രയഭാസവലാം  വരഭാത്ത  തരത്തനില്  നമുക്കയ്  കേഭാരലങ്ങള  മുകന്നേഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന
കേഴനിയുന്നേതഭാണയ്.  
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ശതീ  .   പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ്  : സര്, കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനി ഉമ്മേന ചേഭാണനി ഈ സഭയനില് സലാംസഭാരനിചകപഭാള  123  വനികലജുകേളനില്
4  വനികലജുകേള ഒഴനിവഭാക്കലപടനിട്ടുണയ്,  ഇനനി  119  വനികലജുകേലളന്നേഭാണയ്  പറഞ്ഞതയ്.
പലക്ഷ,  ഇകപഭാള ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി  പറയുകമ്പഭാള  123  വനികലലജന്നേഭാണയ്
പറയുന്നേതയ്.   ഇതനില്  ഏതഭാണയ്  ശരനി;  ഒഴനിവഭാക്കലപട  4  വനികലജുകേളുലാം  പൂഞ്ഞഭാര്
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലഭാണയ്.  അവനിലട വനവമഭായനി ഒരു ബന്ധവമനില.  അതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ഉമ്മേന  വനി.  ഉമ്മേന  റനികപഭാര്ടനിലുലാം  അതയ്  ഒഴനിവഭാക്കലപട്ടുലവന്നേയ്
പ്രകതലകേലാം  എഴുതനിയതഭാണയ്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെയ്  അതയ്  അലാംഗതീകേരനിച്ചുലവന്നേഭാണയ്
ഞഭാന മനസ്സനിലഭാക്കുന്നേതുലാം മുന മുഖലമനനി ഈ സഭയനില് പറഞ്ഞതുലാം.  അങ്ങയ് ഇതയ്
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന  : സര്,  ഈ പറഞ്ഞതനില് ഒരു ഭഭാഗലാം ശരനിയഭാണയ്.
ഇവനിലട കനരകത്ത 123 വനികലജുകേളനില് കകേഭാടയലാം ജനിലയനിലല പൂഞ്ഞഭാര്,  കൂടനിക്കല്,
തതീകക്കഭായനി,  കമലുകേഭാവയ്  എന്നേതീ  4  വനികലജുകേലള  വനപ്രകദശമനിലഭാത്തതനിനഭാല്
പരനിസനിതനികലഭാല  പ്രകദശങ്ങളുലട  പടനികേയനില്നനിനലാം  വനലാം  വകുപയ്  ഒഴനിവഭാക്കനി.
154.35 ചേതുരശ കേനികലഭാമതീറര് വനിസതീര്ണമുള്ള ഈ 4 വനികലജുകേളുലാം ബഹുമഭാനലപട
മുനമുഖലമനനിയുലട  27-7-2015-ലല  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല
കേനിഴക്കകഞരനി വനികലജനിലല  റതീസര്കവ നമ്പര്  621  പഭാര്ടനില് ഉളലപട  9  ഏക്കര്
സലവലാം ഇ.എസയ്.എ.-യുലട പരനിധനിയനില്നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കണലമന്നേയ് 28-7-2015-നയ്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ് അഭലര്തനിചനിരുന.  ആ ഭഭാഗലാം ശരനിയഭാണയ്.

ശതീ  .   ബനി  .    ഡനി  .   കദവസ്സനി  : സര്, കേസ്തൂരനിരലാംഗന റനികപഭാര്ടനില് തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല
പരനിയഭാരലാം ഗ്രൂപയ് വനികലജനിലന ഉളലപടുത്തനിയനിരുന.  പരനിയഭാരലാം പഞഭായത്തുലാം അതനിരപനിള്ളനി
പഞഭായത്തുലാം ഉളലപടതഭായനിരുന പരനിയഭാരലാം ഗ്രൂപയ് വനികലജയ്.  പനിന്നേതീടയ് ആ വനികലജയ്
വനിഭജനിചയ് അതനിരപനിള്ളനിക്കയ് പ്രകതലകേ വനികലജഭായനി.  പരനിയഭാരലാം വനികലജയ്/ പരനിയഭാരലാം
പഞഭായത്തയ് ചേഭാലക്കുടനി പടണകത്തഭാടയ് കചേര്നകേനിടക്കുന്നേ പടണസമഭാനമഭായ വനവമഭായനി
ബന്ധമനിലഭാത്ത പ ഞഭായത്തഭാണയ്.   അതുലകേഭാണയ് പരനിയഭാരലാം വനികലജനിലന പൂര്ണമഭായുലാം
കേസ്തൂരനിരലാംഗന  റനികപഭാര്ടനില്നനിന്നേയ്  ഒഴനിവഭാക്കുന്നേതനിനുലാം  അതനിരപനിള്ളനി  വനികലജനിലല
ജനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളുലാം കൃഷേനിയനിടങ്ങളുലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നേതനിനുലാം  ആവശലമഭായ സമ്മേര്ദ്ദേലാം
ലചേലുത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന  : സര്,  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ഇത്തരലാം
പ്രകദശങ്ങളനില്  സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  പ്രശങ്ങള  ഉയര്നവരുന്നേ  പ്രകദശങ്ങളഭാണയ്.
അതയ് എനഭാലണന്നേയ് പരനികശഭാധനിചയ് ആവശലമഭായ നടപടനിലയടുക്കഭാവന്നേതഭാണയ്.
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ശതീ  .    സണനി കജഭാസഫയ്  : സര്, ജനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങലളയുലാം കൃഷേനിസലങ്ങലളയുലാം
ഒഴനിവഭാക്കണലമന്നേഭാണയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  ആവശലലപടതയ്.  ആ  ആവശലലാം
അലാംഗതീകേരനിച്ചുലകേഭാണയ്  2014-ലലയുലാം  2015-ലലയുലാം  2017-ലലയുലാം  വനിജ്ഞഭാപനങ്ങളനില്
ജനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങലളയുലാം കൃഷേനിസലങ്ങലളയുലാം ഒഴനിവഭാക്കനി കകേന്ദ്ര വനലാം-പരനിസനിതനി
മനഭാലയലാം കനഭാടനിഫനികക്കഷേന ഇറക്കനിയനിട്ടുണയ്.  പലക്ഷ,  ഇതുസലാംബന്ധനിചയ്  കകേരള
പരനിസനിതനി  വകുപയ്  സഹകക്കഭാടതനിയനില്  ഫയല്  ലചേയ  സതലവഭാങ്മൂലങ്ങളനിലുലാം
കസറയ്ലമനകേളനിലുലാം ഈ 123  വനികലജുകേളുലാം ഇകപഭാഴുലാം പൂര്ണമഭായുലാം ഇ.എസയ്.എ.-യനി
ലഭാലണന്നേയ്  ആവര്ത്തനിചയ്  കസറയ്ലമന്റെയ്  ലകേഭാടുക്കുകേയുലാം  നനിലപഭാടയ്  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്നേതനിലൂലട  കകേന്ദ്ര  കനഭാടനിഫനികക്കഷേന  വഴനി  നമുക്കയ്  ലഭനിച  ഈ  ആനുകൂലല
അവസകപഭാലുലാം ഇലഭാതഭാക്കുന്നേ നടപടനി  ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
അങ്ങലനലയങനില് അതയ് പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന  : സര്,  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനയ് ജനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങലള
ഏലതങനിലുലാം തരത്തനില് ബുദനിമുടനിക്കുകേലയന്നേ നയമനില.  ആ നയലാം മഭാത്രകമ എവനിലടയുലാം
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനുകവണനി  സസതീകേരനിക്കഭാന  പറ.  അതനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
ഉറച്ചുനനില്ക്കുലാം.  

ശതീമതനി  ഇ  .    എസയ്  .    ബനിജനികമഭാള  : സര്,  ഒരനിക്കല്  ഇ.എഫയ്.എല്.  ആയനി
കനഭാടനിഫനികക്കഷേനനില് ഉളലപട്ടുകപഭായ ആളുകേലള ജനിലഭാതലത്തനില് എലാം.എല്.എ.-മഭാര്
ഉളപലടയുള്ളവരുള്ള കേമ്മേനിറനി  പരനികശഭാധനിചയ്  ഒഴനിവഭാകക്കണ ആളുകേളുലട  ലനിസയ്  സലാംസഭാന
ഗവണ്ലമന്റെനിനയ്  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  അതനിലന്റെയടനിസഭാനത്തനില്  അപതീല്  ലകേഭാടുക്കുന്നേതനിനുള്ള
അവസരമുണഭായനിരുന.  അപതീലുലാം ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.   പലക്ഷ അവലര ഒഴനിവഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുള്ള
കനഭാടനിഫനികക്കഷേനനില.  ഫലത്തനില്  ഒകരക്കറുലാം  രകണക്കറുലമഭാലക്കയുള്ള  ആളുകേള
ഇ.എഫയ്.എല്.  ആലണന്നേയ്  പറഞ്ഞയ്  അവരുലട  കപ്രഭാപര്ടനിയനില് കേയറഭാന കേഴനിയഭാത്ത
സഭാഹചേരലലാം നനിലനനില്ക്കുനണയ്.  ആ വനിഷേയത്തനില് ഗവണ്ലമന്റെയ് ഇടലപടുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന  : സര്,  ഇ.എഫയ്.എല്.  വലനിയ കതഭാതനില് ആളുകേളക്കയ്
ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന്നേ ഒരു നടപടനിയഭായനി ലപഭാതുലവ ആകക്ഷപമുയര്ന്നേ  കേഭാരലമഭാണയ്.
അക്കഭാരലത്തനിലലഭാലക്ക  ജനങ്ങളക്കയ്  വലനിയ  ബുദനിമുട്ടുണഭാകേഭാന  പഭാടനിലഭാലയന്നേതു
തലന്നേയഭാണയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിലപഭാടയ്.   പലക്ഷ,  പരനികശഭാധനികക്കണ കേഭാരലങ്ങള
പരനികശഭാധനിച്ചുമഭാത്രകമ തതീരുമഭാനത്തനികലയയ് എത്തഭാന കേഴനിയ.  ആവശലമഭായ നടപടനി
ബഹുമഭാനലയഭായ അലാംഗലാം ചൂണനിക്കഭാണനിച രതീതനിയനില് സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണയ്.

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴനിഞ്ഞു.)
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2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

ലകേഭാചനി ലമകടഭാ ലറയനിലനിലന്റെ രണഭാലാം ഘട വനികേസനലാം

4 (*154) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :

ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :

ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേഭാചനി  ലമകടഭാ  ലറയനിലനിലന്റെ  രണഭാലാം  ഘട  വനികേസനത്തനിനയ്  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അനുമതനി ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) കേലൂര്-കേഭാക്കനഭാടയ്  ഇനകഫഭാപഭാര്ക്കയ്  ലലലന  എത്ര  കേനികലഭാമതീറര്

ലലദര്ഘലലാം വരുന്നേതഭാലണനലാം എത്ര കസഷേനുകേള ഉള്ളതഭാലണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ലലലനനിനയ് കവണനി വരുന്നേ ലചേലവയ് എത്രയഭാലണനലാം ആയതയ്

പങനിടുന്നേതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന) :

(എ)  ഇല.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  പരനിഷ്ക്കരനിച

DPR  തയ്യെഭാറഭാക്കുകേയുലാം,  പുതുക്കനിയ ഫണനിലാംഗയ് ഘടനയനില്  (2577.25 കകേഭാടനി രൂപ)

വലക്തത വരുത്തുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഇതയ് സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചയ് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ

അനുമതനിയഭായനി നല്കകേണതുണയ്. 

(ബനി)  11.2 കേനികലഭാമതീറര്. 11 കസഷേനുകേള.

(സനി)  പദതനിലചലവയ്  2577.25  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്.  ടനി  തുകേ  പങനിടുന്നേതയ്

സലാംബന്ധനിചയ് തയ്യെഭാറഭാക്കനിയ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധ ലാം I ആയനി കചേര്ക്കുന.*

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ലതഭാഴനില് ചൂഷേണവലാം റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ് തടനിപ്പുലാം തടയഭാന
കനഭാര്ക്കയുലട ഇടലപടലുകേള

5 (*155) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .   എലാം  .   നഗൗഷേഭാദയ് :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഗളഫയ്  കമഖലയനിലല  സഭാമ്പത്തനികേ  മഭാന്ദലവലാം  സസകദശനിവല്ക്കരണവലാം
കേഭാരണലാം അവനിദഗ്ദ്ധ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ലതഭാഴനില് സഭാധലത കുറഞ്ഞുവരുന്നേതയ് ലതഭാഴനില്
ചൂഷേണത്തനിനുലാം റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ്  തടനിപനിനുലാം കേഭാരണമഭാകുന്നേതയ് ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭായനി കനഭാര്ക്ക
ഏതയ് തരത്തനില് ഇടലപടുലമന്നേയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കനഭാര്ക്ക  റൂടയ്സയ്  വഴനിയുള്ള റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ്  എത്രമഭാത്രലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നടക്കുനലണന്നേയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അവനിദഗ്ദ്ധ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട റനിക്രൂടയ്ലമന്റെനിനുലാം റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ് ഏജനസനികേളുലട
ചൂഷേണലാം  തടയുന്നേതനിനുലാം  ലതഭാഴനിലകനസഷേകേര്ക്കുള്ള  സവദഗ്ദ്ധല  വനികേസനത്തനിനുലാം
കനഭാര്ക്ക നടത്തുന്നേ ഇടലപടലുകേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ)  ലതഭാഴനില്  ചൂഷേണത്തനിനുലാം  റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ്  തടനിപ്പുകേള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നേതനിനുമഭായനി
ദൃശല,  ശവല  മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  കനഭാര്ക്ക
നടത്തനിവരുന. കൂടഭാലത കകേരളത്തനിലല വനിവനിധ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് പ്രവഭാസനികേളക്കഭായനി
പ്രതീ  ഡനിപഭാര്ചര്  ഓറനിയകന്റെഷേന  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുനണയ്.  റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ്
തടനിപ്പുമഭായനി ബന്ധലപടയ്   ലഭനിക്കുന്നേ പരഭാതനികേള സര്ക്കഭാര് പ്രകതലകേ ശദ ലചേലുത്തനി
ബന്ധലപട ജനിലഭാ കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനി മുകഖന അകനസഷേണലാം നടത്തനി ആവശലമഭായ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരന.  കൂടഭാലത  ഇനല  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  വനികദശകേഭാരല
വകുപയ് മുകഖന അതഭാതയ് രഭാജലലത്ത എലാംബസ്സനികേളുമഭായനി ബന്ധലപട്ടുലാം ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുനണയ്. റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ് രലാംഗലത്ത തടനിപയ് തടയുന്നേതനിനഭായനി
2015-ലല കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  നഴമഭാലര   ലതരലഞ്ഞടുത്തയ്  വനികദശ
രഭാജലങ്ങളനികലയയ്  അയയന്നേതനിനുലാം  2016-ലല  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം
വതീടയ് കജഭാലനിക്കഭായനി കപഭാകുന്നേ സതീകേളുലട  റനിക്രൂടയ്ലമന്റെനിനുലാം ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടനിട്ടുള്ള
സഭാപനമഭായ കനഭാര്ക്ക റൂടയ്സയ്  ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചയ്  സുതഭാരലവലാം
സുരക്ഷനിതവമഭായ രതീതനിയനില് റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ് നടത്തനിവരുന. 
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(ബനി)  കനഭാര്ക്ക  റൂടയ്സയ്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  മധല  കേനിഴക്കന  രഭാജലങ്ങളനികലയയ്
ആകരഭാഗലകമഖലയുമഭായനി ബന്ധലപട സഭാപനങ്ങളനികലയഭാണയ് റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ് നടത്തനിവരുന്നേതയ്.
610 നഴമഭാര്ക്കയ് ഇതനിനകേലാം പ്രസ്തുത രഭാജലങ്ങളനില്  നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതു
കൂടഭാലത 2016 ആഗസയ് മുതല് വനികദശകേഭാരല വകുപനിലന്റെ ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം  18  ഇ.സനി.ആര്
രഭാജലങ്ങളനികലയയ്  വതീടയ്  കജഭാലനിക്കഭാരുലട   നനിയമനവലാം നടത്തനി വരുനണയ്.  സഗൗദനി
അകറബലയനിലല മനിനനിസനി  ഓഫയ് ലഹല്ത്തയ് ഇനലയനിലല റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ്   ഏജനസനിയഭായനി
കനഭാര്ക്ക റൂടയ്സനിലന ലസലക്ടയ് ലചേയലകേഭാണയ്  അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.  ഉടന എഗ്രനിലമന്റെനില്
ഏര്ലപടുന്നേതഭാണയ്. കനഭാര്ക്ക റൂടയ്സയ് തയ്യെഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള കജഭാബയ് കപഭാര്ടല് ലതഭാഴനില്
അകനസഷേകേര്ക്കുലാം വനികദശ ലതഭാഴനില് ഉടമകേളക്കുലാം ഒരു കപഭാലല പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാണയ്.
ലതഭാഴനില് അകനസഷേകേരുലാം ലതഭാഴനില്ദഭാതഭാക്കളുലാം തമ്മേനിലുള്ള പരസര ബന്ധത്തനിലൂലട
സുരക്ഷനിതമഭായ റനിക്രൂടയ്ലമന്റെനിനുള്ള അവസരങ്ങള ലഭലമഭാകുന.  കൂടഭാലത റനിക്രൂടനിലാംഗയ്
പ്രകനിയ  ലതഭാഴനില്  അകനസഷേകേരുലട  പരനിശതീലനവലാം  ലലനപുണല  വനികേഭാസവമഭായനി
ബന്ധലപടതഭാകേയഭാല് ലപഭാതു സസകേഭാരല പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി ലതഭാഴനില് അകനസഷേകേര്ക്കയ്
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുലാം നല്കേനി വരുന. ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലതഭാഴനില് കമളകേളുലാം
സലാംഘടനിപനിച്ചു വരുന. 

(സനി) നനിലവനില് അവനിദഗ്ദ്ധ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളഭായനി വതീടയ് കജഭാലനിക്കയ് കപഭാകുന്നേവരുലട
(ഹഗൗസയ് ലമയനിഡയ്) റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ് കനഭാര്ക്ക നടത്തനിവരുന. ലതഭാഴനില് ചൂഷേണത്തനിനുലാം
റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ്  ഏജനസനികേളുലട  തടനിപ്പുകേള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നേതനിനുമഭായനി  ദൃശല-ശവല
മഭാധലമങ്ങളനിലൂലടയുലാം  നവമഭാധലമങ്ങളനിലൂലടയുലാം   കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള
കനഭാര്ക്ക നടത്തനി വരുന. കൂടഭാലത വനികദശ ലതഭാഴനില് അകനസഷേകേര്ക്കഭായനി വനികദശ
ലതഭാഴനില് അവസരങ്ങള, ലപഭാതുനനിയമ വലവസകേള, വനികദശ സലാംസഭാരലാം, ജതീവനിത രതീതനികേള,
ലതഭാഴനില്  നനിയമങ്ങള,  വനിസ  സഭാലാംമ്പനിലാംഗയ്,  ഇമനികഗ്രഷേന,  കേസലാംസയ്  കതീയറനസയ്,
സഭാമ്പത്തനികേ സഭാക്ഷരത എന്നേനിവ ഉളലപടുത്തനിലകേഭാണ്ടുള്ള പ്രതീ-ഡനിപഭാര്ചര് ഓറനിയകന്റെഷേന
പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിവരുന.  വനികദശ  ലതഭാഴനില്  കേകമ്പഭാളത്തനിലല  ലവല്ലുവനിളനികേള
കനരനിടുന്നേതനിനഭായനി  സഭാകങതനികേ വനിദല,  കസഭാഫയ്  സനില് എന്നേനിവയനില് അലാംഗതീകൃത
ലടയനിനനിലാംഗയ് ലസന്റെറുകേള മുകഖന പരനിശതീലനവലാം നല്കേനി വരുന. 

ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട വനില വര്ദന

6 (*156) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .   ലജയനിലാംസയ് മഭാതദ്യു :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ദക്ഷനികണനലയനില് ആലകേയുണഭായ വരളച,  സലാംസഭാനലത്ത ഭക്ഷലധഭാനല
ലഭലതലയ പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുകേയുലാം വനിലക്കയറത്തനിനനിടയഭാക്കുകേയുലാം ലചേയതയ്
പരനിഹരനിക്കഭാന സസതീകേരനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  അമനിത വനിലക്കയറത്തനിനയ് കേഭാരണക്കഭാരഭായ അരനി കലഭാബനിയുലട ശമലാം
പരഭാജയലപടുത്തനി,  മറ്റു  സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം അരനി  എത്തനിചയ്  അരനിക്കടകേള
വഴനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നേ പദതനി ഫലപ്രദമഭായനി നടക്കുനകണഭാ;

(സനി)  അരനിക്ഷഭാമലാം കനരനിടുകമ്പഭാഴുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അരനി കേയറ്റുമതനി നടത്തനിയതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതയ്  രഭാജലലത്ത  കേകമ്പഭാള  വനിലലയ  ബഭാധനിക്കുന്നേതനിനയ്
കേഭാരണമഭായനിട്ടുകണഭാ എന്നേതയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഇത്തരലാം നടപടനിയനില്
നനിനലാം പനിനതനിരനിയഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ് ആവശലലപടുകമഭാ?

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

(എ) നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുലട വനില വര്ദനവനിലന കനരനിടഭാന ശക്തമഭായ
വനിപണനിയനിടലപടല് പദതനി സനിവനില് സലലപസയ് കകേഭാര്പകറഷേന മുകഖന കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നടപഭാക്കനി  വരുന.  ലപഭാതുവനിപണനിയനിലല  അവശലവസ്തുക്കളുലട  വനിലവര്ദനവയ്
നനിയനനിക്കഭാനുലാം അവശലവസ്തുക്കള കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നേതുമഭായനി
ബന്ധലപടയ്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  13  ഇനലാം  അവശലസഭാധനങ്ങളക്കുപുറകമ
ഒ.എലാം.എസയ്.എസയ്. പുഴുക്കലരനി, പചരനി, ആന ഇതര അരനി എന്നേനിവ വനില്പനശഭാലകേള വഴനി
വനിതരണലാം ലചേയയ്  വരുന. സബ്സനിഡനിയനില് വനില്ക്കുന്നേ ഉല്പന്നേങ്ങള ഉളലപലട
28 ഇനലാം അവശല ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ലപഭാതു വനിപണനികയക്കഭാള 10 മുതല് 20 ശതമഭാനലാം
വലര  വനിലക്കുറചയ്  ഫതീലസയനില്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ലപഭാതു  ജനങ്ങളക്കയ്
ആവശലമഭായ അളവനില് ലഭലമഭാക്കനി വരുന. ഇതയ് കൂടഭാലത ചേഭായലപഭാടനി, മലനിലപഭാടനി,
മുളകേയ് ലപഭാടനി, ലവളനിലചണ, പുളനി, ഏലലാം, മഞ്ഞളലപഭാടനി, ഉപയ് എന്നേതീ ഉല്പന്നേങ്ങള
സലലപകക്കഭായുലട  സസനലാം  ബഭാനഡഭായ  'ശബരനി'  ബഭാനഡനില്  ഗുണ  നനിലവഭാര
പരനികശഭാധനയയ്  കശഷേലാം  ലപഭാതു  വനിപണനി  വനിലകയക്കഭാള  ഏകേകദശലാം  20  മുതല്
30 ശതമഭാനലാം വലര വനിലക്കുറവനില് വനിറ്റുവരുന. ഇതനിനുപുറകമ മറയ് അവശല സഭാധനങ്ങളുലാം,
എഫയ്.എലാം.സനി.ജനി.  ഉല്പന്നേങ്ങളുലാം എലാം.ആര്.പനി./മഭാര്ക്കറയ്  വനിലകയക്കഭാള  5  മുതല്
30% വലര വനിലക്കുറവനില് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് ലഭലമഭാക്കനി വരുന. 

(ബനി)  ഉണയ്.  സബ്സനിഡനി നനിരക്കനിലുലാം കനഭാണ് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനിലുമഭായനി
വനിവനിധ  ഇനലാം  അരനികേള  ലപഭാതുവനിപണനി  വനിലകയക്കഭാള  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്
ലഭലമഭാക്കനി  വരുന.  സബ്സനിഡനി  ഇനത്തനില്  ജയ  അരനി,  കുറുവ  അരനി  എന്നേനിവ
കേനികലഭാ ഗ്രഭാമനിനയ്  25 രൂപയലാം മട അരനി  24 രൂപയലാം,  പചരനി  23 രൂപയലാം വനിതരണലാം
ലചേയ വരുന.  എഫയ്.സനി.ലഎ.യനില് നനിനലാം ഇ-ഓക്ഷന മുകഖന വഭാങ്ങനിയ പചരനി
23 രൂപയലാം  പുഴുക്കലരനി  25 രൂപയലാം  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  വനിതരണലാം  ലചേയ
വരുന. ഓയനില് പഭാലാം ഇനലയുമഭായനി സഹകേരനിചയ് കുടനഭാടന മട അരനി എന്നേ കപരനില്
മട  (ഉണ)  അരനിയുലാം  കേനികലഭാ  ഗ്രഭാമനിനയ്  33 രൂപ  നനിരക്കനില്  ലഭലമഭാക്കനി  വരുന.
ഇത്തരത്തനില് എലഭാ ഇനലാം അരനിയുലാം കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില്  ആവശലമഭായ അളവനില്
സലലപകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേള  വഴനി ഉപകഭഭാക്തഭാളക്കയ് ലഭനിക്കുനണയ്.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില. 
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കകേന്ദ്ര ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള സസകേഭാരലവല്ക്കരനിക്കഭാനുള്ള 
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നതീക്കലാം

7 (*157) ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷേയ് കുറുപയ് :
ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഫഭാക്ടയ്, എചയ്.ഒ.സനി., ബനി.ഇ.എലാം.എല്., എചയ്.എന.എല്. തുടങ്ങനിയ കകേന്ദ്ര
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  നഷത്തനിലഭാലണന്നേ  കപരനിലുലാം  ലകേഭാചനിന  കേപല്
നനിര്മ്മേഭാണശഭാല ലഭാഭത്തനിലഭായതനിനഭാലുലാം സസകേഭാരലവല്ക്കരനിക്കഭാനുള്ള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
നതീക്കത്തനില് നനിനലാം പനിനനിരനിയണലമന്നേയ് ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  സഭാപനങ്ങലള  സസകേഭാരലവല്ക്കരനിക്കഭാനുളള  നതീക്കവമഭായനി
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  മുകന്നേഭാടയ്  കപഭാകുകേയഭാലണങനില്  ഈ  സഭാപനങ്ങളുലട  അധതീന
തയനിലുള്ള അമൂലലമഭായ ഭൂസസത്തയ് സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വലവസഭായ വനികേസനത്തനിനയ്
ഉപയുക്തമഭാക്കഭാനഭായനി തനിരനിലകേ സകേമഭാറഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ് ആവശലലപടുകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതു  ആസനികേള  തുച്ഛമഭായ  വനിലയയ്  വനിറഴനിചയ്,  അതനിനയ്  മറയഭായനി
'കമക്കയ്  ഇന  ഇനല  '  തുടങ്ങനിയ  മുദഭാവഭാകേലങ്ങള  ഉയര്ത്തുന്നേവരുലട  കദശകദഭാഹ
നടപടനികേള ജനങ്ങളുലട മുമ്പഭാലകേ തുറനകേഭാടഭാന സര്ക്കഭാര് മുനകേലയ്യെടുക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ കകേന്ദ്ര ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങലള
സലാംരക്ഷനിക്കുകേ എന്നേതഭാണയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയലാം.  അതനിനനുസൃതമഭായനി
കകേന്ദ്രലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങലള അപ്രകേഭാരലാം  നനിലനനിര്ത്തനി സലാംരക്ഷനിക്കണലമന്നേയ്
ആവശലലപടയ്  അതഭാതയ്  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്  സലാംസഭാനലാം
ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.  കകേരളത്തനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നേ കകേന്ദ്രലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളഭായ
ഫഭാക്ടയ്, എചയ്.ഒ.സനി., ബനി.ഇ.എലാം.എല്., എചയ്.എന.എല്., ലകേഭാചനിന കേപല് നനിര്മ്മേഭാണശഭാല
തുടങ്ങനിയവലയ  ലപഭാതുകമഖലയനില്ത്തലന്നേ  സലാംരക്ഷനിചയ്  നനിലനനിര്ത്തുന്നേതനിനുലാം
കൂടുതല് കകേന്ദ്ര നനികക്ഷപലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനുലാം 27-10-2016-നയ് കകേരള നനിയമസഭ
ലഎകേകേകണലന  പ്രകമയലാം  പഭാസ്സഭാക്കനി  അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.  തുടര്ചയഭായനി  നഷത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുന്നേ  ഹനിന്ദുസഭാന  ഓര്ഗഭാനനികേയ്  ലകേമനിക്കല്സയ്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ
മഹഭാരഭാഷ്ട്രയനിലുള്ള രസഭായനനി യണനിറയ്  അടച്ചുപൂട്ടുവഭാന  2016-ലല നതീതനി ആകയഭാഗയ്
മതീറനിലാംഗനില്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണഭായനി.  എന്നേഭാല്  ലകേഭാചനി  യണനിറയ്  അടച്ചുപൂട്ടുന്നേതയ്
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സലാംബന്ധനിചയ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം ഒഗൗകദലഭാഗനികേമഭായ അറനിയനിലപഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.
ഇതയ് തുടര്ന്നേയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  HOCL-ലന്റെ എകനികേമ്പ്യൂടതീവയ് ഡയറക്ടറുമഭായനി
3-1-2017-ല് സര്ക്കഭാര് ചേര്ച നടത്തനി.  HNL-ലന്റെ ഓഹരനികേള വനിറഴനിക്കുന്നേതനിനയ്
കകേന്ദ്ര ധന മനഭാലയത്തനിനയ് കേതീഴനിലുള്ള 'Department of Invest and Public Asset
Management'  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതഭായുലാം  ഇതനുസരനിച്ചുള്ള തുടര്നടപടനികേള നടന
വരനികേയഭാലണനലാം കേമ്പനനി അറനിയനിചനിട്ടുണയ്. HNL-ലന അതനിലന്റെ മഭാതൃസഭാപനത്തനില്
നനിനലാം കവര്ലപടുത്തനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഘനവലവസഭായ വകുപനിനയ് കേതീഴനിലുള്ള ഒരു
സസതന സഭാപനമഭാക്കനി  നനിലനനിര്ത്തണലമനലാം കേമ്പനനിയുലട   കേടബഭാദലതകേള
തതീര്ക്കഭാന  100  കകേഭാടനി  രൂപ റവനമ്പ്യൂ ഗ്രഭാന്റെഭാകയഭാ കലഭാണഭാകയഭാ അനുവദനിക്കണലമനലാം,
കേമ്പനനിയുലട സസകേഭാരലവത്കേരണ/ഒഭാഹരനി വനിറഴനിക്കല് നതീക്കത്തനില് നനിനലാം പനിനമഭാറനി
ഇഗൗ കകേന്ദ്ര ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനലത്ത സലാംരക്ഷനിക്കണലമനലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്
അഭലര്തനിചനിട്ടുണയ്.

ഹനിന്ദുസഭാന നമ്പ്യൂസയ് പ്രനിന്റെയ് ലനിമനിറഡനിലന്റെ മഭാതൃകേമ്പനനിയനില് നനിനലാം വനിഭജനിച്ചുലകേഭാണയ്
വന-വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ   നനിയനണത്തനില്  കകേന്ദ്രലപഭാതുകമഖലയനില്  തലന്നേ
നനിലനനിര്ത്തുന്നേതനിനുലാം  ലലവവനിദലവല്ക്കരണത്തനിലൂലട  മുകന്നേഭാടയ്  കപഭാകുന്നേതനിനുലാം
ആവശലമഭായ തതീരുമഭാനങ്ങള കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം ഉണഭാകേണലമന്നേയ് ആവശലലപടയ്
കകേരള നനിയമസഭ 2017 മഭാര്ചയ്  13-നയ് ലഎകേകേകണലന പഭാസ്സഭാക്കനിയ പ്രകമയലാം വഴനി
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്  അഭലര്തനിചനിട്ടുണയ്.  ഭഭാരതയ്  എര്ത്തയ്  മൂകവഴയ്  ലനിമനിറഡയ്
(ബനി.ഇ.എലാം.എല്.)  എന്നേ  കകേന്ദ്രലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനലാം  സസകേഭാരലവത്കേരനിക്കുന്നേതയ്
സലാംബന്ധനിചയ്  ഒഗൗകദലഭാഗനികേമഭായ അറനിയനിലപഭാനലാം സലാംസഭാനത്തനിനയ്  ലഭനിചനിടനില.  മലറഭാരു
ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനമഭായ ഫഭാക്ടനില് പുതനിയ യറനിയ പഭാന്റെയ്  അമ്പലമുകേളനില് സഭാപനിചയ്
കേമ്പനനിയുലട  നവതീകേരണലാം നടപനിലഭാക്കുവഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്  അഭലര്തനിചനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാലത ഫഭാക്ടനിലന്റെ പുനരധനിവഭാസ പഭാകക്കജയ് അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുലാം ആവശലലപടനിരുന.
കൂടഭാലത  ലകേഭാചനിന  കേപല്  നനിര്മ്മേഭാണശഭാലയുലട  നവതീകേരണത്തനിനഭായുള്ള  ധനലാം
ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിന്നേലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കണലമനലാം
അഭലര്തനിചനിട്ടുണയ്.  ലകേഭാചനിന  കേപല്  നനിര്മ്മേഭാണശഭാലലയ  സസകേഭാരലവത്കേരനിക്കുന്നേ
തനിനുള്ള നതീക്കമനില എന്നേയ് കേമ്പനനി സര്ക്കഭാരനിലന അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  വനിഭവ സമഭാഹരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ലഭാഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന്നേ പല  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  ഓഹരനികേള  വനിറഴനിക്കുന്നേതനിനുലാം
നഷത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ  സഭാപനങ്ങലള  സസകേഭാരലവല്ക്കരനിക്കുന്നേതുമഭായനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാ
പനങ്ങലള സലാംരക്ഷനിക്കുകേ വഴനി ലതഭാഴനില്സഭാധലതയുലാം നനികുതനി വര്ദനയുലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ
എന്നേ  നയമഭാണയ്  സലാംസഭാനസര്ക്കഭാരനിനുള്ളതയ്.  പ്രസ്തുത  കകേന്ദ്ര  സഭാപനങ്ങലള
ലപഭാതുകമഖലയനില് തലന്നേ നനിലനനിര്ത്തനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നേതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്
വതീണ്ടുലാം ആവശലലപടുന്നേതഭാണയ്.  
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കകേരള ജനറനികേയ് മരുന്നേയ് വനിതരണ ശലാംഖല

8 (*158)  ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരള  ജനറനികേയ്  മരുന്നേയ്  വനിതരണ  ശലാംഖല  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഏലതഭാലക്ക ജനിലകേളനിലഭാണയ് പ്രസ്തുത പദതനി ആരലാംഭനിക്കുന്നേതയ്;

(സനി)  എത്രശതമഭാനലാം വനിലക്കുറവനില് കകേരള ജനറനികേയ് മരുനകേള വനില്ക്കുവഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്?

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

(എ)  ഉണയ്.  ബഭാനഡഡയ്  ജനറനികേയ്  മരുനകേള  ലപഭാതുവനിപണനിയനികലതനികനക്കഭാള
കുറഞ്ഞ വനിലയനില് ജനങ്ങളനികലലക്കത്തനിക്കുകേ എന്നേ സദുകദ്ദേശലകത്തഭാലട ആരലാംഭനിചയ്
ഇകപഭാള കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം  55  ഓളലാം  ഫഭാര്മസനികേളുമഭായനി  മുകന്നേറുന്നേ കേഭാരുണല
ഫഭാര്മസനിയുലട പുതനിയ സലാംരലാംഭമഭാണയ്  "കകേരള  ജനറനികയ്  "ബഭാനഡഡയ് നഭാമത്തനിലലഭാലത
രഭാസനഭാമത്തനില്  തലന്നേ  ലപഭാതു  വനിപണനിയനില്  ലഭലമഭാകുന്നേ  ഇത്തരലാം  മരുനകേള
ബഭാനഡഡയ് മരുനകേലളകപഭാലലതലന്നേ  തുലലഗുണനനിലവഭാരമുള്ളവയഭാണയ്.  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേള  ആവനിഷ്കരനിച  വനിവനിധയനിനലാം  പദതനികേളനിലൂലടയുലാം  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട
കുറനിപടനികേളനിലൂലടയുലാം ആവര്ത്തനിച്ചു വരുന്നേ മരുനകേള വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  കകേരള  ജനറനികനിനയ്  ആവശലമഭായ  മരുനകേളുലട  പടനികേ
തയ്യെഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നേതയ്.  ഇത്തരത്തനില്  111-ഓളലാം  മരുനകേള  കേലണത്തനി  അവയുലട
ഗുണനനിലവഭാരത്തനിനയ്  ഒരു  കുറവലാം  വരഭാത്ത  തരത്തനിലുള്ള  നനിബന്ധനകേള  മുകന്നേഭാട്ടുവചയ്
കേമ്പനനികേലള തനിരലഞ്ഞടുത്തയ് മരുനകേള സലാംഭരനിക്കുന്നേതനിനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്. 

(ബനി)  പദതനിയുലട  ആദലപടനിയഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം,  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,
തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ജനിലകേളനിലല സര്ക്കഭാര് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം എറണഭാകുളലാം
ജനറല് ആശുപത്രനിയനിലുമഭാണയ്  പ്രകതലകേ കേഗൗണര് സജ്ജതീകേരനിചയ്  ലലനപുണലമുള്ള
ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുമഭാലര  കസവനദഭാതഭാക്കളഭാക്കനി  നനിയമനിച്ചുലകേഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പദതനി
നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്. 

(സനി)  ബഭാനഡഡയ് മരുനകേകളക്കഭാള 90  ശതമഭാനലാം വലര വനിലക്കുറവനിലഭാണയ്
കകേരള ജനറനികയ് മരുനകേള വനില്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്. 
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വഭാതനില്പടനി വനിതരണത്തനിനുള്ള നടപടനികമങ്ങള

9 (*159) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കറഷേന സഭാധനങ്ങളുലട
വഭാതനില്പടനി വനിതരണത്തനിനുള്ള നടപടനികമങ്ങള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(ബനി)  വഭാതനില്പടനി വനിതരണക്കഭാകരഭാടയ്,  കറഷേന സഭാധനങ്ങള കേടയനിലലത്തനി
ക്കുന്നേതനിനുള്ള കേനികലഭാമതീറര് നനിരക്കഭാകണഭാ ദര്ഘഭാസനില് കരഖലപടുത്തുവഭാന ആവശല
ലപടനിരുന്നേലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കറഷേന സഭാധനങ്ങള വഭാഹനങ്ങളനില് കേയറ്റുന്നേതനിനുലാം കറഷേനകേടകേളനില്
ഇറക്കുന്നേതനിനുമുള്ള  കൂലനി  ആരഭാണയ്  വഹനികക്കണതയ്;  ഇക്കഭാരലത്തനില്  വലക്തത
വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കമല്പറഞ്ഞ  കേഭാരലത്തനില്  സര്ക്കഭാരനിനയ്  എത്ര  അധനികേ  ബഭാധലത
ഉണഭാകുലമന്നേഭാണയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളളലതന്നേയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിലന്റെ  ആദല
പടനിയഭായനി കറഷേന വഭാതനില്പടനി വനിതരണത്തനിലന്റെ ചുമതല കകേരള കസറയ്  സനിവനില്
സലലപസയ് കകേഭാര്പകറഷേനയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. എഫയ്.സനി.ലഎ.ഡനികപഭാകേളനില് നനിനലാം,
മനില്ലുകേളനില് നനിനലാം ഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങള ഇന്റെര്മതീഡനിയറനി  കഗഭാഡഗൗണുകേളനില് സലാംഭരനിചയ്
കറഷേന  കേടകേളനില് വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നേ പദതനിയുലട ലലപലറയ് കപ്രഭാജക്ടയ്
ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  മഭാര്ചയ്  മഭാസത്തനില്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ടനി  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള
വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം തനിരുവനനപുരലാം,  പത്തനലാംതനിട,  ആലപ്പുഴ,  എറണഭാകുളലാം,
പഭാലക്കഭാടയ്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലകേളനില്  2017  കമയയ്  മഭാസത്തനിലുലാം  കശഷേനിക്കുന്നേ
ജനിലകേളനില് അടുത്തഘടമഭായുലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം സലാംബന്ധനിചയ്  ഗതഭാഗതക്കരഭാറനില്  ഒരു കേനികലഭാ
മതീററനിനയ് ഒരു കേസനിന്റെല് സഭാധനലാം കറഷേന കേടയനില് എത്തനിക്കുവഭാനുള്ള നനിരക്കുകേളഭാണയ്
കരഖലപടുത്തുവഭാന ആവശലലപടനിട്ടുള്ളതയ്.

(സനി) കേടത്തയ് കേരഭാറനിലന്റെ ലടണര് വലവസപ്രകേഭാരലാം കേരഭാര്  നനിരക്കയ്  കേടത്തു കൂലനിയുലാം
മറയ് അനുബന്ധ ചേഭാര്ജ്ജുകേള,  ലലവനി,  ടഭാകയ്  എന്നേനിവ ഉളലപടുന്നേതഭാകേയഭാല് കേരഭാര്
എടുക്കുന്നേ വലക്തനിതലന്നേ കേയറനിറക്കുകൂലനി നല്കേണലമന്നേഭാണയ് നനിഷ്കര്ഷേനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

(ഡനി) തനിടലപടുത്തനിയനിടനില. വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം പൂര്ണമഭായനി നടപഭാക്കുന്നേ
മുറയ്കക്ക കൃതലമഭായ കേണക്കുകേള ലഭലമഭാകൂ.
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കേഭാനസര് പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

10 (*160) ശതീ  .   എസയ്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷേയ് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് കേഭാനസര് ബഭാധനിതരുലട എണലാം വര്ദനിച്ചുവരുന്നേതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനില്  നനിര്ണയനിക്കലപടഭാല്  ചേനികേനിതനിചയ്  കഭദമഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുന്നേ വദനഭാര്ബുദലാം, സനഭാര്ബുദലാം, ഗര്ഭഭാശയ കേഭാനസര് തുടങ്ങനിയവ പ്രഭാരലാംഭ
ഘടത്തനില്തലന്നേ പരനികശഭാധനിചയ് കേലണത്തുന്നേതനിനയ് നനിലവനില് എലനലഭാലാം സഗൗകേരല
ങ്ങളഭാണുള്ളതയ്;

(സനി) ഇതയ് സലാംബന്ധനിചയ് എലനലഭാലാം പ്രചേരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം കബഭാധവത്കേരണ
പരനിപഭാടനികേളുമഭാണയ് ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുള്ളലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാനസര്  കരഭാഗനികേളുലട  എണലാം  കമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിച്ചുവരുന്നേ
സഭാഹചേരലത്തനില്  കേഭാനസര്  ലസന്റെറുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ആര്.സനി.സനി.-യുലട  കനതൃതസത്തനില്,  കേഭാനസര്  കരഭാഗലാം  മുനകൂടനി
കേലണത്തുന്നേതനിനഭായനി കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി ഓകങഭാളജനി വനിഭഭാഗലാം നടത്തനി വരുന്നേ കേലഭാമ്പുകേളനില്
ഗര്ഭഭാശയ കേഭാനസര് കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  Visual  Inspection using Lugols
Iodine (VILI), 'Visual Inspection with Acetic Acid (VIA), പഭാപയ്മനിയര് ലടസയ്,
സനഭാര്ബുദലാം കനരകത്ത കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നേതനിനഭായനി സന പരനികശഭാധനയയ് പുറകമ മഭാകമഭാഗ്രഭാഫനി,
FNAC ലടസയ്,  വദനഭാര്ബുദലാം കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നേതനിനയ് വനിദഗ്ദ്ധ കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട കനതൃതസത്തനില്
വഭായ  പരനികശഭാധന  എന്നേനിവയുലാം  നടത്തുനണയ്.  ഇതുകൂടഭാലത  ആര്.സനി.സനി.-യുലട
കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി ഓകങഭാളജനി വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് പുകേയനില നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന
കനിനനിക്കുലാം നടത്തുനണയ്.  ആര്.സനി.സനി.യുലട ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളഭായ എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല
കേലൂരുലാം, പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനിലല കേഞനികക്കഭാടുലാം ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല നതീണകേരയനിലുലാം



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 37

മുനകൂര് കേഭാനസര് നനിര്ണയ കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്. ഇതനിനുപുറകമ കേണ്ണൂര്,
കകേഭാലകഞരനി  എന്നേനിവനിടങ്ങളനിലല  മുനകൂര്  കേഭാനസര്  നനിര്ണയ  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കയ്
ആവശലമഭായ സഭാകങതനികേ സഹഭായവലാം ആര്.സനി.സനി.  നല്കേനി വരുന.  കേഭാനസര്
ലകേയര് പദതനിയുലട കേതീഴനില് ആര്.സനി.സനി.-യുലാം, മലബഭാര് കേഭാനസര് ലസന്റെറുലാം, സര്ക്കഭാര്
കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം, കനഴമഭാര്ക്കുലാം കേഭാനസര് കരഭാഗ നനിര്ണയലാം നടത്തുന്നേതനിനുള്ള  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേളുലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചു വരുന.  ഇവ കൂടഭാലത വനിവനിധ സലാംഘടനകേളുമഭായനി  കചേര്ന്നേയ്
മൂനകൂര്  കേഭാനസര്  കരഭാഗനനിര്ണയ  കേലഭാമ്പുകേളുലാം  ആകരഭാഗല  പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുള്ള
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുലാം നടത്തനിവരുന. വദനഭാര്ബുദലാം,  സനഭാര്ബുദലാം,  ഗര്ഭഭാശയ
കേഭാനസര് എന്നേനിവലയ കേഭാനസര് കരഭാഗനനിര്ണയ പരനിപഭാടനിയനില് ഉളലപടുത്തനി നനിയനണ
വനികധയമഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
ഇകതഭാടനുബന്ധനിചയ് വദനഭാര്ബുദലാം കേലണത്തുന്നേതനിനഭായനി ജനിലഭാ ആശുപത്രനികേളനില്
Oral  Cancer Detection Clinic-കേള ദനകരഭാഗ വനിഭഭാഗവമഭായനി കചേര്ന്നേയ് നടത്തനി
വരുന. ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനയ്  കേതീഴനിലുള്ള  കേഭാനസര് ചേനികേനിത ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള
ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം ലകേഭാചനിന കേഭാനസര് റനിസര്ചയ്  ലസന്റെറനിലുലാം പ്രഭാരലാംഭ
ഘടത്തനില്  തലന്നേ  കരഭാഗനനിര്ണയലാം  നടത്തനി  ചേനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുണയ്. 

എലഭാ  ജനിലകേളനിലലയുലാം  ആശുപത്രനികേളനില്  തുടര്  കേതീകമഭാലതറഭാപനി  ചേനികേനിത
നല്കേഭാന കേഴനിയുന്നേ തരത്തനിലഭാണയ്  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം,  നഴമഭാര്ക്കുമുള്ള പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള മലബഭാര് കേഭാനസര് ലസന്റെറനിലന്റെ കേതീഴനില് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്.
ഇതയ്  കൂടഭാലത  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  വയനഭാടയ്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,  മലപ്പുറലാം  ജനിലകേളനിലല
വനിവനിധ ആശുപത്രനികേളുമഭായനി ലടലനി ലമഡനിസനിന വഴനിയുള്ള ചേനികേനിതഭാ പദതനികേളുലാം
ആകരഭാഗല തുടര് വനിദലഭാഭലഭാസ പരനിപഭാടനികേളുലാം എലാം.സനി.സനി. നടത്തനിവരുന. 

(സനി)  ജതീവനിതലലശലതീ  കരഭാഗമഭായ  കേഭാനസറനിലന  കുറനിചയ്  ജനങ്ങലള
കബഭാധവല്കേരനിക്കുകേയുലാം നലതഭായ ജതീവനിതലലശലനി  അവലലാംബനിക്കുന്നേതനിനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശവലാം ആര്.സനി.സനി.-യുലട കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി ഓകങഭാളജനി വനിഭഭാഗലാം മുകഖന നല്കേനി വരുന.
ഇതനിലൂലട മുനകൂര് കരഭാഗനനിര്ണയത്തനിലന്റെ പ്രഭാധഭാനലലാം  ജനങ്ങളക്കയ് മനസ്സനിലഭാക്കനി
ലകേഭാടുക്കുന്നേതനിനുലാം,  ഫലപ്രദമഭായ ചേനികേനിത നല്കുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.  മുനകൂര് കേഭാനസര്
കരഭാഗനനിര്ണയത്തനിനഭായനി സലാംസഭാന ആകരഭാഗല വകുപനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നേ കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം,
(പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം,  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം,  റഫറല് യണനിറയ്,  ജനിലഭാ
ആശുപത്രനി),  നഴമഭാര്ക്കുലാം,  ആകരഭാഗല  പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുലാം മുനകൂര് കേഭാനസര് കരഭാഗ
നനിര്ണയത്തനിനുള്ള പദതനികേളുലാം,  പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുലാം ആവനിഷ്കരനിക്കുനണയ്.
2014  ജനുവരനി  മഭാസലാം  സലാംസഭാന  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുലാം  എന.ആര്.എചയ്.എലാം-ഉലാം
കചേര്ന്നേയ് സമഗ്ര കേഭാനസര് നനിയനണ പദതനിക്കയ് തുടക്കമനിടനിട്ടുണയ്. ഇതനിലന്റെ പ്രഭാരലാംഭ
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നടപടനിയഭായനി  പത്തനലാംതനിട,  ആലപ്പുഴ,  ഇടുക്കനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,  തൃശ്ശൂര്  എന്നേതീ
ജനിലകേളനില്  നനിനള്ള  എന.ആര്.എചയ്.എലാം.  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം,  നഴമഭാര്ക്കുലാം  കേഭാനസര്
പ്രഭാകയഭാഗനികേ പരനിശതീലനലാം ആര്.സനി.സനി.  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കേഭാനസര് ആരലാംഭത്തനികല
കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നേതനിനുള്ള പ്രചേരണ പരനിപഭാടനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി കേഭാനസറനിലനതനിലരയുള്ള
കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  സനലാം,  ഗര്ഭഭാശയലാം,  വഭായ  എന്നേനിവനിടങ്ങളനില്
ഉണഭാകുന്നേ  കേഭാനസര്  ആരലാംഭത്തനില്  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  വഭാര്ഡുകേള  കതഭാറുലാം
കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  ലകേഭാചനിന  കേഭാനസര്  ലസന്റെര്  കേഭാനസര്  പരനികശഭാധന  കേലഭാമ്പുകേള
നടത്തനിവരുനണയ്.

എലഭാ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേവലാം കേഭാനസര് കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി നനിരവധനി
പദതനികേള  ആകരഭാഗലവകുപയ്  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ആകരഭാഗല
കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസ്സുകേള,  ലസമനിനഭാറുകേള,  കപഭാസറുകേള,  ലഘുകലഖനങ്ങള,
എകനിബനിഷേനുകേള എന്നേനിവ എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ആകരഭാഗലവകുപയ്  നടത്തനിവരുന.
പുകേയനില,  മദലലാം  തുടങ്ങനിയ  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങളുലട  ദൂഷേലഫലങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം
പ്രകതലകേനിചയ്  ഇവയയ്  കേഭാനസറുമഭായനിട്ടുള്ള  ബന്ധലത്തക്കുറനിച്ചുലാം  സ്കൂള,  കകേഭാകളജയ്
തലത്തനില് പ്രകതലകേ ആകരഭാഗല  കബഭാധവല്ക്കരണലാം നല്കേനിവരുന.  ലമഡനിക്കല്
വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപയ്  മുനകേലയ്യെടുത്തയ്  എലഭാ  ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  കേഭാനസര്
അവയര്ലനസയ് കഭാസ്സുകേളുലാം കരഭാഗ നനിര്ണയ കേലഭാമ്പുകേളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുന. കൂടഭാലത
തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  കേഭാനസര്  കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസ്സുകേളുലാം
കേഭാനസര് നനിര്ണയ കേലഭാമ്പുകേളുലാം സനി.എചയ്.സനി. തലത്തനില് നടത്തുനണയ്. സര്ക്കഭാരനിതര
സഭാപനങ്ങള വഴനിയുലാം അനുബന്ധ ഡനിപഭാര്ടയ്ലമനകേള വഴനിയുലാം കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള നടത്തനി വരുന. കേഭാനസര് പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ഭഭാഗമഭായനി
2016  ലഫബ്രുവരനി  4-ാം തതീയതനി  കലഭാകേ അര്ബുദ കബഭാധ ദനിനത്തനില് കകേഭാടയലാം
ജനിലയനില് ഭഭാരതതീയ ചേനികേനിതഭാ വകുപനിനയ് കേതീഴനിലല എലഭാ ഗവണ്ലമന്റെയ് ആയര്കവദ
ഡനിലസനസറനികേളുലടയുലാം കനതൃതസത്തനില് കേഭാനസര് പ്രതനികരഭാധ കബഭാധവല്ക്കരണ
കഭാസ്സുകേള  നടത്തുകേയുണഭായനി.  ജനിലയനില്  നടത്തനിയ  കേഭാനസര്  പ്രതനികരഭാധ
നടപടനികേലള  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  'ജതീകവമ  ശരദ!  ശതലാം'  എന്നേ കപരനില് കേഭാനസര്
കരഭാഗലത്തക്കുറനിചയ്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നല്കുന്നേ  ഒരു  ലലകേപ്പുസകേലാം  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാലത  AMAI  എന്നേ  സലാംഘടനയുകടയുലാം  ഭഭാരതതീയ  ചേനികേനിതഭാ   വകുപനിലന്റെയുലാം
ആഭനിമുഖലത്തനില് ആയര്കേലഭാന എന്നേ കപരനില് ആയര്കവദ കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കയ് കേഭാനസര്
ചേനികേനിതഭാ കരഭാഗനനിര്ണയലാം സലാംബന്ധനിചയ് വനിദഗ്ദ്ധരുലട കനതൃതസത്തനില് പരനിശതീലനലാം
നല്കേനി  വരുന.  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട ഇടയനില് ചേനികേനിതലയക്കുറനിച്ചുള്ള കബഭാധവല്ക്കരണലാം,
കേഭാനസര് ഡനിറക്ഷന ലമഡനിക്കല് കേലഭാമ്പുകേള തുടങ്ങനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ആയര്കേലഭാനനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി നടന വരുന. 
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(ഡനി) ആര്.സനി.സനി.-യനില് കലഭാകകേഭാത്തര നനിലവഭാരത്തനിലുളള എലഭാ ചേനികേനിതഭാ
സഗൗകേരലങ്ങളുലാം ലഭലമഭാണയ്.  കൂടഭാലത പുതുതഭായനി പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  10  നനില
ലകേടനിടലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  പ്രവര്ത്തന  സജ്ജമഭാകുന്നേകതഭാടുകൂടനി  സല  പരനിമനിതനിയുലാം
പരനിഹരനിക്കലപടുന്നേതഭാണയ്.  ആര്.സനി.സനി.-യയ് പുതുതഭായനി അനുവദനിച്ചു കേനിടനിയ സലത്തയ്
പുതനിയ ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞു.
മലബഭാര്  കേഭാനസര്  ലസന്റെറനില്  നനിലവനില്  നമ്പ്യൂകനിയര്  ലമഡനിസനിന  സലാംവനിധഭാനലാം
ഒഴനിലകേ തഭാലഴ പറയുന്നേ മലറലഭാ ചേനികേനിതഭാ സഗൗകേരലങ്ങളുലാം ലഭലമഭാണയ്.

• ആധുനനികേ  കറഡനികയഷേന  ചേനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുന്നേ  ലതീനനിയര്
ആകനിലകററര് എലലലറയ് 80 ലടലനിലകേഭാബഭാളടയ് ലമഷേതീന, കറഡനികയഭാ
ലതറഭാപനി സനിമുകലറര്,  ബഭാക്കനിലതറഭാപനി ലമഷേതീന എന്നേനിവ ഉളലപടുന്നേ
കറഡനികയഷേന ചേനികേനിതഭാ സഗൗകേരലലാം.

• ആധുനനികേ സഗൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ ബകയഭാ ലകേമനിക്കല് കനിനനിക്കല്
ലകബഭാറടറനി,  ലലസകറഭാളജനി,  ഹനികസഭാപഭാകത്തഭാളജനി,  ലലമകകഭാ
ബകയഭാളജനി വനിഭഭാഗലാം.

• 4  D  സഭാനര്,  സനി.ടനി  സനിമുകലറര്,  അതലഭാധുനനികേ എലാം.ആര്.ലഎ.
സഭാനര്,  സനി.ടനി.  സഭാന, 500  എലാം.എ.  എകേയ് സ്കറ ലമഷേതീനുലാം,  അളടഭാ
സഗൗണയ്  സഭാനറുലാം,  ഡനിജനിറല് എകേയ് സ്കറ,  ഡനിജനിറല് മഭാകമഭാഗ്രഭാഫനിയുലാം
അടങ്ങനിയ ഇകമജനികയഭാളജനി വനിഭഭാഗലാം.

• ആഴയനില് 6 ദനിവസലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ ഒഗൗടയ് കപഷേലന്റെയ് വനിഭഭാഗലാം.

• കബഭാണ്മഭാകരഭാ ടഭാനസയ് പഭാകന്റെഷേന സലാംവനിധഭാനമുള്ള ലഹമകറഭാളജനി
& ലമഡനിക്കല് ഓകങഭാളജനി വനിഭഭാഗലാം.

• എകന്റെഭാകസഭാപനി, ലകേഭാകളഭാകണഭാകസഭാപനി, കബഭാകങഭാകസഭാപനി എന്നേനിവ
ലചേയ്യെഭാനുള്ള സജ്ജതീകേരണങ്ങള.

• രക്തത്തനിലല കകേഭാശങ്ങലള കവര്തനിരനിക്കുന്നേ കേകമ്പഭാണന്റെയ് ലസപകറഷേന
സഗൗകേരലങ്ങളുള്ള  ആധുനനികേ  സജ്ജതീകേരണങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  ബഡയ്
ബഭാങയ്. 

• ആധുനനികേ  സജ്ജതീകേരണങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  ഓപകറഷേന  തനികയറര്
കകേഭാലാംപകയ്.

• കഡ  കേതീകമഭാലതറഭാപനി  വനിഭഭാഗലാം  ഉളലപലടയുള്ള  കേതീകമഭാലതറഭാപനി
ചേനികേനിത.
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• കേഭാനസര് കരഭാഗനികേളക്കയ് സഭാനസന ചേനികേനിത നല്കുന്നേ പഭാലനികയറതീവയ്
ലകേയര്  വനിഭഭാഗലാം,  കൂടഭാലത  പഭാലനികയറതീവയ്  ചേനികേനിത  തുടരുന്നേ
കരഭാഗനികേളക്കയ് കഹഭാലാം ലകേയര് സര്വതീസയ് ലഭലമഭാക്കുനണയ്.

• മറയ്  ആശുപത്രനികേളനിലല  കേഭാനസര്  കരഭാഗനികേളക്കുലാം,  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം,
എലാം.സനി.സനി.-യനിലല  കഡഭാക്ടര്മഭാരുമഭായനി  അവരുലട  പ്രശങ്ങള
ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നേതനിനുള്ള  ലടലനി  ലമഡനിസനിന  സലാംവനിധഭാനവലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണയ്. 

• 200  കരഭാഗനികേലള  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിതനിക്കുവഭാനുള്ള  ഇനകപഷേലന്റെയ്
കബഭാക്കയ്.

സലാംസഭാനത്തയ് സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില് തനിരുവനനപുരലാം ആര്.സനി.സനി.,  മലബഭാര്
കേഭാനസര്  ലസന്റെര്,  കേണ്ണൂര്  എന്നേനിവയപുറകമ  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിച  ലകേഭാചനി
കേഭാനസര് ലസന്റെറുലാം മഭാത്രമഭാണയ് കേഭാനസര് ഇനസനിറമ്പ്യൂട്ടുകേളഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നേതയ്.
5 സര്ക്കഭാര് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം എറണഭാകുളലാം ജനറല് ആശുപത്രനിയനിലുലാം
കേഭാനസര് ചേനികേനിത ലഭലമഭാണയ്.  എന്നേഭാല് വര്ദനിച്ചു വരുന്നേ കരഭാഗനികേളുലട എണത്തനിനയ്
ആനുപഭാതനികേമഭായനി  കസവനലാം  നല്കുന്നേതനിനുള്ള  സഗൗകേരലലാം  ഇഗൗ  ലസന്റെറുകേളനില്
പരനിമനിതമഭായതനിനഭാല്  മറയ്  ജനിലകേളനില്  നനിനലാം  വരുന്നേ  കേഭാനസര്  കരഭാഗനികേളക്കയ്
ആര്.സനി.സനി.-ലയ ആശയനികക്കണനി വരുന്നേ ഒരു സനിതനിവനികശഷേലാം നനിലവനിലുണയ്.
ഇതനിനയ് ഒരു പരനിഹഭാരലാം എന്നേ നനിലവനില് സലാംസഭാന ആകരഭാഗല വകുപയ് ആവനിഷ്കരനിച്ചു
നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനിയഭാണയ് ജനിലഭാ കേഭാനസര് ലകേയര് പദതനി.  എലഭാ ജനിലയനിലുലാം
ഒരു കേഭാനസര് ചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രലാം എന്നേ ആശയകത്തഭാലട ആരലാംഭനിച ഇഗൗ പദതനിയനില്
കേഭാനസര് കരഭാഗ വനിദഗ്ദ്ധരുലട ദഗൗര്ലഭലലാം കേണക്കനിലലടുത്തയ് നനിലവനിലുള്ള കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കയ്
റതീജനിയണല് കേഭാനസര് ലസന്റെറനില് പരനിശതീലനലാം നല്കേനി ഇഗൗ ലസന്റെറുകേളുലട കസവനലാം
കൂടുതല് ആശുപത്രനികേളനികലയയ്  വലഭാപനിപനിക്കുന്നേതനിനുകവണ നടപടനികേള ആകരഭാഗല
വകുപയ് സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 

ലസകകടറനിയറനിലല ഇ-ഫയല് സലാംവനിധഭാനലാം

11 (*161) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസ്സഭാക്കയ് :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് :
കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലസകകടറനിയറനില് നടപനിലഭാക്കനിയ ഇ-ഫയല് സലാംവനിധഭാനലാം കേഭാരലക്ഷമമലലന്നേ
പരഭാതനി ശദയനില്വന്നേനിട്ടുകണഭാ; പ്രസസ്തുത സലാംവനിധഭാനലാം പരനിഷ്കരനിചയ് കുറമറതഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത സലാംവനിധഭാനലാം മണനികറുകേകളഭാളലാം പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്ത സന്ദര്ഭങ്ങളനില്
ഉകദലഭാഗസര് കനരനികടണനിവരുന്നേ പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാന  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമന്നേയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫയല് സലാംബന്ധനിചയ് അകനസഷേണവമഭായനി എത്തുന്നേ ലപഭാതുജനങ്ങളുള
ലപലടയുള്ളവര് കനരനിടുന്നേ ബുദനിമുട്ടുകേളക്കയ് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുകമഭാലയന്നേയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി  (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ)  ലസകകടറനികയറനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ഇ-ഓഫതീസയ്  തൃപ്തനികേരമഭായ
രതീതനിയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ ഇ-ഫയലനിലാംഗയ്   സലാംവനിധഭാനമഭാണയ്.  എന്നേഭാല് കേഴനിഞ്ഞ
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേഭാനലത്തനില്  ഒകര  സമയലാം  കൂടുതല്  ഫയലുകേള  ലലകേകേഭാരലലാം
ലചേകയ്യെണനി  വന്നേകപഭാഴുണഭായ  പ്രവൃത്തനിഭഭാരലാംമൂലലാം  ഇ-ഒഭാഫതീസയ്  കസഭാഫയ് ലവയറനില്
കവഗതക്കുറവയ് അനുഭവലപടനിരുന.  ഇ-ഫയലനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം ലമചലപടുത്തുന്നേതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി പുതനിയ കസഭാഫയ് ലവയര് (ഇ-ഓഫതീസയ്  Version2)  വനികേസനിപനിലചടുക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

(ബനി) 2017  മഭാര്ചയ്  മഭാസഭാനലത്തനിനയ്  കശഷേലാം ഇ-ഓഫതീസനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം
സഭാധഭാരണ നനിലയനിലഭായനിട്ടുണയ്.  ഇ-ഓഫതീസയ്  സലാംവനിധഭാനത്തനില്  കനരനിട  പ്രയഭാസലാം
സലാംബന്ധനിചയ് ആപനികക്കഷേന ലഡവലപറഭായ എന.ലഎ.സനി.-യുലട ടതീലാം, കകേരളഭാ കസറയ്
ലഎ.റനി.  മനിഷേലന്റെ സഭാകങതനികേ സഹഭായനികേള,  ലകേല്കടഭാണ്-ലന്റെ ലനറയ് വര്ക്കയ് ടതീലാം,
SeMT എന്നേനിവര് പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുലാം നനിലവനില് പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്. ഇഗൗ വനിഷേയത്തനില് ചേതീഫയ് ലസകടറനി തലത്തനില് ചേര്ച നടത്തുകേയുലാം ഭഭാവനിയനില്
ഇത്തരലാം  സനിതനിവനികശഷേലാം ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നേതനിനഭാവശലമഭായ മുനകേരുതലുകേള
എടുക്കണലമന്നേയ് എന.ലഎ.സനി.-ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഇലകകഭാണനിക്കഭായുലാം,  ഫനിസനിക്കലഭായുലാം ലലകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്നേ ഫയലുകേളുലട
നതീക്കലാം  ഇ-ഓഫതീസയ്  സനിറനിസണ്  ഇന്റെര്കഫസയ്  (http:\\eoffice.kerala.gov.in)
മുകഖന ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് ഇന്റെര്ലനറനിലൂലട അറനിയുവഭാന സഭാധനിക്കുന്നേതഭാണയ്. 

യു.എ.പനി.എ.ആക്ടനിലല നനിബന്ധനകേളുലാം നടപടനികമങ്ങളുലാം പഭാലനിക്കഭാലത
കകേസയ് രജനിസര് ലചേയ സലാംഭവങ്ങള

12 (*162) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നേയ് :
ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷേഭാജനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് കപഭാലതീസയ് രജനിസര് ലചേയ്യുന്നേ കകേസ്സുകേളനില് യു.എ.പനി.എ.
(Unlawful  Activities  (Prevention)Act)-ലല വലവസകേള ബഭാധകേമഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള
നനിബന്ധനകേളുലാം നടപടനികമങ്ങളുലാം എലനഭാലക്കയഭാലണന്നേയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരലാം നനിബന്ധനകേളുലാം നടപടനികമങ്ങളുലാം പഭാലനിക്കഭാലത കപഭാലതീസയ്
ഈ  നനിയമവലവസകേള  കൂടനി  കചേര്ത്തയ്  കകേസയ്  രജനിസര്  ലചേയ  സലാംഭവങ്ങള
ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങനില് ഈ വതീഴ കേലണത്തഭാനനിടയഭാക്കനിയ സഭാഹചേരലലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
വതീഴ വരുത്തനിയവര്ലക്കതനിലര എലനഭാലക്ക നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേലതന്നേയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി  (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന) :

(എ)  രഭാജലത്തനിലന്റെ  അഖണ്ഡതയലാം  പരമഭാധനികേഭാരത്തനിനുലാം  വനിരുദമഭായ
പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നേതനിനുലാം  ഇത്തരലാം  പ്രവൃത്തനികേളനില്  ഏര്ലപടുന്നേ
സലാംഘടനകേള/വലക്തനികേള  എന്നേനിവര്ലക്കതനിലരയുലാം  നനിയമ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേ
എന്നേതഭാണയ്  യു.എ.പനി.എ.  നനിയമത്തനിലന്റെ  പ്രധഭാന ഉകദ്ദേശലലാം.  ഇഗൗ നനിയമത്തനിലന്റെ
പരനിധനിയനില്  വരുന്നേ  കുറകൃതലങ്ങളനില്   ഏര്ലപടുന്നേവര്ലക്കതനിലരയഭാണയ്  പ്രസ്തുത
നനിയമ പ്രകേഭാരലാം നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നേതയ്. വലക്തനികേളുലടയുലാം സലാംഘടനിത
ഗ്രൂപ്പുകേളുലടയുലാം  കുറകേരമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ സസഭഭാവമഭാണയ് പ്രസ്തുത കുറലാം ഏതു
നനിയമത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന  എന്നേയ്  നനിശയനിക്കുന്നേതയ്.  ജനിലഭാ  കപഭാലനിസയ്
കമധഭാവനിയുലട അനുമതനികയഭാടുകൂടനി മഭാത്രകമ യു.എ.പനി.എ. വകുപയ് പ്രകേഭാരമുള്ള കകേസയ്
രജനിസര് ലചേയ്യെഭാന പഭാടുള. തതീവ്രവഭാദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് ഏര്ലപടയ് യു.എ.പനി.എ.
കകേസ്സുകേളനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ളവരുലട കുറ സമ്മേതലമഭാഴനി ജനിലഭാ കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനിമഭാര്
എടുകക്കണതുലാം,  ആയതയ്  വതീഡനികയഭായനില്  പകേര്കത്തണതുമഭാണയ്.  യു.എ.പനി.എ.
കകേസ്സയ് രജനിസര് ആയഭാല് ഡനിലലവ.എസയ്.പനി./എ.എസയ്.പനി. അകനസഷേനികക്കണതുലാം ടനി
കകേസ്സുളനില്  ഫസയ്  ലലവല്  സൂപര്ലലവസറനി  ഓഫതീസര്  കപഭാലതീസയ്  സൂപ്രണഭായനിരനിക്കണലമനലാം,
ലസക്കനഡയ് ലലവല് സൂപര്ലലവസറനി ഓഫതീസര് കപഭാലതീസയ് ഇനലസക്ടര് ജനറല്
ആയനിരനിക്കണലമനലാം  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി  മുകഖന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി&സനി) സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചയ് സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനി
യു.എ.പനി.എ.  പ്രകേഭാരലാം  രജനിസര്  ലചേയ  കകേസ്സുകേള  റനിവമ്പ്യൂ  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.
ഇതനില്  ചേനില  കകേസ്സുകേളനില്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  പ്രസ്തുത  ആക്ടനിലല  വലവസകേള
സലാംബന്ധനിച ലതറനി ദഭാരണമൂലലാം ഇഗൗ കകേസ്സുകേളനില് യു.എ.പനി.എ.  ചുമത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  യു.എ.പനി.എ.  പ്രകേഭാരലാം
രജനിസര്  ലചേയ  കകേസ്സുകേള  ഉളലപലടയുള്ള  കകേസ്സുകേളനില്  നനിനലാം  യു.എ.പനി.എ.
ചുമത്തനിയതയ്  നതീക്കലാം  ലചേയ്യെഭാനുള്ള  നടപടനികമലാം  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  യു.എ.പനി.എ.
ചുമത്തുകമ്പഭാള ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടയ്  എലഭാ നടപടനി കമങ്ങളുലാം പഭാലനിക്കണലമന്നേയ്
എലഭാ ജനിലഭാ കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനികേളക്കുലാം സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനി മുകഖന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഏലതങനിലുലാം ഒരു ഉകദലഭാഗസകനഭാ/ഉകദലഭാഗസകരഭാ ടനി
നനിയമലത്ത  ദുരുപകയഭാഗലാം  ലചേയതഭായനി  ലവളനിവഭായഭാല്  ഉത്തരവഭാദനികേളലക്കതനിലര
കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണയ്. 
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സതീ-പുരുഷേ സമതസത്തനിനുലാം സതീ ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുമഭായുള്ള നയലാം

13 (*163) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജയ് :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷേയ് :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സതീ-പുരുഷേ സമതസത്തനിനുലാം സതീ ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുമഭായനി സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള നയലാം (ജതീവയ്) എത്ര മഭാത്രലാം പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭായനിട്ടുലണന്നേയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സതീകേളുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള
പദതനികേള എലനലഭാമഭാണയ്;

(സനി) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സതീ സഗൗഹൃദ പദതനികേള ഉളലക്കഭാള്ളുന്നേ ബജറയ്
അവതരനിപനിചയ്  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ  ചുവടുവയ്പുകേള  നടത്തുകമ്പഭാള  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
വനനിതഭാ സലാംവരണ ബനില് പഭാസ്സഭാക്കഭാലത ഒഴനിവഭാകുന്നേതയ് തനിരുത്തഭാന ആവശലലപടുകമഭാ;

(ഡനി)  പഭാഠല പദതനിയനില് സതീ പുരുഷേ സമതസ ആശയങ്ങള ഉളലപടുത്തഭാന
കവണ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

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

(എ) ലജന്റെര് ഇകേസഭാളനിറനി & വനിമന എലാംപവര്ലമന്റെയ് (ജതീവയ്) കപഭാളനിസനി സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേരനിചയ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്. ഇഗൗ നയലാം പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളനിലല  ഉന്നേത  ഉകദലഭാഗസലര  പലങടുപനിചയ്  ഒരു  ശനില്പശഭാല സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം
ലജന്റെര് ആക്ഷന പഭാന തയ്യെഭാറഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിരുന. വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട ലജന്റെര്
ആക്ഷന പഭാനുകേളുലട ഓണ്ലലലന റനികപഭാര്ടനിലാംഗനിനഭായനി ഇലകകഭാണനികയ് കമഭാണനിററനിലാംഗയ്
സലാംവനിധഭാനലാം തയ്യെഭാറഭാക്കനി വകുപനിലന്റെ  MIS-ല് ലനിങയ്  ലചേയനിട്ടുണയ്.  10  വകുപ്പുകേള
ഇഗൗ ലനിങയ് മുകഖന ലജന്റെര് ആക്ഷന പഭാന റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിരുന. വകുപയ് തലത്തനില്
ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് നടപനിലഭാക്കുന്നേ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

1. ഗഭാര്ഹനികേ  അതനികമങ്ങളനില്  നനിനലാം  സതീകേലള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നേ
നനിയമലാം  2005  നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി  വനിമന  ലപ്രഭാടക്ഷന
ഓഫതീസര്മഭാര്,  സര്വതീസയ്  ലപ്രഭാലലവഡനിലാംഗയ്  ലസന്റെറുകേള  എന്നേനിവ
മുകഖന  ഇഗൗ  കമഖലയനിലല  വനനിതഭാ  ശഭാക്തതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുന. 
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2. ലതഭാഴനിലനിടങ്ങളനില് സതീകേളലക്കതനിലരയുള്ള ലലലലാംഗനികേ അതനികമങ്ങള
തടയുന്നേ  നനിയമലാം  2013  പ്രകേഭാരലാം  കലഭാക്കല്  ലലവല്  കേമ്മേനിറനികേള,
വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട ജനിലഭാതല കേമ്മേനിറനികേള എന്നേനിവ രൂപതീകേരനി
ക്കുന്നേതനിനയ്  Sexual  Harassment  of  Women  at  Workplace
Act-ലന്റെ  ജനിലഭാ  ആഫതീസര്  കൂടനിയഭായ  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാകരഭാടയ്
ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.  കനഭാഡല് വകുപയ്  എന്നേ നനിലയനില് നനിയമലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള തുടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി വരുന.  

3. സതീധന  നനികരഭാധന  നനിയമലാം  1961  നടപനിലഭാക്കുന്നേതുമഭായനി
ബന്ധലപടയ് മൂന്നേയ് കമഖലഭാ ഡഗൗറനി ലപ്രഭാഹനിബനിഷേന ആഫതീസര്മഭാര്
മുകഖന അവകബഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി വരുന. 

4. സതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലമതനിലരയുള്ള ലലലലാംഗനികേ അതനികമങ്ങള
തടയുന്നേതനിനുള്ള  പദതനിയഭായ  നനിര്ഭയ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
പത്തയ്  ജനിലകേളനിലഭായനി  12  ലഷേല്ടര്  കഹഭാമുകേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന. ഇതനിനുപുറകമ 24 മണനികറുലാം പ്രവര്ത്തനിയന്നേ കടഭാള ഫതീ
ലഹല്പയ് ലലലന (1800-425-1400)പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്. 

5. ജഭാഗ്രതഭാ  സമനിതനികേളുലട  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുലാം  അതനികമങ്ങലള
പ്രതനികരഭാധനിയന്നേതനിനുലാം പ്രഭാകദശനികേ സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് കേര്മ്മേ
പരനിപഭാടനികേള തയ്യെഭാറഭാക്കുന്നേതനിനയ്  'കേനില'  യുമഭായനി കചേര്ന്നേയ്  2017
ഏപ്രനില്,  കമയയ്  മഭാസങ്ങളനിലഭായനി  വനിപുലമഭായ  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള നടത്തുനണയ്. 

6. അതനികമങ്ങളക്കയ്  വനികധയരഭാകുന്നേ സതീകേലള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നേതനിനുലാം
ആവശലമഭായ ശഭാരതീരനികേ, മഭാനസനികേ, ലലവദലസഹഭായലാം, കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗയ്,
കപഭാലതീസയ്  സഹഭായലാം,  നനിയകമഭാപകദശലാം,  എമര്ജനസനി ലഷേല്ടര്
എന്നേനിവ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനുമഭായനി  ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാലട  സലാംസഭാനലത്ത ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനികേളനിലഭായനി
21 വണ് കസഭാപയ് ലലകസനിസയ് ലസന്റെറുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന. 

7. സഭാകങതനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലല കുടനികേളനികലയയ് ലനിലാംഗ
അവകബഭാധ സകന്ദശലാം എത്തനിക്കുന്നേതനിനുലാം അവലര ലനിലാംഗ സമതസ
പ്രചേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് പങഭാളനികേളഭാക്കുന്നേതനിനുലാം ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണയ്
2014-15,  2015-16,  2016-17  വര്ഷേങ്ങളനില്  NSS  ലടകനിക്കല്
ലസല്ലുമഭായനി കചേര്ന്നേയ് കേലഭാമ്പയനിനുകേള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണയ്. 
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8. 2017-ലല  വനനിതഭാ  ദനിനഭാചേരണകത്തഭാടനുബന്ധനിചയ്  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണവകുപയ്,  ആകരഭാഗലവകുപയ്,  കുടുലാംബശതീ  എന്നേനിവയുമഭായനി
കചേര്ന്നേയ്  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ  ഒരഭാഴലത്ത  സതീ  ശഭാക്തതീകേരണ
പ്രചേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിരുന. 

9. സതീകേളക്കുകവണനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ  സഭാപനങ്ങളനിലല  (മഹനിളഭാ
മന്ദനിരലാം,  ആശഭാഭവന  (വനിമന),  റസമ്പ്യൂകഹഭാലാം,  ആഫ്ടര് ലകേയര് കഹഭാലാം,
കഷേഭാര്ടയ് കസ കഹഭാലാം)  തഭാമസക്കഭാരുലട കക്ഷമത്തനിനുലാം പുനരധനിവഭാ
സത്തനിനുമഭായനി വനിവനിധ പരനിപഭാടനികേള നടത്തുന.  ഇതനിനയ് പുറകമ
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  നൂതന  പരനിപഭാടനികേള  ആസൂത്രണലാം  ലചേയ
വരുന. 

10. സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിലല  ജനിലഭാതല  ഉകദലഭാഗസലരയുലാം  ജനിലഭാ
ഭരണകൂടകത്തയുലാം  സലാംകയഭാജനിപനിചയ്  എമര്ജനസനി  ലറകസഭാണ്സയ്
ടതീലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുലാം ലലലലാംഗനികേ അതനികമങ്ങള,  ആസനിഡയ്
അറഭാക്കയ്,  മറയ്  ഗുരുതര  അതനികമങ്ങള  എന്നേനിവയയ്  വനികധയരഭാകു
ന്നേവര്ക്കഭായനി  ഒരു  ഇമ്മേതീഡനിയറയ്  റനിലതീഫയ്  ഫണയ്  രൂപതീകേരനിക്കു
ന്നേതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 

(ബനി) 1. ഗഭാര്ഹനികേ അതനികമമുളലപലട,  പതീഡനത്തനിനനിരയഭായ വനനിതകേളുലട
പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി പരമഭാവധനി  25,000  രൂപ വലര ധനസഹഭായലാം
നല്കേനി വരുന. 

2. വനനിതകേള ഗൃഹനഭാഥരഭായനിട്ടുള്ളവരുലട കുഞ്ഞുങ്ങളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നേ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

3. വനിധവഭാ  പുനര്  വനിവഭാഹ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  പരമഭാവധനി
25,000 രൂപ വലര ധനസഹഭായലാം നല്കേനി വരുന.

4. ഗഭാര്ഹനികേ  അതനികമത്തനിനയ്  ഇരയഭായവര്,  വനിധവകേള,  വനിവഭാഹ
കമഭാചേനിതരഭായ സതീകേള എന്നേനിവരുലട സഭാമ്പത്തനികേ ശഭാക്തതീകേരണ
ത്തനിനഭായനി സസയലാം ലതഭാഴനില്  പരനിശതീലനലാം നല്കേനി, സസയലാം ലതഭാഴനില്
യണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നേ  പദതനി  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്
ലലപലറയ് അടനിസഭാനത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
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5. വനിധവകേളുലട  മക്കളക്കയ്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി
നടപയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലത്ത  ബജറനില്  40  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പദതനി  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള
പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

6. അഭയസഭാനമനിലഭാത്തവരുലാം  ആലലാംബഹതീനരുമഭായ  വനിധവകേലള
തഭാമസനിപനിചയ്  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നേവര്ക്കയ്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നേ
പദതനിക്കയ് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

7. കകേരള  സലാംസഭാന  വനനിതഭാ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേന  മുകഖന
കയഭാഗലരഭായ  സതീകേളക്കയ്  സസയലാം  ലതഭാഴനില്  ലചേയ്യുന്നേതനിനഭായനി
കുറഞ്ഞ  പലനിശ  നനിരക്കനില്  വഭായഭാ  സഗൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം
ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  വനനിതകേളക്കയ്
ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  ലതഭാഴനിലലടുക്കുന്നേതനിനയ്
പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി  സലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസന  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയപരമഭായ തതീരുമഭാനമഭാണയ്. 

(ഡനി) പരനിഗണനിക്കഭാവന്നേതഭാണയ്. 

സലാംസഭാന ലഎ.ടനി.നയലാം

14 (*164) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   സടസണ് മഭാസര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാന ഐ.ടനി. നയലാം പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ; എങനില് നയത്തനില്
ഊന്നേല് നല്കുന്നേ കമഖലകേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നേയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഡനിജനിറല് സഭാകങതനികേ വനിദലലയ സലാംസഭാന വനികേസനത്തനിനയ് ഏലതഭാലക്ക
തരത്തനില് ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാനഭാണയ് ആകലഭാചേനിക്കുന്നേലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ എലഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം ആധഭാര് നമ്പറുമഭായനി
ബന്ധനിപനിക്കുന്നേതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  വനിവനിധ ലടകകഭാളജനി പഭാര്ക്കുകേള എന്നേ രതീതനി മഭാറനി കകേരള ഐ.ടനി.യയ്
ഒറ ബഭാന്റെയ് എനള്ളതയ് നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?
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മുഖലമനനി  (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ) സലാംസഭാന ലഎ.ടനി. നയലാം, 2017 (കേരടയ്) പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. ഇതനിനഭായനി

പ്രധഭാനമഭായുലാം 4 കമഖലകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കുകേ.

1. തകദ്ദേശ/വനികദശ നനികക്ഷപങ്ങള ആകേര്ഷേനിക്കഭാനുള്ള സമയബന്ധനിതവലാം

നൂതനവമഭായ  മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനവലാം  അതുവഴനി  കൂടുതല്

ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ. 

2. സഭാകങതനികേ വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ലലനപുണല വനികേസനലാം,  യുവസലാംരലാംഭകേതസലാം

കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കല് എന്നേനിവയനിലൂലട പുത്തന സഭാകങതനികേ വനിദലകേളുലട

ഉല്പഭാദനലാം,  ഉപകയഭാഗലാം  എന്നേനിവയനുകയഭാജലമഭായ  മഭാനവകശഷേനി

വനികേസനലാം.

3. സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കയ് ഓണ്ലലലനഭായുലാം ലമഭാലലബല് ഉപകേരണങ്ങള

വഴനിയുലാം സര്ക്കഭാര് കസവനങ്ങള ലമചലപട രതീതനിയനില് ലഭലമഭാക്കുകേ.

4. കലഭാകകേഭാത്തര സഭാകങതനികേ പശഭാത്തല സഗൗകേരല വനികേസനലാം.

(ബനി)  വനിവരഭാധനിഷനിത/ഡനിജനിറല്  സഭാകങതനികേ  വനിദലകേളുലട  വലഭാപനലാം/

ഉപകയഭാഗലാം/പരനിശതീലനലാം  അത്തരലാം  സലാംരലാംഭങ്ങളനിലുള്ള  നനികക്ഷപലാം,  നൂതനഭാശയങ്ങള,

സലാംരലാംഭകേതസലാം എന്നേനിവ പരമഭാവധനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേയുലാം അതുവഴനി കനരനിട്ടുലാം അലഭാലതയുലാം

ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുകേ,  വനിവര സഭാകങതനികേവനിദല  പശഭാത്തല സഗൗകേരലങ്ങള

ലമചലപടുത്തനി  ലമഭാലലബല്  ഉപകേരണങ്ങളനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്  കസവനങ്ങള  ഒരു

ഏകേജഭാലകേ കപഭാര്ടല് വഴനി ലഭലമഭാക്കുകേ, സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുകടയുലാം

കജഭാഗ്രഫനിക്കല് ഇനഫര്കമഷേന സനിസലാം (GIS) മഭാപ്പുകേളുലാം  ഉളലപടുത്തനിയുള്ള  GIS

സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുകേ എന്നേനിങ്ങലന ഡനിജനിറല് സഭാകങതനികേ വനിദലലയ സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ

വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നേ തരത്തനിലഭാണയ് ലഎ.ടനി.  കപഭാളനിസനി

രൂപലപടുത്തുന്നേതയ്. 

(സനി) ഉണയ്. എന്നേഭാല് ആധഭാര് ഇല എന്നേ കേഭാരണത്തഭാല് സര് ക്കഭാരനിലന്റെ ഒരു

കസവനവലാം  നനികഷേധനിക്കലപടുന്നേതല.

(ഡനി)  കേരടയ് നയത്തനില് ഇതയ് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 
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ഹരനിത കകേരളലാം പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള

15 (*165) ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നേപനിള്ളനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    ഷേഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എലനലഭാമഭാലണന്നേയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലതലഭാലാം കമഖലകേളക്കഭാണയ് പ്രസ്തുത പദതനി ഊന്നേല് നല്കുന്നേലതന്നേയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലടയുലാം ഏജനസനികേളുലടയുലാം
ഏകകേഭാപനലാം  എങ്ങലന  സഭാദലമഭാക്കഭാനഭാണയ്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതയ്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി  (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ)  ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷേന പ്രകേഭാരമുള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനയ്
സസതീകേരനികക്കണ ആസൂത്രണലാം,  നനിര്വഹണലാം,  സഹഭായ സലാംവനിധഭാനങ്ങള എന്നേനിവ
സലാംബന്ധനിച വനിശദമഭായ മഭാര്ഗ്ഗകരഖ തയ്യെഭാറഭാക്കനി നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. വലനിയ
കതഭാതനില് ജനങ്ങലള പലങടുപനിച്ചുലകേഭാണയ് ജലസലാംരക്ഷണലാം,  മഭാലനിനലസലാംസരണലാം,  കൃഷേനി
വലഭാപനലാം തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനില് വനിവനിധ പദതനികേള തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട
സഹഭായകത്തഭാലട ആരലാംഭനിക്കുകേയുണഭായനി. ജലസലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് കനതൃതസലാം
നല്കുന്നേതനിനയ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുലാം ലലജവകൃഷേനി വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് കൃഷേനി
വകുപ്പുലാം  ശുചേനിതസ-മഭാലനിനല  സലാംസരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
വകുപനിനയ് കേതീഴനിലുള്ള ശുചേനിതസ മനിഷേനുലാം കനതൃതസലാം നല്കേനി വരുന. ജനിലഭാ,  കബഭാക്കയ്
ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തുകേളുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  മനിഷേനയ്  രൂപലാം  നല്കുകേയുലാം
വനിവനിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള പദതനികേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നേതനിനയ്  ജനകേതീയഭാസൂത്ര
ണത്തനിലന്റെ രതീതനികൂടനി ഉളലക്കഭാണയ് പദതനികേള തയ്യെഭാറഭാക്കനി വരുന. മനിഷേനുകേളുലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  സഭാപനപരമഭായ  കനതൃതസലാം  നല്കുന്നേതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
കമതീകേരനിക്കുകേയുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  ലഭലത  ഉറപയ്  വരുത്തുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി) 1. ഭൂമനിയുലാം  മണലാം  ജലവലാം  വഭായുവലാം  മലനിനമഭാക്കഭാലത  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നേതനിനുലാം  ജല  സഭാന്നേനിധലലാം
കസഭാതസ്സുകേളനില് എലഭാ സമയവലാം ഉറപഭാക്കുവഭാന ആവശലമുള്ള
പഭാരനിസനിതനികേ  പുനനഃസഭാപന  പ്രവൃത്തനികേള  കേലണത്തനി
നനിര്വഹനിക്കുന്നേതനിനുലാം  വകുപ്പുകേകളയുലാം  തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപന
ങ്ങകളയുലാം സമൂഹകത്തയുലാം പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേ.

2. പഭാരനിസനിതനികേ സുരക്ഷയുലാം ഉത്പഭാദനക്ഷമതയുലാം സസയലാം പരലഭാപ്തതയുലാം
ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുള്ള സലാംകയഭാജനിത പദതനി രൂപതീകേരനിക്കുന്നേതനിനയ്
കപ്രരകേ ശക്തനിയഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുകേ.

3. ശുചേനിതസ-മഭാലനിനല സലാംസരണ കമഖലയനിലല നനിയമങ്ങള കേര്ശനമഭായനി
നടപഭാക്കുനലവന്നേയ് ഉറപഭാക്കുകേ,  ജന പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട ശഭാസതീയ
മഭാലനിനല സലാംസരണലാം ഉറപഭാക്കുകേ.

4. മഴലവള്ള  സലാംഭരണലാം  വലഭാപകേമഭാക്കുകേ,  ഭൂഗര്ഭ  ജല
സലാംകപഭാഷേണലാം ഉറപഭാക്കുകേ.

5. ഫലവൃക്ഷങ്ങള,  വനിവനികധഭാകദ്ദേശല മരങ്ങള,  ഒഗൗഷേധ സസലങ്ങള
എന്നേനിവ വലഭാപകേമഭായനി വച്ചു പനിടനിപനിക്കുകേ.

(സനി)  ശുചേനിതസ മഭാലനിനല സലാംസരണലാം,  കൃഷേനി വനികേസനലാം,  മണയ് ജലസലാംരക്ഷണലാം
എന്നേതീ കമഖലകേളക്കഭാണയ് പദതനി ഉഗൗന്നേല് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

(ഡനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിലന്റെ  നയപരമഭായ  വനിഷേയങ്ങളനില്  മുഖലമനനിയുലട
അധലക്ഷതയനില്  സലാംസഭാനതല  മനിഷേനുലാം  ഭരണപരമഭായ  വനിഷേയങ്ങളനില്  ചേതീഫയ്
ലസകടറനിയുലട  അദലക്ഷതയനില്  എലാംപകവര്ഡയ്  കേമ്മേനിറനിയുലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുകടയുലാം
ഏജനസനികേളുലടയുലാം ഏകകേഭാപനലാം സഭാധലമഭാക്കുന. 

ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല കമഖല ശക്തനിലപടുത്തഭാനുള്ള നടപടനികേള

16 (*166) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗലകമഖലയനില് വനികശഷേനിചയ്
പ്രഭാഥമനികേ-ദസതീതതീയതലങ്ങളനില്  ഇടലപടല്  അപരലഭാപ്തമഭായനിരുലന്നേന്നേ  ആകക്ഷപലാം
പരനികശഭാധനിചനിരുകന്നേഭാ ;

195/2020
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(ബനി)  ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗലകമഖല  ദുര്ബ്ബലമഭായതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  തഭാഴവരുമഭാനക്കഭാര്
ഉളലപലടയുള്ളവര് അധനികേമഭായനി  സസകേഭാരലകമഖലലയ ആശയനിക്കഭാനനിടയഭാകുകേയുലാം
സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേലള സമതീപനിക്കുന്നേതയ് കരഭാഗനികേളനില് മൂന്നേനിലലഭാന്നേയ് മഭാത്രമഭായനി
തതീരുകേയുലാം  ലചേയതനിലന്റെ  പശഭാത്തലത്തനില്  ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗലകമഖല  ശക്തനിലപടു
ത്തഭാനഭായനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ആയുര് സദര്ഘലലാം  ലകേഭാണ്ടുലാം ജതീവനിതസശലനി  ലകേഭാണ്ടുലാം കരഭാഗഭാതുരത
അധനികേമഭായനിരനിക്കുന്നേ സഭാഹചേരലത്തനില് സസകേഭാരല കമഖലയനിലല അമനിത ചേനികേനിതഭാ
നനിരക്കുലകേഭാണയ് കരഭാഗനികേള കേടലക്കണനിയനിലഭാകുന്നേതയ് പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളുലട  ചേനികേനിതഭാ  നനിലവഭാരലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  സുഗമമഭായനി  ചേനികേനിത
ലഭനിക്കുന്നേതനിനുലാം കവണനി ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നേ പരനിപഭാടനിയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

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

(എ) പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി&സനി) ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗലരലാംഗത്തയ് കനരനികടണനിവരുന്നേ പ്രതനിസന്ധനികേള
പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനുകവണനി നവ കകേരള മനിഷേലന്റെ ഭഭാഗമഭായ  ആര്ദലാം മനിഷേനനിലൂലട
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നേ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

• ആശുപത്രനിയനില് വരുന്നേ കരഭാഗനികേളക്കയ് ഗുണകമന്മയുള്ളതുലാം
സഗൗഹഭാര്ദ്ദേപരവമഭായ കസവനലാം നല്കുകേ.

• ജനിലഭാ  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനികേളനില്  ലസഷേലഭാലനിറനി/സൂപര്
ലസഷേലഭാലനിറനി കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ.

• പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങലള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
പ്രവര്ത്തന കമഖല വനിപുലലപടുത്തുകേ.

• കരഭാഗനികേളക്കയ് കപ്രഭാകടഭാകകേഭാള/ചേനികേനിതഭാ മഭാര്ഗ്ഗകരഖ പ്രകേഭാരലാം
ഗുണകമന്മയുള്ള ചേനികേനിതയുലാം പരനിചേരണവലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.

• 8  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലല  ഒ.പനി.  സഗൗകേരലങ്ങള
ലമചലപടുത്തുന്നേതനിനഭായനി  “Patient  Friendly  Transformation
of  outpatient services to ensure quality of care”എന്നേ
പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേ. ഇതനിനഭായനി 51.8184 കകേഭാടനി രൂപയുലട
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം ലചേയ. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേത്തനില്,  മഭാര്ചനിലല  ഉപധനഭാഭലര്തന  പ്രകേഭാരലാം,
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12.92 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുലാം, ഇഗൗ തുകേ പദതനിയുലട
ആദലഘട നടത്തനിപനിനഭായനി ഡയറക്ടര്,  നഭാഷേണല് ലഹല്ത്തയ്
മനിഷേനയ് കേഴനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില് ലലകേമഭാറുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്. 

• KIIFB  യനില്  ഉളലപടുത്തനി  2016-17-ല്  രണയ്  കേഭാത്തയ്
ലഭാബുകേളുലാം  44  ഡയഭാലനിസനിസയ്  യണനിറ്റുകേളുലാം  സഭാപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 

• 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലത്ത  ബജറയ്  പ്രഖലഭാപനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ആകരഭാഗല വകുപനിനു കേതീഴനിലുള്ള വനിവനിധ
ആശുപത്രനികേളുലട അടനിസഭാന വനികേസനത്തനിലുള്ള 2000 കകേഭാടനി
രൂപയുലട പദതനി തയ്യെഭാറഭാക്കനി വരുന. 2016-17-ലല സലാംസഭാന
പദതനി  വനിഹനിതലാം  വഴനിയുള്ള  23  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
ആശുപത്രനി ഉപകേരണങ്ങളുലാം  2017-18-ല്  green book-ല്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  45  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ആശുപത്രനി
ഉപകേരണങ്ങള  ലഭലമഭാക്കലുലാം  ലകേ.എലാം.എസയ്.സനി.എല്.
വഴനി നടനവരുന. 2017-18-ലല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  50  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പ്രധഭാന  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിവനിധ  ആശുപത്രനികേളനില്  നടത്തുന്നേതഭാണയ്.
ഇതനിനുപുറകമ  ഇഗൗ  വര്ഷേലാം  നബഭാര്ഡയ്  സതീമനില്
ഉളലപടുത്തനി  വനിവനിധ  ആശുപത്രനികേളക്കുലാം  ആകരഭാഗല
സഭാപനങ്ങളക്കുമഭായനി  6762.50  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
ഇതനിനുപുറകമ  വനിവനിധ  പഭാന  പദതനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി
ആശുപത്രനികേളുകടയുലാം   മറ്റു  വനിവനിധവനിഭഭാഗലാം  ആകരഭാഗല
സഭാപനങ്ങളുകടയുലാം  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

• ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേതനിനുകശഷേലാം ആകരഭാഗല
വകുപനിനയ്  കേതീഴനിലല  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗലാം  ആകരഭാഗലസഭാപന
ങ്ങളനിലഭായനി 1965 തസനികേകേള ഇതനിനകേലാം സൃഷനിചനിട്ടുണയ്. 

• പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ശക്തനിലപടുത്തുന്നേതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ലപഭാതുകമഖലഭാ  ചേനികേനിതഭാ സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ
ലനടുലാംതുണഭായനി കേരുതുന്നേ പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം
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അതുമഭായനി  ബന്ധലപട  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ/നനിയനണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ശക്തനിലപടുത്തുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേരളത്തനിലല മഭാറനിയ കരഭാഗഭാതുരതയുലാം
ജതീവനിതലലശലതീകരഭാഗങ്ങളുലട വര്ദനവലാം കേണക്കനിലലടുത്തയ്
ഇഗൗ കരഭാഗങ്ങളുലട പ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം നനിയനണത്തനിനുലാം
ചേനികേനിതയമുള്ള സഗൗകേരലങ്ങള വനിപുലലപടുത്തനി വരുനണയ്.

• കരഭാഗ  ചേനികേനിതയുലടയുലാം ആശുപത്രനി സലാംബന്ധമഭായ വനിവരങ്ങളുലാം
ഫതീല്ഡയ്-തല ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല പ്രവര്ത്തന വനിവരങ്ങളുലാം
കേമ്പമ്പ്യൂടര്വത്കേരനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  ഇ-ലഹല്ത്തയ്  പരനിപഭാടനിക്കുലാം
സലാംസഭാനത്തയ് തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുണയ്. 

• കകേരളത്തനില്  ജതീവനിതലലശലതീകരഭാഗങ്ങള  വര്ദനിച്ചുവരുന്നേ
സഭാഹചേരലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തയ്  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകമഖലലയ
ഇഗൗ കരഭാഗങ്ങള ലലകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്നേതനിനയ് സജ്ജമഭാക്കുന്നേ
രതീതനിയനിലുള്ള പ്രവര്ത്തനപരനിപഭാടനികേളക്കയ് ആകരഭാഗല വകുപയ്
ഉഗൗന്നേല്  നല്കേനിവരുന.  ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കുതല  ആശുപത്രനികേള/
സൂപര്ലസഷേലഭാലനിറനി/ലസഷേലഭാലനിറനി സഗൗകേരലങ്ങള വനികേസനി
പനിക്കുന്നേതുവഴനി ജതീവനിതലലശലതീകരഭാഗങ്ങളക്കയ് ആവശലമഭായ
വനിദഗ്ദ്ധ ചേനികേനിത ലഭലമഭാക്കഭാന കേഴനിയുന്നേതഭാണയ്. 

ജനറനികേയ് മരുനകേള വനില്ക്കഭാന ഒഗൗടയ് ലലറ്റുകേള

17 (*167) ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ജനറനികേയ്  മരുനകേള  വനില്ക്കഭാന  "കകേരള  ജനറനികയ്"
എന്നേ കപരനില് ഔടയ് ലലറ്റുകേള തുടങ്ങുന്നേതനിനയ് പദതനിയുകണഭാ;

(ബനി)  എത്ര  ഇനലാം  ജനറനികേയ്  മരുനകേള  ലഭലമഭാക്കഭാനഭാണയ്  പദതനിലയനലാം
ഏതയ് ഏജനസനി മുകഖനയഭാണയ് നടപനിലഭാക്കുന്നേലതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭാവശലമഭായ മരുന്നേയ് സലാംഭരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ

ടതീചര്):

(എ)   ഉണയ്.

(ബനി)  കകേരള ലമഡനിക്കല് സര്വതീസസയ് കകേഭാര്പകറഷേലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള

കേഭാരുണല കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി ഫഭാര്മസനികേള വഴനി 111 ഇനലാം മരുനകേളഭാണയ് കകേരള ജനറനികയ്

കേഗൗണര് വഴനി വനില്ക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്.

(സനി)  ആദലപടനിയഭായനി  111  ഇനലാം ബഭാനഡഡയ് ജനറനികേയ് മരുനകേള കകേരള

ലമഡനിക്കല് സര്വതീസസയ് കകേഭാര്പകറഷേന മുകഖന സലാംഭരനിക്കുന്നേതനിനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

ഇതനില്  94  ഇനലാം മരുനകേളുലട സലാംഭരണപ്രകനിയ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഓകരഭാ

മരുനകേളക്കുലാം ആനുപഭാതനികേമഭായനി പരമഭാവധനി  3  വനിതരണക്കഭാരുലടലയങനിലുലാം ബഭാനഡഡയ്

ജനറനികയ് ആണയ് സലാംഭരണത്തനിലുളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നേതയ്. 94 കമഭാളനികേമ്പ്യൂളസനിനുകവണനി

190  ബഭാനഡഡയ്  ജനറനികേയ്  മരുനകേളക്കയ്  വനിതരണഭാനുമതനി  നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞു.

പദതനിയുലട ആദലപടനിയഭായനി തനിരുവനനപുരലാം,  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്

ജനിലകേളനിലല  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  എറണഭാകുളലാം  ജനറല്

ആശുപത്രനിയനിലുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ കേഭാരുണല കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി ഫഭാര്മസനികേളനില് പ്രകതലകേ

കേഗൗണര് സജ്ജതീകേരനിചയ്  ലലനപുണലമുള്ള ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുമഭാലര കസവനദഭാതഭാക്കളഭാക്കനിലക്കഭാണയ്

പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്. 

തതീരകദശ നനിയനണ കമഖല

18 (T*168)  ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :

ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജയ് :

ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ് :

ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തതീരകദശ കമഖലയനിലല ഉയര്ന്നേ ജനസഭാന്ദ്രത കേണക്കനിലലടുത്തയ്,  ഈ

കമഖലയനിലല വനികേസന നനികരഭാധനിത കമഖലയുലട പരനിധനിയയ് ഇളവയ് നല്കേണലമന്നേ

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ആവശലലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നേയ്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(ബനി)  കേഭായലുകേളുലാം  അഴനിമുഖങ്ങളുലാം  ഏലറയുള്ള  സലാംസഭാനത്തയ്,  അശഭാസതീയ

നനിയനണങ്ങള കേഭാരണലാം തതീരകദശവഭാസനികേളക്കയ് വതീടയ് പണനിയുന്നേതനിനുലാം പുതുക്കനി

പണനിയുന്നേതനിനുലാം  അനുമതനി  ലഭനിക്കഭാത്തതയ്  ആയനിരക്കണക്കനിനയ്  കുടുലാംബങ്ങലള

പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നേതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ഇടലപടഭാന

തയ്യെഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സലലഭലത  തതീലര  കുറഞ്ഞ  തതീരകദശകമഖലയനില്  നനിയനണലാം

ഏര്ലപടുത്തനിയതനിലനത്തുടര്ന്നേയ്  പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭായവലര  പുനരധനിവസനിപനിക്കഭാന

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  എലനങനിലുലാം  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിരുകന്നേഭാ;  ഈ  കമഖലയുലട

സമഗ്രവനികേസനത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ലചേയ്യെഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നേ കേഭാരലങ്ങള

അറനിയനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി  (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ&ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഇഗൗ  ആവശലലാം  പരനിഗണനിക്കുന്നേതനിനയ്

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനിച കഡഭാ.  ലലഷേകലഷേയ് നഭായനികേയ് കേമ്മേനിറനിയുലട ശനിപഭാര്ശകേള

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(സനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എലനങനിലുലാം  പദതനികേള

ആവനിഷ്കരനിചതഭായനി  അറനിവനില.  എന്നേഭാല് സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഇഗൗ കമഖലയുലട

വനികേസനലാം ലക്ഷലമനിടയ്  പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപഭാക്കനിവരുന.  തതീരകദശലത്ത

ഭവനരഹനിതരഭായ  മതലലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  സമ്പൂര്ണ  ഭവനലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുള്ള

പദതനികേളുലാം ഭൂരഹനിത ഭവന രഹനിതരഭായവര്ക്കയ് ഭൂമനി കേലണത്തനി ഭവനലാം നനിര്മ്മേനിക്കു

ന്നേതനിനുള്ള പദതനിയുലാം, തതീരകദശത്തയ് 50 മതീററനിനുള്ളനില് തഭാമസനിക്കുന്നേവരനില് സുരക്ഷനിത

സഭാനങ്ങളനികലക്കയ്  മഭാറനി  തഭാമസനിക്കുന്നേതനിനയ്  അര്ഹരഭായവലര  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള

പദതനികേളുലാം,  കേടലഭാകമണത്തനില് ഭൂമനിയുലാം വതീടുലാം നഷലപടവലര പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നേ

പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കുന.  പുറകമ  തതീരകദശലത്ത  അടനിസഭാന  സഗൗകേരല

വനികേസനത്തനിനുതകുന്നേ പദതനികേളുലാം മതലലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട സഭാമൂഹനികേ സഭാമ്പത്തനികേ

സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുന്നേ പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത GCF (ഗ്രതീന ലലകമറയ്

ഫണയ്) പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി  തതീരകദശലത്ത സമഗ്ര വനികേസനവലാം പുനരധനിവഭാസവലാം

തതീരവനവല്ക്കരണവലാം ജതീവകനഭാപഭാധനികേളുലാം നടപഭാക്കുന്നേതനിനയ്  ലക്ഷലമനിടുന്നേ  12457  കകേഭാടനി

രൂപയുലട പദതനിയുലാം  GCF (ഗ്രതീന ലലകമറയ്  ഫണയ്)  ഗ്രഭാന്റെനിനയ് സമര്പനിക്കുന്നേതനിനഭായനി

തയ്യെഭാറഭാക്കനി കസറയ് ലലവല് സനിയറനിലാംഗയ് കേമ്മേനിറനി മുമ്പഭാലകേ സമര്പനിചനിട്ടുണയ്. 
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ഭക്ഷല ഗകവഷേണ വനികേസന കേഗൗണ്സനില്

19 (*169) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ് :
ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഭക്ഷല ഗകവഷേണ വനികേസന കേഗൗണ്സനില് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില്
ഇതനിലന്റെ ഉകദ്ദേശല ലക്ഷലങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഭക്ഷല  ഗുണനനിലവഭാര  നനിരതീക്ഷണ  ലകബഭാറടറനി,
ഭക്ഷല  സലാംസരണ  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രലാം,  തകദ്ദേശതീയ  ഭക്ഷലസഭാകങതനികേ  കകേഭാകളജയ്
എന്നേനിവ സഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇവയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭക്ഷല സലാംസരണ മൂലലവര്ദനിത പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് കവണ ഭഗൗതനികേ
സഭാഹചേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുന്നേതനിനയ് പ്രസ്തുത കേഗൗണ്സനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ഉണയ്.  ഏറവലാം  മനികേച ഗുണകമന്മയുള്ള പഭാചേകേത്തനിനുതകുന്നേ തരത്തനില്
ഭക്ഷണ പദഭാര്തങ്ങള  വനിപണനിയനിലലത്തനിക്കുകേ,  അനര്കദ്ദേശതീയ  തലത്തനില്
സസതീകേഭാരലമഭായ  ഗുണകമന്മയുലാം  സുരക്ഷനിതതസവലാം  ഉറപയ്  നല്കേനിലകേഭാണയ്  മനികേച
ഭക്ഷണപദഭാര്തങ്ങള  വനിപണനിയനിലലത്തനിക്കുന്നേതനിനഭാവശലമഭായ  മഭാനവകശഷേനിയുലാം
സഭാകങതനികേ വനിദലയുലാം വനികേസനിപനിലചടുക്കുകേ എന്നേനിവയഭാണയ് ഇതനിലന്റെ പ്രധഭാനലപട
ഉകദ്ദേശല ലക്ഷലങ്ങള. 

(ബനി)  ഉണയ്.  സനി.എഫയ്.ആര്.ഡനി.-യുലട കേതീഴനിലുള്ള ഭക്ഷലഗുണനനിലവഭാര നനിരതീക്ഷണ
ലകബഭാറടറനിയനില്  കലഭാകകേഭാത്തര  നനിലവഭാരലാം  പുലര്ത്തുന്നേതുലാം  എന.എ.ബനി.എല്.
അലകഡനികറഷേന ഉള്ളതുമഭായ ഒരു ലലമകഭാ ബകയഭാളജനി  ലഭാബുലാം ഒരു ലകേമനിക്കല്
ലഭാബുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുന.  പൂര്ണമഭായുലാം  യനവല്കൃത  സലാംവനിധഭാനകത്തഭാലട
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ ഇഗൗ ലഭാബുകേളനില് എലഭാവനിധ ഭക്ഷണ പദഭാര്തങ്ങളനിലുലാം ജലത്തനിലുലാം
അടങ്ങനിയനിരനിക്കുന്നേ  സൂക്ഷയ് മഭാണുക്കലളയുലാം  രഭാസപദഭാര്തങ്ങലളയുലാം  വനിശകേലനലാം
ലചേയ്യെഭാനുലാം  അവയുലട  ഗുണകമന്മയുലാം  സുരക്ഷനിതതസവലാം  കപഭാഷേകേ  മൂലലവലാം  ഉറപയ്
വരുത്തഭാനുലാം ഉള്ള സലാംവനിധഭാനമുണയ്.  കൂടഭാലത വനിവനിധ കേഭാര്ഷേനികേ ഉല്പന്നേങ്ങളനിലുലാം
ഭക്ഷലപദഭാര്തങ്ങളനിലുലാം കുടനിലവള്ളത്തനിലുലാം അടങ്ങനിയനിരനിക്കുന്നേ മഭായത്തനിലന്റെ അളവയ്
കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാനുലാം ശുചേനിതസ നനിലവഭാരലാം അറനിയുന്നേതനിനുലാം ലഭാബനില് സഗൗകേരലലാം ഉണയ്.
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ഉല്പഭാദനത്തനിലുലാം  ഭക്ഷല  സുരക്ഷയനിലുലാം  ഗുണകമന്മയനിലുലാം  തഭാല്പരലവലാം  അറനിവമുള്ള
യുവജനങ്ങളക്കുലാം  ഭക്ഷല  ഉല്പഭാദന  രലാംഗത്തയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ  മഭാകനജര്മഭാര്ക്കുലാം
പരനിശതീലനലാം നല്കുകേ;  ഭകക്ഷലഭാല്പഭാദനലാം,  ഭക്ഷല സുരക്ഷ,  മൂലല-വര്ദനിത ഉല്പന്നേങ്ങള,
ഗുണ കമന്മയുള്ള ഉല്പന്നേങ്ങള എന്നേനിങ്ങലന ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗലലത്ത സഭാരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന്നേ വനിഷേയങ്ങലളക്കുറനിചയ് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് അറനിവയ് നല്കുകേ;  കകേരളത്തനിലല
ഭക്ഷല  ഉല്പഭാദന  രലാംഗത്തയ്  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നേങ്ങള,  ശുചേനിതസലാം,  ശുചേനിതസ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  മുതലഭായവലയ  ആസദമഭാക്കനിയുള്ള  ലടയനിനനിലാംഗയ്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം
സലാംഘടനിപനിച്ചു  നടത്തുകേ;  എചയ്.എ.സനി.സനി.പനി.,  ജനി.എല്.പനി.  എന്നേതീ  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിചയ് നടത്തുകേ. ഫഡയ് കസഫനി സഭാനകഡര്ഡയ് ആക്ടയ് 2006
അനുസരനിചയ് മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നേങ്ങള വനിപണനിയനിലലത്തനിക്കുന്നേതനിനുലാം സലാംരലാംഭകേലര
സൃഷനിലചടുക്കുന്നേതനിനുലാം  കവണ  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  ലചേയ  നടപനിലഭാക്കുകേ
തുടങ്ങനിയ ലക്ഷലങ്ങലള അടനിസഭാനമഭാക്കനി നനിരനരമഭായനി പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള
ഭക്ഷല സലാംസയ് കേരണ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രത്തനില് സലാംഘടനിപനിക്കുന. സനി.എഫയ്.ആര്.ഡനി.-യുലട
കേതീഴനിലുള്ള  തകദ്ദേശതീയ  ഭക്ഷല  സഭാകങതനികേ  കകേഭാകളജയ്  എലാം.ജനി.  യണനികവഴനിറനിയനില്
അഫനിലനികയറയ് ലചേയനിട്ടുള്ള  ഒരു സസഭാശയ സഭാപനമഭാണയ്.  ഫഡയ് ലടകേയ് കനഭാളജനി &
കേസഭാളനിറനി  അഷേസറനസയ്  വനിഷേയത്തനില്  മൂന്നേയ്  വര്ഷേലത്ത  ബനിരുദ  കകേഭാഴലാം
(ബനി.എസയ്.സനി.) രണയ് വര്ഷേലത്ത ബനിരുദഭാനനര ബനിരുദ കകേഭാഴലാം (എലാം.എസയ്.സനി.)
ഇവനിലട നടത്തനിവരുന. 

(സനി) സനി.എഫയ്.ആര്.ഡനി.-യുലട ഗകവഷേണഫലമഭായനി നനിര്ജ്ജലതീകേരനിച വനിവനിധയനിനലാം
പചക്കറനികേളുലാം പഴങ്ങളുലാം,  കനരനിടയ്  കേഴനിക്കഭാവന്നേ പ്രഭാതല് മനിശനിതലാം,  സഭാക്കയ് ബഭാര്,
ടനിന്നേനിലടച ചേനിക്കനകേറനി എന്നേനിങ്ങലന ദതീര്ഘകേഭാലലാം കകേടുകൂടഭാലത സൂക്ഷനിക്കഭാവന്നേ
മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നേങ്ങള വനികേസനിപനിലചടുത്തനിട്ടുണയ്.  ഇവയുലട  സഭാകങതനികേ വനിദല
തഭാല്പരലമുള്ള  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  പരനിശതീലനത്തനിലൂലട  നല്കേനി  വരുന.  സനി.എഫയ്.ആര്.ഡനി
വനികേസനിപനിച  സഭാകങതനികേ  വനിദല  ഉപകയഭാഗനിചയ്  നനിര്ജ്ജലതീകേരനിചതുലാം  ശതീതതീകേരനിചതുമഭായ
പഴലാം,  പചക്കറനി ഉല്പന്നേങ്ങള വനിപണനിയനിലലത്തനിക്കുവഭാന  'ഫ്രൂടയ്  &  ലവജനിറബനിള
ഡതീലലഹകഡ്രെഷേന  യണനിറയ്  &ചേനില്ഡയ്  കസഭാകറജയ്'  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല
ഇലഞ്ഞനിയനില്  പണനി പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.  പ്രതനിദനിനലാം  2  ടണ് പഴലാം,  പചക്കറനി
സലാംസയ് കേരനിക്കുവഭാനുലാം 1250 ടണ് പഴലാം, പചക്കറനി ശതീതതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം കേഴനിയുന്നേ ഇഗൗ
പഭാന്റെനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  തഭാമസലാംവനിനഭാ  ആരലാംഭനിക്കണലമന്നേഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്.
വലവസഭായ അടനിസഭാനത്തനില് കൂടുതല് മൂലല വര്ദനിത ഉല്പന്നേങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന
'ലസന്റെര് കഫഭാര്  വഭാലദ്യു  ആഡഡയ്  കപ്രഭാഡക്ടയ്'  എന്നേ ഒരു  പദതനിയുലാം  സനി.എഫയ്.ആര്.ഡനി
ആസൂത്രണലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  13-ാം  പഞവതര  പദതനിക്കഭാലത്തയ്  മൂലലവര്ദനവയ്,
ഗുണകമന്മ  എന്നേതീ  കമഖലകേളനില്  മഭാനവകശഷേനി  വനികേസനിപനിക്കുവഭാനുലാം  ഭക്ഷല
ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനുലാം 2 ഫഡയ് ലടകേ യ്കനഭാളജനി കകേഭാകളജുകേളുലാം 3 ഭക്ഷല
ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബുകേളുലാം തുടങ്ങുവഭാന സനി.എഫയ്.ആര്.ഡനി. ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 
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പനി.എസയ്.സനി. പരതീക്ഷകേളുലട ഉള്ളടക്കവലാം ഘടനയുലാം പരനിഷ്കരനിക്കുന്നേതനിനുള്ള

നടപടനി

20 (*170) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :

ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :

ശതീ  .   സഹബനി ഈഡന :

ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പനി.എസയ്.സനി.  പരതീക്ഷകേളുലട  ഉള്ളടക്കവലാം  ഘടനയുലാം  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നേതനിനയ്

ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പരതീക്ഷ  നടത്തനിപനിലല  പരനിഷ്കരണത്തനിനയ്  ഏലതങനിലുലാം  സമനിതനിലയ

നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഒകര വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലതയുലാം,  ഒകര ശമ്പളവമുള്ള തസനികേകേളനികലക്കയ്

വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കുകവണനി  പ്രകതലകേലാം  പ്രകതലകേലാം  പരതീക്ഷകേള  നടത്തുന്നേതനിനയ്

പകേരലാം ഏകേതീകൃത പരതീക്ഷ നടത്തനി ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേലള ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നേ കേഭാരലലാം

ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മഭാറുന്നേ കേഭാലത്തനിനനുസൃതമഭായനി  പനി.എസയ്.സനി.യുലട  നടപടനികമങ്ങള

ലഘൂകേരനിചയ്  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റുകേള  കേഭാലവനിളലാംബലാം  കൂടഭാലത  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നേതനിനയ്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ)  ഉണയ്. ലതരലഞ്ഞടുപയ് നടത്തുന്നേ തസനികേയുലട കയഭാഗലത, കജഭാലനി സസഭഭാവലാം

എന്നേനിവയുലട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  ഓകരഭാ  പരതീക്ഷയുലടയുലാം  ഉള്ളടക്കവലാം  ഘടനയുലാം

നനിശയനിക്കുന്നേതയ്.  അതനിനുള്ള  സനിലബസയ്  തലന്നേ  വനിവനിധ  കമഭാഡമ്പ്യൂള  ആയനി

തരലാംതനിരനിക്കഭാറുണയ്. കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് ഇഗൗ സനിലബസയ് പരനിഷ്കരനിക്കഭാറുണയ്. 

(ബനി)   ഉണയ്.  കേമ്മേതീഷേന  അലാംഗങ്ങള  ഉളലപട  Academic,  Examination

ഉപസമനിതനികേള ഇതനിനഭായനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ഒകര  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതയുള്ള  തസനികേകേളനില്  വനിജ്ഞഭാപനലാം

പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളവയയ് ലപഭാതു ഒ.എലാം.ആര്.  പരതീക്ഷ നനിലവനില് ലകേ.പനി.എസയ്.സനി.

നടത്തുനണയ്.
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(ഡനി)  നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  അകപക്ഷകേരുലട എണലാം  1600  വലരയുള്ള
ലതരലഞ്ഞടുപ്പുകേളക്കയ്  ഓണ്ലലലന  പരതീക്ഷ  നടത്തനിവരുന.  ലപഭാതുവനില്  ഗസറഡയ്
തസനികേകേളുലാം അദലഭാപകേ തസനികേകേളുലാം ഒഴനിലകേയുള്ള തസനികേകേളുലട ലതരലഞ്ഞടുപനില്
അഭനിമുഖപരതീക്ഷ  ഒഴനിവഭാക്കഭാന  കേമ്മേതീഷേന  തതീരുമഭാനനിക്കഭാറുണയ്.   അഭനിമുഖലാം  ഉള്ള
ലതരലഞ്ഞടുപ്പുകേളക്കയ്  ഒന്നേനിലധനികേലാം  കബഭാര്ഡുകേള  ഒകര  ദനിവസലാം  കേമ്മേതീഷേലന്റെ
വനിവനിധ ഒഭാഫതീസുകേളനില് രൂപതീകേരനിചയ് അഭനിമുഖലാം കവഗത്തനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിവരുന.
ഇതുകൂടഭാലത  പനി.എസയ്.സനി.യുലട  വജ്രജൂബനിലനി  ആകഘഭാഷേത്തനിലന്റെ  പ്രഖലഭാപനിത
ലക്ഷലത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  2016  വലരയുള്ള ലസലക്ഷന നടപടനികേള തതീര്പഭാക്കുകേ
എന്നേ  ലക്ഷലകത്തഭാലട  വലതലസ  കേമ്മേനിറനികേളുലാം  വനിഭഭാഗങ്ങളുലാം  രൂപതീകേരനിചയ്  2012  മുതലുള്ള
മുനഗണനഭാകമത്തനില്  റഭാങയ്  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം എത്തുന്നേ മഭായലാം കേലര്ന്നേ പഭാല്

21 (*171) ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ് :
ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടയ്  റസഭാഖയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇതരസലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം മഭായലാം കേലര്ന്നേ പഭാല് സലാംസഭാനത്തയ്
വലഭാപകേമഭായനി എത്തുനലണന്നേ റനികപഭാര്ടയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതയ്  തടയുന്നേതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തയ്
ആധുനനികേ  ലകബഭാറടറനികേള  സഭാപനിചയ്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
ഇവയുലട പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ) ഉണയ്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില് നനിനലാം പഭാലനിലന്റെ സഭാമ്പനിളുകേള
കശഖരനിചയ് സലാംസഭാനലത്ത ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷേണറുലട കേതീഴനിലുള്ള ലഭാബുകേളനില്
പരനികശഭാധനയയ്  വനികധയമഭാക്കഭാറുണയ്.   ഇതുകൂടഭാലത ലചേക്കുകപഭാസ്റ്റുകേള വഴനി  പഭാല്
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ലകേഭാണ്ടു വരുന്നേ ടഭാങര് കലഭാറനികേളനില് നനിനലാം സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചയ് പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണയ്.
പരനികശഭാധനയനില്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പഭാലനിക്കഭാത്ത  ബഭാനഡയ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നേ
സഭാപനത്തനിലന്റെ  കപരനില്  അഡ്ജൂഡനികക്കഷേനുലാം  മനുഷേലലന്റെ  ആകരഭാഗലത്തനിനയ്
ഹഭാനനികേരമഭാകുന്നേ  രഭാസപദഭാര്തങ്ങള  കചേര്ത്തനിട്ടുലണങനില്  കനിമനിനല്  കകേസ്സുലാം
രജനിസര് ലചേയവരുന.  ഫഡയ് കസഫനി  ആന്റെയ് സഭാനകഡര്ഡ്സയ് അകതഭാറനിറനി ഓഫയ്
ഇനഡലയുലട  നഭാഷേണല്  മനില്ക്കയ്  കേസഭാളനിറനി  സര്കവയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം,  ആലപ്പുഴ  എന്നേതീ  ജനിലകേളനില്  നനിനലാം  പഭാലനിലന്റെ  24  സഭാമ്പനിളുകേള
കശഖരനിചയ്  NABL  അലകഡനിറഡയ്  ലഭാബുകേളനില് പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുണഭായനി.
ഇവലയലഭാലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം പുലര്ത്തുന്നേതഭാലണന്നേയ്  കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില്  43  പഭാല്  സഭാമ്പനിളുകേള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ
ഭഭാഗങ്ങളനില്  നനിനലാം  പരനികശഭാധനയ്ലക്കടുത്തതനില്  2  സഭാമ്പനിളുകേള  മഭാത്രകമ
ഗുണനനിലവഭാരമനിലലന്നേയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുള.  എന്നേഭാല് മനുഷേലശരതീരത്തനിനയ് ഹഭാനനികേരമഭായ
യഭാലതഭാനലാം ഇഗൗ പഭാലനില് കേലണത്തനിയനിടനില. 

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ് ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷേണറുലട കേതീഴനില് തനിരുവനനപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  എന്നേതീ  ജനിലകേളനില്  ഫഡയ്  ലടസനിലാംഗയ്  ലഭാബുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  ഇഗൗ  ലഭാബുകേലളലഭാലാം  തലന്നേ  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം
കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  ആധുനനികേ  സജ്ജതീകേരണങ്ങള  ഉള്ളവയഭാണയ്.  ഇതനില്
തനിരുവനനപുരത്തുലാം  എറണഭാകുളത്തുമുള്ള  ലഭാബുകേളക്കയ്  കദശതീയ  അലാംഗതീകേഭാരമഭായ
NABL  അലകഡനികറഷേന ലഭനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞു.  കകേഭാഴനികക്കഭാടുള്ള ലഭാബനിനയ്   NABL
അഅ്രകേഡനികറഷേന  ലഭനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവസഭാന  ഘടത്തനിലഭാണയ്.
ഇതുകൂടഭാലത ലചേക്കുകപഭാസ്റ്റുകേളനില് വചയ്  തലന്നേ പഭാലുളലപലടയുള്ള ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട
സഭാമ്പനിള പരനികശഭാധനിക്കുന്നേതനിനുള്ള 2 ലമഭാലലബല് ലടസയ് റനിലാംഗയ് ലഭാബുകേള തനിരുവനനപുരലാം,
കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് എന്നേതീ ജനിലകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ് പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന.

ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപനിലന്റെ പരനികശഭാധന കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന നടപടനി

22 (*172) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപനിലന്റെ പരനികശഭാധന കേഭാരലക്ഷമമല എന്നേ പരഭാതനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി) കേഭാല്സലലാം കേഭാര്സബഡയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് പഴുപനിച മഭാമ്പഴവലാം മഭായലാം കചേര്ന്നേ
പഭാലുലാം വനിപണനിയനില് സുലഭമഭാകുന്നേതയ് ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാവകുപനിലന്റെ പരനികശഭാധനയുലട
കുറവലകേഭാണഭാലണന്നേതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാവകുപനിലന  ശക്തനിലപടുത്തനി  സലാംസഭാനലത്ത  പ്രമുഖ
പചക്കറനി  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിലുലാം  ലചേക്കുകപഭാസ്റ്റുകേളനിലുലാം  നനിരനര  പരനികശഭാധന  നടത്തനി
മഭായലാം കേലര്ന്നേ ഭക്ഷലവസ്തുക്കള പനിടനിലചടുക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ) ഇല.

(ബനി)  ഇല.

(സനി)  നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  സലാംസഭാനലത്ത പചക്കറനി മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്
നനിനലാം ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളനില് നനിനലാം പചക്കറനികേളുലടയുലാം മറയ്  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലടയുലാം
സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചയ്  ഫഡയ്  ലടസനിലാംഗയ്  ലഭാബുകേളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി
നനിയമഭാനുസൃത നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

വര്ക്കനിലാംഗയ് സഭാനകഡര്ഡയ് ബഭാലനസുകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം

23 (*173) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലതീഗല് ലമകടഭാളജനി വകുപനില്  2016-17  വര്ഷേത്തനില് വര്ക്കനിലാംഗയ് സഭാനകഡര്ഡയ്
ബഭാലനസുകേള വഭാങ്ങഭാന എത്ര തുകേ ലചേലവഴനിചനിട്ടുലണന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ വര്ക്കനിലാംഗയ് സഭാനകഡര്ഡയ് ബഭാലനസുകേള ഗുണ നനിലവഭാരമുള്ളതഭാകണഭാലയന്നേയ്
പരനികശഭാധനിക്കഭാന  ഇവഭാലുകവഷേന  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  പ്രസ്തുത
കേമ്മേനിറനിയനിലല അലാംഗങ്ങള ആലരഭാലക്ക;

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ തവണ വകുപനില് വഭാങ്ങനിയ വര്ക്കനിലാംഗയ് സഭാനകഡര്ഡയ് ബഭാലനസുകേള
ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകണഭാ;  ഇലലങനില് ഇവയുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം സഭാക്ഷല
ലപടുത്തനിയ കേമ്മേനിറനിലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലലപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന):

(എ)  2016-17  വര്ഷേത്തനില്  വര്ക്കനിലാംഗയ്  സഭാനകഡര്ഡയ്  ബഭാലനസുകേള
വഭാങ്ങഭാന 80,33,742 രൂപ ലചേലവഴനിച്ചു.

(ബനി)  ഉണയ്.  വര്ക്കനിലാംഗയ്  സഭാനകഡര്ഡയ്  ബഭാലനസുകേളുലട  സഭാമ്പനിള
ഇവഭാലുകവഷേനഭായനി  ലതീഗല്  ലമകടഭാളജനി  ഉത്തര  കമഖല  ലഡപമ്പ്യൂടനി  കേണ്കടഭാളര്
ശതീ. ലഎ. രഭാമപ്രസഭാദലഷേടനി ലചേയര്മഭാനുലാം, ശതീമതനി സുജ കജഭാസഫയ്. ലകേ (അസനിസന്റെയ്
കേണ്കടഭാളര്,  ലസനടല്  ലഭാബയ്)  ശതീ.  എസയ്.  വനി.  മകനഭാജയ്  കുമഭാര്  (അസനിസന്റെയ്
കേണ്കടഭാളര്,  ഇടുക്കനി),  ശതീ.  ബനി.  ലഎ.  ലലശലഭാസയ്  (അസനിസന്റെയ്   കേണ്കടഭാളര്,
ലലഫ്ലെെയനിലാംഗയ്  സസഭാഡയ്,  ലകേഭാലലാം)   ശതീ.  എസയ്.  എസയ്.  അഭനിലഭാഷേയ്  (അസനിസന്റെയ്
കേണ്കടഭാളര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്)  ശതീ.  ലകേ.  എലാം.  മുഹമ്മേദയ് ഇസഭായനില്  (ഇനലസക്ടര്,
മൂവഭാറ്റുപുഴ),  ശതീ.  സുധതീപയ്.  ലകേ.  വനി.  (ഇനലസക്ടര്,  സര്ക്കനിള-II,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്)
എന്നേതീ നനിര്വഹണ ഉകദലഭാഗസര് അലാംഗങ്ങളുമഭാണയ്.  കൂടഭാലത External Technical
Expert  ആയനി  തൃശ്ശൂര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജനിലല  അസനി.  ലപ്രഭാഫസര്
ശതീ.  അനതീഷേയ്  ബഭാബു  ലകേ.-ലയകടനി  സഭാമ്പനിള  ഇവഭാലുകവഷേന  പ്രകനിയയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുമുണയ്.  ലടസയ്  നടപടനികമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ലടണര്  ലഭനിച
സഭാപനങ്ങള സലലപ ലചേയ വര്ക്കനിലാംഗയ് സഭാനകഡര്ഡയ് ബഭാലനസുകേളുലടലയലഭാലാം
ഇവഭാലുകവഷേന  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  സര്ടനിഫനികക്കഷേന  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി  ശതീമതനി  ആര്.  റതീന  കഗഭാപഭാല്, ലചേയര്കപഴനഭായുലാം,
ശതീമതനി സുജ കജഭാസഫയ്.  ലകേ,  അസനിസന്റെയ്  കേണ്കടഭാളര്,  ലസനടല് ലഭാബയ്,  ശതീ.
എസയ്.  വനി.  മകനഭാജയ്  കുമഭാര് (അസനിസന്റെയ്  കേണ്കടഭാളര്,  ഇടുക്കനി),  ശതീ.  ബനി.  ലഎ.
ലലശലഭാസയ് (അസനിസന്റെയ് കേണ്കടഭാളര്, ലലഫ്ലെെയനിലാംഗയ് സസഭാഡയ്, ലകേഭാലലാം),  ശതീ. എസയ്.
എസയ്.  അഭനിലഭാഷേയ്  (അസനിസന്റെയ്  കേണ്കടഭാളര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്),  ശതീ.  ലകേ.  എലാം.
മുഹമ്മേദയ്  ഇസഭായനില്  (ഇനലസക്ടര്,  മൂവഭാറ്റുപുഴ),  ശതീ.  സുധതീപയ്.  ലകേ.  വനി.
(ഇനലസക്ടര്  സര്ക്കനിള-II,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്)  എന്നേതീ  നനിര്വഹണ  ഉകദലഭാഗസര്
അലാംഗങ്ങളഭായനി ഒരു ഇവഭാലുകവഷേന കേമ്മേനിറനിയുലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി) 2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില്  20 കേനി.ഗ്രഭാലാം വര്ക്കനിലാംഗയ്  സഭാനകഡര്ഡയ്
ബഭാലനസുകേള  (21  എണലാം)  200 ഗ്രഭാലാം  വര്ക്കനിലാംഗയ്  സഭാനകഡര്ഡയ്  ബഭാലനസുകേള
(21  എണലാം) 50  കേനി.  ഗ്രഭാലാം വര്ക്കനിലാംഗയ് സഭാനകഡര്ഡയ് ബഭാലനസുകേള  (20  എണലാം)
എന്നേനിവ  യഥഭാകമലാം  M/s.  Accurate  Trade  Links,  M/s.  Thulabhavan,  M/s.
Accurate  Trade  Links  എന്നേതീ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിന്നേയ്  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.
ഇതനില് 20  കേനി.  ഗ്രഭാലാം കേപഭാസനിറനിയനിലുള്ള 11  വര്ക്കനിലാംഗയ് സഭാനകഡര്ഡയ് ബഭാലനസുകേള
ഇകപഭാള ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന കയഭാഗലമല. ടനി വര്ക്കനിലാംഗയ് സഭാനകഡര്ഡയ് ബഭാലനസുകേളക്കയ്
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വഭാറന്റെനി  പനിരതീഡയ്  നനിലവനിലുള്ളതനിനഭാല്  പ്രവര്ത്തന  തകേരഭാര്  പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനഭായനി
അവ വനിതരണലാം ലചേയ  M/s. Accurate Trade Links  സഭാപനത്തനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭാണയ്. ടനി ബഭാലനസുകേള വഭാങ്ങുന്നേതനിലന്റെ
ലടണര് നടപടനികമങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ടനി  വര്ക്കനിലാംഗയ്  സഭാനകഡര്ഡയ്  ബഭാലനസുകേളുലട
സഭാമ്പനിള ഇവഭാലുകവഷേന 12-3-2014-ല് വകുപനിലല ലഡപമ്പ്യൂടനി കേണ്കടഭാളര്മഭാരഭായ
ശനിമതനി റതീന കഗഭാപഭാല്, ശതീ. ടനി.  ലലശകലഷേയ് കുമഭാര് എന്നേനിവരുലട കനതൃതസത്തനില്
ഒരു ടതീലാം രൂപതീകേരനിചയ്  External  Technical  Expert  Sri.  Abdulla.  P,  KUSAT,
Kochi-ലയ കൂടനി ഉളലപടുത്തനി കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ. പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനിയുലട
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയഭാണയ്
20 കേനി. ഗ്രഭാലാം, 50 കേനി. ഗ്രഭാലാം, 200 ഗ്രഭാലാം ബഭാലനസുകേള വഭാങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  എന്നേഭാല്
വഭാങ്ങനിയ  21  എണലാം  20  കേനി.ഗ്രഭാലാം  വര്ക്കനിലാംഗയ്  സഭാനകഡര്ഡയ്  ബഭാലനസുകേളനില്
11 എണലാം വഭാറന്റെനി പനിരതീഡനിനുള്ളനില് തലന്നേ തകേരഭാറനിലഭാവകേയുലാം അതയ് പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനയ്
കേത്തനിടപഭാടുകേള  നടത്തനി  വരനികേയുമഭാണയ്.  ടനി  തകേരഭാര്  പരനിഹരനിക്കുന്നേതുവലര
20 കേനി. ഗ്രഭാലാം വര്ക്കനിലാംഗയ് സഭാനകഡര്ഡുകേളുലട വഭാങ്ങലുമഭായനി ബന്ധലപടയ്  Security
Deposit  ആയനി M/s Accurate Trade Links-ല് നനിനലാം വഭാങ്ങനിയനിട്ടുള്ള 1,80,757
രൂപ മടക്കനി നല്കുന്നേതല.

ലലസബര് കുറകൃതലങ്ങള തടയുന്നേതനിനുലാം കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനുലാം പദതനി

24 (*174) ശതീ  .   എലാം  .   നഗൗഷേഭാദയ് :

ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജയ് :

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :

ശതീ  .    പുരുഷേന  കേടലുണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലലസബര്  കുറകൃതലങ്ങള  സലാംസഭാനത്തയ്  വര്ദനിച്ചു  വരുന്നേതഭായനി

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലലസബര്  കുറകൃതലങ്ങള  തടയുന്നേതനിനുലാം  ഇന്റെര്ലനറയ്,  ഇ-ലമയനില്

തുടങ്ങനിയവ സുരക്ഷനിതമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേതയ് സലാംബന്ധനിച്ചുലാം ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്

കബഭാധവല്ക്കരണലാം നല്കേഭാന എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതന്നേയ്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) ലലസബര് കലഭാകേലത്ത ചേതനിക്കുഴനികേലള സലാംബന്ധനിചയ് സ്കൂള - കകേഭാകളജയ്
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വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  അവകബഭാധലാം നല്കുന്നേതനിനഭായനി  സ്റ്റുഡന്റെയ്  കപഭാലതീസയ്  കകേഡറയ്
പദതനി മുകഖന നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഏലതലഭാലാം  വകുപ്പുകേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണയ്  പ്രസ്തുത
കബഭാധവല്ക്കരണ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നേലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില. എന്നേഭാല് കസഭാഷേലല് മതീഡനിയ, വനിവര സഭാകങതനികേ
വനിദല,  ഡനിജനിറല്  ലടകകഭാളജനി  എന്നേനിവയുലട  ദുരുപകയഭാഗലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന്നേതഭായനി
കേഭാണുനണയ്. 

(ബനി)  ലലസബര് കുറകൃതലങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം അതനിലന്റെ ഭവനിഷേലത്തുകേലള കുറനിച്ചുലാം
വനിവനിധ കപഭാലതീസയ് ജനിലകേളനിലുള്ള ലലസബര് ലസല്ലുകേള, ലലഹലടകേയ് ലലകലാം എനകേസയറനി
ലസല്,  സലാംസഭാന  ലലസബര്  ലലകലാം  കപഭാലതീസയ്  കസഷേന  എന്നേനിവയുലട
കനതൃതസത്തനില് സ്കൂളുകേള, കകേഭാകളജുകേള, വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗത്തയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ മറയ്
സഭാപനങ്ങള,  റസനിഡന്റെയ്സയ്  അകസഭാസനികയഷേനുകേള,  ദൃശല-ശവല-പത്ര  മഭാധലമങ്ങള
എന്നേനിവ മുഖഭാനരലാം കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തനി വരുനണയ്.  കൂടഭാലത ലലസബര്
ലസല്ലുകേള മുഖഭാനരലാം സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന്നേ കഭാസ്സുകേളനില് ലലസബര് കുറകൃതലങ്ങള
തടയുന്നേതനിലന  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം ലമഭാലലബല്  കഫഭാണ്,  ഇന്റെര്ലനറയ്,  ഇ-ലമയനില്
എന്നേനിവ  വഴനി  വരുന്നേ  വലഭാജ  സകന്ദശങ്ങള  സലാംബന്ധനിചയ്  കപഭാലതീസനിലന
അറനിയനികക്കണ ആവശലകേതലയക്കുറനിച്ചുലാം വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം
കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തനിവരുനണയ്.  ഇത്തരലാം  വലഭാജ  സകന്ദശങ്ങലളക്കുറനിച്ചുള്ള
പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടഭാല് ഇഗൗ കേഭാരലലാം കപഭാലതീസനിലന്റെ ഒഗൗകദലഭാഗനികേ കഫയ്സയ്
ബുക്കയ്  കപജയ്  വഴനിയുലാം മറയ്  മഭാധലമങ്ങളനിലൂലടയുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങലള അറനിയനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(സനി) സ്റ്റുഡന്റെയ് കപഭാലതീസയ് കകേഡറയ് പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലല പരനിശതീലനത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കകേഡറ്റുകേളക്കയ്  ലലസബര്  കുറകൃതലങ്ങലളക്കുറനിചയ്  കബഭാധവല്ക്കരണ
കഭാസ്സുകേള  നടത്തഭാറുണയ്.  കപഭാലതീസയ്  വകുപനിലന്റെ ലലസബര് ലസലനിലല ഉകദലഭാഗസരുലാം
പുറകമ നനിനള്ള വനിശനിഷ ഫഭാക്കല്റനികേളുമഭാണയ് കഭാസ്സുകേള ലലകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്നേതയ്.
ഇതനിനുപുറകമ  സലാംസഭാന  ലഎ.റനി.  മനിഷേനുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  പരതീക്ഷണ
അടനിസഭാനത്തനില് തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിലല ലതരലഞ്ഞടുത്ത 10 എസയ്.പനി.സനി.
സ്കൂളുകേള മുകഖന വനിവര സഭാകങതനികേവനിദല സലാംബന്ധനിചയ് അടനിസഭാന പരനിശതീലനലാം
നല്കുകേയുണഭായനി. സ്റ്റുഡന്റെയ് കപഭാലതീസയ് കകേഡറയ് പദതനി പ്രകേഭാരലാം സലാംഘടനിപനിക്കുന്നേ
അവധനിക്കഭാല  കേലഭാമ്പുകേളനില്   ലലസബര്  കുറകൃതലങ്ങള  പ്രകതലകേ  വനിഷേയമഭായനി
ഉളലക്കഭാള്ളനിച്ചുലകേഭാണയ് കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസ്സുകേള നല്കേനി വരുനണയ്.
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(ഡനി) വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപയ്,  ഇനഫര്കമഷേന ലടകകഭാളജനി വകുപയ്,  നനിയമ വകുപയ്,
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപയ്,  എലലകസയ് വകുപയ്,  യുവജന കേമ്മേതീഷേന,  സഭാമൂഹലകക്ഷമ
വകുപയ്,  സ്കൂളുകേള,  കകേഭാളജുകേള,  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗത്തയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ  മറ്റു
സഭാപനങ്ങള എന്നേനിവയുലട സഹകേരണലാം പ്രസ്തുത പദതനിക്കയ് ലഭനിച്ചുവരുന. 

ഭനിന്നേകശഷേനിക്കഭാരുലട പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി പദതനികേള

25 (*175) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നേപനിള്ളനി :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഭനിന്നേകശഷേനിക്കഭാരുലട പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതയ്; ഇക്കഭാരലത്തനിനഭായനി കകേന്ദ്രസഹഭായലാം ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഭനിന്നേകശഷേനിക്കഭാര്ക്കഭായുള്ള സമഗ്ര ആകരഭാഗല പരനിരക്ഷഭാപദതനികേളക്കഭായനി
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സസഭാവലലാംബന  പദതനിയനില്  നനിനലാം  സഹഭായലാം  ആവശല
ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഇക്കഭാരലത്തനിലുള്ള കകേന്ദ്രനനിലപഭാടയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ഭനിന്നേകശഷേനിക്കഭാരുലട  പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള
പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. കേഭാഴലലവകേലലമുള്ള അഡസകക്കറ്റുമഭാര്ക്കയ് റതീകഡഴയ് അലവനസയ്

2. അലാംഗപരനിമനിത വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് കസഭാളര്ഷേനിപയ്

3. കേഭാഴലലവകേലലമുള്ള അമ്മേമഭാര്ക്കയ് ധനസഹഭായലാം

4. വനികേലഭാലാംഗ  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്  നനിനലാം  5000  രൂപ
ധനസഹഭായലാം

5. വനികേലഭാലാംഗരഭായ  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുലട  ലപണ്മക്കളക്കയ്/
വനികേലഭാലാംഗരഭായ  ലപണ്കുടനികേളക്കയ്  10000  രൂപ  വനിവഭാഹ
ധനസഹഭായലാം

6. CDMRP-  കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി ഡനിലസബനിലനിറനി മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് ആന്റെയ്
റതീഹഭാബനിലനികറഷേന കപ്രഭാഗ്രഭാലാം
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7. അളഷേനികമഴയ്  റനികലറഡയ്  ഡനികസഭാഡര്  ലസഭാലലസറനി  ഓഫയ്
ഇനല (ARDSI) മറവനി കരഭാഗലാം ബഭാധനിചവലര സലാംരക്ഷനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
പദതനി

8. സ്കൂള വഴനി എപനിലലപനി ലകേയര്

9. പഭാലനിയലാം  ഇനല  വഴനി  നലടലനിനയ്  ക്ഷതലാം  ബഭാധനിചവര്ക്കയ്
സലാംരക്ഷണലാം.

10. കസറയ് കനഭാഡല് ഏജനസനി ലസന്റെര് (SNAC) വഴനി നഭാഷേണല്
ടസയ് ആക്ടയ് പരനിധനിയനില് വരുന്നേവര്ക്കയ് നനിയമപരമഭായ പരനിരക്ഷ.

11. ശദ  ചേഭാരനിറബനിള   ലസഭാലലസറനി  (NGO)  വഴനി  കേമ്പമ്പ്യൂടര്
പരനിശതീലനലാം.

12. ലഫഡകറഷേന  ഓഫയ്  ദനി  ലലബനഡയ്   (NGO)  വഴനി  കേഭാഴ
ലലവകേലലമുള്ളവര്ക്കയ് കേമ്പമ്പ്യൂടര് പരനിശതീലനലാം.

13. ഇനലലസറയ്  കപ്രഭാജക്ടയ്  വഴനി  ഓടനിസലാം  ബഭാധനിച  കുടനികേളക്കയ്
പരനിശതീലനലാം.

14. കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  IMHANS  വഴനി  ഡനിസനിക്ടയ്  ലലസകേലഭാടനികേയ്
റതീഹഭാബനിലനികറഷേന കപ്രഭാജക്ടയ് 

ഭനിന്നേകശഷേനിക്കഭാരുലട  അലാംഗപരനിമനിതനിയുലട  തതീവ്രത  ലഘൂകേരനിക്കുന്നേതനിനുലാം
പുനരധനിവഭാസലാം നടപഭാക്കുന്നേതുലാം ലക്ഷലമഭാക്കനി സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ മനിഷേന  'അനുയഭാത്ര'
കേലഭാമ്പയനിന എന്നേ കപരനില് ഒരു പദതനിക്കയ്  രൂപലാം നല്കുകേയുലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  അനുയഭാത്രയനിലൂലട  നടപഭാക്കുന്നേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കഭായുള്ള സവനികശഷേ തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡു
കേളുലട വനിതരണലാം.

2. അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കയ് ആകരഭാഗല ഇനഷേസറനസയ് പദതനി.

3. അലാംഗപരനിമനിതനികേള പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നേതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

4. ജനിലഭാ പ്രഭാരലാംഭ ഇടലപടല് കകേന്ദ്രങ്ങള.

5. നനിലവനിലുള്ള  ജനിലഭാ  പ്രഭാരലാംഭ  ഇടലപടല്  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട
ശഭാക്തതീകേരണലാം.
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6. ലമഭാലലബല് ഇന്റെര്ലവനഷേന യണനിറ്റുകേള

7. പ്രകതലകേ  കമഖലകേളനില് സനിരലാം ഇന്റെര്ലവനഷേന യണനിറ്റുകേള

8. ലസഷേലല് അങണവഭാടനികേള

9. കപ്രഭാജക്ടയ് ഓടനിസലാം

10. കേഭാകതഭാരലാം

11. കമഭാഡല്  ലലചേല്ഡയ്  റതീഹഭാബനിലനികറഷേന  ലസനറുകേള
(MCRC)

12. ലഹല്പയ് ലഡസയ്

13. തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട
ബഡ്സയ് സ്കൂളുകേളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശക്തനിലപടുത്തല്

14. കേറക്ഷന സര്ജറനികേള

15. സ്റ്റുഡന്റെയ് ഇനനികഷേലറതീവയ്

16. തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട   ബഡ്സയ്  റതീഹഭാബനി
ലനികറഷേന ലസന്റെറുകേളുലാം അസനിസഡയ്  ലനിവനിലാംഗയ് കഹഭാമുകേളുലാം

17. വലക്തനിഗത പരനിപഭാലന പഭാന

18. കദശതീയ ശനില്പശഭാല

19. അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കയ് ലതഭാഴനില് പരനിശതീലനത്തനിനുലാം സഭാകങതനികേ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കുമഭായനി വനിദഗ്ദ്ധ കകേന്ദ്രലാം

20. വനിവര വനിദലഭാഭലഭാസ വലഭാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങള (IEC)

കകേരള സലാംസഭാന വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ കകേഭാര്പകറഷേന വഴനി ഭനിന്നേകശഷേനിക്കഭാരുലട
പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന്നേ  പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. അലാംഗലലവകേലലമുള്ളവര്ക്കു  ആവശലമഭായ  ലലടലലസക്കനിള,
വതീല് ലചേയര്, കൃത്രനിമലലക്കകേഭാലുകേള, വഭാക്കര്, കചസയ്, കേണട,
ശവണ  സഹഭായനി  തുടങ്ങനിയ  സഹഭായ  ഉപകേരണങ്ങളുലട
സഗൗജനല വനിതരണലാം.

2. അലാംഗലലവകേലലമുള്ളവര്ക്കയ്  കവണ  ലലഹലടകേയ്  ലനിലാംബയ്,
ഇലകകഭാണനികേയ് വതീല് ലചേയര്,  ലഭാപയ് കടഭാപയ് തുടങ്ങനിയ ആധുനനികേ
ഉപകേരണ വനിതരണലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കയ് വനികധയമഭായനി
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3. ലലസഡയ് വതീല് ഘടനിപനിച സ്കൂടര് വനിതരണലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കയ്
വനികധയമഭായനി

4. അലാംഗലലവകേലലമുള്ളവര്ക്കയ് പുതനിയ സ്കൂടറനില്  ലലസഡയ് വതീല്
ഘടനിപനിക്കുന്നേതനിനയ് സബ്സനിഡനി

5. നഭാഷേണല് ഹഭാന്റെനികേലഭാപ്ഡയ് ഫനിനഭാനസയ് ആന്റെയ് ലഡവലപയ് ലമന്റെയ്
കകേഭാര്പകറഷേന വഴനിയുള്ള സസയലാംലതഭാഴനില് വഭായ/വനിദലഭാഭലഭാസ
വഭായ.

6. സസയലാം ലതഭാഴനിലനിനുള്ള ബഭാങയ് കലഭാണ് സബ്സനിഡനി

7. ബനി.പനി.എല്. വനിഭഭാഗത്തനിനയ് എന.എചയ്.എഫയ്.ഡനി.സനി. വഭായഭാ
സബ്സനിഡനി

8. ഗുരുതരമഭായ ലലവകേലലലാം ബഭാധനിച കുടനികേളക്കയ് സനിര നനികക്ഷപ
പദതനി

9. സസയലാം സഹഭായ സലാംഘങ്ങലള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കല്

10. തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി സഹകേരനിചയ് വനികേലഭാലാംഗ
പുനരധനിവഭാസ പദതനി- സലാംസഭാനതലത്തനില് നടപഭാക്കല്

11. വനികേലഭാലാംഗ സഗൗഹൃദ സഭാകങതനികേ പ്രദര്ശനവലാം  പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രവലാം

12. വനികേലഭാലാംഗരഭായ വകയഭാജനങ്ങളക്കയ് കവണനിയുള്ള വൃദസദനലാം
പരനിപഭാലനലാം

13. കേഭാഴലലവകേലലമുള്ള  യുവതതീ  യുവഭാക്കളക്കയ്  ടഭാലബറയ്/സഭാര്ടയ്
കഫഭാണ് നല്കുന്നേ പദതനി

ഭനിന്നേകശഷേനിക്കഭാരുലട സമഗ്ര പുനരധനിവഭാസവമഭായനി  ബന്ധലപടയ് എ.ഡനി.ലഎ.പനി.
പദതനിയനിലൂലട സഹഭായ ഉപകേരണങ്ങള വനിതരണലാം നടത്തുന്നേതനിനഭായനി 315 ലക്ഷലാം
രൂപ കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.  അനുയഭാത്രഭാ പദതനിയുലട നടത്തനിപനിനഭായനി
128 കകേഭാടനി രൂപ കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  അനുകൂല  സമതീപനമഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 
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ലഎ.ടനി. നയലാം

26 (*176) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :

ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :

ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് ഐ.ടനി. നയലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഐ.ടനി.  വനികേസനത്തനിനുലാം അഭനിവൃദനിക്കുമഭായനി എലനലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്

പ്രസ്തുത നയത്തനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നേലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത നയലാം നടപഭാക്കുവഭാന ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേള

സകേലക്കഭാണനിട്ടുണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ) ലഎ.ടനി. നയലാം 2017-ലന്റെ കേരടയ് രൂപകരഖ പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  ലപഭാതുജനങ്ങള,

ഇഗൗ കമഖലയനിലല വനിദഗയ് ദര് എന്നേനിവരനില് നനിനലാം ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷേലാം അനനിമ നയലാം പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നേതഭാണയ്.

(ബനി)  വനികദശത്തയ് നനിനലാം സസകദശത്തയ് നനിനമുള്ള ലഎ.ടനി.  നനികക്ഷപങ്ങളുലാം

വനിവരഭാധനിഷനിത വനിവര സഭാകങതനികേവനിദലയുലട വലഭാപനവലാം പരനിശതീലനവലാം യുവസലാംരലാംഭകേതസവലാം

കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നേതനിനുലാം  കൂടുതല്  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുന്നേതനിനുലാം,

ഓണ്ലലലനഭായുലാം ലമഭാലലബല് ഉപകേരണങ്ങള വഴനിയുലാം ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് ലമചലപട

കസവനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനുലാം  ലക്ഷലമനിടുന്നേ  കേരടയ്  നയത്തനിലന്റെ  പകേര്പയ്

അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

(സനി)  ഭരണതലത്തനില്  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങലളപറനി

അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുള്ള കേരടയ് നയരൂപകരഖയുലട  2.3  മുതല് 2.4.6  വലരയുള്ള

ഖണ്ഡനികേകേളനില് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ലവടനിക്കുറച കറഷേന വനിഹനിതലാം പുനനഃസഭാപനിക്കണലമന്നേ ആവശലലാം

27 (*177) ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലവടനിക്കുറച കറഷേന ഭക്ഷലധഭാനലലാം പുനനഃസഭാപനിക്കണലമനള്ള കകേരള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ആവശലകത്തഭാടയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പ്രതനികേരണലാം എനഭാണയ്; അരനി
വനിഹനിതലാം പുനനഃസഭാപനിക്കുലമന്നേ പ്രധഭാനമനനിയുലട ഉറപയ് പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉയര്ന്നേ വനില നല്കേനിയഭാല് മഭാത്രകമ രണയ് ലക്ഷലാം ലമടനികേയ് ടണ് അരനി
അധനികേമഭായനി നല്കുവഭാന കേഴനിയ എന്നേ കകേന്ദ്ര നനിര്കദ്ദേശലാം കറഷേന ക്ഷഭാമത്തനികലക്കുലാം
ലപഭാതുവനിപണനിയനിലല രൂക്ഷമഭായ വനിലക്കയറത്തനിനുലാം ഇടയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഗുരുതരമഭായ ഈ സഭാഹചേരലലാം  എപ്രകേഭാരലാം  കനരനിടഭാനഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേലതന്നേയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

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

(എ)  ലവടനിക്കുറച കറഷേന ഭക്ഷലധഭാനലലാം പുനനഃസഭാപനിക്കണലമനള്ള കകേരള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ആവശലലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിരസനിചനിരുന.  ബഹുമഭാനലപട ഭക്ഷല
വകുപ്പുമനനി തലത്തനിലുലാം ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി  തലത്തനിലുലാം ടനി വനിഷേയത്തനില്
കനരനിടയ്  കൂടനിക്കഭാഴകേള നടത്തനിയനിട്ടുലണങനിലുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഭക്ഷലധഭാനല വനിഹനിതലാം
വര്ദനിപനിച്ചു നല്കേനിയനിടനില.  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുള്ള ഭക്ഷലധഭാനല വനിഹനിതലാം നനിശയനിചതയ്
ഒരു ലപഭാതു മഭാനദണ്ഡത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭായതനിനഭാല് ഒരു സലാംസഭാനത്തനിനയ്
മഭാത്രമഭായനി ഇതനില് മഭാറലാം വരുത്തഭാന കേഴനിയനില എന്നേഭാണയ് കകേന്ദ്ര നനിലപഭാടയ്.

(ബനി)  ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തനിനയ് പ്രതനിവര്ഷേലാം 14.25 ലക്ഷലാം
ലമടനികേയ് ടണ് ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളഭാണയ് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതനിനുപരനിയഭായനി കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനില്  നനിന്നേയ്  അധനികേ  ഭക്ഷലധഭാനല  വനിഹനിതലാം  അനുവദനിച്ചു  നല്കേനിയനിടനില.
ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  ലഭലമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നേ
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട അളവയ് കേഴനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേങ്ങളനില് സലാംസഭാനത്തനിനയ്
ലഭലമഭായനിലക്കഭാണനിരുന്നേ ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട അളവനികനക്കഭാള കുറവഭായതയ്  ലപഭാതുവനിതരണ
സമ്പ്രദഭായലത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  മഭാത്രമല കറഷേന ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളനിലുണഭായ
ഇഗൗ കുറവയ്,  സമതീപകേഭാലത്തുണഭായ അരനി  വനില  വര്ദനവനിനയ്  ഒരു കേഭാരണമഭാണയ്.
അധനികേ  ഭക്ഷലധഭാനലലാം  OMSS/ഇക്കകണഭാമനികേയ്  നനിരക്കനില്  വഭാങ്ങഭാനഭാണയ്  കകേന്ദ്രലാം
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 
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(സനി)  അരനി  വനില  വര്ദനിക്കുന്നേ  സനിതനി  വനികശഷേലാം  വനിലയനിരുത്തനിയതനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില് അരനിമനിലയ് ല്ല് ഉടമകേളുലാം കബഭാക്കര്മഭാരുലാം കലഭാബനിയഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേതയ്

ഒഴനിവഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി  ബഹുമഭാനലപട  ഭക്ഷല  വകുപ്പുമനനിയുലട  കനതൃതസത്തനില്

ബന്ധലപട ഉകദലഭാഗസരുലട ഒരു സലാംഘലാം ആനഭാ പ്രകദശനിലല മനിലയ് ല്ല് ഉടമകേളുമഭായനി

പ്രശ  പരനിഹഭാരലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  ചേര്ച  നടത്തനി  അരനിയുലട  വനില  കൃത്രനിമമഭായനി

വര്ദനിപനിക്കുന്നേതയ്  തടയുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.  കൂടഭാലത

അരനിവനില നനിയനനിക്കുന്നേതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനത്തയ് സലലപകകേഭാ പ്രകതലകേലാം

അരനിക്കടകേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ആനയനില്  നനിന്നേലഭാലത  മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്

നനിന്നേയ് അരനി സലാംസഭാനത്തയ് ലഭലമഭാക്കനി വനിതരണലാം ലചേയതയ് വഴനി വനിലക്കയറലാം ഒരു

പരനിധനിവലര പനിടനിച്ചു നനിര്ത്തഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്. 

ഹൃകദഭാഗ ചേനികേനിതയള്ള ലസന്റെയ്

28 (*178) ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :

ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫയ് :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സസകേഭാരല  ഏജനസനികേലള  ഒഴനിവഭാക്കനി  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ

എചയ്.എല്.എല്. സലഫയ് ലകേയറനില് നനിനലാം ഹൃകദഭാഗ ചേനികേനിതയള്ള ലസന്റെയ് വഭാങ്ങണലമന്നേ

നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് പ്രസസ്തുത നനിര്കദ്ദേശലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കുറഞ്ഞവനിലയയ്  ലസന്റെയ്  നല്കേഭാലമന്നേ  നനിര്കദ്ദേശലാം  എചയ്.എല്.എല്.

ആകരഭാഗലവകുപനിനയ് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങനില് പ്രസസ്തുത ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനത്തനില് നനിനലാം ലസന്റെയ്

വഭാങ്ങനി പഭാവലപട കരഭാഗനികേളക്കയ് ആശസഭാസലാം നല്കുന്നേതനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ

ടതീചര്):

(എ)  ഹൃകദഭാഗ ചേനികേനിതയള്ള ലസന്റെയ് എചയ്.എല്.എല് ലലലഫയ്  ലകേയറനില്

നനിന്നേയ് വഭാങ്ങണലമന്നേ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടനില.

(ബനി&സനി) കുറഞ്ഞ വനിലയയ് ലസന്റെയ് നല്കേഭാലമന്നേ നനിര്കദ്ദേശലാം എചയ്.എല്.എല്

ആകരഭാഗല വകുപനിനയ് നല്കേനിയനിടനില. 
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ബഭാലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷേലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

29 (*179) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷേതീര് :
ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞയ് :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .  അബ്ദു  റബ്ബയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കുടനികേളുലട അവകേഭാശ സലാംരക്ഷണക്കഭാരലത്തനില് സലാംസഭാന ബഭാലഭാവകേഭാശ
കേമ്മേതീഷേലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ലകേഭാണയ്  എലനഭാലക്ക  കനടങ്ങള  സകേവരനിച്ചു  എന്നേയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലഭാ അലാംഗങ്ങലളയുലാം ഉളലപടുത്തനി കേമ്മേതീഷേന പൂര്ണമഭായ കതഭാതനില്
ആയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  തദനുസരണമഭായനി  കേമ്മേതീഷേലന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനില്
ലമചമുണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത കുടനികേള വനിവനിധതരത്തനിലുള്ള പതീഡനങ്ങളക്കനിരയഭാകുന്നേ
സലാംഭവങ്ങള  വര്ദനിച്ചുവരുന്നേ  സഭാഹചേരലത്തനില്  അതനിലന്റെ  കേഭാരണങ്ങള  പഠനിചയ്
പരനിഹഭാര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നേ  കേഭാരലത്തനില്  കേമ്മേതീഷേലന്റെ  സലാംഭഭാവന
എത്രകത്തഭാളമഭാലണന്നേയ് വനിലയനിരുത്തുകമഭാ?

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

(എ) കകേരളത്തനിലല വനിവനിധ ജനിലകേളനിലല ആദനിവഭാസനി കമഖലകേള കേമ്മേതീഷേന
സന്ദര്ശനിക്കുകേയുലാം  ടനി  പ്രകദശങ്ങളനില്  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്നേതുലാം  പഭാര്ശസവല്ക്കരനിക്ക
ലപടതുമഭായ  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗലാം  കുടനികേളുലട  സമഗ്ര  വനികേസനലാം  സഭാധലമഭാകുന്നേതനിനുലാം,
ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല പതീരുകമടയ് കതഭാടലാം കമഖലയനിലല കുടനികേളുലട കക്ഷമലാം,  സലാംസഭാനത്തയ്
ജയനിലുകേളനില്  കേഴനിയുന്നേ  തടവകേഭാരുലട   കുടനികേളുലട   അവകേഭാശങ്ങള  എന്നേനിവ
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നേതനിനുമുള്ള നടപടനികേള കേമ്മേതീഷേന സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനലത്ത
ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  ജനറല്  കേലണറനില്  നനിനലാം  വലതലസമഭായനി
കേലണര് സമ്പ്രദഭായലാം സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നേ എലഭാ സ്കൂളുകേലളയുലാം ജനറല് കേലണറനികലയയ്
മഭാറ്റുവഭാനുലാം  കുടനികേളനിലല  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയ്പയ്  സമ്പൂര്ണമഭാക്കുന്നേതനിനുലാം
എനകഡഭാസളഫഭാന ദുരനിതബഭാധനിത പ്രകദശങ്ങളനിലല കുടനികേളക്കയ് ആശസഭാസകമകുന്നേ
രതീതനിയനിലുള്ള പദതനികേള ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുകേയുലാം അതനിലന്റെ ഗുണഫലങ്ങള കുടനികേളക്കയ്
അനുഭവകയഭാഗലമഭാക്കനിയനിട്ടുമുണയ്.  കുടനികേളുലട  സ്കൂള  ബഭാഗുകേളുലട  അമനിതഭഭാരലാം
കുറയന്നേതനിനുലാം  നനിയനനിക്കുന്നേതനിനുമുള്ള  ശനിപഭാര്ശകേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
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ഭനിന്നേകശഷേനിക്കഭാരഭായ കുടനികേളുലട  കക്ഷമത്തനിനയ്  ഉതകുന്നേ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  കുടനികേലള
കഘഭാഷേയഭാത്രകേളനിലുലാം  മറ്റുലാം  പലങടുപനിക്കുന്നേതനിനയ്  നനിയനണങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനി
ലക്കഭാണ്ടുള്ള കേമ്മേതീഷേലന്റെ  ഉത്തരവലാം കുടനികേളക്കയ് ഏലറ  ആശസഭാസപ്രദമഭായനിട്ടുണയ്.
കുടനികേളലക്കതനിലരയുള്ള ലലലലാംഗനികേ കുറകൃതലങ്ങള തടയുന്നേതനിനുള്ള കപഭാകകഭാ ആക്ടയ്
2012  പ്രകേഭാരമുള്ള കുറകൃതലങ്ങളുലട വനിചേഭാരണ തസരനിതലപടുത്തുന്നേതനിനഭായനി  ജനിലഭാ
ലസഷേനസയ്  കകേഭാടതനികേലള  കപഭാകകഭാ  കകേഭാടതനികേളഭായനി  നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം  ലചേയ്യെഭാന
കേമ്മേതീഷേന ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുകേയുലാം സര്ക്കഭാര് നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.
ലലലലാംഗനികേ കുറകൃതലങ്ങളക്കയ് ഇരയഭാകുന്നേ കുടനികേളക്കയ് കകേരള വനികനിലാം  കകേഭാമ്പനകസഷേന
സതീമനില് നനിനലാം നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നേതനിനഭായനി പ്രസ്തുത സതീമനില് ആവശലമഭായ
തുകേ വകേയനിരുത്തുന്നേതനിനയ് കേമ്മേതീഷേന ശനിപഭാര്ശ പ്രകേഭാരലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
ലചേറനിയ  കുടനികേലള  ആപല്ക്കരവലാം  സഭാഹസനികേവമഭായ  കസഭാര്ട്സയ്  മതരങ്ങളനില്
ഏര്ലപടുത്തരുലതന്നേയ് കേമ്മേതീഷേന ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുകേയുലാം അതനിനനുസൃതമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരത്തനില് ബഭാലഭാവകേഭാശ ലലാംഘനവലാം നനികഷേധവലാം
നടക്കുന്നേ പ്രശങ്ങളനില് കേമ്മേതീഷേന സസകമധയഭായുലാം അലഭാലതയുലാം ഇടലപടുകേയുലാം ആര്ക്കുലാം
ഭയരഹനിതമഭായനി സമതീപനിക്കഭാന കേഴനിയുന്നേ തരത്തനില് പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാഴലവയകേയുലാം
ലചേയ്യുനണയ്. 

(ബനി) ഉണയ്.  ലചേയര്കപഴണുലാം ആറയ് അലാംഗങ്ങളുലാം അടങ്ങുന്നേതഭാണയ് കേമ്മേതീഷേന.
നനിലവനിലുള്ള ആറയ് അലാംഗങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തന കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിചതനിനഭാല് പുതനിയ
അലാംഗങ്ങലള  29-4-2017-ലല  സ.ഉ(പനി)  നമ്പര്  6/2017/SJD  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം
നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

സനി. & എ.ജനി. യുലട ഓഡനിറയ് റനികപഭാര്ടനിലല പരഭാമര്ശലാം

30 (*180) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷേയ് :
ശതീ  .   എന  .   വനിജയന പനിള്ള :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള ലനല്വയല് നതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം ലലാംഘനിച്ചുലകേഭാണയ് മുന
സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി  രൂപമഭാറലാം  വരുത്തഭാന നല്കേനിയ അനുമതനി സലാംബന്ധനിചയ്  സനി.  &
എ.ജനി.യുലട ഓഡനിറയ് റനികപഭാര്ടനിലല പരഭാമര്ശലാം (2017-ലല ഒന്നേഭാലാം നമ്പര് റനികപഭാര്ടയ്)
മുന  സര്ക്കഭാരനിലനതനിലര  ഉയര്ന്നേ  അഴനിമതനി  ആകരഭാപണലാം  ശരനിവയന്നേതഭാകണഭാ;
എങനിൽ ഇതനിലനക്കുറനിചയ് വനിശദമഭായ പരനികശഭാധന നടത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി) ഹരനിപഭാടയ് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനഭായനി ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നേ കേഭാരലത്തനിലുലാം
കകേഭാടയലാം നഗരത്തനിലല കകേഭാടയലാം ഇടനഭാഴനി പദതനിക്കഭായുലാം കകേഭാടനിമത ലമഭാബനിലനിറനി
ഹബയ് പദതനിക്കഭായുലാം കമകക്കടനിനയ് ഉത്തരവനിടതയ് മുന മുഖലമനനിയഭാലണന്നേയ് കപലരടുത്തയ്
പരഭാമര്ശലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  ഇക്കഭാരലത്തനിൽ  വനിശദ  പരനികശഭാധന
നടത്തഭാന തയ്യെഭാറഭാകുകമഭാ ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ)  2016 മഭാര്ചനിലവസഭാനനിച സനി. & എ.ജനി. യുലട റവനമ്പ്യൂ ലസക്ടര് ഓഡനിറയ്
റനികപഭാര്ടനിലല  (2017-ലല  1-ാം  നമ്പര്  റനികപഭാര്ടയ്)  അധലഭായലാം  4-ലല  4.5.5.4
ഖണ്ഡനികേയനിലല പരഭാമര്ശലാം,  നനിയമ വലവസകേള പഭാലനിക്കഭാലത ഭൂമനി  തരലാം മഭാറ്റുവഭാന
അനുമതനി  നല്കേനിലയന്നേതുമഭായനി  ബന്ധലപടതഭായനിരുന.  പ്രസ്തുത  പരഭാമര്ശനിത
ഖണ്ഡനികേയനിലല  വനിശദഭാലാംശങ്ങളനില്  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനിലല  ഹരനിപഭാടയ്  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനിനഭായനി  ഏലറടുത്ത സലലാം,  കകേഭാടയലാം ഇടനഭാഴനി പദതനിക്കഭായനി കകേഭാടയലാം
ടഗൗണനികനഭാടയ്  കചേര്ന്നേയ് ഏലറടുത്ത സലലാം,  കകേഭാടനിമഭാതഭാ ലമഭാബനിലനിറനി  ഹബ്ബനിനഭായനി
കകേഭാടയലാം തഭാലൂക്കനിലല നഭാടകേലാം വനികലജനില് നനിനലാം ഏലറടുത്ത സലലാം തുടങ്ങനിയവ
പരഭാമര്ശനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത ലനല്വയല് തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനിലല
10  (2)  വകുപനിലല  വലവസകേളക്കയ്  വനിരുദമഭായനി  നനികേത്തുവഭാന  അനുമതനി
നല്കേനിയതഭായഭാണയ് ഓഡനിറയ് പരഭാമര്ശലാം ഉണഭായനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇഗൗ വനിഷേയത്തനിനകമല്
തുടര് പരനികശഭാധന നടത്തുന്നേതയ് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിക്കുന്നേതഭാണയ്.

(ബനി)  കമല്  പ്രസഭാവനിച  സനി.&  എ.ജനി.-യുലട  റനികപഭാര്ടനിലല  പരഭാമര്ശനിത
ഖണ്ഡനികേയനിലല  വനിശദഭാലാംശങ്ങളനില്  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനില്  ഹരനിപഭാടയ്  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനിനഭായനി  സലലാം  ഏലറടുക്കുന്നേതനിനയ്  2008-ലല  കകേരളഭാ  ലനല്വയല്
തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം വകുപയ് 10 (2)-ലല വലവസകേളക്കയ് വനിരുദമഭായനി
അഡതീഷേണല് ചേതീഫയ് ലസകടറനി, ചേതീഫയ് ലസകടറനി, മുഖലമനനി എന്നേനിവര് അനുമതനി
നല്കേനിയതഭായുലാം  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണയ്.   കകേഭാടയലാം  ഇടനഭാഴനി  പദതനിക്കഭായനി  കകേരള
ലനല്വയല് തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനിലല 10 (2)  വകുപനിലല വലവസകേള
പഭാലനിക്കഭാലത പ്രനിനസനിപല് ലസകടറനി, റവനമ്പ്യൂ വകുപയ് മനനി, മുഖലമനനി എന്നേനിവര്
അനുമതനി  നല്കേനിയതഭായുലാം,  പ്രസ്തുത വനിഷേയലാം  7-10-2015-ലല  മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനലാം
7555 നമ്പര് ഇനമഭായനി പരനിഗണനിചയ് മുഖലമനനി അലാംഗതീകേരനിചതഭായുലാം പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണയ്.
കകേഭാടനിമഭാതഭാ ലമഭാബനിലനിറനി ഹബയ് പദതനിക്കഭായനി ലനല്വയല് തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ
നനിയമത്തനിലല  10  (2)  വകുപനിലല  വലവസകേള  പ്രതനിപഭാദനിചയ്  പ്രനിനസനിപല്
ലസകടറനി, ചേതീഫയ് ലസകടറനി, റവനമ്പ്യൂ വകുപ്പുമനനി എന്നേനിവര് അലാംഗതീകേരനിച ഓഫതീസയ്
കുറനിപയ് 8104-ാം നമ്പര് ഇനമഭായനി 20-1-2016-ലല മനനിസഭഭാ കയഭാഗത്തനില് നനിയമ
വലവസകേള പഭാലനിക്കഭാലത മുഖലമനനി അലാംഗതീകേരനിചതഭായുലാം പരഭാമര്ശനിക്കുന.  ഇഗൗ
വനിഷേയത്തനിനകമല്  തുടര്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  തതീരുമഭാന
ലമടുക്കുന്നേതഭാണയ്. 
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(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

ഇ.എ.ആര്.എ.എസയ്. പദതനി

1  (1411)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഇക്കകണഭാമനികയ്  ആന്റെയ്  സഭാറനിസനികയ്  വകുപനില്  ഇ.എ.ആർ.
എ.എസയ്.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എത്ര  സഭാറനിസനിക്കല്  അസനിസന്റെയ്  തസനികേകേളഭാണയ്
ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  ഇതനില് ഓകരഭാ ജനിലയലാം അനുവദനിക്കുന്നേ തസനികേകേള എത്ര;

(സനി)  ഈ പദതനി നടപഭാക്കുകമ്പഭാള സൃഷനിക്കുന്നേ തസനികേകേളക്കഭായനി വരുന്നേ
സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദലത എത്ര എന്നേറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  103  സഭാറനിസനിക്കല്  ഇനലവസനികഗറര്മഭാരുലട  അധനികേ  തസനികേകേള
സൃഷനിക്കുന്നേതനിനഭാണയ് ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്.

(ബനി)  ഓകരഭാ  ജനിലയലാം  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ  തസനികേകേളുലട  വനിവരലാം  ചുവലട
കചേര്ക്കുന :

പത്തനലാംതനിട - 2

ആലപ്പുഴ - 19

കകേഭാടയലാം - 10

എറണഭാകുളലാം - 13

തൃശ്ശൂര് - 14

പഭാലക്കഭാടയ് - 28

മലപ്പുറലാം -  5

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് -  1

വയനഭാടയ് -  3

കേണ്ണൂര് -  4

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് -  4

             ആലകേ - 103

(സനി) 3.66 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദലത വരുന്നേതയ്.
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പുതനിയ തസനികേകേള

2 (1412) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  പുതനിയ  തസനികേകേള  സൃഷനിചനിട്ടുലണങനില്  ഏലതലഭാലാം
തസനികേകേളനില് എവനിലടലയലഭാലമന്നേയ് ജനില തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയതഭായനി  സൃഷനിച  തസനികേയനിലല  ഒഴനിവകേള  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്
റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

പഭാചനിമടയനിലല ജലചൂഷേണ ഇരകേളക്കയ് നഷപരനിഹഭാരലാം

3 (1413) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേഭാക്കകകേഭാള  കേമ്പനനിയുലട  പഭാചനിമടയനിലല  ജലചൂഷേണ  ഇരകേളക്കയ്
നഷപരനിഹഭാരലാം  ഈടഭാക്കനി  നല്കുന്നേതനിനുള്ള  ബനില്  രഭാഷ്ട്രപതനി  തനിരനിചയച
സഭാഹചേരലത്തനില് തുടര്നടപടനിലയക്കുറനിചയ് ആകലഭാചേനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ജലചൂഷേണ  ഇരകേളക്കയ്  അര്ഹതലപട  നഷപരനിഹഭാരലാം  ഉറപഭാക്കഭാന
എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ വനിഷേയത്തനില് ഇനനിയുലാം കേഭാലതഭാമസമുണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന പ്രകതലകേ
ശദലചേലുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  24-2-2011-ല് കകേരള നനിയമസഭ പഭാസ്സഭാക്കനി,  ഗവര്ണര്,  രഭാഷ്ട്രപതനിയുലട
അനുമതനിക്കഭായനി  അയചനിരുന്നേ  കകേരള  പഭാചനിമട  ലകേഭാക്കകകേഭാള  ബനില്  രഭാഷ്ട്രപതനി
20-11-2015-നയ്  അനുമതനി  withhold  ലചേയയ്  തനിരനിചയചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.   പ്രസ്തുത ബനിലനിലല
വനിഷേയലാം  ഭരണഘടനയുലട  253-ാംഅനുകച്ഛദപ്രകേഭാരലാം  പഭാര്ലലമന്റെയ്  പഭാസ്സഭാക്കനിയ
2010-ലല ഗ്രതീന ലലടബമ്പ്യൂണല് ആക്ടനിലന്റെ പരനിധനിയനില് വരുന്നേതഭാണയ്.  ആയതനിനഭാല്
കകേരള  സലാംസഭാന  നനിയമസഭയയ്  ഇഗൗ  ബനില്  പുനരവതരനിപനിക്കഭാന  കേഴനിയനില
എന്നേഭാണയ് നനിയകമഭാപകദശലാം ലഭനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  നഷപരനിഹഭാരലാം കേമ്പനനിയനില് നനിനലാം
കനടനിലയടുക്കുവഭാന സഭാധലമഭായ മഭാര്ഗ്ഗലാം ഉകണഭാ എന്നേയ് നനിയമപരമഭായനി പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.
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ഇ-ഒഭാഫതീസയ് സലാംവനിധഭാനത്തനിലല സഭാകങതനികേ തകേരഭാറുകേള

4  (1414)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സഭാകങതനികേ തകേരഭാറുകേളമൂലലാം ഇ-ഓഫതീസയ് സലാംവനിധഭാനലാം നനിശലമഭായനി
ലസകകടറനിയറനിലല ഫയല് നതീക്കലാം പലകപഭാഴുലാം തടസ്സലപടുന്നേതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇ-ഓഫതീസയ്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലടയുള്ള  ഫയല്  നതീക്കത്തനിലല
നമ്പ്യൂനതകേലളപറനി  പഠനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിച വനിലയനിരുത്തലനിനയ്
തയ്യെഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി)  ഇ-ഗകവണനസയ്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലല പനിഴവകേള പരനിഹരനിചയ്  പ്രസ്തുത
സലാംവനിധഭാനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2017 മഭാര്ചയ്  മഭാസഭാനലലാം ഇ-ഫയലനിലാംഗയ് സനിസലാം കൂടുതലഭായനി ഉപകയഭാഗനിചതനിലന്റെ
ഫലമഭായനി ലസര്വറനിനുണഭായ പ്രവൃത്തനി ഭഭാരലാം കേഭാരണലാം,  ഇ-ഓഫതീസയ് സലാംവനിധഭാനലാം
3  മണനിയലാം  5  മണനിയലാം  ഇടയനില്  മന്ദഗതനിയനിലഭായനിരുന്നേതയ്  ശദയനില്ലപടനിരുന.
എന്നേഭാല്  ഏപ്രനില്  മഭാസകത്തഭാലട  ഇ-ഓഫതീസനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  സഭാധഭാരണ
നനിലയനിലഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   ഇ-ഓഫതീസയ്  സലാംവനിധഭാനത്തനില്  കനരനിട  പ്രയഭാസലാം  സലാംബന്ധനിചയ്
ആപനികക്കഷേന ലഡവലപറഭായ എന.ലഎ.സനി.-യുലട ടതീലാം,  കകേരളഭാ  കസറയ്  ലഎ.റനി.
മനിഷേലന്റെ സഭാകങതനികേ സഹഭായനികേള,  ലകേല്കടഭാണ്-ലന്റെ ലനറയ് വര്ക്കയ് ടതീലാം, SeMT
എന്നേനിവര്  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.
ലസകകടറനിയറനിലല  ഇ-ഓഫതീസയ് സലാംവനിധഭാനലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ ഹഭാര്ഡയ് ലവയര്,
ലനറയ് വര്ക്കയ്,  ലസര്വറുകേള എന്നേനിവയനില് പ്രശങ്ങലളഭാനലാം തലന്നേ ഇലലനലാം ഇവ
കുറമറ രതീതനിയനില് പ്രവര്ത്തന കയഭാഗലമഭാലണനലാം സനിതതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  എന്നേഭാല്
എന.ലഎ.സനി.  യുലട ഇ-ഓഫതീസയ് ആപനികക്കഷേന  /ലസര്വറനിലന്റെ ഭഭാഗത്തയ് കനരനിട
പ്രശലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  യഥഭാര്ത  വസ്തുത  ഇ-ഓഫതീസയ്  ആപനികക്കഷേന  നനിര്മ്മേനിച
എന.ലഎ.സനി.  വലക്തമഭാക്കനിയനിടനില.  കമല് പ്രശലാം സലാംബന്ധനിചയ് വകുപ്പുതലത്തനിലുലാം
ലസകടറനിതലത്തനിലുലാം  ചേതീഫയ്  ലസകടറനി  തലത്തനിലുലാം  ബന്ധലപടവരുമഭായനി  ചേര്ച
നടത്തുകേയുലാം,  ആപനികക്കഷേന  ലലസഡനില്  ഉണഭാകേഭാന  സഭാദലതയുള്ള  പ്രശങ്ങള
അടനിയനരമഭായനി പരനിഹരനിക്കുവഭാന എന.ലഎ.സനി.-യയ് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഇ-ഫയലനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം ലമചലപടുത്തുന്നേതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പുതനിയ
കസഭാഫയ് ലവയര് (ഇ-ഓഫതീസയ് Version 2) വനികേസനിപനിലചടുക്കഭാന, എന.ലഎ.സനി.-യുലട
പദതനി നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭലമഭാക്കഭാന ആവശലലപടനിട്ടുണയ്. 
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ലകേ.എ.എസയ്. നടപഭാക്കല്

5 (1415)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ലകേ.എ.എസയ്.  നടപഭാക്കുകേ വഴനി സലാംസഭാനത്തയ് സര്വതീസയ് കമഖലയനില്
വരുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നേ മഭാറങ്ങളുലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം എലനലഭാലാം എന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരനില് എത്രകപര്ക്കയ് കയഭാഗലതയുലട അടനിസഭാനത്തനില്
പ്രസ്തുത  സര്വതീസനില്  പ്രകവശനിക്കഭാന  കേഴനിയുലാം  എനലാം  ഇതയ്  നടപഭാക്കുകേ  വഴനി
ലസകകടറനിയറയ് ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് എലനങനിലുലാം നഷലാം സലാംഭവനിക്കുകമഭാ എന്നേ ആശങ
ലസകകടറനിയറയ് ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് ഉലണങനിൽ ആയലതലനനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലകേ.എ.എസയ്. നടപഭാക്കണലമന്നേയ് ആവശലലപടുന്നേ സലാംഘടനകേള ഏലതലഭാലാം
എനലാം,  എതനിര്പ്പുലാം  സമരവലാം  പ്രഖലഭാപനിച  സലാംഘടനകേള  ഏലതലഭാലാം  എനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സലാംസഭാനലത്ത ലമഭാത്തലാം സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര് എത്രലയനലാം ലകേ.എ.എസയ്.
തസനികേയനിലല നനിയമനലാം ഓകരഭാ വര്ഷേവലാം എത്രകപര്ക്കയ് ലഭനിക്കുലമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഉയര്ന്നേതലത്തനില്  ലപ്രഭാഫഷേണലുകേളുലട  കസവനലാം
ഉലണങനിലുലാം  ഇടത്തടനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  കേഴനിവറ  ഉകദലഭാഗസരുലട
കസവനലാം ലഭലമഭാകക്കണതനിലന്റെയുലാം പുതനിയ സകങതങ്ങള പരമഭാവധനി ഭരണരലാംഗത്തയ്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന ഉതകുലാംവനിധലാം ഒരു പുതുതലമുറ ഭരണരലാംഗകത്തയയ് കേടനവകരണതയ്
അനനിവഭാരലമഭാലണനലാം സര്ക്കഭാര് കേരുതുന.  അകതഭാലടഭാപലാം,  കേഭാരലക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം
ദുര്ബ്ബല കമഖലയനിലല പ്രശങ്ങളക്കയ് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാനുലാം ഒരു പുതനിയ കസവന
സലാംസഭാരലാം വളര്ത്തനിലയടുക്കഭാനുലാം കേഴനികയണതുണയ്.  വനികേസന രലാംഗത്തയ് കനരനിടുന്നേ
നനിരവധനി ലവല്ലുവനിളനികേള തരണലാം ലചേയ്യുവഭാനുലാം കകേരള അഡനിനനികസറതീവയ് സര്വതീസയ്
രൂപതീകേരണത്തനിലൂലട  ലക്ഷലമനിടുന.  കൂടഭാലത,  പദതനി  നനിര്വഹണതലത്തനിലല
പരനിചേയക്കുറവലാം  ലപ്രഭാഫഷേണലുകേളുലട  കുറവലാം  ഇതരവകുപ്പുകേളുലട  പ്രശങ്ങള
മനസ്സനിലഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള അപരലഭാപ്തതയുലാം ഉകദലഭാഗക്കയറത്തനിലല ചേനില നമ്പ്യൂനതകേളുലാം
ലകേ.എ.എസയ്. രൂപതീകേരനിക്കുന്നേതനിലൂലട മഭാറനിലക്കഭാണ്ടുവരഭാന കേഴനിയുലാം.

(ബനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവയ്  സര്വതീസയ്  രൂപതീകേരണലാം  സലാംബന്ധനിചയ്
ലസകകടറനിയറയ്  ജതീവനക്കഭാരുലട  സലാംഘടനകേള  ഒഴനിലകേയുള്ള  പ്രമുഖ  സര്വതീസയ്
സലാംഘടനകേള എലഭാലാംതലന്നേ അനുകൂല അഭനിപ്രഭായമഭാണയ് പ്രകേടനിപനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

(ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 
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പനി.എസയ്.സനി. നനിയമനലാം

6 (1416)  ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേകശഷേലാം എത്രകപര്ക്കയ് വയനഭാടയ്
ജനിലയനില് പനി.എസയ്.സനി. വഴനി നനിയമനലാം ലഭനിച്ചു;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നേകശഷേലാം  എത്ര  കപര്ക്കയ്
എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ് എകയ്കചേഞയ് മുഖഭാനരലാം വയനഭാടയ് ജനിലയനില് നനിയമനലാം ലഭനിച്ചുലവന്നേയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതുമുതല്  31-3-2017-വലര  വയനഭാടയ്
ജനിലയനില് 698 കപര്ക്കയ് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

എലാം.എല്.എ.-മഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നേ പദതനികേളുലട ഭരണഭാനുമതനി ഉത്തരവനിലന്റെ
പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി

7 (1417)  കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജയ് :
ശതീ  .   കറഭാഷേനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫയ്  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആസനി  വനികേസന  പദതനി,  ഫ്ളഡയ്  റനിലതീഫയ്,  പ്രഭാകദശനികേ  വനികേസന
ഫണയ് തുടങ്ങനിയവയനില് ഉളലപടുത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന എലാം.എല്.എ.-മഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നേ
പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് നല്കുന്നേ ഭരണഭാനുമതനി ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് അതതയ് എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കയ്
ലഭനിക്കുന്നേതനിനയ് ബന്ധലപട വകുപ്പുകേളക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളുലട പ്രതനിമഭാസ കപ്രഭാഗ്രസയ് റനികപഭാര്ടയ് അതതയ് ജനിലഭാ
വനികേസന  സമനിതനികേളനില്  ലഭലമഭാക്കഭാന  ബന്ധലപടവര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകമഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഉത്തരവകേളുകടയുലാം  കപ്രഭാഗ്രസയ്  റനികപഭാര്ടനിലന്റെയുലാം  പകേര്പ്പുകേള അതതയ്
എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട ഔകദലഭാഗനികേ ഇ-ലമയനില് വനിലഭാസത്തനിലുലാം എത്തനിക്കുന്നേതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  27-5-2004-ലല  സ.ഉ.(അ)247/2004/ധന.  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  പ്രകതലകേ

വനികേസന നനിധനി മുകഖനയുലാം, 11-6-2012-ലല സ.ഉ.(അ)332/2012/ധന.  ഉത്തരവയ്

പ്രകേഭാരലാം  ആസനി  വനികേസന  നനിധനി  മുകഖനയുലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  നനിശയനിക്കുന്നേ

പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  നല്കുന്നേ  ഭരണഭാനുമതനി  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പയ്  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കയ്

നല്കുവഭാന  വലവസയുണയ്.  ഫ്ളഡയ്  റനിലതീഫയ്  സലാംബന്ധനിച  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്

ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുന്നേ പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി ഉത്തരവയ് ലഭനിക്കുകമ്പഭാള തലന്നേ

അതതയ് എലാം.എല്.എ.-യയ് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് അയചയ് നല്കുനണയ്.

(ബനി)  21-6-2012-ലല സര്ക്കുലര് നമ്പര് 40/2012/ധന.  പ്രകേഭാരലാം പ്രകതലകേ

വനികേസന നനിധനി മുകഖനയുലാം 1-9-2015-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)7791/2015/ധന. ഉത്തരവയ്

പ്രകേഭാരലാം ആസനി വനികേസന നനിധനി മുകഖനയുലാം  നനിര്വഹനിക്കുന്നേ പ്രവൃത്തനികേളുലട പുകരഭാഗതനി

പ്രതനിമഭാസ  റനികപഭാര്ടയ്  ധനകേഭാരല  (കനഭാഡല്  ലസന്റെര്)  വകുപനിനയ്  സമര്പനിക്കഭാന

വലവസയുണയ്.

(സനി)  പരനികശഭാധനിക്കുന്നേതഭാണയ്. 

കകേരള അഡനിനനികസറതീവയ് സര്വതീസയ്

8 (1418) കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേരള അഡനിനനികസറതീവയ് സര്വതീസയ് നടപനില് വരുത്തുന്നേതനിനയ് വനികശഷേഭാല്

ചേടലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇലഭാലയങനില്  ആയതനിനുള്ള  നടപടനികമങ്ങള  എവനിലടവലരയഭായനി  എന്നേയ്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ലസഷേലൽ റൂൾസയ് പനി.എസയ്.സനി.യുലട പരനിഗണനയയ് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) കേരടയ് ലസഷേലൽ റൂൾസയ്-ലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ലകേ.എ.എസയ്.  രൂപതീകേരനിക്കുന്നേതയ് സലാംബന്ധനിചയ് ലസകകടറനിയറയ് ജതീവനക്കഭാരുലട

ആശങകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനയ്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  എന്നേയ്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?



80 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  3, 2017

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല. 

(ബനി-ഡനി) സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്

(ഇ)  കകേരള അഡനിനനികസറതീവയ്  സര്വതീസയ് രൂപതീകേരണലത്ത തുടര്ന്നേയ്  ലസകകടറനിയറയ്
ജതീവനക്കഭാരുലട ആശങകേള പരനിഹരനിക്കുന്നേതയ് സലാംബന്ധനിചയ് 13-1-2017-ല് ലസകകടറനിയറയ്
ജതീവനക്കഭാരുലട  സലാംഘടനകേളുമഭായനി  മുഖലമനനിയുലാം  15-2-2017-ല്  ചേതീഫയ്  ലസകടറനിയുലാം
ചേര്ച നടത്തുകേയുണഭായനി.  നടപടനിക്കുറനിപ്പുകേള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

കകേരള അഡനിനനികസറതീവയ് സര്വതീസയ്

9 (1419) ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദയ് ഹുസസന തങ്ങള : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഏലതലഭാലാം  വകുപ്പുകേലള  ലകേ.എ.എസയ്.-ൽ  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ലകേ.എ.എസയ്.  രൂപതീകേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിയമനങ്ങള
നടത്തുകമ്പഭാള സലാംവരണതതസലാം പഭാലനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംവരണലാം  പഭാലനിക്കണലമന്നേയ്  ഏലതങനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്  സമനിതനി
അഭനിപ്രഭായലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതനില്  എടുത്ത  നടപടനികേളുലട  വനിശദമഭായ
വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ലകേ.എ.എസയ്. നനിയമനങ്ങളുമഭായനി ബന്ധലപടയ് പനി.എസയ്.സനി. അകപക്ഷ
ക്ഷണനിക്കുന്നേ നടപടനികേളുലട വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആയതയ്  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  4-1-2017-ലല  G.O.(MS)No.1/17/P&ARD
നമ്പര് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി-ഡനി) സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്

ഫയല് അദഭാലത്തുകേള

10 (1420) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നേ  കശഷേലാം  ലസകകടറനിയറനിലല
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  ലകേടനിക്കനിടക്കുന്നേ  ഫയലുകേള  തതീര്പഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി  എത്ര
ഫയല്  അദഭാലത്തുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി;  വകുപയ്  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിവരലാം
നല്കേഭാകമഭാ ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി) മൂന്നേയ് മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല് ഫയല് അദഭാലത്തുകേള സലാംഘടനിപനികക്കണ
തഭാലണന്നേ  നനിര്കദ്ദേശലാം  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കുനകണഭാ;  ഫയല്  അദഭാലത്തുകേള
നടത്തനിയനിടനിലഭാത്ത ഏലതങനിലുലാം വകുപ്പുകേളുകണഭാ എന്നേയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മൂന്നേയ് മഭാസത്തനിലധനികേമഭായനി ഫയലുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാലത ലകേടനിക്കനിടക്കുന്നേ
തപഭാലുകേളുലട വനിവരലാം കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന. 

(ബനി)  മൂന്നേയ് മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല് ഫയല് അദഭാലത്തുകേള നടത്തുവഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം
എലഭാ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ലസകടറനിതലത്തനില്  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള
കൂടഭാറുണയ്. 

(സനി)  ലസകകടറനിയറനിലല  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  ലഭലമഭാക്കനിയ  പ്രതനിമഭാസ
പ്രവര്ത്തന പത്രനികേ അനുസരനിചയ്  തനമഭാസലാം ലഭലമഭാക്കുന്നേ തപഭാലുകേളനില്  88%-ത്തനിലുലാം
തനമഭാസത്തനില്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനണയ്.  പഞദനിന  ചേടലാം,  കസവനഭാവകേഭാശലാം
എന്നേനിവ നനിര്ബന്ധമഭായുലാം പഭാലനികക്കണതഭാലണന്നേ നനിര്കദ്ദേശവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

പരഭാതനി പരനിഹഭാരകവദനികേള

11  (1421)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാരുലട  കനതൃതസത്തനില്  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  കവദനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയ പരഭാതനി പരനിഹഭാര കവദനികേളനില് ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം
എത്ര  പരഭാതനികേള  വതീതലാം  ലഭനിച്ചുലവനലാം,  അതനിലലത്ര  പരഭാതനികേള  തതീര്പഭാക്കനിലയനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് മുഖലമനനിയുലട കനതൃതസത്തനില്  2015-ല്
നടത്തനിയ ജനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനികേളനില് ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം എത്ര പരഭാതനികേള വതീതലാം
ലഭനിച്ചുലവനലാം അതനിലലത്ര പരഭാതനികേളക്കയ് തതീര്പയ് കേല്പനിച്ചുലവനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  വനിശദ വനിവരലാം അനുബന്ധലാം-I ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

(സനി)  വനിശദ വനിവരലാം അനുബന്ധലാം- II ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്

195/2020
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കക്ഷമ പദതനികേളക്കയ് ആധഭാര്

12 (1422) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേരള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കക്ഷമ പദതനികേള അനുസരനിച്ചുലാം അലഭാലതയുമുള്ള
ആനുകൂലലങ്ങള ലഭനിക്കുന്നേതനിനയ് ആധഭാര് നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നേതയ് ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതയ് സലാംബന്ധനിചയ് സര്ക്കഭാര് നയലാം എനഭാണയ്;  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ആധഭാര് നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നേ സഭാഹചേരലലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ ലപനഷേന  അനുവദനിക്കുന്നേതനിനുലാം  സഭാമൂഹല  നതീതനി
വകുപനില് നനിനലാം കകേരള സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ മനിഷേനനില് നനിനലാം കനരനിടയ്  നല്കുന്നേ
വലക്തനിഗത  ആനുകൂലലങ്ങളക്കയ്  ആധഭാര്  ഇതുവലരയുലാം  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിടനില.
എന്നേഭാല് സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ലപനഷേന വനിതരണലാം കുറമറതഭാക്കഭാന ആധഭാര് ഒരു
തനിരനിചറനിയല്  കരഖയഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുനണയ്.   ആധഭാര്  ഇലഭാത്തവര്  മറയ്
ഏലതങനിലുലാം സര്ക്കഭാര് തനിരനിചറനിയല് കരഖ നല്കേനിയഭാലുലാം മതനിയഭാകുലാം.

(ബനി)  കക്ഷമ  പദതനികേള  അനുസരനിച്ചുള്ള  ആനുകൂലലങ്ങള  ലഭനിക്കുന്നേതനിനയ്
ആധഭാര് നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിടനില. 

(സനി)  ബഭാധകേമല. 

മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലലത്ത വനിവഭാദ ഉത്തരവകേള

13 (1423) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലലത്ത വനിവഭാദ ഉത്തരവകേള കേലണത്തഭാന ഈ
സര്ക്കഭാര് രൂപതീകേരനിച ഉപസമനിതനി എന്നേഭാണയ് നനിലവനില് വന്നേതയ്;  ഇതനിലല അലാംഗങ്ങള
ആലരഭാലക്കലയന്നേയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ലതറഭായ  എത്ര  ഉത്തരവകേളഭാണയ്  ഉപസമനിതനി
പരനികശഭാധനിചതയ്;  ഇതനില്  ചേടവനിരുദമഭായനി  കേണ  ഉത്തരവകേള  എത്ര;  ഇതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;
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(സനി)  ചേടവനിരുദമഭായ ഉത്തരവകേള കൂടുതല് കേലണത്തനിയതയ് ഏതയ് വകുപനിലഭാണയ്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിലനതനിലര എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിക്കഭാന കപഭാകുന്നേലതന്നേയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  25-5-2016-നയ്  കചേര്ന്നേ  മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അവസഭാന കേഭാലയളവനില്  1-1-2016  മുതല്  30-4-2016  വലര എടുത്തനിട്ടുള്ള എലഭാ
മനനിസഭഭാകയഭാഗ  തതീരുമഭാനങ്ങളുലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നേതനികലക്കഭായനി  ഒരു  മനനിസഭഭാ
ഉപസമനിതനിലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന. ചുവലടപറയുന്നേവരഭാണയ് ഉപസമനിതനിയനിലല
അലാംഗങ്ങള.

ശതീ. എ. ലകേ. ബഭാലന - കേണ്വതീനര്

അഡസ. വനി. എസയ്. സുനനില് കുമഭാര് - ലമമ്പര്

ശതീ. എ. ലകേ. ശശതീന്ദ്രന - ലമമ്പര്

ശതീ. രഭാമചേന്ദ്രന കേടന്നേപള്ളനി - ലമമ്പര്

അഡസ. മഭാതദ്യു.ടനി. കതഭാമസയ് - ലമമ്പര്

കഡഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസയ് ലഎസകേയ് - ലമമ്പര്  

(ബനി&സനി)  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പയ് അനുബന്ധലാം ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി)   14-3-2017-നയ്  കചേര്ന്നേ മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടയ്  ചേനില
കഭദഗതനികേകളഭാലട അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ചേനില തതീരുമഭാനങ്ങള റദ്ദേയ് ലചേയ്യുവഭാനുലാം ചേനില
തതീരുമഭാനങ്ങള പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  പുനനഃപരനികശഭാധനയയ്
വനികധയമഭാക്കുവഭാന  മനനിസഭ  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ള  കേഭാരലങ്ങളനില്  ബന്ധലപട
ലസകടറനിമഭാര് കുറനിപ്പുകേള സമര്പനിക്കുന്നേ മുറയയ് തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണയ്. 

വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലഭായനി തതീര്പഭാകേഭാലത ലകേടനിക്കനിടക്കുന്നേ 
ഫയലുകേള

14 (1424) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലഭായനി നനിരവധനി ഫയലുകേള തതീര്പഭാകേഭാലത ലകേടനിക്കനിടക്കുന്നേതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി) ഫയല് നതീക്കലാം കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നേതനിനുലാം ഭരണലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാ

ക്കുന്നേതനിനുമഭായനി എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്വതീസയ്  ലഡലനിവറനി  സലാംബന്ധനിച  കേഭാലഹരണലപട  ചേടങ്ങള

കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതയ് സലാംബന്ധനിചയ് പഠനലാം നടത്തുന്നേതനിനഭായനി ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിലയ

നനികയഭാഗനിക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) ഫയല് നതീക്കലാം കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നേതനിനയ് ലസകകടറനിയറയ് ഓഫതീസയ് മഭാനസലനിലല

വലവസകേളുലാം വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം നനിലവനിലുണയ്.  കപഴണല് രജനിസറുകേളുലടയുലാം

അനുബന്ധ രജനിസറുകേളുലടയുലാം പരനികശഭാധന കേര്ശനമഭാക്കഭാനുലാം മൂനമഭാസത്തനിലലഭാരു

ദനിവസലാം  ഫയല്  അദഭാലത്തനിനഭായനി  പ്രകതലകേലാം  നതീക്കനിവയഭാനുലാം  പഞദനിന  ചേടലാം

നനിര്ബന്ധമഭായുലാം  പഭാലനിക്കഭാനുമുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

ആധുനനികേ സഭാകങതനികേവനിദല  (E-office  സലാംവനിധഭാനലാം)  ഏര്ലപടുത്തനി വകുപ്പുകേളനില്

ഫയല് നതീക്കലാം തസരനിതഗതനിയനിലഭാക്കനി വരുന. 

(സനി&ഡനി)  കേഭാലഹരണലപട ചേടങ്ങള കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കുന്നേതനിനുലാം

പഠനിചയ് ശനിപഭാര്ശകേള സമര്പനിക്കുന്നേതനിനുമഭായനി സര്ക്കഭാര് ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷേന

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

കകേരള അഡനിനനികസറതീവയ് സര്വതീസയ്

15 (1426) ശതീ  .   ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവയ്  സര്വതീസയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

സസതീകേരനിക്കുന്നേ നടപടനികേലള സലാംബന്ധനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലകേ.എ.എസയ്.  നനിയമനത്തനിനയ്  ലസകകടറനികയറനില്  എത്ര  തസനികേള

മഭാറനി വചനിട്ടുണയ്; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മറ്റു  വകുപ്പുകേളനിലുലാം  ലകേ.എ.എസയ്-മഭായനി  ബന്ധലപടയ്  അനുവദനിക്കുന്നേ

തസനികേകേളനിലല വനിവരങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  4-1-2017-ലല  G.O(Ms)No.1/17/P&ARD  നമ്പര് ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം
ലസകകടറനിയറയ്  ലപഭാതുഭരണലാം,  ധനകേഭാരലലാം എന്നേതീ വകുപ്പുകേളടക്കലാം  29  വകുപ്പുകേലള
ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണയ് കകേരള അഡനിനനികസറതീവയ്  സര്വതീസയ് രൂപതീകേരനിചയ്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.
ലസഷേലല് റൂളസയ് രൂപതീകേരണലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(ബനി&സനി)  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

വയനഭാടയ് ജനിലയനിലല ഒഴനിവകേള

16 (1427) ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വയനഭാടയ്  ജനിലയനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലഭായനി  എത്ര  ഒഴനിവകേളുണയ്;
വകുപയ്,  തസനികേ തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഒഴനിവകേളനില് പനി.എസയ്.സനി. വഴനി നനികേകത്തണതയ് ഏലതലഭാലാം;

(സനി)  ആറയ്  മഭാസത്തനിലധനികേമഭായനി  ഒഴനിഞ്ഞു  കേനിടക്കുന്നേ  തസനികേകേള
ഏലതലഭാലമന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   വയനഭാടയ്  ജനിലയനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലഭായനി  111  ഒഴനിവകേള
വനിവനിധ  തസനികേകേളനിലഭായനി  നനികേത്തഭാലത  അവകശഷേനിക്കുനണയ്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*  പ്രസ്തുത അനുബന്ധത്തനിലല 1  മുതല് 33 വലരയുള്ള
കമ  നമ്പറനില്  വനിവരനിചനിട്ടുള്ള  ഒഴനിവകേള  ആറ്മഭാസത്തനിലധനികേമഭായനി  ഒഴനിഞ്ഞു
കേനിടക്കുന്നേവയഭാണയ്.

ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ് കപഭാലതീസനിലുലാം എസകസനിലുലാം 
പ്രകതലകേലാം നനിയമനലാം

17 (T* 1428)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  കപഭാലതീസനിലുലാം  എസകസനിലുലാം  പ്രകതലകേ
നനിയമനലാം നല്കുന്നേ കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാലയന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(ബനി)  എങനില്  ഏലതഭാലക്ക  തസനികേകേളനികലക്കയ്  നനിയമനലാം  നടത്തഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്; ഇതുമഭായനി ബന്ധലപട കേഭാരലങ്ങള ഇകപഭാള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള  കയഭാഗലതഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില്  ഇളവയ്  അനുവദനിക്കുവഭാൻ
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മുമ്പയ് ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ് പനി.എസയ്.സനി.  വഴനി വനലാം വകുപനില്
പ്രകതലകേ നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) എങനില് ഏതയ് തസനികേകേളനില് എത്ര കപര്ക്കഭാണയ് നനിയമനലാം നല്കേനിയതയ്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ആദനിവഭാസനി കമഖലയനില് നനിനലാം തതീരകദശ കമഖലയനില് നനിനമഭായനി
കപഭാലതീസയ്  കസനയനില്  75  വനനിതകേലള വനനിതഭാ  സനിവനില് കപഭാലതീസയ്  ഓഫതീസര്
തസനികേയനില് ലസഷേലല് റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ് വഴനി നനിയമനിക്കുന്നേതനിനുള്ള ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  എകേയ് ലലസസയ്  വകുപനില്  വയനഭാടയ്,  മലപ്പുറലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്
ജനിലകേളനിലല വനത്തനിനകേത്തുലാം വനഭാതനിര്ത്തനിയനിലുമുള്ള ആദനിവഭാസനി യുവതതീ യുവഭാക്കലള
സനിവനില് എസകസയ് ഓഫതീസര് തസനികേയനികലയയ് ലസഷേലല് റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ് നനിയമനലാം
നടത്തുന്നേതനിനഭായനി 25 തസനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുണയ്.  കയഭാഗലതയനില് ഇളവയ് നല്കുന്നേ
കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

(ഡനി&ഇ)  വനലാം  വകുപനില്  മുനപയ്  708  കപര്ക്കയ്  വഭാചര്  തസനികേയനിലുലാം
ഒരഭാളക്കയ് കറഞയ് കഫഭാറസയ് തസനികേയനിലുലാം നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

മുകന്നേഭാക്ക സമുദഭായക്കഭാരനിലല പനികന്നേഭാക്കക്കഭാരുലട ഉന്നേമനലാം

18 (1429) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മുകന്നേഭാക്കസമുദഭായക്കഭാരനിലല സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി പനികന്നേഭാക്കലാം നനില്ക്കുന്നേവരുലട
ഉന്നേമനത്തനിനഭായനി സലാംസഭാനത്തയ് ഏലതങനിലുലാം കേമ്മേതീഷേന നനിലവനിലുകണഭാ; എങനില്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  മുകന്നേഭാക്കസമുദഭായങ്ങലളഭാഴനിലകേ  ബഭാക്കനി  എലഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം
കദശതീയതലത്തനില് കേമ്മേതീഷേന നനിലവനിലുലണന്നേ വസ്തുത മനസ്സനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  മുകന്നേഭാക്ക സമുദഭായങ്ങളനിലല സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പനികന്നേഭാക്കലാം നനില്ക്കു
ന്നേവര്ക്കുമഭാത്രമഭായനിലടങനിലുലാം  സലാംസഭാനതലത്തനിൽ  കേമ്മേതീഷേന  രൂപതീകേരനിയഭാന
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനില്  സലാംവരണഭാനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  സമുദഭായങ്ങളനിലല
സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി പനികന്നേഭാക്കലാം നനില്ക്കുന്നേവലര കേലണത്തഭാനുള്ള മഭാനദണ്ഡവലാം കക്ഷമനനിധനി
പദതനികേളുലാം  നനിശയനിയന്നേതനിനഭായനി  റനിട.  കമജര്  ജനറല്  എസയ്.ആര്.  സനിനഹ
ലചേയര്മഭാനഭായനി  2006-ല്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  നനിയമനിച  മൂന്നേയ്  അലാംഗ  കദശതീയ  കേമ്മേതീഷേൻ,
2010 ജുസലയനില് അനുകൂലമഭായനി ശനിപഭാര്ശ നൽകേനിയതനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണയ്.  മുകന്നേഭാക്ക വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി പനികന്നേഭാക്കലാം
നനില്ക്കുന്നേ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുകവണനിയുള്ള  2015-ലല  കകേരള  സലാംസഭാന  കേമ്മേതീഷേന
ആക്ടനിലല 3-ാം വകുപയ് പ്രകേഭാരലാം നല്കേലപട അധനികേഭാരങ്ങള വനിനനികയഭാഗനിചയ് കകേരള
സര്ക്കഭാര്  2016  ലഫബ്രുവരനി  24-ലല  എസയ്.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  166/2016  ആയനി
മുകന്നേഭാക്ക വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി പനികന്നേഭാക്കലാം നനില്ക്കുന്നേ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്
കവണനിയുള്ള കകേരള സലാംസഭാന കേമ്മേതീഷേന രൂപതീകേരനിചയ് വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.
കേമ്മേതീഷേലന്റെ  നനിലവനിലല  ലചേയര്കപഴണഭായനി  റനിടയര്ഡയ്  ജസനിസയ്  ശതീ.  എ.  വനി.
രഭാമകൃഷ്ണപനിള്ളലയയുലാം,  ലമമ്പര്മഭാരഭായനി  ശതീ.  ലകേ.  എസയ്.  വഭാസുകദവശര്മ്മേലയയുലാം,
ലപ്രഭാഫ. (കഡഭാ.)  കുരലഭാസയ് കുമ്പളക്കുഴനിലയയുലാം ലമമ്പര് ലസകടറനിയഭായനി കഡഭാ.  വനി.
എലാം. കഗഭാപഭാലകമകനഭാന ലഎ.എ.എസയ്. ( റനിട.)-ലനയുലാം നനിയമനിചനിട്ടുണയ്. കേമ്മേതീഷേലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  ആവശലമഭായ  ചേടങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനി
പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന. 

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ശനിപഭാര്ശ  നല്കേനിയതനിലന്റെ
പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണയ്. 

നനിലമ്പൂര് തഭാലൂക്കനിലല സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേള

19 (1430) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നനിലമ്പൂരനില്  തഭാലൂക്കയ്  അടനിസഭാനത്തനില്  ഏലതഭാലക്ക  സര്ക്കഭാര്
ഓഫതീസുകേളഭാണയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേതയ്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതങനിലുലാം സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേള ഇനനിയുലാം നനിലമ്പൂരനില്  (തഭാലൂക്കയ്
ഓഫതീസനില്) ആരലാംഭനിക്കഭാനുകണഭാ; ഉലണങനില് ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനുള്ള തടസ്സലമനഭാലണന്നേയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലമ്പൂരനില് തഭാലൂക്കയ് അടനിസഭാനത്തനില് തഭാലഴ പറയുന്നേ ഓഫതീസുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

1. തഭാലൂക്കയ് സലലപ ഓഫതീസയ്

2. കജഭായനിന്റെയ് ആര്.ടനി.ഒ. നനിലമ്പൂര്

3. തഭാലൂക്കയ് ഓഫതീസയ്, നനിലമ്പൂര്

4. സബയ് ടഷേറനി, നനിലമ്പൂര്

5. വനില്പന നനികുതനി ഓഫതീസയ്

6. സര്കവ സൂപ്രണയ് ഓഫതീസയ്

7. ലഎ. റനി. ഡനി. പനി. ഓഫതീസയ്

8. ലതീഗല് ലമകടഭാളജനി ഓഫതീസയ്

9. അഗ്രനികേളചറല് അസനിസന്റെയ് ഡയറക്ടര് ഓഫതീസയ്

10. ചേഭാലനിയഭാര് നദതീതട വനികേസന ഓഫതീസയ്

11. എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ് ഓഫതീസയ്

12. ലലഹകഡ്രെഭാളജനി ലസക്ഷന ഓഫതീസയ്

13. ഫഡയ് &കസഫനി ഓഫതീസയ്

14. അസനിസന്റെയ് ഡയറക്ടര് ഓഫയ് കകേഭാ-ഓപകററതീവയ് ഓഡനിറയ്

15. അസനിസന്റെയ് രജനിസഭാര് ഓഫയ് കകേഭാ-ഓപകററതീവയ് ലസഭാലലസറനി

16. കലബര് ഓഫതീസയ്

(ബനി)   ഉണയ്. തടസ്സങ്ങള ഉള്ളതഭായനിട്ടുള്ള വനിവരലാം ലഭലമല. 

സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളനില് ഓണ്ലലലന വഴനി കസവനങ്ങള

20 (1431) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേള  അഴനിമതനി  വനിമുക്തമഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി  ലപഭാതു
ജനങ്ങളക്കയ്  നല്കുന്നേ  കസവനങ്ങള  ഓണ്സലന  ആക്കനി  മഭാറ്റുന്നേതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളക്കയ് ഓണ്സലന വഴനിയുള്ള കസവനങ്ങള സഗൗജനലമഭായനി
നല്കുന്നേതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളനില് ലഹല്പയ് ലഡസയ് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) എങനിൽ ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇ-ഡനിസനിക്ടയ്, എസയ്.എസയ്.ഡനി.ജനി, എലാം-കകേരളലാം എന്നേതീ പദതനികേള വഴനി
വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസുകേള  ഒഭാണ്ലലലനഭായനി  ലഭലമഭാക്കഭാന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  ഫണയ്സയ്  കകേന്ദ്രങ്ങലള  പഗൗരകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായ  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള,  മറ്റു  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേള  എന്നേനിവയുലട   ഫണയ്
ഓഫതീസുകേളഭായനി  മഭാറനി  ഓണ്ലലലന  വഴനിയുള്ള  കസവനങ്ങള  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്
നല്കുന്നേതനിനയ് കേരടയ് ലഎ.ടനി. നയത്തനില് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലട ലപനഷേന പ്രഭായലാം

21 (1432) ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലട  ലപനഷേന  പ്രഭായലാം  ഉയര്ത്തുനലവന്നേയ്
പത്രമഭാധലമങ്ങളനില് വന്നേ വഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ലപനഷേന പ്രഭായപരനിധനി എത്രയഭായനി ഉയര്ത്തുന്നേതനിനഭാണയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  ലപനഷേന  പ്രഭായലാം  ഉയര്ത്തുന്നേതുമൂലലാം  യുവഭാക്കളുലട  ലതഭാഴനിലവസരലാം
നഷലപടഭാതനിരനിക്കഭാന എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലപനഷേന  പ്രഭായലാം  ഉയര്ത്തുന്നേതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനലമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാണനിടനില. 

(സനി)   പ്രസക്തമല.

സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളനിലലയുലാം സ്കൂളുകേളനിലലയുലാം ഹഭാജര്

22 (1433) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  ഹഭാജര്
കരഖലപടുത്തുന്നേതനിൽ സമയകമലാം പഭാലനിക്കലപടുന്നേനില എന്നേതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എലഭാ  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  പഞനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാന
ആകലഭാചേന ഉകണഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  13-9-2010-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  സ.ഉ.(എലാംഎസയ്.)   നമ്പര്
315/10/ലപഭാ.ഭ.വ.  പ്രകേഭാരലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേളക്കയ് കേതീഴനിലുള്ള എലഭാ ഡയറക്ടയ്കററ്റുകേളനിലുലാം
ബകയഭാലമടനികേയ്  പഞനിലാംഗയ്  നടപഭാക്കഭാന  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിരുന.   ഡയറക്ടകററ്റുകേള
കൂടഭാലത വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളനില് പഞനിലാംഗയ്  സമ്പ്രദഭായലാം  നനിലവനിലുണയ്.
ഓകരഭാ വകുപനിനുലാം കേതീഴനിലുള്ള ഓഫതീസുകേളനില് ഹഭാജര് കരഖലപടുത്തുന്നേതയ് ബകയഭാലമടനികേയ്
പഞനിലാംഗയ് മുഖഭാനരമഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം അതതയ് വകുപ്പുകേള നടപനിലഭാക്കനി
വരുന. 

സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളനില് ഇ-ഗകവണനസയ്

23 (1434) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളനില്  ഇ-ഗകവണനസയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നേ  നടപടനികേളുലട
നനിലവനിലല അവസ അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഏലതലഭാലാം വകുപനില് ഈ നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭായനി എന്നേയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  എന്നേകത്തക്കയ്  ഈ  ലക്ഷലലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലമന്നേഭാണയ്
കേരുതുന്നേലതന്നേയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇ-ഗകവണനസനികലക്കഭായനി സലാംസഭാന ഡഭാറഭാ ലസന്റെര്,  കസറയ് ലലവഡയ്
ഏരനിയ ലനറയ്  വര്ക്കയ്,  എലാം-ഗകവണനസയ്,  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസയ്,  മുതലഭായ
ലപഭാതു  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണയ്.   കനഭാഡല്  ഏജനസനിയഭായ
ലഎ.ടനി. മനിഷേന കേണ്സല്ടനസനി കസവനങ്ങളുലാം നല്കുനണയ്. ലഎ.ടനി. വനിഭഭാഗത്തനിലല
സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസരുലട  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കഭാനഭായുള്ള  പരനിശതീലനലാം
നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന.  കൂടഭാലത  വനിവരസഭാകങതനികേ  വനിദലയുലട  വലഭാപനലാം
സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് തസരനിതലപടുത്തുന്നേതനിനുകവണനി ലതരലഞ്ഞടുത്ത ഉകദലഭാഗസലര
ലവര്ചസല് ലഎ.ടനി. കകേഡര് സലാംവനിധഭാനത്തനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുമുണയ്.

(ബനി)  ഇ-ഗകവണനസയ്  പൂര്ണമഭായ കതഭാതനില് നടപനിലഭാക്കനിത്തതീര്ന്നേ വകുപ്പുകേള
ഇല.  എന്നേഭാല് എലഭാ വകുപ്പുകേളുലാം വനിവനിധ തലങ്ങളനില് ഇ-ഗകവണനസയ് ആപനികക്കഷേനുകേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുനണയ്. വനിവനിധ വകുപ്പുകേള അടനിസഭാന തലത്തനിലുള്ള ലവബ്ലലസറ്റുകേളക്കയ് രൂപലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  വഴനി  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  അറനിയനിപ്പുകേള  നലഭാനുലാം,  അവരുമഭായനി
ആശയ വനിനനിമയലാം നടത്തുന്നേതനിനുലാം സഭാധനിക്കുനണയ്.  അതുകപഭാലല ഇ-ലപ്രഭാകേമ്പ്യൂര്ലമന്റെയ്,
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ഇ-ഓഫതീസയ്, ഇ-ഡനിസനിക്ടയ് ആപനികക്കഷേനുകേളുലട ഉപകയഭാഗലാം നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയതനിനഭാല്
വളലരയധനികേലാം  വകുപ്പുകേള/ഓഫതീസുകേള  ഇഗൗ  ആപനികക്കഷേനുകേള  ഉപകയഭാഗനിചയ്
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  അതയ്  കപഭാലല  തലന്നേ  ചേനില  ഓഫതീസുകേള  കപപര്രഹനിത
ഓഫനിസുകേളഭായനി മഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  അവര് ഫയലുകേള ലലകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്നേതനിനഭായനി
ഇ-ഓഫതീസയ്, ഡനി.ഡനി.എഫയ്.എസയ്. മുതലഭായ ആപനികക്കഷേനുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുന.

(സനി) സഭാകങതനികേവനിദലയുലട വനികേസനലാം ചേലനഭാതകേമഭായതുലകേഭാണയ് ഇതയ് ഒരു
തുടര് പ്രകനിയയഭാണയ്. 

സര്ക്കഭാര് ഉകദലഭാഗസരുലട കേഭാരലക്ഷമത

24 (1435) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുസസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസരുലട  കേഭാരലക്ഷമതയുലാം  അര്പണമകനഭാഭഭാവവലാം
ഉയര്ത്തുവഭാന സസതീകേരനിച നനിലപഭാടുകേള എലനലഭാലമന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് ഉകദലഭാഗസരുലട കജഭാലനിഭഭാരലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  എലനങനിലുലാം
പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  കജഭാലനിഭഭാരലാം  കുറഞ്ഞ  വകുപ്പുകേളുലാം  കജഭാലനിഭഭാരലാം  കൂടനിയ
വകുപ്പുകേളുലാം ഏലതലഭാലമന്നേയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  കപഭാരഭായ്മകേള  പരനികശഭാധനിചയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
കജഭാലനിഭഭാരലാം  കുറഞ്ഞ  വകുപ്പുകേള  കജഭാലനിഭഭാരലാം  കൂടനിയ  വകുപനില്  ലയനിപനിക്കുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര് ഉകദലഭാഗസരുലട കേഭാരലക്ഷമതയുലാം അര്പണ മകനഭാഭഭാവവലാം
ഉയര്ത്തുവഭാനഭായനി  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുള്ള  പരനിശതീലനലാം,  കേമ്പമ്പ്യൂടര്വല്ക്കരണലാം,  ഇ-
ഓഫതീസയ്,  പഞനിലാംഗയ്  സനിസലാം,  എന്നേനിവ ഉളലപട വനിവനിധ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന. 

(ബനി&സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

ജനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനി

25 (1436) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് മുഖലമനനി ജനിലകേള കതഭാറുലാം നടത്തനിയ
ജനസമ്പര്ക്ക  പരനിപഭാടനികേളക്കുകവണനി  ആലകേ  ലചേലവഴനിചതയ്  എത്ര  രൂപയഭാണയ്;
ഇഗൗ പരനിപഭാടനികേളനിലൂലട മുഖലമനനിയുലട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില് നനിനലാം എത്ര തുകേ
ധനസഹഭായമഭായനി  അനുവദനിച്ചു;  എത്ര അകപക്ഷകേള  ജനസമ്പര്ക്ക  പരനിപഭാടനിയനിലൂലട
സസതീകേരനിച്ചു; ഇതനില് എത്രലയണത്തനിനയ് ഇനനി പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാനുണയ് ;
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(ബനി)  ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാരുലട  കനതൃതസത്തനില്  ജനിലകേളനില്
പരഭാതനി പരനിഹഭാര  നടപടനികേകളഭാ  ലപഭാതുജന  സമ്പര്ക്ക  പരനിപഭാടനികേകളഭാ  നടത്തുകേയുണഭാകയഭാ;
ഉലണങനില് ഏലതഭാലക്ക ജനിലകേളനില്; ഓകരഭാ ജനിലയനില് നനിനലാം എത്ര അകപക്ഷകേള
സസതീകേരനിച്ചു,  എത്ര  അകപക്ഷകേളക്കയ്  തതീര്പയ്  കേല്പനിച്ചു.  എത്ര  രൂപ  ഇതുവഴനി
വനിതരണലാം ലചേയ എന്നേനിവയുലട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

(ബനി) ഉണയ്.  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ജനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനി

26 (1437) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  നടന്നേ  ജനസമ്പര്ക്ക  പരനിപഭാടനി
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ജനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനികേളനില് ഇതനിനകേലാം വന്നേ പരഭാതനികേളനില് എത്രകത്തഭാളലാം
തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണയ് എന്നേതയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജനസമ്പര്ക്ക  പരനിപഭാടനികേളനില്  കൂടുതലഭായനി  ആവലഭാതനികേള  വന്നേതയ്
ഏലതലഭാലാം പ്രശങ്ങളനിലഭാണയ് എന്നേതയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.   ലപഭാതുജനപങഭാളനിത്തലാം ലകേഭാണയ് വനിജയമഭായനിരുനലവന്നേഭാണയ്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

(ബനി)  ഇതനിനകേലാം 38932 പരഭാതനികേള തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  മുഖലമനനിയുലട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില് നനിനലാം ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം,
ഭൂമനി പതനിച്ചു നല്കേല്,  റതീസര്കവ അപഭാകേത പരനിഹരനിക്കല്,  കപഭാക്കുവരവയ്,  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  ധനസഹഭായലാം,  കറഷേന  കേഭാര്ഡയ്  APL-BPL  അപഭാകേത,
സഹകേരണ/മറയ്  കദശസഭാല്കൃത  ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിന്നേയ്  വനിവനിധ  ആവശലങ്ങളക്കയ്
എടുത്തനിട്ടുളള  വഭായഭാ  തനിരനിചടവയ്/എഴുതനിത്തള്ളല്  തുടങ്ങനിയ  ആവശലങ്ങളഭാണയ്
പ്രധഭാനമഭായുലാം പരഭാതനികേളനില് ഉന്നേയനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ലസകകടറനിയറയ് അസനിസന്റെയ് നനിയമനലാം

27 (1438) ശതീ  .    എലാം  .    നഗൗഷേഭാദയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലസകകടറനിയറയ്  അസനിസന്റെയ്  നനിയമനവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  നനിയമപരമഭായനി
എലനങനിലുലാം തടസ്സങ്ങള നനിലവനിലുകണഭാ ;

(ബനി)  പനി.എസയ്.സനി.-യനില് പുതനിയ തസനികേ സൃഷനിക്കുന്നേതുമഭായനി ബന്ധലപട
ഫയലനിലല  (ഫയല്  നമ്പര്  95834-Pay-Expenditure  A2/209/2016  dated
9-12-2015) നനിലവനിലല സനിതനി എനഭാലണന്നേയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കസറയ്  ഓഡനിറയ്  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനില് പുതനിയ തസനികേകേള സൃഷനിക്കുന്നേകേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നൽകുകമഭാ ;

(ഡനി)  2017-18  കേഭാലയളവനില്  ഒഴനിവയ്  വരഭാന  സഭാധലതയുള്ള  അസനിസന്റെയ്
തസനികേയനിലല ഒഴനിവകേളുലട എണലാം എത്രലയന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ലസകകടറനിയറയ്/കകേരള  പബനികേയ്  സര്വതീസയ്  കേമ്മേതീഷേന/
കകേരള  സലാംസഭാന  ആഡനിറയ്  വകുപയ്  തുടങ്ങനിയവയനിലല  അസനിസന്റെയ്/ആഡനിറര്
തസനികേയനികലക്കയ് തയ്യെഭാറഭാക്കനിയ റഭാങയ് പടനികേയനില് നനിനലാം എനകേസയറനി കേമ്മേതീഷേണര് &
ലസഷേലല്  ജഡ്ജയ്  &  വനിജനിലനസയ്  ടനിബമ്പ്യൂണല്  ഓഫതീസനിലല  അസനിസന്റെയ്
തസനികേയനികലയയ് ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളനില് നനിനലാം സമ്മേതപത്രലാം വഭാങ്ങനിയതനിനുകശഷേലാം
മഭാത്രലാം  നനിയമനശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യെണലമന്നേയ്   കകേരള  പബനികേയ്  സര്വതീസയ്  കേമ്മേതീഷേന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളനില്നനിനലാം
സമ്മേതപത്രലാം ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  പനി.എസയ്.സനി.-യനില് വനിവനിധ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  120  അധനികേ തസനികേകേള
സൃഷനിച്ചുലകേഭാണയ് 22-4-2017-ല് സ.ഉ.(എലാംഎസയ്) നമ്പര് 149/2017/ലപഭാ.ഭ.വ. ഉത്തരവയ്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കസറയ്  ഓഡനിറയ്  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനില്  പുതനിയ  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുന്നേ
ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില. 

(ഡനി)   2017  ജനുവരനി  മുതല്  2018  ജനുവരനി  വലരയുള്ള  108  ഒഴനിവകേള
മുനകൂറഭായനി റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്. 
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മുഖലമനനിയുലട ജനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനി

28 (1439) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി.  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് ആരലാംഭനിച മുഖലമനനിയുലട ജനസമ്പര്ക്ക
പരനിപഭാടനി ഇകപഭാള നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് പ്രസ്തുത പരനിപഭാടനിയനിലൂലട ലപഭാതുജനങ്ങള
സമര്പനിചനിട്ടുള്ള പരഭാതനികേളനികന്മല് തതീര്പയ് കേല്പനിക്കുന്നേതനിനയ് നനിലവനില് തടസ്സങ്ങളുകണഭാ ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഇല.  എന്നേഭാല്  ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നേതനിനുകശഷേലാം
ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാരുലട കനതൃതസത്തനില് ജനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനി സലാംഘടനിപനിക്കുന്നേതനിനയ്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ഇല.

മുഖലമനനിയുലട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനി

29 (1441) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മുഖലമനനിയുലട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില് നനിനലാം സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നേതനിനയ്
മുനസര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച എത്ര അകപക്ഷകേളനില് ഈ സർക്കഭാർ പണലാം അനുവദനിചനിട്ടുണയ്
എന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത അകപക്ഷകേളനില് ആലകേ എത്ര രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണയ് എന്നേയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   മുഖലമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില് നനിനലാം ധനസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുന്നേതനിനയ്  മുനസര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച  അര്ഹതയുള്ള  എലഭാ  അകപക്ഷകേളനിലുലാം
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചയ് ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്. 

ലസകകടറനിയറനിലല ഇ-ഫയല് സമ്പ്രദഭായലാം

30 (1442) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷേതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലസകകടറനിയറനിലല  ഏലതലഭാലാം  വകുപ്പുകേളനില്  ഇ-ഫയല്  സമ്പ്രദഭായലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്;  എലഭാ വകുപ്പുകേളനിലുലാം  പ്രസ്തുത സമ്പ്രദഭായലാം നടപനിലഭാക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  ഇ-ഫയല് സമ്പ്രദഭായലാം ഭഭാഗനികേമഭായനി മഭാത്രലാം നടപനിലഭാക്കനിയഭാല് ഒകരവനിഷേയത്തനില്
ഫനിസനിക്കല് ഫയലുലാം ഇ-ഫയലുലാം തയ്യെഭാറഭാകക്കണനിവരുലമന്നേ കേഭാരലലാം കബഭാധലലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇതയ് ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് അമനിത കജഭാലനിഭഭാരലാം, ഫയലുകേള തതീര്പഭാക്കുന്നേതനിനയ് കൂടുതല്
കേഭാലതഭാമസലാം എന്നേനിവയയ് കേഭാരണമഭാകുലമനളളതനിനഭാല് ആയതയ് പരനിഹരനിക്കുവഭാന
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുലവന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലസകകടറനിയറനിലല എലഭാ വകുപ്പുകേളനിലുലാം ലസക്ഷനുകേളനിലുലാം ഇ-ഫയല്
സലാംവനിധഭാനലാം (e-office)  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നേഭാല് രഹസലവലാം, നനിര്ണഭായകേ
സസഭഭാവമുള്ളതുമഭായ ഫയലുകേളുലാം,  ഇലകകഭാണനികേയ്  രൂപത്തനില് ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുവഭാന
പ്രയഭാസമഭായ വലനിയ ഫയലുകേളുലാം പല വകുപ്പുകേളനിലുലാം ഫനിസനിക്കലഭായനി ലലകേകേഭാരലലാം
ലചേയവരുനണയ്.  2017  ഏപ്രനില് മഭാസലാം മുതല് വകുപ്പുകേളനിലുലാം   ലസക്ഷനുകേളനിലുലാം
ലഭലമഭാകുന്നേ ഓകരഭാ തപഭാലുകേളുലാം ഇ-ഓഫതീസയ് മുഖഭാനരലാം മഭാത്രകമ ലലകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുവഭാന
പഭാടുള  എന്നേ  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം,  എലഭാ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  ലസക്ഷനുകേളക്കുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  മഭാത്രവമല  ഒരനിക്കല്  ഇ-ഫയലഭായനി  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ  ഫയല്
യഭാലതഭാരുകേഭാരണവശഭാലുലാം പ്രനിന്റെയ് ലചേയയ് ഫനിസനിക്കല് ഫയലഭാക്കഭാന പഭാടുള്ളതലലന്നേ
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശവലാം എലഭാ വകുപയ് ലസകടറനിമഭാര്ക്കുലാം വകുപ്പുകേളക്കുലാം,  ലസക്ഷനുകേളക്കുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

ലസകകടറനിയറനിലല കജഭാലനി ഭഭാരലാം

31 (1443) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുസസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലസകകടറനിയറനില് കജഭാലനി ഭഭാരലാം കുറഞ്ഞതുലാം കൂടനിയതുലാം ആയ ലസക്ഷനുകേള
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) കജഭാലനി ഭഭാരലാം കുറഞ്ഞ ലസക്ഷനുകേള കജഭാലനിഭഭാരലാം കൂടനിയ വകുപനികലക്കയ്
ഷേനിഫയ് ലചേയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് എത്ര ലസക്ഷനുകേള ഇത്തരത്തനില് മഭാറനിയനിട്ടുണയ് ;

(സനി) ഓകരഭാ ലസക്ഷനനിലലയുലാം വകുപ്പുകേളനിലലയുലാം കജഭാലനിഭഭാരലാം നനിശയനിചതനിലല
അപഭാകേത  പരനിഹരനിചയ്  ശരനിയഭായതുലാം  തുലലമഭായതുമഭായ  രതീതനിയനില്  വനിഭജനലാം
നടത്തുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ; 

(ഡനി)  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനഭായനി ലസകകടറനിയറനില് നനിലവനില് എത്ര
ലസക്ഷനുകേള  ഉണയ്;  സലാംസഭാനലത്ത  മുഴുവന  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളുമഭായനി
ബന്ധലപട  കേഭാരലങ്ങൾ  സകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നേതയ്  ലവറുലാം  രണയ്  ലസക്ഷനുകേള
മഭാത്രമഭാലണന്നേ കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; ഇതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;
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(ഇ)  ലസകകടറനിയറനിലല  ഓകരഭാ  വകുപനിലലയുലാം  നനിലവനിലല  ഫയലുകേളുലട
എണലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; ഇതനില് ഏറവലാം കൂടുതല് ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിലുലാം
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപനിലുമഭാലണന്നേ  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനില്
പനി.ആന്റെയ്എ.ആര്.ഡനി. വകുപനിലന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം എനഭാലണന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫയ്)  ലസകകടറനിയറനിലല  വകുപ്പുകേളുലടയുലാം  ലസക്ഷനുകേളുലടയുലാം  വനിഭജനലാം
പഠനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;  ഇതയ് സലാംബന്ധനിച വലക്തമഭായ
വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേലണത്തനിയനിടനില.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നേതഭാണയ്.

(ഡനി)  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  20  ലസക്ഷനുകേള  ഉണയ്.
പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നേതഭാണയ്. 

(ഇ)  ലസകകടറനിയറനിലല ഓകരഭാ വകുപനിലലയുലാം ഫയലുകേളുലട സനിതനി (എണലാം
ഉളലപലട)  മഭാസലാംകതഭാറുലാം  പനി.ആന്റെയ്എ.ആര്.ഡനി.  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തഭാറുണയ്.
ഏറവലാം കൂടുതല് ഫയലുകേള ലപഭാതു വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിലുലാം തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ
വകുപനിലുമഭാലണന്നേ കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിടനില.

(എഫയ്)  ലസകകടറനിയറനിലല വകുപ്പുകേളുലടയുലാം ലസക്ഷനുകേളുലടയുലാം കജഭാലനിവനിഭജനലാം
സലാംബന്ധനിച പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില. ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നേതഭാണയ്. 

മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ മനനിമഭാരുലട കപഴണല് സഭാഫയ്

32 (1444) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് എത്ര മനനിമഭാര് ഉണഭായനിരുന; ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം

എത്ര വതീതലാം കപഴണല് സഭാഫയ് ആണയ് ഉണഭായനിരുന്നേതയ്; വനിശദവനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മനനിസഭയനില്  എത്ര  മനനിമഭാരുണയ്;  ഓകരഭാ

മനനിമഭാര്ക്കുലാം എത്ര വതീതലാം  കപഴണല് സഭാഫയ്  ആണയ്  ഉള്ളതയ്;  വനിശദവനിവരങ്ങള

നല്കേഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  20  അലാംഗ  മനനിസഭയഭാണയ്  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്
അധനികേഭാരകമറതയ്.  ശതീ. ടനി. എലാം. കജക്കബയ് പദവനിയനിലനിരനിലക്ക നനിരലഭാതനഭാവകേയുലാം,
ശതീ. ലകേ. ബനി. ഗകണഷേയ് കുമഭാര്, ശതീ. ലകേ. എലാം. മഭാണനി എന്നേനിവര് രഭാജനി വയകേയുമുണഭായനി.
ശതീ.  അനൂപയ്  കജക്കബയ്,  ശതീ.  മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി,  ശതീ.  രകമശയ്  ലചേന്നേനിത്തല
എന്നേനിവര് മനനിസഭയനില് അലാംഗങ്ങളഭായനി കചേരുകേയുമുണഭായനി. ഇപ്രകേഭാരലാം മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തയ്  പല  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  ആലകേ  23  മനനിമഭാര്  ഉണഭായനിരുന.  പ്രസ്തുത
മനനിസഭയനിലല മനനിമഭാരുലട കപഴണല് സഭാഫനിലന സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ഒന്നേഭാലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) ഇഗൗ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മനനിസഭയനില് നനിലവനില് 19 മനനിമഭാരുണയ്.  അവരുലട
കപഴണല്  സഭാഫനിലന  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  രണഭാലാം  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

ലലഡ്രെവര് കഗ്രഡയ് II നനിയമനലാം

33 (1445) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനിലല കേഭാറഗറനി നമ്പര്  121/2011  സഡ്രെവര് കഗ്രഡയ്  II
(പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ് മഭാത്രലാം) റഭാങയ് ലനിസനില് നനിനലാം എത്രകപലര നനിയമനിച്ചു;

(ബനി)  പ്രസ്തുത റഭാങയ് ലനിസനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി തതീരുന്നേതനിനയ് മുമ്പയ് എത്ര കപര്ക്കയ്
നനിയമനലാം ലഭനിക്കുവഭാന സഭാധലതയുണയ് എന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനില് പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുകവണനി വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളനില് സഡ്രെവര് കഗ്രഡയ് II തസനികേയനില് എത്ര ഒഴനിവകേള ഉണയ്; ഇവ ഏലതലഭാലാം
ഓഫതീസുകേളനിലഭാണയ് എന്നേയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒരഭാളക്കയ് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനി.

(ബനി&സനി) പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയതനില് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കുവഭാനഭായനി
ഒഴനിവകേള ഒനലാം തലന്നേ അവകശഷേനിക്കുന്നേനില.  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലല ഒഴനിവകേള
സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

*സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്

195/2020
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കഭാസയ്-IV തസനികേകേളനില് നനിനള്ള സഭാനക്കയറലാം

34 (1446) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനിലുള്ള കഭാസയ്-IV തസനികേയനില് നനിന്നേയ് കഭാര്ക്കഭായനി
ഉകദലഭാഗക്കയറലാം ലഭനിക്കുന്നേതനിനയ് എത്ര ശതമഭാനമഭാണയ് നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നേതയ്;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെയടനിസഭാനത്തനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലല  കഭാസയ്-IV
ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് ഉകദലഭാഗക്കയറലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കഭാസയ്-IV  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  അര്ഹമഭായ  ലപ്രഭാകമഭാഷേന  യഥഭാസമയലാം
നല്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പനി.എസയ്.സനി. നടത്തുന്നേ മതര പരതീക്ഷയനില് 40 ശതമഭാനത്തനില്
കുറയഭാലത മഭാര്ക്കയ്  ലഭനിക്കുന്നേ തഭാഴ  ശമ്പളക്കഭാരഭായ ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായനി  എല്.ഡനി.കഭാര്ക്കയ്/
എല്.ഡനി.ലലടപനിസയ്/കകേഭാപനിയനിസയ്  എന്നേതീ  കഭാസ്സയ്-III തസനികേകേളനിലല  10%  ഒഴനിവകേള
തസനികേമഭാറ  നനിയമനലാം നല്കുന്നേതനിനഭായനി  സലാംവരണലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനുപുറകമ,
ലഭാസയ്  കഗ്രഡയ്  സര്വതീസയ്  ലസഷേലല്  റൂളനില്  ഉളലപടവര്ക്കുലാം  സകബഭാര്ഡനികനറയ്
സര്വതീസനില്  ഉളലപട  തഭാഴ  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  (എല്.ഡനി.കഭാര്ക്കയ്,  എല്.ഡനി.
ലലടപനിസയ് തസനികേകേളുലട ശമ്പളകത്തക്കഭാള തഭാഴ ശമ്പള ലസയനിലനിലുള്ളവര്) തസനികേമഭാറലാം
വഴനി അതഭാതയ് വകുപനിലല എല്.ഡനി.കഭാര്ക്കയ്/ എല്.ഡനി.ലലടപനിസയ് തസനികേകേളനിലല  10%
ഒഴനിവകേളനികലയയ്  കൂടനി  കയഭാഗലതയുലടയുലാം,  സതീനനികയഭാറനിറനിയുലടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്
തസനികേമഭാറ നനിയമനലാം അനുവദനിചയ് ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത ഉത്തരവയ്
പ്രകേഭാരമുള്ള തസനികേമഭാറ നനിയമനലാം ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലല കഭാസയ്-IV  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
നല്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള വകുപനില് സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ഹഭാഡ പദതനി

35 (1447) ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഹഭാഡ പദതനി നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നേതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില് പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിച
പദതനികേളുലട അവസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇഗൗ ഏജനസനി തുടകരണതനിലലന്നേയ് സര്ക്കഭാര് തതസത്തനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം വലര അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേള

പൂര്ത്തതീകേരണലാം ഉളലപലടയുള്ള വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭാണയ്. 

ആദല ബജറനില് ഉളലപട പദതനികേളുലട പുകരഭാഗതനി

36 (1448) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :

ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെയ് :

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ആദല  ബഡ്ജറനില്  ഉളലപട  പദതനികേളുലട

നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എത്ര ശതമഭാനലാം

പദതനികേള ഇതുവലര പൂര്ത്തനിയഭായനി;

(ബനി)  ഈ  വനിലയനിരുത്തലനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി

പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നേ  കേഭാരലത്തനില്  സലാംവനിധഭാനലാം  കേഭാരലക്ഷമമല  എന്നേ  നനിഗമനത്തനില്

എത്തനികചര്ന്നേനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എടുത്ത  തനിരുത്തല്  നടപടനികേള

എലനഭാലക്കയഭാണയ് ;

(സനി)  പദതനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന എനയ് നടപടനിയഭാണയ്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേലതന്നേയ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   ഇഗൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ആദല  ബജറനില്  ഉളലപട  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുന്നേതനിനയ്  കവണനി  പദതനികേള

സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നേതനിനയ്  ആവശലമഭായ കറഭാഡയ് മഭാപയ്  തയ്യെഭാറഭാക്കനി

നല്കുന്നേതനിനയ് ബന്ധലപട ലസകടറനിമഭാര്ക്കയ് ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി 16-3-2017,

5-4-2017 തതീയതനികേളനില്  നടത്തനിയ  പദതനി  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങളനില്  നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. അതനിന പ്രകേഭാരലാം ലസകടറനിമഭാര് തയ്യെഭാറഭാക്കനി സമര്പനിക്കുന്നേ കറഭാഡയ്

മഭാപനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വനിശദമഭായ അവകലഭാകേനലാം ജൂണ്  2017-ല് നടത്തുന്നേതഭാണയ്.
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ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡനിലല അലാംഗങ്ങളുലടയുലാം പദതനികേളുലടയുലാം ലനിസയ്

37 (1449) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡനിലല സനിരഭാലാംഗങ്ങളുലടയുലാം പഭാര്ടയ് സടലാം അലാംഗങ്ങളുലടയുലാം

കപരയ്, കമല്വനിലഭാസലാം, കഫഭാണ് നമ്പര്, ഇ-ലമയനില് അഡ്രെസയ് , ലഘുജതീവചേരനിത്രലാം എന്നേനിവ

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡനില് എത്ര സബയ് കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;

ഓകരഭാ സബയ് കേമ്മേനിറനി അലാംഗങ്ങളുലടയുലാം കപരയ് നല്കുകമഭാ; ഓകരഭാ സബയ് കേമ്മേനിറനിയുലടയുലാം

ഇതുവലരയുള്ള പ്രവര്ത്തനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ നതീതനി ആകയഭാഗനിലന്റെ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പഭാലനിച്ചു

ലകേഭാണയ് പദതനികേള തയ്യെഭാറഭാക്കുന്നേ പരനിചേയലാം ഉള്ള സഭാകങതനികേവനിദഗയ് ദര് ഓകരഭാ

കേമ്മേനിറനിയനിലുലാം  ഉകണഭാ;  അവരുലട  കസവനലാം ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഓകരഭാ  കമഖലയുലടയുലാം

വനികേസനത്തനിനയ്  തയ്യെഭാറഭാക്കനിയ പദതനി കരഖകേളുലട ലനിസയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; ഇവയുലട

പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തഭാനഭായനി  എലനലഭാലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണയ്

ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡനിലല സനിരഭാലാംഗങ്ങളുലടയുലാം പഭാര്ടയ്  ലലടലാം  അലാംഗങ്ങളുലടയുലാം

കപരയ്,  കമല്വനിലഭാസലാം,  കഫഭാണ്  നമ്പര്,  ഇ-ലമയനില്  അഡ്രെസയ്,  ലഘുജതീവചേരനിത്രലാം

എന്നേനിവ അനുബന്ധലാം-എ ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡനില് 43 വര്ക്കനിലാംഗയ് ഗ്രൂപയ് കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള കേമ്മേനിറനികേളുലടയുലാം അലാംഗങ്ങളുലടയുലാം കപരയ് അനുബന്ധലാം-ബനി ആയനി

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  പ്രസ്തുത വര്ക്കനിലാംഗയ് ഗ്രൂപയ് റനികപഭാര്ട്ടുകേള തയ്യെഭാറഭാക്കനി വരുന.

(സനി) അതഭാതയ്  വനിഷേയ കമഖലകേളനില് പ്രഭാവതീണലലാം കനടനിയ സഭാകങതനികേ വനിദഗ് ദലര

ഉളലപടുത്തനിയഭാണയ് ഓകരഭാ കേമ്മേനിറനിയുലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്. സലാംസഭാന ആസൂത്രണ

കബഭാര്ഡനിലന്റെ പദതനികേളലക്കഭാനലാം നനിലനില് നതീതനി ആകയഭാഗനിലന്റെ മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളഭാനലാം

ലഭനിക്കുന്നേനില.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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വഭാര്ഷേനികേപദതനി നനിര്വഹണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന നടപടനി

38 (1450) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :

ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 2016-17-ലല വഭാര്ഷേനികേ പദതനികേളുലട നടത്തനിപനില് പഭാളനിചയുലാം വതീഴയുലാം

ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; അതനിനുള്ള കേഭാരണലാം എലനന്നേയ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  2017-18  മുതല്  60  ശതമഭാനലാം  പദതനികേളക്കയ്  കമയയ്  30  നകേലാം

ഭരണഭാനുമതനി കനടനിയനിരനിക്കണലമന്നേ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എലഭാ പദതനികേളക്കുലാം ഓകരഭാ ഘടത്തനിലുമുള്ള സമയകമലാം ഉളലപലടയുള്ള

രൂപകരഖ തയ്യെഭാറഭാക്കനിയുലാം പദതനി പുകരഭാഗതനി എലഭാ മഭാസവലാം വനിലയനിരുത്തനിയുലാം പദതനി

നനിര്വഹണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നേയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) 16-3-2017-ലുലാം 5-4-2017-ലുലാം മുഖലമനനിയുലട അദലക്ഷതയനില് കൂടനിയ

പദതനി അവകലഭാകേനകയഭാഗങ്ങളനില് 60 ശതമഭാനലാം പദതനികേളക്കുലാം ജൂണ് 30-നകേലാം

ഭരണഭാനുമതനി കനടനിയനിരനിക്കണലാം എന്നേ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  എലഭാമഭാസവലാം  ചേതീഫയ്  ലസകടറനിയുലട  അദലക്ഷതയനില്  കൂടുന്നേ

ലസകടറനിമഭാരുലട കയഭാഗത്തനില് പദതനി പുകരഭാഗതനി നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയുലാം വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം

പദതനി നനിര്വഹണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണയ്.

കൂടഭാലത, മുഖലമനനി അദലക്ഷനഭായുള്ള പഭാന എകയ്ലപന്റെനിചര് റനിവമ്പ്യൂ കേമ്മേനിറനി ഒഭാകരഭാ

ലലത്രമഭാസത്തനിനുകശഷേവലാം കയഭാഗലാം കചേര്ന്നേയ് പദതനി പുകരഭാഗതനി നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയുലാം

വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  ലചേയവരുന.  ഓകരഭാ  വകുപയ്  ലസകടറനിമഭാരുലാം  ബന്ധലപട

വകുപ്പുമനനിമഭാരുലാം  പദതനി  നനിര്വഹണലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  പ്രതനിമഭാസ  അവകലഭാകേന

കയഭാഗലാം  കൂടഭാനുലാം  5-4-2017-നയ്  കൂടനിയ  കയഭാഗത്തനില്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി

നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്. 
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കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് 'ഹഭാഡ' പദതനിയനിലുളലപട പ്രവൃത്തനികേള

39 (1451) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഇക്കഴനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില് 'ഹഭാഡ' പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല  ഏലതങനിലുലാം  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ  ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ജനിലയനിലല ഏലതലഭാലാം പഞഭായത്തുകേളഭാണയ് കമല് പദതനിയുലട കേതീഴനില്
വരുന്നേതയ്;  പഞഭായത്തുകേലള ലതരലഞ്ഞടുത്തതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡലാം എലനലഭാമഭായനിരുന;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ജനിലയനിലല മലകയഭാരകമഖലയനിലല പല പഞഭായത്തുകേളുലാം കമല് പദതനിയുലട
കേതീഴനില് വരുന്നേനിലലന്നേ വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി) എങനില് ജനിലയനിലല മലകയഭാര കമഖലയനിലല കൂടുതല് പഞഭായത്തുകേലള
'ഹഭാഡ'  പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുന്നേ വനിഷേയലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.  നബഭാര്ഡയ് ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫയ്. ടഭാനലഷേ XXI-ല് ഉളലപടുത്തനി
മൂന്നേയ്  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  ടഭാനലഷേ  XXII-ല്  ഉളലപടുത്തനി  ഒരു  പ്രവൃത്തനിക്കുലാം  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല പഞഭായത്തുകേളഭായ കേലഭാര്,  കകേഭാകടഭാലാംകബളൂര്,
ലവസയ് എകളരനി,  ഇഗൗസയ് ഇകളരനി,  കേനിനഭാന്തൂര്-കേരനിനളലാം,  പനത്തടനി എന്നേതീ പഞഭായ
ത്തുകേളഭാണയ്  മലകയഭാര  വനികേസന  ഏജനസനിയുലട  പരനിധനിയനില്  ഉളലപടുന്നേതയ്.
വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏലറടുത്തു നടത്തുന്നേതനിനയ് പഞഭായത്തുകേലള ലതരലഞ്ഞ
ടുക്കുന്നേതനിനയ്  800  മതീററനില് കൂടുതല് ഉയരത്തനിലുള്ളതുലാം അലലങനില് പഭാരനിസനിതനികേ
ദുരനങ്ങളക്കയ്  വനികധയമഭായതുമഭായ  പഞഭായത്തുകേലളയുമഭാണയ്  ഒന്നേഭാലാം  ഘടത്തനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്. 

(സനി)  മലകയഭാര  വനികേസന  ഏജനസനിയനില്  561  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള
ഉളലപടുനണയ് എങനിലുലാം വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏലറടുക്കുന്നേതനിനയ്  800  മതീററനില്
കൂടുതല് ഉയരത്തനിലുള്ളതുലാം അലലങനില് പഭാരനിസനിതനികേ ദുരനങ്ങളക്കയ്  വനികധയമഭായതുമഭായ
പഞഭായത്തുകേലളയുമഭാണയ് ഒന്നേഭാലാം ഘടത്തനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്. 

(ഡനി)  ഹഭാഡ നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് തതസത്തനില് തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നേ
സഭാഹചേരലത്തനില്,  മലകയഭാര  കമഖലയനിലല  കൂടുതല്  പഞഭായത്തുകേലള  'ഹഭാഡ'
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുന്നേ വനിഷേയലാം തല്ക്കഭാലലാം പരനിഗണനയനിലനില.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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2016-2017-ല് വകേയനിരുത്തലുകേളക്കുപരനിയഭായനി വനിനനികയഭാഗനിച
അധനികേ ലചേലവകേളുലട വനിവരങ്ങള

40 (1452) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  2016-2017-ൽ  വകേയനിരുത്തലുകേൾക്കുപരനിയഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിച  അധനികേ
ലചേലവകേളുലട  വനിവരങ്ങൾ  നൽകേഭാകമഭാ;  കലഭാകേ  ബഭാങയ്,  എ.ഡനി.ബനി.  തുടങ്ങനിയ
ഏജൻസനികേളുലട സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കുന്നേ പദതനികേൾ സമയ
ബന്ധനിതമഭായനി  പൂർത്തനികേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാൽ  കേഴനിഞ്ഞ  അഞയ്  വർഷേത്തനിനുള്ളനിൽ
എത്ര രൂപയഭാണയ് കേമ്മേനിറയ്ലമന്റെയ് ചേഭാർജഭായനി നലനിയനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ് ഓകരഭാ വർഷേവലാം കകേഭാടനിക്കണക്കനിനയ് രൂപ ജലകസചേനത്തനിനുലാം
കുടനിലവള്ളത്തനിനുമഭായനി വകേയനിരുത്തുനലണങനിലുലാം വരൾചമൂലമുണഭാകുന്നേ ബുദനിമുട്ടുകേൾ
പരനിഹരനിക്കഭാൻ കേഴനിയുന്നേനിലഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനിൽ ജലകസചേനത്തനിനുലാം കുടനിലവള്ള
പദതനികേൾക്കുമഭായനി  തയ്യെഭാറഭാക്കുന്നേ  ബജറനിലല  അപഭാകേതകേലള  കുറനിചയ്  പഠനിക്കഭാനുലാം
ശഭാസതീയമഭായനി  ബജറയ്  തയ്യെഭാറഭാക്കഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
വനിജനിലൻസയ് ആൻഡയ് ആന്റെനികേറപ്ഷേൻ വനിഭഭാഗലാം എലനങനിലുലാം പഠനലാം നടത്തുനകണഭാ
എന്നേറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന. 

ലഎ.ടനി. കമഖലകേളനിലല ലതഭാഴനിലവസരലാം

41 (1453) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷേലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനില്  ഐ.ടനി.  കമഖലകേളനില്  ലതഭാഴനിലവസരലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നേ
എലനഭാലക്ക സലാംരഭങ്ങള ആണയ് ഈ സര്ക്കഭാര് ലകേഭാണ്ടുവന്നേനിട്ടുളളതയ്;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നേതനിനയ്  കശഷേലാം  ഐ.ടനി.
കമഖലകേളനില് എത്ര ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഎ.ടനി.  കമഖലകേളനില് ലതഭാഴനിലവസരലാം വര്ദനിപനിക്കഭാനുതകുന്നേ രണയ്
പുതനിയ സലാംരലാംഭങ്ങളഭാണയ് സനില് ലഡലനിവറനി പഭാറയ് കഫഭാലാം  (Skill Delivery Platform),
കകേരള  ലടകകഭാളജനി  ഇന്നേകവഷേന  കസഭാണ്  (Kerala  Technology  Innovation



104 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  3, 2017

Zone)  എന്നേനിവ.   കൂടഭാലത  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമഗ്ര  വനികേസനത്തനിനയ്  വനിവര
സഭാകങതനികേവനിദലയള്ള നനിര്ണഭായകേ പങയ് മനസ്സനിലഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുള്ള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പുതനിയ  ലഎ.ടനി.  നയത്തനിനയ്  പരമഭാവധനി  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുന്നേതനിനയ്
സഭാധനിക്കുലാം.

(ബനി)  ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നേതനിനയ്  കശഷേലാം  ലഎ.ടനി.
കമഖലകേളനില് ഏകേകദശലാം 4243 ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്. 

ലമഭാലലബല് ടവറുകേളനിലല ഇലകകഭാ മഭാലഗ്നെറനികേയ് കറഡനികയഷേന (ഇ.എലാം.ആര്.)
പരനികശഭാധന

42 (1454) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ് :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :
ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ് കകേഭായ :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനിലുള്ള  55000  ത്തനില്പരലാം ലമഭാസബല് കഫഭാണ്
ടവറുകേളനില് 16,000 എണത്തനില് മഭാത്രകമ ഇലകകഭാ മഭാഗ്നെറനികേയ് കറഡനികയഷേന (ഇ.എലാം.ആര്.)
പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളു  എന്നേതനിനഭാല്  ടവറുകേളനില്  നനിനള്ള  വനികേനിരണലാം
ആകരഭാഗല പ്രശങ്ങള സൃഷനിക്കുലമന്നേ ജനങ്ങളുലട ആശങ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  കകേരളത്തനില്  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  ടവറുകേളുലാം  ജനവഭാസകകേന്ദ്രത്തനിലഭായതനിനഭാലുലാം
2  ജനി-യനില് നനിനലാം  3  ജനി  യനില് നനിനലാം ടവറുകേള  4 ജയനികലക്കയ്  മഭാറുന്നേതനിനഭാലുലാം
ഇലകകഭാ  മഭാഗ്നെറനികേയ്  പ്രസരണലാം അധനികേരനിക്കഭാനനിടയുള്ളതനിനഭാല് ജനങ്ങളുലട ആശങയയ്
അടനിസഭാനമുകണഭാ  എന്നേയ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  ശഭാസ,  സഭാകങതനികേ  വനിദഗയ് ദരുലട
സമനിതനിലയ ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി)  പരനികശഭാധനഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ശക്തനിലപടുത്തുന്നേതനിനുലാം  ആശങ
അകേറ്റുന്നേതനിനുലാം എനയ് നടപടനിയഭാണയ് സസതീകേരനിക്കുന്നേലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 31-3-2017-ല് സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനിലുള്ള 76429 ലമഭാലലബല് ടവറുകേളനില്
19,914  ടവറുകേള പരനികശഭാധനിചതനില് ഒലരണത്തനില്കപഭാലുലാം  EMR കതഭാതയ് അനുവദനതീയ
പരനിധനിയയ്  പുറത്തല  എന്നേയ്  കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഓകരഭാ  വര്ഷേവലാം  10%  ടവറുകേള
റഭാനഡമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കുകേ എന്നേ സമതീപനമഭാണയ് ലചേയവരുന്നേതയ്.
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(ബനി) കറഡനികയഷേനമൂലമുണഭാകുന്നേ ആഘഭാതലാം കുറയന്നേതനിനഭായനി ലമഭാലലബല്
കഫഭാണ് ടവറുകേള സഭാപനികക്കണ സുരക്ഷനിത അകേലവലാം കറഡനികയഷേലന്റെ കതഭാതുലാം
കകേന്ദ്ര ലടലനികകേഭാലാം വകുപയ്  നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇവ പരനികശഭാധനിച്ചു ഉറപ്പുവരുത്തഭാന
ലകേഭാചനി  ആസഭാനമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ  ഭഭാരത  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ
“Telecom Enforcement  Resource  & Monitoring  (TERM-Kerala)”  എന്നേ
സഭാപനലത്ത ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി) ലമഭാലലബല് ടവറുമഭായനി ബന്ധലപടയ് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുണഭാകുന്നേ ആശങകേളുലാം
പരഭാതനികേളുലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്
അദലക്ഷനഭായുലാം ജനിലഭാ ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്, മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനിലന്റെ
ജനിലഭാ പ്രതനിനനിധനി ഉളലപലടയുള്ളവലര ഉളലപടുത്തനി ജനിലഭാ ലടലനികകേഭാലാം കേമ്മേനിറനിക്കയ്
സര്ക്കഭാര് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

കൃത്രനിമ മഴ

43 (1455) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലാം രൂക്ഷമഭായ വരളച കനരനിടുന്നേ സഭാഹചേരലത്തനില് കൃത്രനിമ
മഴയള്ള സഭാദലത സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി എത്ര തുകേയഭാണയ് ലചേലവയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നേലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലാം രൂക്ഷമഭായ വരളച കനരനിടുന്നേ സഭാഹചേരലത്തനില് കൃത്രനിമ
മഴയള്ള സഭാധലത സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്. 26-4-2017-ലല സ.ഉ.
(ലലകേ)നമ്പര്  2/2017/ശഭാ.സ.വ  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  കൃത്രനിമ  മഴയുലട  സഭാദലത
പരനികശഭാധനിക്കുന്നേതയ് സലാംബന്ധനിചയ് കകേരള ശഭാസ സഭാകങതനികേ പരനിസനിതനി കേഗൗണ്സനില്
സമര്പനിച പദതനി അലാംഗതീകേരനിചയ് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  (പകേര്പയ്
അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന)* കൃത്രനിമ  മഴ,  'കഗൗഡയ്  സതീഡനിലാംഗയ്'  മുഖഭാനരലാം
ലപയ്യെനിക്കുന്നേതനിനഭായനി കകേരള കസറയ് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡയ് ലനിമനിറഡനിലന നനിര്വഹണ
ഏജനസനി  (Implementing Agency)ആയുലാം കകേരള ശഭാസ സഭാകങതനികേ  പരനിസനിതനി
കേഗൗണ്സനിലനിലന സഭാകങതനികേ ഏകകേഭാപനത്തനിനഭായനി ചുമതലലപടുത്തുകേയുലാം കേഗൗണ്സനിലനിലന്റെ
എകനികേമ്പ്യൂടതീവയ്  ലലവസയ്  പ്രസനിഡന്റെയ്  ലചേയര്മഭാനഭായനി  ഒരു  സഭാകങതനികേ  സമനിതനി
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി)   കകേരള കസറയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡനിനയ്  ഇഗൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം
ഇന്നേകവഷേന  &എകസഭാടയ്  എന്നേ പദതനിയനില് ബജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നേ
25.14  കകേഭാടനി  രൂപയനില് കൃത്രനിമ മഴയള്ള പ്രഭാരലാംഭ പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  5  കകേഭാടനി
രൂപ നതീക്കനി വചനിട്ടുണയ്. 

പുതനിയഭാപ ഗവ.ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂള ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് സനി.ആര്.
ഇസഡയ്.-ലന്റെ അനുമതനിക്കുള്ള നടപടനി

44 (1457) ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാസൽ  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാർപകറഷേലന്റെ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  എലത്തൂർ  നനികയഭാജകേമണയ് ഡലത്തനിൽലപട  പുതനിയഭാപ
ഗവ.ഹയർ ലസക്കണറനി സ്കൂളനിനയ് ലകേടനിടലാം പണനിയുന്നേതനിനയ് സനി.ആർ.  ഇസഡയ്.-ലന്റെ
അനുമതനിയഭായനി സമർപനിച ഫയലനികന്മൽ എനയ് തതീരുമഭാനലമടുത്തു എന്നേയ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ ;

(ബനി) പുതനിയഭാപ ഗവ. ഹയർ ലസക്കണറനി സ്കൂൾ ലകേടനിട നനിർമ്മേഭാണ ലചേലവനിലന്റെ
ഒരു ശതമഭാനലാം സലാംഖല ലകേടനിലവക്കണലമന്നേ സനി  .ആർ.  ഇസഡയ്.  അധനികൃതരുലട
ഭഭാഗത്തയ് നനിന്നേയ് വന്നേ നനിർകദ്ദേശലാം റദ്ദേയ് ലചേയയ് പ്രസസ്തുത സ്കൂളനിനയ് ലകേടനിട നനിർമ്മേഭാണത്തനിനുള്ള
അനുമതനി നൽകേഭാൻ ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നേയ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പുതനിയഭാപ ഗവ.ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളനിനയ് ലകേടനിടലാം പണനിയുന്നേതനിനഭായനി
കകേരള  തതീരകദശ  പരനിപഭാലന  അകതഭാറനിറനിയനില്  ലഭനിച  അകപക്ഷ  ലടകനിക്കല്
പരനികശഭാധനയഭായനി നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭനിചഭാലുടന കകേരള തതീരകദശ
പരനിപഭാലന  അകതഭാറനിറനി  (KCZMA)-യുലട  കയഭാഗത്തനില്  തതീരുമഭാനത്തനിനഭായനി
സമര്പനിക്കുന്നേതഭാണയ്.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളുലട  അകപക്ഷകേളനികന്മല്
പരനികശഭാധനഭാഫതീസയ് ഒഴനിവഭാക്കുന്നേതനിനയ് കകേരള തതീരകദശ പരനിപഭാലന അകതഭാറനിറനി
(KCZMA) തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണയ്.  ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. 

കകേഭാസല് റനിസര്വയ് കസഭാണ്

45 (1459) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുസസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേഭാസല് റനിസര്വയ് കസഭാണ് പരനികശഭാധനയഭായനി സലാംസഭാനത്തയ് വനിവനിധ
കലഭാക്കല് കബഭാഡനികേളനില് നനിനലാം ലഭനിച അകപക്ഷകേളുലട പരനികശഭാധന ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  പരനികശഭാധനയുലട വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ശഭാസ സഭാകങതനികേ പരനിസനിതനി വകുപനികലയയ്  അയച അകപക്ഷകേള,

പരനിസനിതനി കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാന വകുപനികലയയ് മഭാറനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കകേഭാസല്  റനിസര്വയ്  കസഭാണ്  കേണ്കേറനസയ്  നല്കുന്നേതനിനുള്ള

കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴനിവഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  അകപക്ഷ സസതീകേരനിചതനിലന്റെ വനിവരങ്ങള അകപക്ഷകേലന അറനിയനിക്കുവഭാന

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; റനിയഭാസയ് ജമതീലയുലട BL 555/15 നമ്പർ അകപക്ഷയുലടയുലാം

ഫസതീല  റലാംഷേഭാദനിലന്റെ  (ലകേഭായനിലഭാണനി)  BL/121/2016  നമ്പർ  അകപക്ഷയുലടയുലാം

ഇകപഭാഴലത്ത അവസ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സനി.  ആര്.  ഇസഡയ്.  അനുമതനിയഭായുളള  അകപക്ഷകേളനില് കകേരള

തതീരകദശ  പരനിപഭാലന അകതഭാറനിറനി നടപടനി സസതീകേരനിചയ് അനുമതനി നല്കേനി വരനികേയഭാണയ്.

2016  വര്ഷേത്തനില്  ആലകേ  1436-ഓളലാം   അകപക്ഷകേളനിലുലാം,  2017  നഭാളനിതുവലര

795-ഓളലാം അകപക്ഷകേളനിലുലാം അകതഭാറനിറനി തതീരുമഭാനലാം സകേലക്കഭാണനിട്ടുണയ്. 

(സനി) ശഭാസ സഭാകങതനികേ വകുപനില് ലഭനിച അകപക്ഷകേള പ്രസ്തുത വകുപയ് തലന്നേ

അജണ തയ്യെഭാറഭാക്കനി അകതഭാറനിറനിയുലട മതീറനിലാംഗുകേളനികലക്കയ് നലനി വരനികേയഭാണയ്.  2017

ജനുവരനി മുതല് ലഭനിച അകപക്ഷകേള പരനിസനിതനി കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാന വകുപനികലക്കയ്

മഭാറനി  നല്കേനിവരനികേയഭാണയ്.

(ഡനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി കമയയ് മഭാസത്തനില്

ഫയല് അദഭാലത്തയ് നടത്തനി പരമഭാവധനി അകപക്ഷകേളനില് തതീര്പയ് കേല്പനിക്കുന്നേതനിനഭായുള്ള

നനി ര്കദ്ദേശലാം നനിലവനിലുണയ്.

(ഇ)  അകപക്ഷകേള പ ഞഭായത്തയ്/  മുനനിസനിപല് സഭാപനങ്ങള മുകഖനയഭാണയ്

ലഭനിക്കുന്നേതയ്.   തതീ ര്പയ്  കേല്പനിക്കുകമ്പഭാള  ബന്ധലപട  പഞഭായത്തനിലനയുലാം  അകപക്ഷകേലനയുലാം

അറനിയനിക്കുനണയ്. റനിയഭാസയ് ജമതീലയുലടയുലാം ഫസതീല റലാംഷേഭാദനിലന്റെയുലാം അകപക്ഷയനില്

ലടകനിക്കല്  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.   ഇതയ്  കമയയ്  മഭാസത്തനില് നടക്കുന്നേ അകതഭാറനിറനിയുലട

കയഭാഗത്തനില് പരനിഗണനിക്കുന്നേതഭാണയ്.  
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വനി.ഇ.ഒ.-യയ് സമഭാനമഭായ തസനികേകേള

46 (T* 1460)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനി.ഇ.ഒ.-യയ്  സമഭാനമഭായ തസനികേകേള ഏലതഭാലക്ക ഡനിപഭാര്ടയ്ലമനകേളനിലുലാം

കബഭാര്ഡുകേളനിലുലാം ഉലണനലാം ഈ തസനികേകേളനില് എത്ര ലഡപമ്പ്യൂകടഷേന കവക്കനസനികേള

നനിലവനിലുലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) വനി.ഇ.ഒ.-യയ് എല്.ഡനി.കഭാര്ക്കയ് തസനികേയനില് ലഡപമ്പ്യൂകടഷേനയ് കപഭാകേഭാന

സഭാധനിക്കുകമഭാ; എവനിലടലയഭാലക്ക എത്ര ലഡപമ്പ്യൂകടഷേന കവക്കനസനികേള നനിലവനിലുലണന്നേയ്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  വനി.ഇ.ഒ.-യയ്  ഏലതലഭാലാം  തസനികേകേളനികലയയ്  ലഡപമ്പ്യൂകടഷേനയ്  കപഭാകേഭാന

സഭാധനിക്കുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

ലകേ.എ.എസയ്. നടപഭാക്കല്

47 (1461) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ലകേ.എ.എസയ്. നടപഭാക്കുന്നേതനില് പ്രതനികഷേധനിക്കുന്നേ ഒരു

വനിഭഭാഗലാം ലസകകടറനിയറയ് ജതീവനക്കഭാര് ലസകകടറനിയറനിലല ഫയലുകേള തതീര്പഭാക്കുന്നേ

കേഭാരലത്തനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുത്തനിവരുന്നേതയ്  ശദയനില്ലപട്ടുകവഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  30-1-2017-ല്

ലസകകടറനിയറനിലല എലഭാ ലസകടറനിമഭാര്ക്കുലാം നല്കേനിയ കുറനിപനിൻ  പ്രകേഭാരലാം ലഭനിച

റനികപഭാര്ട്ടുകേള പരനികശഭാധനിച്ചുകവഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതയ് സലാംബന്ധനിചയ് ലസഷേലല് റൂളസയ് തയ്യെഭാറഭാക്കുവഭാനഭായനി നനികയഭാഗനിച

ലസകടറനിതല  കേമ്മേനിറനിയനിലല  അലാംഗങ്ങള  ആലരലഭാലാം;  ഇവര്  നഭാളനിതുവലര  എനയ്

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

*'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലസകകടറനിയറനിലല വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് ഫയലുകേള തതീര്പഭാക്കുന്നേ
കേഭാരലത്തനില് കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുന്നേ കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടകപഭാള അതുസലാംബന്ധനിചയ്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുവഭാന എലഭാ ലസകടറനിമഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിലക്കഭാണയ്
30-1-2017-ലുലാം  6-2-2017-ലുലാം  14-3-2017-ലുലാം കുറനിപ്പുകേള നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   വനിശദമഭായ
റനികപഭാര്ട്ടുകേള കേനിട്ടുന്നേ മുറയയ്  ആയതയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  യുക്തമഭായ നടപടനി  സസതീകേരനി
ക്കഭാവന്നേതഭാണയ്.

(സനി)  4-1-2017-ലല  G.O.(Ms)No.1/17/P&ARDനമ്പര്  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം
അലാംഗങ്ങലള തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  പകേര്പയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.* പ്രകതലകേ
ചേടങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സനിവനില് സര്വതീസനിലന അഴനിമതനി വനിമുക്തമഭാക്കലുലാം സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലട
സലലാം മഭാറവലാം

48 (1462) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെയ് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സനിവനില്  സര്വതീസനിലന  അഴനിമതനി  വനിമുക്തമഭാക്കുവഭാന  സകേലക്കഭാണ
നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാണയ്;

(ബനി) സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലട സലലാം മഭാറത്തനിനയ് പുതനിയതഭായനി മഭാനദണ്ഡലാം
പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) സലലാം മഭാറലാം പൂര്ണമഭായുലാം അലാംഗതീകൃത മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കയ് വനികധയമഭായനി
മഭാത്രകമ നടത്തഭാവൂ എന്നേയ് നനിഷ്കര്ഷേനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ലസഷേലല് ഓര്ഡറുലാം വര്ക്കനിലാംഗയ് അകറഞയ്ലമനലാം അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നേറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് സമയബന്ധനിത കസവനങ്ങള നല്കുന്നേതനികലക്കുലാം
അഴനിമതനി കുറയന്നേതനിനുലാം കവണനി കകേരള സലാംസഭാന കസവനഭാവകേഭാശനനിയമലാം, 2012
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കസവനലാം  കൃതലസമയത്തയ്  നല്കുന്നേതനില്  ഉകദലഭാഗസരുലട

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്



110 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  3, 2017

ഭഭാഗത്തയ് നനിനലാം വതീഴ ഉണഭാകുന്നേ പക്ഷലാം ഉത്തരവഭാദലപട ഉകദലഭാഗസനനില് നനിനലാം
പനിഴ  ഇഗൗടഭാക്കുന്നേതനിനുലാം അചടക്ക നടപടനിക്കയ് വനികധയമഭാക്കുന്നേതനിനുലാം കസവനഭാവകേഭാശ
നനിയമത്തനില് വലവസ ലചേയനിട്ടുണയ്.  കേഭാരലക്ഷമവലാം സുതഭാരലവലാം അഴനിമതനിരഹനിതവമഭായ
സനിവനില് സര്വതീസയ് നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി വനിവരസഭാകങതനികേ വനിദലയുലട സഹഭായകത്തഭാലട
ഇ-ഗകവണനസയ്,  എലാം-ഗകവണനസയ് എന്നേനിവ വലഭാപകേമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
കൂടഭാലത  സലാംസഭാന  സനിവനില് സര്വതീസനിലല  അഴനിമതനി  അവസഭാനനിപനിക്കുന്നേതനിനയ്
കവണനി  വനിജനിലനസയ്  &  ആന്റെനി  കേറപ്ഷേന  ബമ്പ്യൂകറഭായുലട  കനതൃതസത്തനില്  പല
പ്രകേഭാരമുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചയ്  വരുന.   വനിജനിലനസനില്  ലഭനിക്കുന്നേ  എലഭാ
പരഭാതനികേളനികന്മലുലാം അകനസഷേണലാം നടത്തുകേ, ആകക്ഷപമുള്ള ഓഫതീസുകേളനിലുലാം കപ്രഭാജക്ടുകേളനിലുലാം
മനിന്നേല് പരനികശഭാധന, തസരനിത പരനികശഭാധന, വനിജനിലനസയ് അകനസഷേണലാം, ഓഫതീസയ്
സന്ദര്ശനങ്ങള,  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  എന്നേനിവ  വനിജനിലനസയ്  ആന്റെയ്
ആന്റെനി കേറപ്ഷേന ബമ്പ്യൂകറഭായുലട കനതൃതസത്തനില് നടത്തുനണയ്.  സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളനില്
കേണ്ടുവരുന്നേ  അഴനിമതനി  സലാംബന്ധമഭായ  വനിഷേയങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനഭായനി
"കേണ്കേറന്റെയ് വനിജനിലനസയ്"  (Concurrent Vigilance)  എന്നേ കപരനില് വനിജനിലനസയ്
ആന്റെയ് ആന്റെനി കേറപ്ഷേന ബമ്പ്യൂകറഭാ ഒരു പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 24-6-2016-ാം
തതീയതനിയനിലല നയപ്രഖലഭാപനത്തനില് പ്രഖലഭാപനിച  "Zero tolerance to corruption”
എന്നേ നയത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ മഭാറങ്ങള വരുത്തനി വനിജനിലനസയ്
ആന്റെയ് ആന്റെനി കേറപ്ഷേന ബമ്പ്യൂകറഭാ പ്രവര്ത്തനിക്കുന. അഴനിമതനി നനികരഭാധന നനിയമങ്ങലളപറനിയുലാം
അഴനിമതനി  തുടച്ചുനതീക്കുന്നേതനിനുകവണനിയുള്ള പ്രനിവന്റെതീവയ്  വനിജനിലനസയ്   (Preventive
Vigilance)  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുകവണനിയുലാം  ഇതര  ജന  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
നടത്തുനണയ്. പഭാരനിസനിതനികേ  ചൂക്ഷണങ്ങളലക്കതനിലര എണ്വകയഭാണ്ലമന്റെയ് റനിസയ്
വനിജനിലനസയ്,  വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനിലല കകേഭാഴയ്ലക്കതനിലര "Edu-Vigil”  സമൂഹലത്ത
അഴനിമതനി  വനിമുക്തമഭാക്കുന്നേതനിനുകവണനി  പ്രഭാകദശനികേ  വഭായന  ശഭാലകേള  ലലലബറനികേള
എന്നേനിവയുലട സഹഭായകത്തഭാലട "Vig-Net” “Zero tolerance to corruption” എന്നേ
ആശയത്തനികലയയ് കകേരള സമൂഹലത്ത ലകേഭാണ്ടുവരുന്നേതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനിദലഭാര്തനികേലള
ഉളലപടുത്തനി  "NSS Vigil  Help  Desk”  എന്നേ പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  NSS, NGO  കവഭാളണനിയര്മഭാലര ഉളലപടുത്തനി അഴനിമതനി വനിരുദ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപനിലല അഴനിമതനിയ്ലക്കതനിലര   “Trans
Vigil”എന്നേതീ  പദതനികേളുലാം  വനിജനിലനസയ്  ആന്റെയ്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷേന  ബമ്പ്യൂകറഭാ
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   കൂടഭാലത  സലാംസഭാന സനിവനില് സര്വതീസനികലയുലാം  സര്ക്കഭാര്
ഇതര  ഓഫതീസുകേളനികലയുലാം  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തുനണയ്.
ലസകകടറനിയറയ്  ഉളലപലട എലഭാ വകുപ്പുകേളനിലുലാം ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
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"ഇകന്റെണല് വനിജനിലനസയ്"  വനിഭഭാഗലാം ശക്തനിലപടുത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.
ഉകദലഭാഗസരുലട ഇടയനിലുള്ള കേഭാരലക്ഷമത ഇലഭായ്മയുലാം ശദക്കുറവലാം പരനിഹരനിക്കഭാന
“Anti-Corruption  Induction  Training”  ആരലാംഭനിച്ചു.   എലഭാ  വകുപ്പുകേളനികലയുലാം
അഴനിമതനിയുലട  പങയ്  അനുസരനിചയ്/കേണക്കനുസരനിചയ്  വകുപ്പുകേലള  എ,ബനി,സനി,ഡനി
ആയനി  കഗ്രഡയ്  ലചേയയ്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരലാം  കഗ്രഡനിലാംഗയ്  മൂന്നേയ്  മഭാസത്തനി
ലലഭാരനിക്കല് വനിജനിലനസയ് ആന്റെയ് കേറപ്ഷേലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലട ലപഭാതുസലലാംമഭാറവലാം നനിയമനവലാം സലാംബന്ധനിചയ്
പരനിഷ്കരനിച  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  അലാംഗതീകേരനിചയ്  25-2-2017-ലല
സ.ഉ (പനി) നമ്പര് 3/2017/ഉ.ഭ.പ.വ. പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലട  സലലാംമഭാറലാം  സര്ക്കഭാര്
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  പുറലപടുവനിക്കുന്നേ  സലമഭാറ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കയ്  അനുസൃതമഭായനിടഭാണയ്
നടത്തനിവരുന്നേതയ്.  

(ഡനി)   വര്ക്കനിലാംഗയ്  അകറഞയ്ലമന്റെയ്  നനിര്ത്തലഭാക്കനിലക്കഭാണയ്  15-2-1992-ലല
1015/ഡനി2/92/ഉ.ഭ.പ.വ. നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം നനിര്കദ്ദേശലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

കഭാര്ക്കയ് തസനികേയനിലല എല്.ഡനി./യു.ഡനി. അനുപഭാതലാം

49 (1463) ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ വകുപ്പുകേളനിലുലാം കഭാര്ക്കയ് തസനികേയനില് എല്.ഡനി./
യു.ഡനി. അനുപഭാതമനുസരനിചയ് ഓഫതീസുകേളനില് പ്രകതലകേമഭായനി യു.ഡനി. കഭാര്ക്കയ് തസനികേ
നനിലനനിര്ത്തഭാലത വകുപയ് ഒരു സനിലാംഗനിള യണനിറഭായനി കേണക്കഭാക്കനി യു.ഡനി.  കഭാര്ക്കയ്
തസനികേയനില് നനിയമനലാം നടത്തുന്നേതനിനുലാം സലാംസഭാന ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴയ്  തലത്തനില്
യു.ഡനി. കഭാര്ക്കയ് തസനികേയനികലയള്ള ലപ്രഭാകമഭാഷേനുലാം നനിയമനവലാം സകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യെണലമനലാം
16-3-1989-ലല  ജനി.ഒ.(പനി)  5/89/പനി  &എ.ആർ.ഡനി.  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഈ ഉത്തരവയ് പഭാലനിക്കഭാലത ഇകപഭാഴുലാം പല വകുപ്പുകേളനിലുലാം യു.ഡനി.കഭാര്ക്കഭായനി
ലപ്രഭാകമഭാഷേന  ലഭനിക്കുകമ്പഭാള  ജതീവനക്കഭാലര  ഇതര  ജനിലകേളനികലക്കയ്  ടഭാനസ്ഫര്
ലചേയ്യുന്നേ കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ഉലണങനില് എലഭാ വകുപ്പുകേളനിലുലാം  16-3-1989-ലല ജനി.ഒ.(പനി) 5/89/പനി.
& എ.ആർ.ഡനി. ഉത്തരവനിലല വലവസകേള പഭാലനിക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി&സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളനില് ഉകദലഭാഗ സലാംവരണലാം

50 (1464) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാന സര്വതീസനിലല ഉകദലഭാഗസരുലട ജഭാതനി  തനിരനിച്ചുള്ള പടനികേ
തയ്യെഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളനില് എസയ്.സനി.,  എസയ്.ടനി.,  പനിന്നേഭാക്ക
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ് എത്ര ശതമഭാനലാം വതീതമഭാണയ് ഉകദലഭാഗ സലാംവരണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  ഓകരഭാ  വകുപനിലുലാം  ഓകരഭാ  കേഭാറഗറനിയനിലുലാം  എസയ്.സനി.,  എസയ്.ടനി.
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  ഇത്ര  ശതമഭാനലാം  എന്നേ  നനിലയനില്  ഉകദലഭാഗത്തനിനയ്  സലാംവരണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  അകതഭാ  എനടനി  കകേഡറുകേളനില്  മഭാത്രമഭാകണഭാ  ഈ
സലാംവരണമുള്ളതയ്;

(ഡനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളനില് എസയ്.സനി.,  എസയ്.ടനി.  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട
ഉകദലഭാഗ  പ്രഭാതനിനനിധലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നേതനിനയ്  എനയ്  സലാംവനിധഭാനമഭാണയ്  ഉള്ളതയ്;
അഖനികലനലഭാ സര്വതീലസഭാഴനിലകേ,  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളനിലല കഭാസ്സയ്  I,
കഭാസ്സയ്  II,  കഭാസ്സയ്  III  തസനികേകേളനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്നേ ആലകേ ഉകദലഭാഗസരുലട
എണലാം എത്ര; ഇതനില് എത്ര എസയ്.സനി.,  എസയ്.ടനി.,  മറയ് പനികന്നേഭാക്ക വനിഭഭാഗങ്ങളനില്
ലപടുന്നേവരുണയ് എന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  കഭാസ്സയ്  I  മുതല് കഭാസ്സയ്  III  വലരയുള്ള തസനികേകേളനില് മതനിയഭായ എണലാം
എസയ്.സനി.,  എസയ്.ടനി.  വനിഭഭാഗക്കഭാരനിലലങനില്,  പ്രകതലകേ  റനിക്രൂടയ്ലമന്റെനിലൂലട  ഇതയ്
പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

(ബനി) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളനില് എസയ്.സനി/എസയ്.ടനി വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്
8%-വലാം എസയ്.ടനിയയ് മഭാത്രമഭായനി 2%-വലാം സലാംവരണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പനികന്നേഭാക്ക
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള സലാംവരണലാം സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നേതഭാണയ്.
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(സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

(ഡനി)  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളനില്  എസയ്.സനി/എസയ്.ടനി  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട
ഉകദലഭാഗ പ്രഭാതനിനനിധലലാം അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുന്നേതനിനഭായനി ലപഭാതുഭരണ വകുപനിനയ് കേതീഴനില്
'എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ് ലസല്' എന്നേ വകുപയ് നനിലവനിലുണയ്.  ഇഗൗ വകുപയ് സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനിലല
പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട പ്രഭാതനിനനിധലലാം അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുകേയുലാം
തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ വരുന.  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളനിലല
ഗസറഡയ്,  കനഭാണ്-ഗസറഡയ്,  ലഭാസയ് കഗ്രഡയ് തസനികേകേളനിലല ഉകദലഭാഗസരുലട എണലാം
സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നേതഭാണയ്.

(ഇ)  എലഭാ  വര്ഷേവലാം  ജനുവരനി  1  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേളനിലല  ജതീവനക്കഭാലര  ഗസറഡയ്,  കനഭാണ്-ഗസറഡയ്,  ലഭാസയ്  കഗ്രഡയ്  എന്നേതീ
വനിഭഭാഗങ്ങളഭായനി  തനിരനിചയ്  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കയ്
നനിയമഭാനുസൃതമഭായ പ്രഭാതനിനനിധലമുകണഭാ  എന്നേയ്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  കുറവയ്  കേലണത്തനിയഭാല്
പ്രകതലകേ  നനിയമനലാം  നടത്തഭാനഭായനി  തസനികേകേള  റനിസര്വയ്  ലചേയയ്  ഉത്തരവയ്
പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം ലചേയ വരുനണയ്. 

അലാംഗപരനിമനിതരഭായ സനിരലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് ലസഷേലല് 
കേഭാഷേസല് ലതീവയ്

51 (1465)  ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര്,  അര്ദ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങൾ,  സര്വകേലഭാശഭാലകേള
എന്നേനിവനിടങ്ങളനില് കജഭാലനി ലചേയവരുന്നേ അലാംഗപരനിമനിതരഭായ സനിരലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
ലസഷേലല് കേഭാഷേസല് ലതീവയ്  അനുവദനിക്കുന്നേതനിനയ്  സര്വതീസയ്  കേഭാലയളവയ്  പരനിഗണനി
കക്കണതുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലകേ.എസയ്.ആര്. വലവസകേള അനുസരനിചയ് ലമഡനിക്കല് സര്ടനിഫനിക്കറയ്
സഹനിതലാം  അലാംഗപരനിമനിതരഭായ  ജതീവനക്കഭാര്  സമര്പനിക്കുന്നേ  ലസഷേലല്  കേഭാഷേസല്
ലതീവയ്  അകപക്ഷകേള  ചേനില  സര്വകേലഭാശഭാലകേള  നനികഷേധനിക്കുന്നേതഭായുലാം,  ലതീവയ്
പരനിമനിതലപടുത്തുന്നേതുമഭായ  പരഭാതനികേള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അലാംഗപരനിമനിതരഭായ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  /  സര്വകേലഭാശഭാല
സര്വതീസുകേളനില്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ആനുകൂലലങ്ങള  കൃതലമഭായുലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

195/2020
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസയ്.ആര്.  ബഭാധകേമഭായനിട്ടുള്ള സഭാപനങ്ങളനിലല അലാംഗപരനിമനിതരഭായ
ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് ലകേ.എസയ്.ആര്.,  ഭഭാഗലാം I, അനുബന്ധലാം VII, ലസക്ഷന  II, ചേടലാം 16-ലല
നനിബന്ധനകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  ലസഷേലല്  കേഭാഷേസല് ലതീവയ്  അനുവദനിക്കുന്നേതനിനയ്
സര്വതീസയ് കേഭാലയളവയ് നനിഷ്കര്ഷേനിചനിടനില.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  ലകേ.എസയ്.ആര്. ചേടങ്ങള പ്രകേഭാരലാം അലാംഗപരനിമനിതരഭായ ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
അനുവദനതീയമഭായ  ആനുകൂലലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനയ്  പ്രകതലകേ  നനിര്കദശലാം
നല്കകേണതനില. 

ലലഡ്രെവര് കഗ്രഡയ് II പനി. എസയ്. സനി. റഭാങയ് ലനിസയ്

52 (1466) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഭാറഗറനി നമ്പർ 16/2014 സഡ്രെവര് കഗ്രഡയ് II വനിവനിധ തസനികേയനികലക്കയ്
കറഭാ ഡയ്  ലടസയ്  നടത്തനിയനിട്ടുലാം  നഭാളനിതുവലരയഭായനി  റഭാങയ്  ലനിസയ്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില
എന്നേ വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സഡ്രെവര് തസനികേയനികലക്കയ് പനി.എസയ്.സനി തുടര്ന വന്നേതനില് നനിനലാം
വലതലസമഭായ രതീതനിയനില് കയഭാഗലതഭാ മഭാനദണ്ഡലാം പുതുക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ  ;
എങനില് എനനിനുകവണനിയഭാണയ്  മഭാനദണ്ഡലാം പുതുക്കനി നനിശയനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചതയ്
എന്നേറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാറഗറനി നമ്പര് 16/2014 ആയനി വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറലപടുവനിച വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളനികലക്കുള്ള ലലഡ്രെവര് കഗ്രഡയ്  II  തസനികേയനികലയയ് പഭാലക്കഭാടയ്,  വയനഭാടയ്,
കേഭാസര്കഗഭാഡയ് എന്നേതീ ജനിലകേളനികലയയ് റഭാങയ് പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  അകപക്ഷ
ക്ഷണനിച 12 ജനിലകേളനില് കശഷേനിക്കുന്നേ 9 ജനിലകേളനില് റഭാങയ് പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില. 

(ബനി)  ലലഡ്രെവര്  തസനികേയുലട  വനിജ്ഞഭാപന  പ്രകേഭാരമുള്ള  കയഭാഗലത  തഭാലഴ
പറയുലാം പ്രകേഭാരമഭായനിരുന നനിശയനിചനിരുന്നേതയ്.

1. A pass in Standard VII/III Forum.

2. Must possess valid Driving Licence of three years standing
to drive Light Motor Vehicle with Driver's Badge.
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3. Proficiency in Driving Light Motor Vehicles which is to
be proved in a practical Test conducted by KPSC during
the course of selection.  Only those who pass  'H' Test are
eligible for Road Test.

ടഭാനകസഭാര്ടയ്  വഭാഹനങ്ങള ഓടനിക്കുന്നേതനിനയ്  അനുവദനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള ലലഡ്രെകവഴയ്
ബഭാഡ്ജയ്  മൂന്നേയ് വര്ഷേലാം കൂടുകമ്പഭാള പുതുകക്കണതനിനഭാല് ടനി  ബഭാഡ്ജനിനയ്  അകപക്ഷ
സസതീകേരനിക്കുന്നേ അവസഭാന തതീയതനിയനില് മൂനവര്ഷേ സഭാധുത ഉണഭായനിരനിക്കണലമന്നേയ്
കേമ്മേതീഷേന  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  നനിഷ്കര്ഷേനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത  തതീരുമഭാനലാം  കചേഭാദലലാം
ലചേയലകേഭാണയ് ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേള ഫയല് ലചേയ അനലഭായത്തനികന്മലുള്ള ബഹുമഭാനലപട
കകേഭാടതനി  വനിധനിയനില്  ബഭാഡ്ജനിനയ്  മൂന്നേയ്  വര്ഷേകേഭാലഭാവധനി  നനിശയനിച  നടപടനി
ലതറഭാലണന്നേയ്  ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം ലചേയ.  പ്രസ്തുത ഉത്തരവനിലന്റെ ലവളനിചത്തനിലഭാണയ്
കയഭാഗലതഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങള പുതുക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  

സഭാഫയ് നഴ യ് കഗ്രഡയ് II ലനിസനില് നനിനലാം നനിയമനലാം

53 (1467) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ആലപ്പുഴ ജനിലയനില് നനിലവനിലുള്ള സഭാഫയ് നഴയ് കഗ്രഡയ് II ലനിസനില് നനിനലാം
എത്ര നനിയമനങ്ങള നടന എന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജൂണ്  30-നയ്  അവസഭാനനിക്കുന്നേ ഈ ലനിസനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില്
ഒഴനിവകേള മുഴുവന റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഈ
ലനിസനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി നതീട്ടുന്നേതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  167 നനിയമനങ്ങള നടന.

(ബനി)  ഒഴനിവകേള  മുഴുവന  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യെഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
ലനിസനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി നതീട്ടുന്നേ കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

അസനിസന്റെയ് കഗ്രഡയ് II തസനികേയനിലല നനിയമനലാം

54 (1468) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരള  പബനികേയ്  സര്വതീസയ്  കേമ്മേതീഷേന,  കകേരള  ബനിവകറജസയ്
കകേഭാര്പകറഷേഷേൻ  അസനിസന്റെയ്  കഗ്രഡയ്  II  തസനികേയനിലല  നനിയമനത്തനിനയ്  കവണനി
പരതീക്ഷ നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത പരതീക്ഷ നടത്തനിയതയ്  എന്നേഭാണയ്;  ആയതനിലന്റെ
സര്ടനിഫനിക്കറയ്  ലവരനിഫനികക്കഷേന ഉളലപലടയുള്ള നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത തസനികേയനികലക്കുള്ള  റഭാങയ്  ലനിസയ്  എന്നേയ്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാന
കേഴനിയുലമന്നേയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  എത്ര  ഒഴനിവകേള  നഭാളനിതുവലര  പനി.എസയ്.സനി.-യയ്
റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുലണന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ  ഒഴനിവകേളനില്  എന.ലജ.ഡനി.
ഒഴനിവകേള ഏലതലഭാലമന്നേയ് കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി തനിരനിചയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേരള  ബനിവകറജസയ്  കകേഭാര്പകറഷേനനിലല  അസനിസന്റെയ്  കഗ്രഡയ്  II
തസനികേയുലട നനിയമനത്തനിനഭായനി കേഭാറഗറനി നമ്പര് 426/14 ആയനി അകപക്ഷ ക്ഷണനിച്ചു.
25-7-2016-ല്  ഒ.എലാം.ആര്.  പരതീക്ഷ  നടന.  തുടര്ന്നേയ്  4471  കപര്  ഉളലപട
സഭാദലതഭാ പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചയ്  പ്രമഭാണ പരനികശഭാധന പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
അകപക്ഷകേളുലട സൂക്ഷമ പരനികശഭാധന നടന വരുന.  സൂക്ഷ്മ പരനികശഭാധന കവഗത്തനില്
പൂര്ത്തയഭാക്കനി എത്രയുലാം കവഗത്തനില് റഭാങയ്  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുവഭാന നടപടനി
ലലകേലക്കഭാണയ് വരുന.  ടനി തസനികേയനികലയയ് 160 ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.
കകേരള ബനിവകറജസയ്  കകേഭാര്പകറഷേനനിലല അസനിസന്റെയ്  കഗ്രഡയ്  II  തസനികേയനികലയയ്
റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയനിട്ടുള്ള എന.ലജ.ഡനി.  ഒഴനിവകേളുലട കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി  തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം
ചുവലട കചേര്ക്കുന.  ഇഗൗഴവ-18, മുസനിലാം-13, എസയ്.സനി.-9, എസയ്.റനി.-3, എല്.സനി.-5,
എസയ്.ലഎ.യു.സനി-1,  ഹനിന്ദു  നഭാടഭാര്-1,  ഒ.ബനി.സനി.-6,  ധതീവര-2,  ഒ.എകയ്.-2,
വനിശസകേര്മ്മേ-2. ലസകകടറനിയറയ്, പനി.എസയ്.സനി. തുടങ്ങനിയവയനിലല അസനിസന്റെയ്/ആഡനിറര്
തസനികേയുലട റഭാങയ്  പടനികേ  8-4-2016-നഭാണയ്  നനിലവനില്  വന്നേതയ്.  പ്രസ്തുത  റഭാങയ്
ലനിസനില് നനിനലാം  135  കപര്ക്കയ്  നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നലനിയനിട്ടുണയ്.   24  ഒഴനിവകേള
നനിലവനില് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്. 

ലഎ. ടനി. നയലാം

55 (1469) ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേ  ഐ.ടനി.
നയത്തനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;  ഈ  നയലാം  എന്നേയ്  മുതല്
പ്രഭാബലലത്തനില് വരുലാം; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഐ.ടനി.  നയത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനുലാം
ലതഭാഴനില് സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം വലകേതമഭായ രൂപകരഖ തയ്യെഭാറഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനില് ലചേറുകേനിട  പഭാര്ക്കുകേള എന്നേ ആശയലത്ത അലാംഗതീകേരനി
ക്കുനകണഭാ എന്നേറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമഗ്ര  വനികേസനത്തനിനയ്  വനിവര  സഭാകങതനികേ  വനിദലയള്ള
നനിര്ണഭായകേ പങയ് മനസ്സനിലഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുള്ള ലഎ.ടനി. നയമഭാണയ് സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്.  ലഎ.ടനി.  നയലാം  2017-ലന്റെ  കേരടയ്  രൂപകരഖ  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.
ലപഭാതുജനങ്ങളനില്  നനിനലാം  ഇഗൗ  കമഖലയനിലല  മറയ്  വനിദഗ്ദ്ധരനില്  നനിനലാം  ലഭനിച
അഭനിപ്രഭായങ്ങള കൂടനി  കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണയ് നയത്തനിനയ്  അനനിമരൂപലാം നല്കേനി
വരനികേയഭാണയ്.

(ബനി)  ലഎ.ടനി.  നയത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മനിനനിമലാം കൂലനി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനുലാം,
ലതഭാഴനില് സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  ആവശലമഭായ നടപടനികേള ലഎ.ടനി. ഉപനയലാം രണനില്
ഖണ്ഡനികേ  6  (വലവസഭായലാം  സുഗമമഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള  നയലാം/ലതഭാഴനില്  നനിയമങ്ങള
ലഘൂകേരനിക്കല്) എന്നേ വനിഭഭാഗത്തനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കകേരളത്തനില് ഗ്രഭാമതീണ കമഖലകേള ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള ലചേറുകേനിട
പഭാര്ക്കുകേള,  സഭാര്ടപ്പുകേള തുടങ്ങനി  വനിവര  സഭാകങതനികേ വനിദലഭാ  അധനിഷനിതമഭാക്കനി
ലകേഭാണ്ടുള്ള  എലഭാ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം  കപ്രഭാതഭാഹനലാം  നല്കുലാം  വനിധമഭാണയ്  കേരടയ്
ലഎ.ടനി. നയലാം രൂപതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നേതയ്.

ലകേ-കഫഭാണ് പദതനി

56 (1470) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സഭാര്വത്രനികേ അടനിസഭാന ഇന്റെര്ലനറയ് സഗൗകേരലലാം ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര്  ആസൂത്രണലാം  ലചേയനിട്ടുള്ള  ലകേ-കഫഭാണ്  പദതനിയുലട  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ
തയ്യെഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനിയഭായനി  എലനലഭാലാം  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലലാം
ഒരുക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവര  സഭാകങതനികേ  വനിദലഭാ  രലാംഗത്തയ്  എലനലഭാലാം
മഭാറങ്ങളഭാണയ് അനനിവഭാരലമഭായനിട്ടുള്ളതയ്;  പ്രസ്തുത പദതനി ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിലൂലട എലനലഭാലാം
മഭാറങ്ങള ഈ രലാംഗത്തയ് ലകേഭാണ്ടുവരഭാന കേഴനിയുലമന്നേഭാണയ് കേരുതുന്നേതയ്;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ-കഫഭാണ് പദതനിയുലട മഭാര്ഗകരഖ തയ്യെഭാറഭാക്കുന്നേതനിലന്റെ അവസഭാന
ഘടത്തനിലഭാണയ്.  ഇതനിനഭായനി ഒരു കേണ്സളടന്റെനിലന നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി) ലകേ.എസയ്.ഇ.-ബനി.-യുലട ലലവദദ്യുതനി പ്രസരണ വനിതരണ ശലാംഖല വഴനിയഭാണയ്
ഒപ്റനിക്കല് ലലഫബര് കകേബനിള സഭാപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്.  സലാംസഭാനലത്ത
ലടലനികകേഭാലാം/ഇന്റെര്ലനറയ്  കകേബനിള  സര്വതീസയ്  ദഭാതഭാക്കളക്കയ്  ഇഗൗ  ലനറയ്  വര്ക്കയ്
ഉപകയഭാഗനിചയ് വനിവനിധ കസവനങ്ങള നല്കുവഭാന സഭാധനിക്കുന്നേതഭാണയ്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനില് കവഗതകയറനിയ ഇന്റെര്ലനറയ്  കേണക്ടനിവനിറനിയുലട
അഭഭാവലാം  കനരനിടുനണയ്.  ഇഗൗ  ലലഫബര്  ഒപ്റനികേയ്  ശലാംഖല  സഭാപനിക്കുന്നേതനിലൂലട
സലാംസഭാനത്തയ്  അതനികവഗ  കബഭാഡ്ബഭാനഡയ്  കേണക്ടനിവനിറനി  ലഭലമഭാക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  ലഎ.ടനി.  പഭാര്ക്കുകേള,  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങള,  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങള എന്നേനിവയയ്  ഉയര്ന്നേ കവഗതയുള്ളതുലാം സനിരത ഉള്ളതുമഭായ ഇന്റെര്ലനറയ്
കേണക്ഷന നല്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലാം. ഇ-ലഹല്ത്തയ്, ഇ-കലണനിലാംഗയ്,  ടഭാഫനികേയ് മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്,
വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസനിലാംഗയ്,  വതീഡനികയഭാ സര്ലവയയ് ലനസയ്,  വതീഡനികയഭാ ഓണ്
ഡനിമഭാന്റെയ് തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനില് വന വളര്ച കനടഭാന ഇതനിലൂലട സഭാധനിക്കുലാം. 

സനി-ഡനിറനിലല പനിരനിച്ചുവനിടലുലാം നനിയമനവലാം

57  (1471)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേകശഷേലാം സനി-ഡനിറനില് നനിനലാം എത്ര
ജതീവനക്കഭാലര പനിരനിച്ചുവനിടനിട്ടുണയ്; പനിരനിച്ചുവനിടവരുലട കപരുലാം തസനികേയുലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേകശഷേലാം ഇതുവലര സനി-ഡനിറനിലല
വനിവനിധ  കപ്രഭാജക്ടുകേളനില്  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനിലുലാം  കേണ്സളടന്റെഭായുലാം  എത്ര  കപലര
പുതുതഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുണയ്;

(സനി)  ഇവരുലട  നനിയമനലാം  നടത്തനിയതയ്  പത്രപരസലലാം,  ഓണ്സലന
എന്നേനിവയനിലൂലടയഭാകണഭാ  എന്നേയ്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  എങനില്  ആയതനിലന്റെ  പകേര്പയ്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നേകശഷേലാം  സനി-ഡനിറനില്  കേരഭാര്/
കേണ്സളടന്റെയ് നനിയമനലാം ലഭനിചവരുലട കപരയ്, തസനികേ, അവര്ക്കയ് പ്രതനിമഭാസലാം ലവബയ്
സര്വതീസയ്  ഉളലപലട  നല്കുന്നേ കവതനലാം,  ഓവര് സടലാം  അലവനസയ്,  ബന്ധലപട
കപ്രഭാജക്ടനിലന്റെ കപരയ് എന്നേനിവ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നേകശഷേലാം  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില്
കജഭാലനി ലചേയനിരുന്നേ ആലരയുലാം പനിരനിച്ചു വനിടനിടനില.  എന്നേഭാല് 12 ജതീവനക്കഭാലര അവരുലട
കേരഭാര്  നനിയമന  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിച  മുറയയ്  കജഭാലനിയനില്  നനിനലാം  വനിടുതല്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം-I ആയനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി)  ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേകശഷേലാം സനി-ഡനിറനിലല വനിവനിധ

വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  27  കപലര  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനിലുലാം  5  കപലര  കേണ്സളടന്റെഭായുലാം

നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനു പുറലമ ലലഹകക്കഭാടതനി/ജനിലഭാകകേഭാടതനികേളക്കയ് ഇ-കകേഭാര്ടയ്

കപ്രഭാജക്ടനിനയ് കവണനി 42 കപലരയുലാം കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിനയ് എഫയ്. എലാം.എസയ്. എലാം.

വനി.ഡനി.  കപ്രഭാജക്ടനിനുകവണനി  13  കപലരയുലാം,  ലഎ.ടനി.  മനിഷേനയ്  ഇ-കപ്രഭാകേദ്യുര്ലമന്റെയ്

കപ്രഭാജക്ടനിനയ് കവണനി 8 കപലരയുലാം, ടതീ ബഭാങയ് കപ്രഭാജക്ടനിനു കവണനി 3 കപലരയുലാം 179

ദനിവസകത്തയയ്  വതീതലാം  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്  കസവനത്തനിനഭായനി  നനിയമനലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി) പത്രപരസലലാം,  ഓണ്ലലലന വനിജ്ഞഭാപനലാം ഉളലപലടയുള്ള മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനി

ലൂലടയഭാണയ് അകപക്ഷകേള സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  പരസലങ്ങളുലട പകേര്പയ് അനുബന്ധലാം  II

ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി) വനിവരങ്ങള അനുബന്ധലാം-III ആയനി കചേര്ക്കുന.*

സനി-ഡനിറനിലന്റെ പഠനകകേന്ദ്രലാം അനുവദനിക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി

58 (1472) ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .    ബനിജനികമഭാള : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സനി-ഡനിറനിലന്റെ പഠനകകേന്ദ്രലാം അനുവദനിക്കുന്നേതനിനഭായനി കപ്രഭാസസ്സനിങയ്  ഫതീസയ്

അടചയ് ഒരു വര്ഷേലാം കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലാം ആയതയ് അനുവദനിക്കഭാത്ത വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  സനി-ഡനിറനിലന്റെ  പഠനകകേന്ദ്രങ്ങള  അനുവദനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  അടനിയനര

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  പഠനകകേന്ദ്രങ്ങള അനുവദനിക്കുന്നേ സനി.ഇ.പനി.  പദതനിയുലട  നടത്തനിപയ്

പുനരവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യെഭാനുലാം കകേഭാഴകേള പരനിഷ്കരനിചയ് പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാനുലാം സനി-ഡനിറയ്

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.   ഇഗൗ  നടപടനി  കമലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതനിനുകശഷേലാം  മഭാത്രകമ

പുതനിയ പഠനകകേന്ദ്രങ്ങള അനുവദനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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കകേരള ലലഫബര് ഓപ്റനികേയ് ലനറയ് വര്ക്കയ് (ലകേ-കഫഭാണ്)

59 (1473) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദയ് ഹുസസന തങ്ങള :
ശതീ  .   എന  .   ഷേലാംസുദ്ദേതീന :
ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി.  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് കകേരള സഫബര് ഓപ്റനികേയ് ലനറയ് വര്ക്കയ് (ലകേ-കഫഭാണ്)
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ സഹഭായത്തഭാല് പഭാവലപട എത്ര കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് ഇന്റെര്ലനറയ്
കേണക്ഷന നലഭാന ലക്ഷലമനിടുനണയ്;

(സനി) കേമ്പമ്പ്യൂടകറഭാ,  ആധുനനികേ ലമഭാസബകലഭാ ഇലഭാത്ത പഭാവലപടവര്ക്കയ് അവ
സഗൗജനലമഭായനി  നല്കുന്നേതനിനുള്ള  പദതനിയുകണഭാ;  എങനില്  ആവശലമഭായ  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ, വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) ഇരുപതയ് ലക്ഷലാം കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് ഇന്റെര്ലനറയ് കേണക്ഷന സഗൗജനലമഭായനി
നല്കുവഭാന ഇഗൗ പദതനിയനിലൂലട ലക്ഷലമനിടുനണയ്.

(സനി)  കകേരള ലലഫബര് ഓപ്റനികേയ് ലനറയ് വര്ക്കയ് (ലകേ-കഫഭാണ്) സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനില് വരുന്നേ മുറയയ്  പഭാവലപടവര്ക്കയ് ലമഭാലലബല് നല്കുന്നേ കേഭാരലലാം പ്രകേടന
പത്രനികേയനിലുലാം കേരടയ് ലഎ.റനി. നയരൂപകരഖയനിലുലാം വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില്
തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിടനില. 

അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

60 (1474) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള വഴനി എലനലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്  (സര്വതീസുകേളഭാണയ്)
ജനങ്ങളക്കയ് ലചേയയ് നല്കുന്നേതനിനയ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്;  ഇവ ഓകരഭാന്നേനിനുലാം
സർക്കഭാർ  തലന്നേ  നനിരക്കയ്  നനിശയനിചയ്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  നനിരക്കനിലന്റെ  പടനികേ
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ചേഭാര്ജ്ജുകേളക്കയ്  പുറകമ  കൂടുതലഭായനി  എലനങനിലുലാം  തുകേ
അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കയ്  അകപക്ഷകേരനില്  നനിന്നേയ്  സസതീകേരനിക്കുന്നേതനിനയ്  അനുമതനി
ഉകണഭാ;  സസതീകേരനിക്കുന്നേ  തുകേയള്ള  രസതീതയ്  അകപക്ഷകേനയ്  നല്കേണലമന്നേയ്
വലവസയുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത കകേന്ദ്രങ്ങള വഴനി ഏലതഭാലക്ക സര്വതീസുകേളഭാണയ് ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനയ്
സഗൗജനലനനിരക്കനില് ലചേയയ് നല്കകേണതഭായനിട്ടുള്ളതയ്;

(ഡനി)  സഗൗജനലനനിരക്കനിലുള്ള കസവനങ്ങളക്കയ് അടനിസഭാന സഗൗകേരലലാം കപഭാലുലാം
ഒരുക്കഭാതനിരനിക്കുകേകയഭാ അതുമലലങനില് സഗൗകേരലങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചയ് കേഭാരലലാം ലചേയ
ലകേഭാടുക്കഭാലത അകപക്ഷകേലന തനിരനിചയക്കുകേകയഭാ ലചേയ്യുന്നേ സഭാഹചേരലത്തനില് എനയ്
നടപടനിയഭാണയ് സസതീകേരനിക്കഭാറുള്ളതയ്;

(ഇ) ഈ സർക്കഭാർ അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേ കശഷേലാം അത്തരലാം എത്ര കകേസ്സുകേള
റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്;  എത്ര എണത്തനില് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;  വനിശദവനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള വഴനി ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് ലഭലമഭാക്കുന്നേ കസവനങ്ങളുലാം /
സര്വതീസുകേളുലാം  അവയയ്  ഇഗൗടഭാക്കുന്നേ  നനിലവനിലല  നനിരക്കുകേളുലാം  അനുബന്ധലാം  (1)
ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

(ബനി) സര്ക്കഭാര് സര്വതീസുകേളക്കയ് നനിശയനിചനിട്ടുള്ള സര്വതീസയ് ചേഭാര്ജ്ജയ് മഭാത്രകമ
അകപക്ഷകേരനില് നനിന്നേയ്  ഇഗൗടഭാക്കഭാന അനുമതനിയുള.  തുകേയയ്  കൃതലമഭായ രസതീതയ്
നല്കേഭാന വലവസയുണയ്. 

(സനി)  സഗൗജനലമഭായനി  നല്കകേണ സര്വതീസുകേളുലട പടനികേ അനുബന്ധലാം  (2)
ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

(ഡനി)  പരഭാതനി  ലഭനിക്കുകമ്പഭാള  ആദലലാം  അക്ഷയ  ജനിലഭാ  കപ്രഭാജക്ടയ്  ഓഫതീസയ്
മുകഖന  അകനസഷേണലാം  നടത്തനി  ബന്ധലപട  അക്ഷയ  സലാംരലാംഭകേനനില്  നനിനലാം
വനിശദതീകേരണലാം  ആവശലലപടുലാം  തുടര്ന്നേയ്  ഹനിയറനിലാംഗയ്  ആവശലലമങനില്  പ്രഭാഥമനികേ
തലത്തനില് ഹനിയറനിലാംഗയ് നടത്തനി ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ലമകമ്മേഭാ നല്കുകേ,
തഭാക്കതീതയ്  നല്കുകേ,  പനിഴ  ചുമത്തുകേ  തുടങ്ങനി  പ്രസ്തുത  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരലാം റദ്ദേഭാക്കുന്നേതുളലപലടയുള്ള നടപടനികേള പരഭാതനിയുലട ഗഗൗരവമനുസരനിചയ്
സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(ഇ) ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേ കശഷേലാം ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് നഭാലയ്
പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.   അതനില്  ഒരു അക്ഷയ കകേന്ദ്രലാം  സലസന്റെയ്  ലചേയ്യുകേയുലാം
3 കകേന്ദ്രങ്ങളക്കയ് ലമകമ്മേഭാ നല്കേനി തഭാക്കതീതയ് നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  പത്തനലാംതനിട
ജനിലയനില് മൂന്നേയ് പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  പരഭാതനിയനികന്മല് അകനസഷേണലാം നടത്തനി
ഉചേനിതമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് ലഭനിച 10 പരഭാതനികേളനിലുലാം
ഉചേനിതമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് നഭാലയ് പരഭാതനികേള
ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  രണയ് പരഭാതനികേളനില് അകനസഷേണലാം നടത്തനി ഉചേനിതമഭായ നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ബഭാക്കനിയുള്ളവ പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.  കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് രണയ്
പരഭാതനികേള റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയനിട്ടുണയ്.   രണനിലുലാം അകനസഷേണലാം നടത്തനി ഉചേനിതമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  മറയ് ജനിലകേളനില് പരഭാതനികേള ലഭനിചനിടനില.  

ലകേഭാചനി സഭാര്ടയ് സനിറനി പദതനി

61 (1475) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .   സഹബനി ഈഡന  :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാചനി സഭാര്ടയ്  സനിറനി പദതനി പൂര്ണമഭായുലാം യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന്നേതനിനയ്
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സകേലക്കഭാണനിട്ടുണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പൂര്ണമഭാക്കുന്നേതനിനയ്  ഇനനി  എലനലഭാലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തഭാനുണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങളഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പദതനിമൂലലാം  ഒരുങ്ങുന്നേതയ്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം;

(ഡനി)  സഭാര്ടയ്  സനിറനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള ബഭാധനിക്കുന്നേ പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാന
എലനലഭാലാം നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുലണന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഫയനിലാം വര്ക്കയ് എഗ്രനിലമന്റെയ് പ്രകേഭാരലാം വഭാഗഭാനലാം ലചേയനിട്ടുള്ള എലഭാ സഹഭായവലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനുലാം,  പ്രശങ്ങളുലണങനില് പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനുലാം,  പദതനി പുകരഭാഗതനിയുലട
കവഗത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനുമഭായനി  ചേതീഫയ്  ലസകടറനിയുലട  നനിയനണത്തനില്  ഒരു
നനിരതീക്ഷണ സലാംവനിധഭാനലാം സര്ക്കഭാര് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  സഭാര്ടയ് സനിറനി പദതനിയുലട
കശഷേനിക്കുന്നേ പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുവഭാനുലാം വനിലയനിരുത്തുവഭാനുലാം കവണനി ഒരു മൂന്നേലാംഗ
കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇഗൗ  കേമ്മേനിറനിയുലട  കയഭാഗത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള തസരനിതഗതനിയനില് നടന വരനികേയഭാണയ്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 123

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനി പൂര്ണമഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി സഭാര്ടയ് സനിറനി അധനികൃതരുലട
ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  രണയ്  പഭാലങ്ങള,  ബഭാക്കനി  കറഭാഡുകേള എന്നേനിവ  പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതുണയ്.
സഭാര്ടയ്  സനിറനിയുമഭായുള്ള ലഫയനിലാം വര്ക്കയ് എഗ്രനിലമന്റെയ് പ്രകേഭാരലാം പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി
ലലവദദ്യുതനി, ജല വനിതരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങള, അനുബന്ധ കറഭാഡുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം
എന്നേനിവ പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതുണയ്.

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനി നടത്തനിപനിലൂലട ഏകേകദശലാം  90000  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള
സൃഷനിക്കഭാന കേഴനിയുന്നേതഭാണയ്.  6.5  ലക്ഷലാം ചേ.അടനി വനിസതീര്ണമുള്ള ആദല ലഎ.ടനി
ലകേടനിടലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുലണനലാം  ഏകേകദശലാം  2500  കപര്  അവനിലട
പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരനികേയഭാലണനലാം അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  സഭാര്ടയ്  സനിറനി പ്രവര്ത്തനങ്ങലള ബഭാധനിക്കുന്നേ പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനുലാം
വനിലയനിരുത്തുന്നേതനിനുലാം കവണനി ഒരു മൂന്നേലാംഗ കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില്
പ്രശങ്ങലളഭാനലാം അകവശഷേനിക്കുന്നേനില. 

ലടകകഭാപഭാര്ക്കനിലല ജതീവനക്കഭാലര പനിരനിച്ചുവനിടുന്നേതനിലനതനിലര 
നടപടനി

62 (1476)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ലടകകഭാപഭാര്ക്കനിലല വനിവനിധ കേമ്പനനികേളനില് നനിനലാം ജതീവനക്കഭാലര ലതഭാഴനില്
നനിയമങ്ങള പഭാലനിക്കഭാലത പനിരനിച്ചുവനിടുന്നേതയ് സലാംബന്ധനിചയ് ആലരങനിലുലാം പരഭാതനികേള
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇപ്രകേഭാരലാം  പനിരനിച്ചുവനിടുന്നേ  കേമ്പനനികേളലക്കതനിലരയുലാം  ഇതനിനയ്  ഇരയഭാകുന്നേ
ജതീവനക്കഭാലര സലാംരക്ഷനിക്കുന്നേതനിനഭായുലാം  എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നേതയ്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലടകകഭാപഭാര്ക്കനിലല ലഎ.ടനി.  കേമ്പനനികേളനില് നനിനലാം ജതീവനക്കഭാലര ലതഭാഴനില്
നനിയമങ്ങള പഭാലനിക്കഭാലത പനിരനിച്ചു വനിടുന്നേതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  ഇതുവലര പരഭാതനികേള
ഒനലാം തലന്നേ ലഭനിചനിടനില.  അവനിടലത്ത കേമ്പനനികേള വനികദശത്തയ് നനിനള്ള സമയ
ബന്ധനിതമഭായ കപ്രഭാജക്ടുകേള ഏലറടുത്തയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേവയഭാണയ്.  കേമ്പനനികേളക്കയ്
ലഭലമഭാകുന്നേ കപ്രഭാജക്ടുകേള അനുസരനിചയ് കയഭാഗലതയുള്ള ജതീവനക്കഭാലര കപ്രഭാജക്ടുകേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലാം  വലരയുള്ള  നനിശനിത  കേഭാലഭാവധനിയയ്  കേരഭാര്  വലവസയനിലഭാണയ്
നനിയമനിക്കഭാറുള്ളതയ്.  ഇതു സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള വനിഷേയങ്ങളനില് ലടകകഭാപഭാര്ക്കയ് കനരനിടയ്
ഇടലപടഭാറനില.  

(ബനി)  ബഭാധകേമല.
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ജനസഭാനസന ഫണയ്

63  (T*1477)  ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  നഭാളനിതുവലര  എത്ര  കപര്ക്കയ്  ജനസഭാനസന  ഫണയ്
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്;  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജനസഭാനസന  ഫണയ്  അനുവദനിക്കുന്നേതനിലന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എലനഭാലക്കയഭാലണനള്ള കേഭാരലലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 'മുഖലമനനിയുലട ജനസഭാനസന ഫണയ്' എന്നേ പദതനിയുമഭായനി ബന്ധലപട്ടുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനി  വരുന്നേകതയുള.  ആകേയഭാല്
ഫണയ് ഒരു ജനിലയനിലുലാം അനുവദനിച്ചു തുടങ്ങനിയനിടനില.  

(ബനി) 4-1-2017/ധന ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം ജനസഭാനസനനനിധനി മഭാനദണ്ഡങ്ങള
നനിശയനിചയ് ഉത്തരവഭായനിരുന.  (ഉള്ളടക്കലാം ലചേയനിരനിക്കുന).  6-2-2017-ല് ധനകേഭാരല
അഡതീഷേണല്  ചേതീഫയ്  ലസകടറനിയുലട  സഭാന്നേനിദലത്തനില്  കൂടനിയ  മതീറനിലാംഗനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പുനനഃകമതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

മഭാനനവഭാടനി മണ്ഡലത്തനില് ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില് നനിനലാം 
ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം

64 (1478) ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നേതനിനയ്  കശഷേലാം  മഭാനനവഭാടനി
മണ്ഡലത്തനില് മുഖലമനനിയുലട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില് നനിനലാം എത്ര രൂപ ചേനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായമഭായനി അനുവദനിച്ചു;

(ബനി)  ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കലപടവരുലട കപരുലാം വനിലഭാസവലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള സൂക്ഷനിക്കഭാറനില. 

*'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ജനസഭാനസനലാം പദതനി

65 (T* 1479) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലത്തനിനയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ജനസഭാനസനലാം  പദതനിക്കഭായനി  അകപക്ഷനിക്കുന്നേതയ്  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം  തുടര്
നടപടനികേലളക്കുറനിച്ചുലാം ജനങ്ങളക്കുണഭായനിട്ടുളള ലതറനിദഭാരണ മഭാറ്റുന്നേതനിനഭായനി സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

'മുഖലമനനിയുലട ജനസഭാനസന ഫണയ്-'മഭായനി ബന്ധലപടയ് ചേടങ്ങള പുനനഃകമതീ
കേരനിക്കുന്നേതനിനുലാം  ഓണ്ലലലന  സലാംവനിധഭാനലാം  തയ്യെഭാറഭാക്കുന്നേതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചയ് വരുന.  അകപക്ഷകേള സസതീകേരനിക്കുന്നേതനിനയ് സമയപരനിധനി നനിശയനിചനിടനില
എന്നേ വനിവരലാം പനി.ആര്.ഡനി.  വഴനി പത്രമഭാധലമങ്ങളനിലൂലട (30-3-2017)  ലപഭാതുജനങ്ങലള
അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.  പദതനിയുലട  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പുനനഃകമതീകേരനിക്കുന്നേ നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നേ മുറയയ്  ആ വനിവരവലാം മഭാധലമങ്ങളനിലൂലടയടക്കലാം ലപഭാതുജനങ്ങലള
അറനിയനിക്കുന്നേതഭാണയ്. 

മുഖലമനനിയുലട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനി

66 (1480) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മുഖലമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്  നനിനള്ള  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി
അകപക്ഷ  നല്കേനിയഭാല്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നേതനിനയ്  എനയ്  കേഭാലതഭാമസമഭാണയ്
ഇകപഭാഴുള്ളതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അനുവദനിക്കലപടുന്നേ അകപക്ഷകേളനില് തുകേ ജനങ്ങളക്കയ് ലഭനിക്കുന്നേതനിനയ്
കേഭാലതഭാമസലാം എടുക്കുന്നേതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ധനസഹഭായത്തനിനയ് അര്ഹതയുള്ളതുലാം പൂര്ണവമഭായ അകപക്ഷകേള
പരനികശഭാധനിചയ്  കേഴനിയുന്നേത്ര  കവഗത്തനില്  തലന്നേ  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിക്കഭാറുണയ്.
അകപക്ഷകേരുലട ബഭാഹുലലവലാം ഫണനിലന്റെ അപരലഭാപ്തതയുലാംമൂലലാം ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചയ്
കേഴനിഞ്ഞഭാലുലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് തുകേ ലഭലമഭാകേഭാന കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനണയ്.

*'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര് അനുവദനിക്കുന്നേ തുകേ 14 ദനിവസത്തനിനകേവലാം സര്ക്കഭാര് ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ
കപരയ്  എടുത്തയ്  പറഞ്ഞുലകേഭാണയ്  അനുവദനിക്കുന്നേ  തുകേ  ഒരു  മഭാസത്തനിനകേവലാം
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നേതനിനയ്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   ധനസഹഭായ
വനിതരണത്തനിലല കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാന ഇകപഭാള ഓണ് ലലലന സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഓണ് ലലലന  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനി  ഫണയ്  അനുവദനിക്കുന്നേതയ്
തഭാലൂക്കയ് അടനിസഭാനത്തനിലഭാക്കഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

മുഖലമനനിയുലട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനി

67 (1481) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി.  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേകശഷേലാം മുഖലമനനിയുലട ദുരനിതഭാശസഭാസ
നനിധനിയനില് നനിന്നേയ് എത്ര തുകേ വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുലണന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുഖലമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്  നനിനമുള്ള  ധനസഹഭായലാം
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നേതനിനയ് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന എന്നേ വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴനിവഭാക്കനി ദുരനിതഭാശസഭാസ വനിതരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നേതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനുബന്ധലാം ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി&സനി)  ധനസഹഭായത്തനിനയ്  അര്ഹതയുള്ളതുലാം  പൂര്ണവമഭായ അകപക്ഷകേള
പരനികശഭാധനിചയ്  കേഴനിയുന്നേത്ര  കവഗത്തനില്  തലന്നേ  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിക്കഭാറുണയ്.
അകപക്ഷകേരുലട ബഭാഹുലലവലാം ഫണനിലന്റെ അപരലഭാപ്തതയുലാംമൂലലാം ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചയ്
കേഴനിഞ്ഞഭാലുലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് തുകേ ലഭലമഭാകേഭാന കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനണയ്.
ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്  അനുവദനിക്കുന്നേ തുകേ  14  ദനിവസത്തനിനകേവലാം  സര്ക്കഭാര്  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ
കപരയ് എടുത്തയ് പറഞ്ഞുലകേഭാണയ് അനുവദനിക്കുന്നേ തുകേ ഒരു മഭാസത്തനിനകേവലാം വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നേതനിനയ്  കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  മുഖലമനനിയുലട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്
നനിനള്ള  ധനസഹഭായ  വനിതരണത്തനിലല  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കഭാന  ഇകപഭാള
ഓണ് ലലലന സലാംവനിധഭാനലാം  കൂടനി  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത ഓണ് ലലലന
സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനി  ഫണയ്  അനുവദനിക്കുന്നേതയ്  തഭാലൂക്കയ്  അടനിസഭാനത്തനിലഭാക്കഭാന
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.   

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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കേണ്ണൂര് ഇന്റെര്നഭാഷേണല് എയര്കപഭാര്ടയ് ലനിമനിറഡയ്

68 (1483) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .  കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .  ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേണ്ണൂര് ഇന്റെര്നഭാഷേണല് എയര്കപഭാര്ടയ്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ ഓഹരനി ഘടന
മഭാറ്റുന്നേതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനില് വനിമഭാനത്തഭാവളലാം എന്നേകത്തക്കയ് പ്രവര്ത്തന
സജ്ജമഭാകുലമന്നേയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  റണ്കവയുലട നതീളലാം കൂട്ടുന്നേതനിനുള്ള രണഭാലാം ഘടനനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എന്നേകത്തക്കയ് ആരലാംഭനിക്കുവഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതയ് എന്നേറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  കേമ്പനനിയുലട അലാംഗതീകൃത മൂലധനലാം ആയനിരുന്നേ ആയനിരലാം കകേഭാടനി
രൂപയനില് ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളക്കയ് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള 25%  ഓഹരനിയനില് നനിന്നേയ്
ഇതുവലര  ഒരു  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനവലാം  ഏലറടുക്കഭാതനിരുന്നേ  1%  ഓഹരനി  (10
കകേഭാടനി  രൂപ),  കേമ്പനനികേള,  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള/ലസഭാലലസറനി/ബഭാങ്കുകേള,
വലക്തനികേള തുടങ്ങനിയവ അടങ്ങുന്നേ കേഭാറഗറനിയനികലയയ് നല്കുന്നേതനിനഭായനി 7-4-2017-ല്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനിന  പ്രകേഭാരലാം  കേമ്പനനിയുലട  ഇകപഭാഴലത്ത
ഓഹരനിഘടന തഭാലഴപറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണയ് :

കകേരള സര്ക്കഭാര് ലമഭാത്തലാം 
ഓഹരനിയുലട 35%

350 കകേഭാടനി

ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള ലമഭാത്തലാം 
ഓഹരനിയുലട 24%

240 കകേഭാടനി

കവലഭാമയഭാന ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള

ലമഭാത്തലാം
ഒഭാഹരനിയുലട 10%

100 കകേഭാടനി 

കയഭാഗലതയുള്ള സഭാപനങ്ങള
മുതല്മുടക്കുകേഭാര്, വലക്തനികേള,

ലമഭാത്തലാം
ഓഹരനിയുലട 31%

310 കകേഭാടനി
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കേമ്പനനികേള, സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേള/ലസഭാലലസറനികേള/

വഭാണനിജലബഭാങ്കുകേള,
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് ഡയറക്ടര്
കബഭാര്ഡയ് അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നേ മറയ്

സഭാപനങ്ങള

                    ആലകേ 1000 കകേഭാടനി

കൂടഭാലത കേമ്പനനിയുലട അലാംഗതീകൃത മൂലധനലാം  1000  കകേഭാടനിയനില് നനിന്നേയ്  1500

കകേഭാടനി രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിക്കുവഭാന കേമ്പനനിയുലട  30  നവലാംബര് 2016-ല് കചേര്ന്നേ

ലപഭാതു കയഭാഗലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) കേണ്ണൂര് വനിമഭാനത്തഭാവളലാം 2017-ാം ആണയ് ലസപ്റലാംബറനില് പ്രവര്ത്തന

സജ്ജമഭാക്കുന്നേതനിനുകവണനിയുള്ള നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള ദ്രുതഗതനിയനില് നടന

വരുന.

(സനി)  കേണ്ണൂര്  വനിമഭാനത്തഭാവളലാം  വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനില്  പ്രവര്ത്തനലാം

തുടങ്ങനിയതനിനുകശഷേലാം റണ്കവയുലട നതീളലാം കൂടുന്നേതനിനുള്ള രണഭാലാം ഘട നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നേതഭാണയ്. 

ലലലറയ് ലമകടഭാ

69 (1484) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :

ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് :

ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന  :

ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തലസഭാനത്തയ്  സലറയ്  ലമകടഭാ  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന്നേതനിനയ്  എലനലഭാലാം

നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ് ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  തയ്യെഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം ;
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(സനി) ആലരയഭാണയ് ഈ പദതനിയുലട കേണ്സളടനസനിയഭായനി നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളലതന്നേയ്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിലന്റെ  എലനലഭാലാം  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുലണന്നേയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാനത്തയ് തനിരുവനനപുരലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് നഗരങ്ങളനില് ലലലറയ്
ലമകടഭാ പദതനി നടപഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി വനിശദമഭായ പദതനി റനികപഭാര്ട്ടുലാം  (ഡനി.പനി.ആര്.)
രൂപകരഖയുലാം  തയ്യെഭാറഭാക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കയ്  ജനി.ഒ.(എലാംഎസയ്)നമ്പര്  74/2015/
ലപഭാ.മ.വ.,  തതീയതനി  11-9-2015  പ്രകേഭാരലാം  6728  കകേഭാടനി  രൂപയയ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുലട സലാംയുക്ത സലാംരലാംഭമഭായനി
ലകേഭാചനി-ലമകടഭാ  മഭാതൃകേയനില്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  പദതനിയുലട  ഡനി.പനി.ആര്.-ഉലാം  മറ്റു
വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ഉളലപലട അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി
കകേരള  റഭാപനിഡയ്  ടഭാനസനിറയ്  കകേഭാര്പകറഷേന  ലനിമനിറഡയ്  എന്നേ  കപരനില്
ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് ഒരു Special Purpose Vehicle  രൂപതീകേരനിച്ചു.
കൂടഭാലത  ലലലറയ്  ലമകടഭാ  പദതനികയഭാടനുബന്ധനിച്ചുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേളക്കഭായനി
ഇടക്കഭാല  കേണ്സളടന്റെഭായനി  ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.-ലയ  നനിയമനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  കേരഭാര്
20-1-2016-നയ് ഒപ്പു വയകേയുലാം ലചേയ.  തനിരുവനനപുരലാം ലലലറയ് ലമകടഭാ പദതനിയുലട
ഡനികപഭാ/യഭാര്ഡയ്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  ആവശലമഭായ  19.54.716  ഏക്കര് സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി
കകേര്ള റഭാപനിഡയ് ടഭാനസനിറയ് കകേഭാര്പകറഷേനയ് അനുവദനിചയ് നല്കേനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്. 

8-9-2016-ലല ജനി.ഒ. (എലാംഎസയ്) നമ്പര് 67/2016/ലപഭാ.മ.വ. പ്രകേഭാരലാം ലലലറയ്
ലമകടഭാ പദതനിയുലട കസഷേനുകേളക്കുകവണനി സസകേഭാരല ഭൂമനി ഏലറടുക്കഭാന ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനി.  തനിരുവനനപുരത്തയ് നനിര്ദ്ദേനിഷ ലലലറയ്  ലമകടഭാ  പഭാതയനില് ഉളലപട പടലാം,
ശതീകേഭാരലലാം,  ഉളളൂര് എന്നേതീ പ്രധഭാന ജലാംഗ്ഷേനുകേളനില് കമല്പഭാലങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനയ്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി.  തുടര്ന്നേയ് സലലമടുപനിനുള്ള അകപക്ഷയുലാം, വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം
തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കയ്  ലകേ.ആര്.ടനി.എല്.  സമര്പനിച്ചു.
പ്രസ്തുത സലലമടുപനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. ഇതു കൂടഭാലത, തനിരുവനനപുരലാം
ലലലറയ് ലമകടഭായുലട മലറഭാരു പ്രധഭാന പ്രഭാരലാംഭപ്രവര്ത്തനമഭായ കേഴകടലാം-കകേശവദഭാസപുരലാം
പഭാത  വനികേസനത്തനിനുലാം  16-1-2017-ലല  ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)  79/2017/ലപഭാ.മ.വ.
പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ലലലറയ് ലമകടഭാ പദതനികയഭാടനുബന്ധനിച്ചുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേളക്കഭായനി
ഇടക്കഭാല കേണ്സളടന്റെഭായനി ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.-ലയ നനിയമനിചനിട്ടുണയ്. 

195/2020
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(ഡനി)  8-9-2016-ലല ജനി.ഒ.(എലാംഎസയ്)  നമ്പര്  67/2016/ലപഭാ.മ.വ.പ്രകേഭാരലാം
ലലലറയ്  ലമകടഭാ  പദതനിയുലട കസഷേനുകേളക്കുകവണനി സസകേഭാരല  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കഭാന
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി.  തനിരുവനനപുരത്തയ് നനിര്ദ്ദേനിഷ ലലലറയ് ലമകടഭാ പഭാതയനില് ഉളലപട
പടലാം,  ശതീകേഭാരലലാം,  ഉളര്  എന്നേതീ  പ്രധഭാന  ജലാംഗ്ഷേനുകേളനില്  കമല്പഭാലങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി. ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര് പ്രസ്തുത സലലമടുപനിനുള്ള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതയ് കൂടഭാലത,  തനിരുവനനപുരലാം ലലലറയ് ലമകടഭായുലട
മലറഭാരു പ്രധഭാന പ്രഭാരലാംഭപ്രവര്ത്തനമഭായ കേഴകടലാം-കകേശവദഭാസപുരലാം പഭാതവനികേസ
നത്തനിനുലാം  16-1-2017-ലല ജനി.ഒ.(ആര്.റനി) 79/2017/ലപഭാ.മ.വ പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.    

ലകേഭാചനി ലമകടഭാ ലറയനില് പദതനി

70 (1485) ശതീ  .   സഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ലകേഭാചനി ലമകടഭാ ലറയനില് പദതനി യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന്നേതനിനയ് എലനലഭാലാം
കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണയ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി) എലനലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ് ഈ പദതനിയുമഭായനി ബന്ധലപടയ് നടന്നേനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി) ഇനനി എലനലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ് ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് നടക്കഭാനുള്ളതയ്;

(ഡനി)  പദതനി എന്നേകത്തക്കയ് കേമ്മേതീഷേന ലചേയ്യെഭാനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളലതന്നേയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ആലുവ  മുതല്  പഭാലഭാരനിവടലാം  വലരയുള്ള  പദതനിപ്രവര്ത്തനലാം
അവസഭാനഘടത്തനില്  എത്തനിനനില്ക്കുന.  പദതനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തസരനിതഗതനിയനില്  പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണയ്.  ആലുവ  മുതല്  പഭാലഭാരനിവടലാം  വലരയുള്ള
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വയഡക്ടയ്,  ടഭാക്കയ്,  ലലവദദ്യുതതീകേരണ കജഭാലനികേള
തുടങ്ങനിയവ പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴനിഞ്ഞു. ആലുവ മുതല് പഭാലഭാരനിവടലാം വലരയുള്ള പതനിലനഭാന്നേയ്
കസഷേനുകേളുലട ആര്.സനി.സനി. സക്ചേര് പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴനിഞ്ഞു. കശഷേനിക്കുന്നേ അവസഭാന
ഘട പണനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു ലകേഭാണനിരനിക്കുന.  ഒനപതയ്  ലടയനിനുകേള ഇകപഭാള
മുടത്തുള്ള  ഡനികപഭായനില്  പരതീക്ഷണ  ഓടത്തനിലഭാണയ്.  കശഷേനിക്കുന്നേ  സനിഗ്നെലനിലാംഗയ്,
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ലടലനികേമ്മേമ്പ്യൂണനികക്കഷേന  കജഭാലനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഫയര്  &  കസഫനി
ഇനലസക്ഷന സര്ടനിഫനിക്കറയ് പതനിലനഭാന്നേയ് കസഷേനുകേളക്കുലാം ലഭനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞു.  ലമകടഭാ
സുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷേണറുലട ഒഗൗകദലഭാഗനികേ പരനികശഭാധന 2017 കമയയ്  3,4,5 തതീയതനികേളനില്
നടത്തുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.

(സനി)  കസഷേനുകേളുലട ഇന്റെതീരനിയര് കജഭാലനികേള ലചേയ വരനികേയഭാണയ്.   ഉടന
തലന്നേ ഇഗൗ കജഭാലനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലാം.   പഭാലഭാരനിവടലാം  കസഷേന
മുതല് മഹഭാരഭാജഭാസയ് കകേഭാകളജയ്  കസഷേന വലരയുള്ള കജഭാലനികേള പഭാതനിഘടത്തനില്
എത്തനിനനില്ക്കുന.  കശഷേനിക്കുന്നേ കജഭാലനികേള തസരനിതഗതനിയനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുലമന്നേയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  മഹഭാരഭാജഭാസയ് മുതല് കപട വലര ഉള്ള റതീചനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണവലാം പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണയ്.

(ഡനി) ലമകടഭാ ലറയനില് സുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷേണറുലട പരനികശഭാധന നടത്തനി അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനികക്കണതഭായനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച കശഷേലാം,  ആലുവ മുതല് പഭാലഭാരനിവടലാം
വലരയുള്ള  റതീചയ്  2017  കമയയ്  അവസഭാനകത്തഭാലട  കേമ്മേതീഷേന  ലചേയ്യെഭാനഭാകുലമന്നേയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  

തനിരുവനനപുരത്തയ് ആരലാംഭനിക്കുന്നേ ലലലറയ് ലമകടഭായുലട 
നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി

71 (1486)  ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തനിരുവനനപുരത്തയ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നേ  സലറയ്  ലമകടഭായുലട  നനിര്മ്മേഭാണ
പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനികയഭാടനുബന്ധനിചയ്  തമ്പഭാനൂരനില് നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നേ
കമല്പഭാല നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ ഭൂമനികയലറടുക്കല് നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്;

(ഡനി) ഈ പദതനി എകപഭാഴകത്തക്കയ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലലലറയ് ലമകടഭാ പദതനികയഭാടനുബന്ധനിച്ചുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേളക്കഭായനി
ഇടക്കഭാല കേണ്സളടന്റെഭായനി ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.-ലയ നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  തനിരുവനനപുരലാം
ലലലറയ്  ലമകടഭാ  പദതനിയുലട ഡനികപഭാ/യഭാര്ഡയ്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ആവശലമഭായ  19.54.716
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ഏക്കര് സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയുലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ലലലറയ്  ലമകടഭാ  പദതനിയുലട  ഡനികപഭാ/
യഭാര്ഡയ്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  8.2819  ലഹക്ടര് സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയുലാം,
ജനി.ഒ.(എലാംഎസയ്)നമ്പര്  196/2016/റവനമ്പ്യൂ.  തതീയതനി  1-3-2016  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള
റഭാപനിഡയ്  ടഭാനസനിറയ്  കകേഭാര്പകറഷേനയ്  അനുവദനിചയ്  നല്കേനി  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.
8-9-2016-ലല ജനി.ഒ.(എലാംഎസയ്)  നമ്പര്  67/2016/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം ലലലറയ് ലമകടഭാ
പദതനിയുലട  കസഷേനുകേളക്കുകവണനി  സസകേഭാരല  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കഭാന  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനി.  തനിരുവനനപുരത്തയ് നനിര്ദ്ദേനിഷ ലലലറയ് ലമകടഭാ പഭാതയനില് ഉളലപട പടലാം,
ശതീകേഭാരലലാം,  ഉളര് എന്നേതീ  പ്രധഭാന ജലാംഗഷ്നുകേളനില് കമല്പഭാലങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനയ്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി.  തുടര്ന്നേയ് സലലമടുപനിനുള്ള അകപക്ഷയുലാം, വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം
തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കയ്  ലകേ.ആര്.ടനി.എല്.  സമര്പനിച്ചു.
പ്രസ്തുത സലലമടുപനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതുകൂടഭാലത,  തനിരുവനനപുരലാം
ലലലറയ് ലമകടഭായുലട മലറഭാരു പ്രധഭാന പ്രഭാരലാംഭപ്രവര്ത്തനമഭായ കേഴകടലാം-കകേശവദഭാസപുരലാം
പഭാതവനികേസനത്തനിനുലാം 16-1-2017-ലല ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി) 79/2017/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം സലറയ്  ലമകടഭാപദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  തമ്പഭാനൂരനില്
ഒരു  കമല്പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  പഠനലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത
കമല്പഭാലത്തനിലന്റെ  രൂപകരഖയുലാം  അനനിമ  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.  തയ്യെഭാറഭാക്കനി
വരുന.   ഇതനികനഭാടനുബന്ധനിചയ്  നഭാറയ്  പഭാക്കനിലന്റെ  കസവനലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
ടഭാഫനിക്കയ് പഠനവലാം നടത്തനിയനിരുന.  രൂപകരഖയുലാം,  റനികപഭാര്ട്ടുലാം ലഭലമഭാകുന്നേ മുറയയ്
സലലമടുപയ് ഉളലപലടയുള്ള തുടര് നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നേതഭാണയ്.  

(സനി)  8-9-2016-ലല ജനി.ഒ.(എലാംഎസയ്)  നമ്പര്  67/2016/ലപഭാ.മ.വ  പ്രകേഭാരലാം
സലറയ് ലമകടഭാ പദതനിയുലട കസഷേനുകേളക്കു കവണനി സസകേഭാരല ഭൂമനി ഏലറടുക്കഭാന
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി.  തനിരുവനപുരത്തയ് നനിര്ദ്ദേനിഷ സലറയ് ലമകടഭാ പഭാതയനില് ഉളലപട
പടലാം,  ശതീകേഭാരലലാം,  ഉളര് എന്നേതീ പ്രധഭാന  ജലാംഗ്ഷേനുകേളനില്  കമല്പഭാലങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനയ്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി.  തുടര്ന്നേയ് സലലമടുപനിനുള്ള അകപക്ഷയുലാം, വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം
തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കയ്  ലകേ.ആര്.ടനി.എല്  സമര്പനിച്ചു.
പ്രസ്തുത സലലമടുപനിനുള്ള നടപടനികേ ള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതു കൂടഭാലത, തനിരുവനനപുരലാം
സലറയ് ലമകടഭായുലട മലറഭാരു പ്രധഭാന പ്രഭാരലാംഭപ്രവര്ത്തനമഭായ കേഴകടലാം-കകേശവദഭാസപുരലാം
പഭാതവനികേസനത്തനിനുലാം  16-1-2017-ലല ജനി.ഒ(ആര്ടനി)79/2017/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  സലറയ്  ലമകടഭാ  പദതനിക്കയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അനുമതനി  ലഭലമഭായ  കശഷേലാം ലടന ഡര്  നടപടനികേളുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നേതഭാണയ്.
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(ഡനി)   തനിരുവനനപുരലാം  സലറയ്  ലമകടഭാ  പദതനി  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചയ് 5  വര്ഷേലാം ലകേഭാണയ് പൂര്ത്തനികേരനിക്കഭാനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതയ്.  എന്നേഭാല്
പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനികലയഭായനി  കകേന്ദ്രഭാനുമതനി  ലഭനിചനിടനില.  ആയതയ്
ലഭലമഭാക്കനി പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

നദതീ സലാംകയഭാജന പദതനി സലാംബന്ധനിച കകേരളത്തനിലന്റെ നനിലപഭാടയ്

72 (T* 1487) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷേയ് കുമഭാര് :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    നഭാണു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) നദതീ സലാംകയഭാജന പദതനിയുമഭായനി കകേന്ദ്ര സർക്കഭാർ മുകന്നേഭാടയ് കപഭാകുവഭാൻ
തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നേ സഭാഹചേരലത്തനിൽ കകേരളത്തനിലന്റെ നനിലപഭാടയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നദതീ സലാംകയഭാജനലാം കകേരളലത്ത എങ്ങലന ബഭാധനിക്കുലമന്നേയ് പഠനിക്കുന്നേതനിനയ്
കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുകേകയഭാ  ചേര്ചകേള  നടത്തുകേകയഭാ  വനിദഗ്ദ്ധ  അഭനിപ്രഭായലാം  സസതീകേരനിക്കുകേകയഭാ
ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അചൻകകേഭാവനിൽ,  പമ്പ നദനികേളനിലല ജലലാം പൂര്ണമഭായുലാം പങ്കുസ്തുവയന്നേതയ്
തടയുന്നേതനിനുലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ജലസമൃദനി  ഉറപയ്  വരുത്തുന്നേതനിനുലാം  എനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലമന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നദതീ സലാംകയഭാജന പദതനി പ്രകേഭാരലാം കകേരളലത്ത ബഭാധനിക്കുന്നേ ലനിങയ് പമ്പ,
അചനകകേഭാവനില്  നദനികേളനിലല  ജലലാം  തമനിഴയ് നഭാടനിലല  സവപഭാറനികലയയ്  ലകേഭാണ്ടു
കപഭാകുവഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നേ  നദതീസലാംകയഭാജന
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നേ  പമ്പ,  അചനകകേഭാവനില്-സവപഭാര്  നദതീ
സലാംകയഭാജന പദതനി സലാംബന്ധനിചയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനയ് തനികേച്ചുലാം പ്രതനികൂലമഭായ
നനിലപഭാടഭാണയ് ഉള്ളതയ്. യഭാലതഭാരു കേഭാരണവശഭാലുലാം പമ്പ, അചനകകേഭാവനില്-സവപഭാര്
നദതീ  സലാംകയഭാജന  പദതനി  അനുവദനിക്കുകേയനില  എന്നേതയ്  തലന്നേയഭാണയ്  കകേരളലാം
തുടക്കലാം മുതല്കക്ക സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നേ നനിലപഭാടയ്.

(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത വളലര പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുന്നേ പമ്പ, അചനകേഭാവനില്,
സവപഭാര്  നദതീ  സലാംകയഭാജന  പദതനി  സലാംസഭാനലത്ത  പമ്പ,  അചനകേഭാവനില്
നദനികേലളയുലാം  അവ വന പതനിക്കുന്നേ കവമ്പനഭാടയ്  കേഭായലനിലനയുലാം  ഏതുവനിധത്തനില്
ബഭാധനിക്കുലമന്നേതനിലനപറനി CWRDM കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്, IIT ഡല്ഹനി എന്നേതീ വനിദഗയ് ദ
ഏജനസനികേലള ലകേഭാണയ് പഠനങ്ങള നടത്തനി കകേരളലാം വലക്തത വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(സനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നദതീ  സലാംകയഭാജന  പദതനിയനില്  സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അനുമതനിയനിലഭാലതയഭാണയ്  പമ്പ,  അചനകേഭാവനില്-സവപഭാര്  ലനിങയ്

പദതനിലയ  നദതീ  സലാംകയഭാജന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയതയ്.  പമ്പ,  അചനകേഭാവനില്-

സവപഭാര്  നദതീ  സലാംകയഭാജന  പദതനിയനില്  പൂര്ണമഭായനി  എതനിര്ക്കുന്നേ  കകേരള

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിലപഭാടയ്,  ഈ പദതനിയുലട സഭാദലത,  പഠന റനികപഭാര്ടയ് തയ്യെഭാറഭാക്കനിയ

NWDA-യുലട  Technical  Advisory  Committee,  Governing  Body,  Annual

General  Meeting,  Special  Committee  for  Interlinking  of  Rivers  എന്നേതീ

മതീറനിലാംഗുകേളനില്  പലങടുത്ത  കകേരളത്തനിലന്റെ  പ്രതനിനനിധനികേള  ആവര്ത്തനിച്ചു  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

NWDA-യുലട  വനിവനിധ  കയഭാഗങ്ങളനിലൂലട  കകേരളത്തനിലന്റെ  സമ്മേതമനിലഭാലത  പമ്പ,

അചനകേഭാവനില്-സവപഭാര്  ലനിങയ്  പദതനി  സലാംബന്ധനിച  തുടര്  നടപടനികേള  ഒനലാം

ആരലാംഭനിക്കുകേയനില എന്നേയ്  കകേരളത്തനിനയ്  ഉറപയ്  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത സലാംസഭാനലത്ത

നദനികേളഭായ  പമ്പലയയുലാം  അചനകകേഭാവനിലഭാറനിലനയുലാം  ബന്ധലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള

 'Twin  Kallar  Multi  Purpose  Project'  നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള  ശമങ്ങളുലാം

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നടത്തനിവരുനണയ്.

അനര് സലാംസഭാന നദതീജല തര്ക്ക പരനിഹഭാരത്തനിനഭായുള്ള നനിയമലാം

73 (1488) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :

ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷേയ് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) അനർ സലാംസഭാന നദതീജല തർക്ക പരനിഹഭാരത്തനിനഭായുളള നനിയമത്തനിലല

കഭദഗതനിയുലട  കേരടയ്  കകേന്ദ്ര  സർക്കഭാർ  സലാംസഭാനങ്ങൾക്കയ്  അയച്ചു  ലകേഭാടുത്ത

സഭാഹചേരലത്തനിൽ കകേരളത്തനിലന്റെ നനിലപഭാടയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) അനർ സലാംസഭാന നദതീജല പ്രശങ്ങൾ നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നേതനിനുലാം പരനിഹരനി

ക്കുന്നേതനിനുലാം സനിരലാം കേർമ്മേകസന രൂപതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേൾ  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ  ;

ഉലണങനിൽ അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നല്കുകമഭാ ;

(സനി) നദതീ സലാംകയഭാജന പദതനിയുമഭായനി കകേന്ദ്ര സർക്കഭാർ മുകന്നേഭാടയ് കപഭാകേഭാൻ

തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നേ  സഭാഹചേരലത്തനിൽ  കകേരളത്തനിലന്റെ  നനിലപഭാടയ്  എനഭാണയ്  ;

ഇതനിനഭായനി കൂടനിയഭാകലഭാചേനകേൾ നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  അനര് സലാംസഭാന നദതീജല തര്ക്ക പരനിഹഭാരത്തനിനഭായുള്ള നനിയമത്തനിലല
(Inter  State  River Water  Disputes  Act  1956)  കഭദഗതനിയുലട കേരടനിനയ്  കകേരള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കഭദഗതനി വരുത്തനിയ അഭനിപ്രഭായങ്ങള സര്ക്കഭാര് കേത്തയ് നമ്പര് 353039/
ISWC2/2015/WRD,  തതീയതനി  9-3-2016  പ്രകേഭാരലാം നതീതനി ആകയഭാഗനിലന അറനിയനി
ക്കുകേയുണഭായനി.  അനര് സലാംസഭാന നദതീജല വനിഷേയങ്ങളനില് കകേരളത്തനിലന്റെ തഭാല്പരലങ്ങള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നേതനിനയ്  ഉതകുന്നേ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണയ്  കകേരളലാം  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന
അറനിയനിചതയ്.   പ്രസ്തുത  കേത്തനിലൂലട  അറനിയനിച  കകേരളത്തനിലന്റെ  നനിലപഭാടുകേളനില്
പ്രധഭാനലപടവ തഭാലഴ പറയുന.  

1. അനര്  സലാംസഭാന  നദനിലയ  സലാംബന്ധനിചയ്  കൃതലമഭായ  ഒരു
നനിര്വചേനലാം കവണതഭാണയ്. നൂറയ് കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുതല് നതീളമുള്ളതുലാം
ലമഭാത്തലാം  1000  സസയര്  കേനികലഭാമതീററനില്  കൂടുതല്  വൃഷനി
പ്രകദശമുള്ളതുമഭായ  നദനികേലള  മഭാത്രകമ  അനര്  സലാംസഭാന
നദനികേളഭായനി പരനിഗണനിക്കഭാവൂ, പ്രസ്തുത അനര് സലാംസഭാന  നദനിയുലട
ലമഭാത്തലാം വൃഷനി പ്രകദശത്തനിലന്റെ  5%  എങനിലുലാം സലാംഭഭാവന നല്കുന്നേ
സലാംസഭാനലത്ത മഭാത്രകമ കബസനിന കസറയ്  ആയനി പരനിഗണനിക്കഭാവൂ
എനലാം കകേരളലാം അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.

2. എകപഭാലഴങനിലുലാം  ഏലതങനിലുലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിന്നേയ്  അനര്
സലാംസഭാന  നദതീജല  തര്ക്കലത്ത  സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനികേള
ലഭനിക്കുകേയഭാലണങനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഒരു  Dispute Resolution
Committee,  പരഭാതനി കേനിടനി  3  മഭാസങ്ങളക്കുള്ളനില് രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം
പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനി തര്ക്കത്തനില് ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ള എലഭാ സലാംസഭാന
ങ്ങളുലടയുലാം  അഭനിപ്രഭായങ്ങള  ആരഭായണലമനലാം,  അതനിനുകശഷേലാം
മഭാത്രകമ അനനിമ റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കഭാവൂ  എനലാം അഭനിപ്രഭായലാം
നല്കുകേയുണഭായനി.  കേമ്മേനിറനി  അലാംഗങ്ങള ബന്ധലപട സലാംസഭാനങ്ങളനില്
നനിനലാം ആകേരുതയ് എനലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.

3. Tribunal വനിധനിലക്കതനിലര ബന്ധലപട സലാംസഭാനങ്ങളക്കയ് ബഹു.
സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിലയ സമതീപനിക്കഭാലാം എന്നേ വലവസ ഉളലപടുത്തണലാം
എനലാം കകേരളലാം നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു.

4. Tribunal  വനിധനി  പുറലപടുവനിച  കശഷേലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെയ്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുമഭായനി ചേര്ച നടത്തനി  6  മഭാസത്തനിനുള്ളനില്
ഗസറയ്  വനിജ്ഞഭാപനവലാം  ആവശലമഭായ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണവലാം
നടത്തണലമനലാം നനിര്ദ്ദേശനിക്കുകേയുണഭായനി.
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(ബനി)  അനര്  സലാംസഭാന  നദതീജല  പ്രശങ്ങള  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നേതനിനുലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനുലാം സനിരലാം കേര്മ്മേ കസന രൂപതീകേരനിചനിടനില.  പ്രസ്തുത ആവശലങ്ങളക്കഭായനി
ഐ.എസയ്. ഡബമ്പ്യൂ. അസഡസസറനി കേമ്മേനിറനി, മുലലപരനിയഭാര് ലസ ഷേലല് ലസല്, ചേതീഫയ്
എഞനിനതീയര് ഐ.എസയ്.ഡബമ്പ്യൂ തുടങ്ങനിയ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഇകപഭാള നനിലവനിലുണയ്.

(സനി)  നദതീ സലാംകയഭാജന പദതനി  പ്രകേഭാരലാം കകേരളലത്ത ബഭാധനിക്കുന്നേ ലനിങയ്
പമ്പ,  അചനകകേഭാവനില് നദനികേളനിലല ജലലാം  തമനിഴഭാടനിലല  സവപഭാറനികലയയ്  ലകേഭാണ്ടു
കപഭാകേഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നേ നദതീ  സലാംകയഭാജന
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നേ  പമ്പ,  അചനകകേഭാവനില്-സവപഭാര്  നദതീ
സലാംകയഭാജന പദതനി സലാംബന്ധനിചയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനയ് തനികേച്ചുലാം പ്രതനികൂലമഭായ
നനിലപഭാടഭാണയ് ഉള്ളതയ്.  യഭാലതഭാരു കേഭാരണവശഭാലുലാം പമ്പ,  അചനകകേഭാവനില്  -  സവപഭാര്
നദതീ സലാംകയഭാജന പദതനി  അനുവദനിക്കനില എന്നേതയ് തലന്നേയഭാണയ് കകേരളലാം തുടക്കലാം
മുതല്കക്ക സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നേ നനിലപഭാടയ്  .  പമ്പ, അചനകകേഭാവനില്-സവപഭാര് നദതീ
സലാംകയഭാജന പദതനിലയ പൂര്ണമഭായുലാം എതനിര്ക്കുന്നേ കകേരളസര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിലപഭാടയ്
ഈ  പദതനിയുലട  സഭാദലതഭാ  പഠന  റനികപഭാര്ടയ്  തയ്യെഭാറഭാക്കനിയ  NWDAയുലട
Technical  Advisory  Committee,  Governing  Body,  Annual  General
Meeting, Special Committee for Interlinking of Rivers  എന്നേതീ മതീറനിലാംഗുകേളനില്
കകേരളത്തനിലന്റെ പ്രതനിനനിധനികേള ആവര്ത്തനിചയ് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  NWDA  യുലട
വനിവനിധ കയഭാഗങ്ങളനിലൂലട കകേരളത്തനിലന്റെ സമ്മേതമനിലഭാലത പമ്പ,  അചനകകേഭാവനില്-
സവപഭാര്  നദതീ  സലാംകയഭാജന  പദതനിലയ  സലാംബന്ധനിചയ്  തുടര്  നടപടനികേള  ഒനലാം
ആരലാംഭനിക്കുകേയനില എന്നേയ് കകേരളത്തനിനയ് ഉറപയ് ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.

ശനിരുവഭാണനി അണലക്കടനില് നനിനള്ള ജല ചൂഷേണലാം

74 (T* 1489) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല ശനിരുവഭാണനി അണലക്കടനില്നനിനലാം തമനിഴയ് നഭാടയ്
വനകതഭാതനില്  ജലലാം  കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുനലവനള്ള  മഭാധലമ  വഭാര്ത്തകേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇക്കഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇപ്രകേഭാരമുള്ള ജല ചൂഷേണലാം തടയുന്നേതനിനയ് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ള വതീഴ പരനികശഭാധനിചയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(എ&ബനി) പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല ശനിരുവഭാണനി അണലക്കടനില് പരനികശഭാധന
നടത്തനിയകപഭാള, 6-1-2017-നയ് ഇനകടക്കയ് കേനിണറനിലന്റെ  ഇനസലറനിലനക്കഭാള തഭാഴ
നനിലയനിലഭായനിരുന ജലനനിരലപങനിലുലാം തമനിഴഭാടയ്  ഭഭാഗകത്തയള്ള ഔടയ് ലലറനിലൂലട ജലലാം
സഭാധഭാരണ  നനിലയനില്  ഒഴുകുന്നേതയ്  ശദയനില്ലപടുകേയുണഭായനി.  തുടര്ന്നേയ്  നടന്നേ
വനിശദമഭായ പരനികശഭാധനയനില്,  അനധനികൃതമഭായനി  ജലലാം ഒഴുകുനലണന്നേയ് മനസ്സനിലഭാക്കുകേയുലാം
വളലര  ശമകേരമഭായനി  7-1-2017-നയ്  പ്രസ്തുത  ഒഴുക്കയ്  തടയുകേയുലാം  ലചേയ.  തുടര്ന്നേയ്
8-1-2017-നയ് മണയ് കുഴനിച്ചു ലകേഭാണ്ടു നടത്തനിയ തുടര് പരനികശഭാധനയനില് മണനിനടനിയനിലൂലട
ഒരു ടണലുലാം ആര്ചയ് രൂപത്തനിലുള്ള ഗഭാലറനിയുലാം ഉള്ളതഭായനി കേഭാണലപട്ടു.  16-1-2017-നയ്
ലവള്ളലാം ഒഴുകുന്നേ ഭഭാഗലാം പൂര്ണമഭായുലാം അടച്ചു ലകേഭാണയ് അനധനികൃത ജലനനിര്ഗ്ഗമനലാം
പൂര്ണമഭായുലാം തടഞ്ഞു. ജലചൂഷേണലാം തടയുന്നേതനിനയ് തമനിഴഭാടനികലക്കയ് ഒഴുകുന്നേ ജലത്തനിലന്റെ
അളവയ്  കൃതലമഭായനി  കരഖലപടുത്തുന്നേതനിനഭായനി  Digital  flow  measuring  devices
സഭാപനിക്കുവഭാനുള്ള പ്രവൃത്തനിയുലട  ലടണര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ടണല്
പൂര്ണമഭായനി  അനഭാവരണലാം  ലചേയയ്  കവലറ  ജലനനിര്ഗ്ഗമന  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനില  എന്നേയ്
കേലണത്തനി പൂര്ണമഭായനി അടയവഭാനുള്ള നടപടനികേളുലാം നടന വരുന.  

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് വതീഴ സലാംഭവനിചതഭായനി വനിലയനിരുത്തനിയനിടനില.

ജനിഷ് ണു കകേസ്സുമഭായനി ബന്ധലപട പത്രപരസലലാം

75 (1490) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 2017 ഏപ്രനില് 8-നയ്  'ജനിഷ്ണു കകേസയ്,  പ്രചേരണലമനയ്,  സതലലമനയ്'  എന്നേ
തലലക്കടനില് ഇനഫര്കമഷേന ആനഡയ് പബനികേയ്  റനികലഷേനസയ് വകുപയ് വനിവനിധ പത്രങ്ങളനില്
നല്കേനിയ  പരസലത്തനിനഭായനി  ആലകേ  ലചേലവയ്  ലചേയ  തുകേ  എത്ര  ;  അലലങനില്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നേ ലചേലവയ് എത്ര ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  പത്രങ്ങളനിലഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പരസലലാം  നല്കേനിയതയ്  ഓകരഭാ
പത്രത്തനിനുലാം പരസലകലനി ഇനത്തനില് നല്കേനിയ തുകേ എത്ര ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2017 ഏപ്രനില് 8-നയ് നല്കേനിയ ജനിഷ്ണു കകേസ്സുമഭായനി ബന്ധലപട പരസലത്തനിനയ്
പത്രമഭാധലമങ്ങള ബനില്ലുകേള സമര്പനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് നഭാളനിതുവലര തുകേലയഭാനലാം
ലചേലവഴനിചനിടനില.  പ്രസ്തുത  പരസലത്തനിനയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നേ  ലചേലവയ്  18,00,000
(പതനിലനടയ് ലക്ഷലാം) രൂപയഭാണയ്.
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(ബനി)  മലയഭാള മകനഭാരമ,  മഭാതൃഭൂമനി,  ചേന്ദ്രനികേ,  സകലാംകസഭാറനി,  കദശഭാഭനിമഭാനനി,
ജനറല്,  ജനയുഗലാം,  ജന്മഭൂമനി,  കകേരളകേഗൗമുദനി,  ദതീപനികേ,  കകേരളകേഗൗമുദനി  ഫ്ളഭാഷേയ്,
മഭാധലമലാം, മലാംഗളലാം, രഭാഷ്ട്രദതീപനികേ, സനിറഭാജയ്, ലമകടഭാവഭാര്ത്ത, സുപ്രഭഭാതലാം, കേലഭാകപ്രമനി ,
കേഭാരവല്  (മലയഭാളലാം),  കകേരളരഭാജലലാം,  കകേരനഭാടയ്,  കേലഭാകേഗൗമുദനി,  കകേരള ലഹറഭാളഡയ്,
കകേരള വഭാര്ത്ത,  കലറസയ്,  പ്രകഹളനികേ,  നമ്പ്യൂസയ്  കകേരള,  പടയണനി,  പ്രഭഭാതവഭാര്ത്ത,
പ്രദതീപലാം,  പഗൗരന,  സഭായഭാഹ്ന  സകേരളനി,  സഭായഭാഹ്ന  ശബലാം,  സകതണ്  സഭാര്,
സസതനമണ്ഡപലാം,  തനനിമ,  തലസഭാന വഭാര്ത്ത,  ഉത്തരകദശലാം  (മലയഭാളലാം)  വര്ത്തമഭാനലാം,
കവണഭാടയ്  കേഗൗമുദനി  ,  കവണഭാടയ്  പത്രനികേ,  മലയഭാള മഹനിമ,  മക്തബയ്,  ഭഭാരത പത്രനികേ,
ഗദ്ദേനികേ, നദ്യു ഏജയ്, സുദനിനലാം, തുറന്നേ കേത്തയ്, തൃശ്ശേനിവകപരൂര് എകേയ് സയ് പ്രസയ്, ജന്മകദശലാം,
കകേരളഭൂഷേണലാം,  പതീപനിളസയ് റനിവദ്യു,  സകലാം,  തനനിനനിറലാം,  ലടലഗ്രഭാഫയ്,  ബനിഗയ്  നമ്പ്യൂസയ്,
വതീക്ഷണലാം,  മലബഭാര്  വഭാര്ത്ത,  സഭായഭാഹ്നലാം,  ജനശബലാം,  സഗൗത്തയ്  ഇനല  നമ്പ്യൂസയ്,
കേര്മ്മേശക്തനി,  തനനിനനിറലാം  എകയ് പ്രസയ്,  സനിറനി  കജര്ണല്,  ദനി  ഹനിന്ദു  (കകേരളകപജയ്),
ബനിസനിനസയ്  സലന(കകേരളകപജയ്),   ലഡക്കഭാണ്  കകഭാണനിക്കനിള  (കകേരളകപജയ്),
സടലാംസയ്  ഓഫയ്  ഇനല  (കകേരളകപജയ്),  ദനി  നമ്പ്യൂ  ഇനലന  എകയ് പ്രസയ്,  ബനിസനിനസയ്
സഭാന കഡര്ഡയ്,  എക്കകണഭാമനികേയ് സടലാംസയ് എന്നേതീ പത്രങ്ങളനില് പരസലലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
പത്രമഭാധലമങ്ങള ബനില്ലുകേള സമര്പനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് നഭാളനിതുവലര തുകേലയഭാനലാം
പരസലകലനിയനിനത്തനില് നല്കേനിയനിടനില.

പരസലലാം നല്കുന്നേതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള

76 (1491) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേ കശഷേലാം  നഭാളനിതുവലര  വനിവനിധ
മഭാധലമങ്ങളക്കഭായനി എത്ര തുകേയഭാണയ് പരസലയനിനത്തനില് നല്കേനിയതയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  പരസലലാം  നല്കുന്നേതനിനയ്  നനിലവനിലുളള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏലതങനിലുലാം വനികദശ മഭാധലമങ്ങളനില് പരസലലാം നല്കുന്നേതനിനയ് നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;ഉലണങനില് അതനിലന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേ കശഷേലാം  നഭാളനിതുവലര  വനിവനിധ
മഭാധലമങ്ങളക്കഭായനി  പരസലയനിനത്തനില്  ആലകേ  16,11,08,820  രൂപ  (പതനിനഭാറയ്
കകേഭാടനി  പതനിലനഭാന്നേയ്  ലക്ഷത്തനി  എണഭായനിരത്തനി  എണറനി  ഇരുപതയ്  രൂപ  മഭാത്രലാം)
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ലടന ഡര്  പരസലങ്ങളക്കഭായനി  പത്രമഭാധലമങ്ങളക്കയ്  7.5  കകേഭാടനി
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രൂപയുലാം,  ഇലകകഭാണനിക്കയ്  മഭാധലമങ്ങളക്കഭായനി  2,25,58,558  (രണയ്  കകേഭാടനി
ഇരുപത്തനിയഞയ്  ലക്ഷത്തനി അനപലത്തണഭായനിരത്തനി  അഞ്ഞൂറനി  അനപത്തനി എടയ്
രൂപ മഭാത്രലാം)  ഡനിസയ് കപ പരസലങ്ങളക്കഭായനി  6,35,50,262  രൂപയുലാം  (ആറയ് കകേഭാടനി
മുപത്തനി അഞയ് ലക്ഷത്തനി അനപതനിനഭായനിരത്തനി ഇരുന്നൂറനി അറുപത്തനി രണയ്  രൂപ
മഭാത്രലാം) ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  നടപഭാക്കുന്നേ പദതനികേലളയുലാം  നയങ്ങലളയുലാം  തതീരുമഭാനങ്ങലളയുലാം
സലാംബന്ധനിചയ്  ലപഭാതുസമൂഹലത്ത  മഭാധലമങ്ങള  മുകഖന  അറനിയനികക്കണതനിനഭായനി
ഗവണ്ലമന്റെയ്  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നേ  പരസലലാം  നല്കുന്നേതഭാണയ്  നനിലവനില്  അനുവര്ത്തനിക്കുന്നേ
മഭാനദണ്ഡലാം.

(സനി)  വനികദശ മഭാധലമങ്ങളനില് സഭാധഭാരണയഭായനി പരസലലാം നല്കേഭാറനില.

പ്രഭാകദശനികേ പത്രപ്രവര്ത്തകേര്ക്കഭായുള്ള കക്ഷമനനിധനി

77 (1492) ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിലല  പ്രഭാകദശനികേ പത്രപ്രവര്ത്തകേര്ക്കഭായനി  ഒരു കക്ഷമനനിധനി
സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് 2016-17-ലല ബജറനില് എത്ര രൂപ നതീക്കനി വച്ചു ;

(സനി)  ഇതുവലരയുള്ള കക്ഷമനനിധനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഏലതങനിലുലാം  സലാംഘടന സര്ക്കഭാരനിനയ്  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  നനികവദനലാം
നലനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നേറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2012-2013  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലത്ത  ബജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനി ല്  ഇനലാം
നമ്പര് 50 പ്രകേഭാരലാം പ്രഭാകദശനികേ പത്രപ്രവര്ത്തകേര്ക്കയ് കക്ഷമനനിധനി രൂപതീകേരനിക്കുന്നേതനിനഭായനി
1  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  15-2-2012-ലല  സ.ഉ.
(സഭാധഭാ) നമ്പര് 682/2012/ഐ&പനി.ആര്. ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം പ്രഭാകദശനികേ പത്രപ്രവര്ത്തകേ
കക്ഷമനനിധനി രൂപതീകേരനിക്കുന്നേതനിനയ് ഭരണഭാനുമതനി നലനി ഉത്തരവഭായനിരുന.  1993-ലല
കകേരള പത്രപ്രവര്ത്തകേ ലപനഷേന പദതനി ചേടലാം  2 പ്രകേഭാരലാം പ്രഭാകദശനികേ പത്രപ്രവര്ത്തകേര്,
പത്രപ്രവര്ത്തകേര്  എന്നേ  നനിര്വചേനത്തനില്  ഉളലപടഭാത്തതനിനഭാലുലാം  നനിലവനില്
ഇവര്ക്കയ്  സകേലത്തഭാഴനില്  കക്ഷമ  പദതനിയനില്  അലാംഗതസലാം  ലഭനിക്കുന്നേതനിനഭാലുലാം
KUWJ-യുലട  അഭനിപ്രഭായത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  25-10-2016-ലല  സ.ഉ.
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(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  411/2016/ഐ.&പനി.ആര്.  പ്രകേഭാരലാം  പ്രകദശനികേ  പത്രപ്രവര്ത്തകേര്ക്കയ്
കക്ഷമനനിധനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നേതനിനയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നലനിയ  ഉത്തരവയ്  പനിനവലനിച്ചു
ലകേഭാണയ് ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) തുകേ നതീക്കനി വചനിടനില. 

(സനി)  ബ ജറനില്  തുകേ  നതീക്കനി  വയഭാത്തതനിനഭാല്  കക്ഷമനനിധനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടന്നേനിടനില.

(ഡനി) ഉണയ്.

ലപഭാതുജനസമ്പര്ക്ക കമളകേള

78 (1493) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷേയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നവകകേരളത്തനിനഭായനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നടപഭാക്കുന്നേ നഭാലയ് പദതനികേള
സലാംബന്ധനിചയ് ലപഭാതുജനസമ്പര്ക്ക കമളകേള സലാംഘടനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  വനിവനിധ  പരനിപഭാടനികേലളക്കുറനിചയ്  ജനങ്ങളനില്  അവകബഭാധലാം
സൃഷനിക്കുന്നേതനിനയ്  ഇത്തരലാം  കമളകേള  എപ്രകേഭാരലമലഭാലാം  സഹഭായകേരമഭാകുലമന്നേഭാണയ്
കേരുതുന്നേതയ്;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  അചടനി,  ദൃശല,  ശവല,  നവ  മഭാധലമങ്ങള  എന്നേനിവ  മുകഖനയുള്ള
പരസലങ്ങള,  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള,  പ്രദര്ശനങ്ങള,  ശനില്പശഭാലകേള
തുടങ്ങനിയവ സലാംഘടനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  ആരുലടലയലഭാലാം  സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പരനിപഭാടനി
സലാംഘടനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  ടനി പരനിപഭാടനി വഴനി ജനങ്ങളനില് ഗുണപരമഭായ അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുവഭാന
കേഴനിയുലമന്നേഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നേതയ്.

(സനി)  ഉണയ്.

(ഡനി)  വനിവനിധ വകുപ്പുകേള സഭാമൂഹനികേ സഭാലാംസഭാരനികേ, ബഹുജന സലാംഘടനകേള
എന്നേനിവയുലട സഹകേരണകത്തഭാലട പ്രസ്തുത പരനിപഭാടനി സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന കേഴനിയുലാം. 
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പ്രവഭാസനി കക്ഷമ ലപനഷേന

79 (1494) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പ്രവഭാസനി കക്ഷമ ലപനഷേന ലഭനിക്കുന്നേതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം അകപക്ഷ
സമര്പനികക്കണ നടപടനികമങ്ങളുലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് പ്രവഭാസനി കക്ഷമ ലപനഷേന വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
എത്ര രൂപയഭായനിടഭാണയ് ഇതയ് വര്ദനിപനിചനിട്ടുള്ളതയ്; ഏതയ് തതീയതനി മുതല് വര്ദനിപനിച
ലപനഷേന നല്കേഭാന കേഴനിയുലമന്നേഭാണയ് കേരുതുന്നേതയ് ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത ലപനഷേന വനിതരണത്തനില് കുടനിശ്ശേനികേയുകണഭാ;  എങനില് എത്ര
മഭാസലത്ത ലപനഷേനഭാണയ് വനിതരണലാം ലചേയ്യെഭാന കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിട്ടുള്ളതയ്;

(ഡനി)  അര്ഹരഭായ  മുഴുവന  പ്രവഭാസനികേലളയുലാം  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തുന്നേതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   അറുപതയ്  വയസ്സയ്  പൂര്ത്തനിയഭായതുലാം,  അഞയ്  വര്ഷേത്തനില്  കുറയഭാത്ത
കേഭാലയളവനിലുലാം  അറുപതയ്  വയസ്സുവലരയുലാം  അലാംശദഭായലാം  അടചനിട്ടുള്ളതുമഭായ  ഓകരഭാ
പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയനഭായ (വനികദശലാം)  അലാംഗത്തനിനുലാം പ്രതനിമഭാസലാം ആയനിരലാം രൂപയുലാം
ഓകരഭാ  മുന  പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയനഭായ  (വനികദശലാം)  അലാംഗത്തനിനുലാം  പ്രതനിമഭാസലാം  അഞ്ഞൂറയ്
രൂപയുലാം ഓകരഭാ പ്രവഭാസനി കകേരളതീയനഭായ  (ഭഭാരതലാം)  അലാംഗത്തനിനുലാം,  ഓകരഭാ കേല്പനിത
അലാംഗത്തനിനുലാം പ്രതനിമഭാസലാം അഞ്ഞൂറയ് രൂപയുലാം പ്രവഭാസനി കക്ഷമ കബഭാര്ഡനില് നനിനലാം
ലപനഷേന  അനുവദനിച്ചു  വരുനണയ്.  അഞയ്  വര്ഷേത്തനില്  കൂടുതല്   കേഭാലലാം
തുടര്ചയഭായനി  അലാംശദഭായലാം  അടചനിട്ടുള്ള  അലാംഗങ്ങളക്കയ്  അവര്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
ഓകരഭാ അലാംഗതസ വര്ഷേത്തനിനുലാം നനിശയനിചനിട്ടുള്ള മനിനനിമലാം ലപനഷേന തുകേയുലട മൂന്നേയ്
ശതമഭാനത്തനിനയ്  തുലലമഭായ  തുകേ  കൂടനി  പ്രതനിമഭാസലാം  അധനികേ  ലപനഷേനഭായനി  നലനി
വരുനണയ്.  ലപനഷേനയ്  കവണനിയുള്ള  അകപക്ഷ  കഫഭാറലാം  നമ്പര്-5-ല്  ബന്ധലപട
കമഖല/ജനിലഭാ  എകനികേദ്യുടതീവയ്  ഓഫതീസര്ക്കയ്  അകപക്ഷയുലാം ഒരു പകേര്പ്പുലാം  സമര്പനികക്കണതഭാണയ്.
60  വയസ്സയ്  പൂര്ത്തനിയഭായ  കശഷേലാം  ലതഭാടടുത്ത  മഭാസലാം  മുതല്കക്കഭാ/60  വയസ്സയ്
കേഴനിഞ്ഞയ് സമര്പനിക്കുന്നേ അകപക്ഷകേലള സലാംബന്ധനിചയ് അകപക്ഷ സമര്പനിച ലതഭാടടുത്ത
മഭാസലാം ഒന്നേഭാലാം തതീയതനി മുതല്കക്കഭാ ലപനഷേനയ് അര്ഹത ഉണഭായനിരനിക്കുന്നേതഭാണയ്.

(ബനി)  2017-18-ലല  ബജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രവഭാസനി  കക്ഷമനനിധനി  ലപനഷേന
500 രൂപയനില് നനിന്നേയ് 2000 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിക്കുലമന്നേയ് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്
സലാംബന്ധനിച ഉത്തരവയ് ഉടന പുറലപടുവനിക്കുന്നേതഭാണയ്.
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(സനി)  ലപനഷേന  കുടനിശ്ശേനികേയനില.  2017-മഭാര്ചയ്  വലരയുള്ള  ലപനഷേന
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി)   അര്ഹരഭായ മുഴുവന പ്രവഭാസനികേലളയുലാം  പ്രവഭാസനി കക്ഷമ നനിധനിയനില്
അലാംഗങ്ങളഭാക്കുവഭാന കബഭാധവത്കേരണ പരനിപഭാടനികേള കബഭാര്ഡയ് നടത്തനി വരുനണയ്. 

പ്രവഭാസനി കകേരളതീയ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡയ്

80 (1495) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയ  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കബഭാര്ഡയ്  വഴനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നേ  കക്ഷമ  പദതനികേള
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി പരനിഷ്ക്കരനിക്കുന്നേതനിനുലാം കൂടുതല് കപരനികലയയ് അതനിലന്റെ ഗുണഫലങ്ങള
എത്തനിക്കുന്നേതനിനുലാം ആവശലമഭായ പുന:കമതീകേരണങ്ങള ആസൂത്രണലാം ലചേയ നടപഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയ  കക്ഷമ  നനിധനി  കബഭാർഡനിൽ  കൂടുതല്  കപലര
അലാംഗങ്ങളഭാക്കുന്നേതനിനയ് ജനിലഭാതലത്തനില് ഒരു അലാംഗതസ വഭാരഭാകഘഭാഷേലാം സലാംഘടനിപനി
ക്കുന്നേതനിനയ് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി) വനിവനിധ രഭാജലങ്ങളനിലല അലാംഗതീകൃത മലയഭാളനി കൂടഭായ്മകേലള ഉപകയഭാഗനിച്ചു
ലകേഭാണയ് അലാംഗതസലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഇ) ഓണ്സലന അലാംഗതസ രജനികസഷേന ആകലഭാചേനയനിലുകണഭാ എന്നേറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   16-12-2009-ല് പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച  കകേരള
പ്രവഭാസനി കകേരളതീയ കക്ഷമ  കബഭാര്ഡനിനയ്  15  അലാംഗ ഡയറക്ടര് കബഭാര്ഡഭാണുള്ളതയ്.
തനിരുവനനപുരത്തയ്  മുഖല  ഓഫതീസുലാം  എറണഭാകുളത്തുലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടുലാം  കമഖലഭാ
ഓഫതീസുകേളുലാം മലപ്പുറലത്ത കകേഭാടയലനില് ഒരു ലലയ്സണ് ഓഫതീസുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന. കക്ഷമനനിധനിയനില് അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ളവര്ക്കുലാം കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കുലാം നനിയമഭാനുസൃതലാം
ലപനഷേന/കുടുലാംബലപനഷേന,  വനിവഭാഹ/ചേനികേനിതഭാ/മരണഭാനനര  ധനസഹഭായലാം,
പ്രസവഭാനുകൂലലലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഗ്രഭാന്റെയ്  എന്നേതീ  ആനുകൂലലങ്ങള  നല്കേനി  വരുന.
പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  ലമചലപടുത്തുന്നേതനിനുലാം  അലാംഗസലാംഖല  ഉയര്ത്തുന്നേതനിനുലാം
പ്രവഭാസനികേളക്കനിടയനില്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തനി  വരുന.   അലാംഗതസത്തനിനുലാം
അലാംശദഭായലാം  അടയന്നേതനിനുലാം  ഓണ്ലലലന  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
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വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം  5,000-ല് നനിനലാം  10,000  രൂപയഭാക്കനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്.
അലാംഗതസത്തനിനുള്ള പ്രഭായപരനിധനി 55 വയസ്സനില് നനിനലാം 60 ആക്കനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണയ്.
നനിലവനിലല ലപനഷേന  500 രൂപയനില് നനിനലാം  2000 രൂപയഭാക്കനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നേതഭാലണന്നേയ്
2017-18-ലല ബജറനില് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  കക്ഷമ കബഭാര്ഡയ്  വഴനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നേ ആനുകൂലല പദതനിയഭായ
വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം 5000 രൂപയനില് നനിന്നേയ്  10000 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്.
2017-18-ലല  ബജറയ്  പ്രഖലഭാപനത്തനില്  പ്രവഭാസനി  കക്ഷമനനിധനി  ലപനഷേന
500 രൂപയനില്  നനിന്നേയ്  2000  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചതഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.
പ്രവഭാസനി  കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗതസ  പ്രഭായപരനിധനി  55-ല്  നനിനലാം  60  ആക്കനി
ഉയര്ത്തനിയതനിലൂലട നനിരവധനി പ്രവഭാസനികേള ഇഗൗ അവസരലാം പ്രകയഭാജനകേരമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി)  വനിവനിധ  രഭാജലങ്ങളനിലല  അലാംഗതീകൃത  മലയഭാളനി  കൂടഭായ്മയുലട  സഹഭായകത്തഭാലട
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലളക്കുറനിചയ്  അവകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള
കബഭാര്ഡനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുണയ്. 

(ഇ)  20-12-2016 മുതല് പ്രവഭാസനി കകേരളതീയ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില് അലാംഗതസ
രജനികസഷേനുലാം അലാംശദഭായ അടവനിനുലാം ഓണ്ലലലന സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

സഭാനസനലാം പദതനി

81 (1496) ശതീ  .   ലജയനിലാംസയ് മഭാതദ്യു :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .   എന  .   വനിജയന പനിള്ള :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പ്രവഭാസനി  ജതീവനിതലാം  അവസഭാനനിപനിചയ്  മടങ്ങനി എത്തുന്നേവരുലട കക്ഷമത്തനിനഭായനി
'സഭാനസനലാം' പദതനി നടപഭാക്കനി വരുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളക്കഭാണയ് പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം ധനസഹഭായലാം
നല്കേനിവരുന്നേലതനലാം ഇതയ് ലഭനിക്കുന്നേതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  മരണമടഞ്ഞ  പ്രവഭാസനികേളുലട  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കയ്  മരണഭാനനര
നഷപരനിഹഭാരലാം പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എത്ര
തുകേലയന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രവഭാസ  ജതീവനിതലാം  അവസഭാനനിപനിചയ്  നഭാടനില്  മടങ്ങനി  എത്തുന്നേവരുലട

കക്ഷമത്തനിനഭായനി  'സഭാനസന'  എന്നേ കപരനില് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായ പദതനി  2005 മുതല്

നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) നനിര്ദനരഭായ പ്രവഭാസനി കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങലള സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി സഹഭായനി

ക്കുകേലയന്നേ  ലക്ഷലകത്തുഭാലടയഭാണയ്  'സഭാനസന'  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

പ്രവഭാസനി മലയഭാളനികേളുലട/കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളുലട ചേനികേനിതയയ് പരമഭാവധനി 50,000 രൂപ

വലരയുലാം മരണലപട പ്രവഭാസനിയുലട കുടുലാംബത്തനിനയ് മരണഭാനനര ധനസഹഭായമഭായനി

പരമഭാവധനി  1,00,000  രൂപ വലരയുലാം അവരുലട ലപണ്മക്കളുലട വനിവഭാഹഭാവശലത്തനിനഭായനി

പരമഭാവധനി  15,000  രൂപ  വലരയുലാം  പ്രവഭാസനിയുലട  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കയ്  വതീല്

ലചേയര്/കചസയ്  എന്നേനിവ  വഭാങ്ങുന്നേതനിനഭായനി  പരമഭാവധനി  10,000  രൂപ  വലരയുലാം

ഒറത്തവണയഭായനി ധനസഹഭായലാം നലനി വരുനണയ്.  ഇഗൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ധനസഹഭായലാം

ലഭനിക്കുന്നേതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. അകപക്ഷകേലന്റെ  വഭാര്ഷേനികേ  കുടുലാംബ  വരുമഭാനലാം  1,00,000

രൂപയനിലധനികേമഭാകേഭാന പഭാടനില. 

2. കുറഞ്ഞതയ് രണയ് വര്ഷേലാം പ്രവഭാസനി ആയനിരുന്നേനിരനിക്കണലാം.

3. പ്രവഭാസനി  തനിരനിലചത്തനിയ  കേഭാലലാംമുതല്  കേണക്കഭാക്കുകമ്പഭാള

വനികദശത്തയ്  എത്ര  വര്ഷേലാം  കജഭാലനി  ലചേയനിരുനകവഭാ  അത്രയുലാം

വര്ഷേത്തനിനകേലാം  (പരമഭാവധനി  10  വര്ഷേലാം)  എന്നേ കേഭാലയളവനിനുള്ളനില്

അകപക്ഷ സമര്പനിചനിരനിക്കണലാം.

4. അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം  സഹഭായലാം  സസതീകേരനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം

അകപക്ഷകേനയ് കജഭാലനിയുണഭായനിരനിക്കഭാന പഭാടനില.

(സനി)  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  സഭാനസന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  മരണഭാനനര

ധനസഹഭായമഭായനി പരമഭാവധനി 1,00,000 രൂപ വലര നലനി വരുനണയ്. 
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കനഭാര്ക്ക ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ് കപ്രഭാജക്ടയ് കഫഭാര് റനികടണ് എമനിഗ്രന്റെയ്സയ്
(എന. ഡനി. പനി. ആര്. ഇ. എലാം.) ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള

82 (1497) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   പുരുഷേന കേടലുണനി :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷേയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പ്രവഭാസനികേള  അധനികേമഭായനി  മടങ്ങനിലയത്തഭാന  നനിര്ബന്ധനിതരഭാകുന്നേ
സഭാഹചേരലത്തനില് ഇവര്ക്കയ് സസയലാം ലതഭാഴനില് സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാന കനഭാര്ക്ക
ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ് കപ്രഭാജക്ടയ് കഫഭാര് റനികടണ് എമനിഗ്രന്റെയ്സയ്(എന.ഡനി.പനി.ആര്.ഇ.എലാം.)
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം പദതനികേളക്കഭായനി നല്കുന്നേ ആനുകൂലലങ്ങള എലനലഭാമഭാണയ്;

(സനി)  സസയലാം ലതഭാഴനിൽ  സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനുകവണനിയുളള മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം പരനിശതീലനവലാം നല്കേഭാന സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരനിലകേലയത്തനിയ പ്രവഭാസനികേളുലട പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി സര്ക്കഭാര്
നടപനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നേ പദതനിയഭാണയ് കനഭാര്ക്ക ഡനിപഭാര്ടയ് ലമന്റെയ്  കപ്രഭാജക്ടയ് കഫഭാര്
റനികടണ്ഡയ്  എമനിഗ്രന്റെയ്സയ്  (NDPREM).  ഇവലര  പ്രകതലകേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി
പരനിഗണനിചയ്  സസയലാം  ലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി  കമങ്ങള
പഭാലനിച്ചുലകേഭാണയ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനയ്  ആവശലമഭായ  ലലകേത്തഭാങ്ങല്  നല്കുകേയഭാണയ്
ഇഗൗ പദതനിയുലട ലക്ഷലലാം.  ചുരുങ്ങനിയതയ് രണയ് വര്ഷേലമങനിലുലാം വനികദശത്തയ് കജഭാലനി
ലചേയതനിനയ്  കശഷേലാം സനിരമഭായനി  നഭാടനില് മടങ്ങനിലയത്തനിയ പ്രവഭാസനികേലളയുലാം അത്തരലാം
പ്രവഭാസനികേള കചേര്ന്നേയ് രൂപതീകേരനിച കേമ്പനനി, ടസയ്, ലസഭാലലസറനി തുടങ്ങനിയവലയയുലാം
പദതനിയുലട ആനുകൂലലത്തനിനയ് പരനിഗണനിക്കുന്നേതഭാണയ്. 

(ബനി)  പരമഭാവധനി  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  അടങല്  മൂലധന  ലചേലവയ്  വരുന്നേ
പദതനികേളക്കയ്  15%  മൂലധന  സബ്സനിഡനിയുലാം  ആദല  നഭാലയ്  വര്ഷേലാം  3%പലനിശ
സബ്സനിഡനിയുലാം നലനി ബഭാങയ് വഭായ അനുവദനിക്കുന്നേതഭാണയ് ഇഗൗ പദതനി.  കനഭാര്ക്ക
റൂടയ്സുലാം കേഭാനറഭാ ബഭാങയ്, സഗൗത്തയ് ഇനലന ബഭാങയ്, യണനിയന ബഭാങയ്,  കസറയ് ബഭാങയ്
ഓഫയ് ഇനല എന്നേതീ ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി ഒപ്പു വയലപട ധഭാരണഭാപത്രലാം പ്രകേഭാരലാം റനിസര്വയ്
ബഭാങനിലന്റെ വലവസകേളക്കയ് വനികധയമഭായനി  പരമഭാവധനി പലനിശ ഇളവയ്  നലനിയഭാണയ്
കമല് പറഞ്ഞ പദതനി നടപഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നേതയ്. 
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(സനി)  സസയലാംലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനയ് കവണനിയുള്ള മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  പരനിശതീലനവലാം  നല്കുന്നേതനിനഭായനി  പ്രമുഖ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ
ലസന്റെര്  കഫഭാര്  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെനിലന  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
തഭാലഴപറയുന്നേ കസവനങ്ങളഭാണയ് അവരനില് നനിന്നേയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നേതയ്. 

1. അകപക്ഷകേര്ക്കയ്  സലാംരലാംഭകേ  കമഖലയനില്  വലക്തമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേ.

2. കപ്രഭാജക്ടയ് റനികപഭാര്ട്ടുകേള തയ്യെഭാറഭാക്കുകേ.

3. കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ബഭാങ്കുകേളക്കയ്  സസതീകേഭാരലമഭാകുന്നേ
തരത്തനില് വനിശകേലനലാം നടത്തുകേ. 

4. അകപക്ഷകേര്ക്കയ്  ഒരു  സലാംരലാംഭലാം  തുടങ്ങുന്നേതനിനയ്  കവണ  വനിവനിധ
നടപടനികമങ്ങലളക്കുറനിച്ചുള്ള മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേ.

5. ഒറയ്കക്കഭാ  ഗ്രൂപയ്  സലാംരലാംഭമഭാകയഭാ  അലലങനില്  സസയലാം  ലതഭാഴനില്
ലചേയയ് വരുമഭാനലാം കനടുന്നേതനിനഭാകയഭാ ഉള്ള പ്രകതലകേ പരനിശതീലനലാം.

വനിജയകേരമഭായനി നടത്തഭാവന്നേ ഏകേകദശലാം  25-ഓളലാം കമഖലകേളനില് ഒരു ആഴ
മുതല്  ഒരു  മഭാസലാം  വലര  നതീളുന്നേ  തതീവ്ര  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനിയഭാണയ്  നടത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്. 

പ്രവഭാസനികേളുലട കക്ഷമലാം

83 (1498) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുസസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പ്രവഭാസനികേളുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  സസതീകേരനിക്കുന്നേ  നടപടനികേളുലട  വനിശദമഭായ
വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒലഡലപകേനിലന  വനിവനിധ  രഭാജലങ്ങളനിലല  ഏലാംബസനികേളുമഭായനി  ബന്ധലപടുത്തനി
ലതഭാഴനില് ലഭലതയുലാം മറയ് നടപടനികേളുലാം എളുപത്തനിലഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രവഭാസനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഫണയ്  വനിതരണവമഭായനി  ബന്ധലപട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്  അലലന്നേ  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനിൽ എനയ് പരനിഹഭാര നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിച്ചു വരുന്നേതയ്;

(ഡനി)  കനഭാര്ക്കയുമഭായനി  ബന്ധലപടുത്തനി  പ്രവഭാസനികേളുലട  പ്രശങ്ങള
സമയബന്ധനിതമഭായനി പരനിഹരനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് പ്രവഭാസനികേളുലട കക്ഷമത്തനിനഭായനി കനഭാര്ക്ക റൂടയ്സയ് വഴനി
തഭാലഴപറയുന്നേ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന :

1. സഭാനസന പദതനി 

2. കനഭാര്ക്ക ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ് കപ്രഭാജക്ടയ്  കഫഭാര് റനികടണ് എമനിഗ്രന്റെയ്സയ്
(NDPREM) പദതനി

3. 24 മണനികര് കകേഭാള ലസന്റെര്

4. സനില് അപ്ഗ്രകഡഷേന കപ്രഭാഗ്രഭാലാം

5. പ്രതീ-ഡനിപഭാര്ചര് ഓറനിയകന്റെഷേന കപ്രഭാഗ്രഭാലാം

6. കജഭാബയ് കപഭാര്ടല്

7. കനഭാര്ക്ക -റൂടയ്സയ് സഭാറ ലലലറയ് ഓഫതീസുകേളുലട സഭാപനലാം

8. പ്രവഭാസനി നനിയമ സഹഭായ ലസല്

9. എമര്ജനസനി റനിപഭാടകയഷേന ഫണയ്

10. സസപ്ന സഭാഫലലലാം

11. കനഭാര്ക്ക ബനിസനിനസ്സയ് സഹഭായകേ കകേന്ദ്രലാം (NBFC)

12. വനിസ തടനിപനിലനതനിലരയുള്ള കബഭാധവല്ക്കരണലാം

13. കേഭാരുണലലാം

14. പ്രഭാഗതലലാം  ലതളനിയനിച  വനികദശ  കകേരളതീയരുലട  ഡഭാറഭാ  കബസയ്
രൂപതീകേരനിക്കല് 

കമല്പറഞ്ഞ  പദതനിക്കുപുറകമ,  കകേരള  പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയകേഭാരല  കബഭാര്ഡനില്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള കക്ഷമ പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

ലപനഷേന

അറുപതയ്  വയസ്സയ്  പൂര്ത്തനിയഭായതുലാം,  അഞയ് വര്ഷേത്തനില് കുറയഭാത്ത കേഭാലയളവനിലുലാം
അറുപതയ്  വയസ്സുവലരയുലാം  അലാംശദഭായലാം  അടചനിട്ടുള്ളതുമഭായ  ഓകരഭാ  പ്രവഭാസനി
കകേരളതീയനഭായ   (വനികദശലാം)  അലാംഗത്തനിനുലാം  പ്രതനിമഭാസലാം  ആയനിരലാം  രൂപയുലാം
ഓകരഭാ മുന പ്രവഭാസനി കകേരളതീയനഭായ  (വനികദശലാം)  അലാംഗത്തനിനുലാം പ്രതനിമഭാസലാം
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അഞ്ഞൂറയ്  രൂപയുലാം ഓകരഭാ പ്രവഭാസനി കകേരളതീയനഭായ  (ഭഭാരതലാം)  അലാംഗത്തനിനുലാം
ഓകരഭാ കേല്പനിത അലാംഗത്തനിനുലാം പ്രതനിമഭാസലാം അഞ്ഞൂറയ് രൂപയുലാം പ്രവഭാസനി കക്ഷമ
കബഭാര്ഡനില് നനിനലാം ലപനഷേന അനുവദനിചയ് വരുനണയ്. അഞയ് വര്ഷേത്തനില്
കൂടുതല് കേഭാലലാം തുടര്ചയഭായനി അലാംശദഭായലാം അടചനിട്ടുള്ള അലാംഗങ്ങളക്കയ്, അവര്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  ഓകരഭാ  അലാംഗതസ  വര്ഷേത്തനിനുലാം  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള  മനിനനിമലാം
ലപനഷേന തുകേയുലട മൂന്നേയ് ശതമഭാനത്തനിനയ് തുലലമഭായ തുകേ കൂടനി പ്രതനിമഭാസലാം
അധനികേ ലപനഷേനഭായനി നലനി വരുനണയ്.

കുടുലാംബ ലപനഷേന

(എ) ഒരു അലാംഗലാം ലപനഷേനയ് അര്ഹത കനടനിയതനിനുകശഷേലാം മരണമടയുന്നേ പക്ഷലാം
അയഭാളുലട കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കയ് പ്രതനിമഭാസലാം കുടുലാംബ ലപനഷേനയ് അര്ഹത
ഉണഭായനിരനിക്കുന്നേതഭാണയ്.

(ബനി) കുടുലാംബ  ലപനഷേന  തുകേ  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം  അര്ഹതലപട
പ്രതനിമഭാസ പ്രഭായഭാധനികേല ലപനഷേന തുകേയുലട അനപതയ് ശതമഭാനലാം
ആയനിരനിക്കുലാം. 

മരണഭാനനര ധനസഹഭായലാം

പ്രവഭാസനി കക്ഷമനനിധനിയനില് അലാംഗമഭായനിരനിലക്ക അസുഖലാംമൂലകമഭാ അപകേടലാംമൂലകമഭാ
മരണമടയുന്നേ പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയരഭായ  (വനികദശലാം)  അലാംഗത്തനിലന്റെ  ആശനിതര്ക്കയ്
അമ്പതനിനഭായനിരലാം  രൂപയുലാം  വനികദശത്തയ്  നനിനലാം  തനിരനിച്ചു  വന്നേ  പ്രവഭാസനി
കകേരളതീയനഭായ  (വനികദശലാം)  അലാംഗത്തനിലന്റെ  ആശനിതര്ക്കയ്  മുപതനിനഭായനിരലാം
രൂപയുലാം  പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയനഭായ  (ഭഭാരതലാം)  അലാംഗത്തനിലന്റെ  ആശനിതര്ക്കയ്
ഇരുപത്തയ്യെഭായനിരലാം രൂപയുലാം, കേല്പനിത അലാംഗങ്ങളുലട ആശനിതര്ക്കയ്  ഇരുപതനിനഭായനിരലാം
രൂപയുലാം മരണഭാനനര ധനസഹഭായമഭായനി നലനി വരുനണയ്. 

ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം

ഗുരുതരമഭായ കരഭാഗലാം ബഭാധനിച അലാംഗങ്ങളുലടയുലാം കേല്പനിതഭാലാംഗങ്ങളുലടയുലാം ചേനികേനിതയഭായനി
ഒരലാംഗത്തനിനയ്  മുഴുവന അലാംഗതസ  കേഭാലയളവനില് അമ്പതനിനഭായനിരലാം  രൂപലയന്നേ
പരമഭാവധനി പരനിധനിക്കയ് വനികധയമഭായനി ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനണയ്. 

വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം 

കുറഞ്ഞതയ്  മൂന്നേയ്  വര്ഷേലമങനിലുലാം  തുടര്ചയഭായനി  അലാംശദഭായലാം  അടച്ചു  വരുന്നേ
കേല്പനിതഭാലാംഗങ്ങള ഒഴനിലകേയുള്ള അലാംഗങ്ങളുലട പ്രഭായ പൂര്ത്തനിയഭായ ലപണ്മക്കളുലടയുലാം
സതീ  അലാംഗങ്ങളുലടയുലാം  വനിവഭാഹ  ലചേലവനിനഭായനി  പതനിനഭായനിരലാം  രൂപ  ഒരലാംഗത്തനിനയ്
നനിധനിയനില് നനിനലാം ലഭനിക്കുന്നേതഭാണയ്.  എന്നേഭാല് രണനില് കൂടുതല്  തവണ ഇഗൗ
ആനുകൂലലത്തനിനയ് അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുന്നേതല. 
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പ്രസവഭാനുകൂലലലാം

• തുടര്ചയഭായനി  രണയ്  വര്ഷേക്കഭാലലാം  അലാംശദഭായലാം  അടചനിട്ടുള്ള  കേല്പനിതഭാലാംഗങ്ങള

ഒഴനിലകേയുള്ള  ഒരു  വനനിതഭാലാംഗത്തനിനയ്  പ്രസവത്തനിനയ്  3000  രൂപയയ്

അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുന്നേതഭാണയ്.  എന്നേഭാല് ഒരു അലാംഗത്തനിനയ്  രണനില്

കൂടുതല് തവണ ഇഗൗ ആനുകൂലലത്തനിനയ് അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുന്നേതല.

• ഗര്ഭലാം  അലസല്  സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ള  കേല്പനിതഭാലാംഗലാം  ഒഴനിലകേയുള്ള  വനനിതഭാലാംഗത്തനിനയ്

2000 രൂപ ധനസഹഭായത്തനിനയ് അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുന്നേതഭാണയ്. എന്നേഭാല് രണയ്

തവണ പ്രസവഭാനുകൂലലകമഭാ ഗര്ഭലാം  അലസലനിനുള്ള ആനുകൂലലകമഭാ രണ്ടുലാം

കൂടനികയഭാ  ലഭനിച  അലാംഗത്തനിനയ്  തുടര്ന്നേയ്  ഇഗൗ  ആനുകൂലലത്തനിനയ്

അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുന്നേതല. 

വനിദലഭാഭലഭാസ  ആനുകൂലലലാം

രണയ്  വര്ഷേലമങനിലുലാം  നനിധനിയനില്  തുടര്ചയഭായനി  അലാംശദഭായലാം  അടചനിട്ടുള്ള

കേല്പനിതഭാലാംഗങ്ങള  അടക്കമുള്ള  അലാംഗങ്ങളുലട  മക്കളക്കയ്  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനയ്

ഗ്രഭാന്റെയ്  അനുവദനിക്കുന്നേ  പദതനി  2014-15  അദലയന  വര്ഷേലാം  മുതല്

പ്രഭാബലലത്തനില്  വന്നേനിട്ടുണയ്.  പരമഭാവധനി  4000  രൂപയഭാണയ്  ഇഗൗ  പദതനി

പ്രകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്നേ ഗ്രഭാന്റെയ് തുകേ.

(ബനി) കൂടുതല് ലതഭാഴനില് ലഭലത കനടുന്നേതനിനഭായനി ഒലഡലപകേയ് സഗൗദനി അകറബല,

കുലലവറയ്  എന്നേതീ രഭാജലങ്ങളനിലല ഇനലന എലാംബസനികേളുമഭായനി ബന്ധലപടയ്  വരുന.

ഇഗൗ  രഭാജലങ്ങളനിലല  ആകരഭാഗല  മനഭാലയങ്ങളുമഭായനി  ഉടന  തലന്നേ  റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ്

സലാംബന്ധനിച കേരഭാറനില് ഏര്ലപടുന്നേതഭാണയ്.

(സനി)  പ്രവഭാസനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഫണയ് വനിതരണവമഭായനി ബന്ധലപട

പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശരനിയഭായ രതീതനിയനിലഭാണയ് നടക്കുന്നേതയ്.

(ഡനി) പ്രവഭാസനികേള വനികദശ രഭാജലങ്ങളനില് തുടരുകമ്പഭാള കനരനിടുന്നേ  പ്രശങ്ങള

ശദയനില്ലപടഭാല്  പ്രസ്തുത  കേഭാരലത്തനില്  കനഭാര്ക്ക  വകുപയ്  മുകഖന  ഇനലന

എലാംബസനിലയ സമതീപനിചയ് പ്രശ പരനിഹഭാരലാം നടത്തനി വരുന.  കൂടഭാലത അവര് നഭാടനില്

കനരനിടുന്നേ പ്രശങ്ങള ബന്ധലപട ഓഫതീസനില് അറനിയനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം പരനിഹരനിക്കുന. 
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പ്രവഭാസനികേളക്കയ് സസയലാം ലതഭാഴനില് സലാംരലാംഭ പദതനി

84 (1499) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നേപനിള്ളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനികദശത്തയ് നനിന്നേയ്  മടങ്ങനിലയത്തുന്നേ പ്രവഭാസനികേളക്കയ്  നഭാടനില് സസയലാം
ലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  സമഗ്രപദതനി  (എൻ.ഡനി.പനി.ആർ.ഇ.എലാം.)
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് നഭാടനില് മടങ്ങനിലയത്തനിയ പ്രവഭാസനികേളക്കയ്
എലനഭാലക്ക  സഹഭായങ്ങളഭാണയ്  നല്കേനിയലതനലാം  എത്രകപര്ക്കയ്  ആനുകൂലലലാം
നല്കേനിലയനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരനിലകേലയത്തനിയ പ്രവഭാസനികേളുലട പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി കനഭാര്ക്ക
ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്  കപ്രഭാജക്ടയ്  കഫഭാര്  റനികടണ്ഡയ്  എമനിഗ്രന്റെയ്സയ്  (NDPREM)  എന്നേ
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇവലര പ്രകതലകേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി പരനിഗണനിചയ് സസയലാം
ലതഭാഴനില് സലാംരലാംഭങ്ങള സര്ക്കഭാര് നടപടനി  കമങ്ങള പഭാലനിചയ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനയ്
ആവശലമഭായ  ലലകേത്തഭാങ്ങല്   നല്കുന്നേ പദതനിയഭാണയ്  ഇതയ്.   ചുരുങ്ങനിയതയ്  രണയ്
വര്ഷേലമങനിലുലാം  വനികദശത്തയ്  കജഭാലനി  ലചേയതനിനയ്  കശഷേലാം  സനിരമഭായനി  നഭാടനില്
മടങ്ങനിലയത്തനിയ പ്രവഭാസനികേലളയുലാം അത്തരലാം പ്രവഭാസനികേള കചേര്ന്നേയ്  രൂപതീകേരനിച
കേമ്പനനി,  ടസയ്,  ലസഭാലലസറനി  തുടങ്ങനിയവലയയുലാം പദതനിയുലട  ആനുകൂലലത്തനിനയ്
പരനിഗണനിക്കുന്നേതഭാണയ്.  പരമഭാവധനി  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  അടങല്  മൂലധന  ലചേലവയ്
വരുന്നേ പദതനികേളക്കയ്  15%   മൂലധന സബ്സനിഡനിയുലാം ആദല നഭാലയ്  വര്ഷേലാം  3%
പലനിശ  സബ്സനിഡനിയുലാം  നലനി  ബഭാങയ്  വഭായ  ലഭലമഭാക്കുന്നേതഭാണയ്  ഇഗൗ  പദതനി.
കനഭാര്ക്ക റൂടയ്സുലാം കേഭാനറഭാ ബഭാങയ്, സഗൗത്തയ് ഇനലന ബഭാങയ്, യണനിയന ബഭാങയ്, കസറയ്
ബഭാങയ് ഓഫയ് ഇനല എന്നേതീ ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി ഒപ്പു വയലപട ധഭാരണഭാ പത്രലാം പ്രകേഭാരലാം
റനിസര്വയ്  ബഭാങനിലന്റെ  വലവസകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  പരമഭാവധനി  പലനിശ  ഇളവയ്
നലനിയഭാണയ്  കമല്  പറഞ്ഞ  പദതനി  നടപഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നേതയ്.  ഇഗൗ  പദതനിക്കയ്
അകപക്ഷനിക്കുന്നേ അര്ഹരഭായ പ്രവഭാസനികേളുലട ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള ലനിസയ്  തയ്യെഭാറഭാക്കനി
ബഭാങ്കുകേലളയുലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലളയുലാം ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള കൂടനിക്കഭാഴ നടത്തനി
സലാംരലാംഭകേ  പദതനിയുലട  പ്രഭാകയഭാഗനികേത  വനിലയനിരുത്തനി  റനിസര്വയ്  ബഭാങനിലന്റെ
നനിയമങ്ങളക്കയ് വനികധയമഭായഭാണയ് ബഭാങ്കുകേള കലഭാണ് അനുവദനിക്കുന്നേതയ്. 
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(ബനി) (i) NDPREM  പദതനിയനിന  കേതീഴനില്  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്

31-3-2016-വലര 1104 കപര്ക്കഭാണയ് ആനുകൂലലലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

(ii) സഗൗദനി അകറബലയനില് നനിതഭാഖതയ് നടപഭാക്കനിയതുമൂലലാം റനിയഭാദയ്,

ജനിദ്ദേ,  ദമഭാലാം  എന്നേനിവനിടങ്ങളനില്  നനിനലാം  ലതഭാഴനില്  നഷലപടയ്

നഭാടനികലക്കയ്  തനിരനിലകേ  വന്നേവരനില്  378  കപര്  വനിമഭാന  ടനിക്കറനിനയ്

കവണനി  അകപക്ഷ  നല്കേനിയനിരുന.  ഇതനില്  266  കപലര

അര്ഹതയുള്ളവരഭായനി  കേലണത്തനി  ടനിക്കറയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

പ്രസ്തുത  ഇനത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  ആലകേ  ₹ 33,20,343  രൂപ

ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്.

(iii) ആഭലനര കേലഭാപലത്തത്തുടര്ന്നേയ് ഇറഭാഖയ്/ലനിബനിയ/ലയമന എന്നേതീ

രഭാജലങ്ങളനില്  അകേലപടയ്  കപഭായ  കകേരളതീയലര  തനിരനിലകേ

നഭാടനിലലത്തനിക്കുന്നേതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് കനഭാര്ക്ക-റൂടയ്സയ് നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിരുന.  എയര്കപഭാര്ട്ടുകേളനില്  തനിരനിലകേലയത്തുന്നേവര്ക്കഭായനി

രജനികസഷേന സഗൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തുകേയുലാം ഇറഭാഖനില് നനിനലാം

എത്തനിയ ആദല ബഭാചനിലുള്ള  46  കപര്ക്കയ്  5000  രൂപയുലാം

തുടര്ന്നേയ് വന്നേവര്ക്കയ് 2000 രൂപയുലാം, വഭാഹന സഗൗകേരലവലാം നല്കേനി.

ഇതനിനയ് പുറകമ കകേരളത്തനില് അവരുലട സസകദശങ്ങളനിലലത്തു

ന്നേതനിനുള്ള ലടയനിന ടനിക്കറ്റുലാം  മറയ്  ലചേലവകേളക്കഭായനി  2000

രൂപയുലാം നല്കേനിയനിരുന.

തമനിഴയ് നഭാടയ്  സര്ക്കഭാര്  ലയമനനില്  നനിനലാം  ലകേഭാചനി,  മുലാംലലബ  വനിമഭാന

തഭാവളങ്ങളനില്  എത്തുന്നേ  ആ  സലാംസഭാനലത്ത  ആളുകേളക്കയ്  കവണനി  സഗൗകേരലലാം

നല്കേണലമന്നേയ് കനഭാര്ക്കകയഭാടയ് അഭലര്തനിക്കുകേയുലാം ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്

ലകേഭാചനി  എയര്കപഭാര്ടയ്  വഴനി  എത്തനിയ  156  തമനിഴയ് നഭാട്ടുകേഭാര്ക്കയ്  സസകദശത്തയ്

എത്തുന്നേതനിനയ്  സഗൗകേരലലമഭാരുക്കുകേയുലാം  2000  രൂപ  വതീതലാം  ലചേലവകേളക്കഭായനി

നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  ലകേഭാചനി വഴനി ഇനലയനില് എത്തനിയ മറ്റു സലാംസഭാനങ്ങളനില്

ഉള്ളവര്ക്കുലാം 2000 രൂപ വതീതലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയ.  പ്രസ്തുത ഇനത്തനില് സര്ക്കഭാര്

ആലകേ  ₹1,28,65,149 രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്.  നഭാളനിതുവലരയഭായനി  വനികദശ രഭാജലങ്ങളനിലല

ആഭലനര  കേലഭാപലാംമൂലലാം  കകേരളത്തനില്  തനിരനിലകേലയത്തനിയവരുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ചുവലട കചേര്ക്കുന :
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രഭാജലലാം തനിരനിലകേലയത്തനിയവരുലട

എണലാം

ഇറഭാഖയ് 418

ലനിബനിയ 532

ലയമന 2444

പ്രവഭാസനികേളക്കയ് സസയലാം ലതഭാഴനില് വഭായഭാ സഹഭായലാം

85 (1500) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) വനികദശത്തയ് നനിനലാം ലതഭാഴനില് നഷലപടയ് മടങ്ങനിലയത്തുന്നേ പ്രവഭാസനികേള
സസയലാം ലതഭാഴനിലനിനഭായനി സമര്പനിക്കുന്നേ അകപക്ഷകേളനില് യഥഭാസമയലാം നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നേനിലലന്നേ ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം അകപക്ഷകേരനില് അര്ഹരഭായ പകുതനികപര്ക്കയ് കപഭാലുലാം വഭായ
ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനയ്  കേഴനിയഭാത്ത  സഭാഹചേരലലാം  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  കേഭാരണലമലനന്നേയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കൂടുതല്  അകപക്ഷകേര്ക്കയ്  വഭായഭാ  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നേ തരത്തനില്
പുനരധനിവഭാസ പഭാകക്കജയ് നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനയ് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.  വനികദശത്തയ് നനിനലാം ലതഭാഴനില് നഷലപടയ് മടങ്ങനിലയത്തുന്നേ പ്രവഭാസനികേള
പുനരധനിവഭാസ പദതനിയഭായനി ഓണ്ലലലനഭായനി സമര്പനിക്കുന്നേ അകപക്ഷകേള അതഭാതയ്
മഭാസത്തനില് തലന്നേ ലടയനിനനിലാംഗനിനഭായനി ഉളലപടുത്തുകേയുലാം അതഭാതയ് ജനിലയനില് വചയ്
നടത്തുന്നേ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനിയനില്  പലങടുക്കുന്നേവലര  സ്ക്രെെതീനനിലാംഗനിനയ്
ലതരലഞ്ഞടുക്കുകേയുലാം  ലചേയ  വരുന.  സ്ക്രെെതീനനിലാംഗയ്  കേമ്മേനിറനി  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നേ
കയഭാഗലരഭായ എലഭാ അകപക്ഷകേലരയുലാം ബഭാങനികലക്കയ് കലഭാണനിനഭായനി ശനിപഭാര്ശ ലചേയ
വരുനണയ്. 

(ബനി)   ഉണഭായനിരുന.  പദതനിയനില്  അകപക്ഷനിചവരനില്  വനികദശകത്തയയ്
മടങ്ങനികപഭായനിട്ടുള്ളവരുലാം,  വനികദശത്തയ്  നനിന്നേയ്  അകപക്ഷനിചവരുലാം  ഉളലപടനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാലത കനഭാര്ക്കയുമഭായനി ധഭാരണഭാ പത്രലാം ഒപ്പു വചനിട്ടുള്ള ബഭാങ്കുകേള പദതനിയുലട
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പ്രഭാകയഭാഗനികേത വനിലയനിരുത്തനി ബഭാങ്കുകേളുലട നനിയമങ്ങളക്കുലാം വലവസകേളക്കുലാം വനികധയമഭായനി
മഭാത്രമഭാണയ്  വഭായ  അനുവദനിക്കുന്നേതയ്.  അകപക്ഷകേര്  സമര്പനിക്കുന്നേ  പദതനികേളുലട
financial viability പരനികശഭാധനിചയ് തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാനുള്ള പരമഭാധനികേഭാരലാം ബഭാങ്കുകേളക്കഭാണയ്
എന്നേതനിനഭാല് പല കപ്രഭാജക്ടുകേളുലാം സസതീകേരനിക്കലപടഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം നനിലവനിലുണയ്.

(സനി)  പ്രവഭാസനി പുനരധനിവഭാസ പദതനി വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നേതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ലലപ്രമറനി  അഗ്രനികേളചറല് ലസഭാലലസറനികേള,  കകേരള പനിന്നേഭാക്ക വനിഭഭാഗ വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷേന, കകേരള സലാംസഭാന നമ്പ്യൂനപക്ഷ വനികേസന ധനകേഭാരല കകേഭാര്പകറഷേന
എന്നേനിവയുമഭായനി സഹകേരനിക്കുന്നേതനിനുള്ള സഭാധലതകേള ആരഭാഞ്ഞു വരുന.  കൂടഭാലത
സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലുള്ള ലസന്റെര് കഫഭാര് മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് ലഡവലപ്ലമന്റെയ് എന്നേ
സഭാപനവമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  തനിരനിച്ചുവരുന്നേ  പ്രവഭാസനികേളക്കയ്  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്
ഹ്രസസകേഭാല പരനിശതീലനലാം നല്കേനി സൂക്ഷ്മ സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങഭാകനഭാ സസയലാം ലതഭാഴനില് ലചേയയ്
വരുമഭാനലാം കേലണത്തഭാകനഭാ ഉള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുനണയ്.

തഭാലഴപറയുന്നേ  കസവനങ്ങളഭാണയ്  ലസന്റെര്  കഫഭാര്  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്
മുകഖന ലചേയ്യെഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്.

1. അകപക്ഷകേര്ക്കയ്  സലാംരലാംഭകേ  കമഖലയനില്  വലക്തമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കുകേ.

2. കപ്രഭാജക്ടയ് റനികപഭാര്ട്ടുകേള തയ്യെഭാറഭാക്കുകേ.

3. കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ബഭാങ്കുകേളക്കയ്  സസതീകേഭാരലമഭാകുന്നേ  തരത്തനില്

വനിശകേലനലാം നടത്തുകേ.

4. അകപക്ഷകേളക്കയ്  ഒരു  സലാംരലാംഭലാം  തുടങ്ങുന്നേതനിനയ്  കവണ  വനിവനിധ

നടപടനികമങ്ങലളക്കുറനിച്ചുള്ള മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേ.

5. ഒറയ്കക്കഭാ  ഗ്രൂപയ്  സലാംരലാംഭമഭാകയഭാ  അലലങനില്  സസയലാം  ലതഭാഴനില്  ലചേയയ്

വരുമഭാനലാം കനടുന്നേതനിനഭാകയഭാ ഉള്ള പ്രകതലകേ പരനിശതീലനലാം നല്കുകേ.

വനിജയകേരമഭായനി നടത്തഭാന സഭാധനിക്കുന്നേ ഏകേകദശലാം  25-ഓളലാം കമഖലകേളനില്

ഒരു  ആഴ  മുതല്  ഒരു  മഭാസലാം  വലര  നതീളുന്നേ  തതീവ്ര  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനിയഭാണയ്

നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്.  കമല്പറഞ്ഞ  നടപടനികേള  പുനരധനിവഭാസ  പദതനിയുലട

സമഗ്രവലാം കേഭാരലക്ഷമവമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനുലാം കൂടുതല് ബഭാങ്കുകേലളയുലാം ധനകേഭാരല

സഭാപനങ്ങലളയുലാം പദതനിയനികലയയ് ആകേര്ഷേനിക്കുന്നേതനിനുലാം സഹഭായകേരമഭാവന്നേതഭാണയ്. 
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കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല വലഭാജ പഭാകസഭാര്ട്ടുമഭായനി 
ബന്ധലപട കകേസ്സുകേള

86 (1503) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  വലഭാജ  പഭാകസഭാര്ട്ടുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  എത്ര
കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണയ്;  നനിലവനില് ഈ കകേസുകേള ആരഭാണയ്  അകനസഷേനിക്കുന്നേതയ്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേസ്സുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  എത്രകപലര  അറസയ്  ലചേയനിട്ടുണയ്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  വലഭാജ പഭാകസഭാര്ട്ടുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  200
കകേസ്സുകേള  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുണയ്.   148  കകേസുകേള  ലലകലാംബഭാഞയ്  വനിഭഭാഗത്തനില്
കേതീഴനിലുള്ള  Internal Security Investigation Team (ISIT)  യഭാണയ് അകനസഷേണലാം
നടത്തനി വരുന്നേതയ്.  52  കകേസ്സുകേള കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല വനിവനിധ കപഭാലതീസയ്
ഉകദലഭാഗസര് അകനസഷേനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പ്രസ്തുത കകേസ്സുമഭായനി ബന്ധലപടയ്  115 പ്രതനികേലള നഭാളനിതുവലര അറസയ്
ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഇതനില്  82  പ്രതനികേലള  ലലകലാംബഭാഞയ്  വനിഭഭാഗവലാം  33  പ്രതനികേലള
കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലഭാ കപഭാലതീസുലാം അറസയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.

രഭാഷ്ട്രപതനിയുലട കേറക്ഷണല് സര്വതീസയ് ലമഡല് കനടനിയ ജയനില്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കുള്ള അലവനസയ്

87 (1504) ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സ്തുതലര്ഹമഭായ  കസവനത്തനിനയ്  കേറക്ഷണല്  സര്വതീസയ്  ലമഡല്  കജതഭാക്കള
ആയ ജയനില് ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് കകേന്ദ്ര ആഭലനരമനഭാലയത്തനിലന്റെ 15-1-2014-ലല
16051/1/2008 /PR നമ്പര് കേത്തയ് പ്രകേഭാരലാം 1-4-2011 മുതല് പ്രതനിമഭാസലാം 450 രൂപ
അലവനസയ് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള വനിവരലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ?

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  എത്ര കപര്  സ്തുതലര്ഹകസവനത്തനിനയ്  രഭാഷ്ട്രപതനിയുലട
കേറക്ഷണല്  സര്വതീസയ്  ലമഡല്  കനടനിയനിട്ടുണയ്;  അവര്  ആലരലഭാലാം;  എത്ര  കപര്
ഇകപഭാള സര്വതീസനിലുണയ് ;
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(സനി)  പ്രതനിമഭാസ  അലവനസയ്  ലഭനിക്കഭാന  ലമഡല്  കജതഭാക്കള  ജയനില്  വകുപനിലുലാം
സര്ക്കഭാരനിലുലാം അകപക്ഷ നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  രഭാഷ്ട്രപതനിയുലട കേറക്ഷണല് സര്വതീസയ് ലമഡല് കജതഭാക്കളക്കയ് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിച  പ്രതനിമഭാസ  അലവനസഭായ  450  രൂപ  എത്രകപര്ക്കയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്?

(ഇ)  ഈ  ലമഡല്  കജതഭാക്കളക്കയ്  പ്രതനിമഭാസ  അലവനസയ്  1-4-2011
പ്രഭാബലലത്തനില് കുടനിശ്ശേനികേ നല്കേഭാന സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ജയനില് വകുപനില് 22 കപര്ക്കയ് രഭാഷ്ട്രപതനിയുലട കേറക്ഷണല് സര്വതീസയ്
ലമഡല് ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  അവരുലട കപരയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. ശതീ. എന. എസയ്. ബഭാലകൃഷ്ണനനഭായര് (2006)

2. ശതീ. ലകേ. പനി. രഭാജകഗഭാപഭാലനനഭായര് (2006)

3. ശതീ. എ. ബദറുദ്ദേതീന (2007)

4. ശതീ. മണനിയന നഭാടഭാര്  (2007)

5. ശതീ. കജഭാസഫയ് കതഭാമസയ് (2007)

6. ശതീ. ഇ. വനി. ഹരനിദഭാസന (2009)

7. ശതീ. എസ്കദഭാര് കജഭായയ് (2011)

8. ശതീ. എ. ലജ. മഭാതദ്യു (2011)

9. ശതീ. ബനി. പ്രദതീപയ് (2012)

10. ശതീ. എലാം. വനി. കതഭാമസയ് (2012)

11. ശതീ. ഡനി. ആര്. അജയകുമഭാര്  (2012)

12. കഡഭാ. പനി. വനിജയന (2012)

13. ശതീ. സനി. ലകേ. ബഭാബുരഭാജന (2013)

14. ശതീ. ലകേ. ലജ. കതഭാമസയ്  (2013)
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15. ശതീ. പനി. കുമഭാരന (2013)

16. ശതീ. ഡനി. സതലരഭാജയ് (2014)

17. ശതീ. ലകേ. വസനകുമഭാര് (2014)

18. ശതീ. ഇ. കൃഷ്ണദഭാസയ് (2014)

19. ശതീ. ലജ. സജനികുമഭാര് (2015)

20. ശതീ. എചയ്. കഗഭാപകുമഭാര്  (2015)

21. ശതീ. ലകേ. കസഭാമരഭാജന (2016)

22. ശതീ. സനി. രഭാജതീവന (2016)

ഇവരനില് 15 കപര് ഇകപഭാള സര്വതീസനില് നനിലവനിലുണയ്. 

(സനി)  ഉണയ്.

(ഡനി)  ആര്ക്കുലാം അനുവദനിചനിടനില. 

(ഇ)   ഇതയ് സലാംബന്ധനിചയ് ജയനില് വകുപനില് നനിനലാം ഇ 1-22873/16 നമ്പറനില്
തതീയതനി  1-2-2017-ല്  ഒരു  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.  ടനി
ലപ്രഭാകപഭാസല് ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. 

യു. എ. പനി. എ. ചുമത്തലപട നനിരപരഭാധനികേലളന്നേയ് കേലണത്തനിയവരുലട
വനിഷേയത്തനില് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുന്നേ നടപടനി

88 (1505) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  മനുഷേലഭാവകേഭാശ  പ്രവര്ത്തകേരടക്കലാം
നനിരപരഭാധനികേളഭായ നനിരവധനികപര്ലക്കതനിലര യു.എ.പനി.എ.  ചുമത്തനിയതയ് ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  വനിഷേയത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  പുനനഃപരനികശഭാധന  നടത്തുനകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് രഭാഷ്ട്രതീയ സമ്മേര്ദത്തനിനയ്  വഴങ്ങനി ഉന്നേത
കപഭാലതീസയ്  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഇത്തരലാം  നനിയമവനിരുദ  നടപടനികേളനില്  ഇടലപടനിട്ടുണയ്  എന്നേതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ഡനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചയ്  ഡനി.ജനി.പനി.  ഈ  വനിഷേയത്തനില്
എലനങനിലുലാം റനികപഭാര്ടയ് ആഭലനര വകുപനിനയ് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ഡനി.ജനി.പനി.-യുലട പരനികശഭാധനയനില് നനിരപരഭാധനികേള എന്നേയ് കേലണത്തനിയ
യു.എ.പനി.എ.  ചുമത്തലപടവരുലട  വനിഷേയത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിക്കുന്നേ  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫയ്)  യു.എ.പനി.എ.  സലാംബന്ധനിചയ് മുന സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടനിലന അകപക്ഷനിചയ് ഈ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലപഭാതു നനിലപഭാടയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ചേനില  കകേസ്സുകേളനില്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  പ്രസ്തുത  ആക്ടനിലല  വലവസകേള
സലാംബന്ധനിച  ലതറനിദഭാരണമൂലലാം  യു.എ.പനി.എ.  ചുമത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി  ശദയനില്
ലപടതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചയ് സലാംസഭാന
കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി യു.  എ.  പനി.  എ.  പ്രകേഭാരലാം രജനിസര് ലചേയ കകേസ്സുകേള റനിവമ്പ്യൂ
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്. 

(ഡനി&ഇ)  ഇതയ് സലാംബന്ധനിചയ് റനികപഭാര്ടയ് ആഭലനര വകുപനിനയ് ലഭനിചനിടനില. 

(എഫയ്)  യു.എ.പനി.എ.  ചുമത്തുകമ്പഭാള ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  എലഭാ നടപടനി
കമങ്ങളുലാം പഭാലനിക്കണലമന്നേയ് എലഭാ ജനിലഭാ കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനികേളക്കുലാം സലാംസഭാന
കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി  മുകഖന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഏലതങനിലുലാം  ഒരു
ഉകദലഭാഗസകനഭാ/ഉകദലഭാഗസകരഭാ  ടനി  നനിയമലത്ത  ദുരുപകയഭാഗലാം  ലചേയതഭായനി
ലവളനിവഭായഭാല് ഉത്തരവഭാദനികേളലക്കതനിലര കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണയ്.

ലകേ. ലകേ. മഭാതദ്യുവനിലന്റെ മരണവമഭായനി ബന്ധലപട പ്രതനികേലള 
അറസയ് ലചേയ്യെഭാന നടപടനി

89 (1506) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല വഴനിക്കടവയ് കപഭാലനിസയ് കസഷേന അതനിര്ത്തനിയനില്ലപട
മഭാമങ്ങര  പ്രകദശത്തയ്  ലകേഭായനിക്കര  ലകേ.ലകേ.മഭാതദ്യു  എന്നേയഭാള  2016  ലഫബ്രുവരനി
മഭാസത്തനില് മരണലപടതയ്  സലാംബന്ധനിച കകേസ്സനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേസ്സനില്  ആലരലയലഭാമഭാണയ്  പ്രതനി  കചേര്ത്തനിട്ടുള്ളലതനലാം
കകേസകനസഷേണത്തനിനയ്  കനതൃതസലാം  നല്കുന്നേതയ്  ആലരലഭാമഭാലണനലാം  അകനസഷേണലാം
ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(സനി) പ്രസ്തുത കകേസ്സുമഭായനി ബന്ധലപടയ്  ആലരലയങനിലുലാം അറസയ് ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;  ഇലലങനില് അറസയ്  ലചേയ്യെഭാനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം

എനഭാലണന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കകേസ്സനിലന  സലാംബന്ധനിച  കപഭാലതീസനിലന്റെ  മറയ്  നനിഗമനങ്ങള

എലനലഭാലമന്നേയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) പ്രസ്തുത കകേസനിലല പ്രതനികേലള അടനിയനരമഭായനി അറസയ് ലചേയ്യുന്നേതനിനുള്ള

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  19-2-2016  തതീയതനി ലലവകുകന്നേരലാം 6 മണനിക്കുലാം, 20-2-2016 തതീയതനി

ഉചയ കശഷേലാം  2.45  മണനിക്കുലാം പഗൗകലഭാസയ് എന്നേയഭാളുലട കൃഷേനി സലത്തയ് വചയ് ടനി

കൃഷേനി  സലകത്തക്കയ്  കപഭാകുന്നേവര്  മരണലപടഭാന  ഇടയുലണന്നേ  അറനികവഭാടുകൂടനി

മനനഃപൂര്വലാം ആകരഭാ ലലവദദ്യുതനി പ്രവഹനിപനിചതനില് വചയ് കൃഷേനി സലകത്തക്കയ് ലവള്ളലാം

അടനിക്കഭാന കപഭായ പഗൗകലഭാസനിലന്റെ അനുജന മഭാതദ്യു, S/o. കുരലഭാകക്കഭാസയ് എന്നേയഭാള

ഇലകനികേയ്  കഷേഭാകക്കറയ്  മരണലപട്ടു  എനലാം  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  ടനി  പഗൗകലഭാസയ്

നല്കേനിയ പരഭാതനി അനുസരനിചയ് വഴനിക്കടവയ് കപഭാലതീസയ് കസഷേന ലലകലാം  73/16/u/s 304

IPC, 135(1) (a),   150 of Electricity Act  പ്രകേഭാരലാം കകേലസ്സടുത്തു അകനസഷേണലാം

നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  ആലരയുലാം  പ്രതനി  കചേര്ത്തനിടനില.   മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിയുലട

ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം മലപ്പുറലാം ജനിലഭാ  ലലകലാംബഭാഞയ് ഡനിലലവ.എസയ്.പനി.-യുലട കനതൃതസത്തനില്

അകനസഷേണലാം നടത്തനി വരുനണയ്. കകേസയ് ഇകപഭാഴുലാം അകനസഷേണഭാവസയനിലഭാണയ്. 

(സനി)  അറസയ്  ലചേയനിടനില.   അറസയ്  ലചേയ്യുന്നേതനിനയ്  മതനിയഭായ  ലതളനിവകേള

ഒനലാം തലന്നേ ലഭലമഭായനിടനില.

(ഡനി) ഇതയ് സലാംബന്ധനിചയ് രജനിസര് ലചേയ കകേസയ് അകനസഷേണഭാവസയനിലഭാണയ്.

അകനസഷേണലാം പൂര്ത്തനിയഭായഭാല് മഭാത്രകമ കൂടുതല് വനിവരങ്ങള ലവളനിവഭാകുകേയുള.

(ഇ)  അറസയ്  ലചേയ്യുന്നേതനിനയ്  മതനിയഭായ  ലതളനിവകേള  ഒനലാം  തലന്നേ  നഭാളനിതു

വലരയുള്ള അകനസഷേണത്തനില് ലഭലമഭായനിടനില.
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സബയ് ഇനലസക്ടര്മഭാരുലട വനിദഗ്ദ്ധ പരനിശതീലനലാം

90 (1507) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേതനിനയ്  കശഷേലാം എത്ര കപഭാലതീസയ്
സബയ് ഇനലസക്ടര്മഭാര് പരനിശതീലനലാം കേഴനിഞ്ഞയ് കസനയനില് എത്തനിയനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  ആധുനനികേ  കേഭാലഘടത്തനിലല  കുറകൃതലങ്ങളഭായ  ലലസബര്  ലലകലാം,
സഭാമ്പത്തനികേ  കുറകൃതലങ്ങള,  മനുഷേലക്കടത്തയ്,  സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  എതനിലരയുള്ള
അതനികമലാം തുടങ്ങനിയവ തടയുന്നേതനിനുള്ള പരനിശതീലനലാം ഇവര്ക്കയ് ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മറയ്  ഏലതലഭാലാം  കമഖലയുമഭായനി  ബന്ധലപടഭാണയ്  ഇവര്ക്കയ്  വനിദഗയ് ദ
പരനിശതീലനലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേതനിനയ്  കശഷേലാം  103  കപഭാലതീസയ്
സബയ് ഇനലസക്ടര്മഭാര് പരനിശതീലനലാം കേഴനിഞ്ഞയ് കസനയനില് എത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഉണയ്.  ലലസബര് ലലകലാം, സഭാമ്പത്തനികേ കുറകൃതലങ്ങള, മനുഷേലക്കടത്തയ്,
സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  എതനിലരയുള്ള  അതനികമലാം   തുടങ്ങനിയവ  ഫലപ്രദമഭായനി
തടയുന്നേതനിനുള്ള പഭാഠലപദതനികേള സബയ്  ഇനലസക്ടര്മഭാരുലട  നനിലവനിലുള്ള  സനിലബസ്സനില്
തലന്നേ ഉളലപടനിട്ടുണയ്. കൂടഭാലത പ്രസ്തുത വനിഷേയങ്ങളനില് National Police Academy
കപഭാലലയുള്ള സഭാപനങ്ങളനിലല വനിദഗ്ദ്ധരുലട കസവനവലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി) 1. ലഎ.ടനി. ലടയനിനനിലാംഗയ്, സനി.സനി.ടനി.എന.എസയ്, ലലസബര് കഫഭാറനസനികേയ്,
ലലസബര് ലലകലാം, ഡനിസയ് കഫഭാറനസനികേയ് തുടങ്ങനിയ വനിഷേയങ്ങള
ഉളലപടുത്തനിയുലാം BPR&D, MHA, National Police Academy
എന്നേതീ സഭാപനങ്ങളനിലല വനിദഗ്ദ്ധരുമഭായനി സഹകേരനിച്ചുലാം നനിരവധനി
ലടയനിനനിലാംഗയ് കകേഭാഴകേള നല്കേനി വരുനണയ്.

2. കപഭാലതീസുലാം ലപഭാതുജനങ്ങളുലാം തമ്മേനിലുള്ള ബന്ധലാം ലമചലപടുത്തു
ന്നേതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായുലാം കൃതലനനിര്വഹണലാം സുഗമമഭാക്കുന്നേതനിനുമഭായനി Soft
Skill Module ഉളലപടുത്തനി പരനിശതീലനലാം നല്കേനി വരുനണയ്.

3. വളര്ന്നേയ്  വരുന്നേ  ഭതീകേരഭാകമണവലാം  തതീവ്രവഭാദ  ആകമണവലാം
കനരനിടുന്നേതനിനഭായനി കകേരള കപഭാലതീസയ് കസനഭാലാംഗങ്ങളക്കയ് അതലഭാധുനനികേ
രതീതനിയനിലുള്ള  ഉപകേരണങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  പരനിശതീലനലാം
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നല്കേനി  വരുനണയ്.   കൂടഭാലത  ലചേലലന്നേ  കേമഭാനകഡഭാ  ലടയനിനനിലാംഗയ്
സ്കൂളനില് നനിനലാം കേമഭാനകഡഭാ പരനിശതീലനവലാം  KATS-ല് നനിനലാം
jungle Operations-ല് പരനിശതീലനവലാം നല്കേനിവരുനണയ്.

4. കകേഭാസല്  കപഭാലതീസനികന്റെയുലാം,  കകേഭാസയ്  ഗഭാര്ഡനികന്റെയുലാം
സഹകേരണകത്തഭാലട  തതീര  സലാംരക്ഷണ  കമഖലലയ  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള
പ്രകതലകേ പരനിശതീലനലാം നല്കേനി വരുനണയ്.

5. നനിയമപരമഭായനി  കമസമഭാധഭാന  പ്രശങ്ങലള  കനരനിടുന്നേതനിനഭായനി
അടനിസഭാന പരനിശതീലന കേഭാലയളവനില്ത്തലന്നേ അക്കഭാദമനിയനിലല
പരനിശതീലനഭാര്തനികേളക്കയ്  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി
വരുനണയ്.

6. രഹസലഭാകനസഷേണ വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ശക്തനിലപടുത്തു
ന്നേതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കസഭാഷേലല് മതീഡനിയ വഴനിയുലാം അലഭാലതയുലാം
വനിവര  കശഖരണത്തനിനയ്  ഉഗൗന്നേല്  നല്കേനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  പരനിശതീലനലാം
നല്കേനി വരുനണയ്.

7. വനി.ലഎ.പനി.-കേളുലട  സുരക്ഷനിതതസത്തനിനഭായനി  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേ
വനിദലകേള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയുലാം  നൂതനമഭായ  ആയുധങ്ങളുലട
ഉപകയഭാഗവലാം സലാംബന്ധനിച്ചുലാം പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുനണയ്.

8. സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലമതനിലര   വളര്നവരുന്നേ  അതനികമങ്ങളുലട
പശഭാത്തലത്തനില്  ഇത്തരലാം  കകേസ്സുകേള  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാള
ഇരയുലട ഭഭാഗത്തുനനിന്നേയ് ലകേഭാണയ് അവര്ക്കയ് പരമഭാവധനി പരനിരക്ഷ
നല്കുന്നേതനിനുള്ള പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുനണയ്. 

ലചേറുപുഴ കപഭാലതീസയ് കസഷേനയ് പുതനിയ ലകേടനിടവലാം തസനികേകേളുലാം

91 (1508) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പയ്യെന്നൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  പുതുതഭായനി  അനുവദനിച  ലചേറുപുഴ  കപഭാലതീസയ്
കസഷേനനില് പുതനിയ തസനികേകേള അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില് അവ ഏലതലഭാലാം
എന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുതുതഭായനി അനുവദനിച ലചേറുപുഴ കപഭാലതീസയ് കസഷേനയ് പുതനിയ ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങനില് പ്രസ്തുത
നടപടനികമങ്ങള ഏതയ് വലരയഭായനി;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  കപഭാലതീസയ്  കസഷേനയ്  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
ആവശലമഭായ നടപടനികേൾ സർക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനില് ഉകണഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലചേറുപുഴ കപഭാലതീസയ് കസഷേനനില് പുതനിയ തസനികേകേള അനുവദനിക്കുന്നേതയ്

സലാംബന്ധനിചയ്  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്

സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന. 

(ബ&സനി)  സസനമഭായനി  സലലാം  ലഭലമഭാക്കനി  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിയനില്

നനിനലാം ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള ലഭനിക്കുന്നേ മുറയയ് തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാവന്നേതഭാണയ്. 

മുഴുവന കപഭാലതീസയ് കസഷേനുകേളനിലുലാം കയഭാഗ നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയ സഭാഹചേരലലാം

92 (1509) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനലത്ത മുഴുവന കപഭാലതീസയ് കസഷേനുകേളനിലുലാം കസനഭാലാംഗങ്ങളക്കയ്

കയഭാഗ നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് എന്നേയ്  മുതല്;  ഇതനിനുള്ള തതീരുമഭാനലാം

എടുക്കഭാനനിടയഭായ അടനിയനര സഭാഹചേരലലാം എനഭായനിരുന;

(ബനി) ഈ വനിഷേയത്തനില് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനിക്കയ് എലനങനിലുലാം

നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരുകന്നേഭാ; എങനില് അതനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ആയുഷേയ് മനഭാലയത്തനിലന്റെ  22-12-2014-ലല

കേത്തയ് നമ്പര് Z28015/121/2014-NI പ്രകേഭാരലാം എലഭാ കപഭാലതീസയ് കസനഭാലാംഗങ്ങളക്കുലാം

കയഭാഗ  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നേതനിനയ്  കവണനിയുള്ള  ഒരു  സതീലാം-Central  Sector

Scheme of Yoga Training for Police Personnel  എന്നേ കപരനില് ആവനിഷ്കരനിചയ്

നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനയ് കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരനികേലവ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

തലന്നേ  ആയുഷേയ്  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  1-2-2017  തതീയതനിയനിലല  കേത്തയ്  നമ്പര്

G-27017/3/2015-NI പ്രകേഭാരലാം 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം മുതല് പ്രസ്തുത സതീലാം

നനിര്ത്തലഭാക്കനിലയന്നേറനിയനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  കയഭാഗ  പരനിശതീലനവമഭായനി  ബന്ധലപട

നടപടനികേള നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണയ് (പകേര്പയ് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന).*

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് മദസഭാ അധലഭാപകേലന്റെ ലകേഭാലപഭാതകേലാം-അകനസഷേണ

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്

195/2020
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സലാംഘത്തനിനയ് റനിവഭാര്ഡയ്

93 (1510) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  അടുത്ത  കേഭാലത്തയ്  മദസഭാ  അധലഭാപകേലന
ലകേഭാലലപടുത്തനിയ  കകേസ്സനിലല  പ്രതനികേലള  എത്ര  ദനിവസത്തനിനുള്ളനില്  പനിടനികൂടഭാന
കപഭാലതീസനിനയ് സഭാധനിചനിട്ടുണയ് ;

(ബനി) അകനസഷേണ സലാംഘത്തനില് ആലരഭാലക്ക ഉണഭായനിരുന; വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രതനികേലള  ലപലടന്നേയ്  പനിടനികൂടനിയതുമൂലലാം  ജനിലയനില്  കേലഭാപലാം  ഉണഭാക്കഭാനുള്ള
ഗൂഢശമലാം  ഇലഭായ്മ  ലചേയ  അകനസഷേണ  സലാംഘത്തനിനയ്  റനിവഭാര്ഡയ്  നല്കുന്നേതയ്
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  രണയ് ദനിവസത്തനിനുള്ളനില് പ്രതനികേലള അറസയ് ലചേയ്യെഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  അകനസഷേണ സലാംഘത്തനില് ഉണഭായനിരുന്നേവരുലട കപരുവനിവരലാം ചുവലട
കചേര്ക്കുന :

1)  കഡഭാ.  ശതീനനിവഭാസയ്.  എ.,  ലഎ.  പനി.  എസയ്.-  എസയ്.  പനി.,  സനി.  ബനി.  സനി.
ലഎ.  ഡനി.,  ഒ.  സനി.  ഡബദ്യു.IV,  കേണ്ണൂര് 2)  ശതീ.  ജയകദവയ്.  ജനി.,  ലഎ. പനി.  എസയ്.,
Jt.SP,  മഭാനനവഭാടനി,  3)  ശതീ.  എലാം.  പനി.  കമഭാഹനചേന്ദ്രന നഭായര്,  ഡനിലലവ.  എസയ്.
പനി.,  ഡനി. സനി. ആര്. ബനി, മലപ്പുറലാം, 4) ശതീ. പനി. ലകേ. സുധഭാകേരന, IP,  കകേഭാസല്
കപഭാലതീസയ്  കസഷേന,  കബക്കല്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  (under  order  of  transfer  to
Taliparamba Circle), 5) ശതീ. എലാം. വനി. അനനില് കുമഭാര്, DI, CBCID,OCW-IV,
KKD Sub unit, 6)  ശതീ.  ഫനിലനിപയ് കതഭാമസയ്,  സബയ് ഇനലസക്ടര്, കേണ്കടഭാള റൂലാം,
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്, 7)  ശതീ. ലകേ. എലാം. കജഭാണ്, എ. എസയ്. ലഎ., ടഭാഫനികേയ് കപഭാലതീസയ്
കസഷേന, കേഭാസര്കഗഭാഡയ്, 8) ശതീ. ബഭാലകൃഷ്ണന, എ. എസയ്. ലഎ., കേണ്കടഭാള റൂലാം,
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  9)   ശതീ.  നഭാരഭായണന,  എ.  എസയ്.  ലഎ.,  കേണ്കടഭാള  റൂലാം,
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്, 10)  ശതീ.  രജ്ഞനിത്തയ് കുമഭാര്,  എസയ്.  സനി.  പനി.  ഒ. 1160,  സനി.  ബനി.
സനി. ലഎ. ഡനി., ഒ. സനി. ഡബദ്യു-IV,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്, 11) ശതീ. ലക്ഷ്മനി നഭാരഭായണന,
എസയ്.  സനി.  പനി.  ഒ. 1219,  കേണ്കടഭാള റൂലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്, 12)  ശതീ.  സുകരഷേയ് പനി.
വനി.,  സനി.  പനി.  ഒ. 1987,  ആധുര് കപഭാലതീസയ് കസഷേന, 13)  ശതീ.  കമഭാഹനന എലാം.,
എസയ്. സനി. പനി. ഒ. 1163, കകേഭാസല് കപഭാലതീസയ് കസഷേന, 14)  ശതീ. ആസനിന തമ്പനി,
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സനി. പനി. ഒ. 2286, കേണ്കടഭാള റൂലാം, കേഭാസര്കഗഭാഡയ്, 15)  ശതീ. ശനിവകുമഭാര്, സനി. പനി.
ഒ. 2045,  ലലസബര് ലസല്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്, 16)  ശതീ.  ശതീജനിത്തയ്,  സനി.  പനി.  ഒ.
2409, ലലസബര് ലസല്, കേഭാസര്കഗഭാഡയ്, 17) ശതീ. രകമഷേന പനി. സനി., ഡനി. എസയ്.
ലഎ., സനി. ബനി. സനി. ലഎ. ഡനി., ഒ. സനി. ഡബദ്യു.-IV, 18) ശതീ. സുകരഷേയ് കുമഭാര് ഇ.
റനി., എ. എസയ്. ലഎ., സനി. ബനി. സനി. ലഎ. ഡനി., ഒ. സനി. ഡബദ്യു.-IV, കേഭാസര്കഗഭാഡയ്.

(സനി) കമല്പറയുന്നേ കകേസയ് അകനസഷേണഭാവസയനിലഭായതനിനഭാല് അകനസഷേണ
സലാംഘത്തനിനയ് റനിവഭാര്ഡയ് നല്കുന്നേതയ് ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.  

കപഭാലതീസനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നേതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

നടപഭാക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി

94  (1511)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കപഭാലതീസനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നേതയ്

സലാംബന്ധനിചയ് നനിയമസഭഭാ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നടപഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്

നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  പ്രകദശകത്തയുലാം  ജനങ്ങളക്കയ്  കപഭാലതീസനിലന്റെ  കേഭാരലക്ഷമത

വനിലയനിരുത്തുന്നേതടക്കമുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഓകരഭാ  കപഭാലതീസയ്  കസഷേനനിലുലാം  ആവശലമഭായ  വഭാഹനങ്ങള 

അനുവദനിക്കുന്നേതനിനുലാം,  ഇന്ധനലചലവയ്,  ലമയനിന്റെനനസയ്  എന്നേനിവ  യഥഭാസമയലാം

അനുവദനിക്കുന്നേതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  സഡ്രെവര്മഭാരുലട  കസവനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനുലാം

സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നേതഭാണയ്.
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ലഹല്മറയ് കവട നടത്തനി സര്ക്കഭാര് ഖജനഭാവനില് പണലമത്തനിക്കഭാന  കപഭാലതീസയ്
ടഭാര്ജറയ്

95 (1512) ശതീ  .    പനി  .    ഉസബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ : 

(എ) ലകേഭാടുലാംകുറകൃതലങ്ങള തടയഭാന കപഭാലതീസയ് മടനിച്ചു നനില്ക്കുന്നേതുമൂലലാം അവ
നനികതലന  വര്ദനിച്ചു  വരുകമ്പഭാഴുലാം  ലഹല്ലമറയ്  കവടയയ്  കപഭാലതീസയ്  ശുഷ്ക്കഭാനനി
കേഭാണനിക്കുന്നേതഭായനി ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലഹല്ലമറയ്  കവട നടത്തനി സര്ക്കഭാര് ഖജനഭാവനില് പണലമത്തനിക്കഭാന
കപഭാലതീസനിനയ് ടഭാര്ജറയ് നനിശയനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മറ്റു നനിയമലലാംഘനങ്ങള സര്വസഭാധഭാരണമഭാവകമ്പഭാഴുലാം ഇക്കഭാരലത്തനില്
മഭാത്രലാം ശുഷ്ക്കഭാനനിയുണഭാവന്നേതയ് സര്ക്കഭാര് ഖജനഭാവനിനുലാം സസനലാം കേതീശയലാം വരുമഭാനലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാന  കവണനിയഭാലണന്നേ  ആകക്ഷപലാം  ജനങ്ങളക്കനിടയനിലുള്ള  കേഭാരലലാം
ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എലഭാത്തരലാം  നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കുലമതനിലര  കേര്ശന നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുറകൃതലങ്ങള  തടയഭാന  കപഭാലതീസയ്  മടനിച്ചു  നനില്ക്കുന്നേതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിടനില.   യഭാത്രക്കഭാരലന്റെ  സുരക്ഷ മുനനനിര്ത്തനി  ബഹു.  കകേഭാടതനികേള
പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള  ഉത്തരവകേളുലടയുലാം  നനിലവനിലല  നനിയമങ്ങളുലടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്
അനുദനിനലാം  വര്ദനിച്ചു  വരുന്നേ  കറഭാഡപകേടങ്ങള  കുറയന്നേതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കബഭാധവല്കേരണവലാം നനിയമലലാംഘകേര്ക്കയ്  പനിഴയുലാം  ചുമത്തുന്നേതയ്  നനിയമവലവസകേളക്കയ്
വനികധയമഭായനി മഭാത്രമഭാണയ്.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  ജനങ്ങളക്കയ്  അങ്ങലന ആകക്ഷപലാം ഉള്ളതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിടനില.
ലഹല്മറയ്  പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നേതനിനയ്  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസര്  പഭാലനികക്കണ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശയനിചയ്  28-3-2012-ല് നമ്പര്  06/2012  പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാന
കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി  സര്ക്കുലര്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  ലഹല്മറയ്  പരനികശഭാധന  വരുമഭാനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനയ് കവണനിയഭാലണന്നേ ആകക്ഷപലാം അടനിസഭാനരഹനിതമഭാണയ്.  

(ഡനി)   കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.
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അഴനിമതനിയുലട കപരനില് അചടക്ക നടപടനിക്കയ് വനികധയരഭായനിട്ടുള്ള കപഭാലതീസയ്
ഉദലഭാഗസര്

96 (1513) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേ കശഷേലാം ആഭലനര വകുപ്പുമഭായനി
ബന്ധലപടയ് ഉയര്ന വന്നേനിട്ടുളള പരഭാതനികേളുലാം ആകക്ഷപങ്ങളുലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കപഭാലതീസുകേഭാര്  മുതല്  ഉന്നേത  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസനമഭാര്
വലരയുള്ളവരുലട  കമഭാശമഭായ  പ്രതനികേരണങ്ങളനിലുലാം,  നടപടനികേളനിലുലാം  അകനസഷേണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സസഭഭാവദൂഷേലത്തനിലന്റെയുലാം  അഴനിമതനിയുലടയുലാം  കപരനില് എത്ര കപഭാലതീസയ്
ഉകദലഭാഗസര് അചടക്ക നടപടനിക്കയ് വനികധയരഭായനിട്ടുലണന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഇതയ് സലാംബന്ധനിചയ് പരഭാതനി ശദയനില്ലപടവയനികന്മല് അകനസഷേണലാം
നടത്തനി ഉചേനിതമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  സസഭഭാവ ദൂഷേലത്തനികന്റെയുലാം അഴനിമതനിയുകടയുലാം കപരനില്  485  കപഭാലതീസയ്
ഉകദലഭാഗസര് വനിവനിധ തരത്തനിലുളള അചടക്ക നടപടനിക്കയ് വനികധയരഭായനിട്ടുണയ്.

ബനി. എലാം. എസയ്. പ്രവര്ത്തകേന സന്ദതീപനിലന്റെ മരണലാം

97 (1514) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 2017  ഏപ്രനില് മഭാസത്തനില് ബനി.എലാം.എസയ് പ്രവര്ത്തകേന സന്ദതീപനിലന്റെ
മരണവമഭായനി ബന്ധലപട വനിഷേയലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കപഭാസ്റ്റുകമഭാര്ടലാം  റനികപഭാര്ടയ്  പ്രകേഭാരലാം  മരണ കേഭാരണലാം എനഭായനിരുന;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേസഡനി  മരണമഭാലണന്നേയ്  ആകരഭാപനിചയ്  ബനി.ലജ.പനി.  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്
ജനിലല്ല്ഭാ  ഘടകേലാം  നടത്തനിയ  ഹര്ത്തഭാലനില്  എത്ര  രൂപയുലട  നഷമഭാണയ്  ജനിലയനില്
ഉണഭായനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കപഭാസ്റ്റുകമഭാര്ടലാം റനികപഭാര്ടനില് മരണ കേഭാരണലാം  'കടഭാമഭാറനിക്കയ് ലബയനിന
ഇഞ്ചുറനി'  എന്നേഭാണയ് കരഖലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നേതയ്.

(സനി)  ഹര്ത്തഭാലനിലന്റെ തകല ദനിവസലാം രജനിസര് ലചേയ സകലാം നമ്പര്  303/17
എന്നേ  കകേസ്സനില്  50,000  രൂപയുലട  നഭാശനഷമുണഭായനിട്ടുണയ്.  ഹര്ത്തഭാലുമഭായനി
ബന്ധലപട 7 കകേസുകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണയ്.

യു.എ.പനി.എ.  വകുപയ് ചുമത്തുന്നേതനിനയ് സസതീകേരനിക്കുന്നേ മഭാനദണ്ഡങ്ങള

98  (1516)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നേകശഷേലാം  എത്ര  കകേസ്സുകേളനില്
യു.എ.പനി.എ. വകുപയ് ചുമത്തനിയനിട്ടുണയ്; ജനില തനിരനിചയ് കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേസ്സുകേളനില് യു.എ.പനി.എ.  ചുമത്തനിയതയ്  പനിനവലനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  28 കകേസ്സുകേള.  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന്നേ :

ലകേഭാലലാം - 1

എറണഭാകുളലാം - 4

പഭാലക്കഭാടയ് - 7

മലപ്പുറലാം - 7

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് - 3

വയനഭാടയ് - 3

കേണര് - 2

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് - 1

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചയ്,  സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി
യു.എ.പനി.എ.  പ്രകേഭാരലാം  രജനിസര്  ലചേയ  കകേസ്സുകേള  റനിവമ്പ്യൂ  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.
ഇതനില്  ചേനില  കകേസ്സുകേളനില്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  പ്രസ്തുത  ആക്ടനിലല  വലവസകേള
സലാംബന്ധനിച  ലതറനിദഭാരണമൂലലാം  യു.എ.പനി.എ  ചുമത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.
ആയതനിനഭാല് ടനി  കകേസ്സുകേളനില് നനിനലാം യു.എ.പനി.എ.  വകുപയ്  നതീക്കലാം ലചേയ്യെഭാനുള്ള
നടപടനികമലാം സസതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭാണയ്.
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യു.എ.പനി.എ. ചുമത്തലപട കകേസുകേളനില് കുറപത്രലാം സമര്പനിക്കുന്നേതനിലല

കേഭാലതഭാമസലാം

99  (1517)  ശതീ  .    ലജയനിലാംസയ്  മഭാതദ്യു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കേഴനിഞ്ഞ  അഞയ്  വര്ഷേത്തനിനുള്ളനില്  യു.എ.പനി.എ.

ചുമത്തലപട എത്ര കകേസ്സുകേളഭാണയ് നനിലവനിലുള്ളലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  പ്രതനികേളഭാക്കലപടവര്  എത്രയഭാലണനലാം  അവര്  ഏലതലഭാലാം

ജനിലയനിലുള്ളവരഭാലണനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത കകേസ്സുകേളുലട കുറപത്രലാം സമര്പനിക്കുന്നേതനിലല കേഭാലതഭാമസലാംമൂലലാം

കകേസയ് തതീര്പഭാക്കുന്നേതനിനുലാം കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നേതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എത്ര  കകേസ്സുകേളക്കയ്  ഇതുവലര  കുറപത്രലാം  സമര്പനിക്കലപടനിട്ടുലണനലാം

ബഭാക്കനിയുള്ളവ എത്രലയനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  193 കകേസ്സുകേളനില് യു.എ.പനി.എ. ചുമത്തലപട്ടു.  ഇതനില് 4 കകേസുകേളനില്

നനിനലാം പനിന്നേതീടയ് യു.എ.പനി.എ. വകുപയ് നതീക്കലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  759. ഇവര്  ഇടുക്കനി  ജനില  ഒഴനിലകേ ബഭാക്കനിയുള്ള  ജനിലകേളനില്  ഉള്ളവരഭാണയ്.

ഇതര സലാംസഭാന ആളക്കഭാരുലാം ഇകടത്തനില് പ്രതനികേളഭായനിട്ടുണയ്.

(സനി)  യു.എ.പനി.എ.  കകേസ്സുകേള ജനിലഭാ  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിയുലട  അനുമതനികയഭാടുകൂടനി

എടുകക്കണതുലാം ഡനിസവ.എസയ്.പനി.-യനില് കുറയഭാത്ത ഉകദലഭാഗസന അകനസഷേണലാം

നടത്തനി  കപ്രഭാസനികേമ്പ്യൂഷേന  അനുമതനിയുലാം  ലതീഗല്  ഒപതീനനിയനുലാം  ലഭനിചതനിനുകശഷേലാം

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അനുമതനികയഭാടു കൂടനിയഭാണയ്  അനനിമ തതീരുമഭാനലാം എടുത്തു വരുന്നേതയ്.

ആയതുലകേഭാണയ്  ഇത്തരലാം  കകേസ്സുകേളനില്  കുറ  പത്രലാം  സമര്പനിക്കുന്നേതനില്  കേഭാലതഭാമസലാം

വരുന്നേതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) 45  കകേസ്സുകേളനില് കുറപത്രലാം സമര്പനിക്കലപടനിട്ടുണയ്.  148 കകേസ്സുകേളനില്

കുറ പത്രലാം സമര്പനിക്കഭാനുണയ്.
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ലകേ. സുകരന്ദ്രനയ് എതനിരഭായ കകേസയ്

100 (1518) ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബനി.ലജ.പനി.  കനതഭാവയ്  ലകേ.സുകരന്ദ്രന  മലാംഗലഭാപുരത്തയ്  നടത്തനിയ  പ്രകകേഭാപനപരമഭായ

പ്രസലാംഗത്തനിലന്റെ  കപരനില്  കകേലസടുക്കണലമന്നേഭാവശലലപടയ്  ഏലതങനിലുലാം  പരഭാതനി

ലപഭാലതീസനിനയ്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  പ്രസ്തുത  പരഭാതനിയനികന്മല്  കപഭാലതീസയ്

കകേലസ്സടുത്തനിട്ടുകണഭാലയന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പരഭാതനിയനികന്മൽ കകേരളത്തനില് കകേലസ്സടുക്കഭാന കേഴനിയനിലലങനില്

കകേലസ്സടുക്കഭാനുള്ള ശനിപഭാര്ശകയഭാലട പരഭാതനി കേര്ണഭാടകേ സർക്കഭാരനിനയ്  സകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;

എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ബനി.ലജ.പനി. കനതഭാവയ് ലകേ. സുകരന്ദ്രന മലാംഗലഭാപുരത്തയ്  നടത്തനിയ

പ്രകകേഭാപനപരമഭായ പ്രസലാംഗത്തനിലന്റെ കപരനില് എലാം.  എല്.  എ.-മഭാരഭായ ശതീ.  എലാം.  സസരഭാജയ്,

ശതീ.  എന.  എ.  ലനലനിക്കുന്നേയ്  എന്നേനിവരുലട  പരഭാതനി  കപഭാലതീസയ്  ആസഭാനത്തയ്

ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  വസ്തുതകേള  പരനികശഭാധനിചയ്  നനിയമ  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കണലമന്നേഭാവശലലപടയ് കേര്ണഭാടകേ ഡനി.ജനി.പനി.ക്കയ്  6-3-2017 തതീയതനിയനില് കേത്തയ്

നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  

ശതീ. എലാം. എലാം.  ഹസ്സന തനിരുവനനപുരത്തയ് നടത്തനിയ ഹര്ത്തഭാല് വനിരുദ

ഉപവഭാസലാം

101 (1520) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേ.പനി.സനി.സനി.-യുലട  ഇകപഭാഴലത്ത തഭാല്കേഭാലനികേ  അദലക്ഷന  ശതീ.

എലാം.  എലാം.  ഹസ്സന മുമ്പയ് എകപഭാലഴങനിലുലാം തനിരുവനനപുരത്തയ് ഹര്ത്തഭാല് വനിരുദ

ഉപവഭാസലാം  നടത്തനിയനിരുന്നേതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;ഉലണങനില്  അകദ്ദേഹലാം

എത്ര ദനിവസലാം ഉപവഭാസലാം നടത്തനിയനിട്ടുലണന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഹര്ത്തഭാല് നനികരഭാധനിക്കണലമന്നേഭാവശലലപടയ് ശതീ.  എലാം.  എലാം.  ഹസ്സന

അന്നേലത്ത  സർക്കഭാരനിനയ്  നനികവദനലാം  നല്കേനിയനിരുനകവഭാ;  ഉലണങനില്  ആഭലനര

വകുപയ് ഇതനില് എനയ് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  ലകേ.പനി.സനി.സനി.-യുലട  ഇകപഭാഴലത്ത  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
അദലക്ഷന ശതീ.  എലാം.  എലാം.  ഹസ്സന  24-12-2004  തതീയതനിയനില്  24  മണനികര്
തനിരുവനനപുരത്തയ് രക്തസഭാക്ഷനി മണ്ഡപത്തനില് വചയ് ഹര്ത്തഭാല് വനിരുദ ഉപവഭാസലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) നല്കേനിയനിരുന. സകേലക്കഭാണ നടപടനിയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള കശഖരനിച്ചു
നല്കുന്നേതഭാണയ്.

കേഭാപ ആക്ടയ് പ്രകേഭാരലാം രജനിസര് ലചേയ കകേസ്സുകേള

102 (1522) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 2011 ജൂണ് മഭാസലാം മുതല് 2016 കമയയ് മഭാസലാം വലര സലാംസഭാനത്തയ് എത്ര
കപര്ലക്കതനിലര കേഭാപ ആകയ് പ്രകേഭാരലാം കകേസയ് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുലണന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാപ  ആകയ്  പ്രകേഭാരലാം  കകേസയ്  രജനിസര്  ലചേയതനില്  എത്ര  കപര്
ലപഭാതുപ്രവര്ത്തകേരഭാലണന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കമല്പറഞ്ഞ  കേഭാലയളവനില്  കേഭാപ  ആകയ്  പ്രകേഭാരലാം  കകേസ്സനില്ലപട
ലപഭാതുപ്രവര്ത്തകേരനില് വനിവനിധ രഭാഷ്ട്രതീയ പഭാര്ടനികേളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ എത്രകപര്
വതീതലാം ഉളലപടനിരുനലവന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2011  ജൂണ് മഭാസലാം മുതല്  2016  കമയയ്  മഭാസലാം വലര സലാംസഭാനത്തയ്
220 കപര്ലക്കതനിലര  കേഭാപ  ആക്ടയ്  പ്രകേഭാരലാം  കകേസയ്  രജനിസര്  (എഫയ്.ഐ.ആര്.
രജനികസര്ഡയ്)  ലചേയനിട്ടുണയ്.   കേഭാപ  ആക്ടയ്  ലസക്ഷന  3  പ്രകേഭാരലാം  638  കപര്ലക്കതനിലരയുലാം
ലസക്ഷന  15 പ്രകേഭാരലാം  378 കപര്ലക്കതനിലരയുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  

(ബനി&സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നേതഭാണയ്.

കേഭാപ നനിയമപ്രകേഭാരലാം എടുത്ത കകേസ്സുകേളുലട എണലാം

103 (1523) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേകശഷേലാം കേഭാപ നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം
എത്ര കപര്ലക്കതനിലര കകേസയ് എടുത്തനിട്ടുണയ് എന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ജനില  തനിരനിച്ചുളള  കേണക്കുകേള  ലഭലമഭാകണഭാ;  എങനിൽ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാപ നനിയമ പ്രകേഭാരലാം ഒരു കകേസയ് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണയ്.  കേഭാപ നനിയമത്തനിലല
ലസക്ഷന (3)  പ്രകേഭാരലാം  42 കപര്ലക്കതനിലര കേരുതല് തടങല് ഉത്തരവലാം ലസക്ഷന
(15) പ്രകേഭാരലാം 30 കപര്ലക്കതനിലര സഞലന നനിയനണ ഉത്തരവലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി* ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിരനിക്കുന.

വനനിതഭാ പ്രഭാതനിനനിധലലാം വര്ദനിപനിചയ് ജനസമത്രനി കപഭാലതീസയ് 
സലാംവനിധഭാനലാം ശക്തനിലപടുത്തഭാന നടപടനി

104 (1524) ശതീ  .   എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ലപ്രഭാഫ  .    ലകേ  .    യു  .    അരുണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി  കപഭാലതീസനിലാംഗയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നേതു  വഴനി  ലക്ഷലമഭാക്കുന്നേ
കനടങ്ങള എലനലഭാമഭാലണന്നേയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സമൂഹലത്ത  വര്ഗ്ഗതീയമഭായനി  വനിഭജനിക്കഭാന  ഫഭാസനിസ്റ്റു  ശക്തനികേളുലാം  തതീവ്രവഭാദ
ശക്തനികേളുലാം കബഭാധപൂര്വലാം നടത്തുന്നേ ശമങ്ങലള തുടക്കത്തനില് തലന്നേ കേലണത്തനി
തടയുന്നേതനിനയ്  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം  എങ്ങലന  ഫലപ്രദമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലമന്നേയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സതീകേളുലടയുലാം  കുടനികേളുലടയുലാം  കനലര  വര്ദനിച്ചുവരുന്നേ അതനികമങ്ങലള
ലചേറുക്കഭാന  കപഭാലതീസനില്  വനനിതഭാ  പ്രഭാതനിനനിധലലാം  വര്ദനിപനിചയ്  ജനസമത്രനി
കപഭാലതീസനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം ശക്തനിലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുറഭാകനസഷേണത്തനിലുലാം കമസമഭാധഭാനപഭാലനത്തനിലുലാം  ജനങ്ങലള സമ്പൂര്ണമഭായുലാം
വനിശസഭാസത്തനിലലടുത്തുലാം  പലങടുപനിച്ചുലാം  നടത്തുന്നേ  കപഭാലതീസനിലാംഗഭാണയ്  ജനസമത്രതീ
കപഭാലതീസയ്  ലക്ഷലമനിടുന്നേതയ്.  ജനങ്ങളുലട  സമ്പൂര്ണ  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  കപഭാലതീസനിലാംഗയ്
നടപനിലഭാക്കുകേ എന്നേതഭാണനിതനിലന്റെ ലക്ഷലലാം. 2008-ല് പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്
ആരലാംഭനിച  ജനസമത്രനി  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇന്നേയ്  കകേരളത്തനില് മുഴുവന വലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.
ജനങ്ങളുലട  ജതീവനുലാം  സസത്തുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ  എന്നേ  പൂര്വ  കേഭാല  കപഭാലതീസനിലാംഗയ്
സമ്പ്രദഭായത്തനിനയ്  പകേരമഭായനി  അവരുലട  ആവലഭാതനികേളനികലയലാം  പ്രശങ്ങളനികലയലാം
അവലരകടനി  ഉളലപടുത്തനി  ഇടലപടുന്നേ  രതീതനിയഭാണനിതയ്.  അതനിനഭായനി  കപഭാലതീസയ്

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ഉകദലഭാഗസര് (വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ് ഉളലപലട)  ബതീറയ് സന്ദര്ശനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ഭവന  സന്ദര്ശനലാം  നടത്തനി  ഓകരഭാ  പ്രകദശത്തനികന്റെയുലാം  സസഭഭാവലാം  മനസ്സനിലഭാക്കനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന. ജനസമത്രനി കപഭാലതീസനിലാംഗയ് സമ്പ്രദഭായത്തനിലന്റെ മുഖമുദയഭാണയ് ഭവന
സന്ദര്ശനലാം.  ജനങ്ങളുലട  വനിശസഭാസമഭാര്ജ്ജനിചയ്  അവകരഭാലടഭാപലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന
കപഭാലതീസയ് ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് കൃതലമഭായ പരനിശതീലനവലാം നല്കേനി വരുന.  കൂടഭാലത
കപഭാലതീസയ്  കസഷേനുകേളുലട കനതൃതസത്തനില് ജനകേതീയ കൂടഭായ്മകേളുലാം സഭാമൂഹനികേ സഭാലാംസഭാരനികേ
പരനിപഭാടനികേളുലാം  നടത്തുകേ  വഴനി  കപഭാലതീസുലാം  ജനങ്ങളുലാം  തമ്മേനില്  നനിരനരമഭായ  ബന്ധവലാം
ഉണഭാകുനണയ്.  

(ബനി)  ജനങ്ങലള  പൂര്ണമഭായുലാം  പലങടുപനിച്ചുലകേഭാണയ്  ജനകേതീയ  കൂടഭായ്മകേളുലാം
സഭാമൂഹനികേ കക്ഷമ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  നടത്തുന്നേതുവഴനി  അവരുലട  വനിശസഭാസലാം   ആര്ജ്ജനിക്കഭാന
കപഭാലതീസനിനയ് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  ജനസമത്രനി കപഭാലതീസനിലാംഗനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായ ജനസമത്രനി
സമനിതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായ  ലപഭാതുജനങ്ങള  അവരുലട  അഭനിപ്രഭായങ്ങളുലാം  ആശങകേളുലാം
കപഭാലതീസനികനഭാടയ്  പങയ്  വയന.   ജനസമത്രനി   ജഭാഗ്രതഭാ  സമനിതനിയുലാം,  കേടകലഭാര  ജഭാഗ്രതഭാ
സമനിതനിയുലമലഭാലാം  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാണയ്.  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല  കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗയ്കപഭാലുള്ള
പ്രകദശങ്ങളനില്  നടന്നേ  വര്ഗ്ഗതീയ  കേലഭാപങ്ങള  കേലുഷേനിതമഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന  ജനസമത്രനി
കപഭാലതീസനിലന്റെ  ഇടലപടല്  മഭാതൃകേയഭായനിട്ടുണയ്.  ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനിലുലാം  ജനസമത്രനി
കപഭാലതീസനിലന്റെ  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനിലല  സന്ദര്ശനവലാം  ഊരുസന്ദര്ശനവലാം
നടത്തുന്നേതുമൂലലാം ആ ഭഭാഗത്തുള്ള ഛനിദശക്തനികേളുലട ഇടലപടലനിലന ഒരു പരനിധനിവലര
നനിയനനിക്കഭാനുലാം കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  

(സനി) സതീകേളുലടയുലാം കുടനികേളുലടയുലാം കനലര വര്ദനിച്ചുവരുന്നേ അതനികമങ്ങലള ലചേറുക്കഭാന
കപഭാലതീസനില്  വനനിതഭാ  പ്രഭാതനിനനിധലലാം  വര്ദനിപനിചയ്  ജനസമത്രനി  കപഭാലതീസനിലാംഗയ്
സലാംവനിധഭാനലാം ശക്തനിലപടുത്തുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞു. 

കപഭാലതീസയ് ലഹഡയ് കേസഭാര്കടഴനില് ജനിഷ്ണു പ്രകണഭായനിയുലട അമ്മേയുലട
സതലഭാഗ്രഹലാം

105 (1525) ശതീ  .    പനി  .    ഉസബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കപഭാലതീസയ് ലഹഡയ് കേസഭാര്കടഴനില് ജനിഷ്ണു പ്രകണഭായനിയുലട അമ്മേ സതലഭാഗ്രഹലാം
നടത്തഭാന എത്തുകമ്പഭാള അവകരഭാലടഭാപലാം ലമഭാത്തലാം എത്ര കപര് ഉണഭായനിരുനലവന്നേയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അതനില് അവരുലട കുടുലാംബഭാഗലാംങ്ങള ഒഴനിലകേ എത്ര കപരുണഭായനിരുനലവനലാം
അവര് ആലരലഭാലമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(സനി)  കതഭാക്കുസസഭാമനി  എന്നേയ്  അറനിയലപടുന്നേയഭാൾ  ഡനിജനി.പനി.ലയ  കേഭാണഭാന
കനരകത്ത അനുമതനി ആവശലലപടനിരുകന്നേഭാ; എങനില് കൂടനിക്കഭാഴ അനുവദനിചനിരുകന്നേഭാ ;

(ഡനി)  ഡനി.ജനി.പനി.-ലയ  സസനലാം  കേഭാരലത്തനിനയ്  കേഭാണഭാന  വന്നേയ്  ചേഭായകുടനിച്ചു
നനില്ക്കുകമ്പഭാഴഭാണയ്  കേസഡനിയനിലലടുത്തലതന്നേ  കതഭാക്കുസസഭാമനിലയന്നേ  അപര നഭാമധഭാരനിയുലട
ആകരഭാപണലാം വസ്തുതകേളക്കയ് നനിരക്കുന്നേതഭാകണഭാ ; 

(ഇ)  ഇരുപതനില്  തഭാലഴയുള്ളവലര  ഒരു  ബലപ്രകയഭാഗവമനിലഭാലത  തലന്നേ
തനപൂര്വലാം  സകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യെഭാനഭാവഭാത്ത  കപഭാലതീസയ്  അകമഭാസക്തമഭായ  ജനകടലത്ത
എങ്ങലന  സമഭാധഭാന  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുപകയഭാഗനിചയ്  കനരനിടഭാന  പ്രഭാപ്തമഭാവലാം  എന്നേ  ആകക്ഷപലാം
ഗഗൗരവപൂര്വലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനിഷ്ണു  പ്രകണഭായനിയുലട  മരണവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  കപഭാലതീസയ്
ലഹഡ്കേസഭാര്ടഴനില് നടന്നേ സമരത്തനില് 21 കപര് ഉണഭായനിരുന.

(ബനി)  മരണലപട ജനിഷ്ണു  പ്രകണഭായനിയുലട കുടുലാംബങ്ങള ഉളലപലട  14  കപരുലാം
(അച്ഛനുലാം അമ്മേയുലാം ഉളലപലട),  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളലഭാത്തവലരന്നേയ് ലവളനിവഭായനിട്ടുള്ള  7
കപരുമഭാണയ് സമരത്തനില് ഉണഭായനിരുന്നേതയ്.

കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങള അലഭാത്തവരുലട കപരു വനിവരലാം

1. ലകേ. എലാം. ഷേഭാജഹഭാന. S/o ലകേ.ബനി. മുഹമ്മേദഭാലനി

2. ഷേഭാജനിര്ഖഭാന, S/o ഇ. എലാം. ഹനതീഫ

3. മനിനനി, D/o സഭാവനിത്രനി

4. ശതീകുമഭാര്, S/o സുധഭാകേരന

5. ഹനിമവല് മകഹശസര ഭദഭാനന്ദ, S/o കഹമചേന്ദ്രന

6. അരുണ്. ലകേ. സനി., വനിദലഭാര്തനി, പഭാമ്പഭാടനി കകേഭാകളജയ്

7.  ബനിമല് രഭാജയ്, പൂര്വ വനിദലഭാര്തനി, പഭാമ്പഭാടനി കകേഭാകളജയ്.

(സനി)   കതഭാക്കുസസഭാമനി  എന്നേറനിയലപടുന്നേ  ആളക്കയ്  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്
കമധഭാവനിലയ കേഭാണഭാന മുനകൂര് അനുമതനി നല്കേനിയനിടനില.

(ഡനി)   ശതീ.  ഹനിമവല്  മകഹശസര  ഭദഭാനന്ദ  ഉളലപലടയുള്ളവലര  സമര
സലത്തയ് നനിന്നേയ് തലന്നേയഭാണയ് കപഭാലതീസയ് അറസയ് ലചേയ്യുന്നേതയ്.  ഇതയ് സലാംബന്ധനിചയ്
മമ്പ്യൂസനിയലാം കപഭാലതീസയ്  കസഷേനനില് സകലാം നമ്പര്  552/17  ആയനി കകേസയ് രജനിസര്
ലചേയയ് അകനസഷേണലാം നടന വരുന.
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(ഇ)  ഡനി.ജനി.പനി.  ഓഫതീസനിനയ്  മുന്നേനില് സമരലാം ലചേയ സമരക്കഭാകരഭാടയ്  മഭാര്ഗ്ഗ
തടസ്സമുണഭാക്കഭാലത കറഭാഡയ് സസഡനില് സമഭാധഭാനപരമഭായനി സമരലാം നടത്തണലമന്നേ
കപഭാലതീസനിലന്റെ  നനിയമപരമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലത്ത  അവഗണനിചയ്  മഭാര്ഗ്ഗതടസ്സമുണഭാക്കനി
കറഭാഡനില്  സമരലാം  നടത്തനിയവലരയഭാണയ്  മതനിയഭായ  ബലപ്രകയഭാഗത്തനിലൂലട  കപഭാലതീസനിലന്റെ
നനിയമഭാനുസൃതമഭായ അധനികേഭാരലാം  ഉപകയഭാഗനിചയ്  പ്രസ്തുത സലത്തയ്  നനിനലാം  നതീക്കലാം
ലചേയതയ്.  അകമഭാസക്തമഭായ  ജനകടലത്ത  മുന്നേറനിയനിപ്പുകേള  നല്കേനി  അനനിഷ
സലാംഭവങ്ങള ഉണഭാകേഭാലത സമഭാധഭാനപരമഭായനി കനരനിടുന്നേതനിനുലാം അതനിനയ് വഴങ്ങഭാത്ത
സഭാഹചേരലത്തനില്  മതനിയഭായ  മറയ്  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുപകയഭാഗനിചയ്  സന്ദര്കഭഭാചേനിതമഭായനി
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന കപഭാലതീസയ് പ്രഭാപ്തമഭാണയ്.

സതീ സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള

106 (1526) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷേയ് :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജയ് :
ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നേ  കശഷേലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  സതീ
സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുന്നേതനിനുലാം സതീകേളലക്കതനിലരയുള്ള അതനികമങ്ങള തടയുന്നേതനിനുലാം
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  ലപഭാതു  വഭാഹനങ്ങളുലാം  ലതഭാഴനിലനിടങ്ങളുലാം  ലപഭാതു  നനിരത്തുകേളുലാം  സതീ
സുരക്ഷനിതമഭാക്കഭാന കൂടുതല് മുനകേരുതല് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതു  സലങ്ങളനില്  അപമഭാനത്തനിനയ്  ഇരയഭാകുന്നേവര്ക്കയ്  ആത വനിശസഭാസലാം
നല്കുന്നേതനിനുള്ള  കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗയ്,  സതീകേളക്കയ്  സസയലാം  പ്രതനികരഭാധത്തനിനുള്ള
പരനിശതീലനലാം എന്നേനിവ നടപനിലഭാക്കനി വരുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേതനിനുകശഷേലാം സതീകേളലക്കതനിലരയുള്ള
അതനികമങ്ങള  തടയുന്നേതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവര  സഭാകങതനികേ  വനിദലയനിലധനിഷനിതമഭായ
പനിങയ്  കപഭാലതീസയ് കേണ്കടഭാള റൂലാം ആറയ് ജനിലകേളനില് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.
രണയ് ജനിലകേളനില് കൂടനി ടനി കേണ്കടഭാള റൂലാം ഉടലന ആരലാംഭനിക്കുന്നേതഭാണയ്.  ഉടലനതലന്നേ
എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം  പനിങയ്  കപഭാലതീസയ്  കേണ്കടഭാള റൂലാം  നടപനില് വരുത്തുന്നേതഭാണയ്.
കേണ്കടഭാള  റൂമുമഭായനി  ബന്ധലപടുന്നേതനികലയയ്  1515  എന്നേ  കടഭാള  ഫതീ  നമ്പര്
പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ് മഭാത്രലാം ഉളലപടുന്നേ
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പനിങയ് കപഭാലതീസയ് പകടഭാള സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  സതീകേളുലട സുരക്ഷ
ഉറപഭാക്കുന്നേതനികലയഭായനി  പനിങയ്  കപഭാലതീസയ്  ബതീറയ്  സലാംവനിധഭാനവലാം  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.
2017-2018-ലല  നയപ്രഖലഭാപന  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖലഭാപനിച  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസയ്
ഓഫതീസറുലട പഞഭായത്തയ് സന്ദര്ശനലാം നടപനില് വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   ഇതനുസരനിചയ്
ഒരു വനനിതഭാ കപഭാലതീസുകദലഭാഗസലയ പഞഭായത്തയ് ബതീറയ് ഓഫതീസറഭായനി നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം
ലചേയ്യുന്നേതഭാണയ്.  ടനി വനനിതഭാ കപഭാലതീസുകദലഭാഗസ  എലഭാ ലചേഭാവഭാഴകേളനിലുലാം  10.30
എ.  എലാം.-നുലാം  1.00  പനി.  എലാം.-നുലാം ഇടയള്ള സമയത്തയ് ബന്ധലപട പഞഭായത്തയ്
ഓഫതീസയ്  സന്ദര്ശനിക്കുന്നേതഭാണയ്.  ഏലതങനിലുലാം  ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭാവഭാത്ത  അതലഭാവശല
കേഭാരലങ്ങളഭാല് സന്ദര്ശനലാം നടത്തഭാന സഭാധനിചനിലലങനില് ആയതയ് അടുത്തു വരുന്നേ
വലഭാഴഭാഴ സന്ദര്ശനലാം നടത്തുന്നേതഭാണയ്.  ടനി ഉകദലഭാഗസ സതീകേളനില് നനിനലാം പരഭാതനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നേതുലാം  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുന്നേവ  അകപഭാള  തലന്നേ  പരനിഹരനിച്ചുലാം
മറ്റുള്ളവ ബന്ധലപട കസഷേന ഹഗൗസയ് ഓഫതീസര്ക്കയ് അനനര നടപടനികേളക്കഭായനി
ലലകേമഭാറുന്നേതുമഭാണയ്.  സതീകേളുലട  സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുന്നേതനികലയഭായനി  സസയലാം  പ്രതനികരഭാധ
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള നടത്തനി വരുന. കൂടഭാലത കകേഭാകളജയ്, സ്കൂള, റസനിഡന്റെയ്സയ്
അകസഭാസനികയഷേന,  കുടുലാംബശതീ യണനിറയ് എന്നേനിവയുമഭായനി കചേര്ന്നേയ് കബഭാധവല്ക്കരണ
കഭാസ്സുകേളുലാം  നടത്തനി വരുന.

ഇതനിനുപുറകമ സലാംസഭാനത്തയ് തനിരുവനനപുരലാം സനിറനിയനിലല കഫഭാര്ടയ്, ലകേഭാലലാം

സനിറനിയനിലല ലകേഭാലലാം  ഇഗൗസയ്,  ലകേഭാചനി  സനിറനിയനിലല കേടവന,  തൃശ്ശൂര് സനിറനിയനിലല

തൃശ്ശൂര് ടഗൗണ് ഇഗൗസയ്, കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് സനിറനിയനിലല കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ടഗൗണ്,  കേണ്ണൂരനിലല

കേണ്ണൂര് ടഗൗണ് എന്നേതീ ആറയ് കപഭാലതീസയ് കസഷേനുകേള ശനിശു സഗൗഹൃദ കപഭാലതീസയ് കസഷേനുകേള

ആക്കനി മഭാറ്റുന്നേതനിനുകവണനി അഞയ് ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.

(ബനി)  ലപഭാതു  നനിരത്തുകേളനിലുലാം  വഭാഹനങ്ങളനിലുലാം  സതീ  സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി

മഫനിയനില് വനനിതഭാ കപഭാലതീസനിലന്റെ സഭാന്നേനിധലലാം ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇക്കഭാരലത്തനിനഭായനി

പനിങയ്  പകടഭാള,  പനിങയ്  ബതീറയ്  എന്നേനിവ  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിചയ്  വരുനണയ്.

സതീ  സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി  സതീകേള  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്നേ  ലതഭാഴനിലനിടങ്ങളനില്

പരഭാതനിലപടനികേള  സഭാപനിക്കുകേയുലാം  അതനില്  ലഭനിക്കുന്നേ  പരഭാതനികേളനികന്മല്  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ വരുന. 

(സനി)  ഉണയ്.  സതീകേളുലട സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുന്നേതനികലയഭായനി സസയലാം പ്രതനികരഭാധ

പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള നടത്തനി വരുന.  കൂടഭാലത കകേഭാകളജയ്, സ്കൂള, റസനിഡന്റെയ്സയ്

അകസഭാസനികയഷേന, കുടുലാംബശതീ യണനിറയ് എന്നേനിവയുമഭായനി കചേര്ന്നേയ് കബഭാധവല്ക്കരണ

കഭാസ്സുകേളുലാം നടത്തനി വരുന.
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കപഭാലതീസയ് കസനയനിലല വനനിതകേളുലട എണലാം

107 (1527) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷേഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കപഭാലതീസയ്  ജനിലകേളനില്  നനിലവനിലുള്ള  വനനിതഭാ  ഇനലസക്ടര്,
വനനിതഭാ സബയ് ഇനലസക്ടര് എന്നേനിവരുലട എണലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  കപഭാലതീസയ്  ജനിലകേളനില് നനിലവനിലുള്ള വനനിതഭാ  കഗ്രഡയ്  എസയ്.ഐ.-മഭാരുലട
എണലാം എത്രയഭാണയ് ;

(സനി)  വനനിതഭാ ഇനലസക്ടര്,  വനനിതഭാ സബയ് ഇനലസക്ടര് എന്നേനിവരുലട എണത്തനിലല
ആനുപഭാതനികേ കുറവയ് സതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം എതനിരഭായ അതനികമങ്ങള തടയുന്നേതനിനുള്ള
നനിയമങ്ങള ഫലപ്രദമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനയ് തടസ്സമഭാകുന്നേതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) നനിലവനിലല വനനിതഭാ കഗ്രഡയ് എസയ്.ഐ.-മഭാലര വനനിതഭാ സബയ് ഇനലസക്ടര്മഭാരഭായനി
സഭാനക്കയറലാം നല്കുന്നേതനിനുള്ള സഭാധലത പരനികശഭാധനിചയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ജനിലകേളനില്  നനിലവനില്  19  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസയ്
ഇനലസക്ടര്മഭാരുലടയുലാം  118  വനനിതഭാ  സബയ്  ഇനലസക്ടര്മഭാരുലടയുലാം  തസനികേ
നനിലവനിലുണയ്. 

(ബനി)  നനിലവനില് വനനിതഭാ കഗ്രഡയ് എസയ്.ലഎ.-മഭാരഭായനി ആരുലാം തലന്നേയനില. 

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഡനി)  സതീകേളുലടുയുലാം കുടനികേളുലടയുലാം സുരക്ഷ മുനനനിര്ത്തനി വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ്
ഉകദലഭാഗസരുലട  അലാംഗസലാംഖല  വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനഭായനി,  30-1-2017-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)നമ്പര്
15/2017/  ആഭലനരലാം പ്രകേഭാരലാം  380  വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ്  കകേഭാണ്സബനിളമഭാരഭായുലാം
20  വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ് ഹവതീര്ദഭാര്മഭാലരയുലാം ഉളലപടുത്തനി ഒരു വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ്
ബറഭാലനിയന രൂപതീകേരനിചയ് ഉത്തരവഭായനിരുന. 

കപഭാലതീസയ് കസനയനിലല കനിമനിനല്വല്ക്കരണലാം 
പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി

108 (1528) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കപഭാലതീസയ്  കസനയനിലല  കനിമനിനല്  വല്ക്കരണലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന്നേതഭായുള്ള
മഭാധലമ വഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് എത്ര കകേസ്സുകേള ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനികലറനിയതുമുതല്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ സനിതനിവനികശഷേലാം പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനയ്  എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കപഭാലതീസയ്  കസനയനിലല  കനിമനിനല്  വല്ക്കരണലാം  സലാംബന്ധനിചയ്
മഭാധലമ  വഭാര്ത്തകേള  ശദയനില്ലപടനിടനില.  എന്നേഭാല്  ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നേതനിനുകശഷേലാം കപഭാലതീസുകേഭാര് പ്രതനികേളഭായനിട്ടുള്ള 148 കകേസ്സുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  കപഭാലതീസനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം നനിയമഭാനുസൃതമഭാലണന്നേയ് ഉറപഭാക്കുന്നേതനിനുലാം
അതുവഴനി അഴനിമതനി രഹനിതവലാം,  കൂടുതല് ലമചലപടതുമഭായ കപഭാലതീസയ് സലാംവനിധഭാനലാം
വഭാര്ലത്തടുക്കുകേലയന്നേ ഉകദ്ദേശകത്തഭാലടയുലാം സലാംസഭാനത്തയ് ഇകന്റെണല് വനിജനിലനസയ്
ലസല്  സലാംവനിധഭാനലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണയ്.  കൂടഭാലത  കൂടുതല്  സലാംസഭാന
രഹസലഭാകനസഷേണ വനിഭഭാഗവലാം, വനിജനിലനസയ് വകുപ്പുലാം ഇഗൗ വനിഷേയലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നനിരതീക്ഷനിച്ചു വരുന.  ഇത്തരത്തനില് കകേസ്സുകേള ശദയനില്ലപടഭാല് അതനിലനതനിലര
ശക്തമഭായ നടപടനികേള അനുവര്ത്തനിച്ചുവരുനമുണയ്.  

കപഭാലതീസയ് കസനയനില് വനനിതഭാ പ്രഭാതനിനനിധലലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി

109 (1529) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷേഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷേയ് :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  സതീകേളലക്തനിലരയുള്ള  കുറകൃതലങ്ങള  വര്ദനിച്ചുവരുന്നേ
സഭാഹചേരലത്തനില് സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ്  കസനയനില് വനനിതകേളുലട പ്രഭാതനിനനിധലലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതനിനഭായനി  ലസഷേലല്  റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ്
നടത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) സതീ സഗൗഹൃദ വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ് കസഷേനുകേള ഏലതലഭാലാം ജനിലകേളനില്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുലണന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഇവയുലട പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കസനയനില്  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസുകേഭാരുലട  അലാംഗബലലാം
ഉയര്ത്തുന്നേതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  30-1-2017-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  15/2017/  ആഭലനരലാം
പ്രകേഭാരലാം 380 വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ് കകേഭാണ്സബനിളമഭാലരയുലാം 20 വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ്
ഹവനില്ദഭാര്മഭാലരയുലാം ഉളലപടുത്തനി ഒരു വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ് ബറഭാലനിയന രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
ലസഷേലല് റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ് തതീരുമഭാനനിചനിടനില.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  കപഭാലതീസയ്  കസഷേനുകേളനില്  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസയ്
ഉകദലഭാഗസരുലട  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത,  2017-18-ലല   നയപ്രഖലഭാപന
പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖലഭാപനിച  പ്രകേഭാരലാം  തഭാലൂക്കയ്  തലത്തനില്  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസയ്
കസഷേനുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 

ജനിഷ്ണു കകേസ്സുമഭായനി ബന്ധലപടയ് പ്രസനിദതീകേരനിച സര്ക്കഭാര്
വനിശദതീകേരണക്കുറനിപയ്

110 (1530) ശതീ  .   ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിഷ്ണു  കകേസുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  സലാംസഭാനലത്ത മുഴുവന പത്രങ്ങളനിലുലാം
പ്രസനിദതീകേരനിച സര്ക്കഭാര് വനിശദതീകേരണക്കുറനിപനിനുകവണനി സർക്കഭാർ  ഖജനഭാവനില്
നനിനലാം എത്ര രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  ഒരു  പത്ര  സകമ്മേളനത്തനിലൂലട  അറനിയനികക്കണ  കേഭാരലങ്ങള  ഇത്രയുലാം
ഭതീമമഭായ  ലചേലവനില്  പത്രങ്ങളനില്  അര  കപജയ്  പരസലമഭായനി  നല്കകേണനി  വന്നേ
സഭാഹചേരലലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് ഇനഫര്കമഷേന ആൻഡയ് പബനികേയ് റനികലഷേനസയ്
വകുപനിലന്റെ നടപടനി കമങ്ങള പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പത്രമഭാധലമങ്ങള ബനില്ലുകേള സമര്പനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് നഭാളനിതുവലര
തുകേലയഭാനലാം ലചേലവഴനിചനിടനില.

(ബനി)  പത്ര  സകമ്മേളനത്തനിലന്റെയുലാം  പത്ര  പരസലത്തനിലന്റെയുലാം  സഭാധലതകേള
വലതലസമഭാണയ്.  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട  അറനിവനികലയയ്  നല്കകേണ  വനിവരങ്ങള
യഥഭാസമയലാം കൃതലമഭായുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേ വലഭാപ്തനിയനിലുലാം  നല്കേഭാന പത്രപരസലങ്ങള
കൂടുതല് സഹഭായകേമഭാകുലാം എന്നേതനിനഭാലഭാണയ് അപ്രകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

(സനി)  സഭാധഭാരണ  അനുവര്ത്തനിക്കുന്നേ  നടപടനികമങ്ങളുലാം  കേതീഴയ് വഴക്കങ്ങളുലാം
പഭാലനിചനിട്ടുണയ്.

195/2020
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ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല കപഭാലതീസയ് കസഷേനുകേളനില് ആവശലത്തനിനയ്
കപഭാലതീസുകേഭാരനിലലന്നേ പരഭാതനി

111 (1531) ശതീ  .    എലാം  .    നഗൗഷേഭാദയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല വനിവനിധ കപഭാലതീസയ് കസഷേനുകേളനില് ആവശലത്തനിനയ്
കപഭാലതീസുകേഭാരനിലലന്നേ പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് പരഭാതനി പരനിഹരനിക്കുവഭാന
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല കപഭാലതീസയ് കസഷേനുകേളുലട കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുവഭാന
എസയ്.ഐ.,  എ.എസയ്.ഐ.,  സനി.പനി.ഒ.,  വനിമന സനി.പനി.ഒ.  എന്നേതീ തസനികേകേള പുതുതഭായനി
സൃഷനിക്കുന്നേതയ് പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  ലകേഭാലലാം സനിറനി ജനിലയനില് 11 സനിവനില് കപഭാലതീസയ്
ഓഫതീസര്മഭാരുലട ഒഴനിവകേള നനികേത്തുന്നേതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.  

അനുമതനി ലഭനിക്കഭാലത മതസലാംഘടനകേളുലട പരനിപഭാടനികേളനില് 
പലങടുത്ത ഡനി.ജനി.പനി./എ.ഡനി.ജനി.പനി.-മഭാര്

112 (1532) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇഗൗ ഗവ.  അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേതയ്  മുതല് സലാംസഭാനലത്ത ഡനി.ജനി.പനി.-മഭാരുലാം
എ.ഡനി.ജനി.പനി.-മഭാരുലാം  ലപഭാതുകവദനിയനില്  പലങടുത്ത  സര്ക്കഭാരനിതര  പരനിപഭാടനികേള
ഏലതഭാലക്കയഭാണയ്;  ആയതനിലന്റെ  എണവലാം  പരനിപഭാടനിയുലാം  ഉളലപലടയുള്ള  വനിശദവനിവരവലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മുനകൂര് അനുമതനി  ഇതനിനയ്  ആവശലമഭായനിരുകന്നേഭാ;  എങനില്
ആലരഭാലക്ക അനുമതനിയഭായനി അകപക്ഷനിചനിരുന; ഈ അകപക്ഷകേളനില് എത്ര എണത്തനിനയ്
അനുമതനി  നല്കേനി;  അനുമതനി  ലഭനിചവരുലട  വനിശദവനിവരലാം  ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;
ആരുലടലയഭാലക്ക അകപക്ഷകേളക്കയ് അനുമതനി നനിരസനിച്ചു എന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അനുമതനി  നല്കേനിയവയനില്  എത്രലയണലാം  മതപരനിപഭാടനികേളനില്
പലങടുക്കഭാനുള്ളവയഭായനിരുന.  അനുമതനി  ലഭനിക്കഭാലത  എത്ര  ആരഭാധനഭാലയ/
മതസലാംഘടനകേളുലട പരനിപഭാടനികേളനില്  ഡനി.ജനി.പനി.  ഉളലപലട  പലങടുത്തനിരുന.;
വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി) സലാംസഭാനലത്ത മതസഗൗഹഭാര്ദ്ദേലാം കേഭാത്തയ് സൂക്ഷനിക്കുന്നേതനില് പ്രധഭാന
പങയ്  വഹനിക്കുന്നേ  മത  സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം,  സലാംഘടനകേളുലടയുലാം  പ്രകതലകേ
ക്ഷണനിതഭാക്കളഭായനി  രഭാഷ്ട്രതീയ  കനതഭാക്കളക്കുലാം  മറയ്  സഭാലാംസഭാരനികേ  കനതഭാക്കളക്കുലാം
ഒപലാം ഡനി.ജനി.പനി./എ.ഡനി.ജനി.പനി. ഉളലപലടയുള്ള കപഭാലതീസുകദലഭാഗസര് പലങടുത്തനിട്ടുണയ്.
ഇത്തരലാം  പരനിപഭാടനികേളനില്  പലങടുക്കുന്നേതുമൂലലാം  കപഭാലതീസുലാം,  ലപഭാതുജനങ്ങളുലാം
തമ്മേനിലുള്ള ബന്ധലാം ഉഗൗടനി ഉറപനിക്കുന്നേതനിനയ് സഭാധനിക്കുനണയ്.  ടനി പരനിപഭാടനികേളനില്
പലങടുക്കുന്നേ ഉകദലഭാഗസര് അവരുലട  മകതതര നനിലപഭാടുകേള ഹനനിക്കുന്നേ തരത്തനില്
നഭാളനിതുവലര ലപരുമഭാറനിയനിടനില.  ഇതനിനുപുറകമ സലാംസഭാന കപഭാലതീസനിലന്റെ പുതനിയ
പദതനികേള,  ജനലലമത്രനി  കപഭാലതീസനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എന്നേനിവലയക്കുറനിച്ചുള്ള
അറനിവലാം ലപഭാതു സുരക്ഷലയക്കുറനിച്ചുള്ള അവകബഭാധലാം ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് നല്കുന്നേതനിനയ്
ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ  സര്ക്കഭാരനിതര  കവദനികേളുലാം  കമല്പറയുന്നേ  ഉകദലഭാഗസര്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരലാം പരനിപഭാടനികേളനില് പലങടുക്കുന്നേതയ് ജനലലമത്രനി
കപഭാലതീസയ്  പദതനിയുലട  ഉകദ്ദേശ  ലക്ഷലങ്ങളനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  പ്രകതലകേ
അനുമതനിയുലട ആവശലമനില.  കമല് പറയുന്നേ പരനിപഭാടനികേളനില് പലങടുക്കുന്നേതനിലന്റെ
വനിവരങ്ങള  പ്രകതലകേമഭായനി  കരഖലപടുത്തനി  സൂക്ഷനിക്കഭാറനില.  ആയതനിനഭാല്  ഇതയ്
സലാംബന്ധനിചയ് എണലാം ലഭലമല. 

കപഭാലതീസയ് വകുപനിലല കകേഭാണ്ഫനിഡനഷേലല് അസനിസന്റെയ് തസനികേ

113 (1533) ശതീ  .    കറഭാഷേനി  അഗസനിന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജനി.ഒ.  (എലാംഎസയ്)266/2014/കഹഭാലാം,  dated  23-12-2014  ഉത്തരവയ്
നനിലവനിലുകണഭാ;  എങനില് കപഭാലതീസയ് വകുപനിലല കകേഭാണ്ഫനിഡനഷേലല് അസനിസന്റെയ്
തസനികേയനിലല  ഒഴനിവയ്  പനി.എസയ്.സനി.-യയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യെഭാന  എനഭാണയ്  തടസ്സലാം;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കപഭാലതീസയ്  വകുപനിലല  സടപനിസയ്  തസനികേയനില്  നനിന്നേയ്  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷേലല്
അസനിസനറയ് തസനികേയനികലക്കുള്ള കേൺലവർഷേലന്റെ അനുപഭാതലാം എന്നേനിവ എത്ര ശതമഭാനലാം
വതീതമഭാലണന്നേയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  കേൺലവർഷേൻ  ഏതയ്  മഭാനദണ്ഡത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതയ്;  ഇതയ്  കൃതലമഭായനി  പഭാലനിക്കലപടുനലണന്നേയ്
ഉറപ്പുവരുകത്തണ  ഉത്തരവഭാദനിതസലാം  ആര്ക്കഭാണയ്;  ഇതുസലാംബന്ധനിച  ഉത്തരവയ്
നനിലവനിലുകണഭാ; എങനില് ആയതനിലന്റെ ഒരു പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  കമല്പറയുന്നേ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് നനിലവനിലുണയ്.  കപഭാലതീസയ് വകുപനില്
കകേഭാണ്ഫനിഡനഷേലല്  അസനിസന്റെയ്   നനിയമനലാം  1:1  എന്നേ  അനുപഭാതത്തനിലഭാണയ്.
50%   ഒഴനിവകേള  പനി.  എസയ്.  സനി.  മുകഖനയുലാം  50%   ഒഴനിവകേള തസനികേ മഭാറലാം
മുകഖനയുമഭാണയ് നനികേത്തുന്നേതയ്.  നനിലവനില് ആലകേയുള്ള 109 തസനികേകേളനില് 63 കപര്
കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനപ്രകേഭാരവലാം  (പനി.എസയ്.സനി./എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ്/വകുപ്പുമഭാറലാം/ആശനിത നനിയമനലാം)
38  കപര്  തസനികേമഭാറലാം  വഴനിയുലാം  നനിയമനിക്കലപടവരഭാണയ്.  1:1  എന്നേ  അനുപഭാതലാം
അനുസരനിചയ് കനരനിടയ്  നനിയമനലാം ലഭനികക്കണ  55  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷേലല് അസനിസന്റെയ്
തസനികേകേളനികലയള്ള  നനിയമനങ്ങളക്കയ്  പകേരലാം  63  കപരഭാണയ്  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയമന
പ്രകേഭാരലാം നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ആയതനിനഭാല് നനിലവനിലുള്ള നനിയമനങ്ങള തസനികേ മഭാറലാം
വഴനി നനികേത്തുവഭാന മഭാറനി വചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. 

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര്  407/80/ജനി.എ.ഡനി.  തതീയതനി
4-9-1980  പ്രകേഭാരമഭാണയ്  നനിയമന  അനുപഭാതലാം  നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതയ്.   കകേഭാണ്ഫനിഡനഷേലല്
അസനിസന്റെനിലന്റെ ആലകേ തസനികേയുലട 50%   (1:1)  തസനികേ മഭാറലാം വഴനി നനിയമനിക്കുന്നേതനിനഭാണയ്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതയ്.  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേള  പഭാലനിക്കലപടുവഭാനുള്ള  ചുമതല  നനിയമന
അധനികേഭാരനികേളക്കഭാണയ്.  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിച  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പയ്  ഉള്ളടക്കലാം
ലചേയനിരനിക്കുന.*

കപഭാലതീസയ് വകുപനിലല കകേഭാണ്ഫനിഡനഷേലല് അസനിസന്റെയ് തസനികേ

114 (1534) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നനിലവനില്  കപഭാലതീസയ്  വകുപനില്  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷേലല്  അസനിസന്റെനിലനറ
എത്ര തസനികേകേള ഉണയ് ; ജനിലയുലാം യണനിറ്റുലാം തനിരനിചയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇതനില് എത്ര കപര് എലാംകപ ല്ല്ഭായ്ലമന്റെയ് എകയ്കചേഞയ് വഴനി നനിയമനലാം കനടനി
;  എത്ര  കപലര  കേണ്കവര്ഷേന  വഴനി  സടപനിസയ്  ആയനി  നനിയമനിച്ചു;  എത്ര  കപലര
പനി.എസയ്.സനി.  വഴനി  നനിയമനിച്ചു  എനള്ള  കേണക്കയ്  ജനിലയുലാം  യണനിറ്റുലാം  തനിരനിചയ്
നനിയമനലാം കനടനിയ വര്ഷേലാം സഹനിതലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷേലല്  അസനിസന്റെനിലന്റെ  എത്ര  ഒഴനിവകേള
ഉണയ്;  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവകേള  ഏതയ്  വനിധത്തനിലഭാണയ്  നനികേത്തുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(എ)  നനിലവനില്  109  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷേലല് അസനിസന്റെയ്മഭാരുലട തസനികേകേള
കപഭാലതീസയ് വകുപനില് ഉണയ്.  ഇതനില്  8  എണലാം ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന.  ജനില/യണനിറയ്
തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം ഇകതഭാലടഭാപലാം അനുബന്ധമഭായനി ഉളലക്കഭാള്ളനിക്കുന.*

(ബനി)  ഇതനില് 40 കപര് എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ് എകയ്കചേഞയ് വഴനിയുലാം  38  കപര് തസനികേമഭാറലാം
വഴനിയുലാം,  21  കപര് പനി.എസയ്.സനി.  വഴനിയുലാം,  2  കപര് ആശനിത/വകുപ്പുമഭാറലാം  വഴനിയുലാം
നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷേലല്  അസനിസന്റെനിലന്റെ  എടയ്  ഒഴനിവകേള  ഇകപഭാള
നനിലവനിലുണയ്.  തസനികേ മഭാറലാം വഴനി നനിയമനിക്കലപടുന്നേവരുലട എണലാം മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചയ്
1:1  എന്നേഭാണയ്.   തസനികേമഭാറലാം  വഴനി  നനിയമനിക്കലപടവരുലട  എണലാം  കമല്പറയുന്നേ
അനുപഭാതത്തനിലുലാം  കുറവഭായതനിനഭാല്  നനിലവനിലല  ഒഴനിവകേള  തസനികേമഭാറലാം  വഴനി
നനികേകത്തണതഭായനിട്ടുണയ്. 

കപഭാകേയ് കസഭാ നനിയമപ്രകേഭാരലാം അറസയ് ലചേയ്യെലപട ആദനിവഭാസനി യുവഭാക്കളക്കയ്
നനിയമപരനിരക്ഷ നല്കുന്നേതനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം

115 (T* 1535) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷേയ് കുമഭാര് :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    നഭാണു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പരമ്പരഭാഗത രതീതനിയനിൽ  വനിവഭാഹനിതരഭായ എത്ര ആദനിവഭാസനി യുവതതീയുവഭാക്കൾ
കപഭാകകഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കകേരളത്തനിൽ  വനിവനിധ  ജയനിലുകേളനിൽ  ജഭാമലമനിലഭാലത
കേഴനിയുനണയ്;  ഇവരുലട  കമഭാചേനത്തനിനുലാം  ജഭാമലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനുലാം  ഇകതവലര
എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു എനലാം എത്രകപർ കമഭാചേനിതരഭായനി എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
നനിർകദ്ദേശലാം ;

(ബനി)  ആദനിവഭാസനി  ഊരുകേളനിൽ  കപഭാകകഭാ  നനിയമലത്തപറനിയുലാം  സശശവ
വനിവഭാഹത്തനിലന്റെ ആകരഭാഗല പ്രശങ്ങലളപറനിയുലാം അവകബഭാധലാം നൽകേഭാൻ എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് ഇതുവലര സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ് എന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; നനിയമത്തനിലന്റെ
അജ്ഞതമൂലലാം മുൻപയ് വനിവഭാഹനിതരഭായ ആദനിവഭാസനി യുവഭാക്കൾക്കയ് നനിയമ പരനിരക്ഷ
നൽകുന്നേതനിനുയ്  എലനങനിലുലാം നനിർകദ്ദേശങ്ങൾ  സർക്കഭാരനിലന്റെ പക്കലുകണഭാ;  ഇതുസലാംബന്ധനിച്ചു
കകേന്ദ്ര ഗവൺലമന്റെനിനയ് എലനങനിലുലാം നനികവദനങ്ങൾ നൽകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്

*'T'മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന



182 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  3, 2017

(സനി)  നനിയമത്തനിലല  അജ്ഞതമൂലലാം  മുൻപയ്  വനിവഭാഹനിതരഭായ  ആദനിവഭാസനി

യുവതതീയുവഭാക്കൾലക്കതനിലര  കകേസയ്  രജനിസർ  ലചേയ്യുന്നേതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  എലനങനിലുലാം

നനിർകദ്ദേശലാം ജനിലഭാ ഭരണകൂടത്തനികനഭാ ജനിലഭാ കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനികക്കഭാ നൽകേനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നേയ്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന. 

കപഭാകേയ് കസഭാ നനിയമത്തനിലന്റെ കപരനില് ആദനിവഭാസനികേലള

ബലനിയഭാടഭാക്കുവഭാന ശമലാം

116 (1536) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കപഭാകകഭാ നനിയമത്തനിലന്റെ കപരനിൽ  ആദനിവഭാസനികേലള മഭാത്രലാം ബലനിയഭാടഭാക്കുവഭാൻ

ചേനില സചേൽഡയ് ലവൽലഫയർ കേമ്മേനിറനികേൾ ശമനിചതഭായനി സർക്കഭാർ കേരുതുനകണഭാ;

ഉലണങനില് പ്രസസ്തുത കേമ്മേനിറനികേൾ ഏലതലഭാമഭാലണന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ബഭാല വനിവഭാഹലാം നടത്തുന്നേ ഇതര മതവനിഭഭാഗങ്ങൾലക്കതനിലര പ്രസ്തുത

കേമ്മേനിറനികേൾ  സസതീകേരനിച  നടപടനികേൾ  എലനലഭാമഭാലണന്നേയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  സശശവ

വനിവഭാഹത്തനിലന്റെ കപരനില് ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം ഇതര വനിഭഭാഗങ്ങളനിലുലാംലപട

എത്ര  കപര്  കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ  ജയനിലുകേളനിൽ  ഉലണന്നേയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

ഇവരുലട കേഭാറഗറനി തനിരനിച്ചുള്ള എണലാം നൽകേഭാകമഭാ ;

(സനി)  ജഭാമലത്തനിലലടുക്കഭാന  ആളനിലഭാത്തതനിലന്റെ  കപരനിൽ  ആദനിവഭാസനി,  പടനികേജഭാതനി,

മുസതീലാം  വനിഭഭാഗക്കഭാരഭായ  എത്ര  ആളുകേള  കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ  ജയനിലുകേളനില്

അധനികേ ജയനിൽവഭാസലാം അനുഭവനിക്കുന എന്നേതനിലന്റെ കേണക്കയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത വനിഷേയലത്ത ഒരു സഭാമൂഹനികേ മനുഷേലഭാവകേഭാശ പ്രശമഭായനി കേണയ്

എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് ലചേയ്യെഭാൻ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന. 
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കപഭാലതീസയ് ലലഡ്രെവര്മഭാരുലട നനിയമനലാം

117 (1537) കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കസനയനിൽ  മറ്റു  കേഭാറഗറനികേളനിൽലപടവർ  കപഭാലതീസയ്
സഡ്രെവർമഭാരുലട  സനിരലാം  തസനികേയനിൽ  അദർ  ഡമ്പ്യൂടനിയഭായനി  പ്രവൃത്തനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കപഭാലതീസയ്  സഡ്രെവർമഭാലര  പനി.എസയ്.സനി  മുകഖനയഭാകണഭാ  നനിയമനിക്കുന്നേതയ്;
ഇതനിനഭായനി പനി.എസയ്.സനി. ലനിസയ് തയ്യെഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കപഭാലതീസയ്  സഡ്രെവർമഭാരുലട  തസനികേകേൾ  പുതുതഭായനി  സൃഷനിചനിട്ടുകണഭാലയനലാം
പ്രസ്തുത ഒഴനിവകേൾ പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാർടയ് ലചേയനിട്ടുകണഭാലയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പരനിചേയസമ്പന്നേരഭായ  സഡ്രെവർമഭാരുലട  കുറവമൂലലാം  കപഭാലതീസയ്  കസന
അനുഭവനിക്കുന്നേ  ബുദനിമുടനിനയ്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാൻ  കപഭാലതീസയ്  സഡ്രെവർമഭാരുലട
സനിരലാം  തസനികേ സൃഷനിചയ്  നനിലവനിലുള്ള പനി.എസയ്.സനി.  ലനിസനിൽ  നനിന്നേയ്  നനിയമനലാം
നലഭാൻ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി)  കപഭാലതീസയ് ലലഡ്രെവര്മഭാലര പനി.എസയ്.സനി.  മുകഖനയഭാണയ് റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ്
നടത്തുന്നേതയ്.  ആയതനികലയയ് റഭാങയ് ലനിസയ് ഇകപഭാള നനിലവനിലുണയ്.

(സനി&ഡനി) ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേതനിനുകശഷേലാം 417 കപഭാലതീസയ്
കകേഭാണ്സബനിള  ലലഡ്രെവര്മഭാരുലട  തസനികേകേള  പുതുതഭായനി  സൃഷനിക്കുകേയുണഭായനി.
ആയതനില് 404 തസനികേകേളുലാം പനി.  എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.  ബഭാക്കനി
13 തസനികേകേള റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കപഭാലതീസയ് ആസഭാനത്തനിനു മുന്നേനില് നടന്നേ സമരലാം

118 (1538) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ദുരൂഹ  മരണത്തനിനനിരയഭായ  ജനിഷ്ണു  പ്രകണഭായനിയുലട  അമ്മേ  ഉളലപട
കുടുലാംബലാം  മുനകൂടനി  അറനിയനിചയ്  കപഭാലതീസയ്  ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴനില്  സമരത്തനിനയ്  എത്തനിയതയ്
സലാംബന്ധനിച കകേസ്സനില് ഗൂഢഭാകലഭാചേനക്കുറലാം ചുമത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  എങനില് ആലരഭാലക്ക എവനിലട വചയ് എകപഭാള ഗൂഢഭാകലഭാചേന നടത്തനി

എന്നേയ് കപഭാലതീസയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സനി-ഡനിറയ്  ഉകദലഭാഗസനഭായ  ഷേഭാജഹഭാന  ഈ  ഗൂഢഭാകലഭാചേനയനില്

പങഭാളനിയഭായനിരുകന്നേഭാ;  എങനില് ഷേഭാജഹഭാനുലാം,  സമരത്തനിനുവന്നേ കുടുലാംബവലാം തമ്മേനില്

എവനിലടലയഭാലക്ക  വചയ്  എലന്നേഭാലക്ക  കൂടനിക്കഭാഴ  നടത്തനിയനിരുന  എന്നേ  കേഭാരലലാം

കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഷേഭാജഹഭാലനകൂടനി  ഗൂഢഭാകലഭാചേനക്കുറത്തനില്ലപടുത്തഭാന  കവണനി  മനനഃപൂര്വലാം

അറസ്റ്റു ലചേയ്യുകേയുലാം, ഗൂഢഭാകലഭാചേന സഭാപനിക്കഭാന കവണനി പരനിസരത്തുണഭായനിരുന്നേ

കതഭാക്കുസസഭാമനി  എന്നേറനിയലപടുന്നേ  വലക്തനിലയകടനി  കേസഡനിയനിലലടുക്കുകേയുലാം

ലചേയതഭാലണന്നേയ് പറയലപടുന്നേ ആകരഭാപണലത്തക്കുറനിചയ് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  വനിഷേയത്തനില്  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസരുലട  ഗൂഢഭാകലഭാചേന

നടന്നേനിട്ടുകണഭാലയന്നേയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കപഭാലതീസയ് ആസഭാനത്തനിനയ് മുനപനില് 5-4-2017-ാം തതീയതനി മരണലപട ജനിഷ്ണു

പ്രകണഭായനിയുലട ബന്ധുക്കള നടത്തനിയ സമരത്തനിനനിടയനിലുണഭായ സലാംഘര്ഷേത്തനിനയ്

ഇടയനികലയയ്   നുഴഞ്ഞുകേയറനിയതുലാം  മറ്റുലാം  സലാംബന്ധനിചയ്   മമ്പ്യൂസനിയലാം  കപഭാലതീസയ്  കസഷേനനില്

ലലകലാം നമ്പര് 552/2017 u/s 120(B), 143,147,149,283,353  IPC & Sec.39 r/w

121 of KP Act പ്രകേഭാരലാം രജനിസര് ലചേയ കകേസ്സനില് പ്രതനികേളഭായനി 1)  ലകേ. എലാം. ഷേഭാജഹഭാന,

S/o  മുഹമ്മേദഭാലനി,  2)  മനിനനി,  D/o  സഭാവനിത്രനി,  3)  ഷേഭാജനിര്ഖഭാന,   S/o ഹനതീഫ

4) ശതീകുമഭാര്,  S/o സുധഭാകേരന, 5) ഹനിമവല് മകഹശസര ഭദഭാനന്ദ  S/o കഹമചേന്ദ്രന

എന്നേനിവര് ഉളലപടനിട്ടുള്ള കകേസ്സനില് ഗൂഢഭാകലഭാചേനഭാ കുറലാം ചുമത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഇതയ് സലാംബന്ധനിചയ് രജനിസര് ലചേയ കകേസയ് അകനസഷേണഭാവസയനിലഭാണയ്.

(സനി) കമല്പറയുന്നേ കകേസ്സനില്  സനി-ഡനിറയ് ഉകദലഭാഗസനഭായ ഹഭാജഹഭാന പ്രതനിയഭാണയ്.

പ്രസ്തുത കകേസയ് അകനസഷേണഭാവസയനിലഭാണയ്.  അകനസഷേണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നേ മുറയയ്

മഭാത്രകമ കൂടുതല് വനിവരങ്ങള ലവളനിവഭാകുകേയുള. 

(ഡനി&ഇ)  ഇഗൗ കകേസ്സനിലന സലാംബന്ധനിച വനിശദമഭായ അകനസഷേണലാം നടന വരുന. 
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കപഭാലതീസയ് കസഷേനുകേളനില് വനനിതഭാ സഗൗഹൃദ ലസല്ലുകേള

119 (1539) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് കസനയനില് വനനിതഭാ കപഭാലതീസനിനഭായനി ഇകപഭാള
എത്ര ശതമഭാനലാം തസനികേകേളഭാണയ് മഭാറനി വചനിട്ടുള്ളതയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സതീ  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കസനയനില്
വനനിതകേളുലട എണലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന എലനങനിലുലാം നടപടനി സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
കസഷേന ഹഗൗസയ് ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി കൂടുതല് വനനിതകേലള നനിയമനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനനിതകേളക്കയ്  കനലരയുണഭാകുന്നേ  ആകമണങ്ങള  വര്ദനിച്ചുവരുന്നേ
സഭാഹചേരലത്തനില്  കൂടുതല്  വനനിതഭാ  സഗൗഹൃദ  കപഭാലതീസയ്  കസഷേനുകേള  ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ;
ഇലലങനില്  ഓകരഭാ  കപഭാലതീസയ്  കസഷേനനിലുലാം  വനനിതകേളക്കഭായനി  വനനിതഭാ  സഗൗഹൃദ
ലസല്ലുകേള രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ;വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനനിതഭാ  സനിവനില്  കപഭാലതീസയ്  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  4132  തസനികേകേള
നനിലവനിലുണയ്.  കസനയനിലല വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ് സഭാന്നേനിദലലാം  8.25 ശതമഭാനമഭാണയ്.
സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് കസനയനില് വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ് ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് അനുവദനിച
തസനികേകേളലഭാലത പ്രകതലകേ തസനികേകേലളഭാനലാം തലന്നേ മഭാറനി വചനിടനില. 

(ബനി)  വനനിതഭാ കപഭാലതീസുകേഭാരുലട അലാംഗബലലാം ഉയര്ത്തുന്നേതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
30-1-2017-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  380  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസയ്
കകേഭാണ്സബനിളമഭാലരയുലാം 20 വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ് ഹവനില്ദഭാര്മഭാലരയുലാം ഉളലപടുത്തനി
ഒരു വനനിതഭാ  കപഭാലതീസയ് ബറഭാലനിയന രൂപതീകേരനിചയ് ഉത്തരവഭായനിരുന.  കൂടഭാലത,
7  വനനിതഭാ  സബയ്  ഇന സയ് ലപകേ യ്ടര്മഭാലര  കസഷേന  ഹഗൗസയ്  ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി
നനിയമനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി) 2017-2018  നയപ്രഖലഭാപന പ്രസലാംഗത്തനില് തഭാലൂക്കയ് തലത്തനില് വനനിതഭാ
കപഭാലതീസയ് കസഷേന തുടങ്ങുന്നേതനിനുള്ള ശനിപഭാര്ശ നനിലവനിലുണയ്.  ആയതനിനുകവണനി
തുടര്  നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.  കൂടഭാലത,  സലാംസഭാനത്തുള്ള മനിക്കവഭാറുലാം കപഭാലതീസയ്
കസഷേനുകേളനില് സതീ സഗൗഹൃദമഭാക്കുന്നേതനിനയ്  റനിസപ്ഷേന,  വനനിതഭാ  ലഹല്പയ്  ഡസയ്,
കടഭായയ് ലലകറഭാടയ്  കൂടനിയുള്ള  വനിസനികറഴയ്  റൂലാം  മുതലഭായവ  സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനലത്ത
കപഭാലതീസയ് കസഷേനുകേളനില് വനനിതഭാ കപഭാലതീസനിലന്റെ കസവനലാം ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുമുണയ്.
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കപഭാലതീസയ് കസഷേനുകേളനില് കൂടുതല് വനനിതകേലള 
നനിയമനിക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി

120 (1540) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനലത്ത കപഭാലതീസയ് കസഷേനുകേളനില് കൂടുതല് വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ്
(WCPO) മഭാലര നനിയമനിക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നടപടനി  കപഭാലതീസയ്  കസഷേനുകേള  കൂടുതല്  വനനിതഭാ
സഗൗഹൃദമഭാക്കുലമന്നേതനിനഭാല്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  അടനിയനര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സസതീകേരനിച്ചു വരുന.  സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് കസനയനില് വനനിതഭാ
കപഭാലതീസുകേഭാരുലട അലാംഗബലലാം ഉയര്ത്തുന്നേതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  30-1-2017-ലല സ.ഉ
(ലലകേ)നമ്പര്  15/2017/ആഭലനരലാം  പ്രകേഭാരലാം  380  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസയ്  കകേഭാണ്സ
ബനിളമഭാലരയുലാം  20  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസയ്  ഹവനില്ദഭാര്മഭാലരയുലാം  ഉളലപടുത്തനി  ഒരു
വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ് ബറഭാലനിയന രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഘടലാം ഘടമഭായനി അലാംഗബലലാം
കൂട്ടുന്നേതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണയ്. 

കപഭാലതീസയ് ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് ശഭാസതീയ കുറഭാകനസഷേണത്തനിനയ് 
പരനിശതീലനലാം

121 (1541) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  ശഭാസതീയ  കുറഭാകനസഷേണത്തനിനയ്  കൂടുതല്
പരനിശതീലനലാം നല്കുവഭാന സസതീകേരനിച നടപടനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേസകനസഷേണലാം  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമവലാം,  സമയബന്ധനിതവമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നേതനിനുകവണനി  പുതുതഭായനി  എലനങനിലുലാം  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ശഭാസതീയ അകനസഷേണത്തനിനുള്ള പരനികശഭാധനകേളക്കഭായനി എത്ര ലഭാബുകേളഭാണയ്
സലാംസഭാനത്തുള്ളലതന്നേയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  കൂടുതല്  ലഭാബുകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
തയ്യെഭാറഭാകുകമഭാ?
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(എ)  ലഎ.എലാം.ജനി, നഭാഷേണല് കപഭാലതീസയ് അക്കഭാഡമനി, ബനി.പനി.ആര്. &ഡനി.
എന്നേനിവരുലട സഹകേരണകത്തഭാലട എലഭാ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം
സനി.സനി.ടനി.എന.എസയ്.,  ലലസബര് കഫഭാറനസനികയ്, ലലസബര് ലലകലാം, ഡനിസയ് കഫഭാറനസനികേയ്,
എത്തനിക്കല്  ഹഭാക്കനിലാംഗയ്  തുടങ്ങനിയ  വനിഷേയങ്ങള  കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  ശഭാസതീയ
കുറഭാകനസഷേണത്തനിനയ്  കൂടുതല്  പ്രഭാധഭാനലലാം  നല്കുന്നേ  വനിധത്തനില്  ലടയനിനനിലാംഗയ്
കകേഭാഴകേള  നല്കേനി  വരുനണയ്.  കഫഭാറനസനികേയ്  സയനസയ്,  കഫഭാറനസനികേയ്  ലമഡനിസനിന
തുടങ്ങനിയ  വനിഷേയങ്ങളനില്  നനിലവനിലല  അടനിസഭാന  പരനിശതീലന  സനിലബസയ്  പ്രകേഭാരമുള്ള
പരനിശതീലനത്തനിനയ്  പുറകമ  സബയ്  ഇനലസക്ടര്  ലടയനിനനികേളക്കയ്  വനിദഗ്ദ്ധരുലട  കസവനലാം
പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി പ്രകതലകേ പരനിശതീലനവലാം നല്കേനിവരുന.  സനി.ഡനി.റനി.എസയ്.,
ലലഹദരഭാബഭാദയ്,  സനി.ബനി.ലഎ  അക്കഭാഡമനി  ഗഭാസനിയഭാബഭാദയ്  എന്നേനിവനിടങ്ങളനില്
പ്രസ്തുത വനിഷേയവമഭായനി ബന്ധലപടയ് ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് ഇന-സര്വതീസയ് ലടയനിനനിലാംഗയ്
നല്കേനി വരുനണയ്. 

(ബനി)  കകേസകനസഷേണലാം  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന  കുറകൃതലങ്ങളുലട  തതീവ്രത
അനുസരനിചയ്  തരലാംതനിരനിചയ്  അതനിലന്റെ  അകനസഷേണ  ഉകദലഭാഗസലന  പുനര്
നനിര്ണയനിച്ചുലകേഭാണയ് സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  എസയ്.ലഎ.-മഭാര്  അകനസഷേനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്നേ  പല  കകേസ്സുകേളുലാം
ഇനനിമുതല്  സര്ക്കനിള  ഇനലസക്ടര്മഭാര്ക്കഭാണയ്  അകനസഷേണ  ചുമതല.  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം
കുറവഭാളനികേലള ആധുനനികേ രതീതനിയനില് പഴുതടചയ് കചേഭാദലലാം ലചേയ്യുന്നേതനിനഭായനി പ്രകതലകേ
കചേഭാദലലാം ലചേയ്യെല് മുറനികേള സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  തനിരുവനനപുരത്തയ് ഒരു കകേന്ദ്രതീകൃത
കലഭാക്കപയ് ലസന്റെര് സഭാപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കപഭാലതീസയ്
കസനയുലട  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ബന്ധലപട  വനിഷേയങ്ങളനില്
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള കപഭാലതീസയ്  ലടയനിനനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജയ്,  കകേരള  കപഭാലതീസയ്
അക്കഭാഡമനി.,  ലഎ.എലാം.ജനി.  എന്നേതീ  സലാംസഭാനത്തനിനകേലത്ത  പരനിശതീലന  സഭാപനങ്ങള
വഴനിയുലാം  സര്ദഭാര്   വലഭഭായയ്  പകടല്  നഭാഷേണല്  കപഭാലതീസയ്  അക്കഭാഡമനി-ലലഹദരഭാബഭാദയ്,
കനഭാര്ത്തയ്  ഇഗൗകസണ്  കപഭാലതീസയ്  അക്കഭാഡമനി-കമഘഭാലയ,  ലസനടല്  ഡനിറക്ടതീവയ്
ലടയനിനനിലാംഗയ്   സ്കൂള-ലലഹദരഭാബഭാദയ്,   സനി.ബനി.ലഎ.  അക്കഭാഡമനി-ഗഭാസനിയഭാബഭാദയ്,
LNJN  NICFS-നമ്പ്യൂഡല്ഹനി  തുടങ്ങനിയ  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  പുറത്തുള്ള  വനിവനിധ  പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രങ്ങളനില് അയചയ്  കപഭാലതീസുകദലഭാഗസര്ക്കയ്  ആധുനനികേ പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി
വരുന. 

(സനി)  കപഭാലതീസയ് വകുപനിനയ് കേതീഴനില് തനിരുവനനപുരത്തയ് കസറയ് കഫഭാറനസനികേയ്
സയനസയ് ലകബഭാറടറനിയുലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കേണ്ണൂര് എന്നേനിവനിടങ്ങളനില് ഓകരഭാ റതീജനിയണല്
കഫഭാറനസനികേയ്  സയനസയ്  ലകബഭാറടറനികേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുന.   ലകേഭാചനിയനില്
തുടങ്ങഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേ റതീജനിയണല്  കഫഭാറനസനികേയ്  സയനസയ്  ലകബഭാറടറനിയുലട
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന. 
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കപഭാലതീസയ് അതനികമങ്ങളലക്കതനിലര കേലാംലപയനിന്റെയ് അകതഭാറനിറനിക്കയ് 
ലഭനിച പരഭാതനികേള

122 (1542) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വന്നേതനിനുകശഷേലാം  കപഭാലതീസയ്  അതനികമങ്ങലള  കുറനിചയ്
കപഭാലതീസയ് കേലാംലപയനിന്റെയ് അകതഭാറനിറനിക്കയ് എത്ര പരഭാതനികേളഭാണയ് ലഭനിചതയ് എന്നേറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

(ബനി)  പരഭാതനികേളനിനകമല് ഇതുവലര സകേലക്കഭാണ നടപടനികേള എലനലഭാമഭാലണന്നേയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇനകനിലമന്റെയ് തടയല്, സഭാനക്കയറലാം തടയല്, സലലാം മഭാറലാം തുടങ്ങനിയ
ഏലതങനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള കുറലാം ലചേയ ഏലതങനിലുലാം കപഭാലതീസു
കേഭാര്ലക്കതനിലര സകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  719 പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  369  പരഭാതനികേള  തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനില്  17  കകേസ്സുകേളനില്
കപഭാലതീസുകേഭാര്ലക്കതനിലര  നടപടനി  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ശനിക്ഷഭാ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാന ആവശലലപടുന്നേ കകേസ്സുകേളനില് ബന്ധലപട കപഭാലതീസുകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര
അചടക്ക  നടപടനികേളുലാം  മറയ്  നനിയമ  നടപടനികേളുലാം  ബന്ധലപട  നനിയമന  അധനികേഭാരനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 

(സനി)  ഇനകനിലമന്റെയ്  തടയല്,  നഷ പരനിഹഭാരലാം,  അചടക്ക നടപടനി  എന്നേനിവ
ശനിപഭാര്ശ  ലചേയനിട്ടുള്ള  കസറയ്  കേലാംലപയനിന്റെയ്  അകതഭാറനിറനിയുലട  ഉത്തരവകേളനില്  നടപടനിലയടുക്കഭാന
ബന്ധലപട യണനിറയ്  കമധഭാവനികേളക്കയ്  സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനി നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  

സഭാലാംസണ് & സണ്സയ് ബനില്കഡഴനിലനതനിലരയുള്ള പരഭാതനി

123 (1543) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലത്തനിനയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

സഭാലാംസണ് & സണ്സയ് ബനില്കഡഴയ് ആന്റെയ് ലഡവലകപഴനിലന്റെ അപഭാര്ടയ്ലമനകേള
ബുക്കയ്  ലചേയനിട്ടുള്ളവര്ക്കയ്  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുള്ള  തതീയതനി  കേഴനിലഞ്ഞങനിലുലാം  അപഭാര്ടയ്ലമനകേള
സകേമഭാറനിയനിടനില എന്നേതയ് സലാംബന്ധനിച പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
എനയ് നടപടനിയഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരലത്തനില് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; സഭാലാംസണ് & സണ്സനിലനതനിലര കനിമനിനല് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ഉണയ്.  ഇഗൗ  വനിഷേയവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  തനിരുവനനപുരലാം  സനിറനിയനില്
കപരൂര്ക്കട കപഭാലതീസയ് കസഷേന പരനിധനിയനില് 10  കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണയ്.
പ്രസ്തുത സഭാപനത്തനിലന്റെ നടത്തനിപ്പുകേഭാരഭായ കജഭാണ് കജക്കബയ്, സഭാമുവല് കജക്കബയ്,
ധനല കമരനി വര്ഗ്ഗതീസയ് എന്നേനിവലര അറസയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.  കേമ്പനനിയുലട ലചേയര്മഭാനഭായ
കജക്കബയ്  സഭാലാംസണ്  മുനകൂര്  ജഭാമലത്തനിനഭായനി  ബഹു.  കകേരള  ലലഹകക്കഭാടതനിലയ
സമതീപനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി  അറനിവഭായനിട്ടുണയ്.  ഇതുസലാംബന്ധനിച  കകേസ്സുകേള  ഇകപഭാള
തനിരുവനനപുരലാം ജനിലഭാ ലലകലാം ബഭാഞയ് അസനിസന്റെയ് കേമ്മേതീഷേണറുലട കനതൃതസത്തനിലുള്ള ഒരു
ലസഷേലല് ടതീലാം ഉഗൗര്ജ്ജനിതമഭായനി അകനസഷേണലാം നടത്തനി വരുന. 

ആറന്മുള നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് കപഭാലതീസനിലനതനിരഭായ 
കകേസ്സുകേള

124 (1544) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നേ കശഷേലാം  ആറന്മുള  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ കപഭാലതീസയ് കസഷേനുകേളനിലല ജതീവനക്കഭാര്ലക്കതനിലര
എത്ര കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണയ്; ഏലതഭാലക്ക കകേസ്സുകേള; ഇതനില് സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എലനലഭാമഭാണയ്;  കകേസ്സുകേളനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ള കപഭാലതീസുകേഭാര് എത്ര  ;
മറ്റുജതീവനക്കഭാര് എത്ര; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ആറന്മുള നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല കപഭാലതീസയ് കസഷേനുകേളനില് നനിലവനില്
എത്ര  കകേസ്സുകേള  നടപടനിലയടുക്കഭാലത  കേനിടക്കുനണയ്;  ആയതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ആറന്മുള നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല കപഭാലതീസയ് കകേസ്സുകേളനില് ഒളനിവനില്
കപഭായവര്  ആലരഭാലക്ക;  ഇവലര  പനിടനികൂടുവഭാന  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഗൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  ആറന്മുള  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ  ആറന്മുള,  കകേഭായനിപ്രലാം,  പത്തനലാംതനിട  എന്നേതീ  കപഭാലതീസയ്  കസഷേനുകേളനിലല
കപഭാലതീസുകദലഭാഗസര്ക്കയ് എതനിലരകയഭാ മറയ്  സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ലക്കതനിലരകയഭാ
പ്രസ്തുത കപഭാലതീസയ് കസഷേനുകേളനില് കകേസ്സുകേള ഒനലാം രജനിസര് ലചേയനിടനില. 

(ബനി)  ആറന്മുള, കകേഭായനിപ്രലാം, പത്തനലാംതനിട എന്നേതീ കപഭാലതീസയ് കസഷേനുകേളനില്
നടപടനി സസതീകേരനിയഭാത്ത കകേസ്സുകേള ഒനലാം നനിലവനിലനില. 
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(സനി) ആറന്മുള നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ ആറന്മുള, കകേഭായനിപ്രലാം,
പത്തനലാംതനിട  എന്നേതീ  കപഭാലതീസയ്  കസഷേനുകേളനിലഭായനി  IPC+SLL  പ്രകേഭാരലാം  ആലകേ
8967  കകേസ്സുകേള  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുണയ്.  62  കകേസ്സുകേളനിലല  പ്രതനികേലള  ഇനനിയുലാം
അറസയ് ലചേകയ്യെണതുണയ്.  അകനസഷേണത്തനില് ആറന്മുള കപഭാലതീസയ് സകറഷേന ലലകലാം
1868/16 u/s 376 IPC & POCSO Act  പ്രകേഭാരമുള്ള കകേസ്സനിലല പ്രകേഭാശയ്,  കുറനിചനിമുടലാം
എന്നേ പ്രതനി ഒളനിവനില് കപഭായനിട്ടുള്ളതഭായനി അറനിവഭായനിട്ടുണയ്.  ടനിയഭാലള കേലണത്തുന്നേതനിനഭായനി
ശഭാസതീയ പരനികശഭാധന ഉളലപലടയുള്ള ഉഗൗര്ജ്ജനിതമഭായ അകനസഷേണലാം നടത്തനി വരുന. 

കകേഭാടയലാം ജനിലയനില് വതീടയ് ആകമനിചതഭായനി പരഭാതനി

125 (1545) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേഭാടയലാം ജനിലയനില് അയര്ക്കുന്നേലാം കപഭാലതീസയ് കസഷേന അതനിര്ത്തനിയനില്
24-3-2017  രഭാത്രനി  11.45-നയ്  പുളനിങ്ങഭാത്തനില്  ഏലനിക്കുടനിയുലട  മകേന  ജയനിലാംസനിലന്റെ വതീടയ്
ആകമനിചതഭായനി പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില് എനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു എന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ സലാംഭവത്തനില് ആരുലടലയഭാലക്ക കപരനില് കകേസയ് എടുത്തുലവനലാം
ഏലതലല്ല്ഭാലാം വകുപ്പുകേള അനുസരനിചഭാണയ് കകേസയ് എടുത്തലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ആലരലയഭാലക്ക അറസയ് ലചേയനിട്ടുണയ്;

(ഇ)  അറസയ്  ലചേയനിടനിലഭാത്ത  പ്രതനികേലള  അറസയ്  ലചേയ്യുവഭാനുലാം  തുടര്നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം സർക്കഭാർ തയ്യെഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി&സനി)  പരഭാതനി സലാംബന്ധനിചയ് അയര്ക്കുന്നേലാം കപഭാലതീസയ് കസഷേന ലലകലാം
നമ്പര് 303/17/u/s 143, 147, 148, 324, 294 (b), 506(ii), 427, 452, 308  & 149
IPC  ആയനി  കകേസയ്  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുള്ളതുലാം  ടനി  കകേസനില്  1)  സന്ദതീപയ്,  S/o
സഹകദവന 2) ലജയനിലാംസയ് മഭാതദ്യു ,   S/o മഭാതദ്യു ലഎസകേയ് 3) അരവനിന്ദയ് @  കേണന,
S/o  വനിജയന  4)  കജഭാസയ്  ലകേ.  ലസബഭാസലന  @കജഭാര്ജ്ജയ്,   S/o  കദവസല,  5)
സനിജനി കജഭാര്ജ്ജയ്, S/o കജഭാര്ജ്ജയ് കജഭാണ് എന്നേനിവരുലാം കേണഭാലറനിയഭാവന്നേ 10-ഓളലാം
കപരുമഭാണയ് ഇഗൗ കകേസ്സനിലല പ്രതനികേള.

(ഡനി&ഇ)  ആലരയുലാം  അറസയ്  ലചേയനിടനില.   പ്രതനികേള ഒളനിവനിലഭായതനിനഭാലുലാം,
പ്രതനികേളുലട  ജഭാമലഭാകപക്ഷ  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  ലലഹകക്കഭാടതനി  മുമ്പഭാലകേ
പരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുന്നേതനിനഭാലുലാം  പ്രതനികേലള  അറസയ്  ലചേയ്യുവഭാന  സഭാധനിചനിടനില.
ബഹുമഭാനലപട കകേഭാടതനിയുലട ഉത്തരവയ് അനുസരനിചയ് തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണയ്. 
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കപഭാലതീസയ് കസഷേനുകേളനിലുലാം മറ്റുലാം കൂടനിയനിടനിരനിക്കുന്നേ ലതഭാണനി 
മുതലുകേള കലലലാം ലചേയയ് വനില്ക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി

126 (1546) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിലല  കപഭാലതീസയ്  കസഷേനുകേളനിലുലാം  കേളക്ടകററയ്,  മറയ്  റവനമ്പ്യൂ
ആസഭാനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവയുലട  പരനിസരത്തുലാം  വഭാഹനങ്ങള  ഉളലപലടയുളള  നനിരവധനി
ലതഭാണനിമുതലുകേള  വളലരകയലറ  മഭാര്ഗ്ഗതടസ്സവലാം  ശലലമഭാവകേയുലാം  ഇവ  ഉപകയഭാഗ
ശൂനലമഭായനി നശനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നേതയ് സര്ക്കഭാരനിന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  ലതഭാണനിമുതലുകേള  നനിശനിത  കേഭാലയളവനിനുകശഷേലാം  കലലലാം
ലചേയയ്  വനില്ക്കുന്നേതനിനുലാം  ഈ  തുകേ  സര്ക്കഭാര്  അക്കഗൗണനികലഭാ  ടഷേറനിയനികലഭാ
സൂക്ഷനിക്കുന്നേതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കകേസ്സനിനയ് വനിധനി ലഭനിക്കുകമ്പഭാള അര്ഹരഭായവര്ക്കയ് ഈ തുകേ നല്കുന്നേതയ് ഏലറ
പ്രകയഭാജനകേരമഭാകുലമന്നേയ് സർക്കഭാർ കേരുതുനകണഭാ;

(ഡനി)  സലപരനിമനിതനി കേഭാരണലാം വതീര്പ്പുമുട്ടുന്നേ ഇത്തരലാം ഓഫതീസുകേളുലട സല
സഗൗകേരലലാം  ലമചലപടുത്തുന്നേതനിനയ്  എലനലഭാലാം  ബദല്  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുറകൃതലവമഭായനി  ബന്ധലപട്ടുലാം  ഉകപക്ഷനിക്കലപട  നനിലയനിലുലാം  സലാംശയകേരമഭായ
സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം  കേഭാണലപടുന്നേ  വഭാഹനങ്ങള  കകേസയ്  അകനസഷേണത്തനിനുലാം  മറ്റു
ലതളനിവയ്  കശഖരണത്തനിനുലാം  കവണനി  ബനവസ്സനില്  എടുക്കുകേയുലാം  കകേഭാടതനിയുലട
അനുമതനികയഭാടുകൂടനി ബന്ധലപട ഓഫതീസയ് പരനിസരത്തുലാം ഇതനിനുകവണനി പ്രകതലകേലാം
കവര്തനിരനിചനിരനിക്കുന്നേ സലത്തുലാം സൂക്ഷനിക്കഭാറുണയ്.  ഇതനിലന്റെ ബഭാഹുലലലാം നനിമനിത്തലാം
വഭാഹനങ്ങള  സൂക്ഷനിക്കുന്നേ  സലങ്ങള  തനിങ്ങനി  നനിറയുകേയുലാം  ബുദനിമുട്ടുകേള
ഉണഭാവകേയുലാം കകമണ നശനിച്ചുകപഭാവകേയുലാം ലചേയ്യുന്നേതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  

(ബനി)  ലതഭാണനിമുതല് ഒഴനിലകേയുള്ളവ കലലലാം ലചേയവനില്ക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു  വരുനണയ്.  15-12-2014-ലല  ജനി.ഒ.(എലാംഎസയ്)550/2014/ഫനിന.  പ്രകേഭാരലാം
വഭാഹനങ്ങള കലലലാം ലചേയ്യെഭാന ബഭാലാംഗ്ലൂര് ആസഭാനമഭായനി എലാം.എസയ്.റനി.സനി ലനിമനിറഡയ്
മുകഖന  e-auction  നടത്തുന്നേതനിനയ്  മൂന്നേയ്  വര്ഷേകത്തക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  കേരഭാറനില്
ഏര്ലപടനിട്ടുണയ്. പ്രസസ്തുത സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം അനുസരനിച്ചു  e-auction നടത്തുന്നേതനിനയ് എലഭാ
ജനിലഭാ കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനികേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 
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(സനി)  കകേസ്സനിലന്റെ വനിധനി ലഭലമഭാകുന്നേ മുറയയ് ഇതയ് സലാംബന്ധനിചയ് പരനികശഭാധനിച്ചു
തതീരുമഭാനനിക്കുന്നേതഭാണയ്. 

(ഡനി)  പനിടനിലചടുക്കുന്നേ  വഭാഹനങ്ങള  സൂക്ഷനിക്കുന്നേ  സലലാം  പ്രകതലകേലാം
കേലണത്തുന്നേതനിനഭായനി  ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്  WP(C)26277/2014
ആയനി  ഒരു  കകേസയ്  തതീര്പഭാക്കുകേയുലാം  ആയതനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നേ  പ്രകേഭാരലാം  പ്രകതലകേലാം
പ്രകതലകേലാം സലങ്ങള കേലണത്തഭാന സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

കേഭായലാംകുളലാം കപഭാലതീസയ് കസഷേനയ് അടനിസഭാന സഗൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുന്നേതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള

127 (1547) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  കപഭാലതീസയ്  കസഷേനനില്  മതനിയഭായ  സലസഗൗകേരലങ്ങള
ഇലഭാത്തതനിനഭാല് വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ്  ഓഫതീസര്മഭാര്  അടക്കമുള്ള ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
ഏലറ ബുദനിമുട്ടുണയ് എന്നേ വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഈ  കസഷേനയ്  മതനിയഭായ  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുന്നേതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മതനിയഭായ സഗൗകേരലങ്ങളനില എന്നേ കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിടനില. 

(ബനി)  (എ) യുലട ലവളനിചത്തനില് ബഭാധകേമല. 

ജൂനനിയര് ലഹല്ത്തയ് നഴ യ് ജഗദതീശലന്റെ ആതഹതല

128 (1548) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്  ജൂനനിയര് ലഹല്ത്തയ് കനഴയ്  കഗ്രഡയ്  II
ആയനി  കജഭാലനി  ലചേയനിരുന്നേ  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  സസകദശനി  ജഗദതീശന  എന്നേ  വലക്തനി
തനിരുവനനപുരലത്ത കലഭാഡ്ജനില് തൂങ്ങനിമരനിച വനിഷേയലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണഭാ;

(ബനി)  ഇഗൗ  മരണലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  അകനസഷേനിക്കണലമന്നേഭാവശലലപടയ്  ആലരങനിലുലാം
പരഭാതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  സമഭാന  തസനികേയനില്  തഭാത്കേഭാലനികേ
അടനിസഭാനത്തനില് കജഭാലനി ലചേയവലര സനിരലപടുത്തനി തരഭാലമന്നേയ് പറഞ്ഞയ് പണലാം
സസരൂപനിചയ്  നല്കേനിയ ഇടനനിലക്കഭാരന എന്നേ നനിലയനില്  കേബളനിപനിക്കലപടതഭാണയ്
ജഗദതീശലന്റെ  മരണത്തനിനനിടയഭാക്കനിയലതന്നേ  പത്രവഭാര്ത്ത  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില്  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിച  അകനസഷേണത്തനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.   ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  തമ്പഭാനൂര്  കപഭാലതീസയ്  കസഷേന

ലലകലാം  നമ്പര്  418/2017  u/s174  CrPC  പ്രകേഭാരലാം  കകേസയ്  രജനിസര്  ലചേയയ്  അകനസഷേണലാം

നടത്തനി അനനിമ റനികപഭാര്ടയ് കകേഭാടതനി മുമ്പഭാലകേ സമര്പനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ഇല. 

(സനി)  ഇത്തരലമഭാരു  പത്രവഭാര്ത്ത  ശദയനില്ലപടനിടനില.  എന്നേഭാല്  10  മഭാസലത്ത

ശമ്പളലാം  നല്കേഭാലത  കജഭാലനിയനില്  നനിനലാം  പനിരനിച്ചുവനിട  മകനഭാവനിഷേമത്തനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്

ആകരഭാഗലവകുപനിലല  കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാരനഭായനിരുന്നേ  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്   തൃക്കരനിപ്പൂര്

സസകദശനി  ജഗദതീഷേയ്  തനിരുവനനപുരലാം  തമ്പഭാനൂര്  അരനികസഭാ  ജലാംഗ്ഷേനനിലുള്ള  ഒരു

കലഭാഡ്ജയ് മുറനിയനില് തൂങ്ങനിമരനിചതഭായ പത്രവഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. 

വടകേരയനിലല കചേഭാമ്പഭാല് കപഭാലതീസയ് കസഷേനലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

129 (1549) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .  നഭാണു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വടകേരയനിലല  കചേഭാമ്പഭാല്  കപഭാലതീസയ്  കസഷേനയ്  സസനമഭായനി  ലകേടനിടലാം

പണനിയുന്നേതനിനഭായനി ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തനില് നനികന്നേഭാ കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തനില് നനികന്നേഭാ സലലാം

ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  കസഷേലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  എകപഭാള

ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാകുലമന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അഴനിയര് വനികലജനില് റതീ-സര്കവ നമ്പര് 28/3-ല് ഉളലപട 13.50 ലസന്റെയ്

പഞഭായത്തയ് ഭൂമനി കചേഭാമ്പഭാല കപഭാലതീസയ് കസഷേന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി കപഭാലതീസയ്

വകുപനിനയ് ഉപകയഭാഗഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  

(ബനി)  MoPF 2014-15  (കസറയ്  ലഷേയര്)-ല് ഉളലപടുത്തനി  50  ലക്ഷലാം രൂപ

ലചേലവനില് കചേഭാമ്പഭാല കപഭാലതീസയ് കസഷേന ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

195/2020
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അങമഭാലനി മണ്ഡലത്തനില് കപഭാലതീസയ് കേസഭാര്കടഴകേള 

പണനിയുന്നേതനിനയ് നടപടനി

130 (1550) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അങമഭാലനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  വനിവനിധ  കസഷേനുകേളനിലല

കപഭാലതീസയ് കസനഭാലാംഗങ്ങളക്കയ് കജഭാലനി സലങ്ങളക്കയ് സമതീപലാം കുടുലാംബകത്തഭാലടഭാപലാം

തഭാമസനിക്കുന്നേതനിനുള്ള സര്ക്കഭാര് സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒനലാം തലന്നേയനില എനള്ളതയ്

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) അങമഭാലനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് വനിവനിധ കസഷേനുകേളനിലഭായനി എത്ര

പുരുഷേ, വനനിത ജതീവനക്കഭാര് ഉലണന്നേയ് തസനികേ തനിരനിചയ് വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അങമഭാലനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  വഭാടകേ  ലകേടനിടങ്ങളുലട  ലഭലതക്കുറവലാം,

ഉയര്ന്നേ വഭാടകേ നനിരക്കുലാം പരനിഗണനിചയ് കപഭാലതീസയ് കസനഭാലാംഗങ്ങളക്കഭായനി പുതുതഭായനി

കപഭാലതീസയ്  കേസഭാര്കടഴകേള  നനിർമ്മേനിക്കണലാം  എന്നേയ്  അഭലര്തനിചയ്  നനിയമസഭഭാലാംഗലാം

നല്കേനിയ  നനികവദനത്തനികന്മല്  എനയ്  നടപടനിയഭാണയ്  സകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതയ്  എന്നേയ്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് കപഭാലതീസനിലന്റെ

ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനുലാം ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുമഭായനി നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളലതന്നേയ്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  മണ്ഡലത്തനിലന്റെ  ലപഭാതു  ആവശലലാം  പരനിഗണനിചയ്  സല  സഗൗകേരലമുള്ളനിടത്തയ്

കപഭാലതീസയ്  കേസഭാര്കടഴകേള പണനിയുന്നേതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അങമഭാലനിയനില്  കേസഭാര്കടഴകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള

വകുപ്പുതലത്തനില് സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  അങമഭാലനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  വനിവനിധ  കസഷേനുകേളനിലഭായനി

തഭാലഴപറയുന്നേ പുരുഷേ, വനനിതഭാ ജതീവനക്കഭാര് പ്രവൃത്തനിലയടുത്തുവരുന.
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സബയ് ഇനലസക്ടര് - 19

സതീനനിയര് സനിവനില് കപഭാലതീസയ് ഓഫതീസര് - 32

സനിവനില് കപഭാലതീസയ് ഓഫതീസര് - 120

വനനിതഭാ സതീനനിയര് സനിവനില്കപഭാലതീസയ് ഓഫതീസര് - 1

വനനിതഭാ സനിവനില് കപഭാലതീസയ് ഓഫതീസര് - 26 

(സനി)  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്  തയ്യെഭാറഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള
എറണഭാകുളലാം റൂറല് ജനിലഭാ കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനി തലത്തനില് സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി)  47 കകേഭാടനി രൂപ നതീക്കനിവചനിട്ടുണയ്.

(ഇ)  എറണഭാകുളലാം  റൂറല്  ജനിലയനില്  കേസഭാര്കടഴയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള കസറയ് കപഭാലതീസയ് ചേതീഫനില് നനിനലാം ലഭനിക്കുന്നേ മുറയയ് പരനികശഭാധനി
ക്കഭാവന്നേതഭാണയ്. 

തതീവ്രവഭാദ-മതമഗൗലനികേവഭാദ-നനികരഭാധനിത സലാംഘടനകേളുലട 
പ്രവര്ത്തനലാം

131 (1551) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് ഐ.എസയ്.  തുടങ്ങനി ഏലതലഭാലാം തതീവ്രവഭാദ-മതമഗൗലനികേവഭാദ-
നനികരഭാധനിത സലാംഘടനകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം രഹസലമഭായുലാം  പരസലമഭായുലാം  കേഴനിഞ്ഞ
5 വര്ഷേമഭായനി നടന വരുന; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം സലാംഘടനകേളനില് ആകൃഷരഭായനി സലാംസഭാനത്തയ് നനിനലാം എത്ര
കപലര  കേഭാണഭാതഭായനി  എനലാം  ഇതു  സലാംബന്ധനിചയ്  എലനലഭാലാം  കകേന്ദ്ര/സലാംസഭാന
അകനസഷേണങ്ങള നടന എനലാം ഇപ്രകേഭാരലാം കേലണത്തനിയ വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം
എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില് സലാംസഭാനത്തയ് നനിനലാം കേഭാണഭാതഭായവരനില് എത്ര കപര്
മരണലപടതഭായനി ആഭലനര വകുപനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്;

(ഡനി) സലാംസഭാനത്തയ് മതപരനിവര്ത്തനലാം രഹസലമഭായനി നടത്തുന്നേ മതമഗൗലനികേ
സലാംഘങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേതയ് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുകവഭാ;  എങനില് കേഴനിഞ്ഞ 5
വര്ഷേമഭായനി  എത്ര  കപര്  സലാംസഭാനത്തയ്  മതപരനിവര്ത്തനത്തനിനയ്  വനികധയരഭായനി
എന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസഭാമനികേയ്  കസറയ്,  മഭാകവഭായനിസയ്  തുടങ്ങനിയ  നനികരഭാധനിത  തതീവ്രവഭാദ
സലാംഘടനകേളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംസഭാനത്തയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി&സനി) ഇസഭാമനികേയ്  കസറയ്  സലാംഘടനയനില് ആകൃഷരഭായനി സലാംസഭാനത്തുനനിനലാം
22  ഓളലാം  കപലര  കേഭാണഭാതഭായനിട്ടുള്ളതഭായനി  അറനിവഭായനിട്ടുണയ്.   ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്
രജനിസര് ലചേയ കകേസ്സുകേള ഇകപഭാള എന.ലഎ.എ.-യുലട അകനസഷേണത്തനിലഭായതനിനഭാല്
മറയ്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നേതയ്  ഉചേനിതമല.  കേഭാണഭാതഭായനിട്ടുള്ള  രണയ്  കപര്
മരണലപടതഭായനി അറനിവഭായനിട്ടുലണങനിലുലാം ഇക്കഭാരലലാം സനിതതീകേരനിചനിടനില. 

(ഡനി)  ചേനില  സലാംഘങ്ങള  ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നേതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  എന്നേഭാല് ഇതുസലാംബന്ധനിച കേണക്കുകേള ലഭലമല.  

ലചേറനിയനഭാടയ് സ്കൂളനില് സ്റ്റുഡന്റെയ് കപഭാലതീസനിനയ് ഗ്രഭാന്റെയ് അനുവദനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
കേഭാലതഭാമസലാം

132 (1552) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് സ്കൂളുകേളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ സ്റ്റുഡന്റെയ് കപഭാലതീസയ് കകേഡറയ്
(എസയ്.പനി.സനി.)-നയ്  ഗ്രഭാന്റെയ്  അനുവദനിക്കുന്നേതനിനയ്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുന്നേതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ലചേറനിയനഭാടയ്  എസയ്.എൻ.  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളനില്  മൂന്നേയ്  വര്ഷേലാം
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലാം പ്രസ്തുത ഗ്രഭാന്റെയ് അനുവദനിയഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ സ്കൂളനില് പ്രസ്തുത ഗ്രഭാന്റെയ് എന്നേയ് അനുവദനിയലമന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  പുതനിയ എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളനികലയയ്  സ്റ്റുഡന്റെയ് കപഭാലതീസയ് കകേഡറയ്
പദതനി  വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന  2014-15-ല് സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് ഫണയ് അനുവദനിചനിരുന്നേനില.
എന്നേഭാല് 15-7-2014-ലല എസയ്.പനി.സനി.  ഉന്നേതതല കയഭാഗതതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം എസയ്.പനി.സനി.
യണനിറയ് അനുവദനിക്കുകമ്പഭാള  ആവശലമഭായനി വരുന്നേ ലചേലവയ് സ്കൂള അധനികേഭാരനികേള
തലന്നേ വഹനികക്കണതഭാലണന്നേ വലവസയനിലഭാണയ് ലചേറനിയനഭാടയ് എസയ്.എന. ഹയര്
ലസക്കന്റെറനി സ്കൂള ഉളലപലടയുള്ള എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളക്കയ് എസയ്.പനി.സനി.  പദതനി
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന അന്നേയ്  അനുവഭാദലാം  നല്കേനിയതയ്.  കമല്പറഞ്ഞ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  സ്കൂളുകേളക്കഭായനി  ഫണയ്  അനുവദനിച്ചു  നല്കുന്നേതുവലര
ആവശലമഭായനി വരുന്നേ ചേനിലവകേള സ്കൂള അധനികേഭാരനികേള തലന്നേ വഹനികക്കണതഭാണയ്.
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രഭാഷ്ട്രതീയ ലകേഭാലപഭാതകേങ്ങള

133 (1553) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലത്തനിനയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറ  കശഷേലാം  സലാംസഭാനത്തുണഭായ  രഭാഷ്ട്രതീയ
ലകേഭാലപഭാതകേങ്ങള എത്ര; ഇവയുലട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

12 രഭാഷ്ട്രതീയ ലകേഭാലപഭാതകേങ്ങള നടന്നേനിട്ടുണയ്.

കേണ്ണൂര് - 6

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് - 2

പഭാലക്കഭാടയ് - 2

കകേഭാടയലാം - 1

ലകേഭാലലാം - 1

ലവള്ളഭായണനി കക്ഷകത്രഭാതവത്തനിലല സലാംഘര്ഷേലാം

134 (1555) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കനമലാം  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ലവള്ളഭായണനി  കക്ഷകത്രഭാതവകത്തഭാടനു
ബന്ധനിചയ്  കക്ഷത്ര  ഭഭാരവഭാഹനികേള  നഭാടനിയ  ലകേഭാടനികേളക്കയ്  മുകേളനില്  ഡനിസവ.എഫയ്.ഐ.-ക്കഭാര്
അവരുലട  ലകേഭാടനികേള സഭാപനിചയ്  മനപ്പൂര്വലാം  സലാംഘര്ഷേമുണഭാക്കഭാന ശമനിചതഭായ
ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില് ഇത്തരലാം പ്രവൃത്തനികേള ലചേയവര്ലക്കതനിലര  എനയ്  നടപടനിയഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം ഇലലങനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാത്തതയ് എന്തുലകേഭാലണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലവള്ളഭായണനി  കദവനി  കക്ഷത്രത്തനിലല  കേഭാളനിയടയ്  മകഹഭാതവവമഭായനി
ബന്ധലപടയ് കക്ഷത്ര ഭഭാരവഭാഹനികേള (കദവസസലാം കബഭാര്ഡയ്) ലകേഭാടനികേള ലകേടനിയനിടനില.
എന്നേഭാല്  വനിവനിധ  രഭാഷ്ട്രതീയ  മത  സലാംഘടനകേള  പ്രസ്തുത  കക്ഷത്രത്തനിലല
ഉതവകത്തഭാടനുബന്ധനിചയ്  ലകേഭാടനികേള  സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.
ഇതനികനഭാടയ് അനുബന്ധനിചയ് ഇഗൗ കമഖലയനില് ഉണഭായ സലാംഘര്ഷേലാം തനിരുവനനപുരലാം



198 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  3, 2017

ജനിലഭാ കേളക്ടറുലട കചേമ്പറനില് വചയ് ചേര്ച നടത്തുകേയുലാം ചേര്ചയുലട അടനിസഭാനത്തനില്
3-3-2017-ലല  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുലട  നമ്പര്  എസയ്.11/14366/2017
എന്നേ ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ലവള്ളഭായണനി കദവതീകക്ഷത്രത്തനിലല ഉതവ
കമഖലയനിലല ലകേഭാടനികതഭാരണങ്ങള നതീക്കലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം ജനിലഭാ കേളക്ടറുലട ഉത്തരവനിന പ്രകേഭാരലാം ലകേഭാടനി കതഭാരണങ്ങള
നതീക്കനിയതനില് പ്രതനികഷേധനിചയ് ഒരു വനിഭഭാഗലാം രഭാഷ്ട്രതീയപ്രവര്ത്തകേര് കനമലാം കപഭാലതീസയ്
കസഷേനയ് മുനവശലാം കറഭാഡയ് ഉപകരഭാധനിചതനികലയയ് കനമലാം കപഭാലതീസയ് കസഷേന ലലകലാം
568/17 u/s 143, 147, 149, 283, 188  IPC & Sec.39 r/w 120(b) KP Act പ്രകേഭാരലാം കകേസയ്
രജനിസര്  ലചേയയ്  അകനസഷേണലാം  നടത്തനിവരുന.  വതീണ്ടുലാം  ലകേഭാടനി  കതഭാരണങ്ങള
ലകേടനിയതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് സലാംഘര്ഷേഭാവസ ഉണഭാവകേയുലാം ആയതനികലയയ് കനമലാം
കപഭാലതീസയ് കസഷേന ലലകലാം 641/17 u/s 294 (b), 323, 324, 308, 427 & 34 IPC
&  Sec.3(i)x  SC/ST  Act  പ്രകേഭാരലാം  കകേസയ്  രജനിസര്  ലചേയയ്  അകനസഷേണലാം
നടത്തനിവരനികേയുലാം ലചേയ്യുനണയ്.  

സനിരമഭായനി കുറകൃതലങ്ങളനില് ഏര്ലപടുന്നേ വനിദലഭാര്തനികേളലക്കതനിലര
അക്കഭാഡമനികേയ് നടപടനി

135 (1556) ശതീ  .    ഷേഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനിദലഭാര്തനി  രഭാഷ്ട്രതീയത്തനിലന്റെ  കപരനില്  സനിരമഭായനി  കുറകൃതലങ്ങളനില്
ഏര്ലപടുന്നേ  വനിദലഭാര്തനികേളലക്കതനിലര  അക്കഭാഡമനികേയ്  നടപടനി  ആവശലപടയ്
കപഭാലതീസയ് യണനികവഴനിറനി അധനികൃതര്ക്കയ് കേലത്തഴുതനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  ഇതനിനുള്ള  പ്രകതലകേ  സഭാഹചേരലലമലനനലാം  എത്ര

വനിദലഭാര്തനികേളലക്കതനിലര പ്രസ്തുത നടപടനി സസതീകേരനിക്കണലമന്നേഭാണയ് ആവശലലപടനിട്ടുള്ളലതനലാം

അവര്  ഏതയ്  വനിദലഭാര്തനി  സലാംഘടനകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേവരഭാലണനലാം

ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  കേത്തുകേലളഭാനലാം  കപഭാലതീസയ്  യണനികവഴനിറനി  അധനികൃതര്ക്കയ്

നല്കേനിയനിടനില. 

(ബനി)  ബഭാധകേമല. 
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കപഭാലതീസനില് കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളുലട നനിയമനപടനികേ സലാംബന്ധനിച

ആകക്ഷപങ്ങള

136 (1557) ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  കപഭാലതീസനില്  എത്ര  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളുലട  നനിയമനലാം

നടത്തനിയനിട്ടുലണന്നേയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത നനിയമന പടനികേ സലാംബന്ധനിച ആകക്ഷപങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

എങനില്  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനയ്  എനയ് നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേതനിനുകശഷേലാം  76  കേഭായനികേ തഭാരങ്ങലള

കപഭാലതീസയ്  വകുപനില് നനിയമനിക്കുന്നേതനിനയ്  ഉത്തരവയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  എലഭാ നടപടനി

കമങ്ങളുലാം പഭാലനിചയ് അതനില് 64 കപര്ക്കയ് ഇതനിനകേലാം നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.  ചേനില കേഭായനികേ ഇനങ്ങളനില് നടന്നേ റനിക്രൂടയ്ലമന്റെനില് അപഭാകേത

ഉണഭായതഭായനി  ആകരഭാപനിചയ്  ചേനില കേഭായനികേ തഭാരങ്ങള ബഹു.  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവയ്

ടനിബമ്പ്യൂണലനില്  പരഭാതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  പരഭാതനികേളനികന്മല്  ബഹു.  ടനിബമ്പ്യൂണല്

ഉത്തരവണഭാകുന്നേ  മുറയയ്  പ്രസ്തുത  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചയ്  തുടര്  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണയ്.    

കമസമഭാധഭാന ചുമതലയുലാം കുറഭാകനസഷേണവലാം കവര്തനിരനിചയ് നല്കുന്നേതനിനുള്ള

നടപടനി

137 (1558) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷേഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസനിലന്റെ  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനയ്

സസതീകേരനിച്ചു വരുന്നേ നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കമസമഭാധഭാന  ചുമതലയുലാം  കുറഭാകനസഷേണവലാം  കവര്തനിരനിചയ്  നല്കുന്നേതനിനുള്ള

നടപടനികേള കപഭാലതീസനില് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കപഭാലതീസനില് കമഭാഡലലണകസഷേന രണ്ടുതരത്തനിലഭാണയ് ഉള്ളതയ്. 

1.  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  സലാംസഭാന  ബജറനിലൂലട  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നേ
പദതനിയഭായ കപഭാലതീസയ് കമഭാഡലലണകസഷേന കപ്രഭാഗ്രഭാലാം.

2.  Modernization of Police Force (MoPF).  ഇഗൗ സതീലാം 2000 മുതലഭാണയ്
ആരലാംഭനിചതയ്. കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭായനി 60% തുകേയുലാം സലാംസഭാന വനിഹനിതമഭായനി
40%  തുകേയുമഭാണയ്  നനിലവനില്  നല്കേനിവരുന്നേതയ്.  ഇതയ്  തുടര്
പദതനികേളഭാണയ്.

സലാംസഭാനലത്ത  കപഭാലതീസയ്  കസനയുലട  ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസഭാനലത്ത 100 കപഭാലതീസയ് കസഷേനുകേലള സഭാര്ടയ് കപഭാലതീസയ് കസഷേനുകേളഭാക്കനി
ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആധുനനികേമഭായ കേമ്പമ്പ്യൂടറുകേള, കസഭാഫയ് ലവയറുകേള,
ഫര്ണനിചര്  എന്നേനിവ  ടനി  കപഭാലതീസയ്  കസഷേനുകേളക്കയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  സതീ
സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുന്നേതനിനയ്  കവണനിയുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  വളലര  എളുപത്തനില്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നേതുലാം സുതഭാരലവലാം കവഗതകയറനിയതുമഭായ ആധുനനികേ ലമഭാലലബല്
ആപനികക്കഷേനുകേളുലാം,  ലവബയ് പഭാറയ്കഫഭാമുകേളുലാം തയ്യെഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   ആയതയ് കമയയ്
അവസഭാനകത്തഭാടുകൂടനി  നനിലവനില്  വരുന്നേതഭാണയ്.  സതീ  സുരക്ഷയലാം,  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശവലാം  മറ്റു  വനിവരങ്ങളുലാം  നല്കുന്നേതനിനുലാം,  വനിചേഭാരണയുലട  അവസ
അറനിയനിക്കുന്നേതനിനുലാം,  ഓണ്ലലലന  പനിഴ  ഒടുക്കുന്നേതനിനുകവണനിയുലാം,  എമര്ജനസനി
ലറകസഭാണ്സനിനുകവണനിയുലാം  കപഭാലതീസയ്  കനിയറനസയ്  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  നല്കുന്നേതനിനയ്
കവണനിയുലാം  സഹഭായകേരമഭാകുന്നേ  കസവനങ്ങളഭാണയ്  ആദലഘടത്തനില്  പ്രസ്തുത  ലമഭാലലബല്
ആപനികക്കഷേനുകേളുലാം  ലവബയ്  പഭാറയ്കഫഭാമുകേളുലാം  നല്കുന്നേതയ്.  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം
കുറ്റുവഭാളനികേലള  ആധുനനികേമഭായ  രതീതനിയനില്  പഴുതടചയ്  കചേഭാദലലാം  ലചേയ്യുന്നേതനിനഭായനി
പ്രകതലകേ കചേഭാദലലാം ലചേയ്യെല് മുറനികേള സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  തനിരുവനനപുരത്തയ് ഒരു
കകേന്ദ്രതീകൃത കലഭാക്കപയ് ലസന്റെര് സഭാപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

19  കപഭാലതീസയ്  ജനിലകേളനില്  ലമലലബല്  കഫഭാറനസനികേയ്  യണനിറ്റുകേള
പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.   കകേരള  കപഭാലതീസയ്  അക്കഭാദമനിലയ സഭാര്ടയ്  കഭാസയ്  റൂലാം,
ലലസബര്  കഫഭാറനസനികേയ്  ലഭാബയ്  എന്നേതീ  സഗൗകേരലങ്ങള  ഉളലപടുത്തനിയുള്ള  ഒരു  സഭാര്ടയ്
അക്കഭാദമനി  ആക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ലലസബര്  കുറകൃതലങ്ങള
തടയുന്നേതനിനഭായനി ഒരു എത്തനിക്കല് ഹഭാകക്കഴയ്  ടതീലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കപഭാലതീസയ്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് ആധുനനികേ രതീതനിയനിലുള്ള കബഭാഡതീലപ്രഭാടക്ടര് വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. പനിങയ്
കപഭാലതീസയ്  കേണ്കടഭാള  റൂമുകേള  തനിരുവനനപുരലാം  സനിറനി,  ലകേഭാലലാം  സനിറനി,  ലകേഭാചനി
സനിറനി,  തൃശ്ശൂര് സനിറനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  സനിറനി,  കേണ്ണൂര് എന്നേനിവനിടങ്ങളനില് പ്രവര്ത്തനലാം
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ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.   കകേഭാടയലാം,   ആലപ്പുഴ,   എന്നേനിവനിടങ്ങളനില്  ഉടന  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നേതഭാണയ്.  ബഭാക്കനി  11  കപഭാലതീസയ് ജനിലകേളനില്കടനി പനിങയ് പകടഭാള ഇഗൗ
വര്ഷേലാം തലന്നേ ആരലാംഭനിക്കുന്നേതഭാണയ്.  കകഭാണ് ഫതീ ലഎഡന്റെനിറനി കേഭാര്ഡയ് കപഭാലതീസയ്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  വനിതരണലാം  ലചേയവരുന.  സലാംസഭാനലത്ത ഫനിലാംഗര്  പ്രനിന്റെര് ബമ്പ്യൂകറഭായുലാം,
ലടലനി  കേമ്മേമ്പ്യൂണനികക്കഷേകനയുലാം  ഡനിജനിറലലലസയ്  ലചേയ്യുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. MoPF സതീലാം പ്രകേഭാരലാം 2016-17-ല്  ലസകേമ്പ്യൂരനിറനി ഉപകേരണങ്ങള,
ലകേടനിടങ്ങള,  വഭാഹനങ്ങള  എന്നേനിവ  ഉളലപലടയുള്ളവയഭായനി  33,94,37,114 രൂപ
(മുപത്തനി  മൂന്നേയ്  കകേഭാടനി  ലതഭാണ്ണൂറനി  നഭാലയ്  ലക്ഷത്തനി  മുപത്തനി  ഏഴഭായനിരത്തനി  നൂറനി
പതനിനഭാലയ് രൂപ)  ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്.  കകേരള കപഭാലതീസനിലന്റെ കേഭാരലക്ഷമത കൂടുതല്
വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനഭായനി ആയുധങ്ങള,  കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങള,  ടഭാഫനികേയ്
ഉപകേരണങ്ങള  എന്നേനിവ  വഭാങ്ങുന്നേതനിനുലാം  വനിവനിധ  കപഭാലതീസയ്  ഓഫതീസുകേളക്കു
കവണ്ടുന്നേ ലകേടനിടങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കപഭാലതീസയ് കേസഭാര്കടഴകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം തുടങ്ങനിയവ
നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനുമുള്ള  പദതനികേള   ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.   കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ
ലലകലാം  ആന്റെയ്  കനിമനിനല് ടഭാക്കനിലാംഗയ്  ലനറയ്  വര്ക്കയ്  ആന്റെയ്  സനിസലാം  514  കപഭാലതീസയ്
കസഷേനുകേളനില്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  ആപനികക്കഷേലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ജനറല്
ഡയറനി, എഫയ്.ലഎ.ആര്. എന്നേതീ ലമഭാഡമ്പ്യൂളുകേള നടപനിലഭാക്കനി കേഴനിഞ്ഞു.  2016-17-ലല
പുതുക്കനിയ  ബജറനില്  കപഭാലതീസയ്  കസനയുലട  ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനയ്
അനുവദനിക്കലപട 40 കകേഭാടനി രൂപയള്ള പദതനികേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുകേയുലാം
ഇഗൗ തുകേ മുഴുവനുലാം  വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  കപഭാലതീസയ്  കസനയുലട കേഭാരലക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ബന്ധലപട  വനിഷേയങ്ങളനില്  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള
കപഭാലതീസയ് ലടയനിനനിലാംഗയ് കകേഭാകളജയ്,   കകേരള കപഭാലതീസയ് അക്കഭാദമനി,  ലഎ. എലാം. ജനി.
എന്നേതീ  സലാംസഭാനത്തനിനകേലത്ത  പരനിശതീലന  സഭാപനങ്ങള  വഴനിയുലാം  സര്ദഭാര്
വലഭഭായനി  പകടല്  നഭാഷേണല്  കപഭാലതീസയ്  അക്കഭാദമനി,  ലലഹദഭാബഭാദയ്,  കനഭാര്ത്തയ്
ഇഗൗകസണ് കപഭാലതീസയ്  അക്കഭാദമനി, കമഘഭാലയ, ലസനടല് ഡനിറക്ടതീവയ് ലടയനിനനിലാംഗയ്
സ്കൂള, ലലഹദരഭാബഭാദയ്,  സനി.ബനി.ലഎ. അക്കഭാദമനി, ഗഭാസനിയഭാബഭാദയ്, LNJN  NICFS,
New  Delhi  തുടങ്ങനിയ  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  പുറത്തുള്ള  വനിവനിധ  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
അയചയ് കപഭാലതീസുകദലഭാഗസര്ക്കയ് ആധുനനികേ പരനിശതീലനലാം നല്കേനി വരുന. 

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. 

ലഹല്മറയ് ധരനിക്കഭാലത യഭാത്രലചേയ്യുന്നേവകരഭാടുള്ള കപഭാലതീസനിലന്റെ സമതീപനലാം

138 (1559) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലഹല്മറയ് ധരനിക്കഭാലത യഭാത്രലചേയ്യുന്നേ യഭാത്രക്കഭാകരഭാടയ്  ലകേഭാടുലാംകുറവഭാളനി
കേകളഭാടുള്ളതനിനയ്  സമഭാനമഭായ  കപഭാലതീസനിലന്റെ  സമതീപനലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  എങനില്,  വഭാഹന  പരനികശഭാധനയനിലട  ഭനിന്നേകശഷേനിക്കഭാരലന്റെ  വഭാഹനലത്ത
തടഞ്ഞുനനിര്ത്തനി  അപകേടമുണഭാക്കുകേയുലാം  യഭാത്രക്കഭാരനയ്  മഭാരകേമഭായ  പരനികക്കല്പനിക്കുകേയുലാം
ലചേയതഭായ റനികപഭാര്ടയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  എങനില്  ഭനിന്നേകശഷേനിക്കഭാരഭായ  യഭാത്രക്കഭാകരഭാടുകപഭാലുലാം  കപഭാലതീസനിലന്റെ
ഇത്തരത്തനിലുള്ള സമതീപനലാം മഭാറ്റുന്നേതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കുറക്കഭാരഭായ  ജതീവനക്കഭാര്ലക്കതനിലര  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേലതന്നേയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഹല്മറയ്  ധരനിക്കഭാലത  യഭാത്ര  ലചേയ്യുന്നേ  യഭാത്രക്കഭാകരഭാടയ്  ലകേഭാടുലാം
കുറവഭാളനികേകളഭാടുള്ളതനിനയ്  സമഭാനമഭായനി  കപഭാലതീസയ്  ലപരുമഭാറുന്നേനില.  ലഹല്മറയ്  ധരനിക്കഭാലത
വരുന്നേ ഇരുചേക വഭാഹന യഭാത്രക്കഭാകരഭാടയ് നനിയമപരമഭായ ചുമതലകേളഭാണയ് കപഭാലതീസയ്
നനിര്വഹനിക്കുന്നേതയ്. 

(ബനി-ഡനി) ഇല.  എന്നേഭാല്  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനിലല  വള്ളനിക്കുന്നേലാം  കപഭാലതീസയ്
കസഷേന അതനിര്ത്തനിയനില് വചയ്  25-3-2017  തതീയതനി  വഭാഹന പരനികശഭാധനയനിലട
കമഭാകടഭാര്  ലലസക്കനിള  ഓടനിച്ചുവന്നേ  കേറഭാനലാം  വനികലജനില്,  ഇലനിപക്കുളലാം  മുറനിയനില്,
ലകേഭാപഭാറ  പടതീറതനില്  നനിസ്സഭാര്  മകേന  നനിസ്സഭാമുദ്ദേതീന  @കുഞ്ഞുകമഭാന  എന്നേയഭാലള
സനി.പനി.ഒ. 6728 കേണന എന്നേ കപഭാലതീസയ് ഉകദലഭാഗസന ടനി നനിസ്സഭാമുദ്ദേതീലന ലഭാത്തനി
വചയ് തടയഭാന ശമനിചതനില് പരനിക്കയ് പറനിയ ഒറലപട സലാംഭവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.
ഇത്തരത്തനില്  നനിരുത്തരവഭാദപരമഭായനി  ലപരുമഭാറനിയ  സനി.പനി.ഒ.-ലയ  25-3-2017
തതീയതനി സര്വതീസനില് നനിനലാം സസയ് ലപന്റെയ് ലചേയയ് തനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരലാം കകേസ്സുകേളനില്
വതീഴയ്  വരുത്തുന്നേ ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്നേ തരത്തനിലുള്ള
കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 

മഭാകവലനിക്കര, കുറത്തനികേഭാടയ് കപഭാലതീസയ് കസഷേനുകേള

139 (1560) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷേയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മഭാകവലനിക്കര കപഭാലതീസയ്  കസഷേന ലകേടനിടലാം  കശഭാചേനതീയഭാവസയനിലഭാലണന്നേതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസസ്തുത കപഭാലതീസയ് കസഷേനയ് പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനയ്
തുകേ അനുവദനിക്കുകമഭാലയന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുറത്തനികേഭാടയ്  കപഭാലതീസയ്  കസഷേലനറ  പ്രവര്ത്തനലാം  അടനിയനനിരമഭായനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്
ലപ്രഭാകപഭാസല് നനിലവനിലനില. 

(ബനി) MoPF 2013-14 (ലസനടല് ലഷേയര്)-ല് ഉളലപടുത്തനി 35 ലക്ഷലാം രൂപ
ലചേലവനില്  കുറത്തനിക്കഭാടയ്  കപഭാലതീസയ്  കസഷേനയ്  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  ഫണ്ടുലാം  കകേരള  കപഭാലതീസയ്  ഹഗൗസനിലാംഗയ്  കേണ്സക്ഷന  കകേഭാര്പകറഷേനയ്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം ടനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.

അനഭാവശലമഭായനി യു. എ. പനി. എ. ചുമത്തനിയ കകേസ്സുകേള

140 (1561) ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  അകനസഷേണ  ഉകദലഭാഗസര്  കവണത്ര  ജഭാഗ്രത  കേഭാണനിക്കഭാലത
അനഭാവശലമഭായനി യു.എ.പനി.എ. ചുമത്തനിയതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഏലതലഭാലാം കകേസ്സുകേളനിലലന്നേയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  2012  മുതല്  ഇതുവലര  എത്ര  കകേസ്സുകേളനില്  യു.എ.പനി.എ.  ചുമത്തനിലയനലാം
അതനില്  എത്ര  കകേസുകേളനില്  യു.എ.പനി.എ.  നനിലനനില്ക്കുന്നേനിലഭാലയനമഭാണയ്
കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  വന്നേകശഷേലാം  എത്ര  കകേസ്സുകേളനില്
അനഭാവശലമഭായനി യു.എ.പനി.എ. ചുമത്തനിയതഭായനി കേലണത്തനിലയന്നേയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ലപഭാതു പ്രവര്ത്തകേരഭായ കേമല് സനി.  ചേവറ,  നദതീര് എന്നേനിവര്ലക്കതനിലര
യു.എ.പനി.എ. ചുമത്തനിയതയ് ലതറഭാലണന്നേയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(എഫയ്)  ഈ സര്ക്കഭാര്  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിയുലട  മുനകൂര്  അനുമതനി
വഭാങ്ങഭാലത ആര്ലക്കങനിലുലാം എതനിലര യു.എ.പനി.എ.  ചുമത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  ചേനില  കകേസ്സുകേളനില്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  യു.എ.പനി.എ  ആക്ടനിലല
വലവസകേള സലാംബന്ധനിച ലതറനി ദഭാരണമൂലലാം യു.എ.പനി.എ.  ചുമത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി
ശദയനില്ലപടതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചയ്
സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനി യു.എ.പനി.എ.  പ്രകേഭാരലാം രജനിസര് ലചേയ കകേസ്സുകേള
റനിവമ്പ്യൂ  നടത്തനിയതയ്.  ഇതുസലാംബന്ധനിച  റനികപഭാര്ടയ്  സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി
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സര്ക്കഭാരനികലയയ് സമര്പനിചനിടനില. 2012-മുതല് നഭാളനിതുവലര 193  കകേസ്സുകേളനില് യു.എ.പനി.എ.
ചുമത്തനിയനിട്ടുണയ്.  അതനില്  4  കകേസ്സുകേളനില്നനിനലാം  പനിന്നേതീടയ്  യു.എ.പനി.എ.  വകുപയ്
നതീക്കലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

(ഇ)  കേമല്.  സനി.  ചേവറയ്ലക്കതനിലര  യു.എ.പനി.എ.  ചുമത്തനിയനിടനില.
ശതീ. നദതീറനിലനതനിലര ചുമത്തനിയ യു.എ.പനി.എ. ലതറഭാലണന്നേയ് കേലണത്തനിയനിടനില. 

(എഫയ്)  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിയുലട  മുനകൂര്  അനുമതനി  വഭാങ്ങഭാലത
ആര്ലക്കതനിലരയുലാം യു.എ.പനി.എ. ചുമത്തനിയനിടനില. 

അപകേടത്തനില്ലപടഭാലത സസയലാം സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന സതീകേള ശമനിക്കണലമന്നേ
അഭനിപ്രഭായലാം

141 (1562) ശതീ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അപകേടത്തനില്ലപടഭാലത സസയലാം സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാൻ  സതീകേള ശമനിക്കണലമനലാം
ഇക്കഭാരലത്തനില് ജഭാഗ്രത കേഭാണനിചനിലലങനില് ആഭലനരവകുപനിനയ്  ഒനലാം ലചേയ്യുവഭാന
പറനിലലനമുള്ളതയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഇക്കഭാരലത്തനിലുള്ള നയമഭാകണഭാ ;

(ബനി)  അടുത്തനിലട ഉണഭായ സതീപതീഡനങ്ങള എലഭാലാം വലക്തനിപരമഭായതനിനഭാല്
കപഭാലതീസനിനയ്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഒനലാം  ലചേയ്യുവഭാന  കേഴനിയുകേയനിലഭാലയന്നേയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപയ്  മനനി  അഭനിപ്രഭായലപലടന്നേ  ആകക്ഷപലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള സലാംഭവനിക്കുകമ്പഭാള സതീകേള സസയലാംരക്ഷ കതടണലാം എന്നേതഭാകണഭാ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഇക്കഭാരലത്തനിലുള്ള അഭനിപ്രഭായലമന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇത്തരലാം ഒരു നയകമഭാ സമതീപനകമഭാ ഇഗൗ സര്ക്കഭാരനിനനില.  സതീകേളലക്കതനിരഭായ
കുറകൃതലങ്ങളനില് കുറവഭാളനികേലള നനിയമത്തനിനുമുന്നേനില് ലകേഭാണ്ടുവന മഭാതൃകേഭാപരമഭായ
ശനിക്ഷ  നല്കുന്നേതനിനുലാം,  സതീകേളക്കയ്  ഏതയ്  സമയവലാം  സുരക്ഷനിതമഭായ  യഭാത്ര
ഒരുക്കുന്നേതനിനഭായനി  'ഷേതീ  ടഭാകനി',  'ഷേതീ  ഓകടഭാ'  കപഭാലുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുലാം ഏലതങനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടഭാല്
തസരനിതഗതനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേതനിനുലാം  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നലനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  ആയതയ്  പഭാലനിക്കുനകണഭാലയന്നേയ്  സൂക്ഷമമഭായനി  നനിരതീക്ഷനിച്ചുവരുന്നേതുമഭാണയ്.
കൂടഭാലത  ആഭലനര  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  'നനിര്ഭയ കകേരളലാം  സുരക്ഷനിത  കകേരളലാം'
പദതനിയനിലൂലട സതീകേളക്കയ് സസയലാം പ്രതനികരഭാധലാം,  സസയരക്ഷ എന്നേനിവയനില് സ്കൂള,
കകേഭാകളജയ്  റസനിഡന്റെയ് അകസഭാസനികയഷേനുകേള എന്നേനിവ കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ് പരനിശതീലനലാം
നല്കേനി വരുന. 

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില. 
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സലാംസഭാനലത്ത ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുലാം അപകേടങ്ങളുലാം

142 (1564) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  കറഭാഡുകേളനില്  ആവശലത്തനിനയ്  ടഭാഫനികേയ്
കപഭാലതീസുകേഭാര്  ഇലഭാത്തതുമൂലലാം  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുലാം അപകേടങ്ങളുലാം ഉണഭായനി  ജനലാം
നടലാം തനിരനിയുന്നേതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എലഭാ  പ്രധഭാന  കറഭാഡുകേളനിലുലാം  ജലാംഗ്ഷേനുകേളനിലുലാം  കൂടുതല്  ടഭാഫനികേയ്
കപഭാലതീസയ് ഉകദലഭാഗസലര നനിയമനിചയ് ഇതയ് പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടഭാഫനികേയ്  കപഭാലതീസുകേഭാര്  കുറവഭാലണങനില്  പുതനിയ  കമതീകേരണലാം
നടപഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പുതനിയ ടഭാഫനികേയ് പരനിഷ്കരണലാം നടപഭാക്കഭാന പദതനിയുകണഭാ;  എങനിൽ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  കകേരളത്തനിലല  140  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനിലലയുലാം എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉളലപടുത്തനി  ഗതഭാഗത  കുരുക്കുകേളുലട  വനിവരത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
വനിവനിധ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലങ്ങളനില്  ആവശലത്തനിനയ്  ടഭാഫനികേയ്  കസഷേനുകേള
സഭാപനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  നനിലവനിലുള്ള  ടഭാഫനികേയ്  കപഭാലതീസുകേഭാരുലടയുലാം
കഹഭാലാം  ഗഭാര്ഡുകേളുലടയുലാം  കസവനലാം  പരമഭാവധനി  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുലാം
അപകേടങ്ങളുലാം ഒഴനിവഭാക്കനി വരുനണയ്.

(ബനി-ഡനി)  വര്ദനിച്ചുവരുന്നേ  വഭാഹനങ്ങളുലട  എണലാം  കേണക്കനിലലടുക്കുകമ്പഭാള
കകേരളത്തനില്  ഗതഭാഗത  നനിയനണത്തനിനയ്  കവണത്ര  ടഭാഫനികേയ്  കപഭാലതീസുകേഭാര്
ഇലലന്നേതയ്  വസ്തുതയഭാണയ്.  എന്നേനിരുന്നേഭാലുലാം  തനിരകക്കറനിയ  കേവലകേളനിലുലാം  മറയ്
ലപഭാതുസലങ്ങളനിലുലാം  പ്രകതലകേ ആകഘഭാഷേങ്ങള നടക്കുന്നേ കവളകേളനിലുലാം  ടഭാഫനികേയ്
കപഭാലതീസനിനയ് പുറകമ കലഭാക്കല് കസഷേനുകേളനില് നനിനലാം ബറഭാലനിയനുകേളനില് നനിനലാം
ടഭാഫനികേയ്  നനിയനണത്തനിനയ്  കപഭാലതീസയ്  കസനഭാലാംഗങ്ങലള  വനിനലസനിക്കഭാറുണയ്.
ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുലാം  വഭാഹന  അപകേടങ്ങളുലാം  കുറയന്നേതനികലയഭായനി  വഭാഹന  അപകേടങ്ങളുലട
അകനസഷേണ ചുമതല ടഭാഫനികേയ് കപഭാലതീസയ് കസഷേനുകേളനില് നനിന്നേയ് മഭാറനി ബന്ധലപട
കലഭാക്കല്  കപഭാലതീസയ്  കസഷേനുകേളനികലയയ്  ലലകേമഭാറുന്നേതനിനുലാം  തുടര്ന്നേയ്  ടഭാഫനികേയ്
കപഭാലതീസയ്  കസഷേനുകേകളയുലാം  യണനിറ്റുകേകളയുലാം  ടഭാഫനികേയ്  എനകഫഭാഴയ്ലമന്റെയ്  യണനിറ്റുകേളഭായനി
മഭാറ്റുന്നേതനിനുമുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ  വനിവനിധ
വശങ്ങള പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന. 

(ഇ)  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ടഭാഫനികേയ്  കപഭാലതീസയ്
കസഷേനുകേള സഭാപനിക്കുന്നേ കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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മനനിമഭാര് വനിചേഭാരണ കനരനിടുന്നേ കകേസ്സുകേളുലട വനിവരങ്ങള

143 (1565) ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  മനനിസഭയനിലല  എത്ര  മനനിമഭാര്  ഏലതലഭാലാം  കകേസ്സുകേളനില്
വനിചേഭാരണ കനരനിടുന;

(ബനി)  ഓകരഭാ കകേസ്സനിലന്റെയുലാം സസഭഭാവലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഇഗൗ മനനിസഭയനിലല 10 മനനിമഭാര് വനിചേഭാരണ കനരനിടുനണയ്. 

(ബനി) ഓകരഭാ കകേസ്സനിലന്റെയുലാം വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിരനിക്കുന.*

പതീഡനകകേസ്സുകേള ലപരുകുന്നേ സനിതനിവനികശഷേലാം ജനങ്ങളനില് 
സൃഷനിചനിട്ടുള്ള ആശങ

144 (1566) ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  പല  ഭഭാഗങ്ങളനിലുലാം  പതീഡനകക്കസ്സുകേള  ലപരുകുനലവന്നേ
സലാംഭ്രമജനകേമഭായ സനിതനിവനികശഷേലാം ജനങ്ങളനില് സൃഷനിചനിട്ടുള്ള ആശങ ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  വഭാളയഭാര്,  കുണറ,  വഭാഴമുടലാം  പതീഡനകക്കസ്സുകേളനില്  കപഭാലതീസനിലന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനണഭായ  ഗുരുതരമഭായ  കൃതലവനികലഭാപലാം  ഗഗൗരവമഭായനി  പരനിഗണനിചനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംഭവങ്ങള വനിവഭാദമഭാകുകമ്പഭാള ബന്ധലപട കപഭാലതീസയ്  കസഷേനനിലല
എസയ്.ഐ./സനി.ഐ.-മഭാലര സലസന്റെയ് ലചേയയ് ഉന്നേത കപഭാലതീസുകദലഭാഗസര് രക്ഷലപടുന്നേ
സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  മനിക്ക  കകേസ്സുകേളനിലുലാം  ഇരകേള  ദുര്ബ്ബലവനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  പഭാവലപടവരഭായതു
ലകേഭാണഭാണയ്  കപഭാലതീസനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഉദഭാസതീനമഭായ സമതീപനലാം  ഉണഭാകുന്നേലതന്നേതയ്
വസ്തുതയഭാകണഭാ;

(ഇ) ഇത്തരലാം കകേസ്സുകേളനില് പരഭാതനി ശദയനില്ലപടുകമ്പഭാള തലന്നേ അകനസഷേനിക്കുവഭാന
ഉന്നേത തലത്തനിലുള്ള കപഭാലതീസുകദലഭാഗസര് ഉളലപടുന്നേ വനിദഗ്ദ്ധ  ടതീമനിലന നനികയഭാഗനിക്കുവഭാനുലാം,
കുറവഭാളനികേലള നനിയമത്തനിലന്റെ മുന്നേനില് ലകേഭാണ്ടുവരുന്നേതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നേയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് പതീഡനകക്കസ്സുകേള റനികപഭാര്ടഭാകുന്നേതനില് സലാംഭ്രമജനകേമഭായ
സനിതനിവനികശഷേലാം ഉണഭായനിട്ടുള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  വഭാളയഭാര്,  കുണറ എന്നേതീ സലങ്ങളനില് റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ പതീഡനകക്കസ്സുകേള
ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  കുറക്കഭാരഭായനി  കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ള  കപഭാലതീസയ്
ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  വഭാഴമുടത്തയ് നടന്നേ
സലാംഭവത്തനില്  കകേസയ്  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ  ഉകദലഭാഗസര്  വതീഴ  വരുത്തനിയതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി) കകേസ്സുകേള ലലകേകേഭാരലലാം ലചേയതനില് വതീഴ വരുത്തനിയ ഉത്തരവഭാദനികേളഭായ
ഉകദലഭാഗസര്  ആരഭായഭാലുലാം  കേര്ശന  ശനിക്ഷഭാ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലാം.
ഇക്കഭാരലത്തനില് വനിവഭാദമഭാകുന്നേ സലാംഭവങ്ങളനില് മഭാത്രമഭാണയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നേതയ്
എന്നേ നനിലപഭാടയ്  സര്ക്കഭാരനിനനില.  എലഭാ  കുറകൃതലങ്ങകളയുലാം  ഗഗൗരവമഭായനി  തലന്നേയഭാണയ്
വതീക്ഷനിക്കുന്നേതുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നേതുലാം. 

(ഡനി)  കപഭാലതീസയ് കകേസയ് അകനസഷേനിക്കുകമ്പഭാള ഇരകേളുലടകയഭാ കുറക്കഭാരുലടകയഭാ
സഭാമ്പത്തനികേകമഭാ മറയ് സസഭാധതീനങ്ങകളഭാ പരനിഗണനിക്കഭാറനില.  കുറക്കഭാലരന്നേയ് അകനസഷേണത്തനില്
കേലണത്തുന്നേവര്ക്കയ്  പരമഭാവധനി  ശനിക്ഷ  ലഭനിക്കുന്നേ  തരത്തനിലുള്ള  നനിയമ  നടപടനികേളഭാണയ്
കപഭാലതീസയ് സസതീകേരനിക്കുന്നേതയ്.

(ഇ) കകേസ്സുകേളുലട പ്രഭാധഭാനലലാം അനുസരനിചയ് കകേസ്സുകേള അകനസഷേനിക്കഭാന പ്രകതലകേ
ടതീമനിലന  നനികയഭാഗനിക്കുകേകയഭാ  ലലകലാംബഭാഞനിനയ്  ലലകേമഭാറുകേകയഭാ  ലചേയ്യുകേയഭാണയ്
ലചേയ്യുന്നേതയ്.  തുടര്നലാം  കകേസ്സുകേളുലട  സസഭാഭഭാവലാം  കേണക്കനിലലടുത്തയ്  ശക്തമഭായ
അകനസഷേണലാം നടത്തുന്നേതനിനയ് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണയ്. 

ഫയലുകേളനികന്മല് സസതീകേരനിച നടപടനികേള

145 (1567) കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ചേതീഫയ് ലസകടറനിയുലട ഓഫതീസനിലല നമ്പര് 375/PR/16/CSO, dtd 5-11-2016
എന്നേ ഫയലനികന്മല് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലനലഭാലമന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  നമ്പര്  20688/J2/2016/Home,  dtd  16-3-2016,  25-7-2016  എന്നേ
ഫയലുലാം 1-ാം കചേഭാദലപനിരനിവനില് പ്രതനിപഭാദനിച ഫയലുലാം ഒരുമനിചയ് പരനിഗണനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങനില് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രതനിപഭാദനിച  ഫയലനില്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുലവന
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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(എ)  ശതീ.  ലനഞന  എന്നേയഭാള  ബഹു.  രഭാഷ്ട്രപതനിയയ്  സമര്പനിച  പരഭാതനി
ചേതീഫയ്  ലസകടറനി  മുഖഭാനനിരലാം  ആഭലനര  വകുപനില്  ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.  ആയതയ്
95646/എസയ്.എസയ്.ബനി3/2016/ആഭലനരലാം  ഫയലനില്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുണഭായനി.
പ്രസ്തുത പരഭാതനിയനിലല ആവശലലാം എനഭാലണന്നേയ് വലക്തമലഭാത്തതനിനഭാല് ആയതനില്
അനനര നടപടനികേലളഭാനലാം സസതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി) പരനിഗണനിചനിടനില; പ്രസ്തുത ഫയലനിലല ആവശലലാം കമസമഭാധഭാനവമഭായനി
ബന്ധലപടതലഭാത്തതനിനഭാല്  ആഭലനര  വകുപനിനയ്  നടപടനിലയഭാനലാം  സസതീകേരനിക്കഭാനനിലലന്നേയ്
ആഭലനര (ലജ)വകുപയ് 25-7-2016-ലല കേത്തയ് പ്രകേഭാരലാം പരഭാതനിക്കഭാരലന അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി) പനിരനിവയ് (എ)-യുലട മറുപടനിയുലട ലവളനിചത്തനില് ബഭാധകേമല. 

ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട എസയ്.ലഎ.ആയനിരുന്നേ എലാം.ലജ. ജനികജഭായുലട 
വസതനി ആകമണലാം

146 (1568) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ : 

(എ)  ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട  എസയ്.ലഎ.  ആയനിരുന്നേ  എലാം.  ലജ.  ജനികജഭായുലട
ലവറനിലപഭാറയനിലുള്ള  വസതനി  മൂര്ക്കനഭാടയ്  സലാംഭവലത്ത  തുടര്ന്നേയ്  ആകമനിക്കുകേയുലാം,
ജനികജഭായുലട  സകഹഭാദരനുലാം,  സനിവനില്  കപഭാലതീസയ്  ഓഫതീസറുമഭായ  ലനികജഭായുലട
ലലബക്കയ് കേത്തനിക്കുകേയുലാം ലചേയ കകേസ്സനില് ഗൂഢഭാകലഭാചേനയനില് ഏര്ലപടവലരയടക്കലാം
മുഴുവന പ്രതനികേളലക്കതനിലരയുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലനികജഭായുലട  കേത്തനി  നശനിച  ലലബക്കനിനയ്  പകേരലാം  പുതനിയ  ലലബക്കയ്
അനുവദനിക്കുലമന്നേയ് പ്രഖലഭാപനിചനിടയ് വര്ഷേങ്ങള പനിന്നേനിടനിട്ടുലാം ആയതയ് നടപഭാക്കഭാത്തതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇകദ്ദേഹത്തനിനയ്  ലലബക്കയ് അനുവദനിചയ്  നല്കുവഭാന നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങനിൽ അടനിയനര നടപടനി സതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട  കപഭാലതീസയ്  കസഷേനനിലല  എസയ്.ലഎ.  ആയനിരുന്നേ
എലാം.  ലജ.  ജനികജഭായുലട  ലവറനിലപഭാറയനിലുള്ള  വസതനിയനില്  നനിര്ത്തനിയനിടനിരുന്നേ
ലലബക്കയ് കേത്തനിച സലാംഭവകത്തഭാടനുബന്ധനിചയ് കകേസനില് ഉളലപട പ്രതനികേലള അറസയ്
ലചേയയ്  ബഹു.  ചേഭാലക്കുടനി  ജൂഡനിഷേലല്  ഫസയ്കഭാസയ്  മജനികസറയ്  കകേഭാടതനിയനില്
കുറപത്രലാം സമര്പനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി&സനി)  ലനികജഭായുലട  കേത്തനി  നശനിച  ലലബക്കനിനയ്  പകേരലാം  ലലബക്കയ്
അനുവദനിക്കുന്നേതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് ലലബക്കനിനയ് നല്കകേണ തുകേ നനിശയനിചയ് റനികപഭാര്ടയ്
ലഭലമഭാക്കുവഭാന സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനികയഭാടയ് ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.  
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എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് വനിദലഭാര്തനിയുലട ആതഹതലഭാശമലാം

147 (1570) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആലപ്പുഴ-കേറഭാനലാം  ലവളളഭാപള്ളനി നകടശന എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജനിലല
രണഭാലാം  വര്ഷേ  ലമക്കഭാനനിക്കല്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വനിദലഭാര്തനി  ആതഹതലക്കയ്
ശമനിചതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  കകേഭാകളജയ്  അധനികൃതര്ലക്കതനിലര  കപഭാലതീസയ്  കകേസയ്
എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  എത്രകപര്ലക്കതനിലരയഭാണയ്  കകേസയ്  എടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്;
അവര്ലക്കതനിലര ചുമത്തനിയ വകുപ്പുകേള എലനഭാലക്കയഭാണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേസയ് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) രണ്ടുകപര്ലക്കതനിലര കകേസയ് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണയ്. ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടയ്
ലവള്ളഭാപള്ളനി നകടശന എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജയ് പ്രനിനസനിപല് ശതീ.  ഗകണഷേയ്,
ജനറല്  ലസകടറനി  ശതീ.  സുഭഭാഷേയ്  വഭാസു  എന്നേനിവര്ലക്കതനിലര  വള്ളനിക്കുന്നേലാം
കപഭാലതീസയ് കസഷേനനില് ലലകലാം  367/2017u/s 511 of 306, 506, 34 IPC പ്രകേഭാരലാം
കകേസയ് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണയ്. 

ലനട്ടുകേഭാല്കത്തരനി തുറന്നേ ജയനിലനില് പുതനിയ ലലലബറനി ലകേടനിടലാം

148 (1572) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ലനട്ടുകേഭാല്കത്തരനി തുറന്നേ ജയനിലനിലല സലബറനിയനിലല അപരലഭാപ്തതകേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലനട്ടുകേഭാല്കത്തരനി തുറന്നേ ജയനിലനില് ഒരു പുതനിയ സലബറനി ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിചയ്  ആവശലമഭായ  സഗൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നേതനിനുകവണ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  ലനട്ടുകേഭാല്കത്തരനി തുറന്നേ ജയനിലനിലല ലലലബറനിയനില്  10000-ത്തനിലധനികേലാം
പുസകേങ്ങളുലട കശഖരമഭാണുള്ളതയ്.  നനിലവനില് ലലലബറനി റൂലാം ജയനില് ലവല്ലഫയര്
ഓഫതീസനിനുലാം ജയനിലനിലല കഫഭാണ് ബൂത്തനിനുമനിടയനിലുള്ള മുറനിയനിലഭാണയ് പ്രവര്ത്തനിചയ്
വരുന്നേതയ്.

(ബനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

195/2020
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149 (1575) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഭായലാംകുളലാം കേടചനിറ ലവള്ളഭാപള്ളനി നകടശന എഞനിനനിയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജനിലല
വനിദലഭാര്തനി മഭാകനജ് ലമന്റെനിലന്റെ പതീഡനലത്ത തുടര്ന്നേയ്  ആതഹതലക്കയ് ശമനിച്ചു എനള്ള
പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഈ വനിഷേയത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്
എന്നേയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ലവള്ളഭാപള്ളനി  നകടശന  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജയ്
പ്രനിനസനിപല് ശതീ.  ഗകണഷേയ്,  ജനറല് ലസകടറനി ശതീ.  സുഭഭാഷേയ് വഭാസു എന്നേനിവര്
ലക്കതനിലര വള്ളനിക്കുന്നേലാം കപഭാലതീസയ് കസഷേനനില് ലലകലാം 367/2017 u/s 511 of 306,
506, 34 IPC പ്രകേഭാരലാം കകേസയ് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണയ്. 

ഉന്നേത തസനികേകേളനില് നനിയമനിക്കലപടവര്ക്കയ് വനിജനിലനസയ് കനിയറനസയ്

150 (1576) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഈ ഗവണ്ലമന്റെയ് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേ കശഷേലാം ഉന്നേത തസനികേകേളനില്
ലഭലമഭാക്കനിയ നനിയമനിക്കലപടവര്ലക്കലഭാലാം വനിജനിലനസയ് കനിയറനസയ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില്
ഏലതഭാലക്ക ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് ; ആര്ലക്കഭാലക്ക വനിജനിലനസയ് കനിയറനസയ് ലഭനിചനിടനില;

(ബനി)  ഉന്നേത  നനിയമനങ്ങളക്കയ്  പുറകമ  മറയ്  ഏലതലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളക്കഭാണയ്
വനിജനിലനസനിലന്റെ അനുമതനി  നനിര്ബന്ധമഭായനിട്ടുള്ളതയ്;  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള ഗവണ്ലമന്റെയ്
ഉത്തരവലണങനില് അതനിലന്റെ പകേര്പയ് കമശപ്പുറത്തുവയകമഭാ ;

(സനി)  ഇലലങനില് ഏതയ്  നനിയമത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  വനിജനിലനസയ്
കനിയറനസയ് നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുളളലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

(ബനി&സനി)  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനികലക്കുലാം  ഉന്നേതതല  നനിയമനങ്ങളനികലക്കുലാം
നനിയമനിക്കുന്നേതനിനയ്  വനിജനിലനസയ്  കനിയറനസയ്  കതടണലാം  എന്നേതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്
നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നേ സര്ക്കുലറുകേളക്കയ് പുറകമ, 15-10-2016  തതീയതനിയനിലല സഉ.
(പനി) നമ്പര് 45/2016/ആ.സഭാ.വ. പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്. 
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അഴനിമതനിയനില് മുനപനനിയനില് നനില്ക്കുന്നേ വകുപ്പുകേലള അഴനിമതനി
മുക്തമഭാക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി

151 (1577) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളനിലല  അഴനിമതനി  സലാംബന്ധനിചയ്
വനിജനിലനസയ് എലനങനിലുലാം സര്കവ നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് ഇത്തരലാം സര്കവ
നടത്തുവഭാനുണഭായ സഭാഹചേരലലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്കവയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  അഴനിമതനിയനില്  ഒന്നേഭാലാം  സഭാനത്തയ്
ഏതയ് വകുപഭാലണന്നേയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  അഴനിമതനിയനില്  മുനപനനിയനില്  നനില്ക്കുന്നേ  വകുപ്പുകേലള  അഴനിമതനി
മുക്തമഭാക്കുന്നേതനിനയ്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സകേലക്കഭാള്ളുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേലതന്നേയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലല ഓഫതീസനിലല അഴനിമതനിയുലട കതഭാതയ്
അളക്കുന്നേതനിനയ്  വനിജനിലനസയ്  ആന്റെയ്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷേന  ബമ്പ്യൂകറഭാ  സര്കവ  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ലപഭാതുജന സമ്പര്ക്കലാം കൂടുതലുള്ള വകുപ്പുകേലളപറനി ലഭനിക്കുന്നേ ആകരഭാപണങ്ങളുലട
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  സര്കവ  നടത്തനിയതയ്.  പ്രസ്തുത  സര്കവയനില്  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനിലഭാണയ്  കൂടുതല് അഴനിമതനി  നടക്കുന്നേലതന്നേ കേലണത്തലനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
അഴനിമതനി കുറയന്നേതനിനഭായനി തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപനിനയ് വനിജനിലനസയ് ഡയറക്ടര്
22  ശനിപഭാര്ശകേള  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  ഇതനിനയ്  മുനപഭായനി  തലന്നേ  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല അഴനിമതനി കുറയഭാനഭായനി  'വനിജനിലന്റെയ്  കകേരള'  എന്നേ
കപരനില് ഒരു ശനിപഭാര്ശയുലാം തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപനിനയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

സജനി ബഷേതീറനിലനതനിലര വനിജനിലനസനിനയ് ലഭനിച പരഭാതനികേള

152  (1578)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സനിഡ്കകേഭാ  എന്നേ  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനത്തനിലന്റെ  മഭാകനജനിലാംഗയ്
ഡയറക്ടറഭായനിരുന്നേ സജനി ബഷേതീറനിലനതനിലര വനിവനിധ കമകക്കടുകേളുമഭായനി ബന്ധലപടയ്
വനിജനിലനസയ് വകുപനിനയ് എത്ര പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുലണന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  എലനലഭാലാം  കമകക്കടുകേളുമഭായനി  ബന്ധലപട  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുലണനലാം
പരഭാതനിക്കഭാര് ആരഭാലണനലാം ഓകരഭാ പരഭാതനിയുലാം എകപഭാള വനിജനിലനസയ് വകുപനിനയ്
ലഭനിച്ചുലവനലാം ഓകരഭാ പരഭാതനിയനിലുലാം വനിജനിലനസയ് വകുപയ് ലലകേലക്കഭാണ നടപടനികേലളലനനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 14 പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഉത്തരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

അഴനിമതനി കകേസ്സുകേളനില് ഗകവഷേണലാം നടത്തുവഭാന  വനിജനിലനസയ് തതീരുമഭാനലാം

153 (1579) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നേപനിള്ളനി :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനിജനിലനസയ്  വകുപയ്  രൂപതീകേരനിചയ്  53  വര്ഷേലാം പനിന്നേനിടുകമ്പഭാള പ്രധഭാന
അഴനിമതനി  കകേസ്സുകേളനില് എനയ്  സലാംഭവനിച്ചുലവന്നേ കേഭാരലത്തനില് ഗകവഷേണലാം നടത്തുവഭാന
വനിജനിലനസയ് തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിരുനകവഭാ;

(ബനി)  ഗകവഷേണലാം നടകത്തണ കകേസ്സുകേളുലട പ്രഭാഥമനികേ പടനികേ വനിജനിലനസയ്
തയ്യെഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് പ്രസസ്തുത പടനികേയനിൽലപട കകേസ്സുകേള ഏലതലഭാലാം
എന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കകേഭാടതനികേളുലട തുടര്ചയഭായ വനിമര്ശനമഭാകണഭാ വനിജനിലനസനിലല പഴയ
കകേസ്സുകേള സലാംബന്ധനിച ഗകവഷേണലാം നടത്തഭാന കപ്രരനിപനിചലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) മുന കേഭാലങ്ങളനിലല കകേസ്സുകേളനിലല അകനസഷേണ നടപടനികേള, കകേസയ്
നടപടനികേള,  നനിയമനടപടനികേള  എന്നേനിവ  സലാംബന്ധനിചയ്  വനിജനിലനസയ്  വകുപനിനയ്
പ്രകയഭാജന പ്രദമഭാകുന്നേ രതീതനിയനില് ഒരു അക്കഭാഡമനികേയ് പഠനലാം നടത്തുവഭാന വനിജനിലനസയ്
&  ആന്റെനി കേറപ്ഷേന ബമ്പ്യൂകറഭാ തതീരുമഭാനനിചനിരുന.  എന്നേഭാല് കകേഭാടതനിയുലട പരനിഗണനയനില്
ഇരനിക്കുന്നേ  കകേസ്സുകേലളക്കുറനിചയ്  ഗകവഷേണ  പഠനലാം  നടത്തുന്നേതനിനയ്  നനിയമപരമഭായ
പരനിമനിതനികേള ഉലണന്നേ റനികപഭാര്ടഭാണയ് കനഭാഡല് ഓഫതീസര്, വനിജനിലനസയ് & ആന്റെനി
കേറപ്ഷേന ബമ്പ്യൂകറഭായയ് സമര്പനിചതയ്. 

ആക്കുളലാം കേഭായല് അഴനിമതനികക്കസ്സനില് വനിജനിലനസയ് അകനസഷേണലാം

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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154 (1580) ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആക്കുളലാം കേഭായല് കമഭാടനിപനിടനിപനിക്കുന്നേതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ലചേളനി  നതീക്കനി
ആഴലാം കൂടഭാനുലാം  പഭായലുകേള മഭാറനി  കബഭാടയ്  ഓടനിക്കഭാനുലാം  കേഭായകലഭാരലത്ത നടപഭാത
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതുമഭായനി  ബന്ധലപട്ടുള്ള  അഴനിമതനി  സലാംബന്ധനിച  വനിജനിലനസയ്  കകേസ്സനിലന്റെ
നനിലവനിലല സനിതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത വനിജനിലനസയ് അകനസഷേണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന മനപ്പൂര്വമഭായ
കേഭാലതഭാമസലാം വരുത്തുന്നേതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) വനിജനിലനസയ് അകനസഷേണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആക്കുളലാം കേഭായല് കമഭാടനി പനിടനിപനിക്കുന്നേതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് കേമ്പ്യൂ.വനി.06/2016/
Camp/SRT  നമ്പരഭായനി  ദക്ഷനിണ  കമഖലഭാ  ആഫതീസനില്  ഒരു  തസരനിതഭാകനസഷേണലാം
നടന വരുന. ഇതയ് സലാംബന്ധനിചയ് വനിജനിലനസയ് കകേസ്സുകേലളഭാനലാം നനിലവനിലനില.

(ബനി) കചേഭാദലലാം ഉദനിക്കുന്നേനില. 

(സനി) തസരനിതഭാകനസഷേണലാം യഥഭാസമയലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

വനിജനിലനസയ് ഡയറക്ടര് സഭാനത്തുനനിനലാം കജക്കബയ് കതഭാമസനിലന 
മഭാറനിയ സഭാഹചേരലലാം

155 (1581) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി.  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) വനിജനിലനസയ് ഡയറക്ടര് സഭാനത്തുനനിനലാം കജക്കബയ് കതഭാമസനിലന മഭാറനി
നനിര്ത്തുന്നേതനിനുള്ള സഭാഹചേരലലാം  എനഭായനിരുനലവന്നേയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ആയതനിലന്റെ  പകേര്പയ്  കമശപ്പുറത്തയ്
വയകമഭാ;

(ബനി)  മുഖലമനനി  പലങടുത്ത  ഏലതങനിലുലാം  കയഭാഗത്തനില്  വനിജനിലനസനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനത്തനില്  നനിയനണങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുന്നേതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  തതീരുമഭാനലാം
സകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിജനിലനസയ് വകുപനിലന്റെ സസതനവലാം നതീതനി പൂര്വകേവമഭായ പ്രവര്ത്ത
നത്തനിനയ് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ) വനിജനിലനസയ് ഡയറക്ടര് സഭാനത്തുനനിനലാം ശതീ. കജക്കബയ് കതഭാമസനിലന
മഭാറനി നനിര്ത്തനിയനിടനില. അകദ്ദേഹലാം അവധനിക്കയ് അകപക്ഷനിചതനിലന തുടര്ന്നേയ് 1-4-2017-മുതല്
ഒരു മഭാസലത്ത ആര്ജ്ജനിതഭാവധനി അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  വതീണ്ടുലാം ഒരു മഭാസകത്തയയ് കൂടനി
അവധനി ദതീര്ഘനിപനിക്കഭാന അകദ്ദേഹലാം അകപക്ഷനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) ഇല.

(സനി) വനിജനിലനസയ് വകുപയ് സസതനവലാം നതീതനിയുക്തവമഭായഭാണയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേതയ്. 

വനിജനിലനസനില് പരഭാതനി സസതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള

156 (1583) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) വനിജനിലനസനില് ലഭനിക്കുന്നേ പരഭാതനി സസതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുലാം തുടര് അകനസഷേണലാം
നടത്തുന്നേതനിനുലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഏലതങനിലുലാം  ജതീവനക്കഭാര്ലക്കതനിലര  വലക്തനി  വനികദസഷേത്തനിലന്റെകയഭാ,
പ്രതനികേഭാര  മകനഭാഭഭാവത്തനിലന്റെകയഭാ  ഭഭാഗമഭായനി  നല്കുന്നേ  പരഭാതനികേളനില്  അകനസഷേണലാം
നടത്തുന്നേതുമൂലലാം  പ്രസ്തുത  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ഉണഭാകുന്നേ  മഭാനസനികേ  പനിരനിമുറുക്കങ്ങള
അവരുലട വലക്തനി ജതീവനിതത്തനിലുലാം ലതഭാഴനിലനിലുലാം  പ്രശങ്ങള ഉണഭാക്കുലമന്നേ വസ്തുത
മനസ്സനിലഭാക്കനി അകനസഷേണങ്ങള നടത്തുവഭാന വനിജനിലനസയ് വകുപനിലന സജ്ജമഭാക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 29-3-2017-തതീയതനിയനിലല  ജനി.ഒ.(പനി)9/2017/വനിജനി.  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം പരഭാതനി സസതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുലാം തുടര് അകനസഷേണലാം നടത്തുന്നേതനിനുമുള്ള
വലക്തമഭായ മഭാനദണ്ഡങ്ങള രൂപതീകേരനിചയ് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്. 

അഴനിമതനികക്കസ്സുകേളനില് പ്രതനികേളഭായ സനി-ഡനിറയ് ജതീവനക്കഭാര്

157 (1584) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) അഴനിമതനികക്കസ്സുകേളനില് പ്രതനികേളഭായ എത്ര സനിരലാം ജതീവനക്കഭാര് സനി-ഡനിറനില്
കജഭാലനി ലചേയ വരുനലവന്നേയ് അവരുലട കപരുലാം തസനികേയുലാം സഹനിതലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നേകശഷേലാം  പുതുതഭായനി  രൂപലപടുത്തനിയ
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മുഖലമനനിയുലട  കേമ്പമ്പ്യൂടര്  അധനിഷനിത  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ
കമല്കനഭാട  ചുമതല  വഹനിക്കുന്നേ  സനി-ഡനിറനിലല  ഉകദലഭാഗസര്  ആലരലഭാമഭാലണന്നേയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിജനിലനസയ്  കകേസ്സനില് പ്രതനികേളഭായ ഉകദലഭാഗസര് സനി-ഡനിറനിലല വനിവനിധ
കപ്രഭാജക്ടുകേളനിലുലാം ഡനിവനിഷേനുകേളനിലുലാം കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കുന്നേതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
അവരുലട കപരുലാം തസനികേയുലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സനി-ഡനിറനിലന  സലാംബന്ധനിചയ്  ഇകപഭാള  വനിജനിലനസയ്  കകേസ്സുകേലളഭാനലാം
നനിലവനിലനില.  എന്നേഭാല്  മുന  എകനികേമ്പ്യൂടതീവയ്  മനിഷേന  ഡയറക്ടറുലാം  ഇകപഭാള  സനി-ഡനിറനിലല
കജഭായനിന്റെയ്  ഡയറക്ടറുമഭായ  ശതീ.  പനി.  വനി.  ഉണനികൃഷ്ണലനതനിലര  വനി.സനി.02/2012/
എസയ്.ലഎ.യു.-1 നമ്പര് വനിജനിലനസയ് കകേസയ് ഉണഭായനിരുന. ടനി കകേസയ് അകനസഷേണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി നടപടനികേള ഒനലാം ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിടനില.

(ബനി) ശതീ. ജനി. ജയരഭാജയ്, രജനിസഭാര്, സനി-ഡനിറയ്

(സനി)  ശതീ.  പനി.  വനി.  ഉണനികൃഷ്ണലനതനിലര  വനി.സനി.02/2012/എസയ്.ലഎ.യു-1
നമ്പര് വനിജനിലനസയ്  കകേസയ്  അകനസഷേണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി.  നടപടനികേള ശനിപഭാര്ശ
ലചേയനിടനില. 

ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലരയുള്ള വനിജനിലനസയ് കകേസ്സുകേള

158 (1585) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷേതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേതനിനു കശഷേലാം എത്ര ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര
വനിജനിലനസയ് കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണയ്;  വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;  ആയതനില്
ഐ.എ.എസയ്,  ഐ.പനി.എസയ്.  ഉകദലഭാഗസര്  ഉളലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ആലരലഭാമഭാലണനലാം,
എനഭാണയ് അവര്ലക്കതനിലരയുള്ള കകേസുകേലളനമുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിജനിലനസയ്  സസകമധയഭാ  എടുത്ത  കകേസ്സുകേള  കൂടഭാലത  കകേഭാടതനി
നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം  എത്ര  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  കകേലസ്സടുത്തയ്  അകനസഷേണലാം
നടത്തനിവരുനണയ്;  ഓകരഭാ  കകേസ്സനിലുലാം  ചേഭാര്ജയ്  ഷേതീറയ്  ലകേഭാടുത്തവ,  ഇനനി
ലകേഭാടുക്കഭാനുള്ളവ എന്നേ കമത്തനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഐ.എ.എസയ്.,  ഐ.പനി.എസയ്.  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലരയുള്ള കകേസ്സുകേളനില്
ചേതീഫയ് ലസകടറനി റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചവ ഏലതലഭാലാം കകേസ്സുകേളനിലഭാണയ്;  അവയുലട
പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നേതനിനുകശഷേലാം  473  (465+8)
ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണയ്.  വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം
(1)  ആയനി  കചേര്ക്കുന.* പ്രസ്തുത  കകേസ്സുകേളനിലല  ലഎ.ലഎ.എസയ്.,  ലഎ.പനി.എസയ്.
ഉകദലഭാഗസരുലട  എലഭാ  കകേസുകേളുലാം  അകനസഷേണത്തനിലഭാണയ്.  ചേഭാര്ജ്ജയ്  ഷേതീറയ്
നലനിയനിടനില. വനിവരലാം അനുബന്ധലാം (2) ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) കകേഭാടതനി നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം 54 കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയയ് അകനസഷേണലാം
നടത്തനി വരുന്നേതനിലന്റെ വനിവരലാം അനുബന്ധലാം  (3)  ആയനി കചേര്ക്കുന.*  എലഭാ കകേസ്സുകേളുലാം
അകനസഷേണത്തനിലഭാണയ്. ചേഭാര്ജ്ജയ് ഷേതീറയ് നല്കേനിയനിടനില. 

(സനി) വനിവരലാം കശഖരനിചയ് വരുന. 

ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് കകേഭാടതനി സമുചയലാം സഭാപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനി

159 (1586) ശതീ  .    എലാം  .    നഗൗഷേഭാദയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് കകേഭാടതനി സമുചയലാം സഭാപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേളുലട
പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നനിര്വഹണവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  എലനങനിലുലാം
തടസ്സവഭാദങ്ങള ഉന്നേയനിക്കലപടനിട്ടുകണഭാ;എങനില് ആയതയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാടതനി  സമുചയലാം  സഭാപനിക്കുന്നേ  സലലത്ത  സലാംബന്ധനിചയ്
ധഭാരണയനിലലത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ലകേഭാലലാം  കകേഭാടതനി  സമുചയ നനിര്മ്മേഭാണലാം രണയ്  വര്ഷേത്തനിനുള്ളനില്
തതീര്പഭാക്കണലമന്നേ  വലവസയനില്  ലകേഭാലലാം  തഭാലൂക്കനിലല  മുണക്കല്  വനികലജനില്
38.16  ഏക്കര്  സലലാം  ജൂഡതീഷേലറനി  വകുപനിനയ്  അനുവദനിചനിരുന.  എന്നേഭാല്
W.P(C)7574/2011-ല്  ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനി  10-10-2011-ല്  പുറലപടുവനിച
ഇടക്കഭാല ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ടനി ലകേടനിടത്തനിലന്റെ കേലനിടല് നടന്നേനില.
ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ലകേഭാലലാം ഇഗൗസയ് വനികലജനിലല കബഭാക്കയ് നമ്പര്  161-ല്
ഉളലപട ആശഭാമലാം ഗസയ് ഹഗൗസനിനയ് സമതീപലാം സലലാം ലഭലമഭാക്കണലമന്നേയ് രജനിസഭാര്
ആവശലലപട്ടുലവങനിലുലാം ഇഗൗ സലലാം ടൂറനിസലാം വകുപനില്നനിനലാം ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല്

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ആ സലത്തയ് കകേഭാടതനി സമുചയലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാലമന്നേ നനിര്കദ്ദേശലാം പ്രഭാകയഭാഗനികേമലലന്നേയ്
കേലണത്തുകേയുലാം  ലചേയ.  സലവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ലകേഭാലലാം  സബയ്  കകേഭാടതനിയനില്
ഒ.എസയ്. 813/09 നമ്പരനില് ഒരു കകേസയ് ഇതനിനനിടയനില് ഉണഭാവകേയുലാം എന്നേഭാല് ഇഗൗ
കകേസയ് ഇകപഭാള തതീര്പഭാവകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെലയലഭാലാം അടനിസഭാനത്തനില്
ലകേഭാലലാം  കകേഭാടതനി  സമുചയ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  സലത്തനിലന്റെ  ലഭലത
ആവശലലപട്ടുലകേഭാണ്ടുള്ള  latest  report  നല്കുവഭാന  രജനിസഭാകറഭാടയ്  സര്ക്കഭാര്
ആവശലലപടനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. 

ലപരനികങ്ങഭാലാം ഫയര് കസഷേന ലകേടനിടവലാം സഭാഫയ് കേസഭാര്കടഴലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനി

160 (1587) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലപരനികങ്ങഭാലാം ഫയര് കസഷേന ലകേടനിടവലാം സഭാഫയ് കേസഭാര്കടഴലാം നനിര്മ്മേനിക്കു
ന്നേതനിനുള്ള നടപടനികമങ്ങള ഏതയ് ഘടലാം വലര ആയനി എന്നേയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കമല്  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം
ലഭലമഭാകയഭാ;  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ലപരനികങ്ങഭാലാം ഫയര് കസഷേലന്റെയുലാം സഭാഫയ് കേസഭാര്കടഴനിലന്റെയുലാം നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനി എന്നേയ് ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് ലപരനികങ്ങഭാലാം ഫയര് & ലറസമ്പ്യൂ കസഷേനുലാം ഫഭാമനിലനി
കേസഭാര്കടഴലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  പഭാനുലാം  എസനികമറയ്  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  സഹനിതമുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം  ഫയര്  &  ലറസമ്പ്യൂ  സര്വതീസസയ്  ഡയറക്ടര്  ജനറല്  സര്ക്കഭാരനില്
ലഭലമഭാക്കുന്നേ  മുറയയ്  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം  നല്കുന്നേ  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നേതഭാണയ്.  

ടനി.എസയ്. കേനഭാലനിലന്റെ തതീരങ്ങള പഭാര്ശസഭനിത്തനി ലകേടനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നേതനിനയ്
നടപടനി

161 (1588) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കദശതീയ  ജലപഭാതയുലട  ഭഭാഗമഭായ  ടനി.  എസയ്.  കേനഭാലനിലന്റെ  തതീരങ്ങള
പഭാർശസ ഭനിത്തനി ലകേടനി സലാംരക്ഷനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം കേരയനിടനിയുന്നേതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  ജലപഭാതയുലട  ആഴലാം  കൂടനിയതനിലനത്തുടര്ന്നേയ്,  കുലകശഖരപുരലാം
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല 21, 22, 23 വഭാര്ഡുകേളനിലല ടനി. എസയ്. കേനഭാലുമഭായനി കചേരുന്നേ
ഭഭാഗങ്ങള,  തതീരമനിടനിഞ്ഞയ് പുരയനിടങ്ങളനികലക്കയ്  ഉപ്പു ലവള്ളലാം കേയറനി,വതീടുലാം കൃഷേനിയുലാം
നശനിക്കുന്നേതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനയ്  നഭാളനിതുവലര  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേള
എലനലഭാലമന്നേയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കേരയനിടനിയുന്നേതുമൂലലാം ജലപഭാതയുതലട ആഴലാം വതീണ്ടുലാം കുറയുന്നേതുലാം കേരഭഭാഗലാം
നഷലപടുന്നേതുലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനയ്  അടനിയനരമഭായനി  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ടനി.എസയ്.  കേനഭാല്  കദശതീയജലപഭാത-3-ലന്റെ  ഭഭാഗമഭാണയ്.  കദശതീയ
ജലപഭാതയുമഭായനി ബന്ധലപ്പെൃട പ്രവൃത്തനികേള ഇനലഭാന്റെയ് വഭാടര് കവ അകതഭാറനിറനി ഓഫയ്
ഇനല ( IWAI) ആണയ് നടപനിലഭാക്കുന്നേതയ്.

(ബനി)  കുലകശഖരപുരലാം  ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തനിലല  21,  22,  23  വഭാര്ഡുകേളനിലല
ടനി.എസയ്.  കേനഭാലുമഭായനി കചേരുന്നേ ഭഭാഗങ്ങളനികലയയ് ഉപ്പുലവള്ളലാം കേയറനി കൃഷേനി നശനിക്കുന്നേതയ്
പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനഭായനി ഷേടര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.

(സനി) കേരുനഭാഗപള്ളനി-കുലകശഖരപുരലാം ഭഭാഗത്തുകൂടനി കേടനകപഭാകുന്നേ ടനി.എസയ്.
കേനഭാല് കദശതീയ ജലപഭാത-3-ലന്റെ ഭഭാഗമഭാണയ്. കദശതീയ ജലപഭാതയുമഭായനി ബന്ധലപട
പ്രവൃത്തനികേള  ഇനലഭാന്റെയ്  വഭാടര്കവ  അകതഭാറനിറനി  ഓഫയ്  ഇനല  (IWAI)  ആണയ്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നേതയ്. 

പഭാര്വതതീ പുത്തനഭാറനിലല ജലഗതഭാഗതലാം

162 (T* 1589)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പഭാര്വതതീ  പുത്തനഭാര്  ജലഗതഭാഗതത്തനിനയ്  അനുകയഭാജലമഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നേതനിനയ്
കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തു  നനിനലാം  നഭാളനിതുവലര  എനയ്
നടപടനികേളഭാണയ് സകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭാര്വതതീ  പുത്തനഭാറനിലന  ജലഗതഭാഗതത്തനിനയ്  അനുകയഭാജലമഭാക്കുന്നേതനിനയ്
പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് പഠന റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാര്വതതീ  പുത്തനഭാര്  ജലഗതഭാഗതത്തനിനയ്  അനുകയഭാജലമഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നേതനിനയ്
കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) പഭാര്വതതീ പുത്തനഭാറനിലന്റെ സമഗ്ര വനികേസനമഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നേതയ്.
KIIFB  -യുലട  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  16.14  കേനി.  മതീ.  നതീളലാം  വരുന്നേ  പഭാര്വതനി
പുത്തനഭാര് ശുചേതീകേരനിചയ് നഭാവനികഗഷേന കേനഭാലഭായനി വനികേസനിപനിക്കുന്നേതനിനയ് 80 കകേഭാടനി
രൂപയുലട പദതനിയഭാണയ് ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലുള്ളതയ്. കേനഭാല് പഭാര്ശസങ്ങളനിലല
കേകയ്യെറങ്ങള ഒഴനിപനിച്ചുലകേഭാണയ് കേനഭാലനിലന്റെ അതനിര്ത്തനി നനിര്ണയനിക്കല് യുദകേഭാലഭാ
ടനിസഭാനത്തനില് റവനമ്പ്യൂ അധനികൃതരുലട കനതൃതസത്തനില് നടനവരുന. കേകയ്യെറങ്ങള
ഒഴനിപനിചയ് ഭൂമനി ഏലറടുത്ത കശഷേലാം രണഭാലാം ഘടലാം പദതനി തയ്യെഭാറഭാക്കുന്നേതഭാണയ്. 

(സനി) ഉണയ്. NATPAC-ലന്റെ പഠന റനികപഭാര്ടയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

ലപഭാന്നേഭാനനി-കബപ്പൂര് തുറമുഖങ്ങലള ബന്ധനിപനിക്കുന്നേ ജലപഭാത

163 (1590) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കദശതീയ  ജലപഭാതയഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  കേകനഭാലനി  കേനഭാലനിലല
ലപഭാന്നേഭാനനി-കബപ്പൂര് തുറമുഖങ്ങലള ബന്ധനിപനിക്കുന്നേ  (കപഭാർടയ്  ടു കപഭാർടയ്)  ജലപഭാത
യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന്നേതനിനയ് എലനങനിലുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കദശതീയ  ജലപഭാതയനിലല  3-ാം  റതീചനില്  ഉളലപട  കമല്സൂചേനിപനിച
പ്രവൃത്തനി എകപഭാള തുടങ്ങഭാനഭാകുലമന്നേഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നേതയ്;

(സനി)  ലപഭാന്നേഭാനനി-കബപ്പൂര്  (കപഭാർടയ്  ടു  കപഭാർടയ്)  ജലപഭാത എകപഭാള പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നേഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നേലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ലവസയ് കകേഭാസയ് കേനഭാല് മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല ഭഭാരതപ്പുഴയലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്
ജനിലയനിലല ചേഭാലനിയഭാര്പുഴയലാം കുറുലകേയഭാണയ് കേടനകപഭാകുന്നേതയ്.  ലപഭാന്നേഭാനനി തുറമുഖലാം
ഭഭാരതപ്പുഴ  അറബനിക്കടലനില്  കചേരുന്നേ  ഭഭാഗത്തുലാം  കബപ്പൂര്  തുറമുഖലാം  ചേഭാലനിയഭാര്പുഴ
അറബനിക്കടലനില് കചേരുന്നേ ഭഭാഗത്തുമഭാണയ്.  അതനിനഭാല് ഇതനിനഭായനി പ്രകതലകേലാം കേനഭാല്
നനിര്മ്മേനികക്കണതനില.  ലവസയ് കകേഭാസയ് കേനഭാലനിലന്റെ പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള
പുഴകേള ആഴലാം കൂടനി  ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കുവഭാന കേഴനിയുന്നേതഭാണയ്.  ലകേഭാലലാം  മുതല്
കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  വലരയുള്ള ലവസയ്  കകേഭാസയ്  കേനഭാല് നഭാഷേണല്  വഭാടര്  കവ-3,  ആയനി
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  ജലപഭാത  വനികേസനിപനിക്കുന്നേതയ് സലാംബന്ധനിച  പ്രവൃത്തനികേള
Inland Water way Authority of India (IWAI) ആണയ് നടത്തനി വരുന്നേതയ്. 

*സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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എലാം.എല്.എ കഹഭാസലനിനയ് സമതീപലാം നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള 
സസഭാഷേയ് കസഡനിയലാം

164 (1591) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കദശതീയ  ലഗയനിലാംസനികനഭാടനുബന്ധനിചയ്  എലാം.എല്.എ.  കഹഭാസലനിനയ്  സമതീപലാം
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള  സസഭാഷേയ്  കസഡനിയലാം  കപഭാലതീസയ്  വകുപനിനയ്  സകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് പ്രസ്തുത കരഖയുലട പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓഫതീകസഴനിനഭായനി സജ്ജതീകേരനിച എത്ര റൂമുകേളുലാം പ്രകതലകേ ഗലഭാലറനിയുലാം
ഇവനിലട പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത കസഡനിയലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേതനിനയ്  എത്തുന്നേ ഉന്നേത ഉകദലഭാഗസര്
ഇവനിലട നനിന്നേയ് ലമമ്പര്ഷേനിപയ് കനടനിയനിട്ടുളളവരഭാകണഭാ;  എങനില് അത്തരത്തനിലുളളവര്
എത്രകപര്, ആലരഭാലക്ക എന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനില് ശമ്പളലാം പറ്റുന്നേ എത്ര സനിരലാം/തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ഉകദലഭാഗസര്  (ഏലതഭാലക്ക  വകുപ്പുകേളനില്  നനിന്നേയ്)ഇവനിലട  കജഭാലനി  കനഭാക്കുന;
ഏലതലഭാലാം തസനികേകേളനില്; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയ  ലഗയനിലാംസനികനഭാടനുബന്ധനിചയ്  എലാം.എല്.എ.  കഹഭാസലനിനയ്  സമതീപലാം
ചേന്ദ്രകശഖരന  നഭായര്  കസഡനിയത്തനിലന്റെ  സലത്തയ്  നനിര്മ്മേനിചനിരനിക്കുന്നേ  സസഭാഷേയ്
കകേഭാര്ടയ് സ.ഉ.(ലലകേ)നമ്പര് 09/2015/കേഭാ.യു.വ. തതീയതനി 24-2-2015 പ്രകേഭാരലാം കപഭാലതീസയ്
വകുപനിനയ് ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ടനി  സസഭാഷേയ്  കകേഭാര്ടനില്  ഓഫതീകസഴനിനഭായനി  പ്രകതലകേലാം  മുറനികേള
സജ്ജതീകേരനിചനിടനിലഭാത്തതഭാണയ്. നനിലവനില് ആറയ് മുറനികേള ഉള്ളതനില് ഒലരണലാം സസഭാഷേയ്
കകേഭാര്ടനിലന്റെ അഡനിനനികസറതീവയ്  ഓഫതീസയ്  ആയുലാം,  ഒലരണലാം കസഭാര്ട്സയ് ഫനിറയ്നസയ്
ലതറഭാപനി യണനിറയ്  ആയുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന.  ബഭാക്കനി ഉള്ള മുറനികേള നനിലവനില്
ഒഴനിഞ്ഞു കേനിടക്കുന.

(സനി)  സസഭാഷേയ്  കകേഭാര്ടയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേതനിനയ്  ഉന്നേത  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്
അനുവഭാദമുണയ്. നനിലവനില് South Zone ADGP ഉപകയഭാഗനിചയ് വരുന.

(ഡനി) കപഭാലതീസയ് വകുപനില് നനിന്നേയ് ഏഴയ് കപര് കജഭാലനി കമതീകേരണ വലവസയനിലുലാം,
രണ്ടുകപര് ദനിവസ കവതന അടനിസഭാനത്തനിലുലാം ടനി സസഭാഷേയ് കകേഭാര്ടനില് കജഭാലനി ലചേയ
വരുന.  കപഭാലതീസയ്  വകുപനില്നനിന്നേയ്  കജഭാലനി  കമതീകേരണ വലവസയനില് കജഭാലനി  ലചേയ
വരുന്നേതനില്  രണ്ടുകപര്  കസഭാര്ട്സയ്  ഫനിറയ്നസയ്  ലതറഭാപനി  യണനിറനില്  പരനിശതീലകേരഭായുലാം
രണയ് കപര് സസഭാഷേയ്  പരനിശതീലകേരഭായുലാം രണ്ടു കപര് ലകേയര് കടക്കര്മഭാരഭായുലാം  ഒരഭാള
അഡനിനനികസറതീവയ് ഓഫതീസനിലുലാം കജഭാലനി ലചേയ വരുന. 
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സനിറനി ഗലഭാസയ് പദതനി

165 (1593) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഗഭാര്ഹനികേ ആവശലത്തനിനുള്ള പ്രകൃതനി വഭാതകേലാം കുഴലുകേളനിലൂലട അടുക്കളയനില്
എത്തനിക്കുന്നേ  "സനിറനി ഗലഭാസയ്"  പദതനി ഏലതലഭാലാം ജനിലകേളനിലഭാണയ് നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  ഏലതലഭാലാം  പ്രകദശങ്ങളനിലൂലടയഭാണയ്  പ്രസ്തുത
ഗലഭാസയ് വനിതരണ ശലാംഖല കേടന കപഭാകുന്നേതയ്;

(സനി)  ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകയഭാക്തഭാക്കളക്കയ് പ്രസ്തുത കേണക്ഷനുകേള നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
എത്ര കപര്ക്കയ് നനിലവനില് കേണക്ഷന നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത കേണക്ഷന ലഭനിക്കുന്നേതനിനഭായുള്ള നടപടനികമങ്ങള എലനന്നേയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്
ജനിലകേളനില് സനിറനി ഗലഭാസയ് ഡനിസനിബമ്പ്യൂഷേന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനയ് തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  എറണഭാകുളലാം  ജനില  പൂര്ണമഭായുലാം  സനിറനി  ഗലഭാസയ്  ഡനിസനിബമ്പ്യൂഷേന
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി&ഡനി) 2016 ലഫബ്രുവരനി മുതല് കുറച്ചു ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം
വഭാണനിജല സഭാപനങ്ങളനിലുലാം പ്രകൃതനിവഭാതകേ കേണക്ഷന നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില്
കേളമകശ്ശേരനി മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  462  ഗഭാര്ഹനികേ കേണക്ഷനുകേളക്കുലാം  2  വഭാണനിജല
കേണക്ഷനുകേളക്കുലാം  ഉള്ള  രജനികസഷേന  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  അതുടലന  നല്കേഭാന
കേഴനിയുന്നേതഭാണയ്.  കേണക്ഷന  ലഭനിക്കുന്നേതനിനയ്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  അകപക്ഷഭാകഫഭാലാം
പൂരനിപനിചയ് വനിലവനിവര പടനികേയനുസരനിച്ചുള്ള കേണക്ഷന ലഡകപഭാസനിറയ് അടകക്കണതഭാണയ്.
സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പനികന്നേഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്നേവര്ക്കയ്  മുനകൂര്  അടകക്കണ  തുകേ
പൂര്ണമഭായനി  ഒഴനിവഭാക്കനി  മഭാസലാം  25  രൂപ  മഭാത്രലാം  വഭാടകേ  നല്കുന്നേ രജനികസഷേന
പദതനിയുലാം നനിലവനിലുണയ്. 

സസഭാഷേയ് കസഡനിയത്തനിലന്റെ ഇകപഭാഴലത്ത അവസ

166 (1594) ശതീ  .    എന  .    ഷേലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കദശതീയ ലഗയനിലാംസനികനഭാടനുബന്ധനിച ചേന്ദ്രകശഖരന നഭായര് കസഡനിയത്തനിനയ്
സമതീപലാം നനിര്മ്മേനിച സസഭാഷേയ് കസഡനിയത്തനിലന്റെ ഇകപഭാഴലത്ത അവസ എനഭാലണന്നേയ്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത കസഡനിയലാം കപഭാലതീസയ് അകസഭാസനികയഷേലന്റെ ഓഫതീസഭായുലാം മറ്റുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കലപടുന എന്നേ റനികപഭാര്ടയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം കസഡനിയങ്ങളുലാം കേളനിസലങ്ങളുലാം ദുരുപകയഭാഗലാം ലചേയ്യെലപടുന്നേതുലാം,
ചേനിലര് കുത്തകേയഭാക്കനി ലലകേവശലാം ലവചനിരനിക്കുന്നേതുലാം ഒഴനിവഭാക്കുവഭാന ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  സർക്കഭാർ  ലചേലവനില്  നനിര്മ്മേനിച  ഇത്തരലാം  ലകേടനിടങ്ങള  ചേനില  ഉന്നേത
ഉകദലഭാഗസര്  മഭാത്രലാം  കുത്തകേയഭാക്കുന്നേതയ്  ഒഴനിവഭാക്കനി  കനരനിയ  ഫതീസതീടഭാക്കനിലയങനിലുലാം
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് തുറന്നേയ് ലകേഭാടുക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയ ലഗയനിലാംസനികനഭാടനുബന്ധനിച ചേന്ദ്രകശഖരന നഭായര് കസഡനിയത്തനിനയ്
സമതീപലാം നനിര്മ്മേനിച സസഭാഷേയ് കകേഭാര്ടയ്, 24-2-2015-ലല സ.ഉ (ലലകേ)നമ്പര് 09/2015/
കേഭാ.യു.വ.  പ്രകേഭാരലാം കപഭാലതീസയ് വകുപനിനയ്  ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത കകേഭാര്ടയ്  നനിലവനില്
കകേരള കപഭാലതീസയ് കസഭാര്ട്സയ് & യത്തയ് ലവല്ലഫയര് ലസഭാലലസറനിയുലട നനിയനണത്തനില്
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം,  കുടനികേളക്കുലാം സസഭാഷേയ് പരനിശതീലനലാം ലഭലമഭാക്കുകേ എന്നേ ലക്ഷലകത്തഭാലട
സസഭാഷേയ് അക്കഭാദമനിയഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  ടനി സസഭാഷേയ് കകേഭാര്ടനിലന്റെ അഡനിനനികസറതീവയ്  ഓഫതീസയ്,
കസഭാര്ട്സയ് ഫനിറയ്നസയ് ലതറഭാപനി യണനിറയ് എന്നേനിവ മഭാത്രമഭാണയ് ഇവനിലട പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന്നേതയ്. 

(സനി&ഡനി) സസഭാഷേയ്  കകേഭാര്ടയ്  നനിലവനില്  കകേരള  കപഭാലതീസയ്  കസഭാര്ട്സയ്  &
യത്തയ്  ലവല്ലഫയര്  ലസഭാലലസറനിയുലട  നനിയനണത്തനില്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം,
കുടനികേളക്കുലാം  സസഭാഷേയ്  പരനിശതീലനലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്നേ  ലക്ഷലകത്തഭാലട  സസഭാഷേയ്
അക്കഭാദമനിയഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുന്നേതുലാം  ഏലതഭാരഭാളക്കുലാം  ടനി  അക്കഭാദമനിയനില്
നനിശനിത ഫതീസയ് അടചയ് സസഭാഷേയ് പരനിശതീലനലാം കനടഭാവന്നേതുമഭാണയ്. 

നനിലമ്പൂരനിലല സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേള

167 (T* 1595)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നനിലമ്പൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ
സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളുലട വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(ബനി) നനിലമ്പൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് സര്ക്കഭാര് അധതീനതയനിലുള്ള എത്ര
ലകേടനിടങ്ങള ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനണയ്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  നനിലമ്പൂരനില്  പ്രവൃത്തനി  പുകരഭാഗമനിക്കുന്നേ  മനിനനി  സനിവനില്  കസഷേനനില്
ഏലതഭാലക്ക  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളക്കഭാണയ്  സലലാം  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്  എന്നേയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അനുബന്ധലാം I ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  അധതീനതയനിലുള്ള  ലകേടനിടങ്ങള  ഒനലാം  തലന്നേ  ഒഴനിഞ്ഞു
കേനിടക്കുന്നേനില. 

(സനി) അനുബന്ധലാം II ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായയുമഭായനി ബന്ധലപട റനിക്കവറനി നടപടനികേള

168 (1596) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ  എടുത്തതനിനയ്  കശഷേലാം അകപക്ഷകേരഭായ വനിദലഭാര്തനികേള
മരണലപട കകേസ്സുകേളനില് പ്രസ്തുത ബഭാങയ് വഭായയുലട കപരനിലുള്ള റനിക്കവറനി നടപടനികേളനിൽ
നനിനലാം രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കലള ഒഴനിവഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  രക്ഷകേർത്തഭാക്കളുലട  ഏകേ  പ്രതതീക്ഷയഭായ  മക്കളുലട  മരണകശഷേവലാം
വഭായഭാ  കുടനിശ്ശേനികേ  പനിടനിലചടുക്കഭാന  ബഭാങ്കുകേള  നടത്തുന്നേ  തസരനിത  നടപടനികേള
ഒഴനിവഭാക്കനി കുടുലാംബങ്ങലള സഹഭായനിക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശമുണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ എടുത്ത കശഷേലാം മരണമടഞ്ഞ വനിദലഭാര്തനികേളുലട
വഭായ  എഴുതനിത്തള്ളുന്നേതയ്  സലാംബന്ധനിച വനിഷേയലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്  പല പ്രഭാവശലലാം
സലാംസഭാനതല-ബഭാങനിലാംഗയ് സമനിതനി കയഭാഗങ്ങളനില് ഉന്നേയനിചനിട്ടുണയ്. ഇത്തരത്തനിലുള്ള
ഓകരഭാ  കകേസ്സുലാം  കയഭാഗലതയയ്  അനുസരനിചയ്  അനുഭഭാവപൂര്വലാം  പരനിഗണനികക്കണതഭാലണനലാം
ലസഷേലല് കകേസ്സുകേള സര്ക്കഭാര് പ്രകതലകേമഭായനി സലാംസഭാനതല ബഭാങനിലാംഗയ് സമനിതനിയുലട
പരനിഗണനയഭായനി അയയവഭാനുലാം ധഭാരണയുണയ്.  അലഭാത്ത കകേസ്സുകേളനില് മരണലപട
വനിദലഭാര്തനികേളുലട  രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കളക്കയ്  അതഭാതയ്  ബഭാങനിലന്റെ ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല്
പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഇളവകേകളഭാലട ബഭാദലത തതീര്ത്തയ് റനിക്കവറനി നടപടനികേളനില് നനിന്നേയ്
ഒഴനിവഭാകുന്നേതനിനയ് അവസരമുണയ്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്



224 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  3, 2017

ആകരഭാഗല വകുപനില് ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്നേ കഡഭാക്ടര്മഭാരുലടയുലാം നഴമഭാരുലടയുലാം
തസനികേ

169 (1597) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേല്പറ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ആകരഭാഗല വകുപനില് ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്നേ
കഡഭാക്ടര്മഭാരുലടയുലാം നഴമഭാരുലടയുലാം തസനികേകേളുലട എണലാം ഇനലാം തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തസനികേകേളനില് നനിയമനലാം  നടത്തുന്നേതനിനഭായനി  സസതീകേരനിച നടപടനികേള
എലനഭാലക്കയഭാണയ്;

(സനി)  എത്ര കഡഭാക്ടര്മഭാര് വയനഭാടയ് ജനിലയനില് നനിനലാം വനികദശത്തുലാം സസകദശത്തുലാം
കജഭാലനിലചേയ്യുവഭാനഭായനി ശൂനലകവതന അവധനിയനില് ഉണയ്?

ഉത്തരലാം

(എ) ജനറല് സൂപ്രണയ്-1
ആശുപത്രനി, കേണ്സളടന്റെയ് 
കേല്പറ (ജനറല് ലമഡനിസനിന)-1

ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെയ്-1

ടനി.എചയ്.കേമ്പ്യൂ.എചയ്, ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെയ്
ലലവത്തനിരനി (ലലഗനകക്കഭാളജനി)-1

സനി.എചയ്.സനി, സനിവനില് സര്ജന-1
തരനികയഭാടയ്

പനി.എചയ്.സനി, അസനിസന്റെയ് സര്ജന-1
വഭാഴവറ

കേല്പറ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് നഴമഭാരുലട ഒഴനിവകേള നനിലവനിലനില

(ബനി)  സഭാനക്കയറലാം  നല്കേനി  നനിയമനികക്കണ  സൂപ്രണയ്,  കേണ്സളടന്റെയ്
തസനികേകേളനിലുള്ള  ഒഴനിവകേളനികലയയ്  ഡനി.പനി.സനി.  കയഭാഗലാം  കചേര്ന്നേയ്  ലസലക്ടയ്  ലനിസയ്
അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നേ  മുറയയ്  കഡഭാക്ടര്മഭാലര  നനിയമനിക്കുന്നേതനിനുലാം,  അസനിസന്റെയ്  സര്ജന
തസനികേയനികലയയ്  പനി.എസയ്.സനി.  ലനിസനില്  നനിനലാം  നനിയമനിക്കുന്നേതനിനുമുളള  നടപടനികേളുലാം,
ലസഷേലഭാലനിറനി  കകേഡറനികലയയ്  ഓപ്റയ്  ലചേയ  കഡഭാക്ടര്മഭാരനില്നനിന്നേയ്  ജൂനനിയര്
കേണ്സളടനമഭാലര നനിയമനിക്കുന്നേതനിനുമുള്ള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) വയനഭാടയ് ജനിലയനില് ശൂനലകവതന അവധനിയനില് ആരുലാം ഇല. 
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170 (1598) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേരളത്തനിലഭാകേമഭാനമുള്ള ജനങ്ങളനില് കൂടുതല് കപരുലാം പ്രകമഹ കരഭാഗത്തനിനുലാം
കേനിഡ്നനി  കരഭാഗത്തനിനുലാം,  ഹൃദയ  കരഭാഗത്തനിനുലാം  അടനിമകേളഭാലണനള്ള  വസ്തുത
മനസ്സനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) ടനി കരഭാഗങ്ങളക്കുള്ള മരുനകേളക്കുലാം, ഇനസുലനിനുലാം ഭതീമമഭായ തുകേയഭാണയ്
ഫഭാര്മസമ്പ്യൂടനിക്കല്  കേമ്പനനിക്കഭാരുലാം  മരുന്നേയ്  കേടക്കഭാരുലാം  കരഭാഗനികേളനില്  നനിനലാം
വഭാങ്ങുന്നേലതന്നേ വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇഗൗ  അസുഖങ്ങളക്കുള്ള  മരുനകേള  ജതീവന  രക്ഷഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുത്തനി
പഭാവലപട  കരഭാഗനികേളക്കയ്  ഏറവലാം  കുറഞ്ഞ  തുകേയയ്  മഭാര്ക്കറനില്  ലഭനിക്കുന്നേതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് മഭാറനിവരുന്നേ ജതീവനിത ലലശലനിയയ് അനുസൃതമഭായനി ജതീവനിതലലശലതീ
കരഭാഗങ്ങളഭായ പ്രകമഹലാം,  രക്തഭാദനിസമ്മേര്ദ്ദേലാം,  ഹൃകദഭാഗങ്ങള,  വൃക്കകരഭാഗങ്ങള,  പക്ഷഭാഘഭാതലാം,
കേലഭാനസര്കരഭാഗലാം എന്നേനിവ വര്ദനിച്ചുവരുന്നേതഭായഭാണയ് കേണക്കുകേള സൂചേനിപനിക്കുന്നേതയ്.
മുപതയ് വയസ്സനിനുലാം അറുപതയ് വയസ്സനിനുലാം ഇടയനില് പ്രഭായമുള്ളവരനിലല മരണങ്ങളനില്
52 ശതമഭാനവലാം ജതീവനിതലലശലതീ കരഭാഗങ്ങള മൂലമുണഭാകുന്നേതഭാലണന്നേയ് കേണക്കുകേള
സൂചേനിപനിക്കുന.  ഇതനില്  ഹൃകദഭാഹലാം  ലകേഭാണ്ടുണഭാകുന്നേ  മരണങ്ങളുലാം  കേലഭാനസര്
ലകേഭാണ്ടുണഭാകുന്നേ  മരണങ്ങളുലാം  ആണയ്  കൂടുതലഭായനി  കേഭാണലപടുന്നേതയ്.  പ്രകമഹലാം,
രക്തഭാദനിസമ്മേര്ദ്ദേലാം  തുടങ്ങനിയ  കരഭാഗങ്ങള  എലഭാ  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കനിടയനിലുലാം  ഒരു
കപഭാലല ബഭാധനിക്കുന എന്നേതയ് ആകരഭാഗലകമഖലയനില് ആശങ സൃഷനിക്കുന. 

(ബനി&സനി) സസകേഭാരല ഫഭാര്മസനിയനിലല ഇനസുലനിനുലാം പ്രകമഹ കരഭാഗത്തനിനുലാം
ജതീവനിതലലശലതീ കരഭാഗങ്ങളക്കുള്ള മറയ് മരുനകേളക്കുലാം അമനിതമഭായ വനില ഇഗൗടഭാക്കുന്നേതുമൂലലാം
കരഭാഗനികേളുലട സസനലാം ചേനികേനിതഭാ ലചേലവയ് വര്ദനിക്കുന്നേതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.
എന്നേഭാല് ആകരഭാഗലവകുപനിലൂലട നടപനിലഭാക്കുന്നേ ജതീവനിതലലശലതീ കരഭാഗനനിയനണ
പദതനിയനിലൂലട പ്രകമഹത്തനിനുലാം രക്തഭാദനിസമ്മേര്ദ്ദേത്തനിനുലാം ഹൃകദഭാഗത്തനിനുലാം ലകേഭാളകസഭാളനിനുമുള്ള
Treatment  Protocol  പ്രകേഭാരമുള്ള  മരുനകേള  സഗൗജനലമഭായനി  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രതലലാം വലര നല്കേനിവരുന. ഇതയ് സബ്ലസന്റെര് തലത്തനികലയയ് വലഭാപനിപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചയ്  വരുന.  കേലഭാനസര്,  ഹൃകദഭാഗലാം,  പക്ഷഭാഘഭാതലാം തുടങ്ങനിയ
കരഭാഗങ്ങളക്കുള്ള വനിലകയറനിയ മരുനകേളുലാം ആകരഭാഗലവകുപയ് സഗൗജനലമഭായനി നല്കേനി
വരുന. 

195/2020
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മൂന്നേഭാറനില് സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനി

171 (1599) ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കദവനികുളലാം  മണ്ഡലത്തനില് കതഭാടലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം  സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളുലാം

തനിങ്ങനി  പഭാര്ക്കുന്നേ  മൂന്നേഭാറനില്  ഒരു  നല  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനിയനിലഭാത്തതയ്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനയ്  എനയ്

നടപടനിയഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  ഇലലങനില്  എലഭാ  ചേനികേനിതഭാസഗൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  ഒരു  സര്ക്കഭാര്

ആശുപത്രനി ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉടന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  മൂന്നേഭാറനില് സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനി നനിലവനിലനിലലങനിലുലാം  5 കേനികലഭാമതീറര്

ദൂരത്തയ് കദവനികുളലാം സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം ഉണയ്.  അവനിലട നനിന്നേയ് എലഭാ ചേനികേനിതഭാ

സഗൗകേരലങ്ങളുലാം നല്കുനണയ്.

(ബനി&സനി)  മൂന്നേഭാര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്  ചേടമൂന്നേഭാറനില്  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം

അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  എന്നേഭാല്  സലസഗൗകേരലപരനിമനിതനിമൂലലാം  പ്രസ്തുത  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല

കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിടനില.  ലകേടനിട  സഗൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കുവഭാന

മൂന്നേഭാര് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനികനഭാടയ്  ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.  ലകേടനിട സഗൗകേരലലാം ലഭലമഭായഭാലുടന

പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നേതഭാണയ്. 

ജല മലനിനതീകേരണലാം നടത്തുന്നേവര്ലക്കതനിലര നടപടനി

172 (1600) ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി. :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലത്തനിനയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

നഗരങ്ങളനിലല  കഹഭാടലുകേളനില്  നനിനലാം  വഭാഹന  സര്വതീസയ്  കസഷേനുകേളനില്

നനിനലാം കേശഭാപയ് ശഭാലകേളനില് നനിനമുള്ള മലനിനജലലാം ഓടകേളനിലൂലട കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം

നടത്തുന്നേ ജല കസഭാതസ്സുകേളനികലലക്കത്തുന്നേ സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

ഇത്തരലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നേവര്ലക്കതനിലര ശക്തമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

കഹഭാടലുകേള,  മറയ്  ഭക്ഷല  ഉല്പഭാദന  വനിതരണ  കകേന്ദ്രങ്ങള  എന്നേനിവയനില്
നനിനള്ള  മലനിന  ജലലാം  ശഭാസതീയ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനില്കൂടനി  മഭാത്രകമ  പുറനള്ളുനലവന്നേയ്
ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന  അതഭാതയ്  ഫഡയ്  കസഫനി  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കയ്  നനിയമപരമഭായ
ചുമതലയുണയ്.  ടനി  നനിബന്ധന ലലാംഘനിക്കുന്നേവര്ലക്കതനിലര  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ നനിലവഭാര
നനിയമവലാം  അനുബന്ധ  ചേടങ്ങളുലാം  ലറഗുകലഷേന  അനുസരനിചയ്  നനിയമ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  അടനിയനര  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  ഫഡയ്  കസഫനി  ലലലസനസയ്/
രജനികസഷേന സലസനഡയ് ലചേയ്യുന്നേതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണയ്. 

സനി.എചയ്.സനി.-ലയ ലഎ.പനി.എചയ്. സഭാനകഡര്ഡനികലക്കയ് അപ്കഗ്രഡയ്
ലചേയ്യുന്നേതനിനുള്ള പദതനി 

173 (1601) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഒരു  കബഭാക്കനില്  ഒരു  സനി.എചയ്.സനി.ലയങനിലുലാം  ഐ.പനി.എചയ്.
സഭാനകഡര്ഡനികലക്കയ്  സഭാഫയ്  ലസലാംഗ്തയ്  നല്കേനി  അപ്കഗ്രഡയ്  ലചേയ്യുന്നേതനിനുള്ള
പദതനി  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്  കുറഞ്ഞതയ്  ഒരു  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്  ഒരു  സനി.എചയ്.സനി.-ലയങനിലുലാം  അത്തരത്തനില്  ഉയര്ത്തുന്നേതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സനി.എചയ്.സനി.-കേളുലട  സഭാഫയ്  ലസലാംഗ്തയ്  വര്ദനിപനിക്കുന്നേതയ്  ഒരു
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ഒലരണലാം എങനിലുലാം പരനിഗണനിക്കുനലവങനില് അരൂകുറനി
ആശുപത്രനിലയ ഈ നനിലയനില് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി) 7+  1  =  8  എന്നേ നനിലയനില് കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട ലസലാംഗ്തയ്  വര്ദനിപനിചയ്
അരുകുറനി ആശുപത്രനിയനില്  24  മണനികറുലാം കസവനലാം ലഭലമഭാക്കണലമന്നേ ആലപ്പുഴ
ഡനി.എലാം.ഒ.-യുലട ലപ്രഭാകപഭാസല് ലഭനിചനിച്ചുകണഭാ; ആയതനില് എനയ് തതീരുമഭാനമഭാണയ്
എടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്; ഇലലങനില് അടനിയനര പ്രഭാധഭാനലകത്തഭാലട തതീരുമഭാനലാം സകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആകരഭാഗലവകുപനില്  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗലാം  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിശനിത
സഗൗകേരലങ്ങകളഭാലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കമതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  തയ്യെഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
സഭാന്റെലലഡകസഷേന ലപ്രഭാകപഭാസലനില് ഒരു വനികേസന കബഭാക്കനില് മഭാനദണ്ഡങ്ങള
നുസരനിച്ചുള്ള സഗൗകേരലങ്ങളുള്ള ഒരു സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലത്തയഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്. 
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(ബനി)  കബഭാക്കുതല സനി.എചയ്.സനി,-കേളുലട  ലനിസനില് അരുകുറനി  സനി.എചയ്.സനി.-യുലാം

ഉളലപടനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ആര്ദലാം  മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചയ്  9  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട  തസനികേയഭാണയ്  ടനി

സനി.എചയ്.സനി.-യനില്  ആവശലമഭായനിട്ടുള്ളതയ്  നനിലവനില്  4  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട  തസനികേയുണയ്.

(അസനിസന്റെയ്  സര്ജന-3,  സനിവനില്  സര്ജന-1)  അധനികേമഭായനി  5  കഡഭാക്ടര്മഭാരുകടതടക്കമുള്ള

ലപ്രഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന. 

ലകേ.എചയ്.ആര്.ഡബദ്യു.എസയ്. കപവഭാര്ഡനിലന്റെ പരനിതഭാപകേരമഭായ 

അവസ

174 (1602) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ

ലകേ.എചയ്.ആര്.ഡബദ്യു.എസയ്.  കപവഭാര്ഡനിലന്റെ  പരനിതഭാപകേരമഭായ  അവസ  ശദയനില്

ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തതീലപഭാള്ളല് കകേസ്സുകേളനില് എത്തുന്നേ കരഭാഗനികേള ഉളപലട കേനിടക്കുന്നേ

കപവഭാര്ഡനില് ജനകററര്  ഇലഭാത്തതനിനഭാല് സവദദ്യുതനി  ഇലഭാത്ത സമയത്തയ്  കരഭാഗനികേള

ബുദനിമുട്ടുന്നേതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കപവഭാര്ഡനിലല  മനിക്ക  മുറനികേളുലാം  ലമയനിന്റെനനസയ്  നടക്കഭാത്തതനിനഭാല്

അടചനിടനിരനിക്കുന്നേതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് കപവഭാര്ഡനിലല കശഭാചേനതീയഭാവസ

പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനയ് അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  ലകേ.എചയ്.ആര്.ഡബദ്യു.എസയ്.  കപവഭാര്ഡനിലന്റെ

ചേനില മുറനികേളനില് വഭാടര് സലലപ സനിസത്തനില് തകേരഭാര് ഉള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

ആയതയ് പരനിഹരനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(സനി) ബഭാത്തയ് റൂലാം ലതീക്കയ് കേഭാരണലാം ഒരു മുറനി മഭാത്രമഭാണയ് അടചനിട്ടുള്ളതയ്. ആയതയ്

പരനിഹരനിക്കഭാന കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 229

എസയ്.എലാം.എ.പനി.വഴനി ചേനികേനിതഭാ സഹഭായലാം

175 (1603) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  "ലസഭാസസറനി  കഫഭാര്  ലമഡനിക്കല്  അസനിസന്റെയ്സയ്  ടു  പുവര്"  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്ത  ഏലതഭാലക്ക  ആശുപത്രനികേളനിലല  ചേനികേനിതയഭാണയ്
ചേനികേനിതഭാ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നേലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേര്ണഭാടകേയുമഭായനി  അതനിര്ത്തനി പങനിടുന്നേ കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല
ജനങ്ങളക്കയ്  ജനിലയനില്  സൂപര്  ലസഷേലഭാലനിറനി  ചേനികേനിത  സര്ക്കഭാര്/സഹകേരണ
കമഖലയനില് ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല് മലാംഗലഭാപുരത്തുള്ള ആശുപത്രനികേലള ആശയനികക്കണനി
വരുന്നേതനിനഭാല്  ടനി  ചേനികേനിതയയ്  എസയ്.എലാം.എ.പനി.  പദതനി  വഴനി  ധനസഹഭായലാം
നല്കേഭാന നടപടനി ഉണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) “ലസഭാലലസറനി  കഫഭാര് ലമഡനിക്കല് അസനിസന്റെയ്സയ് ടു പുവര്"  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തയ് ചേനികേനിതഭാ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നേ ആശുപത്രനികേളുലട ലനിസയ്
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  എസയ്.എലാം.എ.പനി.  പദതനിയനികലയയ്  ഗകവണനിലാംഗയ്  കബഭാഡനി  തതീരുമഭാന
പ്രകേഭാരമഭാണയ് ലനിസനില് അറഭാചയ് ലചേയനിരനിക്കുന്നേ സഭാപനങ്ങലള ലതരലഞ്ഞടുത്തനിരനിക്കുന്നേതയ്.
പുതുതഭായനി  സഭാപനങ്ങലള  ഉളലപടുത്തണലമങനില്  ഗകവണനിലാംഗയ്  കബഭാഡനി  കൂടനി
തതീരുമഭാനനികക്കണതഭാണയ്. 

ലഹരനി വനിമുക്ത കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനി

176 (T* 1604)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഹരനി വനിമുക്ത കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനിയനില് പലങടുത്തയ് ലഹരനിയനില്
നനിന്നേയ്  മുക്തനി  കനടണലമന്നേഭാഗ്രഹനിക്കുന്നേവര്ക്കയ്  ചേനികേനിത  നല്കേഭാനഭാവശലമഭായ
വനിദഗ്ദ്ധരുലട എണലാം സലാംസഭാനത്തയ് കുറവഭാലണന്നേ റനികപഭാര്ടയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കകേരളത്തനില് നനിലവനിലുള്ള ലഹരനി വനിമുക്ത ചേനികേനിതഭാകകേന്ദ്രങ്ങളനിലഭായനി
ലമഭാത്തലാം എത്ര സസകേലഭാടനിസ്റ്റുകേളുണയ് ;

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(സനി)  കുടനികേലള  കനഭാക്കുന്നേ  സസകേലഭാടനിസ്റ്റുകേള  ഒരനിടത്തുലാം  ഇല  എന്നേ
റനികപഭാര്ടയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ലഹരനിവനിമുക്ത  ചേനികേനിതഭാകമഖലയനില് സസകക്കഭാളജനിസയ്,  സസകേലഭാടനിസയ്,
മറ്റു  അനുബന്ധ  സഭാഫയ്  എന്നേനിവരുലട  കസവനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നേ ലഹരനി വനികമഭാചേന
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  പലയനിടങ്ങളനിലുലാം  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലങ്ങളുലടയുലാം  സഭാകങതനികേ
വനിദഗയ് ദരുകടയുലാം കപഭാരഭായ്മ ഉണയ്. സുസനിര വനികേസന ലക്ഷലങ്ങളുമഭായനി ബന്ധലപടയ്
സഭാകങതനികേ വനിദഗ്ദ്ധരുലട തസനികേ സൃഷനിക്കുന്നേതനിലൂലട ഇവ പരനിഹരനിക്കലപടുന്നേതഭാണയ്. 

(ബനി) തനിരുവനനപുരലാം, തൃശ്ശൂര്, കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്, ജനിലകേളനില് മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധലപടഭാണയ്  ലഹരനി  വനിമുക്ത  കകേന്ദ്രങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേതയ്.
ഇഗൗ സഭാപനങ്ങളനിലഭായനി  13  ലലസകേലഭാടനിസനിലന്റെ കസവനലാം ലഭലമഭാണയ്.   ഇതനിനു
പുറകമ  മറയ്  ലഹരനി  വനിമുക്ത  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലഭായനി  16  ലലസകേലഭാടനിസ്റ്റുകേള  കസവനലാം
അനുഷനിക്കുന. 

(സനി) ഇല.

(ഡനി) ആകരഭാഗല വകുപയ് എലലകസയ് വകുപ്പുമഭായനി കചേര്ന്നേയ് പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിക്കുന്നേ
"വനിമുക്തനി"  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  '10'  ലഹരനി  വനിമുക്ത  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
ലലസകേലഭാടനിസനിലന്റെ കസവനവലാം കനിനനിക്കല് ലലസകക്കഭാളജനിസയ്, ലലസകേലഭാടനികേയ് കസഭാഷേലല്
വര്ക്കര് എന്നേതീ അനുബന്ധ സഭാഫനിലന്റെ കസവനവലാം ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

വടകേര തഭാലൂക്കയ് ആയുര്കവദ ആശുപത്രനി

177 (1605) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .  നഭാണു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വടകേര തഭാലൂക്കയ്  ആയുര്കവദ ആശുപത്രനിയനില് കേനിടത്തനിചനികേനിതയുലട
സഗൗകേരലലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  ബഹു.ആകരഭാഗലവകുപയ്  മനനി  വടകേര
തഭാലൂക്കയ്  ആയുര്കവദ  ആശുപത്രനിയനില്  വന്നേയ്  പ്രഖലഭാപനിച  ലബഡ്ഡുകേളുലട  എണലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാന  എടുത്ത  തതീരുമഭാനലാം  അടനിയനരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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ലഭാബയ് ലടകതീഷേലന നനിയമനലാം

178 (1606) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആകരഭാഗലവകുപനിലല  1961-ലല  സഭാഫയ്  പഭാകറണ്  പരനിഷ്കരനിക്കുകമ്പഭാള
കരഭാഗ നനിര്ണയത്തനിനയ്  അതലഭാവശലമഭായ ലഭാബയ്  ലടകതീഷേലന തസനികേ അര്ഹമഭായ
തരത്തനില് വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലഭാബയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇലഭാത്ത  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  ലഭാബയ്
തുടങ്ങുന്നേതനിനുലാം  അവനിലട  ലഭാബയ്  ലടകതീഷേലനമഭാലര  നനിയമനിക്കുന്നേതനിനുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  24  മണനികറുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ ആശുപത്രനികേളനില് ലഭാബുകേളുലാം
24  മണനികര് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നേതനിനയ്  നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിനയ്  ആവശലമഭായ
ലഭാബയ് ലടകതീഷേലനമഭാലര നനിയമനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കനിനനിക്കല് എസഭാബനിഷേയ് ലമന്റെനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലല
ലഭാബുകേളനില്  കവണത്ര  ജതീവനക്കഭാലരയുലാം,  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നേതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സസതീകേരനിക്കുലാം.  ആര്  ദലാം മനിഷേന പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി അധനികേ തസനികേകേള
സൃഷനിക്കുന്നേതനില് ലഭാബയ് ലടകതീഷേലനമഭാരുലട തസനികേകേളുലാം ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നേതഭാണയ്.

(സനി) നനിലവനില് എലഭാ തഭാലൂക്കയ്/ജനിലഭാ/ജനറല് ആശുപത്രനികേളനിലുലാം കേഭാരലക്ഷമത
കൂടനിയ  ലകബഭാറടറനി  സലാംവനിധഭാനലാം  സഗൗജനല  നനിരക്കനില്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് ലകബഭാറടറനി സലാംവനിധഭാനമനിലഭാത്ത പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളനില് എന.എചയ്.എലാം.-ലന്റെ കകേഭാമ്പ്രലഹനസതീവയ് ലഹല്ത്തയ് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം മുകഖന
ലകബഭാറടറനി സലാംവനിധഭാനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നേ നടപടനികേള പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണയ്. കൂടഭാലത
സലാംസഭാനലത്ത ആകരഭാഗല സഭാപനങ്ങളനില് ലഭാബയ് ലടകതീഷേലലന്റെ 204 തസനികേകേള
സൃഷനിച്ചു.  ആര്ദലാം  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ആകരഭാഗല
സഭാപനങ്ങളനില്  അധനികേ  തസനികേ  സൃഷനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസലനില്  ലഭാബയ്
ലടകതീഷേലലന്റെ തസനികേയുലാം ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. ആവശലകേത പരനികശഭാധനിചയ് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണയ്.

(ഡനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നേതഭാണയ്.
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അമൃതലാം ആകരഭാഗലലാം പദതനി

179 (1607) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടയ് റസഭാഖയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ജതീവനിത  സശലതീകരഭാഗങ്ങളുലട  നനിയനണത്തനിനുലാം
ചേനികേനിതയമഭായനി അമൃതലാം ആകരഭാഗലലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  എലനലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നേലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഓഫതീസുകേള,  ലതഭാഴനില്ശഭാലകേള എന്നേനിവനിടങ്ങളനില് ജതീവനിത സശലതീകരഭാഗ
നനിയനണത്തനിനഭായനി വര്ക്കയ്കപസയ് ഇന്റെര്ലവനഷേന പരനിപഭാടനി നടപഭാക്കനി വരുനകണഭാ;

(ഡനി) ജതീവനിത സശലതീകരഭാഗ നനിയനണത്തനിനഭായനി എലനലഭാലാം കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേളഭാണയ് ലചേയവരുന്നേലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) അമൃതലാം ആകരഭാഗലലാം പദതനിയനിലൂലട മൂന്നേയ് തലങ്ങളനിലുള്ള കസവനമഭാണയ്
ആകരഭാഗല വകുപയ് ഉകദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നേതയ്.

ലലപ്രമറനി തലലാം

ജതീവനിതലലശലതീകരഭാഗങ്ങള വരഭാലത ആകരഭാഗലപരമഭായ ലലശലനി മഭാറത്തനിലൂലട
ജനങ്ങലള ഉത്കബഭാധനിപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള കസവനങ്ങള ആകരഭാഗല വകുപയ്  നല്കേനി
വരുന.  ആകരഭാഗല  കബഭാധവത്കേരണലാം,  പുകേവലനി,  മദലപഭാനലാം  തുടങ്ങനിയ
ദുശ്ശേതീലങ്ങള  ആകരഭാഗലപരമഭായ  ഭക്ഷണരതീതനി,  ചേനിടയഭായ  വലഭായഭാമലാം  എന്നേതീ
വനിഷേയങ്ങലളക്കുറനിചയ് വനിവനിധ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട ജനങ്ങളക്കഭായുള്ള പ്രചേരണ
പരനിപഭാടനികേള  എന്നേനിവ  ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെ  വനിവനിധ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂലട
നടത്തനിവരുന

ലസക്കനടനി തലലാം

മുപതയ് വയസ്സനിനയ് മുകേളനില് പ്രഭായമുള്ള എലഭാ ജനവനിഭഭാഗങ്ങലളയുലാം സ്ക്രെെതീനനിലാംഗനിനയ്
വനികധയമഭാക്കുകേയുലാം,  കരഭാഗലാം  കേലണത്തുന്നേവര്ക്കയ്  ചേനികേനിതയുലാം,  മരുനലാം
സഗൗജനലമഭായനി നല്കുന്നേതനിനുലാം ഗുരുതരഭാവസയുള്ളവലര വനിദഗ്ദ്ധ  ചേനികേനിതയഭായനി
റഫര് ലചേയ്യുന്നേതനിനുലാം എലഭാ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങലളയുലാം സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 
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ഹൃകദഭാഹലാം,  പക്ഷഭാഘഭാതലാം,  കേലഭാനസര്,  വൃക്കകരഭാഗലാം  തുടങ്ങനിയ  കരഭാഗങ്ങള
നനിര്ണയനിക്കുന്നേതനിനുലാം ചേനികേനിതനിയന്നേതനിനുലാം ജനിലഭാ ജനറല് ആശുപത്രനികേലള
സജ്ജതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  എലഭാ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേവലാം വഭാര്ഷേനികേ പദതനി ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിചയ്
Work  place  intervention  എന്നേ  കപരനില്  കകേരളത്തനില്  ഉടനതീളലാം  സര്ക്കഭാര്/
ലപഭാതുകമഖല  സഭാപനങ്ങളനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്നേ  ജതീവനക്കഭാരനിലുലാം  ലതഭാഴനില്
ശഭാലകേളനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നേ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം ജതീവനിത ലലശലതീകരഭാഗ നനിര്ണയ
കേലഭാമ്പുകേളനിലൂലട കരഭാഗനനിര്ണയവലാം ചേനികേനിതയുലാം നടത്തനി വരുന.

(ഡനി) ജതീവനിതലലശലതീകരഭാഗങ്ങള നനിയനനിക്കുന്നേതനിനഭായനി ദൃശല, ശവല, പത്ര
മഭാധലമങ്ങളനിലൂലടയുലാം ആകരഭാഗല കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസ്സുകേളനിലൂലടയുലാം കബഭാധവല്ക്കരണലാം
നടത്തനി വരുന.  സ്കൂള കുടനികേളക്കഭായനി  Exhibition,  മതരങ്ങള എന്നേനിവ നടത്തുകേയുലാം
പുകേവലനി,  മദലപഭാനലാം  Junk  food  എന്നേനിവലയക്കുറനിച്ചുള്ള  ആകരഭാഗല  കബഭാധവല്ക്കരണവലാം
നടത്തനി വരുന.  മുനനനിര സനിനനിമഭാതഭാരങ്ങലളയുലാം കേലഭാ സഭാലാംസഭാരനികേ പ്രമുഖലരയുലാം
ഉളലപടുത്തനി  ഭക്ഷണലാം,  വലഭായഭാമലാം,  ലഹരനി  എന്നേനിവലയക്കുറനിച്ചുള്ള  ഹഭാസലചേനിത്രങ്ങളുലാം,
കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി ആകരഭാഗലവകുപയ് നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണയ്. 

പത്തയ് കേനിടക്കകേളുള്ള ആയുര്കവദ ആശുപത്രനികേള

180 (1608) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  പത്തയ്  കേനിടക്കകേളുള്ള  എത്ര  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ആയുര്കവദ
ആശുപത്രനികേളഭാണയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേതയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  ആശുപത്രനികേളനില്  നനിലവനില്  ഒരു  കഡഭാക്ടര്  മഭാത്രകമ  ഉള
എന്നേതനിനഭാല്  ഈ  ആശുപത്രനികേളനില്  അനുഭവലപടുന്നേ  ബുദനിമുട്ടുകേള  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ആയുര്കവദ  ആശുപത്രനികേളനില്  ആര്.എലാം.ഒ.യുലടയുലാം  എലാം.ഒ.യുലടയുലാം
തസനികേകേള അനുവദനിയന്നേ കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനില് ഉകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭഭാരതതീയ ചേനികേനിതഭാ വകുപനില്  10  കേനിടക്കകേളുള്ള  52  ആശുപത്രനികേള
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. പ്രസസ്തുത ആശുപത്രനികേളുലട ലനിസയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിലവനിലല  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിയനില്  ഇക്കഭാരലലാം
ഇകപഭാള പരനിഗണനിക്കഭാന നനിര്വഭാഹമനില.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ഡ്രെഗയ് ഡനിസനിബമ്പ്യൂഷേന മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് സനിസലാം

181 (1609) ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലത്തനിനയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള മുതല് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള വലര മരുന്നേയ്
വനിതരണലാം  നടത്തുന്നേതനിനയ്  ഡ്രെഗയ്  ഡനിസനിബമ്പ്യൂഷേന  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  സനിസലാം  നടപഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള മുതല് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള വലരയുള്ള
ആശുപത്രനികേളനിലല മരുന്നേയ് സലാംഭരണവലാം വനിതരണവലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നേതനികലയഭായനി
ഡ്രെഗയ്  ഡനിസനിബമ്പ്യൂഷേന  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  സനിസലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  പദതനിയുലട
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള 6-4-2017-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര് 1018/2017/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം
പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

ആകരഭാഗല കേനിരണലാം പദതനി

182 (1611) ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കകേരള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ആകരഭാഗല  കേനിരണലാം  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ഈ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  എത്ര  കരഭാഗനികേളക്കയ്  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭനിച്ചുലവന്നേയ്  ജനില
തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ആകരഭാഗല  കേനിരണലാം  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ഇഗൗ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  എത്ര  കരഭാഗനികേളക്കയ്  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭനിച്ചുലവന്നേയ്  ജനില
തനിരനിചയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന :

തനിരുവനനപുരലാം 21,22,106

ലകേഭാലലാം 5,61,034

പത്തനലാംതനിട 5,50,241

ആലപ്പുഴ 3,63,525
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കകേഭാടയലാം 6,29,061

ഇടുക്കനി 1,73,288

എറണഭാകുളലാം 5,53,136

തൃശ്ശൂര് 4,78,988

പഭാലക്കഭാടയ് 94,767

മലപ്പുറലാം 8,03,685

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 7,41,059

വയനഭാടയ് 2,37,137

കേണ്ണൂര് 2,26,563

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 1,07,907

                  ആലകേ 76,42,497

ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

183 (1612) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമലലന്നേ റനികപഭാര്ടയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കൃതലമഭായ പരനികശഭാധനയുലട അഭഭാവലാംമൂലലാം ശുചേനിയനിലഭാത്തതുലാം പഴകേനിയതുലാം
മഭായലാം കേലര്ന്നേതുമഭായ ഭക്ഷണ പദഭാര്തങ്ങളഭാണയ് പലകപഭാഴുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
ലഭനിക്കുന്നേലതന്നേ കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതയ്  ഭക്ഷലവനിഷേബഭാധ അടക്കമുള്ള ഗുരുതരമഭായ ആകരഭാഗല  പ്രശങ്ങളക്കയ്
കേഭാരണമഭാവന്നേ സഭാഹചേരലലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില് ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കു
ന്നേതനിനഭായനി എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സകേലക്കഭാള്ളുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പത്രവഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  കൃതലമഭായ പരനികശഭാധനകേള നനിശനിത ഇടകവളകേളനില്
ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ വകുപയ് നടത്തഭാറുണയ്.

(സനി)  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി
തുടര്ചയഭായ  പരനികശഭാധനകേള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനിലുലാം  ലചേക്കയ്
കപഭാസ്റ്റുകേളനിലുലാം  നടത്തനി  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചയ്  ലഭാബുകേളനില്  അയചയ്  പരനികശഭാധനിചയ്
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
വകുപയ്  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ പരനികശഭാധന നടത്തനി  908  സഭാറമ്പ്യൂടറനി  സഭാമ്പനിളുകേള
കശഖരനിചയ് അനലനിറനിക്കല് ലഭാബുകേളനില് പരനികശഭാധനിക്കുകേയുണഭായനി.  പരനികശഭാധനഭാ
ഫലലാം  വനിശകേലനലാം  ലചേയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  58  ഭക്ഷല  പദഭാര്തങ്ങള
ആകരഭാഗലത്തനിനയ്  ഹഭാനനികേരമഭാലണന്നേയ്  കേലണത്തനി.  തുടര്ന്നേയ്  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര
കനിമനിനല് കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയ്യുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. ഇതു
കൂടഭാലത  199  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  ഗുണനനിലവഭാരമനിലലന്നേയ്  കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇവര്ലക്കതനിലര
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള അഡ്ജുഡനികക്കഷേന നടപടനികേള തുടങ്ങനി.  ഇതു
കൂടഭാലത ഏപ്രനില് മഭാസത്തനില്  161  കഹഭാടല്/ലറസഭാറനകേള പരനികശഭാധന നടത്തനി
3 സഭാപനങ്ങള അടച്ചുപൂട്ടുകേയുലാം 112 സഭാപനങ്ങളക്കയ് കനഭാടതീസയ് നല്കേനിയനിട്ടുമുണയ്.
7,62,000 രൂപ പനിഴ ചുമത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതുകൂടഭാലത സലാംസഭാനലത്ത കബക്കറനി,  ജൂസയ്
സഭാളുകേള,  ലഎസ്ക്രെെതീലാം  പഭാര്ലറുകേള,  എലഭാത്തരലാം ജമ്പ്യൂസുകേളുലാം വനില്ക്കുന്നേ വഴനികയഭാര
തട്ടുകേടകേള  എന്നേനിവനിടങ്ങളനിലുലാം  കേര്ശന  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനി.  ഇത്തരലാം
523 സഭാപനങ്ങള പരനികശഭാധന നടത്തനിയതനില് ഗുരുതരമഭായ നനിയമലലാംഘനങ്ങള
കേലണത്തനിയ  7  കേടകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിര്ത്തനിവയ്പനിച്ചു.  കൂടഭാലത  256  കേടകേളക്കയ്
കനഭാടതീസയ് നല്കേനി പനിഴയനിനത്തനില്  5.5  ലക്ഷലാം രൂപ ചുമത്തുകേയുലാം ലചേയ.  ഇത്തരലാം
പരനികശഭാധനകേളക്കയ് ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപനിനയ് കേതീഴനിലുള്ള 2 ലമഭാലലബല് ലടസനിലാംഗയ്
ലഭാബനിലന്റെ കസവനവലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാറുണയ്. 

ആകരഭാഗല വകുപയ് ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് നഷപരനിഹഭാര അവധനി

184 (1613) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സര്ക്കഭാര് അവധനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള ദനിവസങ്ങളനിലുലാം കജഭാലനി ലചേകയ്യെണനി
വരുന്നേ ആകരഭാഗല വകുപനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് സഭാപനകമധഭാവനിയുലട അനുമതനിയയ്
വനികധയമഭായനി  ഒരു ദനിവസലാം നഷപരനിഹഭാര അവധനിലയടുക്കുന്നേതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
നനിലവനില് എലനങനിലുലാം നനികവദനകമഭാ പരഭാതനികയഭാ നനിലവനിലുകണഭാ; എങനില് വനിശദ
വനിവരലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ശബരനിമല മഭാസപൂജയുമഭായനി ബന്ധലപടയ്  പമ്പയനിലുലാം സന്നേനിധഭാനത്തുലാം
ഡമ്പ്യൂടനിയയ് നനികയഭാഗനിക്കലപടുന്നേ ആകരഭാഗലവകുപയ് ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് ഇതനിനുള്ള ഉത്തരവയ്
എത്ര ദനിവസലാം മുനകപ നല്കകേണതഭാണയ്; ഇതയ് സലാംബന്ധനിചയ് എലനങനിലുലാം ഉത്തരവയ്
നനിലവനിലുകണഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ശബരനിമലമഭാസപൂജയയ്  വകുപനില് നനിനലാം  നനികയഭാഗനിക്കുന്നേ ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
അര്ഹമഭായ  ദനിനബത്ത,  യഭാത്രഭാബത്ത  എന്നേനിവ  ലഭനിയന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികമലാം
നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദ വനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരഭാതനികേള നനിലവനിലനില.

(ബനി)  ശബരനിമല മഭാസപൂജയുമഭായനി ബന്ധലപടയ്  പമ്പയനിലുലാം സന്നേനിധഭാനത്തുലാം
ഡമ്പ്യൂടനിയയ് നനികയഭാഗനിക്കലപടുന്നേ ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള ഉത്തരവയ് ശബരനിമല മണ്ഡലപൂജ
കേഴനിഞ്ഞഭാല് ഉടന തലന്നേ ഒരു വര്ഷേകത്തയള്ള ജതീവനക്കഭാരുലട ലസഷേലല് ഡമ്പ്യൂടനിക്കയ്
ഉള്ള ഉത്തരവയ് അതഭാതയ് ജനിലഭാ ലമഡനിക്കല് ആഫതീസര്മഭാര്ക്കയ് അയച്ചുലകേഭാടുക്കുകേയുലാം
ജനിലഭാ  ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്മഭാര് ഉകദലഭാഗസരുലട കപരുകേള അതഭാതയ്  സഭാപനങ്ങളക്കയ്
നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.  ഡമ്പ്യൂടനിയയ് നനികയഭാഗനിക്കുന്നേ ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് കകേരള സര്വതീസയ്
ചേടപ്രകേഭാരലാം ദൂരത്തനിനനുസരനിചയ് യഭാത്ര ലചേയ്യെഭാനുള്ള സമയലാം കേണക്കഭാക്കനിലക്കഭാണഭാണയ്
അതഭാതയ് സഭാപനങ്ങളനില് നനിന്നേയ് വനിടുതല് ലചേയ്യുന്നേതയ്. 

(സനി)  ശബരനിമല മഭാസപൂജയയ് വകുപനില് നനിനലാം നനികയഭാഗനിക്കുന്നേ ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
ദനിനബത്ത/യഭാത്രഭാബത്ത എന്നേനിവ ലകേ.എസയ്.ആര്. അനുശഭാസനിക്കുലാം പ്രകേഭാരലാം ഫണയ്
ലഭലമഭാകുന്നേ മുറയയ് നല്കേഭാറുണയ്. 

വയനഭാടയ് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജയ്

185 (1614) ശതീ  .    കറഭാഷേനി  അഗസനിന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വയനഭാടയ് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലന്റെ തുടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏത്ഘടലാം
വലരലയത്തനിലയന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത പദതനി പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നേതനിനയ്  ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയതനിനുകശഷേലാം
നഭാളനിതുവലര സകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലനലഭാലമന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലന്റെ  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം  ഈയനിനത്തനില്  എത്ര  തുകേയഭാണയ്
വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നേലതന്നേയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  വയനഭാടനില് ഒരു ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജയ്  സഭാപനിക്കുന്നേതനിനഭായുള്ള
ചേന്ദ്രപ്രഭഭാ  ചേഭാരനിറബനിള  ടസയ്  സഗൗജനലമഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  50  ഏക്കര് സലലാം
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപനിനയ്  ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  ടനി  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജയ്  സഭാപനിക്കുന്നേതനിനഭായനി
ലഭനിച സലകത്തക്കുള്ള അകപ്രഭാചയ് കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള
ഭരണഭാനുമതനിയുലാം ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിനയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കറഭാഡനിലന്റെ പണനികേള
നടനവരുന. കേലഭാമ്പസനികലയള്ള കറഭാഡുലാം പഭാലവലാം പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നേ മുറയയ്
മഭാത്രകമ  നനിലവനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി  ലടണര്
ലചേയ്യുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

(ഡനി)  നടപയ്  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷേലാം  വയനഭാടയ്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജയ്
സഭാപനിക്കുന്നേതനിനഭായനി 499.97 ലക്ഷലാം രൂപ ബജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ആകരഭാഗല വകുപനില് ആശനിത നനിയമനലാം

186  (1615)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആകരഭാഗല വകുപനില് ആശനിത നനിയമന വലവസയനില് ആശനിതര്ക്കയ്
യഥഭാസമയലാം  നനിയമനലാം  നല്കേഭാന  കേഴനിയഭാത്ത  സനിതനി  വനികശഷേലാം  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  ആശനിത  നനിയമന  വലവസയനില്  നനിയമനലാം
ലഭനിക്കുന്നേതനിനയ്  അകപക്ഷ  നല്കേനിയ  എത്ര  ആശനിതര്ക്കയ്  ഇനനിയുലാം  നനിയമനലാം
നല്കേഭാനുണയ്  ;  അകപക്ഷകേരുലട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഓകരഭാ
ജനിലയനിലുലാം  ഏതയ്  തതീയതനി  മുതലുള്ള  അകപക്ഷകേര്ക്കഭാണയ്  നനിയമനലാം  നല്കേഭാന
ബഭാക്കനിയുള്ളലതന്നേ വനിവരവലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജതീവനക്കഭാരന  മരണമടഞ്ഞയ്  വര്ഷേങ്ങള  കേഴനിഞ്ഞുലാം  നനിരഭാലലാംബരഭായ
കുടുലാംബത്തനിലന്റെ  ആശനിതര്ക്കയ്  നനിയമനലാം  നല്കേഭാതനിരനിക്കുന്നേതയ്  ഈ  പദതനിയുലട
ഉകദ്ദേശലലത്തത്തലന്നേ  തകേര്ക്കുന്നേതഭാലണന്നേ  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്  ഗഗൗരവമഭായനി
കേഭാണുനകണഭാ;  എങനില്  ഈ  അകപക്ഷകേര്ക്കയ്  അടനിയനരമഭായനി  നനിയമനലാം
നല്കുന്നേതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. അതഭാതയ് ജനിലഭാ കേളക്ടറുലട അകനസഷേണ റനികപഭാര്ടയ്
ലഭനിക്കുന്നേ മുറയയ് ഒഴനിവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമന ഉത്തരവയ് നല്കേനി വരുന. 
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(ബനി) ആകരഭാഗലവകുപനില് ആശനിത നനിയമനത്തനിനുള്ള സലാംസഭാന അടനിസഭാനത്തനില്
186  അകപക്ഷകേളുണയ്.  21-5-2012-വലരയുള്ള  അകപക്ഷയയ്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
ആശനിതരുലട അകപക്ഷ തതീയതനി അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള സലാംസഭാന അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള
പടനികേയഭാണയ് നനിലവനിലുള്ളതയ്. ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് 22 അകപക്ഷകേള
ഉണയ്. അകപക്ഷകേരുലട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

ജനില അകപക്ഷകേരുലട എണലാം നനിയമനലാം
നല്കേഭാനുള്ള 
തതീയതനി

തനിരുവനനപുരലാം 8 31-7-2014

കകേഭാടയലാം 3 1-3-2016

എറണഭാകുളലാം 1 9-1-2015

തൃശ്ശൂര് 4 26-8-2013

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 6 15-10-2005

(സനി)  അതഭാതയ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുലട  അകനസഷേണ  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭനിക്കുന്നേ  മുറയയ്
ഒഴനിവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമന ഉത്തരവയ് നല്കേനി വരുന. 

എയനിലാംസയ് മഭാതൃകേയനില് കടഭാമഭാ ലകേയര്

187 (1616) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അപകേടമരണലാം  കുറയന്നേതനിനഭായനി  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്
എയനിലാംസയ് മഭാതൃകേയനില് കടഭാമഭാ ലകേയര് ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  പരനിശതീലനവലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളുലട
ഭഗൗതനികേ സഭാഹചേരലവലാം ലമചലപടുത്തുന്നേതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  എയനിലാംസയ്  മഭാതൃകേയനില്  കടഭാമഭാ  ലകേയര്
ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനയ്  കവണ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.  അതനിലന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനിയഭായനി എയനിലാംസനില് നനിനള്ള എമര്ജനസനി വനിഭഭാഗലാം കമധഭാവനി ഉളലപലടയുള്ള



240 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  3, 2017

വനിദഗ്ദ്ധ  സലാംഘലാം തനിരുവനനപുരലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലല പുതനിയ കേഭാഷേസഭാലനിറനി
സന്ദര്ശനിക്കുകേയുലാം,  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  എയനിലാംസയ്  കടഭാമഭാ
ലസന്റെറുമഭായനി MOU ഒപയ് വയക്കുന്നേതനിനയ് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം ലചേയ.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത ആശുപത്രനികേളനില് നനിനലാം ഒരു കടഭാമഭാ ലകേയര് കനഭാഡല്
ഓഫതീസറുലാം രണയ് ലഹഡയ് നഴമഭാരുലാം അടങ്ങുന്നേ ഒരു സലാംഘലത്ത എയനിലാംസയ് കടഭാമഭാ
സലാംവനിധഭാനലാം  നതീരതീക്ഷനിച്ചു  മനസ്സനിലഭാക്കുന്നേതനിനുലാം  ലടയനിനനിലാംഗയ്  കനടുന്നേതനിനുമഭായനി
അയയവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 

ലജലനി മനിഠഭായനികേള ഉണഭാക്കുന്നേ ആകരഭാഗലപ്രശലാം

188 (1617) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിലല വനിപണനികേളനില് ലഭനിക്കുന്നേ ലജലനി  മനിഠഭായനികേള കേഴനിചയ്
കുടനികേളനില്  ഗുരുതരമഭായ  ആകരഭാഗലപ്രശങ്ങള  ഉണഭാകുന്നേതഭായുള്ള  വഭാര്ത്തകേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  ഉത്പന്നേങ്ങളുലട  ഗുണനനിലവഭാരവലാം  സുരക്ഷയുലാം
ഉറപഭാക്കഭാന എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നേയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  വനിപണനിയനില്  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള  ലജലനിമനിഠഭായനികേള
ഉളലപലടയുള്ള എലഭാ ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലാം നനിശനിത ഇടകവളകേളനില് സഭാമ്പനിള എടുത്തയ്
പരനികശഭാധന നടത്തനി വരുന.  ഇത്തരലാം പരനികശഭാധനകേളനില് മനുഷേല ശരതീരത്തനിനയ്
ഹഭാനനികേരമഭായനിട്ടുള്ള വസ്തുക്കള കേലണത്തനിയഭാല് ടനി ഭക്ഷലവസ്തു ഉല്പഭാദനിപനിചവര്ലക്കതനിലര
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമലാം  അനുസരനിചയ്  കപ്രഭാസനികേമ്പ്യൂഷേന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത ഭക്ഷല വസ്തുക്കള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നേവര്
ലക്കതനിലര അഡ്ജൂഡനികക്കഷേന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 

ആകരഭാഗല വകുപനില് കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട ദതീര്ഘകേഭാല അവധനി

189 (1618) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  എത്ര  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  ദതീര്ഘകേഭാല  അവധനിയനില്
തുടരുന എന്നേയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട  അവധനി  ഏതുവലരയഭാലണനലാം  ഏതയ്
ആവശലത്തനിനഭായഭാണയ് അവധനി അകപക്ഷനിചനിരുന്നേലതനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേതനിനുകശഷേലാം എത്ര കഡഭാക്ടര്മഭാര്
അവധനി  ലഭനിക്കുന്നേതനിനയ്  അകപക്ഷനിചനിട്ടുലണനലാം  എത്ര  കപര്ക്കയ്  അവധനി
അനുവദനിചനിട്ടുലണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  247  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  ദതീര്ഘകേഭാല  അവധനിയനില്
തുടരുനണയ്.

(ബനി) വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നേതനിനുകശഷേലാം  92  കഡഭാക്ടര്മഭാര്
അവധനി  ലഭനിക്കുന്നേതനിനയ്  അകപക്ഷനിചനിട്ടുണയ്.  അതനില്  15  കപര്ക്കയ്  അവധനി
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. 2 കപര് അവധനി ദതീര്ഘനിപനിക്കഭാന അകപക്ഷ നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ജനറനികേയ് മരുനകേള

190 (1619) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  ജനറനികേയ്  മരുനകേള  മഭാത്രലാം  കരഭാഗനികേളക്കയ്  കുറനിചയ്
നല്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ജനറനികേയ്  മരുനകേള  ആവശലത്തനിനയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനറനികേയ്  മരുനകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപയ്  വരുത്തുന്നേതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലല കഡഭാക്ടര്മഭാര് ജനറനികേയ് മരുനകേള തലന്നേ
കുറനിച്ചു നല്കേണലമന്നേ ഉത്തരവയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് ആവശലത്തനിനയ് ജനറനികേയ് മരുനകേള ലഭലമഭാണയ് 

(സനി)  NABL  അലാംഗതീകേരനിച  ലഭാബുകേളനില്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിചയ്
ഉറപയ്  വരുത്തനിയതനിനയ്  കശഷേമഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനികലക്കയ്  ജനറനികേയ്
മരുനകേളുലട  സലാംഭരണവലാം  വനിതരണവലാം  നടത്തുന്നേ  കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസയ്
കകേഭാര്പകറഷേന, മരുനകേള, ആശുപത്രനികേളനികലക്കയ് വനിതരണലാം നടത്തുന്നേതയ്.  

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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മനിഷേന ഇന്ദ്രധനുസ്സയ് പദതനി

191 (1621) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 'മനിഷേന ഇന്ദ്രധനുസ്സയ്' പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനിയനില് ഏലതലഭാലാം ജനിലകേളഭാണയ് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നേയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കദശതീയ പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിലവയ്പയ് പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള കുത്തനിലവയ്പയ്
എടുക്കഭാത്ത കുടനികേള,  ഗര്ഭനിണനികേള എന്നേനിവര്ക്കയ് പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിലവയ്പയ് നല്കേഭാനുള്ള
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  തതീവ്രയജ്ഞ  പരനിപഭാടനിയഭാണയ്  മനിഷേന  ഇന്ദ്രധനുഷേയ്.  മനിഷേന
ഇന്ദ്രധനുഷേനിലന്റെ നഭാലലാം ഘടമഭാണയ് 2017-ല് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നേതയ്. 2017 ഏപ്രനില്,
കമയയ്,  ജൂണ്,  ജൂലലല എന്നേതീ മഭാസങ്ങളനില്  7-ാം തതീയതനി മുതല്  7  ദനിവസമഭാണയ്
കുത്തനിലവയ്പയ്  നല്കുന്നേതയ്.  അടുത്തകേഭാലത്തഭായനി  പൂര്ണമഭായുലാം  പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിലവയ്പയ്
എടുത്തനിടനിലഭാത്തതുലാം,  ഭഭാഗനികേമഭായനി  കുത്തനിലവയ്പയ്  എടുത്തനിട്ടുള്ളതുമഭായ  കുടനികേളക്കനിടയനില്
വഭാകനിന ലകേഭാണയ് പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാവന്നേ കരഭാഗങ്ങള കേണ്ടുവരുന്നേതനിനഭാല് ഇത്തരലാം
മുഴുവന കുടനികേളക്കുലാം കുത്തനിലവയ്പയ് നല്കേഭാനുള്ള ഇഗൗ പദതനിക്കയ് വളലരയധനികേലാം
പ്രഭാധഭാനലമുണയ്.  കൂടഭാലത  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിലവയ്പനിലന്റെ  ആവശലകേതലയപറനി
ജനങ്ങലള കബഭാധവഭാനമഭാരഭാക്കുന്നേതനിനുലാം ഇമമ്പ്യൂലലണകസഷേന കേവകറജയ് കൂട്ടുന്നേതനിനുലാം
ഇഗൗ കേര്മ്മേപദതനി വളലരയധനികേലാം പ്രകയഭാജനലപടുനണയ്.  പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിലവയ്ലപടുക്കുന്നേ
കേഭാരലത്തനില് വളലരയധനികേലാം പനികന്നേഭാക്കലാം നനില്ക്കുന്നേ പ്രകദശങ്ങളനിലല കുടനികേലളയഭാണയ്
ഇഗൗ പദതനിയനില് പ്രധഭാനമഭായുലാം ഉഗൗന്നേല് നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നേതയ്.

(ബനി)  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,  കേണ്ണൂര്,  മലപ്പുറലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്,  തൃശ്ശൂര്
എന്നേതീ ജനിലകേളനില് പൂര്ണമഭായുലാം തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ് എന്നേതീ
ജനിലകേളനിലല നഗരപ്രകദശങ്ങളനിലുമഭാണയ് ഇഗൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നേതയ്.

ഭക്ഷല വസ്തുക്കളനില് രഭാസവസ്തുക്കളുലട സഭാന്നേനിധലലാം

192 (1622) ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ഭക്ഷല വസ്തുക്കളനില് രഭാസവസ്തുക്കള ഇലലന്നേയ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനയ് സസതീകേരനിക്കുന്നേ
നടപടനികേള എലനഭാലക്കലയന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ഭക്ഷല  വസ്തുക്കളനില്  രഭാസവസ്തുക്കള  ഇലലന്നേയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനഭായനി
സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ പരനികശഭാധന നടത്തനി സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചയ് ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
വകുപനിനയ്  കേതീഴനിലുള്ള  ലഭാബുകേളനില്  അയചയ്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  പരനികശഭാധനകേളുലട
റനികപഭാര്ടയ്  അനുസരനിചയ്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു വരുന,  ഫഡയ് ബനിസനിനസ്സയ്  ഓപകററര്മഭാലര രഭാസവസ്തുക്കള കചേര്ത്തഭാലുള്ള
ആകരഭാഗലപ്രശങ്ങലളക്കുറനിചയ്  കബഭാധവഭാനമഭാരഭാക്കുന്നേ  ലസമനിനഭാറുകേളുലാം  കഭാസ്സുകേളുലാം
നടത്തനി  വരുന.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപയ്
സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ പരനികശഭാധന നടത്തനി 908 സഭാറമ്പ്യൂടറനി സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചയ്
അനലനിറനിക്കല് ലഭാബുകേളനില് പരനികശഭാധനിക്കുകേയുണഭായനി.  പരനികശഭാധനഭാ ഫലലാം വനിശകേലനലാം
ലചേയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  58  ഭക്ഷല  പദഭാര്തങ്ങള  ആകരഭാഗലത്തനിനയ്
ഹഭാനനികേരമഭാലണന്നേയ് കേലണത്തനി.  തുടര്ന്നേയ് കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര കനിമനിനല്കകേസുകേള
രജനിസര്  ലചേയ്യുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതുകൂടഭാലത  199
ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  ഗുണനനിലവഭാരമനിലലന്നേയ്  കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇവര്ലക്കതനിലര
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള അഡ്ജുഡനികക്കഷേന നടപടനികേള തുടങ്ങനി.  ഇതു
കൂടഭാലത ഏപ്രനില് മഭാസത്തനില്  161  കഹഭാടല്/ലറസഭാറനകേള പരനികശഭാധന നടത്തനി
3 സഭാപനങ്ങള അടച്ചുപൂട്ടുകേയുലാം 112 സഭാപനങ്ങളക്കയ് കനഭാടതീസയ് നല്കേനിയനിട്ടുമുണയ്.
പനിഴയനിനത്തനില്  7,62,000 രൂപ ചുമത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതുകൂടഭാലത സലാംസഭാനലത്ത കബക്കറനി,
ജമ്പ്യൂസയ്  സഭാളുകേള,  ലഎസ്ക്രെെതീലാം  പഭാര്ലറുകേള,  എലഭാത്തരലാം  ജമ്പ്യൂസുകേളുലാം  വനില്ക്കുന്നേ
വഴനികയഭാര തട്ടുകേടകേള എന്നേനിവനിടങ്ങളനിലുലാം കേര്ശന പരനികശഭാധനകേള നടത്തനി.  ഇത്തരലാം
523  സഭാപനങ്ങള  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയതനില്  ഗുരുതരമഭായ  ലലാംഘനങ്ങള
കേലണത്തനിയ  7  കേടകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിര്ത്തനിവയ്പനിച്ചു.  കൂടഭാലത  256  കേടകേളക്കയ്
കനഭാടതീസയ് നല്കേനി പനിഴയനിനത്തനില് 5.5 ലക്ഷലാം രൂപ ചുമത്തുകേയുലാം ലചേയ.

മതീഡനിയഭാ കകേഭാര്ഡനികനറര്

193 (1624) ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

തനിരുവനനപുരലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് മതീഡനിയഭാ കകേഭാര്ഡനികനറര് തസനികേ
നനിലവനിലുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ആരഭാണയ്  ഇകപഭാഴലത്ത  മതീഡനിയഭാ  കകേഭാര്ഡനികനറര്;
മതീഡനിയഭാ കകേഭാര്ഡനികനറര്ക്കയ് എത്ര രൂപയഭാണയ് ശമ്പളമഭായനി നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നേതയ്;
ഈ തസനികേയുലട കയഭാഗലത അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ഇല.  എന്നേഭാല്  19-8-2015-ല്  കൂടനിയ  കകേഭാകളജയ്  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  കേമ്മേനിറനിയുലട
തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  അലുമനി  അകസഭാസനികയഷേലന്റെ സഹകേരണകത്തഭാലട  തനിരുവനനപുരലാം
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  മതീഡനിയ  ലസല്  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  മതീഡനിയഭാ  കകേഭാ-
ഓര്ഡനികനറലറ തഭാലഭാലനികേമഭായനി നനിയമനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. ശതീ. പ്രസന്നേകുമഭാര്. എലാം.
ആണയ് ഇകപഭാഴലത്ത മതീഡനിയഭാ കകേഭാര്ഡനികനറര്.  കവതനലാം ഇനത്തനില് പ്രതനിമഭാസലാം
15000  രൂപയുലാം യഭാത്രഭാബത്തയുലാം മറ്റു ലചേലവകേളക്കുമഭായനി  5000  രൂപയുമഭാണയ് നല്കുന്നേതയ്.
കജര്ണലനിസവലാം, ദതീര്ഘകേഭാലലാം മഭാധലമ സഭാപനത്തനില് കജഭാലനിലചേയനിട്ടുള്ള അനുഭവ
പരനിചേയവമഭാണയ് കയഭാഗലതയഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നേതയ്. 

മരുന്നേയ് വനിതരണലാം

194 (1625) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷേഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനികലക്കുള്ള മരുന്നേയ് വനിതരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നേതനിനയ്
ആകരഭാഗല വകുപയ് സസതീകേരനിച്ചു വരുന്നേ നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലല  മരുന്നേയ്  ലഭലത  നനിരതീക്ഷനിക്കഭാന
ഓണ്സലന സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനികലക്കുള്ള മരുന്നേയ് വനിതരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കു
ന്നേതനിനഭായനി 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേകത്തയഭാവശലമഭായ മരുനകേളുലട ഇനഡന്റെയ്
ആകരഭാഗലവകുപനില്  നനിനലാം  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  നനിനലാം  2016
ഒകക്ടഭാബര്  മഭാസലാം  തലന്നേ  സസതീകേരനിചയ്  നവലാംബര്  മഭാസലാം  ദര്ഘഭാസയ്  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  2017  ലഫബ്രുവരനി മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി ദര്ഘഭാസയ് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്
മരുനകേളുലട  വനിതരണ  ഓര്ഡറുകേള  നല്കുകേയുണഭായനി.  അതനുസരനിച്ചുള്ള  മരുനകേള
2017  ഏപ്രനില്  മഭാസലാം  ആരലാംഭലാം  മുതല്  തലന്നേ  കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസയ്
കകേഭാര്പകറഷേലന്റെ  വനിവനിധ  ജനിലഭാ  മരുന്നേയ്  സലാംഭരണശഭാലകേളനില്  എത്തുകേയുലാം
അവനിലടനനിനലാം സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളക്കുലാം ആവശലമഭായ
അളവനില് വനിതരണലാം നടത്തനി വരുകേയുലാം ലചേയ്യുന. 

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലല  മരുന്നേയ്  ലഭലത  നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാനഭായനി
ഓണ്ലലലന  കസഭാഫയ് ലവയര്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണയ്  6-4-2017-ലല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  1018/2017/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  ഇഗൗ



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 245

കസഭാഫയ് ലവയര് വഴനി  കകേരള ലമഡനിക്കല് സര്വതീസസയ് കകേഭാര്പകറഷേന വഴനി വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നേ  മരുനകേലള  കൂടഭാലത  ആശുപത്രനികേള  കനരനിടയ്  വഭാങ്ങുന്നേ  മരുനകേളുലട
വനിവരങ്ങളുലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കഭാവന്നേതഭാണയ്.  ആശുപത്രനികേളനിലല  കസഭാ  മൂവനിലാംങ്ങയ്  ലഎറലാംസയ്,
ഫഭാസയ്  മൂവനിലാംങ്ങയ്  ലഎറലാംസയ്,  കേഭാലഹരണലപട്ടുകപഭാകുന്നേ മരുനകേളുലട  വനിവരങ്ങള
തുടങ്ങനിയവ നനിരതീക്ഷനിക്കുകേ വഴനി മരുനകേള ഉപകയഭാഗ ശൂനലമഭായനി കേഭാലഹരണലപടുന്നേതയ്
തടയുവഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  ആകരഭാഗല  വകുപനിലല  ജനിലഭാ-സലാംസഭാനതല  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്
സലാംസഭാനത്തനിലല  മരുന്നേനിലന്റെ  ലഭലത  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നേതനിനുലാം,  അതലഭാവശലഘടങ്ങളനില്
ഇഗൗ കസഭാഫയ്  ലവയര് മുഖഭാനനിരലാം ആവശലമുള്ള മരുനകേള ഒരു ആശുപത്രനിയനില്
നനിനലാം മലറഭാരു ആശുപത്രനിയനികലയയ് ലലകേമഭാറലാം നടത്തനി മരുനകേളുലട ഉപകയഭാഗലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന്നേതഭാണയ്. 

മരുന്നേയ് വനിതരണലാം

195 (1626) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷേലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് നനിനള്ള മരുന്നേയ് വനിതരണത്തനില് പൂര്ണസുതഭാരലത
ഉറപയ് വരുത്തുന്നേതനിനയ് എലനലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാന  ആകരഭാഗലവകുപനിനുലാം,  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനുലാം
കേതീഴനിലുള്ള  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനികലയലാം  ആവശലമഭായ  മരുനകേളുലാം
അനുബന്ധ സഭാമഗ്രനികേളുലാം  സലാംഭരനിചയ്  വനിതരണലാം നടത്തുന്നേതയ്.  കകേരള ലമഡനിക്കല്
സര്വതീസസയ്  കകേഭാര്പകറഷേനഭാണയ്.  ആകരഭാഗലവകുപനിലന്റെയുലാം,  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനിലന്റെയുലാം  ഡയറക്ടര്മഭാര്  സമര്പനിക്കുന്നേ  വഭാര്ഷേനികേ  ഇനഡന്റെയ്  സൂഷ്മ  പരനികശഭാധനയയ്
കശഷേലാം  കദശതീയ  അടനിസഭാനത്തനില്  ക്ഷണനിക്കുന്നേ  സുതഭാരല  മതര  ഇ-ദര്ഘഭാസു
കേളനിലൂലടയഭാണയ് മരനകേളുലാം അനുബന്ധ സഭാമഗ്രനികേളുലാം സലാംഭരനിക്കുന്നേതയ്.  ഇ-ദര്ഘഭാസനില്
ഓണ്ലലലനഭായനിടഭാണയ്  മരുന്നേയ്  വനിതരണ  കേമ്പനനികേള  ബനിഡയ്  സമര്പനിക്കുന്നേതയ്.
ആകരഭാഗല വകുപ്പുലാം, ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുലാം, ഡ്രെഗ്ഗയ്സയ് കേണ്കടഭാളറുലാം നനികയഭാഗനിക്കുന്നേ
ഉകദലഭാഗസരഭാണയ്  ദര്ഘഭാസനിലന്റെ  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന  നടത്തുന്നേതയ്.  ആയതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള സുതഭാരലത ഉറപഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി ലമഡനിക്കല് സര്വതീസസയ് കകേഭാര്പകറഷേലന്റെ
ഒഗൗകദലഭാഗനികേ  ലവബ്ലലസറയ്  മുകഖന  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.  അതനില്  കയഭാഗലത
കനടുന്നേ മരന്നേയ് വനിതരണ കേമ്പനനികേളുലട ഫഭാക്ടറനി പരനിസരലാം 3 വര്ഷേത്തനില് ഒരനിക്കല്
എന്നേ  നനിലയനില്  ഡ്രെഗ്ഗയ്സയ്  കേണ്കടഭാളറുലാം,  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടറുലാം
നനികയഭാഗനിക്കുന്നേ ഉകദലഭാഗസര് പരനികശഭാധനിചയ് ഡ്രെഗ്ഗയ്സയ്  & കകേഭാലസറനികേയ് ആക്ടനിനുലാം,
റൂളനിനുലാം അനുസൃതമഭായനിടഭാണയ് ഫഭാക്ടറനിയുലാം, നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലമനലാം ഉറപയ്
വരുത്തഭാറുണയ്. 
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അത്തരത്തനില് കയഭാഗലത കനടുന്നേ മരുന്നേയ് നനിര്മ്മേഭാണ കേമ്പനനികേളുലട ലലപ്രസ്ബനിഡയ്
പരനികശഭാധനിചയ് അതനില്  കുറഞ്ഞ തുകേ കേസഭാടയ്  ലചേയനിരനിക്കുന്നേ  (L1)  കേമ്പനനികേളക്കയ്
വനിതരണ ഉത്തരവകേള നല്കേനിയഭാണയ് മരുന്നേയ് സലാംഭരണലാം നടത്തുന്നേതയ്. മരുന്നേയ് സലാംഭരണലാം
സലാംബന്ധമഭായ  ദര്ഘഭാസയ്  നടപടനികേള  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ  ലഎ.റനി.മനിഷേലന്റെ
ഉടമസതയനിലുള്ള ഇ-ലപ്രഭാകേമ്പ്യൂര്ലമന്റെയ് കപഭാര്ടല് വഴനിയുലാം മരുന്നേയ് വനിതരണലാം  ഓണ്ലലലന
കസഭാഫയ് ലവയറഭായ ഡനി.ഡനി.എലാം.എസയ്.  മുകഖനയുലാം വളലര  സുതഭാരലമഭായഭാണയ്  നടത്തനിവരുന്നേതയ്.
സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് നനിനള്ള മരുന്നേയ് വനിതരണലാം ആകരഭാഗലവകുപനിലലയുലാം,
ആകരഭാഗല  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലലയുലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  നനിയനണത്തനിലഭാണയ്
നനിര്വഹനിക്കുന്നേതയ്.  

നഭാഷേണല് റൂറല് ലഹല്ത്തയ് മനിഷേനനിലല നനിയമനലാം

196 (1627) ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നേ  കശഷേലാം  നഭാഷേണല്  റൂറല്
ലഹല്ത്തയ് മനിഷേനനില് ലഡപമ്പ്യൂകടഷേന,  കേരഭാര്,  ദനിവസ കവതന അടനിസഭാനത്തനില്
എത്ര കപലര നനിയമനിചനിട്ടുണയ്; ജനില തനിരനിച്ചുലാം തസനികേ തനിരനിച്ചുലാം വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സഭാഫയ് കനഴയ്, ഫഭാര്മസനിസയ്, ലഭാബയ് ലടകതീഷേലന എന്നേതീ തസനികേകേളനികലക്കുള്ള
നനിയമന രതീതനി  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപട  ഉത്തരവയ്/സര്ക്കുലറനിലന്റെ
പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നഭാഷേണല്  റൂറല്  ലഹല്ത്തയ്  മനിഷേനനില്  ഏലതങനിലുലാം  തസനികേകേളനില്
റഭാങയ് ലനിസയ് നനിലവനിലുകണഭാ; കേഭാലഭാവധനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നേതഭാണയ്.

കേഭാരുണല ഫഭാര്മസനി വഴനി മരുന്നേയ് വനിതരണലാം

197 (1628) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാരുണല ഫഭാര്മസനി വഴനി കരഭാഗനികേളക്കയ് സഗൗജനല മരുന്നേയ് വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നേ പദതനി കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടത്തുന്നേനിലഭാലയന്നേ പരഭാതനിയുലാം, പലകപഭാഴുലാം ഈ
പദതനി  നനിര്ത്തനി  വയ്കക്കണനി  വരുന്നേ സഭാഹചേരലലാം  നനിര്ധനരഭായ കരഭാഗനികേളക്കയ്
ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന്നേതഭാലണന്നേ കേഭാരലവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസയ്  കകേഭാര്പകറഷേനയ്  യഥഭാസമയലാം  മരുന
വനിതരണ  തുകേ  നല്കേഭാത്തതഭാണയ്  പദതനി  മുടങ്ങുന്നേതനിനയ്  കേഭാരണമഭാകുന്നേലതന്നേകേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഈ  പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  തുടരുന്നേതനിനയ്
മതനിയഭായ ശദനല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. 

(ബനി)  കേഭാരുണല  കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി  ഫഭാര്മസനികേള  വഴനി  RSBY,  RBSK,  KBF,
JSSK,  SUKRUTHAM,  AROGYA  KIRANAM,   CHISPLUS  തുടങ്ങനിയ
പദതനികേളക്കയ് ലകഡനിറയ് ഇനത്തനില് മരുനകേള ലഭലമഭാക്കനിയ ഇനത്തനില് ഭതീമമഭായ
തുകേ വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് നനിനലാം കകേരള ലമഡനിക്കല് സര്വതീസയ്
കകേഭാര്പകറഷേനയ് ലഭനിക്കുവഭാനുണയ്.  ഇതനിനഭാല് പല കേമ്പനനികേളക്കുലാം മരുന്നേയ് വഭാങ്ങനിയ
ഇനത്തനില്  നല്കേഭാനുള്ള  തുകേ  നല്കുവഭാന  കേഴനിയഭാത്ത  സഭാഹചേരലമഭാണയ്
നനിലനനില്ക്കുന്നേതയ്.  കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ അടനിയനനിരമഭായനി കകേരള ലമഡനിക്കല് സര്വതീസയ്
കകേഭാര്പകറഷേനയ്  നല്കുന്നേതനിനഭായനി  ബന്ധലപട  ആശുപത്രനി  അധനികൃതര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ തതീര്പഭാക്കുന്നേതനില് വളലരയധനികേലാം കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടുനലണങനിലുലാം പഭാവലപട കരഭാഗനികേളുലട ബുദനിമുട്ടുകേള മനസ്സനിലഭാക്കനി നനിലവനില്
കമല് പദതനികേളനിലൂലടയുള്ള മരുനവനിതരണലാം യഭാലതഭാരു തടസ്സവലാം കൂടഭാലത കകേരള
ലമഡനിക്കല് സര്വതീസയ് കകേഭാര്പകറഷേന നടപനിലഭാക്കനി വരുനണയ്. 

മഴക്കഭാല പൂര്വ പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തകേരുലട ശമ്പളകുടനിശ്ശേനികേ

198 (1629) ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മഴക്കഭാല  പൂര്വ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ
തസനികേകേളനില് നനിയമനിച തഭാല്കേഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് ഒരു വര്ഷേലത്ത ശമ്പളകുടനിശ്ശേനികേ
നല്കേഭാത്തതനിനഭാല് അവര് കനരനിടുന്നേ ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അവര്ക്കയ്  ശമ്പളകുടനിശ്ശേനികേ  അടനിയനരമഭായനി  നല്കുന്നേതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ശമ്പളകുടനിശ്ശേനികേ  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ഒരു  ജതീവനക്കഭാരന  ആതഹതലലചേയ
സഭാഹചേരലലാം കേണക്കനിലലടുത്തയ് ഇക്കഭാരലത്തനില് അനുഭഭാവപൂര്വമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നേ  ജതീവനക്കഭാലര  പനിരനിച്ചുവനിടനിട്ടുകണഭാ;  ഇവര്ക്കയ്
പകേരലാം  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില് മഴക്കഭാല പുര്വ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ജതീവനക്കഭാരനിലഭാത്തതുമൂലലാം  തടസ്സലപടുന്നേ  സഭാഹചേരലലാം  എങ്ങലന  തരണലാം  ലചേയ്യെഭാനഭാണയ്
ആകലഭാചേനിക്കുന്നേതയ്?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ടനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ശമ്പളകുടനിശ്ശേനികേ  നല്കുന്നേതനിനഭായനി  5,55,91,000
(അഞയ് കകേഭാടനി അമ്പത്തനിയഞയ് ലക്ഷത്തനി ലതഭാണ്ണൂറനി ഒന്നേഭായനിരലാം) രൂപ 14 ജനിലകേളക്കഭായനി
30-3-2017 തതീയതനിയനില് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി) നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) ഉണയ്. പകേരലാം ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിചനിടനില.  കേഭാലവര്ഷേലാം ലലവകേഭാനുള്ള
സഭാധലത  കേണക്കനിലലടുത്തുലാം  നനിരനരമഭായ  കരഭാഗപരലകവഷേണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ശക്തനിലപടുത്തനിയുലാം  അടനിയനനിര  സഭാഹചേരലലാം  ഉണഭാകേനില  എന്നേയ്  ഉറപയ്  വരുത്തുന്നേതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇഗൗ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  മതനിയഭാവഭാത്ത  സഭാഹചേരലലാം
വരുകേയഭാലണങനില്  ഉചേനിതമഭായ  കമല്നടപടനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നേതഭാണയ്. 

കേനിടത്തനി ചേനികേനിതഭാ സഗൗകേരലകത്തഭാടുകൂടനിയ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം

199 (1630) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

പടനികേജഭാതനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗ,  കതഭാടലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കമഖലകേള ഉളലപട ചേഭാലക്കുടനി
മണ്ഡലത്തനിലല അതനിരപനിള്ളനിയനില് ഒരു കേനിടത്തനി ചേനികേനിതഭാ സഗൗകേരലകത്തഭാടുകൂടനിയ
ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം സഭാപനിക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കതഭാടലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  ഭൂരനിഭഭാഗവലാം  തഭാമസനിക്കുന്നേതയ്
മലക്കപഭാറ  പ്രകദശത്തഭാണയ്.  അതനിരപനിള്ളനിയനില്  നനിനലാം  18  കേനികലഭാമതീറര്  ദൂരത്തയ്
എലനിഞ്ഞനിപ്ര സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രവലാം  22  കേനികലഭാമതീറര് ദൂരത്തയ് ചേഭാലക്കുടനി തഭാലൂക്കയ്
ആശുപത്രനിയുലാം സനിതനിലചേയ്യുന. മലക്കപഭാറയനിലുലാം അതനിനടുത്തുള്ള കകേഭാളനനികേളനിലുലാം
ജനിലഭാ  ലലടബല് ലമഭാലലബല് യണനിറനിലന്റെ  കേതീഴനില് ഒരു  കഡഭാക്ടറുലാം  ഒരു സഭാഫയ്
കനഴലാം ഒരു ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുലാം എലഭാ മഭാസവലാം 5 കേലഭാമ്പുകേള വതീതലാം നടത്തനി വരുനണയ്.
കൂടഭാലത മലക്കപഭാറ ഭഭാഗത്തയ് ലലടബല് ലഡവലപ്ലമന്റെനിലന്റെ കേതീഴനില് ഒരു ഒ.പനി.യുലാം
കനിനനിക്കുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  അവനിലട ഒരു കഡഭാക്ടറുലാം കനഴലാം ഒരു സഭാഫയ് കനഴലാം
തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില് ലലടബല് ലഡവലപയ്ലമന്റെയ് നനിയമനിചനിട്ടുണയ്. കൂടഭാലത
അതനിരപനിള്ളനി പഞഭായത്തനിലല ലവറനിലപഭാറ പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനില് ലഭാബയ്
സഗൗകേരലവലാം എസയ്.ടനി. വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കയ് ആലാംബുലനസയ് സഗൗകേരലവലാം ലഭലമഭാണയ്. 
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ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല ആശുപത്രനികേളനില് നനിയമനലാം

200 (1631) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല വനിവനിധ ആശുപത്രനികേളനികലക്കയ് 2016 ജൂണ് ഒന്നേനിനയ്
കശഷേലാം എത്ര കഗ്രഡയ് II അറന്റെര്മഭാലര തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നനിയമനിച്ചുലവന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത നനിയമനത്തനില് കേഭാറഗറനി തനിരനിച്ചുളള ലനിസയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇകപഭാള നനിലവനില് എത്ര തസനികേകേള ഈ വനിഭഭാഗത്തനില് ഒഴനിവലണന്നേയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത കേഭാലയളവനില് എത്ര കഗ്രഡയ്  II  അറന്റെര്മഭാലര സനിരലപടുത്തനി
യനിട്ടുലണന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  എത്രകപര്ക്കയ് സഭാനക്കയറലാം നല്കേനി നനിയമനിചനിട്ടുലണന്നേയ്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജനിലയനില് 2016 ജൂണ് ഒന്നേനിനു കശഷേലാം കഹഭാസനിറല് അറനഡന്റെയ് കഗ്രഡയ് -2
തസനികേയനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേ നനിയമനലാം നടന്നേനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

(സനി)  നനിലവനില് കഹഭാസനിറല് അറനഡന്റെയ് കഗ്രഡയ്-2  തസനികേയനില്  55  ഒഴനിവകേള
ഉണയ്. 

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  കഹഭാസനിറല്  അറനഡന്റെയ്  കഗ്രഡയ്-2  മഭാലര
സനിരലപടുത്തനിയനിടനില.  കമല് കേഭാലയളവനില് സഭാനക്കയറലാം  നല്കേനി  കഹഭാസനിറല്
അറനഡന്റെയ് കഗ്രഡയ്-2 മഭാരഭായനി ആകരയുലാം നനിയമനിചനിടനില. 

ഇടുക്കനി ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജയ്

201 (1632) ശതീ  .    കറഭാഷേനി  അഗസനിന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇടുക്കനി  ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലന്റെ ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ
പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാകളജനിലന്റെ  അക്കഭാദമനികേയ്  കബഭാക്കനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നേതനിനയ് അനഭാവശല കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നേതഭായ
വസ്തുത  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ആയതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന  അടനിയനര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇടുക്കനി ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലന്റെ ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എന്നേകത്തയയ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ) ഉണയ്. 

പഭാര്ടയ്  -1 :

1. ഒന്നേഭാലാം  കഫ്ലെെഭാറനിലല  പഭാസറനിലാംഗയ്  100%-വലാം  കബഭാക്കയ്  വര്ക്കയ്  10%-വലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചതയ് ലനിന്റെനില് വര്ക്കയ് 50%-വലാം കേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുന.

2. രണഭാലാം കഫ്ലെെഭാറനില് ഉള്ള 25 കകേഭാളങ്ങളനില് 20 എണത്തനിലന്റെ കകേഭാണ്കതീറയ്
വര്ക്കയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷേലാം  ബഭാക്കനി  അലഞണത്തനില്  സതീല്
വര്ക്കുലാം ഷേടറനിലാംഗുലാം കേഴനിഞ്ഞു.

പഭാര്ടയ്  -2 :

1. അടുത്ത  നനിലയള്ള  കകേഭാളലാം  വര്ക്കനിലന്റെ  പണനിയനില്  സഭാര്ടറുലാം  സതീല്
വര്ക്കുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  കകേഭാണ്കതീറയ്  വര്ക്കയ്  തുടങ്ങനിയതയ്  100%
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

2. മൂന്നേഭാമലത്ത  കഫ്ലെെഭാറനിലന്റെ  തടനിലന്റെ  സതീല്  വര്ക്കുലാം  ഫഭാബനികക്കഷേനുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

3. ഗ്രഗൗണയ്  കഫ്ലെെഭാറനിലന്റെ  സണ്ലഷേയനിഡയ്  ഷേടറനിലാംഗുലാം  സതീല്  വര്ക്കുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷേലാം 70% കകേഭാണ്കതീറയ് വര്ക്കയ് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

4. ഗ്രഗൗണയ് കഫ്ലെെഭാറനിലന്റെ തടയ് കതപയ് 100% പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

5. ഗ്രഗൗണയ് കഫ്ലെെഭാറനിലന്റെ പനി.സനി.സനി. കഫ്ലെെഭാറനിലാംഗയ് വര്ക്കയ് 30% പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(ബനി)  ഉണയ്.  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി  KITCO-ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ഇടുക്കനിയനില്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജയ്  തുടങ്ങനിയകപഭാള  അവനിലട  മതനിയഭായ
കേനിടക്കകേളുള്ള ആശുപത്രനികയഭാ അക്കഭാദമനികേയ് കബഭാകക്കഭാ ഉണഭായനിരുന്നേനില. ഇകപഭാള
ഇതനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരുന.  അക്കഭാദമനികേയ്  കബല്ല്ഭാക്കയ്
നവലാംബര് 2017-ലുലാം കഹഭാസനിറല് കബഭാക്കയ് മഭാര്ചയ് 2018-ലുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുലാം.

ആകരഭാഗല ഇനഷേസറനസയ് കേഭാര്ഡയ് പുതുക്കല്

202 (1633) ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദയ് ഹുസസന തങ്ങള : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആകരഭാഗല ഇനഷേസറനസയ് കേഭാര്ഡയ് പുതുക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസകേഭാരല
ഏജനസനിലയ ഏല്പനിചനിട്ടുകണഭാ; ഏതയ് ഏജനസനിക്കഭാണയ് ചുമതല നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നേതയ്;
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(ബനി)  2012-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  കേഭാര്ഡയ്  പുതുക്കലുലാം  രജനികസഷേനുലാം
അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള  വഴനി  മഭാത്രകമ  നടത്തഭാവൂ  എന്നേനിരനിലക്ക  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്
ലലാംഘനിചയ് സസകേഭാരല ഏജനസനിയയ് നല്കേനിയതയ് പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചേനിയഭാകേയ്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സസതീകേരനിച  നനിലപഭാടുകേള  എലനലഭാലമന്നേയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്. FINO  PAYTECH LTD,  SMART IT SERVICES PVT LTD,
MEDSAVE  HEALTH INSURANCE  TPA  LTD  എന്നേതീ കേമ്പനനികേളക്കഭാണയ്
നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നേതയ്.

(ബനി)  ആര്.എസയ്.ബനി.ലലവ.  പദതനിക്കയ് കവണനി രജനികസഷേന നടകത്തണതയ്
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ചുമതലയഭാണയ്,  16-5-2012-ലല  ജനി.ഒ.(എലാംഎസയ്)
70/2012/ ലതഭാഴനില് നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം അക്ഷയ കകേന്ദ്രത്തനിനഭാണയ് ടനി പ്രകനിയ നല്കേനി
വരുന്നേതയ്.  പകക്ഷ,  ആകരഭാഗല  കേഭാര്ഡയ്  വനിതരണവലാം,  പുതുക്കലുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരലാം  ഇനഷേസറനസയ്  കേമ്പനനിക്കയ്  കേസഭാളനിറനി  കേഗൗണ്സനില് ഓഫയ്
ഇനല  അലാംഗതീകേരനിച  സഭാര്ടയ്  കേഭാര്ഡയ്  കസവന  ദഭാതഭാവനിലന  മഭാത്രകമ  ചുമതലലപടുത്തുവഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള. നനിലവനില് അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങളക്കയ് കേസഭാളനിറനി കേഗൗണ്സനില് ഓഫയ്
ഇനലയുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചതഭായനി അറനിവനില.

(സനി)  ചേനിയഭാക്കയ്,  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  നനിഷ്കര്ഷേനിച  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പ്രകേഭാരമഭാണയ് പദതനി നനിര്വഹണലാം നടത്തനി വരുന്നേതയ്.

സസകേഭാരല ലഭാബയ്, സഭാന ലസന്റെറുകേളനിലല അമനിത ചേഭാര്ജയ്

203 (1634) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ചേനില സസകേഭാരല ലഭാബയ്, സഭാന ലസന്റെറുകേള പരനികശഭാധനകേളക്കയ് അമനിത
ചേഭാര്ജയ് ഈടഭാക്കുന്നേ കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  സസകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നേതനിനുലാം
നനിയനനിക്കുന്നേതനിനുലാം നനിലവനിലുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം എനഭാലണന്നേയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങളനിലല  പരനികശഭാധനകേളക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  നനിരക്കയ്
നനിശയനിചയ് നല്കുന്നേതനിനുലാം അവ വലക്തമഭായനി പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നേതനിനുലാം നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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(എ-സനി)  ഉണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്  സസകേഭാരല  ലഭാബുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാന നനിലവനില് ആകരഭാഗല വകുപനില് സലാംവനിധഭാനമനില. എന്നേഭാല് സലാംസഭാനലത്ത
സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗയ്  ലസന്റെറുകേള  തുടങ്ങനിയ  എലഭാ
ചേനികേനിതഭാ  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തന  നനിലവഭാരലാം  ആവശലമഭായ  നനിയമലാം  മുകഖന
നനിയനനിക്കുകേ എന്നേ ലക്ഷലകത്തഭാലട  "കകേരള കനിനനിക്കല് എസഭാബനിലഷ്മന്റെയ്  (രജനി.&റഗു.)
ബനില്  2017"-നയ്  രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ബനില് നനിയമസഭയനില് അവതരനിപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ആര്ദലാം പദതനി

204 (1635) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആര്ദലാം പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങലള
കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  ഉയര്ത്തഭാന കവണനി  തതീരുമഭാനനിചതനിലന്റെ തുടര്ചയഭായനി
സസതീകേരനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനിനയ്  കവണനി കഡഭാക്ടര്,  പഭാരഭാലമഡനിക്കല് സഭാഫയ്  തുടങ്ങനി പുതനിയ
തസനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുലണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് ആവശലമഭായ തസനികേകേള ഇതുവലര സൃഷനിചനിടനിലലങനില്
അതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  പദതനിക്കയ്  കവണനി  സര്ക്കഭാര്  വകേയനിരുത്തനിയ  ഫണനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങലള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നേതനിനയ്
23  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ലകബഭാറടറനി  സഗൗകേരലലാം
ഏര്ലപടുത്തുന്നേതനിനയ് 7 കകേഭാടനി രൂപയുലാം 2017-18-ലല ബജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി&സനി) ഇവനിടങ്ങളനിലഭായനി  170 കഡഭാക്ടര്മഭാര്, 340 സഭാഫയ് നഴമഭാര്, 170 ലഭാബയ്
ലടകതീഷേലനമഭാര്  എന്നേനിവരുലട  അധനികേ  തസനികേ  സൃഷനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ഡനി) പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങലള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നേതനിനയ്
23  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ലകബഭാറടറനി  സഭാപനിക്കുന്നേതനിനയ്
7 കകേഭാടനി രൂപയുലാം 2017-18-ലല ബജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 
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പഭാറശ്ശേഭാല തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനിവകേ ഭൂമനി ശ്മശഭാന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്
വനിട്ടുനല്കുന്നേ നടപടനി

205 (1636) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പഭാറശ്ശേഭാല ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില് ലപഭാതുശ്മശഭാനലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനികലക്കഭായനി
പഭാറശ്ശേഭാല ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലന്റെ ഉടമസതയനിലുള്ള റതീസര്കവ നമ്പര് 107/28 എന്നേ
നമ്പരനിലല 50 ലസന്റെയ് ഭൂമനി പഭാറശ്ശേഭാല ആശുപത്രനിക്കയ് നല്കേഭാനുലാം പകേരലാം പഭാറശ്ശേഭാല
തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനിയുലട  107/16  എന്നേ സര്കവ നമ്പരനിലല  50  ലസന്റെയ് ഭൂമനി  ശ്മശഭാനലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനുലാം വനിട്ടുനല്കുന്നേതനിനുലാം കവണ അനുമതനിക്കഭായനി  സമര്പനിചനിരുന്നേ
അകപക്ഷയുലട നനിലവനിലല സനിതനി എനഭാണയ്;

(ബനി)  ആയതനികലക്കഭായനി  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിചതയ്  എനള്ള
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പഭാറശ്ശേഭാല ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലന്റെ 2015-2016 വഭാര്ഷേനികേ പദതനിയനില്
ഉളലപട  കപ്രഭാജക്ടയ്  നമ്പര്  186/2016  ശ്മശഭാന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നേ  പ്രവൃത്തനി
നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനയ് കേലണത്തനിയ കബഭാക്കയ് നമ്പര്50 റതീസര്കവ നമ്പര് 107/28 എന്നേ
സലലാം ജനവഭാസകമഖലയഭായതനിനഭാല് കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തനിലന്റെ ഉടമസതയനിലുള്ള
പഭാറശ്ശേഭാല തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനിയുലട കബഭാക്കയ്  നമ്പര്  5  റതീസര്കവ  107/16  എന്നേ
സലലാം അനുവദനിച്ചുനല്കുന്നേതുമഭായനി ബന്ധലപടയ്  നമ്പര്  50/ഇ 2/2016/ആ.കു.വ.  എന്നേ
ഫയല്  പ്രകേഭാരലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശലാം  ആരഭാഞ്ഞനിരുന.  ടനി
സലലാം ശ്മശഭാന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് അനുകയഭാജലമഭാകണഭാലയന്നേയ് പരനികശഭാധനിചയ് വനിശദമഭായ
റനികപഭാര്ടയ്  നല്കേഭാന  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്,  തനിരുവനനപുരലാം,  എകനികേമ്പ്യൂടതീവയ്  ഡയറക്ടര്,
ശുചേനിതസമനിഷേന,  തനിരുവനനപുരലാം  പഭാറശ്ശേഭാല  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്  ലസകടറനി  എന്നേനിവകരഭാടയ്
29-3-2017-ലല ഡനി.ബനി3/70/17/ത.സസ.ഭ.വ. നമ്പര് കേത്തയ് പ്രകേഭാരലാം ആവശലലപടനിട്ടുണയ്. 

കേഭായലാംകുളലാം തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനിയനില് സര്ജലന്റെ തസനികേ

206 (1637) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഭായലാംകുളലാം തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനിയനില് നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നേ സര്ജലന്റെ
തസനികേ മലറഭാരു ആശുപത്രനിയനികലയയ് ഷേനിഫയ് ലചേയതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് കദശതീയപഭാതകയഭാരത്തയ് സനിതനിലചേയ്യുന്നേ ഈ ആശുപത്രനിയനില്
സര്ജലന്റെ തസനികേ പുനനഃസഭാപനിചയ് സര്ജലന നനിയമനിക്കുന്നേതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കേഭായലാംകുളലാം തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില് നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നേ കേണ്സളടന്റെയ്
(സര്ജറനി)  തസനികേ കേണ്സളടന്റെയ്  (പതീഡനിയഭാടനികേയ്)  തസനികേയനികലക്കയ്  കേണ്ലവര്ടയ്
ലചേയ്യുകേയുലാം പഭാറശ്ശേഭാല തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനിയനികലക്കയ് സ.ഉ.(ലലകേ) നമ്പര് 676/2010/
ആ.കു.വ. തതീയതനി 18-11-2010 പ്രകേഭാരലാം ഷേനിഫയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ശനിപഭാര്ശ ലഭനിക്കുന്നേ മുറയയ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നേതഭാണയ്.

വര്ക്കല പള്ളനിക്കല് സനി.എചയ്.സനി.-യനില് ലഎ.പനി.കബഭാക്കനിനുള്ള 
ലകേടനിടലാം

207 (1638) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വര്ക്കല  മണ്ഡലത്തനിലല  പള്ളനിക്കല്  സനി.എചയ്.സനി.-യനില്  ഐ.പനി.
കബഭാക്കനിനുള്ള ലകേടനിടലാം പണനിയുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആയതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭനടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചുലവങനില് ലകേടനിടലാം  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി എത്ര രൂപയുലട എസനികമറഭാണയ്  തയ്യെഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതന്നേയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) പ്രസ്തുത ലകേടനിടലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നേതനിനയ് ആവശലമുള്ള ഫണയ് ആകരഭാഗല
വകുപനില് നനിനലാം അനുവദനിചയ് നല്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പള്ളനിക്കല് സനി.എചയ്.സനി.-ക്കയ്  ഇരുനനില ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനയ്
4  കകേഭാടനി  രൂപ  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തണലമന്നേഭാവശലലപടയ്  മനനിക്കയ്  നലനിയ
കേത്തനികന്മലുള്ള ആകരഭാഗലവകുപയ് ഡയറക്ടറുലട റനികപഭാര്ടയ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  പള്ളനിക്കല് സനി.എചയ്.സനിയനില് ലഎ.പനി.  കബഭാക്കനിനുള്ള ലകേടനിടലാം
പണനിയുന്നേതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് (സഭാധഭാ)നമ്പര് 731/2013/ആ.കു.വ. തതീയതനി 5-3-2013
പ്രകേഭാരലാം  പള്ളനിക്കല് സനി.എചയ്.സനി.-യയ്  20  കേനിടക്കകേള അനുവദനിചയ്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.
മുന  എലാം.എല്.എ.  ശതീ.  വര്ക്കല  കേഹഭാര്  അവര്കേളുലട  എലാം.എല്.എ  ഫണനില്
നനിനലാം  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിതയകവണനി  20  കേനിടക്കകേളുള്ള  ഇരുനനിലലകേടനിടത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  ജനി.ഒ.  (ആര്.ടനി)നമ്പര്
1606/14 ആ.കു.വ. തതീയതനി 19-5-2014 പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്. ലകേടനിടലാം പണനി
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പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുള്ള ബഭാക്കനിയുള്ള നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്  ഫണനിലന്റെ
ലഭലത അനുസരനിചയ്  വനിശദമഭായ എസനികമറയ്  ലപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിക്കഭാന ജനിലഭാ
ലമഡനിക്കല് ആഫതീസര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ജനിലഭാ ലമഡനിക്കല് ആഫതീസറനില്നനിന്നേയ് എസനികമറയ്  ലഭലമഭാകുന്നേ മുറയയ്
ഫണനിലന്റെ ലഭലത അനുസരനിചയ് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണയ്.

(ഡനി) ലഭനിചനിടനില. 

പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയ യ്

208 (1639) ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  എത്ര ശതമഭാനലാം  കുടനികേളക്കയ്  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയയ്
ലഭനിചനിടനില എനള്ളതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കുടനികേളക്കയ് സമ്പൂര്ണ പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയയ്  നല്കുന്നേതനിനയ് എലനഭാലക്ക
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 11.6% കുടനികേള എലഭാ പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയ്പ്പുകേളുലാം എടുത്തനിടനില. 1%
കുടനികേള  ഒരു  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിലവയയ്/മരുന്നേയ്  എടുത്തനിടനില.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി ലകേഭാടുക്കുന.*

(ബനി)  കകേരളത്തനില് സമ്പൂര്ണ പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയയ്  കുടനികേളക്കയ്  നല്കുന്നേതയ്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  തന്നേനിട്ടുള്ള  കദശതീയ  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയയ്  പടനികേ  അനുസരനിചഭാണയ്.
ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലുലാം പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം
എലഭാ  ബുധനഭാഴയുലാം  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയയ്  സഗൗജനലമഭായനി  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത
കുടുലാംബകക്ഷമ ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട അലാംഗനവഭാടനി തുടങ്ങനിയ പ്രകതലകേ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  നനിശനിത  ദനിവസങ്ങളനില്  മുനകൂടനി  തതീരുമഭാനനിചയ്  അറനിയനിക്കുന്നേ  തതീയതനി
പ്രകേഭാരലാം പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയയ്  നല്കുനണയ്.  ജൂനനിയര് ലഹല്ത്തയ് ഇനലസക്ടര്,
ജൂനനിയര് പബനികേയ് ലഹല്ത്തയ് കനഴമഭാര്,  ആശ,  അലാംഗനവഭാടനി വര്ക്കര്മഭാര് തുടങ്ങനിയവര്
വഴനി  കുടനികേലള  കേണ്ടുപനിടനിചയ്  പ്രകതലകേ  ലസന്റെറുകേളനില്  വചഭാണയ്  കുത്തനിവയയ്
നടത്തുന്നേതയ്. ഇതനിനഭായനി ഇവര് വഴനി കുടനികേലള കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാനുള്ള സര്കവ നടത്തനി
കുത്തനിവയയ്  നല്കുന.  ഇതയ് സൂപര്ലലവസയ് ലചേയ്യുന്നേതനിനയ് സൂപര്ലലവസര്മഭാരുണയ്.
ഇതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  പ്രവര്ത്തന  പദതനി  തയ്യെഭാറഭാക്കനിയഭാണയ്  എലഭാ  മഭാസവലാം

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തുന്നേതയ്. പ്രചേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള, കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള,
കപഭാസര്, ലതീഫയ് ലലറയ് തുടങ്ങനിയവയനിലൂലടയുള്ള പ്രചേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടത്തുന്നേതഭാണയ്.
പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയയ്  കനടലാം  കുറവള്ള  ജനിലകേളനില്  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട
നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം മനിഷേന ഇന്ദ്രധനുഷേയ് കപഭാലുള്ള പ്രകതലകേ പദതനികേളുലാം നടത്തുനണയ്. 

ലപരുനഭാടയ് കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി ലഹല്ത്തയ് ലസന്റെര്

209  (1640)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പമ്പ കേഴനിഞ്ഞഭാൽ  ഏറവലാം അടുത്തുള്ള സനി.എചയ്.സനി.  ആയ ലപരുനഭാടയ്
കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി ലഹല്ത്തയ് ലസന്റെറനില് ഇകപഭാള മുഴുവന സമയവലാം കഡഭാക്ടറുലട കസവനലാം
ലഭലമഭാകണഭാ;  ഇവനിടുലത്ത  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  ഉളലപലടയുള്ള  ജതീവനക്കഭാരുലട  സഭാഫയ്
പഭാകറണ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മറയ്  ചേനികേനിതഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഒനമനിലഭാത്ത  ഇവനിലട  കൂടുതല്
കഡഭാക്ടര്മഭാരുലടയുലാം  മറ്റു  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  തസനികേകേള സൃഷനിചയ്  24  മണനികറുലാം
ചേനികേനിത  ഉറപഭാക്കഭാന  കേഴനിയുന്നേ  ആശുപത്രനിയഭാക്കനി  മഭാറഭാന  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലപരുനഭാടയ് കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി ലഹല്ത്തയ് ലസന്റെറനില് എലഭാ ദനിവസവലാം രഭാവനിലല
9 മണനിമുതല് 2  മണനിവലര ഒ.പനി.യനില് കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട കസവനവലാം 2  മണനിമുതല്
രഭാത്രനി 8 മണനിവലര എന.എചയ്.എലാം. കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട കസവനവലാം ലഭലമഭാണയ്.  കൂടഭാലത
24  മണനികറുലാം  ഓണ്കകേഭാള  കഡഭാക്ടറുലട  കസവനവലാം  ലഭലമഭാണയ്.  ഇവനിടലത്ത
ജതീവനക്കഭാരുലട സഭാഫയ് പഭാകറണ് ചുവലട കചേര്ക്കുന :

സനി.എചയ്.സനി. റഭാന്നേനി ലപരുനഭാടനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട സഭാഫയ് പഭാകറണ് :

1 അസനി.സര്ജന 5

2 എചയ്.ലഎ. 1

3 ലജ.എചയ്.ലഎ.കഗ്രഡയ് 1 4

4 ലജ.എചയ്.ലഎ.കഗ്രഡയ് 2 2

5 പനി.എചയ്.എന. 1
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6 ലജ.പനി.എചയ്.എന.കഗ്രഡയ് 1 4

7 ലജ.പനി.എചയ്എന.കഗ്രഡയ് 2 3

8 ലഭാബയ് ലടകതീഷേലന 1

9 ഫഭാര്മസനിസയ് 2

10 ലഹഡയ് നഴയ് 3

11 സഭാഫയ് നഴയ് കഗ്രഡയ് 1 2

12 സഭാഫയ് നഴയ് കഗ്രഡയ് 2 3

13 പനി.റനി.എസയ്. 1

14 ആഫതീസയ് അറനഡന്റെയ് 1

15 കഭാര്ക്കയ് 1

16 നഴനിലാംഗയ് അസനിസന്റെയ് 2

17 എചയ്.എ.കഗ്രഡയ് 1 1

18 എചയ്.എ.കഗ്രഡയ് 2 3

            ആലകേ 40

(ബനി)  റഭാന്നേനി  ലപരുനഭാടയ്  സനി.എചയ്.സനി.-ലയ  ആശുപത്രനി  ഗുണനനിലവഭാരലാം

ലമചലപടുത്തുന്നേ  സഭാന്റെലലഡകസഷേന  ലനിസനില്  ഉളലപടുത്തനി,  ആര്ദലാം

മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചയ്  ലസഷേലഭാലനിറനി  ഉളലപലടയുള്ള  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനുലാം

തസനികേ സൃഷനിക്കുന്നേതനിനുമുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

195/2020
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സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളുലട നനിയനണലാം

210 (1641) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .  നഭാണു :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷേയ് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനലത്ത സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളുലട നനിയനണത്തനിനഭായനി ഒരു
ലപഭാതുമഭാനദണ്ഡലാം ലകേഭാണ്ടുവരഭാൻ സർക്കഭാർ ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളുലട
ഫതീസയ്,  ചേഭാർജയ്  നനിർണയ  രതീതനികേലള  കുറനിചയ്  പഠനിക്കുവഭാൻ  വനിദഗ് ദ  സമനിതനിലയ
നനിയമനിക്കഭാൻ  സർക്കഭാർ  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  സലാംസഭാനലത്ത സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേൾക്കയ്
സർക്കഭാർ  എലനലഭാലാം  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  സഹഭായങ്ങളുമഭാണയ്  നല്കുന്നേതയ്;  സസകേഭാരല
ആശുപത്രനികേളനിൽ നനിനലാം സർക്കഭാരനിനയ് ലഭനിക്കുന്നേ വരുമഭാനങ്ങൾ ഏലതലഭാമഭാണയ്;

(ബനി) സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളുലാം ഇൻഷേസറൻസയ് കേമ്പനനികേളുലാം മരുന്നേയ് കേമ്പനനികേളുമഭായനി
കചേ ർന്നേയ് നടത്തുന്നേ ചൂഷേണങ്ങളുലാം തടനിപ്പുകേളുലാം സർക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇതനിലനതനിലര സർക്കഭാർ സസതീകേരനിചതുലാം സസതീകേരനിക്കുന്നേതുമഭായ നടപടനികേൾ വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
സലാംസഭാനത്തയ് പ്രവർത്തനിക്കുന്നേ സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളുലടയുലാം, ഇൻഷേസറൻസയ് കേമ്പനനികേളുലടയുലാം,
മരുന്നേയ് കേമ്പനനികേളുലടയുലാം വനിവരങ്ങൾ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ.

(സനി)  സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനിലുലാം ലഭാബയ്  സഭാനനിലാംഗയ്  ലസന്റെർ  തുടങ്ങനിയവയനിലുലാം
ആകരഭാഗലവകുപയ്  എലനലഭാലാം  പരനികശഭാധനകേളഭാണയ്  നടത്തഭാറുള്ളതയ്;  കേഴനിഞ്ഞ  വർഷേലാം
നടത്തനിയ പരനിശഭാധനയനിൽ എത്ര കകേസുകേളഭാണയ് രജനിസർ ലചേയ്യെലപടനിട്ടുള്ളതയ്? 

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) സലാംസഭാനലത്ത സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളുലട നനിയനണത്തനിനഭായനി
ഒരു ലപഭാതുമഭാനദണ്ഡലാം ലകേഭാണ്ടുവരഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്. സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളുലാം
ലകബഭാറടറനികേളുലാം ഉളലപലടയുള്ള ആതുരഭാലയങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം കമതീകേരനിക്കുന്നേതനിനയ്
നനിലവനില്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇല.  എന്നേഭാല്  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,
സഭാനനിലാംഗയ് ലസന്റെറുകേള തുടങ്ങനിയ എലഭാ ചേനികേനിതഭാ സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം പ്രവര്ത്തന
നനിലവഭാരലാം  ആവശലമഭായ  നനിയമലാം  മുകഖന  നനിയനനിക്കുകേ  എന്നേ  ലക്ഷലകത്തഭാലട
"കകേരള  കനിനനിക്കല്  എസഭാബനിലഷ്മന്റെയ്  (രജനി.&റഗു.)  ബനില്  2017”-നയ്  രൂപലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ബനില്  നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനില്  നനിനലാം  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ലഭനിക്കുന്നേ
വരുമഭാനങ്ങള തഭാലഴപറയുന :
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• മരുന  വനിതരണ  ഫഭാര്മസനികേളുലട  ലലലസനസയ്  പുതുതഭായനി

എടുക്കുന്നേതനിനുലാം  ആയതയ്  പുതുക്കുന്നേതനിനുലാം  (അഞയ്  വര്ഷേലാം

കൂടുകമ്പഭാള) -3000 രൂപ 

• ബഡയ് ബഭാങയ് ലലലസനസയ് പുതുതഭായനി എടുക്കുന്നേതനിനുലാം ആയതയ്

പുതുക്കുന്നേതനിനുലാം (അഞയ് വര്ഷേലാം കൂടുകമ്പഭാള)-7500 രൂപ

• ബഡയ്  കസഭാകറജയ്  ലലലസനസയ്  പുതുതഭായനി  എടുക്കുന്നേതനിനുലാം

ആയതയ് പുതുക്കുന്നേതനിനുലാം (രണയ് വര്ഷേലാം കൂടുകമ്പഭാള)-1000 രൂപ

• ബഡയ് ബഭാങയ്/കസഭാകറജയ് ലസന്റെര്/മരുന്നേയ് വനിതരണ ഫഭാര്മസനി

എന്നേതീ ലലലസനസുകേളനില് പുതനിയ സഭാഫനിലന കചേര്ക്കുന്നേതനിനയ്-

1000 രൂപ

• ബഡയ്  ബഭാങയ്  ലലലസനസനില്  അധനികേമഭായനി  കേകമ്പഭാണന്റെയ്

കചേര്ക്കുന്നേതനിനയ് -300 രൂപ

• നഭാര്കക്കഭാടനികേയ്  മരുനകേളുലട  എലസ്സനഷേലഭാലനിറനി  സര്ടനിഫനിക്കറയ്-

1000 രൂപ

സലാംസഭാനത്തയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ  മരുന്നേയ്  കേമ്പനനികേളുലട  വനിവരങ്ങള

അനുബന്ധലാം 1 ആയനി ലകേഭാടുക്കുന.*

സസകേഭാരല ലകബഭാറടറനികേളുലട ഫതീസയ് ഏകേതീകേരണലാം

211 (1642) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ് കകേഭായ :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സസകേഭാരല ലകബഭാറടറനികേളുലട ഫതീസയ് ഏകേതീകേരനിക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് പല സസകേഭാരല  ലഭാബുകേളുലാം  അമനിത ഫതീസയ്  ഈടഭാക്കുന്നേതയ്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സസകേഭാരല  ലഭാബുകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനയ്

എനകഫഭാഴയ്ലമന്റെയ് ടതീമനിലന നനികയഭാഗനിക്കുന്നേ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്  സസകേഭാരല  ലഭാബുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാന നനിലവനില് സലാംവനിധഭാനലാം ഇല. സലാംസഭാനലത്ത സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേള,
ലഭാബുകേള, സഭാനനിലാംഗയ് ലസന്റെറുകേള തുടങ്ങനിയ എലഭാ ചേനികേനിതഭാ സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം
പ്രവര്ത്തന  നനിലവഭാരലാം  ആവശലമഭായ  നനിയമലാം  മുകഖന  നനിയനനിക്കുകേ  എന്നേ
ലക്ഷലകത്തഭാലട  "കകേരള കനിനനിക്കല് എസഭാബനിലഷ്മന്റെയ്  (രജനി.&റഗു.)ബനില്  2017”-നയ്
രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ബനില്  നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  

സസകേഭാരല ലകബഭാറടറനികേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

212 (1643) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ് കകേഭായ :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ സസകേഭാരല ലകബഭാറടറനികേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം
നനിയനനിക്കുന്നേതനിനുള്ള അധനികേഭാര സഭാപനലാം ഏതഭാണയ്;

(ബനി)  ഇത്തരലാം ലഭാബുകേളനിലല പരനികശഭാധനയുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാന
ആവശലമഭായ  ഇടലപടലുകേള  നടത്തഭാനുള്ള  അധനികേഭാരലാം  ആര്ക്കഭാണയ്;  ഇത്തരലാം
ഇടലപടലുകേള നടത്തുനകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം സഭാപനങ്ങള ആവശലമഭായ ശുചേനിതസമഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കുനണയ്
എനറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനയ് സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം സഭാപനങ്ങളനിലല മഭാലനിനലങ്ങള  (രക്ത സഭാമ്പനിള,  സനിറനിഞയ്
ഉളലപലട)  അപകേടരഹനിതമഭായനി  സലാംസരനിക്കുന്നേതനിനയ്  എനയ്  സലാംവനിധഭാനമഭാണയ്
നനിലവനിലുള്ളതയ്; ഇക്കഭാരലലാം ഗഗൗരവമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  സലാംസഭാനത്തയ് സസകേഭാരല  ലഭാബുകേളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാന
നനിലവനില്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇല.  സലാംസഭാനലത്ത സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,
സഭാനനിലാംഗയ് ലസന്റെറുകേള തുടങ്ങനിയ എലഭാ ചേനികേനിതഭാ സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം പ്രവര്ത്തന
നനിലവഭാരലാം  ആവശലമഭായ  നനിയമലാം  മുകഖന  നനിയനനിക്കുകേ  എന്നേ  ലക്ഷലകത്തഭാലട
"കകേരള  കനിനനിക്കല്  എസഭാബനിലഷ്മന്റെയ്  (രജനി.&റഗു.)  ബനില്  2017”-നയ്  രൂപലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ബനില്  നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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വഴനികേഭാടനി പദതനി

213 (1644) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആകരഭാഗലവകുപ്പുലാം കദശതീയ നഗരഭാകരഭാഗലദഗൗതലവലാം തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നേ  'വഴനികേഭാടനി'  പദതനിയുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിക്കയ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുനകണഭാ;
ഉലണങനില് എത്ര; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ പദതനിയുലട നടത്തനിപനിനഭായനി കകേരള സര്ക്കഭാര് എത്ര രൂപയഭാണയ്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  നഗര  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂലട  ലലദനലാംദനിനലാം  കേടനകപഭാകുന്നേവര്ക്കുലാം
അതഭാതയ്  നഗരപ്രകദശലത്ത  സനിരതഭാമസക്കഭാരഭായ  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  പ്രകയഭാജനലാം
ലഭനിക്കത്തക്ക വനിധത്തനില് ഓകരഭാ ജനിലയനിലലയുലാം തനിരകക്കറനിയ ബസയ് സഭാനകേളനില്
ഒരു പ്രഥമ ശുശ്രൂഷേഭാ കകേന്ദ്രലാം എന്നേ നനിലയഭാണയ് ഇഗൗ പദതനി വനിഭഭാവന ലചേയനിരനിക്കുന്നേതയ്.
നഗരസഭ  വനിട്ടുതരുന്നേ  മുറനിയനില്  സമതീപത്തുള്ള  അര്ബന  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രത്തനിലല ലമഡനിക്കല് ആഫതീസറുലട കമല്കനഭാടത്തനില് പ്രകതലകേ പരനിശതീലനലാം
സനിദനിച  ജൂനനിയര്  പബനികേയ്  ലഹല്ത്തയ്  നഴമഭാരുലട  ഒരു  ടതീലാം  ഇഗൗ  കകേന്ദ്രത്തനില്
കസവനത്തനിനുണഭാവലാം.  പ്രഥമ  ശുശ്രൂഷേയപുറകമ  രക്തസമ്മേര്ദ്ദേലാം,  രക്തത്തനിലല
പഞസഭാരയുലട  അളവയ്,  ശരതീര  തൂക്കലാം  തുടങ്ങനിയവ  നനിര്ണയനിക്കല്,  ലനബുലലലകസഷേന
തുടങ്ങനിയ സഗൗകേരലങ്ങള ഇഗൗ കകേന്ദ്രത്തനിലുണഭാവലാം. നനിലവനില് കകേഭാടയലാം ജനിലയനിലല
ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനിയനില് ഇത്തരലമഭാരു കസവന കകേന്ദ്രലാം പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  മറയ്
ജനിലകേളനിലലയുലാം പ്രധഭാനലപട ബസയ് സഭാനകേള, ലറയനില്കവ കസഷേനുകേള തുടങ്ങനിയ
ഇടങ്ങളനില് കകേന്ദ്രങ്ങള ഉടലന ആരലാംഭനിക്കുലാം.

(ബനി) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം കദശതീയ നഗരഭാകരഭാഗല ദഗൗതലത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ലഭനിച തുകേയനില് നനിനലാം ഒരു കകേഭാടനി ഇരുപത്തനിയഭാറയ്  ലക്ഷലാം രൂപ ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെയ്  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ  പ്രകതലകേ  പദതനിയഭാണനിതയ്.  ഓകരഭാ
ജനിലയലാം ഒനപതയ് ലക്ഷലാം രൂപഭാ വതീതലാം ഇതനിനഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി) കദശതീയ ആകരഭാഗല ദഗൗതലത്തനിലന്റെ ഫണനിലല സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം ഇഗൗ
പദതനിക്കുകവണനിയുലാം ഉപയുക്തമഭാക്കുനണയ്. 
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ചേഭാലക്കുടനി തഭാലൂക്കയ് ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴ യ്  ആശുപത്രനി

214 (1645) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി തഭാലൂക്കയ് ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴയ്  ആശുപത്രനിയുലട വനികേസനത്തനിനഭായനി
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ് ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുള്ള അകപക്ഷകേളനില്കമല് അടനിയനര നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ബഹു. എലാം.പനി. ഇന്നേലസന്റെനിലന്റെ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി 1.25 കകേഭാടനി
രൂപയയ് മഭാകമഭാഗ്രഭാലാം  യണനിറയ്,  5  ഡയഭാലനിസ്സനിസയ്  ലമഷേതീനുകേള,  ലഎ.പനി.കബഭാക്കനില്
ജനകററര്,  അളടഭാസഗൗണയ്  സഭാന  എന്നേനിവ  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കനി.  13th ഫനിനഭാനസയ്
കേമ്മേതീഷേന ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിചയ്  30  ലക്ഷത്തനിനയ് എകയ്ലറ യണനിറയ് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.
എന.ആര്.എചയ്.എലാം.  ഫണയ്  6.6  ലക്ഷലാം ഉപകയഭാഗനിചയ്  ബഡയ് കസഭാകറജയ്  യണനിറയ്
ഇഗൗ മഭാസലാം പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നേതഭാണയ്.  ഇതുകൂടഭാലത എന.ആര്.എചയ്.എലാം.
ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ലപയനിന  &പഭാലനികയറതീവയ്,  ഫനിസനികയഭാലതറഭാപനി  യണനിറയ്
(3 ലക്ഷലാം) എന്നേനിവ ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ചേഭാലക്കുടനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില് കവയ്സയ് വഭാടര് ടതീറയ്ലമന്റെയ്  സനിസലാം
സഭാപനിക്കുന്നേതനിനയ്  പനി.ഡബമ്പ്യൂ.ഡനി.  ബനില്ഡനിലാംഗയ്  ഡനിവനിഷേന തൃശ്ശൂര് തയ്യെഭാറഭാക്കനിയ
കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസസ്തുത  റനികപഭാര്ടനികന്മല്  ആകരഭാഗല  വകുപയ്
ഡയറക്ടറുലട വലക്തമഭായ ശനിപഭാര്ശ ആവശലലപടനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.

കലഭാകേഭാകരഭാഗല സലാംഘടനയുലട സഹഭായകത്തഭാലട നടത്തുന്നേ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

215 (1646) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷേയ് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലത്തനിനയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കലഭാകേഭാകരഭാഗല സലാംഘടനയുലട സഹഭായകത്തഭാലട ഏലതലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ്
സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നേതയ്;  ഏലതലഭാലാം  ആശുപത്രനികേളനിലഭാണയ്  ഇതയ്
നടപനിലഭാക്കുന്നേതയ്; ഇതനിലന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കഭാർ എങ്ങലനയഭാണയ് വനിലയനിരുത്തുന്നേതയ്;
ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപട കേഴനിഞ്ഞ അഞയ് വർഷേലത്ത കേണക്കുകേളുലാം മറയ്  പ്രവർത്തന
വനിവരങ്ങളുലാം നലഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ജതീവനിതലലശലതീ കരഭാഗ നനിയനണ പദതനിയുമഭായനി കലഭാകേഭാകരഭാഗല സലാംഘടന
2014-15 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില് കേരഭാറനില് ഏര്ലപടുകേയുലാം നനിലവനിലുള്ള പദതനി
വനികേസനിപനിക്കുന്നേതനിനയ്  വലവസകേള  തയ്യെഭാറഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ.  ഇഗൗ  കേരഭാറനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ഇകപഭാള  സലാംസഭാന  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നേ
ജതീവനിതലലശലതീ  കരഭാഗ  നനിയനണ  പദതനി  വനിശകേലനലാം  ലചേയ്യുന്നേതനിനുലാം  കപഭാരഭായ്മകേള
കേലണത്തനി പരനിഹഭാര നടപടനികേള ഉപകദശനിക്കുന്നേതനിനുലാം കലഭാകേഭാകരഭാഗല സലാംഘടന
CMC  Vellore-ലന  ചുമതലലപടുത്തുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനഭായനി  സഭാമ്പത്തനികേ
ബഭാദലതകേള ഒനലാം തലന്നേ ഇതുവലര ഉണഭായനിടനില. 

പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനില് ആര്ദലാം പദതനി

216 (1647) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആര്ദലാം  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  ഏലതലഭാലാം
പനി.എചയ്.സനി.-കേലളയഭാണയ് കരഭാഗതീസഗൗഹൃദ കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി വനികേസനിപനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ആര്ദലാം  മനിഷേലന്റെ ജനിലഭാതല കയഭാഗലാം  എന്നേഭാണയ്  നടന്നേതയ്;  അതനിലന്റെ
പ്രധഭാനലപട തതീരുമഭാനങ്ങള എലനലഭാമഭാലണന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആര്ദലാം മനിഷേനനിലൂലട എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് ജനിലയനില് നടപനിലഭാക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  28-3-2017-ാം  തതീയതനിയനിലല  ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)  നമ്പര്  845/2017/
എചയ്.&എഫയ്.ഡബമ്പ്യൂ.ഡനി.  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്നനിനലാം  ലതരലഞ്ഞടുത്ത
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളുലട വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, ശതീകൃഷ്ണപുരലാം

2 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, ലകേഭാലകങഭാടയ്

3 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, കുമരനല്ലൂര്

4 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, കുമരലാംപുത്തൂര്
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5 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, വണഭാഴനി

6 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, മഭാത്തൂര്

7 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, കേലടനികക്കഭാടയ്

8 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, കുത്തന്നൂര്

9 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, അടയഭാപുത്തൂര്

10 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, ഒഴലപതനി

11 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, പുതുപരനിയഭാരലാം

12 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, മങര

13 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം, കേനിഴക്കനകചേരനി

14 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, പുതൂര്-അടപഭാടനി

15 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, ലനലഭായ

16 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, ഓങ്ങല്ലൂര്

ഇഗൗ  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള  കരഭാഗതീ  സഗൗഹൃദ  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നേതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇഗൗ പനി.എചയ്.സനി.-കേളനികലക്കയ് ആവശലമഭായ
കഡഭാക്ടര്മഭാരുകടയുലാം,  സഭാഫയ്  നഴയ്,  ലഭാബയ്  ലടകതീഷേലനമഭാരുലടയുലാം  അധനികേ  തസനികേ
സൃഷനിക്കുന്നേതനിനഭായുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(ബനി)  ആര്ദലാം മനിഷേലന്റെ ജനിലഭാതല  (പഭാലക്കഭാടയ്)  ഉദ്ഘഭാടനലാം  18-3-2017-ാം
തതീയതനി ശതീകൃഷ്ണപുരലാം ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല ബഭാപ്പുജനി പഭാര്ക്കനില് വച്ചു നടന. എലഭാ
ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളുലാം  കരഭാഗതീ  സഗൗഹഭാര്ദപരമഭായ  രതീതനിയനില്  അടനിസഭാന
സഗൗകേരലങ്ങള ലമചലപടുത്തണലമനലാം,  മനികേച രതീതനിയനില്  പ്രഭാഥമനികേ  പ്രതനികരഭാധ
കസവനങ്ങള നല്കേഭാന കവണ മുലന്നേഭാരുക്കങ്ങള നടത്തണലമനലാം ആകരഭാഗല അവകലഭാകേന
റനികപഭാര്ടയ്  എലഭാ  ഗ്രഭാമസഭകേളനിലുലാം  സമര്പനിചയ്  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ആകരഭാഗല സലാംബന്ധനിയഭായ സഭാമൂഹലഘടകേങ്ങലള കകേഭാര്ത്തനിണക്കനിയ കപ്രഭാജക്ടുകേള
രൂപലപടുത്തുവഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിച്ചു.
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(സനി)  ആര്ദലാം  മനിഷേലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  28-3-2017-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്
845/17/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം  170  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നേതനിനുലാം  ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണയ്.  ഒരു  തഭാലൂക്കനില്  മഭാനദണ്ഡ
പ്രകേഭാരമുള്ള ഒരു തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയുലാം,  ജനിലയനില് മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരമുള്ള ഒരു ജനിലഭാ
ആശുപത്രനിയുലാം  ഉറപയ്  വരുത്തുന്നേതഭായനിരനിക്കുലമന്നേയ്  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.
2017-2018  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലത്ത  ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  2000  കകേഭാടനി
രൂപയുലട  അടനിസഭാന  വനികേസന  സഗൗകേരലത്തനിനുള്ള  മഭാസര്  പഭാന  തയ്യെഭാറഭാക്കനി
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടന വരുന.  ആര്ദലാം മനിഷേലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കുതല
ആശുപത്രനികേളനികലക്കയ് അധനികേമഭായനി കവണനിവരുന്നേ ആശുപത്രനി ഉപകേരണങ്ങളക്കയ്
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  ബജറനില്  23  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം,  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേത്തനിലല ബജറയ്  വനിഹനിതലാം  45  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം ഗ്രതീനബുക്കനില് ഉളലപടുത്തനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. അതുകപഭാലല കേഭാത്തയ് ലഭാബുകേള ഇലഭാത്ത ജനിലഭാ ആശുപത്രനികേളനില്
അവ സഭാപനിക്കുന്നേതനിനയ്  12 കകേഭാടനി രൂപയുലാം ഡയഭാലനിസനിസയ് യണനിറ്റുകേള ഇലഭാത്ത
ആശുപത്രനികേളനില് അവ സഭാപനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  പത്തയ്  കകേഭാടനി  എണ്പതയ്  ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനിലല ബജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. ഇഗൗ
പദതനികേളുലട  വനിഹനിതലാം  ജനിലയയ്  ലഭനിക്കുന്നേതനിനയ്  പുറകമ  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള  വഴനിയുലാം  ഇഗൗ  മനിഷേന  പദതനിയഭായനി  കപ്രഭാജക്ടുകേള  തയ്യെഭാറഭാക്കനി
വരുന. 

ആയുര്കവദ സര്വകേലഭാശഭാല

217 (1648) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  ആയുര്കവദ  സര്വകേലഭാശഭാല  കേണ്ണൂര്
ജനിലയനില് സഭാപനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലാം സകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇതയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പദതനി ആകണഭാ ;

(സനി)  ആയുര്കവദ സര്വകേലഭാശഭാല സഭാപനിക്കുന്നേതനിനയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
സഹഭായലാം  ലഭലമഭാകണഭാ;  ഇതനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  എത്ര  രൂപയഭാണയ്
വഹനിക്കുന്നേതയ് ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  ആയുര്കവദ  സര്വകേലഭാശഭാല
കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് സഭാപനിക്കുവഭാനുള്ള ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.
എന്നേഭാല് കേണ്ണൂരനില് അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരമുള്ള ഒരു ആയുര്കവദ റനിസര്ചയ് ഇനസനിറമ്പ്യൂടയ്
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സഭാപനിക്കുന്നേതനിനയ് തതസത്തനില് തതീരുമഭാനലാം ആയനിട്ടുണയ്. ഇതയ് കകേന്ദ്ര പദതനി അല.
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായത്തനിനഭായനി ആവശലമഭായ ലപ്രഭാകപഭാസല്
സമര്പനിക്കുകേയുലാം,  കകേന്ദ്ര  ആയുഷേയ്  വകുപയ്  മനനിലയ  കനരനില്  കേണയ്  എലഭാവനിധ
സഹഭായങ്ങളുലാം അഭലര്തനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  റനിസര്ചയ്  ഇനസനിറമ്പ്യൂടനിലന്റെ നടത്തനിപനിനയ്
കനഭാഡല് ഏജനസനിയഭായനി നഭാഷേണല് ആയുഷേയ് മനിഷേലന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം 20 ലക്ഷലാം രൂപ സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. ടനി ഇനസനിറമ്പ്യൂടനിനഭായനി
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്  5  കകേഭാടനി രൂപ ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുമുണയ്.  

തൃശ്ശൂര് മുലകശ്ശേരനി സനി.എചയ്.സനി.അപ്ഗ്രകഡഷേന

218 (1649) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  മുലകശ്ശേരനി  കബഭാക്കനിനയ്  കേതീഴനിലല  നഭാലയ്  പഞഭായത്തുകേളനിലലയുലാം
സമതീപ പഞഭായത്തുകേളനിലലയുലാം  കരഭാഗനികേലള  കേനിടത്തനി ചേനികേനിതനിക്കുന്നേതനിനയ്  ഏകേ
ആശയമഭായ  മുലകശ്ശേരനി  സനി.എചയ്.സനി.-ലയ  അപ്കഗ്രഡയ്  ലചേയ്യുന്നേതനിനുലാം  ലസഷേലഭാലനിറനി
കസവനലാം ഉറപഭാക്കുന്നേതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ആകരഭാഗല സഭാപനങ്ങളനില് മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിചയ് ലമചലപട ചേനികേനിതഭാ
സഗൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തുകേ എന്നേതനിനഭാണയ് സര്ക്കഭാര് മുനതൂക്കലാം നല്കുന്നേതയ്.  ആകരഭാഗല
വകുപനിലല  ജനില/കബഭാക്കയ്/തഭാലൂക്കയ്/പഞഭായത്തുതല  ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളനില്
ചേനികേനിതഭാ  സഗൗകേരലങ്ങള  ലമചലപടുത്തുന്നേതനിനഭായനി  ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളനില്
ഉണഭായനിരനികക്കണ സഗൗകേരലങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം, ലതരലഞ്ഞടുകക്കണ സഭാപനങ്ങളുലാം, ടനി
സഭാപനങ്ങളനില്  അധനികേമഭായനി  സൃഷനികക്കണ  തസനികേകേളുലട  ലപ്രഭാകപഭാസലുലാം,
ആര്ദലാം പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുന്നേതനിനഭായനി  തയ്യെഭാറഭാക്കനിയ സഭാന്റെലലഡകസഷേന
ലനിസനില് മുലകശ്ശേരനി സനി.എചയ്.സനി.യുലാം ഉളലപടനിട്ടുണയ്.

ആയുര്കവദ ആശുപത്രനികേള

219 (1650) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അസുഖങ്ങള കഭദമഭാകുന്നേതനിനയ്  വനിവനിധതരത്തനിലുള്ള ആയുര്കവദ  ചേനികേനിത
വളലര ഫലപ്രദമഭാലണന്നേതനിനഭാല് കകേരളത്തനില് ആകേമഭാനലാം ആയുര്കവദ ചേനികേനിതഭാ
രതീതനി  പ്രചേരനിപനിയവഭാന  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുലമന്നേയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ജനപ്രതനിനനിധനികേലള  ഉളലപടുത്തനി  ഓകരഭാ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലന്റെയുലാം
പ്രകതലകേത അനുസരനിചയ് കേനിടത്തനിചനികേനിതനിയന്നേതരത്തനില് ആയുര്കവദ ആശുപത്രനികേള
തുടങ്ങുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലഭാ  ജനിലഭാ  ആയുര്കവദ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ലസഷേലഭാലനിറനി  കനിനനിക്കുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മഭാനസനികേ, കയഭാഗ തുടങ്ങനിയ വനിഭഭാഗങ്ങളുലാം ജതീവനിത
ലലശലതീ  കരഭാഗങ്ങള  നനിയനനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  യണനിറ്റുലാം  വകയഭാജനങ്ങളക്കഭായുള്ള
ജതീറനിയഭാടനികേയ് കപ്രഭാജക്ടുലാം കേരളകരഭാഗ നനിവഭാരണത്തനിനഭായുള്ള കപ്രഭാജക്ടുകേളുലാം പഞകേര്മ്മേ
യണനിറ്റുകേളുലാം  സതീകേളക്കഭായുള്ള  പ്രസൂതനി,  കുടകേളക്കഭായുള്ള  കേഗൗമഭാരഭൃതലലാം  എന്നേതീ
യണനിറ്റുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. സ്കൂള കുടനികേളുലട ആകരഭാഗല സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
സ്കൂള ലഹല്ത്തയ് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം,  അടപഭാടനി കമഖലയനിലല ആദനിവഭാസനികേളക്കഭായനി കക്ഷമ
ജനനനി  കപ്രഭാജക്ടയ്,  വയനഭാടയ്  ജനിലയനില്  സനിക്കനിള  ലസല്  അനതീമനിയ  യണനിറയ്,
പക്ഷഭാഘഭാതലാം,  പ്രകമഹലാം,  ലലപല്സയ്  തുടങ്ങനിയവയഭായനി  പ്രകതലകേ  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലാം,
കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കഭായനി  കസഭാര്ട്സയ്  യണനിറ്റുലാം  വകയഭാജനങ്ങളക്കഭായനി  സഭാമൂഹല
നതീതനി വകുപ്പുമഭായനി സഹകേരനിചയ് നടപനിലഭാക്കുന്നേ വകയഭാഅമൃതലാം കപ്രഭാജക്ടയ്,  ജതീറനിയഭാടനികേയ്
യണനിറയ് എന്നേനിവയുലാം പകേര്ചവലഭാധനി പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാനുലാം ആയുര്കവദലാം ഒരു ജതീവനിതചേരലയഭായനി
മഭാറ്റുന്നേതനിനുലാം ഉതകുന്നേ തരത്തനിലുള്ള ലഘുകലഖകേള, കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസ്സുകേള,
ലസമനിനഭാറുകേള ഇവയുലാം ആയുര്കവദ  ചേനികേനിതഭാ രതീതനി  പ്രചേരനിപനിയന്നേതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

(ബനി) അടനിസഭാന സഗൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കനി ബന്ധലപട തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള ലപ്രഭാകപഭാസല് ലഭലമഭാക്കനിയഭാല് കേനിടത്തനി ചേനികേനിതനിക്കുന്നേതരത്തനില്
ആയുര്കവദ ആശുപത്രനികേള തുടങ്ങുന്നേ കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി
കൂടനി പരനിഗണനിചയ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നേതഭാണയ്.

ലലപ്രവറയ് ആശുപത്രനികേളനിലല ചൂഷേണലാം

220 (1651) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേരളത്തനിലല വനിവനിധ സപ്രവറയ് ആശുപത്രനികേളനില് ഒകര അസുഖത്തനിനയ്
ചേനികേനിതകതടനിലയത്തുന്നേ  കരഭാഗനികേളനില്  നനിനലാം  ചേനികേനിതയലാം  ആശുപത്രനി  മുറനിയലാം
മരുന്നേനിനുലാം ലടസ്റ്റുകേളക്കുലാം എലഭാലാം ആളുകേളുലട നനിലവഭാരലാം കനഭാക്കനി പലതരത്തനിലുള്ള
തുകേ  ഈടഭാക്കനി  കരഭാഗനികേലള  കേഷലപടുത്തുന്നേതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഈ
ചൂഷേണലത്ത തടയഭാനുലാം ഇതനിലനതനിലര നനിയമഭാനുസരണലാം നടപടനി സസതീകേരനിയഭാനുലാം
എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നേയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  ചൂഷേണലത്ത  തടയഭാന  പുതനിയ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തഭാന

തയ്യെഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി)  സപ്രവറയ്  ആശുപത്രനികേളനിലല  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കയ്  അമനിതനനിരക്കനില്  ശമ്പളലാം

നല്കുന്നേതനിനഭാണയ്  പലതരത്തനിലുലാം  കരഭാഗനികേലള  ചൂഷേണലാം  ലചേയ്യുന്നേലതന്നേതയ്

വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനികേളനിലല  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട  ശമ്പളലത്ത  നനിജലപടുത്തഭാന

സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് പ്രകതലകേ കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നേതനിനയ്

എലനങനിലുലാം തടസ്സമുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  ഇതനിലനക്കുറനിചയ്  അകനസഷേനിക്കഭാന  ഒരു  കേമ്മേനിറനിലയ  നനികയഭാഗനിചയ്

ഇക്കഭാരലങ്ങള വനിലയനിരുത്തനി നടപടനി സസതീകേരനിയകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഇ)  സലാംസഭാനത്തയ്  സസകേഭാരല  ചേനികേനിതഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാന  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  നനിലവനില്  സലാംവനിധഭാനമനില.  എന്നേഭാല്

സലാംസഭാനലത്ത  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗയ്  ലസന്റെറുകേള

തുടങ്ങനിയ എലഭാ ചേനികേനിതഭാ സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തന നനിലവഭാരലാം  ആവശലമഭായ

നനിയമലാം  മുകഖന  നനിയനനിക്കുകേ  എന്നേ  ലക്ഷലകത്തഭാലട  “കകേരള  കനിനനിക്കല്

എസഭാബനിലഷ്മന്റെയ്  (രജനി.&റഗു.)  ബനില്  2017”-നയ്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ബനില്

നനിയമസഭയനില് അവതരനിപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  

കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള

221 (1652) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫയ് :

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :

ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നേപനിള്ളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനയ് ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ വനിഭഭാഗലാം നനിശയനിചനിട്ടുള്ള

മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണയ്;

(ബനി) ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമ പ്രകേഭാരലാം കുടനിലവള്ളലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നേവര്ക്കയ്

ഫഡയ് ബനിസനിനസ്സയ് ഓപകററര് (എഫയ്. ബനി. ഒ.) ലലലസനസയ് നനിര്ബന്ധമഭാകണഭാ;
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(സനി) കുടനിലവള്ള കേചവടലാം നടത്തുന്നേ ടഭാങറുകേള കമല്പറഞ്ഞ നനിബന്ധനകേള
പഭാലനിക്കുനകണഭാ എന്നേയ് പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുകണഭാ ;

(ഡനി)  രൂക്ഷമഭായ  വരളചയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ശുദമഭായ  കുടനിലവള്ള
വനിതരണത്തനിനയ് അനുകയഭാജലമഭായ പരനികശഭാധനകേള ശക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1. ടഭാങര്  കലഭാറനികേളനിലുലാം,  വഭാഹനങ്ങളനില്  ഘടനിപനിചനിട്ടുള്ള  വഭാടര്
ടഭാങനിലുലാം  കുടനിലവള്ളലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നേവര്  ഫഡയ്  കസഫനി
ആന്റെയ്  സഭാനകഡര്ഡ്സയ്  (ലലലസനസനിലാംഗയ്  &  രജനികസഷേന)
ലറഗുകലഷേന 2011 പ്രകേഭാരലാം ഫഡയ് ബനിസനിനസ്സയ് ഓപകററര് FBO
ലലലസനസയ് എടുത്തനിരനിക്കണലാം.

2. കുടനിലവള്ള  വനിതരണത്തനിനഭായനി  ഏലതങനിലുലാം  വലക്തനി  ഒന്നേനില്
കൂടുതല്  വഭാഹനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുനലണങനില്  ടനി  വഭാഹനങ്ങളുലട
രജനികസഷേന  നമ്പരുകേള  ലലലസനസനില്  കൃതലമഭായനി  കരഖലപടുത്തനി
പ്രകതലകേലാം പ്രകതലകേലാം എടുത്തനിരനിക്കണലാം.  സസനമഭായനി വഭാഹനമനി
ലഭാത്തവരുലാം വഭാടകേ വഭാഹനങ്ങളക്കയ് ലലലസനസയ് എടുത്തനിരനിക്കണലാം. 

3. കുടനിലവള്ളലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നേ  ടഭാങര്  കലഭാറനികേളനിലുലാം  മറ്റു
വഭാഹനങ്ങളനില് ഘടനിപനിചനിട്ടുള്ള വഭാടര്  ടഭാങനിലുലാം  'Drinking  water/
കുടനിലവള്ളലാം'  എന്നേയ് വലക്തമഭായനി എഴുതനി പ്രദര്ശനിപനിചനിരനിക്കണലാം.
മറയ് ആവശലങ്ങളക്കുപകയഭാഗനിക്കുന്നേ ലവള്ളമഭാലണങനില് 'Not for
drinking purpose/ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം മറയ് ആവശലങ്ങളക്കുമുള്ള
ലവള്ളലാം' എന്നേയ് വലക്തമഭായനി എഴുതനിയനിരനിക്കണലാം. ഇങ്ങലന എഴുതഭാലത
ലകേഭാണ്ടു  കപഭാകുന്നേ  ലവളളലാം  കുടനിലവള്ളമഭായനി  പരനിഗണനിചയ്
നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണയ്. 

4. കുടനിലവള്ളലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നേ  ടഭാങര്  കലഭാറനികേളനിലുലാം  മറ്റു
വഭാഹനങ്ങളനില്  ഘടനിപനിചനിട്ടുള്ള  വഭാടര്  ടഭാങനിലുലാം  ലലലസനസയ്
നമ്പര് വലക്തമഭായനി കരഖലപടുത്തനിയനിരനിക്കണലാം.

5. കുടനിലവള്ളലാം കശഖരനിക്കുന്നേ ടഭാങറുകേളുലട  ഉളവശലാം  ബനിറ്റുമനിനഭാസനിക്കയ്
കകേഭാടനിലാംകഗഭാ മറയ്  അനുവദനതീയ കകേഭാടനിലാംകഗഭാ  ഉള്ളവയഭായനിരനിക്കണലാം.  ടതീ
കകേഭാടനിലാംഗയ്  നടത്തഭാലത  കുടനിലവള്ളലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നേതയ്
നനിയമവനിരുദവലാം ശനിക്ഷഭാര്ഹവമഭാണയ്. 
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6. വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ഒഴനിലകേയുള്ള  കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളക്കയ്

FBO ലലലസനസയ് ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.  ഇത്തരലാം ലലലസനസുള്ള

കുടനിലവള്ള കസഭാതസ്സനില് നനിന മഭാത്രകമ ലവള്ളലാം കശഖരനിക്കഭാവ.

കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളനിലല  ജലലാം  6  മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല്

സര്ക്കഭാര് ലഭാബുകേളനികലഭാ NABL അലകഡനിറഡയ് ലഭാബുകേളനികലഭാ

പരനികശഭാധനിചയ് ശുദമഭാലണന്നേയ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള

സൂക്ഷനിചനിരനിക്കണലാം.

7. കുടനിലവള്ളലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നേ ടഭാങര് കലഭാറനികേളനിലുലാം വഭാഹനങ്ങളനില്

ഘടനിപനിച ടഭാങറുകേളനിലുലാം ഫഡയ് കസഫനി ആന്റെയ് സഭാനകഡര്ഡ്സയ്

ലലലസനസയ്,  കുടനിലവള്ളലാം പരനികശഭാധനിച അലാംഗതീകൃത ലഭാബയ് റനികപഭാര്ടയ്,

കുടനിലവള്ള ടഭാങറനിലന്റെ കശഷേനി,  കകേഭാടനിലാംഗയ് എന്നേനിവയുലട ലതളനിവയ്

അടങ്ങനിയ കരഖകേള ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.  ടനി  കരഖകേള ഇലഭാലത

കുടനിലവള്ളലാം വനിതരണലാം  നടത്തനിയഭാല് ടനി  വഭാഹനലാം  പനിടനിലചടുക്കുന്നേതുലാം

കപ്രഭാസനികേമ്പ്യൂഷേന ഉളലപലടയുള്ള നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കു

ന്നേതുമഭാണയ്.

(ബനി) ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ നനിയമ പ്രകേഭാരലാം കുടനിലവള്ളലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നേവര്ക്കയ്

ഫഡയ് ബനിസനിനസ്സയ് ഓപകററര് (എഫയ്.ബനി.ഒ.)ലലലസനസയ് നനിര്ബന്ധമഭാണയ്.

(സനി) പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണയ്.

(ഡനി) പരനികശഭാധനകേള ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

ലഹല്ത്തയ് ഇനലസക്ടര്മഭാരുലട ഒഴനിവകേള

222 (1653) ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന ആകരഭാഗല വകുപനില് ലഹല്ത്തയ് ഇനലസക്ടര്മഭാരുലട എത്ര

ഒഴനിവകേള നനിലവനിലുണയ്; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഒഴനിവകേള നനികേത്തഭാത്തതയ് വകുപനിലന്റെ കേഭാരലക്ഷമതലയ ബഭാധനിക്കുന്നേതയ്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കരഭാഗ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കുന്നേതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

പ്രസസ്തുത ഒഴനിവകേള അടനിയനരമഭായനി നനികേത്തുന്നേതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ) 116 ഒഴനിവകേള നനിലവനിലുണയ്. ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന :

കമ നമ്പര് ജനില എണലാം

1 തനിരുവനനപുരലാം 17

2 ലകേഭാലലാം 12

3 പത്തനലാംതനിട 19

4 ആലപ്പുഴ 15

5 കകേഭാടയലാം 5

6 ഇടുക്കനി 23

7 എറണഭാകുളലാം 2

8 തൃശ്ശൂര് 11

9 പഭാലക്കഭാടയ് 6

10 കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 1

11 മലപ്പുറലാം 1

12 വയനഭാടയ് 2

13 കേണ്ണൂര് 1

14 കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 1

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള ലഹല്ത്തയ് ഇനലസക്ടര്മഭാര്ക്കയ് അധനികേ ചുമതല നല്കേനി
വകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സുഗമമഭാക്കഭാറുണയ്.

(സനി) ലഹല്ത്തയ് ഇനലസക്ടര് തസനികേയനിലല ലപ്രഭാകമഭാഷേന സലാംബന്ധനിച വനിഷേയലാം
ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട  പരനിഗണനയനിലഭായതനിനഭാല്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
അടനിയനനിരമഭായനി കകേഭാടതനി വനിധനി ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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ആകരഭാഗലനയലാം

223 (1654) ശതീ  .   സഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   ഷേഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പുതനിയ ആകരഭാഗലനയലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില് അതനിനഭായുളള നടപടനികേള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(സനി)  കരഭാഗനികേളുലട  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കഭാന  ലലടബമ്പ്യൂണല്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നേ
കേഭാരലവലാം,  ചേനികേനിതക്കുലാം  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം  ഉഗൗന്നേല്  നല്കുന്നേ  കേഭാരലവലാം
പ്രസസ്തുത നയത്തനില് ഉളലക്കഭാള്ളനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പുതനിയ ആകരഭാഗലനയ രൂപതീകേരണലാം
അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണയ്.  

(സനി)  കരഭാഗനികേളുലട പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കഭാന ഓലാംബുഡ്സഭാന രൂപതീകേരനിക്കുന്നേ
കേഭാരലവലാം  ചേനികേനിതയലാം  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം  ഊന്നേല്  നല്കുന്നേ  കേഭാരലവലാം
നയത്തനില് ഉളലക്കഭാള്ളനിക്കുനണയ്.

ഒറപഭാലലാം മണ്ഡലത്തനിലല സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് 
ലകബഭാറടറനി സഗൗകേരലങ്ങള

224 (1655) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഒറപഭാലലാം അലാംബനി  മണ്ഡലത്തനിലല ഏലതലഭാലാം സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില്
ലകബഭാറടറനി സഗൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എലഭാ സപ്രമറനി ലഹല്ത്തയ് ലസന്റെറുകേളനിലുലാം ലകബഭാറടറനികേള തുടങ്ങുന്നേ
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി) സപ്രമറനി ലഹല്ത്തയ് ലസന്റെറുകേളനില് കദശതീയ ആകരഭാഗല ദഗൗതലലാം മുകഖന
ലഭാബുകേള സഭാപനിക്കുന്നേ പരനിപഭാടനിയുലട പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനിലല  തഭാലഴപറയുന്നേ  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളനില് ലഭാകബഭാറടറനി സഗൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാണയ്.

1. തഭാലൂക്കയ് ആസഭാന ആശുപത്രനി, ഒറപഭാലലാം

2. സഭാമൂഹനികേ ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം, അമ്പലപഭാറ

3. സഭാമൂഹനികേ ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം, കേടമ്പഴനിപ്പുറലാം

4. സഭാമൂഹനികേ ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം, ലചേറുപളകശ്ശേരനി

5. പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം, എലമ്പുലഭാകശ്ശേരനി

6. പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം, ലക്കനിടനി

7. പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം, കപരൂര്

8. പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം, ശതീകൃഷ്ണപുരലാം

9. പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം, അടക്കഭാപുത്തൂര്

(ബനി)   ലകബഭാറടറനി  സഗൗകേരലമനിലഭാത്ത സപ്രമറനി  ലഹല്ത്തയ് ലസന്റെറുകേളനില്
ലകബഭാറടറനി  സഗൗകേരലലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള  കദശതീയ  ആകരഭാഗലമനിഷേന/
എചയ്.എലാം.സനി മുകഖന ഘടലാം ഘടമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന. ആര്ദലാം മനിഷേലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ഘടലാം ഘടമഭായനി പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങലള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
മഭാറഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  ആദലഘടമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത 170 പനി.എചയ്.സനികേലള
ഇതനിനഭായനി ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണയ്.  ഈ പനി.എചയ്.സനി.-കേളനില് ലഭാകബഭാറടറനി ആരലാംഭനിക്കുന്നേ
കേഭാരലവലാം ലഭാബയ് ലടകതീഷേലലന്റെ തസനികേ സൃഷനിക്കുന്നേ കേഭാരലവലാം പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(സനി)   കദശതീയ  ആകരഭാഗല  ദഗൗതലലാം  മുകഖന  അനുവദനിച  33  ലഭാബുകേളനില്
20 എണലാം പ്രവര്ത്തനകയഭാഗലമഭാണയ്.  അതനില് 15 എണലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനറല് ആശുപത്രനിയനിലല ഫഭാര്മസനി 
കേഗൗണറനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

225 (1656) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നേയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജതീവനക്കഭാരുലട  കുറവമൂലലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്
ഫഭാര്മസനി കേഗൗണര് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേതയ് പകേല് മഭാത്രമഭാലണന്നേ കേഭാരലലാം ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

195/2020
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(ബനി) ഫഭാര്മസനി കേഗൗണര് രഭാവനിലല എടയ് മണനി മുതല് രഭാത്രനി എടയ് മണനി വലര

മഭാത്രലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേതനിനഭാല്  രഭാത്രനിയനില്  ആശുപത്രനിയനിലലത്തുന്നേ  കേനിടത്തനി

ചേനികേനിതയ  വനികധയമഭായവര്  അടക്കമുള്ള  കരഭാഗനികേള  മരുന്നേനിനഭായനി  സസകേഭാരല

ഫഭാര്മസനികേലള  ആശയനിക്കുന്നേതുലാം  എന്നേഭാല്  രഭാത്രനി  പത്തയ്  മണനിക്കയ്  കശഷേലാം

നഗരത്തനിലല സസകേഭാരല ഫഭാര്മസനികേള തുറക്കഭാറനില എന്നേ പ്രശവലാം പരനിഹരനിക്കഭാന

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാഗത്തയ് നനിന്നേയ് ഇടലപടല് ഉണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാലഭാവധനി കേഴനിഞ്ഞു കപഭായ തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാരുലട കസവനലാം

നതീടനിലക്കഭാടുക്കഭാകനഭാ,പകേരലാം  നനിയമനലാം  നടത്തഭാകനഭാ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാത്തതു

ലകേഭാണഭാണയ്  ഫഭാര്മസനിയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  അവതഭാളത്തനിലഭായലതന്നേതയ്

ശരനിയഭാകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഇകപഭാള ഫഭാര്മസനി 24 മണനികറുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

(സനി) ശരനിയല.  24 മണനികല് ഫഭാര്മസനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേതനിനുകവണനി നഭാലയ്

ജതീവനക്കഭാലര  179  ദനിവസകത്തയയ് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.   ഇവരുലട

കേഭാലഭാവധനി തതീരുന്നേതനിനനുസരനിചയ് അനനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണയ്.

ഗുണനനിലവഭാരലാം ഇലഭാത്ത കുടനിലവള്ളലാം

226 (T* 1657) ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നേ  കുപനിയനിലഭാക്കനിയ  കുടനിലവള്ളലാം

ഗുണനനിലവഭാരലാം ഇലഭാത്തതഭാലണന്നേ പരഭാതനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കുപനിയനിലുലാം  ടഭാങര്  കലഭാറനികേളനിലുലാം  വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നേ കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ

ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നേതനിനുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനുലാം  നനിലവനിലുള്ള

സലാംവനിധഭാനങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നേയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മലനിന  ജലലാം  വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നേവര്ലക്കതനിലര  കേര്ശന  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ)   ഇല.

(ബനി)  കുപനിയനില് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നേ കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചയ്
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപനിനയ്  കേതീഴനിലുള്ള  ലഭാബുകേളനില്  പരനികശഭാധന നടത്തനി  വരുന.
കൂടഭാലത  ബമ്പ്യൂകറഭാ  ഓഫയ്  ഇനഡലന  സഭാനകഡര്ഡ്സയ്  (BIS)-ഉലാം  കുപനിലവള്ള
നനിര്മ്മേഭാണ  അനുമതനി  നല്കുന്നേകതഭാലടഭാപലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  നനിശനിത
നനിലവഭാരലാം  പുലര്ത്തഭാത്ത കേമ്പനനികേളുലട വനിവരങ്ങള ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ വകുപനിനയ് അനനര
നടപടനികേളക്കഭായനി ലഭലമഭാക്കഭാറുണയ്.  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിച മഭാര്ഗ്ഗനനിര്ദ്ദേശങ്ങള തഭാലഴ
കചേര്ക്കുന :

1. ടഭാങര്  കലഭാറനികേളനിലുലാം  വഭാഹനങ്ങളനില്  ഘടനിപനിചനിട്ടുള്ള  വഭാടര്
ടഭാങനിലുലാം  കുടനിലവള്ളലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നേവര്ക്കയ് ഫഡയ് കസഫനി
ആന്റെയ്  സഭാനകഡര്ഡ്സയ്  (സലസനസനിലാംഗയ്  &  രജനികസഷേന)
ലറഗുകലഷേന  2011  പ്രകേഭാരലാം  ഫഡയ്  ബനിസനിനസ്സയ്  ഓപകററര്
(FBO) സലസനസയ് എടുത്തനിരനിക്കണലാം.

2. കുടനിലവള്ള  വനിതരണത്തനിനഭായനി  ഏലതങനിലുലാം  വലക്തനി  ഒന്നേനില്
കൂടുതല് വഭാഹനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുലന്നേങനില് ടനി വഭാഹനങ്ങളുലട
രജനികസഷേന നമ്പരുകേള സലസനസനില് കൃതലമഭായനി കരഖലപടുത്തനി
പ്രകതലകേലാം പ്രകതലകേലാം എടുത്തനിരനിക്കണലാം.  സസനമഭായനി വഭാഹനലാം
ഇലഭാത്തവരുലാം വഭാടകേ വഭാഹനങ്ങളക്കയ് സലസനസയ് എടുത്തനിരനിക്കണലാം.

3. കുടനിലവള്ളലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നേ  ടഭാങര്  കലഭാറനികേളനിലുലാം  മറ്റു
വഭാഹനങ്ങളനില് ഘടനിപനിചനിട്ടുള്ള വഭാടര് ടഭാങനിലുലാം 'Drining Water/
കുടനിലവള്ളലാം'  എന്നേയ് വ ലക്തമഭായനി എഴുതനി പ്രദര്ശനിപനിചനിരനിക്കണലാം.
മറയ് ആവശലങ്ങളക്കുപകയഭാഗനിക്കുന്നേ ലവള്ളമഭാലണങനില്  'Not for
drinking  purpose/നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  മറയ്  ആവശലങ്ങളക്കുമുള്ള
ലവള്ളലാം'  എന്നേയ്  വലക്തമഭായനി  എഴുതനിയനിരനിക്കണലാം.  ഇങ്ങനലാം എഴുതഭാലത
ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നേ ലവള്ളലാം കുടനിലവള്ളമഭായനി  പരനിഗണനിചയ്  നനിയമ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണയ്.

4. കുടനിലവള്ളലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നേ  ടഭാങര്  കലഭാറനികേളനിലുലാം  മറ്റു
വഭാഹനങ്ങളനില് ഘടനിപനിചനിട്ടുള്ള  വഭാടര്  ടഭാങനിലുലാം  സലസനസയ്
നമ്പര് വലക്തമഭായനി കരഖലപടുത്തനിയനിരനിക്കണലാം.
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5. കുടനിലവള്ളലാം കശഖരനിക്കുന്നേ ടഭാങറുകേളുലട  ഉളവശലാം  ബനിറ്റുമനിനഭാസനിക്കയ്
കകേഭാടനിലാംകഗഭാ മറയ് അനുവദനതീയ കകേഭാടനിലാംകഗഭാ ഉള്ളവയഭായനിരനിക്കണലാം.  ടനി
കകേഭാടനിലാംഗയ്  നടത്തഭാലത  കുടനിലവള്ളലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നേതയ്
നനിയമവനിരുദവലാം ശനിക്ഷഭാര്ഹവമഭാണയ്.

6. വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ഒഴനിലകേയുള്ള  കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളക്കയ്
FBO  സലസനസുണഭായനിരനിക്കണലാം.   ഇത്തരലാം  സലസനസുള്ള
കുടനിലവള്ള കസഭാതസ്സനില് നനിന മഭാത്രകമ കുടനിലവള്ളലാം കശഖരനിക്കഭാവൂ.
കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളനിലല  ജലലാം  6  മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല്
സര്ക്കഭാര് ലഭാബുകേളനികലഭാ NABL അലകഡനിറഡയ് ലഭാബുകേളനികലഭാ
പരനികശഭാധനിചയ് ശുദമഭാലണന്നേയ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
സൂക്ഷനിചനിരനിക്കണലാം.

7. കുടനിലവള്ളലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നേ ടഭാങര് കലഭാറനികേളനിലുലാം  വഭാഹനങ്ങളനില്
ഘടനിപനിച ടഭാങറുകേളനിലുലാം ഫഡയ് കസഫനി ആന്റെയ്  സഭാനകഡര്ഡ്സയ്
സലസനസയ്,  കുടനിലവള്ളലാം  പരനികശഭാധനിച  അലാംഗതീകൃത  ലഭാബയ്
റനികപഭാര്ടയ്,  കുടനിലവള്ള ടഭാങറനിലന്റെ  കശഷേനി,  കകേഭാടനിലാംഗയ്  എന്നേനിവയുലട
ലതളനിവയ് അടങ്ങനിയ കരഖകേള ഉണഭായനിരനിക്കണലാം. ടനി കരഖകേള ഇലഭാലത
കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം നടത്തനിയഭാല് ടനി വഭാഹനലാം പനിടനിലചടുക്കുന്നേതുലാം
കപ്രഭാസനികേമ്പ്യൂഷേന ഉളലപലടയുള്ള നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കു
ന്നേതുമഭാണയ്.

(സനി)  കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

ഒറപഭാലലാം മണ്ഡലത്തനിലല ആശുപത്രനികേളനിലല ഒഴനിവകേള

227 (1658) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഒറപഭാലലാം  മണ്ഡലത്തനിലല വനിവനിധ  ആശുപത്രനികേളനിലല  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലടയുലാം
പഭാരഭാ  ലമഡനിക്കല്  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  ഏലതലഭാലാം  തസനികേകേള  ആണയ്  ഒഴനിഞ്ഞു
കേനിടക്കുനലതന്നേയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേകേള  എന്നേയ്  മുതലഭാണയ്  ഒഴനിഞ്ഞു  കേനിടക്കുന്നേലതന്നേയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഒഴനിഞ്ഞു  കേനിടക്കുന്നേ  തസനികേകേള  നനികേത്തുന്നേതനിനയ്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എന്നേയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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(എ&ബനി)  തസനികേകേളുലട വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട ഒഴനിവയ്  നനികേത്തുന്നേതനിനയ്  ആകരഭാഗലവകുപയ്  ഡയറക്ടകററനില്
നടപടനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.   മറയ്  തസനികേയനിലല  ഒഴനിവകേള നനികേത്തുന്നേതനിനയ്  കവണ
നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

ഒറപഭാലലാം മണ്ഡലത്തനിലല കേഭാരുണല ഫഭാര്മസനികേള

228 (1659) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  ആശുപത്രനികേളനില്
കേഭാരുണല ഫഭാര്മസനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാരുണല ഫഭാര്മസനികേളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള ലമചലപടുത്തുന്നേതനിനഭായനി
ഈ സര്ക്കഭാര് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എന്നേയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത  ഏലതലഭാലാം
ആശുപത്രനികേളനില് കേഭാരുണല ഫഭാര്മസനികേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന എന്നേ
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഒറപഭാലലാം അസലാംബനി മണ്ഡലത്തനില്, നനിലവനില് ഒറപഭാലലാം തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്
മഭാത്രമഭാണയ് കേഭാരുണല കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി ഫഭാര്മസനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേതയ്.

(ബനി)   ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേകശഷേലാം  7  പുതനിയ കേഭാരുണല
കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി ഫഭാര്മസനികേള കൂടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേത്തനില്  10  കേഭാരുണല കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി ഫഭാര്മസനികേള കൂടനി ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   കേഭാരുണല  കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി  ഫഭാര്മസനികേള വഴനി  ഇലാംപഭാന്റെയ്,
കകേരള ജനറനികയ്  എന്നേതീ പുതനിയ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില്  തഭാലഴ  ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന്നേ
ആശുപത്രനികേളനില്  കേഭാരുണല  കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി  ഫഭാര്മസനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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കമ നമ്പര് ജനില ഫഭാര്മസനി ആരലാംഭനിക്കുന്നേ സലലാം

1 പഭാലക്കഭാടയ് മണഭാര്ക്കഭാടയ് തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനി

2 ലകേഭാലലാം പഭാരനിപള്ളനി ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജയ്

3 ലകേഭാലലാം രഭാമരഭാവ ലമകമ്മേഭാറനിയല് ആശുപത്രനി,
ലനടുലാംകങഭാലലാം

4 കേണ്ണൂര് തഭാലൂക്കയ്  ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴയ്  ആശുപത്രനി,
തളനിപറമ്പയ്

5 കേണ്ണൂര് പഭാനൂര് സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം

6 വയനഭാടയ് കേല്പറ ജനറലഭാശുപത്രനി

7 കകേഭാടയലാം സവക്കലാം തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി

8 കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് തഭാലൂക്കയ്  ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴയ്  ആശുപത്രനി,
ലകേഭായനിലഭാണനി

9 പത്തനലാംതനിട പത്തനലാംതനിട ജനറലഭാശുപത്രനി

10 തൃശ്ശുര് തൃശ്ശൂര് ജനറലഭാശുപത്രനി

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് സതീകേളുലടയുലാം കുടനികേളുലടയുലാം ആശുപത്രനിയനില്
കറഡനികയഭാളജനിസയ് തസനികേ

229  (1660)  കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  സതീകേളുലടയുലാം  കുടനികേളുലടയുലാം  ആശുപത്രനിയനില്
കറഡനികയഭാളജനിസയ് തസനികേ സൃഷനിക്കുന്നേതനിനയ് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു; 

(ബനി)  എ  2/52/16  എന്നേ ആകരഭാഗല കുടുലാംബകക്ഷമ വകുപനിലന്റെ ഫയലനികന്മല്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാത്തതയ് എന്തുലകേഭാണയ് ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  ഫയലനില്  ന ടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നേതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
ആകരഭാഗല  കുടുലാംബ  കക്ഷമ  വകുപനിലല  എ,  എലാം  എന്നേതീ  ലസക്ഷനുകേള  തമ്മേനില്
പ്രശങ്ങള ഉള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ?
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(എ)  ആര്ദലാം പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി)   നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.   ആര്ദലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

(സനി)  ബഭാധകേമല.

ബഭാലുകശ്ശേരനി തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനിലല സഭാഫയ് പഭാകറണ്

230 (1661) ശതീ  .    പുരുഷേന  കേടലുണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ബഭാലുകശ്ശേരനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  നനിയമഭാനുസരണലാം  ഉണഭായനിരനികക്കണ
സഭാഫയ് പഭാകറണ് ആകണഭാ ഇകപഭാള നനിലവനിലുള്ളതയ് ;

(ബനി)  ഇവനിലട  ആവശലമഭായ  ലമഡനിക്കല്-പഭാരഭാലമഡനിക്കല്  തസനികേകേള
സൃഷനിചയ് നനിയമനലാം നടത്തണലാം എന്നേ നനികവദനലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ബഭാലുകശ്ശേരനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനിലല  കപഭാസയ്  കനികയഷേന  ഏതയ്
ഘടത്തനിലഭാലണന്നേയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അല.

(ബനി)  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി) ആര്ദലാം മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം അധനികേ തസനികേകേള സൃഷനിക്കുന്നേതനിനുകവണനി
തയ്യെഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള സമഭാഹൃത ലപ്രഭാകപഭാസലനില് ബഭാലുകശ്ശേരനി തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനിലയ
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

അങണവഭാടനി വര്ക്കര്മഭാരുലടയുലാം ലഹല്പര്മഭാരുലടയുലാം ലപനഷേന

231 (1662) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷേയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ഐ.സനി.ഡനി.എസയ്. പദതനിയനിനകേതീഴനില് പ്രവര്ത്തനിചയ് വനിരമനിച അലാംഗനവഭാടനി
വര്ക്കര്മഭാരുലടയുലാം ലഹല്പര്മഭാരുലടയുലാം ലപനഷേന കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഉലണങനില്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഐ.സനി.ഡനി.എസയ്. പദതനിയനിനകേതീഴനില് പ്രവര്ത്തനിചയ് വനിരമനിച അലാംഗനവഭാടനി
വര്ക്കറുലട പ്രതനിമഭാസ ലപനഷേന 1,000 രൂപയഭായുലാം ലഹല്പര്ക്കയ് 600 രൂപയഭായുലാം
വര്ദനിപനിച്ചു  ലകേഭാണയ്  2016  ഏപ്രനില്  1  മുതല്  പ്രഭാബലലമഭാകേത്തക്ക  വനിധത്തനില്
22-4-2017 ലല സ.ഉ.(എലാംഎസയ്)നമ്പര് 15/2017/സഭാ.നതീ.വ. പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.
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കേലഭാനസര് കരഭാഗനികേളക്കയ് സഗൗജനല യഭാത്ര

232 (1663) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) തനിരുവനനപുരലാം റതീജനിയണല് കേലഭാനസര് ലസന്റെറനില് ചേനികേനിതയയ് വന്നേയ്
കപഭാകുന്നേ പഭാവലപട കരഭാഗനികേളക്കുലാം കൂലടവരുന്നേ ഒരഭാളക്കുലാം ബസ്സയ്/ലടയനിനുകേളനില്
സഗൗജനല യഭാത്ര അനുവദനിയഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില്,  കേലഭാനസര്  ചേനികേനിതയയ്  എത്തുന്നേ  കരഭാഗനികേളക്കുലാം  കൂലട
സഹഭായനി ആയനി എത്തുന്നേ ഒരഭാളക്കുലാം കകേരളത്തനിലല വനിവനിധ സലങ്ങളനില് നനിനലാം
ചേനികേനിതയയ്  വന്നേയ്  കപഭാകുന്നേതനിനയ്,  ബസ്സനിലുലാം  ലടയനിനനിലുലാം  യഭാത്രഭാ  ആനുകൂലലലാം
നല്കുവഭാന ആകരഭാഗല വകുപയ് മുനസകേ എടുത്തയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ആര്.സനി.സനി.-യനിലല കേലഭാനസര് കരഭാഗനികേളക്കയ് ലറയനില്കവ സഗൗജനല
നനിരക്കനില് യഭാത്ര അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. കരഭാഗനിയുലട ലതഭാടടുത്ത ലറയനില്കവ കസഷേനനില്
നനിന്നേയ് തനിരുവനനപുരലാം ലറയനില്കവ കസഷേന വലരയുലാം തനിരനിലകേയുള്ള യഭാത്രയമഭാണയ്
സഗൗജനലലാം അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതനിനഭായനി ഓകരഭാ തവണലത്ത ആശുപത്രനി സന്ദര്
ശനത്തനിനുലാം കരഭാഗനിക്കയ്  ആര്.സനി.സനി.-യനില് നനിനലാം കേണ്ലസഷേന സര്ടനിഫനിക്കറയ്
നല്കുനണയ്.   ഈ സര്ടനിഫനിക്കറയ്  ലറയനില്കവ കസഷേനനിലല ടനിക്കറയ്  കേഗൗണറനില്
കേഭാണനിചഭാല് കരഭാഗനിക്കയ്  സഗൗജനല നനിരക്കനിലുലാം  ഒരു സഹഭായനിക്കയ്  50%  സഗൗജനല
നനിരക്കനിലുലാം  കേണ്ലസഷേന  ടനിക്കറയ്  ലഭനിക്കുന്നേതഭാണയ്.   ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില്
ഇത്തരത്തനിലുള്ള ഒരു സലാംവനിധഭാനവലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില.

കുടുലാംബകക്ഷമ കകേന്ദ്രലാം കുടുലാംബ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രമഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നേതനിനയ് നടപടനി

233 (1664) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ മണ്ഡലങ്ങളനിലലയുലാം ഒരു കുടുലാംബകക്ഷമ കകേന്ദ്രലാം
കുടുലാംബ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രമഭായനി മഭാറ്റുന്നേതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിചയ് വരുനകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില് പ്രസ്തുത കുടുലാംബ ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂലട  എലനലഭാലാം
സഗൗകേരലങ്ങളഭാണയ് ലഭലമഭാക്കുന്നേലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.  എന്നേഭാല് 28-3-2017-ലല സ.ഉ.(ആര്.ടനി.)845/2017/ആ.കു.വ. പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനലത്ത ഓകരഭാ മണ്ഡലങ്ങളനിലലയുലാം ലതലരലഞ്ഞടുക്കലപട ഓകരഭാ പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങലള വതീതലാം കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രമഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നേതനിനയ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി) സഭാര്വത്രനികേവലാം സഗൗജനലവലാം സമഗ്രവമഭായ പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല പരനിരക്ഷ
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ഓകരഭാ കുടുലാംബത്തനിനലാം നല്കുവഭാനുലാം, അടനിസഭാന ചേനികേനിതഭാ സഗൗകേരലങ്ങള കുടുലാംബ
ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം  എന്നേ  തലത്തനികലയയ്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നേതനിലൂലട  അനഭാവശലമഭായ
റഫറലുകേള ഒഴനിവഭാക്കഭാനുലാം,  സഭാധഭാരണ ചേനികേനിത കസവനങ്ങളക്കയ് കവണനി സസകേഭാരല
ആശുപത്രനികേലള സമതീപനിക്കുന്നേതയ് തടയുവഭാനുലാം കേഴനിയുന.  ഇന്നേലത്ത കേഭാലഘടത്തനിനനുസരനിചയ്
ജതീവനിതസശലതീ കരഭാഗങ്ങളുലട കേലണത്തലനിനുലാം തുടര് ചേനികേനിതയമുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള
(ലകബഭാറടറനി സഗൗകേരലങ്ങള ഉളലപലട)  ഓകരഭാ കകേന്ദ്രത്തനിലുലാം സ ജ്ജമഭാക്കഭാനഭാണയ്
ലക്ഷലമനിടുന്നേതയ്.  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  നനിലവനിലുള്ള
സഭാഫകേളക്കയ് പുറകമ കഡഭാക്ടര്മഭാര്,  സഭാഫയ് നഴമഭാര് എന്നേനിവരുലട അധനികേ തസനികേ
സൃഷനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

പയ്യെന്നൂര് തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില് ഡയഭാലനിസനിസയ് യണനിറയ്

234 (1665) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പയ്യെന്നൂര്  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനിയനില്  ഡയഭാലനിസനിസയ്  യണനിറയ്
സഭാപനിക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുനകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില് നടപടനികേള ഇകപഭാള ഏതുഘടത്തനിലഭാണയ്;

(സനി) പ്രസ്തുത യണനിറയ് എന്നേകത്തയയ് സഭാപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി&സനി)   ആകരഭാഗല  വകുപയ്  ഡയറക്ടറനില്  നനിന്നേയ്  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്
ലപ്രഭാകപഭാസല് ലഭലമഭാവന്നേ മുറയയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണയ്.

പള്ളുരുത്തനി സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനി

235 (1666) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പള്ളുരുത്തനി  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനിലയ  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനിയഭായനി
ഉയര്ത്തനിയതയ് എന്നേഭാണയ്;

(ബനി)  തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനിയഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേതനിനുള്ള സഭാഫയ് പഭാകറണ്
ഇവനിലട അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ആവശലത്തനിനയ്  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലടയുലാം  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  കസവനലാം
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ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല്  ദനിനലാംപ്രതനി  എത്തനികചരുന്നേ  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  കരഭാഗനികേള
കനരനിടുന്നേ ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇതയ് പരനിഹരനിക്കഭാന എലനലഭാലാം നടപടനികേൾ സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 12-2-2014  ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് ജനി.ഒ.(എലാംഎസയ്)48/14/ആ.കു.വ.
പ്രകേഭാരമഭാണയ് പള്ളുരുത്തനി സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനിലയ തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയഭായനി ഉയര്ത്തനിയതയ്.

(ബനി)  പദവനി  ഉയര്ത്തനി  അധനികേമഭായനി  9  തസനികേ  സൃഷനിച്ചു.  ടനി  ആശുപത്രനിയനില്
സനി.എചയ്.സനി പഭാകറണ് ആണയ് നനിലവനിലുള്ളതയ്.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)   ആകരഭാഗല  വകുപനിലല വനിവനിധ വനിഭഭാഗലാം  സഭാപനങ്ങളനില് നനിശനിത
സഗൗകേരലങ്ങകളഭാലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കമതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  തയ്യെഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
സഭാന്റെസഡകസഷേന ലപ്രഭാകപഭാസലനില് പള്ളുരുത്തനി തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനിയുലാം ഉളലപടനിട്ടുണയ്.

സമ്പൂര്ണ കടഭാമഭാ ലകേയര് സലാംവനിധഭാനലാം

236 (1667) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നേയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സമ്പൂര്ണ കടഭാമഭാ ലകേയര് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇതനിനുകവണ എനയ് സജ്ജതീകേരണങ്ങളഭാണയ് ഏര്ലപടുത്തുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്;

(സനി) അടനിയനര ശുശ്രൂഷേകേളക്കയ് എത്തുന്നേവര്ക്കയ് സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനിലയ
കൂടഭാലത സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനിലുലാം ജതീവന രക്ഷഭാസലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  കടഭാമഭാ  ലകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുകമ്പഭാള  അടനിസഭാന
സഗൗകേരലവനിപുലതീകേരണകത്തഭാലടഭാപലാം  ഗുണനനിലവഭാരവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന  എലനഭാലക്ക
കേഭാരലങ്ങളഭാണയ് ലചേയ്യെഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

(ഇ)  ഏലതലഭാലാം  ആശുപത്രനികേളനിലഭാണയ്  കടഭാമഭാ  ലകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്;
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(എഫയ്)  കകേരളത്തനില്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  കറഭാഡപകേടങ്ങള  സലാംഭവനിക്കുന്നേ
ജനിലകേളനില് ആദലഘടത്തനില് തലന്നേ കടഭാമഭാ ലകേയര് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് എയനിലാംസയ്  മഭാതൃകേയനില് കടഭാമഭാ  ലകേയര്
ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനയ്  കവണ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.  അതനിലന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനിയഭായനി  എയനിലാംസനില് നനിനള്ള എമര്ജനസനി  വനിഭഭാഗലാം  കമധഭാവനി  ഉളലപലടയുള്ള
വനിദഗ്ദ്ധ  സലാംഘലാം തനിരുവനനപുരലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലല പുതനിയ കേഭാഷേസഭാലനിറനി
സന്ദര്ശനിക്കുകേയുലാം,  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  എയനിലാംസയ്  കടഭാമഭാ
ലസന്റെറുമഭായനി MOU ഒപ്പു വയന്നേതനിനയ് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാന
ആശുപത്രനികേളനില് നനിനലാം ഒരു കടഭാമഭാ ലകേയര് കനഭാഡല് ഓഫതീസറുലാം രണയ് ലഹഡയ്
നഴമഭാരുമടങ്ങുന്നേ  ഒരു  സലാംഘലത്ത  എയനിലാംസയ്  കടഭാമഭാ  ലകേയര്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
നനിരതീക്ഷനിച്ചു  മനസ്സനിലഭാക്കഭാനുലാം  പരനിശതീലനലാം  കനടുന്നേതനിനുമഭായനി  അയയവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.   സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ജനില  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
കടഭാമഭാ ലകേയര് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) എയനിലാംസയ് മഭാതൃകേയനിലുള്ള കടഭാമഭാ ലകേയര് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നേ
തനിനഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത ആശുപത്രനികേലള നഭാലയ്  ലലവലുകേളനിലുള്ള സഭാപനങ്ങളഭായനി
തരലാം തനിരനിക്കഭാലാം.

ലലവല്  1-  വലനിയ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേള  (കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,
തനിരുവനനപുരലാം)

ലലവല് 2- ജനിലഭാ ആശുപത്രനികേള, ലചേറനിയ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള
(ആലപ്പുഴ, കകേഭാടയലാം, തൃശ്ശൂര്)

ലലവല് 3-  തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനികേള (ലചേറനിയ ആശുപത്രനികേള)

ലലവല് 4 -  ആലാംബുലനസയ് പനികേയ് അപയ്

സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം  പഭാന ഫണനികലയയ്  ലഭനിക്കുന്നേ തുകേ അഡനിനനികസറതീവയ്
സഭാലാംഗ്ഷേന  ലഭനിക്കുന്നേ  മുറയയ്  KMSCL-നയ്  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  മറ്റു  സഭാമഗ്രനികേളുലാം
വഭാങ്ങുന്നേതനിനുലാം മറ്റു സഗൗകേരലങ്ങള ആശുപത്രനിയനില് ഏര്ലപടുത്തുന്നേതനികലയയ് ജനിലഭാ
ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസുകേളക്കുലാം തുകേ അനുവദനിക്കുന.

(സനി) സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് അടനിയനര ശുശ്രൂഷേകേളക്കയ് എത്തുന്നേവര്ക്കയ്
ജതീവനരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ലഭലമഭാണയ്.  സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനില് ജതീവനരക്ഷഭാ
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നേതയ് സര്ക്കഭാര് പരനിധനിയനില് വരുന്നേതല.
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(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത ആശുപത്രനികേളനില് നനിനലാം ഒരു കടഭാമഭാ ലകേയര് കനഭാഡല്
ഓഫതീസറുലാം രണയ് ലഹഡയ് നഴമഭാരുമടങ്ങുന്നേ ഒരു സലാംഘലത്ത എയനിലാംസയ് കടഭാമ സലാംവനിധഭാനലാം
നനിരതീക്ഷനിച്ചു  മനസ്സനിലഭാക്കഭാനുലാം  പരനിശതീലനലാം  കനടുന്നേതനിനുമഭായനി  അയ്യവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. കടഭാമഭാ  ലകേയര്  സഗൗകേരലലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നേതനിനയ്  ആവശലമഭായ
ഉപകേരണങ്ങള ലഭലമഭാകുന്നേതയ്  KMSCL മുകഖനയഭാണയ്. KMSCL ടനി ഉപകേരണങ്ങള
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉകണഭാ എന്നേയ് ഉറപ്പുവരുത്തനിയതനിനയ് കശഷേമഭാണയ് ആശുപത്രനികേളനില്
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നേതയ്.  

(ഇ)  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  ജനറല്/ജനിലഭാ
ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനികേളനിലുമഭാണയ്  പ്രഭാരലാംഭ  ഘടത്തനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്.

(എഫയ്)   കകേരളത്തനിലല  ഏറവലാം  കൂടുതല്  കറഭാഡപകേടങ്ങള  സലാംഭവനിക്കുന്നേ
ജനിലകേളനിലല  കമജര്  ആശുപത്രനികേളനില്  ആദലഘടത്തനില്  തലന്നേ  കടഭാമഭാ  ലകേയര്
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

സലാംസഭാനത്തയ് വലഭാപനിക്കുന്നേ പകേര്ചപനനി

237 (1668) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പകേര്ചപനനി  നനിയനനിക്കഭാന  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിചലതന്നേയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  പനനി  ബഭാധനിചയ്  എത്ര  കപര്  ചേനികേനിത
കതടനിയനിട്ടുലണന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില് എത്ര കപര് എചയ്.വണ്-എന.വണ്.  പനനി
ബഭാധനിചയ് ചേനികേനിത കതടനിയനിട്ടുലണനലാം എവനിലടലയലഭാലമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം  നനിയനണത്തനിനുലാം  ജനിലകേളനിലല
പ്രകതലകേതകേളുലാം  ആവശലങ്ങളുലാം  ഉളലക്കഭാള്ളനിചയ്   ഒരു  വഭാര്ഷേനികേ  കേര്മ്മേപദതനി
തയ്യെഭാറഭാക്കനി സമയബന്ധനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന.  മഴക്കഭാലലാം  വരുന്നേതനിനുലാം മുനകപ
തലന്നേ  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങലളയുലാം,  ശുചേനിതസ  മനിഷേകനയുലാം  ഇതര
വകുപ്പുകേലളയുലാം  ഒലത്തഭാരുമനിചയ്  മഴക്കഭാല  പൂര്വ  ശുചേതീകേരണവലാം  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ
നനിയനണ  കബഭാധവല്ക്കരണ  കേലഭാമ്പയനിനുകേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  കരഭാഗ
നനിരതീക്ഷണലാം,  ലകേഭാതുകു  നനിരതീക്ഷണലാം  എന്നേനിവ  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നേതുവഴനി  പകേര്ച
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വലഭാധനികേള ഉണഭാകുന്നേതയ് കനരകത്തതലന്നേ കേണ്ടു പനിടനിക്കഭാനുലാം നനിയനനിക്കഭാനുലാം ഒരു പരനിധനി
വലര  സഭാധനിക്കുനണയ്.   ആശുപത്രനികേളനില്  ആവശലത്തനിനയ്  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലടയുലാം മറയ്
ഉകദലഭാഗസരുലടയുലാം  മരുന്നേനിലന്റെയുലാം  കരഭാഗനനിയനണത്തനിനുള്ള  സഭാധന  സഭാമഗ്രനി
കേളുലടയുലാം  ലഭലതയുലാം  ഉറപയ്  വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  ഉളലപലടയുള്ള
ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുലാം സന്നേദ പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുലാം ആവശലമഭായ പരനിശതീലനവലാം
നല്കേനി  വരുനണയ്.  കരഭാഗലാം  ലപഭാടനിപ്പുറലപടുന്നേ  അവസരങ്ങളനില്  ദ്രുതകേര്മ്മേകസന
രൂപതീകേരനിചയ്  ആവശലമഭായ  ഗൃഹസന്ദര്ശനലാം,  ലമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പയ്,  ലമഭാസബല്
കനിനനിക്കയ് എന്നേനിവ നടത്തനി കരഭാഗലാം എത്രയുലാം ലപലടന്നേയ് കേലണത്തനി കവണ ചേനികേനിത
നല്കുകേയുലാം കരഭാഗപകേര്ച തടയുന്നേതനിനുള്ള ലകേഭാതുകുനശതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
ഉറവനിട  നശതീകേരണലാം,  വതീടനിനുള്ളനില്  കേതീടനഭാശനിനനി  തളനിക്കുകേ(ഐ.എസയ്.എസയ്)
വതീടനിനയ് പുറത്തയ് അനരതീക്ഷത്തനില് കേതീടനഭാശനിനനി തളനിക്കുകേ. (കഫഭാഗനിലാംഗയ്) ജലശുദനി
ഉറപ്പു  വരുത്തുവഭാനഭായനി  കകഭാറനികനഷേന  ഉളലപലടയുള്ള  മറയ്  കബഭാധവല്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള   വയറനിളക്ക  കരഭാഗത്തനിലന്റെ  പഭാനതീയ  ചേനികേനിതയയ്  ആവശലമഭായ
ഒ.ആര്.എസയ്.-ലന്റെ ലഭലത എന്നേനിവയുലാം ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  എലനിപനനി പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാനഭായനി
ഓടകേള,  കുളങ്ങള വൃത്തനിയഭാക്കുന്നേവര്ക്കുലാം കൃഷേനിപണനി ലചേയ്യുന്നേവര്ക്കുലാം കഡഭാകനിസവകനിന
പ്രതനികരഭാധ ഗുളനികേളുലാം  നല്കുനണയ്.   ഇതനിനഭാവശലമഭായ ഫണ്ടുലാം ജനിലഭാതലത്തനില്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ജനുവരനി  1, 2017  മുതല്  29-4-2017  വലര  78162  കപര് ചേനികേനിത
കതടനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  2017 ജനുവരനി 1 മുതല് 29-4-2017 വലര എചയ്1 എന1 സനിരതീകേരനിച
30  കപര്  ചേനികേനിത  കതടനിയനിട്ടുണയ്.  ഈ  പനനി  ബഭാധനിചതയ്  എവനിലടലയലഭാലമന്നേയ്
ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. ആറഭാമട

2. കുമഭാരപുരലാം

3. അരുവനിക്കര

4. ഡഭാലുലാംമുഖലാം

5. ലകേഭാച്ചുളര്

6. ലവമ്പഭായലാം

7. വര്ക്കല
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8. തനിരുമല

9. കേടയഭാവൂര്

10. പൂവഭാര്

11. വനിതുര

12. ചേഭാല

13. മുരുക്കുലാംപുഴ

14. മരഭായമുടലാം

15. ലവഞ്ഞഭാറമൂടയ്

16. ഊരൂടമ്പലലാം

17. മണക്കഭാടയ്

18. ലനലനിവനിള

19. പനയയ് വതീടയ്, പഭാലചനിറ, തനിരുവനനപുരലാം

20. പൂഴനഭാടയ്

21. കേലമ്പലലാം

22. ലവള്ളഭായണനി

23. കുടവൂര്

24. മുകങ്ങഭാട്ടുകകേഭാണലാം

25. എലാം.ഇ.എസയ്. കേസഭാര്കടഴയ്, പുലയനഭാര്കകേഭാട

26. ശഭാസമലാംഗലലാം

27. ആറനിങ്ങല്

അനര് ജനിലഭാ സലലാം മഭാറലാം

238 (1669) കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അനലത്ര കസവനകേഭാലഭാവധനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷേലാം മഭാതൃവകുപനികലക്കയ്
മടങ്ങനിവന്നേ  കറനിക്കല്  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ആകരഭാഗലവകുപനിലല  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്
ജനിലഭാതല  നനിയമനകേഭാലഭാവധനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാലത  അനര്ജനിലഭാ  സലലാംമഭാറലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് അവരുലട കപരുവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  2017-ലല ലപഭാതുസലലാംമഭാറലാം  വനിജ്ഞഭാപനലാം ലചേയതനിനുകശഷേലാം ആകരഭാഗലവകുപയ്

 ഡയറക്ടകററനില് നനിന്നേയ് ഏലതങനിലുലാം  തസനികേയനില് സലലാംമഭാറലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആകരഭാഗല വകുപനില് നനിനലാം നനിയമനങ്ങള നല്കേനിയനിടനില.

(ബനി)  ഇല.

കഹഭാസനിറല് മഭാകനജ യ്ലമന്റെയ് കേമ്മേനിറനി

239 (1670) ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിലല  കഹഭാസനിറല് മഭാകനജ്  ലമന്റെയ്  കേമ്മേനിറനിയുലട

പ്രവര്ത്തനവലാം ഘടനയുലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേമ്മേനിറനിയുലട കേണക്കുകേള സലാംസഭാന ഓഡനിറയ് വകുപയ് പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ;

(സനി) തനിരുവനനപുരലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജയ്, ജനറല് ആശുപത്രനി, പുലയനഭാര്കകേഭാട,

പഭാങ്ങപഭാറ,  വക്കലാം എന്നേതീ ആശുപത്രനികേളനില് ഓഡനിറയ്  വകുപയ് നടത്തനിയ പരനികശഭാധനയുലട

റനികപഭാര്ടയ് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  8-4-1997-ലല  സ.ഉ.(എലാംഎസയ്.)  132/97/ആ.കു.വ.  നമ്പര് സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരമഭാണയ് ആശുപത്രനി മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് കേമ്മേനിറനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേതയ്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണയ്.

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജയ്,  പഭാങ്ങപഭാറ  ലഹല്ത്തയ്  ലസന്റെര്,

വക്കലാം റൂറല് ലഹല്ത്തയ് ലസന്റെര് എന്നേനിവനിടങ്ങളനില് ഡനി.എലാം.ഇ.-യുലട ഇകന്റെണല്

ഓഡനിറയ്  വനിഭഭാഗലാം  നടത്തനിയ  പരനികശഭാധനയുലട  റനികപഭാര്ടയ്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

തനിരുവനനപുരലാം  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്  ഓഡനിറയ്  വകുപയ്  2015-ല്  ഒഭാഡനിറയ്

നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതനിലന്റെ റനികപഭാര്ടനിനുള്ള മറുപടനി  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലഭാ  ലമഡനിക്കല്

ഓഫതീസറനില് നനിനലാം ആഡനിറയ് വകുപനിനയ് അയച്ചുലകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.  പുലയനഭാര്കക്കഭാട

ആശുപത്രനിയനില് ഓഡനിറയ് വകുപയ് നഭാളനിതുവലരയുലാം ആഡനിറയ് നടത്തനിയനിടനില. 
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കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം

240 (1671) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രമഭായനി നവതീകേരനിക്കുന്നേ ആകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളക്കയ് എലനഭാലക്ക സഗൗകേരലങ്ങളഭാണയ് പുതുതഭായനി ലഭനിക്കുന്നേതയ്;

(ബനി) കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ ഘടന എനഭാണയ്;

(സനി)  കുടുലാംബഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രമഭായനി ഉയര്ത്തുന്നേതനിലന്റെ നടപടനികേള ഏതയ് ഘടലാം
വലര പൂര്ത്തനിയഭായനി എന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആര്ദലാം  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട
170  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നേതനിനയ്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  സഭാര്വത്രനികേവലാം,  സഗൗജനലവലാം,  സമഗ്രവമഭായ പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
പരനിരക്ഷ  ഓകരഭാ  കുടുലാംബത്തനിനുലാം  നല്കുവഭാനഭാണയ്  പനി.എചയ്.സനി.കേലള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നേതുലകേഭാണയ്  ലക്ഷലമനിടുന്നേതയ്.  നല  അടനിസഭാന  ചേനികേനിതഭാ
സഗൗകേരലങ്ങള  മഭാത്രകമ  പനി.എചയ്.സനി.കേളനില്  ലഭലമഭാക്കഭാന  കേഴനിയുനള.  ഇഗൗ
ലസന്റെറുകേളനിലല  അടനിസഭാന  ചേനികേനിതഭാ  സഗൗകേരലങ്ങള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രലാം
എന്നേ തലത്തനികലക്കയ്  ലകേഭാണ്ടു വരുന്നേതനിലൂലട  അനഭാവശലമഭായ റഫറലുകേള ഒഴനിവഭാക്കഭാനുലാം
സഭാധഭാരണ ചേനികേനിതഭാ കസവനങ്ങളക്കയ് കവണനി സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേലള സമതീപനിക്കുന്നേതയ്
തടയുവഭാനുമഭാകുന്നേതഭാണയ്.  ഇന്നേലത്ത  കേഭാലഘടത്തനിനനുസരനിചയ്  ജതീവനിതലലശലതീ
കരഭാഗങ്ങളുലട കേലണത്തലനിനുലാം തുടര് ചേനികേനിതയമുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള (ലകബഭാറടറനി
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉളലപലട) ഒഭാകരഭാ കകേന്ദ്രത്തനിലുലാം സജ്ജമഭാക്കഭാനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടുന്നേതയ്.

(ബനി)  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  നനിലവനിലുള്ള  സഭാഫകേളക്കയ്  പുറകമ
കഡഭാക്ടര്മഭാരുലടയുലാം സഭാഫയ് നഴമഭാരുകടയുലാം ലഭാബയ് ലടകതീഷേലലന്റെയുലാം അധനികേ തസനികേ
സൃഷനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നേതനിനയ്
23  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം,  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ലകബഭാറടറനി  സഗൗകേരലലാം
ഏര്ലപടുത്തുന്നേതനിനയ്  7  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  2017-18-ലല ബജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. ടനി
കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ആലകേ 680 (170 കഡഭാക്ടര്മഭാര്, 340 സഭാഫയ് നഴമഭാര്,
170  ലഭാബയ്  ലടകതീഷേലന)  എന്നേതീ  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള
അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണയ്.  ഇഗൗ സഭാപനങ്ങളുലട  'ഗലഭാപയ്'  അനഭാലനിസനിസയ് നടത്തനി
ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള  തയ്യെഭാറഭാക്കുന്നേ  നടപടനി  എന.എചയ്.എലാം.  വഴനി  14  ജനിലകേളനിലുലാം
നടത്തനി വരനികേയഭാണയ്. 
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അസനിസന്റെയ് ഡയറക്ടര് (എന്റെകമഭാളജനി) തസനികേ

241 (1672) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷേഭാജനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനിലല അസനിസന്റെയ്  ഡയറക്ടര്  (എന്റെകമഭാളജനി)  തസനികേയനില്

ഒഴനിവയ് നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഇഗൗ ഒഴനിവയ് നനികേത്തുന്നേതനിനയ് നനിലവനില് ഏതയ് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭാണയ്

ബഭാധകേമഭായനിട്ടുള്ളതയ്; പ്രസ്തുത സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവയ്  നനികേത്തുന്നേതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചു;

(ഡനി)  ലഡങനിപനനി  ബഭാധനിതരുലട  എണലാം കമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിക്കുകമ്പഭാള

സലാംസഭാനതലത്തനില് പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനികക്കണ അസനിസന്റെയ് ഡയറക്ടര്

(എന്റെകമഭാളജനി) തസനികേ ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്നേതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  3  വര്ഷേമഭായനി  ഒഴനിഞ്ഞു  കേനിടക്കുന്നേ  പ്രസ്തുത  തസനികേയനിലല  ഒഴനിവയ്

നനികേത്തുന്നേതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവയ്  നനികേത്തുന്നേതനിനയ്  നനിലവനില്  ജനി.ഒ.(എലാംഎസയ്)  നമ്പര്

27/2017/ആ.കു.വ.  തതീയതനി  18-2-2017  എന്നേ ഉത്തരവഭാണയ് ബഭാധകേമഭായനിട്ടുള്ളതയ്.

ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

(സനി)  വകുപ്പുതല  ലപ്രഭാകമഭാഷേന  കേമ്മേനിറനി  കൂടുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ഡനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ഇ) നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്

195/2020
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മഞ്ഞപനിത്തലാം തടയുന്നേതനിനയ് നടപടനി

242 (1673) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിലല ലനലനിക്കുഴനി പഞഭായത്തനില് മഞ്ഞപനിത്ത
കരഭാഗലാം  പടര്ന  പനിടനിക്കുകേയുലാം  5  കപര്  മരണലപടുകേയുലാം  ലചേയനിരുന.  ഇവനിലട
മഞ്ഞപനിത്ത കരഭാഗലാം പടര്ന പനിടനിക്കുന്നേതയ് തടയഭാന എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിചതയ് എന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനികന്മല് തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിലല ലനലനിക്കുഴനി പഞഭായത്തനില് മഞ്ഞപനിത്ത
കരഭാഗലാം  ലപഭാടനിപ്പുറലപട  വനിവരലാം  അറനിഞ്ഞ  അനതലന്നേ  ജനിലഭാ  ലമഡനിക്കല്
ആഫതീസനില്  അടനിയനര കയഭാഗലാം കൂടനി നനിയനണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാന
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി.  കരഭാഗലക്ഷണങ്ങള ഉള്ളവലര
കേലണത്തുന്നേതനിനഭായനി വതീടയ് വതീടഭാനരലാം കേയറുകേയുലാം തനിളപനിചഭാറനിയ ലവള്ളലാം മഭാത്രലാം
കുടനിക്കണലമനലാം  ഭക്ഷണത്തനിനയ്  മുനപുലാം  കേകസനില്  കപഭായതനിനയ്  കശഷേവലാം  ലലകേകേള
കസഭാപ്പുപകയഭാഗനിചയ്  നലതുകപഭാലല  കേഴുകേണലമനമുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പറഞ്ഞയ്
കബഭാധലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.  കഹഭാടലുകേള,  കൂളബഭാറുകേള,  മറയ്  ഭക്ഷണശഭാലകേള
എന്നേനിവ പരനികശഭാധനിചയ് പബനിക്കയ് ലഹല്ത്തയ് ആക്ടയ് പ്രകേഭാരലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു.
ടനി  പഞഭായത്തനിലല  എലഭാ  കേനിണറുകേളുലാം  ആകരഭാഗലപ്രവര്ത്തകേരുലടയുലാം  ആശ,
അലാംഗനവഭാടനി  പ്രവര്ത്തകേരുലടയുലാം  സഹഭായകത്തഭാലട  കകഭാറനികനഷേന  3  തവണകേളനിലഭായനി
ലചേയ.  പഞഭായത്തയ് പ്രകദശത്തയ് നഭാലയ് റഗൗണയ് ലലമക്കയ് അനഗൗണ്ലസന്റെയ്, കനഭാടതീസയ്
വനിതരണലാം എന്നേനിവ നടത്തനി.  പ്രകദശലത്ത  എലഭാ സര്ക്കഭാര്/സസകേഭാരല ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേള,  ആശുപത്രനികേള,  കനിനനിക്കുകേള,  ലഭാബുകേള,  ആയുര്കവദ/കഹഭാമനികയഭാ
ആശുപത്രനികേള എന്നേനിവര്ക്കയ് മഞ്ഞപനിത്തലാം കകേസ്സുകേള വന്നേഭാല് ഉടലന റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയ്യെഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനി.  ജലജനല  കരഭാഗങ്ങലള  സലാംബന്ധനിചയ്  പ്രധഭാന  പത്രങ്ങളനില്
ജഭാഗ്രത നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി.

പകേര്ചവലഭാധനി  നനിയനണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തസരനിതലപടുത്തുന്നേതനിനഭായനി
പ്രകദശകത്തയയ്  ഒരു  ലമഡനിക്കല്  ആഫതീസര്,  ഒരു  ലഹല്ത്തയ്  ഇനലസക്ടര്,  ഒരു
സഭാഫയ്  നഴയ്,  38  ജൂനനിയര്  പബനിക്കയ്  ലഹല്ത്തയ്  ഇനലസക്ടര്മഭാര്,  എന്നേനിവലര
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നനിയമനിച്ചു.  ഇഗൗ പ്രകദശങ്ങളനില് മഞ്ഞപനിത്തബഭാധ കേലണത്തുന്നേതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  മൂവഭാറ്റുപുഴ ജനറല് ആശുപത്രനി,  ലപരുമ്പഭാവൂര്,  കകേഭാതമലാംഗലലാം  തഭാലൂക്കയ്
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ആശുപത്രനികേളനില്  മഞ്ഞപനിത്ത  കനിനനിക്കുകേള  ആരലാംഭനിചയ്  401  കപരുലട  രക്തലാം
പരനികശഭാധനിചയ് 22 കപര്ക്കയ് ആവശലമഭായ ചേനികേനിത നല്കേനി. ആകരഭാഗല വകുപ്പുമനനി
ഇഗൗ സലലാം സന്ദര്ശനിക്കുകേയുലാം മനനിയുലട നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം കകേഭാതമലാംഗലലാം തഭാലൂക്കയ്
ആശുപത്രനി,  മഭാവഭാറ്റുപുഴ  ജനറല്  ആശുപത്രനി,  എന്നേനിവനിടങ്ങളനില്  24  മണനികര്
ലഭാബയ്  സഗൗകേരലലാം,  കകേഭാതമലാംഗലലാം  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനിയനില്  24  മണനികര്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ ലസല്,  മൂവഭാറ്റുപുഴ ആര്.ഡനി.ഒ.,  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ആഫതീസര് ലടകനിക്കല്
അസനിസന്റെയ് കഗ്രഡയ്  I,  പഞഭായത്തയ് ലസകടറനി എന്നേനിവര് ഉളലപലട ഒരു സസഭാഡയ്
രൂപതീകേരനിചയ്  കഹഭാടലുകേള  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  16  കഹഭാടലുകേള  അടച്ചുപൂട്ടുകേയുലാം
ലചേയ.  ആകരഭാഗലവകുപനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  മണനിപഭാല്  യണനികവഴനിറനിയനില്
നനിനലാം  ഒനപതലാംഗ  പ്രകതലകേ  സലാംഘലാം  പകേര്ചവലഭാധനി  സലാംബന്ധനിചയ്  വനിശദമഭായനി
പഠനലാം നടത്തഭാന ജനില സന്ദര്ശനിക്കുകേയുലാം ലചേയ.  ജനിലഭാ ലമഡനിക്കല് ആഫതീസറുലട
അഭലര്തന പ്രകേഭാരലാം പൂന ലലവകറഭാളജനി ഇനസനിറമ്പ്യൂടനില് നനിനലാം മലറഭാരു വനിദഗ്ദ്ധ ടതീലാം
വന്നേയ്  അകനസഷേണലാം  നടത്തുകേയുലാം  ലചേയ.  രണഭാലാം  ഘട  സൂപര്  കകല്ല്ഭാറനികനഷേന/
കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കനഭാടതീസയ്  വനിതരണലാം,  കപഭാസര് പതനിക്കല്,
ബഭാനര്, കബഭാര്ഡയ് എന്നേനിവ സഭാപനിക്കലുലാം നടത്തനി. പകേര്ചവലഭാധനി ലപഭാടനിപ്പുറലപടതയ് മുതല്
വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനില്  ലനലനിക്കുഴനി  പഞഭായത്തയ്  ഭരണസമനിതനി,  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്,
എലാം.എല്.എ.,  ആകരഭാഗലവകുപയ്  ഡയറക്ടര്,  ആകരഭാഗലവകുപയ്  അഡതീഷേണല് ഡയറക്ടര്
(പനി.എചയ്)  എന്നേനിവര്  ജനിലയനില്  ലചേന്നേയ്  സനിതനിഗതനികേള  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം
ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയുലാം ഉണഭായനി.   ജനിലഭാ  ലമഡനിക്കല് ആഫതീസറുലാം,
ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയനിലല  മുതനിര്ന്നേ  ഉകദലഭാഗസര്  എലഭാവരുലാം  തലന്നേ  പ്രകദശത്തുതലന്നേ
ഉണഭായനിരനിക്കുകേയുലാം പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള കനരനിടയ് കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കുകേയുലാം ലചേയ.

ആകരഭാഗല കകേരളലാം ജനിലഭാ കപ്രഭാഗ്രഭാലാം മഭാകനജര് കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്
എന.എചയ്.എലാം.-ല് നനിനലാം രണയ് ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുലാം എലഭാ പ്രതനികരഭാധ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലുലാം സജതീവ പങഭാളനിയഭാകുകേയുലാം ലചേയ.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപയ്,
മറ്റു  വകുപ്പുകേള  എന്നേനിവയുലട   സഹകേരണകത്തഭാലടയുലാം  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയുലാം
ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെ  പ്രഭാകദശനികേ,  ജനിലഭാ,  സലാംസഭാന  ഘടകേങ്ങള  അതതീവ
ജഭാഗ്രതകയഭാലട  നടത്തനിയ  പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  പകേര്ചവലഭാധനികേള
കൂടുതല്  ആളുകേളനികലയലാം,  കൂടുതല്  പഞഭായത്തുകേളനികലയലാം  വലഭാപനിചയ്  കൂടുതല്
ഒഗൗടയ്കബക്കയ് ഉണഭാകുന്നേതയ് തടയുവഭാന സഭാധനിച്ചു.

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രകദശത്തയ് തുടര്നലാം ജലജനലകരഭാഗങ്ങള വരഭാതനിരനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
നനിയനണ  പരനിപഭാടനികേള  സലലാം  ലമഡനിക്കല്  ആഫതീസറുലട  കനതൃതസത്തനില്
ചേനിടയഭായനി നടത്തനി വരുന. 
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പഭാസനികേയ് കേലണയ്നറുകേളനിലല കുടനിലവള്ളലാം

243 (T* 1674)  ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷേഭാജനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തതീഷ്ണമഭായ ലവയനിലുലാം ചൂടുമുള്ളകപഭാള,  കുടനിലവള്ള വനിതരണ കേമ്പനനികേള
പഭാസനികേയ്  കേസണനറുകേളനില്  കുടനിലവള്ളലാം  തുറന്നേ  വഭാഹനങ്ങളനില്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നേതയ്
ആകരഭാഗലത്തനിനയ് ഹഭാനനികേരമഭാലണന്നേ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദനിയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  പ്രവണതയ്ലക്കതനിലര  സലാംസഭാന  മനുഷേലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷേന
എലനങനിലുലാം നനിലപഭാടയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  കഡഭാ.  സജതീവയ്  ഭഭാസര്  എന്നേ  വലക്തനിയുലട  പരഭാതനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
സലാംസഭാന  മനുഷേലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷേന  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷേണറുലട  ഒരു
റനികപഭാര്ടയ് ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.

(സനി)   തതീഷ്ണമഭായ ലവയനിലുലാം ചൂടുമുള്ളകപഭാള പഭാസനികേയ് കേലണയ്നറുകേളനില് നനിന്നേയ്
ഏലതങനിലുലാം  രഭാസവസ്തുക്കള  ലലമകഗ്രഷേന  വഴനി  കുടനിലവള്ളത്തനില്  എത്തുനകണഭാ
എന്നേറനിയഭാന  സമഗ്രമഭായ  പഠനങ്ങള  ഒനലാം  തലന്നേ  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി
നടത്തനിയനിടനില.  അതുലകേഭാണയ് തലന്നേ ടനി വനിഷേയത്തനില് ആധനികേഭാരമഭായ ഉപകദശലാം
നല്കുന്നേതനിനയ് ഇതയ് സലാംബന്ധനിച ഗകവഷേണങ്ങള നടത്തുന്നേ ഇനഡലന ഇനസനിറമ്പ്യൂടയ്
ഓഫയ് പഭാകക്കജനിലാംഗയ് (ലഎ.ലഎ.പനി.), കബഭാലാംലബ എന്നേ സഭാപനത്തനിലന്റെ ഉപകദശലാം
കതടനിയനിട്ടുണയ്.   ഉപകദശലാം ലഭനിച കശഷേലാം സലാംസഭാന ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപയ് തുടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണയ്. 

മരുനകേളുലട പ്രനിസ്ക്രെെനിപ്ഷേന അറനിയഭാനുള്ള കരഭാഗനിയുലട അവകേഭാശലാം

244 (1675) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള  കരഭാഗനികേളക്കയ്  നല്കേഭാന
നനിര്ണയനിക്കലപടുന്നേ മരുനകേളുലട പ്രനിസ്ക്രെെനിപ്ഷേന നല്കേഭാലത,  കനരനിടയ്  മരുനകേള
നല്കുന്നേതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(ബനി)  ഇതുമുലലാം  ഏലതലഭാലാം  മരുനകേളഭാണയ്  കേഴനിക്കുന്നേലതന്നേയ്  അറനിയഭാനുള്ള
കരഭാഗനിയുലട അവകേഭാശലാം ഹനനിക്കലപടുന്നേതഭായനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഉലണങനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് എലനങനിലുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദവനിവരങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സലാംസഭാനത്തയ് സസകേഭാരല ചേനികേനിതഭാ സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാന  നനിലവനില്  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  സലാംവനിധഭാനമനില.  സലാംസഭാനലത്ത
സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗയ്  ലസന്റെറുകേള  തുടങ്ങനിയ  എലഭാ
ചേനികേനിതഭാ  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തന  നനിലവഭാരലാം  ആവശലമഭായ  നനിയമലാം
മുകഖന നനിയനനിക്കുകേ എന്നേ ലക്ഷലകത്തഭാലട “കകേരള കനിനനിക്കല് എസഭാബനിലഷ്മന്റെയ്
(രജനി.&  റഗു.)  ബനില്  2017 ”-നയ് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ബനില് നനിയമസഭയനില്
അവതരനിപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

പകേര്ചപനനി

245 (1676) ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തുണഭാകുന്നേ പകേര്ചപനനി കനരനിടഭാന സസതീകേരനിച നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി എലനങനിലുലാം കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി തയ്യെഭാറഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പകേര്ചപനനി കനരനിടഭാന ആയുര്കവദ ആശുപത്രനികേളനിലുലാം,  കഹഭാമനികയഭാ
ആശുപത്രനികേളനിലുലാം,  ഡനിലസനസറനികേളനിലുലാം  മരുനകേള ലഭലമഭാക്കുവഭാനുലാം പകേര്ചവലഭാധനികേള
ഉണഭായ സലങ്ങളനിലുലാം സഭാധലതഭാ സലങ്ങളനിലുലാം ലമഡനിക്കല് കേലഭാമ്പുകേള നടത്തഭാനുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം  നനിയനണത്തനിനുലാം  ജനിലകേളനിലല
പ്രകതലകേതകേളുലാം  ആവശലങ്ങളുലാം  ഉളലക്കഭാള്ളനിചയ്  ഒരു  വഭാര്ഷേനികേ  കേര്മ്മേ  പദതനി
തയ്യെഭാറഭാക്കനി സമയബന്ധനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന.  മഴക്കഭാലലാം വരുന്നേതനിനയ് മുനകപ
തലന്നേ തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങകളയുലാം,  ശുചേനിതസമനിഷേലനയുലാം,  ഇതര വകുപ്പുകേകളയുലാം,
ഒലത്തഭാരുമനിചയ്  മഴക്കഭാല  പൂര്വ  ശുചേതീകേരണവലാം  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ  നനിയനണ
കബഭാധവല്ക്കരണ കേലഭാലമ്പയനിനുകേളുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  കരഭാഗ നനിരതീക്ഷണലാം,
ലകേഭാതുകേയ്  നനിരതീക്ഷണലാം  എന്നേനിവ  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നേതുവഴനി  പകേര്ചവലഭാധനികേള
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ഉണഭാകുന്നേതയ്  കനരകത്ത തലന്നേ കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാനുലാം  നനിയനനിക്കഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുന.
ആശുപത്രനികേളനില്  ആവശലത്തനിനയ്  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലടയുലാം  മറയ്  ഉകദലഭാഗസരുലടയുലാം
മരുന്നേനിലന്റെയുലാം, കരഭാഗനനിയനണത്തനിനുള്ള സഭാധന സഭാമഗ്രനികേളുലടയുലാം ലഭലത ഉറപയ്
വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

കരഭാഗലാം  ലപഭാടനിപ്പുറലപടുന്നേ  അവസരങ്ങളനില്  ദ്രുതകേര്മ്മേകസന  രൂപതീകേരനിചയ്
ആവശലമഭായ ഗൃഹസന്ദര്ശനലാം, ലമഡനിക്കല് കേലഭാമ്പയ്, ലമഭാലലബല് കനിനനികേയ് എന്നേനിവ
നടത്തനി കരഭാഗലാം എത്രയുലാം ലപലടന്നേയ് കേലണത്തനി കവണ ചേനികേനിത നല്കുകേയുലാം കരഭാഗ
പകേര്ച  തടയുന്നേതനിനുള്ള  ലകേഭാതുകേയ്  നശതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  (ഉറവനിട
നശതീകേരണലാം,  വതീടനിനുള്ളനില് കേതീടനഭാശനിനനി തളനിക്കുകേ, (ലഎ.എസയ്.എസയ്.)  വതീടനിനയ്
പുറത്തയ്  അനരതീക്ഷത്തനില്  കേതീടനഭാശനിനനി  തളനിക്കുകേ  (കഫഭാഗനിലാംഗയ്),  ജലശുദനി
ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനഭായനി  കകഭാറനികനഷേന,  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,
വയറനിളക്ക കരഭാഗത്തനിലന്റെ  പഭാനതീയ ചേനികേനിതയയ് ആവശലമഭായ ഒ.ആര്.എസയ്.-ലന്റെ
ലഭലത എന്നേനിവയുലാം ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  എലനിപനനി പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാനഭായനി ഓടകേള,
കുളങ്ങള,  വൃത്തനിയഭാക്കുന്നേവര്ക്കുലാം  കൃഷേനിപണനി  ലചേയ്യുന്നേവര്ക്കുലാം കഡഭാകനിലലവകനിന
പ്രതനികരഭാധ ഗുളനികേകേളുലാം നല്കുനണയ്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ ഫണ്ടുലാം ജനിലഭാതലത്തനില്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ആയുര്കവദ ആശുപത്രനികേളനിലുലാം പകേര്ചപനനിയയ്
(പനനി കനിനനികേയ്) ഉള്ള പ്രകതലകേ മരുനകേള അടങ്ങനിയ ഒഗൗഷേധക്കനിറയ് എത്തനിചനിട്ടുണയ്.
ആയുര്കവദ ലമഡനിക്കല് കേലഭാമ്പുകേളുലാം കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസ്സുകേളുലാം നടത്തനിവരുനണയ്.
കഹഭാമനികയഭാപതനി  വകുപയ് മുകഖന ആവശലമഭായ മരുനകേള കസഭാക്കയ് ലചേയ്യുന്നേതനിനുലാം,
പ്രതനികരഭാധ  ഒഗൗഷേധലാം  വനിതരണലാം   ലചേയ്യുന്നേതനിനുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസ്സുകേള
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നേതനിനുലാം  പനനികനിനനിക്കുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനുലാം  എലഭാ  ജനിലഭാ
ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  

തനിരുവനനപുരലാം ആര്.സനി.സനി.യനില് ഓപകറഷേന തതീകയറര് 
ലടകതീഷേലന

246 (1677) ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) തനിരുവനനപുരലാം ആര്.സനി.സനി.യനില് ഓപകറഷേന തതീകയറര് ലടകതീഷേലന
എന്നേ തസനികേയനില് നനിയമനലാം നടത്തുന്നേതനികലക്കഭായനി നനിലവനില് ഇന്റെര്വമ്പ്യൂ നടത്തനി
റഭാങയ് ലനിസയ് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് പ്രസസ്തുത റഭാങയ് ലനിസനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത റഭാങയ് ലനിസനില് നനിനലാം നനിലവനിലുള്ള ഒഴനിവകേള നനികേത്തുന്നേതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) ഓപണ് വനിജ്ഞഭാപന പ്രകേഭാരലാം ഒഴനിവള്ള 2 തസനികേകേളനികലയയ് നനിയമനലാം
നടത്തുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല സതീ ജതീവനക്കഭാരുലട യണനികഫഭാലാം

 247 (1678)  ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  മുഴുവന  സതീ
ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം യണനികഫഭാലാം ചുരനിദഭാര് ആക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് മഭാനസനികേ കരഭാഗനികേളക്കഭായനി  പ്രകതലകേ
കബഭാക്കുലാം വഭാര്ഡുകേളുലാം അനുവദനിക്കുവഭാനഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  എലഭാ  സതീ  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം
രഭാത്രനികേഭാല കസവനലാം 3 ദനിവസമഭായനി ചുരുക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കേരുനഭാഗപള്ളനി-ആലപഭാടയ് ലലപ്രമറനി ലഹല്ത്തയ് ലസന്റെര്

248 (1679) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി-ആലപഭാടയ്  സപ്രമറനി  ലഹല്ത്തയ്  ലസന്റെര്  കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി
ലഹല്ത്തയ് ലസന്റെറഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് എന്നേഭാണയ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  ഇവനിലട  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിത  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിത
നടത്തുന്നേതനിനയ് ആവശലമഭായ ലകേടനിടലാം നനിലവനിലുകണഭാ; മറയ് സഗൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടു
ത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നേയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിത  നടത്തുന്നേതനിനഭാവശലമഭായ  കഡഭാക്ടര്മഭാരുളലപലടയുള്ള
ജതീവനക്കഭാരുലട  തസനികേ  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  സനി.എചയ്.സനി.യനില്  ആവശലമഭായ
തസനികേകേളുലട ലനിസയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ആലപഭാടയ് സനി.എചയ്.സനി.യനില് നനിലവനിലുള്ള ജതീവനക്കഭാരുലട കേഭാറഗറനി
തനിരനിച്ചുള്ള ലനിസയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ഉത്തരലാം

(എ)  25-2-2010-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് (എലാംഎസയ്.) 87/10/ആ.കു.വ. പ്രകേഭാരമഭാണയ്

കേരുനഭാഗപള്ളനി-ആലപഭാടയ് കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി ലഹല്ത്തയ് ലസന്റെര് ആയനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

(ബനി&സനി)  ആരലാംഭനിചനിടനില.  ലകേടനിടലാം നനിലവനിലുണയ്.  ആര്ദലാം മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചയ്

തയ്യെഭാറഭാക്കനിയ  ലപ്രഭാകപഭാസലനില്  ആലപഭാടയ്  കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി  ലഹല്ത്തയ്  ലസന്റെറുലാം

ഉളലപടനിട്ടുണയ്.  തസനികേ സൃഷനിക്കുന്നേതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

ആര്ദലാം  മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചയ്  സനി.എചയ്.സനി.യനില്  ആവശലമഭായ  തസനികേകേളുലട

ലനിസയ് തഭാലഴ കചേര്ക്കുന :

Doctor 9

Lab Technician 2

Lab Assistant 2

Staff Nurse-Head Nurse 10

Pharmaist 2

Optometricst 1

Nursing Assistant 6

Hospital Attendant Gr.I 2

Hospital Attendant Gr.II 5

Clerk 2

Office Attendant 1

Part Time Sweeper 1

Radio Grapher 1
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Block Co-ordinator 1

Data entry Operator 1

Driver 1

             Total 47

(ഡനി)  ഫതീല്ഡ്തല  ജതീവനക്കഭാര്   ഉളലപലടയുള്ളവരുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ചുവലട കചേര്ക്കുന :

Assistant Surgeon 1

Pharmacist 1

Clerk 1

Office Attendant 1

Nursing Assistant 1

Hospital Attendant Gr.II 1

Health Inspector 1

Public Health Nurse 1

Junior Public Health Nurse 6 (Lien at CHC Mynagappall y-2)

Junior Health Inspector 4(One Post Supernumorary)

Part Time Sweeper 1

                            Total 19
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മതലങ്ങളനില് അകമഭാണനിയ

249 (T* 1680) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്,  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  വരുന്നേ
മതലങ്ങളനില് വലഭാപകേമഭായ കതഭാതനില് അകമഭാണനിയ കചേര്ക്കുന്നേ കേഭാരലലാം ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവ തടയുന്നേതനിനുലാം ഇത്തരലാം മതല വണനികേള പരനികശഭാധനിചയ് നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുലാം  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നേലതന്നേയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പത്ര വഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  വനിപണനിയനില്  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള  മതലങ്ങളനില്  അകമഭാണനിയ
കചേര്ക്കുന എന്നേ പരഭാതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപയ്  സലാംസഭാന
തലത്തനില്  ആവനിഷ്കരനിച  ഓപകറഷേന  സഭാഗര്റഭാണനി  പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  6-2-2017-മുതല്  15-2-2017-വലര  വനിവനിധ  മതലവനിപണന
കകേന്ദ്രങ്ങളനില് പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുലാം വനിവനിധയനിനലാം മതലങ്ങളുലടയുലാം ലഎസയ്,
ലവള്ളലാം എന്നേനിവയുലടയുലാം 25 സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചയ് പരനികശഭാധനയയ് അയയകേയുലാം
സഭാമ്പനിളുകേള രഭാസമുക്തമഭാലണന്നേയ്  കേലണത്തുകേയുലാം   ലചേയ.  സഭാഗര്റഭാണനിയുലട  രണഭാലാം
ഘടപ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മതലകമഖലയുമഭായനി  ബന്ധലപടയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേവര്ക്കയ്
ജനിലയനില് കബഭാധവല്രണ കഭാസ്സുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  തുടര് പരനികശഭാധനകേള
നടന വരുന. 

മണഭാര്ക്കഭാടയ് തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനിയനില് ഡയഭാലനിസനിസയ് യണനിറയ്
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നടപടനി

250 (1681) ശതീ  .    എന  .    ഷേലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

മണഭാര്ക്കഭാടയ്  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനിയനില്  ഡയഭാലനിസനിസയ്  യണനിറയ്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
എലനങനിലുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  KIIFB  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  കകേരളത്തനിലല  44
ആശുപത്രനികേളനില് ഡയഭാലനിസനിസയ് യണനിറയ് തുടങ്ങുന്നേതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മണഭാര്ക്കഭാടയ്
തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനിയനിലുലാം  ഡയഭാലനിസനിസയ്  യണനിറയ്  തുടങ്ങുന്നേതനിനയ്  KMSCL-നയ്
ലപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്. 

പകേര്ചവലഭാധനി പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

251 (1682) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  5400-ല്  അധനികേമുളള  ആകരഭാഗല  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളുലട
പ്രവര്ത്തനലാം എത്ര മഭാത്രലാം ഫലപ്രദമഭാകുനലണന്നേയ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പകേര്ചവലഭാധനി പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലുലാം ജതീവനിതലലശലതീ കരഭാഗങ്ങള
നനിയനനിക്കുന്നേതനിലുലാം  ജൂനനിയര്  ലഹല്ത്തയ്  ഇനലസക്ടര്മഭാരുലടയുലാം,  ജൂനനിയര്  പബനികേയ്
ലഹല്ത്തയ് നഴമഭാരുലടയുലാം പ്രവര്ത്തനലാം ഫലപ്രദമഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലലഭാലാം  ലകബഭാറടറനി
സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കനി  പ്രഭാഥമനികേ  തലത്തനില്  കരഭാഗനനിര്ണയലാം  സഭാധലമഭാക്കഭാനുലാം
അതുവഴനി  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേലളയുലാം ലകബഭാറടറനികേലളയുലാം  ആശയനിക്കുന്നേതയ്  കുറയഭാനുലാം
നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സസകേഭാരല സഭാപനങ്ങളുലട ചൂഷേണലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാന നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തഭാന തയ്യെഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  ഒരു സഭാപനത്തനിലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനകയഭാഗലാം
മഭാസത്തനിലല  ആദലലത്ത  പ്രവൃത്തനിദനിവസലാം  കചേരുകേയുലാം  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലത്ത
സലാംബന്ധനിചയ് വനിശദമഭായനി വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുനണയ്.

(ബനി)  ജൂനനിയര് ലഹല്ത്തയ് ഇനലസക്ടര്, ജൂനനിയര് പബനികേയ് ലഹല്ത്തയ് നഴമഭാര്
എന്നേനിവര്ക്കയ് വലക്തമഭായ മഭാനദണ്ഡങ്ങകളഭാലട ഏരനിയ വനിഭജനിചയ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം
കദശതീയ  ആകരഭാഗല  കപ്രഭാഗ്രഭാമുകേളുലടയുലാം  മഭാതൃശനിശുകപ്രഭാഗ്രഭാമുകേളുലടയുലാം  പരനിസര
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ശുചേനിതസ ആകരഭാഗല, കുടുലാംബകക്ഷമലാം, കപഭാഷേകേഭാഹഭാരലാം, പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിലവയ്പ്പുകേള,
സ്കൂള കുടനികേളുലട ആകരഭാഗല പ്രശങ്ങളനില് ഇടലപടല് തുടങ്ങനി ഒടകനകേലാം ഡമ്പ്യൂടനികേള
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.   കദശതീയതലത്തനിലുള്ള ശനിശുമരണ നനിരക്കയ്,  മഭാതൃമരണനനിരക്കയ്,
സഭാലാംകമനികേകരഭാഗകതഭാതയ് എന്നേനിവ മറയ് സലാംസഭാനങ്ങലള അകപക്ഷനിചയ് കകേരളത്തനില്
കുറവഭായനിക്കഭാണുന്നേതയ്  ടനി  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാര്  ഫലപ്രദമഭായനി  കജഭാലനി  ലചേയ
വരുന്നേതഭായഭാണയ് കേഭാണനിക്കുന്നേതയ്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ആകരഭാഗല  രലാംഗത്തയ്  കനരനിടുന്നേ  പ്രതനിസന്ധനികേള
പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനഭായനി കകേരള സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് തുടക്കമനിട പദതനികേളനിലലഭാന്നേഭാണയ്
'ആര്ദലാം'  പദതനി.  ഇഗൗ പദതനിയനിലൂലട സലാംസഭാനലത്ത ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട 170
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള   കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഘടലാം  ഘടമഭായനി
മഭാറ്റുന്നേകതഭാലടഭാപലാം  ഇവനിടങ്ങളനില് ലകബഭാറടറനി  സഗൗകേരലങ്ങളുലാം ഒരുക്കുനണയ്.   അതനിനഭായനി
ആലകേ  7  കകേഭാടനി  രൂപ  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   ലകബഭാറടറനി  സഗൗകേരലങ്ങള
പ്രഭാഥമനികേ  തലത്തനില്  ഏര്ലപടുത്തുകേ  വഴനി  കരഭാഗനനിര്ണയലാം  സഭാധലമഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്നേതനിലൂലട  ലപഭാതുജനങ്ങള  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേലളയുലാം  ലഭാബുകേലളയുലാം
ആശയനിക്കുന്നേതയ് ഒരു പരനിധനി വലര ഒഴനിവഭാക്കഭാന കേഴനിയുലാം.   ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  കഡഭാക്ടര്മഭാര്,  സഭാഫയ്  നഴമഭാര്,  ലഭാബയ്  ലടകതീഷേലനമഭാര്
എന്നേനിവരുലട അധനികേ തസനികേ സൃഷനിക്കുന്നേതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനികലയയ്
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.   കഡഭാക്ടര്മഭാര്,  സഭാഫയ്  നഴമഭാര്,  ലഭാബയ്  ലടകതീഷേലനമഭാര് എന്നേനിവരുലട
തസനികേ സൃഷനിക്കുലമന്നേയ് സര്ക്കഭാര് 2016-17 ബജറയ് പ്രഖലഭാപനത്തനില് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  

(ഡനി)  സസകേഭാരല  ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിയമലാം  മുകഖന
നനിയനനിക്കുന്നേതനിനുകദ്ദേശനിചയ് രൂപലാം നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നേ കനിനനിക്കല് എസഭാബനിലഷ്മന്റെയ്
ബനില് നനിയമസഭയനില് അവതരനിപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്. 

രഭാസവസ്തുക്കള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേ മതല വനില്പന

252 (1683) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കഫഭാര്മഭാലനിനനില്  സൂക്ഷനിക്കുന്നേതുലാം  മറയ്  രഭാസവസ്തുക്കള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേതുമഭായ
മതലലാം വലഭാപകേമഭായനി വനില്പന നടത്തുന്നേതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇതയ്  തടയുന്നേതനിനയ്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എലനഭാലക്കലയന്നേയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  എത്ര  കകേസ്സുകേള  എടുത്തനിട്ടുണയ്;  നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 301

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  മതലലാം  കകേടുകൂടഭാലത  സൂക്ഷനിക്കുന്നേതനിനയ്  ആകരഭാഗലത്തനിനയ്  ഹഭാനനികേരമഭായ
രഭാസവസ്തുക്കള  വലഭാപകേമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  എന്നേ വഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടതനിലന
തുടര്ന്നേയ് സര്ക്കഭാര്  '  ഓപകറഷേന സഭാഗര്റഭാണനി'  എന്നേ കപരനില് പരനികശഭാധനകേള
ആരലാംഭനിച്ചു.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം മതലകമഖലയുമഭായനി ബന്ധലപടയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേവര്ക്കയ്
അവകബഭാധന കഭാസ്സുകേള സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ നടത്തുകേയുണഭായനി.  ഇതുകൂടഭാലത മതലലാം,
ലഎസയ് എന്നേനിവയുലട 420 സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചയ് ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷേണറുലട
കേതീഴനിലുള്ള ലഭാബുകേളനിലുലാം ലകേഭാചനിയനിലല ലസനടല്  ഇനസനിറമ്പ്യൂടയ് ഓഫയ് ഫനിഷേറതീസയ്
ലടകകഭാളജനിയനിലുലാം അയച്ചു പരനികശഭാധനിപനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ഇകപഭാള  നനിരതീക്ഷണലാം  എന്നേ  രതീതനിയനിലഭാണയ്  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.   അതുലകേഭാണയ് തലന്നേ കകേസ്സുകേലളഭാനലാം എടുത്തനിടനില.  എന്നേഭാല്
ഓപകറഷേന സഭാഗര്റഭാണനിയുലട അടുത്ത ഘടത്തനില് നനിയമപരമഭായനി സഭാമ്പനിളുകേള
കശഖരനിചയ്  പരനികശഭാധന  നടത്തുകമ്പഭാള  ആകരഭാഗലത്തനിനയ്  ഹഭാനനികേരമഭായ  രഭാസവസ്തുക്കള
കേലണത്തുകേയഭാലണങനില്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  അനുസരനിച്ചുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണയ്.  

ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല പ്രവര്ത്തകേര്ക്കയ് യണനികഫഭാലാം

253 (1684) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ലഹല്ത്തയ് ഇനലസക്ടര് ഉളലപലടയുള്ള ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല പ്രവര്ത്തകേര്ക്കയ്
യണനികഫഭാലാം  അനുവദനിക്കഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണഭാ;  ഇലലങനില്  അതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിയകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനില് ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില. 

ലവളനിലചണയനിലല മഭായലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാന സലാംവനിധഭാനലാം

254 (1685) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷേതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പഭാരഫനിനുലാം മറയ് മഭായങ്ങളുലാം കേലര്ന്നേ ലവളനിലചണ വലഭാപകേമഭായനി വനില്പന
നടക്കുന  എന്നേ  വഭാര്ത്ത  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഇതയ്  നനിയനനിക്കുന്നേതനിനയ്
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നേതുലാം  അനല  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിന്നേയ്
ടഭാങര് കലഭാറനികേളനിലുലാം മറ്റുലമത്തുന്നേതുമഭായ ലവളനിലചണയുലട മഭായലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാന
സലാംവനിധഭാനലാം ഉകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം  കേമ്പനനികേളുലട  ലവളനിലചണയനിലഭാണയ്  മഭായലാം  കേലണത്തനിയതനിലന
തുടര്ന്നേയ് വനില്പന നനികരഭാധനിചനിട്ടുള്ളതയ്; ബഭാനഡയ് നഭാമലാം ഉളലപലടയുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  കേമ്പനനികേളലക്കതനിലര  എനയ്  കമല്  നടപടനിയഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പത്രവഭാര്ത്തകേള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  വഭാര്ത്തകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില് നനിന്നേയ്  ലവളനിലചണ സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചയ്
പരനികശഭാധന നടത്തനിയതനില് പഭാരഫനിലന്റെ അലാംശലാം കേലണത്തനിയനിടനില.  എന്നേഭാല് മറയ്
വനില കുറഞ്ഞ എണകേള ലവളനിലചണയനില് കചേര്ത്തയ്  വനില്പന നടത്തുനലണന്നേ
വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.   ഇതനിലന തുടര്ന്നേയ്  28  ബഭാനഡയ്  ലവളനിലചണകേളുലട
വനില്പന ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാകേമ്മേതീഷേണര് സലാംസഭാനത്തയ് നനികരഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനിലുള്ള  എലഭാ  നനിര്മ്മേഭാണ  പഭാകക്കജനിലാംഗയ്   യണനിറ്റുകേളനിലുലാം  പരനികശഭാധന
തുടര്ന വരുന.

(ബനി)  ലചേക്കയ് കപഭാസയ് വഴനി കേടന വരുന്നേ ലവളനിലചണ നനിറച ടഭാങര് കലഭാറനികേളനില്
നനിന്നേയ്  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചയ്  നനിശനിത  ഇടകവളകേളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്നേ  രതീതനിയനില്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാറുണയ്. 

(സനി) നനികരഭാധനിച ബഭാനഡുകേളുലട പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

(ഡനി) കപ്രഭാസനികേമ്പ്യൂഷേന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 

ലവളനിലചണയനില് മഭായലാംകചേര്ക്കല്

255 (1686) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷേഭാജനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വനില്ക്കലപടുന്നേ  ലവളനിലചണയനില്  പഭാരഫനിന  ഉളലപലടയുള്ള
മഭായങ്ങള കചേര്ത്തയ് വലഭാപകേമഭായനി വനിറഴനിക്കുന്നേതയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇതനിലനതനിലര എലനങനിലുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി)  മഭായലാം  കചേര്ത്തയ്  ബഭാന്റെയ്  ലനയനിമുകേളനില്  വനില്പനയയ്  വരുന്നേവ  പനിടനിക്കലപടഭാല്
ബഭാന്റെയ് ലനയനിലാം മഭാറനി വതീണ്ടുലാം വനില്പന നടത്തുന്നേ രതീതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേ കശഷേലാം ലവളനിലചണയനില് മഭായലാം
കചേര്ത്തയ് വനില്പന നടത്തനിയതയ് സലാംബന്ധനിചയ് എത്ര കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണയ്;
ഏലതലഭാലാം കേമ്പനനി/വനില്പനക്കഭാര്ലക്കതനിലര എന്നേതനിലന്റെ വനിശദ വനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് വനില്ക്കലപടുന്നേ ലവളനിലചണയനില് മഭായലാം കചേര്ത്തയ് വനില്പന
നടത്തുന്നേതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.   എന്നേഭാല്  പഭാരഫനിന  കചേര്ത്തയ്  വനില്ക്കുന്നേതഭായനി
ഫഡയ് അനലനിസയ്മഭാരുലട  പരനികശഭാധനയനില് ഇതുവലര കേലണത്തനിയനിടനില.  മഭായലാം
കചേര്ത്തതഭായനി  കേലണത്തനിയ  ലവളനിലചണയുലട  28  ബഭാനഡുകേള  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
വകുപയ് നനികരഭാധനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരലാം  പ്രവണതകേള തടയുന്നേതനിനഭായനി  ലവളനിലചണ
ഉല്പഭാദകേര്ക്കയ് ബഭാനഡയ് ലനയനിലാം രജനികസഷേന നനിര്ബന്ധമഭാക്കഭാന ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
വകുപയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേതനിനുകശഷേലാം നനിലവഭാരമനിലഭാത്ത
ലവളനിലചണ  വനിറതനിനയ്  65  കകേസ്സുകേള  അഡ്ജൂഡനികക്കറനിലാംഗയ്  ഒഭാഫതീസര്മഭാരുലട
പരനിഗണനയനിലുലാം 2 കകേസ്സുകേള കനിമനിനല് കകേഭാടതനിയുലട പരനിഗണനയനിലുമഭാണയ്.  കേമ്പനനി/
വനില്പനക്കഭാരുലട വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

അവയവദഭാതഭാക്കളക്കയ് ലപനഷേന

256 (1687) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അവയവദഭാതഭാക്കളക്കയ് ലപനഷേന ഏര്ലപടുത്തുന്നേ പദതനി പരനിഗണന
യനിലുകണഭാ; എങനില് ഇതയ് സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അവയവദഭാനലാം നടത്തുന്നേ സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് പ്രകതലകേ അവധനികയഭാ
ആനുകൂലലങ്ങകളഭാ നനിലവനിലുകണഭാ; ഇലലങനില് ഏര്ലപടുത്തുന്നേ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി) നനിലവനിലനില.  ശനിപഭാര്ശകേള ലഭനിക്കുന്നേ മുറയയ് പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നേതഭാണയ്. 
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മലനിനമഭാക്കലപടുന്നേ മതലവനില്പന തടയഭാന നടപടനി

257 (1688) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ : 

(എ)  വഴനികയഭാരത്തുലാം ചേനയനിലുലാം മതലക്കചവടലാം നടത്തുന്നേ ലതഭാഴനിലഭാളനികേള
മതലത്തനില് മണല് പുരടനി വനില്പന നടത്തുന്നേതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇങ്ങലന
മലനിനമഭാക്കലപടുന്നേ മതലവനില്പന തടയഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മതലക്കചവടലാം  ആകരഭാഗലകേരമഭായ അനരതീക്ഷത്തനില് നടത്തുന്നേതനിനയ്
എലനലഭാലാം പരനിഷ്കഭാരങ്ങള വരുത്തുവഭാന ആകലഭാചേനിക്കുന; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണയ്.

(ബനി)  മതലക്കചവടലാം  ആകരഭാഗലകേരമഭായ അനരതീക്ഷത്തനില് നടത്തുന്നേതനിനയ്
സര്ക്കഭാര് 'ഓപകറഷേന സഭാഗര്റഭാണനി ' എന്നേ ഒരു പദതനി നടപഭാക്കനി വരുന.  ഇഗൗ
പദതനി  അനുസരനിചയ്  മതലബന്ധന  വനിപണന  കമഖലകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേവര്ക്കുലാം
ആദലഘടമഭായനി  കബഭാധവത്കേരണ  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിച്ചു.  ഇതുകൂടഭാലത
കകേരളഭാ  കസറയ്  ഫനിലനിലാം  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷേലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട
കഡഭാകേമ്പ്യൂലമന്റെറനി  നനിര്മ്മേനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന.  കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്
നനിന്നേയ് മതലത്തനിലന്റെയുലാം ലഎസനിലന്റെയുലാം ഏകേകദശലാം  420  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിച്ചു
പരനികശഭാധനിച്ചു. 'കകേടുവരഭാത്ത മതലലാം ജനഭാകരഭാഗലത്തനിനയ്" എന്നേ കപരനില് ലഘുകലഖ അചടനിചയ്
ബന്ധലപടവര്ക്കയ്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  മതലബന്ധന  വനിപണന  കമഖലകേളുമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേവര്ക്കയ് രജനികസഷേന സമ്പ്രദഭായലാം നനിര്ബന്ധമഭാക്കനി. 

ഹൃദയശസകനിയയയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേ ലസനകേള

258 (1689) ശതീ  .   ഷേഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .    സഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഹൃദയശസകനിയയയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേ ലസനകേളുലട വനില നനിജലപടുത്തനി
നഭാഷേണല് ഫഭാര്മസമ്പ്യൂടനിക്കല് സപ്രസനിലാംഗയ് അകതഭാറനിറനി വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറലപടുവനിച
ലഫബ്രുവരനി 13-നയ് കശഷേവലാം ലസന്റെനിനയ് ഉയര്ന്നേ വനില പല സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളുലാം
ഈടഭാക്കുനലവന്നേ പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി) വനിലനനിയനണത്തനിനയ് കശഷേവലാം ചേനില സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേള ലസന്റെനിലന്റെ
വനില പ്രകതലകേമഭായനി ബനിലനില് കരഖലപടുത്തഭാലത കേണ്സമ്പ്യൂമബനിള എന്നേ കപരനില്
ഉയര്ന്നേ  നനിരക്കയ്  ഈടഭാക്കുന്നേ  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
ഇക്കഭാരലത്തനിനയ് എനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു;

(സനി)  വനില നനിയനണലാം മറനി കേടക്കഭാനഭായനി ലഫബ്രുവരനി  13-നയ് കശഷേലാം കഡഭാക്ടര്
ഫതീസുലാം, കേഭാത്തയ് ലഭാബയ് ഫതീസുലാം അമനിതമഭായനി വര്ദനിപനിചയ് കരഭാഗനികേലള ലകേഭാള്ളയടനിക്കുന്നേ
സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളലക്കതനിലര കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള ഒരു പരഭാതനി എന.പനി.പനി.എ.-യയ് കനരനിടയ് ലഭനിചതയ്
ഡ്രെഗ്സയ് കേണ്കടഭാള വകുപനിനയ് അയച്ചുതന്നേനിരുന.  ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
വകുപയ്  നടത്തനിയ അകനസഷേണത്തനില് പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനി,  ലസന്റെനിനയ്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള
സതീലനിലാംഗയ്  ലലപ്രസയ്  തലന്നേയഭാണയ്  ഇഗൗടഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതന്നേയ്  അറനിയഭാന  കേഴനിഞ്ഞു.
ആയതയ് എന.പനി.പനി.എ.-യയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഇതുകൂടഭാലത പ്രസ്തുത വനിഷേയത്തനില്
ഡ്രെഗ്സയ് കേണ്കടഭാള വകുപയ് നടത്തനിയ പരനികശഭാധനകേളനില് സലാംസഭാനലത്ത രണയ്
സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള,  ലസന്റെനിനയ്   വനില  നനിയനണലാം  വന്നേതനിനുകശഷേവലാം
അധനികേതുകേ ഇഗൗടഭാക്കനിയതഭായനി കേലണത്തനിയനിരുന.  എന്നേഭാല് ഡ്രെഗ്സയ് കേണ്കടഭാള
വകുപനിലന്റെ സമയബന്ധനിതമഭായ ഇടലപടല്മൂലലാം അധനികേമഭായനി   ഇഗൗടഭാക്കനിയ തുകേ
പ്രസ്തുത ആശുപത്രനികേള കരഭാഗനികേളക്കയ് തനിരനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി) ലസനകേളുലട വനില നനിയനണലാം  നനിലവനില് വന്നേകതഭാലട ലഭാഭത്തനിലുണഭായ
കുറവയ് നനികേത്തഭാനഭായനി ശസകനിയഭാ ചേഭാര്ജ്ജുകേള, ചേനികേനിതയഭാവശലമഭായ മറയ് ഘടകേങ്ങള
എന്നേനിവയുലട നനിരക്കയ് കൂട്ടുന്നേതനികലക്കഭായനി ചേനില ആശുപത്രനികേളുലട ഭഭാഗത്തുനനിനലാം
നതീക്കലാം നടക്കുന്നേതയ് സലാംബന്ധനിച പത്ര-ദൃശല-മഭാധലമ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുലണങനിലുലാം
ഇതയ് സലാംബന്ധനിച പരഭാതനികേലളഭാനലാം ഡ്രെഗ്സയ് കേണ്കടഭാള വകുപനില് ലഭനിചനിടനില.  എന്നേഭാല്
ചേനികേനിതക്കഭാവശലമഭായ മറയ് ഘടകേങ്ങളുലട നനിരക്കയ് കൂടനി ലസന്റെനിലന്റെ വലനിക്കുറവമൂലലാം
ലഭാഭത്തനിലുണഭായ കുറവയ് പരനിഹരനിക്കുവഭാന ചേനില ആശുപത്രനികേള ശമനിക്കുന്നേതഭായനി
ആകരഭാപണമുയര്ന്നേ  സഭാഹചേരലത്തനില്  പ്രസ്തുത  ഉല്പന്നേങ്ങളുലട  സുഗമമഭായ
വനിതരണ-ഉപകഭഭാഗലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനികലക്കഭായുലാം  നനിശയനിച്ചുറപനിചനിട്ടുള്ള  വനിലയയ്
പ്രസ്തുത  ഉല്പന്നേങ്ങള  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  ലഭലമഭാകുന്നേതനിനഭായുലാം  സലാംസഭാന
ഡ്രെഗ്സയ്  കേണ്കടഭാള  വനിഭഭാഗലാം  അതതീവ  ജഭാഗ്രത  പുലര്ത്തനി  പരനികശഭാധനകേള
കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   വനില നനിയനണലാം  മറനികേടന്നേയ് വനില്പന നടത്തുന്നേതഭായനി
ശദയനില്ലപടുന്നേ പക്ഷലാം നനിയമലാം ലലാംഘനിക്കുന്നേവര്ലക്കതനിലര അവശല വസ്തു നനിയമലാം
(ESSENTIAL  COMMODITIES  ACT)  അനുശഭാസനിക്കുന്നേ  പ്രകേഭാരലാം  നടപടനി
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എടുക്കുന്നേതഭാണയ്. കൂടഭാലത വനിലനനിയനണലാം മറനികേടക്കുന്നേ നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനനരനടപടനികേളക്കഭായനി  കദശതീയ  ഒഗൗഷേധ  വനില  നനിയനണ  അകതഭാറനിറനിലയ
അറനിയനിക്കുന്നേതുമഭാണയ്.  ഇതുകൂടഭാലത,  ലസന്റെയ്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  ഹൃദയ
ശസകനിയഭാ രതീതനികേള പനിനതുടരുന്നേ ആശുപത്രനികേള/നഴനിലാംഗയ് കഹഭാമുകേള/  കനിനനിക്കുകേള,
എന്നേനിവ  ശസകനിയയയ്  വനികധയരഭാകുന്നേ  കരഭാഗനികേളക്കയ്  നല്കുന്നേ  ബനില്ലുകേളനില്
ലകേഭാകറഭാണറനി ലസന്റെനിലന്റെ വനില,  ബഭാനഡയ് ലനയനിലാം,  ബഭാചയ്  നമ്പര്,  നനിര്മ്മേഭാതഭാവയ്/
ഇലാംകപഭാര്ടറുലട  കപരയ്  എന്നേതീ വനിശദഭാലാംശങ്ങള പ്രകതലകേലാം  കരഖലപടുത്തഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുമുണയ്. 

എചയ്1 എന1 പനനി

259 (1690) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  എചയ്1  എന1  പനനി  വലഭാപനിക്കുന്നേതഭായുള്ള  റനികപഭാര്ടയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  പരനികശഭാധനക്കയച ലതഭാണ സവങ്ങളനില് എത്ര ശതമഭാനകത്തഭാളലാം
കപഭാസനിറതീവയ് ആയനി കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  2016-ല്  എത്ര  കപര്ക്കയ്  കരഭാഗലാം  കേലണത്തനിലയനലാം  എത്ര  കപര്
മരണലപട്ടുലവനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എചയ്1 എന1-ലന്റെ വലഭാപനലാം തടയുന്നേതനിനയ് എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ്
ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നേലതന്നേയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  27 %

(ബനി) 23 കപര്ക്കയ് കരഭാഗലാം കേലണത്തനി, ഒരു മരണവലാം സലാംഭവനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി) 2017 വര്ഷേത്തനിലന്റെ തുടക്കത്തനില് ആദലലത്ത 2 മഭാസങ്ങളനില് ലതകക്ക
ഇനലന സലാംസഭാനങ്ങളനില് എചയ്1  എന1-ലന്റെ ഒരു കനരനിയ വര്ദനവയ് ശദയനില്
ലപടതനിലന തുടര്ന്നേയ് എലഭാ ജനിലഭാ ലമഡനിക്കല് ആഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം ജഭാഗ്രതഭാ നനിര്കദ്ദേശലാം
കനരനിട്ടുലാം, അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങളനിലുമഭായനി നല്കേനി.  ഇതനിനഭായനി ജനിലകേളനില്, ജനിലഭാ
പരലകവക്ഷണ  ഉകദലഭാഗസന്മഭാലര  ചുമതലലപടുത്തനി.  ആകരഭാഗലവകുപയ്  ഡയറക്ടര്
ഇഗൗ  കേഭാലയളവനില്  2  തവണകേളഭായനി  ജനങ്ങളക്കുലാം  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  കവണനി
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ജഭാഗ്രതഭാ പത്രക്കുറനിപ്പുകേള പുറലപടുവനിച്ചു.  സലാംസഭാനത്തയ് ലലപ്രമറനി  ലഹല്ത്തയ് ലസന്റെര്
മുതല്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജയ്  വലര  ചേനികേനിതയയ്  ആവശലമഭായ  ഒസല്റഭാമനിവനിര്
(OSELTAMIVIR)  മരുന്നേനിലന്റെ  ലഭലത  ഉറപഭാക്കഭാന  കവണനി  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
ലകേ.എലാം.എസയ്.സനി.എല്. വഴനിയുലാം ഉള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു. ചേനികേനിത നടപനിലഭാക്കഭാന
കവണനിയുള്ള  ലമഡനിക്കല്  മഭാര്ഗ്ഗ  കരഖകേള  എലഭാ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനില്  കൂലടയുലാം  പുനര്
വനിതരണലാം നടത്തുകേയുലാം ആകരഭാഗദ്യുവകുപനിലന്റെയുലാം നഭാഷേണല് ലഹല്ത്തയ് മനിഷേലന്റെയുലാം
ലവബ്ലലസറ്റുകേളനില് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ.  ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജയ്  ആശുപത്രനി,
ജനിലഭാ ആശുപത്രനി മുതലഭായ ചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ആവശലമഭായ സഗൗകേരലങ്ങള,
ലഎ.സനി.കസവനങ്ങള,  ലവന്റെനികലറര്  ലഭലത  എന്നേനിവ  ഉറപഭാക്കഭാന  ആകരഭാഗല
വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലന  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  ജനിലഭാ  ലമഡനിക്കല്  ആഫതീസര്മഭാലര
ചുമതലലപടുത്തുകേയുലാം ലചേയ.  കരഭാഗത്തനിലന്റെ സനിതനി നനിലവഭാരവലാം സലാംസഭാനലത്ത
അവസയുലാം  ലലദനലാംദനിനമഭായനി  വനിലയനിരുത്തഭാന  കവണ  അധനികേ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പരനിഗണനിക്കഭാനുലാം എചയ്1 എന1 സലാംസഭാന കേണ്കടഭാള റൂലാം ദനിവസവലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന.

ഗര്ഭനിണനികേളക്കുള്ള  പ്രകതലകേ  ലലഹറനിസയ്  പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണയ്  അവലര
ആഴയനില്  3  തവണ  അവരുലട  ആകരഭാഗലലാം  വനിലയനിരുത്തഭാനുലാം  കവണനി  വന്നേഭാല്
അടനിയനര ചേനികേനിത നല്കേഭാനുലാം ജനിലഭാ ലമഡനിക്കല് ആഫതീസര്മഭാര്ക്കയ്  പ്രകതലകേ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഇതനിനുപുറകമ  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ജനങ്ങളക്കുള്ള  സലാംശയ നനിവഭാരണത്തനിനുലാം
കസവന സഹഭായങ്ങളക്കുലാം കവണനി  "ദനിശ"  എന്നേ  24  മണനികറുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ
ആകരഭാഗല വകുപയ് കകേഭാള ലസന്റെര് (0471-2552056  അലലങനില്  1056  കടഭാളഫതീ)
വഴനി  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നനിലവനില്  വരുത്തനി.  എചയ്1  എന1  ചേനികേനിത  നല്കേഭാന
ആവശലമുള്ള പുനര് പരനിശതീലനലാം കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കയ് ജനിലഭാ ലമഡനിക്കല്  ആഫതീസര്
തലത്തനിലുലാം  പരനിഭ്രഭാനനി  കൂടഭാലത  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  ഇഗൗ  അവസ  കനരനിടഭാന
ആവശലമഭായ  അറനിവയ്  ജനങ്ങളക്കയ്  നല്കേഭാന  ടനി.വനി.,  കറഡനികയഭാ,  പത്രമഭാധലമങ്ങളനില്
കൂടനിയുള്ള കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം നടത്തനി വരുന.  വഭാകനിന വഭാങ്ങുന്നേതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതയ്  എചയ്1  എന1  കൂടുതല്  വരുവഭാന
സഭാഹചേരലമുള്ളവര്ക്കയ് നല്കുന്നേതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  

എചയ്1 എന1 പകേര്ചപനനിയുലട വലഭാപനലാം

260 (1691) ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലത്തനിനയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

എചയ്1.എന1.  പകേര്ചപനനിയുലട വലഭാപനലാം തടയുന്നേതനിനുലാം ജതീവനഷലാം കുറയന്നേതനിനുലാം
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നേയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

2017  വര്ഷേത്തനിലന്റെ  തുടക്കത്തനില്  ആദലലത്ത  2  മഭാസങ്ങളനില്  ലതകക്ക
ഇനലന സലാംസഭാനങ്ങളനില് എചയ്1  എന1-ലന്റെ ഒരു കനരനിയ വര്ദനവയ് ശദയനില്
ലപടതനിലന തുടര്ന്നേയ് എലഭാ ജനിലഭാ ലമഡനിക്കല് ആഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം ജഭാഗ്രതഭാ നനിര്കദ്ദേശലാം
കനരനിട്ടുലാം, അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങളനിലുമഭായനി നല്കേനി.  ഇതനിനഭായനി ജനിലകേളനില്, ജനിലഭാ
പരലകവക്ഷണ ഉകദലഭാഗസന്മഭാലര  ചുമതലലപടുത്തനി.   ആകരഭാഗലവകുപയ്  ഡയറക്ടര്
ഇഗൗ  കേഭാലയളവനില്  2  തവണകേളഭായനി  ജനങ്ങളക്കുലാം  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം   കവണനി
ജഭാഗ്രതഭാ പത്ര കുറനിപ്പുകേള പുറലപടുവനിച്ചു.  സലാംസഭാനത്തയ് ലലപ്രമറനി ലഹല്ത്തയ് ലസന്റെര്
മുതല്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജയ്  വലര  ചേനികേനിതയയ്  ആവശലമഭായ  ഒസല്റഭാമനിവനിര്
(OSELTAMIVIR)  മരുന്നേനിലന്റെ  ലഭലത  ഉറപഭാക്കഭാന  കവണനി  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
ലകേ.എലാം.എസയ്.സനി.എല്.  വഴനിയുലാം  ഉള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു.  ചേനികേനിത നടപനിലഭാക്കഭാന
കവണനിയുള്ള  ലമഡനിക്കല്  മഭാര്ഗ്ഗ  കരഖകേള  എലഭാ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനില്  കൂലടയുലാം  പുനര്
വനിതരണലാം നടത്തുകേയുലാം ആകരഭാഗലവകുപനിലന്റെയുലാം നഭാഷേണല് ലഹല്ത്തയ് മനിഷേലന്റെയുലാം
ലവബ്ലലസറ്റുകേളനില് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ.  ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജയ്  ആശുപത്രനി,
ജനിലഭാ ആശുപത്രനി മുതലഭായ ചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ആവശലമഭായ സഗൗകേരലങ്ങള,
ലഎ.സനി.കസവനങ്ങള,  ലവന്റെനികലറര്  ലഭലത  എന്നേനിവ  ഉറപഭാക്കഭാന  ആകരഭാഗല
വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലന  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  ജനിലഭാ  ലമഡനിക്കല്  ആഫതീസര്മഭാലര
ചുമതലലപടുത്തുകേയുലാം ലചേയ.  കരഭാഗത്തനിലന്റെ സനിതനി നനിലവഭാരവലാം സലാംസഭാനലത്ത
അവസയുലാം  ലലദനലാംദനിനമഭായനി  വനിലയനിരുത്തഭാന  കവണ  അധനികേ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പരനിഗണനിക്കഭാനുലാം എചയ്1 എന1 സലാംസഭാന കേണ്കടഭാള റൂലാം ദനിവസവലാം പ്രവര്ത്തനിചു
വരുന. 

ഗര്ഭനിണനികേളക്കുള്ള  പ്രകതലകേ  ലലഹറനിസയ്  പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണയ്  അവലര
ആഴയനില്  3  തവണ  അവരുലട  ആകരഭാഗലലാം  വനിലയനിരുത്തഭാനുലാം  കവണനിവന്നേഭാല്
അടനിയനര ചേനികേനിത നല്കേഭാനുലാം  ജനിലഭാ ലമഡനിക്കല് ആഫതീസര്മഭാര്ക്കയ് പ്രകതലകേ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഇതനിനു പുറലമ നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ജനങ്ങളക്കുള്ള സലാംശയ നനിവഭാരണത്തനിനുലാം
കസവന സഹഭായങ്ങളക്കുലാം കവണനി "ദനിശ"  എന്നേ 24 മണനികറുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ
ആകരഭാഗലവകുപയ് കകേഭാള ലസന്റെര്  (0471-2552056  അലലങനില്  1056  കടഭാളഫതീ)
വഴനി  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നനിലവനില്  വരുത്തനി.  എചയ്1  എന1  ചേനികേനിത  നല്കേഭാന
ആവശലമുള്ള പുനര് പരനിശതീലനലാം  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കയ്  ജനിലഭാ  ലമഡനിക്കല് ആഫതീസര്
തലത്തനിലുലാം  പരനിഭ്രഭാനനി  കൂടഭാലത  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  ഇഗൗ  അവസ  കനരനിടഭാന
ആവശലമഭായ അറനിവയ് നല്കേഭാന ടനി.വനി.,  കറഡനികയഭാ,  പത്രമഭാധലമങ്ങളനില് കൂടനിയുള്ള
കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം  നടത്തനിവരുന.  വഭാകനിന  വഭാങ്ങുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതയ് എചയ്1  എന1  കൂടുതല് വരുവഭാന സഭാഹചേരലമുള്ളവര്ക്കയ്
നല്കുന്നേതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം സജ്ജതീകേരനിക്കുനണയ്. 
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സഭാഫയ് നഴ യ് കഗ്രഡയ് 2 തസനികേ

261 (1692) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സഭാഫയ്  നഴയ്  കഗ്രഡയ്  2  തസനികേയനില് പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനില് നനിലവനില്
എത്ര ഒഴനിവകേളുലണന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒഴനിവകേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ലഹല്ത്തയ്  ലസന്റെറുകേള  തനിരനിചയ്
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  48 ഒഴനിവകേള.

(ബനി) 1. പനി.എചയ്.സനി., പുത്തൂര് - 4

2. ഗവ. ആശുപത്രനി, ലകേഭാഴനിഞ്ഞഭാമ്പഭാറ - 2

3. ഡബമ്പ്യൂ & സനി., പഭാലക്കഭാടയ് - 8

4. സനി.എചയ്.സനി., അഗളനി - 7

5. പനി.എചയ്.സനി., പറമ്പനിക്കുളലാം - 1

6. തഭാലൂക്കയ് ലഹഡയ് കേസഭാര്കടഴയ്  കഹഭാസനിറല്, ചേനിറര് - 5

7. തഭാലൂക്കയ് ലഹഡയ് കേസഭാര്കടഴയ് കഹഭാസനിറല്, ഒറപഭാലലാം - 4

8. ജനി.റനി.സനി.എചയ്., കകേഭാടത്തറ - 9

9. ജനിലഭാ ആശുപത്രനി, പഭാലക്കഭാടയ് - 8

                                 ആലകേ -        48

ലസഭാലലസറനി കഫഭാര് ലമഡനിക്കല് അസനിസനസയ് ടു പുവര്

262 (1693) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 'ലസഭാസസറനി കഫഭാര് ലമഡനിക്കല് അസനിസനസയ് ടു പുവര്'  പദതനി വഴനി
ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേ കശഷേലാം എത്ര കരഭാഗനികേളക്കയ് സഹഭായധനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നേയ് മണ്ഡലലാം തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇകപഭാള  കരഭാഗനികേളക്കയ്  പരമഭാവധനി  എത്ര  രൂപ  വലര  സഹഭായ
ധനമഭായനി അനുവദനിക്കുനലണന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലസഭാലലസറനി കഫഭാര് ലമഡനിക്കല് അസനിസനസയ് ടു ദനി പുവര്, പദതനി ചേനികേനിതഭാ
സഹഭായലാം നല്കേനിയ മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല്, പകേരലാം
ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

കമ നമ്പര് ജനില അകപക്ഷകേരുലട
എണലാം

അനുവദനിച തുകേ
(രൂപയനില് )

1 ആലപ്പുഴ 63 25,55,000

2 എറണഭാകുളലാം 6 3,00,000

3 ഇടുക്കനി 44 15,82,800

4 കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 56 19,28,200

5 ലകേഭാലലാം 391 1,83,90,600

6 കേണ്ണൂര് 31 11,93,400

7 കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 16 7,26,900

8 കകേഭാടയലാം 24 9,52,500

9 മലപ്പുറലാം 100 43,42,800

10 പഭാലക്കഭാടയ് 95 37,48,100

11 പത്തനലാംതനിട 40 16,21,600

12 തൃശ്ശൂര് 28 10,81,300

13 തനിരുവനനപുരലാം 364 1,54,20,800

14 വയനഭാടയ് 11 4,50,000

ആലകേ  1269  ആളുകേളക്കയ്  5,42,94,000  (അഞയ്കകേഭാടനി  നഭാല്പത്തനി  രണയ്
ലക്ഷത്തനി ലതഭാണ്ണൂറനി നഭാലഭായനിരലാം രൂപ) നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  

(ബനി) ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ അകപക്ഷയനില് കഡഭാക്ടര് നനിര്കദ്ദേശനിക്കു
ന്നേതനില് പരമഭാവധനി 50,000 രൂപ വലര നല്കുന്നേതഭാണയ്.
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കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് സതീകേളുലടയുലാം കുടനികേളുലടയുലാം സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനി

263 (1694) കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  സതീകേളുലടയുലാം കുടനികേളുലടയുലാം സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനിയനില്
ജതീവനക്കഭാരുലട അധനികേ തസനികേള സൃഷനിക്കുന്നേതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് ആകരഭാഗലവകുപയ്
ഡയറക്ടര്  സര്ക്കഭാരനികലയയ്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതനികന്മല്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു ;

(ബനി) നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിടനിലലങനില് എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ആകരഭാഗല കുടുലാംബകക്ഷമ വകുപനിലന്റെ 30-11-2016-ലലയുലാം 10-1-2017-ലലയുലാം
നമ്പര്  3485/എലാം1/2016/  ആ.കു.വ.  നമ്പര് കേത്തനിനയ് ആകരഭാഗല വകുപയ് ഡയറക്ടര്
മറുപടനി നല്കേഭാത്തതയ് എന്തുലകേഭാണയ്;

(ഡനി)  ഈ ആശുപത്രനിയനില് അധനികേ തസനികേ അനുവദനിക്കുന്നേതനിനയ്  ആര്ദലാം
മനിഷേനനില്  ഉളലപടുത്തനിയഭാണയ്  നടപടനി  സസതീകേരനികക്കണതയ്  എന്നേയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണയ്.  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  സതീകേളുലടയുലാം  കുടനികേളുലടയുലാം  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനിയനില്  ജതീവനക്കഭാരുലട  അധനികേ  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസലനികന്മല് ധനകേഭാരല  വകുപനിലന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം ആവശലലപടുകേയുലാം ടനി  വകുപയ്
ആവശലലപട വനിവരങ്ങള സമര്പനിക്കുന്നേതനിനഭായനി ആകരഭാഗല വകുപയ് ഡയറക്ടര്ക്കയ്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസസ്തുത വനിവരങ്ങള ലഭനിചഭാലുടന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണയ്.

(ഡനി)  ഇല.

കുടുലാംബകക്ഷമ വകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

264 (1695) ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി. :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കുടുലാംബകക്ഷമ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള സഹഭായ പദതനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
ഈ പദതനികേളനില് നനിന്നേയ് സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നേതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കുടുലാംബകക്ഷമ  വകുപനിലന്റെ  ഓഫതീസയ്  ഘടന  (സലാംസഭാനതലലാം-ജനിലഭാതലലാം
തുടങ്ങനിയവ) യുലാം,അവയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നേതഭാണയ്.
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സസഭാശയ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജയ് മഭാകനജ് ലമനകേളലക്കതനിലര 
നടപടനി

265 (1696) ശതീ  .   ഷേഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാരുമഭായനി കേരഭാറുണഭാക്കഭാലതയുലാം ലമരനിറയ്  പഭാലനിക്കഭാലതയുലാം അഡനിഷേന
നടത്തനിയ  പഭാലക്കഭാടയ്  കേരുണ,  കേണ്ണൂര്  സസഭാശയ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലല
2016-ലല  ലമഡനിക്കല്  പ്രകവശനലാം  റദ്ദേഭാക്കനിയ  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനിയുലട
അടനിസഭാനത്തനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാണയ്;

(ബനി)  കൃത്രനിമ  കരഖയുണഭാക്കനിയ  സസഭാശയ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജയ്
മഭാകനജയ് ലമനകേളലക്കതനിലര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണലമന്നേ  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയുലട
നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എനയ്  നടപടനിയഭാണയ്  അവര്ലക്കതനിലര
സകേലക്കഭാള്ളുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേലതന്നേയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പഭാലക്കഭാടയ് കേരുണ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനികനഭാടയ് ഫതീസയ് നനിശയനിക്കുന്നേ
തനിനഭാവശലമഭായ  കരഖകേള  സമര്പനിക്കഭാന  അഡനിഷേന  ഫതീ-റഗുകലററനി  കേമ്മേനിറനി
ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നേതഭാണയ്.

പുതനിയ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള

266 (1697) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പുതനിയ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളഭായ മകഞരനി, പഭാലക്കഭാടയ്എന്നേനിവയുലട
അലാംഗതീകേഭാരലാം പുതുക്കുന്നേ കേഭാരലത്തനില് സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് അലലാംഭഭാവലാം ഉണഭാകുന്നേ
വനിവരലാം ശദയനില് വന്നേനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  പുതുക്കനി
നല്കുന്നേതനിനുകവണനി  ലമഡനിക്കല്  കേഗൗണ്സനില്  വനിളനിച്ചു  കചേര്ത്ത  കയഭാഗത്തനില്
ആകരഭാഗല  ലസകടറനിലയ  സര്ക്കഭാര്  പ്രതനിനനിധനിയഭായനി  പലങടുപനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചയ്  ലമഡനിക്കല് കേഗൗണ്സനിലനിനയ്  എനയ്  വനിശദതീകേരണമഭാണയ്
സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നേതയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി)  ലമ ഡനിക്കല് കേഗൗണ്സനില് കയഭാഗത്തനില് ആകരഭാഗല  വകുപയ്  അഡതീഷേണല്
ചേതീഫയ് ലസകടറനി പലങടുത്തനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കചേഭാദലലാം ഉദനിക്കുന്നേനില.

പരനിയഭാരലാം ഗവണ്ലമന്റെയ് ആയുര്കവദ കകേഭാകളജയ്

267 (1698) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷേയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല പരനിയഭാരലാം ഗവ.ആയുര്കവദ കകേഭാകളജനില് ഏലതലഭാലാം
തസനികേകേള  നനിലവനിലുണയ്;  ഇവയനില്  എത്ര  തസനികേകേള  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനണയ്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാകളജനില്  ഇകപഭാള  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്നേ  കകേഭാഴകേള
ഏലതഭാലക്കയഭാണയ്; ഓകരഭാ കകേഭാഴനിനുലാം എത്ര കുടനികേള പഠനിക്കുനണയ്;

(സനി)  രജത  ജൂബനിലനി  ആകഘഭാഷേനിക്കുന്നേ  പ്രസ്തുത  കകേഭാകളജനില്  പുതനിയ
കകേഭാഴകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനുലാം  സതീറ്റുകേള  വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനുലാം  അടനിസഭാന
സഗൗകേരലവനികേസനത്തനിനുലാം സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്ണൂര് ഗവ. ആയുര്കവദ കകേഭാകളജനില് അദലഭാപകേരുലട 56 തസനികേകേള
ഉളലപലട  105 തസനികേകേളുലാം ആശുപത്രനിയനില് 71 തസനികേകേളുലാം നനിലവനിലുണയ്.  തസനികേകേളുലട
വനിശദ വനിവരങ്ങളുലാം ഒഴനിവകേളുലട എണവലാം  അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  കേണ്ണൂര് ഗവ. ആയുര്കവദ കകേഭാകളജനില് 40 കുടനികേള വതീതലാം പഠനിക്കുന്നേ
ബനി.എ.എലാം.എസയ്.  കകേഭാഴലാം,  കരഭാഗനനിദഭാന,  കനിയഭാശരതീര  എന്നേതീ  വനിഷേയങ്ങളനില്
5  കുടനികേള  വതീതമുള്ള  പനി.  ജനി.  കകേഭാഴകേളുലാം  നനിലവനിലുണയ്.  കൂടഭാലത  40  കുടനികേള
പഠനിക്കുന്നേ ഒരു വര്ഷേലത്ത ആയുര്കവദ ലതറഭാപനിസയ് കകേഭാഴലാം നനിലവനിലുണയ്.  

(സനി) രജത ജൂബനിലനി ആകഘഭാഷേനിക്കുന്നേ കേണ്ണൂര് ഗവ.ആയുര്കവദ കകേഭാകളജനില്
ബനി.എ.എലാം.എസയ്.  സതീറ്റുകേളുലട എണലാം 40  സതീറനില് നനിന്നേയ്  60  സതീറഭാക്കനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്.
2017-18  വര്ഷേകത്തയയ്  പുതുതഭായനി  അനുവദനിച  20  സതീറ്റുകേളനികലക്കയ്  കുടനികേലള
പ്രകവശനിപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  അനുമതനിക്കഭായനി  കകേന്ദ്രആയുഷേയ്  വകുപനിനയ്  അകപക്ഷ

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  ഗവ.  ആയുര്കവദ  കകേഭാകളജനില്  നനിലവനിലുള്ള  കരഭാഗനനിദഭാന,
കനിയഭാശരതീര പനി.ജനി.  കകേഭാഴകേളുലട  എണലാം  5-ല് നനിന്നേയ്  7 ആക്കനി വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനുലാം,
നനിലവനിലുള്ള  2  പനി.ജനി.  കകേഭാഴകേളക്കയ് പുറകമ  4  പനി.ജനി.  കകേഭാഴകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനുമുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള  സര്ക്കഭാര്  പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  കകേഭാകളജനിലന്റെ  അടനിസഭാന
സഗൗകേരല  വനികേസനത്തനിനയ്  കവണനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലത്ത  ബജറനില്
1.50 കകേഭാടനി രൂപ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് കവണനി അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  

സസഭാശയ ലമഡനിക്കല് പ്രകവശനലാം

268 (1699) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   സടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മുഴുവന സതീറനിലുലാം ലമരനിറയ്  അടനിസഭാനത്തനില് അഖനികലനലഭാ പ്രകവശന
പരതീക്ഷഭാ റഭാങയ് പടനികേയനില് (നതീറയ്) നനിന്നേയ് മഭാത്രകമ പ്രകവശനലാം നടത്തഭാന പഭാടുളലവനലാം,
ഏകേതീകൃത ഫതീസയ്  മഭാത്രകമ  വനിദലഭാര്തനികേളനില് നനിന്നേയ്  ഈടഭാക്കഭാന പഭാടുള എനമുള്ള
ബഹു. സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനി വനിധനിയത്തുടര്നള്ള സഭാഹചേരലലാം സര്ക്കഭാര് വനിലയനിരുത്തനി
യനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സസഭാശയ  ലമഡനിക്കല്  പ്രകവശനലാം  സലാംബന്ധനിച  സര്വ  കേക്ഷനി
കയഭാഗത്തനില് ഉരുത്തനിരനിഞ്ഞുവന്നേ അഭനിപ്രഭായങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതയ് സലാംബന്ധനിചയ് എലനഭാലക്ക തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്;

(ഡനി)  പഭാവലപട  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  കുടുലാംബ  വരുമഭാനമനുസരനിചയ്  ഫതീസയ്
ഇളവയ് ലഭലമഭാക്കനി പഠനിക്കഭാനുള്ള അവസരലാം ഉറപഭാക്കുന്നേ വനിധത്തനില് എലനഭാലക്ക
കമതീകേരണങ്ങളഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുന്നേലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ- ഡനി)  ലമഡനിക്കല് പ്രകവശനകത്തയുലാം ഫതീസയ് ഘടനകയയുലാം സലാംബന്ധനിചയ്
കകേരള  സലാംസഭാന  സസഭാശയ/സസകേഭാരല  ലമഡനിക്കല്/ദനല്  കകേഭാകളജുകേളുലട
മഭാകനജ് ലമന്റെയ് പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി ബഹുമഭാനലപട കകേരള മുഖലമനനി 27-3-2017-ല്
നടത്തനിയ  ചേര്ചയനില്  സസഭാശയ  സലാംരലാംഭലാം  മുകന്നേഭാടയ്  നടത്തനിലക്കഭാണയ്  കപഭാകേഭാന
കേഴനിയുന്നേ  വനിധത്തനില്  യഭാഥഭാര്തല  കബഭാധകത്തഭാലട  ഫതീസയ്  നനിശയനിക്കണലമന്നേയ്
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മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  പ്രതനിനനിധനികേള അഭലര്തനിചനിരുന.  നതീറയ്  പ്രകേഭാരമുള്ള ലമഡനിക്കല്/
ദനല്/അനുബന്ധ കകേഭാഴകേളനികലക്കയ്  ഏകേതീകൃത ഫതീസയ്  നടപഭാക്കുകേകയ നനിലവനില്
വഴനിയുളലവങനില്  പഭാവലപട  കുടനികേളക്കയ്  എനയ്  സഹഭായലാം  എങ്ങലന  നല്കേഭാന
കേഴനിയുലമന്നേയ്  സസഭാശയ  കകേഭാകളജയ്  മഭാകനജ് ലമനകേള  പരനികശഭാധനിക്കണലമന്നേയ്
ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി അഭലര്തനിച്ചു. നനിലവനില് നല്കുന്നേതുകപഭാലല പഭാവലപ  ട കുടനികേളക്കയ്
അവരുലട  പഠന  സഗൗകേരലത്തനിനഭായനി  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കയ്  തുടര്ന്നേയ്  ലകേഭാണയ്
കപഭാകേണലമനലാം,  നതീറയ്  പ്രകവശന പരതീക്ഷയുലട  അനനഃസത്തലയ ബഭാധനിക്കഭാത്ത
വനിധത്തനില്  ലമഡനിക്കല്  പ്രകവശനലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തണലമനലാം ഉള്ള അഭനിപ്രഭായങ്ങളഭാണയ് 20-3-2017 തതീയതനിയനില് രഭാഷ്ട്രതീയ കേക്ഷനികേളുലട
പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി  നടത്തനിയ  സര്വകേക്ഷനി  കയഭാഗത്തനില്
ഉണഭായതയ്.

സസഭാശയ ലമഡനിക്കല് സഭാപനങ്ങളനിലല അഡനിഷേനുലാം ഫതീസയ് നനിര്ണയനിക്കുന്നേതനിനുലാം
നനിയനനിക്കുന്നേതനിനുമുതകുന്നേ  വലവസകേള  ഉളലക്കഭാള്ളുന്നേ  (Kerala  Medical
Education  (Regulation  and  Council  of  Admission  to  Private  Medical
Educational Institution) ഒരു ഓര്ഡനിനനസയ് സര്ക്കഭാര് പുറലപടുവനിക്കുകേയുണഭായനി.

സ്കൂള ഓഫയ് ലമഡനിക്കല് എഡമ്പ്യൂകക്കഷേന

269  (1700)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 2010-നയ് കശഷേലാം എലാം.ജനി.  സര്വകേലഭാശഭാലയുലട കേതീഴനിലുളള സ്ക്കൂള ഓഫയ്
ലമഡനിക്കല്  എഡമ്പ്യൂകക്കഷേനനില്  നനിനലാം  വനിവനിധ  കകേഭാഴകേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് ആകരഭാഗലസര്വകേലഭാശഭാല അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേഭാത്തതനിനഭാല് സര്ക്കഭാര്
കജഭാലനിക്കയ് അകപക്ഷനിക്കുവഭാന കേഴനിയഭാത്ത സനിതനി വനികശഷേലാം നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് കകേഭാഴകേളക്കയ് അഫനിലനികയഷേന നല്കേനി വനിദലഭാര്തനികേളുലട
ആശങ പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  മഹഭാതഭാഗഭാന്ധനി സര്വകേലഭാശഭാലയുലട കേതീഴനിലുള്ള വനിവനിധ സസഭാശയ
സഭാപനങ്ങള ഏലറടുത്തയ് നടത്തുവഭാന ഒരു സസതന ലസഭാസസറനി രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന
6-4-2017 ലല GO(MS)No.101/2017/H.Edn നമ്പര് ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം അനുവഭാദലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  നനിര്ദ്ദേനിഷ  ലസഭാസസറനി  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച  കശഷേലാം  മഭാത്രകമ
ഇക്കഭാരലത്തനില് തതീരുമഭാനലാം സകേലക്കഭാള്ളഭാനഭാകുകേയുള.  
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കഡഭാക്ടറല് ബനിരുദ കപ്രഭാഗ്രഭാമഭായ ഫഭാലാം. ഡനി. കകേഭാഴ യ്

270 (1701) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള  കഡഭാക്ടറല്  ബനിരുദ  കപ്രഭാഗ്രഭാമഭായ
ഫഭാലാം.ഡനി.  എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണയ്  നനിലവനിലുള്ളതയ്;  ഈ  കകേഭാഴനിനയ്  ആലകേലയത്ര
സതീറ്റുകേളുണയ്; എത്രവര്ഷേമഭാണയ് ഇതനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി; ഈ കകേഭാഴനിലന്റെ പരനിശതീലനവലാം
കഭാസ്സയ് റൂലാം സനിലബസ്സുലാം എപ്രകേഭാരമഭാണയ്;; ഈ കകേഭാഴനിനയ് സർക്കഭാരനിലന്റെ നനിയനണലാം
എത്രമഭാത്രമഭാണയ് ;

(ബനി)  ഈ  കകേഭാഴനിലന്റെ  ഇകന്റെണ്ഷേനിപയ്  ഏതയ്  രതീതനിയനിലഭാണയ്  ആസൂത്രണലാം
ലചേയനിരനിയന്നേതയ്; ഏലതഭാലക്ക സഭാപനങ്ങളനിലഭാണയ് ഇതയ് നടത്തുന്നേതയ്;

(സനി)  ഈ  കകേഭാഴനിലന്റെ  ഹഗൗസയ്  സര്ജനസനി  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  നടത്തനിയഭാല്  അവനിടങ്ങളനിലല  ആളക്ഷഭാമത്തനിനയ്
പരനിഹഭാരമഭാകുലമന്നേയ് കേരുതുനകണഭാ; എങനില് അതനിനഭായനി എലനലഭാലാം നടപടനികേള
സസതീകേരനിയഭാനുകദ്ദേശനിയന?

ഉത്തരലാം

(എ)  16  സസഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളനില്  (കകേഭാകളജുകേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്*)  പ്രസ്തുത കകേഭാകളജുകേളനില് ഓകരഭാന്നേനിലുലാം  30  സതീറ്റുകേള
വതീതലാം  ആലകേ  480  സതീറ്റുകേളഭാണുള്ളതയ്.  1  വര്ഷേലത്ത  ഇകന്റെണ്ഷേനിപയ്  ഉളലപലട
ആലകേ 6 വര്ഷേമഭാണയ് കകേഭാഴനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി.  ഫഭാലാം-ഡനി. കകേഭാഴനിലന്റെ പരനിശതീലനവലാം
കഭാസ്സയ്  റൂലാം  സനിലബസ്സുലാം  ഫഭാര്മസനി  കേഗൗണ്സനില്  ഓഫയ്  ഇനലയുലട  റഗുകലഷേന
അനുസരനിച്ചുള്ള  സനിലബസയ്/കേരനിക്കുലലാം,  കകേരള  ആകരഭാഗല  ശഭാസസര്വകേലഭാശഭാലയുലട
കബഭാര്ഡയ് ഓഫയ് സഡതീസയ്, ഫഭാക്കല്ടനി ഓഫയ് ഫഭാര്മസനി, അക്കഭാദമനികേയ് കേഗൗണ്സനില്
എന്നേനിവയുലട അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്. 'ഫഭാര്മസനി കേഗൗണ്സനില്
റഗുകലഷേന'  നനിയമമനുസരനിചയ്  പ്രസ്തുത  കകേഭാഴകേള  തുടങ്ങുവഭാനുള്ള  നനിരഭാകക്ഷപ
സഭാക്ഷലപത്രലാം സര്ക്കഭാര് ആണയ് നല്കുന്നേതയ്.  സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജുകേളനില് ഫഭാലാം-ഡനി.
കകേഭാഴയ് നടത്തുന്നേനില.

(ബനി)  ഫഭാലാം-ഡനി.  സനിലബസയ് അനുസരനിചയ്  12  മഭാസലത്ത ഇകന്റെണ്ഷേനിപനില്
ഏലതങനിലുലാം ആശുപത്രനിയനില് ലമഡനിസനിന വനിഭഭാഗത്തനില്  6  മഭാസലത്ത ഇകന്റെണ്ഷേനിപ്പുലാം
ബഭാക്കനി  6  മഭാസലാം  തഭാലഴ  പറയുന്നേ  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഏലതങനിലുലാം  3  എണത്തനില്
2 മഭാസലാം വതീതമുള്ള ഇകന്റെണ്ഷേനിപ്പുലാം

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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1. സര്ജറനി

2. സഗനകക്കഭാളജനി

3. ഓര്കത്തഭാപതീഡനികയ്

4. സസക്കനിയഭാടനി

5. അനകസകഷേലഭാളജനി

6. ലഡര്മകറഭാളജനി

ഇകന്റെണ്ഷേനിപയ്  നടത്തുന്നേതനിനയ്  300  കേനിടക്കകേളുള്ള  ആശുപത്രനി  ആയനിരനിക്കണലാം.
അതനില് 120 കേനിടക്കകേള ലമഡനിസനിന വനിഭഭാഗത്തനിനയ് മഭാത്രമഭായനിരനിക്കുകേയുലാം കവണലാം.
കൂടഭാലത  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനിയുമഭായനി  ഫഭാലാം-ഡനി.  കകേഭാഴയ്  നടത്തുന്നേ  സഭാപനലാം
15 ലകേഭാലലത്ത M.O.U. ഒപ്പു വചനിരനിക്കുകേയുലാം കവണലാം.  ഫഭാലാം -ഡനി. കകേഭാഴയ് നടത്തുന്നേ
16  സഭാപനങ്ങളനില്  തഭാലഴപറയുന്നേ  3 എണത്തനില്  മഭാത്രകമ  വനിദലഭാര്തനികേള
ഇകന്റെണ്ഷേനിപനില് പ്രകവശനിചനിട്ടുള്ളു.

• അല്-ഷേനിഫ കകേഭാകളജയ് ഓഫയ് ഫഭാര്മസനി ലപരനിനല്മണ, മലപ്പുറലാം

• നഭാഷേണല് കകേഭാകളജയ് ഓഫയ് ഫഭാര്മസനി, കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്

• ശതീകൃഷ്ണ കകേഭാകളജയ് ഓഫയ് ഫഭാര്മസനി, പഭാറശ്ശേഭാല, തനിരുവനനപുരലാം.

(സനി)  ഇല.

ലമഡനിക്കല് പനി.ജനി. കകേഭാഴകേളനികലക്കുള്ള പ്രകവശനലാം

271 (1702) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ലമഡനിക്കല് പനി.ജനി.  കകേഭാഴകേളനികലക്കുള്ള പ്രകവശനലാം നതീറയ് പരതീക്ഷയുലട
റഭാങയ്  പടനികേയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  കനരനിടയ്
നടത്തണലമന്നേയ് ഇനഡലന ലമഡനിക്കല് കേഗൗണ്സനില് ഉത്തരവനിടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ ഉത്തരകവഭാലട ലമഡനിക്കല് ബനിരുദഭാനനര ബനിരുദകകേഭാഴകേളനികലക്കയ്
പ്രകവശനലാം  നടത്തുവഭാനുള്ള സസകേഭാരല  മഭാകനജ് ലമനകേളുലടയുലാം  കേല്പനിത  സര്വകേലഭാശഭാല
കേളുലടയുലാം അവകേഭാശലാം നഷലപടുകമഭാ ;

(സനി)  ഈ ഉത്തരവയ് സലാംസഭാനത്തയ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  നഷലപടുലാം.

(സനി)   പനി.ജനി  കകേഭാഴകേളനില്  ലപഭാതുവഭായ  കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗയ്  നടത്തുന്നേതനിനയ്
പ്രകവശന പരതീക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷേണര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ലമഡനിക്കല് സമകകഭാ ബകയഭാളജനി, ലമഡനിക്കല് ബകയഭാ ലകേമനിസനി അടനിസഭാന
കയഭാഗലതയഭായനി സസതീകേരനിക്കഭാവന്നേ തസനികേകേള

272 (1703) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷേലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ലമഡനിക്കല് സമകകഭാ ബകയഭാളജനി, ലമഡനിക്കല് ബകയഭാ ലകേമനിസനി എന്നേതീ
കകേഭാഴകേള അടനിസഭാന കയഭാഗലതയഭായനി സസതീകേരനിക്കഭാവന്നേ എത്ര തസനികേകേള സര്ക്കഭാര്
കമഖലയനില് ഉണയ്;

(ബനി)  ഇലലങനില്  ആകരഭാഗല  കമഖലയനില്  കരഭാഗ  നനിര്ണയത്തനിനയ്  പ്രധഭാന
പങ്കുവഹനിക്കുന്നേ സമകകഭാ ബകയഭാളജനി,  ബകയഭാ ലകേമനിസനി  തസനികേകേള സൃഷനിക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലമഡനിക്കല്  സമകകഭാ  ബകയഭാളജനി,  ലമഡനിക്കല്  ബകയഭാ  ലകേമനിസനി
എന്നേതീ കകേഭാഴകേള അടനിസഭാന കയഭാഗലതയഭായനിട്ടുള്ള തസനികേകേള നനിലവനിലനില.

(ബനി)  ആശുപത്രനികേളനില്  കരഭാഗ  നനിര്ണയലാം  നടത്തുന്നേതയ്  കഡഭാക്ടര്മഭാരഭാണയ്.
കരഭാഗ നനിര്ണയത്തനിനയ്  സഹഭായകേരമഭായ ലടസ്റ്റുകേള ലചേയ്യുന്നേതയ്  ഡനി.എലാം.എല്.റനി,
ബനി.എസയ്.സനി  എലാം.എല്.റനി,  എലാം.എസയ്.സനി.  എലാം.എല്.റനി  സമകകഭാബകയഭാളജനി/
ബകയഭാലകേമനിസനി എന്നേതീ ഡനികപഭാമ/ബനിരുദ/ ബനിരുദഭാനനര കകേഭാഴകേള കയഭാഗലതയഭായുള്ള
ലടകതീഷേലനമഭാരഭാണയ്.  ഇത്തരലാം കകേഭാഴകേള ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനയ് കേതീഴനിലുള്ള
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  തലന്നേ  നടത്തലപടുനണയ്.  കൂടഭാലത  എലാം.ബനി.ബനി.എസയ്.
ഡനിഗ്രനിയുള്ള കഡഭാക്ടര്മഭാര് തലന്നേ എലാം.ഡനി.  സമകകഭാബകയഭാളജനി,  എലാം.ഡനി.  ബകയഭാലകേമനിസനി
കകേഭാഴകേള പഭാസ്സഭായനി ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് നനിനലാം പുറത്തനിറങ്ങുനണയ്.  ഈ
സഭാഹചേരലത്തനില്  ആകരഭാഗലകമഖലയനിലല  കരഭാഗ  നനിര്ണയത്തനിനയ്  കചേഭാദലത്തനില്
ഉന്നേയനിച കയഭാഗലതയുള്ളവര്ക്കയ് ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് സഭാദലത ഇല.
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ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളുലട വനികേസനലാം

273 (1704) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളുലട വനികേസനത്തനിനയ് ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് നനിലവനില്
വന്നേതനിനുകശഷേലാം എത്ര തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുലണന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിനുലാം  അനുവദനിച  തുകേയുലട  വനിവരലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2016-17,  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേങ്ങളനില്  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  അനുവദനിച  തുകേയുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

പുറക്കഭാകടരനി ആയുര്കവദനികേയ് സചേല്ഡയ് ആന്റെയ് അകഡഭാളലസന്റെയ് 
ലകേയര് ലസന്റെര്

274 (1705) ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിൽ  തലക്കുളത്തൂര്  പഞഭായത്തനിലല പുറക്കഭാകടരനി
ആയുർകവദനികേയ് സചേൽഡയ് ആന്റെയ് അകഡഭാളലസന്റെയ് ലകേയർ ലസന്റെറനിലന്റെ പരനിഷ്കരണലാം
സലാംബന്ധനിചയ്  7-11-2016-ൽ  കൂടനിയ  മനനിതല  കയഭാഗത്തനിലന്റെ  തതീരുമഭാനങ്ങൾ
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കയഭാഗത്തനിലന്റെ  തനിരുമഭാനങ്ങളനിൽ  ഇതുവലര  സസതീകേരനിച
നടപടനികേൾ ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  7-11-2016-ലല മനനിതലകയഭാഗത്തനിലന്റെ തതീരുമഭാനലാം അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) പ്രസ്തുത ആശുപത്രനി 50 കേനിടക്കകേളുള്ള ആയുര്കവദ സൂപര് ലസഷേലഭാലനിറനി
ആശുപത്രനിയഭാക്കനി  ഉയര്ത്തുന്നേതനിനയ്  ഭഭാരതതീയ  ചേനികേനിതഭാ  വകുപയ്  സമര്പനിച
ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്



320 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  3, 2017

ഡ്രെഗയ് ഡനിസനിബമ്പ്യൂഷേന മഭാകനജ് ലമന്റെയ് സനിസലാം

275 (1706) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നേയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മരുന്നേയ്  വനിതരണലാം  നനിയനനിക്കുന്നേതനിനയ്  പുതനിയ  സലാംവനിധഭാനലാം
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഡ്രെഗയ്  ഡനിസനിബമ്പ്യൂഷേന  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  സനിസലാം  ലകേഭാണയ്  എനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലല  മരുന്നേയ്  ക്ഷഭാമത്തനിനുലാം  ആശുപത്രനികേള
കനരനിടയ് മരുന്നേയ് വഭാങ്ങുന്നേതുലാം സലാംബന്ധനിചയ് ഉയരുന്നേ ആകക്ഷപങ്ങളക്കുലാം എങ്ങലന
പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  ആകരഭാഗല വകുപനികന്റെയുലാം ആകരഭാഗല വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനികന്റെയുലാം കേതീഴനിലുള്ള
എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനികലയുലാം  മരുനകേളുലട  ലഭലത  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നേതനി
കലയഭായനിടഭാണയ്  ഓണ്സലന  ഡ്രെഗയ്  ഡനിസനിബമ്പ്യൂഷേന  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  സനിസലാം  എന്നേ
സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  വനിവര സഭാകങതനികേവനിദലയുലട സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
വനികേസനിപനിചനിട്ടുള്ള ഈ കസഭാഫ് റയ് ലവയര് മുഖഭാനരലാം ഓകരഭാ ആശുപത്രനിക്കുലാം ഓകരഭാ
വര്ഷേകത്തക്കയ് ആവശലമുള്ള മരുനകേള എത്രയഭാലണന്നേയ് കരഖപടുത്തഭാന സഭാധനിക്കുന്നേതഭാണയ്.
ആശുപത്രനികേള  ആവശലലപടുന്നേ  മരുനകേളുലട  വനിവരങ്ങള  ജനിലഭാ  തലത്തനിലുലാം
സലാംസഭാനതലത്തനിലുമുള്ള  ആകരഭാഗലവകുപനികലയുലാം  ആകരഭാഗല  വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനികലയുലാം വകുപയ് കമധഭാവനികേളക്കയ് പരനികശഭാധനിചയ് അവയനില് കവണ മഭാറങ്ങളുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  കസഭാഫ് റയ് ലവയര്  മുഖഭാനനിരലാം  വരുത്തനി  മരുനകേള  സലാംഭരനിക്കുന്നേതനിനഭായനി
കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസയ്  കകേഭാര്പകറഷേലന  ചുമതലലപടുത്തുവഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.
കകേഭാര്പകറഷേനനില് നനിനലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നേ മരുനകേള സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില്
ഓണ്സലന  ഡ്രെഗയ്  ഡനിസനിബമ്പ്യൂഷേന  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  സനിസലാം  കസഭാഫ് റയ് ലവയര്
മുഖഭാനനിരലാം കസഭാക്കനില് എടുക്കുകേയുലാം തുടര്ന്നേയ് First Expiry First Out (FEFO) എന്നേ
മഭാനദണ്ഡത്തനിലൂലടയുലാം ബഭാചയ്  തനിരനിച്ചുലാം ആശുപത്രനി സബ്കസഭാറുകേളനികലയലാം വഭാര്ഡുകേളനികലയലാം
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുവഭാന  സഭാധനിക്കുന്നേതഭാണയ്.   സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനികലയയ് ലമഡനിക്കല്
സര്വതീസസയ്  കകേഭാര്പകറഷേന  വഴനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നേ  മരുനകേലള  കൂടഭാലത
ആശുപത്രനി അധനികൃതര് സസനമഭായനി  തുകേ ലചേലവഴനിചയ്  സലാംഭരനിക്കുന്നേ മരുനകേലള
സലാംബന്ധനിക്കുന്നേ വനിവരങ്ങളുലാം ഡനി.ഡനി.എലാം.എസയ്. കസഭാഫയ് ലവയറനില് കരഖപടുത്തുവഭാന
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സഭാധനിക്കുന്നേതഭാണയ്.   തനമൂലലാം  ഒകരഭാ  ആശുപത്രനിയുലാം  ഓകരഭാ  വര്ഷേവലാം കലഭാക്കല്
പര്കചസയ്  മുഖഭാനരലാം  സലാംഭരനിക്കുന്നേ  മരുനകേലള  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  വനിവരങ്ങള
കസഭാഫയ് ലവയറനിലൂലട ജനിലഭാ തലത്തനിലുലാം സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം
സഭാധനിക്കുലാം.

ഓകരഭാ  ആശുപത്രനിയനിലുലാം  ഏലതഭാലക്ക മരുനകേള എത്രലയഭാലക്ക വതീതലാം  ഫഭാര്മസനി
കസഭാറുകേളനില് ലഭലമഭാണയ് എനള്ള കേഭാരലലാം ജനിലഭാ തലത്തനിലുലാം സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം
ഓണ്സലന  ഡനി.ഡനി.എലാം.എസയ്  കസഭാഫയ് ലവയര്  മുഖഭാനരലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുന്നേതഭാണയ്.  കൂടഭാലത  ആശുപത്രനികേളനിലല  കസഭാ  മൂവനിങ്ങയ്,  കഷേഭാര്ടയ്  എകയ്പയറനി
മരുനകേളുലട  വനിവരങ്ങള  അതഭാതയ്  ആശുപത്രനി  അധനികൃതര്ക്കുലാം  ജനിലഭാ  സലാംസഭാനതല
ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം  കേഭാലഭാവധനി  കേഴനിയുലാം  മുനപയ്  തലന്നേ  ഈ  മരുനകേള
ആവശലമുള്ള  മറയ്  ആശുപത്രനികേളനികലയയ്  (ജനിലയനികലകയഭാ,  മറയ്  ജനിലയനികലകയഭാ)
കസഭാഫയ് ലവയറനിലൂലട  മഭാറ്റുവഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുലാം.  കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസയ്
കകേഭാര്പകറഷേന സലാംഭരനിച്ചു വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നേ മരുന്നേനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലത്ത സലാംബന്ധനിചയ്
പരഭാതനി  ലഭനിചഭാല്  പരഭാതനി  പരനികശഭാധനിചയ്  മരുനകേളുലട  സലാംസഭാനതലത്തനിലുളള
ഗുണനനിലവഭാരലാം  തടയുന്നേതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനവലാം  ഡനി.ഡനി.എലാം.എസയ്.  കസഭാഫയ് ലവയറനില്
ലഭലമഭാണയ്.  ഇത്തരത്തനില്  ഫതീസയ്  ലചേയ്യുന്നേ  മരുനകേള  ആശുപത്രനികേളനിലല  ഫഭാര്മസനി
കസഭാറനില്  നനിനലാം  യഭാലതഭാരുവനിധ  സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം  കസഭാഫയ് ലവയര്  മുഖഭാനരലാം
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുവഭാന  സഭാധനിക്കുന്നേതല.   അതുവഴനി  കരഭാഗനികേളക്കയ്  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത
മരുനകേള  ലഭലമഭാക്കനി  വലനിയ  വനിപത്തുകേളക്കയ്  കേഭാരണമഭാകുന്നേതയ്  തടയുവഭാനുലാം
സഭാധനിക്കുലാം.  ആശുപത്രനികേള  കനരനിടയ്  സലാംഭരനിക്കുന്നേ  മരുനകേലള  സലാംബന്ധനിചയ്
പരഭാതനിയുണഭായഭാല്  ആശുപത്രനി  അധനികൃതര്ക്കയ്  ടനി  മരുന്നേനികനകയഭാ,  മരുന്നേനിലന്റെ
ബഭാചനികന്റെകയഭാ  കസഭാഫയ് ലവയര്  മുഖഭാനരമുള്ള  വനിതരണലാം  കനരനിടയ്  തടയുവഭാന
സഭാധനിക്കുന്നേതഭാണയ്.

(സനി)  സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേള നല്കുന്നേ ഇനഡന്റെയ് അനുസരനിച്ചുള്ള മരുനകേളുലാം
അനുബന്ധ സഭാമഗ്രനികേളുലാം  ലമഡനിക്കല് സര്വതീസസയ് കകേഭാര്പകറഷേന ഇ-ദര്ഘഭാസയ്
മുകഖന സലാംഭരനിചയ് നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത, തടസ്സലാംകൂടഭാകതയുള്ള മരുന്നേയ് വനിതരണലാം
ഉറപഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം  ആകരഭാഗലവകുപനില്  നനിനലാം
ആകരഭാഗല  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  നനിനലാം  വഭാര്ഷേനികേ  ഇനഡന്റെയ്  സമര്പനിചതനിനയ്
ഉപരനിയഭായനി  ആവശലലപട  മരുനകേളുലാം  പ്രസസ്തുത  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനിലന്റെ
അവസഭാന പഭാദത്തനില് കകേഭാര്പകറഷേന ദര്ഘഭാസയ് വലവസകേളക്കയ് വനികധയമഭായനി
സലാംഭരനിചയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷേലാം  ആരലാംഭലാം  മുതല്  തലന്നേ
മരുനകേള  എലഭാ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്നേ  ലക്ഷലകത്തഭാലട  നടപയ്
സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷേലത്ത  ദര്ഘഭാസയ്  നടപടനികമങ്ങള  2016  ഒകക്ടഭാബര്  മഭാസലാം

195/2020



322 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  3, 2017

ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ലഫബ്രുവരനി  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  നടപടനികമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്
വനിതരണ ഉത്തരവകേള നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  അതനുസരനിചയ് കകേഭാര്പകറഷേലന്റെ
വനിവനിധ ജനിലഭാ മരുന്നേയ് സലാംഭരണശഭാലകേളനില് എത്തനിയ മരുനകേള അതതയ് സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളക്കയ്  ഇനഡന്റെനിനയ്  അനുസൃതമഭായനി  നല്കേനി  വരുന.  അവശലമരുന
പടനികേയനില്  ഉളലപടതുലാം  വനിതരണക്കഭാലര  ലഭനിക്കഭാത്തതുമഭായ  ചേനില  മരുനകേള
ആശുപത്രനികേള  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  സലാംഭരനിക്കഭാറുണയ്.  നനിലവനിലുള്ള  അവശലമരുന്നേയ്
പടനികേയനില് ഉളലപടഭാത്തതുലാം എന്നേഭാല് കരഭാഗചേനികേനിതയയ് അതലനഭാകപക്ഷനിതവമഭായ
ലസഷേലഭാലനിറനി ഇനത്തനില്ലപട ചേനില മരുനകേളുലാം ആശുപത്രനിതലത്തനില് സലാംഭരനിക്കഭാറുണയ്.

• ആവര്ത്തനിച  ദര്ഘഭാസയ്  ക്ഷണനിചനിട്ടുലാം  വനിവനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്
വനിതരണക്കഭാലര ലഭനിക്കഭാത്ത ഇനലാം മരുനകേളനില് ഏലറ അതലഭാവ
ശലമുള്ളവ ലമഡനിക്കല് സര്വതീസസയ് കകേഭാര്പകറഷേലന്റെ തലന്നേ സലാംരലാംഭമഭായ
കേഭാരുണല കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി ഫഭാര്മസനികേള മുകഖന സലാംഭരനിചയ് ലഭലമഭാക്കുനണയ്.

• അവശലമരുന്നേയ്  പടനികേയനില്  ഉളലപടഭാത്ത  ലസഷേലഭാലനിറനി/സൂപര്
ലസഷേലഭാലനിറനി  ഇനങ്ങളനില്ലപടതുമഭായ  മരുനകേള  സലാംഭരനിചയ്
വനിതരണലാം നടത്തുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണയ്.

കേഭാരുണല ഫഭാര്മസനികേള

276 (1707) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി :
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷേലാംസതീര് :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഔഷേധവനില  നനിയനനിക്കഭാനഭായനി  കേഭാരുണല ഫഭാര്മസനികേള
വലഭാപനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ബഭാനഡഡയ്  മരുനകേളക്കയ്  വനില  വളലര  അധനികേമഭായതനിനഭാല്
കചേരുവനഭാമത്തനില്  വനില്ക്കുന്നേ  മരുനകേളക്കഭായനി  കകേരള  ജനറനികേയ്  കസഭാറുകേള
ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) കേഭാരുണല ഫഭാര്മസനികേള വലഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം അതനിലൂലട തലന്നേ ജനറനികേയ്
മരുനകേള കൂടനി വനില്ക്കുവഭാനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  ബഭാനഡയ്  കപരനിനുപകേരലാം  കചേരുവനഭാമങ്ങള  കുറനിചഭാകല
ഇതയ്  പൂര്ണരതീതനിയനില്  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാകുകേയുള  എന്നേതനിനഭാല്  ജനറനികേയ്  നഭാമലാം
കുറനിക്കണലമന്നേയ് കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കയ് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.  ബഭാന ഡഡയ് മരുനകേള ലപഭാതുവനിപണനിയനികലതനികനക്കഭാള കുറഞ്ഞ
വനിലയനില് ജനങ്ങളനികലയ്ലക്കത്തനിക്കുകേ എന്നേയ് സദുകദ്ദേശലകത്തഭാലട ആരലാംഭനിചയ്  ഇകപഭാള
കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം  55-ഓളലാം  ഫഭാര്മസനികേളുമഭായനി  മുകന്നേറുന്നേ  കേഭാരുണല  ഫഭാര്മസനിയുലട
പുതനിയ  സലാംരലാംഭമഭാണയ്  "കകേരള  ജനറനികയ്".  ബഭാനഡ  ഡയ്  നഭാമത്തനിലലഭാലത
രഭാസനഭാമത്തനില്  തലന്നേ  ലപഭാതുവനിപണനിയനില്  ലഭലമഭാകുന്നേ  ജനറനികേയ്  മരുനകേള
ബഭാനഡ ഡയ് മരുനകേലളകപഭാലല തുലലഗുണ നനിലവഭാരമുള്ളവയഭാണയ്. ടനി മരുനകേളനില്
കേമ്പനനികേളുലട മുദകയഭാ പ്രചേഭാരണകമഭാ നല്കേഭാത്തതനിനഭാല് ഇത്തരലാം മരുനകേളക്കയ്
ബഭാനഡയ്  മരുനകേലള  അകപക്ഷനിചയ്  വനിലകുറവഭാണയ്.  കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസയ്
കകേഭാര്പകറഷേലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള കേഭാരുണല കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി ഫഭാര്മസനികേള വഴനി 111
ഇനലാം മരുനകേളഭാണയ് കകേരള ജനറനികയ് വഴനി വനില്ക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്.

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം,  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  എന്നേതീ
അഞയ്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകള ജുകേളനിലുലാം,  എറണഭാകുളലാം  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനിലുലാം
പ്രവര്ത്തനിയന്നേ കേഭാരുണല കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി  ഫഭാര്മസനികേളനില് പ്രകതലകേ കേഗൗണര് സജ്ജതീകേരനിചയ്
സനപുണലമുള്ള  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുമഭാലര  കസവനദഭാതഭാക്കളഭാക്കനി   ജനറനികയ്   മരുനകേള
വനില്ക്കുന്നേതനിനഭായനി  കകേരള  ജനറനികയ്  എന്നേ  സലാംരലാംഭലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

( ഡനി)  ജനറനികേയ്  നഭാമലാം കുറനിക്കുന്നേതനിനയ്  ആകരഭാഗല വകുപനികലയുലാം ആകരഭാഗല
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനികലയുലാം കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കയ് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

അകലഭാപതനി മരുനകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം

277 (1708) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനില്  വനിറഴനിക്കുന്നേ  98  ശതമഭാനലാം  അകലഭാപതനി  മരുനകേളുലാം
ഇതരസലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേവയഭാലണന്നേതയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വൃത്തനിഹതീനമഭായ ചുറ്റുപഭാടുകേളനിലഭാണയ്  ഇത്തരലാം മരുനകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേലതന്നേ
റനികപഭാര്ടയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ഇവയുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  സലാംസഭാനത്തയ്
നനിലവനിലുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള എലനഭാലക്ക;
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(ഡനി)  ഇതരസലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിലന്നേത്തുന്നേ അഞയ് ശതമഭാനലാം മരുനകേളുലടകപഭാലുലാം
ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാന സലാംസഭാനത്തയ്  സലാംവനിധഭാനമനിലലന്നേ  റനികപഭാര്ടയ്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എങനില് മറ്റു  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിലന്നേത്തുന്നേ മരുനകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപഭാക്കഭാന എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സകേലക്കഭാള്ളുലാം?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. സലാംസഭാനത്തയ് വനിറഴനിക്കുന്നേ 98% അകലഭാപതനി മരുനകേളുലാം അനല
സലാംസഭാനങ്ങളനില് ഉല്പഭാദനിപനിചയ് ഇവനിലട വനിപണനലാം നടത്തുന്നേവയഭാണയ്.  സലാംസഭാന
വനിപണനിയനില് പ്രതനി വര്ഷേലാം ഏകേകദശലാം ആറഭായനിരലാം കകേഭാടനി രൂപയുലട മരുന്നേയ് വനിറ്റു
വരവയ്  നടക്കുനണയ്.  എന്നേഭാല്  സലാംസഭാനത്തയ്  60  ലചേറുകേനിട  മരുന  നനിര്മ്മേഭാണ
യണനിറ്റുകേള മഭാത്രമഭാണുള്ളതയ്.  ഇതയ് വനിപണനിയനിലല ആവശലങ്ങളക്കയ് പരലഭാപ്തമല.

(ബനി)  കകേരളത്തനികലയയ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നേതനിനഭായുള്ള  മരുനകേള
അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്  വൃത്തനിഹതീനമഭായ  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതഭായുള്ള
വഭാര്ത്തഭാദൃശലങ്ങള ശദയനില്ലപടനിരുന.  ഡ്രെഗ്സയ് കേണ്കടഭാള വകുപയ് നടത്തനിയ
അകനസഷേണത്തനില്  പുതുകചരനി  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള്ള  ഒരു  മരുന്നേയ്  നനിര്മ്മേഭാണശഭാലലയ
കുറനിചഭാണയ് പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനില് പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന്നേലതനള്ള അറനിവയ് ലഭലമഭാകുകേയുലാം,
ടനി  മരുന നനിര്മ്മേഭാണശഭാലലയപറനി  വനിശദമഭായനി  അകനസഷേണലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടയ്
സമര്പനിക്കുന്നേതനിനുലാം, അവനിലട നനിര്മ്മേനിക്കലപടുന്നേ മരുന്നേനിലന്റെ സലാംസഭാനകത്തക്കുള്ള
വനിതരണലാം ഉളലപലടയുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനുലാം പുതുകചരനി ഡ്രെഗ്സയ്
കേണ്കടഭാളകറഭാടയ്  ആവശലലപടുകേയുലാം ലചേയനിരുന.  ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്,
റനികപഭാര്ടനില് പരഭാമര്ശനിചനിരനിക്കുന്നേ സഭാപനത്തനില് പുതുകചരനി ഡ്രെഗ്സയ് കേണ്കടഭാള
വനിഭഭാഗലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടനില്  ടനി  സഭാപനത്തനില്
നനിയമവനിരുദമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഒനലാം തലന്നേ കേലണത്തഭാന കേഴനിഞ്ഞനിടനിലഭാലയനലാം
കകേരളത്തനിലല ഏലതങനിലുലാം വനിതരണക്കഭാര്ക്കയ് കവണനി സഭാപനലാം മരുനകേലളഭാനലാം
തലന്നേ നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേനിലഭാലയനലാം അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  നനിര് മ്മേനിക്കലപടുന്നേ ഓകരഭാ ബഭാചയ് മരുനകേളുലടയുലാം ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന
നനിര്മ്മേഭാണ  ഘടത്തനില്  ഉറപഭാക്കനിയ  കശഷേമഭാണയ്  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള  അതയ്  വനിപണനിയനില്
എത്തനിക്കുന്നേതയ്. വനിപണനിയനില് എത്തനിയ കശഷേവലാം പ്രസ്തുത മരുനകേളുലട ലഷേല്ഫയ്
സലഫനിലന്റെ അവസഭാനഘടലാം വലര നനിശനിത ഗുണനനിലവഭാരലാം   പുലര്ത്തുനണന്നേയ്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനഭായഭാണയ്  ഡ്രെഗ്സയ്  കേണ്കടഭാള  വകുപ്പുകദലഭാഗസര്  എലഭാ
ജനിലകേളനിലുമുള്ള ലമഭാത്ത/ചേനിലറ ഔഷേധ വലഭാപഭാര സഭാപനങ്ങള,  ആശുപത്രനികേള
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(സര്ക്കഭാര്/സസകേഭാരല)  എന്നേനിവനിടങ്ങളനില് നനിനലാം റഭാനഡലാം സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചയ്
പരനികശഭാധനയഭായനി മരുന്നേയ് പരനികശഭാധനഭാ ലകബഭാറടറനികേളനികലയയ് അയയന്നേതയ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം
സഭാമ്പനിള  ലചേയ്യെലപടുന്നേ  മരുനകേളനില്  ചേനിലതയ്  ഭഗൗതനികേ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  (അനരതീക്ഷ
ഊഷ്മഭാവയ്,  ഈര്പലാം,  സൂരലപ്രകേഭാശലാം)  നനിശനിത  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഇലഭാത്തതനിനഭാല്
റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യെലപടുനണയ്.  ഇത്തരലാം മരുനകേളുലട വനിതരണശലാംഖല കേലണത്തനി അവ
വനിപണനിയനില്  നനിനലാം  പനിനവലനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  സതസര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിയകേയുലാം,
നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളലക്കതനിലര  നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണയ്.
സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം,  മറയ്  ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ആവശലമഭായ
മരുനകേള  പര്കചസയ്  ലചേയയ്,  വനിതരണലാം  നടത്തുന്നേതയ്  കകേരള  സലാംസഭാന  ലമഡനിക്കല്
സര്വതീസയ് കകേഭാര്പകറഷേനഭാണയ്  (ലകേ.എലാം.എസയ്.സനി.എല്.)  കകേഭാമ്പറനിറതീവയ് ലടനഡര്
വഴനിയഭാണയ്  ലകേ.എലാം.എസയ്.സനി.എല്.  മരുന്നേയ്  സലാംഭരണലാം നടത്തുന്നേതയ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം
ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  ഉല്പന്നേങ്ങളുലട  ഓകരഭാ  ബഭാചയ്   സസപ ലചേയ്യെലപടുകമ്പഭാഴുലാം
അതനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാര  റനികപഭാര്ടയ്  ലകേ.എലാം.എസയ്.സനി.എല്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള
NABL  അലകഡനികറഷേനുള്ള ലഭാബുകേളനില് നനിനലാം നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള സമര്പനികക്കണതഭാണയ്.
കൂടഭാലത ആലകേ സലാംഭരനിക്കുന്നേ മരുന്നേയ് ബഭാച്ചുകേളുലട  10%  ലകേ.എലാം.എസയ്.സനി.എല്.
കനരനിടയ് കശഖരനിചയ്  പരനികശഭാധനയയ് വനികധയമഭാക്കുനണയ്.

ലകേ.എലാം.എസയ്.സനി.എല്.-ലന്റെ ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയനില്  ആവര്ത്തനിചയ്
ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തതഭായനി  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യെലപടുന്നേ മരുനകേലള  കേരനിമ്പടനികേയനി
ലുളലപടുത്തനി  തുടര്നള്ള  പര്കചസുകേളനില്  നനിനലാം  ആയവ  ഒഴനിവഭാക്കഭാറുണയ്.
മഭാത്രമല,  പരഭാതനികേളുലട അടനിസഭാനത്തനില് സമയ  ബന്ധനിതമഭായനി അകനസഷേണലാം നടത്തനി
സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചയ്  മരുനകേള ഗുണനനിലവഭാരമുള്ളവയഭാകണഭാ എന്നേയ് ഡ്രെഗ്സയ്
കേണ്കടഭാള വകുപ്പുലാം ഉറപ്പു വരുത്തുനണയ്.

( ഡനി) നനിലവനില്  ഡ്രെഗ്സയ് കേണ്കടഭാള വകുപനിനയ് കേതീഴനില് സര്ക്കഭാര് തലത്തനില്
തനിരുവനനപുരത്തുലാം  എറണഭാകുളത്തുലാം  രണയ്  മരുന്നേയ്  പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാകബഭാറടറനി
കേളഭാണുള്ളതയ്.  ഇവനിലട  പ്രതനിവര്ഷേലാം  പതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം  മരുന്നേയ്  സഭാമ്പനിളുകേള
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയയ്  വനികധയമഭാക്കുനണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  മൂന്നേയ്  വര്ഷേലത്ത
കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത മരുനകേള 5%-ത്തനില് തഭാലഴ മഭാത്രമഭാണയ്.
മരുനകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  കൂടുതല്  വനിപുലവലാം  കേര്ശനവമഭാക്കുന്നേതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,  കകേഭാന്നേനി  എന്നേതീ  സലങ്ങളനില്  പുതനിയ
ലകബഭാറടറനികേള  സഭാപനിക്കുന്നേതനിനഭായുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.
ഇങ്ങലന മരുന്നേയ് പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബുകേളുലട എണലാം അ ഞഭാകുന്നേകതഭാടുകൂടനി കകേരള
വനിപണനിയനില് വനിറഴനിക്കുന്നേ ആലകേ ബഭാനഡുകേളുലട  ഏകേകദശലാം പത്തയ്  ശതമഭാനലാം
സഭാമ്പനിളുകേളുലടലയങനിലുലാം ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തഭാന സഭാധനിക്കുന്നേതഭാണയ്.
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(ഇ) സലാംസഭാനത്തയ് വനിറഴനിക്കുലപടുന്നേ 99% മരുനകേളുലാം അനല സലാംസഭാനങ്ങളനില്
നനിര്മ്മേനിക്കലപടുന്നേവയഭാണയ്.  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുലട  കശഖരണലാം,  സലാംഭരണലാം,
കഫഭാര്മുകലഷേന,  ഇന  കപ്രഭാസസയ്  കേസഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള,  അനനിമ  ഉല്പന്നേത്തനിലന്റെ
ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന,  പഭാക്കനിലാംഗയ്,  സലാംഭരണലാം,  വനിതരണലാം എന്നേതീ സങതീര്ണമഭായ
പ്രകനിയയനിലൂലടയഭാണയ് മരുന്നേയ് കരഭാഗനികേളനികലലക്കത്തുന്നേതയ്. മുകേളനില് വനിവരനിചനിരനിക്കുന്നേ ഓകരഭാ
ഘടത്തനിലുലാം കേര്ശനമഭായനി പഭാലനികക്കണ്ടുന്നേ കേഭാരലങ്ങള ഡ്രെഗ്സയ് & കകേഭാലസറനികയ് ആക്ടയ് &
റൂളസനില്  വനിശദമഭായനി  പ്രതനിപഭാദനിക്കുനണയ്.  ഇതയ്  രഭാജലലത്തഭാടഭാലകേയുള്ള  എലഭാ
മരുന്നേയ്  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുലാം  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിചഭാണയ്  മരുന്നേയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന്നേതയ്.
ആയതയ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനികലയഭായനി അതഭാതയ് സലാംസഭാനങ്ങളനിലല ഡ്രെഗ്സയ് കേണ്കടഭാള
വകുപയ്  ഉകദലഭാഗസര്  മരുനല്പഭാദന  ശഭാലകേള  നനിരനരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം
വതീഴകേള ശദയനില്ലപടഭാല് ആയതയ് പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന.   ഗുഡയ്  മഭാനുഫഭാക്ചേറനിലാംഗയ്  പ്രഭാക്ടതീസസയ്  എന്നേറനിയലപടുന്നേ  ഡ്രെഗ്സയ്  &
കകേഭാലസറനികയ്  റൂളസനിലല  ലഷേഡമ്പ്യൂള  എലാം-ല്  പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന്നേ  കമല്പറ ഞ്ഞ
നനിയമങ്ങള  എലഭാലാം  തലന്നേ  കലഭാകേഭാകരഭാഗല  സലാംഘടനയുലടയുലാം  മറയ്  വനികേസനിത
രഭാജലങ്ങളുലടയുലാം  ഗുഡയ്  മഭാനുഫഭാക്ചേറനിലാംഗയ്  പ്രഭാക്ടതീസനിനയ്  ഒപലാം  നനില്ക്കുന്നേതഭാണയ്.
ഇത്തരലാം കേര്ശനമഭായ നനിയനണങ്ങളനിലുലാം നനിരതീക്ഷണങ്ങളനിലുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കലപടുന്നേ
മരുനകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം അവയുലട ലഷേല്ഫയ് സലഫനിലുടനതീളലാം  ഉറപ്പുവരുത്തു
ന്നേതനിനഭായനി ഡ്രെഗ്സയ് കേണ്കടഭാള വകുപയ് നനിരനര പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിവരുന.

ഗുണനനിലവഭാരലാം കുറഞ്ഞ മരുനകേള

278 (1709) ശതീ  .    എന  .    ഷേലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഗുണനനിലവഭാരലാം കുറഞ്ഞ മരുനകേള വനില്ക്കുന്നേതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലുള്ള മരുന്നേയ്  വനില്പന നനിയനനിക്കുവഭാന സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള എലനലഭാമഭാലണന്നേയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഗുണനനിലവഭാരലാം കുറഞ്ഞ മരുനകേള വനില്ക്കുന്നേതയ്   ഡ്രെഗ്സയ് കേണ്കടഭാള
വകുപനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിടനില. എന്നേഭാല് ഗുണനനിലവഭാരലാം വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായനി
ഉറപഭാക്കനി വനിപണനിയനിലലത്തനിക്കുന്നേ ഉല്പന്നേങ്ങള അവയുലട ലഷേല്ഫയ് സലഫനിലുടനതീളലാം
ഗുണനനിലവഭാരലാം പുലര്ത്തുനകണഭാലയന്നേയ് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നേതനിനഭായനി കശഖരനിചയ്  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനയയ് വനികധയമഭാക്കുന്നേ റഭാനഡലാം സഭാമ്പനിളുകേളനില് 5%ത്തനില് തഭാലഴ മഭാത്രലാം
വനിവനിധ കേഭാരണങ്ങളഭാല് നനിശനിത ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തതഭായനി റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യെലപടുനണയ്.
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(ബനി) ഒരു മരുന്നേയ് അതനിനഭായനി നനിഷ്കര്ഷേനിചനിട്ടുള്ള എലഭാ ഗുണനനിലവഭാര മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം

കേര്ശനമഭായനി പഭാലനിലചന്നേയ്  ഉറപയ്  വരുത്തനിയതനിനയ്  കശഷേലാം മഭാത്രകമ വനിപണനിയനില്

എത്തനിക്കുവഭാന  പഭാടുള  എന്നേയ്  ഡ്രെഗ്സയ്  &  കകേഭാലസറനികയ്  ആക്ടനില്  നനിഷ്കര്ഷേനിചനിട്ടുണയ്.

ആയതയ്  ഉറപയ്  വരുത്തുന്നേതനികലയഭായനി  രഭാജലത്തുടനതീളമുള്ള  ഡ്രെഗ്സയ്  കേണ്കടഭാള

ഉകദലഭാഗസര്  മരുനല്പഭാദനശഭാലകേള  നനിരനരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  വതീഴകേള

ശദയനില്ലപടഭാല് ആയതയ് പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം

ലചേയ്യുന. ഇപ്രകേഭാരലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേ  ഓകരഭാ ബഭാചയ്  മരുനകേളുലടയുലാം ഗുണനനിലവഭാര

പരനികശഭാധന  നനിര്മ്മേഭാണ  ഘടങ്ങളനില്  തലന്നേ  ഉറപഭാക്കനിയ  കശഷേമഭാണയ്  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള

അതയ്  വനിപണനിയനില്  എത്തനിക്കുന്നേതയ്.  വനിപണനിയനില്  എത്തനിയ കശഷേവലാം  പ്രസ്തുത

മരുനകേളുലട ലഷേല്ഫയ് സലഫനിലന്റെ അവസഭാനഘടലാംവലര നനിശനിത ഗുണനനിലവഭാരലാം

പുലര്ത്തുനലണന്നേയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനികലയയ്  കവണനിയഭാണയ്  ഡ്രെഗ്സയ്  കേണ്കടഭാള

വകുപ്പുകദലഭാഗസര് എലഭാ ജനിലകേളനിലുമുള്ള ലമഭാത്ത/ചേനിലറ ഔഷേധ വലഭാപഭാര സഭാപനങ്ങള,

ആശുപത്രനികേള  (സര്ക്കഭാര്/സസകേഭാരല)  എന്നേനിവനിടങ്ങളനില്  നനിനലാം  റഭാനഡലാം  സഭാമ്പനിളുകേള

കശഖരനിചയ്   പരനികശഭാധനയഭായനി  മരുന്നേയ്  പരനികശഭാധനഭാ ലകബഭാറടറനികേളനികലയയ്  അയയന്നേതയ്.

ഇപ്രകേഭാരലാം സഭാമ്പനിള ലചേയ്യെലപടുന്നേ മരുനകേളനില് ചേനിലതയ് ഭഗൗതനികേ കേഭാരണങ്ങളഭാല്

(അനരതീക്ഷ  ഊഷ്മഭാവയ്,  ഈര്പലാം,  സൂരലപ്രകേഭാശലാം  മുതലഭായവ)  നനിശനിത  ഗുണനനിലവഭാരലാം

ഇലഭാത്തതഭായനി  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യെലപടുനണയ്.  ഇത്തരലാം  മരുനകേളുലട  വനിതരണശലാംഖല

കേലണത്തനി  അവ  വനിപണനിയനില്  നനിനലാം  പനിനവലനിക്കുന്നേതനിനുളള  സതസര  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം,  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളലക്കതനിലര നനിയമഭാനുസൃത നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം

ലചേയ്യുനണയ്.

സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം,  മറയ്  ആകരഭാഗലസഭാപനങ്ങളനിലുലാം

ആവശലമഭായ  മരുനകേള  പര്കചസയ്  ലചേയയ്,  വനിതരണലാം  നടത്തുന്നേ  കകേരള  സലാംസഭാന

ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസയ്  കകേഭാര്പകറഷേന  (ലകേ.എലാം.എസയ്.സനി.എല്.)-ലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാര

പരനികശഭാധനയനില് ആവര്ത്തനിചയ്  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തതഭായനി റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യെലപടുന്നേ

മരുനകേലള  കേരനിമ്പടനികേയനിലുളലപടുത്തനി  തുടര്നള്ള  പര്കചസുകേളനില്  നനിനലാം  ആയവ

ഒഴനിവഭാക്കഭാറുണയ്.  മഭാത്രമല,  പരഭാതനികേളുലട അടനിസഭാനത്തനിലുലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി

അകനസഷേണലാം നടത്തനി സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചയ് മരുനകേള ഗുണനനിലവഭാരമുള്ളവയഭാകണഭാ

എന്നേയ് ഡ്രെഗ്സയ് കേണ്കടഭാള വകുപ്പുലാം ഉറപയ് വരുത്തുനണയ്.
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279 (1710) ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതുജനങ്ങലള വളലരയധനികേലാം  ലതറനിദരനിപനിക്കുന്നേ രതീതനിയനില് മരുനകേളുലട,
പ്രകതലകേനിച്ചുലാം ആയര്കവദ മരുനകേളുലട പരസലങ്ങള പത്ര-ദൃശല-മഭാധലമങ്ങളനില് നല്കുന്നേതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം പരസലങ്ങളലക്കതനിലര ഫലപ്രദമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന
ഡ്രെഗ്സയ്  കേണ്കടഭാള  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  കേഴനിയഭാലത  കപഭാകുന്നേലതന്തുലകേഭാണഭാലണന്നേയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പരസലങ്ങള  വഴനി  ഇത്തരലാം  മരുനകേള  വനില്ക്കുന്നേ  ഔഷേധ
നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളലക്കതനിലര  നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം സലാംസഭാനത്തയ്  ആയുര്കവദ
മരുനകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരപരനികശഭാധന കേര്ശനമഭാക്കുന്നേതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണയ്. പരസല നനിയമ ലലാംഘനത്തനിലനതനിലര ഡ്രെഗ്സയ് കേണ്കടഭാള
വകുപയ്  ഫലപ്രദമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.  ഇത്തരത്തനില്  നടപടനി
സസതീകേരനിച 142 കകേസ്സുകേള കകേരളത്തനിലല വനിവനിധ കകേഭാടതനികേളനില് നടന വരുന.
പരസല നനിയമത്തനിലന്റെ കേതീഴനില് വരുന്നേ  56  കരഭാഗങ്ങളുലട കപരയ് അകലഭാപതനി നഭാമങ്ങള
ആയതനിനഭാലുലാം ടനി കരഭാഗങ്ങളനില് ഉളലപടഭാത്ത മറ്റു കരഭാഗങ്ങളുലാം  ആയുര്കവദ കപരുകേളുലാം
കചേര്ത്തയ് നനിയമത്തനിലന്റെ ചേനില പഴുതുകേള ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണയ്  പരസലങ്ങള ലചേയ
വരുനണയ്. മഭാത്രമല പരസല നനിയമ ലലാംഘനത്തനിലന്റെ ശനിക്ഷ വളലര പരനിമനിതമഭായതനിനഭാല്
ഇതയ്  ആവര്ത്തനിക്കഭാനുള്ള പ്രവണതയുലാം കേണ്ടു വരുന.  ആയതനിനഭാലഭാണയ്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള
പരസലങ്ങലള പൂര്ണമഭായനി നനിയനനിക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാലത വരുന്നേതയ്.

(സനി)  ഡ്രെഗ്സയ് & മഭാജനികേയ്  ലറമഡതീസയ് (ഒബ്ജക്ഷനബനിള അഡസര്സടലസന്റെയ്) ആക്ടയ്
1954  പ്രകേഭാരമുള്ള  നനിയമ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുനണയ്.  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപഭാക്കുന്നേതനിനയ് മരുനകേളുലട സഭാമ്പനിള കശഖരനിചയ് പരനികശഭാധനിക്കുനണയ്.  ഇതനിനഭായനി
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  പരനികശഭാധനഭാ വനിഭഭാഗത്തനില് അധനികേമഭായനി
അനലനിസ്റ്റുകേലള  നനിയമനിക്കുന്നേതനിനുലാം  നൂതന  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നേതനിനുമുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
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കേഭാക്കനഭാടയ് ജനിലഭാ കഹഭാമനികയഭാ ആശുപത്രനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

280 (1711) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഭാക്കനഭാടയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേ ജനിലഭാ കഹഭാമനികയഭാ ആശുപത്രനി ലകേടനിടത്തനിലന്റെ

ഒന്നേഭാലാംഘട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  ഇതനിലന്റെ  രണഭാലാംഘട

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി തുകേ അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇതനിനഭായനി എന്നേകത്തക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നേയ്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേഭാക്കനഭാടയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേ ജനിലഭാ കഹഭാമനികയഭാ ആശുപത്രനി ലകേടനിടത്തനിലന്റെ

രണഭാലാം  ഘട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  വനിശദമഭായ

ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിയന്നേ മുറയയ്  ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നേതഭാണയ്.

പ്രകൃതനി ചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള

281 (1712) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് കൂടുതല് പ്രകൃതനി ചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നേ

കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രകൃതനി  ചേനികേനിത  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നേതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നേയ്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇതു സലാംബന്ധനിച ലപ്രഭാകപഭാസല് ലഭനിക്കുന്നേ മുറയയ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നേതഭാണയ്.

(ബനി)   എലഭാ  ജനിലഭാ  ആയുര്കവദ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  പ്രകൃതനി  ചേനികേനിതഭാ

യണനിറ്റുകേള  നനിലവനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുകേയുലാം  തഭാല്കേഭാലനികേ  അടനിസഭാനത്തനില്

ഒരു കഡഭാക്ടലറ നനിയമനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  50  കേനിടക്കകേളുള്ള വര്ക്കല പ്രകൃതനി

ചേനികേനിതഭാ ആശുപത്രനി  100  കേനിടക്കകേളഭായനി  ഉയര്ത്തഭാനുള്ള ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാര്

പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപയ് സകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്നേ വനിഷേയങ്ങള

282 (1713) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേതനിനു കശഷേലാം ആറന്മുള നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലത്തനില് സഭാമൂഹല കക്ഷമ വകുപയ് ലലകേകേഭാരലലാം ലചേയനിട്ടുള്ള വൃദജനപരനിപഭാലനവലാം,

പതീഡനവലാം,  ബഭാലപതീഡനവലാം  സലാംബന്ധനിച  കകേസ്സുകേള  ഏലതഭാലക്കയഭാണയ്;  ഈ

കകേസ്സുകേളനില് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലനഭാലക്കലയന്നേയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് സഭാമൂഹല കക്ഷമ വകുപയ് ലലകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്നേ വനിഷേയങ്ങള

എലനഭാലക്കയഭാണയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആറന്മുള നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ സഭാമൂഹല കക്ഷമ

വകുപനിനയ്  കേതീഴനിലുള്ള അഗതനി  മന്ദനിരങ്ങള ഏലതഭാലക്കയഭാണയ്;  ഇവനിടങ്ങളനില് നനിലവനില്

എത്ര കപലര പഭാര്പനിചനിട്ടുണയ്; ഇവര് ആലരഭാലക്കയഭാണയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേതനിനു കശഷേലാം ആറന്മുള നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലത്തനില് നനിനലാം വൃദജന പരനിപഭാലനവലാം പതീഡനവമഭായുലാം ബന്ധലപട കകേസ്സുകേലളഭാനലാം

സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിലന്റെ പത്തനലാംതനിട ജനിലഭാ ആഫതീസനില് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിടനില.

എന്നേഭാല്  ജനിലയനിലല  2  ലമയനിന്റെനനസയ്  ലലടബമ്പ്യൂണലുകേളഭായ  തനിരുവല,  അടൂര്

ആര്.ഡനി.ഒ.  ആഫതീസുകേളനില്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ  കകേസ്സുകേള  സലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം

ചുവലട കചേര്ക്കുന :

കമ
നമ്പര്

ലമയനിന്റെനനസയ്
സടബമ്പ്യൂണലനിലന്റെ

കപരയ്

റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയ

കകേസ്സുകേളുലട
എണലാം

സസതീകേരനിച നടപടനി

പരനിഹരനിചതയ് നടപടനി
തുടരുന്നേതയ്

1 തനിരുവല 7 5 2

2 അടൂര് 9 6 3

         ആലകേ 16 11 5
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ബഭാല  പതീഡനവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  സചേല്ഡയ്  ലവല്ലഫയര്  കേമ്മേനിറനി
മുനപഭാലകേ വന്നേ കകേസ്സുകേള സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന  :

നഭാളനിതുവലര റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയ കകേസ്സുകേളുലട എണലാം

സസതീകേരനിച നടപടനി

18 കകേസ്സുകേള  കപഭാലതീസനികലയയ്  ലറഫര്  ലചേയ്യുകേയുലാം
4  കുടനികേലള സഭാപനത്തനില് പ്രകവശനിപനിക്കുകേയുലാം
14 കുടനികേലള രക്ഷനിതഭാക്കളലക്കഭാപലാം അയയകേയുലാം
ലചേയ.  എലഭാ  കകേസ്സുകേളനിലുലാം  കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗയ്
നല്കുകേയുലാം ലചേയ.

(ബനി)  കുടനികേള, സതീകേള, ദുര്ബലര്, വൃദര്, കേഗൗമഭാരക്കഭാരഭായ ലപണ്കുടനികേള,
മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  വനിമുക്തനി  കനടനിയനിട്ടുലാം  വതീട്ടുകേഭാര്  സസതീകേരനിക്കഭാത്തവര്  തുടങ്ങനിയ
വനിഭഭാഗങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണവലാം പരനിചേരണവലാം കക്ഷമവലാം വനികേസനവലാം പുനരധനിവഭാസവമഭാണയ്
സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിലന്റെ ലക്ഷലലാം. കൂടഭാലത പ്രധഭാനലപട സഭാമൂഹലനതീതനി നനിയമങ്ങളഭായ
ജൂവസനല് ജസതീസയ് (കുടനികേളുലട സലാംരക്ഷണവലാം സുരക്ഷനിതതസവലാം) ആക്ടയ്, സതീധന
നനികരഭാധന നനിയമലാം, ലപ്രഭാകബഷേന ഓഫയ് ഒലഫകന്റെഴയ് ആക്ടയ്, ഗഭാര്ഹനികേ പതീഡനത്തനില് നനിനലാം
സതീകേലള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നേ  നനിയമലാം,  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുലടയുലാം  മുതനിര്ന്നേ  പഗൗരന്മഭാരുലടയുലാം
പരനിപഭാലനവലാം കക്ഷമവലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേ നനിയമലാം തുടങ്ങനിയവ ശരനിയഭായ രതീതനിയനില്
നടപനിലഭാക്കലപടുനലവന്നേയ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതയ് സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപഭാണയ്.  കൂടഭാലത
കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമനകേളുലട  സഭാമൂഹല  കക്ഷമ  പദതനികേളുലട  നടത്തനിപ്പുലാം
ഗവണ്ലമന്റെനിതര  സലാംഘടനകേളുലട  സഭാമൂഹലകക്ഷമ  പദതനികേളക്കയ്  പനിനതുണയുലാം
സഹഭായവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപയ്  നല്കേനിവരുന.  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിനയ്  കേതീഴനില്
സഭാമൂഹല നതീതനി ഡയറക്ടകററ്റുലാം കൂടഭാലത തഭാലഴപറയുന്നേ സഭാപനങ്ങളുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന.

1. കകേരള സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ മനിഷേന

2. കകേരള സലാംസഭാന വനനിതഭാ കേമ്മേതീഷേന

3. നഭാഷേണല് ഇനസനിറമ്പ്യൂടയ് ഓഫയ് സതീചയ് & ഹനിയറനിലാംഗയ്

4. കകേരള സലാംസഭാന വനനിതഭാ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷേന

5. കകേരള സലാംസഭാന കുടനികേളുലട കക്ഷമ കേഗൗണ്സനില്

6. കകേരള സലാംസഭാന സഭാമൂഹലകക്ഷമ കബഭാര്ഡയ്.
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7. കകേരള സലാംസഭാന വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ കകേഭാര്പകറഷേന

8. കേമ്മേതീഷേണകററയ് കഫഭാര് കപഴണ്സയ് വനിത്തയ് ഡനിലസബനിലനിറതീസയ്.

9. ഓര്ഫകനജയ് കേണ്കടഭാള കബഭാര്ഡയ്.

10. കകേരള സലാംസഭാന ബഭാലഭാവകേഭാശ സലാംരക്ഷണ കേമ്മേതീഷേന

സഭാമൂഹലനതീതനി ഡയറക്ടകററനില് സകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്നേ പ്രധഭാന വനിഷേയങ്ങള

സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള  അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

1.  കകേരള സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ മനിഷേന

സമൂഹത്തനില്  അവശത  അനുഭവനിക്കുന്നേ  എലഭാ  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുലടയുലാം

കക്ഷമത്തനിനുലാം  സുരക്ഷയമഭായനി  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനി

വരുന.  പദതനികേള അനുബന്ധലാം II ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

2. കകേരള സലാംസഭാന വനനിതഭാ കേമ്മേതീഷേന

കകേരളത്തനില് സതീകേളുലട ജതീവനിതഭാവസ ലമചലപടുത്തുകേ, അവര്ക്കയ് കനലരയുള്ള

അതനികമങ്ങള തടയുകേ എന്നേനിവയഭാണയ് പ്രധഭാന ലക്ഷലങ്ങള.  അദഭാലത്തുകേള,

ഗകവഷേണ പഠനങ്ങള, വനിവഭാഹപൂര്വ കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗയ്, കേലഭാലയകജലഭാതനി,

നനിര്ദനര്ക്കുലാം  പടനികേവനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുലാം  സഗൗജനല  ഡനി.എന.എ.  പരനികശഭാധന,

കഷേഭാര്ടയ് കസ കഹഭാലാം, കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള തുടങ്ങനിയവ നടത്തനി

വരുന.

3.  നഭാഷേണല് ഇനസനിറമ്പ്യൂടയ് ഓഫയ് സതീചയ്   &   ഹനിയറനിലാംഗയ്

സലാംസഭാരകശഷേനിയുലാം  കകേളവനികശഷേനിയുലാം  ഇലഭാത്തവരുലട  സമഗ്രമഭായ

പുനരധനിവഭാസമഭാണയ്  പ്രധഭാന  ലക്ഷലലാം.  കകേളവനികശഷേനി  വനിലയനിരുത്തല്,

സലാംസഭാരകശഷേനി  പുനനഃസഭാപനിക്കല്,  സതീചയ്  ലതറഭാപനി  തുടങ്ങനിയവയഭാണയ്

പ്രധഭാന പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

4.  കകേരള സലാംസഭാന വനനിതഭാ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷേന

സതീകേളുലട  കക്ഷമത്തനിനുലാം  വനികേസനത്തനിനുലാം  ഉതകുന്നേ  പദതനികേളുലട

രൂപതീകേരണത്തനിനുലാം നനിര്വഹണത്തനിനുമഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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5.  കകേരള സലാംസഭാന കുടനികേളുലട കക്ഷമ കേഗൗണ്സനില്

ശനിശുക്കളുലട ജനനത്തനിനയ് മുമ്പുലാം കശഷേവമുള്ള കക്ഷമവലാം തഭാല്പരലവലാം മുന
നനിര്ത്തനി വനിവനിധ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപഭാക്കനി വരുന.  ദലത്തടുക്കല്
കകേന്ദ്രങ്ങള,  അമ്മേലത്തഭാടനിലുകേള,  അലാംഗനവഭാടനി  പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള
എന്നേനിവ ശനിശുകക്ഷമ സമനിതനിയുലട കേതീഴനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന.

6.  കകേരള സലാംസഭാന സഭാമൂഹലകക്ഷമ കബഭാര്ഡയ്.

കകേന്ദ്ര സഭാമൂഹലകക്ഷമ കബഭാര്ഡനിലന്റെ കേതീഴനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  സന്നേദ
സലാംഘടനകേളക്കയ് സഹഭായങ്ങള നല്കേനി കുടനികേളുലട കക്ഷമത്തനിനയ് കവണനിയുലാം
സതീശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ  സലാംഘടനകേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള
ശക്തനിലപടുത്തുകേയഭാണയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ ലക്ഷലലാം.

7. കകേരള സലാംസഭാന വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ കകേഭാര്പകറഷേന.

ശഭാരതീരനികേവലാം മഭാനസനികേവമഭായ ലവല്ലുവനിളനി കനരനിടുന്നേവരുലട പുനരധനിവഭാസത്തനിനുലാം
അവരുലട ജതീവനിത നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുന്നേതനിനുലാം ആവശലമഭായ പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  പ്രധഭാന പദതനികേള ചുവലട പറയുന :

1. അലാംഗസവകേലലമുള്ളവര്ക്കയ് ആവശലമഭായ ലലടലലസക്കനിള, വതീല് ലചേയര്,
കൃത്രനിമ സകേകേഭാലുകേള,  വഭാക്കര്,  കചസയ്,  കേണട,  ശവണസഹഭായനി
തുടങ്ങനിയ ഉപകേരണങ്ങളുലട സഗൗജനല വനിതരണലാം.

2. അലാംഗസവകേലലമുള്ളവര്ക്കയ് കവണ  സഹലടകേയ് ലനിമ്പയ്, ഇലകകഭാണനികേയ്
വതീല് ലചേയര്,  ലഭാപയ് കടഭാപയ് തുടങ്ങനിയ ആധുനനികേ ഉപകേരണ വനിതരണലാം,
സസഡയ് വതീല് ഘടനിപനിച സ്കൂടര് വനിതരണലാം എന്നേനിവ മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കയ്
വനികധയമഭായനി.

3. അലാംഗസവകേലലമുള്ളവര്ക്കുള്ള  സസയലാം  ലതഭാഴനില്  പദതനി  (ബഭാങയ്
കലഭാണ്  സബ്സനിഡനി),  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  എന.എചയ്.
എഫയ്.ഡനി.സനി. വഭായഭാ സബ്സനിഡനി.

4. അലാംഗസവകേലലമുള്ളവര്ക്കുള്ള കുടനികേളക്കയ് സനിര നനികക്ഷപ പദതനി.

5. ജനിലയനില് ഉയര്ന്നേ മഭാര്ക്കയ് കനടുന്നേ അലാംഗസവകേലലമുള്ള വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്
ലപ്രഭാഫനിഷേലനസനി അവഭാര്ഡയ്.

6. സസയലാം സഹഭായ സലാംഘങ്ങളുലട പരനികപഭാഷേണലാം, അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കയ്
കബഭാധവല്ക്കരണലാം മുതലഭായവ.
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8. കേമ്മേതീഷേണകററയ് കഫഭാര് കപഴണ്സയ് വനിത്തയ് ഡനിലസബനിലനിറതീസയ്

അലാംഗപരനിമനിതരുലട  സമ്പൂര്ണ  പുനരധനിവഭാസലാം  ഉറപഭാക്കഭാനുലാം  അവരുലട
അവകേഭാശങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നേതനിനുമഭായനി  1995-ലല  കകേന്ദ്ര  വനികേലഭാലാംഗ
നനിയമപ്രകേഭാരലാം രൂപതീകേ സൃതമഭായനി.  വനിവനിധ വകുപ്പുകേള മുകഖന അലാംഗപരനിമനിതരുലട
കക്ഷമത്തനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് നടപഭാക്കനിവരുന്നേ കക്ഷമപദതനികേള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേ,
അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കുള്ള  കസവനപദതനികേള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകേ,  ഗകവഷേണലാം,
കബഭാധവല്ക്കരണ കേലഭാമ്പുകേള, ലസമനിനഭാറുകേള എന്നേനിവ സലാംഘടനിപനിക്കുകേ
തുടങ്ങനിയവയഭാണയ് പ്രധഭാന പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

9.  ഓര്ഫകനജയ് കേണ്കടഭാള കബഭാര്ഡയ്

ഓര്ഫകനജയ്  &  അതര്  ചേഭാരനിറബനിള  കഹഭാലാംസയ്  (സൂപര്  വനിഷേന  &
കേണ്കടഭാള) ആക്ടയ്, കപഴണ്സയ് വനിത്തയ് ഡനിലസബനിലനിറതീസയ് ആക്ടയ് എന്നേനിവ
പ്രകേഭാരലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുകേയുലാം
ഇത്തരലാം സഭാപനങ്ങളക്കയ് ഗ്രഭാന്റെയ് ഇന എയ്ഡയ് നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

10. കകേരള സലാംസഭാന ബഭാലഭാവകേഭാശ സലാംരക്ഷണ കേമ്മേതീഷേന

ബഭാലഭാവകേഭാശങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നേതനിനുകവണനി നനിലവനിലുള്ള ഏതയ്  നനിയമത്തനിലുമുള്ള
വലവസകേള പരനികശഭാധനിക്കുന്നേതനിനുലാം അവ ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കു
ന്നേതനിനഭാവശലമഭായ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുന്നേതനിനുമുള്ള അധനികേഭാരലാം
ബഭാലഭാവകേഭാശ ലലാംഘനവലാം നനികഷേധവലാം സലാംബന്ധനിച കകേസ്സുകേള അകനസഷേണ
വനിചേഭാരണ ലചേയ്യുന്നേതനിനുലാം അത്തരലാം കകേസ്സുകേളനില് കപ്രഭാസനികേദ്യുഷേന നടപടനികേള
തുടങ്ങുന്നേതനിനയ്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുന്നേതനിനുള്ള  അധനികേഭാരലാം,  ഉചേനിതമഭായ
കകേസ്സുകേളനില്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുവഭാന  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുന്നേതനിനുള്ള
അധനികേഭാരലാം എന്നേനിവ ബഭാലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷേനനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭാണയ്.

(സനി)  ആറന്മുള  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കകേഭാഴകഞരനിയനില് സഭാമൂഹലനതീതനി
വകുപനിലന്റെ  ഗവ.  മഹനിളഭാ  മന്ദനിരലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  ഈ  സഭാപനത്തനില്
18 വയസ്സനിനയ് തഭാലഴയുള്ള 22 ലപണ്കുടനികേളുലാം 18 വയസ്സനിനയ് മുകേളനിലുള്ള 35 സതീകേളുലാം
ഉളലപലട  57  കപര്  തഭാമസക്കഭാരഭായനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത  ഓര്ഫകനജയ്  കേണ്കടഭാള
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട  10  അഗതനി  മന്ദനിരങ്ങളുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.
വനിശദ  വനിവരങ്ങള  അനുബന്ധലാം  III ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* പ്രസ്തുത  അഗതനി
മന്ദനിരങ്ങളനില് പഭാര്പനിചനിട്ടുള്ള അകനവഭാസനികേള ആലരഭാലക്കയഭാലണനള്ള വനിവരലാം
അനുബന്ധലാം IV ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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നനിര്ഭയ പദതനി

283 (1714) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷേഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജയ് :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലമതനിലരയുള്ള  സലലാംഗനികേഭാതനികമങ്ങള  തടയഭാന
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  'നനിര്ഭയ'  പദതനിലയക്കുറനിചയ്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സതീകേളക്കുലാം  ലപണ്കുടനികേളക്കുലാം  സമൂഹത്തനില്  സുരക്ഷയനിലഭാത്ത
സനിതനി  മഭാറനിലയടുക്കഭാനഭായനി  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഇടലപടലുകേള  എലനഭാലക്കലയന്നേയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അതനികമത്തനിനയ്  ഇരയഭാകുന്നേവലര  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം  കുറവഭാളനികേലള
നനിയമത്തനിലന്റെ മുനപഭാലകേ ലകേഭാണ്ടുവരുന്നേതനിനുലാം ഏതുതരത്തനിലുള്ള ഇടലപടലുകേള
നടത്തുലമന്നേയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ വനിഷേയലാം സകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്നേ വനിവനിധ തലങ്ങളനിലുള്ള സമനിതനികേളുലട
പ്രവര്ത്തനലാം ഫലഅ്രപദമഭായനി നടക്കുനകണഭാ എന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 18  അലാംഗ എകനികേമ്പ്യൂടനിവയ്  കേമ്മേനിറനി  നനിര്ഭയ പദതനിയുലട അവകലഭാകേനലാം
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് നടത്തഭാറുണയ്.  നനിര്ഭയ പദതനിയുലട പ്രധഭാനലപട  4  കമഖലകേളനില്
നടപനിലഭാക്കനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  സതീകേളുലടയുലാം  കുടനികേളുലടയുലാം  കക്ഷമവലാം  സുരക്ഷയുലാം ഉറപയ്  വരുത്തുന്നേതനിനയ്
നനിര്ഭയ ലസല് മുകഖന ചുവലട പറയുന്നേ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

1. വണ് കസഭാപയ് ലസന്റെറുകേള :

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാലട തനിരുവനനപുരലാം,  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറലാം,
വയനഭാടയ്,  കേണ്ണൂര്  എന്നേതീ  ജനിലകേളനില്  അതനികമങ്ങളക്കയ്  വനികധയരഭാകുന്നേ
സതീകേലള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  ആവശലമഭായ  ശഭാരതീരനികേ/മഭാനസനികേ/സവദല

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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സഹഭായലാം,  കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗയ്,  കപഭാലതീസനിലന്റെ സഹഭായലാം,  നനിയകമഭാപകദശലാം,
തഭാല്ക്കഭാലനികേ തഭാമസ സഗൗകേരലങ്ങളക്കയ്  എമര്ജനസനി  ലഷേല്ടര് കഹഭാലാം
ഉളലപലടയുള്ള സഗൗകേരലങ്ങള നല്കുന്നേതഭാണയ്.

2. കമഭാഡല് ലഷേല്ടര് കഹഭാലാം :

സലലാംഗനികേഭാതനികമങ്ങളക്കയ്  വനികധയരഭായവലര  കൂടുതല്  ലമചലപട
സഭാഹചേരലത്തനില് പരനിചേരനിക്കുന്നേതനിനഭായനി 2 കമഭാഡല് ലഷേല്ടര് കഹഭാമുകേള
സഭാപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

3. ആഫ്ടര് ലകേയര് കഹഭാലാം :

സലലാംഗനികേഭാതനികമങ്ങളക്കയ് വനികധയരഭായനി നനിര്ഭയ ലഷേല്ടര് കഹഭാമുകേളനില്
തഭാമസനിക്കുന്നേവലര ശഭാക്തതീകേരനിചയ് സസഭാശയരഭാക്കുന്നേതനിനുലാം സമൂഹത്തനിലന്റെ
മുഖലധഭാരയനികലയയ് തനിരനിലകേ ലകേഭാണ്ടു വരുന്നേതനിനുമഭായനി ഒരു ആഫ്ടര് ലകേയര്
കഹഭാലാം സഭാപനിക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.  

4. ഉടന ആശസഭാസ ഫണയ്   (Immediate Relief Fund) :

സലലാംഗനികേഭാതനികമങ്ങള,  ആസനി ഡയ് അറഭാക്കയ്,  മറയ്  ഗുരുതരമഭായ അതനികമങ്ങള
എന്നേനിവയയ്  വനികധയരഭാകുന്നേ സതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം അവരുലട  ചേനികേനിതയലാം
മറയ്   ആവശലങ്ങളക്കുമഭായനി ഒരു ഫണയ് ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(സനി)  സലലാംഗനികേഭാതനികമങ്ങളക്കയ് വനികധയരഭാകുന്നേ സതീകേലളയുലാം കുടനികേലളയുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  വനിവനിധ  സന്നേദ  സലാംഘടനകേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട
സലാംസഭാനലത്ത 10 ജനിലകേളനിലഭായനി 12 നനിര്ഭയ  ലഷേല്ടര് കഹഭാമുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന. ഇവരുലട പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭാവശലമഭായ വനിദലഭാഭലഭാസലാം, ലതഭാഴനില് പരനിശതീലനലാം,
കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗയ്,  സവദലസഹഭായലാം, നനിയമസഹഭായലാം എന്നേനിവ ലഷേല്ടര് കഹഭാമുകേളനിലൂലട
നല്കേനി  വരുന.  സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലമതനിലര  ഉണഭാകുന്നേ  സലലാംഗനികേഭാതനികമങ്ങള
റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യെഭാന  24  മണനികര് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ നനിര്ഭയ കടഭാള ഫതീ  ലഹല്പയ്
സലന  1800  425 1400  പ്രവര്ത്തനിപനിച്ചു വരുന.  അതനികമങ്ങളക്കയ്  വനികധയരഭാകുന്നേ
വനനിതകേള/കുടനികേളക്കയ്  ഒരു  കുടക്കതീഴനില്  സഗൗജനല  സവദലസഹഭായലാം,  കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗയ്,
കപഭാലതീസനിലന്റെ സഹഭായലാം,  നനിയമസഹഭായലാം എന്നേനിവ ലഭലമഭാക്കുകേ എന്നേ ഉകദ്ദേശകത്തഭാലട
ആകരഭാഗലവകുപനിലന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  സലാംസഭാനത്തയ്  14  ജനിലകേളനിലഭായനി
21 സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് വണ് കസഭാപയ് സകസനിസയ് ലസല്ലുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന.  അതനികമത്തനിനയ്  വനികധയരഭാകുന്നേവര്ക്കയ്  ശഭാരതീരനികേ/മഭാനസനികേ ശക്തനി പകേര്ന്നേയ്
നല്കേനി കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര ലമഭാഴനി നല്കേഭാന പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേ എന്നേ ഉകദ്ദേശകത്തഭാടുകൂടനി
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കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാലട സലാംസഭാനത്തയ്  5  വണ്കസഭാപയ് ലസന്റെറുകേള
സഭാപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.  ലഷേല്ടര്  കഹഭാമുകേളനിലല
തഭാമസക്കഭാരുലട കകേസ്സുകേള ചേഭാര്ജ്ജയ് ലചേയ്യുവഭാനുലാം എത്രയുലാം കവഗലാം കകേഭാടതനിയനില്
എത്തനിക്കുവഭാനുലാം സതസര  നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.  സലലാംഗനികേഭാതനികമങ്ങളക്കയ്
വനികധയരഭാകുന്നേ സതീകേളുലടയുലാം കുടനികേളുലടയുലാം കകേസ്സുകേള കവഗത്തനില് തതീര്പഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി
തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  എന്നേതീ  ജനിലകേളനിലഭായനി
3  അതനികവഗകകേഭാടതനികേള പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന.

( ഡനി)  കൂടുതല് ജഭാഗ്രതയുള്ള സമൂഹലത്ത വഭാര്ലത്തടുക്കുന്നേതനിനഭായനി തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് നനിലവനിലുള്ള വഭാര്ഡുതല, പഞഭായത്തുതല ജഭാഗ്രതഭാ
സമനിതനികേള ശക്തനിലപടുത്തുന്നേതനിനുകവണനി ടനി സമനിതനികേളനിലല അലാംഗങ്ങളക്കയ് 'കേനില' വഴനി
പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  വരുന.   ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  നനിര്ഭയ  പദതനികേള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നേതനിനുലാം അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുന്നേതനിനുലാം ജനിലഭാ കേളക്ടറുലട അദലക്ഷതയനിലുള്ള
ജനിലഭാ നനിര്ഭയ കേമ്മേനിറനികേള എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  

സചേല്ഡയ് ലവല്ലഫയല് കേമ്മേനിറനികേളുലടയുലാം ജൂവസനല്

ജസനിസ്കബഭാര്ഡുകേളുലടയുലാം പുനനഃസലാംഘടന

284 (1715) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷേയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലത്തനിനയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ജുവസനല് ജസനിസയ് ആക്ടയ് പ്രകേഭാരമുളള സചേല്ഡയ് ലവല്ലഫയര് കേമ്മേനിറനികേളുലാം

ജുവസനല് ജസനിസയ് കബഭാര്ഡുകേളുലാം പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. ജുവസനല് ജസനിസയ് ആക്ടയ് പ്രകേഭാരമുള്ള സചേല്ഡയ് ലവല്ലഫയര്

കേമ്മേനിറനികേളനിലലയുലാം  ജുവസനല്  ജസനിസയ്  കബഭാര്ഡുകേളനിലലയുലാം  അലാംഗങ്ങലള

ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നേതനിനഭായനി റനിട.  സഹകക്കഭാടതനി ജ ഡ് ജനി ശതീ.  ജസനിസയ് ദനികനശന

ലകേ.ലകേ.  അദലക്ഷനഭായനി  ലസലക്ഷന  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചയ്  ഗസയ്  വനിജ്ഞഭാപനലാം

പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  സചേല്ഡയ് ലവല്ലഫയര് കേമ്മേനിറനികേളനിലലയുലാം ജുവസനല്  ജസനിസയ്

കബഭാര്ഡുകേളനിലലയുലാം അലാംഗങ്ങളുലട കയഭാഗലതയുലാം മറ്റുലാം നനിശയനിച്ചു ലകേഭാണ്ടുള്ള ചേടലാം

തയ്യെഭാറഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

878/17

195/2020
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കപഭാറനി വളര്ത്തല് പദതനി

285 (1716) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷേലാംസതീര് :
ശതീ  .   ബനി  .    സതലന : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  ജനില  ശനിശുകക്ഷമ  യണനിറ്റുകേള
നടത്തുന്നേ 'കപഭാറനി വളര്ത്തല് പദതനി'യുലട ലക്ഷലങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണയ്;

(ബനി) എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ് ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ നടപടനികമങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുടുലാംബങ്ങളനിലല പ്രതനികൂല സഭാഹചേരലലാം കേഭാരണലാം മഭാതഭാപനിതഭാക്കകളഭാലടഭാപകമഭാ
മറ്റു ബന്ധുക്കകളഭാലടഭാപകമഭാ ജതീവനിക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്ത കുടനികേളക്കയ് അവലര സസതീകേരനിക്കഭാന
തയ്യെഭാറുലാം  പ്രഭാപ്തനിയുമുള്ള  മറ്റു  കുടുലാംബങ്ങളനില്  സകനഭാഷേപൂര്വലാം  ജതീവനിക്കഭാന
അവസരലമഭാരുക്കനി ലകേഭാടുക്കുകേയഭാണയ് കപഭാറനി വളര്ത്തല് പദതനിയുലട ലക്ഷലലാം.

(ബനി)  സമ്മേര് ലവകക്കഷേന സമയത്തയ് ചേനില ജനിലകേളനില് ലവകക്കഷേന കപഭാറനി
വളര്ത്തല് പദതനി  പരതീക്ഷനിച്ചുകനഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  ചേനില്ഡ്രെനസയ്  കഹഭാമുകേളനില്
നനിനലാം ലവകക്കഷേന കപഭാറനി വളര്ത്തല് പദതനി അനുസരനിചയ്  മറയ്  കുടുലാംബങ്ങളനില്
സലാംരക്ഷനിക്കലപട  കുടനികേളക്കയ്  ആഹഭാദകേരമഭായ  രതീതനിയനില്  ലവകക്കഷേന  കേഭാലലാം
ലചേലവഴനിക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതയ് കുടനികേളക്കയ് മഭാത്രമല അവലര തഭാല്പരലപൂര്വലാം
സലാംരക്ഷനിച  കഫഭാസര്  രക്ഷനിതഭാക്കളക്കുലാം  ആഹഭാദകേരമഭായനിരുന.  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ
110  കുടനികേലള  ലവകക്കഷേന  കപഭാറനി  വളര്ത്തല്  പദതനിക്കയ്  നല്കേനി.  അതനില്
97 കുടനികേള വനിജയകേരമഭായനി കപഭാറനി വളര്ത്തല് കേഭാലയളവയ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.

(സനി) 1. കപഭാറനി  വളര്ത്തല്  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള  അനുമതനി
അതതയ് ജനിലയനിലല സനി.ഡബമ്പ്യൂ.സനി.യനില് നനിനലാം വഭാങ്ങണലാം.

2. സനി.ഡബമ്പ്യൂ.സനി.യുലട അനുമതനി ലഭലമഭായഭാല് കപഭാറനി വളര്ത്തല്
പദതനിക്കയ് നനികയഭാഗനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നേ കുടനികേലള കേണ്ടു പനിടനിക്കണലാം.

3. കുടനികേളക്കയ് ഹ്രസസകേഭാലയളവനികലയയ് എലഭാവനിധ സലാംരക്ഷണവലാം
നലനി  സകനഭാഷേകേരമഭായനി  ജതീവനിതലാം  നല്കേഭാന  തഭാല്പരലവലാം
പ്രഭാപ്തനിയുമുള്ള രക്ഷനിതഭാക്കലള കേലണത്തണലാം.

878/17
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4. കുടനികേലള  ഏലറടുത്തയ്  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  തഭാല്പരലലാം  പ്രകേടനിപനിച

രക്ഷനിതഭാക്കലളക്കുറനിചയ്  വനിശദമഭായനി  അകനസഷേണലാം  നടത്തനി

അവരുലട സലാംരക്ഷണയനില് കുടനികേള സുരക്ഷനിതരഭായനിരനിക്കുലമന്നേയ്

ഉറപയ് വരുത്തണലാം.

5. സനി.ഡബമ്പ്യൂ.സനി.-യുലട  അനുമതനി  വഭാങ്ങനി  കുടനികേലള  കപഭാറനി

വളര്ത്തല് പദതനിക്കയ് നനികയഭാഗനിക്കണലാം.

6. കപഭാറനി  വളര്ത്തല്  പദതനിക്കയ്  വനിടുന്നേതനിനയ്  മുമ്പയ്  കുടനികേളുലട

ആകരഭാഗലസനിതനി  വനിലയനിരുത്തണലാം.   കുടനികേളക്കയ്

ആവശലമഭായ കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗുലാം നലണലാം.

7. കുടനികേലള കപഭാറനി വളര്ത്തല് പദതനി പ്രകേഭാരലാം കുടുലാംബങ്ങളനില്

വനിടഭാല്  ഡനി.സനി.പനി.യു.-വനിലല  ഉകദലഭാഗസരുലട  സൂക്ഷ്മനനിരതീക്ഷണലാം

അതലഭാവശലമഭാണയ്.  ഡനി.സനി.പനി.യു-വനിലല  ഉകദലഭാഗസര് കമമഭായനി

കുടുലാംബങ്ങള സന്ദര്ശനികക്കണതുലാം കഫഭാസര് രക്ഷനിതഭാക്കകളഭാലടഭാപലാം

കേഴനിയുന്നേ കുടനികേള സുരക്ഷനിതരഭാണയ് എന്നേയ് ഉറപയ് വരുകത്തണതുമഭാണയ്.

8. കപഭാറനി വളര്ത്തല് പദതനിയനില് കേഴനിയുന്നേ കുടനികേലളക്കുറനിച്ചുള്ള

റനികപഭാര്ടയ് ആഴകതഭാറുലാം സനി. ഡബമ്പ്യൂ.സനി.യലാം സഭാപന സൂപ്രണനിനുലാം

നല്കേണലാം.

9. കപഭാറനി വളര്ത്തല് പദതനി പ്രകേഭാരലാം മറ്റു കുടുലാംബങ്ങളനില് കേഴനിയുന്നേ

കുടനികേലള  സന്ദര്ശനിക്കഭാന  അവരുലട  യഥഭാര്ത  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളക്കയ്

സഗൗകേരലലാം ഉണഭാക്കനിലക്കഭാടുക്കണലാം.

10. കപഭാറനി  വളര്ത്തല് പദതനി ആരുലാം ദുരുപകയഭാഗലാം  ലചേയ്യുന്നേനിലഭാലയന്നേയ്

ജനിലഭാ ശനിശുസലാംരക്ഷണ ഓഫതീസര് ഉറപ്പു വരുത്തണലാം.

11. കപഭാറനി വളര്ത്തല് പദതനിക്കയ് വനിടനിട്ടുള്ള കുടനികേളുലട വലക്തനിഗത

ശദ  പദതനി  (Individual  Care  Plan)യനില്  ആവശലമഭായ

കരഖലപടുത്തല് വരുത്തണലാം.

12. സഭാപന  സൂപ്രണയ്  അടുത്തുകൂടുന്നേ  മഭാകനജനിലാംഗയ്  കേമ്മേനിറനിയനില്

ഇക്കഭാരലലാം അവതരനിപനിക്കുകേയുലാം കപഭാറനി വളര്ത്തല് പദതനിക്കയ്

വനിടനിട്ടുള്ള കുടനികേളുലട അവസ അറനിയനിക്കുകേയുലാം കവണലാം.
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സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനില് പഞനിലാംഗയ്

286 (1717) ശതീ  .    ഷേഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനില് പഞനിലാംഗയ്  നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുള്ള ഉത്തരവനിലന്റെ

കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  വകുപനിനയ്  കേതീഴനില്  പഞനിലാംഗയ്  ലമഷേതീന  സഭാപനിചതുലാം

സഭാപനിക്കഭാത്തതുമഭായ സഭാപനങ്ങളുലട കേണക്കയ് ജനില തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനില് പഞനിലാംഗയ് ലമഷേതീന സഭാപനിചനിട്ടുള്ള സഭാപനങ്ങളനില്

പഞനിലാംഗയ് ലചേയ്യെഭാത്ത ജതീവനക്കഭാരുകണഭാ;  ഇവര് ഏതയ് വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്നേ ജതീവനക്കഭാരഭാണയ്;

ഇവരുലട  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കയ്  ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;  ഇവരുലട  കപരനില്

എലനങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസസ്തുത  വകുപനിനയ്  കേതീഴനിലുളള  പഞനിലാംഗയ്  ലമഷേതീന  സഭാപനിക്കഭാത്ത

സഭാപനങ്ങളനില്, അതയ് സഭാപനിക്കുവഭാന കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) ടനി വകുപനിനയ് കേതീഴനിലുള്ള സഭാപനങ്ങളനില് പഞനിലാംഗയ് ലമഷേതീന സഭാപനിചതനിനയ്

ഇതുവലര എനയ് തുകേ ലചേലവഭായനിട്ടുലണന്നേയ് ജനില തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1-7-2013  തതീയതനിയനിലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  322/2013/സഭാ.നതീ.വ.  ഉത്തരവയ്

പ്രകേഭാരലാം സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനില് ബകയഭാലമടനികേയ്  പഞനിലാംഗയ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്

(പകേര്പയ് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന)*

(ബനി) 

കമ
നമ്പര്

ജനില പഞനിലാംഗയ് ലമഷേതീന
സഭാപനിച

ആഫതീസുകേള

പഞനിലാംഗയ് ലമഷേതീന
സഭാപനിക്കഭാത്ത
ആഫതീസുകേള

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

1 തനിരുവനനപുരലാം 29 9

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(1) (2) (3) (4)

2 ലകേഭാലലാം 22 5

3 പത്തനലാംതനിട 13 3

4 ആലപ്പുഴ 16 6

5 കകേഭാടയലാം 17 4

6 ഇടുക്കനി 14 1

7 എറണഭാകുളലാം 24 7

8 തൃശ്ശൂര് 24 6

9 പഭാലക്കഭാടയ് 22 3

10 മലപ്പുറലാം 30 5

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 22 12

12 വയനഭാടയ് 9 3

13 കേണ്ണൂര് 22 6

14 കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 13 2

          ആലകേ 277 72

(സനി)  ഉണയ്,  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനില്  കക്ഷമ  സഭാപനങ്ങളനിലല
ജതീവനക്കഭാരുലാം,  ഫതീല്ഡയ്  സഭാഫയ്  ആയ ഐ.സനി.ഡനി.എസയ്.  സൂപര്സവസര്മഭാരുലാം
നനിലവനില് പഞയ്  ലചേയ വരുന്നേനില.   ഇവരുലട  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ്  ചുവലട
കചേര്ക്കുന :
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കമ
നമ്പര്

ജനില കക്ഷമ
സഭാപനങ്ങളനിലല

ജതീവനക്കഭാര്

ലഎ.സനി.ഡനി.എസയ്.
സൂപര്സവസര്മഭാര്

ആലകേ

1 തനിരുവനനപുരലാം 60 112 172

2 ലകേഭാലലാം 33 99 132

3 പത്തനലാംതനിട 11 47 58

4 ആലപ്പുഴ 30 78 108

5 കകേഭാടയലാം 27 63 90

6 ഇടുക്കനി 6 55 61

7 എറണഭാകുളലാം 37 94 131

8 തൃശ്ശൂര് 29 84 113

9 പഭാലക്കഭാടയ് 8 105 113

10 മലപ്പുറലാം 20 140 160

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 80 104 184

12 വയനഭാടയ് 11 42 53

13 കേണ്ണൂര് 17 98 115

14 കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 13 39 52

       ആലകേ 382 1160 1542

കക്ഷമ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിലവനില്  ബകയഭാലമടനികേയ്  പഞനിലാംഗയ്  ലമഷേതീന
സഭാപനിചനിടനില.  ഐ.സനി.ഡനി.എസയ്.  സൂപര്സവസര്മഭാര്  ഫതീല്ഡയ് സഭാഫകേളഭാണയ്.
ഇവരുലട  കപരനില് നടപടനി സസതീകേരനിചനിടനില.
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(ഡനി)  ബകയഭാലമടനികേയ് പഞനിലാംഗയ് ലമഷേതീന സഭാപനിക്കഭാത്ത സഭാപനങ്ങളനില്
പഞനിലാംഗയ്  ലമഷേതീന സഭാപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  ബകയഭാലമടനികേയ്  പഞനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരു സലാംസഭാനതല കപ്രഭാജക്ടഭാണയ്.
രണ്ടു  ഘടമഭായനിടഭാണയ്  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനില്  ബകയഭാലമടനികേയ്  പഞനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ആദല ഘടത്തനിനയ് 16,59,961  രൂപയുലാം രണഭാലാം ഘടത്തനിനയ്
1,28,08,892 രൂപയുലാം ലചേലവഭായനിട്ടുണയ്.

സ്കൂള കേഗൗണ്സനിലര്മഭാര്

287 (1718) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷേയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിനയ്  കേതീഴനില്  എത്ര  സ്കൂള  കേഗൗണ്സനിലര്മഭാര്  കജഭാലനി
ലചേയവരുനണയ്; അവര്ക്കയ് പ്രതനിമഭാസലാം നല്കേനിവരുന്നേ ഓണകററനിയലാം എത്ര രൂപയഭാണയ്;
ഇതയ് വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിനയ്  കേതീഴനില്  നനിലവനില്  സലാംസഭാനത്തയ്  587  സ്കൂള
കേഗൗണ്സനിലര്മഭാര് കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില് കജഭാലനി ലചേയ വരുനണയ്.  അവര്ക്കയ്
പ്രതനിമഭാസലാം  12,500  രൂപ  ഓണകററനിയമഭായനി  നല്കേനി  വരുന.   ഓണകററനിയലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നേ കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

ആഫര് ലകേയര് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം

288 (1719) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ജയനില് കമഭാചേനിതരഭായ കുറവഭാളനികേകളയുലാം അകമത്തനിനനിര
യഭായവലരയുലാം പ്രകതലകേനിചയ് ഈ വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപട സതീകേലളയുലാം പുനരധനിവസനിപനി
ക്കുന്നേതനിനയ് 'ആഫര് ലകേയര്' കപ്രഭാഗ്രഭാലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരമുള്ളവര്ക്കയ്  ജതീവനിതമഭാര്ഗ്ഗലാം  കേലണത്തുന്നേതനിനയ്  സനപുണല
പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നേതനിനുലാം  സസയലാം  ലതഭാഴനില്  കനടുന്നേതനിനുള്ള  ധനസഹഭായലാം
നല്കുന്നേതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സഭാമൂഹനികേ നതീതനി വകുപനിനയ് കേതീഴനിലുള്ള ചേനില്ഡ്രെനസയ് കഹഭാമനില് നനിന്നേയ്
വനിടുതല് ലചേയ്യുന്നേ ആണ്കുടനികേലള പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നേതനിനഭായനി 'ആഫര് ലകേയര്
കഹഭാലാം' ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?



344 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  3, 2017

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ജയനില് കമഭാചേനിതരഭായ കുറവഭാളനികേലളയുലാം അകമത്തനിനനിര

യഭായവലരയുലാം പ്രകതലകേനിചയ്  ഈ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട സതീകേലളയുലാം പുനരധനിവസനിപനി

ക്കുന്നേതനിനയ്  ആഫര് ലകേയര് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരമുള്ളവര്ക്കയ്  ജതീവനിതമഭാര്ഗ്ഗലാം  കേലണത്തുന്നേതനിനുലാം  സനപുണല

പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നേതനിനുലാം  സസയലാം  ലതഭാഴനില്  കനടുന്നേതനിനുമുള്ള  ധനസഹഭായലാം

നല്കുന്നേ പദതനി നനിലവനില് സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപയ് നടപനിലഭാക്കനി വരുനണയ്.

(സനി)  സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിനയ്  കേതീഴനിലുള്ള ചേനില്ഡ്രെനസയ് കഹഭാമനില് നനിന്നേയ് വനിടുതല്

ലചേയ്യുന്നേ  ആണ്കുടനികേലള  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  തലകശ്ശേരനിയനില്  ഒരു

ആഫര്  ലകേയര്  കഹഭാലാം  നനിലവനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുനണയ്.  കൂടഭാലത  പുതുതഭായനി

ആഫര് ലകേയര് കഹഭാമുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനികലയഭായനി 2017-18 വര്ഷേലത്ത ബഡ്ജറനില്

5  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   ആഫര്  ലകേയര്  കഹഭാമുകേള  സഭാപനിക്കുന്നേതനിനയ്

സലലാം ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനി വകുപ്പുതലത്തനില് സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

അലാംഗനവഭാടനി ജതീവനക്കഭാരുലട വര്ദനിപനിച കവതനലാം

289 (1720) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അലാംഗനവഭാടനി  ജതീവനക്കഭാരുലട  വര്ദനിപനിച  കവതനത്തനിലന്റെ  പകുതനി

പഞഭായത്തുകേള നല്കേണലമന്നേ നനിര്കദ്ദേശലാം നടപഭാക്കഭാന കേഴനിയഭാലത പല പഞഭായത്തുകേളുലാം

സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസന്ധനി കനരനിടുന്നേതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  വര്ദനിപനിച കവതനലാം പഞഭായത്തുകേളക്കയ് അനുവദനിചയ്  നല്കുന്നേതനിനയ്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അലാംഗനവഭാടനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  അനുവദനിച  വര്ദനിപനിച  കവതനലാം

സർക്കഭാർ പൂര്ണമഭായുലാം കനരനിടയ് നല്കുന്നേതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.
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അലാംഗസവകേലലലാം സലാംഭവനിചവര്ക്കഭായനി സര്കവ

290 (1721) ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷേയ് കുറുപയ് :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  അലാംഗസവകേലലലാം  സലാംഭവനിചവര്ക്കഭായനി  ഒരു  സര്കവ
നടത്തുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആക്ഷന പഭാന രൂപതീകേരണലാം, വലക്തനിഗത ലകേയര്
പഭാന, സവകേലലനനിര്ണയലാം എന്നേനിവ ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഏതയ്  ഏജനസനിയഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പരനിപഭാടനി  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നേലതന്നേയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) അലാംഗപരനിമനിതലര സമൂഹത്തനിലന്റെ മുഖലധഭാരയനികലക്കയ് ലകേഭാണ്ടുവരുന്നേതനിനയ്
സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതയ് ?

ഉത്തരലാം

(എ) സര്കവ നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.

(സനി) കകേരള സഭാമൂഹല സുരക്ഷ മനിഷേനഭാണയ് പ്രസ്തുത പരനിപഭാടനി ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നേതയ്.

(ഡനി)  അലാംഗപരനിമനിതലര  സമൂഹത്തനിലന്റെ  മുഖലധഭാരയനികലക്കയ്  ലകേഭാണ്ടു
വരുന്നേതനിനയ് സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ മനിഷേന 'അനുയഭാത്ര' കേലഭാമ്പയനിന എന്നേ കപരനില് ഒരു
പദതനിക്കയ്  രൂപലാം  നല്കുകേയുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.
അനുയഭാത്രയനിലൂലട നടപഭാക്കുന്നേ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കഭായുള്ള സവനികശഷേ തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡുകേളുലട
വനിതരണലാം

2. അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കയ് ആകരഭാഗല ഇനഷേസറനസയ് പദതനികേകേള

3. അലാംഗപരനിമനിതനികേള പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നേതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

4. ജനിലഭാ പ്രഭാരലാംഭ ഇടലപടല് കകേന്ദ്രങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം
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5. നനിലവനിലുള്ള ജനിലഭാ പ്രഭാരലാംഭ ഇടലപടല് കകേന്ദ്രങ്ങളുലട ശഭാക്തതീകേരണലാം

6. ലമഭാസബല് ഇന്റെര്ലവനഷേന യണനിറ്റുകേള

7. പ്രകതലകേ കമഖലകേളനില് സനിരലാം ഇന്റെര്ലവനഷേന യണനിറ്റുകേള.

8. ലസഷേലല് അങണവഭാടനികേള

9. സര്ക്കഭാര് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് ഓടനിസലാം ലസന്റെറുകേള.

10.  കേഭാകതഭാരലാം

11. കമഭാഡല് സചേല്ഡയ് റതീഹഭാബനിലനികറഷേന ലസന്റെറുകേള (MCRC)

12. ലഹല്പയ് ലഡസയ്

13. തകദ്ദേശസസയലാംഭരണസഭാപനങ്ങളുലട സഹകേരണകത്തഭാലട ബഡ്സയ്
സ്ക്കൂളുകേളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശക്തനിലപടുത്തല്.

14. കേറക്ഷന സര്ജറനികേള

15. സ്റ്റുഡന്റെയ് ഇനനികഷേലറതീവയ്

16. തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണസഭാപനങ്ങളുലട പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട ബഡ്സയ്
റതീഹഭാബനിലനികറഷേന ലസന്റെറുകേളുലാം അസനിസന്റെയ് ലനിവനിലാംഗയ് കഹഭാമുകേളുലാം

17. വലക്തനിഗത പരനിപഭാലന പഭാന

18. കദശതീയ ശനില്പശഭാല

19. അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കയ് ലതഭാഴനില് പരനിശതീലനത്തനിനുലാം സഭാകങതനികേ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കുമഭായനി  വനിദഗ്ദ്ധ കകേന്ദ്രലാം.

20. വനിവര വനിദലഭാഭലഭാസ വലഭാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങള (IEC)

ലകേഭാടഭാരക്കര മണ്ഡലത്തനിലല അലാംഗനവഭാടനികേള

291 (1722)    ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷേഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് സസനമഭായനി  സലവലാം ലകേടനിടവലാം
ഇലഭാത്ത  അലാംഗനവഭാടനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തയ്  തനിരനിചയ്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുതഅലാംഗനവഭാടനികേളക്കയ്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനികനഭാ  സലലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകനഭാ തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  അലാംഗനവഭാടനികേളുലട  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര,  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേളനില് നനിനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നേ ധനസഹഭായ വനിവരലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  സസനമഭായനി  സലവലാം
ലകേടനിടവലാം ഇലഭാത്ത അങണവഭാടനികേള സലാംബന്ധനിച വനിവരവലാം പ്രസ്തുത അങണവഭാടനികേളക്കയ്
ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം,  സലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനുലാം  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  കബഭാക്കയ്
പ ഞഭായത്തയ് അടനിസഭാനത്തനില് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  1. കദ  ശതീയ ഗ്രഭാമതീണ ലതഭാഴനിലുറപയ്  പദതനിയുമഭായനി  കചേര്നള്ള അങണവഭാടനി
ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം   (MGNREGS) :

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ APIP  പ്രകേഭാരലാം
MGNREGS-മഭായനി  കചേര്ന്നേയ്  720  അങണവഭാടനികേളക്കയ്  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനയ് സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. ആയതയ് പ്രകേഭാരലാം
ഒരു  അങണവഭാടനി  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനയ്  5  ലക്ഷലാം  രൂപ
MGNREGS-ഉലാം 2 ലക്ഷലാം രൂപ വകുപ്പുലാം (ആയതയ് 60:40 അനുപഭാതത്തനില്
കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  വഹനിക്കണലാം)  കശഷേനിക്കുന്നേ  തുകേ
ബന്ധലപട  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലാം  വഹനിക്കണലമന്നേ
വലവസ ലചേയ്യുന.  MGNREGS പ്രകേഭാരലാം ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതയ്
MGNREGS മനിഷേന ഡയറക്ടര് മുകഖനയഭാണയ്.

2. കസറയ് പഭാന ഫണയ് :

ഓകരഭാ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനിലുലാം കസറയ് പഭാന ഫണനിലുളലപടുത്തനി
അങണവഭാടനികേളക്കയ് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനയ്  അനുമതനി നല്കേനി
വരുന. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം കസറയ് പഭാന ഫണനില് ഉളലപടുത്തനി
14.5  ലക്ഷലാം  രൂപ  യണനിറയ്  കകേഭാസനില്  200  അങണവഭാടനികേളക്കയ്
ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനുലാം  13  ലക്ഷലാം  രൂപ  യണനിറയ്  കകേഭാസനില്
40  അങണവഭാടനികേളക്കയ്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനുലാം  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില്  കസറയ്  പഭാന

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ഫണനില്  ഉളലപടുത്തനി  14.5  ലക്ഷലാം  രൂപ  യണനിറയ്  കകേഭാസനില്
228 അങണവഭാടനികേളക്കയ് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനയ് ബജറനില് തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇവയുലട നനിര്മ്മേഭാണലചേലവനിലന്റെ 40%  ബന്ധലപട
LSGD വഹനിക്കണലമന്നേയ് വലവസ ലചേയ്യുന. 

(3) മഭാതൃകേഭാ അങണവഭാടനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം :

ഓകരഭാ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലുലാം ഒന്നേയ് വതീതലാം എലഭാ നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം മഭാതൃകേഭാ അങണവഭാടനി  ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേ പദതനി
നനിലവനിലുണയ്.  ടനി പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനയ് എസനികമറയ്
തുകേയഭായ 23.75 ലക്ഷലാം രൂപയനില് 17 ലക്ഷലാം രൂപ വകുപ്പുലാം കശഷേനിക്കുന്നേ
6.75  ലക്ഷലാം  രൂപ  ബന്ധലപട  MLA-യുലട  പ്രഭാകദശനികേ
വനികേസനഫണനില് നനിനലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നേതനിനുലാം വലവസ ലചേയ്യുന.

അലാംഗപരനിമനിതരഭായ ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് സര്വതീസയ് ആനുകൂലലവലാം 
സലലാം മഭാറവലാം ലഭനിക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി

292 (1723) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 16-8-1999 മുതല് 31-12-2003 വലരയുള്ള കേഭാലയളവനില് തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി
കജഭാലനി  ലചേയതുലാം  സൂപര്നമ്പ്യൂമററനി  തസനികേയനില്  പുനര്നനിയമനലാം  ലഭനിചതുമഭായ
അലാംഗപരനിമനിതരഭായ ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് ഇനകനിലമന്റെയ് ഒഴനിലകേ യഭാലതഭാരുവനിധ സര്വതീസയ്
ആനുകൂലലങ്ങളുലാം ലഭലമലലന്നേ കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഓഫതീസനിലല കജഭാലനിഭഭാരലാം കേണക്കനിലലടുക്കഭാലത നനിയമനലാം ലഭനിച ഈ
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  സലലാം  മഭാറലാം  ലഭനിക്കുന്നേതനിനയ്  ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; സലലാംമഭാറ ആനുകൂലലലാം ഇവര്ക്കുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 16-8-1999 മുതല് 31-12-2003 വലര കേഭാലയളവനില് കജഭാലനി ലചേയവരുലാം
18-5-2013-ലല സ.ഉ.(പനി)നമ്പര് 40/13/സഭാ.നതീ.വ. ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം സൂപര് നമ്പ്യൂമററനി
തസനികേയനില് പുനര്നനിയമനലാം  ലഭനിചതുമഭായ അലാംഗപരനിമനിതരഭായ ജതീവനക്കഭാരുലട  സര്വതീസയ്
ആനുകൂലലങ്ങള  സലാംബന്ധനിച  പുറലപടുവനിച  3-2-2016-ലല  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്1/16/
സഭാ.നതീ.വ.  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  ലപ്രഭാകബഷേന,  സതീനനികയഭാറനിറനി,  സഭാനക്കയറലാം,
സലലാംമഭാറലാം  ഒഴനിലകേയുള്ള  എലഭാ  സര്വതീസയ്  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  ടനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
അനുവദനതീയമഭാണയ്.

(ബനി) ടനി അലാംഗപരനിമനിത ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് നനിലവനിലല ചേടങ്ങള പ്രകേഭാരലാം സലലാം
മഭാറലാം അനുവദനതീയമല. എന്നേനിരുന്നേഭാലുലാം ടനി വനിഷേയത്തനില് അതഭാതയ് വകുപനിനയ് മഭാനുഷേനികേ
പരനിഗണന നല്കേനി തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാവന്നേതഭാണയ്.
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അലാംഗപരനിമനിതരുലട ലപനഷേന പ്രഭായലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി

293 (1724) കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനില്  അലാംഗപരനിമനിതരുലട  കേസഭാടയനില്
കജഭാലനിയനില്  പ്രകവശനിചവരുലട  ലപനഷേന  പ്രഭായലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം
പരനിഗണനനിയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി അലാംഗപരനിമനിതരുലട സലാംഘടനകേള സമര്പനിച അകപക്ഷയനില്
എനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുലവന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  അലാംഗപരനിമനിതരുലട  വനിരമനിക്കല്  പ്രഭായലാം  ഉയര്ത്തുന്നേതനില്  സര്ക്കഭാര്
അനുകൂല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) പരനിഗണനയനിലനില.

യഭാചേകേ പുനരധനിവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങള

294 (1725) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) യഭാചേകേപുനരധനിവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇഗൗ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നേകശഷേലാം  പ്രസ്തുത  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട
പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;

(സനി)  യഭാചേകേ പുനരധനിവഭാസ കകേന്ദ്രത്തനില് എത്തനിക്കലപടവര് അവനിടലാം വനിട്ടുകപഭാകുന്നേ
സഭാഹചേരലലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) എങനില് യഭാചേകേരുമഭായനി ബന്ധലപട ഭനിക്ഷഭാടനമഭാഫനിയയഭാണയ് ഇതനിലന്റെ
പനിന്നേനിലലന്നേ വസ്തുത പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ?

(ഇ)  ഉലണങനില്  ഇത്തരലാം  ഭനിക്ഷഭാടനമഭാഫനിയകേലള  നനിയനനിക്കുന്നേതനിനയ്
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിരനിയന്നേതയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  യഭാചേകേലരയുലാം  അലഞ്ഞുതനിരനിയുന്നേവലരയുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുകേയുലാം
അവരുലട പുനരധനിവഭാസലാം ഉറപഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ എനള്ള ലക്ഷലകത്തഭാലട സന്നേദ
സലാംഘടനകേള  നടത്തുന്നേ  യഭാചേകേ  പുരനധനിവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കയ്  ഓര്ഫകനജയ്
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കേണ്കടഭാള കബഭാര്ഡയ് അലാംഗതീകേരലാം നല്കുനണയ്.  ഗ്രഭാന്റെനിനയ് അനുമതനിയുള്ള യഭാചേകേ
മന്ദനിരങ്ങളക്കയ്  ഒരു  അകനവഭാസനിക്കയ്  പ്രതനിമഭാസലാം  1000  രൂപ  നനിരക്കനില്  ഗ്രഭാന്റെയ്
നല്കുനണയ്.  ഓര്ഫകനജയ്  കേണ്കടഭാള  കബഭാര്ഡയ്  അലാംഗങ്ങള,  ജനിലഭാ  സഭാമൂഹലനതീതനി
ഓഫതീസര്മഭാര്  എന്നേനിവര്  ഈ  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുനണയ്.
ഗ്രഭാനമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  സലാംസഭാന  ആഡനിറയ്  വകുപയ്  ഉകദലഭാഗസരുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിലയനിരുത്തഭാറുണയ്.   അഭയസഭാനമനിലഭാലത  നഗരത്തനിലല ബസയ്  സഭാന്റെനിലുലാം  മറ്റുലാം
എത്തലപടുന്നേ  യഭാത്രനികേര്ക്കുലാം  അതുകപഭാലല  അലഞ്ഞുതനിരനിഞ്ഞയ്  നടക്കുന്നേ
സതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം രഭാത്രനികേഭാല അഭയകകേന്ദ്രമഭായനി 'എലന്റെ കൂടയ്'' എന്നേ പദതനി
കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്  നടന  വരുന.  ഇവനിലട  എത്തലപടുന്നേ  അകനവഭാസനികേളക്കയ്
തഭാല്ക്കഭാലനികേ അഭയസഭാനലാം ഒരുക്കനിയുലാം പുനരധനിവഭാസലാം ആവശലമഭായവര്ക്കയ്  ടനി
സഭാപനങ്ങള വഴനി പുനരധനിവഭാസലാം സഭാധലമഭാക്കുകേയുമഭാണയ്  ഈ പദതനി ലകേഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്.  ലതരുവനില്  അലഞ്ഞുതനിരനി ഞ്ഞു  നടക്കുന്നേവരുലട  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
പുനരധനിവഭാസത്തനിനുലാം  ചേനികേനിതയമഭായനി  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  ലതരുകവഭാരലാം
അകസഭാസനികയഷേലന്റെ  കേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേ  ലതരുവ  ലവളനിചലാം  കപ്രഭാജക്ടനിനയ്
സര്ക്കഭാര് സഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനണയ്. ഈ കപ്രഭാജക്ടനിലൂലട തഭാല്ക്കഭാലനികേ അഭയലാം
നല്കുന്നേവലര  ടനി  സഭാപനങ്ങളനിലൂലട  പുനരധനിവഭാസലാം  സഭാധലമഭാക്കുകേകയഭാ  അവരവരുലട
വതീടുകേളനില് എത്തനിക്കുകേകയഭാ ലചേയ്യുകേ എന്നേതഭാണയ് ഈ പദതനിലകേഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്.

ലതരുവനില് യഭാചേകേവൃത്തനിയനില് ഏര്ലപടനിട്ടുള്ളവരുലാം അനഭാഥരുമഭായ ആളുകേലള
കേലണത്തനിയഭാല് അടനിയനനിര ആവശലപ്രകേഭാരലാം ഭക്ഷണലാം, വസലാം,  മരുന്നേയ് എന്നേനിവയഭായനി
ലചേലവഴനിക്കുന്നേതനിനയ്  എലഭാ ജനിലഭാ ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം കേണനിനജസനി ഫണയ് ഇനത്തനില്
ഓകരഭാ വര്ഷേവലാം 10,000 രൂപ വതീതലാം അനുവദനിചയ് നല്കുനണയ്.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള
ആളക്കഭാലര  കേലണത്തനിയഭാല്  അടനിയനനിര  ആവശലങ്ങള  നനിറകവറനിയ  കശഷേലാം
ഏലതങനിലുലാം പുനരധനിവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് എത്തനിചയ് പുനരധനിവഭാസലാം സഭാധലമഭാക്കുനണയ്.
ഭനിക്ഷഭാടനലാം നടത്തുന്നേതയ് ശദയനില്ലപടഭാല് ജനിലഭാ  സഭാമൂഹലനതീതനി ഓഫതീസര്മഭാര്
കപഭാലതീസനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ആളക്കഭാലര  ഏലതങനിലുലാം
യഭാചേകേമന്ദനിരങ്ങളനില്  എത്തനിചയ്  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന.  ഗ്രഭാനകേള  കുടനിശ്ശേനികേയനിലഭാലത
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  അത്തരലാം പരഭാതനികേള ലഭനിചനിടനില.

(ഡനി&ഇ) ശദയനില്ലപടനിടനില.  എന്നേനിരുന്നേഭാലുലാം മുനകേരുതല് എന്നേ നനിലയയ്
കപഭാലതീസനിലല രഹസലഭാകനസഷേണ വനിഭഭാഗലാം,  ഷേഭാകഡഭാ കപഭാലതീസയ്  കൂടഭാലത ലമഭാസബല്
പകടഭാളനിലാംഗയ് എന്നേനിവയുലട സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനിയുലാം ബതീറയ് സ ഞരനിക്കുന്നേ സമയത്തുലാം
എലഭാത്തരലാം  ഭനിക്ഷഭാടന  പ്രവര്ത്തനങ്ങലളയുലാം  പ്രകതലകേലാം  ശദനിക്കുന.  കൂടഭാലത
ലറയനില്കവ കസഷേന  -  ബസയ് സഭാനഡയ്  പരനിസരങ്ങളനില് നനിരനരലാം നനിരതീക്ഷണലാം
നടത്തനി വരുന.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 351

 എ.എ.സവ.,എ.പനി.എല്., ബനി.പനി.എല്.-കേഭാര്ക്കയ് 
ഭക്ഷലധഭാനലലാം വനിതരണലാം

295 (1726) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  എ.എ.സവ.,  എ.പനി.എല്.,  ബനി.പനി.എല്  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്
കറഷേന കേടകേള വഴനി എലനഭാലക്ക ഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങളഭാണയ് ലഭനിച്ചുവരുന്നേതയ്;

(ബനി)  ഇഗൗ ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള എത്ര അളവയ് വതീതമഭാണയ് ഇവര്ക്കയ് ലഭലമഭാക്കനി
യനിട്ടുള്ളലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കറഷേന കേടകേള വഴനി അരനിയുലാം കഗഭാതമ്പുമഭാണയ് ഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങളഭായനി
നല്കേനി വരുന്നേതയ്.  ഇതയ് കൂടഭാലത എലഭാ വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം മലണണയുലാം മുനഗണനഭാ
വനിഭഭാഗത്തനിനയ് പഞസഭാരയുലാം നല്കേനി വരുന.

(ബനി)  

വനിഭഭാഗലാം അരനി കഗഭാതമ്പയ് പഞസഭാര മലണണ

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

എ.എ.സവ. കേഭാര്ഡനിനയ്  
28 കേനി.ഗ്രഭാലാം
സഗൗജനലമഭായനി

കേഭാര്ഡനിനയ്  
7 കേനി.ഗ്രഭാലാം
സഗൗജനലമഭായനി

കേഭാര്ഡനിലല
ഓകരഭാ
അലാംഗത്തനി
നുലാം  250
ഗ്രഭാലാം  വതീതലാം
കേനി.ഗ്രഭാമനിനയ്
13.50
രൂപ
നനിരക്കനില്

സവദദ്യുതതീകേരനിച
കുടുലാംബത്തനിനയ് 

 ½ ലനിററുലാം 
സവദദ്യുതതീകേരനി
ക്കഭാത്ത 
കുടലാംബത്തനിനയ് 4
ലനിററുലാം ലനിററനിനയ്
21/-രൂപ 
നനിരക്കനില്

എ.എ.സവ.
ഒഴനിലകേയുള്ള
മുനഗണനഭാ
വനിഭഭാഗലാം
(Priority)

കേഭാര്ഡനിലല
ഓകരഭാ
അലാംഗത്തനിനുലാം
4 കേനി.ഗ്രഭാലാം
വതീതലാം
സഗൗജനലമഭായനി

കേഭാര്ഡനിലല
ഓകരഭാ
അലാംഗത്തനിനുലാം
1 കേനി.ഗ്രഭാലാം
വതീതലാം
സഗൗജനലമഭായനി

മുനഗണകനതര
വനിഭഭാഗലാം
(സബ്സനി
ഡനി)NP(S)

കേഭാര്ഡനിലല
ഓകരഭാ
അലാംഗത്തനി
നുലാം
2 കേനി.ഗ്രഭാലാം
വതീതലാം
കേനി.ഗ്രഭാമനിനയ്
2 രൂപ
നനിരക്കനില്

 ഇല ഇല
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)1( (2) (3) (4)        (5)

മുനഗണകനതര
വനിഭഭാഗലാം
(കനഭാണ്
സബ്സനിഡനി)
NP(NS)

ഓകരഭാ  കേഭാര്ഡനിനുലാം  അരനിയുലാം
കഗഭാതമ്പുമുളലപലട 8  കേനി.ഗ്രഭാലാം
ഭക്ഷലധഭാനലലാം,അരനി കേനി.ഗ്രഭാമനിനയ്
8.90  രൂപ  നനിരക്കനിലുലാം  കഗഭാതമ്പയ്
കേനി.ഗ്രഭാമനിനയ്6.70 രൂപ നനിരക്കനിലുലാം.

  ഇല.

കറഷേന കേഭാര്ഡയ്  വനിതരണലാം

296 (1727) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷേയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമത്തനിലന്റെ പരനിധനിയനില്, ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുന്നേവരുലട
മുനഗണനഭാ പടനികേയനില് അനര്ഹര് ഉളലപടതയ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നേതനിനയ് സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ പദതനിക്കയ്  അര്ഹരഭായവരുലട പടനികേ തയ്യെഭാറഭാക്കുന്നേതനിനയ്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുനഗണനഭാ പടനികേയനില് അനര്ഹര് ഉളലപടതയ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നേതനിനയ്
കവണനി എലഭാ ജനിലഭാ  സസപ ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം തഭാലൂക്കയ് സസപ ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം
18-3-2017-നയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  അതനിലന്റെ  കമമഭായ  തുടര്നടപടനികേള  നനിരതീക്ഷനിച്ചു
വരനികേയുലാം  ലചേയ്യുനണയ്.  ഇത്തരത്തനില്  അനര്ഹലര  കേലണത്തുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നേ  മുറയയ്  റതീ-റഭാങനിലാംഗയ്  നടത്തനി  അനര്ഹലര  ഒഴനിവഭാക്കനി  അര്ഹലര
ഉളലപടുത്തുന്നേതഭാണയ്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരലാം തയ്യെഭാറഭാക്കനിയ പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡയ്
കഫഭാമനില് കേഭാര്ഡുടമകേള സസയലാം പൂരനിപനിചയ് നല്കേനിയ കരഖകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില് കേരടയ്
മുനഗണനഭാ  പടനികേ  തയ്യെഭാറഭാക്കുകേയുലാം  ഇതനില്  ആകക്ഷപമുള്ളവരുലട  പരഭാതനി  പഞഭായത്തയ്
ലസകടറനി ലചേയര്മഭാനുലാം കറഷേനനിലാംഗയ് ഇനലസക്ടര് കേണ്വതീനറുലാം വനികലജയ് ഓഫതീസര്,
സനി.ഡനി.എസയ്.  സൂപര്സവസര്  എന്നേനിവരടങ്ങുന്നേ  കേമ്മേനിറനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം
ഹതീയറനിലാംഗയ്  നടത്തനി  പരഭാതനികേളനില്  തതീര്പയ്  കേല്പനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ടനി
തതീരുമഭാനത്തനില്  ആകക്ഷപമുള്ളവര്  ജനില  കേളക്ടര്  ലചേയര്മഭാനുലാം,  ജനിലഭാ  സസപ
ഓഫതീസര്  കേണ്വതീനറുലാം  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തയ്  ലഡപമ്പ്യൂടനി   ഡയറക്ടര്,  എ.ഡനി.സനി



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 353

ജനറല്,  ജനിലഭാ  കസഭാഷേലല് ലവല്ലഫയല് ഓഫതീസര് എന്നേനിവരടങ്ങുന്നേ അപതീല്
കേമ്മേനിറനിക്കയ് പരഭാതനി  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  പരഭാതനിക്കയ്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുകേയുലാം
ലചേയനിരുന.  ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് റതീ-റഭാങനിലാംഗയ് നടത്തനി അനനിമ പടനികേ
തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ് അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി നല്കുകേയുലാം അനനിമ
പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  തഭാലൂക്കയ്  സസപ  ഓഫതീസയ്,
ജനിലഭാ  സസപ ഓഫതീസയ്,  തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള എന്നേനിവനിടങ്ങളനില്
കനരനിടയ്  ലഭനിച പരഭാതനിയനിനകമല് കറഷേനനിലാംഗയ്  ഇനലസക്ടര്മഭാരുലട   അകനസഷേണലാം
നടന വരുന.  അകനസഷേണ റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭാകുന്നേ പ്രകേഭാരലാം റതീ-റഭാങനിലാംഗയ് നടത്തനി
അര്ഹലര ഉളലപടുത്തുന്നേ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണയ്.

മൂന്നേഭാറനില് ലപകടഭാള പമ്പയ്

297 (1728) ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മൂന്നേഭാറനില് സനിവനില് സസപസയ് വകുപയ് ലപകടഭാള പമ്പയ് ആരലാംഭനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എങനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങനില്  ലപകടഭാള  പമ്പയ്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  ആവശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണയ്.  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  സഭാധലതഭാപഠന റനികപഭാര്ടയ്  തയ്യെഭാറഭാക്കുവഭാന
മൂന്നേഭാര് ഡനികപഭാ മഭാകനജലര അധനികേഭാരലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കദശതീയപഭാതയയ് അഭനിമുഖമഭായനി
20  ലസന്റെനില്  കുറയഭാലത  സലലാം  30  വര്ഷേകത്തയയ്  ലതീസനിനയ്  ലഭനിക്കുകേയുലാം  ടനി
സലത്തയ് പമ്പയ് തുടങ്ങനിയഭാല് ലഭാഭകേരമഭായനിരനിക്കുകമഭാ എന്നേതുലാം കൂടനി പരനികശഭാധനിചയ്
ഓയനില് കേമ്പനനി  അധനികൃതരുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണയ്.

ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് കറഷേന

298 (1729) ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി. :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  കറഷേന  ഏര്ലപടുത്തുന്നേതയ്
ലപഭാതു  വനിപണനിയനിലല  അരനി  വനില  കുറയന്നേതനിനയ്  സഹഭായകേരമഭാകുലാം  എന്നേതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇവര്ക്കയ്  കറഷേന  ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നേയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

195/2020
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(ബനി) കറഷേന കേഭാര്ഡനിനഭായനി ഇതുവലര അകപക്ഷനിക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തവര്ക്കയ്

ഇകപഭാള  അകപക്ഷനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ;  ഇലലങനില്  അതനിനുള്ള  അവസരലാം

എനമുതല് ലഭനിക്കുലമന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  കറഷേന  വനിതരണത്തനില്  ഉളലപടുത്തുന്നേതനിനയ്

അധനികേ ഭക്ഷലധഭാനല വനിഹനിതലാം ലഭലമഭാക്കുവഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ് ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.

കൂടഭാലത ടനി വനിഭഭാഗങ്ങളുലട കൃതലമഭായ വനിവരങ്ങള കപഭാലതീസയ്,  ലഹല്ത്തയ്,  സഭാറനിസനിക്കയ്സയ്,

ലതഭാഴനില് തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളനില് നനിനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനയ് ആവശലമഭായ തസരനിത

നടപടനികേള വകുപയ് തലത്തനില് സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. വനിശദമഭായ പരനികശഭാധനയയ് കശഷേലാം

മഭാത്രകമ ഇവര്ക്കയ് കറഷേന ഏര്ലപടുത്തുന്നേ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാന കേഴനിയുകേയുള.

(ബനി)  ഇല. കറഷേന കേഭാര്ഡയ് വനിതരണലാം പൂര്ത്തനിയഭായ കശഷേലാം പുതനിയ കറഷേന

കേഭാര്ഡനിനയ് അകപക്ഷനിക്കഭാവന്നേതഭാണയ്. 

രണയ് രൂപ നനിരക്കനിലുള്ള അരനി

299 (1730) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :

ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന :

   ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നേപനിള്ളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഭക്ഷലഭദതഭാനനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനയ്  തയ്യെഭാറഭാക്കനിയ  കസഭാഫ് റയ് ലവയറനിലല

അപഭാകേതമൂലലാം  സലാംസഭാനലത്ത  പതനികനഴയ്  ലക്ഷലാം  കപര്ക്കയ്  ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്നേ

രണയ് രൂപ നനിരക്കനിലുള്ള അരനി നഷമഭാകുന്നേ സഭാഹചേരലമുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്,  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്

ഉണഭായനിട്ടുള്ള ബുദനിമുടയ്  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  എനയ്  നടപടനിയഭാണയ്  സസതീകേരനിക്കുവഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേലതന്നേയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഇല.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.
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പുതനിയ കറഷേന കേഭാര്ഡയ്

300 (1731) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പുതനിയ കറഷേന കേഭാര്ഡുകേളനില് മുനഗണനഭാ പടനികേയനില് ഉളലപടവലര
തരലാംതനിരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് ഇതനിനയ് സസതീകേരനിച മഭാനദണ്ഡങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള  മുനഗണനഭാ  പടനികേ  പരനികശഭാധനിചയ്  കുറവകേള
പരനിഹരനിചയ് അലാംഗതീകേരനിചയ് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മുനഗണനഭാ പടനികേയനില് ഉളലപടുത്തഭാന കവണനി ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കയ്
നല്കേനിയ പരഭാതനികേളനില് തതീര്പയ് കേല്പനിച്ചുകവഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  14-1-2011-ലല സ.ഉ.(സകേ)നമ്പര്16/2011/ത.സസ.ഭ.വ., 27-4-2012-ലല
സ.ഉ.(സകേ)നമ്പര്112/2012/ത.സസ.ഭ.വ,  3-12-2015-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  392/15/
ഭ.ലപഭാ.വനി.വ., 21-7-2015-ലല  236750/ബനി3/15/ഭ.സനി.സ.വ കേത്തയ്,  29-8-2016-ലല
സ.ഉ.(സകേ)നമ്പര്11/16/ഭ.ലപഭാ.വനി.വ  എന്നേതീ കരഖകേലള  അടനിസഭാനലപടുത്തനിയഭാണയ്
മഭാനദണ്ഡങ്ങള തതീരുമഭാനനിചതയ്.

(സനി)  547  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള  അലാംഗതീകേരനിചയ്/കഭദഗതനികേകളഭാലട  അലാംഗതീകേരനിചയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) ജനിലഭാ കേളക്ടര് ലചേയ ര്മഭാനഭായ അപതീല് കേമ്മേനിറനിക്കയ് ലഭനിച പരഭാതനികേലളലഭാലാം
തലന്നേ  പരനിഹരനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതനിനുകശഷേലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കയ്  നല്കേനിയ
പരഭാതനിയനികന്മല് കറഷേനനിലാംഗയ് ഇനലസക്ടര്മഭാരുലട അകനസഷേണലാം നടന വരുന.

  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളനില് പുതനിയ കറഷേന 
കേഭാര്ഡനിനയ് കവണനി അകപക്ഷ

301 (1732) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളനില് എത്ര ശതമഭാനലാം കപര് പുതനിയ
കറഷേന കേഭാര്ഡനിനയ് കവണനി അകപക്ഷ നലനിയനിട്ടുണയ്;  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത കകേഭാളനനികേളനില് കറഷേന കേഭാര്ഡനിനുലാം കറഷേനുലാം കവണനി കഫഭാകടഭാ
എടുക്കുന്നേതനിനഭായനി പ്രകതലകേ കേലഭാമ്പയ് സലാംഘടനിപനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കറഷേന കേഭാര്ഡയ് പുതുക്കലനിനുള്ള നടപടനികേളഭാണയ് നടനവരുന്നേതയ്.
പുതനിയ കറഷേന കേഭാര്ഡനിനുള്ള അകപക്ഷ ഇകപഭാള സസതീകേരനിക്കുന്നേനില.   പുതുക്കല്
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായ കശഷേലാം ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാവന്നേതഭാണയ്.

ഭക്ഷല ഭദത മുനഗണനഭാ പടനികേ

302 (1733) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഭക്ഷല ഭദത മുനഗണനഭാ പടനികേ തയ്യെഭാറഭാക്കനിയകപഭാള, അതനികേഠനിനമഭായ
കരഭാഗങ്ങളഭാല്  പ്രയഭാസലപടുന്നേവലരകപഭാലുലാം  പരനിഗണനിക്കഭാത്തതഭായനി  ഉണഭായനിട്ടുളള
വലഭാപകേ പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കേഭാനസര്, ഡയഭാലനിസനിസയ് ലചേകയ്യെണ വൃക്കകരഭാഗനികേള തുടങ്ങനിയ കരഭാഗങ്ങളക്കയ്
അടനിമകേളഭായ സഭാധഭാരണക്കഭാലരയുലാം മുനഗണനഭാ പടനികേയനില് ഉളലപടുത്തുന്നേതനിനയ്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേഭാനസര്,  ഡയഭാലനിസനിസയ് ലചേകയ്യെണ വൃക്ക കരഭാഗനികേള തുടങ്ങനിയ
മഭാരകേ  കരഭാഗങ്ങള  ഉള്ള  വലക്തനികേള  ഉളലപടുന്നേ  കേഭാര്ഡുകേളനില്  ഒഴനിവഭാക്കല്
മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില് ഉളലപട്ടു വരനികേയഭാലണങനില് മഭാത്രമഭാണയ് മുനഗണനഭാ പടനികേയനില്
നനിന്നേയ്  ഒഴനിവഭാക്കുന്നേതയ്.   എന്നേഭാല് ഇത്തരത്തനിലുള്ള കേഭാര്ഡുകേളനില് ചേനികേനിതഭാര്തമുള്ള
കസറയ് പ്രകയഭാറനിറനി എന്നേ സതീല് ലചേയയ് നല്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ഭക്ഷല ഭദത മുനഗണനഭാ ലനിസയ് സലാംബന്ധനിചയ് പരഭാതനികേള

303 (1734) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെയ് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    ഷേഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഭക്ഷല  ഭദത  മുനഗണനഭാ  ലനിസയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  വലഭാപകേ  പരഭാതനികേള
ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) ഉലണങനില് പരഭാതനികേള ഉണഭാകേഭാനനിടയഭായ സഭാഹചേരലങ്ങള എനഭായനിരുന
എന്നേയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എത്ര പരഭാതനികേളഭാണയ് ഇതനിനകേലാം ലഭനിചലതനലാം അതനില് എത്ര പരഭാതനികേളനില്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുലവനമുളളതനിന്റെ കേണക്കയ് ലഭലമഭാകണഭാ; എങനില് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  പടനികേ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുലാം  മതലലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം  മുനഗണനഭാ
പടനികേയനില് നനിനലാം പുറത്തഭായകപഭാള വനികദശത്തയ് കജഭാലനിയുള്ള വലക്തനികേളുലട കുടുലാംബങ്ങൾ
മുനഗണനഭാ പടനികേയനില് കേടന്നേയ് കേയറഭാനനിടയഭായ സഭാഹചേരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പരഭാതനി ഉള്ള കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  സര്ക്കഭാര് മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം
തയ്യെഭാറഭാക്കനിയ  പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡയ്  കഫഭാമനില്  കേഭാര്ഡുടമകേള  സസയലാം  പൂരനിപനിചയ്
നല്കേനിയ  കരഖകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ആണയ്  കേരടയ്  മുനഗണനഭാ  പടനികേ
തയ്യെഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇത്തരലാം അകപക്ഷകേളനില് ശരനിയഭായ വനിവരങ്ങള കരഖലപടു
ത്തഭാലതയുലാം ഡഭാറഭാ എനടനിയനില് വന്നേ ചേനില പനിഴവകേള മൂലവലാം അനര്ഹര് ഉളലപടുകേയുലാം
അര്ഹര് മുനഗണനഭാ പടനികേയനില് ഉളലപടഭാലതയുലാം കപഭായനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കേരടയ്  മുനഗണനഭാ പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള  1673422  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം
പരഭാതനികേളുലാം  ലഭനിചനിരുന.  ഇതനില്  1524161  പരഭാതനികേളനികന്മല്  പരനികശഭാധന
നടത്തുകേയുലാം  1293868  അകപക്ഷകേള  മുനഗണനഭാപടനികേയനില്  ഉളലപടുത്തുന്നേതനിനഭായനി
ഡഭാറഭാ എനടനി നടത്തുകേയുലാം 230293  അകപക്ഷകേള നനിരസനിക്കുയുലാം ലചേയ. 149261
അകപക്ഷകേര് ഹനിയറനിലാംഗയ് പലങടുക്കഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  

(ഡനി)  കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം, 2013 നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനയ് കവണനി മുനഗണനഭാ
വനിഭഭാഗത്തനിനുള്ള കകശ ഘടകേങ്ങള തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നേതയ് തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ
വകുപനിലന്റെ  14-1-2011-ലല സ.ഉ(സകേ)നമ്പര്  16/2011  പ്രകേഭാരമഭാണയ്.  ടനി ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം
പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  10  മഭാര്ക്കുലാം പരമ്പരഭാഗത മതല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്
10 മഭാര്ക്കുമഭാണയ് ലഭനിക്കുന്നേതയ്.  മറയ് കകശ ഘടകേങ്ങലളഭാനലാം  തലന്നേ ലഭനിക്കുന്നേനില
എങനില് 10 മഭാര്ക്കയ് മഭാത്രമഭാണയ് ടനി വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ് ലഭനിക്കുന്നേതയ്. ആയതനിനഭാലഭാണയ്
പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്നേ ആളുകേളുലാം പരമ്പരഭാഗത മതല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം
മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനില് ഉളലപടഭാലത കപഭാകുന്നേതയ്.  വനികദശത്തയ് കജഭാലനിയുള്ളതുലകേഭാണയ്
മഭാത്രലാം  മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില്  ഉളലപടുന്നേതനിനയ്  അകയഭാഗലതയനില.  അവര്ക്കയ്
കരഖലപടുത്തനിയ വനിവരങ്ങള പ്രകേഭാരലാം മറയ്  കകശ ഘടകേങ്ങള അനുസരനിചയ്  മുനഗണനഭാ
പടനികേയനില് ഉളലപടുവഭാനഭാവശലമഭായ മഭാര്ക്കയ്  ലഭനിക്കുകേയഭാലണങനില് നനിലവനിലുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  വനികദശത്തയ്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്നേ  ആളക്കഭാരുലാം  മുനഗണനഭാ
പടനികേയനില് ഉളലപടുനണയ്.  എന്നേഭാല് അനര്ഹര് പടനികേയനില് ഉളലപടനിട്ടുലണങനില്
അക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നേതഭാണയ്.
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ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം

304 (1735) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം പ്രഭാബലലത്തനില് വരുന്നേകതഭാലട കറഷേന വനിതരണ
സമ്പ്രദഭായത്തനില് നനിന്നേയ് ലമഭാത്ത വലഭാപഭാരനികേള ഒഴനിവഭാക്കലപടുന്നേ സഭാഹചേരലമുകണഭാ ;

(ബനി)  എന്നേഭാല് ഉകദലഭാഗസ കലഭാബനിയുലട സഹഭായകത്തഭാലട വനിവനിധ ജനിലകേളനില്
കറഷേന ലമഭാത്തവലഭാപഭാരനികേള അവരുലട അടുത്ത ബന്ധുക്കളുലടയുലാം വനിശസസരുലടയുലാം
കപരനില്  നനിലവനിലുള്ള  കറഷേന  കേടകേള  വഭാങ്ങനികട്ടുന്നേതഭായ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  വഭാതനില്പടനി വനിതരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള മുകന്നേറുന്നേതനിനനിലട,  സസകേഭാരല
ലമഭാത്ത വനിതരണ കകേന്ദ്രങ്ങളക്കയ് അനുമതനി നല്കേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(ഡനി)  ഇലലങനില്,  ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കറഷേന വനിതരണ
കമഖലയനില് എലനഭാലക്ക പുതനിയ നനിയമങ്ങള നടപഭാക്കുലമന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  ഇല.

( ഡനി)  കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം, 2013 സലാംസഭാനത്തയ് പൂര്ണകതഭാതനില്
നടപഭാക്കുന്നേതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായുള്ള വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് മഭാര്ചയ്
മഭാസത്തനില് ആരലാംഭനിച്ചു.  തനിരുവനനപുരലാം,  പത്തനലാംതനിട,  ആലപ്പുഴ,  എറണഭാകുളലാം,
പഭാലക്കഭാടയ്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  എന്നേതീ ജനിലകേളനില് കമയയ്  മഭാസലാം മുതല് വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നേതഭാണയ്.  ബഭാക്കനിയുള്ള  ഏഴയ്  ജനിലകേളനില്  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.  കദശതീയ ഭക്ഷല  ഭദതഭാ
നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്നേ  പ്രകേഭാരലാം  കറഷേന  കേടകേളനില്  ഇ-കപഭാസയ്  സഭാപനിചയ്
ആധഭാര് അധനിഷനിതമഭാക്കനി യഥഭാര്ത ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിലന തനിരനിചറനിഞ്ഞുള്ള കറഷേന
വനിതരണലാം,  ജനി.പനി.എസയ്,  ടഭാക്കനിലാംഗയ്,  ടഭാനസഭാരനസനി  കപഭാര്ടല്  (ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട
അകലഭാടയ്ലമന്റെയ്  ഓണ്സലനനില്  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നേതയ്),  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സലാംവനിധഭാനലാം,
കസഭാഷേലല് ആ ഡനിറനിലാംഗയ്, വനിജനിലനസയ് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരണലാം തുടങ്ങനിയ സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണയ്
പുതനിയതഭായനി കറഷേന വനിതരണ കമഖലയനില് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്.
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കറഷേന അരനിയുലട ലചേലവലാം സബ്സനിഡനിയുലാം

305 (1736) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഒരു  കേനികലഭാഗ്രഭാലാം  കറഷേന  അരനി  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനയ്

ടഭാനകസഭാര്ടയ് ചേഭാര്ജ്ജയ് ഉളലപലട എത്ര രൂപയഭാണയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ലചേലവഴനിക്കുന്നേതയ്;

ഇതനില് കകേരള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനിഹനിതലാം എത്രയഭാണയ്;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ്,  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം ലഭനിച കറഷേന

അരനി  എത്രയഭാലണന്നേയ്  പറയഭാകമഭാ;  എനയ്  വനിലയഭാണയ്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സലാംസഭാനത്തനിനയ്

അരനി ലഭലമഭാക്കുന്നേതയ്;

(സനി) കറഷേന അരനിക്കയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് എത്ര രൂപയുലട സബ്സനിഡനിയഭാണയ്

നല്കുന്നേതയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18-ല്  ഒരു  കേനികലഭാഗ്രഭാലാം  കറഷേന  അരനി  സലാംസഭാനത്തനിനയ്

ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനയ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  32.64 രൂപയഭാണയ് ലചേലവഴനിക്കുന്നേതയ്.  എ.എ.സവ.

ഉളലപലടയുള്ള മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനിനുള്ള അരനി കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനയ്  3  രൂപയലാം സടഡയ്

ഓവര്  വനിഹനിതത്തനിലുള്ള  അരനി  കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനയ്  8.30 രൂപയമഭാണയ്  സലാംസഭാനലാം

വഭാങ്ങുന്നേതയ്.

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിന്നേയ് ലഭനിച കറഷേന

അരനിയുലട  അളവലാം  വനിലയുലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം-1  ആയനി

കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  എ.എ.സവ.  ഉളലപലട മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ് അരനി സഗൗജനലമഭായനി

നല്കേനി വരുന.  കൂടഭാലത മുനഗണകനതര വനിഭഭാഗത്തനിലല അര്ഹരഭായ കേഭാര്ഡനിലല

അലാംഗങ്ങളക്കയ്  2  കേനികലഭാഗ്രഭാലാം  അരനി  വതീതലാം  കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനയ്  2 രൂപ  നനിരക്കനില്

നല്കേനി വരുന.  കറഷേന അരനിയയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഒരു മഭാസകത്തയയ് നല്കേനി

വരുന്നേ സബ്സനിഡനി സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം അനുബന്ധലാം-2 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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പടനികേവര്ഗ്ഗ കമഖലകേളനില് ലമഭാസബല് കറഷേന വനിതരണലാം

306 (1737) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആദനിവഭാസനി പടനികേ വര്ഗ്ഗ കമഖലകേളനില്,  പ്രകതലകേനിച്ചുലാം കകേഭാളനനികേളനില്

തഭാമസനിക്കുന്നേവര്ക്കയ് അവരുലട ലതഭാഴനിലനിലന്റെയുലാം മറ്റുലാം രതീതനിയനുസരനിചയ് കേടകേളനില്

ലചേന്നേയ്  കറഷേന  സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങഭാന  സഭാധനിക്കുന്നേനില  എന്നേതയ്  ശദയനില്

ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇഗൗ പ്രശലാം പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനയ് കറഷേന വനിതരണവമഭായനി ബന്ധലപട

ഉകദലഭാഗസരുലട  കനതൃതസത്തനില്  കകേഭാളനനികേളനില്  കനരനിടയ്  ലമഭാലലബല്  കറഷേന

യണനിറയ് വഴനി കറഷേന വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പത്തനലാംതനിട,  തൃശ്ശൂര് ജനിലകേലളഭാഴനിലകേ മലറഭാരു ജനിലകേളനിലുലാം ഇതു

സലാംബന്ധനിചയ്  എലനങനിലുലാം  പരഭാതനികേള ലഭനിക്കുകേകയഭാ  പരഭാതനി  ശദയനില്ലപടുകേകയഭാ

ലചേയനിടനില.  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനില് ഉളവനപ്രകദശങ്ങളനിലടക്കലാം നഭാകടഭാടനികേളഭായനി

ദൂരസലത്തു നനിന്നേയ് മലറഭാരു സലകത്തക്കയ് തഭാമസലാം മഭാറുന്നേ ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗത്തനില്

ലപടവരനില് ചേനിലര്ക്കയ്  കറഷേന വഭാങ്ങുന്നേതനിനയ്  ബുദനിമുട്ടുകേള ഉണഭാകുന്നേതഭായനി  കഫഭാണ്

മുഖഭാനരലാം  അറനിയനിപയ്  ലഭനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ബന്ധലപട  കമഖലയനിലല

സടബല് ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാരുലട സഹഭായകത്തഭാലട ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ളവരുലട കറഷേന

കേഭാര്ഡനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  കറഷേന  വഭാങ്ങനി  നല്കേഭാന  കവണ  നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. സടബല് ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാരുലട സഹഭായകത്തഭാലട  ഇവര്ക്കയ് കറഷേന

നല്കേഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  ബന്ധലപട  കറഷേന  വലഭാപഭാരനികേളക്കുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  തൃശ്ശൂര്  തഭാലൂക്കനിലല  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  19  ആദനിവഭാസനി

ഊരുകേള ഉണയ്.  ഈ ഊരുകേളനില് 299 ആദനിവഭാസനി കുടുലാംബങ്ങള തഭാമസനിക്കുന.

ഈ കുടുലാംബങ്ങളനിലല   299  കറഷേന കേഭാര്ഡുകേള വനിവനിധ  കറഷേന കേടകേളനിലഭായനി

രജനിസര് ലചേയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്. പ്രസ്തുത കറഷേന കേടകേളനികലക്കയ് 1.5 കേനി.മതീ. മുതല് 25 കേനി.മതീ.

വലര ദൂരലാം ഇവര് സഞരനികക്കണതഭായനി വരുന. ബന്ധലപട കറഷേനനിലാംഗയ് ഇനലസക്ടര്മഭാരുലട

കമല്കനഭാടത്തനില് വനലാം വകുപനിലന്റെ വഭാഹനത്തനില് മഭാസത്തനില്  2  ദനിവസലാം ആദനിവഭാസനി

ഊരുകേളനികലയയ് കറഷേന സഭാധനങ്ങള എത്തനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു

വരുന.
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കറഷേന പഞസഭാര വനിഹനിതത്തനിലല കുറവയ്

307 (1738) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തനിനയ് ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നേ കറഷേന പഞസഭാര വനിഹനിതലാം
എത്രയഭാലണന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത വനിഹനിതത്തനില് ഇകപഭാള കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് എലനങനിലുലാം കുറവയ്
വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില് പ്രസ്തുത കുറവയ് പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനയ് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില് എനയ്
തരത്തനിലുള്ള  സമ്മേര്ദ്ദേമഭാണയ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ലചേലുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്  എന്നേയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  നനിലവനില്  പ്രതനിമഭാസലാം  4103  ലമടനികേയ്  ടണ്  പഞസഭാരയഭാണയ്
കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി  ലഭനിക്കുന്നേതയ്.  കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനയ്  18.50  രൂപയഭാണയ്  കകേന്ദ്ര സബസനി ഡനി.
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില് കകേരളലാം  ഉളലപലടയുള്ള സലാംസഭാനങ്ങളക്കയ്
പഞസഭാര സബ്സനിഡനി നല്കുന്നേതനിനഭായനി കകേന്ദ്രലാം 4500 കകേഭാടനി രൂപ ബ ഡജ്റനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  എന്നേഭാല്  2017-18  വര്ഷേകത്തയള്ള ബഡ്ജറനില് ബഹുമഭാനലപട
കകേന്ദ്ര ധനകേഭാരല മനനി  200  കകേഭാടനി രൂപ മഭാത്രമഭാണയ് പ ഞസഭാര സബ്സനിഡനിക്കയ്
വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നേലതന്നേയ്  പത്രമഭാധലമങ്ങളനിലൂലട റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യെലപടനിട്ടുണയ്.
അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നേ, 200  കകേഭാടനി  രൂപ മുന സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനിലല സബ്സനിഡനി കുടനിശ്ശേനികേ
നല്കുന്നേതനിനഭാലണനലാം പത്രവഭാര്ത്തകേളുണയ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  1-4-2017  മുതല് പഞസഭാരയള്ള
കകേന്ദ്ര സബ്സനിഡനി ലഭനിക്കനില എനള്ള അഭമ്പ്യൂഹങ്ങള നനിലനനില്ക്കുന.  എന്നേഭാല്
ഇതു സലാംബന്ധനിച കരഖഭാമൂലമുള്ള അറനിയനിപ്പുകേലളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില. 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേത്തനില്  പഞസഭാര  സബ്സനിഡനി  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലനനിര്ത്തകണഭാ  എന്നേ
വനിഷേയലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാലണനലാം ഇതു സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള
തുടര്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കഭായനി  കേഭാക്കണലമനലാം  കകേന്ദ്ര  ഭക്ഷലമനഭാലയത്തനിലന്റെ
22-3-2017-ലല കേത്തു പ്രകേഭാരലാം  അറനിയനിപയ്   ലഭനിചനിട്ടുണയ്.   കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭനിക്കുന്നേ മുറയയ് ഉചേനിതമഭായ തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണയ്.
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കറഷേന കേടകേളനില് പനി.ഒ.എസയ്. ലമഷേതീന

308 (1739) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷേഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ബകയഭാലമടനികേയ്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനയ് കറഷേന വനിവരങ്ങള

അറനിയഭാന  കേഴനിയുന്നേ  പനി.ഒ.എസയ്.  ലമഷേതീന  കറഷേന  കേടകേളനില്  സഭാപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള

നടപടനികമങ്ങള ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണന്നേയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കറഷേന  കേടകേളനികലക്കുള്ള  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണ  സലാംവനിധഭാനലാം

നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനയ് സസതീകേരനിച നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കറഷേന കേടകേളനില് ബകയഭാലമടനികേയ് അധനിഷനിത സഭാകങതനികേ വനിദലയുലട

സഹഭായകത്തഭാലട കറഷേന വനിതരണലാം നടത്തുന്നേതനിനയ്  ഇ-കപഭാസയ്  (ഇലകകഭാണനികേയ്

കപഭായനിന്റെയ്  ഓഫയ്  ലസയനില്)  ലമഷേതീനുകേള വഭാങ്ങുന്നേതനിനുള്ള ലടണര് നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചു വരുന.  എനഡയ് ടു എനഡയ് കേമ്പമ്പ്യൂടസറകസഷേന കപ്രഭാജക്ടനിലന്റെ സനിസലാം

ഇന്റെകഗ്രറര്  ആയനി  സര്ക്കഭാര്  നനിയമനിച  സസപകകേഭായഭാണയ്  ലടണര്  നടപടനികേള

സകേലക്കഭാള്ളുന്നേതയ്.

(ബനി)  വഭാതനില്പടനി വനിതരണത്തനിലന്റെ പ്രഭാരലാംഭ ഘടലാം  2017  മഭാര്ചയ്  9  മുതല്

ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. തനിരുവനനപുരലാം, പത്തനലാംതനിട, ആലപ്പുഴ, എറണഭാകുളലാം,

പഭാലക്കഭാടയ്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലകേളനില്  2017  കമയയ്  1  മുതല്  നടപഭാക്കുന്നേതനിനയ്

കമതീകേരണങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  ബഭാക്കനിയുള്ള  ജനിലകേളനില്  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണത്തനിലന്റെ

മൂന്നേഭാലാം ഘടലാം ഉടന തലന്നേ ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള നടന വരുന.

ലനലയ് ല്ല് സലാംഭരനിച വകേയനില് സസപകകേഭാ നല്കേഭാനുള്ള തുകേ

309 (1740) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലനലയ്ല്ല് സലാംഭരനിച വകേയനില്, 1-4-2016  മുതല് 31-3-2017 വലര കേര്ഷേകേര്ക്കയ്

സസപകകേഭാ എത്ര തുകേ നല്കേഭാനുലണന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 1-4-2016 മുതല് 31-3-2017 വലര എത്ര തുകേ നല്കേനിലയനലാം കുടനിശ്ശേനികേ

വനിതരണലാം ലചേയ്യെഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  1-4-2016  മുതല്  31-3-2017  വലര  5.11  ലക്ഷലാം ലമടനിക്കയ്  ടണ്

ലനലയ് ല്ല്  സലാംഭരനിച  വകേയനില്  നല്കേഭാനുണഭായനിരുന്നേ  1131.38  കകേഭാടനി  രൂപയനില്

1039.09  കകേഭാടനി  രൂപ കേര്ഷേകേര്ക്കയ്  നല്കേനി കേഴനിഞ്ഞു.  കുടനിശ്ശേനികേയഭായുള്ള  92.29

കകേഭാടനി  രൂപ  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം  അരനി  വനിതരണലാം  ലചേയ  വകേയനില്  ലഭനിക്കഭാനുള്ള  230.95

കകേഭാടനി രൂപ ലഭനിയന്നേ മുറയയ് വനിതരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നേതഭാണയ്.

ഭക്ഷല ഭദതയുലാം വഭാതനില്പടനി വനിതരണവലാം

310 (1741) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഭക്ഷല ഭദതയുലട ഭഭാഗമഭായനി സനിവനില് സസപസയ് വകുപയ് നടപനിലഭാക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേ ''വഭാതനില്പടനി സലാംവനിധഭാനലാം'' എനഭാലണന്നേയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം  ആദലലാം  ഏതു  ജനിലകേളനില്  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണയ്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ് എന്നേറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വഭാതനില്പടനി  സലാംവനിധഭാനലാം  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

എങനില് അതനിലന്റെ നടപടനി എന്നേയ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുലാം എന്നേറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എഫയ്.സനി.ഐ.  ഡനികപഭാകേളനില് നനിനലാം,  മനില്ലുകേളനില് നനിനലാം,  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള

സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേയുള്ള  തഭാലൂക്കുകേളനിലല  ഇന്റെര്മതീഡനിയറനി  കഗഭാഡഗൗണുകേളനില്

സലാംഭരനിചയ്  എലഭാ  കറഷേന  കേടകേളനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്  കനരനിടയ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നേ

സലാംവനിധഭാനമഭാണയ് വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം.

(ബനി&സനി)  ഈ സലാംവനിധഭാനലാം ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് 2017  മഭാര്ചനില് സപലറയ്

കപ്രഭാജക്ടഭായനി ആരലാംഭനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞു.  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  പത്തനലാംതനിട,

ആലപ്പുഴ,  പഭാലക്കഭാടയ്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,  എന്നേതീ ജനിലകേളനില് വരുന്നേ കമയയ് മഭാസത്തനിലുലാം

കശഷേനിക്കുന്നേ ജനിലകേളനില് രണഭാലാം ഘടമഭായുലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 2017  ആഗകസഭാലട പദതനി പൂര്ണമഭായുലാം നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണയ്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്.
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കറഷേന കേഭാര്ഡനിനു കഫഭാകടഭാ എടുക്കഭാന കേഴനിയഭാലത വന്നേവര്ക്കയ് 
കറഷേന

311 (1742) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പുതനിയ  കറഷേന  കേഭാര്ഡനിനയ്  അകപക്ഷനിക്കുന്നേ  സമയത്തയ്  കഫഭാകടഭാ
എടുക്കുന്നേതനിനയ് പലങടുക്കഭാന കേഴനിയഭാതനിരുന്നേവര്ക്കയ് ഒരവസരലാം കൂടനി നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രകതലകേ കേഭാരണങ്ങളഭാല് കഫഭാകടഭാ എടുക്കഭാന കേഴനിയഭാലതവന്നേവര്ക്കയ്
കറഷേന  കേടകേളനില്  നനിനലാം  സഭാധനങ്ങള  ലഭനിക്കുന്നേനില  എന്നേതയ്  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരക്കഭാര്ക്കയ്  കൂടനി  കറഷേന  സഭാധനങ്ങള  ലഭനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന അടനിയനര നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനിലല  കഫഭാകടഭാ  എടുത്തവര്ക്കുള്ള  കറഷേനകേഭാര്ഡയ്  വനിതരണലാം
പൂര്ത്തനിയഭായതനിനു കശഷേലാം നഭാളനിതുവലര കഫഭാകടഭാ എടുക്കഭാന കേഴനിയഭാതനിരുന്നേവര്ക്കുലാം
കൂടനി അവസരലാം ലഭനിക്കുന്നേതഭാണയ്.

(ബനി)  ഇല.  നനിലവനിലുള്ള കറഷേന കേഭാര്ഡയ് റദ്ദേയ് ലചേയനിടനില.  ആയതനിനഭാല്
കറഷേന വഭാങ്ങുന്നേതനിനുലാം മലറലഭാ ആവശലങ്ങളക്കുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നേതഭാണയ്. 

കേകമ്പഭാള ഇടലപടലനിനഭായനി അനുവദനിച തുകേ

312 (1743) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുലട  വനില  നനിയനനിക്കഭാന  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  1-4-2016 മുതല്  31-3-2017  വലര  കേകമ്പഭാള  ഇടലപടലനിനഭായനി  എത്ര
തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുലണന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുലട വനില വര്ദനവനിലന കനരനിടഭാന ശക്തമഭായ
വനിപണനിയനിടലപടല് പദതനി സനിവനില് സസപസയ് കകേഭാര്പകറഷേന മുകഖന കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നടപഭാക്കനി  വരുന.  ലപഭാതുവനിപണനിയനിലല  അവശലവസ്തുക്കളുലട  വനിലവര്ദനവയ്
നനിയനനിക്കഭാനുലാം  അവശലവസ്തുക്കള  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നേതനിനുമഭായനി
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  13  ഇനലാം  അവശലസഭാധനങ്ങളക്കുപുറകമ  ഒ.എലാം.എസയ്.എസയ്.
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പുഴുക്കലരനി, പചരനി, ആന ഇതര അരനി എന്നേനിവ വനില്പനശഭാലകേള വഴനി വനിതരണലാം
ലചേയ വരുന.  സബ്സനിഡനിയനില്  വനില്ക്കുന്നേ ഉല്പന്നേങ്ങള ഉളലപലട  28  ഇനലാം
അവശല ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ലപഭാതുവനിപണനികയക്കഭാള 10 മുതല് 20 ശതമഭാനലാം വലര
വനിലക്കുറചയ് ഫതീലസയനില് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് ആവശലമഭായ
അളവനില് ലഭലമഭാക്കനി വരുന. ഇതു കൂടഭാലത ചേഭായലപഭാടനി, മലനിലപഭാടനി, മുളകേയ് ലപഭാടനി,
ലവളനിലചണ, പുളനി, ഏലലാം, മഞ്ഞളലപഭാടനി, ഉപയ് എന്നേതീ ഉല്പന്നേങ്ങള സസപകക്കഭായുലട
സസനലാം ബഭാനഡഭായ 'ശബരനി' ബഭാനഡനില് ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയയ്  കശഷേലാം
ലപഭാതു വനിപണനി വനിലകയക്കഭാള ഏകേകദശലാം 20 മുതല് 30 ശതമഭാനലാം വനിലക്കുറവനില്
വനിറ്റു  വരുന.  ഇതനിനുപുറകമ മറയ്  അവശല സഭാധനങ്ങളുലാം,  എഫയ്.എലാം.സനി.ജനി.  ഉല്പന്നേങ്ങളുലാം
എലാം.ആര്.പനി./മഭാര്ക്കറയ്  വനിലകയക്കഭാള  5  മുതല്  30%  വലര  വനിലക്കുറവനില്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്
ലഭലമഭാക്കനി  വരുന.  കൂടഭാലത  അരനിയുലട  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനുലാം,  വനില  വര്ദനവയ്
തടയുന്നേതനിനുമഭായനി  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  അരനിക്കട  ലഫയറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം,
സബ്സനിഡനി നനിരക്കനിലുലാം കനഭാണ് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനിലുമഭായനി എലഭാത്തരലാം അരനി
ഇനങ്ങളുലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുനണയ്.

(ബനി)  കേകമ്പഭാള ഇടലപടലനിനഭായനി 200 കകേഭാടനി രൂപ (ഇരുന്നൂറയ് കകേഭാടനി രൂപ
മഭാത്രലാം) അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട വനില നനിയനണലാം

313 (1744) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേരളത്തനില് ഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങളുലട വനില നനിയനണത്തനിനയ് എലനഭാലക്ക
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണയ് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതയ്;

(ബനി) ഇക്കഴനിഞ്ഞ വനിഷ-ഇഗൗസര് സതീസണനില് അരനിവനില നനിയനനിക്കുന്നേതനിനയ്
എടുത്ത നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാണയ്;  ഇഗൗ നടപടനികേള തുടരുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ
എന്നേറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുലട വനില വര്ദനവനിലന കനരനിടഭാന ശക്തമഭായ
വനിപണനിയനിടലപടല് പദതനി സനിവനില് സസപസയ് കകേഭാര്പകറഷേന മുകഖന കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നടപഭാക്കനി  വരുന.  ലപഭാതുവനിപണനിയനിലല  അവശലവസ്തുക്കളുലട  വനിലവര്ദനവയ്
നനിയനനിക്കഭാനുലാം  അവശലവസ്തുക്കള  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നേതനിനുമഭായനി
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  13  ഇനലാം  അവശലസഭാധനങ്ങളക്കുപുറകമ  ഒ.എലാം.എസയ്.എസയ്.
പുഴുക്കലരനി, പചരനി, ആന ഇതര അരനി എന്നേനിവ വനില്പനശഭാലകേള വഴനി വനിതരണലാം
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ലചേയ വരുന.  സബ്സനിഡനിയനില്  വനില്ക്കുന്നേ ഉല്പന്നേങ്ങള ഉളലപലട  28  ഇനലാം
അവശല ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ലപഭാതുവനിപണനികയക്കഭാള 10 മുതല് 20 ശതമഭാനലാം വലര
വനിലക്കുറചയ് ഫതീലസയനില് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് ആവശലമഭായ
അളവനില് ലഭലമഭാക്കനി വരുന. ഇതു കൂടഭാലത ചേഭായലപഭാടനി, മലനിലപഭാടനി, മുളകേയ് ലപഭാടനി,
ലവളനിലചണ, പുളനി, ഏലലാം, മഞ്ഞളലപഭാടനി, ഉപയ് എന്നേതീ ഉല്പന്നേങ്ങള സസപകക്കഭായുലട
സസനലാം ബഭാനഡഭായ 'ശബരനി' ബഭാനഡനില് ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയയ്  കശഷേലാം
ലപഭാതു വനിപണനി വനിലകയക്കഭാള ഏകേകദശലാം 20 മുതല് 30 ശതമഭാനലാം വനിലക്കുറവനില്
വനിറ്റു വരുന. ഇതനിനുപുറകമ മറയ് അവശല സഭാധനങ്ങളുലാം, എഫയ്.എലാം.സനി.ജനി. ഉല്പന്നേങ്ങളുലാം
എലാം.ആര്.പനി./മഭാര്ക്കറയ്  വനിലകയക്കഭാള  5  മുതല്  30%  വലര  വനിലക്കുറവനില്
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  ലഭലമഭാക്കനി വരുന.  കൂടഭാലത അരനിയുലട  ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനുലാം,
വനില  വര്ദനവയ്  തടയുന്നേതനിനുമഭായനി  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  അരനിക്കട  ലഫയറുകേള
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം,  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുലാം  കനഭാണ് സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുമഭായനി
എലഭാത്തരലാം അരനി ഇനങ്ങളുലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുനണയ്.

(ബനി)  വനിപണനിയനിലല അരനിവനില വര്ദനവയ് തടയുന്നേതനിനഭായനി ഈസര്-വനിഷ

സതീസണനില്  എലഭാ  സൂപര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലാം  സഹപര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലാം  പതീപനിളസയ്

ബസഭാറുകേളുലാം പ്രകതലകേ ലഫയറുകേളഭായനി പ്രവര്ത്തനിചനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ

സസപകകേഭാ ഔടയ് ലലറ്റുകേളുലാം മുകഖന വനിവനിധ ഇനലാം അരനി സബനിസനിഡനി നനിരക്കനിലുലാം

കനഭാണ് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനിലുലാം വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  സബ്സനിഡനി ഇനത്തനില്

ജയ അരനി, കുറുവ  അരനി എന്നേനിവ കേനികലഭാ ഗ്രഭാമനിനയ് 25 രൂപയലാം മട അരനി 24 രൂപയലാം,

പചരനി 23 രൂപയലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന. കൂടഭാലത എഫയ്.സനി.ഐ.-ല് നനിനലാം ഇ-ഓക്ഷന

മുകഖന വഭാങ്ങനിയ പചരനി  23 രൂപയലാം  പുഴുക്കലരനി  25 രൂപയലാം സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്

വനിതരണലാം ലചേയ്യുന.  കമല്പറ ഞ്ഞ  വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള എലഭാ ഇനലാം അരനിയുലാം ഫതീ ലസയനില്

സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിനത്തനില് വനിപണനിവനിലകയക്കഭാള കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് എലഭാ

ഔടയ്  ലലറ്റുകേളനിലുലാം  ലഭലമഭാക്കനിയതുവഴനി  വനിപണനിയനില്  കൂടുതല്  അരനി   കുറഞ്ഞ

വനിലയനില്  ലഭലമഭാക്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞു.  ഓയനില്  പഭാലാം  ഇനലയുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്

കുടനഭാടന മട അരനി എന്നേ കപരനില് മട  (ഉണ)  അരനിയുലാം കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനയ്  33  രൂപ

നനിരക്കനില്  വനിപണനകകേന്ദ്രങ്ങളവഴനി  ലഭലമഭാക്കനി.  വനിഷ,  ഈസര്  സതീസണ്

കേണക്കനിലലടുത്തയ്  9-4-2017   ഞഭായറഭാഴയുലാം,  അവധനി  ദനിവസമഭായ  13-4-2017-ലുലാം

(ലപസഹ വലഭാഴഭാഴ)  മഭാകവലനി കസഭാറുകേള ഉളലപലടയുള്ള സസപകകേഭായുലട എലഭാ

ചേനിലറ  വനില്പനശഭാലകേളുലാം  തുറന  പ്രവര്ത്തനിച്ചു.  ഈ  നടപടനികേള  തുടരുന്നേതയ്

സലാംബന്ധനിചയ് തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടനില.  
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കറഷേന വലഭാപഭാരനികേളുലട കവതനലാം

314 (1745) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നേയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം  നടപഭാക്കനി ആറു മഭാസലാം പനിന്നേനിടനിട്ടുലാം  കറഷേന
വലഭാപഭാരനികേളുലട കവതന കേഭാരലത്തനില് തതീരുമഭാനമഭാകേഭാത്തതയ് എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നേയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം ലകേഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ് എനഭാണയ്;

(സനി) വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കറഷേന  വലഭാപഭാരനികേളുലട  കവതന  കേഭാരലത്തനില്  തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാന
ഏലതങനിലുലാം  കേമ്മേറനിലയ നനികയഭാഗനിചനിരുകന്നേഭാ;  എങനില് ആ കേമ്മേറനിയനിലല അലാംഗങ്ങള;
ആലരലഭാമഭാണയ്;

(ഇ) പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനി കയഭാഗലാം കചേര്ന്നേയ് തതീരുമഭാനലാം സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില്
തതീരുമഭാനലാം  എനഭായനിരുനലവനലാം  അതനുസരനിചയ്  നടപടനികേള  എടുത്തനിട്ടുകണഭാലയനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കറഷേന  വലഭാപഭാരനികേളക്കുള്ള  കവതന  പഭാകക്കജയ്  നനിര്ണയനിക്കുന്നേതയ്
സലാംബന്ധനിചയ് സനിവനില് സസപസയ് ഡയറക്ടര് ലചേയര്മഭാനുലാം കറഷേന വലഭാപഭാരനി സലാംഘടനഭാ
പ്രതനിനനിധനികേള അലാംഗങ്ങളുമഭായുള്ള കേമ്മേനിറനി  സമര്പനിച റനികപഭാര്ടയ്  സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.

(ബനി)  കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം, 2013-ലന്റെ ലസക്ഷന 24(2)(എ)  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അലാംഗതീകൃത  ഏജനസനി,  കറഷേന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
എഫയ്.സനി.ലഎ.-യനില് നനിനലാം വനിലടടുത്തയ് ഇന്റെര്മതീഡനിയറനി കഗഭാഡഗൗണനില് സൂക്ഷനിചയ്
കറഷേനകേടകേളനില്  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനി  മുകഖന  കനരനിലടത്തനിക്കുന്നേതനിലനയഭാണയ്
വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം എന്നേതുലകേഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേതയ്.

(സനി)  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണത്തനിലന്റെ  സപലറയ്  കപ്രഭാജക്ടയ്  മഭാര്ചയ്  മഭാസലാം
ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  രണഭാലാം ഘടലാം തനിരുവനനപുരലാം, പത്തനലാംതനിട,
ആലപ്പുഴ, എറണഭാകുളലാം, പഭാലക്കഭാടയ്, കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് എന്നേതീ ജനിലകേളനില് കമയയ് മഭാസലാം
നടപനില്  വരുത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ബഭാക്കനിയുള്ള  ഏഴയ്  ജനിലകേളനില്  വഭാതനില്പടനി
വനിതരണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള നടന വരുന.
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(  ഡനി)   കറഷേന  വലഭാപഭാരനികേളുലട  കവതന കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
സമര്പനിക്കുവഭാന  ഒരു  കേമ്മേനിറനിലയ  നനികയഭാഗനിചനിരുന.  കേമ്മേനിറനി  അലാംഗങ്ങളുലട
വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. സനിവനില് സസപസയ് ഡയറക്ടര് - ലചേയര്മഭാന

2. കറഷേനനിലാംഗയ് കേണ്കടഭാളര് - കേണ്വതീനര്

3. ചേതീഫയ് അക്കഗൗണയ്സയ് ഓഫതീസര് - അലാംഗലാം

4. കലഭാ ആഫതീസര് - അലാംഗലാം

5. WFP  പ്രതനിനനിധനി - അലാംഗലാം

6. കലബര് കേമ്മേതീഷേണറുലട പ്രതനിനനിധനി - അലാംഗലാം

7. ശതീ. കേഭാടഭാമ്പുഴ മൂസ - അലാംഗലാം
(ലചേയര്മഭാന, സലാംയുക്ത സമര
സമനിതനി, കേഭാടഭാമ്പുഴ പനി.ഒ, മലപ്പുറലാം)

8. ശതീ. ടനി. മുഹമ്മേദഭാലനി - അലാംഗലാം
(ജനറല് കേണ്വതീനര്, സലാംയുക്ത 
സമര സമനിതനി, നഗൗഫല് നനിവഭാസയ്,
ലചേറുപ പനി.ഒ, മറവൂര്

9. അഡസ. കജഭാണനി ലനല്ലൂര്  - അലാംഗലാം
(പ്രസനിഡന്റെയ്, ആള കകേരള റതീലടയനില്
കറഷേന ഡതീകലഴയ് അകസഭാസനികയഷേന)

10. അ ഡസ. സുകരന്ദ്രന - അലാംഗലാം
(  ജനറല് ലസകടറനി, കകേരള റതീലടയനില്
കറഷേന ഡതീകലഴയ് അകസഭാസനികയഷേന)

11. ശതീ. കകേഭാവളലാം വനിജയകുമഭാര് -   അലാംഗലാം

(കകേരള റതീലടയനില് കറഷേന ഡതീകലഴയ് 

         അകസഭാസനികയഷേന, ലനലവനിള 

         വതീടയ്, ലവള്ളഭാര്, കകേഭാവളലാം പനി.ഒ)

(ഇ)  ഉണയ് . കേമ്മേനിറനിയുലട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.
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സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് ഭക്ഷലവസ്തുക്കള

315 (1746) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആദനിവഭാസനികേളക്കുലാം  അനഭാഥഭാലയങ്ങളനിലല  അകനവഭാസനികേളക്കുലാം,
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുലാം  സഗൗജനലമഭായുലാം,  കറഷേന  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലാം,  മലണണയുലാം
പഭാചേകേ വഭാതകേവമുളലപലട വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നേതനിനയ്  എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ്
നനിലവനിലുള്ളലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനു കവണ മഭാനദണ്ഡങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനഭാഥഭാലയങ്ങളനിലല  അകനവഭാസനികേളക്കയ്  ലവല്ലഫയര്  സതീലാം  പ്രകേഭാരലാം
അരനി  സഗൗജനലമഭായുലാം  കഗഭാതമ്പയ്  ബനി.പനി.എല്.  നനിരക്കനിലുലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന.
ആദനിവഭാസനി കുടുലാംബങ്ങള കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം 2013 പ്രകേഭാരലാം മുനഗണനഭാ
വനിഭഭാഗത്തനില് ഉളലപടുന്നേവരഭാണയ്.  കഭാസയ്-IV  ജതീവനക്കഭാര് വലരയുള്ള ആദനിവഭാസനി
കുടുലാംബങ്ങലള  എ.എ.സവ.  പടനികേയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഇവര്ക്കയ്  സഗൗജനലമഭായനി
ഭക്ഷലധഭാനല  വനിതരണലാം  നടത്തുനണയ്.  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാം  തുടങ്ങനിയ  അടനിയനര
ഘടങ്ങളനില്  ആദനിവഭാസനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  കറഷേന  സഭാധനങ്ങള  സഗൗജനലമഭായുലാം
അനുവദനിക്കഭാറുണയ്.  മലണണ,  പഭാചേകേ  വഭാതകേലാം  എന്നേനിവ  നനിലവനില്  ഇത്തരലാം
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ് പ്രകതലകേ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് നല്കുന്നേനില.

(ബനി)   സലാംസഭാനലത്ത  ഓര്ഫകനജയ്  കേണ്കടഭാള  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  സര്ടനിഫനിക്കറയ്
ഉള്ളകതഭാ സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ഉള്ളകതഭാ ആയ അനഭാഥഭാലയങ്ങലളയഭാണയ്
ലവല്ലഫയര് സതീമനില് ഉളലപടുത്തനി ഭക്ഷലധഭാനല വനിതരണലാം നലനി വരുന്നേതയ്.

സ്കൂള ഉചഭക്ഷണത്തനിനഭായനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നേ അരനി

316 (1747) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സ്കൂള ഉചഭക്ഷണത്തനിനഭായനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നേ അരനി കഗ്രഡയ് എ കേസഭാളനിറനി
തലന്നേയഭാലണന്നേയ് ഉറപയ് വരുത്തഭാന എനയ് സലാംവനിധഭാനമഭാണയ് നനിലവനിലുളളതയ്;

(ബനി) കഗ്രഡയ് എ കേസഭാളനിറനിക്കയ് പകേരലാം, നനിലവഭാരലാം കുറഞ്ഞ അരനിയഭാണയ് സ്കൂളുകേളനില്
എത്തുന്നേലതനളള കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്,  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

195/2020
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ഉത്തരലാം

(എ)  എഫയ്.സനി.ഐ. നല്കേനി വരുന്നേ എ കഗ്രഡുള്ള അരനി സനിവനില് സസപസയ്
കകേഭാര്പകറഷേലന്റെ കേസഭാളനിറനി അഷേസറനസയ് ഓഫതീസറുലാം ഡനികപഭാ അധനികേഭാരനികേളുലാം പരനികശഭാധനിചയ്
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കനിയതനിനു  കശഷേമഭാണയ്  സ്കൂളുകേളക്കയ്  വനിതരണത്തനിനഭായനി
നല്കുന്നേതയ്.

(ബനി&സനി)   ശദയനില്ലപടനിടനില.

പഭാറശ്ശേഭാല നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല കറഷേന കേടകേള

317 (1748) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പഭാറശ്ശേഭാല  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  നനിലവനില്  എത്ര  കറഷേന
കേടകേളഭാണയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേലതനലാം അവയുലട പ്രവര്ത്തനലാം കൃതലമഭായ രതീതനിയനിലഭാകണഭാ
നടക്കുന്നേലതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ ഗവലണ്മെന്റെയ്  അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേ കശഷേലാം പഭാറശ്ശേഭാല മണ്ഡലത്തനില്
പുതുതഭായനി  എത്ര  കറഷേന  കേടകേളക്കയ്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുലണനലാം  അവ
ആര്ലക്കഭാലക്കയഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കറഷേന കേടകേളനില് അളവതൂക്കത്തനില് വലഭാപകേമഭായുള്ള കമകക്കടുകേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതയ് നനിയനനിക്കുവഭാന എന്തു സലാംവനിധഭാനമഭാണയ് നനിലവനിലുള്ളലതന്നേയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാറശ്ശേഭാല നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്  156  കറഷേന കേടകേളുണയ്.   ചേനില
കറഷേന  കേടകേലള  സലാംബന്ധനിചയ്  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.   ആയതനിലന  തുടര്ന്നേയ്
അകനസഷേണവനികധയമഭായനി  8  കറഷേന കേടകേളുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
റദ്ദു ലചേയ തുടര് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി) അനുമതനി നല്കേനിയനിടനില.

(സനി)  ചേനില ഒറലപട പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  എന്നേഭാല് പരനികശഭാധനയനില്
കമകക്കടുകേള കേലണത്തനിയനിടനില. കറഷേന കേടകേളനില് കറഷേനനിലാംഗയ് ഇനലസക്ടര് മുതല്
ലഡപമ്പ്യൂടനി  കറഷേനനിലാംഗയ്  കേണ്കടഭാളര് വലരയുള്ള ഉകദലഭാഗസര് കൃതലമഭായനി  പരനികശഭാധന
നടത്തഭാറുണയ്. ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര 1966-ലല കകേരള
കറഷേനനിലാംഗയ് ഓര്ഡറനിലല നനിര്ദ്ദേനിഷ വകുപയ് പ്രകേഭാരലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.
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മലണണ വനിഹനിതത്തനിലല കുറവയ്

318 (1749) ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തനിനയ് ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്നേ മലണണ വനിഹനിതത്തനില് കകേന്ദ്രലാം
വതീണ്ടുലാം ലവടനിക്കുറവയ് വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമപ്രകേഭാരലാം തയ്യെഭാറഭാക്കനിയ മുനഗണനഭാ പടനികേയുലട
അടനിസഭാനത്തനിലഭാകണഭാ കകേന്ദ്രലാം മലണണ വനിഹനിതത്തനില് കുറവയ് വരുത്തനിയലതന്നേയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മതലലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള മലണണ വനിഹനിതത്തനിലുലാം കുറവയ് വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് എത്ര കുറവയ്  വരുത്തനിലയനലാം അതയ് പുനനഃസഭാപനിക്കുവഭാന എന്തു  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുലവനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണയ്. കേഴനിഞ്ഞ കുകറ വര്ഷേങ്ങളഭായനി കകേന്ദ്രത്തനില് നനിനലാം ലഭലമഭാകുന്നേ
മലണണയുലട  വനിഹനിതത്തനില്  തുടര്ചയഭായ  കുറവയ്  വരുനണയ്.  പനി. ഡനി.എസയ്  മലണണ
പഭാചേകേ ആവശലത്തനിനുലാം വനിളക്കു കേത്തനിക്കഭാനുലാം  മഭാത്രകമ  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവൂ  എന്നേയ്
കകേന്ദ്രലാം കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നലനിയനിട്ടുണയ്.  പഭാചേകേ വഭാതകേ കേണക്ഷനുകേളനിലുലാം സവദമ്പ്യൂതതീകേരനിച
വതീടുകേളുലട എണത്തനിലുണഭാകുന്നേ ആനുപഭാതനികേ വര്ദനവയ്  മലണണ വനിഹനിതലാം കുറയവഭാന
കേഭാരണമഭായനിട്ടുണയ്. ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമവലാം മലണണയുമഭായനി ബന്ധലമഭാനമനില.

(സനി)  ഉണയ്.  കകേന്ദ്രത്തനില് നനിനലാം അനുവദനിക്കുന്നേ മലണണയുലട അളവയ്  ഓകരഭാ
സത്രമഭാസത്തനിലുലാം കുറഞ്ഞു വരുന്നേ സഭാഹചേരലത്തനില് മതലബന്ധന കമഖലയയ് നലനി
വന്നേനിരുന്നേ  2525  കേനികലഭാ  ലനിറര്  മലണണയനില്  ആനുപഭാതനികേമഭായ  കുറവയ്
വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  മലണണയുലട  വനിഹനിതലാം  പുനനഃസഭാപനിച്ചു  നലണലമന്നേയ്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ് ആവശലലപട്ടു എങനിലുലാം അനുകൂല നടപടനികേള ഉണഭായനിടനില.  കകേന്ദ്രത്തനില്
നനിന്നേയ് ലവള്ള മലണണ വഭാങ്ങനി സബ്സനിഡനികയഭാടു കൂടനി മതലലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്
ലഭലമഭാക്കുന്നേ  പദതനി  മതലലഫഡയ്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണയ്.   മഭാത്രമല
പനി. ഡനി.എസയ്  മലണണ  മതലബന്ധനഭാവശലങ്ങളക്കയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേതയ്  കകേന്ദ്രലാം
അലാംഗതീകേരനിചനിടനില.
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വടകേരയനിലല സഞരനിക്കുന്നേ മഭാകവലനി കസഭാറുകേള

319 (1750) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    നഭാണു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വടകേര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  സഞരനിക്കുന്നേ  മഭാകവലനി  കസഭാര്
ഏലതലഭാലാം ഭഭാഗങ്ങളനിലഭാണയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നേലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കൂടുതല് സലങ്ങളനില് സഞരനിക്കുന്നേ മഭാകവലനി കസഭാറനിലന്റെ സഗൗകേരലലാം
ഏര്ലപടുത്തുന്നേതനിലനക്കുറനിചയ് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വടകേര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പണനികക്കഭാടനി,  കേരനിക്കനിലഭാവയ്,  കുരനിയഭാടനി,
പുറങര,  പഴങഭാവയ്,  കമപയനില്,  മഭാകലഭാല്മുക്കയ് എന്നേതീ പ്രകദശങ്ങളനില് സഞരനിക്കുന്നേ
മഭാകവലനി കസഭാര് പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന.

(ബനി)   സ ഞരനിക്കുന്നേ മഭാകവലനി കസഭാര് എന്നേ പദതനി പ്രധഭാനമഭായുലാം പനികന്നേഭാക്ക
മലകയഭാര പ്രകദശങ്ങള,  ആദനിവഭാസനി കമഖലകേള,  തതീരകദശ കമഖലകേള തുടങ്ങനിയ
ഭൂമനിശഭാസപരമഭായുലാം,  സഭാമൂഹലപരമഭായുലാം  പനികന്നേഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്നേ  കമഖലകേളനിലല
ജനങ്ങളക്കയ് അവശലസഭാധനങ്ങള നലഭായവനിലയയ്  എത്തനിക്കുകേ എന്നേ ഉകദ്ദേശകത്തഭാലടയഭാണയ്
നടപനില് വരുത്തുന്നേതയ്. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെകയഭാ, എലാം.എല്.എ. ഫണനില് നനികന്നേഭാ
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാകുന്നേ  സമയത്തഭാണയ്  പുതനിയതഭായനി  സ ഞരനിക്കുന്നേ
മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നേതയ്.  കൂടുതല് സലങ്ങളനില് സഞരനിക്കുന്നേ
മഭാകവലനി കസഭാറനിലന്റെ സഗൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നേ കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ബനി.പനി.എല്. കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് ലഭനിക്കുന്നേ ആനുകൂലലങ്ങള

320 (1751) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് അവസഭാനമഭായനി കറഷേന കേഭാര്ഡയ് എന്നേഭാണയ് വനിതരണലാം
ലചേയതയ്;

(ബനി)  എ.പനി.എല്.,  ബനി.പനി.എല്.  എന്നേ തരത്തനില് കറഷേന മുനഗണനഭാ പടനികേ നനിലവനില്
നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതനില് വലഭാപകേമഭായ പരഭാതനി ഉള്ള വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) യഥഭാര്ത BPL പടനികേയനില് വരുന്നേവലര അതനില് ഉളലപടുത്തുന്നേതനിനയ്
ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന എനഭാണയ് ഇകപഭാഴുള്ള നടപടനികമലമന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കറഷേന മുനഗണനഭാ പടനികേ പ്രകേഭാരമുള്ള അകലഭാടയ്ലമനലാം ബനി.പനി.എല്.
ഗുണകഭഭാക്തഭാവയ് എന്നേ നനിലയനിലുള്ള പരനിഗണനയുലാം ബനി.പനി.എല്.  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്
മറയ് ആനുകൂലലങ്ങള ലഭനിക്കുന്നേതനിലന ബഭാധനിക്കുകമഭാ എന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   2008-2009  കേഭാലഘടത്തനിലഭാണയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  അവസഭാനമഭായനി

കറഷേന കേഭാര്ഡയ് വനിതരണലാം ലചേയതയ്.

(ബനി) മുനഗണനഭാപടനികേയനില് അനര്ഹര് കേടന കൂടനിയനിട്ടുലണനലാം, അര്ഹരഭായവര്

ഒഴനിവഭായനി എനമുള്ള പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(സനി)   കറഷേനകേഭാര് ഡയ്  ഉടമകേലള  മുനഗണനഭാ/മുനഗണകനതര  വനിഭഭാഗമഭായനി

തനിരനിചയ് അനനിമ പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  തകദ്ദേശ സസയലാം ഭരണ സഭാപനങ്ങള

നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  അര്ഹര്/അനര്ഹര്  പടനികേ  ബന്ധലപട  തഭാലൂക്കയ്  സസപ

ആഫതീസുകേളനില്  നല്കേനി  കറഷേനനിലാംഗയ്  ഇനലസക്ടര്മഭാരുലട  കനതൃതസത്തനില് കനരനിടയ്

പരനികശഭാധന നടത്തനി വരനികേയഭാണയ്. പരനികശഭാധന റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭായ കശഷേലാം റതീ-റഭാങനിലാംഗയ്

നടത്തനി  അനര്ഹലര  ഒഴനിവഭാക്കുകേയുലാം അര്ഹലര  ഉളലപടുത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നേതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ഡനി)  ഇല.

ഭക്ഷലവനില നനിയനണ ലസല്

321 (1752) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷേലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഭക്ഷലവനില നനിയനണ ലസല് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  വനിലനനിയനണലാം  ലകേഭാണ്ടുവരഭാന  എലനഭാലക്ക  കേഭാരലങ്ങള

ആണയ് സകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) രൂപതീകേരനിചനിടനില. ഈ വനിഷേയലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(ബനി)  നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുലട വനില വര്ദനവനിലന കനരനിടഭാന ശക്തമഭായ

വനിപണനിയനിടലപടല് പദതനി സനിവനില് സസപസയ് കകേഭാര്പകറഷേന മുകഖന കേഭാരലക്ഷമമഭായനി

നടപഭാക്കനി  വരുന.  ലപഭാതുവനിപണനിയനിലല  അവശലവസ്തുക്കളുലട  വനിലവര്ദനവയ്

നനിയനനിക്കഭാനുലാം അവശലവസ്തുക്കള കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നേതനിനുമഭായനി
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സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  13  ഇനലാം  അവശലസഭാധനങ്ങളക്കുപുറകമ  ഒ.എലാം.എസയ്.എസയ്.

പുഴുക്കലരനി, പചരനി, ആന ഇതര അരനി എന്നേനിവ വനില്പനശഭാലകേള വഴനി വനിതരണലാം

ലചേയ വരുന.  സബ്സനിഡനിയനില്  വനില്ക്കുന്നേ ഉല്പന്നേങ്ങള ഉളലപലട  28  ഇനലാം

അവശല ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ലപഭാതുവനിപണനികയക്കഭാള 10 മുതല് 20 ശതമഭാനലാം വലര

വനിലകുറചയ് ഫതീലസയനില് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് ആവശലമഭായ

അളവനില് ലഭലമഭാക്കനി വരുന. ഇതു കൂടഭാലത ചേഭായലപഭാടനി, മലനിലപഭാടനി, മുളകേയ് ലപഭാടനി,

ലവളനിലചണ, പുളനി, ഏലലാം, മഞ്ഞളലപഭാടനി, ഉപയ് എന്നേതീ ഉല്പന്നേങ്ങള സസപകക്കഭായുലട

സസനലാം ബഭാനഡഭായ 'ശബരനി' ബഭാനഡനില് ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയയ്  കശഷേലാം

ലപഭാതു വനിപണനി വനിലകയക്കഭാള ഏകേകദശലാം 20 മുതല് 30 ശതമഭാനലാം വനിലക്കുറവനില്

വനിറ്റു  വരുന.  ഇതനിനുപുറകമ മറയ്  അവശല സഭാധനങ്ങളുലാം,  എഫയ്.എലാം.സനി.ജനി.  ഉല്പന്നേങ്ങളുലാം

എലാം.ആര്.പനി./മഭാര്ക്കറയ്  വനിലകയക്കഭാള  5  മുതല്  30%  വലര  വനിലക്കുറവനില്

ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് ലഭലമഭാക്കനി വരുന.  കൂടഭാലത അരനിയുലട ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനുലാം,

വനില  വര്ദനവയ്  തടയുന്നേതനിനുമഭായനി  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  അരനിക്കട  ലഫയറുകേള

ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം,  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുലാം  കനഭാണ് സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുമഭായനി

എലഭാത്തരലാം അരനി ഇനങ്ങളുലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുനണയ്.

മുനഗണനഭാ ലനിസനില് നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കലപടവര്ക്കയ് 

സബ്സനിഡനി അരനി

322 (1753) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലത്തനിനയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ബനി.പനി.എല്.  ലനിസനില്ലപടുന്നേവരുലാം എന്നേഭാല് മുനഗണനഭാ ലനിസനില് നനിനലാം

ഒഴനിവഭാക്കലപടവരുമഭായനിട്ടുള്ള കറഷേന കേഭാര്ഡുടമകേളക്കയ് സബ്സനിഡനി അരനി നല്കുന്നേതനിനയ്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2009-ലല ബനി.പനി.എല്.  പടനികേയനില് ഉളലപടവരനില് മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനില്

ഉളലപടഭാത്തവര്  ഉലണങനില്,  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസര്,  25,000  രൂപയനില്  അധനികേലാം

മഭാസവരുമഭാനമുള്ളവര്,  ആദഭായ  നനികുതനി  ഒടുക്കുന്നേവര്  എന്നേനിവര്  ഒഴനിലകേയുള്ള

കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് സബ്സനിഡനി അരനി ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
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കകേരളത്തനിനയ് ലഭനികക്കണ കറഷേന അരനി വനിഹനിതത്തനിലല കുറവയ്

323 (1754) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേരളത്തനിനയ് ലഭനികക്കണ കറഷേന അരനി വനിഹനിതത്തനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
കുറവയ് വരുത്തനിയതനിനഭാല്, സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതു വനിതരണ കഷേഭാപ്പുകേളനില് കറഷേന
സഭാധനങ്ങള നല്കുന്നേതനിനയ് തടസ്സലാം കനരനിടനിട്ടുകണഭാ എന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) തടസ്സലാം കനരനിട്ടുലണങനില് ആയതയ് പരനിഹരനിക്കുന്നേതനികലക്കയ് എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ് എന്നേയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരളത്തനിനയ് ലഭനികക്കണ അരനി വനിഹനിതത്തനില് കുറവണഭായനിട്ടുണയ്.
എഫയ്.സനി.ഐ. ഡനികപഭാകേളനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട നനിസ്സഹകേരണലാം മൂലലാം നവലാംബര്
മഭാസലാം കുറചയ് തടസ്സങ്ങളുണഭായനിട്ടുണയ്. പനിന്നേതീടയ് അതയ് പരനിഹരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ.

ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം

324 (1755) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള സൂക്ഷനിക്കുന്നേതനിനയ്
കഗഭാഡഗൗണ് ലഭനിക്കഭാത്ത അവസ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ആവശലമഭായ എലഭായനിടത്തുലാം കഗഭാഡഗൗണുകേള സജ്ജതീകേരനിക്കഭാന എലനങനിലുലാം
പ്രകതലകേ സഗൗകേരലലാം ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  എങനില് എങ്ങലനയഭാണയ് പുതനിയ കഗഭാഡഗൗണ് സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേലതന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി&സനി)  ലകേ.എസയ്.ഡബമ്പ്യൂ.സനി.,  സനി.ഡബമ്പ്യൂ.സനി.  മുകഖനയഭാണയ്  കൂടുതല്

കഗഭാഡഗൗണുകേളുലാം കമതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  നനിലവനില് സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം എലഭാ തഭാലൂക്കുകേളനിലുലാം

കഗഭാഡഗൗണുകേള  സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  എന്നേഭാല്  ഒരു  തഭാലൂക്കനിനയ്  ആവശലമഭായ

ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള സലാംഭരനിക്കുന്നേതനിനയ് ഉതകുന്നേ തരത്തനില് വനിസ്തൃതനിയുള്ള കഗഭാഡഗൗണ് ഒരു
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സലത്തയ് മഭാത്രമഭായനി പല തഭാലൂക്കുകേളനിലുലാം ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല് ഒന്നേനില് കൂടുതല്

കഗഭാ ഡഗൗണുകേള ഉപകയഭാഗനികക്കണനിവരുന്നേതയ് സുഗമമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ് തടസ്സലാം

സൃഷനിക്കുന. ഇതയ് ഒഴനിവഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള സൂക്ഷനിക്കുവഭാന ഉതകുന്നേ

തരത്തനില്  ശഭാസതീയമഭായ  രതീതനിയനില്  കറഷേന  ലമഭാത്തവലഭാപഭാര  കഗഭാഡഗൗണുകേള

സഭാപനിക്കുവഭാന  സലാംസഭാനലത്ത  റവനമ്പ്യൂ,  പുറകമ്പഭാക്കയ്  ഭൂമനി  സസപകകേഭായയ്

ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

അസനിസന്റെയ് ലസയനില്സയ് മഭാന തസനികേയനിലല ഒഴനിവകേള

325 (1756) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സനിവനില് സസപസയ് കകേഭാര്പകറഷേനനില് പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനില് അസനിസന്റെയ്

ലസയനില്സയ് മഭാന തസനികേയനില് നനിലവനില് എത്ര കപര് കജഭാലനി ലചേയ്യുനണയ്;

(ബനി) അസനിസന്റെയ് ലസയനില്സയ് മഭാൻമഭാരുലട എത്ര തസനികേ നനിലവനിലുണയ്;

(സനി)  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്  പ്രസ്തുത  തസനികേയനില്  എത്ര  ഒഴനിവകേളുണയ്

എന്നേറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  90 കപര്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ അസനിസന്റെയ് ലസയനില്സഭാനമഭാരുലട തസനികേകേളുലട

എണലാം 1688 ആയനി നനിശയനിചനിരനിക്കുന.

(സനി)  13 എന.ലജ. ഡനി. ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.

അനഭാഥശഭാലകേളനിലല അകനവഭാസനികേലള മുനഗണനഭാ ലനിസനില് ഉളലപടുത്തഭാന

നടപടനി

326 (1757) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കറഷേനകേഭാര്ഡയ്  നല്കുകമ്പഭാള  മുനഗണനഭാ  ലനിസനില്  അനഭാഥശഭാലകേളനിലല

അകനവഭാസനികേലള ഉളലപടുത്തഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  അനഭാഥശഭാലകേളുലട സുഗമമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് ഇതയ് എത്ര കേണയ്

സഹഭായകേരമഭാകുലാം എന്നേയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിലപഭാടനില് മഭാറലാം വരുത്തുന്നേ കേഭാരലലാം

പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   സലാംസഭാനലത്ത  അനഭാഥഭാലയങ്ങള,  വൃദസദനങ്ങള  തുടങ്ങനിയ

സഭാമൂഹലകക്ഷമ  സഭാപനങ്ങളനിലല  അകനവഭാസനികേലള,  ഓര്ഫകനജയ്  കേണ്കടഭാള

കബഭാര്ഡനിലന്റെ സര്ടനിഫനിക്കകറഭാ  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരകമഭാ  ഉള്ളതനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്,  ലവല്ലഫയര് സതീമനില് ഉളലപടുത്തനിയഭാണയ് ഇകപഭാള ഭക്ഷലധഭാനലലാം

വനിതരണലാം  നടത്തുന്നേതയ്.  ഒരഭാളക്കയ്  കസഭാക്കനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചയ്  പരമഭാവധനി

5  കേനി.ഗ്രഭാലാം  അരനി സഗൗജനലമഭായുലാം,  2  കേനി.ഗ്രഭാലാം  കഗഭാതമ്പയ്  2  രൂപ നനിരക്കനിലുമഭാണയ്

നല്കുന്നേതയ്.  ലവല്ലഫയര് സതീമനില് വനിതരണലാം നടത്തുന്നേതയ്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്

നനിനലാം ടനി പദതനിക്കഭായനി അനുവദനിക്കുന്നേ ഭക്ഷലധഭാനലമഭാണയ്.  മഭാത്രമല ടനി അകലഭാടയ്ലമന്റെയ്

കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമത്തനില് ഉളലപടുന്നേതല.

സസപകകേഭായനിലല കമകക്കടുകേള

327 (1758) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷേതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേതനിനയ് കശഷേലാം,  സലലപകകേഭായനില്

കമകക്കടുകേള നടത്തനിയതനിലന്റെ കപരനില്, ഏലതലഭാലാം ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലരയഭാണയ്

നടപടനിക്കയ് ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിരുന്നേതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലനലഭാമഭാണയ്;

നടപടനികമങ്ങളുലട പകേര്പടക്കലാം വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ ഉകദലഭാഗസര് നടത്തനിയ കമകക്കടുകേള എലനലഭാമഭാലണന്നേഭായനിരുന

കേലണത്തനിയതയ്; ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;
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(ഡനി) സസപകകേഭായനില് നനിലവനില് സഭാധനങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നേതയ് ഏതയ്

ഏജനസനിയഭാണയ്;  പ്രസ്തുത സഭാധനങ്ങള സസകേഭാരലസഭാപനങ്ങളക്കയ് മറനിചയ് നല്കേനി

ഗുണനനിലവഭാരലാം കുറഞ്ഞ സഭാധനങ്ങള സലലപകകേഭാ ഔ  ടയ് ലലറ്റുകേള വഴനി വനിതരണലാം

ലചേയ്യുന്നേതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഇ) എങനില് ആയതനിനയ് കേഭാരണക്കഭാരഭായ ഉകദലഭാഗസര് ആലരലഭാമഭാലണനലാം

അവര്ലക്കതനിലര എനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുലവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  മറുപടനി അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

( ഡനി)  12 ഇനലാം സബ്സനിഡനി സഭാധനങ്ങള ഉളലപലടയുള്ള 25 സഭാധനങ്ങള

പ്രതനിമഭാസ ഇ-ലടനഡര് മുകഖനയുള്ള കേരഭാറുകേഭാരനില് നനിനമഭാണയ് വഭാങ്ങുന്നേതയ്.  ബഭാന്റെഡയ്

സഭാധനങ്ങള  അതുമഭായനി  ബന്ധലപട  കേമ്പനനികേളനില്  നനിനമഭാണയ്  വഭാങ്ങുന്നേതയ്.

സസപകകേഭാ ശബരനി കതയനില ഇ-ഓക്ഷന മുകഖന സസപകകേഭാ കനരനിടഭാണയ് വഭാങ്ങുന്നേതയ്.

സസപകകേഭാ  ശബരനി  ബഭാന്റെനിലുള്ള  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുള്ള  ലവളനിലചണ

ഉളലപലടയുള്ള മറ്റു സഭാധനങ്ങള കേരഭാറനികലര്ലപടനിട്ടുള്ള കേമ്പനനികേളനില് നനിനമഭാണയ്

വഭാങ്ങുന്നേതയ്.   ഡനികപഭാതലത്തനില്  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  ആവശലമഭായ  സഭാധനങ്ങള

ഡനികപഭാ മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് കേമ്മേനിറനി മുകഖന വനിവനിധ ഏജനസനികേള സസപയര്മഭാരനില്

നനിനലാം വഭാങ്ങനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന. ഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങള സസകേഭാരല സഭാപനങ്ങളക്കയ്

മറനിച്ചു നല്കേനി ഗുണനനിലവഭാരലാം  കുറഞ്ഞ സഭാധനങ്ങള സസപകകേഭാ ഔടയ് ലലറ്റുകേള

വഴനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നേതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിടനില.  എന്നേഭാല്,  ഒരു  പരഭാതനി

ലഭനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പഭാലഭാ  ഡനികപഭായുലട  കേതീഴനിലുള്ള സപകേ,  ഉഴവൂര്

സൂപര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്  വനി ജനിലനസയ്  ആഫതീസര്  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം

ആയതനില്  ഡനികപഭാ  മഭാകനജകരയുലാം  ബന്ധലപട  ഉകദലഭാഗസകരയുലാം  അകനസഷേണ

വനികധയമഭായനി സലസനഡയ് ലചേയനിട്ടുളളതുമഭാണയ്.  

(ഇ)  പ്രഭാഥമനികേ റനികപഭാര്ടയ് പ്രകേഭാരലാം ഡനികപഭാ മഭാകനജരഭായ ശതീ. ലജയനിലാംസയ് മഭാതദ്യു,

ശതീ.മഭാലനികേയ്  മുഹമ്മേദയ്,  (എസയ്.എ.I),  ശതീ.  ലകേ.  കൃഷ്ണന  നഭായര്(എ.എസയ്.എലാം),

ശതീ. ലകേ. എന. സതതീഷേയ്, (എസയ്.എ.I),  ശതീ.  റനി.  ആര്. രഭാകജഷേയ്  (എ.എസയ്.എലാം),

എന്നേനിവലര അചടക്ക നടപടനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി സലസനഡയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.   അകനസഷേണലാം

നടനവരുന.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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നലഭായവനിലയയ് അരനി വനിതരണലാം

328 (1759) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് 2017 വര്ഷേത്തനില് എത്ര അരനിക്കടകേള ആരലാംഭനിച്ചുലവന്നേയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള,  സൂപര്  മഭാകവലനികേള തുടങ്ങനിയ സഭാപനങ്ങളനിലൂലട
ജനങ്ങളക്കയ് നലഭായവനിലയയ് അരനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നേതനിനയ് എലനലഭാലാം നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുലവന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  അരനിക്കടകേള  വഴനി  പ്രതനിമഭാസലാം  ഒരു  കേഭാര്ഡനിനയ്  എത്ര  അളവയ്
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള എത്ര നനിരക്കനില് വനിതരണലാംലചേയ്യുനലവന്നേയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2017 വര്ഷേത്തനില് സസപകകേഭാ 28 അരനിക്കടകേളഭാണയ് തുടങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

(ബനി)  അരനിവനില നനിയനനിക്കുന്നേതനിനുലാം അരനിയുലട ലഭലത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നേതനിനുലാം,
വനില  വര്ദനവയ്  തടയുന്നേതനിനുമഭായനി  എലഭാ  വനില്പനശഭാലകേളനിലുലാം  അരനി  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനിലയടുത്തനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനു പുറകമ വനിവനിധ ജനിലകേളനില് അരനിക്കട ലഫയറുകേള
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം,  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുലാം  കനഭാണ് സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുമഭായനി
എലഭാത്തരലാം  അരനി  ഇനങ്ങളുലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനമുണയ്.  ഇ-പര്കചസയ്  മുകഖന
വഭാങ്ങുന്നേ അരനി ഇനങ്ങളക്കു പുറകമ എഫയ്.സനി.ഐ.-ല് നനിനലാം ഇ-ഓക്ഷന മുകഖന
പുഴുക്കലരനി, പചരനി എന്നേനിവ സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം വനില്പന ശഭാലകേള വഴനി സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില്,  യഥഭാകമലാം  25, 23 രൂപ കമത്തനില് വനിതരണലാം നടത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുന.
ഓയനില് പഭാലാം ഇനഡലയുമഭായനി സഹകേരനിചയ് കുടനഭാടന മട അരനി 33 രൂപയയ് വനിപണനലാം
നടത്തുനണയ്.  ഇത്തരത്തനില് എലഭാ ഇനലാം അരനിയുകടയുലാം ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം
ആയവ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനിനു പുറകമ,  വനിപണനിവനിലകയക്കഭാള കുറവനില് ഫതീലസയനില്
സബ്സനിഡനി നനിരക്കനിലുലാം കനഭാണ് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനിലുലാം വനിപണനലാം ലചേയ്യുനണയ്.

(സനി)  അരനിക്കടകേള വഴനി ഒരു കറഷേന കേഭാര്ഡനിനയ് പ്രതനിമഭാസലാം എലഭാ ഇനവലാം
ഉളലപലട 10 കേനി.ഗ്രഭാലാം. അരനിയഭാണയ് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നേതയ്.
വനിതരണ  നനിരക്കയ്  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.* കൂടഭാലത  കനഭാണ്  സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില് ആവശലഭാനുസരണലാം അരനിക്കടകേള വഴനി അരനി വനില്പന നടത്തുനണയ്.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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മഭാകവലനി കസഭാര് ബനില്ലുകേളുലാം സഭാധനങ്ങളുലട അളവലാം സലാംബന്ധനിച പരഭാതനികേള

329 (1760) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മഭാകവലനി കസഭാറുകേളനില് നനിനലാം നല്കുന്നേ ബനില്ലുകേള മലയഭാളത്തനിലഭാക്കനി

നല്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ബനില്ലുകേള സലാംബന്ധനിചയ്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് ഉണഭാകുന്നേ ബുദനിമുട്ടുകേള

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേളനില്  പഭാക്കയ്  ലചേയ്യുന്നേ  സഭാധനങ്ങളുലട  അളവനില്

ഉണഭാകുന്നേ വലതലഭാസലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇതു  സലാംബന്ധനിചയ്  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

എങനില് അതനികന്മല് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നേയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ബനില്ലുകേള മലയഭാളത്തനില് നല്കുന്നേതനിനുള്ള കസഭാഫയ് ലവയര് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില

(ഡനി) പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിടനില.  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് ശരനിയഭായ അളവനില്

ഇലകകഭാണനികയ്  ത്രഭാസുകേള വഴനിയഭാണയ് സഭാധനങ്ങള തൂക്കനി നല്കുന്നേതയ്.  തൂക്കത്തനികലഭാ

ഗുണകമന്മയനികലഭാ  പരഭാതനികേളുലണങനില്  അതയ്  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന  പ്രകതലകേ

സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കനിയനിട്ടുണയ്.  

സഭാറമ്പ്യൂടറനി കറഷേന ആനുകൂലലങ്ങളുലാം കറഷേനകേഭാര്ഡുലാം

330 (1761) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പുതുക്കനി നല്കുന്നേതനിനയ് മുമ്പുള്ള പഴയ കറഷേന കേഭാര്ഡുകേള സലാംസഭാനത്തയ്

എത്രയുണഭായനിരുന;  എ.പനി.എല്.,  ബനി.പനി.എല്.  തുടങ്ങനി  ഇനലാം  തനിരനിചയ്  വനിശദഭാലാംശലാം

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  കറഷേനകേഭാര്ഡനിനയ്  കവണനിയുള്ള കേരടയ്  മുനഗണനഭാ  പടനികേ  എന്നേഭാണയ്
പ്രസനിദതീകേരനിചതയ്  എനലാം  അതനില്  ലതറ്റു  തനിരുത്തല്  തുടങ്ങനി  ബനി.പനി.എല്.
ലഭനിക്കുന്നേതനില്  അനര്ഹര്  കേടനകൂടനിയതുലാം  അര്ഹതയുള്ളവര്ക്കയ്  ലഭനിക്കഭാത്തതുലാം
സലാംബന്ധനിചയ് ഓകരഭാ ജനിലകേളനിലുലാം എത്ര പരഭാതനികേള വതീതലാം ലഭനിച്ചു എനലാം ഇവയനില്
പരനിഹഭാരലാം നഭാളനിതുവലര കേലണത്തനികയഭാ എനലാം പ്രസ്തുത പരഭാതനികേള പൂര്ണമഭായുലാം
എകപഭാള പരനികശഭാധനിചയ് തതീര്പഭാക്കുലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത മുഴുവന ജനങ്ങളക്കുലാം സഭാറമ്പ്യൂടറനി കറഷേന ആനുകൂലലങ്ങളുലാം
കറഷേനകേഭാര്ഡുലാം (പുതുക്കനിയതയ്) എകപഭാള നല്കുലാം എന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പുതുക്കനി  നല്കുന്നേതനിനയ്  മുമ്പുള്ള  പഴയ  കറഷേന  കേഭാര്ഡുകേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.* 

(ബനി) കറഷേന കേഭാര്ഡനിനയ് കവണനിയുള്ള കേരടയ് മുനഗണനഭാ പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചതയ്
20-10-2016 ലഭാണയ്.  ടനി  പടനികേയനികന്മല് ആകക്ഷപങ്ങളുലാം പരഭാതനികേളുലാം ലഭലമഭായതയ്
ജനില  തനിരനിചയ്  പടനികേ  അനുബന്ധലാം  2 ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  പരഭാതനികേള
പരനിഹരനിചയ്  അനനിമ  മുനഗണനഭാ  പടനികേ  14-2-2017-നയ്  തകദ്ദേശ  സസയലാം  ഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി നല്കുകേയുലാം ലചേയ.  പ്രസ്തുത പടനികേ അടനിസഭാനമഭാക്കനി
കമയയ് മഭാസലാം തലന്നേ കറഷേന കേഭാര്ഡയ് വനിതരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ കശഷേലാം അനര്ഹര്
മുനഗണനഭാ പടനികേയനില് കേടന കൂടനിയനിട്ടുലണങനില് അക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നേതഭാണയ്.

(സനി)   കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദലതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരമുളള  കറഷേന ആനുകൂലലങ്ങള
നനിലവനില്  നല്കേനി  വരുനണയ്.  കമയയ്  മഭാസലാം  ലകേഭാണയ്  പുതുക്കനിയ  കറഷേന
കേഭാര്ഡുകേളുലട വനിതരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നേയ് കേരുതുന.

ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട വനിലനനിലവഭാരലാം

331 (1762) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷേലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനിലക്കയറലാം  തടയുന്നേതനിനയ്  സസപകകേഭാ  മുഖഭാനരലാം  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേള ആണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി) സര്ക്കഭാര് നനിശയനിക്കുന്നേ നനിശനിത തുകേയയ് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് ഭക്ഷലവസ്തുക്കള
എത്തുനലണന്നേയ് ഉറപയ് വരുത്തുന്നേതനിനയ് എലനഭാലക്ക കേഭാരലങ്ങളഭാണയ് സകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതയ്?

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ഉത്തരലാം

(എ)  നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുലട വനില വര്ദനവനിലന കനരനിടഭാന ശക്തമഭായ
വനിപണനിയനിടലപടല്  പദതനി  സനിവനില്  സസപസയ്  കകേഭാര്പകറഷേന  മുകഖന
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപഭാക്കനി  വരുന.  ലപഭാതുവനിപണനിയനിലല  അവശലവസ്തുക്കളുലട
വനിലവര്ദനവയ് നനിയനനിക്കഭാനുലാം അവശലവസ്തുക്കള കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നേതനിനുമഭായനി  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  13  ഇനലാം  അവശലസഭാധനങ്ങളക്കു
പുറകമ  ഒ.എലാം.എസയ്.എസയ്.  പുഴുക്കലരനി,  പചരനി,  ആന  ഇതര  അരനി  എന്നേനിവ
വനില്പനശഭാലകേള വഴനി വനിതരണലാം ലചേയ വരുന.  സബ്സനിഡനിയനില്  വനില്ക്കുന്നേ
ഉല്പന്നേങ്ങള ഉളലപലട 28 ഇനലാം അവശല ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ലപഭാതുവനിപണനികയക്കഭാള
10  മുതല്  20  ശതമഭാനലാം വലര വനിലകുറചയ്  ഫതീലസയനില് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില്
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  ആവശലമഭായ  അളവനില്  ലഭലമഭാക്കനി  വരുന.  ഇതു  കൂടഭാലത
ചേഭായലപഭാടനി, മലനിലപഭാടനി, മുളകേയ് ലപഭാടനി, ലവളനിലചണ, പുളനി, ഏലലാം, മഞ്ഞലപഭാടനി, ഉപയ്
എന്നേതീ ഉല്പന്നേങ്ങള സസപകക്കഭായുലട സസനലാം ബഭാനഡഭായ 'ശബരനി' ബഭാനഡനില്
ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയയ്  കശഷേലാം ലപഭാതു വനിപണനി വനിലകയക്കഭാള ഏകേകദശലാം
20  മുതല്  30  ശതമഭാനലാം വനിലക്കുറവനില് വനിറ്റു വരുന.  ഇതനിനുപുറകമ മറയ് അവശല
സഭാധനങ്ങളുലാം,  എഫയ്.എലാം.സനി.ജനി.  ഉല്പന്നേങ്ങളുലാം എലാം.ആര്.പനി./മഭാര്ക്കറയ് വനിലകയക്കഭാള
5  മുതല്  30%  വലര വനിലക്കുറവനില് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് ലഭലമഭാക്കനി വരുന.  കൂടഭാലത
അരനിയുലട  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനുലാം,  വനില  വര്ദനവയ്  തടയുന്നേതനിനുമഭായനി
വനിവനിധ ജനിലകേളനില് അരനിക്കട ലഫയറുകേള ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം,  സബ്സനിഡനി നനിരക്കനിലുലാം
കനഭാണ്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുമഭായനി  എലഭാത്തരലാം  അരനി  ഇനങ്ങളുലാം  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനണയ്.

(ബനി)   സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിക്കുന്നേ  നനിശനിത  തുകേയയ്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
ഭക്ഷലവസ്തുക്കള എത്തുനലണന്നേയ് ഉറപയ് വരുത്തുവഭാന അവയുലട വനിതരണലാം കറഷേന
കേഭാര്ഡയ്  വഴനി  നനിയനനിചനിട്ടുണയ്.   ഓകരഭാ  കറഷേനകേഭാര്ഡയ്  ഉടമയലാം  ഒരു  നനിശനിത
അളവനില് മഭാത്രകമ മഭാസലാം കതഭാറുലാം സഭാധനങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയ്യുനള.

എല്.പനി.ജനി. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് വലതലസ നനിരക്കനിലുള്ള 
ലഡലനിവറനി ഫതീസയ്

332 (1763) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നേ കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനിവനിധ  കേമ്പനനികേളനിലല  എല്.പനി.ജനി.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ഗലഭാസയ്
സനിലനിണര്  എത്തനിച്ചു  നല്കുന്നേതനിനയ്  വലതലസ  നനിരക്കനിലുള്ള  ലഡലനിവറനി  ഫതീസയ്
ഇഗൗടഭാക്കനി വരുനലണന്നേ കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി) ഇത്തരത്തനില് ഏകേതീകൃതമലഭാത്ത നനിരക്കയ് ഇഗൗടഭാക്കുന്നേതയ് ഇഗൗ രലാംഗത്തയ്

ചൂഷേണത്തനിനനിടയഭാക്കുനലണന്നേ കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില് ആയതനിനയ്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഗലഭാസയ്  ഏജനസനികേളുലട  ലഡലനിവറനി  ഫതീസുലാം  സമഭാനമഭായ  മറയ്

ഫതീസുകേളുലാം ഏകേതീകേരനിക്കുന്നേതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഗലഭാസയ് സനിലനിണര് വതീടനില് എത്തനിച്ചു നല്കുന്നേതനിനുള്ള ലഡലനിവറനി

ചേഭാര്ജ്ജയ്  നനിശയനിക്കുന്നേതയ്  ഓകരഭാ  ജനിലയുലടയുലാം  ഭൂപ്രകൃതനി  അനുസരനിചയ്  അതഭാതയ്

ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാരഭാണയ്.   അതഭാതയ്  ഗലഭാസയ് ഏജനസനിയുലട ഗലഭാസയ് സനിലനിണറുകേള

കസഭാക്കയ്  ലചേയ്യുന്നേ  കഗഭാഡഗൗണ്  മുതല്  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ  വതീടയ്  വലരയുള്ള  ദൂരലാം

അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണയ്  ലഡലനിവറനി  ഫതീസയ്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ചേനില  ഏജനസനികേള

ലഡലനിവറനി  ചേഭാര്ജ്ജയ്  ഈടഭാക്കുന്നേതു  സലാംബന്ധനിചയ്  ചുരുക്കലാം  ചേനില  പരഭാതനികേള

ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട  അറനിവനികലയഭായനി  ലഡലനിവറനി

ചേഭാര്ജ്ജയ്  പ്രസനിദലപടുത്തണലമന്നേയ്  എലഭാ  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ചൂഷേണലാം ലചേയ്യെലപടുന്നേതയ് തടയുന്നേതനിനഭായനി

ഗലഭാസയ്  സനിലനിണറുകേളുലട  ലഡലനിവറനി  ചേഭാര്ജ്ജയ്  ലഡലനിവറനി  കേലഭാഷേയ്  ലമകമ്മേഭായനില്

കരഖലപടുത്തുനണയ് എന്നേയ് എണക്കമ്പനനികേളുലട സലാംസഭാനതല കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്

അറനിയനിചനിട്ടുണയ്. ലഡലനിവറനി ചേഭാര്ജ്ജയ് സലാംബന്ധനിച പരഭാതനികേള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് ജനിലഭാ

കേളക്ടറുലട  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  അദഭാലത്തുകേളനില്  ഉന്നേയനിക്കഭാവന്നേതുലാം  പരനിഹഭാരലാം

കതടഭാവന്നേതുമഭാണയ്.

(സനി)  ഓകരഭാ  സലകത്തയുലാം  ഭൂപ്രകൃതനി  വലതലസമഭായതുലകേഭാണയ്  തലന്നേ

ലഡലനിവറനി ഫതീസയ് ഏകേതീകേരനിക്കഭാന സഭാധലമല.

(1425,  1440, 1456, 1458, 1482, 1501, 1502, 1515, 1519, 1521, 1554,

1563, 1569, 1571, 1573, 1574, 1582, 1592, 1610, 1620, 1623 എന്നേതീ നമ്പര്

നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള എഡനിറനിലാംഗയ് ബഭാഞനില് ലഭലമല)

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ്ഞു)
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9.30 AM]

II അറനിയനിപയ്

പ്രതനിപക്ഷ ഡഡെപപ്യൂടനി ലലീഡെര

മനി  .   സലീക്കര : കഡെഡ. എഎ. ഡകേ. മുനലീറനിഡന യ.ഡെനി.എഫയ്. ഡഡെപപ്യൂടനി ലലീഡെറഡയനി

(പ്രതനിപക്ഷ ഉപകനതഡവയ്)  ഡതരഡഞ്ഞെടുത്ത വനിവരഎ പ്രതനിപക്ഷകനതഡവയ് കരഖഡമൂലഎ

അറനിയനിചനിട്ടുണയ്. ആ വനിവരഎ സഭഡയ അറനിയനിക്കുന.

III പ്രകമയഎ

ജവഡനഡരുഡടെ തലയറുത്ത സഎഭവഎ

മുഖഖ്യമനനി (  ശലീ  .    പനിണറഡയനി വനിജയന  ) :  സര,  ജമ-കേഡശലീരനില് നനിയനണകരഖ

കേടെഡന്നെത്തനിയ പഡകേയ്  സസനനികേര രണയ് ഇനഖ്യന ജവഡനമഡരുഡടെ തലയറുത്ത  വഡരത്ത

രഡജഖ്യഎ ഡഞെടകലഡഡടെയഡണയ് കകേടതയ്.  കേരകസനയഡടെ  22  സനിഖയ് ഇനഫനടനിയനിഡല

നഡയനിബയ് സുകബദഡര പരഎജലീതയ് സനിങയ്, ബനി.എസയ്.എഫയ്. 200-ാം ബറഡലനിയനനിഡല

കകേഡണ്സ്റ്റബനിള്  കപ്രഎസഡഗര  എന്നെനിവരഡണയ്  അതനിനനിഷ്ഠൂരമഡയ  ഈ  നടെപടെനിക്കയ്

ഇരയഡയതയ്. പഡക്കനിസഡന സസനഖ്യത്തനിഡന്റെ മനുഷഖ്യതത്വരഹനിതമഡയ ഈ നടെപടെനിഡയ

ഈ  സഭ  ഒന്നെടെങഎ  ശകനിയഡയനി  അപലപനിക്കുന.  സസനനികേരുഡടെ  കുടുഎബഡഎഗങളഡടെ

ദദുഃഖത്തനില് സഭ പങ്കു കചേരുന.  

പ്രതനിപക്ഷ കനതഡവയ്  (  ശലീ  .    രകമശയ് ഡചേന്നെനിത്തല  ):  സര,  പഡക്കനിസഡന ഇനഖ്യയമഡയനി

നനിഴല്യദഎ നടെത്തുകേയഡണയ്.  കേഴനിഞ്ഞെ  ആറുമഡസത്തനിനനിടെയനില് മൂനതവണയഡണയ്

ഇനഖ്യന അതനിരത്തനികേടെന്നെയ് ഇത്തരഎ ആക്രമണങള് നടെത്തനിയതയ്. ഇത്തരഎ പ്രകകേഡപനങള്

അപകേടെകേരമഡയ  ഒരു  സഡഹചേരഖ്യത്തനികലയഡണയ്  എത്തനിഡക്കഡണനിരനിക്കുന്നെതയ്  എന്നെഡണയ്

നമുക്കയ് കേനിട്ടുന്നെ വനിവരങള്.  അതനിരത്തനിയനില് സഎഘരഷങള്  രൂക്ഷമഡക്കഡനഡണയ്

പഡക്കനിസഡന ശമനിക്കുന്നെതയ്.  പഡകേയ് കസനയഡടെ ക്രൂരതയഡടെ  യഥഡരത്ഥ മുഖമഡണയ്

ഇന്നെഡല ഡവളനിചത്തുവന്നെതയ്.  തലയറുത്തയ് മഡറനിയ നനിലയനില് നഡയനിബയ്  സുകബദഡര

പരഎജലീതയ്  സനിഎഗഎ  കപ്രഎസഡഗറുഎ  (കകേഡണ്സ്റ്റബനിള്).  ബനി.എസയ്.എഫയ്.  കകേഡണ്സ്റ്റബനിള്

രഡകജന്ദ്രസനിഎഗനിനയ് പരനികക്കല്ക്കുകേയഎ ഡചേയ.  പഡകേയ് കറകഞ്ചേഴയ് ഇനഖ്യന ഭഡഗകത്തയയ്

വനകതഡതനില്  കമഡരടഡര  ആക്രമണങള്  നടെത്തനിയതനിനുകശഷഎ  കബഡരഡെര  ആക്ഷന ടെലീഎ

നനിയനണകരഖയനില്നനിനഎ  250  മലീറര  കേടെന്നെഡണയ് ഈ ആക്രമണങള് നടെത്തനിയതയ്.

സഡധഡരണ ഗതനിയനില് രണയ് രഡജഖ്യങള് തമനില്   ചേനില   നയതന   ബന്ധങളണയ്
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അതനിരത്തനികേള്  സഎരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനയ്  നനിയമങളണയ്.  ഇഡതലഡഎ  ഇരുരഡജഖ്യങളഎ
അഎഗലീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഡണയ്.  സലന  ഓഫയ്  കേണ്കടഡള്  കേടെന്നെയ്  ഇത്തരഎ  ആക്രമണങള്
നടെത്തുന്നെതയ് ഒരനിക്കലഎ നഖ്യഡയലീകേരനിക്കഡന കേഴനിയന്നെ ഒന്നെല. ഇതയ് വളഡര ഗഗൗരവതരമഡയ ഒരു
വനിഷയമഡണയ്.  ഇനഖ്യന  സസനഖ്യത്തനിനയ്  കനഡരയണഡയ  അതനിക്രൂരമഡയ  ഈ
നടെപടെനിഡയ ശകമഡയനി അപലപനിക്കുന.  ഇങഡന ഉണഡകേഡന പഡടെനിലഡത്തതഡണയ്.
ആ കുടുഎബങള്ക്കുണഡയനിട്ടുള്ള നഷഎ  രഡജഖ്യത്തനിഡന്റെ നഷമഡയനി  കേണക്കഡക്കണഎ.
ആ ജവഡനമഡകരഡടുള്ള ആദരഡഞ്ജലനികേള്  അരപനിക്കുന,  ആ കുടുഎബത്തനിനുണഡയ
അപരനിഹഡരഖ്യമഡയ നഷത്തനില് അഗഡധമഡയ ദദുഃഖഎ പ്രകേടെനിപനിക്കുന.

മനി  .   സലീക്കര: ബഹുമഡനഡപട  മുഖഖ്യമനനി  അവതരനിപനിച  പ്രകമയഎ  സഭ
അഎഗലീകേരനിച.

IV അടെനിയനരപ്രകമയഎ

നനികതഖ്യഡപകയഡഗ സഡധനങളഡടെ വനിലക്കയറഎ

മനി  .    സലീക്കര:  തുടെരചയഡയനി  സഎസഡനഡത്ത  ഡപഡതുവനിതരണഎ  സഎഭനിക്കുന്നെതുമൂലവഎ
ഡപഡതുവനിപണനിയനില്  ഇടെഡപടയ്  വനില  നനിയനനിക്കഡന  ഫലപ്രദമഡയ  നടെപടെനികേള്
സത്വലീകേരനിക്കഡത്തതുമൂലവഎ  മഡകവലനി  കസ്റ്റഡറുകേളനില്  അതഖ്യഡവശഖ്യസഡധനങള്
ലഭഖ്യമലഡത്തതനിനഡല് വനിലക്കയറഎ അനനിയനനിതമഡയതനിനഡല് ജനങള് കനരനിടുന്നെ
ദരനിതഎമൂലവഎ  വഡതനില്പടെനി  വനിതരണഎ  അടെക്കമുള്ള  സസപ്ലൈകകേഡയഡടെ  ഡടെണര
നടെപടെനികേള്  സഎഭനിചതുമൂലവഎ  ഉളവഡയനിട്ടുള്ളതഡയനി  പറയഡപടുന്നെ  ഗരുതരമഡയ
സനിതനിവനികശഷഎ സഭഡ നടെപടെനികേള് നനിരത്തനിവചയ് ചേരച ഡചേയ്യണഡമന്നെഡവശഖ്യഡപടയ്
സരവ്വശലീ.  അനൂപയ്  കജക്കബയ്,  പനി.  ടെനി.  കതഡമസയ്,  ഡകേ.  എഎ.  ഷഡജനി  എന്നെലീ
അഎഗങള് റൂള് 50 പ്രകേഡരഎ കനഡടലീസയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ഭക്ഷഖ്യവഎ സനിവനില് സസപ്ലൈസുഎ വകുപ്പുമനനി (  ശലീ  .    പനി  .    തനികലഡത്തമന  ):  സര,
അടെനിയനരപ്രകമയത്തനില് പറയഎപ്രകേഡരമുള്ള ഒരു സഎഭനഡവസയഎ കകേരളത്തനിഡല
ഡപഡതുവനിതരണരഎഗത്തയ്  നനിലനനില്ക്കുന്നെനില.  കേഡരഖ്യങള്  വളഡര  നഖ്യഡയമഡയനി
മുകന്നെഡട്ടുകപഡവകേയഡണയ്.  കദശലീയ  ഭക്ഷഖ്യഭദ്രതഡ  നനിയമപ്രകേഡരമുള്ള  അരനിവനിതരണഎ
സഎസഡനത്തയ്  ആരഎഭനിചതയ്  നവഎബര  മഡസത്തനിലഡണയ്.  എന്നെഡല്  ഡകേഡലഎ  ജനിലയനില്
മഡരചയ്  മഡസത്തനില്  അതനിഡന്റെ  പ്രധഡന  ഘടെകേമഡയ  വഡതനില്പടെനി  വനിതരണഎ
ആരഎഭനിക്കുകേയഎ  അതയ്  ഫലപ്രദമഡയ രലീതനിയനില്   നടെനഡകേഡണനിരനിക്കുകേയമഡണയ്.
ഡതരഡഞ്ഞെടുത്ത ആറു ജനിലകേളഡയ തനിരുവനനപുരഎ, പത്തനഎതനിട, ആലപ്പുഴ, എറണഡകുളഎ,
പഡലക്കഡടെയ്, കകേഡഴനികക്കഡടെയ് എന്നെനിവനിടെങളനില് വഡതനില്പടെനി വനിതരണത്തനിനുള്ള അരനി
സഎഭരനിചഡകേഡണനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  ഈ  മഡസഎ  മുതല്  ആറു  ജനിലകേളനിലഎ  ഇതയ്

195/2020
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ഫലപ്രദമഡയനി  നടെപഡക്കുഎ.  കശഷനിക്കുന്നെ  ഏഴയ്  ജനിലകേളനില്ക്കൂടെനി  വഡതനില്പടെനി
വനിതരണത്തനിനുള്ള അരനി സഎഭരണഎ ഈ മഡസഎ ഏഡറടുക്കുകേയഡണയ്. അടുത്ത മഡസഎ
അവനിഡടെയഎ വഡതനില്പടെനി വനിതരണഎ നടെത്തുഎ.  അകതഡഡടെ സഎസഡനഡത്തഡടഡഡകേ
എന.എഫയ്.എസയ്.എ.  പ്രകേഡരമുള്ള വഡതനില്പടെനി  വനിതരണഎ പൂരണ്ണമഡകുഎ.  അകതഡടുകൂടെനി
നമഡടെ സഎസഡനത്തയ് ഡപഡതുവനിതരണ രഎഗത്തുണഡയനിരുന്നെ മുഴുവന ഇടെനനിലക്കഡഡരയഎ
പരനിപൂരണ്ണമഡയനി ഒഴനിവഡക്കഡന കേഴനിയഎ.  ഈ പദതനി നടെപഡക്കുന്നെതുമഡയനി ബന്ധഡപടയ് ഏഴയ്
കകേസ്സുകേളഡണയ് സഹകക്കഡടെതനിയനിലണഡയനിരുന്നെതയ്.  അവസഡനഡത്ത കകേസയ്  തലീരപഡയതയ്
ഏപ്രനില് 5-നഡണയ്.  ഈ കകേസ്സുകേഡളലഡഎ തള്ളനിഡക്കഡണയ് ഗവണ്ഡമന്റെയ് സകേഡക്കഡണ
നടെപടെനികേഡള  സഹകക്കഡടെതനി  ശരനിവയ്ക്കുകേയഡണുണഡയതയ്.  അക്കഡരഖ്യത്തനില്  നമുക്കയ്
യഡഡതഡരു  പ്രയഡസവഎ  ഉണഡയനിടനില.  വഡതനില്പടെനി  വനിതരണത്തനിനയ്  ധഡനഖ്യവനിതരണഎ
നടെകത്തണ  വഡഹനങളനില്  ജനി.പനി.എസയ്.  സഎവനിധഡനഎ  ഏരഡപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള
ഡടെണര നടെപടെനികേള് സത്വലീകേരനിചകേഴനിഞ.  അതയ് അവസഡനഘടത്തനിലഡണയ്.  കറഷന
കേടെകേളനില് സഡപനികക്കണ ഇ-കപഡസയ് ഡമഷലീഡന്റെ ഡടെണര നടെപടെനി കേഴനിഞ, അതുഎ
അവസഡനഘടത്തനിലഡണയ്.  ഈ  മഡസഎ  അവസഡനഎ  അഡലങനില്  അടുത്ത  മഡസഎ
ആദഖ്യഎ  എലഡ  കറഷന  കേടെകേളനിലഎ  ഇ-കപഡസയ്  സഎവനിധഡനഎ  പൂരണ്ണമഡയനി
സഡപനിചഡകേഡണയ് കറഷന സഎവനിധഡനത്തനില് നനിലനനിന്നെനിരുന്നെ  ക്രമകക്കടുകേകളഡടെയ്
വനിടെപറയഡന  കേഴനിയഎ.  അങഡന  സുതഡരഖ്യമഡയ  ഡപഡതുവനിതരണഎ  കകേരളത്തനില്
ഉറപഡക്കഡന കേഴനിയഎ.   കകേന്ദ്രഎ  14.25  ലക്ഷഎ ഡമടനികേയ്  ടെണ് ധഡനഖ്യമഡണയ്  നമുക്കയ്
തരുന്നെതയ്.  എന.എഫയ്.എസയ്.എ.  പ്രകേഡരഎ  അതഡണയ്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ആ
വനിഷയങഡളക്കുറനിചയ്  ഈ  സഭയനില്  ഒകടഡറ  ചേരചകേള്  നടെന്നെതഡണയ്.  എന്തുഡകേഡണഡണയ്
14.25  ലക്ഷമഡയനി  നമഡടെ  വനിഹനിതഎ  കുറഞ്ഞെതയ്?  നമുക്കയ്  ലഭനികക്കണനിയനിരുന്നെതയ്
അതനികനക്കഡള് കൂടുതലഡണയ്.  ആ  കേഡരഖ്യങഡളലഡഎ  വളഡര  വനിശദമഡയനി  ഈ  സഭയനില്
ചേരച  ഡചേയനിട്ടുണയ്.   ഡവടനിക്കുറച  കറഷന  വനിഹനിതഎ  പുനദുഃസഡപനിക്കണഡമന്നെയ്
ആവശഖ്യഡപട്ടുഡകേഡണയ്  ഈ  സഭ  ഐകേകേകണഖ്യന  പ്രകമയഎ  പഡസഡക്കനിയനിട്ടുണയ്.
അതനിനുകശഷഎ  മുഖഖ്യമനനി  സരവ്വകേക്ഷനികയഡഗഎ  വനിളനിചകൂടനി  ഡപഡതുതലീരുമഡനഡമടുത്തയ്
കകേന്ദ്രഡത്ത സമലീപനിക്കുകേയണഡയനി.  നമുക്കയ് ലഭനിചഡകേഡണനിരനിക്കുന്നെതയ് 14.25 ലക്ഷഎ
ഡമടനികേയ് ടെണ് ധഡനഖ്യമഡണയ്.  എ.എ.സവ.  കുടുഎബങള്ക്കയ്  35  കേനികലഡഗഡഎ ധഡനഖ്യഎ
ഡകേഡടുക്കുനണയ്.  പ്രകയഡറനിറനി  അനുസരനിചയ്  കശഷനിക്കുന്നെ  129  ലക്ഷഎ ആളകേള്ക്കയ്
ഒരഡള്ക്കയ്  5  കേനികലഡഗഡഎ പ്രകേഡരഎ ധഡനഖ്യഎ ഡകേഡടുക്കുനണയ്.  കനഡണ് പ്രകയഡറനിറനി
സബ്സനിഡെനി എന്നെ നനിലയനില് സഎസഡനഎ നല്കുന്നെ സബ്സനിഡെനി പ്രകേഡരഎ  121
ലക്ഷഎ  ആളകേള്ക്കയ്  2  കേനികലഡഗഡഎ   ധഡനഖ്യഎ  വലീതഎ  ഡകേഡടുക്കുനണയ്.   കനഡണ്
പ്രകയഡറനിറനി  വനിഭഡഗത്തനിനയ്  ഡകേഡടുക്കഡന  കശഷനിക്കുന്നെതയ്  2  കേനികലഡ  അരനി
ആയനിരുഡന്നെങനില് രണയ് മഡസഎ കേഴനിഞ്ഞെകപഡള് അതയ് നഡലയ്  കേനികലഡയഎ പനിന്നെലീടെയ്  ആറയ്
കേനികലഡയഎ ആയനി. കേഴനിഞ്ഞെ മഡസഎ മുതല്  എടയ്  കേനികലഡഗഡഎ ധഡനഖ്യഎ  ഡകേഡടുക്കുകേയഡണയ്.
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വഡതനില്പടെനി   വനിതരണഎ  നടെത്തനിയ  ഡകേഡലഎ  ജനിലയനില്  അരനി  മനിചമഡയനി. അതനിഡന്റെ
അടെനിസഡനത്തനില്  കനഡണ്  പ്രകയഡറനിറനി  ഡസയനില്സയ്  സബ്സനിഡെനിയനിഡല  ഒരു
വഖ്യകനിക്കയ് ഡകേഡടുക്കുന്നെ രണയ് കേനികലഡ ധഡനഖ്യത്തനിനയ് പകേരഎ മൂന്നെയ് കേനികലഡ  ധഡനഖ്യഎ
ഡകേഡടുക്കഡന  തലീരുമഡനനിച.  അങഡന  മൂന്നെയ്  കേനികലഡ  ധഡനഖ്യഎ  അവനിഡടെ  പ്രകതഖ്യകേഎ
വനിതരണഎ  ഡചേയ.  സഎസഡനഡത്തമഡടുഎ   ധഡനഖ്യവനിതരണഎ  നടെപഡക്കുകമഡള്
തലീരചയഡയഎ അവനിഡടെയഎ വഖ്യതഖ്യഡസഡപടുത്തഡന കേഴനിയഎ. ഇകപഡഴുഎ അധനികേധഡനഖ്യഎ
ലഭനിക്കുന്നെതനിനയ്  സമരദ്ദങള്  ഉണഡയനിഡക്കഡണനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  ഡപഡതുവനിതരണ
രഎഗഡത്തക്കുറനിചയ് പഠനിക്കഡനുഎ എന.എഫയ്.എസയ്.എ. നടെപഡക്കുന്നെതനിഡന്റെ പുകരഡഗതനി
വനിലയനിരുത്തുന്നെതനിനുമഡയനി  പഡരലഡമന്റെയ്  സ്റ്റഡന്റെനിഎഗയ്  കേമനിറനി   സഎസഡനത്തയ്
വരനികേയണഡയനി.  ഈ വനിഷയഎ അവരുഡടെ മുന്നെനില്  ഉന്നെയനിചകപഡള്  കകേരളത്തനിനയ്
അരഹതഡപട കറഷന  വനിഹനിതഎ    ഡകേഡടുക്കണഡമന്നെയ്  പഡരലഡമന്റെയ്    സ്റ്റഡന്റെനിഎഗയ് കേമനിറനി
ഐകേകേകണഖ്യന പ്രകമയഎ പഡസഡക്കനി കകേന്ദ്രകത്തഡടെയ് ആവശഖ്യഡപടുകേയണഡയനി.  

ഇവനിഡടെ പറഞ്ഞെ മഡറഡരു കേഡരഖ്യഎ വനിലക്കയറത്തനിഡന്റെ പ്രശ്നമഡണയ്.  ധഡനഖ്യവനിതരണഎ
ആരഎഭനിക്കുന്നെ സന്ദരഭത്തനില്  ചേനില  പ്രയഡസങളണഡയനി.  നമുക്കയ്  കകേന്ദ്രത്തനില്  നനിനഎ
ലഭനികക്കണ വനിഹനിതഎ കുറഞ. ആ ധഡനഖ്യഎ നവഎബര-ഡെനിസഎബര മഡസങളനില് വനിതരണഎ
ഡചേയ്യുന്നെതനിനയ് ചേനില പ്രയഡസങളണഡയനി. അകതഡഡടെഡപഎ ആനഡപ്രകദശനില് നനിനഎ
നമഡടെ ഡപഡതുമഡരക്കറനികലയ്ക്കുള്ള അരനി വരവയ്   കുറഞ.  ഈ സഡഹചേരഖ്യത്തനില്
ആനഡപ്രകദശനില് നനിനള്ള 'ജയ' അരനിയഡടെ  വനിലയനില് അല്പഎ വരദനവണഡയനി.
കേനികലഡയയ് പത്തയ്-പനണയ്  രൂപയഡടെ  വരദനവണഡയനി.  ഇന്നെഡല ആ വനിഷയഎ
സഭയനില്  ചേരച ഡചേയതഡണയ്.  34, 35, 36 രൂപ വനിലയണഡയനിരുന്നെ അരനി 47, 48
രൂപയനികലയയ്  എത്തനി.  എന്നെഡല്  അത്തരഎ  സഡഹചേരഖ്യത്തനില്  സഎസഡനഡത്ത
ജനങള്ക്കയ് പ്രയഡസമുണഡകേഡതനിരനിക്കഡന ആനഡപ്രകദശനില് നനിനള്ള മനില്ലുടെമകേഡള
കനരനിടയ്  ഇ-ഡടെണറനില്  പഡങടുപനിക്കഡനുഎ  പഞ്ചേഡബയ്,  ഗജറഡത്തയ്,  കേരണ്ണഡടെകേ
എന്നെനിവനിടെങളനില്നനിനഎ  'ജയയയ്'  സമഡനമഡയ  അരനി  സഎസഡനത്തയ്  ഡകേഡണ്ടുവരഡനുഎ
കൂടെഡഡത  ബഎഗഡളനില്  നനിന്നെയ്  അരനി  ഡകേഡണ്ടുവന്നെയ്  പ്രകതഖ്യകേമഡയനി  വനിതരണഎ
ഡചേയ്യഡനുഎ  സഡധനിച.  അങഡന  കുറഞ്ഞെ  വനിലയയ്  അരനി  മറയ്  സഎസഡനങളനില്
നനിനഎ  ഡകേഡണ്ടുവന്നെയ്  സനിവനില്  സസപ്ലൈസയ്  കകേഡരപകറഷകന്റെയഎ  സഹകേരണ
വകുപനികന്റെയഎ കേലീഴനില് വഖ്യഡപകേമഡയനി അരനിക്കടെകേള് നടെത്തനി വനിലക്കയറഡത്ത നമുക്കയ്
പനിടെനിചനനിരത്തഡന കേഴനിഞ.  ഇകപഡള്  ജയ അരനിയഡടെ വനില 35, 36 രൂപയനികലയയ്
തഡഴ്ന്നു  എനള്ളതഡണയ്  വസ്തുത.  അങഡന  അരനിയഡടെ  വനിലക്കയറഡത്ത   തടെഞ
നനിരത്തഡന കേഴനിഞ.  അരനി വനില കൂടുകമഡള് സഎസഡനത്തയ് പലവഖ്യഞ്ജനങളഡടെ
വനിലയഎ  സഡധഡരണ  കൂടെഡറുണയ്.   എന്നെഡല്  ഈ  സന്ദരഭത്തനിലഎ  ഇവനിഡടെ
പലവഖ്യഞ്ജനങള്ക്കയ്  വനില  കുറയകേയഡണയ്  ഡചേയതയ്.  എലഡ  പയറുവരഗ്ഗങള്ക്കുഎ
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വനില കുറഞ.  പലവഖ്യഞ്ജന ഉല്പന്നെങള് എനപറയകമഡള് 1-8-2016-ല് ഡചേറുപയറനിനയ്
97  രൂപ 20  സപസയണഡയനിരുന്നെതയ്  ഏപ്രനില്  മഡസമഡയകപഡള്  83  രൂപ  29
സപസയഡയഎ  ഉഴുന്നെയ്  169  രൂപ  29  സപസ  ഉണഡയനിരുന്നെതയ്  107 രൂപ  29
സപസയഡയഎ  വനകേടെല  109  രൂപ  38  സപസയഡയനിരുന്നെതയ്  99  രൂപ  14
സപസയഡയഎ കുറഞ്ഞെനിട്ടുണയ്.  കൂടെഡഡത,  വനപയര  84  രൂപ  80  സപസയഡയനിരുന്നെതയ്
76 രൂപ 79 സപസയഡയഎ തുവര 147 രൂപ 71  സപസ ആയനിരുന്നെതയ്  93 രൂപ 36
സപസയഡയഎ  മുളകേയ്  164  രൂപ  29  സപസ  ആയനിരുന്നെതയ്  96  രൂപ  71
സപസയഡയഎ മലനി 114 രൂപ 21 സപസ ആയനിരുന്നെതയ് 100 രൂപ 57 സപസയഡയഎ
എലഡ  പലവഖ്യഞ്ജനങളഡടെയഎ  വനില  കുറയകേയഡണയ്  ഡചേയതയ്.  വനില  കൂടെനിയതയ്
പചക്കറനിക്കുഎ ഡവളനിഡചണ്ണയ്ക്കുഎ പഞ്ചേസഡരയ്ക്കുമഡണയ്. അതയ് നമഡടെ കേണ്കടഡളനില് വരുന്നെ
കേഡരഖ്യങളല.  കേഡലഡവസയനില് വരുന്നെ  വഖ്യതനിയഡനഎ  പചക്കറനിയഡടെ  ആഭഖ്യനര
ഉല്പഡദനഡത്ത പ്രതനികൂലമഡയനി ബഡധനിച. അനഖ്യസഎസഡനങളനില് നനിനള്ള പചക്കറനി വരവയ്
കുറഞ.  അനഖ്യസഎസഡനങളനില് നനിനള്ള പചക്കറനികേകളഡടെയ്  നമുക്കയ്  ഡപഡതുവനിലള്ള
സമലീപനവഎ  പ്രധഡന  ഘടെകേമഡയനി.  എന്നെഡല്  സഎസഡനത്തയ്  ഉല്പഡദനഎ
വരദനിചകതഡഡടെ  പചക്കറനിക്കയ്  വനില  കുറഞ  ഡകേഡണനിരനിക്കുകേയഡണയ്.
വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ഡകേ.യഎ  കഹഡരടനികകേഡരപ്പുഎ  ഫലപ്രദമഡയ  ഇടെഡപടെല്  നടെത്തനി.
വനിഷുവനിനയ്  നല  ബനിസനിനസയ്  നടെത്തനി.  അരനിയഡടെ  വനിലനനിയനണഎ നടെത്തഡന  ഓപണ്
മഡരക്കറയ്  ഡസയനില്  സലീഎ  (ഒ.എഎ.എസയ്.എസയ്.)  പ്രകേഡരഎ  എഫയ്.സനി.ഐ.-യനില്
നനിന്നെയ്  അരനിഡയടുത്തു;  കുടനഡടെന  സറസയ്  വനിലകുറചയ്  കേകമഡളത്തനിലനിറക്കനി;
സഎസഡനഡത്തമഡടുഎ  അരനിക്കടെകേള്   തുടെങനി.  അങഡന   ഗവണ്ഡമന്റെയ്   വനിപുലമഡയ
അടെനിസഡനത്തനില്  ഒകടഡറ  നടെപടെനികേള്   നടെത്തനിയഡണയ്  വനിലക്കയറഡത്ത
പ്രതനികരഡധനിക്കഡന  കേഴനിഞ്ഞെതയ്.  പലവഖ്യഞ്ജനങളഎ നനികതഖ്യഡപകയഡഗ സഡധനങളഎ
മഡകവലനികസ്റ്റഡറുകേളനില്  ലഭഖ്യമഡലന്നെയ്  പറയന്നെതയ്  ശരനിയല.  സഎസഡനഡത്ത
1538  മഡകവലനി  കസ്റ്റഡറുകേളഡടെ  ഔടയ് ഡലറ്റുകേള്  വളഡര  ഫലപ്രദമഡയനി  പ്രവരത്തനഎ
നടെത്തനിഡക്കഡണനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  മഡകവലനികസ്റ്റഡറുകേള്  വഴനി  വനില്പന  നടെത്തുന്നെ
ഉല്പന്നെങള് സരവ്വകേഡല ഡറകക്കഡരഡെയ്  കഭദനിചയ്  മുകന്നെഡടയ്  കപഡകുകേയഡണയ്.   ഈ
മഡസവഎ കേഴനിഞ്ഞെ മഡസങളനിലഡമലഡഎ നല കേചവടെമഡണയ് നടെന്നെതയ്. അതയ് കുഡറക്കൂടെനി
വഖ്യഡപകേമഡക്കഡനുള്ള പ്രവരത്തനങളഡണയ് നടെത്തുന്നെതയ്.  ഗവണ്ഡമന്റെയ് തലീരുമഡനനിച
കേഡരഖ്യങളനില്  ഒരു  വഖ്യതനിയഡനഎകപഡലഎ  നടെത്തഡഡത  അക്ഷരഡരത്ഥത്തനില്  നൂറയ്
ശതമഡനവഎ  നടെപനിലഡക്കുകേയഡണയ്  സസപ്ലൈകകേഡ  ഡചേയ്യുന്നെതയ്.  ഈ  ഗവണ്ഡമന്റെയ്
അധനികേഡരത്തനില് വരുകമഡള് ജനങകളഡടെയ് പറഞ്ഞെ ഒരു വഡഗഡനഎ സസപ്ലൈകകേഡ വഴനി
വനിതരണഎ  ഡചേയ്യുന്നെ  പതനിമൂന്നെനിനഎ  ഉല്പന്നെങള്ക്കയ്  ഒരു  നയഡസപസയഡടെ
വനിലവരദനവയ് ഉണഡകേനിഡലന്നെഡണയ്.  ആ തലീരുമഡനഎ പരനിപൂരണ്ണമഡയഎ നടെപനിലഡക്കുകേയഡണയ്.
അതുകൂടെഡഡത എഫയ്.സനി.ഐ.-യനില് നനിനഎ കേനിട്ടുന്നെ പുഴുക്കലരനിയഎ പചരനിയഎ ഉള്ഡപഡടെ
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വനിലകുറചയ്  വനില്ക്കുകേയഡണയ്.  കനഡണ്  സബ്സനിഡെനി  ഉല്പന്നെങള്ക്കുഎ  വനില
കൂടനിയനിടനില. അതനില് ചേനില ഐറങള്ക്കയ് വനില കുറഞ്ഞെനികടയള. ഇതഡണയ് നമഡടെ
സഡഹചേരഖ്യഎ.  ഡപഡതുവനിതരണ  രഎഗഎ  കേഡരഖ്യക്ഷമമഡക്കഡനുള്ള  നടെപടെനി  സത്വലീകേരനിചയ്
അതയ്  ഫലപ്രദമഡയനി  മുകന്നെഡടയ്  കപഡകുന.  ഡപഡതുവനിതരണ  സമ്പ്രദഡയത്തനില്
സസപ്ലൈകകേഡ ഉള്ഡപഡടെയള്ള സഎവനിധഡനങളഡടെ പ്രവരത്തനങള് ഡമചഡപടുത്തഡന
ശമനിചഡകേഡണനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  അതുഎ വളഡര ഫലപ്രദമഡണയ്.  ജനങള്ക്കയ് ഉപകേഡരപ്രദമഡയനി
ഈ  രഎഗങഡളഡയലഡഎ  ഫലപ്രദമഡയനി  പ്രവരത്തനിപനിചയ്  മുകന്നെഡടയ്  ഡകേഡണ്ടുകപഡകേഡനഡണയ്
ഗവണ്ഡമന്റെയ്  ആഗഹനിക്കുന്നെതയ്.  ആ  പ്രവരത്തനങള്  ഇനനിയഎ  വളഡര  നന്നെഡയനി
മുകന്നെഡടയ്  ഡകേഡണ്ടുകപഡകുഎ.  അത്തരഡമഡരു  സഡഹചേരഖ്യത്തനില്  ഈ  വനിഷയഎ  സഭഡ
നടെപടെനികേള് നനിരത്തനിവചയ് ചേരച ഡചേകയ്യണ യഡഡതഡരഡവശഖ്യവമനില.

ശലീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ് :  സര,  ബഹുമഡനഡപട  മനനി  ആദഖ്യഎ  തഡന്നെ വനിശദമഡയനി
മറുപടെനി  നല്കുകേയണഡയനി.  സഎസഡനത്തയ്  യഡഡതഡരു  സഎഭനഡവസയമനിഡലന്നെയ്
പറഞ്ഞെതനിലൂഡടെ  അകദ്ദഹഎ  യഡഥഡരത്ഥഖ്യങഡള മറചവയ്ക്കുകേയഡണയ്  ഡചേയ്യുന്നെതയ്.  ഈ
ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ കേഡലഘടത്തനില്  കകേരളത്തനിഡല കറഷന കമഖല സഎഭനിചഡവന്നെതയ്
വനിസ്മരനിക്കഡന കേഴനിയനില.  നവഎബര,  ഡെനിസഎബര മഡസങളനില് ചേനില വനിഷയങളഎ
പ്രതനിസന്ധനികേളഎ  ഉണഡയനിട്ടുഡണന്നെ കേഡരഖ്യഎ  അകദ്ദഹഎ  തഡന്നെ ഇകപഡള്  പറഞ.
ഇന്നെയ്  അകദ്ദഹഎ  177-ാം  നമര  നക്ഷത്ര  കചേഡദഖ്യത്തനിനയ്  നല്കേനിയ  മറുപടെനിയനില്
പറഞ്ഞെതയ് കകേന്ദ്രഎ നല്കേനിയ കറഷന ഭക്ഷഖ്യധഡനഖ്യങളഡടെ കുറവഡണയ് സമലീപകേഡലത്തുണഡയ
അരനിയഡടെ വനിലവരദനവനിനയ് കേഡരണമഡയനിട്ടുള്ളഡതന്നെഡണയ്.  യഥഡരത്ഥത്തനില് അവര
നല്കേനിയ  ഭക്ഷഖ്യധഡനഖ്യ  വനിഹനിതഎ  കുറഞഡവന്നെതയ്  ഒരു  ഭഡഗത്തയ്  നനില്ക്കുന.
അതുമഡത്രമല അരനിയഡടെ രൂക്ഷമഡയ വനിലക്കയറത്തനിനയ്  ഇടെയഡക്കനിയതയ്,  അഡതഡരു
വസ്തുതയഡയനിരുന.  അകദ്ദഹഎ പറഞ്ഞെ കേഡരഖ്യങള് നമള് ചേരച നടെത്തനിയനിരുന.
കറഷന  കമഖല  സഎഭനിചതുഡകേഡണഡണയ്  കകേരളത്തനിഡല  അരനിയഡടെ  വനില  ക്രമഡതലീതമഡയനി
വരദനിചയ്,  ചേരനിത്രത്തനില്  ആദഖ്യമഡയനി  അനപതയ്  രൂപയനില്  എത്തനികചരന്നെതയ്.  കേഴനിഞ്ഞെ
നനിയമസഭഡ  സകമളനത്തനില്  ശലീ.  എഎ.  ഉമര  ഈ  വനിഷയഎ  സഎബന്ധനിചയ്
അടെനിയനര പ്രകമയഎ ഉന്നെയനിക്കുകേയണഡയനി.  ആ അടെനിയനര പ്രകമയത്തനിനുകശഷമഡണയ്
ഇവനിഡടെ  അരനിക്കടെകേള്  തുടെങഡന  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  തയ്യഡറഡയതയ്.  എന്തുഡകേഡണഡണയ്
കേഴനിഞ്ഞെ നവഎബര,  ഡെനിസഎബര മഡസങളനില് കറഷന കമഖലയനില് സഎഭനഡവസ
ഉണഡയഡതന്നെയ് ചേനിനനിക്കണഎ.  ഇവനിഡടെ ഡതഡഴനില് തരക്കഎ ഉടെഡലടുത്തു, ആ ഡതഡഴനില്
തരക്കഎ പരനിഹരനിക്കുന്നെതനില് ഗവണ്ഡമന്റെയ് സത്വലീകേരനിച ഡമഡലകപഡക്കയ് നയമഡണയ് ആ
വനിഷയത്തനികലയയ്  ഡകേഡഡണത്തനിചതയ്.  അരനിക്കടെകേള് തുടെങനി,  വനിലക്കയറഎ നനിയനനിക്കഡനുള്ള
നടെപടെനികേള് സത്വലീകേരനിച.  പകക്ഷ നടെപടെനികേള് സത്വലീകേരനിചതയ് മൂനനഡലയ്  മഡസങള്
പനിന്നെനിടതനിനു  കശഷമഡണയ്.  ആ മൂനനഡലയ്  മഡസങള് പനിന്നെനിടകപഡള് ഇടെനനിലക്കഡരുഡടെയഎ
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കേരനിഞ്ചേനക്കഡരുഡടെയഎ  മുന്നെനികലയയ്  കകേരളത്തനിഡല  സഡധഡരണക്കഡഡര  ഈ
ഗവണ്ഡമന്റെയ് തള്ളനിവനിടനിരുന എന്നെയ് ചൂണനിക്കഡണനിക്കഡനഡണയ് ഞെഡന ആഗഹനിക്കുന്നെതയ്.
അകപഡള് അങഡനഡയഡരു അനുഭവഎ ഒരുഭഡഗത്തയ് നനില്ക്കുനണയ്. വനിലക്കയറമുണഡയകപഡള്
ഈ സരക്കഡരനിഡന്റെ സകേ ഡപഡള്ളനിയനികല? അനപതയ് രൂപവഡര അരനിക്കയ്  വനിലകൂടെനിഡയന്നെ
കേഡരഖ്യഎ അകങയ്ക്കുമറനിയഡഎ. പ്രതനിപക്ഷഎ വളഡര ശകമഡയനി ഇക്കഡരഖ്യഎ ഉന്നെയനിചതനിനു
കശഷമഡണയ്  അരനിക്കടെകേള്  തുടെങനിയതയ്.  ഇകപഡള്  വലീണ്ടുഎ  കറഷന  കമഖല
സഎഭനഡവസയനികലയയ് നലീങ്ങുന, അതയ് വഖ്യഡപഡരനികേളഡടെ സമരത്തനിഡന്റെ രൂപത്തനിലഡഡണന്നെയ്
മഡത്രഎ.  ഇന്നെഡല  അവരുമഡയനി  ചേരച  നടെത്തനി,  20-ാം  തലീയതനിവഡര  സമരഎ
തഡല്ക്കഡലനികേമഡയനി നനിരത്തനിവചഡവന്നെയ് പത്രവഡരത്ത കേളനിലൂഡടെ കേഡണഡനനിടെയഡയനി.
ഞെഡന  വഖ്യഡപഡരനികേളഡടെ  സമരഡത്തഡയഡനഎ  നഖ്യഡയലീകേരനിക്കുന്നെനില.  ഞെഡന  മനനിയഡയനിരുന്നെ
സന്ദരഭത്തനില് അതനിഡന എതനിരത്തനിട്ടുണയ്, ഇകപഡഴുഎ ഞെഡന അതനിഡന എതനിരക്കുന.
ഇവനിഡടെ  വഖ്യഡപഡരനികേള്  എന്തുഡകേഡണയ്  സമരത്തനികലയയ്  കപഡകുന  തുടെങനിയ
വനിഷയങള് നമഡടെ മുന്നെനില് നനില്ക്കുകേയഡണയ്.

മനി  .   സലീക്കര : ശലീ. ഡകേ. രഡജന, തഡങള് ഇരനിക്കൂ..പ്ലൈലീസയ്.....

ശലീ  .    അനൂപയ് കജക്കബയ് :  സര, ഇവനിഡടെ സരക്കഡര ഡകേഡടുത്ത ഉറപനില്നനിനഎ
.......(ബഹളഎ..)...  അടെനിയനര  പ്രകമയഎ  അവതരനിപനിചയ്  കേഴനിഞ്ഞെതനിനുകശഷഎ
നനിങള്ക്കയ് ബഹളഎ വയഡമകലഡ.  അകദ്ദഹഎ സഎസഡരനിചതയ് ഞെഡന കകേട്ടുഡകേഡണനിരനി
ക്കുകേയഡയനിരുന്നെകലഡ; എനനിനഡണയ് സുഹൃകത്ത ഡവറുഡത ബഹളഎ വയ്ക്കുന്നെതയ്? 

മനി  .   സലീക്കര : അങയ് ഡചേയറനിഡന കനഡക്കനി സഎസഡരനിക്കൂ.....

ശലീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ് :  സര,  ഇവര  എനനിനഡണയ്  അസത്വസരഡകുന്നെതയ്?
ഞെഡന ഇതുവഡരയഡയനിട്ടുഎ  എഡനങനിലഎ അനഡവശഖ്യ വഡക്കുകേള് പറകഞ്ഞെഡ?  ഇവര
വളഡര  അസത്വസരഡകുകേയഡണയ്.  ശബഎഡകേഡണയ്  യഡഥഡരത്ഥഖ്യങഡള  മൂടെനിവയ്ക്കുവഡന
കേഴനിയനിഡലന്നെ കേഡരഖ്യഎ നനിങള് മനസനിലഡക്കണഎ. 

മനി  .   സലീക്കര : അങയ് ഡചേയറനിഡന കനഡക്കനി സഎസഡരനിക്കൂ..

ശലീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ്:  സര,  ഇവനിഡടെ  സരക്കഡര  ഡകേഡടുത്ത  ഉറപ്പുകേളനില്നനിനഎ
പനിനവഡങ്ങുന്നെ സഡഹചേരഖ്യമുണഡയനി.  ബഹുമഡനഡപട മനനി കറഷന വഖ്യഡപഡരനികേളമഡയനി ചേരച
നടെത്തനി,  അകദ്ദഹഎ തുറന്നെ ഒരു സമലീപനഎ അക്കഡരഖ്യത്തനില് സത്വലീകേരനിചഡവന്നെഡണയ്
ഞെഡന  മനസനിലഡക്കുന്നെതയ്.  ഓണകററനിയഎ,  കവതനഎ,  ഇനഡസന്റെലീവയ്  തുടെങനിയ
അനവധനി വനിഷയങള് അവര മുകന്നെഡടയ് വച.  അക്കഡരഖ്യത്തനില് സനിവനില് സസപ്ലൈസയ്
ഡെയറക്ടര ഡചേയരമഡനഡയ ഒരു കേമനിറനി രൂപലീകേരനിക്കുകേയഎ അതനില് അനപതയ് രൂപ
ഇനഡസന്റെലീവയ്  നല്കേഡഡമന്നെയ്  ശനിപഡരശ  ഡചേയ്യുവഡനുഎ  തതത്വത്തനില്  ഇത്തരഎ
കേഡരഖ്യങള്  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  അഎഗലീകേരനിക്കുകേയമുണഡയനി.  പനിന്നെലീടെയ്  അക്കഡരഖ്യത്തനില്
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നനിനഎ ഗവണ്ഡമന്റെയ്  പനികന്നെഡടയ്  കപഡകുന്നെ സഡഹചേരഖ്യഎ  വന.  അവരക്കയ്  ഇനഡസന്റെലീവയ്
അഡലങനില്  ഓണകററനിയഎ  ഡകേഡടുക്കുകമഡഴുണഡകുന്നെ  അധനികേ  ബഡദഖ്യതകേളഡയനിരനിക്കുഎ
ഒരുപകക്ഷ ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന അതനില്നനിനഎ പനികന്നെഡടടെനിചതയ്. ഭക്ഷഖ്യമനനി അവനിഡടെഡയഡരു
വഖ്യകനിയല, അകദ്ദഹഡമഡരു മനനിയഡണയ്. മനനി ചേരചയനില് ഒരു ഉറപയ്  നല്കുകമഡള്
അതയ് ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ കൂട്ടുത്തരവഡദനിതത്വമഡണയ്.  ആ കൂട്ടുത്തരവഡദനിതത്വഎ നടെപനിലഡക്കു
ന്നെതനിനുള്ള  ബഡദഖ്യത  ഗവണ്ഡമന്റെനിനുണയ്.  430  കകേഡടെനി  രൂപ  അധനികേ
ബഡദഖ്യതയണഡകുഡമന്നെയ് പറഞ്ഞെയ് ഫനിനഡനസയ് ഡെനിപഡരട്ടുഡമന്റെയ് അതനിഡന എതനിരത്തു
ഡവന്നെഡണയ്  ഞെഡന  മനസനിലഡക്കുന്നെതയ്.  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  ഏഡതങനിലഎ  തരത്തനിലള്ള
ഉറപ്പുകേള് ഡകേഡടുത്തനിട്ടുഡണങനില് അതയ് പഡലനിക്കുവഡനുള്ള  സഡഹചേരഖ്യഎ ഗവണ്ഡമന്റെയ്
ഒരുക്കണഎ.  ഇവനിഡടെ സമരഎ ഒരനിക്കലഎ ഭൂഷണമല.  കറഷന കമഖല വലീണ്ടുഎ സഎഭനിചഡലണഡകുന്നെ
ബുദനിമുട്ടുകേള് ഡചേറുതഡയനിരനിക്കനില. അതനിഡന്റെ അനുഭവഎ ഏതഡനുഎ മഡസങള്ക്കയ് മുമയ്
നമള് കേണതഡണയ്.  അതുഡകേഡണ്ടുതഡന്നെ അത്തരത്തനിലള്ള വനിഷയങള് പരനിഹരനിക്കുവഡന
ഗവണ്ഡമന്റെയ് തയ്യഡറഡകേണഡമന്നെഡണയ് എനനിക്കയ് സൂചേനിപനിക്കഡനുള്ളതയ്.  

കറഷന  കേടെകേളഡടെ  എണ്ണഎ  ഡവടനിചരുക്കുവഡനുള്ള  നടെപടെനികേളനികലയയ്  ഗവണ്ഡമന്റെയ്
കേടെക്കുന്നെതഡയനി  കേഡണുന.  കകേരളത്തനിഡല  കറഷന  കേടെകേളഡടെ   ഏറവഎ  വലനിയ
പ്രകതഖ്യകേതഡയന്നെയ്  പറയന്നെതയ്  ഡപഡതുവനിതരണത്തനിഡന്റെ റലീചബനിലനിറനിയഡണയ്.   ഒരു
വഡരഡെനില്ത്തഡന്നെ  രണ്ടുഎ  മൂനഎ  അതനില്  കൂടുതലഎ  കറഷന  കേടെകേളണയ്.  കേടെകേള്
ചുരുക്കനിഡക്കഡണയ്  കപഡകുന്നെതനിലൂഡടെ  അതുണഡക്കഡന  കപഡകുന്നെ  ബുദനിമുട്ടുകേള്
എത്രയഡയനിരനിക്കുഎ?  അത്തരഎ പ്രതനിസന്ധനികേള്  മുന്നെനില് നനില്ക്കുകമഡള് അതനിഡന
കേണ്ണടെചയ്  ഇരുടഡക്കുന്നെ  ഒരു  സഡഹചേരഖ്യഎ  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  ഒരുക്കുകേയഡണയ്.  ഇവനിഡടെ
ഡപഡതുവനിതരണവഎ ഡപഡതുവനിപണനിയഎ എത്രമഡത്രഎ കയഡജനിചയ്  നനില്ക്കുനഡവന്നെതഡണയ്
ഡപഡതുവനിതരണഎ  തടെസഡപടകപഡള്  അരനിയഡടെ  വനിലക്കയറത്തനിലൂഡടെ  നമുക്കയ്  കേഡണഡന
കേഴനിഞ്ഞെതയ്.  സസപ്ലൈകകേഡയയ്  ആവശഖ്യമഡയ  തുകേ  വകേയനിരുത്തഡനുള്ള  സഡഹചേരഖ്യഎ
ഉണഡകുനകണഡ?  കേണ്സപ്യൂമരഡഫഡഎ  സസപ്ലൈകകേഡയഎ  അരനിക്കടെകേള്  തുടെങനി.
അരനിക്കടെകേള് തുടെങ്ങുവഡനുള്ള കൂടുതല് തുകേ സനിവനില് സഡഡപ്ലൈസയ്  കകേഡരപകറഷനയ്
നല്കുവഡന  സരക്കഡര  എന്തുഡകേഡണയ്  തയ്യഡറഡകുന്നെനില?  ഈ  കേഴനിഞ്ഞെ  ബജറനില്
തഡന്നെ  സനിവനില്  സസപ്ലൈസയ്  കകേഡരപകറഷനയ്  200  കകേഡടെനി  രൂപയഎ  കേണ്സപ്യൂമര
ഡഫഡെനിനയ്  150  കകേഡടെനി രൂപയഎ നല്കേനി.  കേണ്സപ്യൂമരഡഫഡെനികനയഎ സസപ്ലൈകകേഡഡയയഎ
ഒകര  നനിലയനിലഡകണഡ  ഈ  സരക്കഡര  കേഡണുന്നെതയ്?  ഏറവഎ  കൂടുതല്  ഡപഡതു
വനിതരണത്തനില് ഇടെഡപടുന്നെതയ് സനിവനില് സസപ്ലൈസയ് കകേഡരപകറഷനഡണയ്. അകപഡള്
സസപ്ലൈകകേഡയയ്  ആവശഖ്യമഡയ  തുകേ  ഡകേഡടുക്കഡഡത  സനിവനില്  സസപ്ലൈസയ്  ഡെനിപഡരട്ടുഡമന്റെനിഡന
ശത്വഡസഎമുടനിക്കുന്നെ  സഡഹചേരഖ്യമഡണയ്  ഇന്നെയ്  കകേരളത്തനില്  ഉണഡയനിഡക്കഡണനിരനിക്കുന്നെതയ്.
അതനിഡന്റെ ബുദനിമുട്ടുകേളഡണയ് വരഡന കപഡകുന്നെ ദനിവസങളനില് നമള് അനുഭവനികക്കണതയ്.
ഇത്തരത്തനിലള്ള  വനിഷയങള്  നനിലനനില്ക്കുകമഡള്  ഡപഡതുവനിതരണത്തനില്  യഡഡതഡരു
പ്രശ്നവഎ പ്രതനിസന്ധനിയമനില എന്നെ നനിലയനില് പറഞകപഡകേഡന കേഴനിയനില.
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ഇകപഡള് കകേന്ദ്ര സരക്കഡര  മഡണ്ണണ്ണയഡടെ  വനിഹനിതഎ  കുറചനികല; അതനിലൂഡടെ
ഏകേകദശഎ 9 ശതമഡനത്തനിഡന്റെ കുറവയ് മഡണ്ണണ്ണയ്ക്കുണഡയനി എന്നെഡണയ് മനസനിലഡക്കഡന
കേഴനിയന്നെതയ്.  എന്തുഡകേഡണഡണയ് മഡണ്ണണ്ണയഡടെ വനിഹനിതഎ ഇലനിഡടെ കുറയന്നെതയ്?  കകേന്ദ്രഎ
എലഡ  സഎസഡനങള്ക്കുഎ  മഡണ്ണണ്ണയഡടെ  വനിഹനിതഎ  കുറചനിടനില.  ഉത്തരപ്രകദശയ്,
മദഖ്യപ്രകദശയ് ഉള്ഡപഡടെയള്ള സഎസഡനങള്ക്കയ് മഡണ്ണണ്ണയഡടെ വനിഹനിതഎ കുറഞ്ഞെനിടനില.
കകേരളത്തനിനയ് മഡണ്ണണ്ണയഡടെ വനിഹനിതഎ കുറയന.  കൃതഖ്യസമയത്തയ് സഎസഡന സരക്കഡര
ഏഡറടുക്കഡത്തതുഡകേഡകണഡ കടെക്കയ്അപയ് ഡചേയ്യഡത്തതുഡകേഡകണഡ അകല മഡണ്ണണ്ണയഡടെ
വനിഹനിതഎ  ഇകപഡഴനിവനിഡടെ  കുറയഡനുള്ള  സഡഹചേരഖ്യഎ  വന്നെതയ്.  (...ബഹളഎ...)
മതഖ്യകമഖലയയ് മഡണ്ണണ്ണ വകേമഡറനി ഡചേലവഴനിച എന്നെഡണയ് അവര ആകരഡപണമഡയനി
ഉന്നെയനിക്കുന്നെഡതങനില്  അതയ്  കേഡലഡകേഡലങളഡയനി  സഎസഡനത്തയ്  നടെത്തുഡന്നെഡരു
കേലീഴയ് വഴക്കമഡണയ്.  അതയ്  കകേന്ദ്രത്തനിനുഎ മഡറനിമഡറനി  വന്നെ സരക്കഡരുകേള്ക്കുമറനിയഡഎ.
അക്കഡരഖ്യഎ എന്തുഡകേഡണയ് കകേന്ദ്രഡത്ത കബഡദഖ്യഡപടുത്തഡന ഈ സരക്കഡര തയ്യഡറഡകുന്നെനില?
മഡണ്ണണ്ണയഡടെ വനിഹനിതഎ കുറഞ എനള്ളതയ് ഇതനിനുമുനപുഎ ഈ സഭയനില് ചേരച
ഡചേയതഡണയ്. ബഹുമഡനഡപട മുഖഖ്യമനനി അന്നെയ് മറുപടെനി നല്കേനിയതയ് മതഖ്യകമഖലയയ്
കവഡറ മഡണ്ണണ്ണ കേഡണത്തഡഡമന്നെഡണയ്. ഇകപഡള് കറഷന കേടെയനിലൂഡടെ മഡണ്ണണ്ണയഡടെ
വനിതരണഎ  വളഡരകയഡറ  കുറഞ്ഞെനിരനിക്കുന.  മതഖ്യകമഖലയ്ക്കുകൂടെനി  അതയ്  വകേമഡറനി
ഡകേഡടുക്കുകമഡള് സത്വഡഭഡവനികേമഡയഎ പനിന്നെലീടുള്ള കേഡരഡെയ് ഉടെമകേള്ക്കയ് അതയ് കുറയഎ.
മതഖ്യകമഖലയയ്  കവഡറ മഡണ്ണണ്ണ കേഡണത്തനിഡക്കഡടുക്കുവഡനുള്ള നടെപടെനികേള് സത്വലീകേരനിചയ്
കറഷന  കമഖലയനില്  ഡപഡതുവനിതരണത്തനിലൂഡടെ  കൂടുതല്  മഡണ്ണണ്ണ  ജനങള്ക്കയ്
എത്തനിക്കുവഡനുള്ള സഡഹചേരഖ്യഎ ഒരുക്കുവഡന ഗവണ്ഡമന്റെനിനയ് കേഴനിയണഎ. പഞ്ചേസഡര
വനിഹനിതവഎ ഡവടനിക്കുറചനിരനിക്കുന. ഇതനിലൂഡടെ ധഡരഡളഎ പ്രശ്നങളഎ പ്രതനിസന്ധനികേളഎ
ഇന്നെയ്  ഡപഡതുവനിതരണ  രഎഗകത്തക്കയ്  കേടെനവനഡകേഡണനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  സനിവനില്
സസപ്ലൈസയ്  കകേഡരപകറഷന  നടെത്തനിയ  വഡതനില്പടെനി  വനിതരണത്തനിഡന്റെ  ഡടെണര
ക്ഷണനിചകപഡള്  അതനില്  ക്രനിമനിനല്  പശഡത്തലമുള്ളവര  ആഡരങനിലഎ  കേടെന
കൂടെനിയനിട്ടുഡണങനില് അതയ് റദ്ദഡക്കുഎ, അതനിഡനതനിഡര നടെപടെനിഡയടുക്കുഎ എന്നെഡയനിരുന
ബഹുമഡനഡപട മനനിയഡടെ പ്രസഡവന.  അതനിഡന ഞെഡന സത്വഡഗതഎ ഡചേയ്യുകേയഡണയ്.
പകക്ഷ എന്തുഡകേഡണയ്  സസപ്ലൈകകേഡയഡടെ ഡടെണറുകേളനില് ഇത്തരത്തനിലള്ള ക്രനിമനിനല്
സത്വഭഡവമുള്ളവര കേടെനകൂടെനി എന്നെതയ് സഎബന്ധനിചയ് കൃതഖ്യമഡയ അകനത്വഷണഎ നടെത്തനി
നടെപടെനികേള്  സത്വലീകേരനിക്കഡന  സരക്കഡര  തയ്യഡറഡകേണഎ.  (...ബഹളഎ...)  സനിവനില്
സസപ്ലൈസയ് ഡെനിപഡരട്ടുഡമന്റുതഡന്നെ സഡധനങള് വഡങ്ങുന്നെ ഡടെണറനില് ബഡക്കയ് ലനിസ്റ്റയ്
ഡചേയ്യഡപട ചേനില കേരഡറുകേഡര കേടെനകൂടെനി എനള്ള വഡരത്തകേള് വനഡകേഡണനിരനിക്കുകേയഡണയ്.
അതുഡകേഡണ്ടുതഡന്നെ  ചേനില  ഉകദഖ്യഡഗസരുഎ  കേരനിഞ്ചേനക്കഡരുഎ  തമനിലള്ള  ഒരു
അവനിശുദ കൂട്ടുഡകേടയ്  സസപ്ലൈകകേഡയനിലണയ് എന്നെതയ്  മനസനിലഡകക്കണതുണയ്.  അത്തരക്കഡഡര
കേഡണത്തുന്നെതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സരക്കഡര സത്വലീകേരനിക്കണഎ.  അവഡര കേഡണത്തുവഡനുഎ
അവരഡക്കതനിഡര  നടെപടെനികേള്  സത്വലീകേരനിക്കുവഡനുമുള്ള  ആരജ്ജവഎ  സരക്കഡര
കേഡണനിക്കണഡമന്നെയ് സൂചേനിപനിക്കഡന  ആഗഹനിക്കുകേയഡണയ്. 
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ഇത്തരത്തനില്  അനവധനി  വനിഷയങള്  ഇന്നെയ്  ഈ  ഡെനിപഡരടയ്ഡമന്റുമഡയനി
ബന്ധഡപട്ടുഡകേഡണ്ടുണയ്.  അതുഡകേഡണ്ടുതഡന്നെ  ഈ  വനിഷയങള്  സഭ  നനിരത്തനിവചയ്
ചേരച  ഡചേകയ്യണതയ്  അനനിവഡരഖ്യവമഡണയ്.  ഇത്തരത്തനിലള്ള  കേഡരഖ്യങള്  മുകന്നെഡട്ടു
വയ്ക്കുകമഡള് ഡപഡതുവനിതരണ സമ്പ്രദഡയത്തനില് നഡഡള ഒരു രലീതനിയനിലള്ള പനിഴവകേളഎ
ഉണഡകേഡഡത മുകന്നെഡട്ടുഡകേഡണ്ടുകപഡകേഡന സരക്കഡര തയ്യഡറഡകേണഎ.  ഇവനിഡടെ  ബഹളഎവചതുഎ
ഒചവചതുഎ കേഴനിഞ്ഞെ സരക്കഡരനിഡന്റെ കേഡരഖ്യങള് വചഡകേഡണഡയനിരനിക്കുഎ.  ഞെഡഡനഡരു
കേഡരഖ്യഎ  അഭനിമഡനകത്തഡഡടെ  പറയഡന  ആഗഹനിക്കുന.  കേഴനിഞ്ഞെ  അഞ്ചേയ്  വരഷഎ
കകേരളത്തനില് ഒരു ദനിവസഎകപഡലഎ കറഷന മുടെങനിയനിടനില എനള്ള യഡഥഡരത്ഥഖ്യഎ
നമഡടെ മുന്നെനില് നനില്ക്കുകേയഡണയ്. അതനില്നനിന്നെയ് വഖ്യതഖ്യസമഡയനി ഇന്നെയ് കകേരളത്തനില്
ഉണഡയനിട്ടുള്ള വനിഷയങള്, ഇകപഡള് സഎജഡതമഡയനിരനിക്കുന്നെ അടെനിയനര പ്രശ്നങള്,
ഇതഡണയ്  ഞെങള് സഭയഡടെ  മുനപനില് വയ്ക്കുന്നെതയ്.  ഈ വനിഷയങളനിഡല  ഗഗൗരവഎ
ഉള്ഡക്കഡണ്ടുഡകേഡണയ്  സഭഡനടെപടെനികേള്  നനിരത്തനിവചയ്  ഈ  വനിഷയങള്  ചേരച
ഡചേയ്യുവഡന സരക്കഡര തയ്യഡറഡകേണഎ എന്നെഡണയ് എനനിക്കയ് സൂചേനിപനിക്കുവഡനുള്ളതയ്.

ഭക്ഷഖ്യവഎ സനിവനില് സസപ്ലൈസുഎ വകുപ്പുമനനി (ശലീ  .    പനി  .    തനികലഡത്തമന): സര,
ഈ  സരക്കഡര  അധനികേഡരത്തനില്  വന്നെതയ്  കമയയ്  മഡസഎ  25-നഡണയ്.  ഇകപഡള്
11  മഡസഎ പനിന്നെനിടുകേയഡണയ്.  എന.എഫയ്.എസയ്.എ. നടെപഡക്കുന്നെതുമഡയനി ബന്ധഡപടയ്
ഈ  11  മഡസങള്ക്കുള്ളനില് ഡചേയ്യഡവന്നെതനിഡന്റെ പരമഡവധനി  കേഡരഖ്യങള് സരക്കഡര
ഡചേയനിട്ടുണയ്. എന്നെഡല് 3 വരഷഎ ലഭനിചനിടയ് ആ സമയഎ  ഫലപ്രദമഡയനി   വനിനനികയഡഗനിക്കഡഡത
ഞെങഡള  കുറഎ  പറഞ്ഞെനിടയ്  കേഡരഖ്യമനില.  ഞെങള്  അധനികേഡരത്തനില്  വന്നെകശഷഎ
എന.എഫയ്.എസയ്.എ.  നടെപഡക്കണഡമന്നെയ്  കകേന്ദ്രഎ  പറഞ.  എന.എഫയ്.എസയ്.എ.
നടെപഡക്കുന്നെതനിനയ് ഒകടഡറ കേഡരഖ്യങള് ഡചേകയ്യണതുണയ്. അതുഡകേഡണയ് പഴയ സനിസ്റ്റഎ
തുടെരഡന 6 മഡസഡത്ത സഡവകേഡശഎ കചേഡദനിച. അതനിനഡയനി നലകപഡഡല പ്രവരത്തനിച.
പകക്ഷ  സമതനിചനില.  നമഡടെ  അഡ്കഹഡക്കയ്  അകലഡടയ്ഡമന്റെയ്  ഡവടനിചരുക്കനി.
എ.പനി.എല്.കേഡരക്കുള്ള  അരനി  വനില  8.30  രൂപ  എനള്ളതയ്  22  രൂപയഡക്കനി
വരദനിപനിച.  ഇങഡന വലനിയ സമരദ്ദഎ ഡചേലത്തനി കറഷന വനിതരണത്തനിനയ് അരനി
ലഭനിക്കനില  എന്നെ  അവസ  സൃഷനിച  സഡഹചേരഖ്യത്തനിലഡണയ്  നമള്  അതനികലയയ്
ഇറങനിത്തനിരനിക്കുന്നെതയ്.  "ഉലക്ക വനിഴുങണഎ പഡക്ഷ വടഎ വനിഴുങണഎ"  എന്നെഡണയ്
കകേന്ദ്രഎ  പറഞ്ഞെതയ്.  കവഡറ  ഒരു  നനിവൃത്തനിയമനിലഡഡത  നമളതനികലയയ്  ഇറങനിത്തനി
രനിക്കുകേയഡണയ് ഡചേയതയ്.  അതുഡകേഡണയ് നവഎബര,  ഡെനിസഎബര മഡസങളനില് നമുക്കയ്
കുറച പ്രയഡസമുണഡയനി. എന്നെഡലഎ ആ പ്രയഡസഡത്തഡയലഡഎ അതനിജലീവനിച ഡകേഡണയ്
എന.എഫയ്.എസയ്.എ.  നടെപഡക്കുന്നെ കേഡരഖ്യത്തനില് വളഡര കേഡരഖ്യക്ഷമമഡയനി  മുകന്നെഡട്ടു
കപഡകുകേയഡണയ്.  അതനിനയ്  നനിങളഡടെകൂടെനി  പനിന്തുണകവണഡമന്നെഡണയ്  എനനിക്കയ്
അഭഖ്യരത്ഥനിക്കഡനുള്ളതയ്.
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ഒകടഡറ കേരനിഞ്ചേനക്കഡരുഎ  പൂഴയ് ത്തനിവയ്പ്പുകേഡരുഡമഡഡക്ക ഈ രഎഗത്തയ്  ഉണഡയനിരുന
എനള്ളതയ്  അകങയയ്  അറനിയഡമകലഡ.  ഏതഡയഡലഎ  അവരുമഡയനി  ഞെങള്ക്കയ്
യഡഡതഡരു  ബന്ധവമനില.  കേരനിഞ്ചേനക്കഡരഡനകയഡ  പൂഴയ് ത്തനിവയ്പ്പുകേഡരഡനകയഡ
ബഡക്കയ്  ലനിസ്റ്റനില്ഡപടവകനകയഡ  ഒരുതരത്തനിലഎ  ബന്ധനിപനിക്കുന്നെ  ഒരു  നടെപടെനിയഎ
ഈ  സരക്കഡര  സത്വലീകേരനിക്കുന്നെ  പ്രശ്നകമയനില.  അതയ്  ടഡനകസഡരകടഷന
രഎഗത്തഡഡണങനിലഎ  ധഡനഖ്യങള്  വനിതരണഎ  ഡചേയ്യുന്നെ  കേഡരഖ്യത്തനിലഡഡണങനിലഎ
മകറതയ് ഉല്പന്നെങള് ഡകേഡടുക്കുന്നെ കേഡരഖ്യത്തനിലഡഡണങനിലഎ ഞെങള് കേരശനമഡയനി
അക്കഡരഖ്യങള്  നനിരലീക്ഷനിക്കുഎ എന പറയഡന എനനിക്കയ് യഡഡതഡരു പ്രയഡസവമനില.
അതനിവനിഡടെ ഞെഡന അസന്നെനിഗ്ദ്ധമഡയനി പറയകേയഡണയ്. 

വഖ്യഡപഡരനികേള് അവരുഡടെ സമരഎ പനിനവലനിച. അവരുഡടെ പ്രശ്നങള്  ഇകപഡള്
തുടെങനിയതലകലഡ.  ധഡനഖ്യവനിതരണഎ  തുടെങനിയ  കേഡലഎ  മുതല്  അവരുഡടെ  പ്രശ്നങളമുണയ്.
നമഡടെ സഎസഡനഡത്ത ഡപഡതുവനിതരണഡത്ത കുറനിചയ്  പഠനിച എലഡ കേമനിറനികേളഎ
പറഞ്ഞെതയ്  ഈ  രഎഗത്തയ്  വഖ്യഡപഡരനികേളഡടെ  വരുമഡനഎ  വളഡര  പരനിമനിതമഡണയ്
എന്നെഡണയ്.  അതുഡകേഡണയ് സഎഭവനിക്കുന്നെഡതനഡണയ്;  കകേന്ദ്രഎ തരുന്നെ ധഡനഖ്യത്തനിഡന്റെ
60 ശതമഡനമഡണയ് ജനങളഡടെ കേയ്യനില് എത്തുന്നെതയ്. 40 ശതമഡനവഎ ഇതനിനനിടെയനില്
കചേഡരന  കപഡകുകേയഡണയ്.  ആ  കചേഡരച  ഒഴനിവഡക്കഡനുള്ള  പരനിശമമഡണയ്   ഞെങളനികപഡള്
നടെത്തുന്നെതയ്.  അതനിലൂഡടെ  തടെനിച  ഡകേഡഴുക്കുന്നെവര  ധഡരഡളമുണയ്.  ഇത്തരഎ  ക്രമകക്കടുകേള്
നടെത്തുന്നെവര  ഫലപ്രദമഡയനി  ഈ  സഡഹചേരഖ്യങഡള  ഉപകയഡഗഡപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
അതുഡകേഡണയ്  എന.എഫയ്.എസയ്.എ.  നടെപഡക്കുന്നെ  ഘടത്തനില്  കറഷന  വഖ്യഡപഡരനികേള്ക്കയ്
ഒരഡശങയണയ്.  അവരുഡടെ  വരുമഡനത്തനില്  കുറവയ്  സഎഭവനിക്കുകമഡ?  ഞെങള്
അതനിഡനക്കുറനിചയ്  പഠനിക്കഡനഡയനി  ഒരു കേമനിറനിഡയ നനികയഡഗനിച.  ആ കേമനിറനി  ഒരു
പഡകക്കജയ്  തയ്യഡറഡക്കനി  സരക്കഡരനില്  സമരപനിചനിട്ടുണയ്.  ഇനഡസന്റെലീവനിഡന്റെ
വനിഷയത്തനിലഡഡണങനിലഎ  വരുമഡനഎ  ലഭനിക്കുന്നെ  വനിഷയത്തനിലഡഡണങനിലഎ  കറഷന
വഖ്യഡപഡരനികേളഡടെ സഎഘടെനഡ പ്രതനിനനിധനികേള് ഉള്ഡപഡടെ  ഉണഡയനിരുന്നെ ആ കേമനിറനി
പഠനിചയ്  ഒരു  റനികപഡരടയ്  തയ്യഡറഡക്കനി  തന്നെതയ്  സരക്കഡരനിഡന്റെ  സകേവശമുണയ്.  ആ
റനികപഡരടയ്  ചേരച  ഡചേയയ്  അതനികനല്  തലീരുമഡനഡമടുക്കുഎ.  അതനില്  യഡഡതഡരു
സഎശയവഎ  ഉണഡകകേണതനില.  പല  റഗൗണയ്  ചേരച  കേഴനിഞ.  ബഹുമഡനഡപട
മുഖഖ്യമനനി  പഡങടുത്തയ്  കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസവഎ  കയഡഗഎ  കൂടെനി.  ഇനനി  കമയയ്  20-നയ്
അകദ്ദഹഎ  തലീയതനി  നനിശയനിചനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  ആ തലീയതനിയനില്  വഖ്യഡപഡരനികേളഡടെ
പ്രശ്നത്തനില് തലീരുമഡനമുണഡകുഎ എനള്ള കേഡരഖ്യഎ ഉറപഡണയ്. ആ കേമനിറനി തഡന്നെ ചേനില
കേഡരഖ്യങള് സരക്കഡരനിഡന്റെ മുന്നെനില് ഡകേഡണ്ടുവന്നെനിരുന. 1000, 1500  കേഡരഡകേളള്ള
കറഷന  കേടെകേളണയ്.  350-നയ്  തഡഡഴയള്ള  കറഷന  കേടെകേളമുണയ്.  അതുഡകേഡണയ്
300-350  കറഷന കേഡരഡകേളള്ള കറഷന കേടെ സഡമത്തനികേമഡയനി നടെത്തനിഡക്കഡണയ്
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കപഡകുന്നെതയ് ലഡഭകേരമല. അത്തരഎ കറഷന കേടെകേഡള സമനത്വയനിപനിക്കണഎ എന്നെയ് ആ
കേമനിറനി  തഡന്നെ  ശനിപഡരശ  ഡചേയനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  അതലഡഡത   കറഷന  കേടെകേഡള
ഡവടനിചരുക്കഡകനഡ നമര കുറയഡകനഡ ഒനഎ സരക്കഡര തലീരുമഡനനിചനിടനില.

മഡണ്ണണ്ണ കുറചതയ്  സഎസഡന സരക്കഡരഡകണഡ?  കകേന്ദ്രഎ  മഡണ്ണണ്ണ ഡവടനിക്കുറച.
അതയ്  ഇന്നെയ്  തുടെങനിയ പ്രതനിഭഡസമല.  പണ്ടുകേഡലഎ  മുതലള്ള കേഡരഖ്യമഡണയ്. നമുക്കയ്
അരഹതഡപട മഡണ്ണണ്ണ  ഡവടനിക്കുറച.  ഇകപഡള് ബനി.ഡജ.പനി.  സരക്കഡര  രണ്ടുമൂന്നെയ്
ഘടങളനിലഡയനി  ഡവടനിക്കുറച.  നമുക്കയ്  പഡചേകേഎ ഡചേയ്യഡനുഎ ഡവളനിചഎ കേനിടഡനുമഡണയ്
കകേന്ദ്രഎ കറഷന മഡണ്ണണ്ണ തരുന്നെതയ്.  എന്നെഡല് വരഷങളഡയനി നമള് അതനിഡലഡരു
ഭഡഗഎ പങ്കുവചയ് പഡവഡപട തലീരകദശഡത്ത പരമരഡഗത മതഖ്യബന്ധന യഡനങള്
ഉപകയഡഗനിക്കുന്നെ  മതഖ്യഡത്തഡഴനിലഡളനികേള്ക്കയ്  ഡകേഡടുക്കഡറുണഡയനിരുന.  കേഴനിഞ്ഞെ
കുകറ  വരഷങളഡയനി  നമഡടെ  സഎസഡനഎ  ഡചേയ  കപഡരുന്നെ  ഒരു  നടെപടെനി
ക്രമമഡണനിതയ്.  കകേന്ദ്രഎ മഡണ്ണണ്ണ ഡവടനിക്കുറചകപഡള് പരഡതനിയമഡയനി ഡചേന്നെ ഞെങകളഡടെയ്
കകേന്ദ്ര സരക്കഡര പറഞ്ഞെതയ് മതഖ്യഡത്തഡഴനിലഡളനികേള്ക്കു കവണനി മഡണ്ണണ്ണ സകേമഡറഎ
ഡചേയ്യുന്നെതനികനഡടെയ്  ഞെങള്  കയഡജനിക്കുന്നെനില  എന്നെഡണയ്.  വകേമഡറനിയ  അത്രയഎ
അളവഡണയ് ഡവടനിക്കുറചതയ്. ഞെങള് എന്തുഡകേഡണഡണയ് മല്സഖ്യഡത്തഡഴനിലഡളനികേള്ക്കയ്
മഡണ്ണണ്ണ ഡകേഡടുകക്കണനിവരുന്നെതയ് എനള്ള  കേഡരഖ്യങഡളലഡഎ പറഞ. പണ്ടുകേഡലഎ
മുതല്  ഡകേഡടുക്കുന്നെ  കേഡരഖ്യമഡണനിതയ്.  പരമരഡഗത  മതഖ്യകമഖലയനിഡല  ഡതഡഴനിലഡളനികേഡള
സഹഡയനിക്കഡനകവണനി  ഡചേയ്യുന്നെതഡണയ്.  അകപഡള്  അവരക്കയ്  പ്രകതഖ്യകേ  സലീഎ
ഏരഡപടുത്തഡഡമനഎ  അതനിനഡവശഖ്യമഡയ  നനിരകദ്ദശങള്  സമരപനിക്കഡനുമഡണയ്  കകേന്ദ്രഎ
നനിരകദ്ദശനിചതയ്.  മഡണ്ണണ്ണ നമുക്കയ്  തരുന്നെതയ്  പഡചേകേഎ ഡചേയ്യഡനുഎ  ഡവളനിചഎ  കേഡണഡനുമഡണയ്.
സമ്പൂരണ്ണമഡയനി  സവദദ്യുതലീകേരനിക്കഡപട  ഒരു  സഎസഡനമഡകേഡന  കപഡകുന്നെ  കകേരളത്തനിനയ്
മഡണ്ണണ്ണയഡടെ ഡവളനിചഎ  എനനിനഡണയ്  എന്നെഡണയ് കകേന്ദ്രഎ  കചേഡദനിക്കുന്നെതയ്.   കകേരളത്തനിഡല
മനിക്കവഡറുഎ  ആളകേള്  പഡചേകേത്തനിനയ്  പഡചേകേവഡതകേഎ  ഉപകയഡഗനിക്കുകമഡള്  എനനിനഡണയ്
മഡണ്ണണ്ണ?  രണ്ടുതരത്തനിലള്ള  സബ്സനിഡെനി  പഡടെനില.  111  കകേഡടെനി  രൂപ  അധനികേ
സബ്സനിഡെനി  ഞെങള്  തരനികേയഡണയ്.  അതയ്  സഡദഖ്യമല  എനള്ളതഡണയ്  കകേന്ദ്രത്തനിഡന്റെ
നനിലപഡടെയ്.

10.00 AM]

നമഡടെ ആവശഖ്യങളഎ ആവലഡതനികേളഎ കകേന്ദ്ര സരക്കഡര മുമഡഡകേ  സമരപനിക്കുനണയ്.
മഡണ്ണണ്ണ  വനിഹനിതഎ  ഡവടനിക്കുറചതനിനയ്  ആനുപഡതനികേമഡയനി   മതഖ്യ  കമഖലയയ്
ഡകേഡടുത്തതുഎ കുറഞ, എന്നെഡലഎ അര ലനിറര  മഡണ്ണണ്ണഡയങനിലഎ  കറഷന കേഡരഡെയ്
വനിതരണത്തനിലൂഡടെ  ഡകേഡടുക്കഡനഡവശഖ്യമഡയ  തലീരുമഡനഡമടുത്തുഡകേഡണഡണയ്  നമള്
മുകന്നെഡട്ടുകപഡകുന്നെതയ്. പഞ്ചേസഡര  ഡവടനിക്കുറചതല, നനിരത്തലഡക്കനിയനിരനിക്കുകേയഡണയ്.
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കേഴനിഞ്ഞെ  ബജറയ്  അവതരനിപനിക്കുന്നെതനിനുമുമയ്  പഞ്ചേസഡരയഡടെ  വനിഷയവമഡയനി
ബന്ധഡപടയ് കകേന്ദ്രത്തനില് ഞെങള് നനികവദനവമഡയനി കപഡയകപഡള് ഇത്തവണ ഡകേഡണയ്  ഇതയ്
അവസഡനനിച  എന്നെഡണയ്  ഉകദഖ്യഡഗസരഎഗഡത്ത  പ്രമഡണനിമഡര  ഞെങകളഡടെയ്  പറഞ്ഞെതയ്.
97 ലക്ഷഎ കപരക്കയ് ഡകേഡടുക്കഡനുളള പഞ്ചേസഡരയഡണയ് കകേന്ദ്രഎ നമുക്കയ് തന്നെനിരുന്നെതയ്.
എന്നെഡല് ഇവനിഡടെ  154  ലക്ഷഎ ആളകേള് മുനഗണനഡ പടനികേയനിലണയ്.  97  ലക്ഷഎ
കപരക്കയ് തരുന്നെ പഞ്ചേസഡര 154 ലക്ഷഎ കപരക്കയ് ഡകേഡടുക്കഡന തനികേയഡത്തതനിനഡല്
കശഷനിക്കുന്നെവരക്കയ് ഡകേഡടുക്കഡന പഞ്ചേസഡര തരണഡമന്നെഡണയ് കകേന്ദ്രകത്തഡടെയ് ആവശഖ്യഡപടതയ്.
എന്നെഡല് കകേന്ദ്രഎ ഇത്തവണ അവതരനിപനിച ബജറനില് 200 കകേഡടെനി രൂപ മഡത്രമഡണയ്
പഞ്ചേസഡരയയ് നലീക്കനിവചതയ്.  അതുസഎബന്ധനിചയ് ഒഗൗകദഖ്യഡഗനികേമഡയ യഡഡതഡരു  അറനിയനിപ്പുഎ
നമുക്കയ് കേനിടനിയനിടനില,  നമുക്കയ് പണവഎ തരുന്നെനില. നമള്  ഓപണ് മഡരക്കറനില്  ഡടെണറനില്
പഡങടുത്തയ്  പഞ്ചേസഡര  വഡങനി  ഒരു  കേനികലഡയയ്  22  രൂപ  വലീതഎ   സഡഡപ്ലൈകകേഡ വഴനി
ഡകേഡടുക്കുകേയഡണയ്.  ടഡനകസഡരകടഷന  ഡടെണറുമഡയനി  ബന്ധഡപടയ്  കകേഡടെതനിയനില്
കകേസ്സുണഡയനി.  കകേഡടെതനി  തന്നെ  ഡെയറക്ടലീവയ്  നമഡടെ  മുമനിലണയ്.   ആ  ഡെയറക്ടലീവയ്
അനുസരനിചയ്  ഡടെണര  നടെപടെനികേളമഡയനി  മുകന്നെഡടയ്  കപഡകുകേയഎ  അക്കഡരഖ്യത്തനില്
തലീരുമഡനമുണഡകുകേയഎ ഡചേയ്യുഡമന്നെഡണയ് എനനിക്കയ്  സൂചേനിപനിക്കഡനുളളതയ്.  ശലീ.  അനൂപയ് കജക്കബയ്
ഇവനിഡടെ ചൂണനിക്കഡണനിച വനിഷയങഡളലഡഎ പഴയ കേഡരഖ്യങളഡണയ്.  ഇകപഡള് അഡതഡനഎ
നനിലനനില്ക്കുന്നെനില.  ഇഗൗ സഎസഡനഡത്ത ഡപഡതുവനിതരണരഎഗഎ  ശുദലീകേരനിക്കഡന
കപഡകുകേയഡണയ്.  ഒരു മഡലനിനഖ്യവമനിലഡത്ത,  കേറയമനിലഡത്ത  രഎഗമഡയനി  ഡപഡതുവനിതരണ
രഎഗഡത്ത  മഡറഡന കപഡകുകേയഡണയ്.   സഡഡപ്ലൈകകേഡയഡടെ രഎഗത്തുഎ  മഡറഎ വരുത്തഡന
കപഡകുകേയഡണയ്.  അതുഡകേഡണയ് ഒരഡശങയഎ കവണ, കകേരളത്തനിഡല ഡപഡതുവനിതരണ
രഎഗഎ  ഏതു കേഡലകത്തക്കഡളഎ  വളഡര ഭഎഗനിയഡയനി  നടെക്കുഡമന്നെ കേഡരഖ്യഎ  ഉറപഡണയ്.
അതനിനഡല്  ഈ  വനിഷയഎ  സഭഡനടെപടെനികേള്  നനിരത്തനിവചയ്  ചേരച   ഡചേകയ്യണ
ആവശഖ്യമനില. 

മനി  .   സലീക്കര: ബഹുമഡനഡപട ഭക്ഷഖ്യവഎ സനിവനില് സഡഡപ്ലൈസുഎ വകുപ്പുമനനിയഡടെ
വനിശദലീകേരണത്തനിഡന്റെ അടെനിസഡനത്തനില് അടെനിയനര പ്രകമയത്തനിനയ് അവതരണഡനുമതനി
നനികഷധനിക്കുന.

(അടെനിയനരപ്രകമയഡവതരണത്തനിനയ് അനുമതനി നനികഷധനിച.)

പ്രതനിപകക്ഷകനതഡവയ്  (ശലീ  .    രകമശയ്  ഡചേന്നെനിത്തല):   സര,  ഇചഡശകനിയനിലഡത്ത
ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  യഥഡരത്ഥ  രൂപമഡണയ്  നമള്  കേണ്ടുഡകേഡണനിരനിക്കുന്നെതയ്.  പണനി
തലീരത്തനിട്ടുഎ തലീരത്തനിട്ടുഎ തലീരുന്നെനില എന പറഞ്ഞെതുകപഡഡലയഡണയ് സഎസഡനഡത്ത
ഇടെതു  സരക്കഡരനിഡന്റെ  കറഷന  വനിതരണഎ  ശരനിയഡക്കല്.  2016  നവഎബര
മഡസത്തനിലഡണയ്  സഎസഡനത്തയ്  കറഷന  വനിതരണഎ  കുറഞ്ഞെതയ്.  ഇകപഡള്  അഞ്ചേയ്
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മഡസമഡകുന.  കറഷന വനിതരണഎ ഇതുവഡര ശരനിയഡക്കഡന മനനിക്കുഎ  ഗവണ്ഡമന്റെനിനുഎ
സഡധനിക്കുന്നെനില.  'ഡവളളഡനകേളഡടെ നഡടെയ്'  എന്നെ ചേലചേനിത്രത്തനില്  കുതനിരവടഎ പപ്പു
'ഇപ ശരനിയഡക്കനിത്തരഡഎ'  എനപറയന്നെ ഒരു ഡെയകലഡഗണയ്.  അതുകപഡഡലയഡണയ്
ഭക്ഷഖ്യ വകുപ്പുമനനി എന്തു കചേഡദനിചഡലഎ  'ഇപ ശരനിയഡക്കനിത്തരഡഎ' എനപറയന്നെതയ്,
മഡസഎ 11 ആയനി.

മനി  .   സലീക്കര:  ഇകപഡള് ശരനിയഡയനി എന്നെഡണയ് അകദ്ദഹഎ പറയന്നെതയ്.

ശലീ  .    രകമശയ്  ഡചേന്നെനിത്തല  : സര,  ഇവനിഡടെ  അകദ്ദഹഎ  കുറഡപടുത്തുന്നെതയ്
കേഡലവസഡയയഎ   മുന സരക്കഡരനിഡനയഎ  കകേന്ദ്ര സരക്കഡരനിഡനയമഡണയ്.  കകേന്ദ്രഎ ഡതറയ്
ഡചേയനിട്ടുഡണന്നെയ്  ഞെങളഎ  സമതനിക്കുന.  അതനിനയ്  നമഡളഡരുമനിചയ്  ഡെല്ഹനിയനില്
കപഡകേഡഡമന്നെയ്  പറഞ.  എന്നെഡല്  പ്രധഡനമനനി  സമയഎ  തന്നെനില   എനളളതയ്
മഡറഡരു കേഡരഖ്യഎ.  

ശലീ  .   ഡകേ  .   രഡജന: സര,  കേഴനിഞ്ഞെ കകേന്ദ്ര ഗവണ്ഡമന്റെയ് കുറഎ ഡചേയഡവന്നെഡണയ്
പറഞ്ഞെതയ്.  ഒരു  കകേഡടെനി  54  ലക്ഷഎ  എന്നെ  നനിലവഡരത്തനില്  മുനഗണനഡ  ലനിസ്റ്റയ്
തലീരുമഡനനിചതയ്  നനിങളഡടെ ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ കേഡലത്തഡണയ്.   നഗര പ്രകദശങളനില്
35.85  ശതമഡനവഎ  ഗഡമ  പ്രകദശങളനില്  50.15  ശതമഡനവഎ  ആളകേഡള  മഡത്രകമ
മുനഗണനഡ ലനിസ്റ്റനില്ഡപടുത്തഡവൂ  എന്നെയ് പറയകമഡള് കകേരളഎ എവനിഡടെയഡയനിരുന?
ബഎഗഡളനിലഎ, ത്രനിപുരയനിലഎ അതലഡയനിരുന.

ശലീ  .    രകമശയ് ഡചേന്നെനിത്തല  : സര,  ശലീ.  ഡകേ. രഡജന  ബഹളമുണഡക്കുന്നെതുഡകേഡണഡണയ്
ഞെഡന കചേഡദഖ്യഎ കചേഡദനിക്കഡന അനുവദനിചതയ്,  എകപഡഴുഎ ബഹളഎ ഉണഡക്കണകലഡ.
ശലീ. ഡകേ. രഡജന പറഞ്ഞെതയ് വസ്തുതയഡണയ്,  അകദ്ദഹഎ പറഞ്ഞെ പ്രകേഡരഎ  കേഴനിഞ്ഞെ
യ.ഡെനി.എഫയ്. ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ നനിരബന്ധഎ ഡകേഡണ്ടുതഡന്നെയഡണയ് 10 ലക്ഷഎ ഡമടനികേയ്
ടെണ് ഉണഡയനിരുന്നെ അരനി  12  ലക്ഷഎ  ഡമടനികേയ് ടെണ്ണഡയനി ഉയരത്തനിയതയ്.  മഡത്രമല,
എലഡ  വരഷവഎ  രണര  ലക്ഷഎ  ടെണ്  അരനി  അഡെലീഷണല്  അകലഡടയ്ഡമന്റെഡയനി
വഡങനിഡയടുക്കഡന യ.ഡെനി.എഫയ്.  ഗവണ്ഡമന്റെനിനയ് കേഴനിഞ എനള്ള കേഡരഖ്യഎ ഞെഡന
ഇവനിഡടെ പറയഡന ആഗഹനിക്കുന,  അതയ് നമള് ധഡരഡളഎ ചേരച ഡചേയ കേഡരഖ്യമഡണയ്.
കകേന്ദ്രഎ കൂടുതല് അരനി  വനിഹനിതഎ  തരണഡമന്നെ കേഡരഖ്യത്തനില് ആരക്കുഎ അഭനിപ്രഡയ
വഖ്യതഖ്യഡസമനില.  മുഖഖ്യമനനിയഎ പ്രതനിപക്ഷവഎ ഒരുമനിചയ് ഡെല്ഹനിയനില് കപഡകേഡഡമന്നെയ്
പറഞ്ഞെനിട്ടുഎ പ്രധഡനമനനി അനുവഡദഎ നല്കേനിയനില. അതയ് ഡതറഡയ നടെപടെനിയഡയനികപഡയനി,
അതനിഡന ഞെങള് അപലപനിക്കുന.  പകക്ഷ  ശലീ. പനി. തനികലഡത്തമന, അങയ് എത്ര
നഡള് കേഡലഡവസഡയയഎ  മുന ഗവണ്ഡമന്റെനിഡനയഎ കകേന്ദ്ര സരക്കഡരനിഡനയഎ   കുറഎ
പറയഎ;  നമുക്കയ്  ഡചേയ്യഡനുള്ള കേഡരഖ്യങള് നമള് ഡചേയ്യകണ?  കമയയ്  മഡസഡത്ത കറഷന
എടുത്തനിഡലങനില് സഎസഡനത്തനിനുള്ള അരനി വനിഹനിതഎ നനിരത്തനിവയ്ക്കുഡമന്നെയ് കകേന്ദ്രഎ
മുന്നെറനിയനിപ്പു  നല്കേനിയതയ്  അങയഡടെ  ശദയനില്ഡപകടഡ?  മുനഗണനഡ  പടനികേ  പ്രകേഡരഎ
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കമയയ്  1  -നയ്  കറഷന വനിതരണഎ തുടെങ്ങുഡമന്നെഡണയ് സരക്കഡര പ്രഖഖ്യഡപനിചതയ്.  ഇന്നെയ്
കമയയ് 3 ആണയ്.  ഇഗൗ മഡസഡത്ത കറഷന എഫയ്.സനി.ഡഎ. കഗഡഡെഗൗണുകേളനില് നനിന്നെയ്
എടുക്കഡനകപഡലഎ അങയഡടെ ഡെനിപഡരടയ്ഡമന്റെനിനയ് കേഴനിഞ്ഞെനിഡലനളള കേഡരഖ്യഎ അങയ്
മറക്കരുതയ്.

ശലീ  .   പനി  .   തനികലഡത്തമന: സര, കമയയ് മഡസത്തനില് വനിതരണഎ ഡചേകയ്യണ അരനി
ഏപ്രനില് മഡസത്തനില് എടുക്കണഎ.  ഏപ്രനില് മഡസഎ  നമുക്കയ് പകത്തഡ,  ഇരുപകതഡ
ദനിവസമഡണയ്  കേനിട്ടുന്നെതയ്.  ചേനില  മഡസങളനില്  അരനി  ആ  മഡസഎ  എടുക്കഡന
സഡധനിചനിഡലങനില്  15  ദനിവസഎ കൂടെനി എകയ്ഡറനഷന നല്കേഡറുണയ്.  അതുഡകേഡണയ്
പ്രയഡസഡമഡനമനില.  ഇതയ് എലഡ കേഡലവഎ ഉണഡയനിരുന്നെ കേഡരഖ്യമഡണയ്. അതുഡകേഡണയ്
അരനി നമള് എടുക്കുകേയഎ  വനിതരണഎ ഡചേയ്യുകേയഎ ഡചേയ്യുഎ.  വനിതരണത്തനിനയ്  ഒരു
തകേരഡറുമുണഡകുകേയനില.  കമയയ് മഡസഡത്ത അരനി വനിതരണഎ എലഡയനിടെത്തുഎ എത്തനി
കേഴനിഞ.

ശലീ  .   രകമശയ് ഡചേന്നെനിത്തല  : സര, എഫയ്.സനി.ഡഎ. കഗഡഡെഗൗണനില് നനിനഎ അരനി
എടുത്തനിഡലങനില്  കകേന്ദ്രഎ  ഇനനി  അരനി  തരനിഡലന്നെയ്  പറഞ്ഞെതയ്  എന്തുഡകേഡണഡണയ്;
അതയ് വനിശദലീകേരനിക്കഡത്തതയ് എന്തുഡകേഡണഡണയ്? 

ശലീ  .    പനി  .    തനികലഡത്തമന:  സര,  അതയ്  കകേന്ദ്രകത്തഡടെയ്  കചേഡദനികക്കണ
കേഡരഖ്യമഡണയ്, എകന്നെഡടെയ്  കചേഡദനികക്കണ കേഡരഖ്യമല.  

ശലീ  .   രകമശയ് ഡചേന്നെനിത്തല  : സര, അങഡനയല. സമയഡസമയങളനില് നമള്
എഫയ്.സനി.ഡഎ.  കഗഡഡെഗൗണനില്  നനിന്നെയ്  അരനി  എടുക്കഡത്തതുഡകേഡണഡണയ്  കകേന്ദ്രഎ
അങഡനഡയഡരു  നനിലപഡടെയ്  സത്വലീകേരനിചഡതന്നെഡണയ്  ഞെങള്ക്കയ്  മനസനിലഡക്കഡന
കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇവനിഡടെ കറഷന കേഡരഡകേളഡടെ കേഡരഖ്യഎ അതനികനക്കഡള് രസകേരമഡണയ്.
മഡരചയ് മഡസത്തനില് ഡകേഡലത്തുഎ,  ഏപ്രനില് മഡസത്തനില് സഎസഡനഡത്ത മറയ് എലഡ
ജനിലകേളനിലഎ  കറഷന  കേഡരഡെയ്  വനിതരണഎ  നടെത്തുഡമന്നെയ്  പ്രഖഖ്യഡപനിച.   ബഹുമഡനഖ്യനഡയ
മുഖഖ്യമനനി ഡകേഡലത്തയ്  4  കപരക്കയ് കറഷന കേഡരഡെയ് ഡകേഡടുത്തു,  പനിന്നെലീടെയ് അഞ്ചേഡമതയ്
ഒരഡള്ക്കയ്   കറഷന  കേഡരഡെയ്  കേനിടനിയനിടനില  എനളളതഡണയ്  യഡഥഡരത്ഥഖ്യഎ.  കറഷന
കേഡരഡകേള് കവഡറ എവനിഡടെഡയങനിലഎ  വനിതരണഎ ഡചേയനിട്ടുകണഡ?  മനനി ഇകപഡഴുഎ
യ.ഡെനി.എഫയ്.  സരക്കഡരനിഡന  കുറഡപടുത്തുകേയഡണയ്.  പതനിഡനഡന്നെയ്  മഡസമഡയനിട്ടുഎ
എലഡഎ  ശരനിയഡക്കുഡമന്നെയ്  പറഞ്ഞെയ്  അധനികേഡരത്തനില്  വന്നെ  നനിങള്  ഇകപഡള്
ജനങഡള ശരനിയഡക്കനിഡക്കഡണനിരനിക്കുകേയഡണയ് എനള്ളതകല യഡഥഡരത്ഥഖ്യഎ. 

ശലീ  .    പനി  .    തനികലഡത്തമന:  സര,  ജനങളഡടെ ഡഡകേവശമുള്ള കറഷന കേഡരഡെയ്
2007-ല് വനിതരണഎ ഡചേയതഡണയ്, 5 വരഷഎ കേഴനിയകമഡള് കറഷന കേഡരഡെയ് പുതുക്കനി
ഡകേഡടുകക്കണതഡയനിരുന.   2012-13,  2013-14,  2014-15,  2015-16  ഇഡതഡഡക്ക
നനിങളഡടെ കേഡലയളവഡയനിരുന.  നനിങള് അതയ് ഡചേയ്യഡത്തതു ഡകേഡണയ്  ഞെങള്
ഇകപഡള് കറഷന കേഡരഡെയ് എലഡ ജനിലകേളനികലയ്ക്കുഎ എത്തനിചഡകേഡണനിരനിക്കുകേയഡണയ്.
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ശലീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ്:   സര,  ഇഗൗ വനിഷയഎ നനിയമസഭയനില് മുമയ്  ചേരച
ഡചേയതഡണയ്.  2012-ല്  കറഷന  കേഡരഡെനിഡന്റെ  കേഡലഡവധനി  കേഴനിഞ  എനള്ളതയ്
വസ്തുതയഡണയ്. 2013-ലഡണയ് ഭക്ഷഖ്യ ഭദ്രതഡ നനിയമഎ വരുന്നെതയ്.  നനിയമഎ വന്നെതനിനുകശഷഎ
കേഡരഡകേള് പുതുക്കനിയഡല് മതനിഡയന്നെ തലീരുമഡനമനുസരനിചഡണയ്  2014-ല് കേഡരഡെയ്
പുതുക്കഡനുള്ള  നടെപടെനി കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്ഡമന്റെയ് സത്വലീകേരനിചതയ്.  ഇഡതഡഡക്ക അകങയയ്
അറനിവള്ളതഡണയ്.  എല്.ഡെനി.എഫയ്.  അധനികേഡരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷഎ കറഷന കേഡരഡകേളഡടെ
വനിതരണഎ  മുകന്നെഡട്ടുഡകേഡണ്ടുകപഡകേഡന  കേഴനിഞ്ഞെനില.  റഡങനിഎഗയ്  സനിസ്റ്റത്തനില്  മഡറഎ
ഡകേഡണ്ടുവന, കസഡഷഖ്യല് ഓഡെനിറയ് നടെത്തനിയനില.  ഇഗൗ രണയ് കേഡരഖ്യങളഡണയ് കറഷന
കേഡരഡെയ് വനിതരണത്തനില് കേഡലതഡമസമുണഡകേഡന കേഡരണഎ.

മനി  .    സലീക്കര:  ഇഡതനഡണയ് നടെക്കുന്നെതയ്;  പ്രതനിപക്ഷ കനതഡവനിഡന്റെ വഡക്കഗൗടയ്
പ്രസഎഗമഡണയ് നടെക്കുന്നെതയ്, അതനിനനിടെയനില്  ആഡരഡഡക്കയഡണയ്  സഎസഡരനിക്കുന്നെതയ്?

ശലീ  .    രകമശയ്  ഡചേന്നെനിത്തല:  സര,  എനനിക്കയ്  കചേഡദനിക്കഡനുള്ളതയ്,  ബഹുമഡനഖ്യനഡയ
മുഖഖ്യമനനി ഡകേഡലത്തയ് 4 കറഷന കേഡരഡകേള് വനിതരണഎ ഡചേയ, അഞ്ചേഡമതയ് ഒഡരണ്ണഎ
കേനിടനിയനില  എന്നെയ്  ഞെഡന  പറഞ്ഞെതയ്  ബഹുമഡനഡപട  മനനി  നനികഷധനിചനിലല്ല്ലകലഡ?
സഎസഡനഡത്ത ജനങള്ക്കയ് കറഷന കേഡരഡെയ് കേനിട്ടുന്നെനില. മുനഗണനഡ പടനികേയനിഡല
ഡതറ്റുതനിരുത്തല്  ഡവള്ളത്തനിലഡയനിട്ടുണയ്.  12  ലക്ഷഎ  പരഡതനികേളഡണയ്  ലഭനിചതയ്.
ഡതറ്റുതനിരുത്തഡന  ഗഡമസഭകേഡള  ഏല്പനിചതയ്  നടെകന്നെഡ;  കസഡഷഖ്യല്  ഓഡെനിറയ്
നടെകന്നെഡ? പഞ്ചേഡയത്തുകേഡള സഹകേരനിപനിക്കഡന സരക്കഡരനിനയ് കേഴനിഞ്ഞെനില.  സനിവനില്
സഡഡപ്ലൈസയ് ഉകദഖ്യഡഗസനഡര പനിന്നെലീടെയ് ഡതറ്റുതനിരുത്തനി. അവരക്കയ് സഗൗകേരഖ്യമുള്ളതുകപഡഡല
എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്. അടെനിസഡനത്തനില്  മുനഗണനഡ പടനികേയണഡക്കനി. നല
വലീടുഎ കേഡറുമുള്ള സമന്നെര  ഇകപഡള് ബനി.പനി.എല്. പടനികേയനില് ഉള്ഡപട്ടു എന്നെഡണയ്
പരഡതനി വരുന്നെതയ്.  കേഖ്യഡനസര ബഡധനിചയ്  കേനിടെപഡടെഎ കപഡലമനിലഡത്തവര   എ.പനി.എല്.
പടനികേയനിലഡണയ്.  ഇതഡണയ് ഇടെതുപക്ഷജനഡധനിപതഖ്യ മുന്നെണനി ഗവണ്ഡമന്റെയ് കറഷന
കേഡരഡെനിഡന്റെ കേഡരഖ്യത്തനില് സത്വലീകേരനിചതയ്.  കേരടെയ് പടനികേയനില് നനിന്നെയ് 8 ലക്ഷഎ കപഡര
ഒഴനിവഡക്കനി,  പകേരഎ  8  ലക്ഷഎ  കപഡര  കൂടനികചരത്തുഡവന്നെയ്  പറയന.  എനയ്
മഡനദണ്ഡമഡണയ് ഇക്കഡരഖ്യത്തനില് എടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്?  പുതനിയ കേഡരഡെനിനയ് യ.ഡെനി.എഫയ്.
സരക്കഡര  എ.പനി.എല്.-നയ്  50  രൂപയഎ  ബനി.പനി.എല്.-നയ്  30  രൂപയമഡയനിരുന
നനിശയനിചനിരുന്നെതയ്.  കറഷന കേഡരഡെനിനയ് കപഡലഎ വനില കൂടനിയ സരക്കഡരഡണയ് ഇഗൗ
സരക്കഡര.  എ.പനി.എല്.  വനിഭഡഗകേഡരക്കയ്  100  രൂപയഎ  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഡഗക്കഡരക്കയ്
50 രൂപയമഡയനി വരദനിപനിച.  സഎസഡനഡത്ത  പഡവഡപടവഡര കസവനിക്കഡന വന്നെ
ഗവണ്ഡമന്റെഡകണഡ ഇതയ്;  ഭക്ഷഖ്യഭദ്രതഡ നനിയമപ്രകേഡരഎ ഇവനിഡടെ എന്തു നടെന?  മഡകവലനി
കസ്റ്റഡറുകേളനില് ഒരു സഡധനവഎ കേനിടഡനനില. സനി.പനി.ഡഎ.-കയഡടെയ് വനികരഡധമുഡണങനിലഎ
കകേരളത്തനിഡല ജനങഡള പടനിണനിക്കനികടെണ കേഡരഖ്യമുകണഡ?  ധനകേഡരഖ്യ വകുപ്പുമനനി



400 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 3, 2017

ആവശഖ്യത്തനിനയ് പണഎ ഡകേഡടുക്കഡഡത ബഹുമഡനഡപട ഭക്ഷഖ്യവഎ സനിവനില് സഡഡപ്ലൈസുഎ
വകുപ്പുമനനി ശലീ.  പനി.  തനികലഡത്തമനയ് എനയ് ഡചേയ്യഡന കേഴനിയഎ?  ധനകേഡരഖ്യ വകുപയ്
കവണത്ര  പണഎ സനിവനില് സഡഡപ്ലൈസയ് കകേഡരപകറഷനയ് ഡകേഡടുക്കഡത്തതുഡകേഡണഡണയ്
മഡകവലനി കസ്റ്റഡറുകേളനില് സഡധനമനിലഡത്തതുഎ ജനങള് പ്രയഡസഡപടുന്നെതുഎ.  അതുഡകേഡണയ്
ധനകേഡരഖ്യ വകുപ്പുമനനി ചേനിറമ നയഎ സനി.പനി.ഡഎ.-  കയഡടെയ്  കേഡണനിക്കഡന പഡടെനില.
ഇതുസഎബന്ധനിചയ്  ശലീ.  പനി.  തനികലഡത്തമനയ്  ഒനഎ  പറയഡന  കേഴനിയനില.
(......ബഹളഎ..........)

മനി  .    സലീക്കര:  പ്ലൈലീസയ്,  പ്ലൈലീസയ്,   ഇരനിക്കൂ...  അകദ്ദഹഎ  ഒന്നെയ്  സഎസഡരനികചഡഡട
......സഎസഡരനിചയ്  അവസഡനനിപനിക്കഡട....പ്ലൈലീസയ്...  ശലീ.  ഡകേ.  രഡജന  ഇരനിക്കൂ....
(......ബഹളഎ..........)

ശലീ  .    രകമശയ്  ഡചേന്നെനിത്തല:  സര,   കകേരളത്തനിഡല  ഡപഡതുവനിതരണ  കമഖല
ആഡകേ തകേരന്നെനിരനിക്കുന.  ഇന്നെഡല നടെന്നെ കറഷന കേടെക്കഡരുഡടെ സമരത്തനില് ഞെഡന
പഡങടുത്തനിരുന.  കറഷന കേടെകേള് അടെചനിടെരുതയ്, അതയ് സഎസഡനഡത്ത  പഡവഡപട
ജനങഡളയഡണയ് ബഡധനിക്കുന്നെതയ്, നനിങളഡടെ പ്രശ്നങള് പരനിഹരനിക്കഡന പ്രതനിപക്ഷഎ
മുനകേഡയ്യടുക്കഡന തയ്യഡറഡഡണന്നെഡണയ് ഞെഡന അവകരഡടെയ് പറഞ്ഞെതയ്. കറഷന കേടെകേള്
അടെചനിടെഡന ഞെങള് പറഞ്ഞെനിടനില.  ഭക്ഷഖ്യ വകുപ്പുമനനി അവരക്കയ് ഉറപ്പു ഡകേഡടുത്തു,
എന്നെഡല് ധനകേഡരഖ്യ വകുപ്പുമനനിക്കയ് ആ ഉറപയ്   ബഡധകേമഡലന്നെഡണയ് പറയന്നെതയ്. 

ധനകേഡരഖ്യവഎ കേയറുഎ  വകുപ്പുമനനി (കഡെഡ  .   ടെനി  .   എഎ  .   കതഡമസയ് ഡഎസകേയ്): സര,
വസ്തുതഡപരമഡയനി തലീരത്തുഎ ഡതറഡയ കേഡരഖ്യമഡണയ്  പ്രതനിപക്ഷകനതഡവയ്  പറയന്നെതയ്.
നനിങള്  അവനിഡടെ  കപഡയതനിനയ്  കശഷഎ  ശലീ.  കജഡണനി  ഡനല്ലൂരടെക്കഎ  എലഡവരുഎ
എഡന്നെ  വന്നെയ്  കേണനിരുന.   അടുത്ത  മഡസത്തനിനുള്ളനില്  എലഡഎ  തലീരക്കഡഡമനഎ
ബഡക്കനിയള്ള പ്രശ്നങള് പരനികശഡധനിക്കഡഡമനഎ  പറഞ്ഞെഡണയ് അവര കപഡയതയ്, ഒരു
അതൃപനിയഎ പറയഡഡതയഡണയ് അവര കപഡയതയ്.

ശലീ  .    രകമശയ്  ഡചേന്നെനിത്തല:   സര,  എന്നെഡല്  എനനിനഡണയ്  അവര  സമരഎ
ഡചേയതയ്?

കഡെഡ  .    ടെനി  .    എഎ  .    കതഡമസയ് ഡഎസകേയ്:  സര,  അങയ് ഇകപഡള് പറഞ്ഞെതയ് അവരക്കയ്
പണഎ  ഡകേഡടുക്കഡതനിരനിക്കുന്നെതുഡകേഡണഡണയ്  അവര  സമരഎ  ഡചേയഡതന്നെഡണയ്.  എന്നെഡല്
അങഡനയനില. അവര വന്നെയ് സഎസഡരനിചയ്, ഒരു ധഡരണയനിഡലത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

ശലീ  .    രകമശയ് ഡചേന്നെനിത്തല:  സര,  കകേരളത്തനിഡല മുഴുവന ജനങള്ക്കുഎ ഇക്കഡരഖ്യഎ
അറനിയഡവന്നെതഡണയ്,  എലഡ മഡധഖ്യമങളനിലൂഡടെയഎ വന്നെതുമഡണയ്.  ഇനമുതല് കറഷന
കേടെകേള് അടെചനിടുഡമന്നെയ്  പറഞ്ഞെയ് അവര ഇന്നെഡല സമരഎ ഡചേയതഡണയ്,  ആ സമരഡത്ത
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ഞെഡനുഎ കഡെഡ.  എഎ.  ഡകേ.  മുനലീറുഎ  അഭനിസഎകബഡധന ഡചേയതഡണയ്.  നനിങള് കകേരളത്തനിഡല
പഡവഡപട ജനങഡള ബുദനിമുടനിക്കരുതയ്,  നനിങളഡടെ പ്രശ്നങള് പ്രതനിപക്ഷഎ നനിയമസഭയനില്
ഉന്നെയനിക്കുഎ,  മുഖഖ്യമനനികയഡടെയ്  പറയഡഎ  എഡന്നെഡഡക്കയഡണയ്  ഞെങള്  അവകരഡടെയ്
പറഞ്ഞെതയ്.

മുഖഖ്യമനനി (ശലീ  .   പനിണറഡയനി വനിജയന): സര,  ഇങഡന പറഞ്ഞെയ് കപഡകുന്നെതുഡകേഡണയ്
ഒരു  കേഡരഖ്യഎ  വഖ്യകമഡക്കുകേയഡണയ്.  സമരക്കഡര  ഉന്നെയനിച  പ്രശ്നഎ  സഎബന്ധനിചയ്
ഞെങഡളലഡവരുഎ പഡങടുത്തുഡകേഡണയ് ഒരു ചേരച അവരുമഡയനി നടെത്തനിയനിരുന.  കറഷന
വഖ്യഡപഡരനികേളഡടെ വഖ്യതഖ്യസ സഎഘടെനകേള് അതനില് പഡങടുത്തനിരുന.  നനിലവനിലള്ള
പ്രശ്നഎ കറഷന കേടെകേള്ക്കയ് കനരഡത്ത കൃതഖ്യമഡയ ഒരു വരുമഡനമുണഡയനിരുന്നെനില, പല
വഴനിക്കുള്ള  വരുമഡനമഡണയ്  അവരക്കയ്  ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിരുന്നെതയ്.  ആ  സമ്പ്രദഡയഎ
മഡറുകേയഡണയ്.  അതയ് മഡറുകമഡള് പുറഎ വരുമഡനഎ അവരക്കുണഡകേനില.  അകപഡള് ഒരു
നനിശനിത  വരുമഡനഎ  അവരക്കയ്  ഉറപയ്  വരുത്തണഎ.  എത്രയഡണയ്  അവരക്കയ്
ഡകേഡടുക്കഡനുള്ള  കേമലീഷന  എന്നെതുമഡയനി  ബന്ധഡപട  ഒരു  ധഡരണയണഡകേണഎ.
കുറചയ്  അഭനിപ്രഡയങള്  വന,  അതനിഡനപറനി  പഠനിക്കഡന  ഒരു  സമനിതനിഡയ
നനികയഡഗനിക്കഡഡമന്നെയ്  പറഞ.  ആ സമനിതനി പരനികശഡധനിക്കുന്നെതയ് അനനമഡയനിടല.
അടുത്ത മഡസഎ ഇന്നെ തലീയതനിയനില് ചേരച ഡചേയ്യഡഎ,  അകപഡകഴയ്ക്കുഎ റനികപഡരടയ് വരുഎ,
അതുമഡയനി  ബന്ധഡപട  എലഡ  തലീരുമഡനങളഎ  എടുക്കഡന  കേഴനിയഡമന്നെയ്  ആ
കയഡഗത്തനില്  തലീരുമഡനനിചനിരുന.  നല സഗൗഹൃദഡനരലീക്ഷത്തനിലഡണയ് പനിരനിയന്നെതയ്,
ഒരു  പ്രശ്നവഎ  അതനിലണഡയനില.  സഎഘടെനകേള്  ചേനില  ഘടങളനില്  പ്രകക്ഷഡഭഎ
നടെത്തുഎ, അതയ് ആ നനിലയനില് കേണഡല് മതനി. കേഡരഖ്യങള്  വനിശദമഡയനി ചേരചഡചേയയ്,
അവരതയ്   അഎഗലീകേരനിചതനിഡന്റെ  ഭഡഗമഡയനി  അടുത്ത  മഡസഎ  ഇന്നെ  തലീയതനിയനില്
കയഡഗഎ കചേരഡഡമന്നെയ് തലീരുമഡനനിചതുമഡണയ്.

ശലീ  .    രകമശയ്  ഡചേന്നെനിത്തല:  സര,  കറഷന കേടെക്കഡരുഡടെ  പ്രശ്നഎ  പരനിഹരനിക്കണഡമന്നെ
കേഡരഖ്യത്തനില്  ഞെങള്ക്കുഎ  അഭനിപ്രഡയ വഖ്യതഖ്യഡസമനില.  ബഹുമഡനഡപട  മുഖഖ്യമനനി,
അവര  സമരഎ  ഡചേയകപഡള്  ഞെങള്  അവനിഡടെകപഡയനി  സഎസഡരനിചതുഎ  ഇതുതഡന്നെയഡണയ്.
ഞെങള്  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  മുമനില് പറയഡഎ  എന്നെയ്  അവകരഡടു  പറഞ.  എന്നെഡല്
ഭക്ഷഖ്യ വകുപ്പുമനനി നല്കേനിയ ഉറപയ് ധനകേഡരഖ്യ വകുപ്പുമനനി പഡലനിക്കുന്നെനിഡലന്നെഡണയ്
അവര പറഞ്ഞെതയ്.

ശലീ  .    പനി  .    തനികലഡത്തമന:  സര,  അത്തരത്തനില് അവര അങകയഡടെയ് പറഞ്ഞെനിട്ടുഡണങനില്
അതയ്  ശരനിയല.  അവര  ചേനില  വനിഷയങള്  ഉന്നെയനിച,  അകതഡഡടെഡപഎ  തഡന്നെ,
സമഗമഡയ ഇഗൗ മഡറഡത്ത സഎബന്ധനിചയ് പഠനിക്കഡന സനിവനില് സഡഡപ്ലൈസയ് ഡെയറക്ടര,
ഇവരുഡടെ  പ്രതനിനനിധനികേള്  എലഡവരുമടെങനിയ  ഒരു  കേമനിറനിഡയ  നനിശയനിച.  ആ
കേമനിറനി  തയ്യഡറഡക്കനിയ  റനികപഡരടയ്  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  പക്കലണയ്,  അതനികനല്
തലീരുമഡനഡമടുക്കഡന കപഡകുന്നെകതയളള.  ഞെങള് ഇതനിനനിടെയയ് മഡറഡരു സഎസഡരവഎ
നടെത്തനിയനിടനില.
195/2020
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ശലീ  .    രകമശയ്   ഡചേന്നെനിത്തല:  സര,  കകേരളത്തനിഡല  കറഷന  കേടെകേള്
അടെചനിടെണഡമന്നെ കേഡരഖ്യത്തനില് ഞെങള്ഡക്കനഡണയ് നനിരബന്ധഎ?  ഞെങള്ക്കതനില്
തഡല്പരഖ്യമനില.  കകേരളത്തനിഡല പഡവഡപടവരക്കയ് അരനി ഡകേഡടുക്കണഎ,  ഡപഡതുവനിതരണ
കമഖല  ശകനിഡപടെണഎ,  മഡകവലനി  കസ്റ്റഡറുകേള്  ശകനിഡപടെണഎ.  ധനകേഡരഖ്യ  വകുപ്പുമനനി
പണഎ തരഡത്ത പ്രശ്നത്തനില് അങഡയ ഞെങള് സഹഡയനിക്കുകേയഡണയ്.   അതുഡകേഡണയ്
ധനകേഡരഖ്യ വകുപ്പുമനനി കവണത്ര പണഎ ഡകേഡടുക്കഡഡത സനിവനില് സഡഡപ്ലൈസയ് വകുപനിഡന
ശത്വഡസഎ മുടനിക്കുന്നെതനിനയ്  എതനിരഡയനിട്ടുള്ള നനിലപഡടെഡണയ്  ഞെങള് സത്വലീകേരനിക്കുന്നെതയ്,
ആ  വസ്തുത  മനസനിലഡക്കണഎ.  ഞെഡന  അവസഡനനിപനിക്കുകേയഡണയ്,  'ഓകരഡ  മണനി
അരനിയനിലഎ അതയ് കേഴനിക്കുന്നെയഡളനിഡന്റെ കപരയ് ഡഡദവഎ കരഖഡപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്  '  എന്നെയ്
കേവനി പറഞ്ഞെനിട്ടുണയ്.  അങഡന കരഖഡപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള അരനി ദയവഡയനി  സഎസഡന
ഗവണ്ഡമന്റെയ്  നനികഷധനിക്കരുഡതന്നെഡണയ്  എനനിക്കയ്  പറയഡനുള്ളതയ്.  ഇതയ്  ചേരച ഡചേയ്യഡന
മടെനിക്കുന്നെ  സരക്കഡര  നടെപടെനിയനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്  ഞെഡനുഎ  എഡന്റെ  പഡരടനിയഎ
വഡക്കഗൗടയ് ഡചേയ്യുന.

(ഗവണ്ഡമന്റെയ്  നനിലപഡടെനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്  ശലീ.  രകമശയ്  ഡചേന്നെനിത്തലയ യഎ
അകദ്ദഹത്തനിഡന്റെ പഡരടനിയനില്ഡപട അഎഗങളഎ സഭ വനിടയ് പുറത്തുകപഡയനി.)

കഡെഡ  .    എഎ  .    ഡകേ  .    മുനലീര:  സര,  പഴഡയഡരു  ഡചേഡല്ലുണയ്,  'അരനിമണനിഡയഡടയ്
ഡകേഡറനിക്കഡനനില,  പകക്ഷ തരനിവളയനിട്ടു കേനിലക്കഡന കമഡഹഎ'  ആ അവസയനിലഡണയ്
ഭക്ഷഖ്യ വകുപ്പുമനനിയഡടെ മറുപടെനി ഞെങള് കകേടതയ്. 

ഭക്ഷഖ്യവഎ സനിവനില് സഡഡപ്ലൈസുഎ വകുപ്പുമനനി (ശലീ  .   പനി  .    തനികലഡത്തമന): സര,
കകേന്ദ്രഎ  അരനി  വനിഹനിതഎ  കുറചനിട്ടുഎ,  കനരഡത്ത  16  ലക്ഷഎ  ഡമടനികേയ്  ടെണ്  അരനി
കേനിടനിയകപഡള്  മലപ്പുറത്തനിനുഎ  കകേഡഴനികക്കഡടെനിനുഎ  ഡകേഡടുത്തതനികനക്കഡള്   കൂടുതല്
വനിഹനിതഎ  ഇകപഡള് ഡകേഡടുക്കുനണയ്.

കഡെഡ  .   എഎ  .   ഡകേ  .   മുനലീര: സര,  അങയ് പറഞ്ഞെതയ് ഇവനിഡടെ സഎഭനഡവസയനില
എന്നെഡണകലഡ,  സഎഭനഡവസയനിലഡഡത 12000- കത്തഡളഎ വരുന്നെ കറഷന കേടെകേള്
പൂടനിയനിടനിടയ്   കറഷന  കേടെയടെമകേള് എനനിനഡണയ്  ഇവനിഡടെ  വന്നെതയ്.  സഎഭനഡവസ
ഉകണഡ ഇലകയഡ എന്നെതനിഡന്റെ ഏറവഎ വലനിയ നനിദരശനമഡണയ് ഇഗൗ സമരഎ. അതനില്
അവര  ഉന്നെയനിചനിട്ടുള്ള  കേഡരഖ്യങളഡണയ്  ഇവനിഡടെ  സൂചേനിപനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  അവരക്കയ്
അരഹതയള്ള  ഇനഡസന്റെലീവയ്  അഡലങനില്  കകേഡമനകസഷന  ഡകേഡടുക്കഡഡമന്നെയ്
പറഞ്ഞെനിരുന. കറഷന കേടെക്കഡര തഡന്നെ മുകന്നെഡട്ടു വച തുകേയഡണയ് 50 രൂപ എന്നെതയ്.
ആ തുകേ ഡകേഡടുക്കഡഡമന്നെയ്  പറഞ്ഞെനിടയ്  എന്തുഡകേഡണയ് ഇതുവഡര ഡകേഡടുത്തനില എന്നെ
കചേഡദഖ്യത്തനിനഡണയ് ഞെങള് മറുപടെനി  കചേഡ ദനിചതയ്.   തുകേ ഇന്നെയ് കേനിട്ടുഎ,  നഡഡള കേനിട്ടുഎ
എന്നെയ് പറഞ്ഞെയ് നലീണ്ടുകപഡകുകമഡള്, നനിങള് എകപഡഴുഎ പറയന്നെതുകപഡഡല,  അതയ്
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വനിശത്വഡസകയഡഗഖ്യമഡലന്നെയ്  കതഡന്നെനിയതുഡകേഡണഡണയ് അവര സമരത്തനികലയനിറങനിയതയ്.
20-ാം തലീയതനി  ചേരച ഡചേയ്യുഡമന്നെയ് പറഞ, കേഡരഖ്യങള്ക്കയ് പരനിഹഡരമുണഡവകേയഎ
കറഷന കേടെകേള് തുറക്കുകേയഎ ഡചേയ്യുന്നെതനില് ഞെങള്ക്കയ് സകനഡഷകമയള. പകക്ഷ
കറഷന കേടെക്കഡരുകടെതലഡത്ത പ്രശ്നമഡണയ് ജനങളഡടെ പ്രശ്നഎ,  അതഡണയ് ഞെങള്ക്കയ്
കറഷന കേഡരഡമഡയനി  ബന്ധഡപടയ്  പറയഡനുള്ളതയ്.  കറഷന കേഡരഡെനില്  കനരഡത്തയള്ള
ബനി.പനി.എല്./എ.പനി.എല്. കപഡയകതഡഡടെ, മുനഗണന/മുനഗണകനതരഎ എന്നെ രണയ്
വനിഭഡഗമഡയനി മഡറനി. അതനിനഡയനി ആദഖ്യഎ നനിങള് റഡങനിഎഗയ്  തലീരുമഡനനിചതയ് തഡലൂക്കയ്
തലത്തനിലഡയനിരുന.  തഡലൂക്കയ് ഡലവലനില് നനിനഎ പനിന്നെലീടെയ്  ഡസനടഡഡലസ്ഡെഡക്കനിയതയ്
എനനിനഡണയ്;  നമുക്കയ്  ശരനിയഡയ  ചേനിത്രഎ  കേനിടണഡമങനില്  തഡഡഴത്തടനില്  നനിനഎ
കനഡക്കകണ;  അങഡന ഡചേയ്യഡത്തതനിഡന്റെ ഫലമഡയനിടകല  12  ലക്ഷകത്തഡളഎ പരഡതനികേള്
വന്നെനിട്ടുള്ളതയ്?   

ശലീ  .    പനി  .    തനികലഡത്തമന:  സര,  യ.ഡെനി.എഫയ്.  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  കേഡലത്തയ്
തഡലൂക്കയ് അടെനിസഡനത്തനില് ഒരു റഡങനിഎഗയ് നടെത്തനി.  അതനിനുകശഷഎ ഡകേഡടുങല്ലൂര,
എറണഡകുളഎ എന്നെനിവനിടെങളനില് പടനികേ പ്രസനിദലീകേരനിച.  അതുസഎബന്ധനിചയ് വലനിയ
ചേരചയഡയനിരുന  ഇഗൗ  സഭയനില്  നടെന്നെനിരുന്നെതയ്.  അന്നെഡത്ത  മുഖഖ്യമനനി  ശലീ.
ഉമനചേഡണനി  ഇഗൗ  വനിഷയഎ  അന്നെയ്  ചേരച  ഡചേയയ്  അവസഡനനിപനിചതഡയനിരുന.
14000-ത്തനില്പരഎ  ആകക്ഷപങള് ഡകേഡടുങല്ലൂരനിലഎ  നൂറനില്പരഎ  ആകക്ഷപങള്
എറണഡകുളത്തുമുണഡയനി.  ആ  അനുഭവത്തനിഡന്റെ  പശഡത്തലത്തനിലഡണയ്  ഇഗൗ
ഗവണ്ഡമന്റെയ്  അധനികേഡരത്തനില്  വന്നെകശഷഎ   സഎസഡനഡത്ത  മുഴുവന  പഡവഡപട
ആളകേളഎ  ഇഗൗ  പടനികേയനില്  വരണഡമന്നെ  കേഡഴ്ചപഡകടെഡടുകൂടെനി  റഡങനിഎഗയ്  പടനികേ
സഎസഡനഡടെനിസഡനത്തനില് നടെത്തനിയതയ്.  അതഡണയ് ശരനിയഡയ നടെപടെനി.

കഡെഡ  .    എഎ  .    ഡകേ  .    മുനലീര: സര, അന്നെയ് 14000 എനള്ളതയ് ഇന്നെയ് 12 ലക്ഷഎ ആയനി.
അങഡന വരുകമഡള് കസ്റ്ററയ് തലത്തനിലള്ള  റഡങനിഎഗയ് പടനികേയനിലഎ അപഡകേതയണയ്
എന്നെഡണകലഡ  സൂചേനിപനിക്കുന്നെതയ്.   ഇനനി  കേഡരഡകേള് വനിതരണഎ ഡചേയയ്  തുടെങ്ങുകമഡള്
ഇഗൗ  12  ലക്ഷഡത്ത  മഡറനി  നനിരത്തനിഡക്കഡണഡകണഡ  അകതഡ  ആ  പരഡതനികേള്
പരനിഹരനിച കശഷമഡകണഡ ഇതയ് ഡചേയ്യഡന കപഡകുന്നെതയ്?  

ശലീ  .   പനി  .   തനികലഡത്തമന: സര,  നമഡടെ സഎസഡനത്തയ് കേരടെയ് പടനികേയനികനല്
16  ലക്ഷഎ ആകക്ഷപങളഡണയ്  ഉയരനവന്നെതയ്.   ആ  16  ലക്ഷഎ ആകക്ഷപങളഎ
കപ്രഡസസയ്  ഡചേയ്യുകമഡള്  12  ലക്ഷഎ  കപരുഎ  അരഹരഡഡണന്നെയ്  കേഡണത്തനി.
അവഡരക്കൂടെനി ഉള്ഡപടുത്തനിഡക്കഡണഡണയ് പനിന്നെലീടെയ് ആ പടനികേ പ്രസനിദലീകേരനിചതയ്. ആ
പടനികേ തകദ്ദശസത്വയഎഭരണ സഡപനങള്ക്കയ് സകേമഡറുകേയഎ അതനികനല് കേമന്റെയ്സയ്
കരഖഡപടുത്തനിയഎ  അലഡഡതയഎ  നമുക്കയ്  തന്നെനിട്ടുമുണയ്.  അതനിനുകശഷവഎ  കുറചയ്



404 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 3, 2017

ആകക്ഷപങള് കേനിടനിയനിട്ടുണയ്.  ഇകപഡള് പടനികേയനിലള്ള അനരഹഡര കേഡണത്തഡന
ഡെനിപഡരടയ്ഡമന്റെല്   നടെപടെനികേള്  സത്വലീകേരനിചയ്  സരക്കഡര  ഉകദഖ്യഡഗസര ഹഗൗസയ്  ടു
ഹഗൗസയ് കേഖ്യഡമയനിന നടെത്തനി ലഭനിച വനിവരങളഎ നമഡടെ മുന്നെനില് വരുഎ.  അങഡന
ഇതനിഡന  പടെനിപടെനിയഡയനി  ഡറകനിഡഡഫ  ഡചേയഡകേഡണയ്  മുകന്നെഡട്ടുകപഡകേഡന  കേഴനിയഎ.
അതനിനയ് കുറചയ് സമയഡമടുക്കുഎ.  ഇതനിഡന്റെഡയലഡഎ അടെനിസഡന കേഡരണഎ കേഴനിഞ്ഞെ
സരക്കഡര  തയ്യഡറഡക്കനി  വച  വനിവരകശഖരണത്തനിഡന്റെ  അടെനിസഡനത്തനിലഡണയ്  ഇഗൗ
കേരടെയ് പടനികേ തയ്യഡറഡക്കനിയതയ് എന്നെതഡണയ്.   

കഡെഡ  .    എഎ  .    ഡകേ  .    മുനലീര:  സര,  ഇഗൗ  വനിഷയഎ  സഭ  നനിരത്തനിവചയ്  ചേരച
ഡചേയ്യുന്നെനിഡലങനിലഎ  ചേരച  നടെക്കുന്നെതനിലള്ള  സകനഡഷഎ  ഞെഡന  അങഡയ
അറനിയനിക്കുകേയഡണയ്.  'വഡതനില്പടെനി  വനിതരണഎ'  എന്നെ  സഎവനിധഡനഎ  ഡകേഡലത്തയ്
നടെത്തുകേയണഡയനി.  അതനിലഎ  പല  പരഡതനികേളണഡയനി.  ഇഗൗ  സഎവനിധഡനത്തനില്
കേരനിമടനികേയനില്ഡപടവരുഎ ഇതനിഡലഡനഎ ഉള്ഡപടെഡത്തവരുഡമഡഡക്ക  കേയറനിക്കൂടെനി.
മുന  മുഖഖ്യമനനി  ശലീ.  ഉമനചേഡണനി  സൂചേനിപനിചതുകപഡഡല,  വനികേസനവമഡയനി
ബന്ധഡപടയ്  സരക്കഡരനിഡന്റെ  അധലീനതയനിലള്ള  പനി.ഡെബപ്യൂ.ഡെനി.-യഡടെ  ഓകയ്കബഡ
എഡന്നെഡഡക്ക പറയന്നെ സലങള് ഉപകയഡഗനിചയ് അവനിഡടെ കഗഡഡെഗൗണുകേളണഡക്കുന്നെ
ഒരു സനിസ്റ്റഎ ഡകേഡണ്ടുവരനികേയഡഡണങനില് ഇടെത്തട്ടുകേഡഡര ഒഴനിവഡക്കനി  നല രലീതനിയനില്
വഡതനില്പടെനി സഎവനിധഡനഎ മുകന്നെഡട്ടുഡകേഡണ്ടുകപഡകേഡന  സഡധനിക്കുഎ. അളവഎ തൂക്കവഎ
കൃതഖ്യമഡയനി  കനഡക്കുന്നെതനിനുകവണനിയള്ള  കേഡരഖ്യങഡളഡഡക്ക ഡചേകയ്യണതഡയനിരുന.
പകക്ഷ അഡതഡനഎ ഡചേയ്യഡഡത ആളകേള്ക്കയ് സത്വപഎ മഡത്രഎ നല്കേനിഡക്കഡണയ് ഇതയ്
യഡഥഡരത്ഥഖ്യമഡക്കുന്നെതനില് പരഡജയഡപടുകേയഡണയ് ഡചേയതയ്.  ഇഗൗ വനിഷയഎ ഗഗൗരവമഡയനി
ചേരച ഡചേയ്യഡത്തതനില് പ്രതനികഷധനിചയ് ഞെഡനുഎ എഡന്റെ കേക്ഷനിയഎ വഡക്ക ഗൗടയ് നടെത്തുന.  

(ഗവണ്ഡമന്റെയ്  നനിലപഡടെനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്  കഡെഡ.  എഎ.  ഡകേ.  മുനലീറുഎ
അകദ്ദഹത്തനിഡന്റെ പഡരടനിയനില്ഡപട അഎഗങളഎ സഭവനിടയ് പുറത്തുകപഡയനി.)

ശലീ  .    കമഡനസയ് കജഡസഫയ്:   സര,  ഡപഡതുവനിതരണ കമഖല ഏറവഎ കൂടുതല്
ആശയനിക്കുന്നെതയ്  കറഷന  കേടെകേഡളയഡണയ്.  കകേരളത്തനിഡല  സഡധഡരണക്കഡരഡയ
ജനങള് കേടെനവരുന്നെതുഎ  ഏറവഎ ശദ ഡകേഡടുകക്കണതുമഡയ ഒരു കമഖലയനിലഡണയ്
വലനിയ  പ്രതനിസന്ധനിയണഡയനിരനിക്കുന്നെതയ്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  ഭഡഗത്തുനനിനഎ
വന്നെ വലീഴ്ചകേള് നമുഡക്കലഡഎ മനസനിലഡക്കഡന കേഴനിയഎ.  അഡതഡനഎ ഇവനിഡടെ ആരുഎ
നനിരസനിക്കുന്നെനില.  പകക്ഷ സഎസഡനത്തയ് ഇഗൗ പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കഡന കവണനി
ബഹുമഡനഡപട മനനിയഡടെ കനതൃതത്വത്തനില് ഗവണ്ഡമന്റെയ് ഡചേയ്യുന്നെ പ്രവരത്തനങള്
ഇവനിഡടെ  വനിശദലീകേരനിക്കുകേയണഡയനി.  അതയ്  ഞെങഡളലഡവരുഎ  ഉള്ഡക്കഡള്ളുന.
ഒരു പ്രതനിസന്ധനി   നനിലനനില്ക്കുന  എനള്ളതയ് വസ്തുതയഡണയ്.  കറഷന വനിതരണഎ 
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സുഗമമഡയനി നടെക്കുന്നെനിഡലന്നെതയ്  എലഡവരുഎ ആശങകയഡഡടെ കേഡണുന്നെ ഒരു കേഡരഖ്യമഡണയ്.
കകേരളത്തനിഡന്റെ  ഡപഡതുവനിതരണ  കമഖല  കേഡരഖ്യക്ഷമമഡയനി  മുകന്നെഡട്ടു  ഡകേഡണ്ടുകപഡകകേണ
സഡഹചേരഖ്യങള്  കേണക്കനിഡലടുത്തയ്  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  ഇവനിഡടെ  ചേരചയയ്  തയ്യഡറഡയഡല്
അതയ് ഗവണ്ഡമന്റെനിനയ് തഡന്നെയഡയനിരുന ഏറവഎ കൂടുതല് ഗണകേരമഡയനി തലീരുന്നെതയ്.
ഇഗൗ പ്രശ്നത്തനില്  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ സമലീപനഎ ജനവനികേഡരഡത്ത കേണക്കനിഡലടുത്തു
ഡകേഡണയ്  തനിരുത്തഡന  തയ്യഡറഡകേണഎ.  കറഷന  കേഡരഡെയ്  വനിതരണത്തനില്  വന്നെനിരനിക്കുന്നെ
പ്രതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കഡന  തയ്യഡറഡകേണഎ.  അകതഡഡടെഡപഎ  കറഷന  വനിതരണഎ
കേഡരഖ്യക്ഷമമഡയനി  നടെത്തണഎ.  ഇഗൗ  ആവശഖ്യങള്  ചേരച  ഡചേയ്യഡന  തയ്യഡറഡകേഡത്തതനില്
പ്രതനികഷധനിചഡകേഡണയ് കകേരള കകേഡണ്ഗസയ് പഡരടനി അഎഗങളഎ ഇഗൗ വഡക്കഗൗടനില്
പഡങടുക്കുന.   

(ഗവണ്ഡമന്റെയ്  നനിലപഡടെനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്  ശലീ.  കമഡനസയ്  കജഡസഫഎ
അകദ്ദഹത്തനിഡന്റെ പഡരടനിയനില്ഡപട അഎഗങളഎ സഭവനിടയ്  പുറത്തുകപഡയനി.  സഭവനിടയ്
പുറത്തുകപഡയ പ്രതനിപക്ഷഡഎഗങള് അല്പസമയത്തനിനുകശഷഎ സഭയനില് വലീണ്ടുഎ
ഹഡജരഡയനി.)

V ശദ ക്ഷണനിക്കല്

(1) കേള്ളുഷഡപയ് ഡതഡഴനിലഡളനികേളഡടെ പുനരധനിവഡസഎ

ശലീ  .    ഡകേ  .    ദഡസന:  സര,  കദശലീയ  സഎസഡന  പഡതകയഡരങളനില്  നനിന്നെയ്
500 മലീറര ദൂരപരനിധനിയനില് വരുന്നെ 557 ബനിയര/സവന പഡരലറുകേള്, 1080 കേള്ളുഷഡപ്പുകേള്,
ക്ലബനിഡന്റെ ഭഡഗമഡയനി  പ്രവരത്തനിക്കുന്നെ  18   ബഡറുകേള്,  പഞ്ചേനക്ഷത്ര കഹഡടലകേള്
ഉള്ഡപഡടെയള്ള 11 ബഡറുകേള് തുടെങനിയവഡയലഡഎ പൂട്ടുകേകയഡ മഡറനി സഡപനിക്കുകേകയഡ
ഡചേകയ്യണതയ് കകേരളത്തനിഡല   വലനിഡയഡരു പ്രശ്നമഡയനി ഇന്നെയ് മഡറനിയനിരനിക്കുകേയഡണയ്.
2200  കകേഡടെനി  രൂപയഡടെ  ധനനഷമുണഡകുഡമന്നെഡണയ്  ധനകേഡരഖ്യ  വകുപ്പുമനനി
പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നെതയ്.  മഡത്രമല,  ഇതുമൂലഎ  സഡമൂഹഖ്യ  സുരക്ഷഡഡപനഷന  വനിതരണത്തനിനുഎ
വലനിയ ബഡദഖ്യതയഡണുണഡകുന്നെതയ്.  കേഴനിഞ്ഞെ സരക്കഡരനിഡന്റെ കേഡലത്തയ്  712  ബഡറുകേള്
പൂകടണ സഡഹചേരഖ്യമുണഡയനി.  എന്നെഡല് ഇതുവഴനി മദഖ്യ  ഉപകഭഡഗത്തനില് കേഡരഖ്യമഡയ
കുറവണഡയനിടനില.  ഇകപഡള്  ബഡറുകേള്  പൂടനിയതനിനുകശഷഎ  വനികനഡദസഞ്ചേഡര  കമഖലയനിഡല
വരുമഡനത്തനില്നനിന്നെയ്  മഡത്രഎ  3000  കകേഡടെനി  രൂപയഡടെ  കുറവണഡകുഡമന്നെഡണയ്
കേണക്കഡക്കഡപടുന്നെതയ്. 

(അദഖ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. ഡഡെപപ്യൂടനി സലീക്കര)

വനകേനിടെ  കേമനനികേളഡടെ  കയഡഗങളഎ ഡസമനിനഡറുകേളഎ ഇകപഡള് കഗഡവ മുതലഡയ
സലങളനികലയയ് മഡറ്റുന്നെ അവസയഡണുള്ളതയ്.  ആഭഖ്യനര വനികനഡദസഞ്ചേഡരനികേളഡടെ
എണ്ണഎ 2014-ല് 8.2 ശതമഡനത്തനില്നനിന്നെയ് 2015-ല് 5.9  ശതമഡനമഡയനി  കുറഞ.
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ഇകപഡള്  അതയ്  കൂടെനിവരനികേയഡണയ്.  ബഡറുകേള്  പൂടനിയതനിനുകശഷഎ  കേഞ്ചേഡവയ്,
മയക്കുമരുന്നെയ്  എന്നെനിവയമഡയനി ബന്ധഡപട കകേസ്സുകേളനില് വനകതഡതനില് വരദനയണഡയനി.
മുന സരക്കഡരനിഡന്റെ കേഡലത്തയ് പൂടനിയ 712 ബഡറുകേളനില് 674 എണ്ണഎ ബനിയര/സവന
പഡരലറുകേളഡക്കനി  മഡറനിയതുവഴനി  മദഖ്യവരജ്ജനഡമന്നെ ലക്ഷഖ്യഎ  സഡധനിചനില.  വരുമഡന
നഷവഎ  ഡതഡഴനില്നഷവഎ  വനികനഡദസഞ്ചേഡര  കമഖലയനിഡല  മഡന്ദഖ്യവഎ  ബഡര
ഡതഡഴനിലഡളനികേളഡടെ  ഡതഡഴനില്നഷവഎ  സരക്കഡര  കേഡണഡതനിരുനകൂടെഡ.  വഖ്യഡജമദഖ്യഎ,
സനിരനിറയ്  തുടെങനിയവ  ഒഴുകുന്നെ  സനിതനി  വരഡനുള്ള  സഡധഖ്യതയണയ്.  വഖ്യഡജ
മദഖ്യദരനത്തനിനുഎ സഡധഖ്യത ഏറുകേയഡണയ്.  സഎസഡനഡത്ത ഇന്റെലനിജനസയ് വകുപ്പുഎ
എസകസയ്   വകുപ്പുഎ  ഇഗൗ  മുന്നെറനിയനിപ്പുകേളഡണയ്  ഗവണ്ഡമന്റെനിനയ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
കേടെലനിലഎ  കേരയനിലഎ  ഒരുകപഡഡല  വഖ്യഡജമദഖ്യത്തനിഡന്റെ  ഉല്പഡദനവഎ  വനിതരണവഎ
നടെക്കഡന സഡധഖ്യതകയഡറയഡണയ്.   അനഖ്യസഎസഡനങളനില്നനിന്നെയ്  യകഥഷഎ മദഖ്യഎ
കേടെത്തനിഡക്കഡണ്ടുവന്നെയ്   വനില്പന നടെത്തുന്നെ അകധഡകലഡകേ കകേന്ദ്രഎ  സഎസഡനത്തയ്
വളരനവരഡന സഡധഖ്യതയണയ്.  യവതലമുറഡയ മയക്കുമരുന്നെനിനയ് അടെനിമയഡക്കഡനുള്ള
കുറകൃതഖ്യങള്  ഡപരുകേനി  സഡമൂഹഖ്യമഡയ  അധദുഃപതനത്തനികലയയ്   നമഡടെ  നഡടെയ്
നലീങ്ങുഡമന്നെ കേഡരഖ്യഎ ഇഗൗ സന്ദരഭത്തനില് ഓരമനികക്കണതഡണയ്. 

കകേരളത്തനിഡല  പരമരഡഗത  വഖ്യവസഡയങളനിഡലഡന്നെഡയ  കേള്ളുഡചേത്തയ്
വഖ്യവസഡയമഡണയ് ഇതനില് ഏറവഎ പ്രധഡനഡപടതയ്.  ഇഗൗ വഖ്യവസഡയഎ വളഡരകയഡറ
പ്രയഡസകേരമഡയ സഡഹചേരഖ്യഡത്ത അഭനിമുഖലീകേരനിചഡണയ്  മുകന്നെഡട്ടുകപഡകുന്നെതയ്  എന്നെ
വസ്തുത  ബഹുമഡനഡപട  മനനിക്കയ്  കനരനിടയ്  അറനിവള്ളതഡണയ്.  ആയനിരക്കണക്കനിനയ്
ഡതഡഴനിലഡളനികേളഡടെ ഡതഡഴനിലഎ കുടുഎബ ജലീവനിതവഎ  വഴനിമുടനിനനില്ക്കുന. ഇന്നെഡത്ത
സഡഹചേരഖ്യത്തനില് കേള്ളുഡചേത്തയ്  വഖ്യവസഡയ സഎരക്ഷണഎ സഡമൂഹഖ്യബഡധഖ്യതയഡയനി
മഡറനിയനിരനിക്കുന. സുപ്രലീഎകകേഡടെതനി വനിധനിഡയത്തുടെരന്നെയ് 1132 കേള്ളുഷഡപ്പുകേള് കേഴനിഞ്ഞെ
ഏപ്രനില് ഒന്നെഡഎ തലീയതനി  മുതല്  അടെഞകേനിടെക്കഡന തുടെങനിയനിടയ്  ഏതഡണയ്  ഒരു
മഡസഎ പൂരത്തനിയഡകുന.  അബ്കേഡരനി ചേടപ്രകേഡരഎ ആരഡധനഡലയങള്,  പള്ളനിക്കൂടെങള്,
എസയ്.സനി./എസയ്.ടെനി.  കകേഡളനനികേള്, ശശഡനങള് തുടെങനിയവയഡടെ 400 മലീറര അകേലത്തനില്
മഡത്രകമ കേള്ളുഷഡപ്പുകേള് പഡടുള എന്നെ നനിയമഎമൂലഎ മഡറനി സഡപനിക്കഡന കേഴനിയഡഡത
വരുന.  ആയതനിനഡല്  ദൂരപരനിധനിയനില്  പുനദുഃപരനികശഡധന  നടെത്തനിഡക്കഡണയ്
ആവശഖ്യമഡയ  ക്രമലീകേരണമുണഡക്കണഎ.  കേള്ളുവഖ്യവസ ഡയത്തനിഡന്റെ  വനികേസനത്തനിനുഎ
സഎരക്ഷണത്തനിനുഎ ഇഗൗ രഎഗഡത്ത ഡതഡഴനിലഡളനി സഎഘടെനകേള് കേഡലഡകേഡലങളഡയനി
ഉയരത്തനിവരുന്നെ പ്രധഡന ആവശഖ്യങളനിഡലഡന്നെഡണയ് കടെഡഡെനി കബഡരഡെനിഡന്റെ രൂപലീകേരണഎ.
ഇക്കഡരഖ്യത്തനില്  സരക്കഡര  നയഡമനഡഡണന്നെയ്  പ്രഖഖ്യഡപനിക്കണഎ.  കേള്ളുഡചേത്തയ്
വഖ്യവസഡയത്തനിഡന്റെ വനികേസനത്തനിനുഎ നവലീകേരണത്തനിനുഎ ആവശഖ്യമഡയ പദതനികേള്
ആവനിഷ്കരനിക്കണഎ.  കേള്ളയ്  ഉല്പഡദനത്തനിനഡയനി  അതദ്യുല്പഡദനകശഷനിയള്ള  വൃക്ഷങള്
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കതഡടമടെനിസഡനത്തനില് വചയ്  പനിടെനിപനിക്കുകേ,  കേഡയല് പുറകമഡക്കയ്,  കറഡഡെയ്  പുറകമഡക്കയ്,
റവനപ്യൂ  പുറകമഡക്കയ്,  മറയ്  ലഭഖ്യമഡയ  സലങളനില് വൃക്ഷങള് വചയ്  പനിടെനിപനിക്കുകേ,
കേള്ളുഷഡപ്പുകേളഡടെ നടെത്തനിപയ് ഡതഡഴനിലഡളനി സഎഘടെനകേഡള ഏല്പനിക്കുകേ, പ്രഡകദശനികേ
സഎഘങഡള  സഹഡയനിക്കഡന  സഎസഡന  തലത്തനില്  അഡപകയ്  സഎഘഎ  രൂപലീകേരനിക്കുകേ,
കേള്ളുഡചേത്തയ്  വഖ്യവസഡയ  ഡതഡഴനിലഡളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഡരഡെനിഡന്റെ  പ്രവരത്തനഎ
കേഡകലഡചേനിതമഡയനി  പരനിഷ്കരനിക്കുകേ,  കക്ഷമനനിധനി  കബഡരഡെനിഡന്റെ  പ്രവരത്തനത്തനില്
ഗവണ്ഡമന്റെയ്  ആവശഖ്യമഡയ  നടെപടെനി  സത്വലീകേരനിക്കുകേ,  മനിനനിമഎ  ഡപനഷന  ആയനിരഎ
രൂപയഡയനി നനിജഡപടുത്തുകേ, മനിനനിമഎ കൂലനി പുതുക്കനി നനിശയനിക്കുകേ എന്നെനിങഡന ഇഗൗ
രഎഗത്തയ്  കജഡലനി  ഡചേയ്യുന്നെ  ഡതഡഴനിലഡളനികേളഡടെ  വനിവനിധ  ആവശഖ്യങളഡണയ്  സരക്കഡരനിഡന്റെ
ശദയനില്ഡക്കഡണ്ടുവരഡന ഉകദ്ദശനിക്കുന്നെതയ്.  സുപ്രലീഎകകേഡടെതനി  വനിധനിയഡടെ  അടെനിസഡനത്തനില്
പൂടനിയ  ഷഡപ്പുകേള്  തുറക്കുന്നെതനില്  വലനിയ  എതനിരപ്പുകേളഡണയ്  ഓകരഡ  പ്രകദശത്തുഎ
ഉണഡകുന്നെതയ്.  ജനങള് അതനിഡന എതനിരത്തുഡകേഡണനിരനിക്കുനണയ്.  ഇതനിഡന്റെ ഭഡഗമഡയനി
ഡതഡഴനില്  നഷഡപടുന്നെ  ഡതഡഴനിലഡളനികേള്ക്കയ്,  ഡതഡഴനില്  നഷഡപട  കേഡലയളവനിഡല
കവതനഎ  നല്കേഡനഡവശഖ്യമഡയ  നടെപടെനിയഎ  കജഡലനി  പുനദുഃസഡപനിക്കഡനുള്ള  അടെനിയനര
നടെപടെനിയഎ  സരക്കഡരനിഡന്റെ  ഭഡഗത്തുനനിനണഡകേണഎ.  ഇക്കഡരഖ്യഎ  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ
ശദയനില്ഡകേഡണ്ടുവരഡനഡണയ് ഞെഡന ഇഗൗ പ്രകമയഎ അവതരനിപനിചതയ്. 

ഡതഡഴനിലഎ എസകസുഎ വകുപ്പുമനനി (ശലീ  .    റനി  .    പനി  .    രഡമകൃഷ്ണന):  സര,  ബഹുമഡനഡപട
അഎഗഎ  മുനകൂടനി  നല്കേനിയ  കനഡടലീസനില് കേള്ളയ്  ഡചേത്തയ്  വഖ്യവസഡയത്തനിഡല പ്രശ്നങഡള
കുറനിചഡണയ്  പ്രധഡനമഡയഎ  പരഡമരശനിചതയ്.  ബഹുമഡനഡപട  സുപ്രലീഎകകേഡടെതനിയഡടെ
15-12-2016, 31-3-2017 തലീയതനികേളനിഡല സനി.എ. നമര 12164-12166/2016 കകേസനിഡല
വനിധനികേളഡടെ  അടെനിസഡനത്തനില്  കദശലീയ-സഎസഡന  പഡതകയഡരങളനിഡല
1126  കേള്ളുഷഡപ്പുകേള്ക്കയ്  31-3-2017-നയ്  കശഷഎ  പ്രവരത്തനിക്കഡന  കേഴനിയഡത്ത
സഡഹചേരഖ്യമുണഡയനിട്ടുണയ്. എന്നെഡല്  സഹകക്കഡടെതനിയഡടെ വനിവനിധ ഉത്തരവകേളഡടെയഎ
തുടെരനള്ള  വനിശദമഡയ  പരനികശഡധനകേളഡടെയഎ  അടെനിസഡനത്തനില്  66  കേള്ളുഷഡപ്പുകേള്
തുറന്നെയ്  പ്രവരത്തനിക്കഡന  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  സുപ്രലീഎകകേഡടെതനി  വനിധനിയനുസരനിചയ്
പൂടനിയ  കേള്ളുഷഡപ്പുകേളനില് കജഡലനി ഡചേയനിരുന്നെ ഡതഡഴനിലഡളനികേള്ക്കയ് പ്രതഖ്യക്ഷമഡയനി
ഡതഡഴനില്  നഷഡപടെഡന ഇടെയള്ളതഡയനി കേണക്കഡക്കുന. നനിലവനില് കേള്ളുഷഡപ്പുകേള്
പ്രവരത്തനിചനിരുന്നെ  ഇടെങളനില്നനിനഎ  നനിയമവനികധയമഡയ  സലങളനികലയയ്  മഡറനി
സഡപനിക്കുന്നെതനിനയ് ശമഎ നടെത്തനിവരനികേയഡണയ്.  കേള്ളുഷഡപ്പുകേളഡടെ എലകേ  മഡറ്റുന്നെതനിനുള്ള
അകപക്ഷകേള് സമയബന്ധനിതമഡയനി  പൂരത്തനിയഡക്കുന്നെതനിനയ്  നടെപടെനി  സത്വലീകേരനിക്കുനണയ്.
നനിലവനിലള്ള നനിയമവഖ്യവസകേള്ക്കുള്ളനില് നനിനഡകേഡണയ് ഡതഡഴനിലഡളനികേഡള കേഴനിയന്നെത്ര
സഹഡയനിക്കുന്നെ  നനിലപഡടെഡയനിരനിക്കുഎ  സരക്കഡര  സത്വലീകേരനിക്കുന്നെതയ്.  അവരുഡടെ  ഡതഡഴനില്
സഎരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനയ്  സഡദഖ്യമഡയ  എലഡ  നടെപടെനികേളഎ  സരക്കഡര  പരനികശഡധനിചയ്
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ഉചേനിതമഡയ  തലീരുമഡനഎ  സകേഡക്കഡള്ളുന്നെതഡണയ്.  ബഹുമഡനഡപട  അഎഗഎ  ശദ
ക്ഷണനിക്കലനിഡന്റെ ഭഡഗമഡയനി ചൂണനിക്കഡണനിച മറയ്  ചേനില പ്രശ്നങളണയ്.  സഎസഡനത്തനിനയ്
ലഭഖ്യമഡകുന്നെ  വരുമഡനഎ,  സഎസഡനഎ  കനരനിടുന്നെ  സഡമൂഹനികേ  പ്രശ്നങള്,  ടൂറനിസഎ
കമഖല കനരനിടുന്നെ പ്രശ്നങള്, അബ്കേഡരനി ആക്ടനില് മഡറഎ വരുകത്തണതഡയ ചേനില പ്രശ്നങള്,
കടെഡഡെനി  കബഡരഡെനിഡന്റെ  രൂപലീകേരണഎ,  കക്ഷമനനിധനി  വഴനിയള്ള  ആനുകൂലഖ്യങള്
വരദനിപനിക്കല്  തുടെങനിയ  കേഡരഖ്യങളനില്  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  ഡതഡഴനിലഡളനികേള്ക്കയ്  അനുകൂലമഡയ
സമലീപനമഡണയ് സത്വലീകേരനിക്കുന്നെതയ്.  ഇഗൗ പ്രശ്നങഡളലഡഎ ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ പരനിഗണനയനിലള്ള
കേഡരഖ്യങളഡണയ്.

ശലീ  .    ഡകേ  .    ദഡസന:  സര,  അങയ് പറഞ്ഞെതനില് ഏറവഎ  പ്രധഡനഡപടതയ്  ഇഗൗ
കേഡലയളവനില്  ഡതഡഴനില്  നഷഡപട പതനിനഡയനിരക്കണക്കനിനയ്  ഡതഡഴനിലഡളനികേള്
ഉഡണനള്ളതഡണയ്.  അവരക്കയ്  കജഡലനി  ഇലഡത്ത  അവസയഡണയ്  ഇകപഡഴുള്ളതയ്.
ഡതഡഴനില്  നഷഡപട  ഡതഡഴനിലഡളനികേള്ക്കയ്  തഡല്ക്കഡലനികേമഡയനി  ഡചേറനിയ  കവതനഎ
നല്കേഡനുള്ള നടെപടെനി സരക്കഡര സത്വലീകേരനിക്കുകമഡ?

ശലീ  .    റനി  .    പനി  .    രഡമകൃഷ്ണന:  സര,  കേള്ളയ് ഡചേത്തയ് വഖ്യവസഡയത്തനിഡല ഡതഡഴനിലഡളനികേളഡടെ
കജഡലനി  എങഡന  സഎരക്ഷനിക്കഡഡമന്നെ  പ്രശ്നത്തനില്  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  സജലീവമഡയനി
ഇടെഡപട്ടുവരനികേയഡണയ്.  കേള്ളയ്ഷഡപയ്  വഖ്യവസഡയത്തനിഡല  ഉടെമകേളഡടെയഎ  സഎഘടെനകേളഡടെയഎ
ഒരു  കയഡഗഎ  ഇതനിനകേഎ  കചേരന്നെനിട്ടുണയ്.  ഇന്നെയ്  ഡതഡഴനിലഡളനി  സഎഘടെനകേഡളക്കൂടെനി
പ്രശ്നങള് പരനികശഡധനിക്കഡന വനിളനിചനിട്ടുണയ്.  ഡതഡഴനിലഡളനി സഎഘടെനകേളഡടെയഎ ഉടെമകേളഡടെയഎ
അഭനിപ്രഡയഎ  കകേടയ്,  ഡതഡഴനിലഡളനികേളഡടെ  കജഡലനി  പരമഡവധനി  സഎരക്ഷനിക്കഡനുഎ
കേള്ളയ്ഷഡപ്പുകേള്  നനിയമവനികധയമഡയനി  മഡറനി  സഡപനിക്കഡനുഎ  ആവശഖ്യമഡയ  നടെപടെനി
സത്വലീകേരനിക്കഡനഡണയ് ഗവണ്ഡമന്റെയ് ശമനിക്കുന്നെതയ്. ഇഗൗ പരനിശമത്തനിലൂഡടെ  കേഴനിയന്നെത്ര
കവഗത്തനില്  പ്രശ്നങള്ക്കയ്  പരനിഹഡരഎ  കേഡണത്തഡനഡകുഡമന്നെഡണയ്   ഗവണ്ഡമന്റെയ്
പ്രതലീക്ഷനിക്കുന്നെതയ്.

(2)  ജനിലഡപഡതയഡയനി തരഎ തഡഴയ് ത്തല്

ശലീ  .    എഎ  .    വനിനഡസന്റെയ്:  സര,  ബഹുമഡനഡപട  സുപ്രലീഎകകേഡടെതനി  വനിധനിയഡടെ
അടെനിസഡനത്തനില് കസ്റ്ററയ് സഹകവയഡടെയഎ നഡഷണല് സഹകവയഡടെയഎ വശങളനിലള്ള
മദഖ്യശഡലകേള് അടെചപൂടണഡമന്നെയ്  ഉത്തരവനിടുകേയണഡയനി.  അതനിഡന്റെ  പശഡത്തലത്തനില്
കേഴക്കൂടഎ-തമഡനൂര-കേളനിയനിക്കഡവനിള പഡതയഡടെ വശങളനില് ഉണഡയനിരുന്നെ മദഖ്യശഡലകേള്
അടെചപൂടനി.  പനിന്നെലീടെയ്  ബഹുമഡനഡപട  സഹകക്കഡടെതനി  പ്രസ്തുത  പഡത  സഎസഡന
പഡതയഡലന്നെയ് കേഡണത്തനിയതയ് എങഡനയഡഡണന്നെയ് മനസനിലഡകുന്നെനില. ബഡറുടെമകേള്
കകേഡടെതനിയനില്  ഇത്തരത്തനിഡലഡരു  കകേസയ്  ഫയല്  ഡചേയകപഡള്,  സഎസഡന  പഡതകയഡ
കദശലീയ പഡതകയഡ അഡലന്നെ നനിരലീക്ഷണത്തനികലയയ്  ബഹുമഡനഡപട സഹകക്കഡടെതനി
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എത്തുന്നെതയ്  ഗവണ്ഡമന്റുഎ ഡപഡതുമരഡമത്തയ്  ചേലീഫയ്  എഞ്ചേനിനലീയറുഎ  ആ നനിലയ്ക്കുള്ള
ഡെനിക്ലകറഷന സഹകക്കഡടെതനിയനില് നല്കേനിയതുഡകേഡണ്ടുമഡത്രമഡണയ്.  പുരഡതനവഎ ചേരനിത്രഎ
ഉറങ്ങുന്നെതുമഡയ  പഡതയഡണനിതയ്.  പത്മനഡഭപുരഎ  ആയനിരുന  തനിരുവനിതഡഎകൂറനിഡന്റെ
തലസഡനഎ.  അതയ്  അനനപുരനിയനികലക്കയ്  മഡറ്റുകമഡഴഡണയ് ഇഗൗ പഡത ആദഖ്യമഡയനി
നനിരമനിക്കുന്നെതയ്.  പനിന്നെലീടെയ്  1938-ല്  സര  സനി.പനി.-യഡടെ  കേഡലത്തഡണയ്  ഈ പഡത
54  കേനികലഡമലീററുള്ള സനിമന്റെയ് പഡതയഡയനി നനിരമനിചതയ്.  അന്നെയ് ഇനഖ്യയനിഡല ഏറവഎ
വലനിയ സനിമന്റെയ് പഡതയഡയനിരുന അതയ്. തലസഡന നഗരനിഡയയഎ തമനിഴയ് നഡടെനിഡനയഎ
ബന്ധഡപടുത്തുന്നെ   ഇഗൗ  കറഡഡെയ്  സഎസഡന  പഡത  കപഡലമലഡതഡയനി  മഡറനിയതയ്
അതനിശയനിപനിക്കുന്നെതഡഡണന്നെയ് ഇഗൗ അവസരത്തനില് പറയഡന ആഗഹനിക്കുകേയഡണയ്.
തലസഡന  നഗരനിഡയ  ബന്ധഡപടുത്തുനഡവന്നെയ്  മഡത്രമല,  ഭരണസനിരഡകകേന്ദ്രമഡയ
ഡസക്രകടറനിയറനിഡന്റെ മുന്നെനിലൂഡടെ കപഡകുന്നെ പഡത എങഡനയഡണയ് ജനിലഡ പഡതയഡയനി
തരഎതഡഴ്ത്തഡപടതയ്.  ബഹുമഡനഡപട  എസകസയ്  വകുപ്പുമനനിയഡടെ  പ്രതനികേരണഎ ഒരു
ചേഡനലനില് കേഡണഡനനിടെയഡയനി. സരക്കഡര ഒരു ഉത്തരവഎ ഇറക്കനിയനിടനിഡലന്നെഡണയ് അകദ്ദഹഎ
പറഞ്ഞെതയ്.  സരക്കഡര  അങഡനഡയഡരു  തലീരുമഡനഎ  എടുത്തനിടനിഡലങനില്  സഹകക്കഡടെതനിക്കയ്
എങഡനയഡണയ്  ഇത്തരത്തനിഡലഡരു നനിരലീക്ഷണത്തനില്  എത്തഡന സഡധനിക്കുന്നെതയ്?
ഒരു  സഎസഡനത്തുകൂടെനി  കപഡകുന്നെ  കദശലീയ  പഡതയമഡയനി  ബന്ധഡപടുത്തുന്നെകതഡ,
മഡറഡരു  സഎസഡനഡത്ത  കദശലീയ  പഡതുയമഡയനി  ബന്ധഡപടുത്തുന്നെകതഡ  ആയ
കറഡഡെഡഡണങനില്  അതയ്  ഒരു കസ്റ്ററയ്  സഹകവയഡയനി  കേണക്കഡക്കുഡമന്നെഡണയ്  1999-ഡല
സഹകവ ഡപ്രഡടക്ഷന ആക്ടയ് പറയന്നെതയ്.   എന്നെനിട്ടുഎ ഇഗൗ കറഡഡെയ് എങഡനയഡണയ്
ജനിലഡ  പഡതയഡയനി  മഡറനിയതയ്?  പതനിനഡയനിരക്കണക്കനിനയ്  വഡഹനങള്  കേടെനകപഡകുന്നെ
പ്രമുഖമഡയ കറഡഡെയ് ജനിലഡ പഡതയഡയനി കകേഡടെതനിയഡടെ മുമനില് അവതരനിപനിച സഎസഡന
സരക്കഡരനിഡന്റെ ഡതറഡയ നടെപടെനി തനിരുത്തുകേയഎ പഴയതുകപഡഡല കസ്റ്ററയ് സഹകവയഡടെ
സ്റ്റഡറസനില്  ഇതനിഡന  നനിലനനിരത്തുകേയഎ  കവണഎ.  ജനിലഡ  പഡതയഡയനി  മഡറ്റുകമഡള്
കറഡഡെനിഡന്റെ  എലഡതരത്തനിലള്ള  വനികേസനവഎ  തടെസഡപടുകേയഡണയ്.   കസ്റ്ററയ്-നഡഷണല്
സഹകവകേള്  40mm  കേനത്തനിലഡണയ്  ടെഡര  ഡചേയ്യുന്നെതയ്.  ജനിലഡ  കറഡഡെയ്  ആക്കുന്നെകതഡടുകൂടെനി
20mm കേനത്തനികലയയ് തരഎതഡഴുകേയഡണയ്. സുപ്രധഡനമഡയതുഎ കകേരളത്തനിഡന്റെ തലസഡന
നഗരനിയനിലൂഡടെ കേടെനകപഡകുന്നെതുഎ ഭരണസനിരഡകകേന്ദ്രമഡയ ഡസക്രകടറനിയറനിനയ് മുന്നെനിലൂഡടെ
കേടെനകപഡകുന്നെതുമഡയ  ഇഗൗ  കറഡഡെയ്  തരഎതഡഴ്ത്തനിയതയ്  ഏതഡനുഎ  ബഡറുടെമകേളഡടെ
ഹരജനിക്കയ് അനുകൂല വനിധനിയണഡകുന്നെതനിനുകവണനിയഡണയ്. അതുഡകേഡണയ് ഇഗൗ കറഡഡെയ്
സഎസഡന പഡതയഡയനി നനിലനനിരത്തഡനുള്ള നടെപടെനി സരക്കഡര സത്വലീകേരനിക്കണഎ. 

ഡപഡതുമരഡമത്തുഎ രജനികസ്ട്രേഷനുഎ വകുപ്പുമനനി  (ശലീ  .    ജനി  .    സുധഡകേരന):  സര,
നഡഷണല് സഹകവ സലഎ മഡറനി കവഡറഡരു ഭഡഗത്തുകൂടെനി കപഡകുകമഡള് കനരഡത്ത
ഉണഡയനിരുന്നെ സലഎ എങഡനയഡകുഡമന്നെയ് തലീരുമഡനനിക്കുന്നെതയ് നഡഷണല് സഹകവ
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അകതഡറനിറനി  ഓഫയ്  ഇനഖ്യയഡണയ്.  അതുസഎബന്ധനിചള്ള കനഡടനിഫനികക്കഷന ഇറങനിയതയ്
1977  നവഎബര  30-ാം  തലീയതനിയഡണയ്.  ബഹുമഡനഡപട  ഡമമര  ഉന്നെയനിച  ഇഗൗ
സലത്തനിഡന്റെ  കനഡടനിഫനികക്കഷന  മനിനനിസ്ട്രേനി  ഓഫയ്  കറഡഡെയ്  ടഡനകസഡരടയ്  ആന്റെയ്
സഹകവ ഇറക്കനിയതയ് 2015 ആഗസ്റ്റയ് 25,  കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ കേഡലത്തഡണയ്.
അതുവഡര ഇഗൗ പഡത നഡഷണല് സഹകവ അകതഡറനിറനി ഓഫയ് ഇനഖ്യയഡടെ കേയ്യനില്
തഡന്നെയഡയനിരുന. ആ കനഡടനിഫനികക്കഷന ഇങഡനയഡണയ് - 'Central Government
hereby  entrust  the stretch  of  National Highways  as  specified  in column
3  Section of National Highways NH -47–Thiruvananthapuram, Kerala-…
Tamilnadu border,..... kilometre from 0-43km;' കസ്റ്ററയ് ഗവണ്ഡമന്റെനിഡനയഡണയ്
ചുമതലഡപടുത്തനിയതയ്.  അതനിനുകശഷഎ  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  ഒനഎ  ഡചേയനില.
പനി.ഡെബദ്യു.ഡെനി./ കലഡക്കല് കബഡഡെലീസനിനയ് വനിട്ടുഡകേഡടുക്കുകേകയഡ ഡചേയ്യഡഎ.  കുറഡപടുത്തുന്നെതല.
ഇഗൗ ഗവണ്ഡമന്റുഎ  ഒനഎ  ഡചേയനിടനില.  ഇഗൗ  കറഡഡെയ്  ഡസനടല്  ഗവണ്ഡമന്റെനി
കന്റെതലഡതഡഡയങനിലഎ സഎസഡന  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  കേസ്റ്റഡെനിയനിലനിരനിക്കുകേയഡണയ്.
അതനികപഡള്  കസ്റ്ററയ്  സഹകവയമല,  ഡെനിസ്ട്രേനിക്ടയ്  കറഡഡമല,  അതഡണയ്  സനിതനി.
എന്തുകവണഡമന്നെയ് ആകലഡചേനിക്കഡഎ.  അങയ് ആകരഡപനിചതുകപഡഡല സുപ്രലീഎകകേഡടെതനി
വനിധനിയഡടെ അടെനിസഡനത്തനിലണഡയ കേഡരഖ്യഡമഡനമല ഇതയ്.  എഡന്റെ വകുപനില്നനിന്നെയ്
ഞെഡന  ഉത്തരവഡദഡപടുത്തനിയ  ആരുഎ  ഒരു  അഫനിഡെവനിറ്റുഎ  ഡകേഡടുത്തനിടനില.  ഞെഡന
പരനികശഡധനിച.  ഇതുസഎബന്ധനിചയ് ചേലീഫയ് എഞ്ചേനിനലീയര  (കറഡഡ്സയ് ആന്റെയ് ബനിഡ്ജസയ്),
ചേലീഫയ് എഞ്ചേനിനലീയര  (സഹകവ)  എന്നെനിവകരഡടെയ് അകനത്വഷനിച.  അവരഡരുഎ അഫനിഡെവനിറയ്
ഡകേഡടുത്തനിടനില.  സഎസഡന ഗവണ്ഡമന്റെയ്  പനി.ഡെബദ്യു.ഡെനി.-ഡയ ഏല്പനിചനിടനില.  ഇകപഡള്
നടെക്കുന്നെ  മദഖ്യനനികരഡധനഎ  ഇഡലങനിലഎ  എലഡഎ  നനികരഡധനിക്കണഎ  എന്നെ  മടനില്
നടെക്കുന്നെ ചേനില പ്രകക്ഷഡഭങള്, കേമനിറനി എന്നെനിവ ഉണയ്.  ഞെഡനവഡര കുറഡപടുത്തുകേയല.
അഡതഡനമഡയനി  ഇക്കഡരഖ്യത്തനിനയ്  യഡഡതഡരു  ബന്ധവമനില.  അതുഡകേഡണഡണയ്  കകേഡടെതനി
വനിധനിയണഡയതയ്.  സഎസഡന ഗവണ്ഡമന്റെയ്  കപ്രഡതഡഹനിപനിചതയ്  ഡകേഡഡണഡനമല.
ബഹുമഡനഡപട മുഖഖ്യമനനിയഡടെ സഡന്നെനിദഖ്യത്തനില് ഒരു കയഡഗഎ കചേരന. എസകസയ്
മനിനനിസ്റ്റര  അവധനിയനിലഡയനിരുന്നെകപഡള്  ചേഡരജയ്  എനനിക്കഡയതനിനഡല്  ഞെഡനുഎ  ആ
മലീറനിഎഗനില് പഡങടുത്തനിരുന. ആഭഖ്യനരവകുപയ് ഡസക്രടറനി,  നനിയമവകുപയ് ഡസക്രടറനി,
ഡപഡതുമരഡമത്തയ്  വകുപയ് ഡസക്രടറനി, എസകസയ് കേമലീഷണര, ബനിവകറജസയ് കകേഡരപകറഷഡന്റെ
എഎ.ഡെനി. എന്നെനിവര ആ മലീറനിഎഗനില് പഡങടുത്തനിരുന.  ഞെങള് തലീരുമഡനനിചതയ് ഒരു
കസ്റ്ററയ്  സഹകവയഎ  ഒരു  നഡഷണല്  സഹകവയഎ  കകേരളത്തനില്  ഡെലീകനഡടനിസഫ
ഡചേകയ്യണതനില എന്നെഡണയ്. അതഡരുഎ പറയന്നെനിലകലഡ; അതകല പ്രധഡനഎ. അങഡന
തലീരുമഡനനിച സധരഖ്യമുള്ള ഒരു ഗവണ്ഡമന്റെഡണനിതയ്.  കേരണ്ണഡടെകേ, മുഎസബ, ബഎഗഡള് -
ബനി.ഡജ.പനി.  ഗവഡണ്മെന്റുകേഡളലഡഎ  ഡെലീകനഡടനിസഫ  ഡചേയ.  കലഡകേ  പ്രശസമഡയ
മുഎസബയനിഡല  കറഡഡെയ്  മുഴുവന  നഡടെന  കറഡഡെഡക്കനി  എന്നെ  വനിവരഎ  പത്രത്തനില്
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വഡയനിചനികല; ഞെങളതയ് ഡചേയനില.  പനിഡന്നെ ഞെങളഡടെ കനഡര എനനിനയ് ഇഡതഡഡക്ക പറയന?
ഞെഡനഡഡണങനില് മദഖ്യപനിക്കനില,  മുഖഖ്യമനനി,  എസകസയ് വകുപ്പുമനനി ഉള്ഡപഡടെ ഞെങളഡരുഎ
മദഖ്യപനിക്കഡറനില.  നനിങളഎ  മദഖ്യപനിക്കുനണഡകേനില.  ഞെങഡളഡനഎ  ഇതനിഡന്റെ  ആള്ക്കഡരല.
എനനിനഡണയ് കേള്ളുഷഡപനികലയയ് കപഡകുന്നെതയ്?  ആഡരങനിലഎ പറകഞ്ഞെഡ; കപഡകകേണതനില.
മദഖ്യപനിക്കുന്നെതനിഡനതനിരഡയനി  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  കബസനികേയ്  കപ്രഡഗഡഎ  വരുനണയ്.
നമളഡരുഎ പരസരഎ തരക്കനികക്കണ കേഡരഖ്യമനില.  നമഡളഡനഎ ഡെലീകനഡടനിസഫ ഡചേയ്യുന്നെനില.
ഇതയ്  ഡെലീകനഡടനിസഫ  ഡചേകയ്യണ,  കേഡരണഎ  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന  എനടസ്റ്റയ്  ഡചേയയ്
ഗവണ്ഡമന്റെയ്  ആഡരയഎ  ഏല്പനിചനിടനില.  പനി.ഡെബദ്യു.ഡെനി.-ഡയ  ഏല്പനിക്കഡട,  അകപഡള്
നമുക്കയ് ആകലഡചേനിക്കഡഎ. അത്രകയയള. ഇതഡണയ് അതനിഡന്റെ മറുപടെനി. എഡന്റെ ഭഡഗത്തു
നനിനഎ കൂടുതല് സഎസഡരനികക്കണതഡയനിടനില.  അങയ് ഇവനിഡടെ ഉന്നെയനിചതയ് കകേട്ടുകകേഴനിയഡണയ്.
നമഡടെ നഡടനില് മദഖ്യപനിക്കഡനുള്ള ഡടെനഡെനസനിയള്ള അകഞ്ചേഡ പകത്തഡ ശതമഡനഎ
ആളകേളണഡകുഎ.  അതുഡകേഡണയ്  വനിഷമനിലഡത്ത  നല  സഡധനഎ  ഡകേഡടുക്കുന്നെനിഡലങനില്...
സുപ്രലീഎകകേഡടെതനി  തഡന്നെ പറഞ  'മലയഡടെ  മുകേളനിലഡഡണങനിലഎ  കപഡയനി  കുടെനിക്കുഡമന്നെയ്'.
ഞെഡന ചേനിന്നെക്കടെയനില് പറഞ്ഞെതയ് 'കേക്കൂസനിലഡയഡലഎ നക്കനികുടെനിക്കുഎ' എന്നെഡണയ്.   അതഡണയ്
ആളകേളഡടെ സത്വഭഡവഎ.  നഡഷണല് സഹകവയനില് ആളകേള്  കേപ്യൂ നനില്ക്കുകേയകല;
ഇഗൗ  കലഡകേഡത്തവനിഡടെഡയങനിലമുകണഡ  ഇതയ്?  അതഡണയ്  ഒരു  വനിഭഡഗഎ  ആളകേള്
ഡചേയ്യുന്നെതയ്.  നനിങള്  ഡകേഡടുത്തനിഡലങനില്  വനിഷമദഖ്യഎ  കേഴനിചയ്  മരനിക്കുഎ.  അകപഡള്
ഭരണഘടെനഡപരമഡയനി ഏതയ് ഗവണ്ഡമന്റെഡയഡലഎ നനിരവ്വഹനികക്കണ കേഡരഖ്യഎ മഡത്രകമ
നനിരവ്വഹനിക്കുനള.  ഇഗൗ  കേഡരഖ്യത്തനില്  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  കറഡഡെനിഡന  സഎബന്ധനിചയ്
പനി.ഡെബദ്യു.ഡെനി. എനടസ്റ്റയ് ഡചേയ്യുന്നെ മുറയയ് നഖ്യഡയമഡയനി തലീരുമഡനനിക്കഡഎ.  നമളഡരുഎ
ഒനഎ ഡചേയനിടനില. അകത എനനിക്കയ് പറയഡനുള.

ശലീ  .   എഎ  .   വനിനഡസന്റെയ്: സര,  ഇഗൗ ശദ ക്ഷണനിക്കലനിലൂഡടെ ഞെഡന ഉന്നെയനിച
വനിഷയഎ  കേക്കൂസനിലഡകണഡ  ഡകേഡടഡരത്തനിലഡകണഡ  കപഡയനി  മദഖ്യപനികക്കണതയ്  എന്നെതല.
ഇതനിഡല പ്രധഡനഡപട വനിഷയഎ നനിരവധനി കകേഡടെതനിവനിധനികേള് ഇവനിഡടെ വനഡകേഡണനി
രനിക്കുകേയഡണയ്.  ഞെങഡള ആരുഎ ഏല്പനിചനിടനില  എനപറഞഡകേഡണയ്  സരക്കഡര
കേയ്യുഎഡകേടനി ഇരനിക്കുന്നെതയ് ശരനിയഡകണഡ;  ഇവനിഡടെ ഏറവഎ സുപ്രധഡനമഡയ ഒരു പഡത,
ജനിലഡ പഡതകയഡ കസ്റ്ററയ് പഡതകയഡ ആഡണന്നെയ് അറനിയനില എനപറഞഡകേഡണ്ടുള്ള
ഒരു നനിലപഡടെയ്  സരക്കഡര സത്വലീകേരനിചതുഡകേഡണഡണയ് മദഖ്യശഡലകേള്ക്കയ് അനുകയഡജഖ്യമഡയനിട്ടുള്ള
വനിധനി കകേഡടെതനിയനില്നനിന്നെയ് ഉണഡയതയ്.  ഇങഡനയള്ള വനിധനി തനിരുത്തഡന തയ്യഡറഡകുകമഡ;
ഏറവഎ  സുപ്രധഡനമഡയ,  തലസഡന  നഗരനിയമഡയനി  ബന്ധഡപട  ഒരു  കറഡഡെനിഡന,
അതനിപുരഡതനമഡയ, മഡറഡരു സഎസഡനവമഡയനി ബന്ധഡപടുന്നെ ഒരു കറഡഡെനിനയ് കസ്റ്ററയ്
സ്റ്റഡറസുകപഡലമനിലഡഡയന്നെ ഒരു നനിരലീക്ഷണത്തനികലയയ്  കകേഡടെതനി  എത്തുകമഡള് ആ
നനിരലീക്ഷണഎ  തനിരുത്തനിക്കഡന  സരക്കഡര  എഡനങനിലഎ  നടെപടെനി  സത്വലീകേരനിക്കുകമഡ?
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ഇവനിഡടെ  ഇഗൗ കറഡഡെനിഡന്റെ സ്റ്റഡറസയ്  നനിലനനിരത്തണഡമനള്ളതഡണയ്  വനിഷയഎ.  അലഡഡത
മദഖ്യശഡലകേള്  അടെചപൂട്ടുകേയഎ  തുറക്കുകേയഎ ഡചേയ്യുന്നെതയ്  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  തലീരുമഡനനികക്കണ
കേഡരഖ്യമഡണയ്.  ഇത്രയഎ  സുപ്രധഡനമഡയ  ഒരു  കറഡഡെയ്  ഇങഡനഡയഡരു  ജനിലഡപഡതയഡയനി
തരഎതഡഴ്ത്തുന്നെ ഒരു സഡഹചേരഖ്യത്തനില് ഇഗൗ കറഡഡെനിഡന്റെ വനികേസനഡത്തയഎ അതയ് ബഡധനിക്കുഎ.
രണയ് സഎസഡനങള് തമനില് ബന്ധനിപനിക്കുന്നെ ഒരു കറഡഡെനിഡന്റെ വനികേസനഡത്തത്തഡന്നെ
തടെസഡപടുത്തുന്നെ സുപ്രധഡനമഡയ വനിഷയമഡണയ്  ഞെഡന ഉന്നെയനിചതയ്.  മദഖ്യപനിക്കുന്നെ
ആളകേകളഡ,  ശുദമദഖ്യഎ  ഡകേഡടുക്കകണഡ  എന്നെഡതഡഡക്ക  മഡറഡരു  വനിഷയമഡണയ്.
ഇതനിഡന സഎബന്ധനിച വനിധനികേള്ഡക്കതനിരഡയനി സരക്കഡര കകേഡടെതനിയനില് കപഡകുകമഡ;
ഇതയ്  സരക്കഡരനിഡന  ഏല്പനിചനിടനിഡലന്നെയ്  അങയ്  പറയന.  ഒരു  വരഷമഡയനി,  ഇഗൗ
കറഡഡെയ് സഎസഡനഡത്ത ഏല്പനിക്കുന്നെതയ് സഎബന്ധനിചയ് അങയ് എഡനലഡഎ നടെപടെനി
സത്വലീകേരനിചനിട്ടുണയ് എനപറയണഎ.

ശലീ  .   ജനി  .   സുധഡകേരന: സര, ഇതനികപഡള് എത്ര കചേഡദഖ്യമഡണയ് കചേഡദനിചതയ്.  ഒരു

കചേഡദഖ്യമകല കചേഡദനിക്കഡന പറ്റുകേയള. എലഡഎ ഒനതഡന്നെയഡണയ്.  ഒരു തലീരുമഡനവഎ

സരക്കഡഡരടുത്തനിടനില.  ഞെങളല,  2015-ല്  അങയഡടെ  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  കേഡലത്തഡണയ്

വന്നെഡതന്നെയ് ഞെഡന വഡയനിചതയ് കകേടനികല;  നനിങള് നടെപടെനി എടുകത്തഡ?  കുറഡപടുത്തുകേയലകലഡ;

അങഡനഡയഡഡക്ക  സഎഭവനിക്കുഎ.  ഇതഡരക്കുഎ  വനിട്ടുഡകേഡടുത്തനിടനില.  ഗവണ്ഡമന്റെയ്

വനിട്ടുഡകേഡടുക്കഡട.  പനിഡന്നെ സഹകക്കഡടെതനിഡക്കതനിരഡയനി അപലീല് കപഡകുന്നെഡതനനിനഡണയ്?

ഇഗൗ  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  ഒരു  കറഡഡകപഡലഎ  ഡെലീകനഡടനിസഫ  ഡചേയനില,  അതയ്  അഡങനഡണയ്

അപ്രലീഷനികയറയ്  ഡചേയ്യഡത്തതയ്?  മുഎസബ,  കേരണഡടെകേ  ഉള്ഡപഡടെ  മനിക്ക  സഎസഡനങളനിലഎ

ഡചേയതകല?  ഇഗൗ കറഡഡെയ് സഎസഡന ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ കേയ്യനിലനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  കേഴനിഞ്ഞെ

ഗവണ്ഡമന്റുഎ  ഇതയ്  ശദനിചനില.  എനനിക്കയ്  ഇക്കഡരഖ്യഎ  അറനിയനിലഡയനിരുന.  പനി.ഡെബപ്യൂ.ഡെനി.

ആഡരയഎ  അഫനിഡെവനിറയ്  ഡകേഡടുക്കഡന  ചുമതലഡപടുത്തനിയനിടനില.  ആഡരങനിലഎ

ഡകേഡടുത്തനിട്ടുഡണങനില് അതയ്  ഞെങളഡടെ  അറനികവഡടുകൂടെനിയല.  ഉഡണന്നെതനിനയ്  അങയഡടെ

കേയ്യനില് ഡതളനിഡവഡനമനിലകലഡ; ഇഡലന്നെഡണയ് മനസനിലഡക്കുന്നെതയ്. ആ ഒരു സഡഹചേരഖ്യത്തനില്

ഇങഡനഡയഡരു  വനിധനിയണഡകേഡഎ.  ഇതുകപഡലള്ള  എലഡ  സലത്തുഎ  അവരക്കയ്

ഡകേഡടുക്കഡഎ. ഒനകേനില് സഎസഡന പഡതകയഡ  നഡഷണല് സഹകവകയഡ ആയനിരനിക്കണഎ.

എഎ.ഡെനി.ആര. കറഡഡെനില് ഇഗൗ പ്രശ്നമനില. ഇതനികപഡള് എഎ.ഡെനി.ആര. കറഡഡഎ ആയനിടനില.  ഇഗൗ

കേഡരഖ്യത്തനില് ഒരു കകേഡലഡഹലത്തനിഡന്റെ ആവശഖ്യമനില. എനഡഡണന്നെയ് ആകലഡചേനിചയ് ഡചേയ്യഡഎ.
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VI സബ്മനിഷന

(1)  മൂവഡറ്റുപുഴ ആറനിഡന്റെ സഎരക്ഷണഎ

ശലീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ്:  സര,  ഞെഡനനിവനിഡടെ  ഉന്നെയനിക്കുന്നെതയ്  മൂവഡറ്റുപുഴ
ആറുമഡയനി ബന്ധഡപട വനിഷയമഡണയ്.  ഇന്നെയ് നമഡടെ നദനികേള്,  ജല കസഡതസ്സുകേള്,
പുഴ എന്നെനിവഡയലഡഎ വളഡരകയഡറ മലനിനമഡക്കഡപട്ടു ഡകേഡണനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  അതയ്
ഇനഎ ഇന്നെഡലയഎ തുടെങനിയ ഒരു പ്രതനിഭഡസമല.  കേഴനിഞ്ഞെ ഏതഡനുഎ വരഷങളഡയനി
മലനിനലീകേരണ കതഡതയ് വനിവനിധ നദനികേളനിലഎ പുഴകേളനിലഎ ക്രമഡതലീതമഡയനി വരദനിക്കുന
ഡവനള്ളതയ്  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  ശദയനില്  വന്നെനിട്ടുഡണന്നെയ്  കേരുതുകേയഡണയ്.  ഇന്നെയ്
മൂവഡറ്റുപുഴ ആറയ് എലഡ അരത്ഥത്തനിലഎ മലനിനമഡക്കഡപട്ടുഡകേഡണനിരനിക്കുന.  കേക്കൂസയ്
മഡലനിനഖ്യങള്,  വഖ്യഡവസഡയനികേ  മഡലനിനഖ്യങള്,  അറവ  മഡലനിനഖ്യങള്  എന്നെനിവ
നദനികേളനില് നനികക്ഷപനിക്കുന, കേകയ്യറങള് നടെക്കുന, തലീരഎ ഇടെനിയന എന്നെനിങഡന
മണല്വഡരല് ഉള്ഡപഡടെയള്ള കേഡരഖ്യങള് മൂവഡറ്റുപുഴ ആറനിഡന അപകേടെകേരമഡയ ഒരു
സഡഹചേരഖ്യത്തനികലയയ്  എത്തനിചഡകേഡണനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  ബഹുമഡനഡപട  മനനിക്കയ്
അറനിവള്ളതുകപഡഡല  121  കേനികലഡമലീറര സദരഘഖ്യമുള്ള മൂവഡറ്റുപുഴ ആറുമഡയനി ബന്ധഡപടയ്
വലതുഎ ഡചേറുതുമഡയ ഏകേകദശഎ ഇരുപകതഡളഎ കുടെനിഡവള്ള പദതനികേളണയ്.  അതനികനക്കഡള്
പതനിനടെങയ്  ലനിഫയ്  ഇറനികഗഷന  കപ്രഡജക്ടുകേളണയ്.  എറണഡകുളഎ  ജനിലയനിഡല  കേനിഴക്കന
കമഖലകേളനികലയ്ക്കുഎ പശനിമ ഡകേഡചനിയനികലയ്ക്കുഎ ആലപ്പുഴ ജനിലയനികലയ്ക്കുഎ കുടെനിഡവള്ളഎ
ഡകേഡണ്ടുകപഡകുന്നെതയ് ഇഗൗ പ്രകദശത്തുനനിന്നെഡണയ്.  360  മനിലഖ്യന ലനിറര ജലഎ ഒരു ദനിവസഎ
ഇവനിഡടെനനിന്നെയ് പമയ് ഡചേയ്യുന്നെതഡയഡണയ് കേണക്കഡക്കഡപടുന്നെതയ്.  അതുഡകേഡണ്ടുതഡന്നെ
ഇതനിഡന്റെ  വഖ്യഡപനി  അകങയയ്  മനസനിലഡക്കഡന  കേഴനിയഎ.  ഇതയ്  സഎരക്ഷനിക്കഡപകടെണതുഎ
മഡലനിനഖ്യ  വനിമുകമഡക്കനി ഇഗൗ പുഴഡയ നനിലനനിരത്തഡന കേഴനിയന്നെ ഒരു സഡഹചേരഖ്യഎ
ഒരുകക്കണതുഎ അതഖ്യഡവശഖ്യമഡണയ്.  എഡന്റെ മണ്ഡലമഡയ പനിറവവമഡയനി  ബന്ധഡപടയ്
നഡലയ്  പഞ്ചേഡയത്തുകേളനിലൂഡടെ  ഇഗൗ  പുഴ  കേടെനകപഡകുകേയഡണയ്.  ഇവനിഡടെ  ധഡരഡളഎ
നനിയമങള് നമുക്കുണയ്. 1974-ഡല Water (Prevention and Control of Pollution)
Act  ഉള്ഡപഡടെ മഡലനിനഖ്യങള് നനിയനനിക്കഡനുള്ള നനിയമങള് വഡര നനിലവനിലണയ്.
അഡതഡഡക്ക  ഫലപ്രദമഡയനി  നടെപനിലഡകുനകണഡ;  അഡലങനില്  അത്തരത്തനിലള്ള
നനിയമങള്ക്കയ്  എഡനങനിലഎ  കപഡരഡയ്മകേളണഡയനിടഡകണഡ;  എനഡയഡലഎ  വനിഷയങള്
കൂടുതല് ഗരുതരമഡയനി  വരനികേയഡണയ്.   അതുഡകേഡണയ്  ഇഗൗ പുഴയഡടെ  സഎരക്ഷണവമഡയനി
ബന്ധഡപടയ്  ഒരു  അകതഡറനിറനി  രൂപലീകേരനിക്കുവഡന  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  തയ്യഡറഡകേണഡമന്നെയ്
ഞെഡന  ആവശഖ്യഡപടുകേയഡണയ്.  അത്തരത്തനില്  അകതഡറനിറനി  രൂപലീകേരനിചക്കഴനിഞ്ഞെഡല്
ഗവണ്ഡമന്റെനിനയ്  ഇക്കഡരഖ്യങളനില്  ആധനികേഡരനികേമഡയ  ഇടെഡപടെല്  നടെത്തുവഡനുഎ
ജലത്തനിഡന്റെ ഗണനനിലവഡരഎ  ഉറപ്പുവരുത്തഡനുഎ മലനിനലീകേരണഎ തടെയവഡനുഎ തലീരഎ
ഇടെനിയന്നെതടെക്കമുള്ള വനിഷയങള് പരനിഹരനിക്കഡനുഎ കേഴനിയഎ.  ജനങളഡടെ കൃഷനിക്കുഎ
കുടെനിഡവള്ളത്തനിനുമഡയനി  ഇഗൗ പുഴഡയ സഎരക്ഷനിക്കഡനുള്ള നടെപടെനി  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ
ഭഡഗത്തുനനിനണഡകേണഡമന്നെയ് അഭഖ്യരത്ഥനിക്കുന.
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മുഖഖ്യമനനി  (ശലീ  .    പനിണറഡയനി  വനിജയന):  സര,  മൂവഡറ്റുപുഴ  ആറനിഡന്റെ
മലനിനലീകേരണവമഡയനി  ബന്ധഡപടയ്  സഎസഡന  മലനിനലീകേരണ  നനിയനണ  കബഡരഡെനില്
പരഡതനികേള് ലഭനിചനിട്ടുണയ്. നനിയമപ്രകേഡരമലഡഡത മലനിനജലഎ പുറഎതള്ളുന്നെ സഡപനങഡള
കുറനിചയ് കബഡരഡെനിഡന്റെ ശദയനില്ഡപടതനിഡന തുടെരന്നെയ് ഇവരക്കയ് കബഡരഡെനില്നനിനഎ
കനരനിടയ്  കനഡടലീസയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇക്കഡരഖ്യത്തനില്  തുടെര  നടെപടെനികേള് സത്വലീകേരനിച
വരനികേയഡണയ്.  ജല-വഡയ  നനിയമങള്  പ്രകേഡരഎ  സഎസഡന  മലനിനലീകേരണ  നനിയനണ
കബഡരഡെനിഡന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന്നെ  എലഡ  സഡപനങള്ക്കുഎ  പഞ്ചേഡയത്തുകേള്
അനുമതനി  നല്കുന്നെതനിനുമുമഡയനി  കബഡരഡെനിഡന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഡഡയന്നെയ്
ഉറപഡക്കണഡമന്നെയ്  നനിരകദ്ദശനിചനിട്ടുമുണയ്.  മലനിനലീകേരണ  നനിയനണ  കബഡരഡെനിഡന്റെ
അനുമതനിയനിലഡത്ത സഡപനങള്ക്കയ് തകദ്ദശസത്വയഎഭരണ സഡപനങള് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
സലസനസയ്  റദ്ദഡക്കണഡമന്നെയ്  നനിരകദ്ദശനിചനിട്ടുണയ്.  സഎസഡനഡത്ത നദനികേള്  സഎരക്ഷനിക്കുകേ
ഡയന്നെ ലക്ഷഖ്യകത്തഡഡടെ  ഡകേഡണ്ടുവന്നെ  കകേരള  ജലകസചേനവഎ  ജലസഎരക്ഷണവഎ
(കഭദഗതനി)  ബനില്  2013  ലഡപഡയതനിഡനത്തുടെരന്നെയ്  പ്രസ്തുത  ബനില്  വലീണ്ടുഎ  നനിയമസഭയനില്
അവതരനിപനിക്കഡന  കവണ നടെപടെനികേള് സത്വലീകേരനിചവരുന.  നദലീതടെങളഡടെ  സമഗ
വനികേസനഎ ലക്ഷഖ്യമനിടുന്നെ ഒരു സഎസഡന നദലീതടെ അകതഡറനിറനിയഎ അതനിനുകേലീഴനില്
വനിവനിധ നദലീതടെ  കബഡരഡകേളഎ രൂപലീകേരനിക്കുവഡന പ്രസ്തുത ബനില് വനിഭഡവന ഡചേയ്യുന.
പ്രസ്തുത  അകതഡറനിറനി  നനിലവനില്  വരനികേയഡഡണങനില്  നദനികേളനില്  മലനിനലീകേരണഎ
തടെയന്നെതനിനുള്ള  നനിയനണങള്  കൂടുതല്  ശകമഡക്കഡന  സഡധനിക്കുഎ.  കകേരളത്തനിഡല
നദനികേള്ക്കയ് പ്രകതഖ്യകേഎ അകതഡറനിറനി എന്നെതനിഡനക്കഡള് അനുകയഡജഖ്യഎ കകേരളത്തനിഡല
നദനികേള് കചേരന്നെ നദലീതടെ അകതഡറനിറനി രൂപലീകേരനിക്കുന്നെതഡണയ്.  നദനികേളനിഡല നലീഡരഡഴുക്കയ്,
സജവസവവനിദഖ്യഎ എന്നെനിവ നനിലനനിരത്തഡന ഉതകുന്നെ തരത്തനില് നദലീതടെ മഡസ്റ്റര
പ്ലൈഡനുകേള്ക്കയ്  രൂപഎഡകേഡടുക്കഡനുഎ  സഎകയഡജനിത  നദലീതടെ  പരനിപഡലന പദതനികേള്
നടെപനിലഡക്കുന്നെതനിനയ്  കമല്കനഡടഎ  വഹനിക്കഡനുഎ  പ്രസ്തുത  അകതഡറനിറനിക്കയ്  കേഴനിയഎ.
ഇക്കഡരണത്തഡല് മലനിനലീകേരണത്തനിനയ് പരനിഹഡരമഡയനി ഒരു പ്രകതഖ്യകേ അകതഡറനിറനി
രൂപലീകേരനികക്കണ ആവശഖ്യമുള്ളതഡയനി സരക്കഡര കേരുതുന്നെനില. സഎസഡനതല അകതഡറനിറനിയഎ
അതനിനുകേലീഴനില്  വരുന്നെ  നദലീതടെ  കബഡരഡകേളകടെയഎ  രൂപലീകേരണമഡയനിരനിക്കുഎ
ഉചേനിതഡമന്നെഡണയ് സരക്കഡര കേരുതുന്നെതയ്. 

(2) കുടെനിഡവള്ള പദതനി

ശലീ  .   ഇ  .   ഡകേ  .   വനിജയന : സര, കുനമല് അനുബന്ധ കുടെനിഡവള്ള പദതനിക്കയ്
തുടെക്കഎ കുറനിചനിടയ്  ഏകേകദശഎ പതനിനഡറയ്  വരഷമഡയനി.  ഇകപഡള് അതനിഡന്റെ പ്രവരത്തനഎ
സഡമഡനഖ്യഎ  കവഗത്തനിലഡണയ്  നടെക്കുന്നെതയ്.  നഡദഡപുരഎ  മണ്ഡലത്തനിഡല  ആറയ്
ഗഡമപഞ്ചേഡയത്തുകേള്ക്കുള്ള  കുടെനിഡവള്ള  പദതനിയഡണനിതയ്.  കേഴനിഞ്ഞെ  വരഷമഡണയ്
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കുറഖ്യഡടെനി മണ്ഡലത്തനിഡല  കുനമല് കൂടെനി അതനില് ഉള്ഡപടുത്തനിയതയ്.  ഇത്തരഡമഡരു
പദതനിയള്ളതുഡകേഡണ്ടുതഡന്നെ മറയ് കുടെനിഡവള്ള പദതനികേള്ക്കയ് തുടെക്കഎ കുറനിക്കഡനുള്ള
ബുദനിമുട്ടുമുണയ്.  അതനിരൂക്ഷമഡയ  വരള്ച  കനരനിടുന്നെ  സഡഹചേരഖ്യത്തനില്,  കേഴനിഞ്ഞെ
നനിയമസഭഡ സകമളനത്തനില് ഈ സബ്മനിഷന ഉന്നെയനിചകപഡള് മഡരചയ്  31-നകേഎ
ഇതയ് കേമലീഷന ഡചേയ്യഡന ശമനിക്കുഡമന്നെയ് ബഹുമഡനഡപട മനനി മറുപടെനി തന്നെനിരുന.
എന്നെഡല് ഈ പ്രവരത്തനഎ പൂരത്തലീകേരനിക്കഡപടനിടനില.  ഇന്നെഡത്ത ഈ വരള്ചഡയ
കനരനിടുന്നെ  സഡഹചേരഖ്യഎ  അനനിവഡരഖ്യമഡണയ്  എനള്ളതുഡകേഡണയ്  ആ  കമഖലയനിഡല
ഏകേകദശഎ  രണയ്  ലക്ഷകത്തഡളഎ  ആളകേള്ക്കയ്  ഉപകയഡഗഡപടുന്നെ  ഈ  കുടെനിഡവള്ള
പദതനിയഡടെ പ്രവരത്തനഡത്ത യദകേഡലഡടെനിസഡനത്തനില് പൂരത്തലീകേരനിചയ് കേമലീഷന
ഡചേയ്യഡനഡവശഖ്യമഡയ നടെപടെനി സത്വലീകേരനിക്കണഡമന്നെയ് അഭഖ്യരത്ഥനിക്കുന.

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശലീ  .    മഡതദ്യു  ടെനി  .    കതഡമസയ്  ) :  സര,  കുനമലനിനുഎ
സമലീപ വനികലജുകേള്ക്കുഎ കവണനിയള്ള  സമഗ ശുദജല വനിതരണ  പദതനി  നഡദഡപുരഎ
മണ്ഡലത്തനിഡല  ആറയ്  വനികലജുകേളഡയ  വളയഎ,  വഡണനികമല്,  തൂകണരനി,  നരനിപറ,
കേഡയഡക്കഡടെനി,  നഡദഡപുരഎ,  കുറഖ്യഡടെനി  മണ്ഡലത്തനിഡല കുറഖ്യഡടെനി  വനികലജയ്  എന്നെലീ ഏഴയ്
വനികലജുകേള്ക്കുകവണനിയള്ളതഡണയ്.  ഈ പദതനിയഡടെ പ്രവൃത്തനികേള് അവസഡനഘടത്തനിലഡണയ്.
ഏഴു വനികലജുകേളനില് വളയഎ, വഡണനികമല്, നരനിപറ, തൂകണരനി, കേഡയഡക്കഡടെനി എന്നെനിവ
കകേന്ദ്ര  സരക്കഡരനിഡന്റെ  കദശലീയ  ഗഡമലീണ  കുടെനിഡവള്ള  പദതനിയനിലഎ  നഡദഡപുരഎ,
കുറഖ്യഡടെനി  എന്നെലീ  വനികലജുകേള്ക്കയ്  നബഡരഡെയ്  ധനസഹഡയത്തനിലള്ള  പദതനിയനിലഎ
ഉള്ഡപടുത്തനിയഡണയ് അഎഗലീകേഡരഎ കനടെനി നടെപഡക്കനിവരുന്നെതയ്.  പദതനിയഡടെ പ്രധഡന
ഗഡവനിറനി  ഡമയനിനനിഡന്റെ  പ്രവൃത്തനി  ഒഴനിചയ്  മറയ്  ഘടെകേങളഡടെ  പ്രവൃത്തനികേഡളലഡഎ
പൂരത്തലീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 18 കേനി.മലീറര സദരഘഖ്യമുളള ഗഡവനിറനി ഡമയനിനനില് ഒരു കേനി.മലീറര
പൂരത്തലീകേരനിക്കഡനുണയ്.  പ്രവൃത്തനി  ഏഡറടുത്ത  കകേഡണ്ടഡക്ടരക്കയ്  കുടെനിശനികേ  ബനില്
പഡസഡയനി  കേനിടഡത്തതനിനഡല്  നനിരത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഡയനിരുന്നെ  പ്രവൃത്തനി  ഇകപഡള്
പുനരഡരഎഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇവനിഡടെ  ഗഗൗരവമഡയനി  കേഡകണണ  കേഡരഖ്യഎ  നഡഷണല്  റൂറല്
ഡനിങനിഎഗയ്  വഡടര  കപ്രഡഗഡമനില്  (എന.ആര.ഡെനി.ഡെബദ്യു.പനി.)  പ്രതനിവരഷഎ  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ഡമന്റെയ് നല്കേനിയനിരുന്നെ 200 കകേഡടെനി രൂപ 50 കകേഡടെനി രൂപയഡയനി ഡവടനിക്കുറചനി
രനിക്കുകേയഡണയ്.  അതുഡകേഡണയ്  പല  പദതനികേളഎ  മുകന്നെഡട്ടു  നലീങ്ങുന്നെതനിനയ്  വലനിയ
ബുദനിമുടയ്  അനുഭവഡപട്ടുഡകേഡണനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  അതഡണയ് പ്രതലീക്ഷനിക്കഡഡത  കേഡല
തഡമസമുണഡയതയ്.  പനി.ഡെബദ്യു.ഡെനി.  ഓഫലീസനില് കറഡഡെയ് കേടനിഎഗയ് ഡപരമനിഷനുകവണനി
അടെയ്കക്കണ  തുകേ  അടെയഡനുള്ള  നടെപടെനികേള്  സത്വലീകേരനിചവരുന.  അകതസമയഎ
തഡന്നെ കറഡഡെയ്  കുഴനിചയ്  സപപനിടുന്നെതനിഡനതനിഡര നഡട്ടുകേഡരുഡടെ പ്രതനികഷധവഎ ചേനില
സലങളനില് നനിലനനില്ക്കുനണയ്.  ഈ പദതനിയഡടെ കറഡ വഡടര പമയ് ഹഗൗസനില്
1-3-2017-ല്  സവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില്  പമയ്  ഡസറ്റുകേള്,
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ടലീറയ്ഡമന്റെയ്  പ്ലൈഡന്റെയ്,  പമനിഎഗയ്  ഡമയനിന  എന്നെനിവയഡടെ  ടയല്  റണ്  ആരഎഭനിചനിട്ടുണയ്.
പ്രവരത്തനക്ഷമത  ഉറപ്പുവരുത്തനിയ  കശഷഎ  പദതനി  ഭഡഗനികേമഡയനി  പൂരത്തലീകേരനിചയ്
കേഡയഡക്കഡടെനി,  കുറഖ്യഡടെനി  എന്നെലീ  പഞ്ചേഡയത്തുകേളനില്  2017  കമയയ്  മഡസകത്തഡഡടെ
ജലവനിതരണഎ നടെത്തഡന കേഴനിയഡമന്നെഡണയ് പ്രതലീക്ഷനിക്കുന്നെതയ്.  ഗഡവനിറനി  സപപയ് സലന
പൂരത്തലീകേരനിക്കഡനുള്ള ബഡക്കനി ഭഡഗവഎ  ഇന്റെരകേണക്ഷനുകേളഡടെ പ്രവൃത്തനിയഎ പൂരത്തലീകേരനിചയ്
ഉടെനതഡന്നെ പദതനി പൂരണ്ണമഡയനി  കേമലീഷന ഡചേയയ്  നഡദഡപുരഎ,  നരനിപറ,  വളയഎ,
വഡണനികമല്, തൂകണരനി എന്നെലീ പഞ്ചേഡയത്തുകേളനില് ജലവനിതരണഎ നടെത്തഡന കേഴനിയഡമന്നെയ്
പ്രതലീക്ഷനിക്കുന.  സഡമത്തനികേ  പരനിമനിതനികേള്  ഒരു  പ്രശ്നമഡണയ്.  എങനില്കപഡലഎ
കവഗതയനില് ആ പണനികേള് നടെത്തഡനകവണ കമഡണനിററനിഎഗയ് നടെത്തുന്നെതഡണയ്. 

(3) കറഡഡെയ് വനികേസനഎ

ശലീ  .   സഹബനി ഈഡെന : സര, എറണഡകുളഎ നഗരത്തനിഡന്റെ വനികേസനത്തനിനയ്
നനിരണ്ണഡയകേമഡയ പങയ് വഹനിക്കുന്നെ ഒരു പദതനിയഡണയ് തമനഎ-പുകലപടെനി കറഡഡെയ്.
കുകറ നഡളകേളഡയനി  ചേരച ഡചേയ്യഡപടുകേയഎ അതനിഡന്റെ വനികേസനഎ തുടെങനിവയ്ക്കുകേയഎ
ഡചേയനിട്ടുണയ്.  ഇകപഡള്  ലഡനഡെയ്  അകേത്വനിസനിഷന  കകേഡസ്റ്റയ്  വരദനിചവരുന  എനള്ളതഡണയ്
എറണഡകുളത്തനിഡന്റെ ഏറവഎ  വലനിയ പ്രതനിസന്ധനി.  ഭൂമനിയഡടെ  വനില വളഡരയധനികേഎ
വരദനിച  സഡഹചേരഖ്യത്തനില്,  പ്രകതഖ്യകേനിചയ്  ഡകേഡചനി  ഡമകടഡ  ഡറയനില്  വന്നെതനിനുകശഷഎ,
വലനിയ  സഎഖഖ്യ  ഭൂമനി  ഏഡറടുക്കല്  പ്രക്രനിയയ്ക്കുകവണനി  നലീക്കനിവയ്കക്കണ  സഡഹചേരഖ്യമുണയ്.
അതുഡകേഡണ്ടുതഡന്നെ  ഈ  കറഡഡെനിഡന്റെ  വനികേസനഎ  അനനിശനിതതത്വത്തനില്  നനില്ക്കുകേയഡണയ്.
കുകറ  ആളകേള്  ഫലീ-സറണര  ഡചേയ  ഭൂമനി  ഡകേഡചനി  നഗരസഭയ്ക്കുകവണനി  റവനപ്യൂ
ഡെനിപഡരടയ്ഡമന്റെനിനയ്  സകേമഡറനിയനിട്ടുണയ്.  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  കേഡലത്തയ്
25  കകേഡടെനി  രൂപ നല്കുകേയഎ  ടഡഫനികേയ്  കപഡലലീസനിഡന്റെയഎ  മറ്റുഎ  നനിരകദ്ദശപ്രകേഡരഎ
കേത്രനിക്കടെവയ് ജഎഗ്ഷന മുതല്  കേഡരണകക്കഡടെഎ  വഡര,  അതഡയതയ് ഇന്റെരനഡഷണല്
കസ്റ്റഡെനിയത്തനിഡന്റെ  പനിനവശത്തയ്  ഏറവഎ  ഗതഡഗതക്കുരുക്കുള്ള  ഒരു  റലീചനില്  ഭൂമനി
ഏഡറടുക്കല്  പ്രക്രനിയ  പുകരഡഗമനിക്കുകേയഡണയ്.  ഇനനി  എട്ടുകപരുഡടെ  ഭൂമനി  കൂടെനിമഡത്രഎ
ഏഡറടുത്തഡല് മതനി.  കറഡഡെനിഡന്റെ വനികേസനഎ തുടെങനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  ആദഖ്യഘടഡമന്നെ
നനിലയനില്  സരക്കഡരുഎ  കപഡലലീസുഎ  നനിരകദ്ദശനിചതനുസരനിചയ്  ഡചേയതഡണയ്.  ഈ
ഗവണ്ഡമന്റെയ് വന്നെതനിനുകശഷഎ ബജറനില് നൂറ്കകേഡടെനി രൂപ കേനിഫ്ബനിയഡടെ ഭഡഗമഡയനി ഭൂമനി
ഏഡറടുക്കല്  പ്രക്രനിയയ്ക്കുകവണനി  നലീക്കനിവചനിട്ടുണയ്.  ഇകപഡഴുള്ള  ഒരു  പ്രതനിസന്ധനി
എനപറയന്നെതയ് 25 കകേഡടെനി രൂപ ഗവണ്ഡമന്റെയ് ഡെനികസഡസയ് ഡചേയ്യുകമഡള് 11% തുകേ
രജനികസ്ട്രേഷന  ഫലീസയ്  ഇനത്തനില്  നല്കേണഡമനള്ളതഡണയ്.  ഡകേഡചനി  നഗരസഭ
അങയഡടെ സഡന്നെനിദഖ്യത്തനില് കചേരന്നെ ഒരു കയഡഗത്തനില് പറഞ്ഞെതയ്, നഗരസഭ ഈ
കറഡഡെനിഡന്റെ ഓണരഷനിപയ് ഗവണ്ഡമന്റെനിനയ് വനിട്ടുഡകേഡടുക്കണഡമനള്ളതഡണയ്.  കേഴനിഞ്ഞെ
ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  കേഡലത്തയ്  അതയ്  തതത്വത്തനില്  അഎഗലീകേരനിചഡവങനിലഎ  അതനിഡന്റെ
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കപ്രഡസഡസഡനഎ നടെന്നെനിട്ടുണഡയനിരുന്നെനില.  ഇകപഡള് ഡകേഡചനി മുനനിസനിപല് കകേഡരപകറഷഡന്റെ
കേഗൗണ്സനില് ഒരു ഡറസലപ്യൂഷന എല്.എസയ്.ജനി.ഡെനി. ഡെനിപഡരടയ്ഡമന്റെനിനുഎ പനി.ഡെബപ്യൂ.ഡെനി.-ക്കുഎ
നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയഡണയ്. ഇന്റെരനഡഷണല് കസ്റ്റഡെനിയത്തനില്  Under  17 World
Cup  നടെക്കഡന കപഡകുന്നെ സഡഹചേരഖ്യത്തനില്, ഈ പഡരലല് കറഡഡെയ് വളഡരയധനികേഎ
ഗണഎ ഡചേയ്യുഡമനള്ളതഡണയ്  വനിദഗ്ദ്ധരുഡടെഡയലഡഎ  വനിലയനിരുത്തല്.  അതുഡകേഡണ്ടുതഡന്നെ
പനി.ഡെബദ്യു.ഡെനി.  ഇതയ് ഏഡറടുക്കഡനുള്ള പ്രക്രനിയ നടെത്തണഎ.  രണയ് ഡറസലപ്യൂഷനസുഎ
എല്.എസയ്.ജനി.ഡെനി.-യനിലഎ  പനി.ഡെബദ്യു.ഡെനി.-യനിലമുണയ്.  അതുകപഡഡല  പതനിഡനഡന
ശതമഡനഎ രജനികസ്ട്രേഷന ഫലീസയ് ഒഴനിവഡക്കുന്നെതനിനുള്ള ഒരകപക്ഷ കൂടെനി കേഗൗണ്സനില്
പഡസഡക്കനി  മനനിഡയന്നെ  നനിലയനില്  അകങയയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  നല് കേനിയഡകല  കൂടുതല്
കേഡരഖ്യക്ഷമമഡയനി ഇതനിഡന്റെ പ്രവരത്തനഎ മുകന്നെഡട്ടുഡകേഡണ്ടുകപഡകേഡന സഡധനിക്കുകേയള.
ഡമകടഡ  ഡറയനില്  പൂരത്തനിയഡകുകമഡകഴയ്ക്കുഎ  മഡറഡരു  പഡരലല്  കറഡഡെഡയനി  എഎ.ജനി.കറഡഡെയ്
മുതല് കസ്റ്റഡെനിയഎ വഡരയഎ തമനഎ വഡരയഎ തുടെരന്നെയ് സഹകവ വകരയഎ വനികേസനിപനി
കക്കണതനിഡന്റെ  ആവശഖ്യകേത  മനസനിലഡക്കനിഡക്കഡണയ്  കേനിഫ്ബനിയനില്  അനുവദനിച
നൂറ്കകേഡടെനി  രൂപകൂടെനി  ഈ കറഡഡെയ്  വനികേസനത്തനിനുകവണനി  കവഗത്തനില്  ഏഡറടുക്കണഎ.
Under  17  World  Cup  നടെക്കുന്നെ  സഡഹചേരഖ്യത്തനില്,  പനി.ഡെബദ്യു.ഡെനി.  എത്രയഎ
കവഗത്തനില് ഇതനിഡന്റെ വനികേസനഎ, ആദഖ്യഘടഡമങനിലഎ പൂരത്തലീകേരനിക്കഡനുള്ള നടെപടെനികേള്
സത്വലീകേരനിക്കണഡമന്നെഡണയ് ആവശഖ്യഡപടെഡനുള്ളതയ്.

ഡപഡതുമരഡമത്തുഎ രജനികസ്ട്രേഷനുഎ വകുപ്പുമനനി  (ശലീ  .    ജനി  .    സുധഡകേരന):  സര,
ഈ  കറഡഡെനിഡന്റെ  പ്രശ്നഎ  അങയ്  മുമഎ  സഭയനില്  ഉന്നെയനിചനിട്ടുണയ്.  അതയ്  വലീണ്ടുഎ
ഉന്നെയനിചനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  ഇതനിഡന്റെ  നടെപടെനിക്രമങള്  പൂരത്തനിയഡയനിട്ടുണയ്.  പകക്ഷ,
ഇതയ് ഇകപഡഴുഎ ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ കറഡഡെഡയനി മഡറനിയനിടനില. തമനഎ-പുകലപടെനി കറഡഡെയ്
ഗവണ്ഡമന്റെയ്  കറഡഡെഡയനി  മഡറഡഡതയഡണയ്  2015  ജൂണ്  10-നയ്   District  Flagship
Infrastructural  Project-ല്  ഉള്ഡപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  അതുഡകേഡണയ്  ആ  പദതനി
നടെപനിലഡക്കനിയനില.  ഇതയ്  ഡപഡതുമരഡമത്തയ്  വകുപനിഡന്റെ കറഡഡെഡലങനില്കപഡലഎ രൂപകരഖ
തയ്യഡറഡക്കുന്നെതനിനുകവണനി  ഡപഡതുമരഡമത്തയ്  വകുപനിഡന  ഏല്പനിചനിരുന.  അതയ്
സഡകങതനികേമഡയനി ഡതറഡയ രലീതനിയഡയനിരുന.  അതനിനുകശഷഎ എഎ.എല്.എ.  എന്നെ
നനിലയനില്  അങയ്  ആവശഖ്യഡപടതനുസരനിചയ്  7-3-2017-ല്  ഒരു  കയഡഗഎ  ഞെഡന
അവനിഡടെ വനിളനിചകൂട്ടുകേയണഡയനി.  2016-17-ഡല  ബജറനില്  ബ ഡ്ജറനിനുപുറത്തുനനിന്നെയ്
പണഎ കശഖരനിചയ്  ഡചേയ്യുന്നെതനിനയ്  കേനിഫ്ബനിയനില് ഉള്ഡപടുത്തുകേയഎ  കറഡഡകേളഡടെ
ഡമഡത്തത്തനിലള്ള ബജറനില് ഇതനിനയ് പത്തയ്കകേഡടെനി രൂപയഡടെ ഭരണഡനുമതനി ലഭനിക്കുകേയഎ
ഡചേയനിട്ടുണയ്.  എത്രയഎ  കവഗഎ  ഈ  കറഡഡെയ്  ഏഡറടുക്കുന്നെതനിനുള്ള  പ്രകമയഎ
കകേഡരപകറഷന  പഡസഡക്കനിത്തരണഡമന്നെതഡണയ്  അന്നെയ്  നടെന്നെ കയഡഗത്തനിഡലടുത്ത
തലീരുമഡനഎ.  ഇതനിനഡയനി   പത്തയ്  ഏക്കര  (4.163  ഡഹക്ടര)  സലഎ ആവശഖ്യമുണയ്.
195/2020
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അതനില് മൂന്നെയ് ഏക്കര സലഎ ഇകപഡള് സഗൗജനഖ്യമഡയനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ബഡക്കനി ഭൂമനി
ഏഡറടുത്തയ്  നല്കേനിഡയങനില്  മഡത്രകമ  ഡെനി.പനി.ആര.  തയ്യഡറഡക്കഡന  കേഴനിയ.  ആ
നടെപടെനികേള് അവനിഡടെ പുകരഡഗമനിക്കുനണഡകുഎ.  ഈ കറഡഡകേള് ഏഡറടുക്കുന്നെതുകപഡഡല
മറയ്  കറഡഡകേളഎ  വന്നെനിട്ടുണയ്.  ഇഡതലഡഎ  കേഖ്യഡബനിനറഡണയ്  ഏഡറടുത്തയ്  തകരണതയ്.
ഇതുവഡര  വന്നെനിട്ടുള്ള കറഡഡകേളഡടെ  ലനിസ്റ്റയ്  തയ്യഡറഡക്കനി  വചതനില് പ്രസ്തുത  കറഡഡഎ
ഉള്ഡപടുനണയ്.  ഭൂമനി  ഏഡറടുത്തയ്  കേനിട്ടുകേ,  കേഖ്യഡബനിനറയ്  അനനിമമഡയനിത്തഡന്നെ  ഇതയ്
ഗവണ്ഡമന്റെയ്  കറഡഡെഡക്കനി  മഡറ്റുകേ  തുടെങനിയ  നടെപടെനിക്രമങള്  ഇനനിയമുണയ്.  അതയ്
പൂരത്തനിയഡകുന്നെ മുറയയ് ഡചേയ്യഡവന്നെതഡണയ്.  അവനിഡടെ നടെക്കുന്നെ കേഡയനികേകമളയമഡയനി
ബന്ധഡപടയ്  ഇകപഡള്  ചേരച  ഡചേയഡല്  ശരനിയഡകുഡമന്നെയ്  കതഡനന്നെനില.  അതയ്
ഡപഡടന്നെയ് നടെക്കുന്നെ കേഡരഖ്യമല. എനഡയഡലഎ അതയ് പകുതനിവഴനിയനില് എത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ബഡക്കനി കേഡരഖ്യങള് ഉതഡഹപൂരവ്വഎ എലഡവരുഎകൂടെനി ഡചേയ്യണഎ.

11.00 AM]

(4) കതഡടഎ ഡതഡഴനിലഡളനികേളഡടെ പ്രശ്നങള്

ശലീമതനി ഇ  .    എസയ്  .    ബനിജനികമഡള്:  സര,  സഎസഡനഡത്ത കതഡടഎ കമഖലയഡടെ
ഉന്നെമനത്തനിനുകവണനി  2016-17  ബജറനില്  കതഡടഎ  പഡകക്കജയ്  പ്രഖഖ്യഡപനിചനിരുന്നെതഡണയ്.
നഡളനിതുവഡര ഇതനിഡന്റെ ഒരു പ്രവരത്തനവഎ ആരഎഭനിക്കഡന കേഴനിഞ്ഞെനിടനില. ഇതുമഡയനി
ബന്ധഡപടയ് വരഷങള് പഴക്കമുള്ള ഭവനഎ പഡകക്കജനിനുകവണനി  20  കകേഡടെനികയഡളഎ
രൂപ മഡറനിവചനിട്ടുണയ്. നനിരവധനി ചേരചകേള് നടെന്നെനിട്ടുഡണങനിലഎ അതുമഡയനി ബന്ധഡപടയ്
യഡഡതഡരു  നടെപടെനിയമുണഡയനിടനില.  പലീരുകമടെയ്  തഡലൂക്കനില്മഡത്രഎ  നഡകലഡളഎ  കതഡടങള്
(പലീരുകമടെയ് ടെനി കേമനനിയഡടെ രണയ് കതഡടങളഎ എഎ.എഎ.ഡജ.  കേമനനിയഡടെ രണയ് കതഡടങളഎ)
പൂടനിക്കനിടെക്കുന്നെ  സഡഹചേരഖ്യമുണയ്.  കൂടുതല്  കതഡടങള്  പ്രതനിസന്ധനിയനിലഡയനി
ഡകേഡണനിരനിക്കുന.  ഡചേറുകേനിടെ  കതയനില  കേരഷകേരുഡടെ  ലലീഫയ്  ഇഗൗ  ഫഡക്ടറനികേളഡണയ്
ഏഡറടുത്തുഡകേഡണനിരുന്നെതയ്.  ഡകേഡളനനിനയ്  വലനിയ  ക്ഷഡമഎ  വന്നെകപഡള്  ഏതഡണയ്
അഞ്ചേയ് ലക്ഷഎ കേനികലഡ ഡകേഡളനയ് ഇതനികനഡടെകേഎതഡന്നെ അവനിഡടെ നഷഡപട്ടുകപഡകുന്നെ
സഡഹചേരഖ്യമുണഡയനി. ഇന്നെഡല അവനിഡടെ ഒരു ഫഡക്ടറനിക്കയ് തലീപനിടെനിച. 40000 കേനികലഡ
കതയനില അരചഡകേഡണനിരുന്നെ ഫഡക്ടറനിയഡണയ്.  അകപഡള് സത്വഡഭഡവനികേമഡയഎ വലീണ്ടുഎ
കതയനില എടുക്കഡന സഡധനിക്കഡത്ത സഡഹചേരഖ്യത്തനികലയയ് വന.  പ്ലൈഡകന്റെഷന ടെഡകയ്,
അഗനികേള്ചര ടെഡകയ്,  ഇനകേഎ ടെഡകയ് തുടെങനിയ ടെഡക്സുകേളഡടെ കപരനില് ഇഗൗ പ്ലൈഡകന്റെഷന
മഡകനജയ് ഡമന്റെനിഡന ബുദനിമുടനിക്കുകേയഎ ആര.ആര.-കലയയ് കപഡകുകേയഎ ഡചേയതനിനഡല്
അവരക്കയ്  മുകന്നെഡട്ടുകപഡകേഡന കേഴനിയഡത്ത സഡഹചേരഖ്യമുണയ്.  കതഡടഎ  പൂകടണ ഘടത്തനില്
അവര നനില്ക്കുകേയഡണയ്.  കതഡടഎ കമഖലയനിഡല പ്രതനിസന്ധനി പഠനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി
ഏതഡണയ്  ഒമകതഡളഎ  കേമനിറനികേള് തയ്യഡറഡക്കനിയ റനികപഡരട്ടുകേള് ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ
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മുന്നെനിലണയ്.  ഏറവഎ  അവസഡനഡത്ത  റനികപഡരടയ്  അടെക്കമുള്ള  വനിഷയങള്  ഗവണ്ഡമന്റെയ്
ചേരച ഡചേയനിട്ടുഡണന്നെഡണയ് മനസനിലഡക്കുന്നെതയ്. പഡക്ഷ ഒരു വരഷമഡയനി കതഡടഎ കമഖലയനിഡല
പ്രശ്നങള്ക്കയ്  പരനിഹഡരമുണഡക്കഡകനഡ  ആ  വനിഷയങളനില്  ഗഗൗരവതരമഡയനി  ഇടെഡപടെഡകനഡ
കേഴനിയന്നെനില എനള്ളതഡണയ്  പരഡതനി.  ഇഗൗ കതഡടഎ  തുറക്കണഡമന്നെഡവശഖ്യഡപട്ടുഡകേഡണയ്
എഡന്റെ വലീടനികലയഡണയ് ബനി.ഡജ.പനി.-ക്കഡരുഡടെ മഡരചയ് വന്നെതയ്. കതഡടഎ എങഡനയഡണയ് ഒരു
എഎ.എല്.എ.-യയ് ചേരച ഡചേയയ് തുറപനിക്കഡന കേഴനിയന്നെഡതന്നെയ് എനനിക്കറനിയനില.  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ
ശദയനികലയയ് ഇഗൗ വനിഷയങള് ഡകേഡണ്ടുവരനികേ എനള്ളതഡണയ് എനനിക്കയ് ഡചേയ്യഡന
കേഴനിയന്നെ കേഡരഖ്യഎ. പ്ലൈഡകന്റെഷന  കമഖലയനിഡല ഭവന നനിരമഡണഎ, ഡതഡഴനിലഡളനികേളഡടെ
കക്ഷമഎ,  കതഡടഎ കമഖലയഡടെ പ്രതനിസന്ധനി,  പൂടനിക്കനിടെക്കുന്നെ കതഡടങള് തുറക്കുന്നെതയ്
ഉള്ഡപഡടെയള്ള  വനിഷയങളനില്  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  അടെനിയനര  ശദയണഡകേണഡമന്നെയ്
വളഡര വനിനലീതമഡയനി അഭഖ്യരത്ഥനിക്കുകേയഡണയ്.

ഡതഡഴനിലഎ എസകസുഎ വകുപ്പുമനനി  (ശലീ  .    റനി  .    പനി  .    രഡമകൃഷ്ണന):  ബഹുമഡനഡപട
അഎഗഎ ചൂണനിക്കഡണനിചതുകപഡഡല കകേരളത്തനിഡല പ്ലൈഡകന്റെഷന കമഖല അതലീവ ഗഗൗരവമഡയ
സനിതനിവനികശഷമഡണയ് കനരനിടുന്നെതയ്. എലഡവരുകടെയഎ ഗഗൗരവമഡയ ശദ പതനികയണ
വനിഷയഎ തഡന്നെയഡണനിതയ്.  ഇഗൗ പ്രശ്നത്തനിനയ് പരനിഹഡരമുണഡക്കുന്നെതനിനയ് ഗവണ്ഡമന്റെയ്
പരമഡവധനി  ശമനിചവരനികേയഡണയ്.   പ്ലൈഡകന്റെഷന കമഖലയനില് കനരനിടുന്നെ നഡനഡതരഎ
പ്രശ്നങള്ക്കയ് പരനിഹഡരഎ  കേഡണുന്നെതനിനുള്ള നനിരകദ്ദശങഡളലഡഎ  സത്വലീകേരനിചഡകേഡണയ്
നടെപടെനികേള് തുടെരഡനഡണയ് ഗവണ്ഡമന്റെയ് ഉകദ്ദശനിക്കുന്നെതയ്.  2016-17  വരഷഡത്ത ബജറനില്
കതഡടഎ കമഖലയഡടെ ഉന്നെമനത്തനിനഡയള്ള പഡകക്കജയ് എന്നെ നനിലയനില് 200  കകേഡടെനി രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതഡയനി കേഡണുന്നെനില.  എന്നെഡല് പ്ലൈഡകന്റെഷന കമഖലയനില് ഒരു പഡകക്കജയ്
കവണഡമന്നെയ് ഡെനിമഡന്റെയ് ചേരചകേളനില് ആവശഖ്യഡപടതനിഡന്റെ അടെനിസഡനത്തനില് പ്ലൈഡകന്റെഷന
പഡകക്കജനിനയ്  രൂപഎ നല്കുന്നെതഡഡണന്നെയ് ബഹു.  ധനകേഡരഖ്യ വകുപ്പുമനനി നനിയമസഭയനില്
വഖ്യകമഡക്കനിയനിരുന.  2016-17  വരഷത്തനില്  പ്ലൈഡകന്റെഷന  ഡതഡഴനിലഡളനികേള്ക്കുള്ള
'ആശത്വഡസനനിധനി'  എന്നെ ശലീരഷകേത്തനില്  1.10  കകേഡടെനി  രൂപയഎ  കതഡടഎ  ഡതഡഴനിലഡളനികേളഡടെ
ഭവനപദതനിക്കഡയനി  2230-01-103-15 എന്നെ ശലീരഷകേത്തനില്  250  ലക്ഷഎ രൂപയഎ
അനുവദനിചനിരുന.  കതഡടഎ  കമഖലയനിഡല  ഡതഡഴനിലഡളനികേളഡടെ  പഡരപനിടെ  പദതനി
പ്രകേഡരഎ ഭവനഎ ഫഗൗകണഷന മുകഖന Own your own Housing Scheme  എന്നെ
പദതനിയനില്  ഉള്ഡപടുത്തനി  മൂന്നെയ്  ഡസന്റെയ്  ഭൂമനി  സത്വനമഡയള്ളവരക്കുഎ  സത്വനമഡയനി
സലവഎ  വലീടുഎ  ഇലഡത്തവരക്കുഎ  വലീടുവചനല്കുന്നെതനിനുള്ള  നടെപടെനി  സത്വലീകേരനിച
വരുന. ഇതനിനഡയനി ചേലീഫയ് ഇനഡസക്ടര ഓഫയ് പ്ലൈഡകന്റെഷഡന്റെ കനതൃതത്വത്തനില് ഇനഡസക്ടര
ഓഫയ്  പ്ലൈഡകന്റെഷനസയ്  നടെത്തനിയ  സരകവ്വ  റനികപഡരടയ്  സരക്കഡര  പരനികശഡധനിച
വരനികേയഡണയ്.  ഇടുക്കനി ജനിലയനിഡല പലീരുകമടെയ് ടെനി കേമനനി വകേ കലഡണ്ടനി, ചേലീനലഡര
എകസ്റ്ററ്റുകേള്  13  വരഷത്തനിനുകശഷഎ  30-9-2013-ല്  ഉണഡക്കനിയ  ഒത്തുതലീരപയ്



420 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 3, 2017

വഖ്യവസ പ്രകേഡരഎ തുറന്നെയ് പ്രവരത്തനിപനിചഡവങനിലഎ സഡമത്തനികേ പ്രതനിസന്ധനി കേഡരണഎ
1-4-2016  മുതല്  പൂടനിക്കനിടെക്കുകേയഡണയ്.  പ്രസ്തുത  സഡപനഎ  വലീണ്ടുഎ  തുറന
പ്രവരത്തനിപനിക്കുന്നെതനിനഡയനി 5-5-2016, 20-1-2017 എന്നെലീ തലീയതനികേളനില് കലബര
കേമലീഷണര  തലത്തനില്  അനുരഞ്ജന  ചേരചകേള്  ക്രമലീകേരനിചനിരുഡന്നെങനിലഎ  പ്രശ്നഎ
പരനിഹരനിക്കഡന സഡധനിചനിടനില.  എഎ.എഎ.ഡജ.  പ്ലൈഡകന്റെഷനസനിഡന്റെ കകേഡടമല,  കബഡണഡമനി
എന്നെലീ എകസ്റ്ററ്റുകേള് യഥഡക്രമഎ   23-12-2013,  11-10-2014  തലീയതനികേളനില്  ഉടെമ
ഉകപക്ഷനിചകപഡയതനിനഡല് നനിലവനില് കതഡടഎ പ്രവരത്തനക്ഷമമല. ഇഗൗ എകസ്റ്ററ്റുകേള്
തുറന്നെയ് പ്രവരത്തനിപനിക്കുന്നെതനിനഡയനി 19-6-2014, 16-7-2014, 19-11-2014, 30-11-2014,
8-12-2014, 18-12-2014 എന്നെലീ തലീയതനികേളനില് അഡെലീഷണല് കലബര കേമലീഷണറുഡടെ
കനതൃതത്വത്തനില് വനിവനിധ ചേരചകേള്  നടെനഡവങനിലഎ  പ്രശ്നപരനിഹഡരമഡയനിടനില.   തുടെരന്നെയ്
20-1-2017-നയ് കലബര കേമലീഷണറുഡടെ കേഡരഖ്യഡലയത്തനില് വചനടെന്നെ കയഡഗത്തനില്
മഡകനജയ് ഡമന്റെയ്  പ്രതനിനനിധനികേള്  പഡങടുക്കഡതനിരുന്നെതനിനഡല്  ഇഗൗ  വനിഷയത്തനിലള്ള
ചേരച നടെത്തഡന കേഴനിഞ്ഞെനില.  ഇവനിഡടെ ഉന്നെയനിക്കഡപട കതഡടഎ കമഖലയനിഡല എലഡ
പ്രശ്നങളനിലഎ  ഇടെഡപടയ്  പരനിഹഡരഎ  കേഡണുന്നെതനിനുകവണനിയള്ള  നടെപടെനികേള്
ഗവണ്ഡമന്റെയ് തുടെരനവരനികേയഡണയ്.

(5) കുന്നെത്തറ ഡടെകേയ് സസ്റ്റല്സയ്

ശലീ  .    പുരുഷന  കേടെലണനി:  സര,  ബഡലകശരനി  മണ്ഡലത്തനിഡല  കുന്നെത്തറ
ഡടെകേയ് സസ്റ്റല്സയ്  ലനികേത്വനികഡെറയ്  ഡചേയ  അവസയനിലഡണയ്.  ദശഡബങള്ക്കു  മുമയ്
ഡതഡഴനില്രഹനിതരഡയ യവഡക്കളഡടെ സഎരഎഭമഡണയ് ഇഗൗ കേമനനി.  കകേഡടെനികേള് വനിലയള്ള
12  ഏക്കര  ഭൂമനിയഎ  ഡകേടനിടെസമുചയവഎ  യനസഡമഗനികേളഎ  ഇകപഡള്  സരക്കഡര
ഉടെമസതയനിലഡണയ്.  എയരകപഡരടയ്,  ഡറയനില്കവ കസ്റ്റഷന,  നഡഷണല് സഹകവ തുടെങനിയ
ഗതഡഗത സഗൗകേരഖ്യങളള്ള 12 ഏക്കര സലഎ സരക്കഡരനിനയ് വലനിയ മുതല്ക്കൂടഡണയ്.
കുന്നെത്തറ ഡടെകേയ് സസ്റ്റല്സനിഡന്റെ ഭൂമനിയഎ മറയ് സത്വത്തുക്കളഎ കകേഡടെതനി നടെപടെനിയനിലൂഡടെ
അനഖ്യഡധലീനഡപട്ടുകപഡകേഡനുള്ള  സഡധഖ്യതയണയ്.  സരക്കഡര  ഇഗൗ  വനിഷയത്തനില്  അടെനിയനരമഡയനി
ഇടെഡപടയ്  ആധുനനികേ  വഖ്യവസഡയ  സഡധഖ്യതകേള്ക്കഡയനി  പ്രകയഡജനഡപടുത്തഡനുള്ള
നടെപടെനി സത്വലീകേരനിക്കണഡമന്നെയ് ഇഗൗ സബ്മനിഷനനിലൂഡടെ ആവശഖ്യഡപടുന.

വഖ്യവസഡയവഎ  കസഡരട്സുഎ  യവജനകേഡരഖ്യവഎ  വകുപ്പുമനനി  (ശലീ  .    എ  .    സനി  .
ഡമഡയലീന):  സര, 1975-ല് സഡപനിചയ്  1978-ല് വഖ്യഡവസഡയനികേ അടെനിസഡനത്തനില്
ഉല്പഡദനഎ തുടെങനിയ സഡപനമഡണയ് കുന്നെത്തറ ഡടെകേയ് സസ്റ്റല്സയ്. 600-കലഡറ ഡതഡഴനിലഡളനികേള്
പണനിഡയടുത്തനിരുന്നെ  ഈ  കേമനനി  1982-ഓടുകൂടെനി  നഷത്തനിലഡയതനിഡന  തുടെരന്നെയ്
2001-ല് ബഹു.  സഹകക്കഡടെതനി ഉത്തരവപ്രകേഡരഎ പൂട്ടുകേയഎ ആസനികേള് ഏഡറടുക്കുന്നെതനിനയ്
ഒഫലീഷഖ്യല് ലനികേത്വനികഡെറഡറ ചുമതലഡപടുത്തുകേയഎ ഡചേയനിരുന.  കുന്നെത്തറ ഡടെകേയ് സസ്റ്റല്സനിഡന്റെ
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ആസനിയഎ ഭൂമനിയഎ ഉപകയഡഗഡപടുത്തനി ഒരു ഇനഡെസ്ട്രേനിയല് പഡരക്കയ് സഡപനിക്കുന്നെ കേഡരഖ്യഎ
പരനികശഡധനിക്കഡന കേനിനഫഡയ ചുമതലഡപടുത്തനിയനിരുന. എന്നെഡല് മനിലനിഡന്റെ ഡകേടനിടെങളഎ
മറയ്  ഉപഭഡഗങളഎ  ജലീരണ്ണഡവസയനിലഡയതനിനഡലഎ  സലപരനിമനിതനിമൂലവഎ  വഖ്യവസഡയ
പഡരക്കയ്  തുടെങഡന  കുറഞ്ഞെതയ്  50  ഏക്കര സലഡമങനിലഎ  ആവശഖ്യമുള്ളതനിനഡലഎ
കുന്നെത്തറ ഡടെകേയ് സസ്റ്റല്സനിഡന്റെ സലഎ ഏഡറടുത്തയ് വഖ്യവസഡയ പഡരക്കയ്  സഡപനിക്കഡന
സഡധനിക്കനിഡലന്നെയ്  കേനിനഫ  അഭനിപ്രഡയഡപടനിരുന.  കേമനനിയഡടെ  പുനരുദഡരണഎ
സഎബന്ധനിചയ്  തലീരുമഡനഡമടുക്കഡനഡയനി  അതനിഡന്റെ  ആസനികേളഎ  ബഡധഖ്യതകേളഎ
തനിടഡപടുകത്തണതഡയനിട്ടുണയ്.  കുന്നെത്തറ ഡടെകേയ് സസ്റ്റല്സനിഡന്റെ സലത്തനിഡന്റെ മൂലഖ്യനനിരണ്ണയഎ
2001-ലഡണയ്  നടെന്നെനിട്ടുള്ളതയ്.  16  വരഷത്തനിനുകശഷഎ  സലത്തനിഡന്റെ  വനിലയനില്
വളഡരയധനികേഎ  വരദനവണഡയനിട്ടുണയ്.  ആയതനിനഡല്  കുന്നെത്തറ  ഡടെകേയ് സസ്റ്റല്സനിഡന്റെ
ഇകപഡഴഡത്ത യഥഡരത്ഥ ആസനി അറനിയന്നെതനിനയ് സലത്തനിഡന്റെ പുനരമൂലഖ്യനനിരണ്ണയഎ
നടെകത്തണതഡയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനഡയനി 19-4-2017-ല് കകേഡഴനികക്കഡടെയ് ജനിലഡ കേളക്ടരക്കയ്
നനിരകദ്ദശഎ നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. കേമനനിയഡടെ പുനരുദഡരണഎ സഎബന്ധനിചയ് മനനിസഭഡതലത്തനില്
തലീരുമഡനഡമടുക്കുന്നെതനിനയ്  ആറയ്  മഡസഡത്ത സമയമഡവശഖ്യഡപട്ടുഡകേഡണയ്  സഹകക്കഡടെതനിയനില്
27-4-2017-നയ്  ഇടെക്കഡല  സതഖ്യവഡങ്മൂലവഎ  ഫയല്  ഡചേയനിട്ടുണയ്.  കകേഡടെതനി
ഉത്തരവനിനുകൂടെനി വനികധയമഡയനി ഇക്കഡരഖ്യഎ ഗഗൗരവപൂരവ്വഎ പരനിഗണനിക്കുന്നെതഡണയ്.

(6) ഡചേലഡനഎ ഫനിഷനിഎഗയ് ഹഡരബര

ശലീ  .   ഡകേ  .   ഡജ  .   മഡകനി: സര, ഡചേലഡനഎ എന്നെ മതഖ്യഡത്തഡഴനിലഡളനി ഗഡമത്തനിഡല
മുടെങനിക്കനിടെക്കുന്നെ ഫനിഷനിഎഗയ്  ഹഡരബറനിഡന്റെ പണനി പൂരത്തലീകേരനിചയ്  കേമലീഷന ഡചേയ്യഡന
കവണനിയഡണയ്  ഇഗൗ സബ്മനിഷന അവതരനിപനിക്കുന്നെതയ്.  2007-ല് എല്.ഡെനി.എഫയ്.
സരക്കഡരനിഡന്റെ  കേഡലത്തയ്  G.O.(Rt)  579/2007/F&PD ഉത്തരവയ്  മുകഖനയഡണയ്
എറണഡകുളഎ ജനിലയനിഡല ഡചേലഡനത്തയ് ആദഖ്യമഡയനി ഒരു ഫനിഷയ്  ലഡന്റെനിഎഗയ് ഡസന്റെര
നനിരമനിക്കുന്നെതനിനയ് ഉത്തരവഡയതയ്.  ഡചേറനിയ ഒരു കലലഹഡള്, രണ്ടുവശവഎ സലീകവഡെയ്
ആന്റെയ്  ലലീകവഡെയ്,  120  മലീറര  നലീളത്തനിലള്ള  പുലനിമുട്ടുഎ  നനിരമനിക്കുന്നെതനിനഡണയ്
ഉകദ്ദശനിചതയ്.  അതനുസരനിചയ് പ്രസ്തുത നനിരമഡണഎ പൂരത്തനിയഡക്കനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നെഡല്
ആയനിരക്കണക്കനിനയ് മതഖ്യഡത്തഡഴനിലഡളനികേള്ക്കയ് ഗണഎഡചേയ്യുന്നെ ഇഗൗ പ്രകദശത്തയ് ഒരു
ഫനിഷനിഎഗയ്  ഹഡരബറനിഡന്റെ  ആവശഖ്യകേത  അന്നെഡത്ത  ഇടെതുപക്ഷ  സരക്കഡര
മനസനിലഡക്കനിയനിരുന.  600-ല്പരഎ  നഡടെന  കതഡണനികേളഎ  120  യനവല്കൃത
കബഡട്ടുകേളഎ ഇഗൗ കമഖലയനിലഡണന്നെഡണയ് കേണക്കുകേള് വനിലയനിരുത്തുന്നെതയ്.  തുടെരന്നെയ്
2009-ഡല G.O.(Rt) 317/2009/F&PD  ഉത്തരവയ് പ്രകേഡരഎ നബഡരഡെനിഡന്റെ പദതനിയനില്
ഉള്ഡപടുത്തനി ഒരു ഫനിഷനിഎഗയ് ഹഡരബര നനിരമനിക്കുന്നെതനിനയ് അന്നെഡത്ത ഇടെതുപക്ഷ
സരക്കഡര ഉത്തരവയ്  നല്കേനി.  30  കകേഡടെനി  രൂപയഡടെ  പദതനിക്കഡണയ്  ഭരണഡനുമതനി
നല്കേനിയതയ്.  നനിലവനിലള്ള പുലനിമുട്ടുകേള്  (ഒഡരണ്ണഎ  500  മലീറര,  മഡറഡഡരണ്ണഎ  30  മലീറര)
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ദലീരഘനിപനിക്കുകേയഎ  വഡരഫയ്,  കലലഎ  ഡചേയ്യുന്നെ ഹഡള്,  വല  നന്നെഡക്കുന്നെതനിനുള്ള ഹഡള്,
വഡഹനങള് പഡരക്കയ്  ഡചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള സഗൗകേരഖ്യഎ,  കടെഡയയ് ഡലറയ്  സഗൗകേരഖ്യഎ  ഉള്ഡപഡടെ
ഇതനില്  വനിഭഡവന  ഡചേയനിരുന.  2009-ല്ത്തഡന്നെ  സലഡമടുപയ്  ആരഎഭനിഡചങനിലഎ
നഡളനിതുവഡര സലമുടെമകേള്ക്കയ് പൂരണ്ണമഡയനി തുകേ ലഭനിചനിടനില.  മൂന്നെയ്  വരഷഎ ഡകേഡണയ്
പൂരത്തലീകേരനികക്കണതഡയ  ഹഡരബര  നഡളനിതുവഡര  പൂരത്തനിയഡക്കനിയനിടനില.  മതഖ്യ
ഡതഡഴനിലഡളനികേള്ക്കയ്  തങളഡടെ വലയനില് കുടുങനിയ മതഖ്യഡത്ത സുരക്ഷനിതമഡയനി ലഡന്റെയ്
ഡചേയ്യനിക്കുന്നെതനിനുഎ വനില്ക്കുന്നെതനിനുഎ കേഴനിയന്നെ ഇഗൗ ഹഡരബര കേമലീഷന ഡചേയഡല്
ഡചേലഡനഎ  പ്രകദശഡത്ത  ഡതഡഴനിലനിലഡയ്മയയ്  ഏഡറക്കുഡറ  പരനിഹഡരമഡകുഎ.  എന്നെഡല്
കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  കേഡലത്തയ്  നബഡരഡെയ്  അനുവദനിച  30  കകേഡടെനി  രൂപ
ലഡപഡക്കനിയതുകേഡരണഎ ആ  പ്രവൃത്തനി  പൂരത്തനിയഡക്കഡന കേഴനിഞ്ഞെനില.  ഹഡരബറനിഡന്റെ
അവകശഷനിക്കുന്നെ  പ്രവൃത്തനികേള്  പൂരത്തനിയഡക്കുന്നെതനിനുഎ  സലഡമടുത്തവരക്കയ്
സരക്കഡര  നനിശയനിച  തുകേ  ഡകേഡടുത്തുതലീരക്കുന്നെതനിനുഎ  അതനിനഡവശഖ്യമഡയ  തുകേ
സരക്കഡര ഫണനില്നനിന്നെയ്  അനുവദനിചയ്  ഡചേലഡനഎ  ഫനിഷനിഎഗയ്  ഹഡരബര കേമലീഷന
ഡചേയ്യുന്നെതനിനഡവശഖ്യമഡയ നടെപടെനികേള് എത്രയഎകവഗഎ സത്വലീകേരനിക്കണഡമനഎ അഭഖ്യരത്ഥനിക്കുന. 

മതഖ്യബന്ധനവഎ  ഹഡരബര  എഞ്ചേനിനലീയറനിഎഗഎ  കേശുവണനി  വഖ്യവസഡയവഎ
വകുപ്പുമനനി  (ശലീമതനി  ഡജ  .    കമഴയ് സനിക്കുടനി  അമ  ):  സര,  ബഹുമഡനഡപട  അഎഗഎ
പറഞ്ഞെതുകപഡഡല  2007-ലഡണയ്  ഡചേലഡനഎ  ഫനിഷനിഎഗയ്  ഹഡരബറനിഡന്റെ  പണനി
തുടെങനിയതയ്.  എന്നെഡല് അന്നെയ് ഹഡരബറഡയനിടല,  ഒരു  ലഡന്റെനിഎഗയ് ഡസന്റെറഡയനിടഡണയ്
തുടെങനിയതയ്.  സുനഡമനി പുനരധനിവഡസ പദതനിയനില്ഡപടുത്തനി 500 ലക്ഷഎ രൂപയഡടെ
ഒരു  പദതനിക്കഡണയ്  അന്നെയ്  തുടെക്കഎ  കുറനിചതയ്.  120  മലീറര  നലീളത്തനിലള്ള  രണയ്
പുലനിമുട്ടുകേള്  2009-ല്  പൂരത്തലീകേരനിച.  എന്നെഡല്  അതുഡകേഡണ്ടുമഡത്രഎ  വരദനിച
ഡതഡഴനിലഡളനികേളഡടെ സഗൗകേരഖ്യങള്ക്കയ് പരഖ്യഡപമല  എനകേണ്ടുഡകേഡണഡണയ് 2010-ല്
നബഡരഡെനിഡന്റെ  RIDF-XV-ല് ഉള്ഡപടുത്തനി  29.90  കകേഡടെനി  രൂപയഡടെ  കപ്രഡജക്ടയ്
രണഡമതയ് വലീണ്ടുഎ അനുവദനിപനിച.  അതനിഡന്റെ ഭഡഗമഡയനി വടെകക്ക പുലനിമുടയ് 500 മലീറര
നലീളവഎ ഡതകക്ക പുലനിമുടയ് 30 മലീറര നലീളത്തനിലഎ വരദനിപനിക്കഡന കേഴനിഞ.  എന്നെഡല്
അതനികനഡടെനുബന്ധമഡയനിട്ടുള്ള 100  മലീറര വഡരഫയ്,  കലലഹഡള്,  കലഡക്കര റൂഎ,  ഡനറയ്ഡമയനിഎഗയ്
ഡഷഡെയ്,  കടെഡയയ് ഡലറയ് കബഡക്കയ്,  കേഖ്യഡന്റെലീന,  കഡെഡരഡമടനി,  അഡനിനനികസ്ട്രേറലീവയ് കബഡക്കയ്,
ഡഡഡ്ജനിഎഗയ് തുടെങനിയ കേഡരഖ്യങള്ക്കയ് 130.23 ആര ഭൂമനി ആവശഖ്യമുണയ്. ആ സലഎ
ഏഡറടുക്കുന്നെ  കേഡരഖ്യത്തനില്  വരുന്നെ  കേഡലതഡമസമഡണയ്  ഇതുവഡരയഎ  ആ  പദതനി
പൂരത്തലീകേരനിക്കഡനഡവഡത്തതയ്.  സലകമഡറടുപനിനുള്ള നടെപടെനിക്രമഎ  2009-ല് തുടെങനിയതഡണയ്.
2012-ല്  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  ഭരണഡനുമതനി  ഡകേഡടുത്തു.  9  ഭൂവടെമകേള്  അനുമതനി
നല്കേഡത്തതുഡകേഡണഡണയ് ഇതുവഡരയഡയനി ഭൂമനി ഏഡറടുക്കഡന കേഴനിയഡത്തതയ്, ഡഡപസ
ഡകേഡടുക്കഡത്തതുഡകേഡണല.  ഇഗൗ  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  വന്നെതനിനുകശഷഎ  വലീണ്ടുഎ  ഇഗൗ
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പ്രശ്നങള് ചേരച ഡചേയ്യുകേയഎ കറഡഡെനിഡന്റെ അഡഡലന്റെയ് ഡമന്റെനില് മഡറഎ വരുത്തുകേയഎ ഡചേയ.
ഇനനി  ഒരഡളഡടെ  ഭൂമനി  മഡത്രഎ  ഏഡറടുത്തഡല്  മതനിഡയന്നെ  തരത്തനില്  മഡറഎ  വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
അതനിഡന്റെ ഭഡഗമഡയനി 11-1-2017-ല് ഫനിഷറലീസയ് പ്രനിനസനിപല് ഡസക്രടറനിയഡടെ കചേഎബറനില്
വചയ്  സലഎ  എഎ.എല്.എ.,  പഞ്ചേഡയത്തയ്  ഡഡവസയ്  പ്രസനിഡെന്റെയ്,  മറയ്  ബന്ധഡപട
ഉകദഖ്യഡഗസര എന്നെനിവരുഡടെ  ഒരു  കയഡഗഎ  കചേരുകേയണഡയനി.   ഇഗൗ  കയഡഗത്തനില്
ഡതക്കുഭഡഗത്തുകൂടെനിയള്ള പുതനിയ പ്രകവശനപഡതയ്ക്കുകവണനി മഡറഡരു ഡപ്രഡകപഡസല്
പരനിഗണനിക്കുകേയഎ ആയതനിനപ്രകേഡരഎ പ്രകവശന പഡതയ്ക്കുകവണനി പുതുതഡയനി ഏഡറടുകക്കണ
സലത്തനിഡന്റെ വനിശദഡഎശങള് ഉള്ഡപടുത്തനി അകപക്ഷ ജനിലഡ കേളക്ടരക്കയ് സമരപനിചനിട്ടുണയ്.
ലഡന്റെയ്  അകേത്വനിസനിഷന  ഓഫലീസറഡയനി  ഡസഷഖ്യല്  തഹസനില്ദഡര,  ജനി.സനി.ഡെനി.എ.,
(എറണഡകുളഎ) ഡയ  ജനിലഡ കേളക്ടര തലീരുമഡനനിചനിട്ടുണയ്. അതഖ്യഡവശഖ്യമുള്ള ആളകേഡള
ഡകേഡടുത്തനിട്ടുഡണന്നെഡണയ് ഞെഡന മനസനിലഡക്കുന്നെതയ്. ഇനനിയനികപഡള് അതനിനുള്ള വനില
നനിശയനിക്കഡനഡണയ്  കേളക്ടഡറ  ചുമതലഡപടുത്തനിയതയ്.  RIDF-XV-ല്  2010-ല്  അപ്രൂവയ്
ഡചേയ  കപ്രഡജക്ടയ്  31-12-2016  ആയകപഡകഴയ്ക്കുഎ  അതനിഡന്റെ  കേഡലഡവധനി  കേഴനിഞ.
നബഡരഡെയ് എകയ്ഡറനഷന തന്നെനിട്ടുമനില.  ഇകപഡഴുള്ള പ്രശ്നഎ, ലഡന്റെയ് അകേത്വനിസനിഷന നടെപടെനി
പൂരത്തലീകേരനിചക്കഴനിഞ്ഞെഡല്  ഇഗൗ  പ്രവൃത്തനി  പൂരത്തലീകേരനിക്കണഡമങനില്  പുതുതഡയനി
പദതനി  അഎഗലീകേരനികക്കണതുണയ്.  ഒനകേനില്  സഎസഡന  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  ബജറനികലഡ
അഡലങനില് ഇഗൗ വരഷഡത്ത നബഡരഡെനിഡന്റെ സലീമനികലഡ ഉള്ഡപടുത്തഡനഡണയ് ഞെങള്
ആഗഹനിക്കുന്നെതയ്. എനഡയഡലഎ എഎ.എല്.എ. പറഞ്ഞെതുകപഡഡല ഇതയ് അടെനിയനരമഡയനി,
മുനഗണനഡക്രമത്തനില് തഡന്നെ ഡചേയ്യഡനഡണയ് ഗവണ്ഡമന്റെയ് ഉകദ്ദശനിക്കുന്നെതയ്.  ഡഡഡ്ജനിഎഗയ്
ഒരഡഴ്ച ഡകേഡണയ് തുടെങഡനഡണയ് ഉകദ്ദശനിക്കുന്നെതയ്.  അവനിഡടെ അടെനിയനരമഡയനി ഡഡഡ്ജനിഎഗയ്
നടെത്തനിയഡല് തഡന്നെ റഫയ്  സലീസണ് വരുകമഡകഴയ്ക്കുഎ  ഡതഡഴനിലഡളനികേള്ക്കയ് വള്ളഎ
അടുപനിക്കഡന പറ്റുഎ.  മറ്റുള്ള വരക്കുകേളഡയ വഡരഫയ്,  മറയ് അനുബന്ധ സഗൗകേരഖ്യങളഡടെയഎ
കേഡരഖ്യത്തനില് പുതുതഡയനി  ഒരു പദതനി അനുവദനിചഡചേകയ്യണ കേഡരഖ്യമഡണയ്  ഇകപഡള്
നനിലവനിലള്ളതയ്.  അതനിനഡവശഖ്യമഡയ അടെനിയനര നടെപടെനി സത്വലീകേരനിക്കുഎ.

(7) പഡഠപുസകേ വനിതരണഎ

ശലീ  .    എഎ  .    ഉമര:  സര,  സഎസഡനത്തയ് ഓണപരലീക്ഷയയ് മുമതഡന്നെ പഡഠപുസകേങള്
വനിതരണഎ ഡചേയ്യുന്നെതനിനുഎ മുനകേഡലങളനിഡല കേഡലതഡമസഎ ഒഴനിവഡക്കുന്നെകതഡഡടെഡപഎ
പഡഠപുസകേ വനിതരണത്തനിഡല അപഡകേതകേള് ശഡശത്വതമഡയനി പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുഎ
നടെപടെനി സത്വലീകേരനിക്കണഎ.  കപപര പരകചസയ് നടെപടെനികേളനിലണഡകുന്നെ കേഡലതഡമസഎ,
യഥഡസമയഎ  ഇനഡെന്റെനിഎഗയ്  നല്കേഡഡത  വരുന്നെതുഡകേഡണ്ടുള്ള  പ്രയഡസങള്
പഡഠപുസകേ  അചടെനിയനിലഎ  വനിതരണത്തനിലഎ  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള  സമയത്തയ്  തഡന്നെ
പൂരത്തലീകേരനിക്കഡന  കേഴനിയഡത്തതയ്  കേണക്കനിഡലടുത്തയ്,  മുനകേഡല  അനുഭവങഡള
മുനനനിരത്തനി സ്കൂള് തുറക്കുകമഡള്ത്തഡന്നെ പഡഠപുസകേ വനിതരണഎ പൂരത്തനിയഡക്കഡന
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നടെപടെനി  സത്വലീകേരനിക്കണഎ.  കേഴനിഞ്ഞെ  അദഖ്യയന  വരഷഎ  പഡഠപുസകേ  വനിതരണഎ
സമയബന്ധനിതമഡയനി  പൂരത്തലീകേരനിക്കഡന കേഴനിഞ്ഞെനിടനില എനള്ളതയ്  വസ്തുതയഡണയ്.
നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടെഡത്ത  കചേഡദഖ്യത്തനിനയ്  അങയ്  നല്കേനിയ  മറുപടെനിയനില്  2016  കമയയ്
31-നയ് മുമയ് പ്ലൈസയ് ടു പഡഠപുസകേങള് 80 ശതമഡനവഎ പ്ലൈസയ് വണ് പഡഠപുസകേങള്
60 ശതമഡനവഎ മഡത്രമഡണയ് വനിതരണഎ ഡചേയനിട്ടുള്ളതയ് എന്നെഡണയ് പറയന്നെതയ്.  എന്നെയ്
പറഞ്ഞെഡല് ബഡക്കനിയള്ള പഡഠപുസകേങള് വനിതരണഎ  ഡചേയ്യുന്നെ കേഡരഖ്യത്തനിലഡണയ്
എലഡവരഷവഎ  കേഡലതഡമസമുണഡകുന്നെതയ്.   ഇവനിഡടെ  പ്ലൈസയ്  ടു  പഡഠപുസകേത്തനിഡന്റെ
കശഷനിക്കുന്നെ 20 ശതമഡനവഎ പ്ലൈസയ് വണ് പഡഠപുസകേത്തനിഡന്റെ കശഷനിക്കുന്നെ 40 ശതമഡനവഎ
വനിതരണഎ ഡചേയ്യുന്നെതനില് കേഡലതഡമസമുണഡയനിട്ടുണയ്. അത്തരഎ പ്രശ്നങള് പരനിഹരനിക്കഡനഡണയ്
സരക്കഡര  ശമനികക്കണതയ്.  മഡത്രമല  2016-17  അദഖ്യയന  വരഷത്തനില്  28892200
പഡഠപുസകേങള്  ഒന  മുതല്  പത്തയ്  വഡരയള്ള  ക്ലഡസ്സുകേളനികലയയ്  അചടെനിക്കഡന
ഓരഡെര നല്കേനി.  എന്നെഡല് സ്കൂള് തുറക്കുന്നെതനിനുമുമയ് ഒന മുതല് പത്തയ് വഡരയള്ള
ക്ലഡസ്സുകേളനിഡല  19221029  പഡഠപുസകേങള്  മഡത്രമഡണയ്  വനിതരണഎ  ഡചേയ്യഡന
കേഴനിഞ്ഞെതയ്.  അതഡയതയ്  അചടെനിക്കഡന  ഓരഡെര നല്കേനിയ പഡഠപുസകേത്തനിഡന്റെയഎ
വനിതരണഎ ഡചേയ പുസകേത്തനിഡന്റെയഎ എണ്ണത്തനില് 96 ലക്ഷത്തനിഡന്റെ വഖ്യതഖ്യഡസമുണയ്.
കൂടെഡഡത കേഴനിഞ്ഞെ വരഷഎ 26-7-2016, 27-6-2016 തുടെങനിയ തലീയതനികേളനില് അങയ്
തഡന്നെ വനിളനിചകൂടനിയ ഡെനി.ഡെനി.ഇ.-മഡരുഡടെ കയഡഗത്തനില് പഡഠപുസകേങളഡടെ കേണക്കയ്
പരനികശഡധനിചകപഡള്  ആവശഖ്യമനിലഡത്ത  പല  കകേന്ദ്രങളനിലഎ  പഡഠപുസകേങള്
ഡകേടനിക്കനിടെക്കുന്നെതഡയഎ ചേനില സലങളനില് പുസകേങള് ഇലഡത്തതഡയനിട്ടുമുള്ള റനികപഡരട്ടുകേള്
കേഡണഡന  സഡധനിചനിട്ടുണയ്.  അതുഡകേഡണയ്  ഇത്തരത്തനില്   വനിതരണത്തനിഡല  അപഡകേതകേള്
പരനിഹരനിചഡകേഡണയ് അടുത്ത അദഖ്യയന വരഷഎ ആരഎഭനിക്കുകമഡള് തഡന്നെ പഡഠപുസകേങള്
സ്കൂളകേളനില്  എത്തനിക്കഡനുള്ള  കേരശനമഡയ  നടെപടെനിയണഡകേണഡമന്നെഡണയ്  എനനിക്കയ്
അഭഖ്യരത്ഥനിക്കഡനുള്ളതയ്.   

(അദഖ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സലീക്കര)

വനിദഖ്യഡഭഖ്യഡസ  വകുപ്പുമനനി  (ഡപ്രഡഫ  .    സനി  .    രവലീന്ദ്രനഡഥയ്)  :  സര,  2017 -18
അദഖ്യയനവരഷഎ  1  മുതല്  10  വഡരയള്ള  ക്ലഡസ്സുകേളനികലക്കുള്ള  പഡഠപുസകേങള്
കപജുകേളടെനിസഡനത്തനില് ഒന മുതല് മൂന്നെയ്  കവഡളഖ്യങളഡയനി  അചടെനിച നല്കുവഡനഡണയ്
തലീരുമഡനനിചനിട്ടുളളതയ്.  പ്രസ്തുത തലീരുമഡനഎ പ്രകേഡരഎ പഡഠപുസകേ അചടെനി ആരഎഭനിക്കുന്നെതനിനയ്
കവണനി tentative  print  order  6-9-2016-നയ്  ഡകേ.ബനി.പനി.എസയ്.-നയ്  നല്കുകേയഎ
അവര  അചടെനി  ആരഎഭനിക്കുകേയഎ  ഡചേയനിട്ടുണയ്.  തുടെരന്നെയ്  സ്കൂളകേളനില്നനിന്നെയ്  ആവശഖ്യമഡയ
പഡഠപുസകേങളഡടെ എണ്ണഎ കശഖരനിചതനിനപ്രകേഡരഎ തഡഡഴപറയന്നെ പഡഠപുസകേങള്
അചടെനികക്കണതഡയനി  കേണക്കഡക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഒന്നെഡഎ  കവഡളഖ്യഎ  -28669591  എണ്ണഎ,
രണഡഎ  കവഡളഖ്യഎ-24720262  എണ്ണഎ,  മൂന്നെഡഎ  കവഡളഖ്യഎ-751475  എണ്ണഎ
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പഡഠപുസകേങളഎ  അചടെനികക്കണതഡയനിട്ടുണയ്.  ഇതനുസരനിചയ്  ഡകേ.ബനി.പനി.എസയ്.-നയ്
27 -12-2016-നയ്  അനനിമ  അചടെനി  ഉത്തരവയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  2017-18  അദഖ്യയന
വരഷത്തനിഡല  9,  10 ക്ലഡസ്സുകേളനികലയ്ക്കുളള  ഒന്നെഡഎ  കവഡളഖ്യഎ  പഡഠപുസകേങള്  2017
ഏപ്രനില് 20-നയ് മുമഎ ഒന്നെയ് മുതല് എടയ് വഡരയളള ക്ലഡസ്സുകേളനിഡല പഡഠപുസകേങള്
2017  കമയയ്  20-നയ്  മുമഎ  അചടെനിചയ്  സ്കൂള് ഡസഡഡഡസറനികേളനില് എത്തനിക്കുന്നെതനിനയ്
കവണനിയള്ള നനിരകദ്ദശമഡണയ് ഡകേ.ബനി.പനി.എസയ്.-നയ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  നനിലവനില് ഒന്നെഡഎ
കവഡളഖ്യഎ  പഡഠപുസകേങളഡണയ്  അചടെനിചയ്  വനിതരണഎ  നടെത്തനിവരുന്നെതയ്.  പഡഠപുസകേങള്
അചടെനിക്കുന്നെതനിനയ് കവണനിയള്ള കപപര വഡങ്ങുന്നെതനിനയ് ആവശഖ്യമഡയ തുകേ ഡപഡതുവനിദഖ്യഡഭഖ്യഡസ
വകുപയ്  ഡകേ.ബനി.പനി.എസയ്.-നയ്  മുനകൂറഡയനി  അനുവദനിചയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ജനിലഡതലത്തനില്
ഉകദഖ്യഡഗസഡര  നനിയമനിചഡകേഡണയ്  വനിതരണഎ  കേഡരഖ്യക്ഷമമഡക്കുന്നെതനിനുളള  നടെപടെനികേള്
സത്വലീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ജനിലഡതലത്തനില്  കുറമറരലീതനിയനില്  പഡഠപുസകേ  വനിതരണഎ
നടെത്തുന്നെതനിനഡയനി  വനിദഖ്യഡഭഖ്യഡസ ഉപഡെയറക്ടരമഡരുഡടെ  കമല്കനഡടത്തനില് അതഡതയ്
വനിദഖ്യഡഭഖ്യഡസ ഓഫലീസരമഡരക്കയ് പഡഠപുസകേ വനിതരണ പരനികശഡധനയ്ക്കുളള നനിരകദ്ദശഎ
നല്കുകേയഎ  അവകലഡകേനഎ  നടെത്തനി  പരഡതനികേള്  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുകവണ
ചുമതലയഎ ഇ-കമഡണനിററനിഎഗയ്  സഎവനിധഡനവഎ  ഏരഡപടുത്തനിയനിട്ടുമുണയ്.  11,  12  ക്ലഡസ്സുകേളനിഡല
പഡഠപുസകേങളഡടെ  അചടെനിയഡടെ  വനിതരണഎ  സനി-ആപ്റനിഡനയഡണയ്  ചുമതലഡപടു
ത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്. 12-ാം ക്ലഡസനിഡല പഡഠപുസകേങളഡടെ വനിതരണഎ എലഡ ജനിലകേളനിലഎ
ആരഎഭനിചയ് കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ്.  ഇപ്രകേഡരഎ 2017-18 അദഖ്യയന വരഷഎ ആരഎഭനിക്കുന്നെതനിനയ് മുമയ്
തഡന്നെ  പഡഠപുസകേങള്  സ്കൂളകേളനില്  എത്തനിക്കുന്നെതനിനുളള  എലഡ  നടെപടെനികേളഎ
ഇതനികനഡടെകേഎ സത്വലീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(8) ധനസഹഡയഎ

ശലീ  .    ഡകേ  .    വനി  .    വനിജയദഡസയ് :  സര,  കകേഡങഡടെയ്  നനികയഡജകേമണ്ഡലത്തനിഡല

കേഡഞ്ഞെനിരപ്പുഴ പഞ്ചേഡയത്തനില് ഇരുമകേകചഡലയനില് വടവനിനഡല് വലീടനില് തഡമസനിക്കുന്നെ

58 വയസ്സുളള കടെഡമനി കജഡസഫയ് 26-4-2017-നയ് തഡന്റെ അചഡന്റെ പറമനില്വചയ് ആനയഡടെ

ചേവനിട്ടുഎ കുത്തുകമറയ് മരണഡപട്ടു.  മരണഡപട ആള്ക്കയ് നഡലയ് സകഹഡദരനഡരുഎ രണയ്

സകഹഡദരനിമഡരുഎ  ഉണയ്.  അചനുഎ  അമയഎ  ഇകപഡഴുഎ  ജലീവനിചനിരനിപ്പുണയ്.  ഡചേറുകേനിടെ

റബര കേരഷകേനഡയ കടെഡമനി  കജഡസഫനിനയ്  പരമഡവധനി  ധനസഹഡയഎ ലഭഖ്യമഡക്കഡന

ആവശഖ്യമഡയ നടെപടെനികേള് സത്വലീകേരനിക്കണഎ.  അതുകപഡഡല പഡമനകതഡടെയ്,  കേഡഞ്ഞെനിരപ്പുഴ

തുടെങനിയ പ്രകദശങളനില് കേഡട്ടുമൃഗങളഡടെ വരവനിഡന തടെയന്നെ കേമനികവലനി ഡകേട്ടുന്നെതയ്

ഇകപഡള്  പൂരണ്ണമഡയഎ  നനിരത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  ഇതയ്  പുനരഡരഎഭനിക്കുന്നെതനിനയ്

ആവശഖ്യമഡയ ഫണയ് അനുവദനിക്കണഡമന്നെയ് വനിനയപൂരവ്വഎ അഭഖ്യരത്ഥനിക്കുന. 
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വനവഎ മൃഗസഎരക്ഷണവഎ മൃഗശഡലകേളഎ വകുപ്പുമനനി (ശലീ  .   ഡകേ  .   രഡജു  ) : സര,
മണ്ണഡരക്കഡടെയ് തഡലൂക്കയ്,  കഫഡറസ്റ്റയ് ഡെനിവനിഷനനില് മണ്ണഡരക്കഡടെയ് കറഞ്ചേനില്ഡപട പഡലക്കയഎ
കഫഡറസ്റ്റയ്  കസ്റ്റഷന പരനിധനിയനിഡല ഇരുമകേകചഡല ഡചേളളനികത്തഡടെയ്  ഭഡഗത്തയ്  26 -4 -2017-നയ്
വടവനിനഡല് വലീടനില് കടെഡമനി കജഡസഫയ് കേഡടഡനയഡടെ കുകത്തറയ് മരണഡപട്ടു.  സഎഭവഎ
അറനിഞ്ഞെയടെന തഡന്നെ മണ്ണഡരക്കഡടെയ്  ഡെനിവനിഷന കഫഡറസ്റ്റയ് ഓഫലീസറുഡടെ കനതൃതത്വത്തനില്
വനഎ  വകുപയ്  ജലീവനക്കഡര  സലഡത്തത്തനി  മൃതകദഹഎ  പരനികശഡധനിക്കുകേയഎ  തുടെര
നടെപടെനികേള് സത്വലീകേരനിക്കുകേയഎ ഡചേയ.  പകരതഡന്റെ പനിതഡവനിഡന്റെ കപരനിലളള കുടുഎബസത്വത്തഡയ
അകഞ്ചേക്കകറഡളഎ  വരുന്നെ  കൃഷനിയനിടെത്തഡണയ്  മൃതകദഹഎ  കേഡണഡപടതയ്.  പ്രസ്തുത
സലത്തുനനിന്നെയ്  ഡതഡടടുത്ത  വനഭൂമനിയഡയ  ആനക്കരണഎ  മലവഡരത്തനികലയയ്
500 മലീറകറഡളഎ  ദൂരമുണയ്.  വനഭൂമനിക്കുഎ  മൃതകദഹഎ  കേഡണഡപട  സലത്തനിനുഎ
ഇടെയനിലളള സലങള് മുഴുവന വനിവനിധ  ആളകേളഡടെ  ഡഡകേവശ ഭൂമനിയഡഡണങനിലഎ
ആള്പഡരപനിലഡത്ത  റബര  കതഡടങളഡണയ്.  പകരതഡന്റെ  തറവഡടെയ്  വലീടനില്നനിന്നെയ്
200  മലീറര  അകേഡല  ആരഡലഎ  ശദനിക്കഡപടെഡത്ത  ഭഡഗത്തഡണയ്  മൃതകദഹഎ
കേഡണഡപടതയ്.  പുലരഡച  ആകറകേഡല്  മണനിക്കയ്  ഡതഡടടുത്ത  റബര  കതഡടത്തനില്
ടെഡപനിഎഗനിനഡയനി കപഡയ കജഡസഡണയ് മൃതകദഹഎ കേണതയ്.  മൃതകദഹത്തനില് ഡനഞ്ചേനിനയ്
തഡഡഴ ഇടെതുഭഡഗത്തഡയനി ആനയഡടെ ഡകേഡമയ് കുത്തനിയനിറങനിയ  മുറനിവണയ്.  പ്രസ്തുത
മുറനിവനിലൂഡടെ  ആനരഡവയവങള്  പുറകത്തയയ്  വന്നെ  നനിലയനിലഎ  രകഎ  ഒഴുകേനി  ഉണങനിയ
നനിലയനിലഎ കേഡണഡപട്ടു.  കൂടെഡഡത ശരലീരത്തനിലഎ ഡഡകേ കേഡലകേളനിലഎ അങനിങഡയനി
ഉരഞ്ഞെ  പഡടുകേളഎ  മുറനിവകേളഎ  കേഡണഡപട്ടു.  മണ്ണഡരക്കഡടെയ്  കപഡലലീസയ്  സബയ്
ഇനഡസക്ടറുഎ  സഎഘവഎ  സലഡത്തത്തനി  കമല്  നടെപടെനികേള്  സത്വലീകേരനിച.
കപഡസ്റ്റുകമഡരടത്തനിനുഎ  പ്രഡഥമനികേ  ഡചേലവകേള്ക്കുമഡയനി  ടെനിയഡഡന്റെ  ബന്ധുക്കള്ക്കയ്
10,000  രൂപ  ആശത്വഡസ  ധനസഹഡയമഡയനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  വനഖ്യമൃഗ  ആക്രമണത്തനില്
ഡകേഡലഡപടുന്നെവരുഡടെ  ആശനിതരക്കയ്  നനിയമഡനുസൃതഎ  അഞ്ചേയ്  ലക്ഷഎ  രൂപയഡണയ്
ഇകപഡള് നഷപരനിഹഡരമഡയനി നല്കേനിവരുന്നെതയ്. 26-4-2017-നയ് മരണഡപട കടെഡമനി കജഡസഫയ്
വടവനിനഡല് എന്നെ ആളനിഡന്റെ അനനരഡവകേഡശ സരടനിഫനിക്കറയ് അടെനിയനരമഡയനി വഡങ്ങുവഡനുഎ
അതയ്  ലഭനിചഡല്  ഉടെന  തഡന്നെ  ബഡക്കനി  തുകേ  ടെനിയഡഡന്റെ  അനനരഡവകേഡശനികേള്ക്കയ്
നല്കേഡനുള്ള  നനിരകദ്ദശഎ  ഉകദഖ്യഡഗസരക്കയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  പ്രകദശഡത്ത
കൃഷനിക്കുഎ  ജനജലീവനിതത്തനിനുഎ  വനഖ്യമൃഗങളനില്നനിന്നെയ്  സഎരക്ഷണഎ  നല്കുന്നെതനിനഡയനി
മണ്ണഡരക്കഡടെയ് റഡപനിഡെയ് ഡറകസഡണ്സയ് ടെലീഎ  (ആര.ആര.ടെനി.)  ഉഎ ബന്ധഡപട കസ്റ്റഷന
സ്റ്റഡഫഎ നനിരനരഎ പകടഡളനിഎഗഎ നടെത്തനിവരുനണയ്. പ്രസ്തുത ഭഡഗത്തുള്ള വനഡതനിരത്തനിയനില്
ഡഡവദദ്യുതനി  കവലനി  നനിരമനിക്കുന്നെതനിനഡയനി  പ്രകതഖ്യകേ നനികക്ഷപ പദതനി ആയനിട്ടുളള
കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉള്ഡപടുത്തനി  ശനിപഡരശ  സമരപനിചനിട്ടുള്ളതുഎ  ആയതനിഡന്റെ   തുടെര
പ്രവരത്തനങള് നടെനവരുന്നെതുമഡണയ്. ഡടെണര നടെപടെനികേള് പൂരത്തനിയഡയഡല് ഉടെന
ഡഡവദദ്യുതനി  കവലനി  നനിരമഡണഎ  ആരഎഭനിക്കുന്നെതഡണയ്.  വനഖ്യമൃഗങള്  കേഡടെനിനയ്
പുറകത്തയയ് ഇറങ്ങുന്നെതയ് സഎബന്ധനിചയ് ജനങള്ക്കയ് മുന്നെറനിയനിപയ് നല്കുന്നെതനിനഡയനി
early warning, SMS alert system തുടെങനിയവ ഇഗൗ സലങളനില് നടെപനിലഡക്കനിയനിട്ടുണയ്.
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VII  ക്രമപ്രശ്നഎ

കരഖകേള് കമശപ്പുറത്തയ് വയ്ക്കുന്നെതനിഡല കേഡലതഡമസഎ സഎബന്ധനിചയ്

ശലീ  .   ഷഡഫനി പറമനില് :  സര, റൂള്സയ്  ഒഡഫയ്  ഡപ്രഡസലീഡെദ്യുവറനിഡല  20-ാം
അദഖ്യഡയത്തനിഡല സകബഡരഡെനികനറയ് ഡലജനികസ്ലേഷനനിഡല കേഡരഖ്യമഡണയ് ഞെഡന ഇവനിഡടെ
ഉന്നെയനിക്കുന്നെതയ്. നമള് ഉണഡക്കുന്നെ ഡറഗകലഷനുകേള്, ചേടങള്, ഉപചേടങള്, ഡഡബലഡകേള്
മുതലഡയവഡയലഡഎ  ഭരണഘടെനയനികലഡ  പ്രസക  ആക്ടനികലഡ  നനിരകദ്ദശനിക്കഡപട
കേഡലയളവനികലയയ് നനിയമസഭ മുമഡഡകേ സമരപനികക്കണതഡണയ്.  എന്നെഡല്,  വഖ്യവസ
യനിലഡതനിരനിക്കുകേകയഡ കേഡലയളവയ്  നനിരകദ്ദശനിക്കഡപടെഡതനിരനിക്കുകേകയഡ ഡചേയ്യുന്നെനിടെത്തയ്
അങഡനയള്ള ഡറഗകലഷനുകേള്,  ചേടങള്,  ഉപചേടങള്,  ഡഡബലഡകേള് മുതലഡയവഡയലഡഎ
നനിയമസഭ മുമഡഡകേ പതനിനഡലയ് ദനിവസഡത്ത കേഡലയളവനികലയഡണയ് വയ്കക്കണതയ്.
സഭയനില് വയ്കക്കണതയ് പതനിനഡലയ്  ദനിവസകത്തയയ് ആഡണന്നെയ് പറയനഡണങനിലഎ
സഭയനില് ഇവ എത്തഡന അനനമഡയനി ഡഡവകുന്നെ സഡഹചേരഖ്യത്തനില് 1998 ഏപ്രനില്
8-നയ് ജനി.എ.ഡെനി. സരക്കുലര പുറഡപടുവനിക്കുകേയണഡയനി. ഇതനില് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നെ
കേടെലഡസുകേളഡടെ  laying-ഡന  സഎബന്ധനിചയ്  ചേനില  ഡഡഗഡെയ് ഡഡലനുകേള്  പുറഡപടുവനിചനിരുന.
കമശപ്പുറത്തയ് വയ്ക്കുന്നെ കേടെലഡസുകേള് സഭയനില് വയഡന കേഡലതഡമസഎ ഉണഡകുകമഡള്
ഡഡഗഡെയ് ഡഡലനനില്   reasons  convincing  to  the  house  for   delay  shall  be
recorded  in  the  statement  എന്നെയ്  വഖ്യകമഡയനി  പറയനണയ്.  ഇതനില്  പനിന്നെലീടെയ്
ബഹുമഡനഡപട  ഡചേയറുകേളഡടെ  റൂളനിഎഗയ്  ഉണഡയനി.  1998  ഡസപ്റഎബര  10-നയ്
ബഹുമഡനഡപട ഡചേയര നല്കേനിയ റൂളനിഎഗനില് പറയന്നെതയ്, All regulations,  rules,
sub rules, bye-laws etc. .......as required under Rule 166 (1) shall be made…
available for laying before the Assembly during the session immediately
succeeding the issuance ....... or within two months of the issuance.......…
റൂള്സയ്  ഓഫയ്  ഡപ്രഡസലീഡെദ്യുവറനില്  Annexure  1-ല്  17-ാാമഡത്ത  ഡെയറക്ഷനഡയനി
ബഹുമഡനഡപട ഡചേയര പറയന്നെതയ്,  In cases where there is a delay in laying
on  the  Table  ........the  Minister  concerned  shall  lay  on  the  Table,  a…
statement showing the reasons for such  delay  also........  ഇഗൗ കേഡലതഡമസഎ
വരനികേയഡഡണങനില്, ആ കേഡലതഡമസത്തനിനുളള കേഡരണഎ സഭയയ് convincing ആയനി
പ്രകേടെമഡകുന്നെ  കേഡലതഡമസപത്രനികേ  ഇതനികനഡഡടെഡപഎ  കമശപ്പുറത്തയ്  വയണഡമന്നെയ്
വഖ്യകമഡയനി ഡചേയറനിഡന്റെ റൂളനിഎഗയ്  നനിലനനില്ക്കുകേയഡണയ്.  എന്നെഡല് പല എസയ്.ആര.ഒ.-കേളഎ
സഭയനില് വരുകമഡള് അനനമഡയ കേഡലതഡമസഎ ഉണഡയനിട്ടുകപഡലഎ കേഡലതഡമസപത്രനികേ
ഇതനിനകേത്തയ് വരുന്നെനില എനള്ളതയ് വളഡര പ്രധഡനഡപട കേഡരഖ്യമഡണയ്.  ഇതുസഎബന്ധനിചയ്
ഇങഡന  കേഡലതഡമസപത്രനികേ  സമരപനിക്കഡഡത  ഡെനികല  ഉണഡയനി  കമശപ്പുറത്തയ്  വയ്ക്കുന്നെ
കേടെലഡസുകേഡള  സഎബന്ധനിചയ്  അങയഡടെ  ഭഡഗത്തുനനിന്നെയ്  ഒരു  റൂളനിഎഗയ്  ഉണഡകേണഡമന്നെയ്
അഭഖ്യരത്ഥനിക്കുന.
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റൂളനിഎഗയ്

മനി  .    സലീക്കര:  സഭഡ  നടെപടെനിക്രമങള്  സൂക്ഷ്മമഡയനി  പരനികശഡധനയയ്
വനികധയമഡക്കഡനുഎ  സഭയനില്  ഉന്നെയനിക്കഡനുഎ  തഡരതകമഖ്യന  പുതനിയ  ഒരഎഗഡമന്നെ
നനിലയനില് അങയ് കേഡണനിക്കുന്നെ ഒഗൗത്സുകേഖ്യഡത്ത അഭനിനന്ദനിക്കുന. ഇതയ് മഡതൃകേയഡക്കനി
മറയ് അഎഗങളഎകൂടെനി ഇത്തരഎ നനിലപഡടെയ് സത്വലീകേരനിക്കുന്നെതയ് നന്നെഡയനിരനിക്കുഎ.  

26-4-2017-നയ്  സഭയഡടെ  കമശപ്പുറത്തുവച  8  കരഖകേള്,  അവ  യഥഡസമയഎ
സഭയഡടെ കമശപ്പുറത്തയ് വയഡതനിരുന്നെതയ് സഎബന്ധനിച ഡെനികല കസ്റ്ററയ്ഡമന്റെയ് സഹനിതമല
വചതയ്  എന്നെഡണയ്  ശലീ.  ഷഡഫനി  പറമനില്  ഉന്നെയനിച  ക്രമപ്രശ്നത്തനിഡല  വനിഷയഎ.
ബഹുമഡനഡപട അഎഗഎ ഉന്നെയനിചതയ് പ്രധഡനഡപട ഒരു കേഡരഖ്യഎ തഡന്നെയഡണയ്. ഡചേയര
ഇക്കഡരഖ്യഎ  വനിശദമഡയനി  പരനികശഡധനിച.  14-7-2015  മുതല്  25-10-2016  വഡര
പ്രസനിദലീകേരനിക്കഡപട  8  എസയ്.ആര.ഒ.-കേള് 26-4-2017-നയ് മഡത്രമഡണയ് സഭയനില്
സമരപനിക്കഡപടതയ്.  ഇഗൗ എസയ്.ആര.ഒ.-കേളഡടെ കേഡരഖ്യത്തനില് അവ പുറഡപടുവനിചതുഎ
കമശപ്പുറത്തയ്  വയ്ക്കുന്നെതനിനഡയനി  നനിയമസഭഡ  ഡസക്രകടറനിയറനില്  ലഭഖ്യമഡക്കനിയതുഎ
സഭഡസകമളന കേഡലയളവനിലഡകണഡ,  കേഡലതഡമസ പത്രനികേ കവണതഡകണഡ എന്നെലീ
കേഡരഖ്യങള് സഎബന്ധനിചയ് ബന്ധഡപട വകുപ്പുകേളമഡയനി കേത്തനിടെപഡടുകേള് നടെത്തനിയനിരുന. 

ഇക്കഡരഖ്യത്തനില്  തലീരപ്പുണഡക്കഡന  വന്നെ  കേഡലതഡമസഎ  മൂലമഡണയ്  അവ
കമശപ്പുറത്തയ് വയഡന അധനികേ സമയഎ ആവശഖ്യമഡയനി വന്നെതയ്.  വകുപ്പുകേളനില്നനിനഎ
യഥഡസമയഎ  കരഖകേള്  നനിയമസഭഡ  ഡസക്രകടറനിയറനില്  ലഭഖ്യമഡയനിരുനഡവങനിലഎ
ചേനില  സഡകങതനികേ കേഡരഖ്യങളനിലണഡയ  സഎശയങള് ദൂരലീകേരനിക്കുന്നെതനിഡന്റെ  ഭഡഗമഡയനിടഡണയ്
കേഡലതഡമസമുണഡയഡതനഎ ഇക്കഡരഖ്യത്തനില് കബഡധപൂരവ്വമഡയ വലീഴ്ച ഉണഡയനിടനിഡലനഎ
കേഡണുന.

എന്നെനിരുന്നെഡലഎ ബഹുമഡനഡപട അഎഗഎ ചൂണനിക്കഡണനിചതുകപഡഡല സഭയഡടെ
കമശപ്പുറത്തയ് വയ്കക്കണ കരഖകേള് സഡകങതനികേ കേഡരണങളഡടെ കപരനില് കേഡലതഡമസഎ
വരുത്തനി സഭയഡടെ കമശപ്പുറത്തയ് വയ്ക്കുന്നെ പ്രവണത ഒരു കേഡരണവശഡലഎ അഎഗലീകേരനിക്കഡന
കേഴനിയന്നെതഡലന്നെയ് ഡചേയര ബന്ധഡപടവഡര  ഓരമഡപടുത്തുന.

VIII ധനകേഡരഖ്യഎ

2017-18 സഡമത്തനികേ വരഷകത്തക്കുള്ള ബജറനിഡല
ധനഡഭഖ്യരത്ഥനകേളനികനലള്ള ചേരചയഎ കവഡഡടടുപ്പുഎ

വഖ്യവസഡയവഎ  കസഡരട്സുഎ  യവജനകേഡരഖ്യവഎ  വകുപ്പുമനനി  (  ശലീ  .    എ  .    സനി  .
ഡമഡയലീന  ): സര,  വഖ്യവസഡയങള് എന്നെ  XXXVII-ാം നമര ധനഡഭഖ്യരത്ഥനയഡടെ
കപരനില് കേഡരഖ്യവനിവരപടനികേയനില് സൂചേനിപനിചനിട്ടുള്ള ലനിസ്റ്റനില് പ്രസ്തുത ധനഡഭഖ്യരത്ഥനകേള്ക്കുകനഡര
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ഏഴഡഎ  കകേഡളത്തനില്  യഥഡക്രമഎ  കേഡണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേകേള്  2017-18  സഡമത്തനികേ
വരഷഡത്ത ഡചേലവകേള് പൂരത്തലീകേരനിക്കുന്നെതനിനഡയനി അനുവദനിക്കണഡമന്നെ പ്രകമയഎ
ഞെഡന അവതരനിപനിക്കുന.

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി (  ശലീ  .    എഎ  .    എഎ  .    മണനി  ): സര, സവദദ്യുത പദതനികേള്
എന്നെ  XXXIX-ാം  നമര  ധനഡഭഖ്യരത്ഥനയഡടെ  കപരനില്  കേഡരഖ്യവനിവരപടനികേയനില്
സൂചേനിപനിചനിട്ടുള്ള ലനിസ്റ്റനില് പ്രസയത ധനഡഭഖ്യരത്ഥനകേള്ക്കുകനഡര ഏഴഡഎ കകേഡളത്തനില്
യഥഡക്രമഎ കേഡണനിചനിട്ടുള്ള തുകേകേള് 2017-18  സഡമത്തനികേ വരഷഡത്ത ഡചേലവകേള്
പൂരത്തലീകേരനിക്കുന്നെതനിനഡയനി അനുവദനിക്കണഡമന്നെ പ്രകമയഎ ഞെഡന അവതരനിപനിക്കുന.

ധനഡഭഖ്യ
രത്ഥന
നമര

ധനഡഭഖ്യരത്ഥ
നയഡടെ
കപരയ്

ബജറയ് എസ്റ്റനികമറയ് 2017-2018

14-3-2017-ല്
സഭയഡടെ കവഡടനിനയ്

സമരപനിച
ധനഡഭഖ്യരത്ഥന തുകേ

സഭയഡടെ കവഡടനിനയ്
സമരപനിക്കുന്നെ

ധനഡഭഖ്യരത്ഥനയഡടെ
തുകേ

റവനപ്യൂ
(രൂപ)

മൂലധനഎ
(രൂപ)

റവനപ്യൂ
(രൂപ)

മൂലധനഎ
(രൂപ)

ആഡകേ
(രൂപ)

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)

XXXVII വഖ്യവസഡയ
ങള്

131,52,10
,000

227,33,3
8,000

394,56,3
0,000

682,00,1
4,000.

1076,56,
44,000

XXXIX സവദദ്യുത
പദതനികേള്

36,18,75,
000

10,52,50,
000

108,56,2
6,000

31,57,50,
000

140,13,7
6,000

റവനപ്യൂവഎ  ഭവനനനിരമഡണവഎ വകുപ്പുമനനി  (  ശലീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന  ): സര,
ഞെഡന പ്രകമയങഡള പനിനഡങ്ങുന.

ധനകേഡരഖ്യവഎ കേയറുഎ വകുപ്പുമനനി (  കഡെഡ  .   ടെനി  .   എഎ  .   കതഡമസയ് ഐസകേയ്  ):  സര,
വഖ്യവസഡയങള്  എന്നെ  XXXVII-ാം  നമര  ധനഡഭഖ്യരത്ഥനകയയഎ  സവദദ്യുത
പദതനികേള്  എന്നെ  XXXIX-ാം  നമര  ധനഡഭഖ്യരത്ഥനകയയഎ  സഎബന്ധനിക്കുന്നെ
സബ്ജക്ടയ് കേമനിറനി റനികപഡരട്ടുകേളനിഡല ശനിപഡരശകേളനികനല് ചേടഎ  236(3)  പ്രകേഡരമുളള
പ്രസഡവന ഞെഡന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 
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ഖണ്ഡകനഡപകക്ഷപങള് 

ധനഡഭഖ്യരത്ഥന നമര XXXVII―വഖ്യവസഡയങള് 

(നയനനിരഡകേരണത്തനിനുള്ള ഡവടനിക്കുറയല്)

കഡെഡ  .    എഎ  .    ഡകേ  .    മുനലീര:  സര,  വഖ്യവസഡയങള് എന്നെ  XXXVII-ാം നമര
ധനഡഭഖ്യരത്ഥനയഡടെ  കപരനില്  വകേഡകേഡള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1076,56,44,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയഡയനി കുറവയ് ഡചേകയ്യണതഡണയ്. (നനിരമഡണ പ്രവരത്തനങള്ക്കയ് ആവശഖ്യമഡയ
സനിമന്റെയ്  നഖ്യഡയവനിലയയ്  ലഭഖ്യമഡക്കഡന  തക്കവനിധഎ  സഎസഡനത്തനിഡന്റെ  സനിമന്റെയ്
ഉല്പഡദന കമഖലഡയ സജ്ജമഡക്കഡത്തതഡയനി പറയഡപടുന്നെ വനിഷയഎ സഎബന്ധനിചയ്
ചേരച ഡചേയ്യുന്നെതനിനയ്) എന്നെ ഖണ്ഡകനഡപകക്ഷപഎ ഞെഡന അവതരനിപനിക്കുന.

ശലീ  .    അനവര സഡദത്തയ്  : സര,  വഖ്യവസഡയങള് എന്നെ  XXXVII-ാം നമര
ധനഡഭഖ്യരത്ഥനയഡടെ  കപരനില്  വകേഡകേഡള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1076,56,44,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയഡയനി കുറവയ് ഡചേകയ്യണതഡണയ്. (ഡപഡതുകമഖലഡസഡപനങളഡടെ നനിയമനങള്
ആര.ഡഎ.എ.ബനി.  വഴനി  നടെത്തണഡമന്നെ  തലീരുമഡനഎ  നടെപനിലഡക്കഡഡത  ബന്ധുക്കഡളയഎ
സത്വനക്കഡകരയഎ ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങളനിഡല ഉന്നെത സഡനങളനില് നനിയമനി
ക്കുന്നെതഡയനി  പറയഡപടുന്നെ  വനിഷയഎ  സഎബന്ധനിചയ്  ചേരച  ഡചേയ്യുന്നെതനിനയ്)  എന്നെ
ഖണ്ഡകനഡപകക്ഷപഎ ഞെഡന അവതരനിപനിക്കുന.

(സൂചേകേ ഡവടനിക്കുറയല്)

വഖ്യവസഡയങള് എന്നെ XXXVII-ാം നമര ധനഡഭഖ്യരത്ഥനയഡടെ കപരനില് വകേ
ഡകേഡള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1076,56,44,000  രൂപയനില്  നനിന്നെയ്  നൂറയ്  രൂപ  കുറവ  ഡചേകയ്യണതഡണയ്
(ഡപഡതുവഡയനി  ചേരച  ഡചേയ്യുന്നെതനിനയ്)  എന്നെ  ഖണ്ഡകനഡപകക്ഷപഎ  തഡഡഴപറയന്നെ
ബഹുമഡനഡപട അഎഗങള് അവതരനിപനിച.

1. ശലീ. പഡറക്കല് അബ്ദുല

2. ശലീ. ടെനി. വനി. ഇബഡഹനിഎ

ധനഡഭഖ്യരത്ഥന നമര XXXIX―സവദദ്യുത പദതനികേള്

(ഖണ്ഡകനഡപകക്ഷപങള് അവതരനിപനിക്കഡപടനില).

ശലീ  .   ഡകേ  .   സുകരഷയ് കുറുപയ്: സര, ഞെഡന ഈ ധനഡഭഖ്യരത്ഥനകേഡള  അനുകൂലനിക്കുന.
പഡരലഡമന്റെറനി  നടെപടെനിക്രമത്തനില്  കേടയ്കമഡഷനസയ്  തഡന്നെ  ഒരു ഡസനസറനിഎഗയ്  കമഡഷന
കപഡഡലയഡണയ്.  അതഡണകലഡ ഭരണപക്ഷത്തുനനിന്നെയ് കേടയ്കമഡഷനസയ് അവതരനിപനിക്കഡത്തതയ്.
കേടയ്കമഡഷനയ് കനഡടലീസയ് ഡകേഡടുത്തനിടയ് പനിഡന്നെ മൂവയ് ഡചേയ്യുന്നെനിലഡഡയന്നെയ് പറയന്നെതനില്
എനഡണയ് അരത്ഥഎ?  അതയ് മനനികയഡകടെഡ അഡലങനില് മറഡകരഡഡടെങനിലഎ പ്രതനികഷധനിചയ്
മൂവയ് ഡചേയ്യുന്നെനിലഡഡയന്നെയ് പറയന്നെതയ്  ഏതയ്  നടെപടെനിക്രമമഡണയ്? 
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മനി  .   സലീക്കര  :   അങയഡടെ  സമയഎ കപഡകുഎ. ഡവറുഡത വഴകങണ.

ശലീ  .   ഡകേ  .   സുകരഷയ് കുറുപയ്: സര, അതയ് എനയ് അരത്ഥത്തനിലഡണയ്?  ഫലത്തനില്
അതയ് ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന പനിന്തുണയ്ക്കുന്നെതഡഡണന്നെയ് ഞെഡന പ്രതനിപക്ഷഡത്ത ഓരമനിപനിക്കുകേയഡണയ്.
വഖ്യവസഡയവഎ  സവദദ്യുതനിയഎ  എന്നെ വളഡര  പ്രധഡനഡപട  രണയ്  വകുപ്പുകേളഡണയ്  ഇവനിഡടെ
ചേരച ഡചേയ്യുന്നെതയ്.  ഇഗൗ രണയ് വകുപ്പുകേളഎ പരസരഎ ബന്ധഡപടയ് കേനിടെക്കുന്നെവയഡണയ്.
സവദദ്യുതനി ഇഡലങനില് വഖ്യവസഡയമനില എന്നെയ്  നമുക്കറനിയഡഎ.  വഖ്യവസഡയ വളരചയയ്
പ്രഡഥമനികേമഡയനി  കവണതയ്  സവദദ്യുതനിയഡണയ്.  സവദദ്യുതനിയഎ  വഖ്യവസഡയവമഡണയ്
വനികേസനത്തനിഡന്റെ അടെനിത്തറ.  അതയ് ഇവനിഡടെ മഡത്രമല,  കലഡകേത്തയ് വനികേസനഎ പ്രഡപനിച
എലഡ രഡജഖ്യങളനിലഎ ഇഗൗ രണയ് കേഡരഖ്യങളനില് ശദയന്നെനിഡക്കഡണയ് നടെത്തനിയനിട്ടുള്ള
പ്രവരത്തനങളഡണയ്  വനികേസനഎ  ഉണഡക്കനിയനിട്ടുള്ളഡതന്നെയ്  ചേരനിത്രഎ  കനഡക്കനിയഡല്
അറനിയഡഎ.  

കകേരളത്തനിഡല വഖ്യവസഡയ വനികേസനത്തനിനയ്  അടെനിത്തറ പഡകേനിയതയ്  1957-ല്
അധനികേഡരത്തനില് വന്നെ ഇ.എഎ.എസയ്.  ഗവണ്ഡമന്റെഡണയ്.  ഡപഡതുകമഖലഡയ സഎരക്ഷനിക്കുകേയഎ
സത്വകേഡരഖ്യകമഖലയയ്  ഇവനിഡടെ  കേടെനവരഡനുള്ള  എലഡ  ഭഗൗതനികേസഡഹചേരഖ്യങള്
ഒരുക്കുകേയഎ ഡചേയതയ് ആദഖ്യഡത്ത ഇ.എഎ.എസയ്.  ഗവണ്ഡമന്റെഡണയ്.  മഡവൂര ഗത്വഡളനിയര
റകയഡണ്സയ് ഉള്ഡപഡടെയള്ള സഡപനങള് കകേരളത്തനില് തുടെങഡനുള്ള സഡഹചേരഖ്യങള്
അന്നെയ് ഇഗൗ ഗവണ്ഡമന്റെയ് ഉണഡക്കനിഡയനള്ളതഡണയ് പനിന്നെലീടെയ് കകേരളത്തനില് വന്നെ പല
വഖ്യവസഡയങളഡടെയഎ അടെനിത്തറയഡയനിട്ടുള്ളതയ്.  കകേരളത്തനില് എകപഡഡഴലഡഎ എല്.ഡെനി.എഫയ്.
ഗവണ്ഡമന്റെയ്  അധനികേഡരത്തനില്  വരുകന്നെഡ  അകപഡഡഴലഡഎ  നമഡടെ  നഡടനിഡല
ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങള് സഎരക്ഷനിക്കഡപടുകേയഎ അതയ് ലഡഭത്തനിലഡക്കഡപടുകേയഎ ഡചേയ്യുന്നെ
ഒരു  സനിതനിവനികശഷമുണയ്.  അതയ്  ഒരു  തുടെരക്കഥകപഡഡല  ഏതയ്  എല്.ഡെനി.എഫയ്.
ഗവണ്ഡമന്റെയ് വന്നെഡലഎ കേഡണഡവന്നെതഡണയ്.   

അകതസമയഎ കകേരളത്തനില് അധനികേഡരത്തനില് വന്നെ യ.ഡെനി.എഫയ്. ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ
കേഡലഡത്തലഡഎ നമഡടെ പ്രധഡനഡപട പല ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങളഎ നഷത്തനികലയയ്
കൂപ്പുകുത്തനി.  അതയ് സഎരക്ഷനിക്കുന്നെതനികനഡ ഡതഡഴനിലഡളനി തഡല്പരഖ്യങള് സഎരക്ഷനിക്കുന്നെതനികനഡ
യഡഡതഡരു  തരത്തനിലമുള്ള  രഡഷലീയ  ഇചഡശകനിയഎ  യ.ഡെനി.എഫയ്.  ഗവണ്ഡമന്റെയ്
കേഡണനിചനിടനില എനള്ളതഡണയ് ഏറവഎ കഖദകേരമഡയ വസ്തുത.  അകത കേഡരഖ്യഎ വലീണ്ടുഎ
കേഴനിഞ്ഞെ ഒരു വരഷഎഡകേഡണയ് കകേരളത്തനില് ആവരത്തനിച.  കകേരളത്തനില് നഷത്തനി
ലഡയനിരുന്നെ  പ്രധഡനഡപട  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങള് ഡകേ.എസയ്.ഡഎ.ഡെനി.സനി,
ടെനി.ടെനി.പനി.എല്,  ടെനി.സനി.സനി.എല്. തുടെങനി  17-ഓളഎ ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങള്
നഷത്തനിലഡയനിരുന്നെതയ്  ഇഗൗ ഗവണ്ഡമന്റെയ്  അധനികേഡരത്തനില്  വന്നെയ്  ഒരു  വരഷത്തനിനകേഎ
ലഡഭത്തനികലയയ്  വനഡവനള്ളതുഎ  ചേവറ  ഡകേ.എഎ.എഎ.എല്.-ഡന്റെ  പ്രവരത്തനഎ
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വനിപുലലീകേരനിക്കുകേയഎ കൂടുതല് ലഡഭത്തനികലക്കയ് വന്നെതുഎ നമുക്കയ് കേഡണഡവന്നെ വസ്തുതയഡണയ്.
കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസഡമലഡഎ ഇഗൗ നനിയമസഭയനില് പരഡമരശനിക്കഡപടതുകപഡഡല  ഏറവമധനികേഎ
അഴനിമതനി കുറഞ്ഞെ ഒരു സഎസഡനമഡയനി കകേരളഎ മഡറനി.  സഖഡവയ് പനിണറഡയനി വനിജയഡന്റെ
കനതൃതത്വത്തനിലള്ള  ഇഗൗ  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  കേലീഴനിലള്ള  സഡപനങളഎ  അങഡന
മഡറനിഡയനള്ളതഡണയ് ഏറവഎ പ്രധഡനഡപട കേഡരഖ്യഎ.  ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങള്
കകേന്ദ്രലീകേരനിചയ്  യ.ഡെനി.എഫയ്.  ഗവണ്ഡമന്റുകേളഡടെ  കേഡലത്തയ്  നടെന്നെ  അഴനിമതനിയഎ
അവനിടെഡത്ത ഡപ്രഡഫഷണലഡയ മഡകനജയ് ഡമന്റെയ് സഎവനിധഡനഎ നശനിപനിചതുമഡണയ് ഈ
സഡപനങള് പലതുഎ നഷത്തനിലഡകേഡനുണഡയ കേഡരണഎ.  ഈ രണ്ടുകേഡരഖ്യങളനിലഎ
നനിരണ്ണഡയകേമഡയ  ഇടെഡപടെല്  ഈ  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  നടെത്തനിഡയന്നെതയ്  ഈ  നഡടെനിഡന്റെ
മുനപനില്  അഭനിമഡനകത്തഡടുകൂടെനി  പറയഡന  കേഴനിയന്നെ  കേഡരഖ്യമഡണയ്.  ഡപഡതുകമഖലഡ
സഡപനങളനില് അഴനിമതനി രഹനിതമഡയ ഒരു ഡപ്രഡഫഷണല് ഭരണഎ ഡകേഡണ്ടുവരുന്നെതനിനുള്ള
ഇചഡശകനി ഈ ഗവണ്ഡമന്റെയ് കേഡണനിചതഡണയ്  അവ നഷത്തനില് നനിനഎ ലഡഭത്തനികലയയ്
വന്നെതനിഡന്റെ  പ്രധഡന  കേഡരണഎ.  ഇതനിഡനഡരു  രഡഷലീയ  മുഖമുണയ്.  കകേന്ദ്രത്തനില്
ലഡഭത്തനികലഡടുന്നെതുഎ  നഷത്തനിലഡയതുമഡയ  എലഡ  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങളഎ
കകേരളത്തനില്  പ്രവരത്തനിക്കുന്നെ പ്രധഡനഡപട  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനമഡയ  ഷനിപയ്
യഡരഡെയ്  ഉള്ഡപഡടെയള്ളവ  സത്വകേഡരഖ്യവല്ക്കരനിക്കുന്നെതനിനുകവണനിയള്ള  ശമങള്
നനിരബഡധഎ നടെനഡകേഡണനിരനിക്കുന്നെ സന്ദരഭത്തനിലഡണയ് ഇനഖ്യയഡഡകേ മഡതൃകേയഡയനിഡക്കഡണയ്
ഈ  ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങള് സഎരക്ഷനിക്കഡനുഎ  ലഡഭത്തനികലയയ്  ഡകേഡണ്ടുവരുന്നെതനിനുഎ
നമഡടെ  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  നടെപടെനിഡയടുത്തഡതന്നെതയ്  അഭനിമഡനകേരമഡയ  കേഡരഖ്യമഡണയ്.
വഖ്യവസഡയ  പുകരഡഗതനിക്കുകവണനി  അടെനിസഡന  സഗൗകേരഖ്യങള്  ഒരുക്കുന്നെതനിനയ്
വലനിയ  പ്രഡധഡനഖ്യമഡണയ്  ഈ  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  ഡകേഡടുത്തനിട്ടുള്ളഡതന്നെയ്  കേഴനിഞ്ഞെ  രണയ്
ബജറ്റുകേള്  കനഡക്കനിയഡല്  കേഡണഡന  സഡധനിക്കുഎ.   വഖ്യവസഡയ  വനികേസനത്തനിനയ്
ആവശഖ്യമഡയ കറഡഡകേള്ക്കുഎ വലനിയ പ്രഡധഡനഖ്യമഡണയ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  വഖ്യവസഡയ
നനികക്ഷപത്തനിനയ് അനുകൂലമഡയ കേഡലഡവസ കകേരളത്തനില് ഇന്നെയ് നനിലനനില്ക്കുന.
അതനിനയ്  ആവശഖ്യമഡയ  സഡഹചേരഖ്യങളഎ  എല്.ഡെനി.എഫയ്.  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  ഇന്നെയ്
കകേരളത്തനിലണഡക്കനിയനിട്ടുണയ്.  വഖ്യവസഡയ അനരലീക്ഷഎ അനുകൂലമഡക്കുവഡനുഎ സങലീരണ്ണമഡയ
നടെപടെനിക്രമങഡളലഡഎ  ലഘൂകേരനിക്കുന്നെതനിനുഎ  അതുമഡയനി  ബന്ധഡപട  നനിയമങള്
ഏകേലീകേരനിക്കുന്നെതനിനുഎ  മനനിസഭ  സുപ്രധഡനമഡയ  തലീരുമഡനങള്  സകേഡക്കഡണനിട്ടുണയ്.
ഏതഡണയ് 10 നനിയമങള് പുനദുഃപരനികശഡധനിചയ് നടെപടെനിക്രമങള് ലഘൂകേരനിക്കഡനഡണയ്
മനനിസഭ  തലീരുമഡനനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  കകേരള  ഇനഡവസ്റ്റയ്ഡമന്റെയ്  ഡപ്രഡകമഡഷന  ആന്റെയ്
ഡഫസനിലനികറഷന  ആക്ടയ്  ഡകേഡണ്ടുവരഡന  തലീരുമഡനനിച.   ഇതുരണ്ടുഎ  സത്വഡഗതഡരഹമഡയ
നടെപടെനികേളഡണയ്.  ഇതയ്  കകേരളത്തനികലയയ്  നനികക്ഷപകേഡര  ആകേരഷനിക്കഡനുഎ,  ഈ
ഗവണ്ഡമന്റെയ് അധനികേഡരത്തനില് വന്നെയ് ഒരു വരഷത്തനിനുള്ളനില് കകേരളഎ ഒരു നനികക്ഷപ
സഗൗഹൃദ  സഎസഡനമഡഡണന്നെയ്  മറ്റുള്ളവരക്കയ്  വളഡര  എളപത്തനില്  മനസനിലഡക്കഡനുതകുന്നെ
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സഡഹചേരഖ്യഎ സത്വലീകേരനിചതനിഡന്റെ ഫലഎ വരുഎവരഷങളനില് കകേരളത്തനില് പ്രകേടെമഡയനി
കേഡണഡന കപഡകുനഡവനഎ നമുക്കയ് മനസനിലഡകുഎ.  ഈഡയഡരു വരഷക്കഡലത്തനിനുള്ളനില്
ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  കേടുത്ത  വനിമരശകേരക്കുകപഡലഎ  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങളനില്
ഒന്നെനില്കപഡലഎ  ഒരു ഡചേറനിയ അഴനിമതനികയഡ ആകരഡപണകമഡ ചൂണനിക്കഡണനിക്കഡന
എത്ര  ശമനിചനിട്ടുഎ  കേഴനിഞ്ഞെനിഡലന്നെതുഎ  ശകദയമഡണയ്.  കേനിനഫയഡടെ  ആഭനിമുഖഖ്യത്തനില്
ഡകേഡചനിയനില്  ഡപകടഡ  ഡകേമനിക്കല്സയ്  പഡരക്കയ്  സഡപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  തലീരുമഡനമഡയനി.
അതനിഡന്റെ നടെപടെനിക്രമങള് നടെന വരുന.  ഇതയ് കകേരളത്തനില് വലനിയ വഖ്യവസഡയ
കുതനിപനിനയ് വഴനിഡയഡരുക്കുഎ.  ഇത്രയഎ കേഡലഎ ഒടനവധനി കുരുക്കുകേളനില് കേനിടെന്നെനിരുന്നെ
ഡഗയനില്  സപപയ്  സലന  സഡപനിക്കുന്നെതനിനഡവശഖ്യമഡയ  നടെപടെനികേള്  നനിശയ
ദഡര ഢഖ്യകത്തഡഡടെ  ഏഡറടുക്കുന്നെതനിനുഎ  ഈ ഗവണ്ഡമന്റെയ്  തയ്യഡറഡയനി.  കകേരളത്തനില്
ഡപഡതുകമഖലഡയ  ശകനിഡപടുത്തനിയഎ  വഖ്യവസഡയ  നനികക്ഷപത്തനിനയ്  അനുകൂലമഡയ
അനരലീക്ഷഎ സൃഷനിചയ് സഎരഎഭകേഡര കകേരളത്തനികലയയ് ഡകേഡണ്ടുവരനികേഡയന്നെ നയമഡണയ് മുന
എല്.ഡെനി.എഫയ്.  ഗവണ്ഡമന്റെനികന്റെതുകപഡഡല തഡന്നെ ഈ ഗവണ്ഡമന്റുഎ സത്വലീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെതയ്.
ഇതയ്  കകേരളത്തനിഡന്റെ  വഖ്യവസഡയകുതനിപനിനയ്  അടെനിത്തറകയകുഡമന്നെ  കേഡരഖ്യത്തനില്
സഎശയമനില.  ഇനഖ്യയഡഡകേ മഡതൃകേയഡയനി ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങഡള ലഡഭത്തനികലയയ്
ഡകേഡണ്ടുവരഡന യതനിച ബഹുമഡനഡപട മനനികയയഎ ഈ ഗവണ്ഡമന്റെനികനയഎ ഈ
നഡടെനിനുകവണനി ഈയവസരത്തനില് ഞെഡന കേലവറയനിലഡഡത അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഡണയ്.

കകേരളഡത്ത സമ്പൂരണ്ണമഡയനി  സവദദ്യുതലീകേരനിചഡവന്നെതഡണയ്  സവദദ്യുതനി  വകുപനിഡന്റെ
ഏറവഎ  പ്രധഡനഡപഡടഡരു  കേഡരഖ്യഎ.  കകേരളഎ  ഒരു  സമ്പൂരണ്ണ  സവദപ്യൂതലീകേരണ
സഎസഡനമഡക്കനി  മഡറനി  ഇനഖ്യയഡഡകേ  നമഡടെ  നഡടെയ്  മഡതൃകേയഡയനിഡയനള്ളതഡണയ്
മഡറഡരു പ്രധഡനഡപട വസ്തുത. ഇക്കഡരഖ്യത്തനില് എലഡവനിഭഡഗഎ ആളകേളഎ സഹകേരനിച.
സവദദ്യുതനി  കബഡരഡെയ്  ജലീവനക്കഡരുഡടെ  പ്രവരത്തനഎ  ഈ  അവസരത്തനില്  ഞെഡന
എടുത്തുപറയഡന  ആഗഹനിക്കുകേയഡണയ്.  നമഡടെ  നഡടനില്  സമ്പൂരണ്ണ  സവദപ്യൂതലീകേരണഎ
നടെപഡക്കുന്നെതനിനുഎ  വലീടുകേളനില്  വയറനിഎഗയ്  നടെത്തുന്നെതനിനയ്  5000,  6000  രൂപ
ഇലഡഡത  സവദദ്യുതനി  കവണഡഡയന്നെയ്  വചനിരുന്നെ സഡധഡരണക്കഡരഡയ ആളകേള്ക്കയ്
സവദദ്യുതനി കബഡരഡെയ് ജലീവനക്കഡര വയറനിഎഗയ് നടെത്തുന്നെതനിനുള്ള സപസ സത്വരൂപനിച
ഡകേഡടുത്തു. എഡന്റെ  മണ്ഡലത്തനില്  ഉള്ഡപഡടെ  കകേരളത്തനിഡന്റെ  മനിക്കവഡറുഎ  എലഡ
സലത്തുഎ അവകരഡടെയ് ആവശഖ്യഡപട എലഡ സലങളനിലഎ അവര മുനസകേ എടുത്തയ്
ഡചേയ്തൂഡവന്നെ കേഡരഖ്യഎ എനനിക്കയ് കനരനിടറനിയഡഎ.  അതനിനയ് ഈ അവസരത്തനില്  അവകരഡടെയ്
നന്ദനി പറയഡന ഞെഡന ആഗഹനിക്കുകേയഡണയ്. കകേരളഎ കേണ ഏറവഎ വലനിയ വരള്ച
കനരനിടുന്നെ ഈ സന്ദരഭത്തനിലഎ  കകേരളത്തനില് സവദദ്യുതനിക്ഷഡമഎ ഇലഡഡത മുകന്നെഡടയ്
കപഡകുകേയഡണയ്.  അതനിനുകവണനി നടെപടെനിഡയടുത്ത ഈ ഗവണ്ഡമന്റെനികനയഎ മനനികയയഎ
ഞെഡന  ഈ  അവസരത്തനില്  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഡണയ്.  സവദദ്യുതനി  ഉല്പഡദനഎ

195/2020



434 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 3, 2017

വരദനിപനിക്കുകേഡയന്നെതഡണയ് നമള് കനരനിടുന്നെ ഏറവഎ പ്രധഡനഡപട പ്രശ്നഎ.  നമഡടെ
ജല  സവദദ്യുത  പദതനികേള്  ഏറവഎ  കുറഞ്ഞെ  നനിരക്കനില്  സവദദ്യുതനി  ഉല്പഡദനഎ
നടെത്തുന്നെതഡഡണന്നെയ്  നമുക്കറനിയഡഎ.  പഡക്ഷ  ജലസവദദ്യുത  പദതനികേഡളലഡഎ  ഒടനവധനി
വനിവഡദങള് ക്ഷണനിചവരുത്തുനഡണനഎ നമുക്കറനിയഡഎ. പരനിസനിതനി സഎബന്ധനിചയ്
ഒടനവധനി  പ്രശ്നങള്  ഉയരത്തുനഡവനള്ളതുഡകേഡണയ്  നമഡടെ  പല  പദതനികേളഎ
തടെസഡപട്ടുകേനിടെക്കുന്നെ സന്ദരഭത്തനില് മറ്റു കസഡഴ്സുകേള് ഉപകയഡഗനിക്കഡഎ.   പ്രധഡനമഡയനിട്ടുഎ
കസഡളഡര എനരജനി. കേഡയഎകുളഎ എന.ടെനി.പനി.സനി.-യഡടെ പ്ലൈഡന്റുകേള് ഉള്ഡപഡടെ ഇനഖ്യയനിഡല
വനിവനിധ  സലങളനില്  വനകതഡതനില്  കസഡളഡര  സവദദ്യുതനി  ഉല്പഡദനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടെപടെനിഡയടുത്തയ്  പല  സലങളനിലഎ  സവദദ്യുതനി  ഉല്പഡദനിപനിച  കേഴനിഞ.  അതയ്
ഫലപ്രദമഡയനി ഉപകയഡഗനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സത്വലീകേരനിക്കുകേയഎ ഡചേയനിട്ടുണയ്.
കേഡയഎകുളത്തയ് തുറസഡയനി കേനിടെന്നെ ഭൂമനിയനിലഡണയ് കസഡളഡര സവദദ്യുതനി ഉല്പഡദനിപനിക്കു
ന്നെതനിനുള്ള നടെപടെനിഡയടുത്തതയ്. കകേരളത്തനില് പഞ്ചേഡയത്തുകേള്കതഡറുഎ വനികകേന്ദ്രലീകൃതമഡയനി
കസഡളഡര  സവദദ്യുതനി  ഉല്പഡദനിപനിക്കഡന  കേഴനിയഎ.  പഞ്ചേഡയത്തുകേളനില്  തുറസഡയനി
കേനിടെക്കുന്നെ സലങളനില് കസഡളഡര  സവദദ്യുതനി  ഉല്പഡദനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടെപടെനി
എടുക്കുന്നെതനിഡനക്കുറനിചയ് ആകലഡചേനിക്കണഎ. അതുകപഡഡല നമള് ഇതുവഡര പരലീക്ഷനിചനിടനിലഡത്ത
തമനിഴ് നഡടെയ്,  ഗജറഡത്തയ്  തുടെങനിയ  സഎസഡനങള്  ഇകപഡള്  തഡന്നെ  പരലീക്ഷനിചയ്
വലനിയ വനിജയഎ കേഡണത്തനിയ  പമയ്ഡെയ്  കസ്റ്റഡകറജനിഡന സഎബന്ധനിചയ്  ഗഗൗരവമഡയനി
ആകലഡചേനിക്കണഡമന്നെഡണയ്  എനനിക്കയ് പറയഡനുള്ളതയ്.   നനിലവനിലള്ള ജലസവദദ്യുത
പദതനികേളനില് നനിനതഡന്നെ സവദദ്യുതനി ഉല്പഡദനിപനിചതനിനുകശഷമുള്ള ഡവള്ളഎ പമയ്
ഡചേയയ് ഉയരന്നെ റനിസരകവ്വഡയറനില് എത്തനിക്കുകേയഎ വലീണ്ടുഎ അകത കപ്രഡസസനില്ക്കൂടെനി
സവദദ്യുതനി  ഉല്പഡദനിപനിക്കുകേയഎ  ഡചേയ്യുന്നെ പ്രക്രനിയയഡണനിതയ്.  മൂഴനിയഡര,  കേക്കഡടെയ്,
കേലഡരകുറനി,  ഡപഡന്മുടെനി  തുടെങനിയ സലങളനില് കലഡവര റനിസരകവ്വഡയറുഎ  ഉയരന്നെ
റനിസരകവ്വഡയറുഎ ഉണയ്.   അതുഡകേഡണയ് ഈ പ്രക്രനിയ ഫലപ്രദമഡയനി  കകേരളത്തനില്
ഉപകയഡഗനിക്കഡന കേഴനിയഎ.  കകേരളത്തനില് ഏതഡണയ്  5000  ഡമഗഡ വഡടയ്  സവദദ്യുതനി
പമയ്ഡെയ്  കസ്റ്റഡകറജനില്  നനിനഎ  ഉല്പഡദനിപനിക്കഡഡമന്നെഡണയ്  വനിദഗ്ദ്ധരഡയനിട്ടുള്ളവര
കേണക്കഡക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതുവഡര നമള് അതയ് ഉപകയഡഗനിചനിടനില.  ഇന്നെയ് പുതനിയ
ജലസവദദ്യുത  പദതനികേള്  തുടെങ്ങുന്നെതനിനുഎ  മറ്റുഎ  ഒകടഡറ  തടെസങളള്ളകപഡള് പമയ്ഡെയ്
കസ്റ്റഡകറജയ് പ്രക്രനിയയനില് കൂടെനി കൂടുതല് സവദദ്യുതനി ഉല്പഡദനിപനിക്കഡന കേഴനിയഡമന്നെതയ്
ഗഗൗരവമഡയനി എടുക്കുകേയഎ അതയ് നടെപഡക്കുകേയഎ ഡചേയ്യണഎ.  ഈ ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ
കേഡലത്തുതഡന്നെ  അതയ്  നടെപനിലഡക്കനി  രഡജഖ്യത്തനിനയ്  മഡതൃകേ  കേഡണനിക്കണഡമന്നെഡണയ്
എനനിക്കയ് പറയഡനുള്ളതയ്.  ഇനഖ്യയനില്  ഗജറഡത്തനിലഎ തമനിഴ് നഡടനിലഎ ഈ സഎവനിധഡനഎ
ഉപകയഡഗനിചയ് സവദദ്യുതനി ഉല്പഡദനിപനിക്കുനണയ്.  രഡഷലീയ ഇചഡശകനികയഡടുകൂടെനി സഖഡവയ്
പനിണറഡയനി വനിജയഡന്റെ കനതൃതത്വത്തനിലള്ള ഗവണ്ഡമന്റെയ്,  അതനിഡല ദരകമദഡസലഡഎ
മഡറനി  ഏറവഎ  ഭഎഗനിയഡയനി ഈ രണയ് വകുപ്പുകേളഎ മുകന്നെഡട്ടുഡകേഡണ്ടുകപഡകുന്നെ കേഡഴ്ചയഡണയ്
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നമുക്കയ് ഇകപഡള് കേഡണഡന കേഴനിയന്നെതയ്.  സവദദ്യുതനി വകുപനില് സമ്പൂരണ്ണ സവദദ്യുതലീകേരണഎ
നടെപഡക്കനിയതുഎ  ഈ കേനത്ത കവനലനിലഎ  കലഡഡെയ്  ഡഷഡനിഎഗയ്  ഇലഡഡത കകേരളത്തനില്
സവദദ്യുതനി ദഗൗരലഭഖ്യഎ ഉഡണനള്ള വസ്തുത ജനങഡള അറനിയനിക്കഡഡത ഈ ഗവണ്ഡമന്റെയ്
മുകന്നെഡട്ടുകപഡകുന്നെതഡണയ് ഏറവഎ പ്രധഡനഡപട കേഡരഖ്യഎ.  അഴനിമതനിയഡടെ തുടെരക്കഥയഡയനിരുന
വഖ്യവസഡയ വകുപനില് ഉണഡയനിരുന്നെതയ്.  ഒരു അഴനിമതനി കപഡലഎ ചൂണനിക്കഡണനിക്കഡനനിലഡഡത
ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങള്  ലഡഭകേരമഡയനി  ഡകേഡണ്ടുകപഡയനി  ഇനഖ്യയഡഡകേ  ഒരു
ഇടെതുപക്ഷ  മഡതൃകേ  കേഡണനിചഡകേഡടുക്കുനഡവന്നെതുമഡണയ്  ഈ  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ
മുഖമുദ്രയഡയനിട്ടുള്ളഡതന്നെയ് എടുത്തുപറഞഡകേഡണയ് ഞെഡന എഡന്റെ ഡചേറനിയ വഡക്കുകേള്
നനിരത്തുന.  

(അദഖ്യക്ഷകവദനിയനില് പഡനല് ഓഫയ് ഡചേയരമഡന ശലീ. പനി. ഉസബദള്ള)

ശലീ  .    അടൂര പ്രകേഡശയ്:  സര, വഖ്യവസഡയഎ, ഡഡവദദ്യുതനി എന്നെലീ വകുപ്പുകേള്ക്കയ്
കവണനി അവതരനിപനിച ധനഡഭഖ്യരത്ഥനകേഡള ഞെഡന എതനിരക്കുകേയഡണയ്.

ഡഡവദദ്യുതനി വകുപനിഡന സഎബന്ധനിചനിടെകത്തഡളഎ  എതനിരക്കഡതനിരനിക്കഡന യഡഡതഡരു
കേഡരണവഎ കേഡണുന്നെനില.  കേഡരണഎ,  ഡഡവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി  കകേരളത്തനിഡല  സലീകേഡള
മുഴുവന അപമഡനനിക്കുന്നെ തരത്തനിലള്ള പ്രസഡവനകേള് നടെത്തനിയനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  ആ
പ്രസഡവനകേളഡടെ  അടെനിസഡനത്തനില്  ബഹുമഡനഡപട  സലീക്കര  ഉള്ഡപഡടെയള്ള
ആളകേള് പ്രതനികേരനിച.  അങയ് ഉള്ഡപഡടെ,  ശലീ.  എ.  ഡകേ.  ബഡലനുഎ ശലീമതനി ഡജ.
കമഴനിക്കുടനി അമയഎ ശലീമതനി ഡകേ.ഡകേ.  ഡഡശലജ ടെലീചറുഎ ശലീമതനി ശലീമതനി ടെലീചറുഎ
സലീകേള്ഡക്കതനിഡരയള്ള പരഡമരശഎ ശരനിയഡയനിലഡഡയന്നെയ് ഡഡവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനിഡയ
കുറനിചയ് പറയകേയണഡയനി.  ഏറവഎ അവസഡനഎ,  സനി.പനി.ഡഎ.(എഎ)ഡന്റെ  സഎസഡന
ഡസക്രകടറനിയറയ് കൂടെനി അകദ്ദഹഡത്ത പരസഖ്യമഡയനി ശഡസനിക്കഡന തലീരുമഡനഡമടുത്തനിരനി
ക്കുകേയഡണയ്.  ഇങഡനഡയഡരു മനനി ഡഡകേകേഡരഖ്യഎ ഡചേയ്യുന്നെ വകുപനിനുകവണനി  അവതരനിപനിച
ഡെനിമഡന്റുകേഡള ഞെങള്ക്കയ്  എങഡന  അനുകൂലനിക്കഡന സഡധനിക്കുഎ. 

ശലീ  .    എസയ്  .    രഡകജന്ദ്രന:  സര,  ഡഡവദദ്യുതനി വകുപനിഡന്റെ ചേരചയനില് ഇടെഡപടെഡന
അനുകൂലമഡയ സഡഹചേരഖ്യമഡണയ് ഇവനിഡടെയള്ളതയ്. അങയ് ഉകദ്ദശനിക്കുന്നെതുകപഡഡലകയഡ
മഡധഖ്യമങള്  പറയന്നെതുകപഡലകയഡ  മറയ്  പരഡമരശങള്  കപഡഡലകയഡ  ഡഡവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി  ശലീ.  എഎ.  എഎ.  മണനി,  അകദ്ദഹത്തനിഡന്റെ  പ്രസഎഗത്തനില്  സലീകേഡള
സഎബന്ധനിചയ്  ഒരു  അപമഡനവഡക്കുഎ  പറഞ്ഞെനിടനില.  അക്കഡരഖ്യത്തനില്  .............
(ഡഡമക്കയ് ഓഫയ്).....

ശലീ  .    അടൂര പ്രകേഡശയ്:  ബഹുമഡനഡപട രഡകജന്ദ്രന,  അകങയയ് ഇതയ് പറയഡതനിരനിക്കഡന
പറ്റുകേയനില.  അതനിഡന്റെ കേഡരണഡമനഡഡണന്നെയ് പറയഡന സമയമനില,  എനനിക്കയ് ഇതയ്
പറഞ്ഞെയ്  അവസഡനനിപനിക്കണഎ.  അതനിഡന്റെ  കേഡരണഡമനഡഡണന്നെയ്  കചേഡദനിചഡല്
ഡഡവദദ്യുതനി വകുപയ്................
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ശലീ  .    എസയ്  .    രഡകജന്ദ്രന:  സര,  കപഡയനിന്റെയ്  ഓഫയ്  ഓരഡെര.  റൂള്  307
വഡസവവനിരുദമഡയ ഒരു വനിഷയഎ സഭയനില് അവതരനിപനിക്കരുതയ്.  ടെനി.വനി. യനില് വന്നെ
പരഡമരശങള്  നമള്  കേണ്ടു,  സഭയനില്  എലഡവരക്കുഎ  വലീണ്ടുഎ  അതയ്  കേഡണഡഎ.
കബഡധഖ്യഡപടെഡത്തവഡര കബഡധഖ്യഡപടുത്തഡഎ. അതനില് സലീ എന്നെ വഡക്കയ് ഏഡതങനിലഎ
നനിലയനില്  വന്നെനിട്ടുഡണങനില്  സഭയനില്  നനിലപഡടെയ്  സത്വലീകേരനിക്കഡഎ. അലഡഡത
ഡപണ്കേള്  ഒരുഡഡമ  എന്നെ  വഡക്കയ്  ഉപകയഡഗനിച.  അതയ്  ഒരു  സമരഡത്ത
സഎബന്ധനിചഡണയ്,  ഏഡതങനിലഎ  ഒരു  സലീഡയ  സഎബന്ധനിചല.  എലഡ  കേഡരഖ്യങളഎ
മനസനിലഡക്കുകേയഎ  പകേത്വത  കേഡണനിക്കുകേയഎ  നല  നനിലപഡടെയ്  സത്വലീകേരനിക്കുകേയഎ
ഡചേയ്യുന്നെ  ബഹുമഡനഖ്യരഡയ  നനിങഡളലഡവകരഡടുഎ  അഭഖ്യരത്ഥനിക്കുന്നെതയ്   ഇലഡത്ത
വനിഷയഎ  ഉണയ്  എന്നെയ്  സഡപനിക്കുന്നെ  നനിലയനിലള്ള  സമലീപനഎ  സത്വലീകേരനിക്കരുതയ്.
അതുഡകേഡണയ് നനിങള് എലഡവരുഎ ചേരചയനില് പഡങടുക്കണഎ. 

മനി  .   ഡചേയരമഡന: ഇതനില് എനഡണയ് കപഡയനിന്റെയ് ? 

ശലീ  .    എസയ്  .    രഡകജന്ദ്രന:  സര,  സലീകേഡള  സഎബന്ധനിചയ്  പരഡമരശഎ
നടെത്തനിയനിടനില.  എന്നെഡല്  ചേരചയനില്  അത്തരഎ  പരഡമരശഎ  നടെത്തനിയനിട്ടുഡണന്നെയ്
സഡപനിക്കുന. അതയ് കരഖയനിലണഡകേഡന പഡടെനില. 

മനി  .   ഡചേയരമഡന: കരഖ പരനികശഡധനിചയ് നടെപടെനി സത്വലീകേരനിക്കഡഎ.*

ശലീ  .    അടൂര പ്രകേഡശയ്:  സര,  ശലീ.  എസയ്.  രഡകജന്ദ്രന പറഞ്ഞെഡതലഡഎ ഞെഡന
കകേട്ടു.  അകദ്ദഹത്തനിനയ് അതയ് പറയഡതനിരനിക്കഡന സഡധനിക്കുകമഡ? കേഡരണഎ  അതനിഡന്റെ
ഗണകഭഡകഡവഡണയ്  ശലീ.  എസയ്.  രഡകജന്ദ്രന.  അകദ്ദഹഎ  ഇതയ്  പറഞ്ഞെനിഡലങനില്
കവഡറ  ആരഡണയ്  ഡഡവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി   പറയന്നെതയ്.  ബഹുമഡനഡപട
സലീക്കറുഎ  ബഹുമഡനഡപട  എ.  ഡകേ.  ബഡലനുഎ  ശലീമതനി  ഡകേ.ഡകേ.ഡഡശലജ ടെലീചറുഎ
ശലീമതനി  ഡജ.  കമഴനിക്കുടനി  അമയഎ  ശലീമതനി  ശലീമതനി  ടെലീചറുഎ  ഉള്ഡപഡടെയള്ളവര
ഇതനിഡനതനിഡര   പ്രതനികേരനിച.   അവരക്കയ്  എഡനങനിലഎ  അസുഖമുകണഡ?   അവര
ഡവറുഡത പ്രതനികേരനിചതഡകണഡ? എനഡയഡലഎ ഇതയ് വളഡര രൂക്ഷമഡയ ഒരു പ്രശ്നമഡയനി
നനില്ക്കുന. കകേഡടെതനി തഡന്നെ എനഡണയ് കചേഡദനിചതയ്? മഡതൃഭൂമനി പത്രത്തനില് വഡരത്ത
വന്നെതഡണയ്. സഎസഡനത്തയ് എനഡണയ് സഎഭവനിക്കുന്നെതയ്, സഎസഡനഡത്ത കപഡലലീസയ് 
കമധഡവനി  ഇഡതഡനഎ കേഡണുന്നെനികലഡയനഎ അതനിഡനതനിഡര  കകേഡസടുകത്തഡ എനമഡണയ്
ബഹുമഡനഡപട  ഡഡഹകക്കഡടെതനി  കചേഡദനിചതയ്.  അതയ്  ഇകപഡള്  പരനിഗണനയയ്
വചനിരനിക്കുന്നെതുഡകേഡണയ്  അതനിഡനക്കുറനിചയ്  ഒനഎ  പറയന്നെനില.  അങഡനയള്ള  ഒരു
അവസരത്തനില് ഡഡവദദ്യുതനി വകുപനിനുകവണനി  എനയ് കേഡരഖ്യഎ  പറയഡന സഡധനിക്കുഎ. 

*സഭഡദഖ്യക്ഷഡന്റെ ഉത്തരവനിനപ്രകേഡരഎ  (ഫയല് നമര  1993/ഇ.ബനി./2017/നനി.ഡസ.തലീയതനി.4-5-2017)
സഭഡകരഖകേളനില് നനിലനനിരത്തഡന തലീരുമഡനനിച.
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വനകേനിടെ-ഡചേറുകേനിടെ  വഖ്യവസഡയഎ  ഒരു  പ്രതനിസന്ധനിയമനിലഡഡത  കേഴനിഞ്ഞെ
11  മഡസക്കഡലമഡയനി കപഡകുനഡവനഎ അഴനിമതനി രഹനിതമഡയ ഡപ്രഡഫഷണല്  ടെചയ്
ഇഗൗ ഗവണ്ഡമന്റെയ്  ഡകേഡണ്ടുവനഡവനമഡണയ്  ബഹുമഡനഡപട  ഡകേ.  സുകരഷയ്  കുറുപയ്
ഇവനിഡടെ  പ്രസഎഗനിചതയ്.   ഡപ്രഡഫഷണല്  ടെചയ്  ഡകേഡണ്ടുവരുന്നെതനിനയ്  ഞെങളഡരുഎ
എതനിരല. അങഡന ഡകേഡണ്ടുവനഡവങനില് ഞെങള് അതനിഡന അനുകൂലനിക്കുന. 

നനികക്ഷപ  സഗൗഹൃദ  കകേന്ദ്രമഡക്കനി  കകേരളഡത്ത  പതനിഡനഡന്നെയ്  മഡസക്കഡലഎ
ഡകേഡണയ്  മഡറനിയനിരനിക്കുന.  കകേരള  ആകടഡഡമഡഡഡബല്സയ്  പ്രതനിസന്ധനിയനികലയയ്,
17-2-2017-നയ് വഡരത്ത വന്നെതഡണയ്.  നഡലയ് മഡസമഡയനി  മഡകനജനിഎഗയ് ഡെയറക്ടറനില.
ജലീവനക്കഡരക്കയ് മൂന്നെയ് മഡസമഡയനി ശമളഎ ലഭനിക്കുന്നെനില.  മുന്നൂകറഡളഎ ആകടഡകേള്ക്കയ്
ഓരഡെര  ലഭനിചനിട്ടുഎ  ഓകരഡ  മഡസവഎ  പുറത്തനിറങ്ങുന്നെതയ്  50  എണ്ണത്തനില്  തഡഡഴ
മഡത്രമഡണയ്.  തുടെക്കത്തനിലള്ള  പ്രശ്നങളനില് നനിന്നെയ് കേരകേയറനിയ KAL  മഡസഎകതഡറുഎ
700  ആകടഡറനിക്ഷകേള് പുറത്തനിറക്കനിഡക്കഡണനിരുന്നെതഡണയ്.  ഇതഡകണഡ  ഡപ്രഡഫഷണല്
ടെചയ്?  എഎ.ഡെനി.  ഡയ നനിയമനിക്കഡഡത ആ സഡപനഎ ഡകേഡണ്ടുനടെക്കുന്നെതഡണയ് ഡപ്രഡഫഷണല്
ടെചയ്  എന്നെഡണയ് ബഹുമഡനഖ്യനഡയ ഡകേ. സുകരഷയ് കുറുപയ് ഇവനിഡടെ പറഞ്ഞെതയ്. 

പടയ് വഖ്യവസഡയ പുനദുഃസഎഘടെനഡ പദതനി അടനിമറനിക്കഡപടുന.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ഡമന്റെനില്
നനിനഎ അനുവദനിച 113  കകേഡടെനി രൂപ വനിനനികയഡഗനിക്കഡഡത കപഡകുന. എന്തുഡകേഡണഡണയ്
അങഡന  സഎഭവനിചതയ്  എന്നെയ്  കചേഡദനിചഡല്,  സഎസഡന  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  അതനിഡന്റെ
ഇരുപതയ് ശതമഡനഎ ഇവനിഡടെ വനിനനികയഡഗനിക്കണഎ. സഎസഡന ഗവണ്ഡമന്റെയ് ഇരുപതയ്
ശതമഡനഎ  വനിനനികയഡഗനിക്കഡന  കഡെഡ.  കതഡമസയ്  ഡഎസകേയ്   അനുവദനിചഡകേഡടുത്തനിടനില.
ബഹുമഡനഖ്യനഡയ വഖ്യവസഡയ വകുപ്പുമനനികയഡടുള്ള വനികരഡധമഡകണഡഡയന്നെയ് എനനിക്കറനിയനില.
ഞെഡന  അങഡന  പറയന്നെനില.  പകക്ഷ ആവശഖ്യമഡയ  പണഎ  ധനകേഡരഖ്യ  വകുപനില്
നനിനഎ അനുവദനിചതരുന്നെ പ്രശ്നമുണഡകേനിലഡഡയന്നെതു ഡകേഡണയ് അതയ് അങഡന കപഡകുന.
കേഞ്ചേനികക്കഡടെയ്  വഖ്യവസഡയ കമഖല സഎഭനിച.  മുതഡലടുപനിനയ്,  പഡവഡപട ഡതഡഴനിലഡളനികേഡള
അപ്പുറത്തുഡകേഡണ്ടുകപഡയനി ഡതഡഴനിഡലടുപനിക്കഡനകവണനി തമനിഴയ് നഡടെയ് കലഡബനി നനില്ക്കുകേയഡണയ്.
ബഡലരഡമപുരഎ സനിന്നെനിഎഗയ് മനില് അടെചപൂടല് ഭലീഷണനിയനിലഡണയ്.  കേശുവണനിഡത്തഡഴനിലഡളനികേളഡടെ
പ്രശ്നങള്ക്കയ് പരനിഹഡരമഡരഗ്ഗങളണഡക്കഡന കേഴനികഞ്ഞെഡ? ഹഡഡന്റെകയ് കപ്രഡസസനിഎഗയ്
ഹഗൗസയ് തഡഡഴ വലീണനിടയ് ഒരു പതനിറഡണഡയനി. കുലഡത്തഡഴനില് കവരറ്റുകപഡകുന. കേരനിമണല്
രഡജഡവമഡയനി ഒത്തുകേളനി, ഡഡടെറഡനനിയഎ മഡകനജഡര പനിരനിചവനിട്ടു. ഇത്തരത്തനിലള്ള പല
പ്രശ്നങളഎ  നനിലനനില്ക്കുകേയഡണയ്.  കേനിനഫഡ  പഡരക്കനിഡല  കുടെനിഡവള്ള  ഫഡക്ടറനി
അടെചപൂടലനികലയയ്;  ഇതുകപഡഡലയള്ള   വഖ്യവസഡയ  സഎരഎഭങഡള  അടെചപൂട്ടുന്നെതനിനുള്ള
നടെപടെനികേള് കേഴനിഞ്ഞെ പതനിഡനഡന്നെയ്  മഡസക്കഡലഎ  ഡകേഡണയ്  എടുത്തനിരനിക്കുകേയഡണയ്.
'എല്.ഡെനി.എഫയ്.  വരുഎ  എലഡഎ  ശരനിയഡകുഎ'  എന്നെതഡണയ്  നനിങളഡടെ  മുദ്രഡവഡകേഖ്യഎ.
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ഇതഡകണഡ  എല്.ഡെനി.എഫയ്.  വന്നെതനിനുകശഷമുള്ള  പതനിഡനഡന്നെയ്  മഡസക്കഡലഎ
ഡകേഡണയ്  നനിങള്  ശരനിയഡക്കനിയഡതന്നെതനിഡനക്കുറനിചയ്  നനിങള്  ആകലഡചേനിക്കണഎ.
പഡത്തഡമതഡഎ നൂറഡണനില് ആരഎഭഎ കുറനിച നമഡടെ പരമരഡഗത വഖ്യവസഡയമഡയ
കേയര  കമഖലയനിഡല  ഡതഡഴനിലഡളനികേള്ക്കയ്  2010-11  വഡരയള്ള  കേഡലയളവനില്
ഡകേഡടുത്തനിരനിക്കുന്നെ  കവതനഎ  എത്രയഡഡണന്നെയ്  അറനിയകമഡ?  100  രൂപയഎ  110
രൂപയഎ മഡത്രമഡണയ്.  2011  ജനുവരനി മഡസകത്തഡടുകൂടെനി നനിങള് ഇനകേഎ സകപഡരടയ്
സലീഎ  ഇവനിഡടെ നടെപഡക്കനി അനപതയ് രൂപകൂടെനി വരദനിപനിചഡകേഡടുത്തു.  കേയര കമഖലയനില്
നനിനഎ വരുന്നെ മനനിയഡയ ബഹുമഡനഖ്യനഡയ പനി.  തനികലഡത്തമന ഇവനിഡടെ ഇരനിക്കുനണയ്,
അകദ്ദഹത്തനിനയ്  ഇതനിഡനക്കുറനിചയ്  നന്നെഡയനി  അറനിയഡഎ.  100  രൂപയഎ  150  രൂപയഎ
മഡത്രഎ  കവതനഎ  ഡകേഡടുത്തു  ഡകേഡണനിരുന്നെ  സഡനത്തയ്  കേഴനിഞ്ഞെ  യ.ഡെനി.എഫയ്.
സരക്കഡര അധനികേഡരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷഎ കേയരപനിരനികമഖലയനില് 300  രൂപയഡയഎ
കേയര ഉല്പഡദന കമഖലയനില് 500 രൂപയഡയഎ കവതനമുയരത്തനി. ഇതയ് കൂടുതലഡഡണഡന്നെനനിക്കയ്
അഭനിപ്രഡയമനില.  പഡവഡപട  ഡതഡഴനിലഡളനികേഡള  ചൂഷണഎ  ഡചേയ്യുന്നെതയ്  അവസഡനനിപനിക്കണഎ.
പഡവഡപട  ഡതഡഴനിലഡളനികേള്ക്കയ്  കൂടുതല്  കവതനഎ  ഡകേഡടുക്കണഡമനതഡന്നെയഡണയ്
എനനിക്കയ് ഈ ഗവണ്ഡമന്റെനിനയ് മുമനില് പറയവഡനുള്ളതയ്.  ഇകപഡള് കേയര കമഖലഡയ
കൂടുതല്  ശകനിഡപടുത്തുവഡന  കവണനി  പല  പ്രവരത്തനങളഎ  നടെത്തനി.  കേഴനിഞ്ഞെ
എല്.ഡെനി.എഫയ്.  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ കേഡലഘടത്തനില്  ശലീ.  ജനി.  സുധഡകേരഡന്റെ കപരയ്
പറയന  എന്നെതുഡകേഡണയ്  കഡെഡ.  ടെനി.  എഎ.  കതഡമസയ്  ഡഎസക്കനിനയ്  ഇഷഡപടെനില
എഡന്നെനനിക്കറനിയഡഎ.  2011  ഡഫബ്രുവരനി  മഡസഎ  1-ാംതലീയതനി  മുതല്  ഡഫബ്രുവരനി
മഡസഎ  5-ാം തലീയതനിവഡര   'കേയര  കകേരള'  നടെത്തഡന  തലീരുമഡനനിചതയ്  ശലീ.  ജനി.
സുധഡകേരനഡണയ്.  ആ കേയര കകേരള കേഴനിഞ്ഞെ  5  വരഷക്കഡലഎ ഞെങള്  തുടെരന്നെയ്
നടെത്തനിഡക്കഡണനിരുന.  2010-11  കേഡലഘടത്തനില്  807  കകേഡടെനി  രൂപയഡടെ  എകയ്കപഡരടയ്
ഉണഡയനിരുന്നെ സഡനത്തയ്  2015-16 ആയകപഡള്  1901 കകേഡടെനി രൂപയഡടെ വരദനവയ്
ഉണഡക്കനിഡയടുക്കഡന കേഴനിഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  പല രഡജഖ്യങളനില് നനിനഎ ആളകേള്
കേയര  കകേരളയനില്  പഡങടുക്കഡന  ഇവനിഡടെ  വരുന.  വനികദശ  രഡജഖ്യങളനില്  നനിനള്ളവര
മഡത്രമല,  ആഭഖ്യനര വനിപണയനില് നനിനഎ ആളകേള് പഡങടുക്കുന.  അതുഡകേഡണയ്
കേയറനിഡന്റെ വനിപണനി വരദനിപനിഡചടുക്കഡന കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ് എനള്ളതയ് ഒരു യഡഥഡരത്ഥഖ്യമഡണയ്.
ഇഡതഡനഎ  അഎഗലീകേരനിക്കഡന  തയ്യഡറഡകേഡത്ത  ഒരു  അവസയനികലയയ്  കേഡരഖ്യങള്
കപഡകുന.  വനികദശരഡജഖ്യഡത്തക്കുറനിചയ് ശലീ.  രഡജു  എബഹഡഎ ആകണഡ കചേഡദനിചതയ്;
ആരഡണയ്  കചേഡദനിചതയ്;  കചേഡദനിക്കുന്നെ  ആള്  എഴുകന്നെറയ് കചേഡദനിക്കണഎ.  അലഡഡത
രഹസഖ്യമഡയനി കചേഡദനികക്കണ. 

ശലീ  .    വനി  .    കജഡയനി:  സര,  .....  (… ഡഡമക്കയ്  ഓഫയ്).........വച  ഡഡപസ
എടുത്തഡകണഡ കപഡയഡതന്നെതനിഡന സഎബന്ധനിചയ് സഎശയമുണഡയനിരുന. ഒറയല...
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ശലീ  .    അടൂര  പ്രകേഡശയ്:  സര,  കേയര  വഖ്യവസഡയ  രഎഗഡത്ത  ഡസക്രടറനി
അടെക്കമുള്ളവര ആ കമഖലയനിഡല വനിപണനി സഡദഖ്യത വരദനിപനിക്കുന്നെതനിനയ് കപഡയനിട്ടുണയ്.
അങഡന കപഡയതനിഡന്റെ അടെനിസഡനത്തനില് 2010-11 കേഡലഘടത്തനില് ഉണഡയനിരുന്നെ
10,42,000  രൂപയഡടെ  എകയ്കപഡരടയ് 2016-17 ആയകപഡള്  10,18,00,000  രൂപയഡയനി
വരദനിപനിച. നനിങള്  ചേനിനനിക്കുന്നെതുകപഡഡലയള്ള  കേഡരഖ്യങളല  ഇവനിഡടെയള്ളതയ്.
കേയര കമഖലയനില് വലനിയ പുകരഡഗതനി സകേവരനിക്കുവഡന കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ
കേഡലഘടത്തനില് കേഴനിഞ്ഞെനിരുന. കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്ഡമന്റെയ് പലകേഡരഖ്യങളഎ ഡചേയനിട്ടുണയ്.
വനിജനിലനസയ് അകനത്വഷണഎ നടെത്തനിഡയങനിലഎ  എഡനങനിലഎ ക്രമകക്കടെയ് നനിങള്ക്കയ്
കേണ്ടുപനിടെനിക്കഡന  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുകണഡഡയന്നെയ്  കചേഡദനിക്കഡന  ഞെഡന  ആഗഹനിക്കുന.
നനിങള് അകനത്വഷണഎ നടെത്തനി എഡനങനിലഎ കേണ്ടുപനിടെനിക്കണഎ.  അലഡഡത ഡവറുഡത
വരത്തമഡനഎ പറഞ്ഞെനിടയ് കേഡരഖ്യമനില. ആഡരഡയങനിലഎ കമഡശക്കഡരഡക്കുന്നെതനിനുകവണനി
എന്തുഎ പറയഡഡമനള്ള ഒരു ചേനിനഡഗതനിയമഡയനി കപഡകുന്നെതയ് നനിങള്ക്കയ് ഭൂഷണമല.

മനി  .    ഡചേയരമഡന:  പ്ലൈലീസയ്  കേണ്ക്ലൂഡെയ്......,  അകങയയ്  അനുവദനിച  സമയഎ
കേഴനിഞ്ഞെനിരനിക്കുന.

ശലീ  .    അടൂര  പ്രകേഡശയ്:  സര,  കേയര  കമഖലയനില്  ഒരു  പുതനിയ  സഡപനഎ
പത്തനഎതനിട  ജനിലയനില്  അടൂര  തഡലൂക്കനില്  ഏനഡദനിമഎഗലത്തയ്  കേനിനഫയഡടെ
സലത്തയ് ആരഎഭനിച. അവനിഡടെ PVC tufted mat  ആരഎഭനിക്കുവഡന കവണനി ഞെങള്
തലീരുമഡനഡമടുത്തു.  അതനിഡന്റെയടെനിസഡനത്തനില്  അവനിഡടെ  പണഎ  മുടെക്കനി  2015-16
ഡസപ്റഎബര മഡസത്തനില്  ഉദ്ഘഡടെനവഎ നടെത്തനി.  60  ശതമഡനവഎ  സബബഡക്കയ്
അകറഞ്ചേയ്ഡമന്റെയ്  ഉണഡക്കനിഡക്കഡണഡണയ്  ഞെങള്  അതനിനയ്  മുനസകേ  എടുത്തതയ്.
അലഡഡത  നനിങള്  ചേനിനനിക്കുന്നെതുകപഡഡലയല ഞെങള്  ഈ  വഖ്യവസഡയഡത്ത
ഡകേഡണ്ടുകപഡയതയ്.  ഇന്നെയ്  കേയര  വഖ്യവസഡയ  രഎഗത്തയ്  കേയര  കകേഡരപകറഷനയ്
പനി.പനി.എസയ്.  സലീഎ നടെപഡക്കുന്നെതനിനുകവണനി ഇകപഡള് ഡകേഡടുത്തനിരനിക്കുന്നെതയ് എത്ര
രൂപയഡഡണന്നെയ്  അറനിയഡകമഡ;   കേഴനിഞ്ഞെ  വരഷഎ  2016-17-ല്  49  കകേഡടെനി  രൂപ
ഡകേഡടുത്തു. 49 കകേഡടെനി രൂപ ഡകേഡടുത്തനിട്ടുഎ അവനിടെഡത്ത കടെണ് ഓവര 105 കകേഡടെനി രൂപ
മഡത്രമഡണയ്. അകതസമയഎ   2015-16-ല് ഞെങള് 10 കകേഡടെനി രൂപ ഡകേഡടുത്തു. അന്നെയ്
വന്നെനിട്ടുള്ളതയ് 102 കകേഡടെനി രൂപയഡടെ കടെണ് ഓവറഡണയ്.  

മനി  .    ഡചേയരമഡന  : പ്ലൈലീസയ്  കേണ്ക്ലൂഡെയ്.....പ്ലൈലീസയ്  കേണ്ക്ലൂഡെയ്....  ബഹുമഡനഡപട
ഡമമര, അങയഡടെ സമയഎ കേഴനിഞ. 

ശലീ  .    അടൂര പ്രകേഡശയ്:  സര,  കേയര വഖ്യവസഡയഡത്തക്കുറനിചയ് മനസനിലഡക്കഡഡത
അങയ് സഎസഡരനിക്കരുതയ്. ഞെങള് പല കമഖലയനിലഎ പണഎ അനുവദനിച. ഡഡെപപ്യൂടനി
സലീക്കര ഒരു കപ്രഡജക്ടയ് തന്നെതനിഡന്റെ അടെനിസഡനത്തനില് അകദ്ദഹത്തനിഡന്റെ മണ്ഡലമഡയ
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ചേനിറയനിനകേലീഴനില്  2  കകേഡടെനി രൂപ ഡകേഡടുഡത്തങനിലഎ ഇതുവഡരയഎ ഡചേലവഴനിചനിടനില.
ഇതയ് ചേനിറയനിനകേലീഴനിലള്ള ഒരു പ്രകതഖ്യകേതയഡണയ്.  ഞെഡന തഡന്നെ പല സഹകേരണ
സഎഘങളനിലഎ  കപഡയതഡണയ്.  സഎഘങള്  പണഎ  വഡങനി  വയ്ക്കുന്നെ  ഏരപഡടെയ്
മഡത്രമഡണയ് അവനിഡടെയള്ളതയ്.  ഞെഡന അവസഡനനിപനിക്കുകേയഡണയ്.  വഖ്യവസഡയ രഎഗഡമന്നെതയ്
വനകേനിടെ  വഖ്യവസഡയകമഡ  ഡചേറുകേനിടെ  വഖ്യവസഡയകമഡ  പരമരഡഗത  വഖ്യവസഡയകമഡ
ആയനിഡക്കഡള്ളഡട,  തകേരത്തയ്  തരനിപണമഡക്കനി  മുകമഡടയ്  കപഡകുന്നെ  ഈ
ഗവണ്ഡമന്റെനിനുകവണനി അവതരനിപനിച  ധനഡഭഖ്യരത്ഥനകേഡള എതനിരക്കുന. 

ശലീ  .    ആര  .    രഡമചേന്ദ്രന:  സര, ഈ ധനഡഭഖ്യരത്ഥനകേഡള ഞെഡന ഹൃദയപൂരവ്വഎ
അനുകൂലനിക്കുകേയഡണയ്.  എഡന്റെ ബഹുമഡനഖ്യ സുഹൃത്തയ്  അടൂര പ്രകേഡശയ് അല്പഎകൂടെനി
ക്ഷമകേഡണനിക്കഡന  തയ്യഡറഡകേണഡമന്നെ  അഭഖ്യരത്ഥനയഡണയ്  എനനിക്കുള്ളതയ്.  എല്.ഡെനി.എഫയ്.
വരുഎ,  എലഡഎ ശരനിയഡകുഡമനള്ളതയ് എല്.ഡെനി.എഫയ്.-ഡന്റെ പ്രഖഖ്യഡപനമഡണയ്.  അതയ്
പ്രഡവരത്തനികേമഡകേഡന കപഡകുന്നെ കേഡരഖ്യമഡണയ്. ഒരു സഎശയവഎ കവണ. പതനിഡനഡന്നെയ്
മഡസമകല  ആയള.  ഈ  പതനിഡനഡന്നെയ്  മഡസത്തനിനുള്ളനില്  നനിങള്  കേഡടനിക്കൂടനിയ
എലഡ  വനിക്രനിയകേള്ക്കുഎ  പരനിഹഡരഎ  കേഡണഡനുള്ള  പരനിശമത്തനിലഡണയ്  ഈ
ഗവണ്ഡമന്റെയ് ഏരഡപടനിട്ടുള്ളതയ്.  ആദഖ്യഎ പ്രതലഎ ഒന്നെയ് ശരനിയഡക്കഡട.  എന്നെനിടഡകേഡഎ
ബഡക്കനി കേഡരഖ്യങള്.  ദലീരഘമഡയ  49  മഡസങള് ബഡക്കനിയണയ്.  എലഡഎ ശരനിയഡകുകമഡ
ഇലകയഡ എനള്ളകേഡരഖ്യഎ അകപഡള് നനിങള്ക്കയ് വനിലയനിരുത്തഡന കേഴനിയഎ.  എല്.ഡെനി.എഫയ്.
ഇചഡശകനികയഡഡടെ ഭരണഎ നടെത്തുന്നെ ഒരു രഡഷലീയ കൂട്ടുഡകേടഡഡണന്നെ കേഡരഖ്യത്തനില്
യഡഡതഡരു സഎശയവഎ കവണ. 

ഏഡതഡരു രഡജഖ്യത്തനിഡന്റെയഎ സഡമത്തനികേ വളരചയനില്  വഖ്യഡവസഡയനികേ പുകരഡഗതനി
നനിരണ്ണഡയകേമഡണയ്.  കേഡരഷനികേകമഖലയഡടെ ആധുനനികേവല്ക്കരണഎ,  ശഡസ സഡകങതനികേ
വനിദഖ്യയഡടെ  വനികേസനഎ,  ദഡരനിദ്രഖ്യനനിരമഡരജ്ജനഎ,  ഡതഡഴനിലനിലഡയ്മയഡടെ  പരനിഹഡരഎ  തുടെങനിയ
ലക്ഷഖ്യങള് കനടുന്നെതനിനയ്  ശകമഡയ വഖ്യഡവസഡയനികേ അടെനിത്തറ അനനിവഡരഖ്യമഡണയ്.
രഡജഖ്യഡത്ത  ജനങളഡടെ  പ്രതനിശലീരഷ  വരുമഡനവഎ  അതുവഴനി  ജലീവനിതനനിലവഡരവഎ
ഡമചഡപടുത്തുന്നെതനിനയ് വഖ്യഡവസഡയനികേ പുകരഡഗതനി നനിരണ്ണഡയകേമഡണയ്. കകേരളത്തനിഡന്റെ
വഖ്യഡവസഡയനികേ  അടെനിത്തറഡയ  ശകനിഡപടുത്തുന്നെതനിനയ്  പരഖ്യഡപമഡയ  ഭഡവനഡപൂരണ്ണമഡയ
പദതനികേഡള  ഉള്ഡക്കഡള്ളനിചഡകേഡണ്ടുള്ള  ഇടെതുപക്ഷ  ജനഡധനിപതഖ്യ  മുന്നെണനി  സരക്കഡരനിഡന്റെ
ബജറയ്  ജനഹൃദയങളനില്  ഏറ്റുവഡങനിക്കഴനിഞ.  കകേരളത്തനിഡന്റെ  സമദയ്  വഖ്യവസയഡടെ
നഡടലഡയ  ഡപഡതുകമഖലഡ  വഖ്യവസഡയങള്,  ഡചേറുകേനിടെ  വഖ്യവസഡയങള്,  പരമരഡഗത
വഖ്യവസഡയങള് എന്നെനിവയഡടെ  സമഗ പുകരഡഗതനി  എന്നെനിവ ഈ ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ
പ്രഖഖ്യഡപനിത ലക്ഷഖ്യമഡണയ്. കകേരളത്തനിഡന്റെ വഖ്യഡവസഡയനികേ പുകരഡഗതനിഡയ തകേരക്കുഎവനിധഎ
ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങഡള  നഷ കകേന്ദ്രങളഡക്കനിയ ആളകേളഡണയ് യ.ഡെനി.എഫയ്.
എന്നെതയ് നഡഎ വനിസ്മരനിക്കഡന പഡടെനില. കകേരളത്തനിഡല വഖ്യഡവസഡയനികേ വളരചഡ നനിരക്കയ്
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2014-15-ല് 2.46 ശതമഡനഎ മഡത്രമഡയനിരുന. എന്നെഡല് എല്.ഡെനി.എഫയ്. അധനികേഡര
ത്തനികലറനിയകശഷഎ പതനിഡനഡന്നെയ്  മഡസങള്ക്കുള്ളനില് അതയ്  12.65  ശതമഡനമഡയനി
വരദനിപനിക്കഡന  കേഴനിഞഡവന്നെതയ്  വനിസ്മരനിക്കഡന  പഡടെനില.  പരമരഡഗത  വഖ്യവസഡയങളഎ
ഡചേറുകേനിടെ  വഖ്യവസഡയങളഎ  യ.ഡെനി.എഫയ്.  ഭരണകേഡലത്തയ്  ഏറവമധനികേഎ  തകേരന്നെ
നനിലയനിലഡയനിരുന. ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങളഡടെ തലപത്തയ് അഴനിമതനിക്കഡഡരയഎ
ധൂരത്തയ്  നടെത്തുന്നെവഡരയഎ നനിയമനിചയ്  അഴനിമതനിയഡടെ വനിളനനിലങളഡക്കനിയ പ്രസ്തുത
സഡപനങള് നഷത്തനില് നനിന്നെയ് നഷത്തനികലയയ് കൂപ്പുകുത്തുകേയഡയനിരുന.  പരമരഡഗത
കമഖലയനില് ഉള്ഡപട വഖ്യവസഡയങള് യ.ഡെനി.എഫയ്.-ഡന്റെ ഭരണകേഡലത്തയ് ഏറവഎ
തകേരച കനരനിട  കേഡലമഡയനിരുന.  സമൂഹത്തനിഡല പഡവഡപടവരുഎ പഡരശത്വവല്കൃത
വനിഭഡഗത്തനില്ഡപടവരുഎ  ഡതഡഴനിഡലടുക്കുന്നെ  ഈ  കമഖലയഡടെ  ഉന്നെമനഎ  കകേരളത്തനിഡല
ദഡരനിദ്രഖ്യ  നനിരമഡരജ്ജനത്തനിഡന്റെ  പ്രധഡന  കസഡതസയ്  കൂടെനിയഡണയ്.  ഈ  കമഖലഡയ
പുനരുജ്ജലീവനിപനിക്കുന്നെതനിനുഎ  ഡതഡഴനിലഡളനികേള്ക്കയ്  ഡതഡഴനില്  ലഭഖ്യമഡക്കുന്നെതനിനുഎ
എല്.ഡെനി.എഫയ്.  ഗവണ്ഡമന്റെനിനയ്  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ് എന്നെതയ്  വനിസ്മരനിക്കഡന കേഴനിയന്നെ
കേഡരഖ്യമല. 

ഞെഡന  ഡകേഡലഎ  ജനിലയഡടെ  പ്രതനിനനിധനിയഡണയ്.   ഡകേഡലഡത്ത സുപ്രധഡനമഡയ
ഒരു  പരമരഡഗത  വഖ്യവസഡയമഡണയ്  കേശുവണനി  വഖ്യവസഡയഎ.  ആ  വഖ്യവസഡയഎ
യ.ഡെനി.എഫയ്.-ഡന്റെ  ഭരണകേഡലഡത്ത  5  വരഷക്കഡലഎ  എത്ര  ദയനലീയമഡയനിരുന.
കേഡഷദ്യു കകേഡരപകറഷന ഫഡക്ടറനികേള്,  സഹകേരണ കമഖലയനിലള്ള കേഡഡപകയ്  ഇവ
രണ്ടുഎ അടെചപൂടഡപടതഡണയ്.  അതയ് തുറക്കഡന യഡഡതഡരു നടെപടെനിയഎ സത്വലീകേരനിചനില.
മഡതൃകേഡപരമഡയനി  പ്രവൃത്തനിക്കഡന  നനികയഡഗനിക്കഡപട  ഈ  സഡപനങള്  അടെച
പൂടഡപടതനിഡന്റെ  ഫലമഡയനി  സത്വകേഡരഖ്യ  കമഖല  യകഥഷഎ  ഡതഡഴനിലഡളനി  വനിരുദമഡയ
നനിലപഡടുകേള്  സത്വലീകേരനിചയ്  ആ  വഖ്യവസഡയഡത്ത  തകേരക്കുന്നെതനിനുള്ള  സരവ്വ
നടെപടെനികേളഎ ആരഎഭനിച.  കേണഎപൂടനി ഇരനിക്കുകേയഡയനിരുന യ.ഡെനി.എഫയ്.  യഡഡതഡരു
നടെപടെനിയഎ  സത്വലീകേരനിചനില.  അഴനിമതനിക്കഡഡരഡക്കഡണയ്  നനിറഞ്ഞെതഡയനിരുന  കേഡഷദ്യു
കകേഡരപകറഷന.  എത്ര  കേഥകേളഡണയ്  പുറത്തുവന്നെനിട്ടുള്ളതയ്.  എനയ്  നടെപടെനിയഡണയ്
യ.ഡെനി.എഫയ്. സത്വലീകേരനിചതയ്?

ഈ  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  അധനികേഡരത്തനില്  വരുകമഡള്  കേശുവണനി  ഫഡക്ടറനികേള്
തുറക്കുഡമന്നെയ്  പറഞ്ഞെനിരുന.  കേഡഷദ്യു  കകേഡരപകറഷഡന്റെയഎ  കേഡഡപകനിഡന്റെയഎ  ഫഡക്ടറനികേള്
തുറന്നെയ്  ഡതഡഴനിലഡളനികേള്ക്കയ്  ഡതഡഴനില്  നല്കേനി.  അവരുഡടെ  ഗഡറ്റുവനിറനി  കുടെനിശനികേ
തലീരക്കഡനുള്ള നടെപടെനികേള് സത്വലീകേരനിച.  2011  മുതല്  2016  വഡരയള്ള കേഡലഘടത്തനില്
യ.ഡെനി.എഫയ്.-ഡന്റെ  ഭരണകേഡലത്തയ്  ആരക്കഡണയ്  ഗഡറ്റുവനിറനി  ഡകേഡടുത്തതയ്.  ഒരു
ഡതഡഴനിലഡളനിഡക്കങനിലഎ ഗഡറ്റുവനിറനി ഡകേഡടുക്കഡന കേഴനികഞ്ഞെഡ? ആരക്കുഎ ഡകേഡടുത്തനില.
ആ കുടെനിശനികേ തലീരക്കഡനുള്ള ബഡദഖ്യത എല്.ഡെനി.എഫയ്.-ല് നനിക്ഷനിപമഡകുകേയഡയനിരുന.
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എഡനഡരു  ദരവസയഡയനിരുന.  സത്വകേഡരഖ്യ  കമഖലയനില്  ഏകേകദശഎ  800-ഓളഎ
കേശുവണനി ഫഡക്ടറനികേളണയ്.  അതനില്  462  ഫഡക്ടറനികേള് എല്.ഡെനി.എഫയ്.  വന്നെതനിനുകശഷഎ
തുറനപ്രവരത്തനിപനിച.  ബഡക്കനിയള്ളതയ്  തുറക്കഡനുള്ള  നടെപടെനികേള്  സത്വലീകേരനിച
ഡകേഡണനിരനിക്കുന.  ആ രഎഗത്തയ് കേശുവണനിയഡടെ കുറവഡണന്നെതയ് ഒരു വസ്തുതയഡണയ്.
ആ  വസ്തുത  കബഡദഖ്യഡപട്ടുഡകേഡണയ്  അതയ്  പരനിഹരനിക്കഡനഡവശഖ്യമഡയ  നടെപടെനികേള്
ഇചഡശകനികയഡടുകൂടെനി ഈ ഗവണ് ഡമന്റെയ് സത്വലീകേരനിചഡകേഡണനിരനിക്കുകേയഡണയ്. 

കകേരളത്തനിഡന്റെ  അഭനിമഡന  സഡപനമഡണയ്  കേരനിമണല്  കമഖലയനില്  പ്രവരത്തനിക്കുന്നെ
ഡകേ.എഎ.എഎ.എല്. എന്നെ സഡപനഎ. അവനിഡടെ എഎ.ഡെനി.-മഡഡര നനിയമനിക്കുന്നെതനിഡന
കുറനിചയ് ശലീ. അടൂര പ്രകേഡശയ് ഇവനിഡടെ കചേഡദനിചവകലഡ; സുപ്രധഡനമഡയ ആ വഖ്യവസഡയ
സഡപനത്തനില് യ.ഡെനി.എഫയ്.-ഡന്റെ ഭരണകേഡലത്തയ് ഒരു സനിരഎ എഎ.ഡെനി.  ഉണഡയനിരുകന്നെഡ;
അവസഡന നഡളകേളനിലഡണയ്  ഒരു സനിരഎ എഎ.ഡെനി.-ഡയ നനിയമനിക്കഡന കേഴനിഞ്ഞെതയ്.
ഏകേകദശഎ  4  വരഷത്തനിലധനികേഎ  കേഡലഎ  എഎ.ഡെനി.-യനിലഡത്ത  അനഡഥഡവസ
യഡയനിരുന  ഡകേ.എഎ.എഎ.എല്.  എന്നെ  സഡപനത്തനിനുണഡയനിരുന്നെതയ്.  അതനിഡന്റെ
ഫലമഡയനി ലഡഭത്തനില്  പ്രവരത്തനിചഡകേഡണനിരുന്നെ  ആ  സഡപനഎ  നഷത്തനികലയയ്
കൂപ്പുകുത്തനി,  പ്രതനിസന്ധനിയനിലഡയനി.  കേരനിമണല് കമഖലയനിഡല ഖനനഎ പൂരണ്ണമഡയഎ
നനിനകപഡകുന്നെ ഒരവസയണഡയനി. അസഎസ്കൃത വസ്തുവനിഡന്റെ അഭഡവഎ ആ സഡപനത്തനിഡന്റെ
പ്രവരത്തനങഡള പ്രതനികൂലമഡയനി ബഡധനിച.  ഇന്നെയ് സനിതനി മഡറനിഡക്കഡണനിരനിക്കുന.
സമനനിഎഗയ്  കമഖല  വലീണ്ടുഎ  സജലീവമഡകേഡന  കപഡകുകേയഡണയ്.  അതനിനഡവശഖ്യമഡയ
നടെപടെനികേള് ഈ ഗവണ്ഡമന്റെയ് സത്വലീകേരനിചകേഴനിഞ.  ഈ ഗവണ്ഡമന്റെയ് അധനികേഡരത്തനില്
വന്നെതനിനുകശഷഎ  ഡകേ.എഎ.എഎ.എല്.  വലീണ്ടുഎ ലഡഭത്തനികലയഡയനി.  ഞെഡന കചേഡദനിക്കഡട,
എനഡണയ് യ.ഡെനി.എഫയ്.-ഉഎ എല്.ഡെനി.എഫയ്.-ഉഎ തമനിലള്ള വഖ്യതഖ്യഡസഎ.  യ.ഡെനി.എഫയ്.
വരുകമഡള് ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങള് എങഡന നഷത്തനികലയയ് കൂപ്പുകുത്തുന?
എല്.ഡെനി.എഫയ്. വരുകമഡള് എങഡനയഡണയ് അതയ് തനിരനിചവരുന്നെതയ്; അതയ് ഗഗൗരവമഡയനി
പരനികശഡധനികക്കണ ഒരു കേഡരഖ്യമകല?  യ.ഡെനി.എഫയ്.-ഡന്റെ ഭരണകേഡലത്തയ്  ഡപഡതുകമഖലഡ
സഡപനങളനില്  പുറഎവഡതനില്  നനിയമനങള്  നടെത്തനി  പഡരശത്വവരത്തനികേഡള,  ഇഷക്കഡഡര
തനിരുകേനിക്കയറഡന ശമനിചതനിഡന്റെ ഫലഡമനഡയനിരുന;  ആ സഡപനങളഡടെ വരുമഡനത്തനില്
കേവനിഞ്ഞെ തുകേ ശമളഎ നല്കുന്നെതനിനയ് വനിനനികയഡഗനികക്കണ അവസയഡയനി.  ഈ
പുറഎവഡതനില്  നനിയമനഎ  ഇഷഎഡകേഡണയ്  മഡത്രഎ  നടെത്തനിയതഡയനിരുകന്നെഡ;  ലക്ഷക്കണക്കനിനയ്
രൂപയഡടെ  കകേഡഴയഡടെ  കേഥകേള് അതനിനയ്  പനിന്നെനിലനികല;  നനികഷധനിക്കഡന കേഴനിയന്നെതഡകണഡ;
അവഡരലഡഎ  ഇകപഡള്  അഴനിമതനി  ആകരഡപണങള്ക്കയ്  വനികധയമഡയനി  വനിചേഡരണ
കനരനിടുകേയഡണയ്.   ഈ ദരവസയനില് നനിന്നെയ്   കകേരളഡത്ത കമഡചേനിപനിക്കഡനുള്ള കേഠനിനമഡയ
പരനിശമമഡണയ്  എല്.ഡെനി.എഫയ്.  നടെത്തനിഡക്കഡണനിരനിക്കുന്നെതയ്.  ഒരു  പരനിധനിവഡര
അതനില്  മുകന്നെഡട്ടുകപഡകേഡന  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുഡണന്നെതയ്  ഞെങള്ക്കയ്  ആത്മവനിശത്വഡസഎ
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നല്കുന്നെ കേഡരഖ്യമഡണയ്.  ആ ആത്മവനിശത്വഡസത്തനില് നനിനഡകേഡണയ് ഈ ഗവണ്ഡമന്റെയ്
കേഡലഡവധനി  പൂരത്തനിയഡക്കുകമഡള്  കകേരളഡത്ത  ഒരു  പുതനിയ  കകേരളമഡക്കനി  തലീരക്കുകേ
തഡന്നെ ഡചേയ്യുഡമന്നെ കേഡരഖ്യത്തനില് യഡഡതഡരു സഎശയവഎ കവണ.  ഇകപഡള് പ്രതനിപക്ഷഎ
യഥഡരത്ഥത്തനില്  ഈ  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന  വനിമരശനിക്കഡന  വനിഷയ  ദഡരനിദ്രഖ്യഎഡകേഡണയ്
നടഎതനിരനിയന്നെ കേഡഴ്ചയഡണയ് നഡഎ കേണ്ടുഡകേഡണനിരനിക്കുന്നെതയ്.  ഈ ഒരവസയനികലയയ്
എങഡനയഡണയ്  അവര എത്തനിയതയ്?  ഇന്നെയ്  ഇവനിഡടെഡയഡരു അടെനിയനര പ്രകമയഎ
അവതരനിപനിച. എനയ് ആവശഖ്യത്തനിനുകവണനിയഡയനിരുന?  എനഡണയ് അതനില്നനിന്നെയ്
കനടെനിയതയ്?  ആ  അടെനിയനര  പ്രകമയവമഡയനി  ബന്ധഡപട  വഡക്കഗൗടയ്  പ്രസഎഗഎ
നടെത്തുകമഡള് പ്രതനിപക്ഷ കനതഡവനിഡന്റെ വഡക്കുകേളനില് വനിഷയ ദഡരനിദ്രഖ്യഎ  പ്രകേടെമഡയനിരുന.
ഈ സഭ കേണതുഎ കകേടതുമഡണയ്.  ഇങഡനഡയഡരു ദരവസയനില് ഈ പ്രതനിപക്ഷഎ
കപഡയനി ഡപടനിട്ടുള്ള അനുഭവഎ ഡചേറുതഡകണഡ,  ഒറഡപടതഡകണഡ;  ഇവനിഡടെ ഈ സഭ
തുടെങനിയ ദനിവസഎ മുതല് സലീകേഡള അപമഡനനിചഡവന്നെ ഒറ കേഡരഖ്യമഡണയ്  അവരക്കയ്
പറയഡനുള്ളതയ്.  ഇവരഡക്കന്നെഡണയ് ഈ സലീ  കസ്നേഹഎ തുടെങനിയതയ്.  സലീകേള്ക്കുകപഡലഎ
ഇവഡര  വനിശത്വഡസമനില.  സലീ  സമൂഹഎ  ഡവറുത്തവരഡണനിവര.  അവരുഡടെ  ഡവറുപയ്
ഏറ്റുവഡങനിയവരഡണനിവര.  അവരുഡടെ  ശഡപഎഡകേഡണഡണയ്  ഒരു  വനനിതഡഡമമഡറകപഡലഎ
സഭയനില് ഡകേഡണ്ടുവരഡന കേഴനിയഡഡത കപഡയതയ്.  ഒറയഡളനിഡന മരുന്നെനിനയ്  ഡകേഡണ്ടുവരഡന
കേഴനിയഡത്ത  യ.ഡെനി.എഫയ്.ആണയ്  സലീകേഡളക്കുറനിചയ്  പറയന്നെതയ്.  യ.ഡെനി.എഫയ്.-ഡന്റെ
ഭരണകേഡലത്തയ് ചേനില സലീകേള്ക്കയ് ഉറങഡന സമയമനിലഡയനിരുന.  അവരക്കയ് കഫഡണ്
അറന്റെയ് ഡചേയ്യഡകന സമയമുള.  ആ സമയഡത്ത ഈ സലീകസ്നേഹഎ  മഡറഡരു തരത്തനിലള്ള
കസ്നേഹമഡയനിരുന.  ഇവനിഡടെ  പ്രകേടെനിപനിച  കസ്നേഹമഡയനിരുന്നെനില  അതയ്.  അതയ്  ഒരു
സഎസഡരത്തനിഡന്റെ വനിഷയമഡണയ്. ആ സഎസഡരഎ എല്.ഡെനി.എഫയ്.-ഡന്റെകമല് ഡകേടനിചമയഡന
ആരുഎ ശമനിചനിട്ടു കേഡരഖ്യമനില.  എല്.ഡെനി.എഫയ്. കവറനിട ഒരു രഡഷലീയ മുന്നെണനിയഡണയ്.
ആ യഡഥഡരത്ഥഖ്യഎ തനിരനിചറനിയണഎ.  എല്.ഡെനി.എഫയ്.-നയ് മറചവയഡനഡയനി ഒനമനില.
തുറന്നെ പുസകേമഡണയ്  എല്.ഡെനി.എഫയ്.-ഡന്റെയഎ  ഈ ഗവണ്ഡമന്റെനികന്റെയഎ   പ്രവരത്തനങള്.
അഴനിമതനിരഹനിതമഡയ  ഒരു  ഭരണഎ  ഈ  കകേരളത്തനിനയ്  പ്രദഡനഎ  ഡചേയ്യഡന
എല്.ഡെനി.എഫയ്.-നയ്  കേഴനിയനഡവന്നെതുതഡന്നെ  പ്രഥമ  കനടമഡയനി  ചൂണനിക്കഡണനിച
ഡകേഡണയ് ഈ ധനഡഭഖ്യരത്ഥനഡയ പനിനഡങ്ങുന.

ശലീ  .   പഡറക്കല് അബ്ദുല  : സര, ഈ ധനഡഭഖ്യരത്ഥനകേഡള ഞെഡന എതനിരക്കുകേയഡണയ്.
കകേരളത്തനിഡല ജനങള്ക്കയ്  10  മഡസഎ മുമയ് സഎഭവനിച ഒരു കേയ്യബദത്തനിനയ് പ്രഡയശനിത്തഎ
ഡചേയ്യഡന  കേനിട്ടുന്നെ  ഏതയ്  അവസരഡത്തയഎ  അവര  കേഡത്തനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  ആ
അവസരഎ മലപ്പുറത്തുകേഡരക്കയ് ആദഖ്യഎ കേനിടനി.  അവര അതയ് നന്നെഡയനി വനിനനികയഡഗനിച.
കേഴനിഞ്ഞെ  നനിയമസഭഡ  ഡതരഡഞ്ഞെടുപനില്  മലപ്പുറഡത്ത  7  മണ്ഡലങളനിലഡയനി
493275  കവഡടഡണയ്  യ.ഡെനി.എഫയ്.-നയ്  ലഭനിചഡതങനില്  10  മഡസഡത്ത  ഇടെതയ്
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ഭരണത്തനിനുകശഷഎ  നടെന്നെ  ഡതരഡഞ്ഞെടുപനില്  ആ  ഭൂരനിപക്ഷഎ  515330  ആയനി
ഉയരന. കകേരള ചേരനിത്രത്തനില് ഒരഡള്ക്കുഎ കേനിടഡത്ത ഭൂരനിപക്ഷമഡണയ്.  5 ലക്ഷത്തനില്
കൂടുതല്  കവഡടയ്  കേനിട്ടുന്നെ  സഡഹചേരഖ്യമുണഡയനി.  അതഡയതയ്,  ഇരുപത്തനിരണഡയനിരത്തനില്പരഎ
കവഡടനിഡന്റെ വരദനവയ്.  അകതസമയഎ,  അന്നെയ്  എല്.ഡെനി.എഫയ്.-നയ്  373879  കവഡടയ്
ലഭനിചകപഡള് ഇക്കഴനിഞ്ഞെ ഡതരഡഞ്ഞെടുപനില് ലഭനിചതയ്  344370  കവഡടഡണയ്.  ഏകേകദശഎ
30,000  കവഡടനിഡന്റെ കുറവയ്.  ഭരണ കേഡലഡവധനിയഡടെ ആദഖ്യഡത്ത ഒരു വരഷഎ പനിന്നെനിടുകമഡള്
ഇടെതു സരക്കഡരനികനഡടുള്ള ജനങളഡടെ മകനഡഭഡവഎ ഈ ഡതരഡഞ്ഞെടുപയ് ഫലത്തനില്
തഡന്നെ  പ്രകേടെമഡണയ്.  ഭരണത്തനിഡന്റെ  വനിലയനിരുത്തലഡകുഡമന്നെയ്  പഡരടനി  ഡസക്രടറനി,
സനി.പനി.ഐ.(എഎ.) കനരഡത്ത പ്രഖഖ്യഡപനിചനിരുന. അകപഡള് ഭരണത്തനിഡന്റെ വനിലയനിരുത്തല്
കൃതഖ്യമഡയനി  ഇവനിഡടെ  നടെനഡകേഡണനിരനിക്കുകേയഡണയ്.   ഐകേഖ്യകകേരളഎ  രൂപലീകേരനിച
കശഷഎ  പകത്തഡളഎ  മുഖഖ്യമനനിമഡര  കകേരളഎ  ഭരനിചനിട്ടുണയ്,   സഖഡവയ്  ഇ.എഎ.എസയ്.
മുതല്  ശലീ.  ഉമന  ചേഡണനി  വഡര.  ഈ  കേഡലഘടത്തനില്  ഒരനിക്കല്കപഡലഎ
കേഡണഡത്തവനിധഎ ഇകപഡഴഡത്ത സഎസഡനഭരണഎ നഡണകക്കടെനിഡന്റെ പടുകുഴനിയനികലയയ്
കൂപ്പുകുത്തനിയനിരനിക്കുകേയഡണയ്.   കുത്തഴനിഞ്ഞെ അവസയനിലഡണയ്  സഎസഡന ഭരണഎ
മുകന്നെഡട്ടുകപഡകുന്നെഡതന്നെ  വനിമരശനമഡണയ്  സനി.പനി.ഐ.(എഎ.)  കനതൃകയഡഗത്തനില്
വഡര  ഉയരനകകേടതയ്.  ഫയല്  നലീക്കഎ  അസഡധഡരണമഡയനി  സവകുനഡവന്നെയ്
മഡസങള്ക്കുമുമയ്  സരക്കഡര  തഡന്നെ  വനിലയനിരുത്തനിയതഡണയ്.  സമലീപകേഡലത്തയ്  കചേരന്നെ
മനനിസഭഡ  കയഡഗങഡളലഡഎ  മനനിസഭയ്ക്കുള്ളനിഡല  തരക്കങള്  ചേരച  ഡചേയ്യഡനഡയനിരുന.
അലഡഡത ജനജലീവനിതഡത്ത ബഡധനിക്കുന്നെ വനികേസനഗന്ധനിയഡയ ഒരു വനിഷയത്തനില്
തലീരുമഡനഡമടുക്കഡകനഡ എടുത്ത തലീരുമഡനങള് നടെപനിലഡക്കഡകനഡ ഈ സരക്കഡരനിനയ്
കേഴനിഞ്ഞെനിടനില.  ഭരനിക്കഡനുള്ള മനികേച ഭൂരനിപക്ഷമുണഡയനിട്ടുഎ ചേക്കനില് ഡകേടനിയ കേഡളഡയകപഡഡല
നനിന്നെനിടെത്തുനനിന്നെയ് തനിരനിയകേയഡണയ് സഎസഡന ഭരണഎ. 10  മഡസഡത്ത ഭരണത്തനില്
ഓകരഡ മനനിക്കുഎ മഡരക്കനിടഡല് ഓകരഡരുത്തരക്കുഎ എത്ര കേനിട്ടുഡമന്നെയ് അവര തഡന്നെ
സത്വയഎ  വനിലയനിരുത്തണഎ.  സഎസഡനഡത്ത എലഡ  വനിഭഡഗഎ  ജനങളഡടെയഎ എതനിരപ്പുഎ
ഡവറുപ്പുഎ  എങഡന  ഒറയടെനിക്കയ്  കനടെനിഡയടുക്കഡനഡകുഡമന്നെ  പരലീക്ഷണത്തനില്  സരക്കഡര
100  ശതമഡനഎ  വനിജയനിചനിരനിക്കുനഡവനകവണഎ  മനസനിലഡക്കഡന.  സഎസഡനഎ
ജനഡധനിപതഖ്യ ഭരണത്തനില് നനിന്നെയ്  ഉപകദശകേ ഭരണത്തനികലയയ്  വഴനി  മഡറുകേയഡണയ്.
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലഡയനി  മുഖഖ്യമനനിക്കയ്  മുക്കഡല്  ഡെസകനഡളഎ  ഉപകദഷഡക്കളണയ്.
ശലീ.  എഎ.  ഡകേ.  ദഡകമഡദരഡന  നനിയകമഡപകദഷഡവഡയനി  നനിയമനിചഡകേഡണഡയനിരുന
ഉപകദശകേഭരണത്തനിഡന്റെ തുടെക്കഎ. ഏഡറ വനിവഡദങള് സൃഷനിച ഈ നനിയമനത്തനില്
നനിനഎ ശലീ.  എഎ.  ഡകേ.  ദഡകമഡദരന സത്വകമധയഡ പനിനമഡറനി.  അവസഡനമഡയനി നനിയമനിച
കപഡലലീസയ് ഉപകദഷഡവയ് ശലീ.  രമണ് ശലീവഡസവ ഒരു കേഡലത്തയ് സനി.പനി.ഐ.(എഎ)-ഡന്റെ
കേടുത്ത പ്രതനികയഡഗനിയഎ  അനഭനിമതനുമഡയനിരുഡന്നെങനില് ഇന്നെവരക്കയ് ഏഡറ  അഭനിമത
നഡയനിരനിക്കുന.  ബനി.ഡജ.പനി.-യഡടെ  അദഖ്യക്ഷനഡയനിരുന്നെ  ശലീ.  മുരളലീ  മകനഡഹര  കജഡഷനി
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നയനിച  രഥയഡത്രഡയ  തുടെരന്നെയ്  പഡലക്കഡട്ടുണഡയ  ഡവടെനിവയനില്  സത്വനഎ  വലീടെനിഡന്റെ
മുറത്തയ് കേളനിചഡകേഡണനിരനിക്കുകേയഡയനിരുന്നെ സനിറഡജുന്നെനിസ എന്നെ പതനിഡനഡന്നെയ് വയസ്സുള്ള
ഡപണ്കുടനി ഡവടെനികയറയ് മരനിച.  അന്നെയ് ഡവടെനിവയനിനയ് ആഹത്വഡനഎ ഡചേയ ശലീ.  രമണ്
ശലീവഡസവ കപഡലലീസയ്  വയരഡലസയ് ഡസറനിലൂഡടെ നടെത്തനിയ ആകക്രഡശങള് വലനിയ
വനിവഡദഎ സൃഷനിചനിരുന.  സനി.പനി.ഐ.(എഎ) ആയനിരുന അതനിഡന്റെ മുഖഖ്യപ്രചേഡരകേര.
അഡതഡഡക്ക  വനിഴുങനിഡക്കഡണഡണയ്  ഇകപഡള്  ശലീ.  രമണ്  ശലീവഡസവഡയ
ഡെനി.ജനി.പനി.-ക്കയ് മുകേളനില് ചേലീഫയ് ഡസക്രടറനി കകേഡെറനില് കപഡലലീസയ് ഉപകദഷഡവഡയനി
നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഒരു ഡകേഡലകക്കസനില് പ്രതനി കചേരക്കഡപട ഒരഡള് ഈ മനനിസഭയനില്
തഡന്നെ  അഎഗമഡണയ്.എന്തുതഡന്നെ  ഡചേയഡലഎ  അതനിഡന  നഖ്യഡയലീകേരനിചയ്  ഡവള്ളപൂശഡനുള്ള
ഇടെതുപക്ഷ സവഭവഎ ഇതനിനുമുമഎ കകേരളഎ പല കേഡരഖ്യത്തനിലഎ കേണതഡണയ്.  എഡന്റെ
കനതഡവയ് മഹഡനഡയ സനി.  എചയ്.  മുഹമദയ് കകേഡയ സഡഹനിബയ് മൂന്നെയ് പതനിറഡണയ് മുമയ്
ഈ നനിയമസഭയനില് പറഞ്ഞെനിട്ടുണയ്, സനി.പനി.ഐ.(എഎ)-ഡന്റെ ഇത്തരഎ നനിലപഡടുകേഡള
''സതലഡദനി വസ്തുക്കള് അശുദമഡയഡല് പഗൗകലഡസയ് ഡതഡടഡലതു ശുദമഡകുഎ''  എന്നെയ്.
ഏതയ് വസ്തു അശുദമഡയഡലഎ അതയ് സനി.പനി.ഐ.(എഎ)  ഡതഡടഡല് ശുദമഡകുന്നെ ഒരു
നനിലപഡടെഡണയ് സഡധഡരണ ഈ കേഡരഖ്യങളനിഡലഡഡക്ക സനി.പനി.ഐ.(എഎ) സത്വലീകേരനിക്കുന്നെതയ്. 

ഡകേഡടുഎ വരള്ചയഎ  കുടെനിഡവള്ള ക്ഷഡമവഎ രൂക്ഷമഡയ വനിലക്കയറവഎ കറഷന
ലഭഖ്യതയഡടെ  കുറവഎ  ക്രമസമഡധഡനത്തകേരചയഎഡകേഡണയ്  ജനങള്  ഡപഡറുതനിമുട്ടുന.
നഡടുനലീഡള പലീഡെന കേഥകേളഡണയ്. ഒരു വയസ്സുള്ള പനിഞ്ചുകുഞ്ഞെയ് മുതല് ഡതഡണ്ണൂറയ് വയസ്സുള്ള
മുതുമുത്തശനിവഡര  നനിഷ്ഠൂരമഡയനി  പലീഡെനിപനിക്കഡപടുന,  രഡഷലീയ  ഡകേഡലപഡതകേങള്
വരദനിക്കുന, ആരഡധനഡലയങള് കപഡലഎ ഡകേഡലക്കളമഡയനി മഡറുന. ഡകേഡടെനിഞ്ഞെനിയനിഡല
സഫസല്  വധഎ,  കേഡസരകഗഡഡെയ്  ഡചേങളയനിഡല  റനിയഡസുദ്ദലീന  മഗൗലവനി  വധഎ
എന്നെനിവയമഡയനി  ബന്ധഡപട  കപഡലലീസയ്  നടെപടെനികേള്  നപ്യൂനപക്ഷ  വനിഭഡഗങള്ക്കനിടെയനില്
കേടുത്ത  ആശങയഎ  ഉത്കേണയഎ  ജനനിപനിചനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  തഡനൂരനിഡല  കേലഡപ
കകേന്ദ്രങളനില് കപഡലലീസയ് തഡന്നെ കവടക്കഡരുഡടെ കവഷഎ ഡകേടനിഡയന്നെയ് അവനിഡടെ സന്ദരശനിച
നപ്യൂനപക്ഷ  കേമലീഷന   ഡചേയരമഡന  സരക്കഡരനിനയ്  റനികപഡരടയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
നനിരപരഡധനികേള്ക്കുണഡയ നഷഎ കേണക്കഡക്കഡന ഒരു കേമലീഷഡന വയഡനുഎ പ്രസ്തുത
റനികപഡരടനില്  പരഡമരശമുണയ്.  സഎഘ്പരനിവഡര  സഎരക്ഷകേരഡയനി  കപഡലലീസയ്  മഡറുകമഡള്
അവഡര തനിരുത്തുവഡന നപ്യൂനപക്ഷ സഎരക്ഷണഎ ഉറപയ് നല്കേനി ഭരണത്തനിഡലത്തനിയ
സരക്കഡരനിനഡകുന്നെനില.  പകേരഎ ഡകേഡടുഎ കുറവഡളനികേഡളക്കൂടെനി ജയനിലനില്നനിനഎ തുറനവനിടയ്
എരനിതലീയനില്  എണ്ണഡയഡഴനിക്കഡന  സരക്കഡര  ശമനിക്കുകേയഡണയ്.  എഡന്റെ  സമലീപ
പ്രകദശമഡയ വളയഡത്ത ജനിഷ്ണു പ്രകണഡയയ് ദരൂഹ സഡചേരഖ്യത്തനില് മരണഡപടനിടയ് മൂന്നെയ്
മഡസഎ  കേഴനിഡഞ്ഞെങനിലഎ  കേണ്മുന്നെനിലള്ള  പ്രതനികേഡള  അറസ്റ്റയ്  ഡചേയയ്  നനിയമത്തനിനയ്
മുന്നെനില്  ഡകേഡണ്ടുവരുവഡന  കപഡലലീസുഎ  സരക്കഡരുഎ  തയ്യഡറഡകുന്നെനില.  ഇതുമഡയനി
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ബന്ധഡപടയ്  കപഡലലീസയ്  കമധഡവനിഡയ  കേഡണഡന  തനിരുവനനപുരത്തയ്  വന്നെ  അമകയഡടുഎ
കുടുഎബകത്തഡടുഎ  ഏതയ്  രലീതനിയനിലഡണയ്  കപഡലലീസയ്  ഡപരുമഡറനിയഡതന്നെയ്  കകേരളഎ
മുഴുവന ദൃശഖ്യമഡധഖ്യമങളനിലൂഡടെ കേണതഡണയ്.  എന്നെനിട്ടുഎ അതനിഡന നഖ്യഡയലീകേരനിക്കഡനുഎ
പത്രപരസഖ്യഎ വഴനി സഡധൂകേരനിക്കഡനുഎ നടെത്തുന്നെ ശമങള് കകേരള ജനത അവജ്ഞകയഡടുഎ
ലജ്ജകയഡടുഎകൂടെനിയഡണയ് കേണതയ്. 

എഡന്റെ സമലീപപ്രകദശമഡയ നഡദഡപുരത്തയ് മുസ്ലേലീഎ ലലീഗയ് പ്രവരത്തകേന മുഹമദയ്
അസയ് ലഎ  ഡകേഡല  ഡചേയ്യഡപടതയ്  2016  ആഗസ്റ്റയ്  12-നയ്  ആയനിരുന.  എടയ്  മഡസഎ
പനിന്നെനിട്ടു.  പ്രതനികേഡള പൂരണ്ണമഡയഎ അറസ്റ്റയ്  ഡചേയയ്  നനിയമത്തനിനയ്  മുന്നെനില് ഡകേഡണ്ടുവരഡന
സരക്കഡര നടെപടെനിയണഡകേണഡമന്നെയ് ഞെഡന അഭഖ്യരത്ഥനിക്കുന. മലപ്പുറഎ ഡതരഡഞ്ഞെടുപയ് ഫലഎ
പുറത്തുവന്നെയ്  മണനിക്കൂറുകേള്ക്കകേമഡണയ്  സവദദ്യുതനി  ചേഡരജ്ജയ്  വരദനിപനിചയ്  ഉത്തരവണഡയതയ്.
വനിലക്കയറഎഡകേഡണ്ടുഎ  വറുതനിഡകേഡണ്ടുഎ  ശത്വഡസഎമുട്ടുന്നെ  സഡധഡരണ  ജനങള്ക്കയ്
'ഇടെനിഡവകടറവഡന  പഡമയ്  കേടെനിച'  എന്നെയ്  പറയന്നെതുകപഡഡലയഡയനി  ഈ  നടെപടെനി.
ചേഡരജ്ജയ്  വരദനവനിലൂഡടെ  591  കകേഡടെനി  രൂപയഡടെ  വരദനവണഡകുഡമന്നെഡണയ്
ഡകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യഡടെ  കേണക്കയ്.  എന്നെഡല്  നഷക്കണക്കയ്  പറഞ്ഞെയ്  ഗഡരഹനികേ
ഉപകഭഡകഡക്കളഡടെ സവദദ്യുതനി നനിരക്കയ് വരദനിപനിച ഡകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.,  തങള്ക്കയ്
കകേഡടെനിക്കണക്കനിനയ്  രൂപ  കുടെനിശനികേ  നല്കേഡനുള്ള  വനകേനിടെ  ആശുപത്രനികേള്,
കഹഡടലകേളടെക്കമുള്ള സത്വകേഡരഖ്യ  സഡപനങഡള ഡതഡടുന്നെനില.   വനകേനിടെ  സത്വകേഡരഖ്യ
സഡപനങളനില്നനിന്നെയ്  മഡത്രഎ  പലനിശ  കൂടെഡഡത  469.6  കകേഡടെനി  രൂപയഡണയ്
ഡകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-ക്കയ് കേനിടഡനുള്ളതയ്. ഡചേറുകേനിടെ വഖ്യവസഡയ സഡപനങളനില് നനിനഎ
127.42 കകേഡടെനി രൂപയഎ കബഡരഡെനിനയ് കുടെനിശനികേയഡയനി കേനിടഡനുണയ്.  ആഡകേ 596.48
കകേഡടെനി രൂപയഡണയ് സത്വകേഡരഖ്യ സഡപനങളനില്നനിനഎ കബഡരഡെനിനയ് കുടെനിശനികേയഡയനി
കേനിടഡനുള്ളതയ്.   സത്വകേഡരഖ്യ സഡപനങഡള കൂടെഡഡത വനിവനിധ സരക്കഡര വകുപ്പുകേളഎ
ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങളഎ  കചേരന്നെയ്  ഡകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-ക്കയ്  2044.78  കകേഡടെനി
രൂപ നല്കേഡനുണയ്.  നനിരക്കയ് വരദനവയ് വഴനി പ്രതനിവരഷഎ 550  കകേഡടെനി രൂപ വഡര
അധനികേഎ ലഭനിക്കുഡമന്നെഡണയ് കബഡരഡെനിഡന്റെ കേണക്കയ്.  എന്നെഡല് സത്വകേഡരഖ്യ സഡപന
ങളനില്നനിനഎ  കേനിടഡനുള്ള  596.48  കകേഡടെനി  രൂപയഡടെ  കുടെനിശനികേ  പനിരനിഡചടുക്കഡന
ഊരജ്ജനിത നടെപടെനി സത്വലീകേരനിചഡല് നനിരക്കയ് വരദനയനിലഡഡത കബഡരഡെനിനയ് ഇത്രയഎ
തുകേ  കേഡണത്തഡനഡകുമഡയനിരുന.  ഇതനിനയ്  തുനനിയഡഡത  സഡധഡരണക്കഡരഡന്റെ
പനിചഡത്തഡടനിയനില്  സകേയനിട്ടുവഡരഡനഡണയ്  കബഡരഡഎ  ഡറഗകലററനി  കേമലീഷനുഎ
ശമനിക്കുന്നെതയ്.  കകേന്ദ്ര പദതനിയഡടെ അനുബന്ധമഡയള്ള ത്രനികേക്ഷനി കേരഡറനില് കകേരള
സരക്കഡരുഎ ഡറഗകലററനി കബഡരഡഎ ഒപയ് വചനിട്ടുണയ്.  അനനിവഡരഖ്യത വഖ്യകമഡകുന്നെപക്ഷഎ
2019-ല്  മഡത്രകമ  സവദദ്യുതനി  ചേഡരജ്ജയ്  വരദനിപനിക്കഡവൂ  എന്നെഡണയ്  കേഡരഡറനിഡല
നനിബന്ധന. ഗഡരഹനികേ ഉപകഭഡകഡക്കളഡടെ കേഡരഖ്യത്തനില് ഇതയ് ലഎഘനിക്കഡപടനിരനിക്കു
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കേയഡണയ്.  സഹഡടെനഷന,  എകയ്ടഡ  സഹഡടെനഷന  ഉപകഭഡകഡക്കള്ക്കയ്  നനിരക്കയ്
വരദനയനില.  അതനിനയ്  കേഡരണഎ ഈ കേരഡരതഡന്നെയഡണയ്.   സഡമത്തനികേ കശഷനിയള്ള
ഈ  സഎഘടെനിത  വനിഭഡഗഎ  കകേഡടെതനിയനില്നനിനഎ  നനികരഡധന  ഉത്തരവയ്  വഡങ്ങുഡമ
ന്നെറനിയഡവന്നെ കബഡരഡഎ സരക്കഡരുഎ സഡധഡരണക്കഡരുഡടെ കേലീശയനിലഡണയ് കേയ്യനിടതയ്.
അകതസമയഎ ഉല്പഡദനഎ വരദനിപനിക്കഡനുള്ള നടെപടെനികേള് അതനിരപനിള്ളനി സത്വപത്തനിനപ്പുറഎ
ഒരു  പുകരഡഗതനിയമനിലഡഡത  കേനിടെക്കുന.  വരള്ച  രൂക്ഷമഡയകതഡഡടെ  ജലസവദദ്യുത
നനിലയങളഡടെ ഉല്പഡദനഎ  30  ശതമഡനമഡയനി കുറഞ.  കൂടെഎകുളഎ ആണവനനിലയ
ത്തനില്നനിന്നെയ്  സവദദ്യുതനി  ലഭഖ്യമഡക്കഡനുളള  നടെപടെനി  തുടെങനിയ  കേഡരഖ്യങഡളഡഡക്ക
അങഡന കേനിടെക്കുകേയഡണയ്.  ഇതനിഡനഡനഎ സരക്കഡരനിഡന്റെ ഭഡഗത്തുനനിനഎ കൃതഖ്യമഡയ
ഇടെഡപടെലകേള് ഉണഡകുന്നെനില.

വഖ്യവസഡയവമഡയനി  ബന്ധഡപടയ്  മണ്ഡലത്തനിഡല  രണയ്  പ്രധഡന  കേഡരഖ്യങള്
ബഹുമഡനഡപട മനനിയഡടെ ശദയനില്ഡപടുത്തുകേയഡണയ്. ഒകടഡറ കേരഷകേരുള്ള കുറഖ്യഡടെനിയനിലഎ
പരനിസരത്തുഎ കതങയഡടെ ഉല്പഡദനഎ,  വനിപണനഎ,  സഎസരണഎ എന്നെനിവ ലക്ഷഖ്യഎ
വചയ്  ഒരു  നഡളനികകേര  വനികേസന  പഡരക്കയ്  ആരഎഭനിക്കുവഡന  കനരഡത്ത  സരക്കഡര
തലീരുമഡനനിക്കുകേയഎ  അതനിനഡയനി  ഡകേ.എസയ്.ഐ.ഡെനി.സനി.  സമരപനിച  42  കകേഡടെനി
രൂപയഡടെ  ഡപ്രഡകപഡസലനിനയ്  കകേരള  സരക്കഡര  ഭരണഡനുമതനി  നല്കേനിയതുമഡണയ്.
എന്നെഡല്  ഏഡറടുത്ത  സലത്തനിനയ്  ഉയരന്നെ  കകേഡമനകസഷന  ലഭനിക്കഡനഡയനി
സലമുടെമ  ബഹുമഡനഡപട  സഹകക്കഡടെതനിഡയ  സമലീപനിക്കുകേയഎ  കകേഡടെതനി  അതയ്
അനുവദനിക്കുകേയഎ ഡചേയ.  ഈ വനിധനിഡക്കതനിഡര സരക്കഡരുഎ ഡകേ.എസയ്.ഐ.ഡെനി.സനി.-യഎ
അഫനിഡെവനിറയ്  ഫയല്  ഡചേയ.  ഇതുകേഡരണഎ  തുടെര  നടെപടെനികേള്  സത്വലീകേരനിക്കഡന
കേഴനിയഡഡത  പദതനി  വഴനിമുടനി  നനില്ക്കുകേയഡണയ്.  ബഹുമഡനഡപട  മനനി  ഇക്കഡരഖ്യത്തനില്
ഇടെഡപടയ്   കകേസയ്  അവസഡനനിപനിചയ്  പദതനി യഡഥഡരത്ഥഖ്യമഡക്കുന്നെതനിനുള്ള നടെപടെനി
സത്വലീകേരനിക്കണഡമന്നെയ് അഭഖ്യരത്ഥനിക്കുന. 

എഡന്റെ മണ്ഡലമഡയ കുറഖ്യഡടെനിയനില് മണ്പഡത്ര നനിരമഡണത്തനില് ഏരഡപടനിരനിക്കുന്നെ
ഡതഡഴനിലഡളനികേള്  സമൂഹത്തനിഡല  പഡരശത്വവല്ക്കരനിക്കഡപട  ഒരു  ജനവനിഭഡഗമഡയനി
വളഡര കേഷഡപടയ് ജലീവനിതഎ തള്ളനിനലീക്കുന്നെവരഡണയ്.  മണ്പഡത്ര നനിരമഡണത്തനിഡന്റെ
രണയ്  പ്രധഡന  അസഎസ്കൃത  വസ്തുക്കളഡണയ്  കേളനിമണഎ  മണലഎ.  പഡരനിസനിതനികേ
പ്രശ്നങള് ചൂണനിക്കഡണനിചയ് ഇവയഡടെ ലഭഖ്യത കുറചകതഡഡടെ മണ്പഡത്ര നനിരമഡണവഎ
കുറഞ.  കൂടെഡഡത ഈ രഎഗത്തുള്ള ആധുനനികേ സഡമഗനികേളഡടെ കേടെനവരവഎ മണ്പഡത്ര
നനിരമഡണത്തനിനയ് തടെസമഡയനി.  ഇകതഡഡടെ ഈ കുലഡത്തഡഴനില് കവറനിടയ് കപഡകുകേയഎ
ഇതനിഡന ആശയനിചയ് ജലീവനിചവന്നെ പഡവഡപട ജനവനിഭഡഗത്തനിഡന്റെ ജലീവനിതഎ വഴനിമുട്ടുകേയഎ
ഡചേയനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  ഈ  സഡഹരഖ്യത്തനില്  ഈ  കുലഡത്തഡഴനില്  സഎരക്ഷനിക്കഡന
സരക്കഡരനിഡന്റെ ഭഡഗത്തുനനിനഎ നടെപടെനിയണഡകേണഡമന്നെയ് അഭഖ്യരത്ഥനിക്കുന.  
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ആഴക്കടെല് മണല് ഖനനത്തനിനയ്  സരക്കഡര ഒരുങ്ങുന്നെതഡയ വഡരത്ത കേണ്ടു.
ഒകടഡറ  പഡരനിസനിതനികേ പ്രശ്നങള്ക്കുഎ സുനഡമനികപഡലള്ള പ്രകൃതനി  ദരനങള്ക്കുഎ
പദതനി  കേഡരണമഡകുഡമന്നെയ്  പഠനങള് ഡതളനിയനിചനിട്ടുണയ്.   കൂടെഡഡത  മതഖ്യങളഡടെ
ആവഡസ  വഖ്യവസകയയഎ  പദതനി  പ്രതനികൂലമഡയനി  ബഡധനിക്കുഎ.  ഇതനില്നനിനഎ
സരക്കഡര പനിനതനിരനിയണഡമന്നെയ് അഭഖ്യരത്ഥനിക്കുന. 

സകേത്തറനി വസങള്ക്കയ് പ്രനിയകമറുകമഡഴുഎ സകേത്തറനി വഖ്യവസഡയഎ കേടുത്ത
പ്രതനിസന്ധനിയനിലഡണയ്.  ഡതഡഴനിലഡളനികേളഡടെ ഡകേഡഴനിഞകപഡക്കുഎ പുതനിയ തലമുറ ഈ
കമഖലയനികലയയ്  കേടെനവരഡത്തതുമഡണയ്  സകേത്തറനി  കമഖലയഡടെ  പ്രതനിസന്ധനിക്കയ്
കേഡരണഎ.  ഈ  കമഖലഡയ  സഎരക്ഷനിക്കഡന  സരക്കഡരനിഡന്റെ  ക്രനിയഡത്മകേമഡയ
ഇടെഡപടെലകേള് ഉണഡവണഎ. ഡനയ്ത്തുകേഡരക്കയ് സരക്കഡര ആനുകൂലഖ്യങളഎ ഡമചഡപട കവതനവഎ
ഉറപഡക്കണഎ. സരക്കഡര സബ്സനിഡെനി, റനികബറയ് എന്നെലീ ഇനങളനില് ഡചേലവഡക്കുന്നെ
തുകേ ഡതഡഴനിലഡളനികേള്ക്കയ് അധനികേ കവതനഎ നല്കേഡന ഉപകയഡഗനിക്കണഎ.  ഇത്രയഎ
പറഞഡകേഡണയ് ഞെഡന നനിരത്തുന. 

ശലീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : സര, ഈ ധനഡഭഖ്യരത്ഥനകേഡള ഞെഡന പനിനതഡങ്ങുന. ഒരു
വരഷഎ  പൂരത്തനിയഡക്കഡന  കപഡകുന്നെ സരക്കഡര  ശകദയമഡയ ഒകടഡറ  പ്രവരത്തനങള്ക്കയ്
തുടെക്കഎ  കുറനിചനിട്ടുഡണനള്ളതയ്  അഭനിമഡനകേരമഡയ  കേഡരഖ്യമഡണയ്.  നമഡടെ  സഎസഡനത്തയ്
സഎഘടെനിത വഖ്യവസഡയങളഎ ആധുനനികേ വഖ്യവസഡയങളഎ ഏഡറയനിഡലനള്ളതയ് ഒരു
യഡഥഡരത്ഥഖ്യമഡണയ്.  1957-1959  കേഡലഘടത്തനിലഡണയ്  ഡപഡതുകമഖലഡ  വഖ്യവസഡയങള്ക്കുഎ
സത്വകേഡരഖ്യകമഖലയനിഡല  ചേനില  സഎഘടെനിത  വഖ്യവസഡയങള്ക്കുഎ  തുടെക്കഎ  കുറനിചതയ്.
പനില്ക്കഡലത്തയ് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ഡമന്റുകേളഡടെ ഡതറഡയ നടെപടെനികേളഡടെയഎ നയങളഡടെയഎ
ഫലമഡയനി വഖ്യവസഡയ കമഖല ദരബലഡപടുകേയഡണുണഡയതയ്. കകേരളഎ അതനിഡന്റെ ഒരു
ദൃഷഡനമഡണയ്.  യ.ഡെനി.എഫയ്.  ഭരണത്തനില്  ഡപഡതുകമഖലഡ  വഖ്യവസഡയ  സഡപനങള്
കകേരളത്തനില്  ദരബലമഡകുകേയഡണുണഡയതയ്.  എണ്ണഡപട  വഖ്യവസഡയങഡളലഡഎ
നഷത്തനില്നനിനഎ നഷത്തനികലയയ് കൂപ്പുകുത്തനി. തകേരന്നെ വഖ്യവസഡയങള് നനിരവധനിയഡണയ്.
അതനില് ഒരു വഖ്യവസഡയമഡണയ്  തുടെരചയഡയ  24  വരഷഎ ലഡഭകേരമഡയനി പ്രവരത്തനിക്കുകേയഎ
സരക്കഡരനികലയയ്  ലഡഭവനിഹനിതഎ നല്കുകേയഎ ഡചേയയ് വന്നെനിരുന്നെ കേണ്ണൂര കകേന്ദ്രമഡയനി
പ്രവരത്തനിചനിരുന്നെ കക്ല ആന്റെയ് സനിറഡമനികയ് ലനിമനിറ  ഡെയ് എന്നെ സഡപനഎ.  യ.ഡെനി.എഫയ്.
ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  കേഡലത്തഡണയ്  ആ  വഖ്യവസഡയഡത്ത  തകേരത്തതയ്.  കപരനിനുമഡത്രഎ
അതയ്  പ്രവരത്തനിക്കുന.  350-ല്പരഎ  ഡതഡഴനിലഡളനികേള്ക്കയ്  അവനിഡടെ  ഡതഡഴനിലനില,
വരുമഡനമനില.  ആ വഖ്യവസഡയഡത്ത പുനരുദരനിക്കഡനുള്ള പ്രവരത്തനങള് ഇനനിയഎ
നടെകത്തണതഡയനിട്ടുണയ്.  ഈ ഗവണ്ഡമന്റെയ് അതനിനയ് കവണനിയള്ള പരനിശമഎ നടെത്തു
ഡമനതഡന്നെയഡണയ്  ഞെഡന  പ്രതലീക്ഷനിക്കുന്നെതയ്.  ഡപഡതുകമഖലഡ  വഖ്യവസഡയങളഡടെ
വനിപുലലീകേരണത്തനിനുഎ സവവനിധഖ്യവല്ക്കരണത്തനിനുമുള്ള ക്രനിയഡത്മകേമഡയ നടെപടെനികേ
ളമഡയനി  വഖ്യവസഡയ  വകുപ്പുമനനി  മുകന്നെഡടയ്  കപഡകുനഡവന്നെതയ്  സത്വഡഗതഡരഹമഡയ
കേഡരഖ്യമഡണയ്. 
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സഎസഡനത്തയ് ഡതഡഴനിലഡളനികേളനില് കൂടുതലഎ കജഡലനി ഡചേയ്യുന്നെതയ് പരമരഡഗത
വഖ്യവസഡയങളനിലഡണയ്. പരമരഡഗത വഖ്യവസഡയങള് സഎരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനയ് മുനനിയ
പരനിഗണനയഡണയ് സഎസഡന സരക്കഡര നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  വഖ്യവസഡയ വകുപനിഡന്റെ
അധലീനതയനിലള്ള പരമരഡഗത വഖ്യവസഡയങഡള നവലീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള പ്രവരത്ത
നങളഎ ഇകപഡള് ആരഎഭനിചനിട്ടുണയ്.  വഖ്യവസഡയങളഡടെ നവലീകേരണവഎ ഡഡവവനിദഖ്യ
വല്ക്കരണവഎ ഒഴനിചകൂടെഡനഡകേഡത്തതഡണയ്.എങനില് മഡത്രകമ കകേരളത്തനിഡല ഇത്തരഎ
വഖ്യവസഡയങഡള പനിടെനിചനനിരത്തഡന സഡധനിക്കുകേയള.  അതനിനയ്  തുടെക്കഎ  കുറനിചതനിഡന്റെ
ഒന്നെഡമഡത്ത ഉദഡഹരണമഡണയ് വനിദഖ്യഡരത്ഥനികേള്ക്കയ് ഡഡകേത്തറനി യണനികഫഡഎ  സഗൗജനഖ്യമഡയനി
നല്കുന്നെ പദതനി ആരഎഭനിചതയ്.  അതനിഡന്റെ ഭഡഗമഡയനി  3600  തറനികേളനില് ഇകപഡള്
തുണനി  ഉല്പഡദനഎ  നടെത്തനിഡക്കഡണനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  19  ലക്ഷഎ  മലീറര  തുണനി
ഉല്പഡദനമഡണയ് അതനിലൂഡടെ ലക്ഷഖ്യമനിടനിട്ടുള്ളതയ്.  സരക്കഡര പ്രഖഖ്യഡപനിചതയ് കപഡഡല
ഒന്നെയ് മുതല് എടയ് വഡര ക്ലഡസ്സുകേളനിലള്ള സരക്കഡര,  എയ്ഡെഡെയ് സ്കൂളകേളനിഡല കുടനികേള്ക്കയ്
ഡഡകേത്തറനി യണനികഫഡഎ സഗൗജനഖ്യമഡയനി നല്കേഡനുള്ള  പദതനി നടെപനിലഡക്കുകമഡള്
ഏതഡണയ്  10000  തറനികേഡളങനിലഎ  പ്രവരത്തനിപനിക്കഡന  സഡധനിക്കുഎ.  ഡഡകേത്തറനി
കമഖലയനില് കൂടുതല് ഡതഡഴനിലവസരങളണഡക്കഡന സരക്കഡര പ്രതനിജ്ഞഡബദമഡണയ്. 

പരമരഡഗത  വഖ്യവസഡയങളനിഡലഡന്നെഡയ  ഖഡദനി  കമഖലഡയ  സഹഡയനിക്കുന്നെതനിനഡയനി
സരക്കഡര പല പദതനികേളഎ മുകന്നെഡട്ടുവചനിട്ടുണയ്. നമുക്കയ് അറനിയന്നെതുകപഡഡല Income
Support  Scheme  പ്രകേഡരഎ ഏറവഎ കൂടുതല് തുകേ ഈ സഡമത്തനികേ വരഷമഡണയ്
(2016-17) ഖഡദനി കമഖലയയ് നല്കേനിയതയ്. ഏതഡണയ് 30 കകേഡടെനികയഡളഎ രൂപ ഖഡദനിക്കയ്
സരക്കഡര  നല്കേനിയതയ്  ആ  കമഖലയയ്  ആശത്വഡസഎ  പകേരുന്നെ  ഒന്നെഡണയ്.  എന്നെഡല്
അകതഡഡടെഡപഎതഡന്നെ ഖഡദനിയഡടെ നവലീകേരണഎ എന്നെതയ് ഒഴനിച കൂടെഡനഡകേഡത്തതഡണയ്.
ഖഡദനി  കമഖലയയ്  പഴയ  രലീതനിയനില്  തുടെരനകപഡകേഡന  സഡധനിക്കനില.  പരമരഡഗത
വഖ്യവസഡയ  കമഖലകേളനില്  വനിപണനിയഡടെ  പ്രശ്നമല  ഇകപഡള്  നനിലനനില്ക്കുന്നെതയ്.
വനിപണനിയനില് ആവശഖ്യമുള്ള ഉല്പന്നെങള് ആ കമഖലയനില്നനിന്നെയ് ലഭനിക്കുന്നെനില. കൂടുതല്
ഉല്പഡദനിപനിക്കഡന സഡധനിക്കുന്നെനില എന്നെതഡണയ് ആ കമഖല ഇന്നെയ് കനരനിട്ടുഡകേഡണനി
രനിക്കുന്നെ  ഒരു  വനിഷയഎ.  അകതഡഡടെഡപഎതഡന്നെ  വഖ്യവസഡയങള്  നവലീകേരനിക്കുന്നെതനിലൂഡടെ
ഡതഡഴനിലഡളനികേളഡടെ വരുമഡനഎ വരദനിപനിക്കഡന സഡധനിക്കണഎ. ഒരു ഡതഡഴനിലഡളനിയഡടെ
പ്രതനിദനിന വരുമഡനഎ  600  രൂപഡയങനിലമഡയനി വരദനിപനിക്കുഡമന്നെയ് സരക്കഡര തഡന്നെ
പ്രഖഖ്യഡപനിചനിട്ടുണയ്.  അതനികലയയ് എത്തനികചകരണതഡയനിട്ടുണയ്. 

യ.ഡെനി.എഫയ്.  സരക്കഡരനിഡന്റെ  കേഡലത്തയ്  ബലീഡെനി  വഖ്യവസഡയത്തനിനുകമല്  നനികുതനി
ചുമത്തനി അതനിഡന തകേരക്കഡന ശമനിച.  ഈ സരക്കഡര വന്നെതനിനുകശഷഎ നനികുതനി
വരുമഡനത്തനിലൂഡടെ ഉണഡകുന്നെ തുകേ അകത സഡപനങള്ക്കുതഡന്നെ തനിരനിച ഡകേഡടുക്കു
ന്നെതനിനു  കവണനിയള്ള  പ്രഖഖ്യഡപനവഎ  നടെപടെനിയമുണഡയനി.  എന്നെഡല്  ജനി.എസയ്.ടെനി.
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നടെപനിലഡകുന്നെകതഡടുകൂടെനി അതനികനല് കൂടുതല് ബഡധഖ്യതകേള് വരഡന കപഡവകേയഡണയ്.
എങഡന  അതനിഡന  സഎരക്ഷനിക്കഡന  സഡധനിക്കുഡമന്നെയ്  സരക്കഡര  ആകലഡചേനികക്കണതഡണയ്.
കേണക്കയ്  കൂടനിയകപഡള്  ഒരു ബലീഡെനിയഡടെ  വനില  രണയ്  രൂപയനില്  എത്തുഡമന്നെഡണയ്
പറയന്നെതയ്.  അങഡനയഡഡണങനില്  ആളകേള്  ബലീഡെനി  ഉപകയഡഗനിക്കനില.  ആ
വഖ്യവസഡയഡത്ത സഎരക്ഷനികക്കണതഡയനിട്ടുണയ്.

മഡറഡരു കേഡരഖ്യഎ ശദയനില്ഡപടുത്തഡനുള്ളതയ്,  ചേനില കമഖലകേളനില് ചേനില കബഡരഡകേളഎ
മറ്റുഎ  രൂപലീകേരനിക്കുന്നെതനില്  കേഡലതഡമസഎ  വന്നെനിട്ടുണയ്.  ഖഡദനി  ഡതഡഴനിലഡളനികേളഡടെ
കക്ഷമനനിധനി കബഡരഡെയ്,  ഖഡദനി കക്ഷമനനിധനി വഖ്യവസഡയ വകുപനിഡന്റെ കേലീഴനിലഡണയ്.  മഡറലഡഎ
ഡതഡഴനില് വകുപഡഡണങനില് ഇതയ് വഖ്യവസഡയ വകുപനിഡന്റെ കേലീഴനിലഡണയ്.  ഒരു വരഷഎ
പൂരത്തനിയഡകേഡറഡയനിട്ടുഎ  ഖഡദനി  ഡതഡഴനിലഡളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഡരഡെയ്  പുനദുഃസഎഘടെനിപനിക്കഡന
സഡധനിചനില  എന്നെതയ്  ആ  കമഖലയനില്  പ്രയഡസങളണഡക്കനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിനയ്
അടെനിയനരമഡയനി പരനിഹഡരഎ കേഡകണണതഡയനിട്ടുണയ്. അവരക്കയ് ഡകേഡടുക്കഡനുള്ള ഡപനഷന
യഥഡസമയഎ ഡകേഡടുക്കഡന സഡധനിക്കുന്നെനില. അടെനിയനരമഡയനി അതയ് പുനദുഃസഡപനികക്ക
ണതഡയനിട്ടുണയ്.

ഡഡകേത്തറനി, കേയര, കേശുവണനി, ഖഡദനി, ബലീഡെനി,  കേള്ളുഡചേത്തയ്, ആരടനിസനസയ്,
ഈറ-കേഡട്ടുവള്ളനി തുടെങനിയ വഖ്യവസഡയങഡളയഡണയ് ഇവനിഡടെ പരമരഡഗത വഖ്യവസഡ
യങളഡടെ  പടനികേയനില്ഡപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഈ  കമഖലഡയ  നവലീകേരനിചഡകേഡണയ്
മഡത്രകമ അതനില് ഡതഡഴനിലഎ വരുമഡനവഎ ഉറപ്പുവരുത്തഡന നമുക്കയ് സഡധനിക്കുകേയള.
അതനിനഡവശഖ്യമഡയ  നടെപടെനികേള്  സത്വലീകേരനികക്കണതഡയനിട്ടുണയ്.  പരമരഡഗത കമഖലയനില്
ഉല്പന്നെങള് ആവശഖ്യത്തനിനയ് കേനിടഡത്ത ഒരവസയഡണയ് ഇന്നെയ് നനിലനനില്ക്കുന്നെതയ്.
വനിപണനി ഇലഡത്ത വനിഷയഎ ഇവനിഡടെ  നനിലനനില്ക്കുന്നെനില എന്നെതയ്  പ്രകതഖ്യകേമഡയഎ
ശദനികക്കണതഡണയ്.  പരമരഡഗത വഖ്യവസഡയങള്ക്കയ് നനിലനനില്ക്കഡന സഡധനിക്ക
ണഡമങനില്  ഉല്പഡദനത്തനില്  വരദനവണഡകേണഎ,  ഉല്പന്നെങളഡടെ  ഗണനനിലവഡരഎ
ഡമചഡപടുത്തഡനുഎ  ഉല്പഡദനക്ഷമത  വരദനിപനിക്കഡനുഎ  സഡധനിക്കണഎ.  ഇതയ്
സഡധനിക്കണഡമങനില് ഈ കമഖലയനില് നവലീകേരണഎ ഒഴനിചകൂടെഡനഡവഡത്ത ഒന്നെഡണയ്.
ഒകടഡറ നനിരകദ്ദശങള് ഇക്കഡരഖ്യത്തനിലണയ്.  ആ നനിരകദ്ദശങളഡഡകേ നടെപനിലഡക്കഡന
സഡധനിക്കണഡമങനില് ഈ പരമരഡഗത വഖ്യവസഡയങള്ക്കയ് ഒരു പ്രകതഖ്യകേ വകുപയ്
രൂപലീകേരനിക്കണഡമന്നെ  ആശയഎ കനരഡത്ത മുനകപഡട്ടു വചനിട്ടുണയ്.  സരക്കഡര തഡന്നെ
അതയ്  പ്രഖഖ്യഡപനിചനിട്ടുണയ്.  പരമരഡഗത  വഖ്യവസഡയങള്ക്കയ്  ഒരു  പ്രകതഖ്യകേ  വകുപയ്
രൂപലീകേരനിക്കണഡമനള്ള  നനിരകദ്ദശഎ  അടെനിയനരമഡയഎ  നടെപനിലഡക്കഡന  സഡധനിക്കണഎ.
ഈ വനിധത്തനില് കകേരളത്തനിഡല ദരബലമഡകുന്നെ വഖ്യവസഡയങഡള പുനദുഃസഎഘടെനിപനി
ക്കുന്നെതനിനുകവണനിയഎ  ഡതഡഴനിലവസരങള്  വരദനിപനിക്കുന്നെതനിനയ്  കവണനിയഎ
സഡധനികക്കണതഡയനിട്ടുണയ്.
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ഡഡവദദ്യുതനി  വകുപയ്  ഏറവഎ  ശകദയമഡയ  പ്രവരത്തനങളമഡയനി  മുകന്നെഡട്ടു
കപഡവകേയഡണയ്.  ഗണകമനയള്ള  ഡഡവദദ്യുതനി  എലഡവരക്കുഎ  എന്നെ  പ്രഖഖ്യഡപനവഎ
നടെത്തനിയനിട്ടുണയ്. സമ്പൂരണ്ണ ഡഡവദദ്യുതലീകേരണ പദതനി സരക്കഡര ഇകപഡള് നടെപനിലഡ
ക്കനിയനിട്ടുണയ്.  സരക്കഡര പ്രഖഖ്യഡപനിച തലീയതനിക്കയ്  മുനപുതഡന്നെ  കേണ്ണൂര ജനിലയനിഡല
11  മണ്ഡലങളനിലഎ സമ്പൂരണ്ണ ഡഡവദദ്യുതലീകേരണഎ നടെപനിലഡക്കുകേയഎ ബഹുമഡനഡപട
ഡഡവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി  പഡങടുത്തുഡകേഡണയ്  അതനിഡന്റെ  പ്രഖഖ്യഡപനഎ  നടെത്തുകേയമുണഡയനി.
ഈ വനിധത്തനില് ശകദയമഡയ പ്രവരത്തനങളമഡയനി മുകന്നെഡട്ടുകപഡകുന്നെ ഡഡവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനിഡയ  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഡണയ്. 

കകേരളഡത്ത സഎബന്ധനിചനിടെകത്തഡളഎ വനകേനിടെ വഖ്യവസഡയങള് ഇവനിഡടെയനില.
എന്നെഡല് സൂക്ഷ്മ ഡചേറുകേനിടെ വഖ്യവസഡയങള് സഡപനിക്കഡനുഎ കപ്രഡതഡഹനിപനിക്കഡനുഎ
ഈ  സരക്കഡര  മുനകേഡയ്യടുക്കുന  എന്നെതയ്  ശകദയമഡണയ്.  ഈ  വനിധത്തനില്
പ്രവരത്തനിക്കുന്നെ സഎസഡന സരക്കഡരനിഡനയഎ ഡഡവദദ്യുതനി വകുപനിഡനയഎ വഖ്യവസഡയ
വകുപനിഡനയഎ  ബന്ധഡപട  മനനിമഡരുഡടെയഡമലഡഎ  പ്രവരത്തനങള്  ഇനനിയഎ
ശകനിയഡയനി മുകന്നെഡട്ടു ഡകേഡണ്ടുകപഡകുന്നെതനിനയ് കവണനിയള്ള എലഡവനിധ പനിന്തുണയഎ
സഹഡയവഎ ഉണഡകുഡമന്നെ കേഡരഖ്യത്തനില് യഡഡതഡരു സഎശയവമനില.

പ്രതനിപക്ഷഡഎഗങളഡടെ പ്രസഎഗത്തനിഡലലഡഎ എല്.ഡെനി.എഫയ്. വന്നെഡല് എലഡഎ
ശരനിയഡകുഎ എന്നെ മുദ്രഡവഡകേഖ്യമഡണയ്.  അഡതലഡവരുഎ പറഞഡകേഡണനിരനിക്കുന്നെതയ് നഡലഡരു
കേഡരഖ്യമഡണയ്.   കേഡരണഎ ഓകരഡ കമഖലഡയയഎ ആ വനിധത്തനില്  ദരബലമഡക്കനിയ,
തകേരഡത്തറനിഞ്ഞെവഡയ  കനഡരയഡക്കുന്നെതനിനുകവണനിയള്ള  പ്രവരത്തനങളമഡയനി
സരക്കഡര മുകന്നെഡട്ടു കപഡവകേയഡണയ്.  ആ വനിധത്തനില് ഒരു വരഷഎ പൂരത്തനിയഡക്കുന്നെതനിനയ്
മുനപുതഡന്നെ ജനങളഡടെ പ്രശ്നങള് പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനയ് ക്രനിയഡത്മകേമഡയ ഇടെഡപടെ
ലകേളമഡയനി  മുകന്നെഡട്ടു  കപഡകുന്നെ  ഇടെതുപക്ഷ  ജനഡധനിപതഖ്യ  മുന്നെണനി  സരക്കഡരനിനയ്
എലഡവനിധ പനിന്തുണയഎ ഉണഡകുഡമന്നെ കേഡരഖ്യത്തനില് യഡഡതഡരു സഎശയവമനില. അതനിഡന്റെ
ഭഡഗമഡയനി  ഇവനിഡടെ  അവതരനിപനിചനിട്ടുള്ള  ഈ  ധനഡഭഖ്യരത്ഥനഡയ  പൂരണ്ണമഡയഎ
പനിന്തുണചഡകേഡണയ് നനിരത്തുന.

ശലീ  .    പനി  .    ഡജ  .    കജഡസഫയ്:  സര,  ഞെഡന  ഇഗൗ  ധനഡഭഖ്യരത്ഥനകേഡള
എതനിരക്കുകേയഡണയ്.  കകേരളത്തനില്  ഡതഡഴനില്  ആഗഹനിക്കുന്നെ  ലക്ഷക്കണക്കനിനയ്  ആളകേള്
പ്രതലീക്ഷകയഡഡടെ കനഡക്കുന്നെതയ് വഖ്യവസഡയ വകുപനിഡനയഡണയ്.  ഇവനിഡടെ പരമരഡഗത
വഖ്യവസഡയങളനില്  കജഡലനി  ഡചേയ്യുന്നെവരക്കയ്  ഡതഡഴനില്  ഉറപഡക്കുകേ  എന്നെ  ഒരു
ലക്ഷഖ്യമുണയ്. അതനിനപ്പുറത്തയ് പുതനിയ അവസരങള് ഉണഡകേണഡമങനില് ഡചേറുകേനിടെ വഖ്യവസഡയ
രഎഗത്തുഎ അതുകപഡഡല തഡന്നെ പുതനിയ കമഖലകേളനിലഡമലഡഎ ഡതഡഴനിലവസരങളണഡകേണഎ.
പരമരഡഗതമഡയനി കനഡക്കുകമഡള് കകേരളഎ വഖ്യവസഡയ സഎരഎഭകേര വളഡര കുറവള്ള
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ഒരു സഎസഡനമഡണയ്.  മഹഡരഡഷയനികലഡ,  ഗജറഡത്തനികലഡ,  പഞ്ചേഡബനികലഡ ഉള്ളതുകപഡഡല
ഇവനിഡടെ സഎരഎഭങള് വളഡര കുറവഡണയ്,  പരമരഡഗതമഡയ രലീതനിയഡണതയ്.  മറ്റു സലങളനില്
കപഡയനി  കജഡലനി  ഡചേയ്യുഎ,  റനിഡസ്ക്കെടുത്തയ്  പുതനിയ  സഎരഎഭങള്  തുടെങഡന  ആളനില.
അതനിനഡവശഖ്യമഡയ  പരനിശലീലനഎ  ഡകേഡടുക്കുകേ  എനള്ളതയ്  ഏറവഎ  പ്രധഡനഡപട
കേഡരഖ്യമഡണയ്. ഒരു സുരക്ഷനിതകബഡധഎ അവരക്കനില, അതുഡകേഡണഡണയ് പലരുഎ രഎഗത്തയ്
വരഡതനിരനിക്കുന്നെതയ്.  കകേരളത്തനില് ഇന്നെയ് നടെക്കുന്നെ ചേനില പ്രധഡനഡപട  ഡസകന്റെഴയ് ആയ
ഡടെകകഡപഡരക്കയ്,  ഇനകഫഡ  പഡരക്കയ്,  സ്മഡരടയ്  സനിറനി  തുടെങനിയ  കമഖലകേളനിഡല
യണനിറ്റുകേഡളലഡഎ  വളഡര  വനിജയകേരമഡയനി  മുകന്നെഡട്ടുനലീങ്ങുനണയ്.  അവരക്കവനിഡടെ
സുരക്ഷനിതതത്വകബഡധമുണയ്.  അത്തരത്തനിലള്ള കൂടുതല് ഡസകന്റെഴയ് കകേരളത്തനില് തുടെങനി
ഇഗൗ രഎഗത്തയ് മുകന്നെറുകേ എനളളതയ് ഏറവഎ പ്രധഡനഡപട കേഡരഖ്യമഡണയ്. 2016-17-ഡല
ബജറയ്  പ്രസഎഗത്തനില്  ഒകടഡറ  സലങള്  ഏഡറടുത്തു  ഡകേഡണയ്  വനിവനികധഡകദ്ദശഖ്യ
വഖ്യവസഡയ  കസഡണുകേള്  ആരഎഭനിക്കുന്നെതഡഡണന്നെയ്  പ്രഖഖ്യഡപനിചനിരുന.  മടന്നൂര,
പനയത്തു പറമനില് 1000 ഏക്കര, ഡതഡടുപുഴയനില് 900  ഏക്കര,  മങടെയനില് 700
ഏക്കര,  വനിഴനിഞ്ഞെത്തയ്  500  ഏക്കര,  കേഡസരകഗഡഡെയ്  500  ഏക്കര; 5000  ഏക്കര
സലഎ ഏഡറടുക്കുഎ, 5100 കകേഡടെനി രൂപ ഡചേലവയ് ഡചേയയ് സലങള് ഏഡറടുക്കുഡമന്നെഡണയ്
പറഞ്ഞെതയ്.  നടെപ്പു വരഷഎ  1000  കകേഡടെനി  രൂപ ഡചേലവഎ പ്രതലീക്ഷനിക്കുന.  നടെപയ്
വരഷത്തനില് ഒനഎ സഎഭവനിചനില.  ഇഗൗ വരഷവഎ അതുതഡന്നെ ആവരത്തനിചനിരനിക്കുകേയഡണയ്.
വലനിയ ഇടെഡപടെലകേള് വഖ്യവസഡയ കമഖലകേളനിലണഡകുഎ,  ഇനഡെസ്ട്രേനിയല് ഇടെനഡഴനി,
ഇവനിഡടെയഎ 5000 ഏക്കര സലഎ വലീണ്ടുഎ ഏഡറടുക്കുഡമന്നെയ് പറഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയഡണയ്.
ഒരു കേണലീഷന പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന, ഭൂമനി ഏഡറടുത്തഡല് കേനിഫ്ബനിയനില് നനിനഎ പണഎ
നല്കുന്നെതനിനയ്  തടെസഡമഡനഎ ഉണഡകുകേയനില.  ഏഡറടുത്തനിടകല പണഎ  നല്കേഡന.
ഇഗൗ  രഎഗത്തയ്  പ്രഖഖ്യഡപനിച  ഒരു  കേഡരഖ്യവഎ  നടെന്നെതഡയനി  ഞെഡന കേഡണുന്നെനില.
ഡതഡടുപുഴയനിഡല  900  ഏക്കര  സലഎ,  അവനിഡടെ  നടെപടെനികേള്  ആരഎഭനിചനിടനില.
സഎസഡനഡത്ത  ഡതഡഴനിലനിലഡത്ത  ഡചേറുപക്കഡഡര സഎബന്ധനിചനിടെകത്തഡളഎ  അവരക്കയ്
ഡതഡഴനിലവസരങള്  ഉണഡകേണഡമങനില്  ഇനഫഡസ്ട്രേക്ചേര  ഉണഡക്കനികയ  പറ.  ആ
ഇനഫഡസ്ട്രേക്ചേര സൃഷനികക്കണതയ് ഏറവഎ അടെനിസഡനപരമഡയ കേഡരഖ്യമഡണയ്. കേനിനഫയഡടെ
ഒകടഡറ  കപ്രഡജക്ടുകേള്  തുടെങനിയനിട്ടുണയ്.  പകക്ഷ,  ഇകപഡള്  ആ  രഎഗത്തയ്  കേഡരഖ്യമഡയ
പ്രവരത്തനഎ നടെക്കുനഡണന്നെയ് ഞെഡന കേരുതുന്നെനില. നമുക്കുള്ള അസഎസ്കൃത സഡധനങള്
ശരനിയഡയനി  വനിനനികയഡഗനികക്കണതയ് ആവശഖ്യമഡണയ്. 

കേഡരഷനികേ  കമഖലയമഡയനി  ബന്ധഡപടയ്,  നഡളനികകേരത്തനിഡന്റെ  വനിലയനിടെനിവനിഡനപറനി
നമള് പലകപഡഴുഎ സഎസഡരനിക്കഡറുണയ്. എന്നെഡല് കപഡസ്റ്റയ് ഹഡരഡവസ്റ്റയ് ഓപകറഷന,
നഡളനികകേര  സഎസരണത്തനിലൂഡടെ  ഡവരജനിന  കകേഡക്കനടയ്  ഓയനില്  കപഡലള്ള ഉല്പന്നെങള്
ഉല്പഡദനിപനിക്കുന്നെതനിലൂഡടെ വനകതഡതനില് നഡളനികകേര കമഖലയയ് ഒരു ഉണരവയ് ഉണഡക്കഡന
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കേഴനിയഎ. ഫനിലനിഡഡപനസഡണയ് നഡളനികകേര ഉല്പന്നെങളണഡക്കനി കലഡകേ വനിപണനിയനികലയയ്
അയയ്ക്കുന്നെതയ്.  കകേരളഡത്ത സഎബന്ധനിചനിടെകത്തഡളഎ ഇഗൗ രഎഗത്തയ് ചേനില തുടെക്കങള്
കുറനിചനിട്ടുണയ്.  ഡവരജനിന കകേഡക്കനടയ് ഓയനിലനിഡന്റെ 22 യണനിറ്റുകേള് കകേരളത്തനിലണയ്.
ഇനഖ്യയനിഡല പല ഭഡഗത്തുമുണയ്,  അയല് സഎസഡനങളനിലമുണയ്.  ഇഡതലഡഎ വളഡര
വനിജയകേരമഡയനി മുകന്നെഡട്ടുകപഡകുന.  രഡജഖ്യത്തനിനകേത്തുഎ പുറത്തുഎ ഇതനിനയ് വനിപണനിയണയ്.
എന്തുഡകേഡണയ് നമുക്കനിതയ് തുടെങഡന കേഴനിയന്നെനില? ഒരു യണനിറനിനയ് രണയ് കകേഡടെനിരൂപ
മഡത്രകമ മുതല്മുടെക്കയ്  ഉണഡകുനളള.  അത്തരത്തനിലള്ള കുകറ  യണനിറ്റുകേള് തുടെങനിയഡല്
തലീരചയഡയനിട്ടുഎ  നഡളനികകേരത്തനിഡന്റെ വനിലയനില്  വലനിയ വരദനവണഡകുഎ,  ഒകടഡറ
ആളകേള്ക്കയ് ഡതഡഴനിലമുണഡകുഎ.  കകേഡക്കനടയ്  മനില്ക്കയ്,  ഡഡെസനികക്കറഡെയ് കകേഡക്കനടയ്
തുടെങനിയ ഒകടഡറ ഉല്പന്നെങളണയ്.  ഒരു ഇന്റെകഗറഡെയ് യണനിറയ് തുടെങഡന 10 കകേഡടെനി
രൂപകയ  ഡചേലവഡകുകേയള്ളു.  നഡളനികകേര  സഎഭരണഎ  നടെത്തനിയഡല്  അതയ്  എന്തു
ഡചേയ്യണഡമന്നെറനിയഡഡത ഇന്നെയ്  കൃഷനി വകുപയ്  ബുദനിമുട്ടുകേയഡണയ്.  ഇഗൗ സഎഭരനിക്കുന്നെ
നഡളനികകേരഎ മുഴുവന അത്തരത്തനിലള്ള ഒരു ബൃഹതയ് യണനിറനില് നനിന്നെയ് ഉല്പഡദനിപനിചയ്
ആ ഉല്പന്നെങള് രഡജഖ്യത്തനിനകേത്തുഎ പുറത്തുഎ വനില്ക്കഡന കേഴനിയഎ.  അത്തരത്തനിലള്ള
നലീക്കങഡളഡനഎ ഇഗൗ രഎഗത്തയ് ഉണഡകുന്നെതഡയനി കേഡണുന്നെനില. പുതനിയ കമഖലകേളനികലയയ്
നഡഎ കേടെന ഡചേകലണനിയനിരനിക്കുന. 

അടുത്തതയ് ഫഡെയ് കപ്രഡസസനിഎഗയ് ആണയ്.  ഇനഖ്യയനില് ഇന്നെയ് ഏറവഎ കൂടുതല്
വളരന  വരുന്നെ  ഒരു  കമഖലയഡണനിതയ്.  ഏതഡണയ്  26000  കകേഡടെനി  രൂപയഡടെ
ഉല്പന്നെങള് കേഴനിഞ്ഞെ വരഷഎ കേയറ്റുമതനി ഡചേയ.  അതുകപഡഡല കകേരളത്തനില് ഫഡെയ്
പഡരക്കുകേള് എന്നെ പ്രഖഖ്യഡപനവമുണയ്.  എത്ര പഡരക്കുകേള് ഭഎഗനിയഡയനി പ്രവരത്തനിക്കുന,
അഡതലഡഎ  സമയബന്ധനിതമഡയനി  നലനനിലയനില്  പ്രവരത്തനിപനിക്കുവഡനുള്ള  ഒരു
സഎവനിധഡനമുണഡകേണഎ. ഓകരഡ കമഖലയ്ക്കുമുള്ള പ്രകതഖ്യകേ പഡരക്കുകേളഎ അവനിഡടെയള്ള
ഇനഫഡസ്ട്രേക്ചേറുഎ  ഡഡെവലപയ്  ഡചേയഡകേഡണയ്  ഒകടഡറ  പുതനിയ  സഎരഎഭകേഡര  ആ
രഎഗകത്തയയ് ഡകേഡണ്ടുവരഡന കേഴനിയഎ.

അതുകപഡഡല എന്റെരപ്രണര ഡടയനിനനിഎഗനിനുള്ള ഒകടഡറ ആനുകൂലഖ്യങള് കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ഡമന്റെയ് പ്രഖഖ്യഡപനിചനിട്ടുണയ്. ഹപ്യൂമന റനികസഡഴയ് തഡന്നെയഡണയ് ഏറവഎ പ്രധഡനഡപട
കേഡരഖ്യഎ.  അതനിനുള്ള സഎവനിധഡനങള് ഇവനിഡടെ വഖ്യവസഡയ വകുപ്പുമഡയഎ യണനികവഴനി
റനിയമഡയഎ  മറയ്  ഇനഡെസ്ട്രേനിയല്  ഡടയനിനനിഎഗയ്  ഡസകന്റെഴ്സുമഡയഎ  ബന്ധഡപട്ടുഡകേഡണയ്
അവഡര ഡടയനിന ഡചേയ്യഡനുള്ള  സഎവനിധഡനമുണഡക്കണഡമന്നെയ് ഇഗൗ അവസരത്തനില്
പറയഡന ആഗഹനിക്കുന. 

മനില്ക്കയ്  കപ്രഡസസനിഎഗയ്  പരലീക്ഷണത്തനിലൂഡടെ  വനിജയകേരമഡയതയ്  ഗജറഡത്തനിലഡണയ്.
എങഡനയഡണയ്  പഡലനിനയ്  അവനിഡടെ  വനില  കൂടെനിയതയ്?  പഡലല്പന്നെങള്  ഉണഡക്കനി
അവര വനിപണനിയനിലനിറക്കനി. ആരുമഡയഎ മതരനിക്കത്തക്ക വനിധത്തനിലള്ള പഡലല്പന്നെങള്.
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കകേരളത്തനിലഎ പഡലല്പന്നെങള് ഉല്പഡദനിപനിക്കഡനുള്ള കമഖലകേളണയ്.  നമുക്കുള്ള അസഎസ്കൃത
സഡധനങള്  ശരനിയഡയ  രലീതനിയനില്  ഉപകയഡഗനിക്കുകേയഡണയ്  കവണതയ്.  സഎസഡനത്തയ്
ഡകേഡകക്കഡ സുലഭമഡയനി  ഉല്പഡദനിപനിക്കഡന കേഴനിയഎ. പഡലഎ ഡകേഡകക്കഡയഎ ഉഡണങനില്
ഒന്നെഡനരഎ  കചേഡകക്ലറഡയനി.  രഡജഖ്യത്തനിനകേത്തുഎ  പുറത്തുഎ  അതനിനയ്  വനിപണനിയണയ്.
ഇത്തരത്തനിലള്ള  കമഖലകേളനികലയയ്  ഇറങനിഡചലഡന  വഖ്യവസഡയ  വകുപനിനയ്  കേഴനിയണഎ.
ആ  നനിലയനിലള്ള  നലീക്കങഡളഡനഎ  ഉള്ളതഡയനി  കേഡണുന്നെനില.  അതനിനഡല്  ആ
രഎഗത്തയ് പ്രകതഖ്യകേഎ ശദനികക്കണതഡണയ്.   

ഡഡവദദ്യുതനി  ചേഡരജ്ജയ്  കുറവള്ള  സഎസഡനമഡയതുഡകേഡണഡണയ്  വഖ്യവസഡയത്തനിനയ്
അനുകൂലമഡയ ഒരു കേഡലഡവസ ഇവനിഡടെ ഉണഡയനിരുന്നെതയ്.  ഇന്നെനികപഡള് അടെനിക്കടെനി
ഡഡവദദ്യുതനി ചേഡരജ്ജയ് വരദനിചഡകേഡണനിരനിക്കുകേയഡണയ്. അഡതങഡന നമുക്കയ് കുറയഡന
കേഴനിയഎ.  കേഡരഷനികേ കമഖലയ്ക്കുള്ള ഡഡവദദ്യുതനി ചേനില സഎസഡനങളനില്, തമനിഴയ് നഡടനില്
ഫലീയഡണയ്,  ഇവനിഡടെ  കേഡരഷനികേ കമഖലയ്ക്കുള്ള സവദദ്യുതനിക്കയ്   വനകതഡതനിലള്ള കററഡണയ്
വഡങ്ങുന്നെതയ്.  ആ രഎഗഡത്തലഡഎ ഒരു പുനദുഃപരനികശഡധന നടെത്തഡന കേഴനിയണഡമന്നെയ്
ഞെഡന  അഭഖ്യരത്ഥനിക്കുകേയഡണയ്.  കകേരളത്തനില്  ഇനള്ള  വഖ്യവസഡയ  രഎഗത്തയ്  ഒരു
ചേലനഎ സൃഷനിക്കുവഡനഡവശഖ്യമഡയ നനിലയനില് ഇനഫഡസ്ട്രേക്ചേര ഒരുക്കുകേ, പരമഡവധനി
ഡപഡതുവഡയ സലങള് ഏഡറടുത്തുഡകേഡണയ് അവനിഡടെഡയലഡഎ ഡഡവദദ്യുതനിയഎ കറഡഡഎ
ഡവള്ളവഎ മറ്റു  സഗൗകേരഖ്യങളഎ ഏരഡപടുത്തനിയഡല്  തലീരചയഡയനിട്ടുഎ  കകേരളത്തനിഡല
വഖ്യവസഡയ രഎഗത്തയ് വലനിയ മുകന്നെറഎ ഉണഡക്കഡന കേഴനിയഎ.  പ്രഖഖ്യഡപനഎ നടെത്തഡന
എളപമഡണയ്.  വഖ്യവസഡയ വകുപയ്   പ്രഖഖ്യഡപനിചനിട്ടുള്ള കേഡരഖ്യങള് നടെപഡകുനകണഡ
എന്നെഡണയ്  പരനികശഡധനികക്കണതയ്.  കേഴനിഞ്ഞെ  വരഷഡത്ത  ബജറനില്  പറഞ്ഞെ
കേഡരഖ്യങള്  മനിക്കതുഎ  നടെപഡയനിടനില  എനള്ളതഡണയ്  വസ്തുത.  ആ  അനശനിതഡവസയയ്
മഡറമുണഡക്കുവഡനുഎ കകേരളത്തനിഡല ലക്ഷക്കണക്കനിനയ്  ഡതഡഴനിലനിലഡത്ത ഡചേറുപക്കഡരക്കയ്
ഡതഡഴനിലവസരഎ  ഉണഡക്കഡനുമുള്ള  രലീതനിയനില്  വഖ്യവസഡയ  വകുപയ്  മുകന്നെഡടയ്
കപഡകേണഡമന്നെഡണയ് അഭഖ്യരത്ഥനിക്കഡനുള്ളതയ്.  

ശലീ  .   സനി  .   ഡകേ  .   നഡണു: സര, ഞെഡന ഇഗൗ ധനഡഭഖ്യരത്ഥനകേഡള അനുകൂലനിക്കുന.
വളഡര  വരഷങളഡയനി  മഡണ്ണണ്ണയഡടെ  വനില  വരദനവയ്  കേഡരണഎ  രഡത്രനികേഡലത്തയ്
കകേരളത്തനിഡല പഡവഡപടവരുഡടെ കുടനികേള്ക്കയ്  പഠനിക്കഡന ഡവളനിചമനിലഡത്ത അവസ
ഉണഡയനിരുന.  അതനില് നനിനമഡറനി  കകേരളത്തനിഡല എലഡ വലീടുകേളനിലഎ ഡഡവദദ്യുതനി
എത്തനിക്കഡന  സഡധനിച.  എഡന്റെ മണ്ഡലത്തനില്  ബഹുമഡനഡപട  ഡഡവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി
വന്നെഡണയ് അതനിഡന്റെ ഉദ്ഘഡടെന കേരമഎ നനിരവ്വഹനിചതയ്.  കകേരളത്തനിലടെനലീളഎ പഡവഡപട
ആളകേളഡടെ വലീടുകേളനില് ഡഡവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കഡന ഇഗൗ ഗവണ്ഡമന്റെനിനയ്  സഡധനിചതയ്
കകേരളത്തനിഡല  ജനങള്  വളഡര  നന്ദനികയഡടുകൂടെനി  ഓരക്കുഎ.  ഇവനിടുഡത്ത  പ്രശ്നഎ
ഡഡവദദ്യുതനി ഉല്പഡദനഎ വരദനിപനിക്കലഡണയ്.  ഉല്പഡദനഎ വരദനിപനിക്കുകേയഎ വലനിയ
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വനില  ഇലഡഡത  തഡന്നെ  ഡഡവദദ്യുതനി  ഉല്പഡദനിപനിക്കഡന  സഡധനിക്കുകേയഎ  കവണഎ.
ഓകരഡ ദനിവസവഎ നമള് പറയന്നെതയ്, കകേരളത്തനില് ചൂടെയ് വരദനിച വരുനഡവന്നെഡണയ്.
ആ വരദനിച വരുന്നെ ചൂടെനിഡന ഉപകയഡഗനിചയ് നമഡടെ ആവശഖ്യത്തനിനയ് സഗൗകരഡരജ്ജഎ
ഉല്പഡദനിപനിക്കഡന  സഡധനിക്കണഎ.  ജലഡഡവദദ്യുതനി  പുതുതഡയനി  ഉല്പഡദനിപനിക്കഡനുള്ള
വനിഷമതകേളണയ്.  കകേരളത്തനിഡന്റെ വനിവനിധ ഭഡഗങളനില് സഗൗകരഡരജ്ജത്തനിഡന്റെ ഉല്പഡദനഎ
വരദനിപനിക്കഡന  നമുക്കയ്  എങഡന  സഡധനിക്കുഡമന്നെതയ്  ബഹുമഡനഡപട  സവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി ആകലഡചേനികക്കണ വനിഷയമഡണയ്.  പല കേമനിറനികേളനിലഎ നമള് പഡങടുക്കുകമഡള്
അറനിയഡന  സഡധനിക്കുന്നെതയ്  ഡഡവദദ്യുതനി  ഉല്പഡദനത്തനില്  കകേഡടെനിക്കണക്കനിനയ്  രൂപ
ഡഡവദദ്യുതനി  വകുപനിനയ്  വരഷഎകതഡറുഎ  കേടെമുണഡകുന  എന്നെഡണയ്.  അതുഡകേഡണഡണയ്
ഇന്നെയ്  ഡഡവദദ്യുതനി  ചേഡരജ്ജയ്  വരദനിപനികക്കണനി  വരുന്നെതയ്.  അങഡന  കേടെമഡയനി
കപഡകുന്നെ ഒരു സഡപനത്തനിനയ് നനിലനനില്ക്കഡന സഡധനിക്കനില.  അകപഡള് ചേഡരജ്ജയ്
വരദനിപനിക്കഡന  ഡഡവദദ്യുതനി  വകുപയ്  നനിരബന്ധനിതമഡകുന.  ഇതനിനയ്  പരനിഹഡരഎ
കേഡണണഡമങനില് നനിശയമഡയഎ സഗൗകരഡരജ്ജഎ കപഡഡല കുറഞ്ഞെ ഡചേലവനില് സവദദ്യുതനി
ഉല്പഡദനിപനിക്കഡന സഡധനിക്കുന്നെ കമഖലകേഡള സഎബന്ധനിചയ് നമള് ആകലഡചേനിക്കണഎ. 

കകേരളത്തനിഡന്റെ ഭരണരഎഗത്തയ് കശഡഭനിക്കഡന സഡധനിക്കുന്നെയഡളഡണയ് വഖ്യവസഡയ
വകുപ്പുമനനി ശലീ. എ.സനി. ഡമഡയലീന.  ഒരു ഡചേറുപക്കഡരഡനന്നെ നനിലയയ് കകേരളത്തനിഡന്റെ
വഖ്യവസഡയ രഎഗത്തയ് തഡന്റെ വഖ്യകനിതത്വഎ ഡകേഡണ്ടുവരഡന അകദ്ദഹത്തനിനയ് സഡധനിക്കുഎ.
എനനിക്കയ് അകദ്ദഹകത്തഡടെയ് അഭഖ്യരത്ഥനിക്കഡനുള്ളതയ്  മലബഡര ഭഡഗത്തയ്,  ബനിടലീഷുകേഡരുഡടെ
കേഡലത്തടെക്കഎ ഉണഡയനിരുന്നെ വഖ്യവസഡയ കമഖലകേള് പലതുഎ നഷഡപട്ടുഡകേഡണനിരനി
ക്കുകേയഡണയ്. ഡതഡഴനിലഡളനികേള്ക്കയ് ഡതഡഴനിലനിലഡത്ത അവസയഡണയ്. 

ബഹുമഡനഡപട  ശലീ.  സനി.  കൃഷ്ണന  സൂചേനിപനിചതുകപഡഡല,  ഇഗൗ  ഗവണ്ഡമന്റെയ്
വന്നെകശഷഎ  ഡഡകേത്തറനി  കമഖല  വളഡര  സജലീവമഡണയ്.  എഡന്റെ  നനികയഡജകേ
മണ്ഡലത്തനില് ധഡരഡളഎ ഡഡകേത്തറനി ഡസഡഡഡസറനികേളണയ്. ആദഖ്യഎ  അവനിഡടെഡയഡനഎ
പണനിയനിലഡയനിരുന, ഇന്നെയ് അവനിഡടെ വളഡര സകനഡഷകത്തഡടുകൂടെനി ഡതഡഴനിലഡളനികേള്
കജഡലനി  ഡചേയ്യുന.  സനിനറനികേയ്  വസ്തുക്കള്  ഉപകയഡഗനിക്കുന്നെതനിഡന്റെ  ഫലമഡയനി
ശരലീരത്തനിനുണഡകുന്നെ കരഡഗങളനില് നനിനഎ രക്ഷകനടെഡന കലഡകേഎ മുഴുവന നഡചേത്വറല്
കമഖലയനികലയയ്  മഡറുകേയഡണയ്.  അവനിഡടെയഡണയ്  ഡഡകേത്തറനിയഡടെയഎ  അതനികനക്കഡള്
പ്രഡധഡനഖ്യമുള്ള ഖഡദനിയഡടെയഎ പ്രസകനി. ഖഡദനി വസങള് ധരനിക്കുന്നെതനിനുഎ  ഖഡദനിയമഡയനി
ബന്ധഡപട മറയ് സഎരഎഭങള് തുടെങ്ങുന്നെതനിനുമുള്ള അവകബഡധഎ സൃഷനിക്കഡന ഖഡദനി
ആന്റെയ്  വനികലജയ്  ഇനഡെസ്ട്രേലീസുമഡയനി  ബന്ധഡപടയ്  സഡധനിക്കുഎ.  ഇഡതലഡഎ  ജനങള്
സത്വലീകേരനിക്കുന്നെ ഒരു ഘടമഡണയ് ഇകപഡഴുള്ളതയ്.  കകേരളത്തനിഡല പ്രധഡനഡപട നഗരങളനില്
ഡചേന്നെഡല് മകറഡതഡരു കേചവടെ സഡപനകത്തക്കഡളഎ തനിരക്കുള്ളതഡയനി മഡറനിയനിരനിക്കുന ഖഡദനി
ആന്റെയ് വനികലജയ് ഇനഡെസ്ട്രേലീസനിഡന്റെ  സഡപനങള്.  അതനിനയ് കപ്രഡതഡഹനഎ നല്കേഡന
നമുക്കയ് സഡധനിക്കുഎ. 
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ഇകപഡള്  വനിദഖ്യഡരത്ഥനികേളനില്  അധനികേവഎ  ഡഎ.ടെനി.  കമഖലയനിലള്ളവരഡണയ്.
ഇകപഡഴകത്തതയ്  കൂട്ടുകുടുഎബമലകലഡ,  ഒരചനുഎ,  അമയഎ അവരുഡടെ മക്കളഎ മഡത്രഎ
അടെങ്ങുന്നെ  അണുകുടുഎബമഡണയ്.  ഇന്നെയ്  ഡഎ.ടെനി.  പഡസഡയഡല്,  മക്കള്  അകേഡല
കജഡലനിഡചേയ്യുന്നെ  അവസയഡണുള്ളതയ്.  കകേരളത്തനിനകേത്തുനനിനഎ  പുറത്തു  നനിനഎ
ഡഎ.ടെനി.  പഠനിചയ്  പഡസഡയനിരനിക്കുന്നെ ഇഷഎകപഡഡല  വനിദഖ്യഡരത്ഥനി-വനിദഖ്യഡരത്ഥനിനനികേള്
കകേരളത്തനിലണയ്.  അവരക്കയ്  നമഡടെ  നഡടനില്  കജഡലനി  ലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  അവസരമു
ണഡക്കണഎ.  മലബഡര  ഭഡഗത്തയ്  ഡഎ.ടെനി.  വഖ്യവസഡയഡമന്നെ  രലീതനിയനില്  ഡകേടനിടെഎ
പൂരത്തനിയഡയതയ്  ഉഗൗരഡളങല്  കലബര കകേഡണ്ടഡക്ടയ്  ഡസഡഡഡസറനിയഎ  അതനിനടുത്തുള്ള
സരക്കഡര  ഡഎ.ടെനി.  പഡരക്കുഎ  മഡത്രമഡണയ്.  അതനില്ത്തഡന്നെ  ഉഗൗരഡളങല്  കലബര
കകേഡണ്ടഡക്ടയ്  ഡസഡഡഡസറനിയഡടെ  സലത്തയ്  കുറചയ്  ഡഎ.ടെനി.  കേമനനികേള്  വന
എന്നെതനില് കേവനിഞ്ഞെയ് മലബഡര ശൂനഖ്യമഡണയ്. അതനിനയ് പരനിഹഡരമുണഡകേണഎ. കലഡകേഎ
മുഴുവന വഖ്യഡപനിച കേനിടെക്കുന്നെ,  ഇനനിയഎ ഭഡവനിയണയ് എന്നെയ് പ്രതലീക്ഷനിക്കുന്നെ ഡഎ.ടെനി.
വഖ്യവസഡയ കമഖലയയ്,  സഎസഡന ഗവണ്ഡമന്റെയ് പരമഡവധനി കപ്രഡതഡഹനഎ നല്കേണഎ.
ഡഎ.ടെനി.  കമഖലയനില് പഠനിചനിറങ്ങുന്നെ കുടനികേള്ഡക്കലഡഎ  കജഡലനി   ലഭനിക്കുന്നെ രലീതനിയനില്
എങഡന ഇഗൗ കമഖലഡയ വളരത്തനിഡയടുക്കഡന സഡധനിക്കുഡമന്നെ കേഡരഖ്യഡത്ത സഎബന്ധനിചയ്
ഗഗൗരവമഡയ ആകലഡചേന ആവശഖ്യമഡണയ്.  

കേഡരഷനികേ  കമഖലയനില്  നഡളനികകേരത്തനിഡന്റെ  കേഡരഖ്യഎ  പരനികശഡധനിചഡല്,
ഉല്പഡദനിപനിക്കഡന  കേഴനിയന്നെതനിഡന്റെ  പകുതനി  കപഡലഎ  നഡഎ  ഇകപഡള്  ഉല്പഡദനിപനിക്കുന്നെനിഡലന്നെയ്
മനസനിലഡകുഎ.  ബഹുമഡനഡപട മുനമനനി ശലീ.  പനി.  ഡജ.  കജഡസഫയ്  പറഞ്ഞെതുകപഡഡല,
നഡളനികകേരത്തനിഡന്റെ പല തരത്തനിലള്ള ഉല്പന്നെങള് വനികദശ മഡരക്കറ്റുകേള് കതടുകേയഡണയ്.
ഞെഡന ഒരനിക്കല് എണ്ണയനില്  മണത്തനിനയ് കചേരക്കുന്നെതനിനുകവണനിയള്ള ഒരു ഓയനില്
വഡങ്ങുന്നെതനിനഡയനി എറണഡകുളത്തയ്  കപഡയനിരുന.  അവനിഡടെ കറഡസനിഡന്റെ നഡചേത്വറല്
ഓയനില്  ഉണഡക്കുനണയ്.   അവനിഡടെ  വലനിയ  കതഡതനില്  കറഡസനിഡന്റെ  കനഴറനിയണയ്.
അവനിഡടെ  ഉല്പഡദന  കമഖലയനില്  കജഡലനിഡയടുക്കുന്നെവരക്കഡയനി  പ്രകതഖ്യകേഎ  വലീടുകേള്
കപഡലഎ ഉടെമസര ഉണഡക്കനിയനിരനിക്കുന.  നഡചേത്വറല് ഓയനില് ഉണഡക്കനി വനികദശകത്തക്കയ്
അയയ്ക്കുന.  നമഡടെ നഡടനിലഎ അങഡന ഡചേയ്യഡഎ.  

മലബഡര  ഭഡഗത്തയ്  കൂടുതല്  വഖ്യവസഡയ  ശഡലകേള്  ആരഎഭനിക്കണഡമന്നെഡണയ്
എനനിക്കയ്  ആവശഖ്യഡപടെഡനുളളതയ്.  കേളനിമണ്  വഖ്യവസഡയഎ  തകേരന്നെനിരനിക്കുന,  അതയ്
ഫറൂക്കനിലഡയഡലഎ വടെകേരയനിലഡയഡലഎ മലബഡറനിഡന്റെ വനിവനിധ ഭഡഗങളനിലണഡയനിരുന്നെ
ആ  വഖ്യവസഡയഎ  തകേരന്നെനിരനിക്കുന.  അവനിടെഡത്ത  ഡതഡഴനിലഡളനികേള്ക്കയ്  ജലീവനിക്കഡ
നഡവശഖ്യമഡയ ചേനില സഗൗകേരഖ്യങഡളഡഡക്ക ലഭനിചതുഡകേഡണയ് പലഭഡഗങളനിലഡയനി കേഷഡപടയ്
കവഡറ  ഡതഡഴനിഡലടുക്കുകേയഡണയ്.  ഇന്നെയ്  മലബഡര  കമഖലയനില്  കകേഡഴനികക്കഡടെയ്
നഗരത്തനിലഎ  മറയ്  ഭഡഗങളനിലഎ  വളരന  വരുന്നെതയ്  വലനിയ  ആശുപത്രനികേളഡണയ്.
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പഡവഡപട  ആളകേള്,  സരക്കഡര ജലീവനക്കഡരഡയനിരുന്നെഡലഎ,  റനിടയര ഡചേയയ്  കേഴനിഞ്ഞെഡല്
അവരകക്കഡ,  ബന്ധത്തനിലഡരഡക്കങനിലകമഡ  കരഡഗഎ വന്നെഡല് അവരക്കയ്  ലഭനിച തുകേ
മുഴുവനുഎ തനികേയഡഡത ബഡക്കനി കേടെഎ വഡങനി ഡചേലവഴനികക്കണനി വരുന്നെ രൂപത്തനിലള്ള
വയഡണയ്  ഇഗൗ  സത്വകേഡരഖ്യ  ആശുപത്രനികേള്.  അതനിഡന  ഞെഡന  ആകക്ഷപനിക്കുകേയല,
അവനിഡടെയഎ ആളകേള് വരുനണഡവഎ, ഡമഡെനിക്കല് ടൂറനിസത്തനിഡന്റെ ഭഡഗമഡയനി സരക്കഡരനിനയ്
വരുമഡനമുണഡകുകമഡ  ഇലകയഡ  എഡന്നെഡനഎ  എനനിക്കറനിയനില.  ഇതലഡഡത  മഡറഡരു
വഖ്യവസഡയഎ  നമഡടെ  നഡടനില്  വളരുന്നെനില.  മലബഡര  ഭഡഗത്തയ്  പ്രധഡനഡപട
വഖ്യവസഡയങള്  എങഡന  വളരത്തനിഡയടുക്കഡന  സഡധനിക്കുഎ,  ഡഎ.ടെനി.  കമഖല
എങഡന വഖ്യഡപനിപനിക്കഡന സഡധനിക്കുഎ എന്നെലീ കേഡരഖ്യങഡളപറനി  ആകലഡചേനിക്കണഎ.
കകേരളത്തനിഡന്റെ വഖ്യവസഡയവല്ക്കരണത്തനില് തകന്റെതഡയ വഖ്യകനിതത്വഎ  പുലരത്തഡന
ശലീ.  എ. സനി. ഡമഡയലീനയ് സഡധനിക്കുഎ എന്നെ വനിശത്വഡസമുണയ്. 

കകേരളത്തനിനയ്  ആരഎഭത്തനില്  ഡഡവദദ്യുതനി  നലനിയ  ഇടുക്കനിയഡടെ  ആളഡണയ്
ഡഡവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി.  ജലഡഡവദദ്യുതനിയഡലങനിലഎ കേഡറനികനയഎ മറയ്  കസഡതസ്സുകേകളയഎ
ഉപകയഡഗഡപടുത്തനി കൂടുതല് ഡഡവദദ്യുതനി ഉല്പഡദനിപനിക്കഡന കനതൃതത്വഎ നല്കുന്നെതനിനയ്
അകദ്ദഹത്തനിനയ് കേഴനിയഎ.  മനനിയഡയ കശഷഎ തനനിക്കയ് ലഭനിച കമഖലയനില്  തകന്റെതഡയ
വഖ്യകനിതത്വഎ പുലരത്തഡന അകദ്ദഹത്തനിനയ് സഡധനിക്കുഎ എന്നെയ് പറഞഡകേഡണയ് ഞെഡന
നനിരത്തുന. 

ശലീമതനി വലീണഡ കജഡരജ്ജയ്:  സര,  ധനഡഭഖ്യരത്ഥനകേഡള  അനുകൂലനിക്കുന. പകണ
ഡമഡടനിട പ്രണയങള്കപഡലഎ പൂക്കുന്നെ നല കേഡലമഡണയ് എല്.ഡെനി.എഫയ്.-ഡന്റെ ഭരണ
കേഡലഡമന്നെയ് പ്രതനിപക്ഷ നനിരയനിഡല ശലീ.  ഡകേ.  എസയ്.  ശബരലീനഡഥന ഡതളനിയനിചനിരനി
ക്കുകേയഡണയ്. അകദ്ദഹത്തനിനയ് മുനകൂറഡയനി എലഡ ആശഎസകേളഎ  കനരുന. 

ഉറങ്ങുന്നെ ആഡള ഉണരത്തുവഡന ബുദനിമുടഡണയ്,  എന്നെഡല് ഉറക്കഎ നടെനിക്കുന്നെവഡന
ഉണരത്തഡന  അതനിലഎ  ഏഡറ  ബുദനിമുടഡണയ്.   പ്രതനിപക്ഷത്തനിഡന്റെ  ഇകപഡഴഡത്ത
അവസ ഇതഡണയ്.  മറവനികരഡഗമഡയനിരുഡന്നെങനില് നമുക്കതയ് പരനിഹരനിക്കഡമഡയനിരുന,
അതനിനയ്  പ്രതനിവനിധനി  പറഞഡകേഡടുക്കഡമഡയനിരുന.  എന്നെഡല്  മറവനികരഡഗഎ  അവര
അഭനിനയനിക്കുകേയഡണയ്,  പ്രനിറന്റെഡെയ്  അല്ഷനികമഴഡണയ്  (Prittended  Alzheimers)
അവരക്കുള്ളതയ്.  കകേരളത്തനിഡല  ജനങള്ക്കുഎ  ഇഗൗ  രലീതനിയനിലള്ള  മറവനികരഡഗഎ
ബഡധനിചനിരനിക്കുന  എന്നെഡണയ്  ബഹുമഡനഡപട  പ്രതനിപക്ഷഡഎഗങള്  ധരനിചനിരനിക്കു
ന്നെഡതന്നെയ് കതഡനന.  

ഇന്നെയ്  ഇവനിഡടെ അടെനിയനരപ്രകമയഎ അവതനിരനിപനിചഡകേഡണയ്  ബഹുമഡനഖ്യനഡയ
പനിറവഎ  ഡമമര  ശലീ. അനൂപയ് കജക്കബയ്  പറഞ്ഞെ  കേഡരഖ്യങള്,  അകദ്ദഹഎ  ഭക്ഷഖ്യ
സനിവനില് സഡഡപ്ലൈസയ്  മനനിയഡയനിരുന്നെ കേഡലത്തയ്  നലവണ്ണഎ പ്രവരത്തനിചനിരുനഡവങനില്
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അകദ്ദഹത്തനിനയ് ഇക്കഡരഖ്യങഡളഡനഎ പറകയണനി വരുമഡയനിരുന്നെനില. സതഖ്യപ്രതനിജ്ഞ
ഡചേയതനിഡന്റെ പനികറദനിവസഎ മഡണ്ണണ്ണ വനിതരണഎ നനിരത്തഡനുള്ള നനിരകദ്ദശഎ അകദ്ദഹത്തനിഡന്റെ
വകുപയ്  ഡകേഡടുത്തു.  ഞെങളഡരുഎ ഇതയ് മറക്കനില.  കകേരളത്തനിഡല മതഖ്യഡത്തഡഴനിലഡളനികേളഎ
പഡവഡപടവരുഎ ഇതയ്  മറക്കനില.   കകേരളത്തനിഡല ജനങള്ക്കയ് മറവനികരഡഗമുഡണന്നെ
ധഡരണ  ബഹുമഡനഡപട  പ്രതനിപക്ഷഡഎഗങള്  തനിരുത്തണഡമന്നെയ്  വനിനലീതമഡയനി
അഭഖ്യരത്ഥനിക്കുകേയഡണയ്. 

മൂന്നെഡറനിഡന്റെ  യഥഡരത്ഥ  വനിഷയത്തനില്  നനിന്നെയ്  എന്തുഡകേഡണഡണയ്  നനിങള്
അകേന്നെയ് കപഡകുന്നെതയ്? 2012-ല് ശലീ. തനിരുവഞ്ചൂര രഡധഡകൃഷ്ണന റവനപ്യൂ വകുപ്പുമനനി
യഡയനിരുന്നെകപഡള്  അകദ്ദഹഎ  മൂന്നെഡറനികലയയ്  കപഡയനി.  അതനിനുകശഷഎ  രണയ്
വരഷത്തനിനുള്ളനില്  പടയ  വനിതരണഎ  പൂരത്തനിയഡക്കുഡമന്നെയ്  അന്നെഡത്ത  മുഖഖ്യമനനി
ശലീ. ഉമനചേഡണനി പ്രഖഖ്യഡപനിച. അകപഡള് ശലീ. തനിരുവഞ്ചൂര രഡധഡകൃഷ്ണന പറഞ,
രണയ് വരഷഎ ആവശഖ്യമനില,  ഒരു വരഷഎ ഡകേഡണയ് പടയവനിതരണഎ പൂരത്തനിയഡക്കുഎ
എന്നെയ്. അകപഡള്  മുഖഖ്യമനനി ശലീ. ഉമനചേഡണനി പറഞ്ഞെതയ്, അങഡനയഡഡണങനില്
ശലീ.  തനിരുവഞ്ചൂര രഡധഡകൃഷ്ണനയ് ഒരു ഡപഡനകമഡതനിരഎ നല്കുഎ എന്നെഡണയ്.  എവനിഡടെയഡണയ്
ബഹുമഡനഡപട  പ്രതനിപക്ഷഡഎഗങകള  ആ  ഡപഡനകമഡതനിരഎ?  എല്.ഡെനി.എഫയ്.
സരക്കഡരനിഡന്റെ നയഎ വളഡര കൃതഖ്യമഡണയ്. കേകയ്യറകത്തയഎ കുടെനികയറകത്തയഎ രണഡയനി
കേഡണുഎ.  വനകേനിടെ  കേകയ്യറങഡള ഒഴനിപനിക്കുഎ.  കേഴനിഞ്ഞെ എല്.ഡെനി.എഫയ്.  സരക്കഡരനിഡന്റെ
കേഡലത്തയ്  cloud  9 ഉള്ഡപഡടെയള്ള  റനികസഡരട്ടുകേഡള  ഒഴനിപനിക്കഡന  സത്വലീകേരനിച
നടെപടെനികേഡള  എതനിരത്തുഡകേഡണയ്  അവരക്കയ്  10  ലക്ഷഎ  രൂപ  ഡകേഡടുക്കുവഡനുള്ള
കകേഡടെതനി വനിധനി സമഡദനിചവരഡണയ് നനിങള്.  അതുഡകേഡണയ് ഇഗൗ രലീതനിയനില് എല്.ഡെനി.എഫയ്.
സരക്കഡരനിഡന വനിമരശനിക്കുകമഡള് പണയ് നനിങള് ഡചേയതയ് എനഡഡണന്നെയ് ആകലഡചേനിക്കുന്നെതയ്
നലതഡണയ്.  വഖ്യവസഡയ  രഎഗത്തയ്  കേഴനിഞ്ഞെ  ഒരു  വരഷത്തനിനുള്ളനില്  വലനിയ  ഉണരവഡണയ്
ഉണഡയനിരനിക്കുന്നെതയ്.  യ.ഡെനി.എഫയ്.  ഭരനിച  കേഴനിഞ്ഞെ  അഞ്ചേയ്  വരഷ  കേഡലയളവനില്
പൂടനികപഡയവയഎ  നഷത്തനികലയയ്  കൂപ്പുകുത്തനിയവയമഡയ  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപന
ങളണയ്.  എല്.ഡെനി.എഫയ്.  അധനികേഡരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷഎ ഏതഡണയ്  17-ഓളഎ
ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങള് ലഡഭത്തനിലഡയനിരനിക്കുകേയഡണയ്. ടെനി.സനി.സനി., ടെനി.ടെനി.പനി.,
ഡടെല്കേയ്  അങമഡലനി  തുടെങനി  നനിരവധനി  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങളണയ്.  അതനില്  ഒരു
ഉദഡഹരണഎ മഡത്രമഡണയ് എറണഡകുളഎ ജനിലയനിഡല ഏലൂരനില് പ്രവരത്തനിക്കുന്നെ TCC.

1.00 PM]

2015-16  സഡമത്തനികേ  വരഷത്തനില്  ഏതഡണയ്  7.50  കകേഡടെനി  രൂപയഡടെ
നഷമഡണയ്  TCC (Travancore Cochin Chemicals)-ക്കയ് ഉണഡയനിരുന്നെതയ്.  ഇതയ്
പ്രധഡനഡപട കേഡരഖ്യമഡണയ്. ഇടെതുപക്ഷ ജനഡധനിപതഖ്യ മുന്നെണനി സരക്കഡര അധനികേഡരത്തനില്
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വന്നെതനിനുകശഷഎ  ഈ  സഡമത്തനികേ  വരഷഎ  5.50  കകേഡടെനി  രൂപയഡടെ  ലഡഭമഡണയ്
പ്രസ്തുത  സഡപനത്തനിനയ്  ഉണഡയനിരനിക്കുന്നെതയ്.  അവനിഡടെ  ഉല്പഡദനിപനിക്കഡപടുന്നെ
Caustic  Soda  വലനിയ ഡെനിമഡന്റുള്ള വസ്തുവഡണയ്.  ഇടെതുപക്ഷ ജനഡധനിപതഖ്യമുന്നെണനി
സരക്കഡര അധനികേഡരത്തനില് വന്നെകശഷഎ നമഡടെ ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങള്ക്കയ്
എനഡണയ്  സഎഭവനിചനിരനിക്കുന്നെഡതന്നെയ്  വനിശദമഡഡയഡരു  പഠനഎ  'റനിയഡബയ്'  മുകഖന
നടെത്തുകേയണഡയനി.  അതനിനുകശഷഎ  ഫലപ്രദമഡയ  ഇടെഡപടെലകേളണഡയനി.  കുത്തഴനിഞ്ഞെ
ഭരണവഎ  അഴനിമതനിയഎ  അവസഡനനിപനിച  ഡകേഡണയ്  കേഡരഖ്യക്ഷമമഡയ  ഇടെഡപടെലഎ
കൃതഖ്യമഡയ മഡകനജയ് ഡമന്റുഎ ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങളനില് ഉണഡയതനിഡന്റെ ഫലമഡയഡണയ്
ഇങഡനഡയഡഡക്ക സഎഭവനിചതയ്. KSDP  (Kerala State Drugs  and  Pharmaceuticals
Limited)  എന്നെ  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനഡത്ത  സഎബന്ധനിചയ്  ഒരു  ഉദഡഹരണഎ
പറയഡഎ.  അവനിഡടെ  വലനിയ  രലീതനിയനിലളള  ഇടെഡപടെലകേള്  സഎസഡന  സരക്കഡര
നടെത്തുകേയഡണയ്.  പ്രസയത സഡപനത്തനിഡന്റെ ഉല്പഡദനക്ഷമത  100  കകേഡടെനി  രൂപയഡയനി
മഡറ്റുകേയഡണയ്.  ആഫനിക്കന  രഡജഖ്യങളനില്  നനിനകപഡലഎ  ഈ  സഡപനത്തനികലയയ്
ഓരഡെര  വരനികേയഡണയ്   എന്നെ സഡഹചേരഖ്യത്തനില്   എത്തനികചരന്നെനിരനിക്കുകേയഡണയ്.
ഈ  രലീതനിയനിലള്ള  ഇടെഡപടെലനിനയ്  വഡയയഎ  വഡയഡകുടെനിശനികേയഎ  മൂലധനമഡക്കനി
മഡറ്റുകേയഡണയ്  ഡചേയതയ്.  ആ  രലീതനിയനില്  കൃതഖ്യമഡയ  ഇടെഡപടെല്  ഡപഡതുകമഖലഡ
സഡപനങളഡടെ  കേഡരഖ്യത്തനില്  ഉണഡകുന  എനളളതയ്  നഡഎ  കേഡണഡതനിരനിക്കരുതയ്.
ഈ രലീതനിയനിലള്ള രഡഷലീയപശഡത്തലഎ കകേരളത്തനിഡല ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങളനില്
നടെക്കുകമഡള് രഡജഖ്യത്തയ് എനഡണയ് സഎഭവനിക്കുന്നെതയ് എനകൂടെനി നഡഎ ആകലഡചേനിക്കണഎ.
കനരഡത്ത ശലീ.  ഡകേ.  സുകരഷയ് കുറുപയ് സൂചേനിപനിചതുകപഡഡല,  ഇനഖ്യയനില് ഡപഡതുകമഖലഡ
സഡപനങഡള  സത്വകേഡരഖ്യകമഖലയയ്  തലീഡറഴുതുവഡനുള്ള  വലനിയ  ശമങളഡണയ്
നടെക്കുന്നെതയ്.  രഡജഖ്യസുരക്ഷകയയഎ സഡമത്തനികേ ഭദ്രതകയയഎ ബഡധനിക്കുന്നെ രലീതനിയനിലള്ള
പ്രവരത്തനങള് നടെക്കുന.  പ്രതനികരഡധ കമഖലയയ്  ഉപകേരണങളഎ വഡഹനങളഎ
നല്കുന്നെ  BEML  (Bharat  Earth  Movers  Limited)  എന്നെ  സഡപനഎ  റനിലയനസനിനയ്
മൂലധനത്തനിഡന്റെ  പത്തനിഡലഡന്നെയ്  തുകേയയ്  മഡത്രഎ  വനില്ക്കഡന  തയ്യഡറഡവകേയഡണയ്.
ആയനിരഎ കകേഡടെനി രൂപയയ് റനിലയനസനിനയ്  BEMLഎന്നെ സഡപനഎ ഉപകേരണങളഎ
വഡഹനങളഎ  വനില്ക്കുകേയഡണയ്.  ഇങഡനയള്ള  രഡഷലീയ  സഡഹചേരഖ്യത്തനിലഡണയ്
കകേരളത്തനിഡല ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങഡള റനിഡഡവവയ്  ഡചേയ്യുവഡനുള്ള  പ്രതനിജ്ഞഡബദമഡയ
ഇടെഡപടെല് ഇടെതുപക്ഷ ജനഡധനിപതഖ്യമുന്നെണനി സരക്കഡര നടെത്തുന്നെതയ്.  എന്തുഡകേഡണഡണയ്
കകേരളത്തനില് ഇങഡന സഎഭവനിക്കുന്നെതയ് എനള്ളതഡണയ് നഡഎ കേഡകണണതയ്. ബദല്
രഡഷലീയവഎ ബദല് ഭരണവഎ സഡധഖ്യമല എന്നെയ് വരുത്തനി തലീരകക്കണതയ്  വലതുപക്ഷ
ശകനികേളഡടെ ആവശഖ്യമഡണയ്.  അതുഡകേഡണഡണയ് റനിയല് ഇഷപ്യൂസനില് നനിന്നെയ് മഡറനി മറ്റു
ചേനില  വനിഷയങളനികലയയ് വഡരത്തകേഡള എത്തനിക്കുവഡന കബഡധപൂരവ്വമഡയ ശമങള്
നടെക്കുന്നെതയ്.  കകേരളത്തനിഡല  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങള്ഡക്കഡപഎ  വനകേനിടെ-
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ഡചേറുകേനിടെ സഎരഎഭകേഡര ആകേരഷനിക്കഡനുളള എലഡവനിധ ശമങളഎ നടെക്കുനണയ്. '
Ease  of  doing  business'  പടനികേയനില്  കകേരളഎ  വളഡര  തഡഡഴയഡണയ്.  അതനിഡന്റെ
മുനനനിരയനികലയയ്  ഡകേഡണ്ടുവരഡനുളള  വലനിയ  ശമങള്  നടെക്കുനണയ്.  ഇ-ഗകവണനസയ്
ഉറപഡക്കഡന  വനിവനിധ  പദതനികേള്ക്കയ്  തുടെക്കഎ  കുറനിചനിട്ടുണയ്.  മഡത്രമല,  വനകേനിടെ
ഇടെത്തരഎ  സഡപനങള്ക്കയ്  ബജറയ്  വനിഹനിതഎ  482  കകേഡടെനി  രൂപയഡക്കനി
ഉയരത്തനിയനിട്ടുണയ്. 100  കകേഡടെനി രൂപയനില് നനിനഎ ഏതഡണയ് മൂന്നെനിരടനിയഡയനി ഡപഡതുകമഖലഡ
സഡപനങളഡടെ ബജറയ് വനിഹനിതഎ വരദനിപനിചനിരനിക്കുകേയഡണയ്. അടെചപൂടല് ഭലീഷണനി
കനരനിട  സനിന്നെനിഎഗയ്  മനില്ലുകേള്  ഇകപഡള്  തുറന്നെയ്  പ്രവരത്തനിക്കുകേയഡണയ്.  പ്രസ്തുത
സഡപനത്തനില്നനിനഎ ഉല്പഡദനിപനിക്കുന്നെ റഡ-ഡമറലീരനിയലഡയ പരുത്തനി ധഡരഡളമഡയനി
എത്തനിച ഡകേഡടുക്കുകേയഡണയ്.  ആ രലീതനിയനില് നമഡടെ സഎസഡനത്തയ് വഖ്യഡവസഡയനികേ
രഎഗത്തയ് വലനിയ രലീതനിയനിലള്ള ഉണരവ്വുണഡയനിരനിക്കുകേയഡണയ്. 

ഡഡവദദ്യുതനിഡയ സഎബന്ധനിചയ്  പറയകേയഡഡണങനില് കേഴനിഞ്ഞെ കുകറ  മഡസങളഡയനി
ആകവശകേരമഡയ പ്രവരത്തനമഡണയ് എഡന്റെ മണ്ഡലത്തനിലള്ഡപഡടെ വലീടുകേളനില് ഡഡവദദ്യുതനി
എത്തനിക്കുന്നെതുമഡയനി ബന്ധഡപടയ് നടെക്കുന്നെതയ്.  പ്ലൈഡസ്റ്റനികേയ് മറയള്ള,  ഭനിത്തനിയനിലഡത്ത
വലീടുകേളനില്കപഡലഎ സവ ദദ്യുതനി എത്തനിക്കുവഡനുളള ശമങള് നടെക്കുകേയഡണയ്. നമഡടെ
സഎസഡനഎ  സമ്പൂരണ്ണ  ഡഡവദദ്യുതലീകേരണത്തനികലയയ്  നലീങ്ങുകേയഡണയ്.  ഇടെമലക്കുടെനി
പഞ്ചേഡയത്തനിഡല  ആദനിവഡസനി കുടുഎബങള്ക്കയ് 27 കേനി.മലീ. അണരഗഗൗണയ് കകേബനിള്
ഉപകയഡഗനിചഡണയ്  ഡഡവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കുന്നെതയ്.  കേഴനിഞ്ഞെ  യ.ഡെനി.എഫയ്.  സരക്കഡര
കേഡടനിക്കൂടനിയ  വനികേസന ശമങളല,  പലയനിടെത്തുഎ ഓടെനി  നടെന്നെയ്  തറക്കല്ലുകേള് ഇടുന്നെതു
കപഡഡല ആയനിരുന്നെനില.  ഇഗൗ  സരക്കഡര  സമൂഹത്തനിഡന്റെ  അടെനിത്തടനികലയയ്  ഇറങനി
സഡധഡരണക്കഡരക്കുഎ  പഡവഡപടവരക്കുഎ  പ്രകയഡജനമുണഡകുന്നെ  രലീതനിയനിലള്ള  സഡമൂഹഖ്യ
ഇടെഡപടെലകേളഎ  വനികേസന  പ്രവരത്തനങളമഡണയ്  നടെത്തുന്നെതയ്  എനള്ളതനിഡന്റെ
ഏറവഎ വലനിയ ഉദഡഹരണമഡണയ്  നമഡടെ സമ്പൂരണ്ണ ഡഡവദദ്യുതനിവത്കേരണവമഡയനി
ബന്ധഡപട  പ്രവരത്തനങള്.  സഎസഡന സരക്കഡരനിഡന്റെ പ്രവരത്തനങളനില് ഒരു
ഡപഡനതൂവലഡയനി സമ്പൂരണ്ണ ഡഡവദദ്യുതലീകേരണഎ മഡറഡന കപഡവകേയഡണയ്.  സഎസഡനത്തയ്
ജലക്ഷഡമവഎ  വരള്ചയഎ  ഉണഡയനിട്ടുഎ  പവരക്കകടഡ  കലഡഡ്ഡഷഡനികങഡ  ഉണഡയനിരുന്നെനില.
കേഴനി ഞ്ഞെ  യ.ഡെനി.എഫയ്.  സരക്കഡരനിഡന്റെ  ഭരണകേഡലത്തയ്  പ്രഖഖ്യഡപനിത  കലഡഡ്ഡഷഡനിങ്ങുഎ
അപ്രഖഖ്യഡപനിത കലഡഡ്ഡഷഡനിങ്ങുഎ ഉണഡയനിരുന.  എകപഡള് കേറണയ് കപഡകുഡമന്നെയ്
നമുക്കയ്  അറനിയഡന  കേഴനിയമഡയനിരുന്നെനില.  ഇകപഡള്  ഡഡവദദ്യുതനിവകുപനില്  നനിന്നെയ്
ഉപകഭഡകഡക്കള്ക്കയ് ഇവനിഡടെ  പണനി നടെക്കുന്നെതനിനഡല് ഇന്നെ സമയഎ മുതല് ഇത്ര
മണനിക്കൂര  വഡര  നനിങളഡടെ  വലീടനില്  കേറണയ്  ഉണഡകേനിഡലനള്ള  സകന്ദശമഡണയ്
ഡമഡഡഡബലനികലയയ് വരുന്നെതയ്.   ഊരജ്ജ ദൂതയ്  കപഡഡല   കേണ്സപ്യൂമര ഫണയ് ലനി ആയനിട്ടുള്ള
ധഡരഡളഎ പദതനികേള് ഡഡവദദ്യുതനി വകുപയ് ആവനിഷ്കരനിചയ് നടെപനിലഡക്കനിയനിട്ടുണയ്. 
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വളഡര പ്രധഡനഡപടതുഎ എടുത്തുപറകയണതുമഡയ ഒരു കേഡരഖ്യമുണയ്. എല്.ഡെനി.എഫയ്.
സരക്കഡര അധനികേഡരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷഎ ഡസപ്റഎബര മഡസത്തനില് കേഡലഡവധനി
പൂരത്തനിയഡക്കഡന  കപഡകുന്നെ  മസ്ദൂര  തസനികേയനില്  ഏതഡണയ്  ആയനിരഎ  കപരക്കയ്
നനിയമനഎ  നല്കുകേയണഡയനി.  ആ  ഉകദഖ്യഡഗഡരത്ഥനികേള്  ഇഗൗ  സരക്കഡരനിനയ്  നന്ദനി
പറയകേയഡണയ്.  കേഴനിഞ്ഞെ എല്.ഡെനി.എഫയ്.  സരക്കഡരനിഡന്റെ കേഡലത്തയ് തുടെക്കമനിട പല
ജലഡഡവദദ്യുത  പദതനികേളഎ  ഈ  സരക്കഡര  വന്നെതനിനുകശഷഎ  കേമലീഷന
ഡചേയ്യുകേയണഡയനി.  ഊരജ്ജ  രഎഗത്തയ്  ബദല്  മഡരഗ്ഗങള്  ഡകേഡണ്ടുവരനികേയഡണയ്.
ഇകപഡള്  കേഡസരകഗഡഡെയ്  ജനിലയനില്  കസഡളഡര  പഡരക്കനിഡന്റെ  നനിരമഡണഎ  ആരഎഭനിചനിട്ടുണയ്.
ഏതഡണയ് 200 ഡമഗഡവഡടനിഡന്റെ കസഡളഡര പഡരക്കയ് സഡപനിക്കഡനഡണയ് ഇഗൗ സരക്കഡര
ലക്ഷഖ്യമനിടുന്നെതയ്.  30  ഡമഗഡവഡടനിഡന്റെ  പദതനി  പൂരത്തനിയഡയനി.   വനിവനിധ  പദതനികേളനിലഡയനി
12  ഡമഗഡവഡടയ്  കസഡളഡര  ഡഡവദദ്യുതനി  കൂടെനി  ഉല്പഡദനിപനിചനിട്ടുണയ്.  ഡവള്ളത്തൂവല്,
പതഎഗയഎ, ഡപരുകനനരുവനി എന്നെലീ ജലഡഡവദദ്യുത പദതനികേള് കേമലീഷന ഡചേയ്യുകേയണഡയനി.
പതനിനഡയനിരഎ കകേഡടെനി രൂപയഡടെ ടഡനസ്മനിറയ് പ്രസരണ പദതനിക്കഡയനി കേനിഫ്ബനിയനില്
ആദഖ്യഎ തഡന്നെ 5200 കകേഡടെനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. ആ രലീതനിയനില് ഡഡവദദ്യുതനി
രഎഗത്തയ്  ഇതുവഡര  കകേരളഎ  കേഡണഡത്ത  രലീതനിയനിലള്ള  ഇടെഡപടെലഡണയ്  ഉണഡയനി
ഡകേഡണനിരനിക്കുന്നെതയ്. 

വഖ്യവസഡയ  വകുപ്പുമനനിയഡടെ  ശദയനില്ഡപടുത്തഡന  ചേനില  കേഡരഖ്യങള്
പറയഡന ഞെഡന ആഗഹനിക്കുന.  വഖ്യവസഡയ സഗൗഹൃദ അനരലീക്ഷഎ കകേരളത്തനില്
സൃഷനിക്കഡനുള്ള ഊരജ്ജനിതമഡയ ശമങളഡണയ് നടെക്കുന്നെതയ്.  പലകപഡഴുഎ  ഡചേറുകേനിടെ
സഎരഎഭകേഡര   സഎബന്ധനിചനിടെകത്തഡളഎ  മലനിനലീകേരണ  നനിയനണ  കബഡരഡെനിഡന്റെ
അനുമതനിക്കഡയനി  അനനമഡയനി  കേഡത്തുനനില്കക്കണ ഒരു സഡഹചേരഖ്യമുണയ്.  ഇതനിനയ്
മഡറമുണഡകേണഎ.  എഡന്റെ  മണ്ഡലത്തനില്  ഇതുകപഡഡല  ഡചേറനിയ  സഎരഎഭങള്
തുടെങ്ങുകമഡള് മലനിനലീകേരണ നനിയനണ കബഡരഡെനിഡന്റെ അനുമതനിക്കഡയനി, അവരുഡടെ
നൂലഡമഡലകേളനില് കുരുങനി,  ഒടുവനില് അവരുഡടെ ഈ  ഉദഖ്യമഎ ഉകപക്ഷനിചയ്  കപഡകുന്നെ
സഡഹചേരഖ്യമുണഡകുനണയ്.  അതനിനയ്  മഡറമുണഡകേണഎ.  വനകേനിടെ-ഡചേറുകേനിടെ  സഎരഎഭകേഡര
ആകേരഷനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  സനിഎഗനിള്  വനിനകഡെഡ  ക്ലനിയറനസയ്  സഎബന്ധനിച  കേഡരഖ്യങള്
കൂടുതല്  എളപമഡക്കുവഡനുള്ള  ശമങള്  നടെത്തുകമഡള്  ഡചേറുകേനിടെ  സഎരഎഭകേഡര
കപ്രഡതഡഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  മലനിനലീകേരണ  നനിയനണ  കബഡരഡെനിഡന്റെ  അനുമതനി
സഎബന്ധനിച  കേഡരഖ്യങള്  എളപത്തനിലഡക്കുവഡനുള്ള  ഒരു  സഎവനിധഡനഎ  സഎസഡനത്തയ്
ആവനിഷ്കരനിക്കണഡമന്നെയ്  അഭഖ്യരത്ഥനിക്കുകേയഡണയ്.  ഏഡതങനിലഎ  ഒരു  സഡപനഡത്ത
സഎബന്ധനിചയ്  ഒരു പരഡതനി  ലഭനിചഡല് തകദ്ദശസത്വയഎഭരണ സഡപനങള് കസ്റ്റഡപയ്
ഡമകമഡ  ഡകേഡടുക്കുഎ.  കസ്റ്റഡപയ്  ഡമകമഡ  ഡകേഡടുകക്കണ  വനിഷയമഡഡണങനില്
അകനത്വഷനിചകശഷഎ അതനിനയ് കസ്റ്റഡപയ് ഡമകമഡ ഡകേഡടുക്കഡഎ. പകക്ഷ ആഡരങനിലഎ ഒരു
പരഡതനി ഉന്നെയനിചഡല് ഉടെഡന  കസ്റ്റഡപയ് ഡമകമഡ ഡകേഡടുത്തയ് അതനിഡന തടെയന്നെ രലീതനി
അവസഡനനിപനിക്കണഎ. 
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ഇകപഡള് സഎസഡന സരക്കഡര ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നെ നവകകേരളഡ മനിഷഡന്റെ
ഭഡഗമഡയള്ള ഹരനിത കകേരളഎ പദതനിയഡടെ ഭഡഗമഡയനി ധഡരഡളഎ ഡഡജവകൃഷനി കകേരളത്തനില്
നടെക്കുനണയ്.  എഡന്റെ മണ്ഡലത്തനില് വനിവനിധ പചക്കറനി കൃഷനി കൂടുതലഡയനി നടെത്തുനണയ്.
പകക്ഷ ഭക്ഷഖ്യസഎസരണ വഖ്യവസഡയ രഎഗത്തയ് കൂടുതല് കപ്രഡതഡഹനഎ നല്കകേണതഡയണയ്.
വരുഎ  വരഷങളനില്  ഈ  രഎഗത്തയ്  വലനിയ  രലീതനിയനിലള്ള  ഇനഡവസ്റ്റയ്ഡമന്റെയ്
ഉണഡകുന്നെതനിനുഎ  കൂടുതല്  കപര  ഈ  രഎഗകത്തയയ്  കേടെനവരുന്നെതനിനുഎ   വലനിയ
കപ്രഡതഡഹനങള് നല്കകേണതുണയ്. 

വനികദശത്തയ്  തഡമസനിക്കുന്നെ  ഒരുപഡടെയ്  ആളകേള്  എഡന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലണയ്.  അവര
പലകപഡഴുഎ  ഒരുമനിചയ്  കേറണയ്  ചേഡരജ്ജയ്  അടെചകശഷഎ വനികദശത്തയ്  കപഡകുകേയഡണയ്
പതനിവയ്.  അവര  തനിരനിച  വന്നെഡല്  അവരുഡടെ  സവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  വനികചദനിചനിരനി
ക്കുന്നെതഡയഡണയ്  കേഡണുന്നെതയ്.  ഏഡതങനിലഎ  ഒരു  മഡസഡത്ത  തുകേ  അടെയഡന
സഡധനിക്കഡഡത  വന്നെഡല്  മലീറര  ഊരനിഡക്കഡണയ്  കപഡകുന്നെ  സനിതനിയഡണുള്ളതയ്.
പനിന്നെലീടെയ്  ഈ  കേണക്ഷന  പുനദുഃസഡപനിക്കണഡമങനില്  ആദഖ്യഎ  മുതല്  കേറണയ്
കേണക്ഷനയ് അസപ്ലൈ ഡചേയ്യുന്നെ രലീതനിയനികലയ്ക്കുള്ള നടെപടെനികേള് സത്വലീകേരനികക്കണനിവരുന്നെ
സഡഹചേരഖ്യമുണയ്. ഇക്കഡരഖ്യഎ ബഹുമഡനഡപട ഡഡവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനിയഡടെ  ശദയനില്
ഡകേഡണ്ടുവരനികേയഡണയ്.  ഉഗൗരജ്ജ ദൂതയ്  കപഡഡലയളള പദതനികേള് മുകഖന സവദദ്യുതനി
കബഡരഡഎ  ജനങളഎ  തമനിലളള  ബന്ധഎ  കൂടുതല്  കേണ്സപ്യൂമര  ഫണയ് ലനിയഡയനി
ഡഡവദദ്യുതനി  വകുപനിഡന  മഡറനിഡയടുക്കുന്നെതനിനുകവണനിയളള  ധഡരഡളഎ  ശമങള്
ഇകപഡള്  നടെക്കുനണയ്.  ഉദഡഹരണമഡയനി,  ഒരഡള്  ഏഡതങനിലഎ  കേഡരണത്തഡല്
കരഡഗമഡയനി ആശുപത്രനിയനില് ആയനിരനിക്കഡഎ അഡലങനില് വനികദശത്തഡയനിരനിക്കഡഎ. ആ
രലീതനിയനിലള്ളവരക്കയ്  കേറണയ്  ചേഡരജ്ജയ്  യഥഡസമയഎ  അടെയഡന  കേഴനിയഡത്ത
സഡഹചേരഖ്യമുണഡകുകമഡള് മലീറര ഊരനിഡക്കഡണയ് കപഡകുകേയഎ പനിന്നെലീടെയ്  ആദഖ്യഎ മുതലള്ള
നടെപടെനികേളനികലയയ്  കപഡകുകേയഎ  ഡചേയ്യുന്നെ  അവസ  ദയവഡയനി  ഒഴനിവഡക്കണഡമന്നെയ്
അഭഖ്യരത്ഥനിക്കുകേയഡണയ്. 

ശലീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഡരജയ്:  സര,  ശലീമതനി  വലീണഡ  കജഡരജ്ജനിഡന്റെ  പ്രസഎഗഎ
എനനിക്കനിഷഡപട്ടു. പകക്ഷ അതയ് കകേള്ക്കഡന പനിണറഡയനി സഖഡവയ് ഇവനിഡടെ ഇലഡഡത
കപഡയനി.  കഡെഡ.  ടെനി.  എഎ.  കതഡമസയ്  ഡഎസകേയ്  4  മനിനനിടയ്  പ്രസഎഗഎ  കകേള്ക്കഡന
വന്നെതനിനയ്  നന്ദനി  പറയന.  കകേരളത്തനിഡല  വഖ്യവസഡയഎ  സഎബന്ധനിചയ്  സഎസഡരനിചഡല്,
വഖ്യവസഡയങളഡടെ  ഒരു  ശവപറമഡണയ്  കകേരളഎ  എന്നെ  കേഡരഖ്യഎ   ആരഡക്കങനിലഎ
നനികഷധനിക്കഡന  കേഴനിയകമഡ?  യ.ഡെനി.എഫയ്.-ഉഎ  എല്.ഡെനി.എഫയ്.-ഉഎ  മഡറനിമഡറനി
60 വരഷഎ കകേരളഎ ഭരനിചനികല?  വളരത്തനി നന്നെഡക്കനിയ ഏഡതങനിലഎ വഖ്യവസഡയത്തനിഡന്റെ
കപരയ്  പറയഡകമഡ?  വഖ്യവസഡയ  വകുപയ്  ശലീ.  എ.  സനി.  ഡമഡയലീഡന  ഏല്പനിചനിടയ്
4  മഡസകമ  ആയനിട്ടുള.  ഇഗൗ  4  മഡസഎഡകേഡണയ്  10-14  വഖ്യവസഡയങള്  ലഡഭത്തനി
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ലഡക്കനിഡയന്നെയ് പറയന. അക്കഡരഖ്യഎ ശലീ. എ. സനി. ഡമഡയലീന പറയകമഡള് ഞെഡന കകേള്ക്കഡഎ.
ശലീ.  എ.  സനി.  ഡമഡയലീന കഭദമഡഡണന്നെയ് തഡന്നെയഡണയ് എഡന്റെ അഭനിപ്രഡയഎ.  ബഡക്കനി
വഖ്യവസഡയങഡളലഡഎ തകേരന്നെടെനിഞ്ഞെനികല; കകേരളത്തനില് എവനിഡടെയഡണയ് വഖ്യവസഡയമുള്ളതയ്? 

സവദദ്യുതനിയഡടെ കേഡരഖ്യത്തനികലയയ് ഞെഡന കേടെക്കുന്നെനില.  ഇന്നെഡല ബകഹഡസനിഡനക്കുറനിചയ്
സബ്മനിഷന ഉന്നെയനിചനിരുന. കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ കേഡലത്തയ് ഞെഡന സഭയനില്
ഉന്നെയനിച ഒരു ആകരഡപണമഡണതയ്.  ബഹപുത്ര,  മനികസഡറനി നദനികേളഡടെ കപരുകേള്
കചേരത്തഡണയ്  ബകഹഡസയ്  എന്നെയ്  കപരനിടനിരനിക്കുന്നെതയ്.  ഞെഡന  അന്നെയ്  പറഞ്ഞെ  ഒരു
കേഡരഖ്യഎ  ഇകപഡള്  ഓരമനിക്കണഎ.   ഉടെന  നടെപടെനിയണഡകുഡമന്നെയ്  പറഡഞ്ഞെങനിലഎ
ഇനവഡര ആ സഡപനത്തനില് ആരക്കുഎ ഡതഡഴനില് ഡകേഡടുത്തനിടനിഡലന്നെയ്  മഡത്രമല,
ഒരു പ്രവരത്തനവഎ നടെക്കഡഡത സഡപനഎ പൂടനിക്കനിടെക്കുകേയഡണയ്.  ശലീ.  എ.  ഡകേ.
ആന്റെണനിയഡടെ വഡക്കനിഡന്റെ അടെനിസഡനത്തനിലഡണയ് സഡപനഎ കകേന്ദ്രത്തനിനയ് ഡകേഡടുത്തതയ്.
290  കേനികലഡമലീറര  കപഡകുന്നെ മനിസസല്  ഉണഡക്കനിഡയന്നെഡണയ്  ആദഖ്യഎ  പറഞ്ഞെതയ്.
ഇകപഡള് ആ മനിസസലമനില, നമഡടെ സഡപനഎ നഷഡപടുകേയഎ ഡചേയ. HMT എന്നെ
സഡപനത്തനിനഡയനി  എറണഡകുളത്തയ് നല വനിലകേനിട്ടുന്നെ എത്ര ഏക്കര സലമഡണയ്
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ഡമന്റെനിനയ് ഡകേഡടുത്തതയ്? 13  വഖ്യവസഡയ സഡപനങള് ഉണഡക്കുഡമന്നെയ്
കകേന്ദ്രഎ പറഡഞ്ഞെങനിലഎ  രഡണണ്ണമഡണയ്  തുടെങനിയതയ്.  ആ സലഎ തനിരനിഡചടുക്കഡന
ഗവണ്ഡമന്റെയ് എന്തുഡകേഡണയ് നടെപടെനി സത്വലീകേരനിക്കുന്നെനില?  വഖ്യവസഡയഎ നടെത്തുന്നെനിഡലങനില്
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ഡമന്റെനിനയ് ഡകേഡടുത്ത സലഎ തനിരനിഡചടുക്കണഎ.  അതുകപഡഡല  FACT-യനിഡല
ഡതഡഴനിലഡളനികേഡളലഡഎ ഗതനികകേടെനിലഡണയ്.  FACT-ക്കയ് ഡകേഡടുത്ത സലവഎ തനിരനിചവഡങനി
മഡറഡനങനിലഎ  വഖ്യവസഡയഎ  ആരഎഭനിക്കഡന  കേഴനിയകമഡഡയന്നെയ്  പരനികശഡധനിക്കണഎ.
എന്തുഡകേഡണഡണയ് ഗവണ്ഡമന്റെയ് ഇക്കഡരഖ്യങള് ശദനിക്കഡത്തതയ്?

ധനകേഡരഖ്യവഎ കേയറുഎ വകുപ്പുമനനി (കഡെഡ  .    ടെനി  .    എഎ കതഡമസയ് ഡഎസകേയ്):  സര,
FACT-ക്കുകവണനി കകേന്ദ്ര സരക്കഡരനിനയ് ഡകേഡടുത്ത ഭൂമനി തനിരനിചവഡങഡന കേഴനിയഡമന്നെയ്
തഡങള് കേരുതുനകണഡ?

ശലീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഡരജയ്:  സര,  ഡകേഡടുത്ത  ഭൂമനി  തനിരനിചവഡങഡന
കേഴനിഞ്ഞെനിഡലങനില് കകേരളത്തനിഡല ജനങകളഡടെയ് പറഞ്ഞെഡല് ജനഎ കേകയ്യറനിഡക്കഡള്ളുഎ.
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  മുന്നെനില് മുട്ടുകുത്തനി നനില്കക്കണ;  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ
ഒഗൗദഡരഖ്യഎ പറനിയല നമള് ജലീവനിക്കുന്നെതയ്. ഭരണ സഎവനിധഡനമുള്ളതഡണയ്. വഖ്യവസഡയ
സഡപനഎ  തുടെങഡനഡയനി  കകേരളഎ  ഡകേഡടുത്ത  സലത്തയ്   വഖ്യവസഡയ  സഡപനഎ
ഉണഡകേഡത്തനിടെകത്തഡളഎ കേഡലഎ ആ സലഎ നമുക്കയ് അരഹതഡപടതഡണയ്.  തനിരനിഡകേ
തകന്നെ  തലീരൂഡവന്നെയ്  കകേന്ദ്രത്തനികനഡടെയ്  പറയണഎ.  ആഡരയഡണയ്  കപടെനിക്കുന്നെതയ്?
നമള് ആരുഡടെ മുന്നെനിലഎ മുട്ടുകുത്തനി നനില്കക്കണവരല. KMML ലഡഭത്തനിലഡക്കനിയനിട്ടു
ഡണന്നെതയ് ഞെഡന അഎഗലീകേരനിക്കുന, വഖ്യവസഡയ വകുപ്പുമനനിഡയ അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഎ
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ഡചേയ്യുന.  ഒരു വരഷഎ  മഡനഖ്യമഡയനി  പ്രവരത്തനിചഡല്  20,000  കകേഡടെനി രൂപയഡടെ
ലഡഭമുണഡക്കഡന കേഴനിയന്നെ മഹത്തഡയ സഡപനമഡണയ്  KMML.  ആ സഡപനത്തനില്
ഇകപഡള് ലഡഭത്തനിഡന്റെ കേണക്കയ് എഴുതനിവചനിട്ടുഡണങനിലഎ  കകേരളത്തനിഡന്റെ ബജറനിനയ്
ആവശഖ്യമഡയ തുകേ  KMML  കേരനിമണലനിലൂഡടെ സമഡദനിക്കഡന നമുക്കയ്  കേഴനിയഡമന്നെയ്
ശദനിചഡല്  മനസനിലഡകുഎ.  എന്തുഡകേഡണയ്  നമള്  ആ  കമഖലയനികലയയ്  തനിരനിഞ
കപഡകുന്നെനില.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  IRE  യഡടെ  പ്രവരത്തനത്തനിഡന്റെ  8  കപഡരഷകന
നമുക്കയ്  കേനിടനിയനിട്ടുള.  എന്തുഡകേഡണയ്  ആലപ്പുഴ വഡരയള്ള കേരനിമണല് പൂരണ്ണമഡയനി
എകയ്കപ്ലൈഡര  ഡചേയ്യഡന  നമുക്കയ്  കേഴനിയന്നെനില.  കേരനിമണല്  പ്രശ്നഎ  പരനികശഡധനിക്കണ
ഡമന്നെഡണയ് ഞെഡന പറഞവന്നെതയ്. 

സഭയനില്  രഡഷലീയഎ  പറയകേയഡഡണന്നെയ്  ഡതറനിദരനിക്കരുതയ്.  രഡഷലീയത്തനില്
വഡക്കനിനയ് വനില കവണഎ, വഡക്കയ് പഡലനിക്കുന്നെവനഡയനിരനിക്കണഎ. ഇന്നെയ് കകേഡടയഎ ജനിലഡ
പഞ്ചേഡയത്തനിലണഡയ  നഡണഎഡകേട  നടെപടെനികേളനില്  ഒരു  ഡപഡതുപ്രവരത്തകേഡനന്നെ
നനിലയനില്  ഞെഡന  ശനിരസയ്  കുനനിക്കുന.  സനി.പനി.ഐ.(എഎ.)-ഡല  ആറയ്  ഡമമരമഡര
മഡണനിഗ്രൂപനിനയ്  കവഡടയ്   ഡചേയയ്,  ശലീ.  ഡകേ.  എഎ.  മഡണനിയഡടെ  ആളനിഡന  ജനിലഡ
പഞ്ചേഡയത്തയ്  പ്രസനിഡെന്റെഡക്കനിയതയ്  എനനിക്കയ്  അത്ഭുതമഡണയ്.  സനി.പനി.ഐ.(എഎ.)നയ്
ശലീ.  ഡകേ.  എഎ.  മഡണനിയമഡയനി  എനഡണയ്  ഇടെപഡടെയ്  ?  കഡെഡ.  ടെനി.  എഎ.  കതഡമസയ്
ഡഎസക്കുഎ  ശലീ.  പനിണറഡയനി  വനിജയനുഎ  അറനിഞ്ഞെഡകണഡ  കവഡടയ്  ഡകേഡടുത്തതയ്?
ശലീ.  പനിണറഡയനി വനിജയന ഒളനിചനിരനിക്കുകേയഡകണഡഡയന്നെയ് എനനിക്കറനിയനില.  നനിങള്ക്കയ്
ഇഷമുള്ളവരക്കയ് കവഡടയ് ഡകേഡടുക്കുന്നെതനില് എനനിക്കയ് വനികരഡധമനില. ശലീ. ഡകേ. എഎ. മഡണനിയഡടെ
വലീടനിഡല കനഡഡടണന്നെ യനത്തനില് എണ്ണനിയ കനഡട്ടുകേള് എവനിഡടെ കേനിടനിഡയനകൂടെനി
അകനത്വഷനിക്കുന്നെതയ് നലതഡണയ്.  ഏതഡയഡലഎ കമഡശമഡയനികപഡഡയന്നെയ്  മഡത്രഎ സൂചേനിപനിക്കുന.
കകേഡണ്ഗസ്സുകേഡരനുകവണനി ഓശഡന പഡടെഡന എനനിക്കയ്  സമയമനില.  എഡന്റെ ഡമമര
കവഡടയ് അസഡധുവഡക്കുകേയഡണയ് ഡചേയതയ്. സനി.പനി.ഡഎ. കവഡടയ് ഡചേയ്യഡഡത മഡറനിനനിന.
ഇടെതുപക്ഷ  തലീരുമഡനമഡഡണങനില്  സനി.പനി.ഡഎ.-യഎ  കൂടെഡണ?  സനി.പനി.ഡഎ.  കൂടെഡത്തതനിനയ്
കേഡരണഡമനഡഡണന്നെയ് ആകലഡചേനിക്കണഎ.  ആറയ് സനി.പനി.എഎ.  ഡമമരമഡര ഡചേയതയ്
ശരനിയഡഡണന്നെയ്  പറയഡമങനിലഎ  നനിങള്  കേഡലവഡരനികേളഡടെ  കൂടത്തനിലഡഡണന്നെയ്
എനനിക്കയ് പറകയണനിവരുഡമന്നെയ് സൂചേനിപനിചഡകേഡണയ് നനിരത്തുന, നന്ദനി, നമസഡരഎ. 

ശലീ  .    എല്കദഡ എബഹഡഎ:  സര,   ഈ ധനഡഭഖ്യരത്ഥനകേഡള പനിന്തുണയ്ക്കുന.
ഇടെതുപക്ഷ ജനഡധനിപതഖ്യമുന്നെണനി ഗവണ്ഡമന്റെയ്  അധനികേഡരത്തനില് വന്നെയ്  11  മഡസഎ
പനിന്നെനിടുകമഡള്  കകേരളത്തനിഡന്റെ  സമസ  കമഖലകേളനിലഎ  മുകന്നെറഎ  ഉണഡക്കഡന
കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുഡണനള്ളതയ്   കകേരളഡത്ത  കസ്നേഹനിക്കുന്നെ  മുഴുവന  ജനതയഎ  പറയന്നെ
കേഡരഖ്യമഡണയ്.  കകേരളത്തനിഡന്റെ  വഖ്യവസഡയ,  വനിദദ്യുചകനി,  കേഡരഷനികേ,  വനിദഖ്യഡഭഖ്യഡസ,
ആകരഡഗഖ്യ കമഖലയനില് വലനിഡയഡരു മഡറമുണഡക്കഡന കേഴനിഞ്ഞെ  11  മഡസഎഡകേഡണയ്
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എല്.ഡെനി.എഫയ്. ഗവണ്ഡമന്റെനിനയ് കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ്.  ഇടെതുപക്ഷ ജനഡധനിപതഖ്യ മുന്നെണനി
കേഴനിഞ്ഞെ ഡതരഡഞ്ഞെടുപനില് ജനങഡള കനരനിടുകമഡള് പ്രകേടെനപത്രനികേയനില് പറഞ്ഞെ
നനിരവധനി നനിരകദ്ദശങളഎ വഡഗഡനങളഎ  നടെപനിലഡക്കഡന കവണ കേരമപദതനികേള്
ഗവണ്ഡമന്റെയ്  അധനികേഡരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷഎ  നടെപഡക്കനിഡക്കഡണനിരനിക്കുയഡണയ്.
യ.ഡെനി.എഫയ്.  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  ജനവനിരുദ  നയങള്ഡക്കതനിഡരയള്ള  വനിധനിഡയഴു
ത്തഡയനിരുന കേഴനിഞ്ഞെ നനിയമസഭഡ ഡതരഞ്ഞെടുപയ്. കേഴനിഞ്ഞെ 11 മഡസഎ ശുദനികേലശമഡണയ്
എല്.ഡെനി.എഫയ്.  ഗവണ്ഡമന്റെയ് നടെത്തനിയതയ്.  കകേരളത്തനില് സമ്പൂരണ്ണ സവദദ്യുതലീകേരണഎ
നടെപഡക്കുഎ എന്നെതയ്  2016  ജൂണ്  മഡസഎ   ഗവരണര  നടെത്തനിയ  നയപ്രഖഖ്യഡപനത്തനിഡല
പ്രധഡനഡപട ഇനങളനില് ഒന്നെഡയനിരുന.  174 കകേഡടെനി രൂപ ഇതനിനഡയനി ഡചേലവഴനിച.
ഇടെതുപക്ഷ  ജനഡധനിപതഖ്യ  മുന്നെണനി  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  സമ്പൂരണ്ണ  സവദദ്യുതലീകേരണഎ
ലക്ഷഖ്യമനിടയ്  നടെപഡക്കനിയ ഇടെഡപടെലകേള് ശകദയമഡണയ്.

(അദഖ്യക്ഷകവദനിയനില് പഡനല് ഓഫയ് ഡചേയരമഡന ശലീ. ജനി. എസയ്. ജയലഡല്)

രഡജഖ്യത്തനിനുതഡന്നെ മഡതൃകേയഡകുന്നെ തരത്തനില് സമ്പൂരണ്ണ സവദദ്യുതലീകേരണ പദതനി
കകേരളത്തനില് അതനിഡന്റെ അവസഡനഘടത്തനികലയയ് എത്തുകേയഡണയ്.  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ
ഒന്നെഡഎ  വഡരഷനികേകത്തഡടെനുബന്ധനിചയ്  കകേരളഡത്ത  സമ്പൂരണ്ണ  സവദദ്യുതലീകേരണ
സഎസഡനമഡയനി പ്രഖഖ്യഡപനിക്കുഡമന്നെയ് കേരുതുകേയഡണയ്. 144722 സവദദ്യുതനി കേണക്ഷനുകേള്
നല്കേനി  കകേരളത്തനില്  95.62  ശതമഡനഎ  സവദദ്യുതലീകേരണഎ  പൂരത്തലീകേരനിക്കഡന
കേഴനിഞഡവനള്ളതയ്  വലനിയ  കനടഎ  തഡന്നെയഡണയ്.  വനഎ,  തകദ്ദശസത്വയഎഭരണ
വകുപ്പുകേളഎ  സരക്കഡരനിഡന്റെ  ഇചഡശകനിയഎ  ഡകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ഡതഡഴനിലഡളനികേളഡടെ
കേഠനിനഡദത്വഡനവഎ സന്നെദ സഎഘടെനകേളഡടെ സഹഡയവഎ ക്ലബ്ബുകേളഡടെ സഹകേരണവഎ
മനുഷഖ്യകസ്നേഹനികേളഡടെ  ഇടെഡപടെലകേളഎ  കചേരന്നെകപഡള്  കകേരളത്തനില്  സമ്പൂരണ്ണ
സവദദ്യുതലീകേരണഎ  യഡഥഡരത്ഥഖ്യമഡകുന്നെതനികലയയ്  നലീങ്ങുകേയഡണയ്.  കകേരളത്തനില്
പത്തഡഎ ക്ലഡസയ്, പ്ലൈസയ് ടു, മറയ് ഉന്നെത വനിദഖ്യഡഭഖ്യഡസ കമഖലയനിഡല ആയനിരക്കണക്കനിനയ്
വനിദഖ്യഡരത്ഥനികേള്   പരലീക്ഷയയ്  തയ്യഡഡറടുത്തകപഡള്  അവരക്കയ്  ഡവളനിചഎ  പകേരന
നല്കേഡന കേഴനിഞഡവനള്ളതഡണയ് സമ്പൂരണ്ണ സവദദ്യുതലീകേരണത്തനിഡന്റെ കനടഎ.

മഡണ്ണണ്ണ  വനിളക്കനിഡന്റെ  ചുവടനില്,  ഡമഴുകുതനിരനിയഡടെ  ഡവളനിചഎ  ലഭഖ്യമഡക്കനി
പഠനിക്കുകേയഎ ജലീവനിതത്തനിഡല സദനഎദനിന കേഡരഖ്യങള്ക്കയ്  ഭവനത്തനികലയയ്  ഡചേല്ലുകമഡള്
അവനിഡടെ ഡവളനിചമനിലഡഡത പരനിമനിതനിക്കുള്ളനില്  ജലീവനിക്കുന്നെ  എത്രകയഡ  പഡവഡപട
മനുഷഖ്യര കകേരളത്തനിലണയ്. ഇവനിഡടെയഡണയ് സമ്പൂരണ്ണ സവദദ്യുതലീകേരണത്തനിഡന്റെ  പ്രസകനി.
സവദദ്യുതനിസലന വലനിചയ് എത്തനിക്കഡന കപഡലഎ കേഴനിയഡത്ത ഒരു സനിതനിവനികശഷഎ
വടെകക്കഇനഖ്യന  സഎസഡനങളനിഡല  ഗഡമപ്രകദശങളനിലണയ്.  എന്നെഡല്  കകേരളഎ
അതുലഖ്യമഡയ കനടത്തനികലയഡണയ് എത്തനികചരുന്നെതയ്.  സഎസഡനഡത്ത വനിദഖ്യഡഭഖ്യഡസ
രഎഗവഎ  ആകരഡഗഖ്യരഎഗവഎ  അനരകദ്ദശലീയ  നനിലവഡരത്തനികലയയ്  മഡറനിഡയങനില്
സവദദ്യുതനി കമഖലയനിലഎ കകേരളഎ വലനിഡയഡരു കനടമുണഡക്കനിയനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  
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സബബനിളനില് മത്തഡയനിയഡടെ സുവനികശഷഎ  5:15  -ല് പറയനണയ്, 'ആരുഎ വനിളക്കയ്
കേത്തനിചയ് പറയഡടെ കേലീഴനില് വയനില, വനിളക്കയ് തണനികനലഡണയ് വയ്ക്കുകേ അകപഡള് അതയ്
ഭവനത്തനിലള്ള  എലഡവരക്കുഎ  പ്രകേഡശഎ  പ്രദഡനഎ  ഡചേയ്യുഎ'.  യഥഡരത്ഥത്തനില്
എല്.ഡെനി.എഫയ്.-നയ്  ഭരണഎ  ലഭനിചഡല്  അതയ്  ഫലപ്രദമഡയനി  ഉപകയഡഗനിക്കഡന
കശഷനിയഎ ഇചഡശകനിയമുള്ള ഗവണ്ഡമന്റെഡണയ് കകേരളത്തനിഡല ഇടെതുപക്ഷ ഗവണ്ഡമന്റെയ്.
അഴനിമതനിരഹനിതമഡയ ഭരണഎ സകേവരനിക്കഡന ഇഗൗ ഗവണ്ഡമന്റെനിനയ് കേഴനിയനഡവന
ള്ളതുഡകേഡണ്ടു  തഡന്നെയഡണയ്  കകേരളത്തനിഡല  ഡപഡതുജനങളഡടെ  വലനിയ  പനിന്തുണ
ലഭഖ്യമഡകുന്നെതയ്.  

2002-ല്  ശലീ.  എ.  ഡകേ.  ആന്റെണനി  കകേരളത്തനില്  മുഖഖ്യമനനിയഡയനിരുന്നെ
സന്ദരഭത്തനില്  ഗഡരഹനികേ  ഗണകഭഡകഡക്കളഡടെ  സവദദ്യുതനി  ചേഡരജ്ജയ്  പതനിനടെങയ്
വരദനിപനിചകപഡള് കകേരളത്തനില് കേഡസരകഗഡഡെയ് മുതല് തനിരുവനനപുരഎ വഡരയള്ള
ജനിലകേളനിഡല  സവദദ്യുതനി  ഭവനുകേള്ക്കുമുന്നെനില്  മഡസ്മരനികേ  കപഡരഡടങള്  നടെന.
സവദദ്യുതനിയഡടെ ചേഡരജ്ജയ് വരദനിപനിക്കരുതയ്, വരദനിപനിച തുകേ വലതഡണയ് എനള്ളതു
ഡകേഡണ്ടുതഡന്നെ കകേരള സഎസഡനത്തയ് വലനിയ പ്രകക്ഷഡഭഎ ഉയരനവന.  ശലീ.  എ. ഡകേ.
ആന്റെണനിക്കുഎ  യ.ഡെനി.എഫയ്.  ഗവണ്ഡമന്റെനിനുഎ  ഒടുവനില്  മുട്ടുമടെകക്കണതഡയനി  വന.
കകേരളത്തനിഡന്റെ കേമപ്യൂണനിസ്റ്റയ് സചേതനഖ്യമഡയനിരുന്നെ ഡവളനിയഎ ഭഡരഗവഡന്റെ  "ഡവടെനിവചഡലഎ
ശരനി  സമരത്തനില്  നനിന്നെയ്  പനികന്നെഡടനില"  എനള്ള  പ്രഖഖ്യഡപനഎ  കകേരളത്തനിഡല
കകേഡടെനിക്കണക്കനിനയ്  മനുഷഖ്യര  വളഡര  ശദഡപൂരവ്വമഡണയ്  ശദനിചതയ്.  തലീരചയഡയഎ
കകേരളത്തനില് അന്നെയ് നടെത്തനിയ സമരങഡള കകേഡണ്ഗസനിഡന്റെകയഡ യ.ഡെനി.എഫയ്.-ഡന്റെകയഡ
കനതഡക്കള് ഒന്നെയ് ഓരഡത്തടുക്കണഎ. ജനവനിരുദ നയങള് എകപഡള് സത്വലീകേരനിക്കുനകവഡ ആ
നയങള്ഡക്കതനിഡര  സന്ധനിയനിലഡത്ത  കപഡരഡടഎ  എനഎ  ഇടെതുപക്ഷഎ  സത്വലീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
അത്തരഎ  കപഡരഡടങള്  നടെത്തുകമഡള്,  കപഡരഡടഡത്ത  കപഡലലീസനിഡന്റെ  ശകനി
ഉപകയഡഗഡപടുത്തനി  തളരത്തുവഡന  ശമനിചകപഡള്  അതനിഡനഡയലഡഎ  തടുക്കുകേയഎ
കനരനിടുകേയഎ ഡചേയ ചേരനിത്രമഡണയ് യഥഡരത്ഥത്തനില് ഇഗൗ രഎഗവമഡയനി ബന്ധഡപട്ടുള്ളതയ്. 

സവദദ്യുതനി  കമഖലയനിലണഡക്കനിയ  കനടങള്  കപഡഡലതഡന്നെ  വഖ്യഡവസഡയനികേ
കമഖലയനിലഎ  കകേരളഎ  വലനിയ  കുതനിചചേഡടത്തനികലയയ്  കേടെക്കുകേയഡണയ്.  കകേവലഎ
പതനിഡനഡന്നെയ്  മഡസഡമനപറയന്നെതയ്  ഒരു  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  പ്രഡരഎഭ  ദശയഡണയ്.
കകേരളത്തനിഡല  വഖ്യഡവസഡയനികേ  കമഖലഡയക്കുറനിചയ്  പറയകമഡള്  കകേന്ദ്രവമഡയനി
യഥഡരത്ഥത്തനില് തഡരതമഖ്യഎ  ഡചേകയ്യണതുണയ്.   കകേന്ദ്രത്തനില് ഇകപഡള് അധനികേഡര
ത്തനിലനിരനിക്കുന്നെ  ശലീ.  നകരന്ദ്ര  കമഡദനിയഡടെ  ഗവണ്ഡമന്റെഡഡണങനിലഎ  2004  മുതല്
2014  വഡര  രഡജഖ്യത്തയ്  അധനികേഡരത്തനിലനിരുന്നെ  യ.പനി.എ.  സരക്കഡരഡഡണങനിലഎ
അതനിനുമുമയ് വഡജ്കപയനി കനതൃതത്വഎ  നല്കേനിയ ഗവണ്ഡമന്റെഡഡണങനിലഎ രഡജഖ്യഡത്ത
സത്വകേഡരഖ്യ  മൂലധന  ശകനികേള്ഡക്കഡപവഎ  കകേഡരപകററ്റുകേള്ഡക്കഡപവഎ  നനില്ക്കുന്നെ
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കേഡഴ്ചയഡണയ്  കേണതയ്.   നമഡടെ രഡജഖ്യഡത്ത ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങള് പലതുഎ
വനിറ്റുതുലയഡന തലീരുമഡനനിച.  എനനികനഡറ പറയണഎ,  നമഡടെ രഡജഖ്യഡത്ത നവരതങള്
എനപറയഡവന്നെ  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങളഡടെ  ഓഹരനി  വനില്ക്കഡന  തലീരുമഡനനിച.
എറണഡകുളഎ  ജനിലയനിഡല  കമഡകഡെണ്  ബഡെയ്  കേമനനി,  കമഡകഡെണ്  ബഡെയ്  എന
പറഞ്ഞെഡല് യഥഡരത്ഥത്തനില് മലയഡളനികേളഡടെ നഡവനിന തുമനിഡല സത്വഡദയ്  മറക്കഡന
കേഴനിയകേയനില.  കമഡകഡെണ്  ബഡെയ്  കേമനനി  ഹനിന്ദുസഡന  ലനിവറനിനയ്  നല്കേനി.
രഡജഖ്യഡത്ത ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങള് വനില്ക്കുവഡന   വഡജ്കപയനി ഗവണ്ഡമന്റെയ്
ശലീ.  അരുണ് ഷൂരനിഡയ വനില്പനയ്ക്കുകവണനി മഡത്രഎ നനിയമനിചതയ് നമുക്കയ് ഓരഡത്തടുക്കഡന
കേഴനിയഎ. അങഡന രഡജഖ്യഡത്ത നനിരവധനി ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങള്.  സഎസഡന
ത്തഡഡണങനില്  FACT,  റനിസഫനറനി  കപഡലള്ള  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങള്
വനില്ക്കുവഡനകവണനി  ശമനിക്കുന.  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങളഡടെ  സഎരക്ഷണവമഡയനി
ബന്ധഡപടയ്  ബഹുമഡനഖ്യനഡയ  അഎഗഎ  എസയ്.  ശരമ  സഭയനില്  ഒരു  പ്രകമയഎ
അവതരനിപനിക്കുകേയണഡയനി.  നനിരവധനി  വനിഷയങളണയ്.  ഞെഡനതനിഡന്റെ നഡനഡവശങളനികലയയ്
കേടെക്കുന്നെനില.  നമഡടെ സഎസഡനഡത്ത വഖ്യഡവസഡയനികേ രഎഗത്തയ് വലനിയ മഡറമുണഡക്കഡന
കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ്.   നഷത്തനിലഡയ ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങഡള ഇഗൗ ഗവണ്ഡമന്റെയ്
വന്നെതനിനുകശഷഎ  ലഡഭത്തനിലഡക്കനി.  ശലീനഡരഡയണ  ഗരു  1910-ല്  പറഞ്ഞെതയ്  വഖ്യവസഡയഎ
ഡകേഡണലഡഡത  ധനഡഭനിവൃദനി  ഉണഡക്കഡന  ഒരു  പ്രകദശത്തനിനയ്,  സഎസഡനത്തനിനയ്
കേഴനിയനിഡലന്നെഡണയ്.  വഖ്യവസഡയഎ വളഡര പ്രധഡനഡപടതയ് തഡന്നെയഡണയ്. അതുഡകേഡണയ്
വഖ്യവസഡയനികേള്ക്കയ്  സഗൗകേരഖ്യങഡളഡരുക്കുന്നെതനിനുഎ  കകേരളത്തനിഡല  സഎസഡന
ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ പക്കലള്ള വഖ്യവസഡയ സഎരഎഭങള്ക്കയ്  കൂടുതല് കപ്രഡതഡഹനഎ
നല്കുവഡനുഎ  രക്ഷഡപടുത്തഡനുമുള്ള  വലനിയ  പരനിശമമഡണയ്  ഇഗൗ  ഗവണ്ഡമന്റെയ്
നടെത്തനിഡക്കഡണനിരനിക്കുന്നെതയ്. കകേരളത്തനിഡല സകേത്തറനി കമഖലയനില് ഒരു ഘടത്തനില്
350000-ല്പരഎ  ആളകേള്  കജഡലനി  ഡചേയ്യുനണഡയനിരുന.  ഇകപഡള്  കേണക്കയ്
പരനികശഡധനിചഡല്  126000-ല്  തഡഡഴ  ആളകേള്  മഡത്രമഡണയ്  ഇഗൗ  കമഖലയനില്
പണനിഡയടുക്കുന്നെതയ്.  ഇടെതുപക്ഷ ജനഡധനിപതഖ്യ  മുന്നെണനി  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  അധനികേഡരത്തനില്
വന്നെതനിഡനത്തുടെരന്നെയ്  എടഡഎ  ക്ലഡസ്സുവഡരയള്ള  മുഴുവന  വനിദഖ്യഡരത്ഥനികേള്ക്കുഎ
സഗൗജനഖ്യമഡയനി സകേത്തറനി വസഎ നല്കേഡന തലീരുമഡനനിച. ഒരു കകേഡടെനി മുപത്തനിയഞ്ചേയ് ലക്ഷഎ
മലീറര സകേത്തറനി തുണനി ആവശഖ്യമഡയനി വന.  യ.ഡെനി.എഫയ്.  ഭരണ കേഡലയളവനില്
സകേത്തറനി  കമഖലയനില്  പണനിഡചേയനിരുന്നെ  പതനിനഡയനിരത്തനിലധനികേഎ  ആളകേള്
കജഡലനിയനിലഡഡത,  കുടുഎബഎ  കനഡക്കഡന മഡരഗ്ഗമനിലഡഡത,  വരുമഡനമനിലഡഡത പടനിണനിയനികലയയ്
കപഡകുകേയഎ  ഇഗൗ  കജഡലനി  തഡന്നെ  ഉകപക്ഷനിക്കുന്നെ  അവസയണഡയനി.   എന്നെഡല്
ഇടെതുപക്ഷ ജനഡധനിപതഖ്യ മുന്നെണനി ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ ഫലപ്രദമഡയ ഇടെഡപടെലനിലൂഡടെ
11000-ല്പരഎ  വരുന്നെ  ഡതഡഴനിലഡളനികേള്ക്കയ്  സകേത്തറനി  കമഖലയനില്  ഡതഡഴനില്
നല്കേഡന കേഴനിഞഡവന്നെതയ് നല ഒരു നഡഡളഡയ ഡനയ്ഡതടുക്കഡന കേഴനിഞ്ഞെതനിഡന്റെ
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ഏറവഎ വലനിയ സൂചേനയഡയനി കേഡണഡന കേഴനിയഎ. നഷത്തനിലഡയ നനിരവധനി സഡപനങഡള
കേരകേയറ്റുവഡനകവണനി  ഇഗൗ  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  ശമനിച.  അതനില്  ചേനിലതഡണയ്  ഇവനിഡടെ
അല്പഎമുമയ്  ശലീമതനി  വലീണഡ കജഡരജ്ജയ്  സൂചേനിപനിച  KMML,  KSIDC,  TTPL,
TCCL, MCL, ഡകേല്കടഡണ്, SIFL, ടഡകക്കഡ കകേബനിള് കേമനനി ലനിമനിറഡെയ്, ഡടെല്കേയ്,
FITL,  ഇലകകഡ ഡസറഡമനികേയ്  ലനിമനിറഡെയ്,  സനില്ക്കയ് ഉള്ഡപഡടെയള്ള സഡപനങഡള
ലഡഭത്തനില് ഡകേഡണ്ടുവരഡന കേഴനിഞഡവന്നെതയ് വലനിയ കേഡരഖ്യമഡണയ്.  KMML  മഡത്രഎ
40 കകേഡടെനി രൂപയനില് കേവനിഞ്ഞെതയ് ശകദയമഡണയ്.  യ.ഡെനി.എഫയ്.  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ
ഭരണകേഡലത്തയ്  KMML  യഥഡരത്ഥത്തനില് വലനിയ നഷത്തനികലയയ് എത്തനിയനിരുന.
യ.ഡെനി.എഫയ്.  നഷത്തനികലയയ്   എത്തനിക്കുന്നെ സഡപനങഡള ഇടെതുപക്ഷ ജനഡധനിപതഖ്യ
മുന്നെണനി ഗവണ്ഡമന്റെയ്  വരുകമഡള് തനിരനിചഡകേഡണ്ടുവരുന്നെതനിനുഎ പുതുജലീവന നല്കുന്നെതനിനുഎ
കേഴനിയനഡവനള്ളതയ്  തലീരചയഡയഎ  ഇഗൗ  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  ഏറവഎ  വലനിയ
ചുവടുവയ്പ്പുകേളനിഡലഡന്നെഡണയ്.  നൂതനമഡയ വഖ്യവസഡയ സഎരഎഭകേതത്വഡത്ത കപ്രഡതഡ
ഹനിപനിക്കുന്നെതനിനയ്  ഡടെകകഡളജനി  ഇന്നെകവഷന,  സ്റ്റഡരടപയ്  കേഡമയനിന,  പഡരടയ്ണര
ഡനറയ് വരക്കയ്,  ഇന്നെകവഷന ഫണയ്,  ഫഡബയ്-ലഡബയ്  കപ്രഡഗഡഎ  എന്നെനിങഡന നൂതന
സലീമുകേള്,  വനികേസന  പരനിപഡടെനിക്കയ്  യവസഎരഎഭകേഡര  കപ്രഡതഡഹനിപനിക്കുന്നെതയ്
ഉള്ഡപഡടെയള്ള  കേഡരഖ്യങളനില്  ശകമഡയ  ഇടെഡപടെലകേള്  ഇഗൗ  ഗവണ്ഡമന്റെനിനയ്
നടെത്തഡന  കേഴനിഞ.  ഇടെതുപക്ഷ  ജനഡധനിപതഖ്യ  മുന്നെണനിയഡടെ  ഭരണകേഡലത്തയ്
8  ഡപഡതുകമഖലഡ സഹകേരണ സനിന്നെനിഎഗയ് മനില്ലുകേള് തുറക്കഡന കേഴനിഞ. സനിന്നെനിഎഗയ്
മനില്ലുകേഡള കപ്രഡതഡഹനിപനിക്കഡനുഎ അവയയ് ഫണയ് മഡറനിവയഡനുഎ യഥഡരത്ഥത്തനിലള്ള
വഖ്യഡവസഡയനികേ  വനികേസനഎ  ഡകേഡണ്ടുവരഡന  ഇഗൗ  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  കേടുത്ത  പരനിശമഎ
നടെത്തുന്നെ കവളയനിലഡണയ് ഇഗൗ ചേരച ഇവനിഡടെ നടെക്കുന്നെതയ്.  കേഴനിഞ്ഞെ ഏപ്രനില് മഡസഎ
5-ാം  തലീയതനി  നമഡടെ  സഎസഡനഡത്ത  വഖ്യഡവസഡയനികേരഎഗത്തയ്  നടെപടെനികേള്
കവഗതയനിലഡക്കുവഡന  11  നനിയമങള് കഭദഗതനി ഡചേയ്യുഡമനള്ള തലീരുമഡനഡമടുത്തുഡവന്നെയ്
അറനിയഡന കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ്.  തലീരചയഡയഎ ആ  പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ളവയനില് വനികയഡജനിപ്പുള്ള
ഒരു  വനിഷയഎ,  നമഡടെ  നഡടനിഡല  ഗഡമപഞ്ചേഡയത്തുകേള്,  നഗരസഭകേള്  തുടെങനിയ
പ്രഡകദശനികേ ഗവണ്ഡമന്റുകേള്ക്കയ് നഡടനില് ആകരഡഗഖ്യ പ്രശ്നമുണഡക്കുന്നെ ഒരു സഡപന
മുഡണങനില് ആ സഡപനങള്ക്കയ് കസ്റ്റഡപയ് ഡമകമഡ ഡകേഡടുക്കുന്നെതനിനയ് അഡലങനില്
അത്തരഎ  സഡപനങള്  ഹഡനനികേരമഡഡണങനില്  അവഡയ  നനിയനനിക്കഡനുള്ള
അവകേഡശഎ  നനിലനനിരത്തുവഡനുള്ള നടെപടെനികൂടെനി ഉണഡകേണഡമന്നെയ് ഇഗൗ സന്ദരഭത്തനില്
അഭഖ്യരത്ഥനിചഡകേഡണയ് നനിരത്തുന.

ശലീ  .    അനവര സഡദത്തയ്:  സര, 2017-18  സഡമത്തനികേ വരഷകത്തയയ് കവണനിയള്ള
വഖ്യവസഡയ-സവദദ്യുതനി വകുപ്പുകേളഡടെ  ധനഡഭഖ്യരത്ഥനകേഡള  ഞെഡന  എതനിരക്കുകേയഡണയ്.
വളഡര  വലനിയ  കേഡരഖ്യങളഎ  ജനവനിരുദ  നനിലപഡടുകേളമുള്ളതുഡകേഡണഡണയ്  ഇതനിഡന
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എതനിരക്കഡനുള്ള  സഡഹചേരഖ്യമുണഡയതയ്.  കേഴനിഞ്ഞെ ഒരു വരഷമഡയനി വഖ്യവസഡയ വകുപനില്
എന്തു നടെക്കുനഡവന്നെയ് കകേരളത്തനിഡല ജനങള്ക്കറനിയനില. തഡന്നെ വഖ്യവസഡയ വകുപനിഡന്റെ
ചുമതലയനില്നനിന്നെയ്  മഡറഡനുഎ  രഡജനിവയനിക്കഡനുഎ  ചേനില  മഡഫനിയകേളഎ  നനിക്ഷനിപ
തഡല്പരഖ്യക്കഡരുഎ ശമനിചഡവന്നെഡണയ് മുന വഖ്യവസഡയ വകുപ്പുമനനി അകദ്ദഹത്തനിഡന്റെ
രഡജനി പ്രഖഖ്യഡപനകത്തഡടുകൂടെനി പറഞ്ഞെതയ്.  ഇഗൗ മഡഫനിയഡയക്കുറനിചയ് അകനത്വഷനിക്കഡന
ഇന്നെഡത്ത ഗവണ്ഡമന്റെയ് അഡലങനില് ഇകപഡഴഡത്ത വഖ്യവസഡയ മനനികയഡ വകുകപഡ
തയ്യഡറഡകേണഎ,  കേഡരണഎ  ഇതയ്  പറഞ്ഞെതയ്  സലീനനിയര  കനതഡവഡണയ്.  അകദ്ദഹഎ
അതനിനകേത്തയ്  ക്രൂശനിക്കഡപട  ഒരഡളഡണയ്.  സത്വഡഭഡവനികേമഡയഎ  അതനിഡനക്കുറനിചയ്
ഒരകനത്വഷണഎ നടെത്തഡന സരക്കഡര തയ്യഡറഡകുകമഡ?  ഇങഡന മഡഫനിയകേളള്ള ഇഗൗ
വകുപനിഡന ഇനനിയഎ ശുദലീകേരനിക്കുവഡന ഗവണ്ഡമന്റെയ് തയ്യഡറഡയനിടനില എനള്ള ഒരു
പ്രധഡന ആകരഡപണഎ ഇവനിഡടെ നനിലനനില്ക്കുകേയഡണയ്. 

സവദദ്യുതനി വകുപയ്, നമുക്കറനിയഡഎ മനനിയഡടെ കേഡരഖ്യഎ പറയണ, കകേരളഡമമഡടുഎ
പഡടഡണയ്. മനനി  ഡചേയ  പ്രവൃത്തനികേളഎ  മനനിയഡടെ  വഡക്കുകേളഡമഡഡക്ക  വലീണ്ടുഎ
പറയകമഡള് അരഡജകേതത്വഎ  സൃഷനിക്കുന്നെതുഡകേഡണയ്  ഞെഡന അതനിഡനക്കുറനിഡചഡനഎ
പറയന്നെനില.  ഇവനിഡടെ  എലഡഎ  ശരനിയഡക്കനി  തരുഡമന്നെയ്  പറഞ്ഞെയ്  അധനികേഡരത്തനികലറനിയ
ഗവണ്ഡമന്റെയ്, ശരനിയഡക്കുന്നെതനിഡന്റെ ഭഡഗമഡയനി കകേരളത്തനിഡല ജനങഡള അധനികേഭഡരഎ
അടെനികചല്പനിക്കുന്നെതനിനയ്  തുലഖ്യമഡണയ്  സവദദ്യുതനി  ചേഡരജ്ജയ്  വരദനിപനിചതയ്.  പനിഡന്നെ
എങഡന നമുക്കനിതനിഡന അനുകൂലനിക്കഡന സഡധനിക്കുഎ?  രഡഷലീയമഡയനി പല കേഡഴ്ചപഡടുകേളഎ
നമഡടെ നഡടനില് മഡറനിഡക്കഡണനിരനിക്കുകേയഡണയ്. സനി.പനി.ഐ.(എഎ)-ഡന്റെ നനിലപഡടെനില്നനിന്നെയ്
വഖ്യതനിയഡനങളണഡയനിഡക്കഡണനിരനിക്കുന.  കേഴനിഞ്ഞെ സരക്കഡരനിഡന്റെ കേഡലഘടത്തനില്
ധനകേഡരഖ്യ  മനനിയഡയ  ഡകേ.  എഎ.  മഡണനി  സഡറനിഡന  ഇവനിഡടെ  എഡനഡഡക്കയഡണയ്
വനിളനിചതയ്.   കനഡടയ്  എണന്നെ ഡമഷലീനുണയ്  അകദ്ദഹഎ ബജറയ്  അവതരനിപനിചകപഡള്
ഇവനിഡടെയണഡയ കകേഡലഡഹലങഡളഡഡക്ക ഡപഡതുസമൂഹവഎ കലഡകേജനതയഎ കേണതഡണയ്.
ഡകേ. എഎ. മഡണനി സഡറനിഡന്റെ പഡരടനിഡയ യഡഡതഡരു രഡഷലീയ മരഖ്യഡദയമനിലഡഡത, ഇന്നെയ്
കകേഡടയഎ ജനിലഡ പഞ്ചേഡയത്തനില് നടെന്നെ സഎഭവഎ നമഡളലഡവരുഎ അറനിഞ്ഞെതഡണയ്.
ഇന്നെയ്  കകേഡടയഎ  ജനിലഡ  പഞ്ചേഡയത്തനില്  നടെന്നെതയ്  കകേരളഎ  കേണ  ഏറവഎ  വലനിയ
രഡഷലീയ വഞ്ചേനയഎ കുതനിരക്കചവടെവമഡണയ് എനപറയഡന ഞെഡന ആഗഹനിക്കുകേയഡ ണയ്.
അവനിഡടെ ശലീ.  ഡകേ.  എഎ.  മഡണനിയഎ അകദ്ദഹത്തനിഡന്റെ മകേനുഎ മഡത്രമഡണയ് ഇതനിഡന
സകപഡരടയ് ഡചേയനിട്ടുള്ളഡതന്നെഡണയ് എനനിക്കയ് മനസനിലഡക്കഡന സഡധനിചതയ്. ഭൂരനിപക്ഷഎ
എഎ.എല്.എ.-മഡരുഎ അവനിഡടെയള്ള രഡഷലീയ പഡരടനിയഡടെ കനതഡക്കനഡരുഎ ഇതനിഡന
എതനിരത്തനിട്ടുകപഡലഎ  സനി.പനി.ഡഎ.(എഎ)  ഈ  രഡഷലീയ  വഞ്ചേനയയ്  കുടെപനിടെനിച
ഡകേഡടുക്കുകേയഡണയ്  ഡചേയതയ്.  സനി.പനി.ഡഎ.(എഎ)-ഡന്റെ  രഡഷലീയ  നനിലപഡടെയ്  എനഎ
ഇങഡനഡയഡഡക്കത്തഡന്നെയഡണയ്. പഡക്ഷ സനി.പനി.ഐ., അവനിഡടെ ആണത്തഎ കേഡണനിച.
അവര  രഡഷലീയ  മരഖ്യഡദ  കേഡണനിച.  സനി.പനി.ഐ.  ഒരുകേഡരണവശഡലഎ  അതനിനയ്
കൂട്ടുനനിന്നെനില. .........
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ശലീ  .   എഎ  .   സത്വരഡജയ് : സര, കപഡയനിന്റെയ് ഓഫയ് ഓരഡെര.

മനി  .   ഡചേയരമഡന : എനഡണയ് കപഡയനിന്റെയ് ഓഫയ് ഓരഡെര?

ശലീ  .    എഎ  .    സത്വരഡജയ്:  സര,  അകദ്ദഹത്തനിഡന്റെ  പ്രസഎഗമകദഖ്യ  അകദ്ദഹഎ
പറഞ്ഞെതയ് ആണത്തഎ കേഡണനിച എന്നെഡണയ്. അഡതഡരു gender discrimination ഉള്ള
വഡക്കഡണയ്.   ഇക്കഡലത്തയ്  ആണത്തഎ,  ഡപണ്ണത്തഎ, ഇതനില്  രണനിലഎ  ഡപടെഡത്ത
മൂന്നെഡഎലനിഎഗഎ  ഇഡതലഡഎ  തുലഖ്യമഡയനി  പരനിഗണനിക്കുന്നെ  ഒരു  കേഡഴ്ചപഡടെഡണയ്  നമഡടെ
സമൂഹത്തനിലള്ളതയ്.  അതുഡകേഡണ്ടുതഡന്നെ ഡമയനില്കഷഡവനനിസഡത്ത പ്രകേടെനിപനിക്കുന്നെ
ആണത്തഎ  പ്രകേടെനിപനിക്കുകേഡയനള്ള  വഡക്കയ്  കരഖയനിലണഡകേഡന  പഡടെനില.  307
പ്രകേഡരഎ ആണത്തഎ പ്രകേടെനിപനിച എന്നെ വഡക്കയ് കരഖയനില്നനിനഎ നലീക്കഎ ഡചേയ്യണഎ.

മനി  .   ഡചേയരമഡന   : കരഖകേള് പരനികശഡധനിചയ് നടെപടെനി സത്വലീകേരനിക്കഡഎ.*

ശലീ  .    അനവര സഡദത്തയ് :  സര,  ശലീ.  എഎ.  സത്വരഡജയ് അതയ് പറയഎ.  കേഡരണഎ
സനി.പനി.ഐ.-ഡയ  ഏറവഎ  കൂടുതല്  ഈ  രലീതനിയനില്  ആകക്ഷപനിചതനില്  ഒരഡള്
അകദ്ദഹമഡണയ്.  അതുഡകേഡണയ്  ശലീ.  എഎ.  സത്വരഡജനിനയ്  സത്വഡഭഡവനികേമഡയഎ  ഡകേഡള്ളുഎ.
ഞെങള്  നലതുകേണഡല്  നലഡതനപറയഎ.  യഡഡതഡരു  സഎശയവമനില.  അതഡണയ്
കകേഡണ്ഗസനിഡന്റെ നയഎ.  അതഡണയ് ഞെങളഡടെ കനതഡക്കള് ഞെങഡള പഠനിപനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
അതുഡകേഡണയ് സനി.പനി.ഐ. ഡചേയതയ് നലകേഡരഖ്യഎ തഡന്നെയഡണയ്. അവര രഡഷലീയമരഖ്യഡദ
കേഡണനിച.  അലഡഡത  നനിങഡളകപഡഡല  കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസഎവഡര  കനഡടനിഎഗയ്  യനഎ,
കേഡശയ്  അടെനിച,  മലപ്പുറഎകേത്തനി  എഡന്നെഡഡക്ക  പറഞ്ഞെനിടയ്  ..........  (ബഹളഎ).....
നനിങള്  പറഞ്ഞെ  ആകരഡപണമഡണയ്  പറഞ്ഞെതയ്.  ........(ബഹളഎ).....  ഞെഡന
ഇരനിക്കഡഎ. ഉകണഡ ഇലകയഡ എനപറയ.

ശലീ  .    ആര  .    രഡകജഷയ്:  സര,  കേഴനിഞ്ഞെ  സരക്കഡരനിഡന്റെ  കേഡലത്തയ്  ഞെങള്
ഉന്നെയനിച ആകക്ഷപമഡണയ്.   അന്നെഡത്ത യ.ഡെനി.എഫയ്.  മനനിസഭയനിഡല ധനകേഡരഖ്യ
വകുപ്പുമനനി  കനഡടയ്  എണന്നെ  യനഎ  ഉപകയഡഗനിച.  അതനില്  യ.ഡെനി.എഫയ്.
ഉറചനനില്ക്കുനകണഡ?

ശലീ  .    അനവര സഡദത്തയ്:  സര,  ഞെങളഡടെ നനിലപഡടെയ്  അന്നെയ് പറഞ്ഞെതഡണയ്.
ഇവനിഡടെ കപഡലലീസനിഡല ഹഡങയ് ഓവര മഡറനിയനിടനിലഡഡയന്നെയ്  ബഹുമഡനഡപട മുഖഖ്യമനനി
പറഞ.  കപഡലലീസുകേഡരക്കയ് അരമണനിക്കൂര വഖ്യഡയഡമഎ നടെത്തഡന കപഡകുനഡവന്നെയ്
ബഹുമഡനഡപട  മുഖഖ്യമനനി  ഇന്നെഡല  സഭയനില്  പറഞ.  രഡവനിഡലയഡണകലഡ
സഡധഡരണ വഖ്യഡയഡമഎ നടെത്തുന്നെതയ്. രഡവനിഡലതഡന്നെ ഒരു ഗഡസയ് കമഡരുഡകേഡടുത്തഡല്
ആ ഹഡങയ് ഓവര മഡറഡനുള്ള സഡധഖ്യതയഡണന്നെഡണയ് എഡന്റെ അഭനിപ്രഡയഎ.  കേഡരണഎ,
*ബഹുമഡനഡപട  സഭഡദഖ്യക്ഷഡന്റെ  ഉത്തരവനിനപ്രകേഡരഎ  (ഫയല്  നമര  1994/ഇ.ബനി./2017 തലീയതനി
4-5-2017) സഭഡകരഖകേളനില് നനിലനനിരത്തഡന തലീരുമഡനനിച.
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ചേനില  കേഡരഖ്യങള്  ഡചേയ്യുകമഡള്  ഒരു  ഗഡസയ്  കമഡരുഡകേഡടുത്തഡല്  ഹഡങയ് ഓവര
മഡറുഡമന്നെയ്  നമഡടെ  നഡടനില്  പറയഡറുണയ്.  അതുകപഡഡല  മുഖഖ്യമനനി  പറഞ്ഞെ  ഈ
ഹഡങയ് ഓവര മഡറ്റുവഡന എലഡ കപഡലലീസുകേഡരക്കുഎ ഒരു ഗഡസയ് കമഡരുഡകേഡടുത്തയ് ഒരു
പരലീക്ഷണഎ നടെത്തനി കനഡക്കണഎ. അതുകപഡഡല ഗവണ് ഡമന്റെനിഡന്റെ തലപത്തനിരനിക്കുന്നെ
പലരക്കുഎ  ഡകേഡടുക്കഡനുണയ്.  നനിങള്  അധനികേഡരത്തനില്  വന്നെനിടയ്  ഒരു  വരഷഎ
തനികേയഡറഡയനി.  എന്നെനിട്ടുഎ  ഹഡങയ്ഓവറഡണയ്  എഡന്നെഡഡക്ക  പറയഡന  നഡണമനികല?
എലഡഎ ശരനിയഡക്കനിത്തരുഡമന്നെയ് പറഞ്ഞെയ് അധനികേഡരത്തനികലറനിയനിടയ് ഈ നഡണകക്കടെയ്
വലീണ്ടുഎ  പറയഡന  സഡധനിക്കുകമഡ?  എലഡഎ  ശരനിയഡക്കനിത്തരുഡമനള്ള  കേഖ്യഡപ്ഷന
ഡകേഡടുത്ത  ആളനിഡന  ജനങള്  അകനത്വഷനിചനടെക്കുകേയഡണയ്.  നനിങള്  ആ
ആളനിഡനഡയഡന്നെയ് ജനങളഡടെ മുന്നെനിലനിട്ടുഡകേഡടുത്തുകേഴനിഞ്ഞെഡല് ഈ ഗവണ് ഡമന്റെനിഡന്റെ
അവസഡയനഡഡണന്നെയ് ആ ആളനിഡന സകേകേഡരഖ്യഎ ഡചേയ്യുകമഡള് മനസനിലഡകുഎ. ആ
രലീതനിയനിലഡണയ് ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ മുകന്നെഡട്ടുകപഡക്കയ് എനപറയഡന ഞെഡന ആഗഹനിക്കുന.
കേടപ ബഡഹുബലനിഡയ ഡകേഡന്നെതയ് എനനിനഡഡണന്നെയ് കലഡകേത്തനിഡല മുഴുവന കപരക്കുഎ
മനസനിലഡക്കഡന  സഡധനിച.  എന്നെഡല്  കകേരളത്തനിഡല  മുഖഖ്യമനനിക്കയ്  ഇവനിടെഡത്ത
ഡെനി.ജനി.പനി.  ആരഡഡണന്നെയ്  പറയഡന  സഡധനിക്കുന്നെനില.  അതഡണവസ.  ആ  ഒരു
സഡഹചേരഖ്യത്തനികലയയ് ഇന്നെയ് കകേരളഎ മഡറനിയനിരനിക്കുന. 

യ.ഡെനി.എഫയ്.-ഡന്റെ  കേഡലത്തയ്  കകേരളത്തനിഡല  വഖ്യവസഡയ  വകുപയ്   ഒനഎ
ഡചേയനിഡലന്നെയ് ബഹുമഡനഡപട ഡകേ.  സുകരഷയ് കുറുപയ് പറഞ.  ഞെഡന ഇവനിഡടെ ചേനില
കേണക്കുകേള് പറയഡന ആഗഹനിക്കുകേയഡണയ്. സഎസഡനഡത്ത എലഡ ഡപഡതുകമഖലഡ
സഡപനങളഎകൂടെനി  2014-2015  സഡമത്തനികേവരഷഎ  വരുത്തനിവച സഞ്ചേനിതനഷഎ
2,671.4  കകേഡടെനി  രൂപ  ആയനിരുന.  യ.ഡെനി.എഫയ്.-ഡന്റെ  അവസഡന  വരഷമഡയ
2015-2016-ല്  1,975.3  കകേഡടെനി  രൂപയഡയനി  കുറഞ.  അതഡയതയ്  26  ശതമഡനഎ
നഷമഡണയ് മുനവരഷഡത്ത അകപക്ഷനിചയ് കുറയഡന കേഴനിഞ്ഞെതയ്. അകതഡഡടെഡപഎതഡന്നെ
2015-16-ല്  എലഡ  ഡപഡതുകമഖലഡസഡപനങളഎ  കചേരന്നെയ്  നനികുതനിയനിനത്തനില്
1,075  കകേഡടെനി  രൂപകയഡളഎ  നല്കുകേയണഡയനി.  മുനവരഷഡത്തക്കഡള്  17.15
ശതമഡനഎ വരദനവഡണയ് ഇഗൗ കേഡരഖ്യത്തനിലണഡയതയ്.  യ.ഡെനി.എഫയ്.  സരക്കഡരനിഡന്റെ
കേഡലത്തുണഡയ  കനടങളഡണയ്  ഞെഡന  പറഞ്ഞെതയ്.  വഖ്യവസഡയ  സഡപനങഡള
തകേരക്കുവഡന ശകരഡയനിട്ടുള്ള ചേനില കേപടെ പരനിസനിതനി  വഡദനികേള്  ഇന്നെയ്  നമഡടെ
സമൂഹത്തനിലണയ്.  അവരനില് പരനിസനിതനിക്കയ് കകേഡടഎതടഡത്ത രലീതനിയനില് കേഡരഖ്യങള്
ഡചേയ്യണഡമന്നെയ് വഡദനിക്കുന്നെവരുമുണയ്.  പകക്ഷ കേപടെ പരനിസനിതനിവഡദനികേഡള തനിരനിചറനിയവഡന
കേഡലഡകേഡലങളനില് വരുന്നെ സരക്കഡരുകേള് ശദനിക്കണഎ.  ഈ സരക്കഡരുഎ അതയ്
ശദനികക്കണതഡണയ്. 
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അതുകപഡഡല കേരനിമണലനിഡന്റെ കേഡരഖ്യത്തനില് വലനിയ വനിവഡദങളഎ പ്രശ്നങളഡമഡഡക്ക
ഉണഡകുനണയ്.  ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങള്  കേരനിമണല് ഖനനഎ നടെത്തുനണയ്.
അകതഡഡടെഡപഎതഡന്നെ സപ്രവറയ്  കമഖലകേള്ക്കുഎ അഡലങനില്  ഗവണ് ഡമന്റുഎ   സപ്രവറയ്
കമഖലകേളഎ കചേരന്നെയ് കേരനിമണല് ഖനനഎ ഡചേയ്യഡനുള്ള സഡഹചേരഖ്യഡമഡരുക്കണഎ. കേഡരണഎ,
കേരനിമണല്  സത്വഡഭഡവനികേമഡയഎ  തനിരവന്നെയ്  വലീണ്ടുഡമഡലനിചയ്  മറ്റുപ്രകദശങളനില്
കപഡകുഡമന്നെയ് നമുക്കറനിയഡഎ. അതയ് നമുക്കയ് ഉപകയഡഗഡപടുത്തണഎ. ഇന്നെയ് പലകപഡഴുഎ
ഇല്മസനറയ്  ഇലഡത്തതനിഡന്റെ  ദൂഷഖ്യഎ  പല  വഖ്യവസഡയ  സഡപനങള്ക്കുമുണയ്.
സുപ്രലീഎകകേഡടെതനി വനിധനിയഡടെ അടെനിസഡനത്തനില് അതയ് ഡചേയ്യഡനുള്ള സഡഹചേരഖ്യമുണഡക്കണഎ.
വഖ്യവസഡയ  കമഖലഡയ  കൂടുതല്  ശകനിഡപടുത്തുന്നെതനിനുകവണനി  ക്രനിയഡത്മകേമഡയ
നനിരകദ്ദശങള്  ഡകേഡണ്ടുവന്നെയ്  അതയ്  ഇഎപ്ലൈനിഡമന്റെയ്  ഡചേയ്യഡനുള്ള  സഡഹചേരഖ്യഎ  ഈ
സരക്കഡര  ഉണഡക്കണഎ.  വഖ്യവസഡയ  കമഖലഡയ  നശനിപനിക്കുന്നെ  തരത്തനിലള്ള
പ്രവരത്തനവമഡയനി  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  മുകന്നെഡട്ടുകപഡകേരുതയ്.  പുതനിയ  ഡചേറുപക്കഡരക്കയ്
ഡതഡഴനിലവസരങള്  ലഭനിക്കുന്നെതനിനഡയനി  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  ഇനനികഷഖ്യറലീവയ്  എടുത്തയ്
ഇചഡശകനികയഡടുകൂടെനി  പ്രവരത്തനിക്കണഎ.  ഈ  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  ഇതുവഡരയള്ള
സമലീപനരലീതനി വഖ്യവസഡയ കലഡകേഡത്ത തകേരക്കുന്നെ തരത്തനിലള്ളതഡയനിരുന.  കേഡരണഎ,
സഎസഡനഡത്ത വഖ്യവസഡയ വളരചയയ്  സഹഡയകേരമഡയ നടെപടെനി  സത്വലീകേരനികക്കണ
സഎസഡന  സരക്കഡര  വകുപനിഡല  ചേനില  ഉകദഖ്യഡഗസഡര  മുനനനിരത്തനി  സനി.പനി.ഐ.(എഎ)നയ്
അനുകൂലമഡയ സഎഘടെനയഡടെ യണനിയനുകേള് ഉണഡക്കനി മറ്റുള്ളവഡര അടെനിചമരത്തുന്നെ
നയമഡണയ്  സത്വലീകേരനിക്കുന്നെതയ്.  ശലീ.  അബ്ദുറഹനിമഡന  രണത്തഡണനി  പ്രസനിഡെന്റെഡയ
ഡചേറുകേനിടെ  വഖ്യവസഡയ സഎഘടെനയഡയ ഡകേ.എസയ്.എസയ്.എഎ.ഇ.ഒ.-യഡടെ  (കകേരള കസ്റ്ററയ്
സ്മഡള്  ആന്റെയ്  മലീഡെനിയഎ  എന്റെരസപ്രസസയ്  ഓരഗസനകസഷന) അഎഗലീകേഡരഎ
റദ്ദഡക്കുന്നെതനിനുള്ള  ഗൂഢനലീക്കഎ  സരക്കഡര  നടെത്തുകേയഡണയ്.  സനി.പനി.ഐ (എഎ)-നയ്
അനുകൂലമഡയ  ചേനില   സഎഘടെനകേഡള  ഉയരത്തനിഡക്കഡണ്ടുവരഡനകവണനി  ചേനില
ഗൂഢശമങള് നടെത്തുനണയ്. ഇതയ് ഈ വഖ്യവസഡയ കമഖലഡയ സനി.പനി.ഐ. (എഎ)
വല്ക്കരനിക്കുവഡനുള്ള ഒരു ശമമഡണയ് നടെക്കുന്നെതയ്.  

ശലീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഡന:  സര,  2017-18  ബജറനിഡല  വഖ്യവസഡയങള്,
സവദദ്യുത  പദതനികേള്  എന്നെലീ  ധനഡഭഖ്യരത്ഥനകേഡള  ഞെഡന  അനുകൂലനിക്കുന.
കകേരളത്തനില്  ഇടെതുപക്ഷഎ  അധനികേഡരത്തനില്  വരുകമഡള്  അഡലങനില്  ഇടെതുപക്ഷ
കേക്ഷനികേഡളലഡഎ  വനികേസനത്തനിനയ്  എതനിരഡഡണനഎ  വഖ്യവസഡയങഡള  തകേരക്കുന്നെ
നയങളഡണയ് എലഡ സമയത്തുഎ സകേഡക്കഡള്ളുന്നെഡതനമുള്ള മുദ്രഡവഡകേഖ്യഎ  യ.ഡെനി.എഫയ്.
സനിരമഡയനി  പറഞപരത്തഡറുണയ്.  ഇലക്ഷന  സമയഡത്തലഡഎതഡന്നെ  ഇത്തരത്തനിലള്ള
വഖ്യഡജപ്രചേരണങളഡണയ് സഡധഡരണക്കഡരുഡടെ ഇടെയനില് ഇവര നടെത്തുന്നെതയ്.  പഡക്ഷ
ഇടെതുപക്ഷ കേക്ഷനികേള് അധനികേഡരത്തനില് വരുകമഡള് ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങളഡയഡലഎ
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മറയ് വഖ്യവസഡയ സഡപനങളഡയഡലഎ കകേഡടെനിക്കണക്കനിനയ് രൂപയഡടെ ലഡഭഎ ഡകേഡയ്യുന്നെ
വഖ്യവസഡയങളഡയനി  മഡറുന്നെതയ്  നമള് സനിരമഡയനി  കേണ്ടുവരുന്നെതഡണയ്.   കകേരളത്തനിഡല
ഡതഡഴനിലഡളനി  വരഗ്ഗകത്തയഎ  അതനിഡന്റെ  മഡകന  ജയ് ഡമന്റെനികനയഎ  കൃതഖ്യമഡയനി  നനിരലീക്ഷനിക്കുകേയഎ
അകതഡഡടെഡപഎതഡന്നെ അവരക്കഡവശഖ്യമഡയ പനിന്തുണ നല്കുകേയഎ ഡചേയ്യുന്നെതുഡകേഡണഡണയ്
സത്വഡഭഡവനികേമഡയഎ ഇത്തരത്തനിഡലഡരു മഡറമുണഡകുന്നെതയ്. യ.ഡെനി.എഫയ്.-ഡന്റെ കേഡലത്തയ്
യഡഡതഡരു കേണക്കുമനിലഡഡത ധൂരത്തയ്  നടെത്തുന്നെതുഎ ഉകദഖ്യഡഗസഡര നനിലയ്ക്കുനനിരത്തഡനുഎ
ഡതഡഴനിലഡളനികേഡളഡക്കഡണയ്  കജഡലനി  ഡചേയ്യനിക്കഡനുമുള്ള  മഡകനജയ് ഡമന്റെനിഡന്റെയഎ
സരക്കഡരനിഡന്റെയഎ കേഴനിവകകേടുഎ കേഡരണമഡണയ്  ഇത്തരത്തനില് നഷമുണഡകുന്നെഡതന്നെയ്
പറയഡന ആദഖ്യമഡയനി ഞെഡന ആഗഹനിക്കുകേയഡണയ്.  

ഇഗൗ സരക്കഡര അധനികേഡരത്തനില് വരുകമഡള് ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങള്
അടെക്കമുള്ള  എലഡ  സഡപനങളഎ  കകേഡടെനിക്കണക്കനിനയ്  രൂപയഡടെ  നഷത്തനിലഡയനിരുന.
പഡക്ഷ  11  മഡസഎ പനിന്നെനിടുകമഡള് പകുതനിയനിലധനികേഎ സഡപനങളഎ ഇന്നെയ്  ലഡഭഎ
ഡകേഡയ്യുന്നെ  വഖ്യവസഡയങളഡയനി  മഡറനിയനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  തലീരചയഡയഎ  നഡലഡരു
പ്രവണതയഡണയ്  ഇതയ്  കേഡണനിക്കുന്നെതയ്.  18544  ഫഡക്ടറനികേളനിലഡയനി  440085
ഡതഡഴനിലഡളനികേള് മുമയ് കകേരളത്തനിലണഡയനിരുന. പഡക്ഷ അതുമഡറനി  17876 ഫഡക്ടറനികേളഎ
നഡലയ്  ലക്ഷത്തനിചേനിലത്വഡനഎ  വരുന്നെ  ഡതഡഴനിലഡളനികേളമുള്ള  അവസയനികലയയ്  ഇന്നെയ്
മഡറനിഡക്കഡണനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങളഡയഡലഎ മറയ് വഖ്യവസഡയ
സഡപനങളഡയഡലഎ  എന്തുഡകേഡണഡണയ് കകേരളഡത്ത ഇഷഡപടെഡത്തഡതന്നെയ് നമള്
പരനികശഡധനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.  സവദദ്യുതനിയഡടെയഎ  അടെനിസഡന  സഗൗകേരഖ്യങളഡടെയഎ
കുറവഡണയ്  അനണഡയനിരുന്നെതയ്.  പഡക്ഷ  അടെനിസഡന  സഗൗകേരഖ്യങഡളഡരുക്കുന്നെ
കേഡരഖ്യത്തനില് ഏറവഎ മുനപനനിയനിലഡണയ് ഇഗൗ സരക്കഡര കപഡയനിഡക്കഡണനിരനിക്കുന്നെതയ്.
ഇതനിഡനലഡഎ പുറകമ ഒരു നനികക്ഷപസഗൗഹൃദ സഎസഡനമഡയനി കകേരളഡത്ത മഡറഡനുള്ള
ശകമഡയ ശമങളഎ നടെക്കുനണയ്. പഡക്ഷ, കുടെനില് വഖ്യവസഡയങള് ഉള്ഡപഡടെയള്ള
ഡചേറുകേനിടെ  വഖ്യവസഡയങഡള  കപ്രഡതഡഹനിപനിക്കഡന  കൂടുതല്  കേഡരഖ്യങള്  ഇനനിയഎ
ഡചേകയ്യണതുണയ്.  മുനകേഡലങളനില്  നമഡടെ  നഡടനിനപുറങളനിഡലലഡഎ  പഡരമരഖ്യ
വഖ്യവസഡയങള്  ധഡരഡളമുണഡയനിരുന.  അന്നെയ്  ആഴ്ച  ചേനകേളടെക്കമുള്ള  വനിപണന
രലീതനി  നനിലവനിലണഡയനിരുന.  ഉല്പന്നെങള്  കൃതഖ്യമഡയനി  വനിറഴനിക്കഡനുള്ള  സഗൗകേരഖ്യമു
ണഡയനിരുന്നെതുഡകേഡണയ്  പഡരമരഖ്യ  വഖ്യവസഡയങള്  നനിരവധനികേഡലഎ  തകേരഡഡത
നനിലനനിനഡവന്നെതഡണയ് സതഖ്യഎ.  കേഡലഡനുസൃതമഡയ മഡറങള്ക്കനുസരനിചയ് മഡരക്കറയ്
കേഡണത്തുന്നെതനിനുഎ അവഡര സഹഡയനിക്കുന്നെതനിനുമുള്ള വലനിഡയഡരു കുറവയ് അത്തരഎ
വഖ്യവസഡയങള് തകേരുന്നെ അവസയണഡക്കനി. കേളനിമണ്ണഡയഡലഎ പഡയ കപഡഡലയള്ള
ഡചേറുകേനിടെ ഉല്പന്നെങളഡയഡലഎ,  ഇത്തരത്തനിലള്ള അപഡകേത നമുക്കയ് സഎഭവനിചനിട്ടുണയ്.
ഒരു കുടുഎബത്തനില് അഡലങനില് ഗഡമത്തനിലള്ള ഇത്തരഎ പഡരമരഖ്യ വഖ്യവസഡയനികേഡളയഎ
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കുടെനില്  വഖ്യവസഡയനികേഡളയഎ  കേഡണത്തനി  അവരക്കഡവശഖ്യമഡയ  സഹഡയഎ  ഡചേയ
ഡകേഡടുക്കഡനുള്ള  ശമഎ  സരക്കഡരനിഡന്റെ  ഭഡഗത്തുനനിന്നെയ്  ഇനനിയഎ  ഉണഡകകേണതഡയനിട്ടുണയ്.
ഇകപഡള്  മനിഡെനില്  ഇഗൗസ്റ്റയ്  അടെക്കമുള്ള  എലഡ  രഡജഖ്യങളനില്നനിനഎ  പ്രവഡസനികേള്
ധഡരഡളമഡയനി  മടെങനിവരുന്നെ  അവസയണയ്.  അങഡന  വരുന്നെവരനില്  കേഴനിവള്ള
ഡതഡഴനിലഡളനികേഡള  കേഡണത്തനി  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  മഡരഗ്ഗങളനില്  ഇത്തരഎ
ഡചേറുകേനിടെ വഖ്യവസഡയങഡളക്കൂടെനി  ഉള്ഡപടുത്തനി  അവഡര  കൂടുതലഡയനി  കപ്രഡതഡഹനി
പനിക്കുന്നെ ഒരു നയഎ കവണഡമന്നെഡണയ് എനനിക്കയ് അഭഖ്യരത്ഥനിക്കഡനുള്ളതയ്.  

ഇഗൗ  സഡമത്തനികേവരഷഎ  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങളഡടെ  നവലീകേരണ
പദതനികേള്ക്കഡയനി  വലനിയ  വനിഹനിതമഡണയ്  മഡറനിവചനിട്ടുള്ളതയ്.  പഡക്ഷ  അതനിഡന്റെ
മഡകനജയ് ഡമന്റെനില്  കൂടുതല്  ശദ  പതനിപനികക്കണതുണയ്.  ഏതയ്  കേഡലത്തുഎ  ഏതയ്  കേമനനിയഎ
എത്ര  നഷമുണഡക്കനിയഡലഎ  അതയ്  സരക്കഡര  നനികേത്തുഡമനള്ള  ഒരു  കബഡധഎ
മഡകനജ് ഡമന്റെനിനയ്  ഉണഡകേഡന  പഡടെനില.  ഇത്തവണ  നമള്  ധനസഹഡയഎ  നല്കുകമഡള്
തുടെരന്നെയ്  അത്തരത്തനിലള്ള  നഷങളണഡയഡല്  അതനിഡന്റെ  ഉത്തരവഡദനികേള്  ആ
കേമനനിയഡടെ ഡതഡഴനിലഡളനികേളഎ മഡകനജയ് ഡമന്റുമഡഡണന്നെയ് കബഡധഖ്യഡപടുത്തഡനുള്ള ബഡധഖ്യത
സരക്കഡരനിഡന്റെ  ഭഡഗത്തുനനിനണഡകേണഎ.  കേഡരണഎ  ജനങളഡടെ  നനികുതനിപണഡമടുത്തഡണയ്
ഇത്തരഎ  കേമനനികേഡള  വലീണ്ടുഎ  ലഡഭത്തനിലഡക്കഡനുള്ള  ശമങള്  നടെത്തുന്നെതുഎ
അവയഡടെ നഷഎ നനികേത്തുന്നെതുഎ.  സത്വഡഭഡവനികേമഡയഎ ആ കബഡധഎ ഡപഡതുകമഖലഡ
സഡപനങളനിഡല ഡതഡഴനിലഡളനികേളനിലണഡക്കണഎ. ഇത്തരത്തനില് നഷഎ നനികേത്തുന്നെ
സമയത്തയ് നനിരബന്ധമഡയഎ അവഡര അതയ്  കബഡധഖ്യഡപടുകത്തണതഡണയ്.

കകേന്ദ്രത്തനിഡല  കമഡദനി  സരക്കഡരനിഡന്റെ  വനികേസന  നയങഡളലഡഎ  നമള്
വളഡരയധനികേഎ കേണതഡണയ്.  വലനിയ പ്രചേരണങകളഡഡടെ വനികേസന തനങഡളലഡഎ
ഒരുക്കുകമഡള് യ.പനി.എ.  സരക്കഡരനിഡന ഡവല്ലുന്നെ രലീതനിയനിലഡണയ്  ഇന്നെയ്  ഡപഡതുകമഖലഡ
സഡപനങഡള വനില്പനചരക്കഡക്കുന്നെതയ്.  നഷത്തനില് പ്രവരത്തനിക്കുന്നെ ഡപഡതുകമഖലഡ
സഡപനങഡളയഡണയ്  വനില്ക്കുന്നെഡതന്നെയ്  പറയനഡണങനിലഎ  ഡകേഡചനിന  ഷനിപനിയഡഡെയ്
അടെക്കമുള്ള  കേമനനികേളഡടെ  ഓഹരനികേള്  വനിറഴനിക്കഡനുള്ള  തലീരുമഡനഎ  ഒരുകേഡരണവശഡലഎ
അനുവദനിക്കഡന  പഡടെനില.  ഇക്കഡരഖ്യത്തനില്  മുമയ്  നനിയമസഭ  പ്രകമയഎ  പഡസഡക്കനിയതഡണയ്.
എന്നെനിരുന്നെഡലഎ  കകേരളത്തനില്  ഇത്രയഎ  ലഡഭത്തനില്  പ്രവരത്തനിക്കുന്നെ  വഖ്യവസഡയങഡള
തകേരക്കഡനുള്ള  കകേന്ദ്ര  സരക്കഡരനിഡന്റെ  നയത്തനിഡനതനിഡര  വലീണ്ടുഎ  ശബമുയരകത്തണതുണയ്.
ഏകേകദശഎ 3,39,84,000 രൂപയഡടെ പത്തയ് രൂപ മൂലഖ്യമുള്ള ഓഹരനി വനിറഴനിക്കഡനഡണയ്
ഇകപഡള്  ശമഎ  നടെക്കുന്നെതയ്.  ഇതനിഡനതനിരഡയനി  ശകമഡയ  പ്രചേരണങള്
സഎഘടെനിപനികക്കണതഡയനിട്ടുണയ്.
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യ.ഡെനി.എഫയ്.-ഡന്റെ കേഡലഡത്ത വനികേസനഎ സഎബന്ധനിചയ് പറയകേയഡഡണങനില്
തമഡനൂരനിഡല ഡകേ.എസയ്.ആര.ടെനി.സനി.  ഡകേടനിടെഎ  കനഡക്കനിയഡല് കേഡണഡന കേഴനിയഎ.
മഴ ഡപയഡല് ആ ഭഡഗകത്തയയ് കപഡകേഡന കേഴനിയഡത്ത അവസയഡണയ്.  അതനിഡന്റെ
ഒന്നെഡഎനനില  മുഴുവനുഎ  എലനികേളഎ  ഡപരുചഡഴനികേളഎ  കൂടെനി  നശനിപനിചനിരനിക്കുകേയഡണയ്.
യഡഡതഡരു മഡകനജയ് ഡമന്റുമനില,  അതുതഡന്നെയഡയനിരുന അവരുഡടെ വനികേസന നയവഎ.
ഒരു ഭഡരഗ്ഗവലീനനിലയഎ കപഡഡല അതവനിഡടെ കേനിടെക്കുകേയഡണയ്.

ബഹുമഡനഖ്യനഡയ എന.  ഷഎസുദ്ദലീന മലപ്പുറഡത്തക്കുറനിചയ് ഒരുപഡടെയ് കേഡരഖ്യങള്
പറയകേയണഡയനി.  ഇനഖ്യന യണനിയന മുസ്ലേലീഎ  ലലീഗനിനയ്  ഇനഖ്യയനില് ജയനിക്കഡന പറ്റുന്നെ
ഏകേ പഡരലഡമന്റെയ് മണ്ഡലഎ മലപ്പുറമഡഡണന്നെയ് ഇനഖ്യയനിഡല എലഡവരക്കുഎ അറനിയഡഎ.
അവനിടെഡത്ത കവഡടനിഡന്റെ കേണക്കുവചയ് ഇടെതുപക്ഷത്തനിഡന്റെ ജനപ്രലീതനി നഷഡപഡടന്നെയ്
പറയന്നെതനില്  എനയ്  അരത്ഥമഡണുള്ളഡതന്നെയ്  എനനിക്കയ്  മനസനിലഡകുന്നെനില.   കവഡടനിഡന്റെ
അടെനിസഡനത്തനില് ജയനിചനിട്ടുണയ്,  ശരനിയഡണയ്.  ഇനഖ്യന യണനിയന മുസ്ലേലീഎ ലലീഗനിനയ്
ഒറയയ്  നനിന്നെഡകലഡ  സഖഖ്യകേക്ഷനിയഡയനി  മതരനിചഡകലഡ ജയനിക്കഡന പറ്റുന്നെ ഏഡതങനിലഡമഡരു
പഡരലഡമന്റെയ്  മണ്ഡലഎ  ഇനഖ്യയനിലഡണന്നെയ്  പറയഡകമഡ?   കേഴനിഞ്ഞെ  പ്രഡവശഖ്യഡത്ത
കവഡടനിഡന്റെ കേണഡക്കലഡഎ പറഞ,  ഒരു ലക്ഷഎ കവഡടയ്  ഇടെതുപക്ഷത്തനിനയ് അധനികേഎ
വന്നെതയ് എങഡനയഡണയ്;  നനിങള് കചേരത്ത കവഡട്ടുകേള് എവനിഡടെകപഡയനി?  അത്തരഎ
കേണക്കുകേഡളലഡഎ ഒരു വഡദത്തനിനുകവണനി പറയഡഡമകന്നെയള്ളു. 

സനിഎഗനിള് വനിനകഡെഡ  ക്ലനിയറനസനിഡന്റെ കേഡരഖ്യഎ  ഇവനിഡടെ  പറഞ.  പഡക്ഷ നമഡടെ
പ്രകദശങളനിഡലലഡഎ വനികദശത്തുനനിനഎ വന്നെ പ്രവഡസനികേള് ഇനഎ ഒരു വഖ്യവസഡയഎ
ആരഎഭനിക്കുന്നെതനിനയ് ബുദനിമുട്ടുകേയഡണയ്. തനിരൂര നഗരസഭഡ പരനിധനിയനില് ഒരു അസഎബനിഎഗയ്
യണനിറയ് ആരഎഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള സലസനസനിനുകവണനി ഒരു സഎരഎഭകേന മൂന്നെയ് മഡസഎ
നഗരസഭയനില് കേയറനിയനിറങനിയനിട്ടുഎ ക്ലനിയറനസയ് ഡകേഡടുക്കഡന അവര തയ്യഡറഡയനില.
ഇത്തരഎ നനിരവധനി കകേസ്സുകേളണയ്.  അവസഡനഎ ആ യണനിറയ് കകേഡയമത്തൂരനില് കപഡയനി
തുടെകങണ അവസയണഡയനി.  ഇത്തരത്തനില്   15-ഓളഎ വനികദശ മലയഡളനികേള് എഡന്റെ
ഓഫലീസനില് വന്നെനിട്ടുണയ്.   സചേന,  ജപഡന കപഡഡലയള്ള രഡജഖ്യങളനിഡലലഡഎതഡന്നെ
ഡചേറനിയ ഡചേറനിയ കുടെനില് വഖ്യവസഡയങളഡണയ് പനിന്നെലീടെയ്  വലനിയ വഖ്യവസഡയങളഡയനി
മഡറനിയതയ്.   സചേന കപഡഡലയള്ള വലനിയ രഡജഖ്യങള് ഏറവഎ വലനിയ വഖ്യവസഡയ
രഡഷമഡയനി വളരന്നെതുഎ ഡചേറനിയ ഡചേറനിയ വഖ്യവസഡയങളനില് നനിന്നെഡണയ്.  പഞ്ചേഡയ
ത്തുകേളഡയഡലഎ  നഗരസഭകേളഡയഡലഎ  ഇത്തരഎ  ക്ലനിയറനസനിനയ്  സമയഎ  സവ കേനിക്കഡഡത
സരക്കഡര നടെത്തുന്നെ സഎവനിധഡനത്തനിനയ് ആക്കഎ കൂടഡനുഎ ഇത്തരത്തനിലള്ള ആളകേഡള
കപ്രഡതഡഹനിപനിക്കഡനുള്ള  കൂടുതല്  ശമങള്  ഉണഡകേണഡമന്നെയ്  അഭഖ്യരത്ഥനിക്കുന.
ഇകപഡള് സചേനയനില് നനിഡന്നെലഡഎ  ഇറക്കുമതനി  ഡചേയ്യുന്നെ കടെഡരചഎ  മറ്റുള്ള സഡധന
ങളഡമലഡഎ  ഇത്തരത്തനില് അസഎബനിള് ഡചേയയ്  ഡകേഡണ്ടുവരുന്നെതഡണയ്.   അത്തരഎ
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യണനിറ്റുകേള്  ഇവനിഡടെ  തുടെങനിയഡല്  നമഡടെ  ഗഡമപ്രകദശങളനിഡലലഡഎ  ധഡരഡളഎ
ഡതഡഴനില് ലഭനിക്കുകേയഎ ജനങള്ക്കയ്  ധനഎ ലഭനിക്കഡന പറ്റുന്നെ മഡരഗ്ഗങളണഡവകേയഎ
ഡചേയ്യുഎ.  അത്തരത്തനിലള്ള  സഎരഎഭങള്ക്കയ്  പൂരണ്ണ  സഹഡയഎ  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ
ഭഡഗത്തുനനിനണഡകേണഡമന്നെയ് പറഞഡകേഡണയ് നനിരത്തുന.

ശലീ  .    എന  .    എ  .    ഡനലനിക്കുന്നെയ്:  സര, 2017-18  സഡമത്തനികേ വരഷകത്തയ്ക്കുള്ള
ബജറനിഡല  ഈ ധനഡഭഖ്യരത്ഥനകേഡള   എതനിരക്കുകേയഡണയ്.  വഖ്യവസഡയഎ  എനയ്
എന്നെറനിയഡത്ത  ജനിലയനില്നനിന്നെയ്  വരുന്നെ  ഒരു  ജനപ്രതനിനനിധനിയഡണയ്  ഞെഡന.  അകപഡള്
സത്വഡഭഡവനികേമഡയഎ  നനിങള്  കചേഡദനികചയഡഎ,  യ.ഡെനി.എഫയ്.-ഡന്റെ  ഭഡഗത്തുനനിനഎ
കേഡസരകഗഡഡെനിനയ് അവഗണനയണഡയനിട്ടുകണഡ  എന്നെയ്?  കേഡസരകഗഡഡെയ്  ജനിലഡയ
ആഡരങനിലഎ  പരനിഗണനിചനിട്ടുഡണങനില്  അതയ്  യ.ഡെനി.എഫയ്.  ആഡണന്നെയ്  അഭനിമഡന
കത്തഡടുകൂടെനി  പറയഡന  ഞെഡന  ആഗഹനിക്കുകേയഡണയ്.  ഡകേല്  (KEL)-ഡനക്കുറനിചയ്
നമുക്കറനിയഡഎ.  1986-ല് മുസ്ലേലീഎ  ലലീഗനിഡന്റെ പ്രനിയങരനഡയ കനതഡവയ്  ദനിവഎഗതനഡയ
ഇ.  അഹമദയ്  സഡഹനിബയ്  യ.ഡെനി.എഫയ്.  സരക്കഡരനിഡല  വഖ്യവസഡയ  മനനി
ആയനിരുന്നെകപഡള് ഞെഡന പ്രതനിനനിധഡനഎ  ഡചേയ്യുന്നെ കേഡസരകഗഡഡെയ്  മണ്ഡലത്തനിഡല
ഡമഡഗഡല്-പുത്തൂര  പഞ്ചേഡയത്തനിഡല  കേമഡര  എന്നെ സലത്തഡണയ്  ഡകേ.ഇ.എല്.നയ്
തറക്കലനിടതയ്.  1990  -ല്   പ്രവരത്തനമഡരഎഭനിച   ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനമഡണയ്
KEL.  2011  മഡരചയ്  28  മുതല്  KEL,  BHEL  ആയനി മഡറനി.  കേഡസരകഗഡഡെയ് ജനിലയനിഡല
ഏകേ  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനത്തനിഡന്റെ  മരണമണനി  അകതഡടുകൂടെനി  മുഴങഡന  തുടെങനിഡയന്നെയ്
ബഹുമഡനഡപട വഖ്യവസഡയ മനനിക്കയ് നന്നെഡയനി അറനിയഡഎ.  ഡപഡന്മുടയനിടുന്നെ തഡറഡവനിഡന
അറുത്ത അന്നെഡത്ത എല്.ഡെനി.എഫയ്.  സരക്കഡരനിഡന്റെ വനിഡനിത്തമഡയനിരുന അഡതന്നെയ്
ഞെഡന പറയഡന ആഗഹനിക്കുന.  ഇഗൗ സഡപനത്തനിഡന്റെ  51  ശതമഡനഎ  ഓഹരനി
BHEL-നുഎ  49  ശതമഡനഎ  കകേരള  സരക്കഡരനിനുമഡണയ്  ഇകപഡഴുള്ളതയ്.  നഡശത്തനിഡന്റെയഎ
തകേരചയഡടെയഎ  പടുകുഴനിയനിലഡണയ്  ഇകപഡള്  BHEL.  ജലീവനക്കഡരക്കയ്  KEL-ല്
ലഭനിചനിരുന്നെ  ആനുകൂലഖ്യഎ  ഇകപഡള്  BHEL-ല്  ലഭനിക്കുന്നെനില.  175  ജലീവനക്കഡരുഎ
കുടുഎബഡഎഗങളഎ  ഇനനി  എനയ്  എന്നെ  ചേനിനയനില്  ഭഡവനിഡയക്കുറനിചയ്  ഓരത്തയ്
ആശങയനിലഡണയ്. 20 കകേഡടെനിരൂപ മുതല്മുടെക്കനില് ആരഎഭനിച സഡപനത്തനില്  തങളഡടെ
ഓഹരനി പനിനവലനിക്കുന എന്നെയ് BHELനഡലതവണ സഎസഡന സരക്കഡരനിനയ് കേത്തയ്
നല്കേനിയനിട്ടുഎ  സരക്കഡരനിഡന്റെ  ഭഡഗത്തുനനിന്നെയ്  ഒരു  നടെപടെനിയമുണഡയനിടനില.  2017
ഏപ്രനില് 26-ാംതലീയതനി ഇഗൗ സഭയനിഡല എഡന്റെ ഒരു കചേഡദഖ്യത്തനിനയ് ബഹുമഡനഡപട
മനനിയനില്  നനിന്നെയ്  കേനിടനിയ  ഉത്തരഎ,  ഇഗൗ  സരക്കഡര  അധനികേഡരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷഎ
കേഡസരകഗഡഡെയ്  BHELയണനിറയ്  കനരനിട്ടുഡകേഡണനിരനിക്കുന്നെ  പ്രതനിസന്ധനികേള്  ചേരച
ഡചേയ്യഡന ബന്ധഡപടവരുഡടെ  കയഡഗഎ  വനിളനിചകചേരത്തനിട്ടുകണഡ എന്നെ കചേഡദഖ്യത്തനിനയ്
കേനിടനിയനിട്ടുള്ള ഉത്തരഎ  'ഇല'  എന്നെഡണയ്.   ഇഡലങനില് എകപഡഴഡണയ്  ഇത്തരത്തനില്
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കയഡഗഎ  വനിളനിചകചേരക്കഡന  ഉകദ്ദശനിക്കുന്നെതയ്;  പ്രസ്തുത  കയഡഗത്തനില്  ആഡരഡയലഡമഡണയ്
ക്ഷണനിക്കഡന  ഉകദ്ദശനിക്കുന്നെഡതനള്ള  കചേഡദഖ്യത്തനിനയ്  കേനിടനിയ  ഉത്തരഎ,  'കയഡഗഎ
വനിളനിക്കുന്നെ  കേഡരഖ്യഎ  തലീരുമഡനനിചനിടനില'  എന്നെഡണയ്.   അകപഡള്  അതനിഡന്റെയരത്ഥഎ
കേഡസരകഗഡഡെയ് BHEL  തകേരചയനില്നനിന്നെയ് തകേരചയനികലയയ് കപഡകുന്നെ കേഡരഖ്യത്തനില്
ഇഗൗ സരക്കഡരനിഡന്റെ നനിസഎഗതഡ മകനഡഭഡവമഡഡണന്നെഡണയ് ഇഗൗ ഉത്തരത്തനില്നനിനഎ
മനസനിലഡക്കഡന സഡധനിക്കുന്നെതയ്.   അങയ് വളഡര  ഡപഡടന്നെയ്  തഡന്നെ ഇടെഡപടുകേയഎ
BHEL-ഡന രക്ഷനിക്കുവഡന കവണ നടെപടെനികേള് സത്വലീകേരനിക്കുകേയഎ ഡചേയ്യണഡമന്നെഡണയ്
ബഹുമഡനഡപട  മനനികയഡടെയ്  എനനിക്കയ്  പറയഡനുള്ളതയ്.   നമുഡക്കലഡവരക്കുഎ
അറനിയഡവന്നെതുകപഡഡല  കേഡസരകഗഡഡെയ്  കമഖല  ഒരു  വഖ്യവസഡയ  കലഡ  കകേഡസ്റ്റയ്
റലീജനിയനഡണയ്.  ആ സഡധഖ്യത ഉപകയഡഗഡപടുത്തുവഡന സരക്കഡര മുകന്നെഡട്ടുവരണഡമന്നെയ്
കൂടെനി  അകപക്ഷനിക്കുകേയഡണയ്.  കേഡസരകഗഡഡെനില്  സലത്തനിനയ് വളഡര വനില കുറവഡണയ്.
അതുകപഡഡല  തഡന്നെ  സഡധനങളഡടെ  ലഭഖ്യതഡയക്കുറനിചയ്  നമുക്കയ്  നലതുകപഡഡല
അറനിയഡഎ.  മഎഗലഡപുരഎ സലീകപഡരട്ടുഎ  എയരകപഡരട്ടുഡമഡഡക്ക  വളഡര അടുത്തഡണയ്.
ടഡനകസഡരടയ്  സഗൗകേരഖ്യഎ  ധഡരഡളമുണയ്.  കേശുവണനി  ഏറവഎ  കൂടുതല്  ലഭനിക്കുന്നെ
സലമഡണയ്  കേഡസരകഗഡഡെയ്.  വഖ്യവസഡയത്തനികനഡടുള്ള  നമഡടെ  കേഡഴ്ചപഡടെനില്  ഒരു  മഡറഎ
അനനിവഡരഖ്യമഡണയ്.  ഇവനിഡടെ മുമയ് സഎസഡരനിച ബഹുമഡനഡപട അഎഗഎ സൂചേനിപനിചകപഡഡല
കേഡരഷനികേ ഉല്പന്നെങളനില് നനിന്നെയ് വഖ്യവസഡയ ഉല്പന്നെങളണഡക്കഡന നമുക്കയ് സഡധനിക്കണഎ.
ഭക്ഷഖ്യസഎസരണവമഡയനി ബന്ധഡപട വഖ്യവസഡയങള്ക്കയ് കുതനിപയ് നല്കേഡന കേഴനിയണഎ.
ഡവളനിഡചണ്ണ  എലഡവരുഡടെയഎ  അവനിഭഡജഖ്യഘടെകേമഡഡണന്നെയ്  നമുഡക്കലഡവരക്കുമറനിയഡഎ.
പകക്ഷ വഖ്യഡജ ഡവളനിഡചണ്ണഡയ തടെയവഡന നമുക്കയ് ഇതുവഡര സഡധനിചനിടനില.  ഓകരഡ
വലീടനിലഎ  നമകടെതഡയ  ഡവളനിഡചണ്ണ  ഉപകയഡഗനിക്കഡന  തുടെങനിയഡല്  നഡഎ  ഉല്പഡദനിപനിക്കുന്നെ
കതങ  അതനിനയ്  മതനിയഡകേഡഡത  വരുഎ.  പകക്ഷ ഇവനിഡടെ  വഖ്യഡജ  ഡവളനിഡചണ്ണ പല
കപരനിലഎ  മഡരക്കറനിലണയ്. കകേര ശുദയ്, കകേര കഗഡള്ഡെയ് തുടെങനിയ വഖ്യഡജ ഡവളനിഡചണ്ണകേള്
മഡരക്കറനില് സുലഭമഡണയ്.  അതനിഡന തടെയഡന നടെപടെനി എടുകക്കണതഡയനിട്ടുണയ്.  

അതുകപഡഡല സഎസഡനഡത്ത ആക്രനി സഡധനങള് കേളക്ടയ് ഡചേയയ് തമനിഴയ് നഡടനികലയഡണയ്
ഡകേഡണ്ടുകപഡകുന്നെതയ്. അവനിഡടെ ഡകേഡണ്ടുകപഡയനി എനഡണയ് അവര ഡചേയ്യുന്നെതയ്? നമുക്കയ്
ഇവനിഡടെത്തഡന്നെ ഇത്തരഎ സഡധനങഡള ഉപകയഡഗഡപടുത്തനി അതനില് നനിന്നെയ് ഡഡവദദ്യുതനികയഡ
മകറഡ  ഉല്പഡദനിപനിക്കുവഡന  സഡധനിക്കണഎ.  ഇവനിഡടെ  നമുക്കയ്  സഎരഎഭകേഡര  കനരഡയനി
നയനിക്കുന്നെ  ഒരു  ഡടെകകഡളജനി  സകപഡരടനില  എന്നെതഡണയ്  കേഡരഖ്യഎ.  സരക്കഡര
അതനിഡനക്കുറനിചയ് ചേനിനനിക്കണഡമന്നെഡണയ് എനനിക്കയ് പറയഡനുള്ളതയ്.  

ഇവനിഡടെ ശലീ.  അനവര സഡദത്തയ് സൂചേനിപനിചകപഡഡല കകേഡടെതനികേഡള ധനിക്കരനിക്കുകേയഎ
കകേഡടെതനി  തലീരുമഡനങള്ക്കയ്  പുലനിഡന്റെ  വനില  കപഡലഎ  നല്കേഡതനിരനിക്കുകേയഎ
ഡചേയ്യുന്നെതഡകണഡ  ഇഗൗ സരക്കഡരനിഡന്റെ നയഡമന്നെയ്  കചേഡദനിക്കുവഡന  ആഗഹനിക്കുകേയഡണയ്.
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കേഡരണഎ,  മുന എഎ.എല്.എ.  ശലീ.  അബ്ദുറഹനിമഡന രണത്തഡണനിയഡടെ കനതൃതത്വത്തനിലള്ള
കകേരള  കസ്റ്ററയ്  സ്മഡള്  ആന്റെയ്  മലീഡെനിയഎ  എന്റെരഡഡപ്രസസയ്  ഓരഗഡഡനകസഷഡന
വഖ്യവസഡയ  സഎബന്ധനിയഡയ  കയഡഗങളനില്  ഉള്ഡപടുത്തണഡമനഎ  സഎഘടെനഡയ
സരക്കഡര അഎഗലീകേരനിചഡകേഡണ്ടുള്ള ഉത്തരവയ്  പനിനവലനിക്കഡന പഡടെനിഡലനഎ ഡഡഹകക്കഡടെതനി
വനിധനിചനിരുന.  ഒരു മഡസത്തനിനുള്ളനില് ഡഡഹകക്കഡടെതനി വനിധനി അഎഗലീകേരനിചയ് ഉത്തരവയ്
നടെപനിലഡക്കനിയതഡയള്ള  സരക്കഡര  തലീരുമഡനഎ  കരഖഡമൂലഎ  സഎഘടെനഡ  ഭഡരവഡഹനികേഡള
അറനിയനിക്കണഡമനഎ ഡഡഹകക്കഡടെതനി നനിരകദ്ദശനിചതഡണയ്.  ഡഡഹകക്കഡടെതനി ഉത്തരവയ്
ലഭനിചയ്  മഡസങള്  കേഴനിഞഡവങനിലഎ  യഡഡതഡരു  നടെപടെനിയഎ  സരക്കഡരനിഡന്റെ
ഭഡഗത്തുനനിനണഡയനിടനില.  കേയര,  ഡഡകേത്തറനി,  ഖഡദനി കമഖലകേള്ക്കയ്  1000  കകേഡടെനി,
500  കകേഡടെനി,  150  കകേഡടെനി  രൂപ  നല്കുകമഡള്  കകേരളത്തനിഡന്റെ  പ്രധഡനഡപട
വഖ്യവസഡയകമഖലയഡയ  കേരകേഗൗശലത്തനിനയ്  6  കകേഡടെനി  രൂപ  മഡത്രമഡണയ്  അനുവദനി
ചനിട്ടുള്ളഡതനഎ  ഞെഡന  ഇഗൗ  സഭയഡടെ  മുമഡഡകേ  സൂചേനിപനിക്കുവഡന  ആഗഹനിക്കുകേയഡണയ്.
അതുകപഡഡല  വഖ്യവസഡയ  സഹകേരണ  സഎഘങള്ക്കുള്ള  ഫണയ്  ഉപകയഡഗഡപടുത്തുന്നെനില.
850  ഓളഎ  വരുന്നെ  സഎഘങള്ക്കയ്  ആഡകേ  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്  25  ലക്ഷഎ  രൂപ
മഡത്രമഡണയ്.  

ബഹുമഡനഡപട  ഡഡവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി  ഇകപഡള്  എഡന്റെ  ഏറവഎ
അടുത്തയഡളഡഡണന്നെയ് പറയവഡന ആഗഹനിക്കുന.  രണ്ടുമഡസഎ മുമയ് ബഹുമഡനഡപട
ഡഡവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി  കേഡസരകഗഡഡെയ് വന്നെനിരുന.  അകദ്ദഹത്തനിഡന്റെ സഡമലീപഖ്യവഎ
സഡന്നെനിദഖ്യവഎ  4  മണനിക്കൂറനിലധനികേഎ  അനുഭവനിക്കഡനുള്ള  ഭഡഗഖ്യഎ  എനനിക്കുണഡയനി.
4  മണനിക്കൂര ഡകേഡണയ്  4  വരഷഡത്ത ബന്ധവഎ കസ്നേഹവമുണഡക്കഡന എനനിക്കയ് സഡധനിച.
അതുഡകേഡണയ്  അകദ്ദഹഡത്ത വനിമരശനിക്കുന്നെ കേഡരഖ്യത്തനില് എനനിക്കയ്  വളഡരയധനികേഎ
വനിഷമമുണയ്.  പകക്ഷ അകദ്ദഹഎ  മലനിനഭഡഷയനില്  പ്രസഎഗഎ  നടെത്തനിഡയന്നെയ്  കകേടകപഡള്
എനനിക്കയ്  വലഡത്ത ഡഞെടലഎ ദദുഃഖവമുണഡയനി.   സനി.പനി.ഡഎ.(എഎ)-ഡന്റെ സഎസഡന
കേമനിറനി  ബഹുമഡനഡപട  മനനിഡയ  പരസഖ്യമഡയനി  ശഡസനിചഡവന്നെറനിഞ്ഞെകപഡള് എനനിക്കയ്
അതനിലധനികേഎ സങടെമുണഡയനി.  ശലീ. എഎ. എന. കേഡരകശരനി, ഒരു പക്ഷത്തുഎ നനില്ക്കഡത്ത
എഴുത്തുകേഡരനഡണയ്.  2017  ഏപ്രനില്  26-ഡല  മലയഡള  മകനഡരമ  ദനിനപത്രത്തനില്,
മണനിക്കയ്  'ഡലയയ് നസുണയ്' എന്നെ  തലഡക്കടനില്  അകദ്ദഹഎ  ഒരു  കലഖനഡമഴുതനി.
അതനില് പറയന്നെതയ് 'ജനങകളഡടെയ് തരനിമഎ ആദരവനിലഡത്തവരക്കു മഡത്രകമ ഇത്തരത്തനില്
വഡക്കയ്  പ്രകയഡഗനിക്കുവഡന  സഡധനിക്കുകേയളഡയന്നെയ്.  ദരനിദ്രനഡഡരയഎ  ഡതഡഴനിലഡളനികേഡളയഎ
സലീകേഡളയഎ പുചനിചയ് പ്രസഎഗനിക്കുവഡന കേഴനിയന്നെതയ് അവഡരഡനഎ കൂടനിയഡല് ഒനഎ
കൂടെനില  എന്നെ  ധനിക്കഡരത്തനില്  നനിന്നെഡണയ്'.  ബഹുമഡനഡപട  മനനികയഡടെയ്  എനനിക്കയ്
പറയവഡനുള്ളതയ്,  മനനി ഒരു മഡറത്തനിനയ് വനികധയനഡകേണഎ എന്നെഡണയ്.   ആ മഡറഎ
കേണയ്  ശലീ.  എഎ.  എന.  കേഡരകശരനി  കപഡഡലയള്ള  ആളകേള്  അത്ഭുതഡപടെണഎ.
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അങഡയ പ്രശഎസനിചയ് കേഡരകശരനിക്കയ് വലീണ്ടുഎ ഒരു കലഖനഎ എഴുതഡനുള്ള അവസരഎ
അങയ് ഉണഡക്കനിഡക്കഡടുക്കണഎ.  തഡങഡള ശഡസനിച സഎസഡന കേമനിറനി  ഡസക്രടറനിയഡടെ
കേകസരയനില് അങയ് ഇരുന കേഡണഡനഡണയ് ഞെഡന ആഗഹനിക്കുന്നെതയ്. അങഡന ഒരു
മഡറഎ ഉണഡക്കണഎ. അങയഡടെ ഡഡശലനിയനില്, നനിലപഡടെനില്, സഎസഡരത്തനിഡലഡഡക്ക
അത്തരത്തനിലള്ള ഒരു മഡറമുണഡക്കനി സനി.പനി.ഡഎ.(എഎ)-ഡന്റെ സഎസഡന ഡസക്രടറനിയഡടെ
കേകസരയനില് അങയ് ഇരനിക്കണഡമന്നെഡണയ് എനനിക്കയ് പറയഡനുള്ളതയ്.  അങഡനയള്ള
ഒരു  പ്രതനികേഡരമഡണയ്  ഇവകരഡഡടെഡഡക്ക  അങയ്  ഡചേകയ്യണതയ്.  സത്വയഎ  മഡറഎ
വരുത്തനിഡക്കഡണയ്  അങയ്  അത്തരത്തനിലള്ള  ഒരു  പ്രതനികേഡരഎ  ഡചേയ്യണഡമന്നെഡണയ്
എനനിക്കയ് പറയവഡനുള്ളതയ്.  

2.00 PM]

ഡഡവദദ്യുതനി ചേഡരജ്ജയ് വരദനിപനിചതുവഴനി സഡധഡരണക്കഡകരഡഡടെഡപഎ ജലീവനിചവളരന്നെ
അകങയയ്,  ഇഗൗ കഷഡക്കയ്  സഡധഡരണക്കഡരഡയ ജനങള്ക്കയ് നല്കേഡന സഡധനിചതയ്
എങഡനയഡഡണന്നെയ് ഞെഡന അത്ഭുതഡപടുന. മഴഡയ ആശയനിചയ് മഡത്രഎ  എത്രകേഡലഎ
നമുക്കയ് ഇങഡന കേഴനിയഡന സഡധനിക്കുഎ. കസഡളഡര പദതനികേള്ഡകേഡണയ് പൂരണ്ണമഡയഎ
നമഡടെ ആവശഖ്യങള് നനിറകവറഡന സഡധനിക്കുകമഡ എന്നെതനിഡനക്കുറനിചയ്  ചേനിനനിക്കണഎ.
തഡപനനിലയങള്  യഡഥഡരത്ഥഖ്യമഡക്കണഎ.  എഡന്റെ  പ്രനിയസുഹൃത്തയ്  ശലീ.  എഎ.
രഡജകഗഡപഡലഡന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലഡണയ്  ചേലീകമനനി  തഡപനനിലയഎ  ഉള്ളതയ്.  ചേലീകമനനി
തഡപനനിലയഎ  യഡഥഡരത്ഥഖ്യമഡക്കുന്നെ  കേഡരഖ്യത്തനില്  ആരഡണയ്  തടെസഎ  എന്നെതനിഡനക്കുറനിചയ്
ചേനിനനിക്കണഎ.  ആ തടെസങള് നലീക്കനി അത്തരക്കഡരുഡടെ മകനഡഗതനിയനില് മഡറങള്
ഉണഡക്കനി ചേലീകമനനി തഡപനനിലയഎ യഡഥഡരത്ഥഖ്യമഡക്കഡന സഡധനിചഡല് കകേരളത്തനിനഡഡകേയള്ള
ഡഡവദദ്യുതനി  അവനിഡടെ  നനിന്നെയ്  ഉത്പഡദനിപനിക്കഡന  സഡധനിക്കുഎ.  നമഡടെ  ചേനിനയനിലഎ
മകനഡഗതനിയനിലഡമഡഡക്ക അത്തരത്തനിലളള മഡറഎ ഡകേഡണ്ടുവരണഎ.  മഴക്കഡലമഡയഡല്
ശദനിക്കഡനുളള  കേഡരഖ്യഎ,  ഡമറലീരനിയലനിഡന്റെ  ലഭഖ്യതയഡണയ്.  കവഡള്കടജയ്  ക്ഷഡമഎമൂലഎ
പലയനിടെങളനിലഎ  ഉപകഭഡകഡക്കള്  ബുദനിമുട്ടുന.  ആ  സമയത്തയ്  ഡമറലീരനിയലനിഡന്റെ
ലഭഖ്യത  ഉറപ്പുവരുത്തണഎ.  പ്രസരണ വനിതരണ ശഎഖല  വലീക്കഡയ  കേഡസരകഗഡഡെയ്
കപഡലളള  പ്രകദശങളനില്  രഡത്രനിയഎ  പകേലഎ  ഇരുടഡണയ്.  അതനിനഡല്  അത്തരഎ
പ്രകദശങളനില്  ജലീവനക്കഡരക്കയ്  ഷനിഫയ്  സമ്പ്രദഡയഎ  ഏരഡപടുത്തനിയഡല്  ഏതയ്
സമയത്തുഎ  പ്രശ്നങഡള  അഡസയ്  ഡചേയ്യഡന  സഡധനിക്കുഎ.  അതനിനയ്  മനനി  മുകന്നെഡട്ടു
വരണഡമന്നെഡണയ് എനനിക്കയ് അഭഖ്യരത്ഥനിക്കഡനുളളതയ്. അതുകപഡഡല തഡന്നെ ടഡനകസഡരമര മലീറര
റനിഡപയര  യണനിറനിലഡത്ത  കകേരളത്തനിഡല  ഏകേ  ജനില  കേഡസരകഗഡഡെയ്  മഡത്രമഡണയ്.
കേഡസരകഗഡഡെനിഡന അക്കഡരഖ്യത്തനിലഎ പരനിഗണനിക്കണഡമന്നെയ് മനനികയഡടെയ് അകപക്ഷനി
ക്കുകേയഡണയ്.  
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ഇഗൗ സരക്കഡര  അധനികേഡരത്തനില്  വന്നെതയ്  എന്തുപറഞ്ഞെഡണയ്  എനളളതയ്  നമുക്കയ്
എലഡവരക്കുമറനിയഡഎ.  ജനങള്ക്കയ്  മണനികമടെ  തലീരക്കുഡമന്നെ  പ്രഖഖ്യഡപനകത്തഡഡടെയഡണയ്
അവര വന്നെതയ്. എന്നെഡല് ഇകപഡള് കകേരളത്തനിഡന്റെ അവസ എനഡണയ്? ഇടെതുപക്ഷക്കഡരനഡയ
കേവനി കേടെമനനിട രഡമകൃഷ്ണഡനക്കുറനിചയ് ഞെഡന പറകയണതനിലകലഡ. ആറന്മുള എഎ.എല്.എ.-യഡയനി
അകദ്ദഹഎ ഈ സഭയനില്  ഉണഡയനിരുന.  കേടെമനനിട രഡമകൃഷ്ണന എഴുതനിയ വരനികേളനില്..

പൂ പൂത്തഡപഡഡഴനനിക്കയ് ലഭനിചതയ് ഡകേഡഴനിയഎ കപഡളകേള് മഡത്രഎ

കേഡ കേഡയ്ചഡപഡഡഴനനിക്കയ് ലഭനിചതയ് ഡതഡണ്ടുഎ ഡതഡലനിയഎ മഡത്രഎ.

ഇടെതുപക്ഷക്കഡരനഡയ  ഒരു  കേവനിയഡടെ  ഈ  വരനികേള്  പഡവഎ  ജനങഡള
സഡക്ഷനിയഡക്കനി നമുക്കയ് ആവരത്തനിചയ് പഡടെഡഎ. 

നമഡടെ  ആകരഡഗഖ്യ  വകുപ്പുമനനി സഭയനിലനില.  അനഡകരഡഗഖ്യഎ  മൂലമഡണയ്  സഭയനില്
വരഡത്തഡതന്നെയ്  ഞെഡന മനസനിലഡക്കുന.  ആകരഡഗഖ്യഎ  വലീഡണടുത്തയ്  അവരക്കയ്  ഇഗൗ
സഭയനില്  വരഡന സഡധനിക്കഡട.  എനനിക്കയ്  ആകരഡഗഖ്യ  വകുപ്പുമനനികയഡടെയ്  വളഡരയധനികേഎ
ബഹുമഡനമുണയ്.  എലഡ കേഡരഖ്യങള്ക്കുഎ നന്നെഡയനി  പ്രതനികേരനിക്കുഎ.  ഇഗൗ അടുത്തകേഡലത്തയ്
കകേരളത്തനിലണഡയ  ഒരു  സഎഭവവനികേഡസങളഎ  ഇഗൗ  സരക്കഡരനിഡന്റെ  ഇകമജനിഡന
ബഡധനിചനിടനിലഡഡയന്നെയ്  പറഞ്ഞെതനിനഡലഡണയ്  എനനിക്കയ്  അവകരഡടെയ്  ബഹുമഡനഎ  കൂടെഡനുള്ള
കേഡരണഎ. ഒരു സതഖ്യഎ പറഞ്ഞെ മനനിയഡണയ്. ഇകമജയ് ഇഗൗ സരക്കഡരനിനയ് ഉഡണങനില്
മഡത്രമകല  ബഡധനിക്കുകേയളള. അതുഡകേഡണയ് സതഖ്യഎ പറഞ്ഞെ മനനിഡയന്നെ നനിലയനില്
ശലീമതനി ഡകേ.  ഡകേ.  ഡഡശലജ ടെലീചറനിഡന്റെ അസഡന്നെനിദഖ്യത്തനില് അവഡര അഭനിനന്ദനിക്കഡന
ഞെഡന ആഗഹനിക്കുന. ഇഗൗ ധനഡഭഖ്യരത്ഥനകേഡള വളഡര ശകനിയഡയനി എതനിരത്തുഡകേഡണയ്
എഡന്റെ വഡക്കുകേള് ഉപസഎഹരനിക്കുന. 

ശലീ  .    എഎ  .    രഡജകഗഡപഡലന :  സര,  ഇഗൗ  ധനഡഭഖ്യരത്ഥനകേഡള  ഞെഡന
പനിനഡങ്ങുകേയഡണയ്. 'വനിദഖ്യഡകേഡണയ് പ്രബുദരഡകുകേ, വഖ്യവസഡയഎ ഡകേഡണയ് അഭനിവൃദനി
കനടുകേ' എന്നെതയ് കകേരളലീയ നകവഡത്ഥഡന ശനില്പനിയഡയ ശലീനഡരഡയണ ഗരുകദവഡന്റെ
വചേനങളഡണയ്.

വഖ്യഡവസഡയനികേ അഭനിവൃദനിയനികലയയ് കകേരളഡത്ത മുകന്നെഡടയ് നയനിക്കഡന പരഖ്യഡപമഡയ
സമഗ  വനികേസന  പദതനികേളമഡയനിടഡണയ്  ഇഗൗ  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  മുകന്നെഡട്ടുകപഡകുന്നെതയ്.
ഭഡവനഡപൂരണ്ണമഡയനിട്ടുളള ആസൂത്രണഎ,  അതനികലയയ് നയനിക്കുന്നെ കൃതഖ്യമഡയ രഡഷലീയ
ഇചഡശകനി,  പ്രതനിബദതകയഡടുകൂടെനിയ  പ്രവരത്തനഎ ഇതഡണയ്  ഈ സരക്കഡരനിഡന്റെ
മുഖമുദ്ര.  ഇതയ് പ്രതനിഫലനിപനിക്കുന്നെ ബഹുമുഖമഡയനിട്ടുള്ള ഇടെഡപടെലകേളഡണയ് കകേരളത്തനിഡന്റെ
വഖ്യഡവസഡയനികേ ഡഡവദദ്യുതനി കമഖലയനില് ഇഗൗ സരക്കഡര നടെത്തനിഡക്കഡണനിരനിക്കുന്നെതയ്.
ഒരുകേഡലത്തയ് കകേരളത്തനിഡന്റെ സഡമത്തനികേ വനികേസനത്തനിഡന്റെ ഏറവഎ ദരബലമഡയ



ധനകേഡരഖ്യഎ 481

കേണ്ണനി വഖ്യഡവസഡയനികേ പനികന്നെഡക്ക അവസയഡയനിരുന.  കകേരളത്തനിഡല വഖ്യഡവസഡയനികേ
പനികന്നെഡക്ക അവസയഡടെ  കവരുകേള് ഭൂതകേഡലത്തുനനിന്നെയ്  തുടെങണഎ.  ബനിടലീഷയ്  ഭരണഎ
കകേരളഡത്ത  അസഎസ്കൃത  വസ്തുക്കളഡടെ  കേയറ്റുമതനി  പ്രകദശമഡയനി  രൂപഡനരഡപടുത്തു
കേയഡയനിരുന. 1960-കേളഡടെ മദഖ്യഎ വഡരയഎ കേഡരഖ്യമഡയ വഖ്യവസഡയശഡലകേഡളഡനഎ
തഡന്നെ  കകേരളത്തനില്  തുറക്കഡപടനില.  തനിരുവനിതഡഎകൂര  പ്രകദശത്തയ്  വളരനവരുന്നെ
ഒറഡപട  ആധുനനികേ  വഖ്യവസഡയങഡള  വനിസ്മരനിചഡകേഡണല  ഇക്കഡരഖ്യഎ  പറയന്നെതയ്.
കകേരളത്തനിഡല സഡമൂഹനികേ സഡമത്തനികേ ഘടെനയനിഡല സവനികശഷ  ദഗൗരബലഖ്യങള്
സത്വഡതനഖ്യഡനനര  കേഡലത്തയ്  ഇനഖ്യയനില്  ഡപഡതുവഡയനി  ഉണഡയ പരനിമനിതങളഡയ
കനടങളനില് കപഡലഎ പങഡളനികേളഡകുന്നെതനില് നനിന്നെയ് നഡമ തടെസഡപടുത്തനി. 1960-കേളനില്
വഖ്യവസഡയവത്കേരണത്തനിനഡയനി നടെത്തനിയ തലീവ്രയതങള് കുറഡചഡഡക്ക ഫലഎ കേണ്ടു.
വനിഭവ  ദഡരനിദ്രഖ്യഎമൂലഎ  സഎസഡനത്തനിനയ്  പുതനിയ  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങള്
തുടെങ്ങുന്നെതനിനുകവണനി  കേഴനിഞ്ഞെനില.  മുനകേഡലങളനില്  ഭഡവനഡപൂരണ്ണമഡയ  പദതനികേള്
ആവനിഷ്കരനിചഡകേഡണയ്  സത്വകേഡരഖ്യ  കമഖലയനിഡല മൂലധനഡത്ത ആകേരഷനിക്കുന്നെതനിനുഎ
കേഴനിഞ്ഞെനിടനില.  ഡതഡഴനില് പ്രധഡനമഡയ പരമരഡഗത വഖ്യവസഡയങള്,  ഉഗൗരജ്ജപ്രധഡനമഡയ
രഡസ വഖ്യവസഡയങള് എന്നെലീ രണയ് കമഖലകേളനിലഡയനിരുന കകേരളത്തനിഡന്റെ ഉഗൗന്നെല്.
വഖ്യവസഡയ  വളരചയഡയനി  കകേരളഎ  ഡതരഡഞ്ഞെടുത്ത  പഡത  വഴനിമുട്ടുകേയഡയനിരുന.
കകേരളത്തനിഡല വഖ്യവസഡയ ഘടെനയഡടെ ദഗൗരബലഖ്യഎ പരനിഹഡരഡത്ത കൂടുതല് ദരഘടെ
മഡക്കുകേയഡയനിരുന.  പരമരഡഗത  വഖ്യവസഡയങഡള  പ്രകതഖ്യകേനിചഎ  കേഡരഷനികേ
പ്രധഡനമഡയവഡയ ആശയനിചഡണയ്  19-ാം നൂറഡണനിഡന്റെ അനഖ്യഎ മുതല് വഖ്യവസഡയ
വളരചയണഡയതയ്.  കേഡലഘടത്തനിനയ് അനുസരനിചളള സഡമൂഹനികേ-സഡമത്തനികേ മഡറങഡള
ഉള്ഡക്കഡണ്ടുഡകേഡണയ്  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങളഡടെ  ആവശഖ്യകേതയഎ  അവയഡടെ
ഉകദ്ദശഖ്യലക്ഷഖ്യങഡളയഎകുറനിചയ്  പുനരചേനിനനഎ  നടെത്തുകേയഡണയ്  നഡഎ  ഇവനിഡടെ  ഇകപഡള്
ഡചേയ്യുന്നെതയ്.  ഡപഡതുകമഖലഡ വഖ്യവസഡയഎ അതനിഡന്റെ ഉത്പന്നെത്തനിനുഎ വനിപണനിക്കുഎ
ഉപരനിയഡയനി  നനിലഡകേഡള്ളുന്നെ  സമൂഹത്തനിഡന്റെ  സഡമത്തനികേ  ഉന്നെമനത്തനിനഡയനി
പ്രവരത്തനികക്കണതുഡണന്നെ കേഡഴ്ചപഡടെഡണയ് ഇഗൗ ഗവണ്ഡമന്റെനിനുള്ളതയ്. ഇവനിഡടെയഡണയ്
വഴനിമഡറനി ചേനിനനിക്കഡന സരക്കഡരനിഡന കപ്രരനിപനിക്കുന്നെതയ്. വനിദഖ്യഡസമന്നെരഡയ ജനങള്ക്കയ്
അനുകയഡജഖ്യമഡയ വഖ്യവസഡയങള് ഇവനിഡടെ കവണഎ. അവ ഉയരന്നെ കൂലനി നല്കേഡന
കേഴനിയന്നെ  മൂലഖ്യവരദനിത  വഖ്യവസഡയങളഡയനിരനിക്കണഎ,  മലനിനലീകേരണഎ  സൃഷനിക്കഡത്തവ
യഡയനിരനിക്കണഎ,  തകദ്ദശലീയവനിഭവങഡള  മൂലഖ്യവരദനിത  ഉത്പന്നെങളഡക്കഡന
സഹഡയനിക്കുന്നെവയഡയനിരനിക്കണഎ.  ഓകരഡ  വഖ്യവസഡയത്തനിനുഎ  ആവശഖ്യമുളള  അസഎസ്കൃത
വനിഭവങള്,  ഡഡവദദ്യുതനി,  മൂലധനഎ  തുടെങനിയവ  വഖ്യതഖ്യസമഡണയ്.  ഉത്പന്നെങളഡടെ
വനിപണന സഡധഖ്യതകേളനിലഎ അനരമുണഡകുഎ.  പ്രതഖ്യക്ഷവഎ പകരഡക്ഷവമഡയനി സൃഷനിക്കഡവന്നെ
ഡതഡഴനിലവസരങളനിലഎ  ഏറക്കുറചനിലകേള്  ഉണഡകേഡഎ.  പഡരനിസനിതനികേ  പ്രതഖ്യഡഘഡതങളഎ
വഖ്യതഖ്യസമഡയനിരനിക്കുഎ.  ഇവഡയലഡഎ  സമഗമഡയനി  കേണക്കനിഡലടുത്തയ്  സഡമത്തനികേ
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വളരചഡയ  സഹഡയനിക്കുന്നെതുഎ  ജനങളഡടെ  കക്ഷമഎ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതുമഡയ
വഖ്യവസഡയങഡള കബഡധപൂരവ്വഎ കപ്രഡതഡഹനിപനിക്കുകേ എന്നെ നയമഡണയ്  സരക്കഡര
സത്വലീകേരനിചഡകേഡണനിരനിക്കുന്നെതയ്.  ഇതനിഡന അനുകയഡജഖ്യ വഖ്യവസഡയവത്കേരണഡമന്നെയ്
വനിളനിക്കഡഎ.  ഒന്നെയ്,  വനിവര  സഡകങതനികേ  വനിദഖ്യ,  ഡഡജവസഡകങതനികേ  വനിദഖ്യ,  നഡകനഡ
സഡകങതനികേ വനിദഖ്യ തുടെങനിയവ അടെനിസഡനമഡക്കനിയളള വനിജ്ഞഡനഡധനിഷനിത വഖ്യവസഡയങള്.
രണയ്, ടൂറനിസഎ കപഡഡലയളള കസവന പ്രധഡനമഡയനിട്ടുളള വഖ്യവസഡയങള്. മൂന്നെയ്, ലഘ
എഞ്ചേനിനലീയറനിഎഗയ് കപഡഡലയള്ള സഡകങതനികേ ഡഡവദഗ്ദ്ധഖ്യഡധനിഷനിതമഡയനിട്ടുള്ള വഖ്യവസഡയങള്.
നഡലയ്,  റബര,  കേഡരഷനികേ വനിഭവങള്,  ധഡതുമണല് തുടെങനിയ വനിഭവങളഡടെ മൂലഖ്യവരദനവയ്
നടെത്തുന്നെ  വഖ്യവസഡയങള്.  മറയ്  വഖ്യവസഡയങഡള  കേഡണഡതനിരുന്നെനിടല.  ഇഗൗ
കമഖലയനികലയയ് വലനിയ കതഡതനില് സത്വകേഡരഖ്യ മൂലധനഡത്ത ആകേരഷനിക്കുന്നെതനിനുളള
പരനിശമങള്  ഇനനിയഎ  നമുക്കയ്  ശകമഡകക്കണതുണയ്.  ഈ  നഡലയ്  പ്രധഡനഡപട
കേഡരഖ്യങഡള  സഎബന്ധനിചയ്  ഇടെതുപക്ഷത്തനിനയ്  ഒരു  ബദല്  സമലീപനമുണയ്.  ഒന്നെയ്,
ലക്ഷക്കണക്കനിനയ് ആളകേള് ഡതഡഴനിഡലടുക്കുന്നെ പരമരഡഗത വഖ്യവസഡയ കമഖലഡയ
സഎരക്ഷനിക്കണഡമനള്ള കേഡഴ്ചപഡടെഡണയ് എല്.ഡെനി.എഫയ്.-നുള്ളതയ്.  ഇഗൗ കമഖലയനില്
ആധുനനികേവല്ക്കരണഎ  അനനിവഡരഖ്യമഡണയ്.  രണയ്,  ഡചേറുകേനിടെ  ഇടെത്തരഎ  വഖ്യവസഡയങള്
കപ്രഡതഡഹനിപനിക്കലഎ സൂക്ഷ്മ  ഡതഡഴനില് സഎരഎഭങളഡടെ സഡധഖ്യത പ്രകയഡജനഡപടു
ത്തലമഡണയ്.  മൂന്നെയ്,  ഡപഡതുകമഖലയഡടെ സത്വകേഡരഖ്യവത്കേരണഎ പഡഡടെ തള്ളനിക്കളയന
എന്നെഡണയ്.  നനിലവനിലള്ള  ഡപഡതുകമഖലഡയ  സഎരക്ഷനിചയ്  വനികേസനിപനിക്കുകേ  എന്നെതഡണയ്
നമഡടെ തനഎ. പുതനിയ ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങള് സൃഷനിക്കുകേ എനള്ളതഡണയ്
കേഡഴ്ചപഡടെയ്.  നഡലയ്,  സത്വകേഡരഖ്യ  മൂലധനഎ  ആകേരഷനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  പശഡത്തല
സഗൗകേരഖ്യങള്  ഒരുക്കുന്നെതനിനുഎ  കപ്രഡതഡഹനങള്  നല്കുന്നെതനിനുഎ  സരക്കഡര
മുനഡഡകേ എടുകക്കണനിയനിരനിക്കുന.  ഡതഡഴനില് നനിയമങളഎ പഡരനിസനിതനികേ നനിയമങളഎ
ഡതഡഴനില്  ഉടെമകേള്  പഡലനികച  പറ.  മറയ്  സഎസഡനങളമഡയനി  മതരനിക്കഡന  ഇഗൗ
നനിയമങളനില് ഒരനിക്കലഎ  ഇളവയ്  ഡചേയ്യഡന  നമുക്കയ്  കേഴനിയനില.  പരമരഡഗത
വഖ്യവസഡയ  പുനരുദഡരണത്തനിനഡയനി  എല്.ഡെനി.എഫയ്.-ഡന്റെ  ശകമഡയ  ഇടെഡപടെല്
ഇനനിയഎ  കവണനിവരുഎ.  ഡഡവവനിദഖ്യവത്കേരണവഎ  ആധുനനികേവത്കേരണവഎ  ഡപഡതു
കമഖലയഡടെയഎ  സഹകേരണ  സഎഘങളഡടെയഎ  പുനദുഃസഎഘഡടെനത്തനിനുഎ  പുനരു
ജ്ജലീവനത്തനിനുഎ  പ്രകതഖ്യകേ  പ്രഡധഡനഖ്യഎ,  പരമരഡഗത  കമഖലകേളനില്  ക്ലസ്റ്റര
സമ്പ്രദഡയഡത്ത കപ്രഡതഡഹനിപനിക്കുകേ,  സഹകേരണ സഎഘങള്ക്കയ് കവണഡമങനില്
ക്ലസ്റ്റര കകേന്ദ്രമഡയനി  മഡറനി പ്രവരത്തനിക്കഡവന്നെതഡണയ്, പരനിശലീലനഎ, വനിപണന സഹഡയഎ,
ഡതഡഴനിലഡളനികേളഡടെ  കക്ഷമ  പ്രവരത്തനങള്  എന്നെനിവയനില്  കുറമറ  സഎവനിധഡനഎ,
പരമരഡഗത വഖ്യവസഡയങളഡടെ പുനദുഃസഎഘഡടെനത്തനില് ഫലപ്രദമഡയനി ഇടെഡപടെഡന
തകദ്ദശസത്വയഎഭരണ  സഡപനങള്ക്കയ്  അനുവഡദഎ,  ഇവയഡടെ  നടെത്തനിപനിലഎ
മഡകനജയ് ഡമന്റെനിലഎ  വനിദഗ്ദ്ധരുഡടെ  കസവനഎ  പ്രകയഡജനഡപടുത്തല്,  ഉത്പന്നെങളഡടെ
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വനില കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുഎ ഗണകമന വരദനിപനിക്കുന്നെതനിനുഎ ഉഗൗന്നെല് തുടെങനിയ ഇത്തരഎ
കേഡഴ്ചപഡടുകേള്  എല്.ഡെനി.എഫയ്.  മുകന്നെഡടയ്  വചഡകേഡണഡണയ്  ചേനില  പദതനികേള്ക്കയ്
തുടെക്കഎ കുറനിചതയ്.  ഉകദഖ്യഡഗസ നനിയമനത്തനിഡല സുതഡരഖ്യത വനിളനികചഡതനിഡക്കഡണയ്
ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപന  തലപകത്തയയ്  ഉകദഖ്യഡഗസനഡരുഡടെ  ഡതരഡഞ്ഞെടുപയ്,
പബനികേയ്  എന്റെരഡഡപ്രസസയ്  ഡസലക്ഷന  കബഡരഡെയ്  സഡപനിക്കഡനുള്ള  തലീരുമഡനഎ
തുടെങനിയവ  അകങയറഎ  സത്വഡഗതഡരഹമഡണയ്. കകേരളഡത്ത  വഖ്യവസഡയ  സഗൗഹൃദ
സഎസഡനമഡക്കുന്നെതനിഡന്റെ  ഭഡഗമഡയനി  1994-ഡല  കകേരള  വഖ്യവസഡയ  ഏകേജഡലകേ
ക്ലനിയറനസയ് കബഡരഡകേളഎ വഖ്യവസഡയനഗര പ്രകദശ വനികേസനവഎ ആക്ടയ് കഭദഗതനി
ഡചേയ്യഡനുള്ള തലീരുമഡനവഎ സഎസഡനത്തനിനയ് ഗണഎ ഡചേയ്യുന്നെതഡണയ്.  പ്രതനിസന്ധനികേളനില്
നനിശലമഡയ  ഡഡകേത്തറനി  തറനികേള്  ചേലനിചതുടെങനിയതയ്  ഇഗൗ  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ
കേഡലത്തഡണയ്.  വനിദഖ്യഡരത്ഥനികേള്ക്കയ് ഡഡകേത്തറനി യണനികഫഡഎ നല്കേഡനുള്ള സരക്കഡര
തലീരുമഡനമഡണയ്  മരണഡസന്നെമഡയ  വഖ്യവസഡയത്തനിനയ്  പുതുജലീവന  നല്കേനിയതയ്.
ഇവനിഡടെ  ഫഡക്ടറനിയഡടെ  അടെചനിട  വഡതനിലകേള്  ഒഡന്നെഡന്നെഡയനി  തുറക്കഡപടുകേയഡണയ്.
പൂടനികേനിടെന്നെനിരുന്നെ  എടയ്  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഹകേരണ  സനിന്നെനിഎഗയ്  മനില്ലുകേള്  തുറന
പ്രവരത്തനിച.  ഡചേങന്നൂരനിഡല പ്രഭുറഡഎ മനില്സയ്,  ഏറ്റുമഡനൂരനിഡല മനില്,  മലപ്പുറഡത്ത
എടെരനികക്കഡടെയ്  മനില്,  കകേഡഴനികക്കഡടെയ്  മലബഡര സനിന്നെനിഎഗയ്  മനില്,  തൃശ്ശൂര കകേഡ -ഓപകററലീവയ്
സനിന്നെനിഎഗയ്  മനില്,  ആലപ്പുഴയനിഡല  കകേഡമളപുരഎ  സനിന്നെനിഎഗയ്  ആന്റെയ്  വലീവനിഎഗയ്  മനില്,
തൃശ്ശൂരനിഡല സലീതഡറഡഎ  സനിന്നെനിഎഗയ്  ആന്റെയ്  വലീവനിഎഗയ്  മനില്,  ബഡലരഡമപുരഡത്ത സനിന്നെനിഎഗയ്
മനില് ഉള്ഡപഡടെ തകേരചയനികലയയ് കൂപ്പുകുത്തനിയ ഇഗൗ മനില്ലുകേഡളഡയലഡഎ പരനിരക്ഷനിചയ്
സഎരക്ഷനിഡചടുക്കുകേയഡയനിരുന.  തകേരചയനികലയയ്  കൂപ്പുകുത്തനിയ  ചേവറ  ഡകേ.എഎ.എഎ.എല്.
കേരകേയറുകേയഡണയ്.  ലഡഭത്തനില് പ്രവരത്തനിക്കുന്നെതടെക്കഎ  12  ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങളഡടെ
ഓഹരനി  വനിറഴനിചയ്  സത്വകേഡരഖ്യവത്കേരനിക്കഡന  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  അനുമതനി  നല്കേനിയതയ്
ഇഗൗ  സന്ദരഭത്തനിലഡഡണന്നെയ്  നഡഎ  ഓരക്കണഎ.  എഫയ്.എ.സനി.റനി.  അടെക്കഎ
32  ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങള് സത്വകേഡരഖ്യവത്കേരനിക്കുന്നെതനിനയ്  നലീതനി ആകയഡഗയ്
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ഡമന്റെനികനഡടെയ്  ശനിപഡരശ  ഡചേയനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  ആദഖ്യഘടഎ  എന്നെ
നനിലയനില്  12  എണ്ണത്തനിഡന്റെ  തലീരുമഡനമഡണയ്  എടുത്തനിരനിക്കുന്നെതയ്.  നഷത്തനിലള്ള
26  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങള്  അടെനിയനരമഡയനി  അടെചപൂടഡനുളള  ശനിപഡരശയഡണയ്
കകേന്ദ്രഗവണ്ഡമന്റെയ്  നടെത്തനിഡക്കഡണനിരനിക്കുന്നെതയ്.  ഇഗൗ ഘടത്തനിലഡണയ്  ഏറവഎ ശകദയമഡയ
ഇടെഡപടെലകേള് കകേരളത്തനിഡല ഗവണ്ഡമന്റെയ് വഖ്യഡവസഡയനികേ കമഖലയനില്  നടെപനിലഡ
ക്കനിഡക്കഡണനിരനിക്കുന്നെതയ്.  

സവദദ്യുത കമഖലഡയ സഎബന്ധനിചനിടെകത്തഡളഎ,  വജ്ര  ജൂബനിലനി  വരഷത്തനില്
വലീടുകേളനില്  ഇനനി  വജ്രത്തനിളക്കമഡണയ്.  കകേരളഎ  സമ്പൂരണ്ണ  സവദദ്യുതലീകേരണഎ
സകേവരനിച  ആദഖ്യഡത്ത  ഇനഖ്യന  സഎസഡനമഡയനി  മഡറനിക്കഴനിഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയഡണയ്.



484 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 3, 2017

ഒന്നെരലക്ഷകത്തഡളഎ  വലീടുകേളനിലഡണയ്  സവദദ്യുതനി  എത്തനിയതയ്.  2006-2011-ഡല
എല്.ഡെനി.എഫയ്.-ഡന്റെ ഭരണകേഡലയളവനില്  85  മണ്ഡലങളനില് സമ്പൂരണ്ണ സവദദ്യുതലീകേരണഎ
നടെത്തനി.  ഇനഖ്യയനില്  ആദഖ്യമഡയനി  പഡലക്കഡടെയ്  ജനില  സമ്പൂരണ്ണ  സവദദ്യുതലീകേരണ
ജനിലയഡയനി  പ്രഖഖ്യഡപനിച.  കകേന്ദ്രമനനി  ശലീ.  സുശലീല്  കുമഡര  ഷനിനഡഡെയഡണയ്
പ്രഖഖ്യഡപനത്തനിനഡയനി  എത്തനിയതയ്.   ശലീ.  സുശലീല് കുമഡര  ഷനിനഡഡെ  അന്നെഡത്ത
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനിയഡയനിരുന്നെ ശലീ.  എ.  ഡകേ.  ബഡലഡന ഹസദഡനഎ  ഡചേയഡകേഡണയ്
'Congratulations'  എന്നെയ് കവദനിയനില് വചയ് പറഞ.  അന്നെഡത്ത സരക്കഡരനിഡനയഎ
പ്രകതഖ്യകേനിചയ്  സവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനിയഡയനിരുന്നെ  ശലീ.  എ.  ഡകേ.  ബഡലഡനയഎ
അനുകമഡദനിക്കുകമഡള്  ശലീ.  ഉമന  ചേഡണനി  സഡറുഎ  ആ  കവദനിയനിലണഡയനിരുന.
അകദ്ദഹഎ  ഇതുകകേടയ്  തലയഡട്ടുകേയഡയനിരുന.  കേഡരണഎ  ദലീരഘകമറനിയ  45  വരഷക്കഡലഎ
പുതുപള്ളനി  മണ്ഡലഡത്ത  പ്രതനിനനിധലീകേരനിച  വഖ്യകനിയഡണയ്  ഉമന  ചേഡണനി  സഡര.
എന്നെനിട്ടുഎ ആ മണ്ഡലത്തനില് സമ്പൂരണ്ണ സവദദ്യുതലീകേരണഎ പ്രഖഖ്യഡപനിചതയ് അന്നെഡത്ത
സവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനിയഡയനിരുന്നെ  ശലീ.  എ.  ഡകേ.  ബഡലനഡയനിരുന  എനള്ളതയ്
ശകദയമഡണയ്. പഡലക്കഡടെയ്, തൃശ്ശൂര, എറണഡകുളഎ, ആലപ്പുഴ എന്നെലീ ജനിലകേളനില് മുന
എല്.ഡെനി.എഫയ്. ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ കേഡലത്തയ് പ്രഖഖ്യഡപനിക്കഡപട സമ്പൂരണ്ണ സവദദ്യുതലീ
കേരണത്തനിഡന്റെ തുടെരചഡയനള്ള രലീതനിയനില് ഇന്നെയ് അതനിഡന്റെ എലഡ തലത്തനികലയ്ക്കുഎ
അതനികവഗഎ  മുകന്നെഡട്ടുകപഡകേഡന  കകേരളത്തനിനയ്  കേഴനിഞഡവനള്ളതഡണയ്  ഏറവഎ
പ്രധഡനഡപട കേഡരഖ്യഎ. വനിവനിധ പദതനികേളനിലഡയനി കേഡസരകഗഡഡെയ് 200 ഡമഗഡവഡടനിഡന്റെ
കസഡളഡര പഡരക്കയ്, അതനില് 30 ഡമഗഡവഡടയ് ഇതനിനകേഎ പൂരത്തനിയഡയനിരനിക്കുകേയഡണയ്.
കൂടെഡഡത വനിവനിധ പദതനികേളനിലഡയനി  12  ഡമഗഡവഡടയ്   കസഡളഡര സവദദ്യുതനി ഉല്പഡദനിപനിച.
ഡവള്ളത്തൂവല്,  ഡപരുകനനരുവനി  ജലസവദദ്യുത  പദതനികേള്  കേമലീഷന  ഡചേയ.
1000 കകേഡടെനി രൂപയഡടെ ടഡനസ്ഗനിഡെയ്  2.0 പ്രസരണ പദതനി, അതുകപഡഡലതഡന്നെ
അകപക്ഷകേരക്കയ് അനുകൂലമഡയനിട്ടുള്ള ഒടനവധനി ആനുകൂലഖ്യങളഎ തുടെങനി  355000-കത്തഡളഎ
സവദദ്യുതനി  കേണക്ഷനുകേള്,  1300  കേനികലഡമലീറകറഡളഎ  11  ഡകേ.വനി.  സലന, 3700
കേനികലഡമലീറര  എല്.റനി.  സലന,   1800  വനിതരണ ടഡനകസഡരമറുകേള് എന്നെനിവയഎ
സഡപനിക്കഡന  ഇഗൗ ഗവണ്ഡമന്റെനിനയ്  കേഴനിഞ.  കകേരളത്തനിഡന്റെ പ്രസരണ ശഎഖല
ഡമചഡപടുത്തുന്നെതനിനഡയള്ള ശകദയമഡയ പദതനികേളഡണയ് എല്.ഡെനി.എഫയ്.  ഗവണ്ഡമന്റെയ്
ഡകേഡണ്ടുവന്നെതയ്.  1000  സത്വയര  ഫലീറനില്  കുറഞ്ഞെ  തറവനിസലീരണ്ണമുള്ള  വലീടുകേള്ക്കയ്
വലീട്ടുനമകരഡ സകേവശ സരടനിഫനിക്കകറഡ ഇഡലങനിലഎ കേണക്ഷന നല്കുന്നെതനിനുള്ള
തലീരുമഡനഎ അകങയറഎ പ്രശഎസഡരഹമഡയനിരുന. വലീടെയ് വയറനിഎഗയ് ഡചേയ്യഡന കശഷനിയനിലഡത്ത
കുടുഎബങളഡടെ  വയറനിഎഗയ്  കജഡലനികേള് സവദദ്യുതനി  കബഡരഡെയ്  കനരനിടയ്  ഏഡറടുക്കുന്നെ
നടെപടെനി  ഒരുപഡക്ഷ  കകേരളത്തനില്  ആദഖ്യമഡയനിടഡയനിരനിക്കുഎ.  മൂവഡയനിരകത്തഡളഎ
വലീടുകേളഡടെ  വയറനിഎഗഡണയ്  സവദദ്യുതനി  കബഡരഡെയ്  ഏഡറടുത്തയ്  നടെത്തനിയതയ്.  ഇഗൗ
ഘടത്തനില് സഡമൂഹഖ്യ പ്രതനിബദതകയഡഡടെ തങളഡടെ ഉത്തരവഡദനിതത്വഎ നനിറകവറഡന
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മുനകേഡയ്യടുത്ത  അതനില്  പങഡളനികേളഡയനിട്ടുള്ള  കകേരളത്തനിഡല  സവദദ്യുതനി  കബഡരഡെയ്
ജലീവനക്കഡരക്കയ് അഭനിനന്ദനത്തനിഡന്റെ പൂഡചണയ് അരപനിക്കഡന ഇഗൗ അവസരഎ ഞെഡന
ഉപകയഡഗനിക്കുകേയഡണയ്.

കൂടെഎകുളഎ  ആണവനനിലയത്തനില്  നനിനഎ  കകേരളത്തനികലക്കയ്  സവദദ്യുതനി
എത്തനിക്കുന്നെതനിനയ് ഉകദ്ദശനിക്കുന്നെ തനിരുഡനല്കവലനി-ഡകേഡചനി 400 ഡകേ.വനി. സലനനിഡന്റെ
ഇടെമണ്-ഡകേഡചനി  ഭഡഗത്തയ്  മുടെങനിക്കനിടെന്നെ  സലന  നനിരമഡണ  കജഡലനികേള്  ഇഗൗ
സരക്കഡരനിഡന്റെ കേഡലത്തഡണയ് പുനരഡരഎഭനിചനിരനിക്കുന്നെതയ്.  നഷപരനിഹഡരത്തുകേ പ്രഖഖ്യഡപനിചയ്
വഖ്യകമഡയ ഉത്തരവനിറക്കനി, പ്രഡകദശനികേ എതനിരപയ് പരനിഹരനിചയ് ഡടെനഡെര നടെപടെനികേള്
പൂരത്തനിയഡക്കനി.  കേഴനിഞ്ഞെ സരക്കഡരനിഡന്റെ കേഡലത്തയ് പണനി മുടെങനിക്കനിടെന്നെ പള്ളനിവഡസല്,
കതഡടെനിയഡര,  ചേഡത്തനകകേഡടെയ്  എന്നെലീ പദതനികേള് പുനരഡരഎഭനിക്കഡന ഇഗൗ സരക്കഡര
നടെപടെനികേള്  സത്വലീകേരനിക്കുകേയഡയനിരുന.  സഎസഡനഡത്ത  മുഴുവന  ഡതരുവ  വനിളക്കുകേളഎ
എല്.ഇ.ഡെനി.  ആക്കനി  മഡറ്റുന്നെതനിനുഎ  ഓകടഡമഡറനികേയ്  നനിയനണഎ  ഏരഡപടുത്തുന്നെതനിനുഎ
പദതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയണഡയനി.  സഎസഡനത്തയ്  സവദദ്യുതനി  ഉപകഭഡകഡക്കള്ക്കയ്
കുറഞ്ഞെ വനിലയയ്  എല്.ഇ.ഡെനി.,  കേഡരഖ്യക്ഷമതയള്ള സവദദ്യുതനി ഉപകേരണങള് എന്നെനിവ
ലഭഖ്യമഡക്കുന്നെതനിനുള്ള പദതനിയഎ ആവനിഷ്കരനിച. അങഡന വളഡര ശകദയമഡയനിട്ടുള്ള
പ്രവരത്തനങളമഡയനിടഡണയ്  ഇഗൗ  സരക്കഡര  മുകന്നെഡട്ടുകപഡയ്ഡക്കഡണനിരനിക്കുന്നെതയ്.
ജനകക്ഷമകേരമഡയ  പ്രവരത്തന  പദതനികേളമഡയനി  നഡടെനിഡന്റെ  സമഗമഡയ  വനികേസന
ത്തനിനുകവണനി  മുകന്നെഡട്ടുകുതനിക്കുന്നെ  ഇഗൗ  സരക്കഡരനിഡനതനിഡരയഡണയ്  യ.ഡെനി.എഫയ്.
ഇകപഡള് പ്രചേണ്ഡമഡയ അപവഡദ പ്രചേരണത്തനിഡന്റെ ഡകേഡടുങഡറയ് അഴനിചവനിടുന്നെതയ്.  

'യഥഡരത്ഥ ജ്ഞഡനത്തനികലക്കുള്ള ആദഖ്യപടെനി നമഡടെ അജ്ഞതഡയക്കുറനിചള്ള
കബഡധഎ വരനികേഡയന്നെതഡണയ്' -  മഹഡനഡയ തതത്വചേനിനകേന കസഡക്രടലീസനികന്റെതഡണയ്
ഇഗൗ വഡക്കുകേള്.  ഇവനിഡടെ യ.ഡെനി.എഫയ്.-നയ് തലീഡര ഇലഡഡത കപഡകുന്നെതുഎ അതഡണയ്.
ആശയ ദഡരനിദ്രഖ്യവഎ അസഹനിഷ്ണുതയഡമലഡഎ പ്രതനിഫലനിക്കുന്നെ ദയനലീയ പ്രകേടെനങളഡണയ്
ഇകപഡള്  ഇഗൗ  സഭഡതലത്തനില്  അനുദനിനഎ  പ്രതനിപക്ഷത്തനിഡന്റെ  ഭഡഗത്തുനനിന്നെയ്
ഉണഡയനിഡക്കഡണനിരനിക്കുന്നെതയ്.  നനിങള്ക്കയ് ഇഗൗ സരക്കഡരനിഡന ഒനഎ ഡചേയ്യഡന കേഴനിയനില.
കേഡരണഎ  സതഖ്യഎ,  ഹൃദയശുദനി,  നനിസത്വഡരത്ഥത  എന്നെലീ  ഗണങളള്ള  മനുഷഖ്യഡന
പരഡജയഡപടുത്തഡന ഒരു ശകനിക്കുഎ സഡദഖ്യമല. ഇഗൗ വഡക്കുകേള് എകന്റെതല, സത്വഡമനി
വനികവകേഡനന്ദന  പറഞ്ഞെ  വഡക്കുകേളഡണയ്;  ഇതയ്  കേടെഡമടുക്കുകേയഡണയ്.  സതഖ്യവഎ
ഹൃദയശുദനിയഎ  നനിസത്വഡരത്ഥതയഡമലഡഎ  ഒത്തനിണങനിയ  ഒരു  മുഖഖ്യമനനിയഎ  ഒരു
സരക്കഡരുമഡണയ്  ഇഗൗ നഡടെയ്  ഭരനിക്കുന്നെതയ്.  മലയഡളനിയഡടെ ജലീവനിതകത്തയഎ സഎസഡരകത്തയഎ
എനഎ  മുകന്നെഡട്ടുനയനിചതയ്  അവരുഡടെ  ഉയരന്നെ  മൂലഖ്യകബഡധമഡണയ്.  അതയ്  സഎരക്ഷനിക്കുന്നെ
സരക്കഡരഡണയ് എല്.ഡെനി.എഫയ്. സരക്കഡര.  
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എഡന്റെ  സുഹൃത്തുഎ  കേഡസരകഗഡഡെയ്  എഎ.എല്.എ.യമഡയ  ശലീ.  എന.  എ.
ഡനലനിക്കുന്നെയ്  ചേലീകമനനി  കേല്ക്കരനി  നനിലയഡത്തക്കുറനിചയ്  സൂചേനിപനിചനിരുന.  ചേലീകമനനി
കേല്ക്കരനി നനിലയത്തനിഡനതനിരഡയനിട്ടുള്ള സമലീപനമഡയനിരുന അവനിടെഡത്ത ജനങള്
സത്വലീകേരനിചതയ്.  ഏതയ്  പുതനിയ  സഎരഎഭങള്  തുടെങ്ങുന്നെതനിഡനയഎ  ഇടെതുപക്ഷ
ജനഡധനിപതഖ്യമുന്നെണനി  എകപഡഴുഎ  സത്വഡഗതഎ  ഡചേയ്യഡറുണയ്;  നടെപനിലഡക്കഡറുമുണയ്.
വഡതകേഡധനിഷനിത  നനിലയഎ  വരുന്നെതനില്  അവനിടെഡത്ത  ജനങള്ക്കയ്  എതനിരപനില.
അതുകപഡഡല  കേഡസരകഗഡഡെയ്  വനിവനിധ  കമഖലകേളനിഡല   ഉഗൗരജ്ജ  പ്രതനിസന്ധനി
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഡവശഖ്യമഡയ ഏതു നടെപടെനി സരക്കഡര സത്വലീകേരനിചഡലഎ അവനിടെഡത്ത
ജനങള് അതനിഡന സത്വഡഗതഎ ഡചേയ്യുഡമനള്ള കേഡരഖ്യത്തനില് തരക്കമനില.  എന്നെഡല്
പരനിസനിതനി  സഎരക്ഷണത്തനിലധനിഷനിതമഡയ  ഒരു  വനികേസന  കേഡഴ്ചപഡടെഡണയ്
കകേരളത്തനിഡല ഇടെതുപക്ഷ ജനഡധനിപതഖ്യമുന്നെണനി ഗവണ്ഡമന്റെനിനുള്ളതയ്.

(അദഖ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സലീക്കര)

ഇവനിഡടെ പുതനിയ മുന്നെണനിഡയക്കുറനിചഎ ചേനില അവനിശുദ കൂട്ടുഡകേടനിഡനക്കുറനിചഡമലഡഎ
എഡന്റെ  സുഹൃത്തയ്  സൂചേനിപനിക്കുകേയണഡയനി.  കകേഡണ്ഗസനിനയ്  അതനിഡനക്കുറനിചയ്  പറയഡന
എനയ്  അരഹതയഡണുള്ളതയ്;  ഗഡന്ധനി  ശനിഷഖ്യരുഎ  ഗഡന്ധനി  ഘഡതകേരുഎ  ഒന്നെനിച
നനില്ക്കുകേയകല? ബഹുമഡനഖ്യനഡയ പനി. ടെനി. കതഡമസയ് പലകപഡഴുഎ ഇ.എഎ.എസയ്.-ഡന്റെ
ഉദരണനികേഡളലഡഎ ഉന്നെയനിചയ് ഇവനിഡടെ പറയഡറുണകലഡ?  കേഡസരകഗഡഡെയ് ജനിലയനില്
കുറനികക്കഡല്  ഗഡമപഞ്ചേഡയത്തനിലഎ  സപവളനിഡകേ ഗഡമപഞ്ചേഡയത്തനിഡല  സരവ്വലീസയ്
സഹകേരണ ബഡങനിലഎ കകേഡണ്ഗസ്സുഎ ലലീഗഎ ബനി.ഡജ.പനി.-യഎ മുന്നെണനിയഡണയ്.  കേഡസരകഗഡഡെയ്
ജനിലഡ സഹകേരണബഡങയ്  ഭരണസമനിതനി പനിരനിചവനിടുന്നെതുവഡര നനിങള് ആകരഡഡടെഡ
പമഡയനിരുന;  എന്നെനിടയ്  നനിങളഡകണഡ  അവനിശുദ  ബന്ധഡത്തക്കുറനിചയ്  ഇവനിഡടെ
പ്രതനികേരനിക്കുന്നെതയ്? 

ഇന്നെഡല  കപഡലലീസയ്  അതനിക്രമവഎ  ക്രമസമഡധഡന  തകേരചയഎ  ചൂണനിക്കഡടനി
ഇവനിഡടെ നനിറഞ്ഞെഡടുവഡന ശമനിക്കുകേയഡയനിരുന്നെകലഡ;  എനഡയനിരുന കകേരളത്തനിഡന്റെ
പൂരവ്വകേഡല  ചേരനിത്രഎ?  നനിങള്  ഓരക്കുന്നെനികല,  ഇനഖ്യയഡടെ  ഭരണഡധനികേഡരത്തനിഡന്റെ
കേനിരലീടെവഎ  ഡചേകങഡലഎ  കേയ്യഡളനിയനിരുന്നെ  മുനപ്രധഡനമനനി  1975-ല്  ജനഡധനിപതഖ്യ
വഴനിത്തഡരയനില്  നനിന്നെയ്  വനിട്ടുമഡറനി  ഇനഖ്യഡയ  നനിന്ദഖ്യമഡയ  കസത്വചഡധനിപതഖ്യത്തനിഡന്റെ
വഴനിയനിലൂഡടെ  മുകന്നെഡട്ടു  നയനിചകപഡള്  അടെനിയനരഡവസയഡടെ  ഭലീകേരയഡമങളനില്
കകേരളത്തനിഡല കപഡലലീസയ് കസ്റ്റഷനുകേഡളലഡഎ കകേഡണ്ഡസനകടഷന കേഖ്യഡമകേളഡയനി
മഡറുകേയഡയനിരുന; ഡകേഡലക്കളമഡയനി മഡറുകേയഡയനിരുന.  ആ സന്ദരഭത്തനില്  നനിങള്
അന്നെഡത്ത മരദ്ദനമുറകേള്ക്കനിടതയ്  എഡനലഡഎ  ഓമനകപരുകേളഡണയ്?  ഉരുടല്,  പമഡവഡസന,
ഗരുഡെന തൂക്കയ്,  കേഡവടെനിയഡടഎ  ഇഡതലഡമഡയനിരുന അന്നെയ് മരദ്ദനമുറകേള്ക്കയ് കപരയ്
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ഡചേഡലനി  വനിളനിചനിരുന്നെതയ്.  അങഡന  കകേരളത്തനിഡല  ജനഡധനിപതഖ്യ  വഖ്യവസയഡഡകേ
തകേരത്തയ്  പഗൗരഡവകേഡശഡമലഡഎ  ഇലഡതഡക്കനി  സത്വഡതനഖ്യഡത്ത  കചേഡദഖ്യഎ  ഡചേയഡകേഡണയ്
ഇഗൗ അപകേടെകേരമഡയ  അക്രമ പ്രവരത്തനങള്ക്കയ് കനതൃതത്വഎ ഡകേഡടുത്ത ഒരു ഭരണ
സഎവനിധഡനമഡയനിരുന്നെനികല നനിങളഡടെ കേഡലത്തയ് കകേരളഎ കേണതയ്? എന്നെനിടയ് ഇകപഡള്
നനിങള് ഏതയ് അരത്ഥത്തനിലഡണയ് ഇന്നെഡത്ത ഇടെതുപക്ഷ ജനഡധനിപതഖ്യമുന്നെണനിഡയ
വനിമരശനിക്കഡന വരുന്നെതയ്?  ഇടെതുപക്ഷ ജനഡധനിപതഖ്യമുന്നെണനിക്കയ്   വഖ്യകമഡയ ഒരു
കപഡലലീസയ്  നയമുഡണന്നെയ്  മുഖഖ്യമനനി  പ്രസഡവനിച,  ഇഗൗ  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  പ്രഖഖ്യഡപനിച.
ജനങളമഡയനി  സഗൗഹൃദഎ  വചപുലരത്തുന്നെ  കപഡലലീസയ്,  ജനങഡള  ആക്രമനിക്കഡനുഎ
ഡകേഡഡന്നെഡടുക്കഡനുഎ  അകേഡരണമഡയനി  മരദ്ദനിക്കഡനുമല  മറനിചയ്,  അവരുഡടെ  സുരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തഡന നഡടെനിഡന്റെ ക്രമസമഡധഡന പരനിപഡലനഎ ഉറപ്പുവരുത്തഡന നഡടെനിഡന്റെയഎ
അതുവഴനി ജനങളഡടെയഎ കേഡവലഡളഡയനിട്ടുള്ള പ്രവരത്തനമഡണയ് കകേരളത്തനിഡല കപഡലലീസയ്
നടെകത്തണഡതന്നെഡണയ്  ഇഗൗ  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  പ്രഖഖ്യഡപനിത  കേഡഴ്ചപഡടെയ്.  അതനില്
ഉറചനനിനഡകേഡണഡണയ്  ഇഗൗ  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  മുകന്നെഡട്ടു  കപഡകുന്നെതയ്.  സഡധഡരണക്കഡരഡന്റെ
തഡല്പരഖ്യങള്ക്കനുസൃതമഡയനി പ്രവരത്തനിചഡകേഡണനിരനിക്കുന്നെ, അവഡന്റെ ഹൃദയസന്ദനഎ
ഉള്ഡക്കഡള്ളഡന  കേഴനിയന്നെ  ഇഗൗ  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന  സഎബന്ധനിചയ്  വളഡര  കൃതഖ്യതകയഡടുകൂടെനി
ഇവനിഡടെ പ്രശ്നപരനിഹഡരമുണഡകുഡമനള്ള കേഡരഖ്യത്തനില് തരക്കമനില. കേഡരണഎ മണ്ണനിഡന്റെ
ഗന്ധമറനിയന്നെ സരക്കഡരഡണനിതയ്;  ഡതഡഴനിലഡളനിയഡടെ ഹൃദയത്തുടെനിപയ്  മനസനിലഡക്കുന്നെ
സരക്കഡരഡണനിതയ്.     

"ദഡരനിദ്രഖ്യഡമനള്ളതറനിഞ്ഞെവരകക്ക

പഡരനില് പരകക്ലശവനികവകേമുള"

എന്നെയ് പഡടെനിയതയ്  കുഞ്ചേനനമഖ്യഡരഡണയ്.   അങഡന മണ്ണനില് കേഷതയനുഭവനിക്കുന്നെ
അവശവനിഭഡഗത്തനിഡന്റെ  ഹൃദയസന്ദനഎ  ഉള്ഡക്കഡണയ്  വരുഎനഡളകേളനില്  അവകരഡഡടെഡപഎ
നനിനഡകേഡണയ്  പ്രവരത്തനിക്കഡന  ഇഗൗ  സരക്കഡരനിനയ്  കേഴനിയഎ.   എവനിഡടെ  ജനങള്
വനികമഡചേനത്തനിനുകവണനി  സത്വഡതനഖ്യത്തനിനുകവണനി  അവകേഡശ  സഎരക്ഷണത്തനിനുകവണനി
കപഡരഡടുനകവഡ അവകരഡഡടെഡപഎ നനില്ക്കഡന ഇഗൗ ഗവണ്ഡമന്റെനിനയ്  കേഴനിയഎ.  

"എങ്ങു മനുഷഖ്യനയ് ചേങല സകേകേളനിലഡങന 

ഡഡകേയകേള് ഡനഡനലീടുകേയഡഡണകങഡ മരദ്ദന

മവനിഡടെ പ്രഹരഎ വലീഴുമഡതഡന്റെ പുറത്തഡകുന.”

ഇതയ്  എന. വനി. കൃഷ്ണവഡരഖ്യരുഡടെ വരനികേളഡണയ്. 

മനി  .   സലീക്കര: .........പ്ലൈലീസയ് കേണ്ക്ലൂഡെയ്..... പ്ലൈലീസയ് കേണ്ക്ലൂഡെയ്...
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ശലീ  .    എഎ  .    രഡജകഗഡപഡലന  : സര, പഡവഡപട  മനുഷഖ്യര,  അവശവനിഭഡഗഎ,
പഡരശത്വവല്ക്കരനിക്കഡപടവര പലീഡെനമനുഭവനിക്കുന്നെ ഘടത്തനില് അതനിഡന പ്രതനികരഡധനിക്കഡന
അവകരഡഡടെഡപഎ  നനില്ക്കഡന  അവരുഡടെ  കേണ്ണലീഡരഡപഡന  ഇഗൗ  സരക്കഡര  എനമുണഡകുഎ.
പണനിഡയടുക്കുന്നെ  ഡതഡഴനിലഡളനികേളഡടെയഎ  കൃഷനിക്കഡരുഡടെയഎ  സമൂഹത്തനിഡല  സമസ
വനിഭഡഗഎ ജനങളഡടെയഎ ഹൃദയസന്ദനഎ ഉള്ഡക്കഡണയ് നഡടെനിഡന്റെ സമഗ വനികേസനവഎ
ജനകക്ഷമവഎ  മുനനനിരത്തനി  ഇഗൗ  സരക്കഡര  മുകന്നെഡടയ്  കപഡകുഎ.   'എല്.ഡെനി.എഫയ്.'
എന്നെ ഇഗൗ ജനകേലീയ അശത്വഡത്ത പനിടെനിചഡകേടഡന ആരുണനിവനിഡടെ എന്നെഡണയ് ഞെങള്
കചേഡദനിക്കുന്നെതയ്.  ഇഗൗ  സരക്കഡര  മുകന്നെഡട്ടു  കുതനിക്കുകേ  തഡന്നെ  ഡചേയ്യുഡമന്നെയ്
പറഞഡകേഡണയ് നനിരത്തുന.  

ശലീ  .    എല്കദഡസയ്  കുന്നെപനിള്ളനി:  ബഹുമഡനഡപട  സലീക്കര,  ഞെഡന  ഈ
ധനഡഭഖ്യരത്ഥനകേഡള  എതനിരക്കുന.  തമഡനൂര  ഡകേ.എസയ്.ആര.ടെനി.സനി.  ബസയ്  കസ്റ്റഷന
ഇകപഡള്  ഡചേന്നെയ്  കനഡക്കനിയഡല്  ഭഡരഗ്ഗവലീനനിലയമഡഡണനഎ  രണഡഎ  നനിലയനില്
മുഴുവന എലനികേളമഡഡണന്നെയ് ശലീ.  വനി.  അബ്ദുറഹനിമഡന സഎസഡരനിചകപഡള് പറഞ.
ഈ  എലനികേഡളലഡഎ  ഒരു  വരഷഎഡകേഡണയ്  ഉണഡയതഡണയ്.  സത്വരഗ്ഗഡലയമഡയനിരുന്നെ
തമഡനൂര  ഡകേ.എസയ്.ആര.ടെനി.സനി.  ബസയ്  കസ്റ്റഷന  ഇന്നെയ്  ഭഡരഗ്ഗവലീനനിലയമഡക്കനി
മഡറനിഡയനള്ളതഡണയ് ഇടെതുപക്ഷത്തനിഡന്റെ ഏറവഎ വലനിയ കനടഎ.  അതുതഡന്നെയഡണയ്
യ.ഡെനി.എഫ യ്.-ഉഎ,  എല്.ഡെനി.എഫയ്.-ഉഎ  തമനിലള്ള  കനടത്തനിഡന്റെ  വഖ്യതഖ്യഡസഎ.
സനി.പനി.ഐ.(എഎ)-ഡന്റെ നവ കകേരള മഡരചയ്  2016  ഡഫബ്രുവരനി  15-നയ്  തനിരുവനനപുരഎ
ശഎഖഎമുഖഎ  ബലീചനില്  അവസഡനനിചകപഡള്  ജഡഥഡ  കേഖ്യഡപ്റന  സനി.പനി.ഐ.(എഎ)
കപഡളനിറയ്  ബപ്യൂകറഡ  അഎഗഎ  സഖഡവയ്  പനിണറഡയനി  വനിജയന  യഡത്രഡവനിജയത്തനിഡന്റെ
ലഹരനിയനില് ഒരു പ്രഡവനിഡന പറത്തനി.  ആ പ്രഡവയ് ഒരടെനികപഡലഎ കുതനിക്കഡനഡകേഡഡത
നനിലഎഡപഡത്തനി.  വരഡന  കപഡകുന്നെ  ദരനത്തനിഡന്റെ  ദസ്സൂചേനയഡഡണന്നെയ്  എലഡവരുഎ
അതനിഡന  പ്രവചേനിച.  അഡത,  എല്.ഡെനി.എഫയ്.  അധനികേഡരത്തനില്  വന.   ബഹുമഡനഡപട
മുഖഖ്യമനനി,  അങയ് പറത്തനിയ ആ പ്രഡവഡണയ് ഈ ഗവണ്ഡമന്റെയ്.  ദസ്സൂചേന കപഡഡല
ഈ  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  കമയയ്  25-നയ്  ഒരു  വരഷഎ  തനികേയകമഡള്  ഒരടെനി  കപഡലഎ
പറക്കുവഡനുഎ  കുതനിക്കുവഡനുമഡകേഡഡത  തറയനില്  കൂപ്പുകുത്തനികേനിടെക്കുന്നെ  കേഡഴ്ചയഡണയ്
കേഡണഡന കേഴനിയന്നെതയ്. എന്തുഡകേഡണഡണയ് ആ പ്രഡവനിനയ് പറക്കഡന കേഴനിയഡത്തഡതന്നെയ്
അറനിയഡകമഡ?  അതനിഡനക്കുറനിചയ്  ഞെഡന  പറയഡഎ.  പ്രഡവനിഡന്റെ  കേഡലകേള്  ആകരഡ
ബന്ധനിചനിരനിക്കുന.  അതനിഡന്റെ ചേനിറകുകേള് അങയഡടെ സകേകേളനില് അമരന തളരന്നെനിരുന.
ഈ  ഗവണ്ഡമന്റെനിനയ്  പറനിയ  വലീഴ്ചയഎ  അതുതഡന്നെയഡണയ്.  അങയ്  മനനിമഡരുഡടെ  കേഡലകേള്
കൂടനിഡക്കടനി,  ഉകദഖ്യഡഗസരുഡടെ  ചേനിറകുകേള് തളരത്തനി,  ഏകേഡധനിപതഖ്യ  സശലനിയനില്
വഡക്കുകേള്  ഡകേഡണയ്  അസഎ  ഡതഡടുത്തു,  സകേഡതഡടുന്നെഡതഡഡക്കയഎ  നനിലഎ  ഡപഡത്തുകേയഎ
നനിലവനിടുകേയഎ ഡചേയ്യുന.  ബഹുമഡനഡപട മുഖഖ്യമനലീ,  അകങയയ് കേണകേശനനിയഡഡണന്നെഡണയ്
എനനിക്കയ്  കതഡനന്നെതയ്.  കേണകേ  ശനനി  ഡകേഡകണകപഡകൂഡവന്നെഡണയ്  കജഖ്യഡതഖ്യനഡര
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പറയന്നെതയ്.  ഇതുമൂലഎ  തഡഡഴപറയന്നെ  കദഡഷങള്  ഉളവഡകുഡമനള്ളതയ്  ഉറപകല?
വലീഴ്ച,  മകനഡകവദന,  ഡതഡഴനില് വനിട്ടുനനില്ക്കുകേ,  ധനനഷഎ,  കതഡല്വനി,  ഭരണ പരഡജയഎ,
മഡനഹഡനനി, സലീകേള്ക്കുഎ കുടനികേള്ക്കുഎ നഡടനില് ജലീവനിക്കഡന പറഡത്ത അവസ, ഡകേഡടെനിയ ജല
ദഗൗരലഭഖ്യഎ,  ക്രനിമനിനല് കകേസ്സുകേള് ഡപരുകേല്,  മനനിമഡര  അലസനഡരഡകുകേ,  മണനി
ഡകേണനിയഡകുകേ,  ഡബഹ്റ  രഡജനി  വയഡതനിരനിക്കുകേ,  ഡെനി.ജനി.പനി.  ഇലഡതനിരനിക്കുകേ,
സുപ്രലീഎകകേഡടെനിതനിയനില്  കകേസയ്  കതഡല്ക്കുകേ,  ജനഎ  സരക്കഡരനിനയ്  എതനിരഡകുകേ,
മുഖഖ്യമനനി  കതഡന്നെനിയതയ്  പറയകേ,  എടെഡ  കപഡകടെഡ  വനിളനി  ഉണഡകുകേ,  ചേനിരനിക്കഡന
കേഴനിയഡഡത  വരുന്നെ അവസ,  അലസത,  അഹങഡരഎ   എന്നെനിവയഡണയ്  ഇതനിഡന്റെ
പ്രധഡന ലക്ഷണങള്. ഇതനിനയ് പ്രതനിവനിധനിയണയ്.  ഇഡതഡഡക്ക തല്ക്കഡലകത്തഡക്കങനിലഎ
തരണഎ  ഡചേയ്യണഡമങനില്  ചേനില  പ്രതനിവനിധനികേള്  കൂടെനി  പറയകേയഡണയ്.  ശനനിയഡഴ്ച
ഉപവസനിക്കണഎ,  ഇരുമനിഡന്റെ കമഡതനിരഎ കേയ്യനില് ധരനിക്കണഎ,  മനനി മണനിക്കയ് അതനിഡന്റെ
ആവശഖ്യമനില  ഇരുമനിഡന്റെ  തഡകക്കഡല്  കൂടഎ  കേയ്യനില്  പനിടെനിചഡല്  മതനി,  പ്രതനിപക്ഷഡത്ത
കകേള്ക്കുകേ.  കചേഡദഖ്യങള്ക്കയ് വഴങ്ങുകേ,  ഭരണ കേഡരഖ്യങളനില് ശദനിക്കുകേ,  കകേഡടെതനി
വനിധനി മഡനനിക്കുകേ,  നലതയ് ചേനിനനിക്കുകേ,  ഡകേഎസയ്.യ./യത്തയ് കകേഡണ്ഗസയ്/  യ.ഡെനി.എഫയ്.
സമരങഡള  അടെനിചമരത്തഡതനിരനിക്കുകേ,  ഉകദഖ്യഡഗസനഡഡര  മുഖവനിലയ്ഡക്കടുക്കുകേ
തുടെങനിയവയഡണയ്. നഡട്ടുഭഡഷയഡടെ ആധുനനികേ പനിതഡവഡയ ശലീ. എഎ. എഎ. മണനിഡയ
ബഹുമഡനഡപട  മുഖഖ്യമനനി  ചുമക്കുന്നെതയ്  ഈ  കേണകേശനനി  ഡകേഡണഡണയ്.
സുപ്രലീഎകകേഡടെതനി തള്ളനിപറഞ്ഞെ ശലീ.  കലഡകേയ് നഡഥയ്  ഡബഹ്റഡയ മുഖഖ്യമനനി തഡങ്ങുന്നെതുഎ
ശലീ. ടെനി. പനി. ഡസനകുമഡറനിഡന തല്സഡനത്തയ് നനിയമനിക്കഡത്തതുഎ ഈ കേണകേശനനി
ഡകേഡണഡണയ്.  മറ്റു  മനനിമഡരുഡടെ  ഉപകദശഎ  കതടെഡഡത  കൂടുതല്  ഉപകദശകേനഡഡര
വയ്ക്കുന്നെതുഎ  ഈ  കേണകേശനനിഡകേഡണഡണയ്.  ഡെനി.ജനി.പനി.  ആരഡഡണന്നെയ്  പ്രതനിപക്ഷ
കനതഡവയ്  ശലീ. രകമശയ് ഡചേന്നെനിത്തല കചേഡദനിചകപഡള് മുഖഖ്യമനനി മറുപടെനി പറയഡത്തതയ്
ഈ കേണകേശനനിഡകേഡണഡണയ്.  ജനിഷ്ണു പ്രകണഡയനിയഡടെ അമ മഹനിജഡയ ഡെനി.ജനി.പനി.
ഓഫലീസനിനയ്  സമലീപഎ  വലനിചനിഴചതയ്  ഈ കേണകേശനനിഡകേഡണഡണയ്.  മൂന്നെഡര  ഒഴനിപനിക്കലനില്
കൂട്ടുത്തരവഡദനിത്തഎ  നഷഡപട  മനനിസഭയനില്  ഭനിന്നെഡഭനിപ്രഡയഎ  ഉണഡയതയ്  ഇഗൗ
കേണകേശനനിഡകേഡണഡണയ്.   സനി.പനി.ഐ.  സഎസഡന  ഡസക്രടറനി  ബഹുമഡനഖ്യനഡയ
കേഡനഎ  രഡകജന്ദ്രന കേറക്കനിഡയറനിഞ്ഞെ മുതലഡളനിത്ത സശലനി  തകേരക്കല് സുദരശന
ചേക്രത്തനില്  മുഖഖ്യമനനി  നനിലഎപരനിശഡയതുഎ  ഈ  കേണകേശനനിഡകേഡണഡണയ്.  വഖ്യവസഡയ
വകുപനിലഡണയ്  ആദഖ്യമഡയനി  ഈ  കേണകേശനനി  പനിടെനിഡപടതയ്.  ഒരു  വരഷഎ  ഡകേഡണയ്
വഖ്യവസഡയ  വകുപനിനയ്  എനയ്  കനടമഡണുണഡക്കനിയതയ്?  വഖ്യവസഡയ  വകുപനിനയ്
ആഡകേക്കൂടെനി ഉണഡയ കനടഎ ഒരു വരഷത്തനിനുള്ളനില് ശലീ. ഇ. പനി. ജയരഡ ജന രഡജനി
വചഡവന്നെതുമഡത്രമഡണയ്.  തഡന്നെ വഖ്യവസഡയ വകുപനില് നനിനഎ മഡറണഡമന്നെയ് ചേനില
മഡഫനിയകേള് ആവശഖ്യഎ ഉന്നെയനിചനിരുനഡവന്നെഡണയ് ശലീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഡജന അന്നെയ്
ഇവനിഡടെ  പറഞ്ഞെതയ്.  ആരഡണയ്  ഈ മഡഫനിയഡയന്നെയ്  അറനിയഡണ?  ശലീ.  ഇ.  പനി.
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ജയരഡജകനഡടെയ് രഡജനി വയഡന പറഞ്ഞെതയ് ബഹുമഡനഡപട മുഖഖ്യമനനിയഡണയ്.  പഡരടനി
സഎസഡന ഡസക്രകടറനിയറനില് ശലീ. ഇ. പനി. ജയരഡ ജന കുറസമതഎ നടെത്തനിഡയന്നെയ്
പറഞ്ഞെതയ്  സനി.പനി.ഐ.(എഎ)  സഎസഡന  ഡസക്രടറനി  ശലീ.  കകേഡടെനികയരനി
ബഡലകൃഷ്ണനഡണയ്.  അകപഡള്  ബഹുമഡനഡപട  മുഖഖ്യമനനിയഎ  ശലീ.  കകേഡടെനികയരനി
ബഡലകൃഷ്ണനുമഡകണഡ  ഈ  മഡഫനിയഡക്കഡര.  പഡക്ഷ  ശലീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഡജകനഡടെയ്
ഡചേയതയ് നലീതനികകേടെഡണയ്. എനനിക്കയ് വളഡര ഇഷമുള്ള ഒരഡളഡണയ് ശലീ. ഇ. പനി. ജയരഡജന.
കേഡരണഎ  പതനിനഞ്ചേയ്  വരഷമഡയനി  പൂടനിക്കനിടെന്നെ  ഡപരുമഡവൂര  റകയഡണ്സനിഡല
ഡതഡഴനിലഡളനികേളഡടെ കുടെനിശനികേ ഡകേഡടുത്തുതലീര ക്കഡഡമന്നെയ് പറഞ്ഞെയ് ഉറപ്പുനല്കേനിയ ആളഡയനിരുന
പഡവഎ ജയരഡജന സഖഡവയ്.  ബന്ധുക്കഡള നനിയമനിചതനിനയ് ശലീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഡജനയ്
മഡത്രകമ കുറമുള.  അന്നെയ് പതനിനകഞ്ചേഡളഎ ബന്ധുക്കഡളയഡണയ് സനി.പനി.ഐ. (എഎ)
കനതഡക്കള് നനിയമനിചതയ്.  ശലീ.  ഇ.പനി.  ജയരഡജഡന്റെ ബന്ധുക്കഡളഡഴനിഡകേ എലഡവരുഎ
ഇകപഡള്  തുടെരുന്നെതയ്  നലീതലീകേരനിക്കഡകമഡ?  ഈ  സരക്കഡര  അധനികേഡരത്തനില്
വന്നെതനിനുകശഷഎ 13 വഖ്യവസഡയങള് ലഡഭത്തനിലഡഡയന്നെഡണയ് ബഹുമഡനഡപട മനനി
പറയന്നെതയ്.  ഒരു വരഷഡത്ത ഓഡെനിറയ് കപഡലഎ നടെത്തനിയനിടനിലഡത്ത സഡപനത്തനില്
കേണക്കനിഡല  കേള്ളക്കളനികേള്  ഡകേഡണ്ടുമഡത്രമഡണയ്  ലഡഭത്തനിലഡഡണന്നെയ്  പറയന്നെതയ്.
കേയര  കമഖല  തകേരന്നെടെനിഞ  കേനിടെക്കുകേയഡണയ്.  വഡചേകേമടെനി  മഡത്രമഡണയ്  കേയര
കമഖലയനില് നടെക്കുന്നെതയ്. വരഷഎ മുഴുവന കേശുവണനി ഡതഡഴനിലഡളനികേള്ക്കയ് ഡതഡഴനില്
ഡകേഡടുക്കുഡമന്നെഡണയ്  പ്രഖഖ്യഡപനിചതയ്.  പഡക്ഷ ഇകപഡള് അതയ്  അടെചപൂടനിയനിടനിരനിക്കുകേയഡണയ്.
ബഹുമഡനഡപട  മതഖ്യബന്ധനവഎ  ഹഡരബര  എഞ്ചേനിനലീയറനിഎഗഎ  കേശുവണനി  വഖ്യവസഡയവഎ
വകുപ്പുമനനി  ശലീമതനി  കമഴനിക്കുടനി  അമയ്ഡക്കതനിഡര  10.34 കകേഡടെനി  രൂപയഡടെ
അഴനിമതനി കകേസഡണയ് ഉണഡയതയ്. സഭയനില് ബഹുമഡനഡപട വനി. ഡെനി. സതലീശനഡണയ്
ആകരഡപണഎ  ഉന്നെയനിചതയ്.  വനിജനിലനസനിഡനഡക്കഡണയ്  അകനത്വഷനിപനിചയ്  ശലീമതനി  കമഴനിക്കുടനി
അമഡയ  രക്ഷനിക്കുകേയഡണയ്  ഈ  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  ഡചേയതയ്.  ഡചേറുകേനിടെ  വഖ്യവസഡയ
സഎഘടെനയഡയ കകേരള കസ്റ്ററയ്  എസയ്.എഎ.ഇ.ഒ.-ഡയ അടനിമറനിചയ്  ശലീ.  വനി.ഡകേ.സനി.
മമതയ് കകേഡയയഡടെ കനതൃതത്വത്തനിലള്ള ഡകേ.എസയ്.എസയ്.ഐ.-ഡയ കുടെനിയനിരുത്തുവഡന
നടെത്തുന്നെ  ശമഎ  അഴനിമതനി  ലക്ഷഖ്യഎവചഡകേഡണ്ടുള്ളതഡണയ്.  അതനിഡനക്കുറനിചയ്  മുനപുള്ളവര
സഎസഡരനിചഡവനള്ളതുഡകേഡണയ്  ആ  വനിഷയത്തനികലയയ്  കേടെക്കുന്നെനില.   സവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി ശലീ. എഎ. എഎ. മണനിഡയക്കുറനിചഎ സവദദ്യുതനി വകുപനിഡനക്കുറനിചഎ ഒനഎ
പറയന്നെനില.

മനി  .   സലീക്കര:  അകങയയ് അനുവദനിച സമയഎ കേഴനിഞ.

ശലീ  .   എല്കദഡസയ് കുന്നെപനിള്ളനി: സര , നഡടുഎ കമടുഎ വൃക്ഷങളഎ മൃഗങളഎ ഒനഎ
കവണഡഡയനഎ കേഡടനില് മകറ പണനിയഡഡണനഎ പറയന്നെ ഈ ഗഡമവഡസനി അതനിരപനിള്ളനി
പദതനി  നടെപനിലഡക്കുഡമന്നെയ്  പറയകമഡള് മനനിസഭയനിഡല  സനി.പനി.ഐ.  മനനിമഡര
അതനിഡനതനിരകല?  കൂട്ടുത്തരവഡദനിത്തമനിലഡഡതയഎ  വഡയനില്  കതഡന്നെനിയതയ്  വനിളനിച
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പറയകേയഎ ഡചേയ്യുന്നെ ശലീ. എഎ. എഎ. മണനിക്കയ് മൂക്കുകേയര ഇടെഡനുള്ള സമയഎ അതനിക്രമനിച.
സനി.പനി.ഐ.  (എഎ)  സഎസഡന  ഡസക്രകടറനിയറയ്  തഡക്കലീതയ്  നല്കേനിഡയങനിലഎ
അതനിനുകശഷമുള്ള ശലീ. എഎ. എഎ. മണനിയഡടെ പ്രസഡവനകേള് സഎസഡരമനിലഡത്തതുഎ
പദവനിക്കയ്  കയഡജനിചതുമലഡഡയന്നെയ്  ഡതളനിയനിക്കുകേയഡണയ്.  സവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി
മണനിയഡശഡകനഡടെയ്  വഖ്യകനിപരമഡയ  എതനിരപയ്  നമുക്കഡരക്കുഎ  ഇല.  അങയഡടെ
സഎസഡര ശൂനഖ്യമഡയ വഡക്കുകേകളഡടെഡണയ് എതനിരപയ്.  അതുഡകേഡണയ് മഡത്രമഡണയ് അങയ്
സവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനിയഡയനിരനിക്കുകമഡഴുഎ  സവദദ്യുതനിയഡടെ  ഉപകഭഡകഡക്കളഡയനി
ഞെങള്  തുടെരുന്നെതയ്.  നനിയമസഭയഡടെ  അറുപതഡഎ  വഡരഷനികേകത്തഡടെനുബന്ധമഡയനി
ചേരനിത്രമുറങ്ങുന്നെ പഴയ നനിയമസഭഡ ഹഡളനില് ഡപഡരനിഞ്ഞെ ചൂടെനിലഎ ആവനിയനിലഎ ഒരു
ശലീതലീകേരണ  യനഎകപഡലഎ  ഇലഡഡത  സഭ  ഒന്നെടെങഎ  ഇരുന്നെതയ്  അങകയഡടുള്ള
പ്രതനികഷധമഡയനിട്ടുകൂടെനിയഡഡണനള്ളതയ്  അങയ്  മനസനിലഡക്കണഎ.  ഞെഡന  ചുരുക്കുകേയഡണയ്.
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനിക്കയ് ഒരു ഉപകദശഎ കൂടെനി,  സവദദ്യുതനി മൂലമുണഡകുന്നെ തലീയനില്
ഡവള്ളഎ ഒഴനിചയ് അണയഡന ശമനിക്കരുതയ്.  അതയ് വന അപകേടെത്തനിനുഎ അവനവഡന്റെ
തഡന്നെ നഡശത്തനിനുഎ ഇടെയഡക്കുഎ.  അങയഡടെ നഡവനിനുഎ കൂടെനികവണനി പറയകേയഡണയ്.
രഡമഡയണഎ എഴുതനിയതയ് വഡലലീകേനിയഡണയ്.   വഡലലീകേനി സനഖ്യഡസനിയഡകുന്നെതനിനുമുനപയ്
ഒരു കവടെനഡയനിരുന.  ദനിവസവഎ കവടയ്ക്കുകപഡയനി മഡനനിഡനയഎ മൃഗങഡളയഎ പനിടെനിച
ഡകേഡണ്ടുവരുഎ. ഇതനിഡന്റെ പഡപഭഡരഡമലഡഎ നലീ കൂടെനി പങയ് വയനികലഡയന്നെയ് ഒരു ദനിവസഎ
ഭഡരഖ്യകയഡടെയ് കചേഡദനിച.  ഭഡരഖ്യ പറഞ 'തഡന തഡന നനിരനരഎ ഡചേയ്യുന്നെ കേരമങള്
തഡന തഡന തഡന്നെ അനുഭവനിചലീടെണഎ'.  ഇവനിഡടെ മനനിമഡരുഎ മനനിസഭയഎ ഡചേയ്യുന്നെ
പഡപങള്  അനുഭവനികക്കണതയ്  പഡവഡപട  ജനങളഡണയ്.   അതുഡകേഡണയ്  ഈ
കശഡകേത്തനില് ഒരു മഡറമുണയ്. 'ഗവണ്ഡമന്റെയ് നനിരനരഎ ഡചേയ്യുന്നെ കേരമങള് പഡവഎ
ജനങള് തഡന്നെ അനുഭവനിചലീടെണഎ'.  ഞെഡന ചുരുക്കുന.  

വഖ്യവസഡയവഎ  കസഡരട്സുഎ  യവജനകേഡരഖ്യവഎ  വകുപ്പുമനനി  (ശലീ  .    എ  .    സനി  .
ഡമഡയലീന  ):  സര,  ബഹുമഡനഡപട  പതനിനഞ്ചേയ്  അഎഗങളഡണയ്  ഈ  ചേരചയനില്
പഡങടുത്തതയ്.  ചേരചയനില് ഉന്നെയനിച  ക്രനിയഡത്മകേമഡയ എലഡ നനിരകദ്ദശങഡളയഎ സത്വഡഗതഎ
ഡചേയ്യുകേയഡണയ്.  കകേരളത്തനിഡല   വഖ്യവസഡയ  കമഖല  അഭനിവൃദനിഡപടെണഡമനള്ള
ഡപഡതുകേഡഴ്ചപഡടെയ്  ഈ  ചേരചയനില്  എലഡ  അഎഗങളഎ  ഉയരത്തുകേയണഡയനി.
ഇടെത്തരഎ-വനകേനിടെ വഖ്യവസഡയങളഎ സൂക്ഷ്മ  ഡചേറുകേനിടെ  സഎരഎഭങളഎ പരമരഡഗത
വഖ്യവസഡയങളമടെങ്ങുന്നെതഡണയ് കകേരളത്തനിഡന്റെ വഖ്യവസഡയ സഎരഎഭങള്. ഈ വഖ്യവസഡയ
സഎരഎഭങഡള  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കഡനുഎ  സുതഡരഖ്യമഡയഎ  അഴനിമതനിരഹനിതമഡയഎ
മുകന്നെഡട്ടുഡകേഡണ്ടുകപഡകേഡനുഎ  പ്രതനികൂലകേഡലഡവസയനിലഎ  സഡമത്തനികേമഡയഎ  ഡടെകകഡളജനി
നല്കേനിയഎ സഹഡയനിക്കഡനുഎ  അതനിഡന്റെ മഡകനജയ് ഡമന്റെയ് സഎവനിധഡനഎ ശകനിഡപടുത്തഡനുമഡണയ്
ഗവണ്ഡമന്റെയ്  ശമനിചതയ്.  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങകളഡടെയ്  കകേന്ദ്രഗവണ്ഡമന്റെയ്
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സത്വലീകേരനിക്കുന്നെ സമലീപനഎ  ഇവനിഡടെ  മനിക്കവഡറുഎ അഎഗങള് സൂചേനിപനിക്കുകേയണഡയനി.
കകേന്ദ്ര ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങളഡടെ   യണനിറ്റുകേള് വനിറഴനിക്കഡനുള്ള സമലീപനഎ
സത്വലീകേരനിക്കുകമഡള്, അതനില്നനിനഎ വഖ്യതഖ്യസമഡയനി ഡപഡതുകമഖലഡയ സഎരക്ഷനിക്കഡനുള്ള
നടെപടെനികേളഡണയ്  കകേരളത്തനിഡല  ഇടെതുപക്ഷ  ജനഡധനിപതഖ്യമുന്നെണനി  ഗവണ്ഡമന്റെയ്
സത്വലീകേരനിക്കുന്നെതയ്.  അത്തരഡമഡരു ബദല് സമലീപനഎ സത്വലീകേരനിചതനിഡനത്തുടെരന്നെഡണയ്
കകേരളത്തനിഡല  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങള്  ഡമചഡപട  അവസയനികലയയ്  പടെനിപടെനിയഡയനി
വളരനഡകേഡണനിരനിക്കുന്നെതയ്.  നഡല്പതയ്  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങളഎ  ലഡഭകേരമഡയനി
എഡന്നെഡരു അവകേഡശവഡദഎ ഇവനിഡടെ ആരുഎ  ഉന്നെയനിചനില.  പകക്ഷ മുനകേഡലത്തുണഡയനിരുന്നെ
പ്രവണതകേഡള  തനിരുത്തഡന,  ഡതറഡയ  കേലീഴഴക്കങള്  ഇലഡതഡക്കഡന,  ഡതറഡയ
നടെപടെനികേള്  തനിരുത്തഡന,  വഖ്യവസഡയ  സഡപനങഡളക്കുറനിചയ്  പരനികശഡധനിക്കഡന,
വഖ്യവസഡയ  പുനരുദഡരണ  കബഡരഡെനിഡനഡക്കഡണയ്  ആവശഖ്യമഡയ  നനിരകദ്ദശങള്
ഉണഡക്കനിക്കഡന,  വഖ്യവസഡയ വനികേസനത്തനിനഡവശഖ്യമഡയ  സഗൗകേരഖ്യമുണഡക്കനിഡക്കഡടുക്കഡനുള്ള
ഒരു ബദല് ഈ ഗവണ്ഡമന്റെയ്  മുകന്നെഡട്ടുവചതനിഡന്റെ ഭഡഗമഡയനിടഡണയ്  ഡപഡതുകമഖലഡ
സഡപനങളനില്  അഭനിവൃദനി കേണ്ടുവരുന്നെതയ്.  റനിയഡബയ് മുകഖനയള്ള പരനിശമങള്
ഇകപഡഴുഎ  തുടെരുകേയഡണയ്.  ലഡഭത്തനിലഡയനി  എനമഡത്രമല,  131  കകേഡടെനി  രൂപ
നഷമുണഡയനിരുന്നെ കകേരളത്തനിഡല ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങളഡടെ നഷഎ ഈ വരഷഎ
71  കകേഡടെനി  രൂപയഡയനി  അതഡയതയ്  കനര  പകുതനിയഡയനി  കുറഞ.  അതയ്  എങഡനയഡണയ്
കേണക്കഡക്കനിയതയ്?  ഓഡെനിറയ്  കേഴനിഞ്ഞെനിടനിലകലഡഡയന്നെയ്  ബഹുമഡനഡപട  ഒരഎഗഎ  കചേഡദനിച.
ഇകന്റെണല്  ഓഡെനിറനികല?  അതുണഡകേഡത്തതനിഡന്റെ  പ്രശ്നങള്  കകേരളത്തനിലണയ്,
അതുള്ഡപഡടെ  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഡധനയയ്  വനികധയമഡക്കണഎ.  ഓഡെനിറയ്  കേഴനിയകമഡള്
കുറചകൂടെനി  സഡപനങള്  ലഡഭകേരമഡയ  അവസയനികലയയ്  വരുന്നെതനിഡന്റെ  ചേനിത്രഎ
അസഎബനിക്കുമുന്നെനില്  വയഡന  സഡധനിക്കുഡമന്നെഡണയ്  ഞെഡന  പ്രതലീക്ഷനിക്കുന്നെതയ്.  ഇവനിഡടെ
പതനികനഴയ്  സഡപനങള്  കേഴനിഞ്ഞെ  തവണഡത്തക്കഡള്  നഷഎ  കുറചഡകേഡണ്ടുവന്നെനിട്ടുണയ്.
എന്നെഡലഎ  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങളഡടെ  കേഡരഖ്യത്തനില്  കൂടുതല്  സൂക്ഷ്മതയഎ
ആസൂത്രണവഎ ആവശഖ്യമുഡണനതഡന്നെയഡണയ് ഗവണ്ഡമന്റെയ് കേരുതുന്നെതയ്.  അതനിഡന്റെ
ഭഡഗമഡയനിട്ടുള്ള  സകപഡരടഡണയ്  ഈ  ബജറനിലൂഡടെ  കകേരളത്തനിഡല  ഗവണ്ഡമന്റെയ്
മുകന്നെഡട്ടുവചനിട്ടുള്ളതയ്.  കേഴനിഞ്ഞെ  വരഷഡത്ത  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങള്ക്കുള്ള  ബജറയ്
വനിഹനിതഎ  100 കകേഡടെനി  രൂപയഡയനിരുന.  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങളഡടെ  സനിതനി
പുനരുദരനിക്കഡന,  അതനിനഡവശഖ്യമഡയ  ഡെനി.പനി.ആര.  തയ്യഡറഡക്കനിക്കഴനിഞ്ഞെഡല്,
കൃതഖ്യമഡയനി  സഹഡയഎ  നല്കേഡന  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  തയ്യഡറഡയതനിഡന്റെ   ഭഡഗമഡയനിടഡണയ്
270  കകേഡടെനി  രൂപ  നല്കേനി  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങഡള  സഹഡയനിക്കഡനുള്ള
ആശയഎ  ഈ ഗവണ്ഡമന്റെയ് മുകന്നെഡട്ടുവചതയ്.  ഒരുകേഡലത്തുമനിലഡത്ത വരദനവഡണയ്
വരുത്തനിയതയ്.  
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ഇവനിഡടെ  കകേന്ദ്ര ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങളഡടെ  വനിഷയഎ  ചേനില  ബഹുമഡനഡപട
അഎഗങള് സൂചേനിപനിക്കുകേയണഡയനി.  TELK   NTPC-യമഡയനി കജഡയനിന്റെയ് ഡവഞ്ചേത്വറഡയനിരുന.
NTPC-യഡടെ നല കപരയ് നമുക്കയ് ഗണഎ ഡചേയ്യുഡമന്നെയ് കേണക്കഡക്കനിയഡണയ് അന്നെഡത്ത
കകേന്ദ്രഗവണ്ഡമന്റുമഡയനി  ചേരച  ഡചേയയ്  അത്തരഡമഡരു  സമലീപനഎ  സത്വലീകേരനിചതയ്.
അതനിഡന  ഇടെതുപക്ഷഎ  കേഡണനിച  ഒരു  അബദമഡഡണഡന്നെഡഡക്ക  വനികശഷനിപനിക്കണകമഡ?
അന്നെയ് ആരഡയനിരുന  ഭരനിചനിരുന്നെഡതന്നെയ് കേഡണകണ?  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ഡമന്റെയ്  സത്വലീകേരനിക്കുന്നെ
ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങഡള കേഡയ്യഡഴനിയകേ എന്നെ പുതനിയ നയത്തനിഡന്റെ ഡകേടുതനികേളഡഡണന്നെയ്
കേണയ്,  അതനിഡനതനിഡര  ഒരുമനിചയ് നനില്ക്കഡന  ഈ സഭയയ് കേഴനിയകണ; അതയ് കകേരളത്തനിഡന്റെ
ഡപഡതുവനികേഡരമഡയനി  മഡറുകേയകല  കവണതയ്;  അത്തരഡമഡരു  സമലീപനത്തനികലയയ്
നമള് കപഡകേണഎ.  ഡടെല്ക്കനിനയ് ഒരു സപസകപഡലഎ ഇകപഡള് NTPC മുടെക്കുന്നെനില.
ഡടെല്ക്കനിഡന  സഹഡയനിക്കഡന  ഈ ഗവണ്ഡമന്റെയ്  നനില്ക്കുകേയഡണയ്.  ഡടെല്ക്കയ്  കുകറ
വരഷങള്ക്കുകശഷഎ ഈ വരഷഎ ലഡഭത്തനിലഡയനി. അതയ് അവനിടെഡത്ത ഡതഡഴനിലഡളനികേളഡടെയഎ
മഡകനജയ് ഡമന്റെനിഡന്റെയഎ   ആസൂത്രണത്തനിഡന്റെ  ഭഡഗമഡയനിടഡണയ്.  നല  പങയ്  വഹനിചതയ്
ഡതഡഴനിലഡളനികേളഡണയ്.  അത്തരഡമഡരു  സമലീപനഎ  ഡടെല്ക്കനിഡന്റെ  കേഡരഖ്യത്തനിലണഡയനി.
കകേഡഴനികക്കഡട്ടുള്ള സ്റ്റലീല് കേമനനിയഡയ SAIL (Steel Authority of India Limited) -ഉഎ
ആയനി   കജഡയനിന്റെയ്  ഡവഞ്ചേത്വറഡണയ്.  SAIL  ഒഴനിയഡന  നനില്ക്കുകേയഡണയ്.  അതനിഡന്റെ
ഭഡഗമഡയനി  ഉല്പഡദനഎ  നടെക്കുന്നെനില.  അതയ്  തുടെങ്ങുകമഡള് എനഡയനിരുന നമഡടെ
പ്രതലീക്ഷ?   ഇങഡന  കജഡയനിന്റെയ്  ഡവഞ്ചേത്വര  സഎരഎഭങള്  തുടെങഡന  എനനിക്കയ്
ആത്മവനിശത്വഡസമുഡണന്നെയ് അന്നെഡത്ത കകേന്ദ്രമനനിയഡയ ബഹുമഡനഖ്യനഡയ എ.  ഡകേ.  ആന്റെണനി
പ്രസഎഗനിചതയ്  നമഡടെ  ഓരമയനിലണയ്.  അത്തരഡമഡരു  സന്ദരഭത്തനിലഡണയ്  കൂടുതല്
വനികേസനത്തനിനുകവണനി  ഇത്തരഎ  കജഡയനിന്റെയ്  ഡവഞ്ചേത്വറുകേള് ആരഎഭനിചതയ്.  ഇകപഡള്
അതനില്നനിനഎ പനിനവലനിക്കുകേയഡണയ്  SAIL  ഡചേയ്യുന്നെതയ്.  മഡത്രമല,  പഡലക്കഡടുള്ള
ഇനസ്ട്രുഡമകന്റെഷന ലനിമനിറഡെയ്  എന്നെ സഡപനഡത്ത കജഡയനിന്റെയ്  ഡവഞ്ചേത്വറനില് നനിനഎ
ഒഴനിവഡക്കനി  വനില്ക്കഡന തലീരുമഡനനിച.  സഎസഡന ഗവണ്ഡമന്റെയ് ചേരച ഡചേയയ് അതയ്
ഏഡറടുക്കഡന  തലീരുമഡനനിചനിരനിക്കുകേയഡണയ്.   BHEL-ഡന്റെ   യണനിറയ്  അടെചപൂടഡനുഎ
വനില്ക്കഡനുഎ അവര നടെത്തുന്നെ പരനിശമങഡളക്കുറനിചയ് കേഡസരകഗഡഡെയ് എഎ.എല്.എ.
സൂചേനിപനിച.  ബഹുമഡനഡപട മുഖഖ്യമനനിയഎ  കേഡസരകഗഡഡെയ് എഎ.പനി.യഎ എഎ.പനി. മഡരുഡടെ
കകേഡണ്ഫറനസനില്  ഈ  വനിഷയഎ  കനരനിടയ്  ഉന്നെയനിചതഡണയ്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ഡമന്റെയ്
ഒഴനിവഡക്കുന്നെ  എലഡ  സഡപനങളഎ  പണഎ  ഡകേഡടുത്തയ്  തനിരനിഡചടുക്കുന്നെതനിനുള്ള
സഡമത്തനികേ സനിതനി നമുക്കുകണഡ? അക്കഡരഖ്യഎകൂടെനി പരനികശഡധനിക്കണഎ. അതനികനഡടെയ്
ഒരവഗണനയമനില.  ആ  സഡപനഎ  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനമഡയനി  തഡന്നെ
തുടെരണഡമനള്ള സമലീപനമഡണയ് നമള് സത്വലീകേരനിക്കുന്നെതയ്.

Hindustan Newsprint Limited-ഡനക്കുറനിചയ് ഈ സഭയകേത്തയ്  പറഞ്ഞെകലഡ?
HNL-നയ്  എലഡ  സഗൗകേരഖ്യവഎ  കസ്റ്ററയ്  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  ഡചേയഡകേഡടുക്കുകേയകല?
അസഎസ്കൃതവസ്തുക്കള്,  ഭൂമനി,  ഡവള്ളഎ  തുടെങനിയ  മറയ്  സഗൗകേരഖ്യങള്.  പകക്ഷ
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HNL  വനില്ക്കണഡമനള്ള  തലീരുമഡനഡമടുത്തുവരുന.  അതനിഡനതനിഡര  ഇവനിഡടെ
കയഡജനിപ്പുണഡയനി.  കകേന്ദ്രഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ   ഡെനിസയ്ഇനഡവസ്റ്റയ്ഡമന്റെയ്  നയഎ  നമഡടെ
സഎസഡനത്തയ്  ലഡഭകേരമഡയനി  പ്രവരത്തനിക്കുന്നെ  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങഡള
അപകേടെത്തനിലഡക്കുന്നെ ഒരു ഘടത്തനിലഡണയ് അതനിഡനതനിരഡയ ഡപഡതുവനികേഡരഎ എലഡ
വനിഭഡഗഎ  ഡതഡഴനിലഡളനി  സഎഘടെനകേളനില്നനിനഎ ഉയരനവകരണതയ്.  ആ  അരത്ഥത്തനില്
ഈ പ്രശ്നങഡള കേഡണണഡമന്നെഡണയ് വനിനയപൂരവ്വഎ എനനിക്കയ് അഭഖ്യരത്ഥനിക്കഡനുള്ളതയ്.

ഭഡരതയ്  എരത്തയ്  മൂകവഴയ്  ലനിമനിറഡെനിഡന  സഎബന്ധനിചയ്  ഇവനിഡടെ  പ്രകമയഎ
അവതരനിപനിചതുഎ  സബ്മനിഷന  ഉന്നെയനിചതുഎ  ബഹുമഡനഡപട  വനി.  എസയ്.  അചതഡനന്ദന
തഡന്നെയഡണയ്.   ഇത്തരഡമഡരു സമലീപനഎ തുടെരചയഡയനി സത്വലീകേരനിക്കണഎ. രഡജഖ്യരക്ഷഡ
ആവശഖ്യങള്ക്കുള്ള ഉപകേരണങള് നനിരമനിക്കുന്നെ സഡപനങള്കപഡലഎ  വനിറഴനിക്കഡന
കകേന്ദ്രഗവണ്ഡമന്റെയ് ഇകപഡള് തലീരുമഡനനിചനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  അത്തരത്തനിലള്ള സമലീപ
നത്തനികനഡടെയ്  ഈ സഭയകേത്തുള്ള ആരക്കുഎ കയഡജനിപ്പുണഡകുഡമന്നെയ് ഞെഡന കേരുതുന്നെനില.
അതയ്  കകേരളത്തനിഡന്റെ  ഒരു  ഡപഡതുവനികേഡരമഡയനി  ഉയരത്തനിഡക്കഡണ്ടുവരഡനഡകേണഎ.
ഞെഡന  മറയ്  വനിശദഡഎശങളനികലയയ്  കേടെക്കുന്നെനില.  ഇത്തരഡമഡരു  പശഡത്തലത്തനില്
കവണഎ കകേരളത്തനിഡല ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങള് സകേവരനിച ഈ കനടങഡള
കേഡണഡന  എന്നെ  വനിനയപൂരവ്വമഡയ  അഭഖ്യരത്ഥനയഡണയ്  എനനിക്കുള്ളതയ്.  ഞെഡന
കേഴനിഞ്ഞെ  കേഡലത്തനിഡന്റെ  കപഡസയ് റയ്കമഡരടത്തനികലയയ്   കപഡകേഡന  ആഗഹനിക്കുന്നെനില.
അത്തരഡമഡരു കവദനിയഡക്കനി ഇവനിടെഎ മഡറണഡമന്നെയ് ഞെഡന ഉകദ്ദശനിക്കുന്നെനില. എനഡണയ്
അന്നെയ്  നടെന്നെനിരുന്നെഡതന്നെയ്  എലഡവരക്കുമറനിയഡഎ.  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങഡള
സഎരക്ഷനിക്കുന്നെ നനിലപഡടെഡണയ് നമള് ഇക്കഡരഖ്യത്തനില് സത്വലീകേരനിചവരുന്നെതയ്. 

മലബഡര സനിമന്റെയ്സനിഡന്റെ അവസ നമുക്കറനിയഡമഡയനിരുന്നെകലഡ?  നല ലഡഭമുണഡക്കഡന
കേഴനിയന്നെ സഡപനമഡണയ്.  നല ബഡനഡെഡണയ്.  പകക്ഷ ഇടെക്കഡലത്തുണഡയ  വനിജനിലനസയ്
കകേസ്സുകേള് ഉള്ഡപഡടെയള്ള നനിരവധനി പ്രശ്നങള് മലബഡര സനിമന്റെയ്സനിഡന ആവശഖ്യത്തനിനയ്
അസഎസ്കൃതവസ്തുക്കള്  സഎഭരനിക്കഡന  കേഴനിയഡത്ത  പ്രതനിസന്ധനിയനികലയയ്  ഡകേഡണ്ടുകപഡയനി.
രണ്ടുമൂന്നെയ്  മഡസഎ  മലബഡര  സനിമന്റെയ്സയ്  അടെചപൂകടണ  അവസയണഡയനി.  അതയ്
നമുക്കയ്  നഷമുണഡക്കനി.  അതയ്  ഇകപഡള്  പൂരണ്ണകതഡതനില്  പ്രവരത്തനിക്കുകേയഡണയ്.
ദനിനഎപ്രതനി 2000 ടെണ് ഉല്പഡദനഎ മലബഡര സനിമന്റെയ്സനില് നടെക്കുന. അതയ് കനഡര
ഇരടനിയഡക്കഡനുള്ള പദതനിയഡണയ് മലബഡര സനിമന്റെയ്സയ് ഇകപഡള് ആകലഡചേനിക്കുന്നെതയ്.
4000  ടെണ്  ഉല്പഡദനകശഷനിയഡക്കനി  കകേരളത്തനിഡന്റെ  മഡരക്കറനില്  സജലീവമഡയനി
ഇടെഡപടുന്നെ,  സനിമന്റെനിഡന്റെ വനില വനകതഡതനില് വരദനിക്കുകമഡള് അതനില് ഇടെഡപടുന്നെ
ശകനിയഡയനി മലബഡര സനിമന്റെയ്സയ് മഡറഡന കപഡകുകേയഡണയ്. 

ഇതനിനുപുറഡമ,  KMML-ഡന്റെ  ലഡഭത്തനിഡനക്കുറനിചയ്  ഇവനിഡടെ  സൂചേനിപനിക്കുകേയണഡയനി.
KMML-ഡന്റെ  പനിഡഗ്മെന്റെയ്  ഉല്പഡദനകശഷനി  ഇകപഡള്  40,000  ടെണ്  ആണയ്.  അതയ്
60000  ടെണ്ണഡക്കനി  വരദനിപനിക്കഡന  നമുക്കയ്   സഡധനിക്കുഎ.  അതനിഡന്റെ  ഭഡഗമഡയനി
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ഉണഡകുന്നെ കേമനനിയഡടെ ലഡഭഎ മഡത്രമല,  ഡതഡഴനിലവസരങളഎ പ്രധഡനഡപടതഡണയ്.
ബഹുമഡനഡപട  ചേനില  അഎഗങള്  സൂചേനിപനിചതുകപഡഡല  നമഡടെ  ധഡതുമണല്
ഉപകയഡഗനിചയ് ഡപഡതുകമഖലയനില് ഒരു സഡപനഎ നലരലീതനിയനില് പ്രവരത്തനിക്കുകേയഡണയ്.
അതനില്  നമള്  അഭനിമഡനഎ  ഡകേഡള്ളണഎ.  അതനിഡന്റെ  ഉല്പഡദനകശഷനി  6000
ടെണ്ണഡയനി  വരദനിപനിക്കഡന സഡധനിക്കുന്നെ രലീതനിയനില്  450  കകേഡടെനി രൂപഡയങനിലഎ ഡചേലവയ്
വരുന്നെ  ഒരു  കപ്രഡജക്ടയ്  നടെപനിലഡക്കണഡമന്നെഡണയ്  ഉകദ്ദശനിക്കുന്നെതയ്.  നനിലവനിലള്ള
പ്ലൈഡന്റെനിഡന്റെ ഉല്പഡദനകശഷനി വരദനിപനിക്കഡനുള്ള പദതനികേള്ക്കുകവണനി  64  കകേഡടെനി
രൂപയഡടെ  കപ്രഡജക്ടനിനഡയള്ള  ഡെനി.പനി.ആര.  തയ്യഡറഡയനിഡക്കഡണനിരനിക്കുകേയഡണയ്.
ഇതനിനുപുറഡമ, ഇകപഡള് എല്.പനി.ജനി.-യനില് പ്രവരത്തനിക്കുന്നെ പ്ലൈഡന്റെയ് എല്.എന.ജനി.-യനികലയയ്
മഡറ്റുന്നെതനിനയ്  ആകറകേഡല്  കകേഡടെനി  രൂപയഡടെ  മഡറഡരു  കപ്രഡജക്ടുഎ  ഡകേ.എഎ.എഎ.എല്.-ല്
നടെപഡക്കുകേയഡണയ്. ഡകേ.എഎ.എഎ.എല്. അഭനിവൃദനിയനികലയയ്  വലീണ്ടുഎ കപഡകേഡന കേഴനിയന്നെ
അഭനിമഡനകേരമഡയ സഡപനമഡയനി മഡറുഡമന്നെഡണയ് ഞെഡന പ്രതലീക്ഷനിക്കുന്നെതയ്. 

സടെറഡനനിയഎ ഉല്പന്നെങളഡടെ ആഭഖ്യനര ഉപകയഡഗഎ  വരദനിചവരനികേയഡണയ്.
അതനിനയ്  കേയറ്റുമതനി  സഡധഖ്യതയണയ്.  ആധുനനികേ  സഡകങതനികേവനിദഖ്യ  ഉപകയഡഗനിചയ്
സടെറഡനനിയഎ കലഡഹഎ,  കലഡഹസങരങള്,  അകലഡയനികേള്, രഡസവസ്തുക്കള്  തുടെങനിയവ
ധഡതുമണലനില്  നനിനഎ  ഉല്പഡദനിപനിക്കഡന  കേഴനിയഎ.  അതനിനുകവണനിയള്ള സടെറഡനനിയഎ
കകേഡഎഡപ്ലൈകയ്  സഡപനിക്കഡന  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  ഉകദ്ദശനിക്കുന.  കകേരളത്തനിഡന്റെ  ഭഡവനി
വനികേസനത്തനിഡന്റെ  വഡതഡയനമഡയനി   ധഡതുമണലനിഡന  പ്രകയഡജനഡപടുത്തഡന  കേഴനിയണഎ.
ആ  രഎഗത്തയ്  എലഡവരുകടെയഎ  കയഡജനിപ്പുണഡകേണഡമന്നെയ്  അഭഖ്യരത്ഥനിക്കുകേയഡണയ്.
അമൂലഖ്യ  സമത്തഡയ  ധഡതുമണലനിഡന്റെ  ഖനനത്തനില്  വനഡപടുന്നെ  പ്രശ്നങളനില്
പ്രഡകദശനികേ  പ്രശ്നങഡള  അഡസയ്  ഡചേയ്യണഎ.  അകതഡഡടെഡപഎ   അമൂലഖ്യ  സമത്തയ്
പ്രകയഡജനഡപടുത്തഡന കേഴനിയന്നെ സനിതനിയണഡകേണഎ. അതനിനുള്ള കയഡജനിപ്പുണഡകേണഎ.
ധഡതുമണലനിഡന പ്രകയഡജനഡപടുത്തനി കകേരളത്തനിലള്ള ഡതഡഴനിലവസരങള് സൃഷനിക്കഡന
കേഴനിയന്നെ  സമലീപനഎ  എലഡവരുകടെയഎ  ഭഡഗത്തുനനിനണഡകേണഡമന്നെയ്  ഞെഡന
അഭഖ്യരത്ഥനിക്കുകേയഡണയ്. 

മലബഡര  സനിമന്റെയ്സനിഡനക്കുറനിചയ്  ഞെഡന  സൂചേനിപനിച.  ഡകേഡചനിന  കപഡരടനില്
നനിനഎ പഡടത്തനിഡനടുത്ത ഏഴയ് ഏക്കര സലഎ നമുക്കവനിഡടെയണയ്. അവനിഡടെ സനിമന്റുഎ
സനിമന്റുല്പഡദനത്തനിനയ്  ആവശഖ്യമഡയ  അസഎസ്കൃത  വസ്തുക്കളഎ  നനിരമഡണ
കമഖലയഡവശഖ്യമഡയ സഡധനങളഎ സകേകേഡരഖ്യഎ ഡചേയ്യഡന 160 കകേഡടെനി രൂപയഡടെ ഒരു
കപ്രഡജക്ടഡണയ് തയ്യഡറഡക്കഡന കപഡകുന്നെതയ്. 

വഡളയഡര  യണനിറനിഡല  ഉല്പഡദനകശഷനി  വരദനിപനിക്കുന്നെതനിഡനക്കുറനിചയ്
സൂചേനിപനിച.  ടഡവനകൂര സടെറഡനനിയത്തനിഡന്റെ ഉല്പഡദനകശഷനി വരദനിപനിക്കുന്നെതനിനയ്
കകേഡപര റനിക്കവറനി പ്ലൈഡന്റെയ് സഡപനിക്കഡന 16 കകേഡടെനി രൂപ ഇത്തവണഡത്ത  ബജറനില്
നലീക്കനിവചനിട്ടുണയ്.  സടെറഡനനിയഎ ഡെകയഡസകഡെയ് നനിരമനിക്കുന്നെ പ്ലൈഡന്റെനില് ഉപകയഡഗനി
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ക്കുന്നെതയ്  കേഡലപഴക്കഎ  ഡചേന്നെ  ഡമഷനിനറനിയഡഡണന്നെയ്  അവനിഡടെ  കപഡയനി
കേണവരക്കറനിയഡഎ.  അപകേടെകേരമഡയ  സഡഹചേരഖ്യത്തനില് ഡതഡഴനിലഡളനികേള് കജഡലനി
ഡചേയ്യുകേയഡണയ്.  അവ മഡറനി സഡപനിക്കല്  അതഖ്യഡവശഖ്യമഡണയ്.  അതുകപഡഡല വളഡര
ഡെനിമഡന്റുള്ള സഡധനമഡണയ് സള്ഫപ്യൂറനികേയ്  ആസനിഡെയ്.  അതനിഡന്റെ പ്ലൈഡന്റെയ് നവലീകേരണത്തനിനയ്
10  കകേഡടെനി  രൂപ   ഉള്ഡപഡടെ  വകേയനിരുത്തനി   പണനികേള്   ആരഎഭനിചകേഴനിഞ.
ടഡവനകൂര സടെറഡനനിയഎ ഡമചഡപട അവസയനികലയയ്  കപഡകേഡന കേഴനിയഡമന്നെഡണയ്
ഞെഡന പ്രതലീക്ഷനിക്കുന്നെതയ്. 

TCCL-ഡനക്കുറനിചയ്  ഇവനിഡടെ  സൂചേനിപനിച.  കേഴനിഞ്ഞെ  12  വരഷക്കഡലമഡയനി
TCCL  നഷത്തനിലഡണയ്.  അതനിനയ് ആഡരയഎ കുറഡപടുത്തഡന ഞെഡന ശമനിക്കുന്നെനില.
പകക്ഷ കേഴനിഞ്ഞെവരഷഎ  6-7  കകേഡടെനി  രൂപയഡടെ നഷമുണഡയനിരുന്നെ ആ സഡപനഎ
ലഡഭത്തനികലയ്ഡക്കത്തനി.  അതനില്  അവനിടെഡത്ത  ഡതഡഴനിലഡളനികേള്ക്കുഎ  മഡകനജയ് ഡമന്റെനിനുഎ
പങ്കുണയ്.  സരക്കഡരനിഡന്റെ  ഇടെഡപടെലമുണയ്.  അത്തരഡമഡരു  സമലീപനമഡണയ്  അതനില്
സത്വലീകേരനിചതയ്.  അവനിഡടെ റഡ ഡമറലീരനിയലഡയനി ഏറവഎ കൂടുതല്  ഉപകയഡഗനിക്കുന്നെതയ്
സവദദ്യുതനിയഡണയ്.  സവദദ്യുതനി  ഓപണ്  ആകസനില് ലഭനിചഡല്  ഉല്പഡദനഎ  വരദനിപനിക്കഡന
സഡധനിക്കുഎ.  സവദദ്യുതനിക്കയ് ഡകേഡടുകക്കണ ഡചേലവയ് വളഡര കൂടുതലഡണയ്.  ഉല്പഡദനത്തനില്
ഏറവഎ കൂടുതല് ഡചേലവയ്  വരുന്നെതയ്  സവദദ്യുതനിക്കഡണയ്.  സവദദ്യുതനി  ഓപണ് ആകസനില്
ലഭനിചഡല് ഇകപഡഴഡത്ത കേഡലഡവസയനില്  അവരക്കയ്  ലഡഭകേരമഡയനി  പ്രവരത്തനിക്കഡനഡകുഎ
എനപറഞ.  വഖ്യവസഡയവഎ   ഇലകനിസനിറനിയഎ  തമനില്  ബന്ധമുണയ്  എനപറയന്നെതയ്
വളഡര  ശരനിയഡണയ്.  അതനിനഡവശഖ്യമഡയ  സഗൗകേരഖ്യങള്ക്കഡയനി  ഇലകനിസനിറനി
വകുപ്പുമനനിയമഡയനി  സഎയകമഡയനി  ചേനില  കൂടെനിയഡകലഡചേനകേള്  നടെത്തനി.   ഇലകനിക്കല്
കേമനനികേളഡടെ  ഉല്പന്നെത്തനിനയ് 15% സപ്രസയ് പ്രനിഫറനസയ് നല്കേഡനുഎ  ഡകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യഡടെ
ഓരഡെറനില്  ഒരു  വലനിയ  ശതമഡനഎ  ഇലകനിക്കല്  കേമനനികേള്ക്കയ്  നല്കേഡനുഎ
സവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനിയഡടെ  സഡന്നെനിദഖ്യത്തനില് കചേരന്നെ കയഡഗത്തനില് തലീരുമഡനമഡയനിട്ടുണയ്.
അതനിനയ്  സവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനികയഡടെയ്  നന്ദനി  കരഖഡപടുത്തഡന   ഈ  അവസരഎ
ഉപകയഡഗനിക്കുകേയഡണയ്.  വനകേനിടെ  വഖ്യവസഡയങളഡടെ  ഭഡഗമഡയനി  സവദദ്യുതനി
കബഡരഡെനിനുളള  ബഡദഖ്യത  ഒഴനിവഡക്കനി  TCCL-നയ്  ഓപണ്  ആകസനില്  കുറചകൂടെനി
സവദദ്യുതനി  ലഭനിചഡല് കേടെഎ കുറചഡകേഡണ്ടുവരഡന കേഴനിയന്നെ കേഡരഖ്യത്തനില് സരക്കഡര
ഇടെഡപടുനണയ്.  പുതനിയ  കപ്രഡജക്ടുകേള്ക്കുഎ  അതനിഡന്റെ  കശഷനി  വരദനിപനിക്കഡനുഎ
സരക്കഡരനിഡന്റെ  മുതലഎ  പലനിശയഎ  ഇകേത്വനിറനിയഡക്കഡനുഎ  കേഴനിഞ്ഞെഡല്  സഡപനഎ
ലഡഭത്തനിലഡക്കഡന  സഡധനിക്കുഎ.  അവരുഡടെ  കപ്രഡജക്ടയ്  റനികപഡരടനിഡന്റെ  അടെനിസഡനത്തനില്
ശദനിക്കഡന കേഴനിഞ്ഞെഡല്  TCCLവലനിയ മഡറഎ ഉണഡക്കഡന കേഴനിയന്നെ സഡപനമഡണയ്.
ഇവനിടെഡത്ത  ഉല്പന്നെങള്ക്കയ്  നല  മഡരക്കറ്റുണയ്.  ഇകപഡള്  തമനിഴയ് നഡടനില്
ഡവള്ളമനിലഡത്തതനിനഡല്  നമുക്കയ് അനുകൂലമഡയ ഘടെകേഎ കൂടെനിയഡയനി വന്നെനിട്ടുഡണന്നെയ്
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ഞെഡന  സമതനിക്കുകേയഡണയ്.  പകക്ഷ  ഇവനിടെഡത്ത  ഉല്പന്നെങള്  ഉപകയഡഗനിക്കുന്നെ
ദക്ഷനികണനഖ്യയനിഡല  മനിക്കവഡറുഎ  വനകേനിടെ  വഖ്യവസഡയ  സഡപനങള്  കേഡസ്റ്റനികേയ്
കസഡഡെയഎ കക്ലഡറനിനുഎ നമഡടെ സഡപനത്തനിഡന്റെ ഏറവഎ വനിശത്വസതയള്ള ഉല്പന്നെഎ
എന്നെനനിലയയ്  ആവശഖ്യഡപടുന്നെ  സനിതനിയണയ്.  അതനിനഡല്  നമുക്കയ്  ഗണകേരമഡയ
ഒരനരലീക്ഷഎ TCCL-ഡന സഎബന്ധനിചണയ്. 

ഡകേ.എസയ്.ഡെനി.പനി.-യഡടെ സനിതനി മുനകേഡലത്തയ് അറനിയഡമഡയനിരുന്നെകലഡ;  കേഴനിഞ്ഞെ
എല്.ഡെനി.എഫയ്.  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  കേഡലത്തഡണയ്  ഡകേ.എസയ്.ഡെനി.പനി.  ഡമചഡപട
ഒരവസയനികലയയ്  വന്നെതയ്;  ലഡഭകേരമഡയനി  വന്നെതയ്.  അവനിഡടെ  ഉല്പഡദനിപനിക്കുന്നെ
മരുന്നെനിഡന്റെ സനിഎഹഭഡഗവഎ ഡമഡെനിക്കല് സരവ്വലീസസയ് കകേഡരപകറഷന വഴനി സരക്കഡര
ആശുപത്രനിയനികലയ്ഡക്കടുത്തു. ആകരഡഗഖ്യവകുപനിഡന്റെ സഹഡയഎകൂടെനി അതനിനയ് ലഭനിക്കു
കേയണഡയനി.  പൂടനിക്കനിടെന്നെ സഡപനഎ നമള് അങഡനയഡണയ് തുറന്നെതയ്.  കേഴനിഞ്ഞെ
അഞ്ചേയ് ഡകേഡലക്കഡലഎ പുറകകേഡടയ് കപഡയനികല; അതനിനയ് കേഡരണഡമനഡഡണന്നെയ് നമള്
സത്വയഎ  പരനികശഡധനിക്കണഎ.  ഇകപഡള്  ആ  ഫഡക്ടറനി  നല  നനിലയനില്  പ്രവരത്തനിച
വരനികേയഡണയ്.  60  കകേഡടെനി  രൂപയഡടെ  ഓരഡെറഡണയ്  ആകരഡഗഖ്യവകുപയ്  ഈ
സഡപനത്തനിനയ്  നല്കേനിയതയ്.    മറയ്  ദക്ഷനികണനഖ്യന  സഎസഡനങളനില്  നനിനഎ
40  കകേഡടെനി രൂപയഡടെ മരുന്നെനിഡന്റെ ഓരഡെര നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 100  കകേഡടെനി രൂപയഡടെ
ഉല്പഡദനകശഷനിയഡണയ്  നമുക്കുള്ളതയ്.  അതയ്  പൂരണ്ണതയനിഡലത്തനിക്കഡന  കേഴനിഞ.
അതനിഡന്റെ  ഭഡഗമഡയള്ള  വനിജയമഡണതയ്.  പരസര  സഹകേരണത്തനിഡന്റെ  പുതനിയ
അനരലീക്ഷമഡണയ് ഇനള്ളതയ്. അവനിഡടെ പുതനിയ വനികേസന പദതനികേള് ആരഎഭനിക്കുകേയഡണയ്.
മരുനകേള്  പരനികശഡധനിക്കഡന കേഴനിയന്നെ പുതനിയ തരത്തനിലള്ള ലഡബനിനയ് എന.എ.ബനി.എല്.
അഡക്രഡെനികറഷന  ലഭനിച.  അഎഗലീകേഡരഎ  ലഭനിച  ലഡബയ്  പ്രവരത്തനിക്കുകേയഡണയ്.
ബഹുമഡനഡപട മുഖഖ്യമനനിയഎ ധനകേഡരഖ്യ വകുപ്പുമനനിയഎ ആലപ്പുഴയനിഡല മനനിമഡരുഎ കചേരന്നെയ്
അവനിഡടെയള്ള പുതനിയ പ്ലൈഡന്റെയ്,  കനഡണ് ബലീറഡ ലഡക്ടഎ പ്ലൈഡന്റെയ്, ഇനജക്ഷന മരുനകേള്,
കഹഡസനിറല് ഡെനികസഡസനിബനിള് പ്ലൈഡന്റെയ് എന്നെനിവ നനിരമനിക്കഡനുള്ള പുതനിയ പ്ലൈഡന്റെനിഡന്റെ
ഉദ്ഘഡടെനചടെങയ് ഈ ആറഡഎ തലീയതനി നനിരവ്വഹനിക്കുഎ.  അഭനിമഡനകേരമഡയ അനരലീക്ഷമുള്ള,
ഏറവഎ ഡതഡഴനിലവസരമുണഡക്കുന്നെ നമഡടെ സഎസഡനഡത്ത  ആകരഡഗഖ്യകമഖലയനില്
ഫലപ്രദമഡയനി ഇടെഡപടെഡന കേഴനിയന്നെ സഡപനമഡയനി അതയ് മഡറുഎ. 

TELK -ഡന  NTPC ഉകപക്ഷനിക്കുകേയഡഡണങനില് സഎസഡന ഗവണ്ഡമന്റെയ് ടെനി
സഡപനത്തനിനുകവണനി  10  കകേഡടെനി  രൂപയഡണയ്  നലീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതയ്.  അതനിഡന്റെ
ഭഡഗമഡയനി  ത്രലീ  കഫസയ്  സഹ ഫലീകേത്വനസനി  ജനകററര,  270  ടെണ്  ഭഡരമുള്ള ഒരു
ഡക്രയനിന എന്നെനിവ അവരക്കയ് കവണഎ. അതനിനഡണയ് ആ തുകേ  വനിനനികയഡഗനിക്കുന്നെതയ്.
ആ  സഡപനത്തനിനയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഡരഡെനിഡന്റെ  സഹഡയഎകൂടെനി  ഉണഡകുകമഡള്
കുഡറക്കൂടെനി ഡമചഡപട അവസയനികലയയ് കപഡകുഡമന്നെയ്  കേരുതുന. 
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ഡകേല്കടഡണ് കകേരളത്തനിനയ്  അഭനിമഡനനിക്കഡവന്നെ തരത്തനില്  രഡജഖ്യത്തുണഡയ
സഡപനമഡണയ്.  ഡകേല്കടഡണനിഡന്റെ  ദയനലീയഡവസ  തുടെരുകേയഡയനിരുന.  ഭഡവനിയനിഡല
പ്രമുഖ ഇലകകഡണനികയ്  ഹഡരഡെയ് ഡവയര  ഉല്പഡദന കകേന്ദ്രമഡക്കനി  മഡറ്റുന്നെതനിനഡവശഖ്യമഡയ
സലവഎ ഡകേടനിടെവഎ  സഗൗകേരഖ്യങളഎ  അവനിഡടെയണയ്.  അവഡയ നമുക്കയ്  പ്രകയഡജന
ഡപടുത്തണഎ. കസഡളഡര കഫഡകടഡ കവഡള്ടഡയനികേയ് പവര പ്ലൈഡന്റുകേള്, സ്മഡരടയ് എനരജനി
മലീററുകേള്,  ഡെനിഫനസയ്  എകേദ്യുപ്ഡമന്റെയ്   എന്നെനിവയഡടെ  ഓരഡെറുകേളണയ്.  നമുക്കതയ്
ഡചേയ്യഡനഡകുഎ.  ഡതഡഴനിലഡളനികേഡളയഎ സഡകങതനികേ സവദഗ്ദ്ധഖ്യമുള്ളവഡരയഎ ആവശഖ്യമുണയ്.
അവഡരഡയഡഡക്ക  പ്രകയഡജനഡപടുത്തനി നമുക്കതയ് ഡചേയ്യഡഎ.  ഈ വരഷഎ 20  കകേഡടെനി
രൂപ  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടെഡഡത  ഒരു  പുതനിയ  ഡെനി.പനി.ആര.
തയ്യഡറഡക്കനി കേനിഫ്ബനിയനില് നനിന്നെയ് സഹഡയഎ ലഭഖ്യമഡക്കഡന  100  കകേഡടെനി രൂപയഡടെ
പദതനി  തയ്യഡറഡക്കനിഡക്കഡണനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  കേണ്ണൂരുള്ള  ഡകേല്കടഡണ്  കേകമഡണന്റെയ്സയ്
ലനിമനിറഡെയ്  ലഡഭത്തനികലയയ്  അടുത്തുഡകേഡണനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  ഈ  വരഷഎ  അതനിനയ്
10  കകേഡടെനി രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കേഴനിഞ്ഞെ വരഷഎ  കേപഡസനിറര  ഉല്പഡദനത്തനിനയ്
നല്കേനിയ  10  കകേഡടെനി  രൂപ ഉപകയഡഗനിചയ്  ഉല്പഡദനഎ ആരഎഭനിചനിട്ടുണയ്.  ആലപ്പുഴ
ഓകടഡകേഡസ്റ്റയ്  ലനിമനിറഡെനില്  സ്റ്റലീല്  കേഡസ്റ്റനിഎഗയ്   തകേരചയനിലഎ  പ്രതനിസന്ധനിയനിലഎ
പ്രയഡസത്തനിലമഡണയ്.  ആ  സഡപനഡത്ത  രക്ഷനിക്കഡന  കേഴനിഞ്ഞെനിടനില.  ആകടഡകേഡസ്റ്റനില്
വചനിരുന്നെ ഡമഷലീനറനികപഡലഎ കേമലീഷന ഡചേയ്യഡന കേഴനിഞ്ഞെനിടനില.  സഡനഡെയ് റനിക്ലകമഷന
പദതനിയ്ക്കുള്ള യന സഎവനിധഡനഎ ഇറലനിയനിഡല ഒരു കേമനനിയനില് നനിന്നെയ് ഇറക്കനിയതഡണയ്. ആ
കേമനനികപഡലഎ ഇകപഡള് കലഡകേത്തനില. അതനിനഡവശഖ്യമഡയ സഡകങതനികേ സവദഗ്ദ്ധഖ്യമുള്ളവഡര
കേഡണത്തനി പദതനി  തയ്യഡറഡക്കനിഡക്കഡണനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  അതനിനയ്  10  കകേഡടെനി രൂപ
ഈ വരഷഎ  നലീക്കനിവചനിട്ടുണയ്. 

കുണറ കകേരള സനിറഡമനികയ് ലനിമനിറഡെനിഡന്റെ നവലീകേരണത്തനിനുഎ ഭൂമനി വഡങ്ങുന്നെതനിനുഎ
കവണനി  15  കകേഡടെനി  രൂപയഡണയ്  ബജറനില്  നലീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതയ്.  വഖ്യവസഡയ
സഡപനഡത്ത സഎരക്ഷനികക്കണതയ് ഇങഡനഡയഡഡക്കയഡണയ്. 

ഡകേഡലഡത്ത  മലീറര  കേമനനിയഡയ  യസണറഡെയ്  ഇലകനിക്കല്  ലനിമനിറഡെനിനയ്
സവവനിദഖ്യവല്ക്കരണഎ ആവശഖ്യമഡണയ്.  അവര നനിരമനിക്കുന്നെ മലീറര കബഡരഡകേള്
ഇലകനിസനിറനി  കബഡരഡെനിനയ്  ഡകേഡടുക്കഡനഡവനില.  അവരക്കയ്  പുതനിയ  തലമുറ  മലീററുകേളഡണയ്
കവണതയ്.  അതയ് പുതുതഡയനി ഉല്പഡദനിപനിക്കഡന കേഴനിയന്നെ രലീതനിയനില് സഡകങതനികേവനിദഖ്യഡ
നവലീകേരണത്തനിനഡയനി 4 കകേഡടെനി രൂപയഡണയ് ബജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

കകേഡടയഎ ജനിലയനിഡല ടഡവനകൂര സനിമന്റെയ്സയ്  ലനിമനിറഡെയ് നമുക്കയ് അഭനിമഡനകേരമഡയ
ബഡനഡെഡയനിരുന.  പകക്ഷ  കേക്ക  വഡരഡന  കേഴനിയനില.  പരനിസനിതനി  പ്രശ്നവമഡയനി
ബന്ധഡപടയ് കകേസ്സുകേള് വന്നെതനിഡന്റെ ഭഡഗമഡയനി  ഉല്പഡദനഎ നനിലചനിരനിക്കുകേയഡണയ്.
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അവനിഡടെ ഒരു വരഷഎ 10 ലക്ഷഎ ടെണ്  കഗ സനിമന്റെയ് ഉല്പഡദനിപനിക്കഡന കേഴനിഞ്ഞെഡല്
ഡതക്കന  കകേരളത്തനികലയ്ക്കുള്ള  സനിമന്റെനിഡന്റെ  ലഭഖ്യത  ഉറപ്പുവരുത്തഡന  കേഴനിയഎ.
അതനിനുകവണനിയള്ള ഒരു പ്ലൈഡന്റെനിഡനക്കുറനിചഡണയ് ആകലഡചേനിക്കുന്നെതയ്. ഈ വരഷഡത്ത
ബജറനില്  അതനിനഡയനി  10  കകേഡടെനി  രൂപ  നലീക്കനിവചനിട്ടുണയ്.   പുതനിയ  കപ്രഡജക്ടയ്
തയ്യഡറഡക്കുകേയഡഡണങനില്  സഹഡയനിക്കഡന  കേനിഫ്ബനിയനില്  നനിനഎ  പണഎ
കേഡണത്തഡന  കേഴനിയഡമന്നെയ്  ധനകേഡരഖ്യ  വകുപ്പുമനനിയമഡയനി  സഎസഡരനിചകപഡള്
സൂചേനിപനിചനിട്ടുണയ്. 

Steel  and  Industrial  Forgings  Ltd  (SIFL) കേഴനിഞ്ഞെ  മൂനവരഷമഡയനി
നഷത്തനിലഡയനിരുന.  അവനിഡടെ  ഉല്പഡദനിപനിച  പ്രതനികരഡധ  ഉല്പന്നെങള്ക്കയ്  നല
ഓരഡെറുണഡയനിരുന. ഇടെക്കഡലത്തയ് നമള് ആകക്ഷപഎ കകേടനിരുന.  ഒരു ഇടെനനിലക്കഡരനിയഡയ
സലീ രഡജഖ്യരക്ഷഡ ഓരഡെറുകേളഡടെ കേഡരഖ്യത്തനില് അഴനിമതനി നടെത്തഡന കപ്രരനിപനിചഡവന്നെയ്
പറഞ്ഞെയ് വനിജനിലനസയ് കകേസയ് ഉള്ഡപഡടെ വന്നെ ഒരു നല സഡപനമഡണയ്.  ആകറഴയ്
വരഷഎ നല ലഡഭത്തനില് പ്രവരത്തനിചനിരുന്നെ സഡപനമഡണയ്.  വലനിയ പ്രതനിസന്ധനി
യനിലഡയനിരുന.  ഈ  വരഷഎ  ലഡഭത്തനിഡലത്തനി.  അതനിഡന്റെ  വനികേസനത്തനിനുഎ  ബജറനില്
പണഎ നലീക്കനിവചനിട്ടുണയ്.  സമയക്കുറവഡകേഡണയ്  മറയ്  വനിശദഡഎശങളനികലയയ്  കപഡകുന്നെനില.
വനിദഗ്ദ്ധമഡയ  മഡകനജയ് ഡമന്റെയ്  സഎവനിധഡനവഎ  കമഡണനിററനിഎഗയ്  സഎവനിധഡനവഎ  ഏരഡപടുത്തനി
അഴനിമതനി വനിമുകമഡയ നടെപടെനി സത്വലീകേരനിക്കുന്നെതയ്  ഡപഡതുകമഖലഡ സഡപനങള്ക്കയ്
വളഡര  പ്രധഡനഡപടതഡഡണന്നെയ്  കേഡണുന.  അതനികനഡടെയ്  ഒരു  വനിട്ടുവലീഴ്ചയമനിലഡത്ത
നനിലപഡടെയ്  സത്വലീകേരനിചയ്  മുകന്നെഡട്ടുകപഡകുന്നെതനിഡന്റെ  പ്രകയഡജനഎ  ഡപഡതുകമഖലഡ
സഡപനങളനിലണഡകുഎ.  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങള്   അതനിഡന്റെ  ഭഡഗമഡയനി
അഭനിവൃദനിയനികലയയ് വരുഡമന്നെയ് ഞെഡന പ്രതലീക്ഷനിക്കുകേയഡണയ്. 

ഡടെകയ്സറല്സയ്  കമഖലഡയക്കുറനിചയ്  അഎഗങള്  സഎസഡരനിച.  അതയ്  വലനിയ

പ്രതനിസന്ധനിയനിലഡണയ്.  ഒന്നെഡമഡത്ത വനിഷയഎ  പ്രവരത്തന മൂലധനമനിലഡയ്മയഡണയ്.

രണഡമതഡയനി,  സവദദ്യുതനി  കുടെനിശനികേ  വലനിയ  കതഡതനിലണഡയനിരുന.  അതുകപഡഡല

പനി.എഫയ്.  ഉള്ഡപഡടെ തനിരനിചടെയഡനുള്ള തുകേ ഇലഡയ്മ,  പ്രവരത്തന മൂലധനത്തനിഡന്റെ

അഭഡവഎ എന്നെലീ പ്രതനിസന്ധനികേളമഡയനി  നനില്ക്കുകമഡഴഡണയ്  സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമഡയനി

ചേരച ഡചേയതയ്.  തല്ക്കഡലകത്തയയ് ഡകേഡടുക്കഡനുള്ള കുടെനിശനികേ  നനിരത്തനി വചയ്  തുടെരനള്ള

മഡസങളനികലയയ് സവദദ്യുതനി ഡകേഡടുക്കഡന ഡകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. തയ്യഡറഡയനി. അവരക്കഡവശഖ്യമഡയ

തുകേ  ബജറനില്  നലീക്കനിവചതനിനുപുറഡമ  15  കകേഡടെനി  രൂപ  അഡെലീഷണലഡയനി

അനുവദനിക്കുകേയണഡയനി.  ഡസനടസലസയ്  പരകചസയ്  വഴനി  കകേഡടണ്  വഡങനി.  ഇകപഡള്

എലഡ  മനില്ലുകേളഎ  പ്രവരത്തനക്ഷമമഡക്കഡന  കേഴനിഞഡവന്നെയ്   എനനിക്കയ്  അഭനിമഡനകത്തഡഡടെ

പറയഡന കേഴനിയന്നെതയ് ഈ ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ ഇടെഡപടെലനിലൂഡടെയഡണയ്.    
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പ്രതനിപക്ഷ കനതഡവയ്  (ശലീ  .    രകമശയ് ഡചേന്നെനിത്തല):  സര,  ഇനഖ്യയനിഡലഡടഡഡകേ
ഡചേറുപക്കഡരഡയ,  അഭഖ്യസവനിദഖ്യരഡയ  ആളകേള്ക്കയ്  കജഡലനി  കേനിടഡനുള്ള  സഡദഖ്യത
അവര തഡന്നെ കേഡണത്തുന്നെ ഒരു സഎരഎഭമുണയ്.  സ്റ്റഡരടയ് അപയ് വനികലജുകേള്. അതനിനയ്
സഹഡയകേരമഡയ നനിലയനില് വഖ്യവസഡയ വകുപ്പുകൂടെനി  കചേരന്നെഡല് കുകറ  നല കേഡരഖ്യങള്
നമുക്കയ് ഡചേയ്യഡന കേഴനിയഎ.  കേരണ്ണഡടെകേ  കപഡലള്ള മറയ്  പല സഎസഡനങളഎ ഈ
രഎഗത്തയ് ഇന്നെയ് വലനിയ പുകരഡഗതനി സകേവരനിക്കുകേയഡണയ്.  സ്റ്റഡരടപയ് വനികലജുകേളഡടെ
കേഡരഖ്യത്തനില്  പ്രകതഖ്യകേ  ശദ  കേഡണനിക്കഡന  ഉകദ്ദശനിക്കുനകണഡ;  ഉഡണങനില്
അതനിഡനക്കുറനിചയ് പറയഡകമഡ?

ശലീ  .    എ  .    സനി  .    ഡമഡയലീന:  സര,  കകേരളത്തനില്  അതനിനയ്  തുടെക്കഎ
കുറനിചനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  സ്റ്റഡരടപയ്  വനികലജുകേള് ഉള്ഡപഡടെയള്ളവയയ്  ആവശഖ്യമഡയ
സഎവനിധഡനങള്  ഒരുക്കനിഡക്കഡണനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  അതയ്  ക്രനിയഡത്മകേമഡയനി  മറയ്
സഎസഡനങളനിഡലഡഡക്ക സത്വലീകേരനിക്കുന്നെ നല സഎരഎഭമഡണയ്. കകേരളത്തനില് നമുക്കതയ്
സത്വലീകേരനിക്കണഎ.  അഭഖ്യസവനിദഖ്യര  ഉള്ഡപഡടെയള്ള ആളകേഡള ഇതനില് പങഡളനികേളഡക്കഡന
കേഴനിയന്നെ സനിതനിയണഡകേണഎ. ഇതനിഡനഡഡക്ക ആവശഖ്യമഡയ പശഡത്തല സഗൗകേരഖ്യ
ഡമഡരുക്കനിഡക്കഡടുക്കുകേയഡണയ്  വഖ്യവസഡയ വകുപയ്  ഡചേയ്യുന്നെതയ്.   പുതനിയ നനികക്ഷപഎ
ആകേരഷനിക്കണഎ.  ബഹുമഡനഡപട മുഖഖ്യമനനി ഗള്ഫയ് നഡടുകേളനിഡലഡഡക്ക കപഡയകപഡഴുണഡയ
അനുഭവഎ  പത്രങളനിഡലഡഡക്ക   കേണതഡണയ്.  നനികക്ഷപത്തനിനയ്  തയ്യഡറഡണയ്  എന്നെ
അനുകൂലമഡയ  സഡഹചേരഖ്യമുണയ്.  ആ  നനികക്ഷപ  അനുകൂല  സഡഹചേരഖ്യഡത്ത
പ്രകയഡജനഡപടുത്തഡന  നമഡടെ  നനിയമങളനില്   ഉള്ഡപഡടെ,  നനികക്ഷപ  സഗൗഹൃദ
അനരലീക്ഷഎ  ഉണഡക്കനിഡയടുക്കഡന കേഴനിയന്നെ മഡറങളണഡകേണഎ. Ease of doing
business-ഡന്റെ  ഭഡഗമഡയനി  വചനിട്ടുള്ള   നനിരകദ്ദശഡത്തക്കുറനിചയ്  സൂചേനിപനിച.  ഞെഡന
അതനിഡന്റെ വനിശദലീകേരണത്തനികലയയ് കപഡകുന്നെനില. 

ശലീ  .    വനി  .    ഡകേ  .    സനി  .    മമതയ് കകേഡയ:  സര,  സനിഎഗനിള് വനിനകഡെഡ ക്ലനിയറനസയ്
നടെപനിലഡക്കുഡമന്നെയ്  പറഞ്ഞെനിരുന.  അതനിഡന്റെ  നടെപടെനി  എകപഡഴഡണുണഡകുകേ?  അതനിനുള്ള
നടെപടെനി ആയനിട്ടുകണഡ?

ശലീ  .    എ  .    സനി  .    ഡമഡയലീന:   സര,  സനിഎഗനിള്  വനിനകഡെഡ  ക്ലനിയറനസനിനുള്ള
കേമനിറനി രൂപലീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  സനിഎഗനിള് വനിനകഡെഡ ക്ലനിയറനസനിനുള്ള  6 പഡരക്കുകേള്
സഡപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  തലീരുമഡനഎ  കേഴനിഞ്ഞെ  കേഖ്യഡബനിനറയ്  മലീറനിഎഗനില്  എടുത്തുകേഴനിഞ.
അതനിനുപുറഡമയഡണയ് ഞെഡന പറയന്നെതയ്.  Ease of  doing  business  എനപറഞ്ഞെഡല്
നനികക്ഷപങള്. ഒരു വഖ്യവസഡയ നനികക്ഷപഎ ഇവനിഡടെ ആരഎഭനിചകേഴനിഞ്ഞെഡല് അതനിനയ്
കനഡരയണഡകുന്നെ  പ്രശ്നങഡളക്കുറനിചയ്  കനരകത്ത  ശലീമതനി  വലീണഡ  കജഡരജ്ജഡണയ്
സൂചേനിപനിചതയ്.  നനികക്ഷപഎ  തുടെങഡന  തഡന്നെയണഡകുന്നെ  ബുദനിമുട്ടുകേള്,  നനിരവധനി
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സലങളനില് നനിനഎ ഇതനിനുള്ള അനുമതനി  ലഭനിക്കണഎ.  തകദ്ദശഭരണ സഡപനങള്,
ഫയര  ആന്റെയ്  ഡറസപ്യൂ,  ഡെനി.എഎ.ഒ.,  ഡമഡെനിക്കല്,  ഡതഡഴനില്  വകുപയ്   അങഡന
അകനകേഎ കേടെമകേള് കേടെനവകരണ ഒരു സനിതനിയണയ്.  അതനിനയ് സഹഡയകേരമഡയ
രലീതനിയനില് ഈ നനിയമങളനില് ഇതനിനനുകൂലമഡയ മഡറങളണഡക്കഡന കവണനിയള്ള
ഒരു ആക്ടയ് നടെപനിലഡയനി വരനികേയഡണയ്.  അതയ് കേഖ്യഡബനിനറയ് അഎഗലീകേരനിച.  ഇകപഡള്
നനിയമവകുപനിഡന്റെ പരനികശഡധനയനിലഡണയ്. 

ശലീ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹലീഎ  : സര,  അങയ്  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങഡള
സഎബന്ധനിചഡണയ് ഇതുവഡര സഎസഡരനിചതയ്.  മഡവൂര ഗത്വഡളനികയഡര ഡറകയഡണ്സനിഡന്റെ
സലഎ ഉപകയഡഗഡപടുത്തനി വഖ്യവസഡയഎ  ആരഎഭനിക്കുന്നെതയ്  സഎബന്ധനിചയ്  കേഴനിഞ്ഞെ
ബജറനില് ഒരു കകേഡടെനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  അതനിഡന സഎബന്ധനിചയ് എനയ്
പുകരഡഗതനിയഡണയ് ഉണഡയതയ്?

ശലീ  .    എ  .    സനി  .    ഡമഡയലീന  : സര,  അതനിഡന്റെ ഒരു പരനികശഡധനയഎ  അതുമഡയനി
ബന്ധഡപടയ് ബനിരള ഗ്രൂപ്പുമഡയനി ചേരചയഎ നടെന്നെനിരുന. അതനിഡന്റെ ഒരു ഡപ്രഡകപഡസലഎ
വന്നെനിട്ടുണയ്.  ആ ഡപ്രഡകപഡസല് പരനികശഡധനിചഡകേഡണനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  പഡക്ഷ,  ആ
ഡപ്രഡകപഡസലനിലള്ള  ഒരു പ്രശ്നഎ,  ഭൂമനിയഡടെ  സനിഎഹഭഡഗവഎ  മറയ്  ആവശഖ്യങള്ക്കുഎ
വഖ്യവസഡയത്തനിനയ്  കുറവമഡഡണനള്ള  സനിതനിയനിലഡണയ്.  അതയ്  ചേരച  ഡചേയ്യണഎ.
ആ  ഭൂമനി  പ്രകയഡജനഡപടുത്തനി  അവനിഡടെ  സഎരഎഭങള്  ആരഎഭനിക്കണഡമന
തഡന്നെയഡണയ് ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ കേഡഴ്ചപഡടെയ്.  

ഞെഡന  ചുരുക്കുകേയഡണയ്.   ഭൂമനി  ഏഡറടുക്കല്  സഎബന്ധനിചയ്  ബഹുമഡനഡപട
പനി.  ഡജ.  കജഡസഫയ്  ഉള്പഡടെയള്ള  ആളകേള്  ഇവനിഡടെ  സൂചേനിപനിച.  കനരഡത്ത
ധനകേഡരഖ്യ വകുപ്പുമനനി ഇടെഡപട്ടുഡകേഡണയ് സഎസഡരനിക്കുകമഡള് സൂചേനിപനിക്കുകേയണഡയനി.
ഫഡക്ടനിഡന്റെ 600 ഏക്കര ഭൂമനി ഏഡറടുക്കഡനുള്ള നടെപടെനിയഡയനിട്ടുണയ്.  അതയ്  ഡപകടഡ-
ഡകേമനിക്കല്  വഖ്യവസഡയമഡണയ്.  ഡകേഡചനിയനിഡല പുതനിയ സഗൗകേരഖ്യവഎ  നനികക്ഷപവഡമഡഡക്ക
പ്രകയഡജനഡപടുത്തനി ലക്ഷക്കണക്കനിനയ് ആളകേള്ക്കയ് ഡതഡഴനില് ലഭനിക്കഡന കേഴനിയന്നെ
സഎരഎഭങള്ക്കയ്  പശഡത്തല  സഗൗകേരഖ്യഡമഡരുക്കനിഡക്കഡടുക്കഡന  600 ഏക്കര  ഭൂമനി
ഏഡറടുക്കുകേയഡണയ്.  മറ്റുള്ള 1323 ഏക്കര ഭൂമനി ഏഡറടുക്കഡനുള്ള നടെപടെനികേള് കേനിനഫ
സത്വലീകേരനിചവരുനണയ്.  അതനിലള്ള കേനിനഫയഡടെ സഎരഎഭങളഎ ആരഎഭനിക്കുകേയഡണയ്.
കനരഡത്ത  പറഞ്ഞെ  4000 ഏക്കര  ഭൂമനി  ഏഡറടുക്കഡനുള്ള  എ.എസയ്.  ഉണയ്.   ഭൂമനി
ഏഡറടുക്കഡനുള്ള  നടെപടെനിക്രമഎ  പൂരത്തലീകേരനിക്കകണ;  ആ  കസ്റ്റജനിലഡണയ്  അത്തരഎ
കേഡരഖ്യങളള്ളതയ്.  ഇതയ്  സുതഡരഖ്യമഡയനി  ഡചേയ്യണഎ,  അഴനിമതനി  രഹനിതമഡയനി  ഡചേയ്യണഡമനള്ള
കേഡരഖ്യത്തനില് ഗവണ്ഡമന്റെനിനയ് നനിരബന്ധമുണയ്. ഡകേ.എസയ്.ഐ.ഡെനി.സനി.-യഡടെ പുതനിയ
സഎരഎഭങളണയ്. ആമല്ലൂരനിഡല ഇലകകഡണനികയ് പഡരക്കനിഡന   സഎബന്ധനിചയ് ഇവനിഡടെ
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ബഹുമഡനഡപട ഒരഎഗഎ സൂചേനിപനിചതഡണയ്.  ആമല്ലൂരനിഡല പഡരക്കയ് സഡപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നനിയമതടെസങള് ഒഴനിവഡക്കനി അതയ് ഏഡറടുത്തു.  5000  കപരഡക്കങനിലഎ ഡതഡഴനില്
ഡകേഡടുക്കുന്നെ  പുതനിയ  ആധുനനികേ  വഖ്യവസഡയമഡണയ്.  ഡകേ.എസയ്.ഐ.ഡെനി.സനി.-യഡടെ
സലഫയ്  സയനസയ്  പഡരക്കനിനുകവണനി  കതഡന്നെയലനില്  149  ഏക്കര  ഭൂമനി  ഏഡറടുക്കഡനുള്ള
നടെപടെനി  ആരഎഭനിച.  കേനിഫ്ബനിയനില്  നനിന്നെയ്  അതനിനുള്ള  അനുമതനിക്കഡയനി
അകപക്ഷനിചനിട്ടുണയ്.  ഡകേ.എസയ്.ഐ.ഡെനി.സനി. 3 ലക്ഷഎ സത്വയര ഫലീറയ് വനിസലീരണ്ണമുള്ള
ഡകേടനിടെഎ പണനിതയ് ആവശഖ്യമുള്ള വഖ്യവസഡയനികേള്ക്കയ് (മള്ടനി കസ്റ്റഡകറജയ് ബനില്ഡെനിഎഗയ്
ഉള്ഡപഡടെയഡണയ് ഇകപഡള് മനിക്കവഡറുഎ ഡചേയ്യുന്നെതയ്)  നല്കുന്നെതനിനുള്ള സഎവനിധഡനഎ
ഏരഡപടുത്തുകേയഡണയ്.   കചേരത്തല  ഡമഗഡ  ഫഡെയ്  പഡരക്കുഎ  വലനിയഡവളനിചഡത്ത
വഖ്യവസഡയ വളരചഡ കകേന്ദ്രവഎ പഡലക്കഡടെയ്  സലറയ്  എഞ്ചേനിനലീയറനിഎഗയ്  പഡരക്കുമുണയ്.
അങമഡലനിയനില് 13 കകേഡടെനി രൂപ ഡചേലവനില് കേഴനിഞ്ഞെയഡഴ്ച ഉദ്ഘഡടെനഎ ഡചേയ 42000
സത്വയര ഫലീറയ് സലഡത്ത  അപഡരല് പഡരക്കയ് വനനിതകേള്ക്കയ് മഡത്രമുള്ളതഡണയ്. 20
ശതമഡനഡമങനിലഎ  നനിരബന്ധമഡയഎ  വനനിതഡ  സഎരഎഭകേരഡകേണഡമന്നെയ്  വഖ്യവസഡയ
വകുപ്പുഎ  ഡകേ.എസയ്.ഐ.ഡെനി.സനി.-യഎ  തലീരുമഡനനിചതനിഡനത്തുടെരന്നെഡണയ്  ഇത്തരഎ
സഎരഎഭങള് ആരഎഭനിചതയ്.  വനനിതഡ സഎരഎഭകേര നലതുകപഡഡല മുകന്നെഡട്ടുവരുനണയ്.
അതയ്  നമുക്കയ്  പ്രകയഡജനഡപടുത്തഡവന്നെതഡണയ്.  വലനിയഡവളനിചഡത്ത വനനിതഡ  കഹഡസ്റ്റല്
മുഖഖ്യമനനിയഡണയ്  രണഡഴ്ച  മുമയ്  ഉദ്ഘഡടെനഎ  ഡചേയതയ്.  വഖ്യവസഡയ  പഡരക്കുകേള്
ഒഴനിഞ്ഞെ  സലത്തഡകുകമഡള്  അവനിഡടെ  വരുന്നെ  സലീകേള്ക്കയ്  സുരക്ഷനിതതത്വമനില,
തഡമസനിക്കഡന  സഗൗകേരഖ്യമനിലഡഡയന്നെ  ആശയത്തനില്നനിന്നെഡണയ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെകൂടെനി
സഹഡയകത്തഡഡടെ   ആ പദതനി പൂരത്തലീകേരനിചതയ്.  400 സലീകേള്ക്കയ് തഡമസനിക്കഡന
കേഴനിയന്നെ കഹഡസ്റ്റലഡണയ് അവനിഡടെ ആരഎഭനിചതയ്. 

പരമരഡഗത വഖ്യവസഡയങളമഡയനി  ബന്ധഡപട ധഡരഡളഎ  കേഡരഖ്യങളന്നെയനിച.
പരമരഡഗത വഖ്യവസഡയങളനില്  സകേത്തറനിയഡടെ സനിതനി പറഞ.  3000 ലൂമുകേള്
നമുക്കയ് ഈ കേഡരഖ്യത്തനിനയ് ഉപകയഡഗനിക്കഡനഡയനി.  അല്പഎ സവകേനിയഡണയ് ആകലഡചേനിചഡതന്നെ
പ്രശ്നങഡളഡഡക്കയണയ്.   9000  ഡതഡഴനിലഡളനികേള്ക്കയ്  അതനിഡന്റെ  ഭഡഗമഡയനി  കജഡലനി
ഡകേഡടുക്കഡന സഡധനിച.  200  രൂപയഎ  150  രൂപയമഡയനിരുന അവരുഡടെ പ്രതനിദനിന
വരുമഡനഎ. ഇകപഡള് 400 രൂപയ്ക്കുഎ 600 രൂപയ്ക്കുമനിടെയഡണയ്.  ഈ വരുമഡനവരദനവയ്
ഈ  ഒഡരഡറ  തലീരുമഡനത്തനിഡന്റെ  ഭഡഗമഡയനി  ഉണഡക്കനിഡക്കഡടുക്കഡന  കേഴനിഞ.  ഈ
വരഷഎ  1000  ലൂമുകേഡളങനിലഎ  പുതുതഡയനി  സഡപനിക്കഡനുഎ  അതനിനഡവശഖ്യമഡയ
ഡതഡഴനിലഡളനികേഡള നമുക്കയ് ഈ രഎഗകത്തയയ്  ഡകേഡണ്ടുവരഡനുഎ കേഴനിയണഎ.  കേഡരണഎ,
ഇകപഡഴുള്ള ഡതഡഴനിലഡളനികേളഡടെ ഒരു ആവകറജയ് പ്രഡയഎ കനഡക്കുകമഡള് 45-നുഎ 50-നു
മനിടെയഡണയ്.  പുതനിയ ഡതഡഴനിലഡളനികേള് വരുമഡനമനിലഡത്തതനിഡന്റെ ഭഡഗമഡയനി ഇതനികലയയ്
വരുന്നെനിഡലന്നെതുള്ഡപഡടെയള്ള പ്രശ്നവമുണയ്.  സൂക്ഷ്മ-ഡചേറുകേനിടെ സഎരഎഭ കമഖലയനില്
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അടുത്തവരഷഎ  17500  പുതനിയ  സഎരഎഭങള്  ആരഎഭനിക്കഡന  കേഴനിയഡമന്നെയ്
പ്രതലീക്ഷനിക്കുന. വനിവനിധ കപ്രഡജക്ടുകേള് അതനിഡന്റെ ഭഡഗമഡയണയ്. 2000 കകേഡടെനി രൂപയഡടെ
നനികക്ഷപമുണഡകുഡമന്നെഡണയ്  പ്രതലീക്ഷനിക്കുന്നെതയ്.  75000  ഡതഡഴനിലവസരങള്
ഇതനിഡന്റെ  ഭഡഗമഡയണഡകുഎ.  തകദ്ദശഭരണ  സഡപനങളനില്  നനിനഎ  വഖ്യവസഡയ
ഉത്പഡദന കമഖലയഡയനി ഒരുപഡടെയ്  സലഎ വഡങനിയനിട്ടുണയ്.  പഡക്ഷ,  പലയനിടെത്തുഎ
വഖ്യവസഡയമനില.  തകദ്ദശസത്വയഎഭരണ വകുപ്പുമനനിയമഡയനി  ഇക്കഡരഖ്യഎ  ചേരച ഡചേയതനിഡന്റെ
അടെനിസഡനത്തനില്  ആ  സലഎ  വഖ്യവസഡയ  വകുപ്പുഎ  തകദ്ദശസത്വയഎഭരണ  വകുപ്പുഎ
തുലഖ്യ  പങഡളനികേളഡയനി  വഖ്യവസഡയങള്  ആരഎഭനിക്കഡന  കേഴനിയന്നെ  രലീതനിയനില്
മഡറണഡമന്നെയ് തലീരുമഡനനിചനിട്ടുണയ്.  വഖ്യവസഡയ ഡെയറക്ടകററനില് ഇ-ഓഫലീസയ് സഎവനിധഡനഎ
നടെപഡക്കനിയനിട്ടുണയ്.  അഴനിമതനിരഹനിത  സഎവനിധഡനഎ  ഉറപഡക്കഡന  കവണനിയഡണയ്
ആകലഡചേനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  വഖ്യവസഡയ കമഖലയയ് സഹഡയകേമഡകുന്നെ നൂതന ആശയങള്
സൃഷനിക്കുന്നെതനിനുഎ സഡകങതനികേ പ്രശ്നങള്ക്കയ് പരനിഹഡരഎ കേഡണുന്നെതനിനുള്ള പഠനഎ
നടെത്തുന്നെ സഡപനങളമഡയനി ബന്ധഡപടയ് ഇകപഡള് എഞ്ചേനിനലീയറനിഎഗയ് കകേഡകളജനില
ള്ളതുകപഡഡല ഇന്റെര വഡഴനിറനി ലനികങജയ് സലീഎ എന്നെ കപരനില് സഡകങതനികേ സഡപനങളമഡയനി
ബന്ധഡപടയ് ഒരു പുതനിയ സലീഎ നടെപനിലഡക്കണഎ.  അതയ് സഎരഎഭകേരക്കയ് സഡകങതനികേ
സഹഡയഎ നല്കേഡനുഎ വഖ്യവസഡയ സഎരഎഭത്തനിനയ്  മുകന്നെഡട്ടുകപഡകേഡനുഎ സഹഡയകേമഡകുഡമന്നെയ്
കേരുതുകേയഡണയ്.  അഭഖ്യസവനിദഖ്യരഡയവരുഡടെ  ഡതഡഴനില്  സനപുണഖ്യ  വനികേസനത്തനിനു
കവണനിയള്ള  ഡടെകനിക്കല്  മഡകനജ് ഡമന്റെയ്  ഡഡെവലപ്ഡമന്റെയ്  കപ്രഡഗഡഎ  എനള്ള  രലീതനിയനില്
മഡറഡന്നെയ്  നടെത്തുനണയ്.  ഡചേറുകേനിടെ  വഖ്യവസഡയനികേള്  അഭനിമുഖലീകേരനിക്കുന്നെ  പ്രശ്നഎ,
അവരുഡടെ കുടെനിശനികേ വരുന്നെതഡണയ്.  അതനിനയ്  OTS  സഎവനിധഡനമുണയ്.  അതനികനഡടെയ്
നല പ്രതനികേരണമഡണയ്.  അതയ് ഗവണ്ഡമന്റെയ് തുടെരുകേയഡണയ് ഡചേയ്യുന്നെതയ്.  മറുപടെനിയനിലഡത്ത
നനിരവധനി  കകേസ്സുകേളനിഡല  പരഡതനികേള്  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുകവണനിയള്ള  അദഡലത്തുകേള്
സഎഘടെനിപനിക്കഡന  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  ഉകദ്ദശനിക്കുകേയഡണയ്.  ഇന്നെയ്  കകേരളത്തനില്  ഡപഡതുകമഖലഡ
സഡപനങളഎ  സത്വകേഡരഖ്യ  സഎരഎഭങളമുണയ്.  ഈ  സഡപനങളനിഡലഡഡക്ക  രൂക്ഷമഡയ
വരള്ചയഡടെ  ഭഡഗമഡയള്ള  പ്രശ്നങള്ക്കയ്  ഹരനിത  കകേരളഎ  മനിഷഡന്റെ  ഭഡഗമഡയനി
മഴഡവള്ള സഎഭരണത്തനിനയ് കവണനിയള്ള തലീരുമഡനഡമടുത്തയ് നനിരകദ്ദശഎ ഡകേഡടുത്തുകേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ്.
ഒറ  വരഷത്തനിനുള്ളനില്  ഈ  പദതനിയഡടെ  വനിജയത്തനിനുകവണനിയള്ള  പ്രവരത്തനഎകൂടെനി
സഎഘടെനിപനിക്കുഡമന്നെയ്  ഞെഡന  അറനിയനിക്കുകേയഡണയ്.  എലഡ  ഡപഡതുകമഖലഡ  സഎരഎഭങളനിലഎ
അതുണഡകുഎ.  

ഖഡദനി കമഖലയനില് പുതനിയ ഡതഡഴനിലവസരങള് സൃഷനിക്കഡനുള്ള പദതനിയഡടെ
വനിശദഡഎശങളനികലയയ്  ഞെഡന  കപഡകുന്നെനില.  ഡസഷഖ്യല്  എഎകപ്ലൈഡയ്ഡമന്റെയ്  കപ്രഡഗഡമനിഡന്റെ
ഭഡഗമഡയനി 400 പുതനിയ യണനിറ്റുകേള് ആരഎഭനിക്കുനണയ്.  1000 ഡതഡഴനിലവസരങള്
ഉണഡക്കഡന  കേഴനിയഎ.  പുതനിയ  600  ചേരക്കയഎ  400  തറനികേളഎ  ഉള്ഡപഡടെ
തയ്യഡറഡക്കുനണയ്.  ബഹുമഡനഡപട  അഎഗഎ  ശലീ.  സനി.  കൃഷ്ണന  വനിപണനത്തനിഡന
കുറനിചള്ള നനിരകദ്ദശഎ വചതയ്  ആകലഡചേനിക്കുകേയഡണയ്.  
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കേരകേഗൗശല  കമഖലയനിലള്ള  എചയ്.ഡെനി.സനി.,  സുരഭനി,  കേഡഡ്കകേഡ,  ബഡഎബ
കകേഡരപകറഷന  എന്നെനിവയഡടെ  പ്രവരത്തനങള്  ഡമചഡപടുത്തഡന  നടെപടെനി
സത്വലീകേരനിക്കുനണയ്. നഷത്തനിലള്ള സഡപനമഡയ ഡകേല്പഡഎ പുതനിയ കമഖലയനികലയയ്
പ്രവരത്തനഎ വഖ്യഡപനിപനിക്കുന്നെതനിനുഎ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചവരുനണയ്. 11 കേരകേഗൗശല
ക്ലസ്റ്ററുകേള് സഡപനിചയ് കേരകേഗൗശല രഎഗത്തുള്ള ശനില്പനികേഡള കപ്രഡതഡഹനിപനിക്കഡന,
അവരക്കയ് അവഡരഡെയ് ഡകേഡടുക്കുന്നെ പദതനികേഡളഡഡക്ക ഈ വരഷഎ ആരഎഭനിചനിട്ടുണയ്.
അതനിഡന്റെ  വനിശദലീകേരണത്തനികലയയ്  സമയക്കുറവഡകേഡണയ്  ഞെഡന  കപഡകുന്നെനില.
പുതനിയ ക്ലസ്റ്ററുകേള് ആരഎഭനിചയ് കേരകേഗൗശല രഎഗഡത്ത ഇടെത്തട്ടുകേഡഡര ഒഴനിവഡക്കനി ഈ
സഡപനങള്  വഴനി  സഎഭരനിചയ്  വനിതരണഎ  ഡചേയ്യഡനുള്ള  പുതനിയ  കേഡരഖ്യങളഡണയ്.
ടൂറനിസഎ കമഖലയമഡയനി ബന്ധഡപടയ് ഈ ഉല്പന്നെങള് നമുക്കയ് സുവനലീറുകേളഡക്കഡഎ.
50 പുതനിയ സുവനലീറുകേഡളങനിലഎ ആവശഖ്യമുണയ്. ആറന്മുള കേണ്ണഡടെനിയഎ അതുകപഡലള്ള
അപൂരവ്വ  വസ്തുക്കളമഡണയ്  ഒരു  ടൂറനിസ്റ്റയ്  വന്നെഡല്  നമുക്കയ്  ഡകേഡടുക്കഡനുള്ളതയ്.
കനഡരമറനിചയ്  നമഡടെ  കേരകേഗൗശല  കമഖലയനില്  നല  കശഷനിയള്ള  ആളകേളണയ്.
അവഡര  പ്രകയഡജനഡപടുത്തനി  ഡടയനിനനിഎഗയ്  ഡകേഡടുത്തയ്  അവരുഡടെ  കേയ്യനില്നനിനഎ
50  പുതനിയ സുവനലീര കപ്രഡഡെക്ടുകേളണഡക്കണഎ.  അതയ് ടൂറനിസഎ വഖ്യവസഡയവമഡയനി
ബന്ധഡപടയ്  നമുക്കയ്  ഡചേയ്യഡന  കേഴനിയണഡമനള്ള രലീതനിയനില്  ഡറകസഡണ്സനിബനിള്
ടൂറനിസത്തനിഡന്റെ  ഭഡഗമഡകയഡ  ടൂറനിസഎ  ഡസന്റെറുകേളനിലള്ള  വനില്പന  കകേന്ദ്രങളനിലള്ഡപഡടെ
ഇവര വരുകമഡള് കേനിടഡനുഎ ആകേരഷകേമഡയനി പ്രദരശനിപനിക്കഡനുഎ അവരക്കയ് വഡങനി
ഡക്കഡണ്ടുകപഡകേഡനുഎ ഓരമയഡയനി സൂക്ഷനിക്കഡനുഎ കേഴനിയന്നെ ഉല്പന്നെങള് ഉണഡക്കണഎ.
അതനിഡന്റെ  ഭഡഗമഡയനി  ആ  രഎഗത്തയ്  പുതനിയ  ഡതഡഴനിലവസരങള്  നലകപഡഡല
ഉണഡകുഡമന്നെഡണയ്  കേരുതുന്നെതയ്.

ഇവനിഡടെ  ബഹുമഡനഖ്യരഡയ  1-2  അഎഗങള്  പറഞ്ഞെ  സഎശയങള്ക്കുകൂടെനി
മറുപടെനി  പറഞ്ഞെയ്  ഞെഡന  അവസഡനനിപനിക്കുകേയഡണയ്.  അതനിഡലഡന്നെയ്,  കകേഡഴനികക്കഡടെയ്
കുറഖ്യഡടെനി  കപ്രഡജക്ടുമഡയനി  ബന്ധഡപടയ്  ശലീ.  പഡറക്കല്  അബ്ദുല  ഒരു  നനിരകദ്ദശഎ
വചനിരുന. അവനിഡടെ ഡകേ.എസയ്.ഐ.ഡെനി.സനി.-യഡടെ കപ്രഡജക്ടനിലണഡയ തടെസഎ, വസ്തു
ഉടെമ ഒരു പരഡതനി നല്കേനിയനിരുന്നെതഡണയ്.  അവനിഡടെയണഡയനിരുന്നെ റബര മരങള്ക്കയ്
വനില നനിശയനികക്കണനിയനിരുന.  ഇകപഡള് അതയ് നനിശയനിചയ്  കേനിടനി.   അതനിനഡവശഖ്യമഡയ
സഎഖഖ്യ  അടെചനിട്ടുണയ്.  കേഡലവനിളഎബമനിലഡഡത  ആ  സലഎ  ഏഡറടുത്തയ്  നനിരമഡണ
പ്രവരത്തനങള് ഡകേ.എസയ്.ഐ.ഡെനി.സനി. കവഗത്തനില് ആരഎഭനിക്കുഡമന്നെയ് സൂചേനിപനിചനിട്ടുണയ്.
അതുകപഡഡല ഡകേഡചനി-ബഡഎഗ്ലൂര വഖ്യവസഡയ ഇടെനഡഴനി പദതനിയഡടെ സമഗ റനികപഡരടയ്
തയ്യഡറഡക്കുന്നെതനിനയ്  കേണ്സള്ടന്റെനിഡന  ഡതരഡഞ്ഞെടുക്കഡനുള്ള  തഡല്പരഖ്യപത്രഎ
ക്ഷണനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ മഡസഎ അവസഡനകത്തഡഡടെ കേണ്സള്ടന്റെനിഡന നനിയമനിക്കഡന
കേഴനിയഎ.  പദതനിക്കുകവണനി കകേന്ദ്ര സരക്കഡരനിഡന്റെ സഹഡയവഎ അഭഖ്യരത്ഥനിക്കുനണയ്.
ഇത്തരഎ  ക്രനിയഡത്മകേമഡയ  നനിരകദ്ദശങളഎ  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  ചുരുങനിയ  കേഡലഎ
ഡകേഡണയ് കേഴനിയഡവന്നെ രലീതനിയനില് നനിലപഡടുകേളഎ നടെപടെനികേളഎ സത്വലീകേരനിക്കുകേയഡണയ്.  
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കേളനിമണ്പഡത്ര  നനിരമഡണ  ഡതഡഴനിലഡളനികേള്ക്കയ്  മണ്ണയ്  കേനിടഡനുള്ള  പ്രശ്നഎ
വലനിയപ്രശ്നഎ  തഡന്നെയഡണയ്.   പഡരനിസനിതനികേ അനുമതനി  കവണതനിഡന്റെ  സുപ്രലീഎകകേഡടെതനി
വനിധനി,  കകേന്ദ്ര വനഎ-പരനിസനിതനി  മനഡലയത്തനിഡന്റെ നനിബന്ധനകേള് എന്നെനിവയഡടെഡയഡഡക്ക
ഭഡഗമഡയള്ള  പ്രശ്നങളണയ്.  മുഖഖ്യമനനിയഡടെ  സഡന്നെനിദഖ്യത്തനില്  ആ  പ്രശ്നങഡള
മറനികേടെക്കുന്നെതനിനുള്ള കയഡഗഎ കചേരന.   നടെപടെനിക്രമങള് ലഘൂകേരനിക്കഡനുഎ വളഡര
ഡപഡടന്നെയ്  പഡരനിസനിതനികേ  അനുമതനി  ലഭഖ്യമഡക്കഡനുള്ള  നടെപടെനികേളഎ  സത്വലീകേരനിക്കുന്നെതഡണയ്.
ജനിലഡ  തലങളനിലള്ഡപഡടെ  അതനിനുള്ള  സഎവനിധഡനഎ  ഏരഡപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പഡരമരഖ്യ
ഡതഡഴനില്  ഡചേയ്യുന്നെവരക്കയ്  കേളനിമണ്ണയ്  സഎഭരനിക്കഡന  ആവശഖ്യമഡയ  സഗൗകേരഖ്യഎ
ഡചേയഡകേഡടുക്കഡന എലഡ ജനിലകേളനിലഎ  അതനിനുള്ള ക്രമലീകേരണഎ കേളക്ടരമഡരുമഡയനി
കചേരനണഡക്കനിയനിട്ടുണയ്. അതയ് അവരുഡടെ ആവശഖ്യത്തനിനഡകേണഎ. അവരക്കയ് സലസനസയ്
ഡകേഡടുത്തനിരനിക്കുന്നെതയ്  പഡത്രമുണഡക്കഡനഡണയ്.  മണ്ണയ് മറയ് രലീതനിയനില് കപഡകുന്നെതയ് ശരനിയല.

3.00 PM]

ശലീ  .    അടൂര പ്രകേഡശയ്:  സര,  പടയ് വഖ്യവസഡയത്തനിഡന്റെ പുന:സഎഘടെന നടെത്തുന്നെതനിഡന്റെ
ഭഡഗമഡയനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ഡമന്റെനില്നനിനഎ  113  കകേഡടെനി  രൂപ  നല്കേഡഡമന്നെയ്
അറനിയനിചനിട്ടുഡണന്നെഡണയ് പത്രങളനില് വഡരത്ത വന്നെതയ്. അതനില് ഇരുപതയ് ശതമഡനഎ
സഎസഡന  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  വനിനനികയഡഗനിക്കണഎ.  ആ  വനിഹനിതഎ  വനിനനികയഡഗനിക്കഡന
ഗവണ്ഡമന്റെയ് തയ്യഡറഡകുകമഡഡയന്നെയ് അങയ് വഖ്യകമഡക്കണഎ. 

ശലീ  .    എ  .    സനി  .    ഡമഡയലീന: സര, പത്രമഡധഖ്യമങളനിലൂഡടെയഡണയ് ഇതയ്  എഡന്റെയഎ
ശദയനില്ഡപടതയ്,  അലഡഡത ഒരറനിയനിപ്പുഎ  ലഭനിചനിടനില.   കകേരളത്തനിഡല ഡസറനിക്കള്ചര
വഖ്യവസഡയഎ ഒരുകേഡലത്തയ് നലകപഡഡല ഡപ്രഡകമഡടയ്  ഡചേയ്യഡന ശമനിചഡവങനിലഎ പനിന്നെലീടെയ്
പ്രശ്നങളനിലഡയനി.  ആ  പ്രശ്നങളനില്ഡപടെഡന  നനിരവധനി  ഘടെകേങളണയ്.  അതനിലള്ള
ജലീവനക്കഡഡര   പനിന്നെലീടെയ്  തകദ്ദശ  സത്വയഎഭരണ  സഡപനങളനികലയയ്  മഡറ്റുകേയഡണയ്
ഡചേയതയ്.  ഇകപഡള്  സബ്സനിഡെനിയഡണന്നെ  നനിരകദ്ദശഎ  വന്നെനിട്ടുണയ്.   കകേരളത്തനിനയ്
അനുകയഡജഖ്യമഡഡണങനില് അതയ് പരനികശഡധനിക്കഡഎ. അനുഗണമഡയതഡഡണങനില് അതയ്
ഏഡറടുക്കുന്നെതനിനയ്  പ്രശ്നഡമഡനമനില.  അതയ്  പരനികശഡധനിചതനിനുകശഷഎ  മഡത്രകമ
ഡചേയ്യഡന കേഴനിയകേയള.  

ശലീ  .   എന  .   എ  .   ഡനലനിക്കുന്നെയ്: സര, കേഡസരകഗഡഡെയ് ജനിലയനില് പ്രവരത്തനിക്കുന്നെ
KEL-ഡന്റെ  പ്രവരത്തനഎ വളഡര പരനിതഡപകേരമഡണയ്,  അതനിഡന പുനരുജ്ജലീവനിപനിക്കു
ന്നെതനിനുള്ള ശമങളണഡകുകമഡ?

ശലീ  .   എ  .   സനി  .   ഡമഡയലീന: സര, 'പരനിതഡപകേരഎ' എന്നെതയ് അങയ്  ഉപകയഡഗനിച
ഒരു വഡക്കഡണയ്. അതയ് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ഡമന്റെയ് നനിലപഡടെഡണയ്. അതനിനയ് അങയ് പറഞ്ഞെതയ്
ഇതയ്  എല്.ഡെനി.എഫയ്.  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  ഡകേഡണ്ടുകപഡയനി  ഡകേഡടുത്തുഡവന്നെഡണയ്.  ആ
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സഡപനഎ ഡമചഡപട അവസയനികലയ്ഡക്കത്തഡന അന്നെയ് കകേന്ദ്രത്തനിലണഡയനിരുന്നെ
മനനിമഡര ഉള്ഡപഡടെ ആകലഡചേനിചതഡണയ്.  മുഖഖ്യമനനിയഎ എഎ.പനി.-മഡരുഎ മനനിഡയന്നെ
നനിലയയ്  ഞെഡനുഎ  അക്കഡരഖ്യത്തനില്  ഇടെഡപടുകേയഎ  കേഡത്തഴുതുകേയഎ  ഡചേയനിട്ടുണയ്.
അക്കഡരഖ്യത്തനില് വലീണ്ടുഎ ഇടെഡപടെഡന തയ്യഡറഡണയ്. ഇഡതഡഡക്കയഡണയ് ഒരു സഎസഡന
ഗവണ്ഡമന്റെനിനയ്  ഡചേയ്യഡന  കേഴനിയന്നെതയ്.  പകക്ഷ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  സമലീപനഎകൂടെനി
നമള്  കേഡണണഎ.  അതയ്  കേഡണഡഡത  ഒറഡപട  സഎഭവമഡയനി  അതയ്  കേഡണരുതയ്.
ഞെഡന  അകഞ്ചേഡ  ആകറഡ  സഡപനങഡളപറനി  പറഞ്ഞെനിരുന.  ഇഗൗ  ഗവണ്ഡമന്റെയ്
മുട്ടുകുത്തനി കേനിടെക്കുകേഡയഡനമല.  ഇഗൗ ഗവണ്ഡമന്റെനിനയ്  സലീഡണയ്.  കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ
കേഡലത്തയ്  വലനിയ കതഡതനിലണഡയനിരുന്നെ ഡപനഷന കുടെനിശനികേ ദനിവസങള്ക്കുള്ളനില്
ഡകേഡടുത്തുതലീരക്കഡന കകേരളത്തനില് മുമണഡയനിരുന്നെ ഏതയ് ഗവണ്ഡമന്റെനിനയ് കേഴനിഞ?
സലീഡെനിലഡത്തതുഡകേഡണഡകണഡ? ഡഡവദദ്യുതനി വകുപനിഡന്റെ കനടഎ, നമഡളലഡഎ മതരനിചയ്
പഡവഡപട  ആളകേള്ക്കയ്  ഡഡവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കഡന  നനില്ക്കുകേയകല.  വളഡര  കവഗത്തനിലകല
ഇഗൗ ഗവണ്ഡമന്റെയ് മുകന്നെഡടയ് കപഡയനിഡക്കഡണനിരനിക്കുന്നെതയ്.  കകേരളത്തനിഡല കേഡരഷനികേ
കമഖല മുരടെനിചയ്  നനില്ക്കുകമഡള് ആ കമഖലയനില് ഇടെഡപടെഡനുഎ തരനിശയ്  കേനിടെക്കുന്നെ
സലങളനില്  കൃഷനിയനിറക്കഡനുഎ  ഡഡജവകൃഷനിയഡടെ  ഭഡഗമഡയള്ള  പ്രവരത്തനങള്
സഎഘടെനിപനിക്കഡനുഎ  കേഴനിഞ.  ഇഗൗ ഗവണ്ഡമന്റെയ്  മുടനിലനിഴയന്നെതനിഡന്റെ ഭഡഗമഡയനിടഡകണഡ
ഇഗൗ കനടങള് ഉണഡയതയ്?  നഡലയ് മനിഷനുകേള് പ്രവൃത്തനി പഥത്തനികലയയ് വരനികേയഡണയ്.
അഡതലഡഎ കകേരളത്തനിഡല ജനങള് ആഗഹനിക്കുന്നെവയഡണയ്.  'ആരദ്രഎ'  പദതനിഡയപറനി
പറഞ.  ഹരനിത കകേരളഎ മനിഷഡനപറനി ബഹുമഡനഡപട മുഖഖ്യമനനിതഡന്നെ രഡവനിഡല
ഇവനിഡടെ  സൂചേനിപനിക്കുകേയണഡയനി.  കകേരളത്തനിഡല  വനിദഖ്യഡഭഖ്യഡസ  കമഖലയനില്  നല
മഡറങളണഡകുഎ.  നമഡളഡഡക്ക അതനിനുകവണനി പരനിശമനിക്കുകേയകല.  ഇഗൗ ഗവണ്ഡമന്റെയ്
മുകന്നെഡട്ടുകപഡകുകേയഡണയ്. ചേനിലരഡക്കഡഡക്ക സഖഡവയ് ഇ. പനി. ജയരഡജകനഡടെയ് ഇകപഡള്
സഹതഡപഎ കതഡനന.  അന്നെയ് എനഡയനിരുനഡവന്നെയ് നമുക്കറനിയഡഎ.  മഡഫനിയകേള്
വഖ്യവസഡയ കമഖലകേളനില് ഉണഡയനിരുനഡവന്നെ കേഡരഖ്യഎ നനിങള്ക്കുമറനിയഡഎ.  അതയ്
ഒഴനിവഡയതനിഡന്റെ  ഗണമഡണയ്   ഡപഡതുകമഖലഡ  സഡപനങളനില്  മഡറമുണഡകുന്നെതയ്.
അകപഡള്  അത്തരഎ  കേഡരഖ്യങള്  പറഞ്ഞെയ്  ഒരു  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  കനടങഡള
ഇകേഴ്ത്തനിക്കഡണനിക്കഡന ശമനികക്കണ.  ഗവണ്ഡമന്റെയ് ശരനിയഡയ നനിലപഡടെയ്  സത്വലീകേരനിചയ്
ജനങളഡടെ പ്രശ്നങള് ഏഡറടുത്തുഡകേഡണയ് മുകന്നെഡടയ് കപഡകുകേയഡണയ്.  ഞെഡന എഡന്റെ
പ്രസഎഗഎ അവസഡനനിപനിക്കുന.  ഇഗൗ ധനഡഭഖ്യരത്ഥനകേള് പഡസഡക്കനിത്തരണഡമന്നെയ്
അഭഖ്യരത്ഥനിക്കുന.

മതഖ്യബന്ധനവഎ  ഹഡരബര  എഞ്ചേനിനലീയറനിഎഗഎ  കേശുവണനി  വഖ്യവസഡയവഎ
വകുപ്പുമനനി (ശലീമതനി ഡജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ): സര,  വഖ്യവസഡയ വകുപനിഡന ക്കുറനിചയ്
നടെന്നെ  ചേരചയനില്  വഖ്യവസഡയ  വകുപ്പുമനനി  ഫലപ്രദമഡയനി മറുപടെനി  പറഞ.
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ചുരുങനിയ സമയത്തനിനുള്ളനില്  വഖ്യവസഡയ വകുപനില് എഡനഡഡക്ക കേഡരഖ്യങള്  ഡചേയ
എന്നെതയ്  സനനസ്സുള്ളവരക്കയ്  അഭനിനന്ദനിക്കഡന  കേഴനിയന്നെ  തരത്തനില്  വഖ്യകമഡയനി
പറഞ. കേശുവണനി വഖ്യവസഡയഎ വളഡര സങലീരണ്ണമഡയ ചേനില പ്രശ്നങള് കനരനിടുകേയഡണയ്.
നനിരഭഡഗഖ്യവശഡല് ആരുഎ അതനിഡന്റെ ഒരു അരനികുകപഡലഎ പനിടെനിചനിഡലന്നെതഡണയ് എഡന്റെ
ദദുഃഖഎ.  ഒരഡളഎ  അതനിഡനക്കുറനിചയ്  പരഡമരശനിചനില.  ആഡകേക്കൂടെനി  പറഞ്ഞെതയ്  ഒരു
അസഎബന്ധ വഡചേകേഎ മഡത്രമഡണയ്.  ജനങള് തള്ളനിക്കളഞ്ഞെ വഡദഎ  ഇവനിഡടെ വന്നെയ്
സഡപനിത  തഡല്പരഖ്യക്കഡരക്കുകവണനി  പറഞ.  ഞെഡന  അതനികലയയ്  കേടെക്കുന്നെനില.
കകേരളത്തനിനയ് എടയ് ലക്ഷഎ ടെണ് കതഡടണനി ആവശഖ്യമുഡണന്നെനിരനിഡക്ക,  കകേരളത്തനില്
നനിന്നെയ് നമുക്കയ് ലഭനിക്കുന്നെതയ് കകേവലഎ എണ്പതനിനഡയനിരഎ ടെണ് കതഡടണനി മഡത്രമഡണയ്.  ആ
എണ്പതനിനഡയനിരഎ  ടെണ്ണനില്  ഏഡറയഎ  സഎസഡനഎ  കേടെന്നെഡണയ്  കപഡകുന്നെതയ്.
കകേരളത്തനിലള്ള വഖ്യവസഡയ സഡപനങള്ക്കയ് കതഡടണനി കേനിട്ടുനമനില.  ഫലത്തനില്
കകേരളത്തനിഡല  കതഡടണനി  ലഭഖ്യതഡയന്നെയ്  പറയന്നെതയ്  ഏകേകദശഎ  സലീകറഡയഡണയ്.
ഇവനിഡടെ ഫഡക്ടറനി ഡതഡഴനിലഡളനികേള്  ലക്ഷക്കണക്കനിനഡണയ്.  അകപഡള് സഎസഡനഎ
കനരനിടുന്നെ ഏറവഎ വലനിയ പ്രശ്നഎ കതഡടണനിയഡടെ ലഭഖ്യത ഉറപഡക്കുകേ എന്നെതഡണയ്.
ഇഗൗ വഖ്യവസഡയഎ കനരനിടുന്നെ ഏറവഎ പ്രധഡനഡപട ഡവല്ലുവനിളനിയഎ അതഡണയ്.  ഇകപഡള് മറയ്
സഎസഡനങളനില് നനിനഎ ലലീസനിനയ്  സലഎ ഏഡറടുക്കഡന പറ്റുകമഡഡയന്നെയ്  ആകലഡചേനിച
വരനികേയഡണയ്.  അതനിനുള്ള  നലീക്കങള്  നടെത്തനിയകപഡള്  കകേഡ-ഓപകററലീവയ്
അടെനിസഡനത്തനിലഡഡണങനില് സലഎ തരഡഡമന്നെഡണയ്  അവര  അറനിയനിചനിരനിക്കുന്നെതയ്.
നമള്  അവനിഡടെകപഡയനി  കകേഡ-ഓപകററലീവയ്  അടെനിസഡനത്തനില്   ഉല്പഡദനത്തനിനയ്
കപഡകുന്നെതയ് റനിസഡണയ്. അതയ് സഡദഖ്യമഡകുഡമന്നെയ് കതഡനന്നെനില.  ഡപ്രഡസലീഡെയ് ഡചേയ്യഡന
കേഴനിയഡത്ത  തരത്തനിലള്ള   ഡപ്രഡകപഡസലഡണയ്  അവര  ഇകങഡടയ് അയചനിരനിക്കുന്നെതയ്.
നമഡടെ  സഎസഡനത്തനിനകേത്തയ്  പ്ലൈഡകന്റെഷനയ്  എന്തു   ഡചേയ്യഡന   കേഴനിയഡമന്നെതയ്
സഎബന്ധനിചയ് ഗഗൗരവമഡയനി ചേനിനനികക്കണ ഘടഡമത്തനിയനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  ഇകപഡള് വനഎ
വകുപ്പുമനനിയമഡയനി ആകലഡചേനിചയ്,  ഡതഡടടുത്ത ദനിവസഎ രണയ് വകുപ്പുഎകൂടെനി  ഒരു മലീറനിഎഗയ്
വനിളനിക്കുനണയ്.  നനിരവധനി സലങളനില് കഫഡറസ്റ്റയ് ഡഡെവലപ്ഡമന്റെയ് കകേഡരപകറഷന
യക്കഡലനിപ്റസുഎ  അകക്കഷഖ്യയഡമഡഡക്ക  കൃഷനി  ഡചേയനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  ഇതുകപഡഡലയള്ള
മരങള് ഡവള്ളത്തനിഡന്റെ ഉറവനിടെഎതഡന്നെ നശനിപനിക്കുഎ.  ഇതയ്  രണ്ടുഎ മഡറനി  കേശുമഡവയ്
വചപനിടെനിപനിചഡല്  കഫഡറസ്റ്റയ്  ഡഡെവലപ്ഡമന്റെയ്  കകേഡരപകറഷനയ്  വലനിയ  റനികടണുഎ,
ആയനിരക്കണക്കനിനയ് ഡതഡഴനിലഡളനികേള്ക്കയ് ഡതഡഴനിലഎ കേനിട്ടുഎ.  അകതഡഡടെഡപഎ നമഡടെ
വഖ്യവസഡയഎ സഎരക്ഷനിക്കഡനുഎ സഡധനിക്കുഎ. അക്കഡരഖ്യഎ വളഡര ഗഗൗരവമഡയനി  ഞെങള്
ചേരച ഡചേയ്യുകേയഡണയ്.  ഡതഡടടുത്ത ദനിവസങളനില് അതുമഡയനി ബന്ധഡപടയ് തലീരുമഡന
ഡമടുക്കുന്നെതനില്  കഫഡറസ്റ്റയ്  ഡെനിപഡരടയ്ഡമന്റെയ്  പൂരണ്ണമഡയഎ  സഹകേരനിക്കുന്നെ നനിലപഡടെഡണയ്
ഇകപഡള് എടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്.  കകേരളത്തനില് പഡണഡഡക്ക നഡടനിലഡഡകേ കേശുമഡവണഡയനിരുന.
അഡതലഡഎ  ഡവടനിക്കളഞ്ഞെയ്  ഇകപഡള്  പ്ലൈഡകന്റെഡഴലഡഎ  കൃഷനി  ഡചേയ്യുന്നെതയ്  റബറുഎ
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മറ്റുമഡണയ്.  പ്ലൈഡകന്റെഷന അടെനിസഡനത്തനില് കൃഷനി  ഡചേയ്യുവഡന പറ്റുന്നെ ഒരു സനിതനി
ഇകപഡഴുണയ്.  അവഡര സഹഡയനിക്കഡന കേഴനിയകമഡ,  എങഡന കപഡകേഡന പറ്റുഡമന്നെ
ഗഗൗരവതരമഡയ ആകലഡചേനയഡണയ് ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ ഭഡഗത്തുനനിനമുള്ളതയ്.  പ്ലൈഡകന്റെഴ്സുമഡയനി
ചേരച ഡചേയഡകേഡണയ്,  പ്ലൈഡകന്റെഷന അടെനിസഡനത്തനില് കേശുവണനി കൃഷനിയനികലയയ് വന്നെഡല്
അവഡര  സഹഡയനിക്കുന്നെതനിഡനപറനി  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  ഗഗൗരവതരമഡയനി  ആകലഡചേനിക്കുകേയഡണയ്.
പനിന്നെലീടുള്ളതയ്  ഇറക്കുമതനിയഡണയ്.  ഇഡതലഡഎ  പറയകമഡഴുഎ  കൃഷനി  ഡചേയഡല്  ആദഖ്യഡത്ത
റനികടണ്  കേനിടഡന  മനിനനിമഎ  മൂന്നെയ്  വരഷഡമങനിലഡമടുക്കുഎ.  കൃഷനി  ഡചേയയ്  കതഡടണനി
ഉണഡക്കനി  കകേരളത്തനിഡല  കേശുവണനി  ഡതഡഴനിലഡളനികേഡള  സഎരക്ഷനിക്കുകേഡയന്നെതയ്
നമുക്കയ്  ഉടെനടെനി  പ്രഡകയഡഗനികേമഡയ  കേഡരഖ്യമല.  വരുഎകേഡലങളനില്  ചേനിനനിക്കഡവന്നെ
കേഡരഖ്യമഡണതയ്.   ദലീരഘവലീഷണകത്തഡടുകൂടെനി  ഡചേകയ്യണതഡണതയ്.   ഇകപഡള് നമള്
ഡചേകയ്യണതയ് അടെനിയനരമഡയനി കതഡടണനി ഇറക്കുമതനി ഡചേയ്യുകേ തഡന്നെയഡണയ്. ഇനഖ്യഡ
ഗവണ്ഡമന്റെയ്  സത്വലീകേരനിചനിട്ടുള്ള  ഇറക്കുമതനി  ചുങത്തനിലള്ള  മഡറഎ  കേഡരണഎ  വളഡര
വലനിയ വനില വരദനവനികലയഡണയ് കതഡടണനി കപഡകുന്നെതയ്.  നമുക്കയ് compete ഡചേയയ്
കപഡകേഡന  പറഡത്ത  ഒരു  സനിതനിയണയ്.  തക്ക  സമയത്തുതഡന്നെ  വനികദശങളനില്
നനിനഎ  കതഡടണനി  വഡങഡന  കേഴനിയന്നെ  ഒരു  സഎവനിധഡനമുണഡയഡല്  മഡത്രകമ
കകേരളത്തനിഡല കേശുവണനി വഖ്യവസഡയത്തനിനയ്  പനിടെനിച നനില്ക്കുവഡന കേഴനിയകേയള.
അതുമഡയനി ബന്ധഡപടയ് ബഹുമഡനഡപട മുഖഖ്യമനനിയഎ ധനകേഡരഖ്യ വകുപ്പുമനനിയഎ ഞെഡനുഎ
ബഡങയ് പ്രതനിനനിധനികേളഎ ഡചേറുകേനിടെ വഖ്യവസഡയനികേളമഡയനി  രണ്ടുമൂന്നെയ് തലത്തനില് ചേരച
നടെത്തനിയനിരുന.  അകപഡള് റനിസരവയ് ബഡങയ് ഇകങഡടയ് വച നനിരകദ്ദശഎ ഒരു എസയ്.പനി.വനി.
രൂപലീകേരനിക്കണഡമന്നെഡണയ്.  കതഡടണനി  ഇറക്കുമതനി  ഡചേയ്യുന്നെതനിനടെക്കമുള്ള ഒരു സഎവനിധഡനഎ
ഡപഡതുകമഖലയനില്നനിനഎ വഖ്യതഖ്യസമഡയനി സമയബന്ധനിതമഡയനി നഖ്യഡയവനിലയയ് വഡങഡന
കേഴനിയന്നെ ഒരു സനിസ്റ്റഎ നനിങള്ക്കയ് ഉറപഡക്കഡന കേഴനിഞ്ഞെഡല് ഞെങള് അതനികനഡടെയ്
സഹകേരനിക്കഡന തയ്യഡറഡഡണന്നെഡണയ് റനിസരവയ് ബഡങ്കുഎ നഡഷണഡഡലസ്ഡെയ് ബഡങ്കുഎ
ഉറപ്പുനല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  അവരുഡടെ നനിരകദ്ദശഎകൂടെനി പരനിഗണനിചയ്  ഒരു എസയ്.പനി.വനി.
ഉണഡക്കഡന,  ഞെങള് നനിരനരമഡയനി കേഴനിഞ്ഞെ കേഡലങളനില് ഇനഖ്യഡ ഗവണ്ഡമന്റെനികനഡടെയ്
ആവശഖ്യഡപടനിരുനഡവങനിലഎ അന്നെഡത്ത യ.പനി.എ.  ഗവണ്ഡമന്റുഎ ഇന്നെഡത്ത  എന.ഡെനി.എ.
ഗവണ്ഡമന്റുഎ  കേഡഷപ്യൂ  കബഡരഡെയ്  രൂപലീകേരനിക്കഡന  തയ്യഡറഡയനിടനില. കകേരളത്തനില്ത്തഡന്നെ
അത്തരഡമഡരു  സഎവനിധഡനഎ  രൂപലീകേരനിക്കുന്നെതനിഡനപറനി  ഞെങള് ഗഗൗരവതരമഡയനി
ചേരച ഡചേയ്യുകേയഡണയ്.  തലീരചയഡയഎ  അധനികേഎ കേഡലവനിളഎബഎ കൂടെഡഡത അങഡനഡയഡരു
എസയ്.പനി.വനി., കകേരള കേഡഷപ്യൂ കബഡരഡെയ് രൂപലീകേരനിചഡകേഡണയ് കതഡടണനിയഡടെ ലഭഖ്യത
ഉറപഡക്കഡനുഎ മഡരക്കറനില് ഇടെഡപടെഡനുഎ  കേഴനിയന്നെ തരത്തനിലള്ള സനിസ്റ്റഡത്തപറനിയഡണയ്
ആകലഡചേനിക്കുന്നെതയ്.  ലക്ഷക്കണക്കനിനയ് ഡതഡഴനിലഡളനികേളഡടെ സങലീരണ്ണമഡയ ജലീവനിത
പ്രശ്നങള് സഎബന്ധനിചയ്  ഒരു തരനി വഡക്കുകപഡലഎ പ്രതനിപക്ഷത്തുനനിനഎ ചേരചയനില്
പഡങടുത്ത  ആരുഎ   പറഞ്ഞെനിഡല ന്നെ  ദദുഃഖമഡണയ്  എനനിക്കുള്ളതയ്.  തലീരചയഡയഎ
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അതുഡകേഡണയ്  ഗവണ്ഡമന്റെയ്  ഇക്കഡരഖ്യത്തനില്  വളഡര  ദലീരഘവലീക്ഷണകത്തഡടുകൂടെനിയഡണയ്
ഇടെഡപടുന്നെതയ്.  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  തഡല്പരഖ്യഎ  സഡപനിത  തഡല്പരഖ്യക്കഡരുകടെതല,
പഡവഡപട  ഡതഡഴനിലഡളനികേളഡടെ  പക്ഷത്തഡണയ്  ഇഗൗ ഗവണ്ഡമന്റുള്ളതയ്.  കേശുവണനിഡയന്നെയ്
മനിണനികപഡയഡല് ഇവനിഡടെ  സഡപനിത തഡല്പരഖ്യക്കഡരക്കുകവണനി വരത്തമഡനഎ  പറയഡനഡണയ്
ആളകേളള്ളതയ്.  ഡതഡഴനിലഡളനികേള്ക്കുകവണനി  കേമഡ  എഡന്നെഡരക്ഷരഎ പറയഡന പ്രതനിപക്ഷഡത്തഡരഡളഎ
ഇഡലന്നെ ദയനലീയ സനിതനിയഡണയ്.  ഡതഡഴനിലഡളനികേളഡടെ  തഡല്പരഖ്യഎ സഎരക്ഷനിക്കഡനഡണയ്
ഗവണ്ഡമന്റുള്ളതയ്. ധനഡഭഖ്യരത്ഥന പഡസഡക്കനിത്തരണഡമന്നെയ് അഭഖ്യരത്ഥനിക്കുന.

ധനകേഡരഖ്യവഎ കേയറുഎ വകുപ്പുമനനി (കഡെഡ  .   ടെനി  .   എഎ  .   കതഡമസയ് ഡഎസകേയ്): സര,
ബഹുമഡനഡപട മുന കേയര വകുപ്പുമനനി ശലീ. അടൂര പ്രകേഡശയ് വളഡര ഗഗൗരവമഡയനിട്ടുള്ള
ചേനില നനിരലീക്ഷണങളഎ വനിമരശനങളഡമലഡഎ കേയര വകുപനിഡനക്കുറനിചയ് പറയകേയണഡയനി.
അതനിഡല ശരനിയഎ ഡതറ്റുഎ പരഡമരശനിക്കഡന മഡത്രകമ ഞെഡന ഉകദ്ദശനിക്കുനള. പകക്ഷ
ഡമഡത്തത്തനില് കേയര കമഖലയനില് സത്വലീകേരനിക്കുന്നെ നയഎ വഖ്യകമഡക്കഡന ആഗഹനിക്കുകേയഡണയ്.
അതയ് ഇതുവഡര ഈ സഭയനില് പറഞ്ഞെനിട്ടുഡണന്നെയ് കതഡനന്നെനില.

അര നൂറഡണയ് മുനപയ് ഇനഖ്യയനില് നനിനള്ള കേയറ്റുമതനിയഡടെ  95  ശതമഡനവഎ
കകേരളത്തനില് നനിന്നെഡയനിരുന.  ഇന്നെയ് കകേരളത്തനിഡന്റെ വനിഹനിതഎ  20-25  ശതമഡനമഡണയ്.
ഈ തകേരചയനില്  നനിന്നെയ്  രക്ഷനിക്കുന്നെതനിനയ്   കവണ ഒന്നെഡമഡത്ത കേഡരഖ്യഎ  ചേകേനിരനി
ഉല്പഡദനഎ വരദനിപനിക്കുകേ എനള്ളതഡണയ്.  ഇന്നെയ് ചേകേനിരനിക്കയ് പൂരണ്ണമഡയഎ തമനിഴയ് നഡടെനിഡന
ആശയനിക്കുകേയഡണയ്.   സരക്കഡര ഉകദ്ദശനിക്കുന്നെതയ്, ഒരു പഞ്ചേഡയത്തനിനയ് ഒരു യണനിറയ്
എനള്ള രലീതനിയനില് കുടുഎബശലീയഡടെ ആയനിരഎ യണനിറ്റുകേള്.  Buy-back  അകറഞ്ചേയ്ഡമന്റെനില്
സരക്കഡര  ഡമഷലീന  നല്കുഎ,  അതനിഡന്റെ  ഡമയനിന്റെനനസനിനയ്  ജനിലഡതലത്തനില്
കുടുഎബശലീയഡടെ  തഡന്നെ  സഎവനിധഡനമുണഡകുഎ.  കേയരഡഫഡെയ്  ചേകേനിരനികചഡറുഎ  ചേകേനിരനിയഎ
കേളക്ടയ് ഡചേയ്യുഎ. ഇങഡനഡയഡരു സഎവനിധഡനത്തനിലൂഡടെ ഒരു വരഷഎഡകേഡണയ് കകേരളത്തനിഡല
ഡതഡണനിഡന്റെ  മൂന്നെനിഡലഡന്നെയ്  ചേകേനിരനിയഡക്കനി  കകേരളത്തനില്ത്തഡന്നെ  മഡറ്റുന്നെതനിനഡണയ്
ലക്ഷഖ്യമനിടുന്നെതയ്.

രണഡമകത്തതയ്, ചേകേനിരനി കേയറഡക്കനി മഡകറണതുണയ്. അതനിനയ്  കേയര ഡസക്ടറനില്
ഇനള്ള  സഹകേരണ  സഎഘങഡള  പുനദുഃസഎഘടെനിപനിക്കണഎ.  ഓകടഡമഡറനികേയ്  സനിന്നെനിഎഗയ്
ഡമഷലീനനികലയയ്  നമള്  കപഡകേണഎ.  അങഡന  കേയര  പനിരനിച  കേഴനിഞ്ഞെഡല്  ആരയ്
എടുക്കുഎ  എനള്ളതഡണയ്.  അതയ്  പൂരണ്ണമഡയനിട്ടുഎ  കേയരഡഫഡെയ്  സഎഭരനിക്കുന്നെതനിനയ്
ഗഖ്യഡരണനി   ഡകേഡടുക്കഡനഡണയ്  ഉകദ്ദശനിക്കുന്നെതയ്.  ഈ  വരഷഎ  കേയര  ഡഫഡെനിഡന്റെ
സഎഭരണഎ മുനവരഷകത്തക്കഡള് 26 ശതമഡനഎ കൂടെനിയനിട്ടുണയ്. അതയ് കപഡരഡ. അടുത്ത
വരഷഎ 100 ശതമഡനഎ വരദനവഡണയ് ലക്ഷഖ്യമനിടുന്നെതയ്. വനിശദഡഎശങളനികലയയ് ഞെഡന
കപഡകുന്നെനില.  ഇതനിനുകവണനി  എന.സനി.ഡെനി.സനി.-ക്കയ്  100  കകേഡടെനി  രൂപയഡടെ  ഒരു
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കപ്രഡജക്ടയ് സമരപനിക്കഡന ഉകദ്ദശനിക്കുന.  അതനിഡന്റെ ചേരചകേള് നടെന വരനികേയഡണയ്.
അതനിഡന്റെ  അടെനിസഡനത്തനില്  ഡമഡത്തഎ  കേയര  സഹകേരണ  കമഖലഡയ  നമുക്കയ്
നവലീകേരനിക്കഡന സഡധനിക്കുഎ.

മൂന്നെഡമഡത്ത കേഡരഖ്യഎ, ഇങഡന സഎഭരനിക്കുന്നെ ഏതഡണയ് രണര ലക്ഷഎ കേത്വനിന്റെല്
കേയര എന്തു ഡചേയ്യുഎ;  അതനിഡന്റെ മഡരക്കറയ്  എവനിഡടെയഡണയ്;  നമഡടെ ആഭഖ്യനര മഡരക്കറയ്
നഷഡപട്ടു  കേഴനിഞ്ഞെനിരനിക്കുന.  ഈ  പശഡത്തലത്തനില്  കേഡണുന്നെതയ്,  ജനികയഡ
ഡടെകേയ് സസ്റ്റല്സഡണയ്.  കകേരളത്തനിഡല  ഹരനിത  കകേരളഎ  മനിഷഡന്റെ  ഭഡഗമഡയനിട്ടുള്ള
കേഖ്യഡഡമയനിനനില് വലനിയ കതഡതനില് കുളങള്,  കതഡടുകേള് എന്നെനിവ പുനരുജ്ജലീവനിപനിക്കഡന
ശമഎ  നടെക്കുനണയ്.  എലഡ  ജനിലകേളനിലഎ  ഡതഡഴനിലറപയ്  പദതനിയഡടെ  ഭഡഗമഡയനി
എന.ആര.ഇ.ജനി.എസയ്. വരകക്കഴനിഡന്റെ കയഡഗഎ നടെന.  കകേന്ദ്ര സരക്കഡര  40  ശതമഡനഡമങനിലഎ
ഡമറലീരനിയല് കകേഡസ്റ്റയ് കവണഡമന്നെയ് നനിരബന്ധനിക്കുകേയഡണയ്. ഇതനിഡന്റെ പശഡത്തലത്തനില്
ജനികയഡ  ഡടെകേയ് സസ്റ്റല്സഡയനി  കേണ്വരടയ്  ഡചേയയ്  ഉപകയഡഗഡപടുത്തുന്നെതനിനഡണയ്
ഉകദ്ദശനിക്കുന്നെതയ്.

ശലീ  .    രകമശയ്  ഡചേന്നെനിത്തല:  സര,  കേയര  സഹകേരണ  സഎഘങള്  എഡന്റെ
നനികയഡജകേ മണ്ഡലത്തനില് ധഡരഡളമുണയ്. ഈ സഎഘങള്ക്കയ് ആവശഖ്യമഡയ മൂലധനഎ
കേനിട്ടുന്നെനില.  അവനിഡടെയഡണയ് ഇതനിഡന്റെ അടെനിസഡനപരമഡയ പ്രശ്നഎ.  മൂലധനഎ കൂടുതല്
ലഭഖ്യമഡക്കനിഡയങനില്  മഡത്രകമ  കേയര  ഉല്പഡദനിപനിക്കഡനുഎ  അതയ്  കേയരഡഫഡെയ്
കപഡലള്ള സഡപനങള് ഏഡറടുക്കുകേയഎ ഡചേയ്യുകേയള്ളു.  കേയര ഡസഡഡഡസറനികേഡള
പുനരുദരനിക്കുകേയഎ  അതനിനഡവശഖ്യമഡയ  മൂലധനഎ  ഡകേഡടുക്കഡനുമുള്ള  നടെപടെനികേള്
സത്വലീകേരനിക്കുകമഡ? അവര ഉല്പഡദനിപനിക്കുന്നെ കേയര കേയരഡഫഡെയ് എടുക്കുകമഡ?

കഡെഡ  .    ടെനി  .    എഎ  .    കതഡമസയ് ഡഎസകേയ്:  സര,  അങയ് പറഞ്ഞെതയ് വളഡര ശരനിയഡണയ്.
പ്രവരത്തന മൂലധനമനിലഡയയ് മയഡണയ്  പ്രധഡനഡപട കേഡരഖ്യഎ.  എന.സനി.ഡെനി.സനി.-യഡടെ
വഡയയഡടെ  ഗണഖ്യമഡയ  പങയ്  ഈ  പ്രവരത്തന  മൂലധനത്തനിനയ്  കവണനിയള്ളതഡണയ്.
പകക്ഷ  അതുവഡര  കേഡത്തുനനില്ക്കഡഡത  ഇകപഡള്ത്തഡന്നെ  കേയരഡഫഡെയ്  അവരുഡടെ
ബഡലനസയ് ഷലീറയ്  ക്ലലീന  ഡചേയ.  സഹകേരണ  കമഖലയനില്നനിന്നെയ്  വഡയഡയടുത്തയ്
ഡപ്രഡകേപ്യൂരഡമന്റെനിനുകവണനി  അഡെത്വഡനസഡയനി പണഎ നല്കുന്നെതനിനുഎ ഒരു  stop-gap
arrangement  മൂന്നെയ്  മഡസകത്തയയ്  ഉണഡക്കുന്നെതനിനുമഡണയ്  സരക്കഡര ശമനിക്കുന്നെതയ്.
എത്ര കേയര ഉല്പഡദനിപനിചഡലഎ അതയ്  കേയരഡഫഡെയ് വഡങ്ങുഎ.

നഡലഡമതഡയനി ഉല്പന്നെങളഡടെ കേഡരഖ്യമഡണയ്. അവനിഡടെയഡണയ്  ശലീ. അടൂര പ്രകേഡശനിഡന്റെ
പ്രധഡനഡപട വനിമരശനങള് വന്നെതയ്.  നമഡടെ പരമരഡഗത ഉല്പന്നെങള് വനിറഴനിക്കഡന
വലനിയ  പ്രയഡസഎ  കനരനിടുകേയഡണയ്.  എന്നെഡല്  ഡറഡെനി  മഡരക്കറ്റുള്ള  ജനികയഡ
ഡടെകേയ് സസ്റ്റല്സുണയ്.  ലൂമുകേളഡടെ ഒരു പങയ് ജനികയഡ ഡടെകേയ് സസ്റ്റല്സനികലയയ് മഡകറണനി
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വരുഎ.  അവനിഡടെയഡഡണങനില് ഇത്രയഎ കേയര ജനികയഡ ഡടെകേയ് സസ്റ്റല്സഡയനി മഡറണഎ.
ഉല്പന്നെങളഡടെ  സഎഭരണഎ  കൂടുതല്  പണഎ  നല്കേനിയനിട്ടുഎ  കേഴനിഞ്ഞെ  വരഷഡത്ത
അകപക്ഷനിചയ്  വരദനവണഡയനിടനിഡലനള്ളതഡണയ്  പ്രധഡനഡപട  വനിമരശനഎ  പറഞ്ഞെതയ്.
15 ശതമഡനഎ പരകചസയ് ഡഡപ്രസയ് കുറച. അതുഡകേഡണഡണയ് വരദനവയ് കേഡണഡത്തതയ്.
പകക്ഷ  എങനില്കപഡലഎ  അതയ്  നഡമമഡത്രമഡണയ്.  ഉല്പന്നെങളഡടെ  സഎഭരണഎ
15  ശതമഡനഎ വരദനിചഡല് കപഡരഡ.  ആ വനിമരശനഎ വളഡര ശരനിയഡണയ്.  കേഡരണഎ
ഏതഡണയ്  40  കകേഡടെനി  രൂപയഡടെ  കസ്റ്റഡക്കയ്  ആയനിരുന.  അതനിഡന്റെ  കേഡരണഎ
എനഡയനിരുഡന്നെന്നെഡല്,  വഡങഡന  എകയ്കപഡരകടഴയ് സയ്  കവണമകലഡ.  എകയ് കപഡരകടഴയ് സയ്
രണ്ടു  തരത്തനിലഡണയ്  വഡങ്ങുന്നെതയ്.  ഒന്നെയ്,  കനരനിടയ്  ഡസ്റ്റനസനില് ഡചേയയ്  കേയറ്റുമതനി
ഡചേയ്യുന.  രണയ്,  അതനിഡന്റെ റബര കമഡള്ഡെനിഎഗയ്  ഡകേഡടുത്തനിടയ്  കേയറ്റുമതനി  ഡചേയ്യുന.
രണഡമതയ് പറഞ്ഞെ പ്രവൃത്തനികേഡളഡഡക്ക നടെത്തുന്നെതയ് ഇന്നെയ് കകേഡടയഎ-ചേങനഡകശരനി
ഭഡഗത്തഡണയ്.  കേഴനിഞ്ഞെ ഒരു വരഷത്തനിനയ്  മുനപയ്  തുടെങനിയ ഒരു പ്രവണതയഡണയ്.
ഇകപഡള് പൂരണ്ണമഡയഎ അവര ഡെനികപഡയനില് നനിന്നെഡണയ് വഡങ്ങുന്നെതയ്.  ഡെനികപഡയനില്
സരക്കഡര നല്കുന്നെ  10  ശതമഡനഎ  സബ്സനിഡെനിയല.  25  ശതമഡനഎ  വനില കുറചയ്
വഡങഡന പറ്റുഡമന്നെയ് അവര പറയന. അതനിഡന്റെ അടെനിസഡനത്തനില് നനിയമനനിരമഡണഎവഡര
നടെത്തനി  ഇത്തരത്തനിലള്ള  പ്രവണതഡയ  നനിരുതഡഹഡപടുത്തഡനഡണയ്  സരക്കഡര
ഉകദ്ദശനിക്കുന്നെതയ്.  വരുന്നെ   ഓണക്കഡലത്തയ്   ഈ  കസ്റ്റഡക്കനിഡന്റെ  പകുതനിഡയങനിലഎ
വനിറഴനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി വലനിഡയഡരു യജ്ഞഎ കകേരളത്തനില് നടെത്തഡന ഉകദ്ദശനിക്കുനണയ്. മറ്റു
സഎസഡനങളനില്  നമള്  പരനികശഡധന  നടെത്തുനണയ്.  അകപഡള്  സഡധഖ്യതകേള്
പരനികശഡധനിക്കുനണയ്. ഇതഡണയ്  നമഡടെ ഡമഡത്തത്തനിലള്ള സമലീപനഎ. 

ശലീ.  അടൂര പ്രകേഡശയ് പറഞ്ഞെ ഒരു പ്രധഡനഡപട വനിമരശനഎ,  കകേരള ഡഫസ്റ്റയ്
നനിരത്തലഡക്കനി എനള്ളതഡണയ്.  അതയ് ശരനിയല.  നനിരത്തലഡക്കഡന ഉകദ്ദശനിക്കുന്നെനില.
നനിങള്  നടെത്തനിയതനിഡനക്കുറനിചയ്  ഞെങള്  വനിമരശനിചനിട്ടുണയ്.  അതഡണയ്  നനിങള്
പറയന്നെതയ്.  ഞെങള്  നനിരത്തഡന  ഉകദ്ദശനിക്കുന്നെനില.  ഒകക്ടഡബര  മഡസത്തനികലയയ്
മഡറനിയനിരനിക്കുകേയഡണയ്.  ഡെല്ഹനി  ഡഫയര  കേഴനിഞ്ഞെഡല്  അതനിഡന്റെ  തുടെരചയഡയനി
ബകയഴയ് സനിഡന നമുക്കയ് ഇകങഡട്ടുകൂടെനി ക്ഷണനിക്കഡന സഡധനിക്കുഎ.  ഒരു മഡറഎ അതനില്
വരുന്നെതയ്,  ആഭഖ്യനര  കേചവടെക്കഡഡര   കൂടുതല്  ക്ഷണനിക്കഡനഡയനി  ഉകദ്ദശനിക്കുന.
വലനിയ  കതഡതനില്ത്തഡന്നെ  ഈ  കേയര  ഡഫസ്റ്റയ്  നടെത്തുഎ.   ഇത്തരഎ  പ്രവരത്തന
പരനിപഡടെനികേളഡടെ അടെനിസഡനത്തനില് കേയര കമഖലയനിഡല ഉല്പഡദനഎ ഗണഖ്യമഡയനി
ഉയരത്തുന്നെതനിനുഎ  ഡതഡഴനിലഡളനികേള്ക്കയ്  150  ദനിവസഡത്ത  കജഡലനിഡയങനിലഎ  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നെതനിനുഎ  അതയ്  300  രൂപ  കേയര  പനിരനി  കമഖലയനിലഎ  500-600  രൂപ
ഉല്പന്നെ കമഖലയനിലഎ നല്കുന്നെതനിനുഎ കവണനിയള്ള പരനിപഡടെനിയഡണയ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
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(മറുപടെനി  പ്രസഎഗത്തനിനഡയനി  ഡഡവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി  ശലീ.  എഎ.  എഎ.  മണനി
എഴുകന്നെറകപഡള് അകദ്ദഹഎ രഡജനിവയണഡമന്നെഡവശഖ്യഡപടയ്  യ.ഡെനി.എഫയ്. അഎഗങള്
പ്രതനികഷധ  സൂചേകേമഡയനി  മുദ്രഡവഡകേഖ്യഎ  വനിളനിചഡകേഡണയ്  സഭ  ബഹനിഷ്കരനിചയ്
പുറത്തുകപഡയനി)

ഡഡവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി  (ശലീ  .    എഎ  .    എഎ  .    മണനി):  സര,   ഡഡവദദ്യുതനി
കബഡരഡെനിഡന്റെ പ്രവരത്തനങളമഡയനി ബന്ധഡപട്ടുവന്നെ എലഡ നനിരകദ്ദശങളഎ തുടെരന്നെയ്
കബഡരഡെനിഡന്റെ  പ്രവരത്തനങളനില്  സത്വലീകേരനിക്കുന്നെതഡഡണനള്ള  കേഡരഖ്യഎ  ഞെഡന
അറനിയനിക്കുകേയഡണയ്.  ധനഡഭഖ്യരത്ഥന  ചേരചയനില്  15  അഎഗങള്  പഡങടുത്തനിട്ടുണയ്.
ബഹുമഡനഖ്യരഡയ അഎഗങള് മുകന്നെഡട്ടുവച നനിരകദ്ദശങള്, സഭയഡടെ ഡപഡതുവനികേഡരഎ,
കബഡരഡെനിഡന്റെ പ്രവരത്തനങളനില് വരുകത്തണ മഡറങള് ക്രനിയഡത്മകേമഡയ എലഡ
കേഡരഖ്യവഎ  സത്വലീകേരനിക്കുഡമന്നെ കേഡരഖ്യഎ  ഞെഡന  ഈ അവസരത്തനില്  ഉറപയ്  പറയഡന
ആഗഹനിക്കുകേയഡണയ്.

ഡഡവദദ്യുതനി  കബഡരഡെയ്  ഏഡറടുത്ത  പ്രധഡനഡപട  ഒരു  കജഡലനി  സമ്പൂരണ്ണ
ഡഡവദദ്യുതലീകേരണമഡണയ്.  കേഴനിഞ്ഞെ എല്.ഡെനി.എഫയ്.  സരക്കഡര  സമ്പൂരണ്ണ ഡഡവദദ്യുതലീകേരണഎ
പ്രഖഖ്യഡപനിച.  ബഹുമഡനഖ്യനഡയ  ശലീ.  എ.  ഡകേ.  ബഡലഡന്റെ  കനതൃതത്വത്തനില്  അന്നെയ്
ധഡരഡളഎ പ്രവരത്തനങള് നടെത്തനി. 85 അസഎബനി മണ്ഡലങളനില് അന്നെയ് സമ്പൂരണ്ണ
ഡഡവദദ്യുതലീകേരണഎ  നടെത്തഡന  കേഴനിഞ്ഞെനിരുന.  പകക്ഷ  പൂരണ്ണമഡക്കഡന  കേഴനിഞ്ഞെനിരുന്നെനില.
പനിന്നെലീടെയ്  വന്നെ  യ.ഡെനി.എഫയ്.  സരക്കഡര  ആ  വഴനിക്കയ്  ഒരു  ശമവഎ  നടെത്തനിയനില.
ആ പരനിപഡടെനി ഫലത്തനില്  തള്ളുകേയഡണയ് ഡചേയതയ്.  നമഡടെ അനുഭവഎ അതഡണയ്.
എന്നെഡല് ഈ സരക്കഡര സമ്പൂരണ ഡഡവദദ്യുതലീകേരണഎ നടെത്തുഡമന്നെയ്  പ്രഖഖ്യഡപനിച.
ഏറവഎ ഫലപ്രദമഡയ പ്രവരത്തനമഡണയ് അതനിനയ് സഎഘടെനിപനിചതയ്.  തകദ്ദശ സത്വയഎഭരണ
സഡപനങളഡടെ  ധനസഹഡയഎ  അക്കഡരഖ്യത്തനില്  ഉണഡയനിട്ടുഡണന്നെ  കേഡരഖ്യഎ
നന്ദനിപൂരവ്വഎ  ഞെഡന  ഈ  അവസരത്തനില്  ഓരമനിക്കുകേയഡണയ്.  അകതഡഡടെഡപഎ,
174  കകേഡടെനി  രൂപ  എസ്റ്റനികമറനികനല്  ലഭനിച  തുകേകേള്  കേഴനിചള്ളതയ്  ഡഡവദദ്യുതനി
കബഡരഡെയ് മുടെക്കനിയനിട്ടുണയ്.  തകദ്ദശ സത്വയഎഭരണ സഡപനങള് നല്കേനിയ പണവഎ
എഎ.പനി.-മഡരുഡടെ ഫണ്ടുഎ എഎ.എല്.എ.-മഡരുഡടെ ഫണ്ടുഎ ഉപകയഡഗനിചഡണയ് സമ്പൂരണ്ണ
ഡഡവദദ്യുതലീകേരണത്തനികലയയ്  കേഡരഖ്യങള്  നലീങ്ങുന്നെതയ്.  ഇഗൗ  മഡസഎ  തഡന്നെ
സഎസഡനതലത്തനില്  പ്രഖഖ്യഡപനിക്കഡവന്നെ  നനിലയനില്  എത്തനിയനിട്ടുണയ്.  സമ്പൂരണ
ഡഡവദദ്യുതലീകേരണഎ വഴനി  149000  വലീടുകേള്ക്കയ്  സവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന ഡകേഡടുക്കഡന
സഡധനിചനിട്ടുണയ്.  ഇക്കഡരഖ്യത്തനില് ഡഡവദദ്യുതനി കബഡരഡെനിഡല ഉകദഖ്യഡഗസരുഎ വനിവനിധ
കടഡെയ്  യണനിയന  ഡതഡഴനിലഡളനികേളഎ  വലനിയ  പങയ്  വഹനിച.  അഭനിമഡനകേരമഡയ
പങഡണയ്  അതനിഡല  ജലീവനക്കഡര  വഹനിചഡതന്നെ  കേഡരഖ്യഎ  ഇഗൗ  അവസരത്തനില്
നന്ദനിപൂരവ്വഎ  ഓരക്കുകേയഡണയ്.  കകേഡടെതനി കകേസ്സുകേളള്ളതുഡകേഡണയ്  4000 വലീടുകേള്ക്കയ്
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ഡകേഡടുക്കഡന കേഴനിയനില. 53000 ആണയ് ആഡകേ ഡവരനിഡഡഫ ഡചേയയ് കേഡണത്തനിയനിരനിക്കുന്നെതയ്.
വയറനിഎഗയ്  ഡചേയ്യഡന കശഷനിയനിലഡത്ത ആയനിരക്കണക്കനിനയ്  ആളകേളഡടെ  വലീടുകേളനില്
വയറനിഎഗയ് നടെത്തനിഡക്കഡടുക്കഡന സത്വയഎ പണഎ കേഡണത്തനി ഡഡവദദ്യുതനി ജലീവനക്കഡര
സഹഡയനിച എനളള കേഡരഖ്യഎ ഒരനിക്കലഎ നമുക്കയ് വനിസ്മരനിക്കഡന കേഴനിയനില.  അങഡന
ഫലപ്രദമഡയ പ്രവരത്തനമഡണയ്  ഡഡവദദ്യുതനി  ജലീവനക്കഡരുഎ  എലഡ  തലങളനിലമുളള
കബഡരഡെനിഡന്റെ  അധനികേഡരനികേളഎ  സമ്പൂരണ ഡഡവദദ്യുതലീകേരണത്തനിനുകവണനി  നടെത്തനിയതയ്.
ഇതനില്  പടനികേജഡതനി പടനികേവരഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിഡന്റെ ഫണയ്  ശലീ. എ. ഡകേ. ബഡലന
മുനകേഡയ്യടുത്തയ്  ആ വനിഭഡഗത്തനിനയ് ഡചേലവഡകുന്നെ പണത്തനിഡന്റെ 75 ശതമഡനഎ തന
സഹഡയനിച  എന്നെ  കേഡരഖ്യവഎ  ഇഗൗ  അവസരത്തനില്  നന്ദനിപൂരവ്വഎ  ഓരക്കുകേയഡണയ്.
അങഡന  ഇനഖ്യയനില് ഒരു സഎസഡനത്തുഎ നടെത്തഡത്ത മഹത്തഡയ പരനിശമമഡണയ്
നമള്  നടെത്തനിയതയ്.  ഇകപഡള്  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  ഒന്നെഡഎ  വഡരഷനികേവമഡയനി
ബന്ധഡപടയ് ബഹുമഡനഡപട മുഖഖ്യമനനിയമഡയനി ചേരച നടെത്തനിയതനിനുകശഷഎ  തലീയതനി
നനിശയനിചയ്  ഉടെന  തഡന്നെ  സമ്പൂരണ്ണ  ഡഡവദദ്യുതലീകേരണഎ  പ്രഖഖ്യഡപനിക്കുഎ.  ജനിലകേളനില്
പ്രഖഖ്യഡപനഎ ഇകപഡള്ത്തഡന്നെ പ്ലൈഡന ഡചേയനിട്ടുഡണന്നെ കേഡരഖ്യഎ അറനിയനിക്കഡന ഞെഡന
ഇഗൗ അവസരഎ വനിനനികയഡഗനിക്കുകേയഡണയ്.  ഒരു മഡതൃകേഡപരമഡയ പ്രവരത്തനമഡണയ്
ഇതുസഎബന്ധനിചയ് നമള് നടെത്തനിയഡതന്നെയ് അഭനിമഡനകത്തഡടുകൂടെനി  പറയഡന കേഴനിയഎ.
ഇനഖ്യയനില്  29  സഎസഡനങളനില് കകേരളഎ മുന്നെനിലഡണയ്.  അതുഡകേഡണയ് സമ്പൂരണ്ണ
ഡഡവദദ്യുതലീകേരണത്തനിഡന്റെ  കേഡരഖ്യത്തനില്   മഡതൃകേഡപരമഡയ  പ്രവരത്തനമഡണയ്  ഇഗൗ
രഎഗത്തയ്  നടെത്തനിയഡതന്നെ  കേഡരഖ്യഎ  അഭനിമഡനപൂരവ്വഎ  കകേരളലീയരഡയ  നമുക്കയ്
വനിലയനിരുത്തഡനുഎ കേഡണഡനുഎ കേഴനിയന്നെതഡണയ്. 

ഇകപഡള്  കേഡലഡവസയനില്  പൂരണ്ണമഡയനി  മഡറഎ  വന്നെനിരനിക്കുന.  മഴയനില,
ഡെഡമനില്  ഡവള്ളമനില,  കേടുത്ത ചൂടെഡണയ്,  അതനിഡനത്തുടെരനളള പ്രതനിസന്ധനിയമുണയ്.
സഡധഡരണനനിലയനില് സഎസഡനത്തയ് പവരക്കട്ടുഎ അനനിവഡരഖ്യമഡയ കലഡ  ഡെയ്  ഡഷഡനിഎഗഎ
വകരണതഡണയ്.  എന്നെഡല് കബഡരഡെനികന്റെയഎ ഗവണ്ഡമന്റെനികന്റെയഎ ഫലപ്രദമഡയ ശമഎഡകേഡണയ്
ഒരു നനിലയനിലഎ പവരക്കകടഡ, കലഡഡ്ഡഷഡനിഎകഗഡ വരഡഡത കകേരളഡത്ത രക്ഷനിക്കുകേ,
കകേരളലീയഡര  സഹഡയനിക്കുകേ  എന്നെ  ശരനിയഡയ  നനിലപഡടെഡണയ്  ഇക്കഡരഖ്യത്തനില്
സത്വലീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെഡതന്നെ  കേഡരഖ്യവഎ  ഇഗൗ  അവസരത്തനില്  അറനിയനിക്കുകേയഡണയ്.
സഎസഡനത്തയ് ആവശഖ്യഎ വരുന്നെ ആഡകേ ഡഡവദദ്യുതനിയഡടെ  30%  മഡത്രമഡണയ്  നഡഎ
ഉല്പഡദനിപനിക്കുന്നെതയ്.  ഇത്തവണ  കേഡലഡവസയനില്  വന്നെ  മഡറഡത്തത്തുടെരന്നെയ്
ഉല്പഡദനത്തനില്  30  ശതമഡനഎ  കുറവവരുഡമന്നെതഡണയ്  വസ്തുത.  അത്രയഎ  വലനിയ
പ്രതനിസന്ധനിയളളകപഡഴുഎ  പവരക്കടനിലഡഡത  നമുക്കയ്  കകേരളഡത്ത  മുകന്നെഡടയ്  ഡകേഡണ്ടു
കപഡകേഡനുഎ അതനിലൂഡടെ കകേരള ജനതഡയ സഹഡയനിക്കഡന കേഴനിഞഡവനള്ളതുഎ ഒരു
മഹത്തഡയ കനടമഡണയ്.  
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ഇവനിഡടെ  ചേരചയനില് പല നനിരകദ്ദശങളഎ വന്നെനിട്ടുണയ്.   കേഴനിഞ്ഞെ ഇടെതുപക്ഷ
ജനഡധനിപതഖ്യമുന്നെണനി ഗവണ്ഡമന്റെയ്  പ്രവരത്തനഎ തുടെങനിയ പള്ളനിവഡസല് പദതനി
യടെക്കമുള്ള ധഡരഡളഎ പദതനികേള് കേഴനിഞ്ഞെ യ.ഡെനി.എഫയ് ഗവണ്ഡമന്റെയ് ഇലഡതഡക്കനി.
നൂറുകേണക്കനിനയ് കകേഡടെനി രൂപ മുടെക്കനി നനിരമഡണഎ നടെത്തനിയതയ് ഡഡവദദ്യുതനി കബഡരഡെനിനുഎ
ഗവണ്ഡമന്റെനിനുഎ ഫലത്തനില് വലനിയ നഷഎ  വരുന്നെ നനിലയനിലള്ള നടെപടെനികേളഡണയ്
കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്ഡമന്റെയ്  സത്വലീകേരനിചതയ്  എന്നെ കേഡരഖ്യഎ   നമള് കേഡണഡതനിരുനകൂടെഡ.
എല്.ഡെനി.എഫയ്.  ഭരണകേഡലത്തയ്  പണനിയഡരഎഭനിച  പള്ളനിവഡസല്  എകയ്ഡറനഷന,
കതഡടനിയഡര,  ചേഡത്തനകകേഡട്ടുനടെ തുടെങനിയ പദതനികേഡളഡഡക്ക യഡഡതഡരു പണനിയഎ
നടെക്കഡഡത  യ.ഡെനി.എഫയ്.  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ  കേഡലത്തയ്  സഎഭനത്തനിലഡയനിരുന.
അത്തരഎ  പദതനികേഡളലഡഎ  പുനരഡരഎഭനിക്കഡനുളള  നടെപടെനികേള്  ഈ  ഗവണ്ഡമന്റെയ്
സത്വലീകേരനിചനിട്ടുഡണന്നെ കേഡരഖ്യവഎ ഇഗൗ സഭഡയ അറനിയനിക്കുവഡന  ആഗഹനിക്കുകേയഡണയ്.
ചേനിലതയ്  റലീ-ഡടെണര  നടെത്തഡന   ഗവണ്ഡമന്റുഎ  കബഡരഡഎ  തലീരുമഡനനിചനിരനിക്കുന
എനള്ളകേഡരഖ്യഎ  ഇഗൗ അവസരത്തനില് സഭഡയ അറനിയനിക്കുകേയഡണയ്. 

കഡെഡ  .   എന  .   ജയരഡജയ്: സര, കൂടെഎകുളഎ പദതനിയനില് നനിനള്ള ഡഡലന കേടെന
കപഡകുന്നെതയ് നഡലഞ്ചേയ് നനികയഡജകേമണ്ഡലങളനിലൂഡടെയഡണയ്.  അവനിടെഡത്ത കൃഷനിക്കഡര
ഭയങര ആശങയനിലഡണയ്.  പവര ഗനിഡെയ്  കകേഡരപകറഷന ഇഗൗ വരക്കയ്  ഏഡറടുത്തകപഡള്
ചേനില  കമഖലകേളനില്  അണരഗഗൗണയ്  കകേബനിള്  വലനിചയ്  കൃഷനിക്കഡരക്കയ്  ബുദനിമുടനിലഡത്ത
രൂപത്തനില് ഡഡലന ഡഡഹകവവഴനി വലനിക്കഡന തയ്യഡറഡയനി.  ഡഡവദദ്യുതനിഡഡലന വലനിക്കുകമഡള്
കൃഷനിക്കയ്  നഡശമുണഡകേഡഡത  അണരഗഗൗണയ്  കകേബനിള്  വലനിക്കണഡമന്നെഡണയ്
ഇകപഡള്  ഞെങളഡടെ  കമഖലയനിഡല  കൃഷനിക്കഡര  ആവശഖ്യഡപടുന്നെതയ്.  അതനിനുള്ള
നടെപടെനി ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ ഭഡഗത്തു നനിനണഡകുകമഡ?

ശലീ  .    എഎ  .   എഎ  .    മണനി  : സര, ഞെഡനതയ് പനിന്നെലീടെയ് പറയഡഎ.  കേഴനിഞ്ഞെ സരക്കഡരനിഡന്റെ
കേഡലത്തയ്  ഇഴഞ നലീങനിയനിരുന്നെ ഡപരുകനനരുവനി  പദതനി  ഡപഡടന്നെയ്  പൂരത്തലീകേരനിക്കഡന
കേഴനിഞ്ഞെതയ് ഇഗൗ സരക്കഡരനിഡന്റെ കനടമഡണയ്.  പണനി നടെനഡകേഡണനിരനിക്കുന്നെ വനിവനിധ
പദതനികേളനില് നനിനഎ ഇഗൗ സരക്കഡര കേഡലയളവനില്  160  ഡമഗഡവഡടയ്  ഡഡവദദ്യുതനിയഡണയ്
പ്ലൈഡന ഡചേയനിട്ടുള്ളതയ്.  കൂടെഡഡത 155 ഡമഗഡവഡടനിഡന്റെ പുതനിയ പദതനികേള് ഏഡറടുക്കഡന
ഗവണ്ഡമന്റുഎ  കബഡരഡഎ  ആകലഡചേനിക്കുനണയ്.  ഇവനിഡടെ  സഭയനില്  ചേരച  നടെന്നെകപഡള്
ബഹുമഡനഖ്യരഡയ  അഎഗങള്  കസഡളഡറനിഡന്റെ  കേഡരഖ്യഡത്തക്കുറനിചയ്  പറഞ.  കസഡളഡറനിഡന്റെ
നനിരമഡണ പ്രവരത്തനവഎ നമള് നടെത്തുനണയ്. കസഡളഡര എന്നെതയ് കേഴനിഞ്ഞെ സരക്കഡരനിഡന്റെ
കേഡലത്തയ്  ഒരു അശലീല  വഡക്കഡയനിരുന,  എന്നെഡല് ഡഡവദദ്യുതനിയണഡക്കഡനുള്ള ഒരു
പദതനിയഡണയ് കസഡളഡര എന്നെഡണയ് ഇഗൗ സരക്കഡരനിഡന്റെ സമലീപനഡമന്നെയ് ചൂണനിക്കഡണനിക്കഡന
ആഗഹനിക്കുകേയഡണയ്.  കേഡസരകഗഡഡെയ്  200  ഡമഗഡവഡടനിഡന്റെ കസഡളഡര പഡരക്കനിഡന്റെ
നനിരമഡണഎ  നടെന  വരനികേയഡണയ്.  ഇതനിനകേഎ  30  ഡമഗഡവഡടനിഡന്റെ  നനിരമഡണഎ
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പൂരത്തനിയഡയനിട്ടുണയ്.  അതയ് കൂടെഡഡത കവഡറ പദതനികേളനില് നനിന്നെയ് ഇതനിനകേഎ തഡന്നെ
20 ഡമഗഡവഡടയ് ഡഡവദദ്യുതനി കസഡളഡറനില് നനിനഎ ഉല്പഡദനിപനിചനിട്ടുണയ്.  അതുഡകേഡണയ്
കസഡളഡറനിഡന്റെ പദതനി നമുക്കയ് ഫലപ്രദമഡയനി നടെപനിലഡക്കുന്നെതനിഡനപറനി ആകലഡചേനിക്കഡഎ.
പഡക്ഷ  അതയ്  ആകലഡചേനിക്കുകമഡള്  അതനിഡന്റെ  പരനിമനിതനിഡയപറനിയഎ  നമള്
കേഡകണണതുഡണന്നെഡണയ്  എഡന്റെ  വനിനലീതമഡയ  അഭനിപ്രഡയഎ.  ഒന്നെയ്,  പകേല്  മഡത്രകമ
ഡഡവദദ്യുതനി കേനിട്ടുകേയള്ളു, രഡത്രനി കേനിടണഡമങനില് പ്രകതഖ്യകേഎ കസ്റ്റഡര ഡചേയ്യണഎ.  അഡതലഡഎ
വലനിയ ഡചേലവളളതഡഡണന്നെ പ്രശ്നവമുണയ്.   ഇകപഡള്  ഒരു യണനിറയ്  ജലഡഡവദദ്യുത
പദതനിക്കയ് ആകുന്നെതനികനക്കഡള് കൂടുതല് വനില ഇതനിനഡകുഡമന്നെ പ്രശ്നവമുണയ്.   ഇഗൗ
വനില കൂടെനിയ ഡഡവദദ്യുതനി കൂടുതല് ഉല്പഡദനിപനിഡചന്നെഡല് അതയ് ഭഡവനിയനില് ഡഡവദദ്യുതനി
കബഡരഡെനിനുഎ വനിതരണരഎഗത്തുഎ പ്രതനിസന്ധനിയണഡകുകമഡ എന്നെ കേഡരഖ്യവഎ ഗഗൗരവമഡയനി
ആകലഡചേനികക്കണതുഡണന്നെയ്  ഇഗൗ  രഎഗഡത്ത  വനിദഗ്ദ്ധരക്കയ്  അഭനിപ്രഡയമുഡണനള്ള
കേഡരഖ്യവഎ സഭയഡടെ ശദയനില്ഡപടുത്തഡന ആഗഹനിക്കുകേയഡണയ്. എങനിലഎ കസഡളഡര
സലീഎ  നമഡടെ  പരനിഗണനയനിലണയ്.  നനിരമഡണ  പ്രവരത്തനഎ  ഇകപഡള്  കേഡസരകഗഡഡെയ്
നടെനവരുന,  രഡമക്കല്കമടനില്  ഭൂമനി  ഏഡറടുത്തനിട്ടുണയ്.  അവനിഡടെയഎ  നമുക്കയ്
ആരഎഭനിക്കഡവന്നെതഡണയ്.  അതനിനുഎ ലനിമനിറയ്  ഡചേയനിഡലങനില് പ്രതനിസന്ധനിയണഡകുഎ.
വനില കൂടുതലഡകുഡമനള്ളതയ് തഡന്നെയഡണയ്  അതനിഡല ഒരു ദഗൗരബലഖ്യഡമന്നെയ്  നമള്
കേഡകണണതുണയ്.  കേഡയഎകുളഎ എന.ടെനി.പനി.സനി. തഡപനനിലയത്തനില് നനിന്നെയ് കേഴനിഞ്ഞെ
കുകറനഡളകേളഡയനി ഒരു യണനിറയ് ഡഡവദദ്യുതനി കപഡലഎ നമള് വഡങ്ങുന്നെനില,  ഉല്പഡദനിപനി
ക്കുനമനില.  നമള് പ്രതനിവരഷഎ  247  കകേഡടെനി രൂപ ഇതനിനുകവണനി എന.ടെനി.പനി.സനി.-ക്കയ്
ഡകേഡടുത്തുഡകേഡണനിരനിക്കുന.  ഇകപഡള് അതനിഡന്റെ ചേഡരജ്ജയ് കൂടനി, 299  കകേഡടെനി രൂപ
ഇകപഡള്  ഡകേഡടുക്കണഡമന്നെയ്  കകേന്ദ്ര ഡറഗകലററനി  കേമലീഷന നനിരകദ്ദശനിചനിരനിക്കുകേയഡണയ്.
അകപഡള് ഇതുസഎബന്ധനിചയ് നമള് തലീരുമഡനഎ എടുകക്കണതുണയ്. കകേന്ദ്ര ഗവണ്ഡമന്റെനില്
അടുത്ത  കേഡലത്തയ്  തുകേ  കുറചതരണഡമന്നെയ്  പറഞ്ഞെയ്  നനികവദനഎ  ഡകേഡടുത്തകപഡള്
ഇതയ് സഎസഡന ഗവണ്ഡമന്റെയ് ഏഡറടുക്കണഎ, ഡകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ഏഡറടുക്കണഡമന്നെ
നനിരകദ്ദശഎ കകേന്ദ്ര ഉഗൗരജ്ജ വകുപ്പുമനനി, മുകന്നെഡട്ടുവചനിട്ടുണയ്. 500 കകേഡടെനി രൂപ ഞെങള്ക്കയ്
തന്നെനിടയ് നനിങള് ഏഡറടുകത്തഡ എന്നെഡണയ് അകദ്ദഹഎ അതുസഎബന്ധനിചയ് പറഞ്ഞെതയ്.
അക്കഡരഖ്യഎ കബഡരഡഎ ഗവണ്ഡമന്റുമഡയനി ആകലഡചേനിചയ്  അവസഡന തലീരുമഡനഡമടുക്കഡഡമന്നെഡണയ്
ഉകദ്ദശനിക്കുന്നെതയ്.  ഏതഡയഡലഎ കേഡയഎകുളഎ എന.ടെനി.പനി.സനി. പദതനിയനില് നനിന്നെയ് ഒരു
യണനിറയ്  ഡഡവദദ്യുതനി  കപഡലഎ  കേനിട്ടുന്നെനില,  ഒരു  നനിലയനിലഎ  അതയ്  നമുക്കയ്
മുതലഡകുന്നെനിഡലന്നെ  പ്രശ്നവമുണയ്.   ഇതുമഡയനി  ബന്ധഡപടയ്  ഭൂമനിയണയ്,  അവനിഡടെയഎ
കസഡളഡറനിഡന്റെ  നനിരമഡണ പ്രവരത്തനഎ കനഡക്കഡവന്നെതഡണയ്.  അതുകൂടെഡഡത ഗഖ്യഡസയ്
മുഖഡനനിരഎ ഉല്പഡദനഎ നടെത്തഡകമഡ, എങനില് വനില കുറഞ കേനിട്ടുകമഡ, എന്നെ കേഡരഖ്യവഎ
പരനികശഡധനഡരഹമഡയ കേഡരഖ്യമഡണയ്,  അതു സഎബന്ധനിചയ്  ഗവണ്ഡമന്റുഎ കബഡരഡഎ
ഒരു തലീരുമഡനഡമടുകക്കണതുണയ്. 
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കേഡയഎകുളഎ നനിലയകത്തഡടെനുബന്ധനിചയ് ഭൂമനിയനില് കസഡളഡര നനിലയഎ സഡപനിചയ്
170  ഡമഗഡവഡടയ്  ഡഡവദദ്യുതനി  ഉല്പഡദനിപനിക്കഡനുളള  ഒരു  പദതനി  NTPC  ആകലഡചേനി
ക്കുനണയ്.  ആ കേഡരഖ്യഎ വളഡര ഗഗൗരവമഡയനി ഗവണ്ഡമന്റുഎ ഇലകനിസനിറനി കബഡരഡഎ
പരനികശഡധനിക്കഡപകടെണ ഒരു വനിഷയമഡഡണന്നെയ് ചൂണനിക്കഡണനിക്കുകേയഡണയ്.  

ഇവനിഡടെ ബഹുമഡനഡപട ഡമമര കൂടെഎകുളഎ ഡഡലന,  പ്രസരണകമഖല എന്നെനിവഡയപറനി
സൂചേനിപനിച.  കൂടെഎകുളത്തയ്  400  ഡമഗഡവഡടയ്   ഡഡലനഡണയ് ഉകദ്ദശനിക്കുന്നെതയ്.  അതനിനയ്
ധഡരഡളഎ തടെസമുണഡയനിരുന,   ഇഗൗ ഗവണ്ഡമന്റെയ് വന്നെകശഷഎ മുഖഖ്യമനനിഡയഡഡക്ക
ഇടെഡപടയ്  കൃഷനിക്കഡരുമഡയനി  ചേരച  ഡചേയയ്  ഏകേകദശ  ധഡരണ  ഉണഡക്കനിയനിട്ടുണയ്.
വലനിയ  പ്രശ്നമനിലഡഡത  അതനിഡന്റെ  നനിരമഡണഎ  പൂരത്തലീകേരനിക്കഡന  കേഴനിയഎ  എന്നെ
ചേനിനയഡണയ് ഇലകനിസനിറനി കബഡരഡെനിനുള്ളതയ്.  അതനിനഡയനി കകേബനിള് സഡപനിക്കുകേ
എന്നെ കേഡരഖ്യഎ അപ്രഡകയഡഗനികേമഡണയ്,  സഡകങതനികേ വനിദഖ്യഡയപറനി കൂടുതല് ആകലഡചേനികക്കണതുണയ്,
കകേബനിള്  സഡപനിക്കുന്നെതയ്  അത്ര  സുഗമമഡയനിരനിക്കനില  എന്നെഡണയ്  കതഡനന്നെതയ്.
400 ഡകേ.വനി. ഡഡലന പൂരത്തലീകേരനികക്കണ ബഡദഖ്യത നമുക്കുണയ്. കൂടെഎകുളത്തുനനിനഎ
ഡഡവദദ്യുതനി ഡകേഡണ്ടുവരുന്നെതനിനയ് ഇതയ് അനനിവഡരഖ്യമഡണയ്.

മഡറഡരു  കേഡരഖ്യഎ  പ്രസരണ  കമഖലഡയക്കുറനിചഡണയ്.   സവദദ്യുകതഡല്പഡദനഎ
പരമഡവധനി  വരദനിപനിക്കുന്നെതനിനയ്  നടെപടെനി  സത്വലീകേരനിക്കുന്നെകതഡഡടെഡപഎ   വരദനിചവരുന്നെ
ആവശഖ്യകേത കേണക്കനിഡലടുത്തയ്  പുറത്തു നനിന ഡചേലവ കുറഞ്ഞെ ഡഡവദദ്യുതനി  കേനിടഡനുള്ള
എലഡ  സഡധഖ്യതകേളഎ  ഉപകയഡഗഡപടുത്തഡനുഎ  സരക്കഡര  ആകലഡചേനിക്കുനണയ്.
ഇങഡന കകേരളത്തനികലയയ് ഡഡവദദ്യുതനി ഡകേഡണ്ടുവരുന്നെതനിനഡയനി പ്രസരണകശഷനിയനില് വലനിയ
വരദനവയ് ആവശഖ്യമുണയ്. 

കേഴനിഞ്ഞെ 25 വരഷമഡയനി പ്രവരത്തനഎ സഎഭനിച കേനിടെന്നെതഡണയ് പരപനങഡടെനി
110 KV സബ്കസ്റ്റഷനുഎ എരുകമലനി സബ്കസ്റ്റഷനുഎ.  ഇഗൗ രണയ് പദതനികേളഡടെയഎ
പണനി  പൂരത്തലീകേരനിക്കഡന  സഡധനിച.  പരപനങഡടെനി  സബ്കസ്റ്റഷന  ഉദ്ഘഡടെനഎ
ഡചേയ എന്നെ കേഡരഖ്യഎ കൂടെനി സഭയഡടെ ശദയനില്ഡപടുത്തുകേയഡണയ്.   തനിരുവനനപുരഎ
നഗരത്തനില്  ഡഡവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കുന്നെതനിനയ്  ആവശഖ്യത്തനിനയ്  ഡഡലനുകേളനിലഡത്തതയ്
കേടുത്ത  ഡഡവദദ്യുത  തടെസത്തനിനയ്  കേഡരണമഡയനിരുന.  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനയ്
ലക്ഷഖ്യമനിട  കപഡത്തനകകേഡടെയ്-കേഡടഡക്കടെ  ഡഡലന  നനിരമഡണഎ  കുകറക്കഡലമഡയനി
മുടെങനിക്കനിടെക്കുകേയഡയനിരുന. ഇഗൗ സരക്കഡര അധനികേഡരത്തനില് വന്നെകശഷഎ ഡഡലന
നനിരമഡണഎ ദ്രുതഡപടുത്തനി,  ഇഗൗ കമയയ് അവസഡനകത്തഡഡടെ തഡന്നെ ഇതനിഡന്റെ പണനി
പൂരത്തനിയഡക്കഡന കേഴനിയഡമന്നെഡണയ് പ്രതലീക്ഷനിക്കുന്നെതയ്.

ടഡനസ്ഗനിഡെയ്-II  എന്നെ  പുതനിയ  പദതനിയഎ  ഇഗൗ  രഎഗത്തയ്  ഡകേഡണ്ടു
വരനികേയഡണയ്.  പ്രസരണ കമഖലയനില് വലനിഡയഡരു കുതനിച ചേഡടത്തനിനഡണയ് കകേരളഎ
ലക്ഷഖ്യമനിടുന്നെതയ്.  നമഡടെ പ്രസരണ ശഎഖലയഡടെ നഡടലയ്ല്ല്ല ഇകപഡള് 220 KV ഡഡലന
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ആണയ്.  അതയ്  400 KV  ഡഡലന ആക്കനി മഡറണഎ.  അതയ് നമഡടെ ദലീരഘകേഡലമഡയള്ള
ആഗഹമഡണയ്. കകേരളത്തനിഡന്റെ പ്രസരണ ശഎഖല ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുകേ, പ്രസരണകശഷനി
ഇരടനിയനിലധനികേമഡയനി  വരദനിപനിക്കുകേ,  എഡനങനിലഎ  കേഡരണവശഡല്  ഏഡതങനിലഎ
ഡഡലനുകേകളഡ,  ടഡനകസഡരമറുകേകളഡ  കകേടെഡയഡലഎ  പകേരഎ  സഎവനിധഡനമുഡണന്നെയ്  ഉറപ്പു
വരുത്തുകേ,  ഡഡവദദ്യുത   ഇറക്കുമതനികശഷനി  വരദനിപനിക്കുകേ  എന്നെലീ  ലക്ഷഖ്യങകളഡഡടെ
10000  കകേഡടെനി  രൂപയഡടെ  ഒരു  പദതനിയഡണയ്  ടഡനസ്ഗനിഡെയ്-II  എന്നെ  കപരനില്
അഎഗലീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്  എന്നെ കേഡരഖ്യവഎ  സഭയഡടെ  ശദയനില്ഡപടുത്തുകേയഡണയ്.  ഇഗൗ
പദതനിക്കയ്  5200  കകേഡടെനി രൂപ കേനിഫ്ബനിയനില് നനിന്നെയ് ധനസഹഡയമഡയനി അനുവദനി
ചനിട്ടുണയ്  എന്നെതുഎ  നന്ദനിപൂരവ്വഎ  ഇഗൗ  അവസരത്തനില്  ഓരമനിക്കുകേയഡണയ്.   കകേന്ദ്ര
സരക്കഡരനിഡന്റെ പവര സനിസ്റ്റഎ ഡഡെവലപ്ഡമന്റെയ് ഫണനില് നനിനഎ 700 കകേഡടെനികയഡളഎ
രൂപയഡടെ ധനസഹഡയവഎ ഇഗൗ പദതനിക്കയ് ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  കകേരളത്തനിഡന്റെ ഡഡവദദ്യുത
കമഖലയനില്  ഉണഡയനിട്ടുള്ള  ഏറവഎ  വലനിയ  നനികക്ഷപമഡണയ്  ഇഗൗ  പദതനിയനിലൂഡടെ
ലക്ഷഖ്യമനിടുന്നെതയ്. 

ഡഡവദദ്യുത  കബഡരഡെനിഡന്റെ  സഡമത്തനികേ  സനിതനി-എലഡവരക്കുഎ  ഡഡവദദ്യുതനി
എത്തനിക്കുന്നെതനിനുഎ  ഡഡവദദ്യുകതഡല്പഡദനഎ  കൂട്ടുന്നെതനിനുഎ  ഉപകഭഡക്തൃ  സഎതൃപനി  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നെതനിനുഎ  ഫലപ്രദമഡയനി  ഇടെഡപടുന്നെകതഡഡടെഡപഎ  ഡഡവദദ്യുത  കബഡരഡെനിഡന്റെ
സഡമത്തനികേ സനിതനി ഡമചഡപടുത്തുന്നെതനിനുഎ സരക്കഡര നല രലീതനിയനില് ഇടെഡപടെല്
നടെത്തുനണയ്.  സഎസഡന ഡഡവദദ്യുത കബഡരഡെനിനയ് നനിലവനില്  7000  കകേഡടെനി രൂപകയഡളഎ
കേടെബഡദഖ്യതയഡണന്നെഡണയ്  കേണക്കഡക്കഡപടനിട്ടുള്ളതയ്.  കേഴനിഞ്ഞെ  എല്.ഡെനി.എഫയ്.
ഭരണത്തനില് ഇഗൗ കേടെബഡദഖ്യത നല നനിലയനില് കുറയഡന നമുക്കയ് കേഴനിഞ്ഞെനിരുന.
2006-ല്  4500  കകേഡടെനി  രൂപ  കേടെമുണഡയനിരുന്നെതയ്  2011  ആയകപഡകഴയ്ക്കുഎ
1066  കകേഡടെനി രൂപയഡയനി കുറയഡന എല്.ഡെനി.എഫയ്.  സരക്കഡരനിനയ്  കേഴനിഞ്ഞെനിരുന.
എന്നെഡല് കേഴനിഞ്ഞെ യ.ഡെനി.എഫയ്.  ഭരണത്തനില്  ഇതയ്  വലീണ്ടുഎ വരദനിച,  ഇകപഡള്
7000  കകേഡടെനി  രൂപയഡയനി.  ഇതനില്ത്തഡന്നെ  2011-2012,  2012-2013  കേഡലത്തയ്
വലനിയ ബഡദഖ്യതയഡണയ്  കബഡരഡെനിനുണഡയനിട്ടുള്ളതയ്. 

തഡരനിഫയ്  പരനിഷ്കരണഡത്തപറനി  വഡക്കഗൗടയ്  നടെത്തനികപഡയ സുഹൃത്തുക്കളടെക്കഎ
വനിമരശനിച.  യഥഡരത്ഥത്തനില് ഇലകനിസനിറനി കബഡരഡെല,  ഇലകനിസനിറനി ഡറഗകലററനി
കേമലീഷനഡണയ് ഇലകനിസനിറനി നനിയമമനുസരനിചയ്  തഡരനിഫയ് വരദനവയ് ഡകേഡണ്ടുവന്നെതുഎ
പ്രഖഖ്യഡപനിചതുഎ.  പകക്ഷ   ഡകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യഡണയ്  തഡരനിഫയ്  വരദനിപനിചഡതന്നെ
രലീതനിയനിലഡണയ്  പ്രതനിപക്ഷഎ ഇവനിഡടെ വനിമരശനഎ ഡകേഡണ്ടുവന്നെതയ്.  അതയ് വസ്തുതയല.
കകേന്ദ്ര  ഇലകനിസനിറനി  നനിയമമനുസരനിചയ്  ഡറഗകലററനി  കേമലീഷനഡണയ്  അതനിഡന്റെ
അധനികേഡരനി.  കേടെബഡദഖ്യത  തലീരക്കുന്നെതനിനഡയനി  500  കകേഡടെനി  രൂപ  അധനികേമഡയനി
ലഭനിക്കുന്നെതനിനഡല് ഡതഡലഡരഡശത്വഡസഎ കേനിട്ടുഡമകന്നെയള,  വലനിയ വരദനവയ്  എന്നെയ്
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പറയഡന കേഴനിയനില.  കേഡരഷനികേ കമഖലയനില് കുറചധനികേഎ സഗൗജനഖ്യങള് പ്രഖഖ്യഡപനിചനിട്ടുണയ്,
എനകഡെഡസള്ഫഡന ബഡധനിതരക്കുഎ ഏറവഎ തഡഡഴക്കനിടെയനിലള്ള ജനവനിഭഡഗങള്ക്കുഎ
സഗൗജനഖ്യഎ പ്രഖഖ്യഡപനിചനിട്ടുണയ്. 

ഡഡവദദ്യുതനി വനിതരണ കമഖലയനില് ഉപകഭഡകഡക്കള്ക്കയ് സഎതൃപനി  തരുന്നെ ഒകടഡറ
പരനിഷ്കഡരങള് ഇഗൗ കേഡലഘടഎ സഡക്ഷഖ്യഎ വഹനിചനിട്ടുണയ്. കേമപ്യൂടഡഡറകസഷന നടെപടെനികേള്
പൂരത്തനിയഡക്കനി  ആരക്കുഎ ഏതു ഡസക്ഷനനിലഎ പണമടെയഡനുഎ അകപക്ഷകേള് ഡകേഡടുക്കഡനുമുള്ള
സഗൗകേരഖ്യങള്  ഏരഡപടുത്തനിയതയ്  ഇഗൗ  രഎഗഡത്ത  വലനിഡയഡരു  കനടമഡയനി  ചൂണനി
ക്കഡണനിക്കുകേയഡണയ്.  തനിരുവനനപുരകത്തഡ,  മലപ്പുറകത്തഡ,  കേണ്ണൂരനികലഡ  ഏതയ്  ഡസക്ഷനനില്
കവണഡമങനിലഎ  ബനിലടെയ്ക്കുന്നെതനിനുഎ  ഓണ്ഡഡലന  അകപക്ഷകേള്  നല്കുന്നെതനിനുമുള്ള
സഗൗകേരഖ്യങള് ഇകപഡഴുണയ്,  പുതനിയ മഡറങള് ഡകേഡണ്ടുവന്നെനിരനിക്കുകേയഡണയ്.   ഡഡവദദ്യുത
തടെസഎ  എസയ്.എഎ.എസയ്.  ആയനി  കഫഡണനില്  അറനിയനിക്കുന്നെ  സഎവനിധഡനമടെക്കഎ
ഉപകഭഡക്തൃ  കസവനഎ  ഡമചഡപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള ഒകടഡറ  നടെപടെനികേളഡണയ്  ഇഗൗ സരക്കഡര
നടെപനിലഡക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്. ഇഗൗ കസവനങഡളഡഡക്ക ഇനനിയഎ ഡമചഡപടുത്തുന്നെതനിനഡയനി
ഡതരഡഞ്ഞെടുത്ത കകേന്ദ്രങളനില് കേസ്റ്റമര ഡകേയര ഡസന്റെറുകേള് ആരഎഭനിക്കഡനുകദ്ദശനിക്കുനണയ്,
അതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള്  സത്വലീകേരനിച  വരനികേയഡണയ്.  ഡഡവദദ്യുത  വനിതരണ  ശഎഖല
കമഖലയനില് കവഡള്കടജയ് ക്ഷഡമഎ,  ഡഡവദദ്യുതനി തടെസഎ എന്നെനിവ പരനിഹരനിക്കഡന കേഴനിയന്നെ
വനിധത്തനില്  ബൃഹത്തഡയ  രലീതനിയനില്  വനിതരണ  ശഎഖല  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കഡനഡണയ്
സരക്കഡര ഉകദ്ദശനിക്കുന്നെതയ്.

ഉഗൗരജ്ജ  സഎരക്ഷണത്തനിനുകവണനിയള്ള  കേഖ്യഡമയനിന  വളഡര  വനിപുലമഡയനി
നടെത്തനിവരനികേയഡണയ്.  ഓകരഡ  ഘടത്തനിലഎ ഓകരഡ  മണനിക്കൂറുഎ ഓകരഡ മനിനനിറ്റുഎ  ഉഗൗരജ്ജ
സഎരക്ഷണഎ  നടെത്തുകേ  എനള്ളതയ്  പരമപ്രധഡനമഡയനി  നമള്  കേഡകണണതഡണയ്.
ഡതരുവവനിളക്കുകേള്  എല്.ഇ.ഡെനി.-യഡക്കനി  മഡറനി  കേഡരഖ്യക്ഷമമഡക്കനി  പ്രവരത്തനിപനിക്കുന്നെതനിനയ്
വനിപുലമഡയ  ഒരു  പദതനിയഎ  തയ്യഡറഡക്കുകേയഡണയ്.  പുതനിയ  ഡസക്ഷനുകേള്ക്കു
കവണനിയള്ള  ആവശഖ്യങള്  ധഡരഡളമഡയനി  ഉയരനവരുനണയ്.  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെ
കേഡലത്തയ് അശഡസലീയമഡയനി  മുപകതഡളഎ ഡസക്ഷനുകേള് അനുവദനിച. എന്നെഡല്  ഒരു
ജലീവനക്കഡരന  കപഡലഎ  അത്തരഎ  ഡസക്ഷനുകേളനിലനില.   രഡഷലീയ  ഇടെഡപടെല്മൂലഎ
ഇങഡന  അനുവദനിക്കുകേ മഡത്രമഡണയ് ഡചേയഡതന്നെയ് പരനികശഡധനിചഡല് മനസനിലഡകുഎ.
ഇകപഡഴുഎ എലഡ മണ്ഡലങളനില്നനിനഎ പുതനിയ ഡസക്ഷനുകേള് കവണഡമന്നെ ആവശഖ്യഎ
ഉയരനവരുനണയ്.  ഇക്കഡരഖ്യത്തനില്  എഡനലഡഎ  ഡചേയ്യഡഡമന്നെതയ്  സഎബന്ധനിചയ്
പ്രഡകയഡഗനികേമഡയ എലഡ മഡരഗ്ഗങളഎ പരനികശഡധനിച, ചേനില കേഡരഖ്യങള് അക്കഡരഖ്യത്തനില്
ഡചേയ്യഡന കേഴനിയഡമന്നെഡണയ് ഗവണ്ഡമന്റെയ്  കേരുതുന്നെതയ്. 
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ഡഡവദദ്യുതനി സഎബന്ധമഡയ ഏതയ്  പരഡതനിയഎ  1912  എന്നെ നമറനില് വനിളനിചയ്
പറയഡവന്നെതഡണയ്.  അതനിനുള്ളകേഡള്  ഡസന്റെര  സഎവനിധഡനഎ  വനിപുലലീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
ഇലകനിക്കല് ഇനഡസക്ടകററയ്,  ഡഡവദദ്യുതനി വകുപനിനയ് കേലീഴനിലള്ള അഡനരടയ്,  എനരജനി
മഡകനജയ് ഡമന്റെയ്  ഡസന്റെര  എന്നെനിവഡയഡഡക്ക  ഫലപ്രദമഡയനി  പ്രവരത്തനിപനിക്കുന്നെതനിനയ്
നല ഇടെഡപടെലഎ  പരനിശമവഎ  ഈ രഎഗത്തയ്  നടെത്തനിയനിട്ടുഡണന്നെ കേഡരഖ്യഎ  പ്രകതഖ്യകേനിചഎ
ഓരമനിപനിക്കഡന ആഗഹനിക്കുകേയഡണയ്. 

യഥഡരത്ഥത്തനില് ഡഡവദദ്യുത അപകേടെങള് ഇകപഡള് കുറഞ വരനികേയഡണയ്.
അഖനികലനഖ്യഡ നനിരക്കനില്  കനഡക്കനിയഡല് കകേരളത്തനില്  4  ശതമഡനഎ   ഡഡവദദ്യുത
അപകേടെങകളയളഡവങനിലഎ അതുകപഡലഎ നമുക്കയ് അനുവദനിക്കഡന കേഴനിയനില.  ഡഡവദദ്യുതനി
ഉപകയഡഗനിക്കുന്നെതനിഡല  അശഡസലീയത,  വയറനിഎഗനില് സഎഭവനിക്കുന്നെ മനികസ്റ്റക്കയ്,  ഇരുമയ്
കതഡടനി  ഉപകയഡഗനിചയ്  കൃഷനിക്കഡര  നടെത്തുന്നെ  പ്രവരത്തനങള്  തുടെങനിയ  പല
കേഡരണങള്ഡകേഡണ്ടുഎ  വലനിയ കതഡതനില് സവദദ്യുത അപകേടെങള് ഉണഡകുനണയ്.
അതുഡകേഡണയ്  ഇത്തരഎ കേഡരഖ്യങളനില് അവകബഡധഎ സൃഷനിക്കുന്നെതനിനയ്  വനിപുലമഡയ
കേഖ്യഡമയനിന നടെത്തഡന ഉകദ്ദശനിക്കുന.  സഎസഡനതലത്തനില് ഇഗൗയടുത്ത ദനിവസഎ
ഒരു  ഡസമനിനഡര  നടെന,  അതയ്  തഡകഴത്തടനികലയയ്  ഡകേഡണ്ടുകപഡകുന്നെതനിനുള്ള
വനിപുലമഡയ പരനിപഡടെനി കബഡരഡെയ് തയ്യഡറഡക്കനിയനിട്ടുണയ് എന്നെ കേഡരഖ്യവഎ അറനിയനിക്കുകേയഡണയ്.

ഡഡവദദ്യുത  കബഡരഡെനിഡന്റെ  പദതനി  പ്രകദശങളനിഡല  ടൂറനിസഎ  സഡധഖ്യതകേള്
പരമഡവധനി  പ്രകയഡജനഡപടുത്തഡന ഡഡഹഡെല് ടൂറനിസഎ  ഡസന്റെര ശകനിഡപടുത്തുന്നെ
തനിനുള്ള  പരനിപഡടെനികേള്  തയ്യഡറഡക്കനിവരനികേയഡണയ്.  'ഗണകമനയള്ള  ഡഡവദദ്യുതനി
എലഡവരക്കുഎ' എന്നെതഡണയ് ഡഡവദദ്യുത കബഡരഡെനിഡന്റെയഎ ഗവണ്ഡമന്റെനിഡന്റെയഎ ലക്ഷഖ്യഎ
എന്നെയ്  ചൂണനിക്കഡണനിചഡകേഡണയ്  ഇഗൗ  ധനഡഭഖ്യരത്ഥന  പഡസഡക്കനിത്തരണഡമന്നെയ്
അഭഖ്യരത്ഥനിക്കുന.

മനി  .    സലീക്കര  :  വഖ്യവസഡയങള് എന്നെ XXXVII-ാം നമര ധനഡഭഖ്യരത്ഥനയയ്
ഖണ്ഡകനഡപകക്ഷപങള്  അവതരനിപനിച  അഎഗങളഡരുഎ  സലീറനിലനിലഡത്തതനിനഡല്
ഖണ്ഡകനഡപകക്ഷപങള് സഭ നനിരഡകേരനിചനിരനിക്കുന.

വഖ്യവസഡയങള്  എന്നെ  XXXVII-ാംനമര ധനഡഭഖ്യരത്ഥനയഡടെ  കപരനില്
കേഡരഖ്യവനിവരപടനികേയനില്  സൂചേനിപനിചനിട്ടുള്ള ലനിസ്റ്റനില്  പ്രസ്തുത  ധനഡഭഖ്യരത്ഥനയ്ക്കുകനഡര
7-ാം  കകേഡളത്തനില്  കേഡണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2017-18  സഡമത്തനികേ  വരഷഡത്ത
ഡചേലവകേള് പൂരത്തലീകേരനിക്കുന്നെതനിനഡയനി അനുവദനിക്കണഡമന്നെ പ്രകമയഡത്ത 

അനുകൂലനിക്കുന്നെവര ...................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര....................

ശലീ  .   കമഡനസയ് കജഡസഫയ്  :  സര,  ഞെഡന കപഡള് ആവശഖ്യഡപടുന.

(സഭഡഎഗങള് തഡഡഴപറയഎ പ്രകേഡരഎ കവഡടയ്  കരഖഡപടുത്തനി.)
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അനുകൂലനിക്കുന്നെവര  :  

1. ശലീ ഡകേ.  വനി. അബ്ദുള് ഖഡദര  

2. ശലീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമഡന 

3. ശലീമതനി പനി. അയനിഷഡ കപഡറനി 

4. ശലീ. ഡകേ. ആനസലന

5. ശലീ. ആന്റെണനി കജഡണ് 

6. ശലീ. എ. എഎ. ആരനിഫയ് 

7. ഡപ്രഡഫ. ഡകേ. യ. അരുണന 

8.     ശലീമതനി സനി. ഡകേ. ആശ 

9. ശലീ. ഡകേ. ബഡബു 

10. ശലീ. എ. ഡകേ. ബഡലന 

11.    ശലീമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമഡള് 

12.    ശലീ. ഇ. ചേന്ദ്രകശഖരന  

13. ശലീ. ഡകേ. ദഡസന 

14. ശലീ. ബനി. ഡെനി. കദവസനി 

15. ശലീ. സനി. ദനിവഡകേരന 

16. ശലീ. എല്കദഡ എബഹഡഎ 

17. ശലീമതനി ഗലീതഡ കഗഡപനി 

18. ശലീ. കജഡരജയ് എഎ. കതഡമസയ് 

19. ശലീ. സനി. ഡകേ. ഹരലീന്ദ്രന 

20. കഡെഡ. ഡകേ. ടെനി. ജലലീല് 

21. ശലീ. ജനി. എസയ്. ജയലഡല് 

22. ശലീ. ഇ. പനി. ജയരഡജന

23. ശലീ. കജഡണ് ഡഫരണഡണസയ്
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24. ശലീ. വനി. കജഡയനി 

25. ശലീ. ഒ. ആര. കകേള 

26. ശലീ. സനി. കൃഷ്ണന  

27. ശലീ. ഡകേ. കൃഷ്ണനകുടനി 

28. ശലീ. ഡകേ. കുഞ്ഞെനിരഡമന 

29. ശലീ. വനി. ഡകേ. സനി. മമതയ് കകേഡയ

30. ശലീ. എഎ. എഎ. മണനി 

31. ശലീ. മഡതദ്യു ടെനി. കതഡമസയ് 

32. ശലീ. ഡകേ. ഡജ. മഡകനി 

33. ശലീമതനി ഡജ. കമഴനിക്കുടനി അമ 

34. ശലീ. എ. സനി. ഡമഡയലീന 

35. ശലീ. മുഹമദയ് മുഹസനിന പനി.

36. ശലീ. എഎ. മുകകേഷയ്

37. ശലീ. ഡെനി. ഡകേ. മുരളനി  

38. ശലീ. സനി. ഡകേ. നഡണു 

39. ശലീ. എഎ. നഗൗഷഡദയ്

40. ശലീ. യ. ആര. പ്രദലീപയ് 

41. ശലീ. ഡകേ. ഡെനി. പ്രകസനന 

42. ശലീമതനി യ. പ്രതനിഭ ഹരനി 

43. ശലീ. പുരുഷന കേടെലണനി 

44. ശലീ. പനി. ടെനി. എ. റഹലീഎ 

45. ശലീ. എഎ. രഡജകഗഡപഡലന

46. ശലീ. ഡകേ. രഡജന 

47. ശലീ. എസയ്. രഡകജന്ദ്രന
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48. ശലീ. ആര. രഡകജഷയ് 

49. ശലീ. റനി. വനി. രഡകജഷയ് 

50. ശലീ. ഡകേ. രഡജു 

51. ശലീ. രഡജു എബഹഡഎ 

52. ശലീ. ആര. രഡമചേന്ദ്രന 

53. ശലീ. രഡമചേന്ദ്രന കേടെന്നെപള്ളനി  

54. ശലീ. ഡകേ. ഡകേ. രഡമചേന്ദ്രന നഡയര 

55. ശലീ. മുലക്കര രതഡകേരന 

56. ഡപ്രഡഫ. സനി. രവലീന്ദ്രനഡഥയ് 

57. ശലീ. കേഡരഡടയ് റസഡഖയ്

58. ശലീ. എസയ്. ശരമ  

59. ശലീ. എ. ഡകേ. ശശലീന്ദ്രന 

60. ശലീ. വനി. ശശനി 

61. ശലീ. ഐ. ബനി. സതലീഷയ് 

62. ശലീ. ബനി. സതഖ്യന 

63. ശലീ. എ. എന. ഷഎസലീര 

64.  ശലീ. ജനി. സുധഡകേരന 

65. ശലീ. വനി. ആര. സുനനില് കുമഡര 

66. ശലീ. കേടെകേഎപള്ളനി സുകരന്ദ്രന 

67. ശലീ. ഡകേ. സുകരഷയ് കുറുപയ്

68. ശലീ. എഎ. സത്വരഡജയ്

69. ശലീ. ഇ. ടെനി. സടെസണ് മഡസ്റ്റര

70. ശലീ. പനി. തനികലഡത്തമന

71. ശലീ. കതഡമസയ് ചേഡണനി 
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72. കഡെഡ. ടെനി. എഎ. കതഡമസയ് ഐസകേയ്

73. ശലീ. പനി. ഉണ്ണനി

74. ശലീമതനി വലീണഡ കജഡരജ്ജയ്

75. ശലീ. ഡകേ. വനി. വനിജയദഡസയ്

76. ശലീ. ഇ. ഡകേ. വനിജയന

77. ശലീ. പനിണറഡയനി വനിജയന

78. ശലീ.  എന. വനിജയന പനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര :

1. കഡെഡ. എന. ജയരഡജയ് 

2. ശലീ. കമഡനസയ് കജഡസഫയ് 

3. ശലീ. സനി. എഫയ്. കതഡമസയ്

        നനിഷ്പക്ഷത പഡലനിക്കുന്നെവര :  

         ശലീ. പനി. സനി. കജഡരജയ്

       മനി  .   സലീക്കര: അനുകൂലനിക്കുന്നെവര.......78

                          പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര........3

             നനിഷ്പക്ഷത പഡലനിക്കുന്നെവര......1

പ്രകമയഎ സഭ പഡസഡക്കനിയനിരനിക്കുന.  ഗഡന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

സവദദ്യുത  പദതനികേള്  എന്നെ  XXXIX-ാം  നമര  ധനഡഭഖ്യരത്ഥനയയ്
ബഹുമഡനഡപട അഎഗങള് ഖണ്ഡകനഡപകക്ഷപങള് അവതരനിപനിചനിടനില. 

ഡഡവദദ്യുത പദതനികേള് എന്നെ XXXIX-ാം നമര ധനഡഭഖ്യരത്ഥനയഡടെ കപരനില്
കേഡരഖ്യവനിവരപടനികേയനില്  സൂചേനിപനിചനിട്ടുള്ള ലനിസ്റ്റനില്  പ്രസ്തുത  ധനഡഭഖ്യരത്ഥനയ്ക്കുകനഡര
7-ാം  കകേഡളത്തനില്  കേഡണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2017-18  സഡമത്തനികേവരഷഡത്ത
ഡചേലവകേള് പൂരത്തലീകേരനിക്കുന്നെതനിനഡയനി അനുവദനിക്കണഡമന്നെ പ്രകമയഡത്ത 

അനുകൂലനിക്കുന്നെവര.............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര.............

ശലീ  .   കമഡനസയ് കജഡസഫയ്  :  സര,  ഞെഡന കപഡള് ആവശഖ്യഡപടുന.

(സഭഡഎഗങള് തഡഡഴപറയഎ പ്രകേഡരഎ കവഡടയ്  കരഖഡപടുത്തനി.)
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അനുകൂലനിക്കുന്നെവര :  

1. ശലീ  ഡകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖഡദര  

2. ശലീ.  വനി. അബ്ദുറഹനിമഡന 

3. ശലീമതനി പനി. അയനിഷഡ കപഡറനി 

4. ശലീ. ഡകേ. ആനസലന

5. ശലീ. ആന്റെണനി കജഡണ് 

6. ശലീ. എ. എഎ. ആരനിഫയ് 

7. ഡപ്രഡഫ. ഡകേ. യ. അരുണന 

8.     ശലീമതനി സനി. ഡകേ. ആശ 

9. ശലീ. ഡകേ. ബഡബു 

10. ശലീ. എ. ഡകേ. ബഡലന 

11. ശലീമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമഡള് 

12. ശലീ. ഇ. ചേന്ദ്രകശഖരന  

13. ശലീ. ഡകേ. ദഡസന 

14. ശലീ. ബനി. ഡെനി. കദവസനി 

15. ശലീ. സനി. ദനിവഡകേരന 

16. ശലീ. എല്കദഡ എബഹഡഎ 

17. ശലീമതനി ഗലീതഡ കഗഡപനി 

18. ശലീ. കജഡരജയ് എഎ. കതഡമസയ് 

19. ശലീ. സനി. ഡകേ. ഹരലീന്ദ്രന 

20. കഡെഡ. ഡകേ. ടെനി. ജലലീല് 

21. ശലീ. ജനി. എസയ്. ജയലഡല് 

22. ശലീ. ഇ. പനി. ജയരഡജന

23. ശലീ. കജഡണ് ഡഫരണഡണസയ്
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24. ശലീ. വനി. കജഡയനി 

25.  ശലീ. ഒ. ആര. കകേള 

26.  ശലീ. സനി. കൃഷ്ണന 

27.  ശലീ. ഡകേ. കൃഷ്ണനകുടനി 

28.  ശലീ. ഡകേ. കുഞ്ഞെനിരഡമന 

29.  ശലീ. വനി. ഡകേ. സനി. മമതയ് കകേഡയ

30.  ശലീ. എഎ. എഎ. മണനി 

31.  ശലീ. മഡതദ്യു ടെനി. കതഡമസയ് 

32  ശലീ. ഡകേ. ഡജ. മഡകനി 

33.  ശലീമതനി ഡജ. കമഴനിക്കുടനി അമ 

34.  ശലീ. എ. സനി. ഡമഡയലീന 

35.   ശലീ. മുഹമദയ് മുഹസനിന പനി.

36.   ശലീ. എഎ. മുകകേഷയ്

37.  ശലീ. ഡെനി. ഡകേ. മുരളനി  

38. ശലീ. സനി. ഡകേ. നഡണു 

39.   ശലീ. എഎ. നഗൗഷഡദയ്

40.   ശലീ. യ. ആര. പ്രദലീപയ് 

41.  ശലീ. ഡകേ. ഡെനി. പ്രകസനന 

42.  ശലീമതനി യ. പ്രതനിഭ ഹരനി 

43.  ശലീ. പുരുഷന കേടെലണനി 

44.  ശലീ. പനി. ടെനി. എ. റഹലീഎ 

45.  ശലീ. എഎ. രഡജകഗഡപഡലന

46.  ശലീ. ഡകേ. രഡജന 

47.  ശലീ. എസയ്. രഡകജന്ദ്രന
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48.  ശലീ. ആര. രഡകജഷയ് 

49.  ശലീ. റനി. വനി. രഡകജഷയ്

50.  ശലീ. ഡകേ. രഡജു 

51.  ശലീ. രഡജു എബഹഡഎ 

52.  ശലീ. ആര. രഡമചേന്ദ്രന 

53.  ശലീ. രഡമചേന്ദ്രന കേടെന്നെപള്ളനി  

54.  ശലീ. ഡകേ. ഡകേ. രഡമചേന്ദ്രന നഡയര 

55.  ശലീ. മുലക്കര രതഡകേരന 

56.  ഡപ്രഡഫ. സനി. രവലീന്ദ്രനഡഥയ് 

57. ശലീ. കേഡരഡടയ് റസഡഖയ്

58. ശലീ. എസയ്. ശരമ  

59.  ശലീ. എ. ഡകേ. ശശലീന്ദ്രന 

60.  ശലീ. വനി. ശശനി 

61.  ശലീ. ഐ. ബനി. സതലീഷയ് 

62.  ശലീ. ബനി. സതഖ്യന 

63.  ശലീ. എ. എന. ഷഎസലീര 

64.  ശലീ. ജനി. സുധഡകേരന 

65.  ശലീ. വനി. ആര. സുനനില് കുമഡര 

66.  ശലീ. കേടെകേഎപള്ളനി സുകരന്ദ്രന 

67.  ശലീ. ഡകേ. സുകരഷയ് കുറുപയ്

68.  ശലീ. എഎ. സത്വരഡജയ്

69.  ശലീ. ഇ. ടെനി. സടെസണ് മഡസ്റ്റര

70.  ശലീ. പനി. തനികലഡത്തമന

71.   ശലീ. കതഡമസയ് ചേഡണനി 
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72. കഡെഡ. ടെനി. എഎ. കതഡമസയ് ഐസകേയ്

73.   ശലീ. പനി. ഉണ്ണനി

74.   ശലീമതനി വലീണഡ കജഡരജ്ജയ്

75. ശലീ. ഡകേ. വനി. വനിജയദഡസയ്

76. ശലീ. ഇ. ഡകേ. വനിജയന

77. ശലീ. പനിണറഡയനി വനിജയന

78. ശലീ.  എന. വനിജയന പനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര :

1. കഡെഡ. എന. ജയരഡജയ് 

2. ശലീ. കമഡനസയ് കജഡസഫയ് 

3.     ശലീ. സനി. എഫയ്. കതഡമസയ്

നനിഷ്പക്ഷത പഡലനിക്കുന്നെവര :

 ശലീ. പനി. സനി. കജഡരജയ്

മനി  .   സലീക്കര: അനുകൂലനിക്കുന്നെവര.......78

   പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര........3

  നനിഷ്പക്ഷത പഡലനിക്കുന്നെവര......1

പ്രകമയഎ  പഡസഡയനിരനിക്കുന.  ഗഡന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ഓരഡെര...... ഓരഡെര...... സഭ ഇകപഡള് പനിരനിയന്നെതുഎ നഡഡള രഡവനിഡല 8.30-നയ്
വലീണ്ടുഎ സകമളനിക്കുന്നെതുമഡണയ്.  

(2017  കമയയ്  മഡസഎ  4-ാം  തലീയതനി  വഖ്യഡഴഡഴയ് ചേ  രഡവനിഡല  8.30-നയ്  വലീണ്ടുഎ
സകമളനിക്കുന്നെതനികലയഡയനി സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷഎ 3.43-നയ് പനിരനിഞ.)


