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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

അഞഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 കമയയ്  10,  ബുധന

വഭാലലലാം 166]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടയ്                       [നമ്പര് 10

നനിയമസഭ   2017  കമയയ്  മഭാസലാം  10-ാം  തതീയതനി  ബുധനഭാഴ്ച  രഭാവനിലല  8.30-നയ്
ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള
(ഈ  സകമ്മേളനകേഭാലകത്തയയ്  അനുവദനിക്കലപട  കചേഭാദലങ്ങളുലട  പടനികേയനിലല

നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള
മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്.....ഒഭാര്ഡര്..... കചേഭാദലലാം നമ്പര് *301

കചേഭാദലലാം  നമ്പര്  *301-ഉലാം  *316-ഉലാം  ക്ലബയ്  ലചേയ്യണലമനഭാവശലലപടയ്  ബഹുമഭാനലപട
അലാംഗലാം ശതീ. ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് കനഭാടതീസയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. കചേഭാദലലാം സമഭാനമലഭാത്തതനിനഭാല്
ക്ലബനിലാംഗയ് അനുവദനിക്കുനനില.  

ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമത്തനിലല മഭാനദണ്ഡങ്ങള

1 (*301) ശതീ  .   എല്കദഭാസയ്     കുനപനിളനി   :

 ശതീ  .   അനൂപയ് കജേക്കബയ്:

 ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ്:

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്: തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സലലപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ പ്രശ്നങ്ങള പരനിഗണനിചയ് ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമത്തനിലല
മഭാനദണ്ഡങ്ങള പരനിഷ്കരനിക്കണലമനയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ് ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഏലതഭാലക്ക  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പരനിഷ്കരനിക്കണലമനഭാണയ്
ആവശലലപടനിട്ടുളതയ്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ഇഇൗ  ആവശലങ്ങള  കനടനിലയടുക്കുനതനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള  ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണയ്;  ആവശലങ്ങളനികന്മേലുള  കകേന്ദ്ര  പ്രതനികേരണലാം  എലന്തെനയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലലപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന): സര്,

(എ-സനി)  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  പ്രതനിവര്ഷലാം

ലഭലമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട  അളവയ്,  അഡ്കഹഭാകേയ്  വനിഹനിതമുളലപലട

സലാംസഭാനത്തനിനയ് കേഴെനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില് ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന ഭക്ഷല

ധഭാനലങ്ങളുലട  അളവനികനക്കഭാള കുറവഭായതനിനഭാല്,  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം

സലാംസഭാനത്തനിനയ്  ലഭലമഭാകുന  ഭക്ഷലധഭാനലത്തനിലന്റെ  അളവയ്  പുനര്നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതനിനുലാം

സലാംസഭാനലത്ത  മുഴുവന  ആളുകേളക്കുലാം  കറഷന  നല്കുനതനിനുമഭാവശലമഭായ  ഭക്ഷലധഭാനലലാം

നല്കുനതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണലമനലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്  ആവശലലപടുകേയലാം

വകുപ്പുതലത്തനിലുലാം ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി തലത്തനിലുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുമഭായനി ടനി

വനിഷയത്തനില് കനരനിടയ്  കൂടനിക്കഭാഴ്ചകേള നടത്തുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.   ലപഭാതുമഭാനദണ്ഡ

മനുസരനിചഭാണയ് അധനികേവനിഹനിതലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതയ് എനതനിനഭാല് കകേരളത്തനിനയ്

മഭാത്രമഭായനി  ഇക്കഭാരലത്തനില്  മഭാറലാം  വരുത്തഭാന  കേഴെനിയനിലലനയ്  കകേന്ദ്രലാം  അറനിയനിച്ചു.

എനഭാല്  OMSS  നനിരക്കനില്  കൂടുതല്  ഭക്ഷലധഭാനലലാം  ലഭലമഭാക്കനി  സലാംസഭാനത്തയ്

വനിതരണലാം നടത്തുനണയ്.

ശതീ  .    എല്കദഭാസയ്   കുനപനിളനി:  സര്,  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം

ജേനി.പനി.എസയ്.  ടഭാക്കനിലാംഗയ്  സനിസലാം,  ടഭാനസഭാരനസനി  കപഭാര്ടല്,  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര

സലാംവനിധഭാനലാം,  വനിജേനിലനസയ്  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരണലാം  തുടങ്ങനിയ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള

കറഷന  വനിതരണ കമഖലയനില്  എനകത്തയയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഴെനിയലാം;   ഇതനിനയ്

എലന്തെലഭാലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു?

ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന: സര്, ജേനി.പനി.എസയ്. സലാംവനിധഭാനലാം നടപനില് വരുത്തുനതനിനുലാം

ഇ-കപഭാസയ് ലമഷതീന സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം കവണ ലടണര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു

ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ജൂണ,  ജൂലഭായയ്  മഭാസകത്തഭാലട  ഇഇൗ  രണ്ടു  ഘടകേങ്ങളുലാം

പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന കേഴെനിയലമനഭാണയ് കേരുതുനതയ്.

ശതീ  .    എല്കദഭാസയ്   കുനപനിളനി:  സര്,  പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്

ലപടവരുലാം മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലാം അലാംഗലലവകേലലമുളവരുലാം മുനഗണനഭാ പടനികേയനില് നനിനയ്

പുറത്തഭായകപഭാള  അനര്ഹരഭായ  പലരുലാം  മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില്  വരനികേയണഭായനി.  ഇതയ്

എപ്രകേഭാരലാം  സലാംഭവനിച്ചുലവനയ്  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതയ്  കേറകയ്   ലചേയ്യഭാന

എലന്തെലഭാലാം നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 3

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  അര്ഹതയള  കുറച്ചു  വനിഭഭാഗലാം  ആളുകേള
മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില്നനിനയ്  ഒഴെനിവഭായതഭായനി  കേണനിട്ടുണയ്.  അതയ്  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരനികേയഭാണയ്.  അവരുലടലയലഭാലാം അപതീലുകേള ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.  അതയ് സയ് ക്രൂടനിലലണസയ് ലചേയയ്
ആവശലമഭായ അകനസഷണലാം നടത്തനി അതനികന്മേല് തതീര്പയ് കേല്പനിക്കുലാം.

ശതീ  .    അനൂപയ്  കജേക്കബയ്:  സര്,  അങ്ങയ്  നല്കേനിയ  മറുപടനിയനില്  കൂടുതല്
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ആവശലലപട്ടുലകേഭാണയ്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന സമതീപനിചനിട്ടുലണനയ്
പറയകേയണഭായനി.  നമുക്കയ്  കൂടുതല്  ഭക്ഷലധഭാനലലാം  ആവശലമഭാണയ്.  ഏകേകദശലാം
14  ലക്ഷലാം ലമടനികേയ്  ടണ ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള നമുക്കയ്  ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.  ഇകപഭാഴുള കബഭാഗസയ്
കേഭാര്ഡുകേലളലഭാലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനിക്കഴെനിഞ്ഞഭാല്  OMSS-ലന  ആശയനിക്കഭാലത  തലന
യ.ഡനി.എഫയ്. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് ലകേഭാടുത്തനിരുനതുകപഭാലല 8 മുതല് 10 കേനികലഭാ ധഭാനലലാം
കനഭാണ  പ്രകയഭാറനിറനി  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  സനിരമഭായനി  ലകേഭാടുക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.   അതനിനുള
സഭാഹചേരലമുണഭാകുകമഭാ;  അതനിലനക്കുറനിചയ് ഗവണലമന്റെയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ഇകപഭാള  തലന  ധഭാനലവനിതരണലാം  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  കേഴെനിഞ്ഞ  മഭാസലാം  മുതല്  8
കേനികലഭാഗഭാലാം  ധഭാനലലാം  കനഭാണ  പ്രകയഭാറനിറനി/കനഭാണ  സബ്സനിഡനി  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്
ലകേഭാടുത്തുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ്: സര്, സനിവനില് സലലപ്ലെെസയ് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ കനതൃതസത്തനില് ഒരു
കഗഭാതമ്പയ് സലാംസ്കരണ കകേന്ദ്രലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  കഗഭാതമ്പയ് ആടയഭാക്കനി കറഷന
കേടകേളനിലൂലട  ചുരുങ്ങനിയ വനിലയയ്   വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനഭാണയ്   ആ സലാംസ്കരണ
കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിചതയ്. എനഭാല് കഗഭാതമ്പയ് ലഭനിക്കുനനില എനതുലകേഭാണയ് ഡനിസലാംബര്
മഭാസലാം മുതല് ആ സഭാപനലാം അടച്ചുപൂടനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അകതസമയലാം കലഭാക്കല്
മഭാര്ക്കറനില്  ആട  വളലര  ഉയര്ന  വനിലയയ്  വനില്ക്കുനതഭായനിടഭാണയ്  കേഭാണഭാന
കേഴെനിയനതയ്.  സനിവനില്  സലലപ്ലെെസയ്  കകേഭാര്പകറഷനനില്നനിനലാം  15  രൂപയയ്  തഭാലഴെ
കറഷന  കേടകേളനിലൂലട  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതയ്  പുറത്തയ്  ലലപ്രവറയ്  ഏജേനസനികേള
40  രൂപയലാം  50  രൂപയലാം  ലകേഭാടുത്തുലകേഭാണനിരനിക്കുന  അവസ ഇനയ് നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണയ്.
ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള രണയ് രൂപയയ് കഗഭാതമ്പയ്  ലഭനിക്കുലമനഭാണയ്
പറഞ്ഞനിട്ടുളതയ്.  അതനിനഭാല്  കഗഭാതമ്പയ്  സനിവനില്  സലലപ്ലെെസയ്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
കഗഭാതമ്പയ്  സലാംസ്കരണ  കകേന്ദ്രത്തനില്  എത്തനിച്ചുലകേഭാടുക്കഭാനുലാം  അവനിലടനനിനയ്  അതയ്
സലാംസ്കരനിചയ്  കറഷന  കേടകേളനിലൂലട  വനിതരണലാം  ലചേയ്യഭാനുമുള  നടപടനി  ഗവണലമന്റെയ്
അടനിയന്തെരമഭായനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെയ്  ജേനുവരനി മഭാസലാം മുതല്
മഭാര്ചയ്  മഭാസലാം  വലരയള  മൂനയ്  മഭാസക്കഭാലലാം  ലലടഡയ്  ഓവര്  അകലഭാടയ്ലമന്റെനില്
കഗഭാതമ്പയ് നല്കേനിയനിരുനനില.  ആ സ ന്ദര്ഭത്തനില് കഗഭാതമ്പനിനുപകേരലാം അരനിയഭാണയ്
നമുക്കയ്  ലഭനിചതയ്.  ഇകപഭാള  ഏപ്രനില്  മഭാസലാം  മുതല്  കഗഭാതമ്പയ്
ലഭലമഭായനിത്തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  കഗഭാതമ്പയ്  ആടയഭാക്കനി  നല്കുനതനിനുള  നടപടനികേള
പരനികശഭാധനിച്ചു  ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  തഭാമസനിയഭാലത തലന അതനികന്മേല് തതീരുമഭാനലാം
ലലകേലക്കഭാളലാം.
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ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്: സര്, 2013 ലസപ്റലാംബര് 12-നയ് ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം
നനിലവനില് വനകപഭാള ഇന്തെലയനിലല മൂനനില് രണയ്  വരുന  80  കകേഭാടനികയഭാളലാം  ജേനങ്ങളക്കയ്
മൂനയ് രൂപ നനിരക്കനില് അഞയ് കേനികലഭാ അരനിയലാം രണയ് രൂപ നനിരക്കനില് കഗഭാതമലാം ഒരു
രൂപ നനിരക്കനില് മറയ്  ധഭാനലങ്ങളുലാം ലകേഭാടുക്കണലമനള സങല്പമഭായനിരുന ഉണഭായനിരുനതയ്.
ഏകേകദശലാം  1.5  ലക്ഷലാം  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  ഇതനിനഭായനി  മഭാറനിവചനിരുനതയ്.  ഇഇൗ  പദതനി
നടപഭാക്കുനതുമഭായനി ബന്ധലപട പ്രധഭാന മഭാറലാം ലമഭാത്ത വനിതരണ കമഖലലയ ഇലഭായ
ലചേയ്യുകേ അലലങനില് വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം നടത്തുകേ എനളതഭായനിരുന.  വഭാതനില്പടനി
വനിതരണലാം അടനിമറനിക്കഭാനുള കബഭാധപൂര്വ്വമഭായ ശമലാം നടക്കുനലവന ആകക്ഷപലാം
ശക്തമഭാണയ്. ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് സലാംസഭാന ഗവണലമന്റെയ് 428 കകേഭാടനി രൂപയലട
ഒരു  പഭാകക്കജേയ്  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  ആ  പഭാകക്കജേനില്  കേമ്മേതീഷന  വര്ദനവയ്,
ഇനലസന്റെതീവയ്,  കസഭാടയ്  കപലമന്റെയ്,  ഇടക്കഭാലഭാശസഭാസലാം തുടങ്ങനി നനിരവധനി കേഭാരലങ്ങള
മുകനഭാട്ടുവചനിരുന.  ഇവ  നനിലനനില്ക്കുകമ്പഭാള  തലന  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണത്തനിലനതനിലര
സസകേഭാരല ലമഭാത്തവലഭാപഭാരനികേള ലലഹകക്കഭാടതനിയനില് ഒരു ഹര്ജേനി ഫയല് ലചേയ. ആ
ഹര്ജേനിയനില്  വലഭാപഭാരനികേളക്കയ്  അനുകൂലമഭായനിട്ടുള  നനിലപഭാടഭാണയ്  സലാംസഭാന  ഗവണലമന്റെയ്
എടുത്തനിരനിക്കുനലതന ശക്തമഭായ ആകക്ഷപമുണയ്.  ഇതനിലന സലാംബന്ധനിചയ്  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ
അഭനിപ്രഭായലമലന്തെനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമലാം  രഭാജേലത്തയ്
നടപനിലഭാകുനതയ്  2013  ജൂലലല  5  മുതലഭാണയ്.  ആ നനിയമലാം നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തയ്
നടപഭാക്കഭാന വവകേനിയതനിനുള കേഭാരണലാം എലഭാവര്ക്കുലാം അറനിയഭാവനതഭാണയ്.  ഭക്ഷല
ഭദ്രതഭാ  നനിയമലാം  എലഭാ  ഘടകേങ്ങകളഭാടുലാംകൂടനി  നടപനില്  വരുത്തഭാനുള  വലനിയ  ശമമഭാണയ്
ഇവനിലട  നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുനതയ്.  അതനിനുകവണ ഭഗതീരഥ  പ്രയത്നത്തനിലഭാണയ്
ഭക്ഷല വകുപ്പുലാം ഗവണലമനലാം.  ഇതനില് ഏലതങനിലുലാം ഒരു ഘടകേലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിലക്കഭാണയ്
നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുകേ എനളതയ് ഗവണലമന്റെനിലന്റെ നയമല.  മഭാര്ചയ്  മഭാസത്തനില്
ലകേഭാലലാം ജേനിലയനിലഭാണയ് വഭാതനില്പടനി കറഷന വനിതരണലാം ആരലാംഭനിചതയ്. തുടര്നയ് ആറയ്
ജേനിലകേളനില് കൂടനി ഇഇൗ മഭാസലാം ആരലാംഭനിച്ചു. ബഭാക്കനിയള ഏഴെയ് ജേനിലകേളനില് വഭാതനില്പടനി
കറഷന  വനിതരണലാം  നടത്തുനതനിനുള  ധഭാനലസലാംഭരണലാം  സനിവനില്  സലലപ്ലെെസയ്
കകേഭാര്പകറഷന കനരനിടയ് ഇഇൗ മഭാസലാം മുതല് നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അടുത്ത
മഭാസമഭാകുകമ്പഭാള  ആ ഏഴെയ്  ജേനിലകേളനിലുലാം  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണലാം  നടത്തുലാം.   വഭാതനില്പടനി
വനിതരണലാം  നടത്തുനതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ഒരു  അടനിമറനിയമനില.  കഹഭാളലസയനില്
വലഭാപഭാരനികേള  കകേഭാടതനിലയ  സമതീപനിച്ചുലവനളതയ്  ശരനിയഭാണയ്.  അവര്  ലകേഭാടുത്ത
കകേസ്സുകേള  തളനിലക്കഭാണയ്  ഗവണലമന്റെനിനയ്  അനുകൂലമഭായ  നനിലപഭാടഭാണയ്  ലലഹകക്കഭാടതനി
സസതീകേരനിചതയ്.  നനിലവനില് ഇനനി ഒരു കകേസലാം ബഭാക്കനിയനില.

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്: സര്, കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെനില്നനിനയ്  ലഭനികക്കണ
അരനി  മുഴുവനഭായനി  വഭാങ്ങനിലയടുക്കുന  കേഭാരലത്തനില്  വനിജേയനിക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞനില
എനള  യഭാഥഭാര്തലലാം  നമ്മുലട  മുനനിലുണയ്.  ഏതഭാണയ്  13000-കത്തഭാളലാം  കപര്ക്കയ്
കറഷന  കേഭാര്ഡുലണങനിലുലാം  അവര്  കറഷന  വഭാങ്ങുനവരല  അലലങനില്  അവര്ക്കയ്
അതനിലന്റെ  ആവശലമനില  എനയ്  കേഴെനിഞ്ഞ  ദനിവസലാം  അങ്ങയ്  സൂചേനിപനിക്കുകേയണഭായനി.
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യഥഭാര്ത പ്രശ്നലാം അതഭാലണനളതയ് അപ്പുറത്തുലാം ഇപ്പുറത്തുമുള നമുക്കയ് അറനിയഭാലാം.
അതുലകേഭാണയ്  നമുക്കയ്  ലഭനിക്കുന  അരനി  സഭാധഭാരണക്കഭാരനയ്  ലഭലമഭാക്കഭാനുള
നടപടനിലയടുക്കുകേ എനളതഭാണയ് ഗവണലമന്റെനിലന്റെ മുമ്പനിലുള ഏറവലാം പ്രധഭാനലപട
കേഭാരലലാം.  13000-കത്തഭാളലാം  ആളുകേള  എനതഭാണയ്  കേണലക്കങനിലുലാം  ഇനലാം  കറഷന
വഭാങ്ങഭാത്ത  ആളുകേള  ധഭാരഭാളമുണയ്.  അവലരക്കൂടനി  ഇഇൗ  13000-ലന്റെ  കേണക്കനില്
ഉളലപടുത്തനി   ആര്ലക്കഭാലക്കയഭാകണഭാ  കറഷന  ലഭനികക്കണതയ്  അവര്ക്കയ്  കറഷന
ലഭലമഭാക്കഭാനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന  ഗവണലമന്റെയ് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന: സര്, കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനയ് വനിഹനിതലാം   വഭാങ്ങനിലയടുക്കുനതനില്
സലാംസഭാന ഗവണലമന്റെയ് പരഭാജേയലപടനിടനില. 2013-ല് ആണയ് ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം
നനിലവനില്  വരുനതയ്.  ആ  നനിയമത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  14.25  ലക്ഷലാം
ലമടനികേയ്  ടണ ധഭാനലലാം  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  നനിശ്ചയനിചതയ്.  2010-11,  2011-12  കേഭാലയളവനിലല
ശരഭാശരനി  ഉപകഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കേണക്കുകേള  അടനിസഭാനലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുലാം  അധനികേ
വനിഹനിതലാം കേണക്കഭാക്കഭാലതയമഭാണയ് tied over allotment നനിശ്ചയനിചതയ്. ഇകത രതീതനി
തലനയഭാണയ്  ഇന്തെലയനിലല  എലഭാ സലാംസഭാനങ്ങളക്കുലാം നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളതയ്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്
മഭാറലാം വരുത്തഭാന കേഴെനിയനില.  അധനികേ വനിഹനിതലാം കവണലമനലണങനില്  ഒ.എലാം.എസയ്.എസയ്.
പ്രകേഭാരലാം  എഫയ്.സനി.ലഎ.-യനില്നനിനയ്   കൂടുതല് വനില  ലകേഭാടുത്തയ്  അരനി  വഭാങ്ങഭാലാം  എനഭാണയ്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് കരഖഭാമൂലലാം അറനിയനിചതയ്. 13,000 കറഷന കേഭാര്ഡുടമകേള ഞങ്ങളക്കയ് അരനി
കവണ,  കറഷന കേഭാര്ഡയ്  തനഭാല് മതനി  എനപറഞ്ഞതയ് ശരനിയഭാണയ്.   അത്തരലാം  ആളുകേള
ഇനനിയലാം ധഭാരഭാളമുണയ്.  ഇങ്ങലന കറഷന കവണഭാത്ത ആളുകേള പരസലമഭായനി അതയ്
പ്രകേടനിപനിക്കഭാലത രഹസലമഭായനി വനയ് സറണര് ലചേയഭാല് വളലര ഉപകേഭാരപ്രദമഭാകുലാം
എനയ്  ജേനങ്ങകളഭാടയ്  പരസലമഭായനി  അപതീല്  ലചേയനിട്ടുണയ്.  13,000  കറഷന
കേഭാര്ഡുടമകേള എനതയ് ഇകപഭാള 13,900 ആയനി എന പ്രകതലകേതയമുണയ്.  പനിനതീടയ്
duplication-ലനക്കുറനിചഭാണയ്  ഇവനിലട  പറഞ്ഞതയ്.   അതഭായതയ്  ഒരു കുടുലാംബത്തനില്
രണയ്  മൂനയ്  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേളുണഭാകുലാം.  ഒരലാംഗത്തനിനയ്  തലന  പല  കറഷന
കേഭാര്ഡുകേളനിലഭായനി അരനി ലഭനിക്കുന അവസ.  അതയ്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭായനി  കറഷന കേഭാര്ഡനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലുള ആധഭാര് സതീഡനിലാംഗയ് 90%-വലാം നടത്തനിക്കഴെനിഞ. അലാംഗങ്ങളുലട
അടനിസഭാനത്തനില് ആധഭാര് സതീഡനിലാംഗയ് നടത്തനിയതയ്  77.5%  വലരലയത്തനിയനിട്ടുണയ്.
എലഭാ കറഷന കേഭാര്ഡുകേളനിലുലാം  100%  ആധഭാര് സതീഡനിലാംഗയ് നടത്തഭാനുള പരനിശമലാം
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. 

ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു: സര്, ലപ്രഭാഫ. ലകേ. വനി. കതഭാമസയ് കകേന്ദ്ര ഭക്ഷല വകുപ്പുമനനി
ആയനിരുനകപഭാള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  അരനി  വനിഹനിതലാം  ലവടനിക്കുറചതനിലനക്കുറനിചയ്
ഒരക്ഷരലാം മനിണഭാതനിരുന യ.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കഭാര്  2013-ലല ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം
നടപനിലഭാക്കുന  കേഭാരലത്തനിലുലാം  അലലാംഭഭാവലാം  കേഭാണനിച്ചു.  അതനിലന്റെ  ഫലമഭായനിടഭാണയ്
അരനി  ഉളലപലടയള  ധഭാനലങ്ങളക്കയ്  ഇകപഭാള  കകേരളത്തനില്  വലനിയ  കുറവയ്
അനുഭവലപടുനതയ്.  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളതയ്?
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ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  നമ്മുലട വനിഹനിതലാം വര്ദനിപനിച്ചു തരണലമനയ്
നനിരന്തെരമഭായനി   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്  ആവശലലപലടങനിലുലാം  ഫലപ്രഭാപനിയനിലലത്തഭാന
കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.  ഇഇൗ സഭാഹചേരലത്തനില് ഒ.എലാം.എസയ്.എസയ് പ്രകേഭാരലാം   എഫയ്.സനി.ലഎ.-യനില്
നനിനയ്  കൂടനിയ  വനിലയയ്   അരനിലയടുത്തയ്  സബ്സനിഡനി  കററനില്  സലാംസഭാനത്തയ്  വനിതരണലാം
ലചേയലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അധനികേ  വനിഹനിതലാം  കൂടനിയ  വനിലയയ്  വഭാങ്ങനിയലാം  മറയ്
സലാംസഭാനങ്ങളനില് കപഭായനി  അരനി  സലാംഭരനിച്ചുലാം   ഓപണ മഭാര്ക്കറനില്  ലസയനില്സയ്
നടത്തനിയമഭാണയ് അരനിയലട വനില ഏലറക്കുലറ തഭാകഴെയയ് ലകേഭാണ്ടുവരഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുളതയ്.

ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം:  സര്,  കറഷന  വനിതരണലത്തക്കുറനിചയ്  ധഭാരഭാളലാം
ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  കൃതലമഭായനി  അരനി,  പഞസഭാര  മുതലഭായവ
ലഭനിക്കുനനിലലന പരഭാതനിയലാം നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണയ്.  ഈ സഭാഹചേരലത്തനില് ഓകരഭാ
കറഷന  കേടയകടയലാം  വനിവരലാം  ലഭലമഭാകുന  രതീതനിയനില്  എലഭാ  കേടകേകളയലാം  ബന്ധനിപനിക്കുന
വനിധത്തനില് ഇന്റെര്ലനറയ് കേണക്ഷന ലകേഭാടുക്കുന ഒരു പരനിഷ്കഭാരലാം ലകേഭാണ്ടുവരഭാകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  എന.എഫയ്.എസയ്.എ.  പ്രകേഭാരമുള  നടപടനി
ക്രമങ്ങലളലഭാലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി  അരനി  വനിതരണലാം  നടത്തുകമ്പഭാള  ഇത്തരത്തനിലുള
പരനിഷ്കഭാരങ്ങളുണഭാകുലാം.  അതനിലന്റെ ആദലഭഭാഗമഭാണയ് വഭാതനില്പടനി കറഷന വനിതരണലാം.
എലഭാ  കഹഭാളലസയനില്  കേചവടക്കഭാകരയലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനി  ഗവണലമന്റെനിനുകവണനി
സനിവനില്  സലലപ്ലെെസയ്  കകേഭാര്പകറഷനഭാണയ്  അരനി  സലാംഭരനിക്കുനതുലാം  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനതുലാം. വഭാതനില്പടനി കറഷന വനിതരണത്തനിലന്റെ അടുത്ത ഘടമഭായ  എനഡയ്-ടു-
എനഡയ് കേമ്പമ്പ്യൂടലലറകസഷന പരനിപൂര്ണ്ണതയനികലയ്ലക്കത്തുകമ്പഭാള  എലഭാ കറഷന
കേടകേളനിലുലാം  ഇ-കപഭാസയ്  ലമഷതീന  ഉണഭാകുലാം.  ഇപ്രകേഭാരലാം  സഭാധനങ്ങള  വനിതരണലാം
നടത്തുകമ്പഭാള വളലര സതഭാരലമഭായനി ഇഇൗ രലാംഗത്തയ് പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തഭാന കേഴെനിയലാം.
ഒരു ക്രമകക്കടുലാം കറഷന രലാംഗത്തുണഭാവനില എനയ് ഉറപനിച്ചു പറയഭാന കേഴെനിയന ഒരു
അവസയഭാണുണഭാകുനതയ്.

ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര്:  സര്,  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമത്തനിലന്റെ  കപരനില്
കകേരളത്തനിലല  സഭാധഭാരണക്കഭാരുലട  അനലാം  മുടനിച  ശതീ.  ഉമ്മേന  ചേഭാണനിയലട
കനതൃതസത്തനിലുള  യ.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കഭാരുലാം  ഭക്ഷല  വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന
ശതീ. അനൂപയ് കജേക്കബുലാം കകേന്ദ്രത്തനില് ഇഇൗ ബനില് അവതരനിപനിച ലപ്രഭാഫ. ലകേ. വനി.
കതഭാമസലാം  യഭാലതഭാരു നടപടനിയലാം സസതീകേരനിചനിടനില എനയ് എലഭാവര്ക്കുലാം അറനിയഭാലാം.
ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുകവണനി  അങ്ങയ്  കുകറകയലറ  പരനിശമങ്ങള  നടത്തനി
ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. കുറവയ് വന 16 ലക്ഷലാം ലമടനികേയ് ടണ അരനി   പുനനഃസഭാപനിചയ്
സഭാധഭാരണ ജേനങ്ങളക്കയ് എത്തനിച്ചുലകേഭാടുക്കഭാന കവണ നടപടനി    സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:   സര്,  നമുക്കയ്  ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുനതയ്  14.25
ലക്ഷലാം ലമടനികേയ് ടണ ധഭാനലമഭാണയ്.  ഇതനില് ഒരു മണനി ധഭാനലലാം കപഭാലുലാം കചേഭാരഭാലത
ജേനങ്ങളനികലയ്ലക്കത്തനിക്കഭാന കവണ നടപടനികേളഭാണയ് ഗവണലമന്റെയ്  ലചേയലകേഭാണനിരനിക്കുനതയ്.
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ശതീ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന:  സര്,  പ്രനിന്റെയ്  ലചേയ്യുനതനിലുണഭാകുന കേഭാലതഭാമസലാം
കേഭാരണലാം പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡുകേള ഇതുവലര ലഭനിചനിടനില എന പരഭാതനിയണയ്.
വഭാതനില്പടനി കറഷന വനിതരണലാം ലകേഭാലലാം ജേനിലയനില് മഭാത്രകമ തുടങ്ങനിയനിട്ടുള.  മറയ്
ജേനിലകേളനില് ഇതുവലര അതനിലന്റെ പൂര്ണ്ണത ലഭനിചനിടനില.  ഇത്രയധനികേലാം കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടുനതുലകേഭാണയ്  എലന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലുളലപലട  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  ആളുകേള
വളലരയധനികേലാം  ബുദനിമുട്ടുനണയ്.  കറഷന  കേഭാര്ഡനിലന്റെ  പുറലാംചേടയലാം  അകേത്തുള
വനിവരങ്ങളുലാം ഉളലപലട കേഭാര്ഡയ് വനിതരണലാം എകപഭാള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം?

ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന: സര്, വഭാതനില്പടനി കറഷന വനിതരണലാം മഭാര്ചയ് മഭാസലാം
മുതല് ലകേഭാലലാം ജേനിലയനില് നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  തുടര്നയ് ആറയ് ജേനിലകേളനില്
കൂടനി ഇഇൗ മഭാസലാം ആരലാംഭനിച്ചു കേഴെനിഞ.  ബഭാക്കനിയള ഏഴു ജേനിലകേളനികലയള അരനി
സലാംഭരനിക്കഭാന  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  അടുത്ത  മഭാസലാം  മുതല്  വഭാതനില്പടനി  കറഷന   വനിതരണലാം
സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  പൂര്ണ്ണമഭാകുലാം.  കേഭാര്ഡയ്  വനിതരണലാം  പലവനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാലഭാണയ്
ലലവകുനതയ്.  കറഷന  കേഭാര്ഡയ്  പ്രനിന്റെയ്  ലചേയ്യഭാന  ഏല്പനിച  ലകേ.ബനി.പനി.എസയ്.
അവരുലട ഉത്തരവഭാദനിതസലാം നനിര്വ്വഹനിച്ചു. പുറലാംചേട  തയ്യഭാറഭാക്കനിത്തകരണ സനി-ഡനിറനിനയ്
ലഭാമനികനഷലന്റെ കേഭാരലത്തനില് ചേനില സഭാകങതനികേ തകേരഭാറുകേള ഉണഭായനി.  പ്രകയഭാറനിറനി
ലനിസയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിലക്കഭാടുക്കുനതനിലുലാം ചേനില സഭാകങതനികേ പ്രശ്നങ്ങളുണഭായനി. അങ്ങലന
അല്പലാം  ലലവകേനി.  ലകേഭാലലാം  ജേനിലയനില്  പുനലൂര്  തഭാലൂക്കയ്  ഒഴെനിലകേ  ബഭാക്കനിലയലഭായനിടത്തുലാം
ആലപ്പുഴെ  ജേനിലയനിലല  കുടനഭാടയ്  തഭാലൂക്കനിലുലാം  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേലളത്തനിച്ചുകേഴെനിഞ.
ആറയ് ജേനിലകേളനില്  15-ാം തതീയതനി എത്തനിക്കുലാം. കശഷനിക്കുന ജേനിലകേളനില് ഇഇൗ മഭാസലാം
അവസഭാനലാം എത്തനിക്കുലമനഭാണയ് സനി-ഡനിറയ്  അവസഭാനമഭായനി അറനിയനിചനിരനിക്കുനതയ്.

ശതീ  .   വനി  .   കജേഭായനി: സര്, ആശയ പദതനിയനില് അലാംഗങ്ങളഭായവര്, മഭാനസനികേ-
ശഭാരതീരനികേ ലലവകേലലങ്ങളുളവര്,  ഓടനിസലാം ബഭാധനിചവര്,   വനിധവകേള,  കേലഭാനസര്
കരഭാഗനികേള,  ശയ്യഭാവലലാംബനികേള  തുടങ്ങനിയവലരയഭാണയ്  മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതയ്.  കേലഭാനസര് കരഭാഗനികേളുലാം  ശയ്യഭാവലലാംബരഭായവരുലാം എത്ര
തലന  പരഭാതനിലകേഭാടുത്തഭാലുലാം  ബന്ധലപട  ജേനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്  അതയ്  പരനിഗണനിക്കുനനില.
സമയബന്ധനിതമഭായനി  അതയ്  പരനിഗണനിചയ്  പഭാവലപട  ആളുകേലള  മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില്
ഉളലപടുത്തുനതനിനയ് ശമനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  മുനഗണനഭാ  പടനികേയലാം  മുനഗണകനതര  പടനികേയലാം
തയ്യഭാറഭാക്കുനതനില്  മഭാനുവലഭായനി  ഒരു  കേഭാരലവലാം  ലചേയനിടനില.  കക്ലശഘടകേങ്ങളുലട
മഭാര്ക്കനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  പ്രകയഭാറനിറനി/കനഭാണ-പ്രകയഭാറനിറനി  ലനിസയ്
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളതയ്.  ഇതയ്  പ്രസനിദതീകേരനിചതനികന്മേല്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
ലക്ലയനിലാംസയ്  കേനിടനിയനിട്ടുണയ്.  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെല് എനകേസയറനിയനിലൂലട അനര്ഹലര കേലണത്തഭാന
കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  ഇങ്ങലന കുറമറരതീതനിയനില്  പ്രകയഭാറനിറനി-കനഭാണപ്രകയഭാറനിറനി  ലനിസയ്
തയ്യഭാറഭാക്കഭാനുള ശമത്തനിലഭാണയ് ഏര്ലപടനിരനിക്കുനതയ്.
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ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:   സര്,   ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കനിയകതഭാടുകൂടനി
മുമണഭായനിരുന  പനി.എഫയ്.എ.  ആകലാം  മഭായലാം  കചേര്ക്കല്  തടയഭാനുള  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം
നനിലച്ചുകപഭായനിട്ടുണയ്.  മഭായലാം  കചേര്ക്കല്  തടയഭാനുലാം  സഭാമ്പനിള  എടുക്കഭാനുലാം  കപ്രഭാസനികേമ്പ്യൂടയ്
ലചേയ്യഭാനുലമഭാലക്കയള  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇഇൗ  ഗവണലമന്റെയ്   വനതനിനു
കശഷലാം  എത്ര  കകേസ്സുകേള  പുതനിയതഭായനി  കപ്രഭാസനികേമ്പ്യൂടയ്  ലചേയനിട്ടുലണനയ്  പറയഭാന
കേഴെനിയകമഭാ?

ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന:  സര്,  മഭായലാം  കചേര്ക്കല്  കേണ്ടുപനിടനിക്കുനതയ് ഭക്ഷല
സരക്ഷഭാ  വകുപഭാണയ്.  സനിവനില്  സലലപ്ലെെസയ്  വകുപ്പുലാം  അവരുലട  ഉത്തരവഭാദനിതസലാം
നനിര്വ്വഹനിക്കുനണയ്.  ഉല്പനങ്ങളുലട  സഭാമ്പനിള  എടുത്തയ്  സനി.എഫയ്.ആര്.ഡനി.  ലഭാബനില്
പരനികശഭാധന നടത്തനിയതനിനുകശഷമഭാണയ് സനിവനില് സലലപ്ലെെസയ് കകേഭാര്പകറഷന വഴെനി
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതയ്.  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയ  മറയ്  കകേസ്സുകേലള  സലാംബന്ധനിചയ്
കനഭാടതീസയ് ഉലണങനികല പറയഭാന കേഴെനിയകേയള.

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജേ
ടതീചര്  ):   സര്,   അഞ്ഞൂറനികലലറ  കകേസ്സുകേള   രജേനിസര്  ലചേയനിട്ടുണയ്.  കൃതലമഭായ  കേണക്കയ്
ഇനലല എലന്റെ ലലകേവശലാം ഉണഭായനിരുന. അതുസലാംബന്ധനിചയ് ലനിസയ് കനഭാക്കനിയതനിനു
കശഷലാം  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലത്ത  അറനിയനിക്കഭാലാം.  നൂറനികലലറ  കകേസ്സുകേള
കകേഭാടതനിയനിലലത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ബഭാക്കനിയളതനിലന്റെ നടപടനിക്രമലാം നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
സകന്തെഭാഷകേരമഭായ  വഭാര്ത്ത  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  വകുപനിലന്റെ  മൂനയ്  ലഭാബുകേളക്കുലാം
എന.എ.ബനി.എല്.  അക്രഡനികറഷന ലഭനിചനിട്ടുണയ് എനതഭാണയ്.  പരനികശഭാധന കുറച്ചു
കൂടനി ഉഇൗര്ജനിതമഭാക്കുനണയ്.

ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജേനികമഭാള:  സര്, കകേരളത്തനില് ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമലാം
ലലധരലമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ അങ്ങലയ പ്രകതലകേമഭായനി  അഭനിനന്ദനിക്കുന.  ഇവനിലട
കപ്ലെെഭാടനിലാംഗയ്  കപഭാപ്പുകലഷന ഉണയ്.  കറഷനയ് അര്ഹതലപട ലജേനുവനിന കേഭാറഗറനിയഭായ
ധഭാരഭാളലാം ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തുണയ്.  അവര്ക്കു
കൂടനി  കറഷന  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതനിലന
കുറനിചയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന: സര്, വര്ദനിച്ചുവരുന ജേനസലാംഖല, അനലസലാംസഭാന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ബഭാഹുലലലാം,  ഓണലാം,  ക്രനിസ്തുമസയ്  തുടങ്ങനിയ  വനികശഷ  ദനിവസങ്ങളനില്
ഉണഭാകുന  അധനികേലചലവയ്   മുതലഭായവ   കേണക്കനിലലടുത്തയ്  അധനികേവനിഹനിതലാം
ലഭലമഭാക്കണലമനയ് കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്  ആവശലലപലടങനിലുലാം   ഇലതഭാനലാം
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിചനില. അതുലകേഭാണയ് അനലസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
കേഭാരലലാം പ്രകതലകേമഭായനി അഡ്രസയ് ലചേയ്യുനതനിനയ് അതനികന്റെതഭായ പരനിമനിതനികേളുണയ്. 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 9

ലഎ.ടനി. നയത്തനിലന്റെ മുഖലലക്ഷലങ്ങള

2 (*302) ശതീ  .   ലഎ  .   ബനി  .   സതതീഷയ്:
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്:
ശതീ  .   എസയ്  .   ശര്മ്മേ:
ശതീ  .    എന  വനിജേയന  പനിള:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ;

(എ) ലഎ.ടനി. നയത്തനിലന്റെ മുഖലലക്ഷലങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാലണനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാനവകശഷനി  വനികേസനത്തനിനുലാം  ലതഭാഴെനില്  രലാംഗത്തുലാം  ലക്ഷലമഭാക്കുന
കനടങ്ങള എലന്തെഭാലക്കലയനയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കസവനരലാംഗത്തുലാം  ഭരണസലാംവനിധഭാനത്തനിലുലാം  വനിവരസഭാകങതനികേ  വനിദലയലട
പ്രകയഭാഗലാം ഏലതലഭാലാം വനിധത്തനില് സഭാധലമഭാകുലമനയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന): സര്,

(എ) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സമഗ വനികേസനത്തനില് വനിവര സഭാകങതനികേ വനിദലയയ്
നനിര്ണ്ണഭായകേമഭായ  പങ്കുണയ്.  ഇഇൗ  വസ്തുത  മനസനിലഭാക്കനി  അവ  പൂര്ണ്ണമഭായനി
പ്രകയഭാജേനലപടുത്തഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  തഭാലഴെപറയനവയഭാണയ്  ലഎ.ടനി.
നയത്തനിലന്റെ മുഖലലക്ഷലങ്ങള:

1. കകേരളലത്ത ഏറവലാം നല ലഎ.ടനി. നനികക്ഷപ സഇൗഹൃദ കകേന്ദ്രമഭാക്കുകേ.

2. മനികേച  ഇ-ഗകവണനസയ്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  സര്ക്കഭാര്  കസവനങ്ങള
സഗമവലാം സതഭാരലവമഭാക്കനി എലഭാ വനിഭഭാഗലാം ജേനങ്ങളനിലുലാം എത്തനിക്കുകേ.

3. മനുഷല  വനിഭവകശഷനി,  വഭാണനിജേല  വളര്ച  എനതീ  ഘടകേങ്ങള
ഉറപഭാക്കഭാന  വനിവരസഭാകങതനികേ  വനിദലയലട  അര്തപൂര്ണ്ണമഭായ
ഉപകയഭാഗലാം സഭാധലമഭാക്കുകേ.

4. യവസലാംരലാംഭകേലര വഭാര്ലത്തടുക്കുനകതഭാലടഭാപലാം ലഎ.ടനി. വലവസഭായത്തനിനയ്
ഗുണകമന്മേയള മനുഷല വനിഭവകശഷനി ഉറപഭാക്കുകേ.

(ബനി)  വനിവരസഭാകങതനികേവനിദല,  ഇലകകഭാണനികയ്/ലടലനികകേഭാലാം/ലമഭാലലബല്  കമഖലകേള,
ഇവയലട  അനുബന്ധ  വലവസഭായങ്ങള  എനനിവ  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള  സമഗ
വനികേസനമഭാണയ്  ലഎ.ടനി.  കമഖലയലട  അഭനിവൃദനിക്കഭായനി  പ്രസ്തുത  നയത്തനില്
പ്രധഭാനമഭായലാം  ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതയ്.   ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  തഭാലഴെപറയന
കമഖലകേളനിലല വളര്ച ലക്ഷലമനിടുന:
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1. മഭാനവകശഷനി മൂലധന വനികേസനലാം;

2. ലഎ.ടനി.  പഭാര്ക്കുകേള  ഉളലപലട  പശ്ചഭാത്തല/അടനിസഭാന
വനികേസന സഇൗകേരലങ്ങള;

3. വനിഭവ സമഭാഹരണലാം;

4. ഡനിജേനിറല് സഭാക്ഷരത, ഇ-ലകേഭാകമഴയ്;

5. ലടകകഭാളജേനി  ഇനകവഷന  കസഭാണ,  സഭാര്ടയ്അപയ്
സലാംരലാംഭങ്ങള;

6. ഫഭാബയ് ലഭാബുകേള മുതല് സഭാര്ടയ് ഗഭാമങ്ങള വലര;

7. അര്തവത്തഭായ  വലവസഭായ  വനികേസനലാം  തുടങ്ങനി  സമസ
കമഖലകേളുമഭായനി  ബന്ധലപട്ടുള  വളര്ചയലാം  പരമഭാവധനി  ലതഭാഴെനില്
അവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുനതനിനുലാം പുതനിയ ലഎ.ടനി.  നയത്തനിനയ്
സഭാധനിക്കുലാം.  എലഭാ തലത്തനിലുമുള ജേനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം ലഎ.ടനി.-യലട
പ്രകയഭാജേനലാം ലഭലമഭാക്കുലമനയ് നയലാം ഉറപഭാക്കുനതഭാണയ്.

(സനി)  കസവന  രലാംഗത്തുലാം  ഭരണ  സലാംവനിധഭാനത്തനിലുലാം  വനിവര  സഭാകങതനികേ
വനിദലയലട  പ്രകയഭാഗലാം  സഭാധലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  നനിരവധനി  പദതനികേള  ലഎ.ടനി.
നയത്തനില് വനിഭഭാവന ലചേയനിട്ടുണയ്. ഇവയനില് പ്രധഭാനമഭായവ തഭാലഴെപറയനവയഭാണയ്:

* സര്ക്കഭാര് കസവനങ്ങള നൂതന സലാംവനിധഭാനങ്ങള വഴെനി സഗമവലാം
സതഭാരലവമഭാക്കനി എലഭാ ജേനവനിഭഭാഗങ്ങളനിലുലാം എത്തനിചയ് ഡനിജേനിറല്
സഭാകങതനികേവനിദലലയ സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനികേസന പ്രവര്ത്തന
ങ്ങളക്കഭായനി ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേ.

* സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കസവനങ്ങളക്കഭായനി ഒരു ഏകേജേഭാലകേ
കസറയ്  കപഭാര്ടല് സലാംവനിധഭാനലാം,  ലമഭാലലബല് ആപ്ലെെനികക്കഷനസയ്,
അക്ഷയ, ഫ്രണയ്സയ് ജേനകസവന കകേന്ദ്രങ്ങള, കസറയ് കകേഭാള ലസന്റെറുകേള
തുടങ്ങനിയവ ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള സലാംയക്ത ഇ-ഗകവണനസയ്
പദതനികേള.

* ഡനിജേനിറല്  സഭാകങതനികേ  വനിദലലയ  വലതലസ  തലത്തനില്
പ്രകയഭാജേനലപടുത്തഭാന  ഉതകുലാംവനിധമുള  ഡഭാറഭാ  ലസന്റെറുകേള,
ഓപണ ലലലവയ് കപഭാര്ടലുകേള, ലമഭാലലബല് ആപ്ലെെനികക്കഷനുകേള,
വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലല ലഎ.ടനി. ലസല്ലുകേള.

* സര്ക്കഭാരനിലന്റെയലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലടയലാം  കജേലഭാഗഫനിക്കല്
ഇനഫര്കമഷന സനിസലാം (GIS) മഭാപ്പുകേളുലാം ഉളലപടുത്തനിയള GIS
സലാംവനിധഭാനലാം.
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ശതീ  .    ലഎ  .    ബനി  .    സതതീഷയ്:  സര്,  ഇവനിലട  അവതരനിപനിക്കലപട  2017-ലല
ലഎ.ടനി.  ആകലാം  എടയ്  ഉപനയങ്ങളുലാം  കകേരളത്തനിലല  ലഎ.ടനി.  വനികേസനത്തനിലല
ശകദയമഭായ  ചുവടുവയഭാണയ്,  ഇന്തെലക്കയ്  തലന  മഭാതൃകേയഭാണയ്.  ശകദയമഭായ
മനുഷലവനിഭവ  കശഷനിയള കകേരള സലാംസഭാനത്തയ്  പ്രതലക്ഷമഭായലാം  പകരഭാക്ഷമഭായലാം
എത്ര ലതഭാഴെനില് സഭാധലതകേളഭാണയ് ലഭലമഭാകുനലതനയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജേയന:  സര്,  ലഎ.ടനി.  രലാംഗത്തയ്  ലപഭാതുലവ  ഒരു
മഭാന്ദലഭാവസ  ഇകപഭാള  പല  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  വനകചേര്നനിട്ടുണയ്.  എങനിലുലാം  പരമഭാവധനി
ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള ഇഇൗ രലാംഗത്തയ്  ഉറപ്പുവരുത്തണലമനയ്  തലനയഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.

ശതീ  .   ലഎ  .   ബനി  .   സതതീഷയ്: സര്, കേമ്പമ്പ്യൂടര് പരനിജഭാനത്തനില് കകേരളലാം കദശതീയ
ശരഭാശരനികയക്കഭാള  ഏലറ  മുനനിലഭാണയ്.  ഇ-ഗകവണനസയ്  ശക്തമഭാക്കഭാനുലാം  കപപര്രഹനിത
ഓഫതീസകേള  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കഭാനുമുള  ശമലാം  നമ്മേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ
പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  കകേരളത്തനില്  എലഭാവര്ക്കുലാം  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  ഇന്റെര്ലനറയ്
ലഭലത ഉറപഭാക്കഭാനകവണ സമതീപനലാം സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന: സര്, ഇക്കഭാരലത്തനില് സര്ക്കഭാര് ഇകപഭാള തലന
നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു  തുടങ്ങുകേയഭാണയ്.  സമയബന്ധനിതമഭായനി   എലഭാ വതീടുകേളനിലുലാം  ഇന്റെര്ലനറയ്
സഇൗകേരലലാം ലഭലമഭാക്കത്തക്ക രതീതനിയനിലുള സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.
അതുമഭായനി ബന്ധലപട്ടുള നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് നതീക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.

ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര്:  സര്,  കകേരളലത്ത ഏറവലാം നല ലഎ.ടനി.  നനികക്ഷപ
സഇൗഹൃദ  സലാംസഭാനമഭാക്കുകേ  എന  കേഭാഴ്ചപഭാടയ്  നമ്മുലട  ലഎ.ടനി.  നയലാം  മുകനഭാട്ടു
വയനണയ്.  അതനില്  നനികക്ഷപങ്ങള  വകരണ  പ്രധഭാന  കമഖല  എനപറയനതയ്
ലടകകഭാപഭാര്ക്കയ്,  ഇനകഫഭാ  പഭാര്ക്കയ്,  ലലസബര്  പഭാര്ക്കയ്  ഉളലപലടയള  ലഎ.ടനി.
പഭാര്ക്കുകേളനില്  നനിനഭാണയ്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ലലസബര്  പഭാര്ക്കുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞ.  അവനിലട  ഇതനിലന്റെ  തുടക്കകേഭാലത്തയ്  NASCOM-ലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാലട  വലനിയ  ലഎ.ടനി.  കേമ്പനനികേളുലട  സനി.ഇ.ഒ.-മഭാരുലട  മതീറനിലാംഗയ്
വനിളനിചകപഭാള  അവര്  വലനിയ  തഭാല്പരലലാം  പ്രകേടനിപനിക്കുകേയലാം  എനഭാല്  ഇകപഭാള
ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി  പറഞ്ഞതുകപഭാലല  തഭാല്പരലക്കുറവയ്  കേഭാണനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുനണയ്.  ഇഇൗ സഭാഹചേരലത്തനില് ഗവണലമന്റെയ്  മുനകേലയ്യടുത്തയ് നമ്മേള ഓഫര്
ലചേയ്യുന  സഇൗകേരലങ്ങള  ലഎ.ടനി.  കേമ്പനനികേലള  കബഭാദലലപടുത്തഭാനുലാം  അവലര  ലകേഭാണ്ടു
വരഭാനുമുള  പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ; അങ്ങലന ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന: സര്, ലഎ.ടനി. രലാംഗലത്ത സഭാധലതകേള പരമഭാവധനി
ഉപകയഭാഗനിക്കണലമനയ് തലനയഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.  ലഎ.ടനി.  രലാംഗത്തയ്
കലഭാകേലാം   ശദനിക്കുന  തരത്തനിലുള  ആളുകേളുലട  കസവനലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയഭാണയ്.  അവരുമഭായനി  ഒരു  ചേര്ച  നടനനിരുന.  അതുമഭായനി
ബന്ധലപടയ്  ചേനില  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  അവര്  മുകനഭാട്ടുവചനിട്ടുണയ്.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സര്ക്കഭാര്  ഫലപ്രദമഭായ  നടപടനികേള  നതീക്കനിത്തുടങ്ങുകേയഭാണയ്.  അതനിലൂലട  കലഭാകേത്തനിലുള
പ്രധഭാനലപട കേമ്പനനികേളുമഭായനി ബന്ധലപടഭാനുലാം അവലര കകേരളത്തനികലയയ് എത്തനിക്കുനതനിനയ്
കപ്രരനിപനിക്കുനതനിനുമുള നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിക്കഭാന കപഭാകുനതയ്.
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ശതീ  .    എസയ്  .    ശര്മ്മേ:  സര്,  ലഎ.ടനി.  രലാംഗത്തുള മഭാറവലാം വളര്ചയമഭാണയ് ഇഇൗ
യഗത്തനിലന്റെ കനതൃതസപരമഭായ ദഇൗതലലമനയ് എലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം.  ഏറവലാം ഫലപ്രദമഭായ ഒരു
ലഎ.ടനി.  നയലാം ഗവണലമന്റെയ്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  ലഎ.ടനി.  രലാംഗലത്ത കനടങ്ങള ജേനങ്ങളക്കയ്
അനുഭവകവദലമഭാകേണലമങനില് ലഎ.ടനി. സഭാക്ഷരത ഒരു പ്രധഭാന ഘടകേമഭാണയ്.   1989-കേളനില്
സമ്പൂര്ണ്ണ സഭാക്ഷരതയകവണനി കകേരളലാം കൂടഭായ പരനിശമലാം നടത്തനിയകപഭാള അനയ്
കകേരളത്തനിലന്റെ  മുമ്പനില്  കമഭാഡലഭായനി  അവതരനിപനിചതയ്  സമ്പൂര്ണ്ണ  സഭാക്ഷരത
ലലകേവരനിച ഇന്തെലയനിലല ആദലലത്ത നഗരമഭായ കകേഭാടയമഭാണയ്.  പനിനതീടയ് കകേരളവലാം
ആ നനിലയനികലയയ് വന. അതുകപഭാലല ലലപലറയ് കപ്രഭാജേകഭായനി, ലഎ.ടനി. സഭാക്ഷരതയ
കവണനി  കകേഭാര്പകറഷന,  നഗരസഭ,  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ഇവയനില്
ഏലതങനിലുലാം ഒരു പ്രകദശലാം പ്രകതലകേമഭായനി ലതരലഞ്ഞടുത്തയ് കമഭാഡലഭായനി കേഭാണനിച്ചു
ലകേഭാടുക്കഭാനുലാം അതുവഴെനി കകേരളലത്ത ലഎ.ടനി.  സഭാക്ഷരതയനികലയയ് നയനിക്കുനതനിനുലാം
ഗവണലമന്റെയ് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജേയന: സര്,  ഡനിജേനിറല് സഭാക്ഷരത വളലര പ്രധഭാനലപട
ഒനഭാണയ്.  ഡനിജേനിറല് സഭാക്ഷരതയനിലൂലട വനിവരസഭാകങതനികേ കമഖലയയ് ആവശലമഭായ
മഭാനവവനിഭവകശഷനി കനടഭാന സലാംസഭാനലാം പരമഭാവധനി  ശദനിക്കുകേ തലന ലചേയ്യുലാം.
ഇതനില്  ലഎ.സനി.റനി.  അക്കഭാഡമനി  ശക്തനിലപടുത്തുകേ,  കദശതീയ -അന്തെര്കദ്ദേശതീയ  ഗകവഷണ
സഭാപനങ്ങളുലാം സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളുമഭായനി സഹകേരനിചയ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഉയര്ത്തനി
ലകേഭാണയ് വരഭാന കേഴെനിയകേ,  ഓണലലലന കകേഭാഴ്സുകേള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്
പഭാഠലപദതനിയനില് സലാംരലാംഭകേതസലാം ഒരു വനിഷയമഭായനി പഠനിപനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ നടപടനികേലളലഭാലാം
ലലകേലക്കഭാളളഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  വലവസഭായങ്ങളക്കയ്  അനുകയഭാജേലമഭായ,
സഭാകങതനികേവനിദലകേളനില് ലലനപുണലമുള  ലതഭാഴെനില്സമൂഹലാം  വഭാര്ലത്തടുക്കഭാനുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  അകതഭാലടഭാപലാം എലഭാവരനിലുലാം ഡനിജേനിറല് സഭാക്ഷരത എത്തനിക്കുനതനിനഭാണയ്
സര്ക്കഭാര്  പ്രഭാമുഖലലാം  നല്കേഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.  ബഹുമഭാനലനഭായ  അലാംഗലാം
ചൂണനിക്കഭാണനിച രതീതനിയനിലുള പരനിപഭാടനികേളുലാം നമുക്കയ് ആകലഭാചേനിക്കഭാവനതഭാണയ്.

മനി  .    സതീക്കര്:  കകേരളലാം  ഒരു  ഡനിജേനിറല്  സഭാക്ഷരതഭാ  സലാംസഭാനമഭാകേണലമനളതയ്
അതലഭാവശലമഭാണയ്.  നനിയമസഭ ഡനിജേനിറലഭാക്കഭാനകവണനി നമ്മേള ഒരു ശമലാം നടത്തനി.
ലമഭാലലബല്  ആപ്ലെെനികക്കഷനസയ്  ഡഇൗണകലഭാഡയ്  ലചേയ്യഭാത്ത  എത്ര  അലാംഗങ്ങളുലണനളതയ്
സസയലാം വനിമര്ശനപരമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കുനതയ് നലതഭാണയ്.

ശതീ  .    എന  .    വനിജേയന  പനിള:  സര്,  കകേരളത്തനിലല  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട  വനികകേന്ദ്രതീകൃത  ആസൂത്രണ  പദതനി,  പദതനികയതര  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എനനിവയലട  കേമ്പമ്പ്യൂടര്വല്ക്കരണത്തനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിച  ലഎ.ലകേ.എലാം.-ലന്റെ
പ്രവര്ത്തനത്തനിലല കപഭാരഭായകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഓകരഭാ വര്ഷവലാം പദതനി
ആസൂത്രണ  സമയത്തുലാം  നനിര്വ്വഹണ  സമയത്തുലാം  കസഭാഫയ് ലവയറനില്  സഭാകങതനികേ
പ്രശ്നങ്ങളുണഭാകുകേയലാം  അവ  പരനിഹരനിക്കഭാന  ദതീര്ഘകേഭാലലാം  കവണനിവരനികേയലാം  ലചേയ്യുനതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജേയന:  സര്,  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ലമചലപടുത്തഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.   ബഹുമഭാനലനഭായ അലാംഗലാം
ചൂണനിക്കഭാണനിച  രതീതനിയനില്  എലന്തെങനിലുലാം  കുറവകേള  ഉലണങനില്  ആ  പ്രശ്നലാം
പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണയ്.

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവയ്  (ശതീ  .    രകമശയ്  ലചേനനിത്തല  ):  സര്,  ഐ.ടനി.  എകയ്കപഭാര്ടനില്
ഇന്തെലയനില്  മഭാത്രമല  കലഭാകേലത്തമ്പഭാടുലാം  പ്രതനിസന്ധനി കനരനിടുന ഒരു കേഭാലമഭാണയ്.
കലഭാകേ  സഭാമ്പത്തനികേ  രലാംഗത്തുണഭായനിരനിക്കുന  മഭാന്ദലമഭാണയ്  അതനിലന്റെ  പ്രധഭാനലപട
കേഭാരണലാം.  അതയ് കേണക്കനിലലടുത്തയ് അഭലസവനിദലരഭായ ലചേറുപക്കഭാര്ക്കയ്   ലതഭാഴെനില്
ലഭനിക്കത്തക്ക നനിലയനില് സഭാര്ടയ്  അപയ് സലാംരലാംഭങ്ങലള ശക്തനിലപടുത്തഭാനുള നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനികക്കണതയ്.  ഇകപഭാള ധഭാരഭാളലാം ലചേറുപക്കഭാര് ഈ രലാംഗത്തയ് ശദ കകേന്ദ്രതീകേരനിക്കുനണയ്.
അതുലകേഭാണയ് അവര്ക്കയ് ഇനലസന്റെതീവലാം കപ്രഭാതഭാഹനവലാം നല്കേഭാനുള എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജേയന:  സര്,  സഭാര്ടപ്പുകേലളക്കുറനിചയ്  പറഞ്ഞ  കേഭാരലലാം
വളലര  ശരനിയഭാണയ്.  സഭാര്ടപയ്  രലാംഗത്തയ്  ഇകപഭാള  ധഭാരഭാളലാം  വനിദലഭാര്തനികേള
വനലകേഭാണനിരനിക്കുന.  അവലര കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനുള നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.  ബഹുമഭാനലനഭായ  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവയ്  ചൂണനിക്കഭാണനിചതു
കപഭാലല സഭാര്ടപ്പുകേളക്കഭാവശലമഭായ എലഭാ കപ്രഭാതഭാഹനവലാം സര്ക്കഭാര് നല്കുനതഭാണയ്.

ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്:  സര്,  ഐ.ടനി.  കമഖല  കഗഭാബല്
സയ് കലഭാഡഇൗണനികലയയ്  കപഭാകുകേയഭാലണനള   ലനഗറതീവഭായ  ഒരു   വഭാര്ത്ത
ഇനലലത്ത  ഒരു  പ്രധഭാന  പത്രത്തനില്  കേണ്ടു.  പ്രധഭാനലപട  giant  കേമ്പനനികേള
ആളുകേലള  lay  off  ലചേയ്യുനതനിലനപറനിയള  വഭാര്ത്തകേള  നഭാലാം  നനിരന്തെരമഭായനി
കകേട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.   കകേരളത്തനിലല യവസലാംരലാംഭകേലര കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനുള പല
പദതനികേളുലാം  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്  ആസൂത്രണലാം  ലചേയ്യുനലണനയ്  മനസനിലഭാക്കുന.
കകേരളത്തനിലല എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  ഇത്തരലാം സഭാര്ടപ്പുകേള
തുടങ്ങുനതനിനുള  പ്രവര്ത്തനലാം  എവനിലട  വലരയഭായനി;  കേണ്ണൂര്  കപഭാലലയള
ജേനിലകേളനില് ഐ.ടനി. പഭാര്ക്കയ് ആരലാംഭനിക്കുനതനിലനക്കുറനിചയ് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന: സര്, കകേരളത്തനിലല എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജുകേളനിലടക്കലാം
സഭാര്ടപ്പുകേള തുടങ്ങുനതനിനുള ശമങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  അക്കഭാരലത്തനില് എലഭാ
കപ്രഭാതഭാഹനവലാം  നല്കേഭാനഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.  കുകറ  സഇൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കനിയനിട്ടുണയ്. എനഭാല് കൂടുതല് സഇൗകേരലങ്ങള ഒരുകക്കണതഭായനി വരുലാം.  കൂടുതല്
സഇൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന  ഘടത്തനില്  പുതനിയ  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആവശലമഭാലണങനില്
അകപഭാള ആകലഭാചേനിക്കഭാവനതഭാണയ്. 
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ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേഭാസഫയ്: സര്, ശതീ. എ. എന. ഷലാംസതീര് ചൂണനിക്കഭാണനിചതു
കപഭാലല ഐ.ടനി. രലാംഗത്തയ് ഒരു സലാംഭനഭാവസ കനരനിടുനണയ്.  പുതനിയ അകമരനിക്കന
പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ  നയലാം  ഔടയ്  കസഭാഴനിലാംഗയ്  നനിര്ത്തലഭാക്കുകേ  എനതഭാണയ്.  അലതലഭാവരുലാം
പനിന്തുടരുനതഭാണയ്.  ഐ.ടനി.  ലബയ്സ്ഡയ്  ഇനഡസതീസനിലന്റെലയലഭാലാം  പ്രധഭാന
വരുമഭാനമഭാര്ഗ്ഗലാം  ഔടയ്  കസഭാഴെയ് സനിലാംഗയ്  ആണയ്.  അതയ്  കേണക്കനിലലടുത്തയ്  സഭാര്ടയ്  സനിറനിയലട
അടുത്തഘട  വനികേസനലത്തക്കുറനിചയ്  അങ്ങയ്  ചേര്ച  നടത്തുലമനയ്  വഭാര്ത്തകേളനില്
വഭായനിക്കഭാനനിടയഭായനി.  ദുബഭായയ് ഗവണലമന്റെയ് അതുമഭായനി മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാന തഭാല്പരലലാം
കേഭാണനിക്കുനകണഭാ;   അതനിലന്റെ രണഭാലാംഘട വനികേസനലാം  ഏതയ്  ഘടത്തനിലഭാലണനയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജേയന:  സര്,  സഭാര്ടയ്  സനിറനിയലട  കേഭാരലത്തനില്  ആശങകേളക്കയ്
അടനിസഭാനമനില.  അവര്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ആ  പരനിപഭാടനി  തതീര്ക്കുലമന  മടനിലഭാണയ്
നതീങ്ങുനതയ്. അതനിനയ് പണവലാം വകേയനിരുത്തനിക്കഴെനിഞ എനള വനിവരലാം കേനിടനിയനിട്ടുണയ്.

ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  സര്,  കേഴെനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തയ് ലകേഭാരടനിയനില് ആരലാംഭനിച ഐ.ടനി. പഭാര്ക്കനില് മുപത്തനിയകഞഭാളലാം സഭാപനങ്ങളനിലഭായനി
ആയനിരകത്തഭാളലാം  ആളുകേള  പണനിലയടുക്കുനണയ്.  അവനിലട  മൂനയ്  ലക്ഷലാം  സ്കസയര്
ഫതീറനില്  ഒരു  ബനില്ഡനിലാംഗനിലന്റെ  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇവനികടയയ്
വലനിയ കേമ്പനനികേലള ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുലാം ലകേഭാരടനി ഐ.ടനി.  പഭാര്ക്കനിലന്റെ അടുത്ത
ഘട വനികേസനത്തനിനുലാം ഗവണലമന്റെയ് ആവശലമഭായ കേഭാരലങ്ങള ലചേയ്യുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജേയന:  സര്,  ഐ.ടനി.  വനികേസനത്തനിലല  ഏറവലാം
പ്രധഭാനലപട  കകേന്ദ്രമഭാണയ്  എറണഭാകുളലാം.  എറണഭാകുളത്തനിനടുത്തഭാണയ്  ലകേഭാരടനി
എനളതുലകേഭാണയ് അതയ് നല കപ്രഭാതഭാഹജേനകേമഭായനി മഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  അതുലകേഭാണയ്
ആ സലലാം ഐ.ടനി.  സലാംരലാംഭകേര്  തഭാല്പരലലപടുനലണങനില്  കൂടുതല് വനികേസനിച്ചു
വരുലമനതലന  കേണക്കഭാക്കഭാവനതഭാണയ്.

ശതീ  .    വഹബനി ഈഡന:  സര്,  ഐ.ടനി.  വനികേസനത്തനില് കകേരളലാം ഇകപഭാഴുലാം
വളലര  പനിനനിലഭാണയ്.   നമ്മുലട  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങലളലഭാലാം  വനികേസനത്തനിലന്റെ
കേഭാരലത്തനില് വളലര മുനനിലഭാണയ്. ഇവനിലട സഭാര്ടയ് സനിറനി അടക്കമുള പദതനികേളഭാണയ്
പ്രധഭാനമഭായലാം  വരുനതയ്.  ഐ.ടനി.  പഭാര്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കഭാന  ശമനിക്കുകമ്പഭാള  ഏറവലാം
കൂടുതലഭായനി  ശദനിക്കലപകടണതയ്  പശ്ചഭാത്തല  സഇൗകേരല  വനികേസനമഭാണയ്.  കറഭാഡുകേളുലാം
കുടനിലവളവലാം  വവദദ്യുതനിയമടക്കമുള  കേഭാരലങ്ങള  കവഗത്തനിലഭാക്കഭാനുള  ശമങ്ങളഭാണയ്
നടകത്തണതയ്.  സഭാര്ടയ്  സനിറനിയലട  ഉത്ഭവകേഭാലലാം  മുതലുണഭായ  ഏറവലാം  വലനിയ
പ്രതനിസന്ധനിലയനയ് പറയനതുലാം അതുതലനയഭാണയ്.  അത്തരലാം വനിഷയങ്ങളനില് ഒരു
സനിലാംഗനിള വനിനകഡഭാ ക്ലനിയറനസയ് ലകേഭാടുത്തുലകേഭാണയ് പശ്ചഭാത്തല സഇൗകേരല വനികേസനത്തനിനയ്
പ്രഭാധഭാനലലാം നല്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജേയന:  സര്,  നമുക്കയ്  ആര്ജനികക്കണ  രതീതനിയനിലുള
കനടലാം  ഈ  രലാംഗത്തയ്  വകേവരനിക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞനിടനിലലനളതയ്  ഒരു  വസ്തുതയഭാണയ്.
അതനിനയ് അതനികന്റെതഭായ ഒരു ചേരനിത്ര പശ്ചഭാത്തലമുണയ്.  അതനികലയയ് ഞഭാന ഇകപഭാള
കേടക്കുനനില.  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തയ്  എലഭാവനിധത്തനിലുലാം  സസഭാഗതഭാര്ഹമഭായ
സഇൗകേരലങ്ങളുലണങനിലുലാം ഇവനിടലാം എകന്തെഭാ ഭയങര കുഴെപലാം പനിടനിച സലമഭാലണന
തരത്തനിലുള  സകന്ദശമഭാണയ്  പലകപഭാഴുലാം  പുറത്തുവനിട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുനതയ്.  അതയ്
സലാംരലാംഭകേലര  ഇകങ്ങഭാടയ് വരുനതനില്നനിനയ് പനിന്തെനിരനിപനിക്കുനനികല എനയ് ലപഭാതുകവ
ചേനിന്തെനികക്കണതഭായനിട്ടുണയ്.  മറയ്  കേഭാരലങ്ങലളലഭാലാം  മഭാറനിവചയ്,  ശഭാന്തെമഭായനി  ഇത്തരലാം
കേഭാരലങ്ങള ആകലഭാചേനികക്കണ ഒരു ഘടത്തനിലഭാണയ്  നമ്മേള നനില്ക്കുനതയ്.     കകേരളത്തനില്
സലാംരലാംഭകേലര ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള ശമലാം നമ്മുലട ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ഉണഭാകകേണതഭായനിട്ടുണയ്.
ബഹുമഭാനലനഭായ അലാംഗലാം ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല പശ്ചഭാത്തല സഇൗകേരലലാം നലതു
കപഭാലല വനികേസനിക്കണലാം.  രഭാവനിലല മുതല് രഭാത്രനി  12  മണനി വലര കജേഭാലനിലചേയ്യുന
ലചേറുപക്കഭാര്ക്കയ് ആ സഭാപനത്തനിനടുത്തുതലന സഇൗകേരലപ്രദമഭായ സഇൗകേരലങ്ങളുണഭാകേണലാം.
പശ്ചഭാത്തല  സഇൗകേരലലമനയ്  പറഞ്ഞഭാല്  കറഭാഡനിലന്റെ  വനികേസനലാം  മഭാത്രമല  മറയ്
കേഭാരലങ്ങള കൂടനിയണഭാകേണലാം.  അതനിലനലഭാലാം ഉതകുന തരത്തനില് നമ്മുലട നഭാടനിലന
ഒരുക്കനിലയടുകക്കണതഭായനിട്ടുണയ്. ആവശലമഭായ കഹഭാടലുകേളുലാം  രുചേനികേരമഭായ ഭക്ഷണലാം
കേഴെനിക്കഭാനുള  സഇൗകേരലവലാം  എന്റെര്ലടയനിനലമന്റെനിനുള  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം  കവണലാം.
അങ്ങലനയള എലഭാ കേഭാരലങ്ങകളഭാടുലാംകൂടനിയ പശ്ചഭാത്തല സഇൗകേരലമഭാണയ് കവണതയ്.
അകതസമയലാം  യഭാത്രഭാസഇൗകേരലവലാം  ഉണഭാകകേണതഭാണയ്.  അതനിലനഭാലക്കയഭാണയ്
സര്ക്കഭാര് ശമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുനതയ്.

ശതീ  .   മുഹമ്മേദയ്  മുഹസനിന  .   പനി: സര്, ഐ.ടനി. കമഖലയനില് കുത്തകേവല്ക്കരണലാം വളലര
ശക്തമഭാണയ്.  ഇതനിനയ് ബദലഭായനി ഓപണ കസഭാഴസയ് കസഭാഫയ്  ലവയറുകേള ലഡവലപയ്
ലചേയ്യുന ആളുകേലള ലപ്രഭാകമഭാടയ് ലചേയഭാല് ഒരു പരനിധനിവലര കേഭാരലങ്ങലളഭാലക്ക വളലര
ലചേലവയ് കുറഞ്ഞ രതീതനിയനില് നനിര്വ്വഹനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം. ഗവണലമന്റെയ് ഓഫതീസകേള
അടക്കമുളതയ്  സഭാര്ടഭാക്കഭാന  ഓപണ  കസഭാഴസയ്  കസഭാഫയ് ലവയര്  ലഡവലപയ്  ലചേയ്യഭാനുള
നയലാം രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന: സര്, അതയ് കവലറഭാരു ഭഭാഗമഭാണയ്.  ഓപണ കസഭാഴയ്
കസഭാഫയ് ലവയര് ഇകപഭാള തലന പരമഭാവധനി ഉപകയഭാഗനിക്കുനണയ്.  അക്കഭാരലത്തനില്
കവലറ പ്രശ്നങ്ങലളഭാനമനില.

മഭാതൃഭഭാഷ നനിര്ബന്ധമഭാക്കുനതനിനയ് നടപടനി

3 (*303) ശതീ  .   കജേഭാണ ലഫര്ണഭാണസയ്  :
ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന  :
ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാടതനി ഭഭാഷയലാം അദലയന ഭഭാഷയലാം മഭാതൃഭഭാഷയഭാക്കുനതനിലനക്കുറനിചയ്
പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  ഭരണഭഭാഷ മലയഭാളമഭാക്കുനകതഭാലടഭാപലാം ഭരണ രലാംഗകത്തയയ് ലതരലഞ്ഞടുക്കഭാന
പനി.എസയ്.സനി.  നടത്തുന  പരതീക്ഷകേള  മഭാതൃഭഭാഷഭാ  പ്രകയഭാഗ  പ്രഭാവതീണലലാം  കൂടനി
പരനികശഭാധനിക്കുന രതീതനിയനില് മഭാറലാം വരുത്തഭാന നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രതീ-ലലപ്രമറനി  തലത്തനിലുള  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  മഭാതൃഭഭാഷയനില്  മഭാത്രകമ
പഭാടുളലവനയ് വലവസ ലചേയ്യുകമഭാലയനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന): സര്,

(എ)  കകേരളത്തനില്  ലലഹകക്കഭാടതനിയകടയലാം  എലഭാ  കേതീഴെയ് കകേഭാടതനികേളുകടയലാം
വനിധനിപ്രസഭാവലാം ഉളലപലടയള കകേഭാടതനി കേഭാരലങ്ങലളലഭാലാം മലയഭാളത്തനിലഭാക്കുനതനിനയ് കവണ
വലവസകേള  ഏര്ലപടുത്തുനതു  സലാംബന്ധനിചയ്  പഠനലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്
സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി  24-5-1985-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  ജേസനിസയ്
ശതീ.  ലകേ.  ലകേ.  നകരന്ദ്രന  അദലക്ഷനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഒരു  കേമ്മേനിറനിലയ
നനികയഭാഗനിചനിരുന.

സഭാധഭാരണ ഗതനിയനില് എലഭാ സ്കൂളുകേളനികലയലാം  കബഭാധനരതീതനി  മലയഭാളമഭായനി
രനിക്കണലമനയ് ലകേ.ഇ.ആര്. അദലഭായലാം VIII,  റൂള 7 (1)-ല്  വലവസ ലചേയ്യുനണയ്.
മഭാതൃഭഭാഷഭാ  പഠനത്തനിലന്റെ  നനിലവനിലുള  അവസ,  ഭഭാഷഭാപഠനലാം  ശക്തനിലപടുത്തു
നതനിനുള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എനനിവ പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി കഡഭാ. ആര്. വനി. ജേനി.
കമകനഭാന  അദലക്ഷനഭായള  ഒരു  കേമ്മേനിറനിയലാം  ഇതനിനുള  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
സമര്പനിക്കഭാന  ലപ്രഭാഫ.  ഒ.  എന.  വനി.  കുറുപയ്  അദലക്ഷനഭായ  ഒരു  സമനിതനിയലാം
രൂപതീകേരനിചനിരുന. 

(ബനി)  മഭാതൃഭഭാഷഭാ  പ്രകയഭാഗ  പ്രഭാവതീണലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുള  കചേഭാദലങ്ങള
പരതീക്ഷയനില്  ഉളലപടുത്തുനതനിനുള  നടപടനികേള  ഇതനിനകേലാം  പനി.എസയ്.സനി.
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. കേമ്പനനി/കകേഭാര്പകറഷന/ കബഭാര്ഡയ്/ലസക്രകടറനിയറയ്/പനി.എസയ്.സനി.
അസനിസന്റെയ്  (ബനിരുദതല  പരതീക്ഷകേളക്കയ്)  മലയഭാളലാം,  തമനിഴെയ്,  കേനട  എനതീ  ഭഭാഷകേളനില്
പത്തയ്  മഭാര്ക്കനിലന്റെ  കചേഭാദലങ്ങള  ഉളലപടുത്തഭാനുലാം  എല്.ഡനി.സനി.,  എല്.ജേനി.എസയ്.
തസനികേകേളക്കയ്  നനിലവനിലല  ഭഭാഷഭാ  കചേഭാദലങ്ങളുലട  രതീതനി  തുടരഭാനുലാം  പബനികേയ്  സര്വ്വതീസയ്
കേമ്മേതീഷന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

പനി.എസയ്.സനി.  കചേഭാദലങ്ങളനില്  ഇലാംഗതീഷയ്  ഭഭാഷയനിലല  കചേഭാദലങ്ങളലക്കഭാപലാം
മലയഭാളലാം/കേനട/തമനിഴെയ് ഭഭാഷകേളനില് കൂടനി കചേഭാദലങ്ങള ഉളലപടുത്തഭാന 3-5-2017 -ല്
മുഖലമനനിയലാം പനി.എസയ്.സനി. ലചേയര്മഭാനുലാം പലങടുത്ത കയഭാഗലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  പ്രതീ-ലലപ്രമറനി  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനില്  മഭാതൃഭഭാഷ  കബഭാധനമഭാധലമമഭായനി
സസതീകേരനിക്കണലമന  എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.-യകടയലാം  കേരനിക്കുലലാം  കേമ്മേനിറനിയലടയലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിചയ്  11-8-2014-ല്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.
ബന്ധലപടവര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ വനിദലഭാലയങ്ങളനിലുലാം
മലയഭാളലാം ഒരു നനിര്ബന്ധ ഭഭാഷയഭായനി പഠനിപനിക്കണലമനയ് വലവസലചേയ്യുന  2017-ലല
മലയഭാള  ഭഭാഷ  (നനിര്ബന്ധനിത  ഭഭാഷ)  ബനില്  വനിഷയനനിര്ണ്ണയ  സമനിതനിയലട
പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.
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ശതീ  .    കജേഭാണ  ലഫര്ണഭാണസയ്:  സര്,  മലയഭാളത്തനിനയ്  കശഷ്ഠഭഭാഷഭാ  പദവനി
ലഭനിചതനിലനത്തുടര്നയ് 2015 ഡനിസലാംബര് 17-നയ് ഇഇൗ സഭ ഒരു സമഗ മലയഭാളഭഭാഷഭാ
നനിയമലാം  പഭാസഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  യഥഭാര്തത്തനില്  ഉളലക്കഭാളനികക്കണ  പലതുലാം
ഉളലക്കഭാളനിക്കഭാലത  കേരചേരണങ്ങള  കഛേദനിച  നനിലയനിലഭായനിരുന  ആ  നനിയമലാം  ഇവനിലട
പഭാസഭാക്കനിയതയ്.  കകേഭാടതനി ഭഭാഷ മലയഭാളത്തനിലഭാക്കണലമനകൂടനി ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  ആ
നനിയമലാം പരനിഷ്കരനിക്കഭാന തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജേയന:  സര്,  കകേഭാടതനിഭഭാഷ  മലയഭാളത്തനിലഭാക്കണലമനള
ലപഭാതുവഭായ  വനികേഭാരലാം  നമ്മുലട  നഭാടനിലുളതഭാണയ്.  കേതീഴെയ് കകേഭാടതനികേളനിലല  വനിധനിപ്രസഭാവലാം
ഉളലപലടയള  കേഭാരലങ്ങള  മലയഭാളത്തനിലഭാക്കഭാന  വലനിയ  പ്രയഭാസലാം  വരനില.  എനഭാല്
വഹകക്കഭാടതനിയനില് എത്തുകമ്പഭാള ചേനില പ്രയഭാസങ്ങള സസഭാഭഭാവനികേമഭായലാം ഉണഭാകുലാം.
വഹകക്കഭാടതനിയമഭായനി  ബന്ധലപട്ടുള  കേഭാരലങ്ങള  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വലര  കപഭാകുനതഭാണയ്.
അതനിലനഭാലക്കയള  സഇൗകേരലങ്ങള കവണതഭായനി  വരുലാം.  ഇക്കഭാരലലാം  വഹകക്കഭാടതനിയമഭായനി
ചേര്ച ലചേയനിട്ടുണയ്. ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാലമനയ് വഹകക്കഭാടതനിയലാം
സമ്മേതനിചനിട്ടുണയ്.

ശതീ  .    കജേഭാണ  ലഫര്ണഭാണസയ്:  സര്,  കേക്ഷനികേളക്കയ്  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവകേള
ഇലാംഗതീഷനില്  നല്കുനകതഭാലടഭാപലാം  മലയഭാളത്തനിലുലാം  നല്കേഭാനഭാവശലമഭായ  ഒരു
നനിര്കദ്ദേശലാം  കൂടനി  ഗവണലമന്റെനിനയ്  വഹകക്കഭാടതനി  മുമ്പഭാലകേ  വയഭാവനതഭാണയ്.  ആ
നനിലയയ് ഒരു തതീരുമഭാനലാം ഗവണലമന്റെനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജേയന:  സര്,  കേതീഴെയ് കകേഭാടതനികേളുലട  കേഭാരലങ്ങള  പൂര്ണ്ണമഭായലാം
മലയഭാളത്തനിലഭാക്കണലമനയ്  നമുക്കയ്  ഇകപഭാള  തലന  പറയഭാവനതഭാണയ്.  അതയ്
ഏലറക്കുലറ സമ്മേതനിചയ് കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുമുണയ്.  അതനിനപ്പുറമുള കേഭാരലങ്ങള വഹകക്കഭാടതനിയമഭായനി
ചേര്ച ലചേയലകേഭാണ്ടു മഭാത്രകമ  തതീരുമഭാനനിക്കഭാന കേഴെനിയകേയള.  നമുക്കയ്   ഏകേപക്ഷതീയമഭായനി
ഒരു തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാന കേഴെനിയനില.

ലപ്രഭാഫ  .    ലകേ  .    യ  .    അരുണന:  സര്,  കകേഭാടതനികേളുലട ഭഭാഷലയ സലാംബന്ധനിചയ്
പറയകമ്പഭാള,  ഇനതലന  'Supreme Court  sentences Justice  Karnan to six
months  in   Jail  for  contempt'  എനഭാണയ്  വഭാര്ത്ത.  അവര്  contempt-ല്
അവസഭാനനിപനിച്ചു.  'Contempt of court'  എനളതയ് പനിനതീടഭാണയ് വരുനതയ്.  ഒരു
മലയഭാളനിലയ  സലാംബന്ധനിചനിടകത്തഭാളലാം  അയഭാളക്കയ്  കകേഭാടതനിയമഭായനി  നനിരന്തെര
ബന്ധമുലണങനില് മഭാത്രകമ അവസഭാനനിപനിച സലത്തുനനിനയ് തുടങ്ങഭാന പറ്റുകേയള.
ഭരണഭഭാഷ  മലയഭാളത്തനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  സമസ  വവജഭാനനികേ  മണ്ഡലങ്ങളനിലുള
വനിവരണങ്ങളുലാം  മലയഭാളത്തനിലഭാകക്കണതുണയ്.  1960 മുതല്  ഭരണഭഭാഷയലാം  മറ്റുലാം
മലയഭാളത്തനിലഭാക്കഭാനുള പരനിശമത്തനില് ധഭാരഭാളലാം പ്രശ്നങ്ങളുണഭായനിട്ടുണയ്. 
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മനി  .   സതീക്കര്  :   അങ്ങയ് കചേഭാദലലാം കചേഭാദനിക്കൂ....

ലപ്രഭാഫ  .    ലകേ  .    യ  .    അരുണന:  സര്,  അജേയ് മല് കേസബനിലനതനിലര  കകേഭാടതനി
വനിധനി വനകപഭാഴുലാം വധശനിക്ഷ വനിധനിചകപഭാഴുലാം  പറഞ, 'He  washed his  hands'
പത്രങ്ങളുലട ഭഭാഷയഭാണനിതയ്; മലയഭാളത്തനില് അതയ് വനനില.  'But we stained ours'
എനയ്  കകേഭാടതനി  പറഞ.  അടനിത്തടനികലയയ്  കപഭാകുന സന്ദര്ഭത്തനില്   പറഞ,
അളഭാ  എകനഭാടയ്  ലപഭാറുക്കകണ.  അതുലകേഭാണഭാണയ്  'He  washed  his  hands'
എനപറഞ്ഞതയ്.  'But  we  stained  ours'  അയഭാളക്കയ്  മഭാപ്പു  ലകേഭാടുത്തനില.  അതുലകേഭാണയ്
നമ്മുലട വകേകേളനികലയയ് കനഭാക്കഭാന പറഞ, അവനിലട അഴുക്കയ് പുരണനിട്ടുണയ്. അഫ്സല്
ഗുരുവനിലന്റെ വനിധനി  വനകപഭാഴുലാം  ഇതുപറഞ. 'ഫ്രണയ് വലനനി'ല് എഴുതനിയതയ്   'Hanged by
stealth'-ചേതനിയനിലൂലട തൂക്കനി ലകേഭാന എനഭാണയ്. കകേഭാടതനി ഭഭാഷകേലളഭാലക്ക ഇകപഭാഴുലാം
സങതീര്ണ്ണ ജേടനിലമഭായ ആലാംഗകലയ ഭഭാഷയനിലഭായതുലകേഭാണയ് പലകപഭാഴുലാം ലപഭാതുജേനഭാഭനിപ്രഭായലാം
സസരൂപനിക്കഭാനുള   സഭാധലതകേള  കുറയന.   അതുലകേഭാണയ്   ആ  രതീതനിയനികലയയ്
പ്രകവശനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള അവലലാംബനിക്കഭാന തയ്യഭാറുകണഭാ?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന: സര്, മലയഭാളത്തനിനയ് പ്രശ്നങ്ങള വനതയ് കകേഭാടതനി
ഭഭാഷയലട  ഭഭാഗമഭായനിട്ടുമഭാത്രമല.  ഞഭാന  കുറച്ചുനഭാള  മുമ്പയ്  തനിരുവനന്തെപുരത്തു വചയ്
മലയഭാളലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതുമഭായനി ബന്ധലപട ഒരു പരനിപഭാടനിയനില് പലങടുത്തു.
ആ പരനിപഭാടനിക്കയ് തുടക്കലാം കുറനിച  ആള പറയകേയഭാണയ്,  വനിദലഭാഭലഭാസമുള  ലചേറുപക്കഭാര്ക്കയ്
ബസനിലന്റെ കബഭാര്ഡയ് കനഭാക്കനി വഭായനിച്ചു മനസനിലഭാക്കഭാന കപഭാലുലാം കേഴെനിയനനില എനയ്.
നമ്മുലട  സമൂഹത്തനിലന്റെ  സനിതനിയഭാണനിതയ്.  നല  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  കനടനിയ  ലചേറുപക്കഭാര്ക്കയ്
മലയഭാളത്തനില്  എഴുതനിയനിരനിക്കുന  ബസനിലന്റെ  കബഭാര്ഡയ്  കപഭാലുലാം  കനഭാക്കനി  വഭായനിക്കഭാന
കേഴെനിയഭാത്ത  തരത്തനികലയയ്  എത്തനിയനിട്ടുണയ്.  അതഭാണയ്  മലയഭാളലത്തക്കുറനിചയ്   പറയകമ്പഭാള
ആദലലാം ചേനിന്തെനികക്കണ കേഭാരലലാം. സമൂഹത്തനില് വനനിട്ടുള ആ മഭാറത്തനിലനതനിലരയഭാണയ്
നഭാലാം  ശബനികക്കണതയ്.  കകേഭാടതനി  ഭഭാഷയലട  കേഭാരലത്തനില്  ആവശലമഭായ  മഭാറലാം
വരുത്തഭാലാം.  ഇലാംഗതീഷയ് എന പറഞ്ഞഭാല് ലപലടനയ് സസഭായത്തമഭാകക്കണതഭാണയ് എനള ഒരു
ചേനിന്തെ  ആളുകേളനില്  ഉണഭാകുകേയഭാണയ്.  ഒരു  പനിന്തുണയലാം   ലകേഭാടുക്കഭാന  പറഭാത്ത
കുടുലാംബങ്ങളനില്  നനിനള  കുടനികേലളകപഭാലുലാം  ഇലാംഗതീഷയ്  മതീഡനിയലാം  ക്ലഭാസ്സുകേളനികലയയ്
അയയഭാനുള  ഒരു  തസര  വനലകേഭാണനിരനിക്കുന.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇലാംഗതീഷയ്
മതീഡനിയത്തനില് പഠനിക്കുന കുടനികേള  മനിടുക്കന്മേഭാരുലാം മനിടുക്കനികേളുമഭായനി വരുന; അവര്
പഠനിചയ് പഭാസഭാകുന.  അവസഭാനലാം  മലയഭാളലാം വഭായനിക്കഭാന പറഭാത്ത അവസയനില്
ലചേനനനില്ക്കുന.  ഇങ്ങലനയള  ആളുകേലള  മലയഭാളലാം  പഠനിപനിക്കുന  ഒരു  പരനിപഭാടനിയനില്
പലങടുത്തകപഭാഴെഭാണയ്  അക്കഭാരലലാം  മനസനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞതയ്.   അതനിനഭാണയ് നഭാലാം
മുനതൂക്കലാം  ലകേഭാടുകക്കണതയ്.  കകേഭാടതനിയലട  കേഭാരലത്തനില്  ആവശലമഭായ  നടപടനി
ഇകപഭാള സസതീകേരനിക്കുനണയ്; അതയ് തുടരുകേയലാം ലചേയ്യുലാം.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 19

ശതീ  .    പുരുഷന കേടലുണനി:  സര്,  സമൂഹത്തനിലന്റെ ചേരനിത്രപരമഭായ വളര്ചയനില്
നമമുലട മഭാതൃഭഭാഷക്കയ്  വലനിയ ഒരു പങ്കുണയ്.  അമ്മേനിഞ്ഞപഭാലുകപഭാലല പരനിശുദമഭായ
മഭാതൃഭഭാഷ അഭനിമഭാനകബഭാധമുള പഇൗരന്മേഭാലര രൂപലപടുത്തുലമന തനിരനിചറനിവയ്  ഇഇൗ
സര്ക്കഭാരനിനുണഭായനിട്ടുണയ്.  എലന്റെ  കചേഭാദലലാം,  മലയഭാളലാം  പഠനിക്കഭാലത  കകേരളത്തനില്
10-ാംതരലാം ജേയനിക്കഭാനഭാവനിലലന തതീരുമഭാനലാം സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനതഭാണയ്.

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജേയന:  സര്,  അതഭാണയ്  സബ്ജകയ്  കേമ്മേനിറനിയലട
പരനിഗണനയനിലുള  വനിഷയലാം.  ഏതഭായഭാലുലാം  കുടനികേലളലഭാലാം  മലയഭാളലാം  പഠനിക്കണലമനള
നനിലയനികലയയ്  നമ്മേള  എത്തുകേയഭാണയ്.  ഇവനിലടയള  സ്കൂളുകേളനിലലലഭാലാം  കുടനികേള
മലയഭാളലാം പഠനിക്കണലാം.

ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന:  സര്,  തലസഭാനലത്ത ഒരു എലാം.എല്.എ.  എനള
നനിലയനില്  കേഴെനിഞ്ഞ  ആറയ്  ലകേഭാലലാം  ലകേഭാണയ്  എനനിക്കയ്  മനസനിലഭാക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുളതയ്
സര്ക്കഭാര്  പരനിപഭാടനികേളുലട  ക്ഷണക്കത്തുകേളകപഭാലുലാം  ചേനില  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമനകേള
ഇലാംഗതീഷനില്  തയ്യഭാറഭാക്കുനലവനതഭാണയ്.  മറയ്  കസറനിലുളവര്  പലങടുക്കുനകണഭാ
എനയ്  ഞഭാന കചേഭാദനിക്കഭാറുണയ്.  ഇല,  നമ്മേള മഭാത്രകമയളലവനയ്  പറയലാം.  പനിലന
ഇലാംഗതീഷനില്  അചടനികക്കണ  കേഭാരലമനില.  ഇത്തരലാം  പ്രവണതകേള  നനിരുതഭാഹലപടുത്ത ഭാന
ഗവണലമന്റെയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില്   ഡനിപഭാര്ട്ടുലമനകേളക്കയ്  കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജേയന:  സര്,  ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങളനില്   നല  ശദ
ലചേലുകത്തണതഭായനിട്ടുണയ്.   മലയഭാളത്തനില്  തലന അചടനിച്ചു  പ്രസനിദതീകേരനികക്കണ
കേഭാരലങ്ങള  ഇലാംഗതീഷനില്  ലകേഭാടുകക്കണ  യഭാലതഭാരു  കേഭാരലവമനില.   മലയഭാളത്തനില്
തലന  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണയ്.   ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗത്തനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശലാം
സസതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണയ്.

ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജേയ്  : സര്,  ഒരു  ലറസനിഡനഷലല്  സ്കൂളനില്  മലയഭാളത്തനില്
സലാംസഭാരനിചതനിലന്റെ കപരനില് ഒരു വനിദലഭാര്തനിയലട തല അദലഭാപകേര് മുണ്ഡനലാം ലചേയ
വഭാര്ത്ത കുറചയ് വര്ഷങ്ങളക്കുമുമ്പഭാണയ് പുറത്തുവനതയ്.  അതയ് കകേരളത്തനില് വലനിയ
കകേഭാളനിളക്കമുണഭാക്കനിയ സലാംഭവമഭായനിരുന. ഇകപഭാഴുലാം കകേരളത്തനിലല ലപ്രഭാഫഷണല്
കകേഭാകളജുകേളനിലുളലപലട  മലയഭാള  ഭഭാഷയനില്  ഏലതങനിലുലാം  ഒരു  വഭാക്കയ്  സലാംസഭാരനിചഭാല്
കേനത്ത  പനിഴെ  ഇഇൗടഭാക്കുനതഭായനിട്ടുള  വഭാര്ത്തകേള  വനലകേഭാണനിരനിക്കുന.  ഇതയ്
ഭഭാഷയമഭായനി ബന്ധലപട്ടുള കുറകൃതലമഭാണയ്. ഇത്തരലാം കുറകൃതലങ്ങലള പ്രകതലകേമഭായനി
വകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യഭാന ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജേയന: സര്, ബനില്  നനിയമമഭാകുനകതഭാലട ഇതനിലനലഭാലാം
പരനിഹഭാരമഭാകുലാം എനതലനയഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതയ്.
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ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനയ്  : സര്,  മലയഭാളലാം  ഭരണഭഭാഷയലാം  നനിര്ബന്ധ
ഭഭാഷയമഭാകക്കണ സലാംസഭാനലാം കകേരളലാം തലനയഭാണയ്.  കേര്ണ്ണഭാടകേയലാം മഹഭാരഭാഷ്ട്രയലാം
അങ്ങലന ആക്കുകേയനില. കകേരളലാം  മലയഭാളലാം   നനിര്ബന്ധമഭാക്കഭാന കപഭാകുനലവനയ്
കകേടകപഭാള  തലന  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്   'linguistic  minority  area'-യനിലല  ഭഭാഷഭാ
നമ്പ്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ് ആശങയലാം ഉത്കേണ്ഠയലാം ഉണഭായനിട്ടുണയ്.  ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനിക്കയ്  അതയ്  നനഭായറനിയഭാലാം.  ഇഇൗ ആശങയലാം ഉത്കേണ്ഠയലാം ദുരതീകേരനിക്കഭാന
സര്ക്കഭാര് ശമനിക്കുകമഭാ?  വപ്രമറനി വനിദലഭാഭലഭാസലാം മലയഭാളത്തനിലഭാക്കണലമനള അഭനിപ്രഭായലാം
പലഭഭാഗത്തുനനിനലാം ഉയര്നവനനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ കേഭാരലത്തനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിലപഭാടയ്
എന്തെഭാലണനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന: സര്, ഭഭാഷഭാ നമ്പ്യൂനപക്ഷങ്ങളക്കയ് ഒരു തരത്തനിലുള
ആശങയലാം ഉണഭാകകേണതനില. നമ്മേള ഉഇൗനല് നല്കുനതയ്   മഭാതൃഭഭാഷയനിലൂലടയള
പഠനത്തനിനഭാണയ്.  മലയഭാളലാം  പഠനിക്കണലമനയ് പറയഭാന കേഭാരണലാം അതഭാണയ്.  ഭഭാഷഭാ
നമ്പ്യൂനപക്ഷത്തനിലന്റെ  പ്രശ്നത്തനില്,  കേനഡയലാം  തമനിഴുമഭാണകലഭാ  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തുളതയ്.
കബഭാധന  മഭാധലമമഭായനി  കേനഡ  കമഖലയനില്  കേനഡയലാം  തമനിഴെയ്  കമഖലയനില്
തമനിഴുമഭാണയ്. അതയ് സസഭാഭഭാവനികേമഭായലാം തുടരുലാം. അതയ് തുടകരണതനിലലനയ്  പറഞ്ഞഭാല്
മഭാത്രകമ  ഭഭാഷഭാ  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  പ്രയഭാസമുണഭാകുകേയള.  കകേരള
സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തഭാണയ്  അവര് ജേതീവനിക്കുനതയ്.  അവരുലാം  മലയഭാളലാം  അറനിഞ്ഞനിരനിക്കണലാം.
അതുലകേഭാണയ്  മലയഭാള  ഭഭാഷ  കൂടനി  അവര്  പഠനിക്കണലാം.  കബഭാധന മഭാധലമലാം
ഏതഭാകണഭാ, ആ ഭഭാഷ നമ്പ്യൂനപക്ഷ  ഭഭാഷയഭായനികക്കഭാലട, എനഭാല് മലയഭാളലാം മലറഭാരു
ഭഭാഷയഭായനി അവര് പഠനിക്കണലാം.  ഇതുമഭാത്രകമ അക്കഭാരലത്തനില്  പറയനള.

ശതീ  .    മുലക്കര രത്നഭാകേരന:  സര്,  നമ്മുലട ഭഭാഷ കനരനിടുന വലനിലയഭാരു പ്രശ്നലാം
പുതനിയതഭായനി ശഭാസ്ത്രത്തനിലുലാം നനിയമത്തനിലുമുണഭാകുന വഭാക്കുകേളക്കു പകേരലാം മലയഭാള
വഭാക്കയ്  ഉണഭാകുനനില  എനതഭാണയ്.  അത്തരലാം  വഭാക്കുകേള  മലയഭാളതീകേരനിക്കണലാം.
എലഭാ ഭഭാഷകേളുലാം ലചേയ്യുനതയ് അങ്ങലനയഭാണയ്.  അത്തരലാം ഗകവഷണങ്ങള തമനിഴെനില്
നടക്കുനതുകപഭാലലകയഭാ  മറയ്  വനികദശഭഭാഷകേളനില്  നടക്കുനതുകപഭാലലകയഭാ  മലയഭാളവമഭായനി
ബന്ധലപടയ്  നടക്കുനനില.  മലയഭാള  ഭഭാഷ  കലഭാകേഭഭാഷയഭായനി  അലലങനില്  നമ്മുലട
ഭഭാഷ  കലഭാകേത്തുള  മറയ്  ഭഭാഷകേളുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  വളരുനതനിനയ്  നനിയമങ്ങള
ലകേഭാണ്ടുവരുനതനികനഭാലടഭാപലാം  ഭഭാഷ  വളര്ത്തുനതനിനയ്  അത്തരലാം  ഗകവഷണ  സഭാപനങ്ങള
കൂടനി  ലമചലപടുകത്തണതുണയ്.  ഭഭാഷലയ  പുതനിയ  വഭാക്കുകേള  കചേര്ത്തയ്  വളര്കത്തണതുണയ്.
അതനിനുള സഇൗകേരലലാം  ഉണഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജേയന:  സര്,  ഇഇൗ  പറഞ്ഞ  കേഭാരലലാം  ശരനിയഭാണയ്.
ബഹുമഭാനലനഭായ അലാംഗലാം ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല മലയഭാള ഭഭാഷ സമഷമഭാകുനതയ് കൂടുതല്
പദങ്ങള വനകചേരുകമ്പഭാഴെഭാണയ്.  സഭാധഭാരണ നനിലയയ്  നമ്മേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന ഭഭാഷയനില്
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മലയഭാളമലഭാത്ത  ഒകടലറ  പദങ്ങള  ഉണഭാകുലാം.  അലതഭാലക്ക  ഇകപഭാള  മലയഭാള
പദമഭായനി മഭാറനിക്കഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  ബഹുമഭാനലനഭായ അലാംഗലാം ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല
ശഭാസ്ത്ര-സഭാകങതനികേ രലാംഗത്തുള ചേനില പദങ്ങളക്കയ് കവലറ പദലാം കേണ്ടുപനിടനിക്കുനതനിനു
പകേരലാം  ആ  പദലാം  തലന  സസതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയലാം.  കയഭാജേനിച  മലയഭാള  പദലാം
ഉലണങനില് അതുലാം കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാലാം. അകദ്ദേഹലാം നനിര്കദ്ദേശനിചതുകപഭാലല അതനിനുതകുന
നടപടനി   സസതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണയ്.

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര്:  സര്,  മലയഭാളലാം  നനിര്ബന്ധ ഭഭാഷയഭാക്കുനതയ്  നല
കേഭാരലമഭാണയ്.   ബഹുമഭാനലനഭായ ലകേ. മുരളതീധരന, എലാം.എല്.എ  ക്ഷണക്കത്തുകേളനില്
മലയഭാളലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിലനക്കുറനിച്ചു  പറഞ.  പല  സലാംസഭാനങ്ങളനികലയലാം
നമുക്കയ് യഭാത്ര ലചേകയ്യണനിവരഭാറുണയ്. ബഭാലാംഗ്ലൂരനികലയ്കക്കഭാ, ലലഹദരഭാബഭാദനികലയ്കക്കഭാ
കപഭാകുകമ്പഭാള  സലകപരുകേള  കേനട  ഭഭാഷയനില്  എഴുതനിയനിരുനഭാല്  നമുക്കയ്  എങ്ങലന
മനസനിലഭാകുലാം?  എനഭാല്  ഇലാംഗതീഷനില് കൂടനി എഴുതനിയനിരുനഭാല് ഇഇൗ സലകത്തയയ്
ഇത്ര ദൂരലാം ഉണയ് എനയ് മനസനിലഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.   മലയഭാളത്തനിലന്റെ കേഭാരലത്തനില്
എനനിക്കയ്  ചേനില അഭനിപ്രഭായ വലതലഭാസങ്ങളുണയ്. ഏതഭാണയ് ശുദഭഭാഷ എനയ് പറയഭാന
കേഴെനിയകമഭാ?  ഇടുക്കനിയനില് ഒരു ഭഭാഷ, ഏറനഭാടനില് ഒരു ഭഭാഷ, തൃശൂരനില് ഒരു ഭഭാഷ.
അങ്ങലനയഭാണയ് സനിതനി.

മനി  .   സതീക്കര്:  ആധുനനികേ മലയഭാള ഭഭാഷയയ് കുകറ സലാംഭഭാവന ലചേയ്യുന ആളഭാണയ്
അങ്ങയ്. 

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര്:  സര്,  അനലസലാംസഭാനത്തുനനിനയ്   ഒരഭാള  നമ്മുലട
സലാംസഭാനകത്തയയ് വരുകമ്പഭാള, ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ കബഭാര്ഡയ് മലയഭാളത്തനില് മഭാത്രലാം
എഴുതനിയഭാല്  കപഭാര ഇലാംഗതീഷനിലുലാം  എഴുതണലാം.  നമ്മേള  മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങളനികലയയ്
യഭാത്ര ലചേയ്യുകമ്പഭാള ലടയനിനുകേളനിലല കകേഭാച്ചുകേളനില് ലതലുങയ് ഭഭാഷയനില് എഴുതനിയനിട്ടുണഭാകേഭാലാം.
അതനിനയ്  തഭാലഴെ  ഇലാംഗതീഷനില്  എഴുതനിയനിട്ടുലണങനില്  നമുക്കയ്  മനസനിലഭാകുലാം.   സ്കൂളുകേളനിലുലാം
നഭാടനിലുലമലഭാലാം മലയഭാള ഭഭാഷ പഠനിക്കണലാം.  അതയ് നലതയ് തലനയഭാണയ്.  എനഭാല്
നമ്മുലട  കറഭാഡുകേളനില് പനി.ഡബമ്പ്യൂ.ഡനി. കബഭാര്ഡുകേള  വയകമ്പഭാള  മലയഭാളത്തനിലന്റെ
കൂലട ഇലാംഗതീഷനിലുലാം എഴുതണലാം. സഭാക്ഷരതഭാ സലാംസഭാനമഭായ കകേരളലാം മറ്റു സലാംസഭാനങ്ങളക്കയ്
മഭാതൃകേയഭാകേഭാന ഇത്തരലമഭാരു നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജേയന:  സര്,  നമ്മേള ഒരു ഘടത്തനിലുലാം അനഭാവശലമഭായ
തരത്തനിലുള ഭഭാഷഭാ ഭഭാലന്തെഭാനലാം കേഭാണനിചനിടനില.  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായ നനിലപഭാടുകേള
മഭാത്രകമ  എലഭാകേഭാലത്തുലാം   സസതീകേരനിചയ്  കപഭാനനിട്ടുള.  ബഹുമഭാനലനഭായ  അലാംഗലാം
ചൂണനിക്കഭാണനിച തരത്തനിലുള പ്രഭാകയഭാഗനികേ പ്രശ്നലാം ഏലതങനിലുലാം തരത്തനില് ഉയര്ന
വരുനലണങനില് അതയ് പരനിഹരനിക്കഭാവനതഭാണയ്.  ശബരനിമലയനിലലഭാലക്ക കപഭാകുന
ആളുകേള  പുറലമനനിനയ്  വരുകമ്പഭാള  ശബരനിമലയനികലയയ്  കപഭാകുന  റൂടയ്  മനസനിലഭാകേഭാലത
വനിഷമനിക്കുനലവനയ് ഇതുവലര കകേടനിടനില.  അങ്ങലന ഉലണങനില് നമുക്കയ് ആ പ്രശ്നലാം
പരനിഹരനിക്കഭാവനതഭാണയ്.
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ശതീമതനി വതീണഭാ കജേഭാര്ജയ്:  സര്,  മഭാതൃഭഭാഷലയ കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനു
കവണനി സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിക്കുന നടപടനികേലള അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണയ്.  എനഭാല്
ഇലാംഗതീഷയ് അറനിയഭാത്ത സഭാധഭാരണക്കഭാലര സലാംബന്ധനിചനിടകത്തഭാളലാം അവരുലട കേയ്യനില്
കേനിട്ടുന പല കേഭാരലങ്ങളുലാം ഇലാംഗതീഷനിലഭാണയ്.  സൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്  കപഭാകുകമ്പഭാള
അടുക്കളയനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുന പല സഭാധനങ്ങളുകടയലാം ബനില്,  ഉദഭാഹരണത്തനിനയ്
ലകേഭാറനിയഭാണര്  എനളതയ്  മലയഭാളത്തനില്  എന്തെഭാലണനയ്  മനസനിലഭാക്കഭാന
സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കയ്  സഭാധനിക്കുനനില.  ബനിലനിലാംഗയ്  മലയഭാളത്തനിലഭാക്കഭാനുള  ഒരു  തതീരുമഭാനലാം
ഉണഭാകുകമഭാ?  അകതഭാലടഭാപലാം  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  ഇലാംഗതീഷനിലഭാണയ്  മരുനകേളുലട
കുറനിപയ്  എഴുതുനതയ്.  അതുലാം  വഭായനിക്കഭാന  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കയ്  കേഴെനിയനനില.
മലയഭാളത്തനില് കൂടനി മരുനകേളുലട കപരയ് എഴുതനി നല്കുന രതീതനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
അത്തരത്തനില്  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കയ്  പ്രകയഭാജേനലപടുന  രതീതനിയനില്  മഭാതൃഭഭാഷ
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതയ് സലാംബന്ധനിചയ് തതീരുമഭാനമുണഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജേയന:  സര്,  മലയഭാളലാം  വലഭാപകേമഭാക്കണലമനയ്  വരുകമ്പഭാള
ഉണഭാകുന  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  പ്രശ്നങ്ങളഭാണനിതയ്.  അവ  ഓകരഭാനനികന്റെയലാം  നനില  പരനികശഭാധനിചയ്
ഉചേനിതമഭായ നനിലപഭാടയ് എടുക്കഭാലാം.

കഡഭാ  .   എന  .   ജേയരഭാജേയ്: സര്,  സ്ക്കൂളുകേളനില് മലയഭാളലാം നനിര്ബന്ധനിത ഭഭാഷയഭായനി
ലകേഭാണ്ടുവരുനതനികനഭാലടഭാപലാം സനി.ബനി.എസയ്.ഇ. സ്കൂളുകേളനില് മലയഭാളലാം നനിര്ബന്ധനിത
ഭഭാഷയഭാക്കണലാം  എലനഭാരു  ആശയലാം  ബനിലനിനകേത്തുണയ്.  പുതനിയ  സ്കൂളുകേളക്കയ്  എന.ഒ.സനി.
നല്കുകമ്പഭാള ആ വനിഷയലാം ഉണഭാകുനനില. എനഭാല് നനിലവനിലുള സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.
ഉളലപലട  മറയ്  സനിലബസ്സുകേളുള  സ്കൂളുകേളനില്  അവര്  അലതങ്ങലന  നടപഭാക്കുലാം  എനള
പ്രഭാകയഭാഗനികേ പ്രശ്നലാം തതീര്ചയഭായലാം ഉണഭാകുലാം. ഇക്കഭാരലത്തനില് എന്തെയ് സമതീപനമഭാണയ്
ഗവണലമന്റെയ്  സസതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്?  നനിയമലാം  പഭാസഭായനിക്കഴെനിയകമ്പഭാള
ഉണഭാകുന ഒരു പ്രഭാകയഭാഗനികേ ബുദനിമുട്ടുണയ്. പല സ്കൂളുകേളക്കുലാം എന.ഒ.സനി. ലകേഭാടുത്തു
കേഴെനിഞ്ഞതഭാണയ്. ആ സ്കൂളുകേലള നമുക്കയ് നനിര്ബന്ധനിക്കഭാന കേഴെനിയകമഭാ? കേഭാരണലാം അതയ്
ലസനടല്  സനിലബസ്സുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സ്കൂളുകേളഭാണയ്.
കകേരളത്തനിലല സനിലബസഭായഭാല് പ്രശ്നമനില.  അത്തരലാം സ്കൂളുകേളനില് എങ്ങലനയഭാണയ്
ഇതയ് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജേയന:  സര്,  സലാംസഭാനലത്ത  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  പഠനിക്കുന
കുടനികേളക്കയ്  മലയഭാളലാം  പഠനിക്കഭാനുള  സഇൗകേരലലാം  ഉണഭാക്കണലമനതഭാണയ്  നമ്മുലട
ലക്ഷലലാം.  ബഹുമഭാനലനഭായ അലാംഗലാം ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല ഇത്തരലാം സ്കൂളുകേളനില്  ഉയര്ന
ക്ലഭാസനിലുള കുടനികേലള മലയഭാളലാം പഠനിപനിക്കുകേ എനപറഞ്ഞഭാല് പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി
ബുദനിമുട്ടുണഭാകുലാം.  അവര്  ലചേറനിയ  ക്ലഭാസയ്  മുതല്  പഠനിചനിടനില.  എനഭാല്  ഒനഭാലാം  തരത്തനില്
കചേരുന  കുടനിക്കയ്  മലയഭാളലാം  പഠനിക്കുനതനില്  എന്തെഭാണയ്  പ്രയഭാസലാം?  മലയഭാളലാം
ഭഭാഷയഭായനി  പഠനിക്കുനതനിനയ്  ഒരു  പ്രയഭാസവലാം  അവനിലടയനില.  അവനിലട  കബഭാധന
മഭാധലമലാം മലയഭാളമഭാക്കണലമനയ് നമ്മേള നനിര്ബന്ധനിക്കുനനില.  എനഭാല് മലയഭാളലാം
ഒരു  ഭഭാഷയഭായനി  പഠനിചനിരനിക്കണലാം.  അക്കഭാരലലാം  മറയ്  പ്രയഭാസങ്ങള  ഇലഭാലത  നടപഭാക്കഭാന
കേഴെനിയനതഭാണയ്.  ഇതു മഭാത്രമഭാണയ് നഭാലാം നനിര്ബന്ധനിക്കുനതയ്.   
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കറഷന കേടകേളുലട നവതീകേരണലാം 

4 (*304) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജേയദഭാസയ്  :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന:
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജേഭാണ:
ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജേന്ദ്രന:  തഭാലഴെക്കഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന  തരത്തനില്  കറഷന  കേടകേള
നവതീകേരനിക്കുന പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലകകഭാണനികേയ് കപഭായനിന്റെയ്
ഓഫയ് ലസയനില് ഉപകേരണങ്ങള സഭാപനിക്കുനതയ് പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  കറഷന  റതീലടയനില്  വലഭാപഭാരനികേളക്കയ്  അനുവദനിച്ചു  വരുന കേമ്മേതീഷന
വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എത്രയഭാണയ്;  കേമ്മേതീഷന  അപരലഭാപലമന  കപരനില്
കേരനിഞന്തെ  വനില്പന  നടത്തുനവലരയലാം  അലലങനില്  വലഭാപഭാരലാം  തലന  അവസഭാനനിപനിചയ്
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുനവലരയലാം  നനിയനനിക്കഭാനഭായനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുള
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള എലന്തെഭാലക്കലയനയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലലപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന): സര്,

(എ) ഇല. 

(ബനി)  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.   എനഭാല്  ഇലകകഭാണനികേയ്
കപഭായനിന്റെയ് ഓഫയ് ലസയനില് ഉപകേരണങ്ങള സഭാപനിക്കുനതയ് പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത കറഷന റതീലടയനില് വലഭാപഭാരനികേളക്കയ് 1-1-2015  മുതല്

കേസനിന്റെലനിനയ്  60  രൂപയനില്നനിനലാം  പരമഭാവധനി  100  രൂപയഭായനി  കേമ്മേതീഷന

വര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്.  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമലാം,  2013  സലാംസഭാനത്തയ്  പൂര്ണ്ണ

കതഭാതനില് നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള കറഷന കേടകേള വഴെനിയള കറഷന വനിതരണലാം ഇ-

കപഭാസയ്  ലമഷതീന  വഴെനി  ആധഭാര്  അധനിഷ്ഠനിത  കേഭാര്ഡുകേളനിലൂലടയലാം  ബകയഭാലമടനികേയ്

രതീതനിയനിലുള തനിരനിചറനിയല് മുകഖനയലാം യഥഭാര്ത ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള കേലണത്തുനതനിനഭാല്

കറഷന  വനിതരണത്തനില്  ക്രമകക്കടുകേള  നടത്തഭാന  സഭാധനിക്കുനതല.  കൂടഭാലത,

കറഷന ഡനികപഭാകേളനില് കസഭാക്കയ്  എത്തനികചരുകമ്പഭാഴുലാം  കേഭാര്ഡയ്  ഉടമയലട  കപരനില്

ബനിലയ് ല്ല് ലചേയ്യുകമ്പഭാഴുലാം എസയ്.എലാം.എസയ്. സലാംവനിധഭാനലാം മുകഖന കേഭാര്ഡുടമയയ് അറനിയനിപയ്

നല്കുനതയ് വഴെനി കറഷന സഭാധനങ്ങളുലട ദുരുപകയഭാഗലാം തടയഭാന സഭാധനിക്കുനതഭാണയ്. 
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ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജേയദഭാസയ്:  സര്,  ഉതവ കേഭാലങ്ങളനില് കകേന്ദ്രപൂളനില്നനിനലാം
സലാംസഭാനത്തനിനയ് ലഭനികക്കണ അധനികേ അരനി വനിഹനിതവലാം മഭാതൃശനിശുകക്ഷമ പദതനികേളക്കുലാം
ഉചക്കഞ്ഞനി  വനിതരണത്തനിനുമുള  സഇൗജേനല  നനിരക്കുലാം  അകതഭാലടഭാപലാം  അധനികേ
ധഭാനലവനിഹനിതവലാം  കനടനിലയടുക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കഭാരനിനയ്  സഭാധനിചനില
എനളതയ്  ഒരു  വസ്തുതയഭാണയ്.  ഇതനിലനലഭാലാം  കകേന്ദ്ര  നനിയമത്തനില്  വലവസയളതഭാണയ്.
ഇക്കഭാരലലാം  കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടുത്തനി അതയ്  കനടനിലയടുക്കഭാനഭാവശലമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  അധനികേ  ധഭാനലവനിഹനിതലാം  സലാംബന്ധനിചയ്
കനരകത്ത പറഞ്ഞതഭാണയ്.  കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെനികനഭാടയ്  ആവശലലപലടങനിലുലാം   നമുക്കയ്
ലഭനിചനിടനില. സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളക്കുളലതലഭാലാം കവലറ അകലഭാടയ്ലമന്റെഭാണയ്. 

ശതീ.  സനി.  കൃഷ്ണനു  കവണനി  ശതീ  .    ലകേ  .    സകരഷയ്  കുറുപയ്:  സര്,  വഭാതനില്പടനി
കറഷന വനിതരണലാം പരതീക്ഷണഭാര്തലാം നടപഭാക്കുനതയ് തൃപനികേരമഭായഭാണയ് കപഭാകുനതയ്.  അതയ്
പൂര്ണ്ണമഭായനി വരുകമ്പഭാള കറഷന കേടകേളുലട സനിതനി എന്തെഭാകുലാം?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  വഭാതനില്പടനി കറഷന വനിതരണലാം  ലലപലറയ്
കപ്രഭാജേകഭായനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. മഭാര്ചയ് മഭാസലാം മുതല് ലകേഭാലലാം ജേനിലയനില് വഭാതനില്പടനി
വനിതരണലാം നടത്തുനണയ്.   ഒരു മഭാസലത്ത അനുഭവത്തനില്നനിനയ്  മനസനിലഭാക്കഭാന
കേഴെനിഞ്ഞതയ്  നമ്മുലട  കറഷന  കേടകേളനിലല  അരനി  മനിചമഭാണയ്  എനതഭാണയ്.   അതുലകേഭാണയ്
കനഭാണ പ്രകയഭാറനിറനി ലനിസനിലല ലസയനില്സയ് സബ്സനിഡനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന 121
ലക്ഷലാം കപരനില്  ഒരഭാളക്കയ്  2  കേനികലഭാഗഭാലാം  അരനി  എനളതയ്  3  കേനികലഭാഗഭാമഭായനി
വര്ദനിപനിചയ് നല്കുനണയ്.

ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജേഭാണ:  സര്,  കറഷന  കേടകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  മുകനഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനഭായനി  സനിവനില്  സലലപ്ലെെസയ്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
കസഭാറുകേള  വഴെനി  വനില്ക്കുന  അവശല  സഭാധനങ്ങള  കൂടനി  കറഷനകേടകേള  വഴെനി
ലഭലമഭാക്കഭാന അനുമതനി നല്കുകേ വഴെനി   കറഷന കേടകേലള പുതനിയ രൂപത്തനികലയയ്
മഭാറഭാനുള ഇടലപടല് നടത്തുകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  എന.എഫയ്.എസയ്.എ.  പൂര്ണ്ണമഭായനി നടപഭാക്കനിയതനിനു
കശഷലാം ബഹുമഭാനലനഭായ അലാംഗലാം പറഞ്ഞ കേഭാരലലാം    പരനിഗണനിക്കുനതഭാണയ്.

ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജേന്ദ്രന:  സര്,  കറഷന  കേടകേളനിലല  ലസയനില്സഭാനമഭാരുലട
നനിയമനവമഭായനി ബന്ധലപടയ് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതയ്?  ഒരു
കറഷന കേടയനികലയയ് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് വനകപഭാകേഭാനുള ദൂരലാം നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ; അതയ്
സലാംബന്ധനിചയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  സലാംസഭാനത്തയ്  14,335  കറഷനകേടകേളഭാണയ്

നനിലവനിലുളതയ്.   ഇവനിലട  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയകപഭാള  ഒരു  ലചേറനിയ  വനിഭഭാഗലാം

കറഷന കേടകേള  300-350  കറഷന കേഭാര്ഡനില് തഭാലഴെയളവയഭാണയ്.  അതുകപഭാലല

1500 -200 0  കറഷന കേഭാര്ഡുകേള ഉള കറഷന കേടകേളുമുണയ്.   ഇതയ്  പരനിഗണനിചയ്

ആവശലമഭായ പുനനഃസലാംവനിധഭാനലാം  ലചേയ്യണലമനയ്  ഗവണലമന്റെയ്  ആകലഭാചേനിക്കുനണയ്.

അലതഭാലക്ക ഭഭാവനിയനില് ലചേകയ്യണ കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്.  വളലരയധനികേലാം ദൂരലാം സഞരനിചയ്

കറഷന  വഭാങ്ങഭാന  കപഭാകകേണ  സനിതനി  ആദനിവഭാസനി  കമഖലകേളനിലഭാണയ്  ഇകപഭാഴുളതയ്.

അതനിനയ്  ലമഭാലലബല് സലാംവനിധഭാനലാം ഉളലപലട ഏര്ലപടുത്തഭാനുള ആകലഭാചേന ഇകപഭാഴുണയ്. 

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ.)

2.  കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i)   നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

കപഭാകേയ് കസഭാ നനിയമപ്രകേഭാരലാം ജേയനില് ശനിക്ഷ അനുഭവനിക്കുന  ആദനിവഭാസനി

യവഭാക്കള

5 (T* 305) ശതീ  .   പനി  .   ഉവബദുള :

ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജേനി :

ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസദ്ദേതീന :

കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഗഭാത്രഭാചേഭാരപ്രകേഭാരലാം  വശശവവനിവഭാഹലാം  നടത്തുന  ആദനിവഭാസനി  യവഭാക്കള

2012-ലല  കപഭാകകഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ജേയനില്  ശനിക്ഷ  അനുഭവനികക്കണനിവരുന

സനിതനിവനികശഷലാം ശദയനില് വനനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ ആചേഭാര പ്രകേഭാരലാം പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത ലപണകുടനിലയ

വനിവഭാഹലാം  ലചേയയ്  കുടുലാംബജേതീവനിതലാം  നയനിക്കുന  ആദനിവഭാസനി  യവഭാവയ്  സ്ത്രതീ  സരക്ഷയമഭായനി

ബന്ധലപട്ടുള നനിയമത്തനിലന്റെ ലലാംഘനത്തനിലന്റെ കപരനില് ശനിക്ഷനിക്കലപടയ് ജേയനിലനിലടക്കലപടുന

സനിതനിവനികശഷലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുള മഭാര്ഗ്ഗങ്ങലളക്കുറനിചയ് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന  ):

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

* T - മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  ഇഇൗ  സനിതനിവനികശഷലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  പ്രസ്തുത  നനിയമത്തനില്  ആവശലമഭായ
കഭദഗതനികേള  വരുകത്തണതുലണനഭാണയ്  സമതീപകേഭാലലത്ത  സലാംഭവങ്ങള  വലക്തമഭാക്കുനതയ്.
എനഭാല് വശശവ വനിവഭാഹലാം നനികരഭാധനിക്കുകേയലാം പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത ലപണകുടനികേളുമഭായനി
വലലാംഗനികേബന്ധത്തനികലര്ലപടുനതുലാം  ഗുരുതരമഭായ  കുറങ്ങളഭായതനിനഭാല്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
ഉഇൗര്ജനിതമഭായ കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളഭാണയ് ഫലപ്രദമഭാകുകേ. 

കകേരളത്തനിലല ആദനിവഭാസനികേളനില്  40  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം വസനിക്കുന വയനഭാടയ്
ജേനിലയനില്  3201  പടനികേവര്ഗ്ഗ,  പടനികേജേഭാതനി  കകേഭാളനനികേളഭാണുളതയ്.   ആയതനില്
2975  കകേഭാളനനികേള  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളഭാണയ്.  ഇഇൗ  കകേഭാളനനികേളനില്
വനിദലഭാഭലഭാസപരമഭായനി  വളലര  പനികനഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന  പണനിയന,  നഭായര്,  കേഭാട്ടു
നഭായര്,  കതന  കുറുമര്  തുടങ്ങനി  ഏറവലാം  തഭാലഴെക്കനിടയനിലുള  ഇഇൗ  വനിഭഭാഗലാം
സഭാമ്പത്തനികേമഭായലാം  സഭാമൂഹനികേമഭായലാം  ഇനലാം  പനിനനനിരയനില്തലനയഭാണയ്.
അതുലകേഭാണ്ടുതലന നനിലവനിലുള നനിയമത്തനിലന്റെ കേഭാരലങ്ങള അവര്ക്കയ് കബഭാധലമനില.
പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത  ലപണകുടനികേലള  കഗഭാത്രഭാചേഭാരപ്രകേഭാരലാം  വനിവഭാഹലാം  ലചേയ
കുറത്തനിനയ്  അവരുലട  ഭര്ത്തഭാക്കന്മേഭാര്  ജേയനിലനില് കേനിടക്കുനതനിനഭാല്  ഇഇൗ
ലപണകുടനികേളനില് ചേനിലര് ഇകപഭാഴുലാം പുനരധനിവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലഭാണയ് കേഴെനിഞവരുനതയ്.
ഇത്തരലാം  സനിതനിവനികശഷലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി കപഭാലതീസയ്  വകുപയ്  ആദനിവഭാസനി
ഊരുകേളനില്  കപഭാകകഭാ  നനിയമലത്തക്കുറനിച്ചുലാം  വശശവ  വനിവഭാഹത്തനിലന്റെ
ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം  അവകബഭാധലാം  നല്കുകേയലാം  ലചേയ്യുനണയ്.   കൂടഭാലത
ജേനവമത്രനി സരക്ഷഭാ പദതനി,  എസയ്.സനി./എസയ്.റനി.  കമഭാണനിററനിലാംഗയ് കേമ്മേനിറനി എനതീ
പദതനികേളനിലൂലട ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനി സന്ദര്ശനിചയ് ഇഇൗ നനിയമലത്തക്കുറനിച്ചുലാം സ്ത്രതീ
സരക്ഷലയക്കുറനിച്ചുലാം  ക്ലഭാസ്സുകേള  നടത്തനിവരുനണയ്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കൂടുതല്
ഗഇൗരവകേരമഭായ ഇടലപടലുകേള നടത്തുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണയ്.  

1977-നയ് മുമ്പയ് ഭൂമനി വകേവശലാം വചനിട്ടുള എലഭാവര്ക്കുലാം പടയലാം

6 (*306) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടയ് റസഭാഖയ് :
ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  1977-നയ്  മുമ്പയ്  ഭൂമനി  വകേവശലാം  വചനിട്ടുള  എലഭാവര്ക്കുലാം  2017  കമയയ്
മഭാസത്തനില് പടയലാം നല്കേഭാന മുഖലമനനി വനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഉനതതല
കയഭാഗലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണഭായനിരുനകവഭാ;

(ബനി)  എങനില്  കയഭാഗതതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  റവനമ്പ്യൂ  അധനികൃതര്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇനലത്ത  നനിലയനില്  അര്ഹതലപടവര്ലക്കലഭാലാം
പടയലാം നല്കേഭാന എനകത്തക്കയ് സഭാധലമഭാകുലമനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പത്തയ് ലസന്റെനില് തഭാലഴെ വകേവശലാം ലവചയ് വതീടുലാം കൃഷനിയമഭായനി കേഴെനിയനവര്ക്കയ്,
പ്രകതലകേനിചയ് മറയ് ഭൂമനി സസന്തെമഭായനിടനിലഭാത്തവര്ക്കയ് കൂടനി പടയലാം നല്കേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
എങനില് അതനിനയ് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 27

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന  ):

(എ) 1993-ലല കകേരള ഭൂമനി പതനിവയ് പ്രകതലകേ ചേടത്തനിനയ് വനികധയമഭായനി  1-1-1977-നയ്
മുമളതുലാം  നനിയമപരമഭായനി  അര്ഹതയളവരുമഭായ  കുടനികയറക്കഭാര്ക്കയ്  പടയലാം
നല്കേഭാനുള  നടപടനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതഭാലണനയ്
4-1-2017-ലുലാം  21-4-2017-ലുലാം  മുഖലമനനിയലട  അദലക്ഷതയനില്  കൂടനിയ  കയഭാഗത്തനില്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതഭാണയ്.  അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടയ് കമയയ്  13-നുലാം
ഇടുക്കനിയനില് കമയയ് 21-നുലാം പടയവനിതരണത്തനിനുള പരനിപഭാടനികേള നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  മുഖലമനനിയലട അദലക്ഷതയനിലുള കയഭാഗ തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം ഇടുക്കനി
ജേനിലയനിലല ഏഴെയ് ഭൂമനി പതനിവയ്  ഓഫതീസകേള മുകഖന അര്ഹരഭായ മുഴുവന അകപക്ഷകേര്ക്കുലാം
പടയലാം നല്കുനതനിനുള ഉഇൗര്ജനിത കേര്മ്മേപദതനി തയ്യഭാറഭാക്കനി അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
പ്രവര്ത്തനലാം  നടനവരുന.  ഏകേകദശലാം  5000-ത്തനിലധനികേലാം  പടയലാം  ഇഇൗ
മഭാസഭാവസഭാനകത്തഭാലട  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുലാം.  എറണഭാകുളലാം  ജേനിലയനില്  സലാംയക്ത
പരനികശഭാധന  കേഴെനിഞ്ഞ  ആലുവ,  കുനത്തുനഭാടയ്  തഭാലൂക്കുകേളനില്  കകേന്ദ്രഭാനുമതനി
ലഭനിക്കുന മുറയയ് പടയലാം നല്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.  തൃശ്ശൂര്
ജേനിലയനില്  1/2017  മുതല്  4/2017  വലര  23  അകപക്ഷകേളനിലഭായനി  5.5814  ലഹകര്
വനഭൂമനി  പതനിചയ്  നല്കേനിയനിട്ടുളതുലാം  ഇതുവലരയഭായനി  ലമഭാത്തലാം  3956  കപര്ക്കഭായനി
1171.8005  ലഹകര്  വനഭൂമനി  പതനിച്ചു  നല്കേനിയനിട്ടുളതുമഭാണയ്.  അര്ഹതലപടവര്ലക്കലഭാലാം
പതനിവയ് ചേടത്തനിലല നടപടനിക്രമലാം പഭാലനിചയ് പടയലാം നല്കുനതഭാണയ്.

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുലാംവനിധലാം  തതീരുമഭാനലാം
വകേലക്കഭാളനതഭാണയ്.

കപഭാലതീസയ് കസഷനുകേലള ജേനസഇൗഹൃദപരമഭാക്കുനതനിന്സസതീകേരനിച നടപടനി

7 (*307) ശതീ  .   കജേഭാര്ജേയ് എലാം  .   കതഭാമസയ് :

ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജേയരഭാജേന :

ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജേഷയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  അമനിത  രഭാഷ്ട്രതീയവല്ക്കരണത്തനിലന്റെ  ഫലമഭായനി

കപഭാലതീസയ്  കസന നനിര്വതീരലമഭാക്കലപലടന ആകക്ഷപലാം പരനിഹരനിചയ്  ക്രമസമഭാധഭാനപഭാലനലാം

ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) സഭാമൂഹല വനിരുദലരയലാം ഗുണകേലളയലാം അമര്ച ലചേയ്യഭാനഭായനി സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാണയ്;

(സനി) സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കയ് നനിര്ഭയലാം കേടനലചേലഭാവന രതീതനിയനില് കപഭാലതീസയ്
കസഷനുകേലള  ജേനസഇൗഹൃദപരമഭാക്കുനതനിനയ്  ലചേയനിട്ടുള  കേഭാരലങ്ങള  എലന്തെലഭാലമനയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന  ):

(എ)  ക്രമസമഭാധഭാനപഭാലനത്തനിനയ്  കപഭാലതീസയ്  കസന  സജമഭാണയ്.  യഭാലതഭാരുവനിധ
നനിര്വതീരതീകേരണവലാം  ഇകപഭാള കപഭാലതീസയ്  കസനലയ ബഭാധനിചനിടനില.  ക്രമസമഭാധഭാന
പഭാലനലാം  ലമചലപടുത്തുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഗുരുതര  സസഭഭാവമുള  കുറകൃതലങ്ങലള
അതനിലന്റെ  വകുപയ്  അനുസരനിചയ്  പുനര്  നനിശ്ചയനിക്കുകേയലാം  ഇത്തരലാം  കകേസകേളുലട
അകനസഷണ  ചുമതല  സനി.ലഎ.മഭാലര  ഏല്പനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്
കമധഭാവനി 2-2-2017-ല് സര്ക്കുലര് നമ്പര് 6/2017 ആയനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്. 

ക്രമസമഭാധഭാനപഭാലനലാം  ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനഭായനി  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തയ്  ജേനവമത്രനി  കപഭാലതീസയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  എലഭാ  കപഭാലതീസയ്  കസഷനുകേളനിലുലാം
വലഭാപനിപനിച്ചുലാം കപഭാലതീസയ്  ബതീറയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ശക്തനിലപടുത്തനിയലാം  ലപഭാതുജേന
പങഭാളനിത്തകത്തഭാടു കൂടനി ബതീറയ് സമനിതനി രൂപതീകേരനിച്ചുലാം അപകപഭാഴുണഭാകുന ലചേറനിയ
ക്രമസമഭാധഭാന  പ്രശ്നങ്ങളനില്  കനരനിടയ്  ഇടലപടയ്  രമലമഭായനി  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം
അതുവഴെനി  സഭാമൂഹലവനിരുദ  ശക്തനികേലള  തനിരനിചറനിഞ്ഞയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനുലാം
കേഴെനിഞവരുന.  കൂടഭാലത സ്ത്രതീകേളുലടയലാം,  കുടനികേളുലടയലാം  പ്രകതലകേ സരക്ഷയഭായനി
പനിങയ്  കപഭാലതീസയ്  പകടഭാളനിലാംഗയ്,  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസയ്  കസഷന,  വനനിതഭാ  ലസല്,
വനനിതഭാ ലഹല്പയ് ലഡസ്കയ്, വകയഭാജേനങ്ങളക്കഭായനി സതീനനിയര് സനിറനിസണ ലഹല്പയ് ലഡസ്കയ്
മുതലഭായവയലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഫലപ്രദമഭായനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയലാം
ക്രമസമഭാധഭാനപഭാലനലാം പരനിപഭാലനിച്ചുവരുന. 

ലപഭാതുസലങ്ങള, സ്കൂള, കകേഭാകളജേയ്, ഓഫതീസകേള, കലഡതീസയ് കഹഭാസലുകേള,
ആരഭാധനഭാലയങ്ങള തുടങ്ങനിയ സലങ്ങളനിലുലാം പനിങയ് പകടഭാള സലാംഘലാം പകടഭാളനിലാംഗയ്
നടത്തനി  വരുന.  അതലഭാവശലഘടങ്ങളനില്  സ്ത്രതീകേളക്കയ്  പനിങയ്  പകടഭാള
സഹഭായത്തനിനുലാം വനിവരങ്ങള അറനിയനിക്കുനതനിനുലാം  1515  എന നമ്പരനികലയയ്  ഏതയ്
സമയത്തുലാം  വനിളനിക്കുനതനിനുലാം,  ഏതയ്  അടനിയന്തെര  സഭാഹചേരലവലാം  കനരനിടുനതനിനുള
സലാംവനിധഭാനവലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുണയ്. ടഭാഫനിക്കയ് കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനുകവണനി ശുഭയഭാത്ര എന
പദതനി നടപഭാക്കനിവരുന.  

സ്ത്രതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലമതനിലരയള  അതനിക്രമങ്ങള  തടയനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിര്ഭയ  കകേരളലാം  സരക്ഷനിത  കകേരളലാം  എന  പദതനി
സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ്  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ്  കപഭാലതീസയ്
പദതനിയനിലൂലട  നനിയമലത്ത അനുസരനിക്കുന ഒരു ജേനതലയ വഭാര്ലത്തടുക്കുവഭാനുള
ഒരു  ശമലാം  നടത്തുനണയ്.  സ്ത്രതീകേളലക്കതനിലരയള  അതനിക്രമങ്ങള  തടയനതനികലയലാം,
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അവരുലട  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുനതനികലയമഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരത്തയ്  ഒരു
സലാംസഭാന വനനിതഭാ ലസല്ലുലാം ജേനിലകേളനില് വനനിതഭാ ലസല്ലുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
കൂടഭാലത  ഇഇൗ  ലസല്ലുകേളനില്  24  മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  വനനിതഭാ  ലഹല്പയ്
വലനുലാം നനിലവനിലുണയ്. അതലഭാവശലഘടങ്ങളനില് സഹഭായത്തനിനഭായനി വമണ ലഹല്പയ് വലന
നമ്പര്  181  പ്രവര്ത്തനിചയ്  വരുനണയ്.  ഇതുകൂടഭാലത  കപഭാലതീസയ്  കസഷനുകേളനില്
വനനിതഭാ ലഹല്പയ് ഡസ്കയ് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ഗുണഭാ പ്രവര്ത്തനങ്ങള അമര്ച ലചേയ്യുവഭാനഭായനി സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ്
കമധഭാവനിയലട  എകനികേമ്പ്യൂടതീവയ്  ഡയറകതീവയ്  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  കപഭാലതീസയ്  സൂപ്രണനിലന്റെ
കനതൃതസത്തനില് കസറയ് ആന്റെനി ഗുണഭാ സ്കസഭാഡുലാം  (SAGS)  എലഭാ ജേനിലകേളനിലുലാം ഗുണഭാ
വനിരുദ സ്കസഭാഡുലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. ഗുണകേലള കുറനിച്ചുള വനിവരങ്ങള ഗുണഭാ വനിരുദ
സ്കസഭാഡയ്  വഴെനിയലാം  വനിശസസരഭായ  ആളുകേളനില്നനിനലാം  കശഖരനിക്കുകേയലാം  ഇവരുലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സൂക്ഷ്മമഭായനി  നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയലാം  ലചേയവരുന.  അപ്രകേഭാരലാം  ജേനിലകേളനിലല
ആന്റെനി  കസഭാഷലലുകേളുലട  വനിശദമഭായ  പടനികേ  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളതുലാം  ടനിയഭാളുകേളുലട
കകേസകേളുലട  സസഭഭാവത്തനിലന്റെയലാം  നനിലവനിലല  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലടയലാം  അടനിസഭാനത്തനിലല
ഹഭാര്ഡയ് കകേഭാര് ക്രനിമനിനല്, ആകതീവയ് ക്രനിമനിനല്, ഇനഭാകതീവയ് ക്രനിമനിനല് എനനിങ്ങലന
മൂനഭായനി  തരലാംതനിരനിചയ്  ടനിയഭാളുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിരതീക്ഷനിച്ചുവരുന.  ഇത്തരലാം
സഭാമൂഹലവനിരുദലരപറനിയള  വനിവരങ്ങള  ബന്ധലപട  ജേനിലഭാ  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനികേലളയലാം,
ജേനിലഭാ  കേളകര്മഭാലരയലാം  കറഞയ്  കപഭാലതീസയ്  ഇനലസകര്  ജേനറല്മഭാലരയലാം  അറനിയനിക്കുകേയലാം
ഇവരുലട  കപരനില്  ക്രനിമനിനല്  നടപടനി  നനിയമത്തനിലല  സരക്ഷഭാ  നടപടനിക്രമങ്ങള
പഭാലനിച്ചുലാം KAAPA ആകയ് ഉളലപലടയള കേര്ശനമഭായ നനിയമഭാനുസൃത മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
അവലലാംബനിക്കുകേയലാം  ലചേയവരുന.  ഇക്കഭാരലത്തനിലുള  തുടര്നടപടനികേളുലാം  രഹസലഭാകനസഷണ
വനിഭഭാഗലാം  നനിരതീക്ഷനിച്ചു  വരുന.  എലഭാ  സലങ്ങളനിലുലാം  കപഭാലതീസനിലന്റെ  സഭാനനിദലലാം
ഉറപ്പുവരുത്തനി  കപഭാലതീസയ്  പകടഭാളനിലാംഗയ്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തനിവരുനതുലാം  ക്രമസമഭാധഭാന
ലലാംഘകേര്ലക്കതനിലര ശക്തമഭായ നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുലാം വരുന.

(സനി)  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കയ്  നനിര്ഭയലാം  കപഭാലതീസയ്  കസഷനുകേളനില്  കേടനയ്
ലചേലഭാവന  ജേനസഇൗഹൃദപരമഭായ  അന്തെരതീക്ഷലാം  സൃഷനിചനിട്ടുണയ്.  കപഭാലതീസയ്  കസഷനുകേളുലട
അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനയ്  290  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  കൂടുതല്  സല
സഇൗകേരലലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനയ്  500  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  കപഭാലതീസയ്  കസഷനുകേള
ശഭാരതീരനികേമഭായനി ലവല്ലുവനിളനി കനരനിടുനവര്ക്കയ് കൂടനി കേടന വരത്തക്കരതീതനിയനില് മഭാറലാം
വരുത്തുനതനിനയ്  500  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കയ് നനിര്ഭയലാം കേടന ലചേലഭാവന രതീതനിയനില്
കപഭാലതീസയ്  കസഷനുകേള  കൂടുതല്  ജേനസഇൗഹൃദപരമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ജേനവമത്രതീ
കപഭാലതീസയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  എലഭാ  കപഭാലതീസയ്  കസഷനുകേളനിലുലാം  വലഭാപനിപനിച്ചു.
സലാംസഭാനത്തുള ഭൂരനിപക്ഷലാം കപഭാലതീസയ് കസഷനുകേള സ്ത്രതീ  സഇൗഹൃദമഭാക്കുനതനിനയ്
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റനിസപ്ഷന,  വനനിതഭാ  ലഹല്പയ്  ലഡസ്കയ്,  കടഭായയ് ലകറഭാടുകൂടനിയള  വനിസനികറഴയ്  റൂലാം,
മുതലഭായവ  സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  വകയഭാജേനങ്ങളക്കഭായനി  സതീനനിയര്  സനിറനിസണ
ലഹല്പയ്  ലഡസ്കയ്,  സ്ത്രതീകേളുലടയലാം  കുടനികേളുലടയലാം  പ്രകതലകേ  സരക്ഷയഭായനി  പനിങയ്
കപഭാലതീസയ്  പകടഭാളനിലാംഗയ്,  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസയ്  കസഷന,  വനനിതഭാ  ലസല്,  വനനിതഭാ
ലഹല്പയ് ലഡസ്കയ് മുതലഭായ സലാംവനിധഭാനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

സരക്ഷഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിചയ് മരുനകേള സൂക്ഷനിക്കഭാന നടപടനി

8 (*308) കഡഭാ  .   എന  .   ജേയരഭാജേയ് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജേഭാസഫയ് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫയ്  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  മരുനകേൾ  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനയ്  ലമഭാത്ത,  ചേനിലറ
വനില്പനശഭാലകേൾ എലന്തെലഭാലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണയ് പഭാലനികക്കണതയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മരുനകേളനിൽ അടങ്ങനിയനിരനിക്കുന രഭാസപദഭാർതങ്ങൾ, സലാംയക്തങ്ങൾ ഇവ ചൂടയ്,
ഈർപലാം,  സൂരലപ്രകേഭാശലാം,  ലപഭാടനി  തുടങ്ങനിയവയമഭായനി  പ്രതനിപ്രവർത്തനിക്കഭാനുള
സഭാധലത എത്രകത്തഭാളമുലണനഭാണയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളതയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  അന്തെരതീക്ഷ  ഊഷഭാവനിലുണഭായനിട്ടുള  വർദനവയ്
കേണക്കനിലലടുത്തയ്  മരുന  വനില്പന  ശഭാലകേളനിലുലാം  വതീടുകേളനിലുലാം  മരുനകേൾ  സൂക്ഷനിക്കുകമ്പഭാൾ
അവ  കൃതലമഭായ  സരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങൾ  പഭാലനിക്കുനലണനയ്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാൻ
ഉതകുനവനിധത്തനില് കബഭാധവൽക്കരണ പരനിപഭാടനികേൾക്കഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    വശലജേ
ടതീചര്  ):

(എ)  മരുന  വനിതരണ/വനില്പന  വലസനസകേള  അനുവദനിക്കുനതനിനയ്
ഡ്രഗ്സയ് &  കകേഭാലസറനികേയ് ചേടത്തനില് നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന പ്രകേഭാരലാം വനിസതീര്ണ്ണമുള
മുറനിയലാം,  മരുനകേള  അവയലട  ലഷല്ഫയ്  വലഫനിലുടനതീളലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം
നനിലനനിര്ത്തുനതനിനഭായള  സലാംഭരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം,  ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങള
പഭാലനിക്കലപടുനതനിനുലാം  കഡഭാകറുലട  കേറനിപടനിക്കനുസൃതമഭായനി  മഭാത്രലാം  മരുനകേള
വനില്പന  നടത്തുനതനിനുമഭായനി  രജേനികസര്ഡയ്  ഫഭാര്മസനിസനിലന്റെ  കസവനവമഭാണയ്
ആവശലമഭായനിട്ടുളതയ്.   കൂടഭാലത  വലസനസകേള  ലഭലമഭായകശഷലാം  മരുനകേളുലട
സലാംഭരണ/വനിതരണ  രതീതനികേള  ഡ്രഗ്സയ്  &കകേഭാലസറനികയ്  റൂളസനിലല  ചേടലാം  65-ല്
പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുളതു പ്രകേഭാരമഭാണയ് നടകത്തണതയ്.
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(ബനി)  ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങളുലട  സസഭാധതീനത്തഭാല്  മരുനകേളനിലടങ്ങനിയനിരനിക്കുന
രഭാസഘടകേങ്ങളക്കയ് വലതനിയഭാനങ്ങള കേണ്ടുവരുനതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ചൂടയ്,
ഇഇൗര്പലാം,  സൂരലപ്രകേഭാശലാം  തുടങ്ങനിയവയലട  പ്രവര്ത്തനലാംമൂലലാം  ഇവയലട
പ്രതനിപ്രവര്ത്തനലത്തക്കുറനിചയ്  കൃതലമഭായനി  പഠനങ്ങള നടത്തനിയഭാണയ്  ഓകരഭാ  മരുനനിലന്റെയലാം
കേഭാലഭാവധനി  നനിശ്ചയനിക്കുനതയ്.  രഭാജേലഭാന്തെര  തലത്തനില്  എലഭാ  രഭാജേലങ്ങളുകടയലാം  ഭഇൗതനികേ
സഭാഹചേരലങ്ങള  കേണക്കനിലലടുത്തയ്  കസഭാണുകേളഭായനി  തരലാംതനിരനിചഭാണയ്  ഇത്തരലാം
പഠനങ്ങള നടത്തുനതയ്.

(സനി)  അന്തെരതീക്ഷ ഉഇൗഷഭാവയ് കൂടഭാലത ഇഇൗര്പലാം,  സൂരലപ്രകേഭാശലാം എനനിവയലട
ഏറവലാം  ഉയര്ന  പരനിധനിലയ  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയള  പഠനങ്ങലള  ആസദമഭാക്കനിയഭാണയ്
മരുനകേളക്കയ്  ലഷല്ഫയ്  വലഫയ്  നനിശ്ചയനിച്ചുറപനിക്കുനതയ്.  ആയതനിനഭാല്  സലാംസഭാനലത്ത
നനിലവനിലുള  ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങളനിലുലാം  മരുനകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
നനിലനനിര്ത്തലപടുനണയ്. എനഭാല് ഇഇൗ കേഭാരലങ്ങലളഭാനലാം കേണക്കനിലലടുക്കഭാലതയള വളലര
അലക്ഷലമഭായ വകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യല്മൂലലാം മരുനകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം നഷലപടഭാന
സഭാധലതയണയ്.  ഇത്തരലാം  സഭാഹചേരലങ്ങലളഭാഴെനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി  വലസനസനികേളക്കഭായനി
കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള അതഭാതയ് ജേനിലഭാ കേഭാരലഭാലയങ്ങളനില് നടത്തുനണയ്.

പ്രവഭാസനി കക്ഷമ കബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

9 (*309) ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജേകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രവഭാസനികക്ഷമ കബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തഭാറുകണഭാ;
കബഭാര്ഡയ് വഴെനി ലഭനിക്കുന ആനുകൂലലങ്ങള എലന്തെഭാലക്കലയനയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുപതു  ലക്ഷത്തനിലധനികേലാം  വരുന  പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയരനില്  അഞ
ശതമഭാനത്തനില്  തഭാലഴെ  ആളുകേള  മഭാത്രലാം  പ്രവഭാസനി  കക്ഷമനനിധനിയനില്  അലാംഗതസലമടുക്കഭാന
തയ്യഭാറഭായതയ്  മുഖലമഭായലാം  ആനുകൂലലങ്ങള  അനഭാകേര്ഷകേമഭായതുലകേഭാണഭാണയ്  എനതനിനഭാല്
ഇതു  പരനികശഭാധനിചയ്  പദതനി  ആകേര്ഷകേമഭാക്കഭാന  നടപടനിലയടുക്കുകേയലാം  സര്ക്കഭാര്
വനിഹനിതലാം വര്ദനിപനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി) 60 വയസ്സുവലര പ്രതനിമഭാസലാം 300 രൂപ അടയന ആളനിനയ് നനിലവനിലുള
ലപനഷന തതീര്ത്തുലാം അനഭാകേര്ഷകേമഭായതനിനഭാല് അതയ് ഉചേനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കഭാന
സഭാധലമഭാകുകമഭാ എനയ് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?
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മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന  ):

(എ)  പ്രവഭാസനി  കക്ഷമകബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിലയനിരുത്തഭാറുണയ്.
2017  മഭാര്ചയ്  മഭാസലാം  വലരയള  കേണക്കനുസരനിചയ്  കക്ഷമനനിധനിയനില്  1,60,860
അലാംഗങ്ങളഭാണുളതയ്.  ഇതയ്  പത്തയ് ലക്ഷത്തനികലയയ്  ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി  കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിവരുന.  20-12-2016  മുതല് അലാംഗതസത്തനിനുലാം  അലാംശദഭായലാം
അടയനതനിനുലാം ഓണവലന സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രവഭാസനികേളുലട
കക്ഷമത്തനിനഭായനി  കകേരള  പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയ  കക്ഷമ  കബഭാര്ഡയ്  തഭാലഴെപറയന
പദതനികേള നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്:

• ലപനഷന

• കുടുലാംബ ലപനഷന

• മരണഭാനന്തെര ധനസഹഭായലാം 

• ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം

• വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം

• പ്രസവഭാനുകൂലലലാം

• വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലലാം.

(ബനി)  കബഭാര്ഡനില്  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  അലാംശദഭായമഭായനി  പനിരനിഞകേനിട്ടുന
തുകേയലട  2%  തുകേയഭാണയ്  കബഭാര്ഡനികലയള  സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതലാം.  പ്രവഭാസനി  കക്ഷമനനിധനി
കൂടുതല്  ആകേര്ഷകേമഭാക്കഭാനഭായനി  നനിലവനിലല  ലപനഷന  500  രൂപയനില്  നനിനലാം
2000 രൂപയഭാക്കനി വര്ദനിപനിക്കുലമനയ് ഇഇൗ വര്ഷലത്ത ബജേറനില് പ്രഖലഭാപനിചയ് തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇക്കഭാരലത്തനില് തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  2017-18-ലല  ബജേറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  നനിലവനിലുള  ലപനഷന
500  രൂപയനില്നനിനലാം  2,000  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുലമനയ്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.
ഇതുസലാംബന്ധനിച തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സ്ത്രതീകേളുലട ഉനമനവലാം സരക്ഷനിതതസവലാം

10 (*310) ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന :
ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   ലജേയനിലാംസയ് മഭാതദ്യു :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികേസന  പ്രക്രനിയയനില്  സ്ത്രതീ  സമതസലമന  കേഭാഴ്ചപഭാടയ്  ബജേറനില്
ഉളലക്കഭാളളനിചനിരനിക്കുനതയ് കൂടുതല് ഫലപ്രദമഭായനി നടപഭാക്കുനതനിനയ് വനനിതഭാ കക്ഷമ
വകുപയ്  രൂപതീകേരനിക്കുലമന  പ്രഖലഭാപനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുള  നടപടനികേള
തസരനിതലപടുത്തുകമഭാ;
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(ബനി)  വനനിതകേളുലട സഭാമ്പത്തനികേ സരക്ഷനിതതസമനിലഭായ പരനിഹരനിക്കുനതനിനയ്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള പ്രധഭാന പദതനികേള ഏലതലഭാമഭാണയ്;

(സനി)  സ്ത്രതീകേളക്കയ്  ലപഭാതുസമൂഹത്തനില്  നനിര്ഭയമഭായലാം  സരക്ഷനിതമഭായലാം
ജേതീവനിക്കുനതനിനുകവണ  സഭാമൂഹല  സഭാഹചേരലലാം  സൃഷനിക്കുനതനിനയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള
നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    വശലജേ
ടതീചര്  ):

(എ)  വനനിതഭാ  കക്ഷമ  വകുപയ്  രൂപതീകേരനിക്കുലമന  പ്രഖലഭാപനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലുള നടപടനികേള തസരനിതലപടുത്തുനതഭാണയ്.

(ബനി)  വനനിതകേളുലട സഭാമ്പത്തനികേ സരക്ഷനിതതസമനിലഭായ പരനിഹരനിക്കുനതനിനയ്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള പ്രധഭാന പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. വനിധവഭാ പുനര്വനിവഭാഹ പദതനി (മലാംഗലല)

2. ഗഭാര്ഹനികേ പതീഡനത്തനിനനിരയഭായവര്ക്കുള ധനസഹഭായ പദതനി

3. ജേയനില് കുറവഭാളനികേളുലട മക്കളക്കുള വനിദലഭാഭലഭാസ ധനസഹഭായ
പദതനി

4. വനനിതഭാ  ഗൃഹനഭാഥകേളുലട  മക്കളക്കുള  വനിദലഭാഭലഭാസ  ധനസഹഭായ
പദതനി

5. മഭാതൃതസ ധനസഹഭായ പദതനി

6. കകേരള സലാംസഭാന വനനിതഭാ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന
കയഭാഗലരഭായ  സ്ത്രതീകേളക്കയ്  സസയലാം  ലതഭാഴെനില്  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി
കുറഞ്ഞ  പലനിശ  നനിരക്കനില്  വഭായ  സഇൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കുകേയലാം
ലതഭാഴെനിലധനിഷ്ഠനിത  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  വനനിതകേളക്കയ്
ലതഭാഴെനിലധനിഷ്ഠനിത  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  ലതഭാഴെനിലലടുക്കുനതനിനയ്
പ്രഭാപരഭാക്കുനതനിനഭായനി  സലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസന  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  സ്ത്രതീകേളക്കയ്  ലപഭാതുസമൂഹത്തനില്  നനിര്ഭയമഭായലാം  സരക്ഷനിതമഭായലാം
ജേതീവനിക്കുനതനിനുകവണ സഭാമൂഹല സഭാഹചേരലലാം സൃഷനിക്കുനതനിനയ് വനിവനിധ വകുപ്പുകേള, സനദ
സലാംഘടനകേള  എനനിവലര  സലാംകയഭാജേനിപനിചയ്  സഭാമൂഹല  കബഭാധവല്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  വനിഷയലത്തയലാം  നനിയമലത്തയലാം  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം
പരനിചേയലപടുത്തുന വനിവനിധ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള എനനിവ വകുപ്പുതലത്തനില്
ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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മഭായലാം കേലര്ത്തുനതയ് തടയഭാന ഭക്ഷലവകുപനിനുള സലാംവനിധഭാനങ്ങള

11 (*311) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കയ് :
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ് ഹുവസന തങ്ങള :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനില്  മഭായലാം  കേലര്ത്തുനതയ്  കേലണത്തഭാന  ഭക്ഷല
വകുപനിനുള സലാംവനിധഭാനങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഭായലാം  കചേര്ക്കലനിലനതനിലര  ആകരഭാഗലവകുപനിനുകേതീഴെനില് പരനികശഭാധനഭാ
സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുള സഭാഹചേരലത്തനില്,  ഇരുവനിഭഭാഗങ്ങളുലടയലാം ഏകകേഭാപനലാം
ഉറപഭാക്കഭാന എലന്തെങനിലുലാം സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളഭായ  അരനി,  ലവളനിലചണ്ണ,  ധഭാനലങ്ങള
എനനിവയനിലലലഭാലാം  അതതീവ  ഹഭാനനികേരമഭായ  മഭായവലാം  ചേഭായവലാം  കചേര്ക്കുന  ഗുരുതരമഭായ
സനിതനിയനില്  ഭക്ഷലവകുപയ്  കേര്ശന  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനി  തുടര്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ഭക്ഷല വസ്തുക്കളനില് മഭായലാം കേലര്ത്തുനതയ്  കേലണത്തഭാന ആവശലമഭായ
സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  സഭാധനങ്ങളുലട  സഭാമ്പനിളുകേള  റതീജേനിയണല്  അനലനിറനിക്കല്  ലഭാബനിലുലാം
എന.എ.ബനി.എല്.  അലാംഗതീകേഭാരമുള  ലഭാബനിലുലാം  പരനികശഭാധനിചയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന.
കൂടഭാലത  കകേഭാനനിയനിലുള  സനി.എഫയ്.ആര്.ഡനി.  ലഭാബനിലുലാം  എലഭാ  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലാം
റഭാനഡമഭായനി  സഭാമ്പനിലളടുത്തയ്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിവരുന.  സവപ്ലെെകകേഭായലട
വനിജേനിലനസയ്  വനിഭഭാഗലാം  സലാംസഭാനലത്ത  സനിവനില്  സവപ്ലെെസയ്  വനില്പനശഭാലകേളനില്
നനിനലാം ഡനികപഭാകേളനില്നനിനലാം സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചയ് ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന
നടത്തനിവരുന.  കകേഭാര്പകറഷന വനില്ക്കുന പഭാക്കറയ് വസ്തുക്കളക്കയ് ലഎ.എസയ്.ഒ.
22000/എചയ്.എ.സനി.സനി.പനി/അഗഭാര്ക്കയ്/എഫയ്.എസയ്.എസയ്.എ.ലഎ.ഗുണനനിലവഭാരലാം
നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഓകരഭാ ജേനിലയനികലയലാം കേസഭാളനിറനി  അഷസറനസയ് ഓഫതീസര്
സവപ്ലെെകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേളനില്നനിനയ് ഏകേകദശലാം ഇരുപകതഭാളലാം ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട
സഭാമ്പനിളുകേള  എലഭാ  മഭാസവലാം  റഭാനഡമഭായനി  കശഖരനിചയ്  സനി.എഫയ്.ആര്.ഡനി.-യനില്
ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തുന.

(ബനി)  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമഭായനി  ഏകകേഭാപനിചയ്  മഭായലാം  കചേര്ക്കലനിലനതനിലര  ഒരു
സലാംവനിധഭാനവലാം നനിലവനിലനില.

(സനി)  സസതീകേരനിക്കുലാം.  സവപ്ലെെകകേഭാ  വനില്പനശഭാലകേളനികലയയ്  വഭാങ്ങുകേയലാം  വനില്ക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുന നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളനില് ഹഭാനനികേരമഭായ മഭായലാം കചേര്ക്കുനതയ് തടയനതനിനയ്
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലുണയ്.  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിരഭായനി
കേര്ശനമഭായ ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.
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വനിഷഭാദകരഭാഗ ചേനികേനിതയള സലാംവനിധഭാനങ്ങള

12 (*312) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമൂഹത്തനില്,  പ്രകതലകേനിചയ്  സ്ത്രതീകേളുലടയനിടയനില്  വനിഷഭാദകരഭാഗലാം  കൂടുതലഭായനി
ബഭാധനിക്കുനതനിലന്റെ കേഭാരണലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനിഷഭാദകരഭാഗനികേലള  കേലണത്തുവഭാനുലാം  ചേനികേനിത  നല്കുവഭാനുലാം  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളനില് മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല ക്ലനിനനിക്കുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  കഡഭാകര്,  നഴയ്  തുടങ്ങനിയവര്ക്കയ്
ഇതനിനുള പരനിശതീലനലാം നല്കുവഭാന പദതനിയകണഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    വശലജേ
ടതീചര്  ): 

(എ)  സമൂഹത്തനില്  സ്ത്രതീകേളക്കഭാണയ്  വനിഷഭാദകരഭാഗലാം  കൂടുതലഭായനി  കേണ്ടുവരുനതയ്.
വനിഷഭാദകരഭാഗത്തനിലന്റെ  കേണക്കയ്  എടുക്കുകമ്പഭാള  പുരുഷന്മേഭാരുലട  ശരഭാശരനിലയക്കഭാള
ഏകേകദശലാം  ഇരടനികയഭാളമഭാണയ്  സ്ത്രതീകേളുലട  ശരഭാശരനി,  വജേവശഭാസ്ത്രപരമഭായ  കേഭാരണങ്ങള
കഹഭാര്കമഭാണ  വലതനിയഭാനങ്ങള  സഭാമൂഹല  കേഭാരണങ്ങളഭായ  ഗഭാര്ഹനികേ  പതീഡനലാം,
സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസന്ധനി,  ഭര്ത്തഭാവനിലന്റെ  മദലപഭാനലാം,  സഭാമൂഹനികേ  പനിന്തുണയലട
കുറവയ് ഇവയഭാണയ് വനിഷഭാദകരഭാഗലാം കൂടുതലഭായനി ബഭാധനിക്കുനതനിനയ് കേഭാരണലാം.

(ബനി) ഉണയ്. ആദലഘടത്തനില് ആര്ദ്രലാം പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  മഭാറ്റുന  170  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലഭാണയ്  ഇവയയ്  തുടക്കലാം
കുറനിചനിട്ടുളതയ്.

(സനി)  കമല്പറഞ്ഞ  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  കഡഭാകര്,  ലഹല്ത്തയ്
വര്ക്കര്മഭാര് എനനിവര്ക്കയ് ഇതനിനുള പരനിശതീലനലാം നല്കുന നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

വനിവരസഭാകങതനികേവനിദലഭാ വലവസഭായത്തനിലന്റെ സഭാധലത വനികേസനിപനിക്കുനതനിനയ്
നടപടനി

13 (*313) ശതീമതനി വതീണഭാ കജേഭാര്ജയ് :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജേയ് :
ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലനിനതീകേരണരഹനിതവലാം  തഭാരതകമലന  വളലര  കുറച്ചു  സലലാം  മഭാത്രലാം
ആവശലമുളതുമഭായ വനിവരസഭാകങതനികേവനിദലഭാ വലവസഭായലാം സലാംസഭാനത്തയ് ഒരു മുഖല
ലതഭാഴെനില് കമഖലലയന നനിലയനില് വളര്ത്തനിലയടുക്കഭാനഭായനി എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണുളതയ്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  നഗര  കകേന്ദ്രതീകൃതലമനതനിനുപരനി  ഗഭാമപ്രകദശകത്തയകൂടനി  ഈ
വലവസഭായത്തനിലന്റെ സഭാധലത വനികേസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി പ്രകതലകേ പദതനികേളുകണഭാ;
ഗഭാമതീണകമഖലയനില്  ആരലാംഭനിക്കുന  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  വനിവനിധ  സഭാമ്പത്തനികേ
ആനുകൂലലങ്ങള നല്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഐ.ടനി.  ഒരു  മുഖലലതഭാഴെനില്  കമഖലയഭായനി  വളര്ത്തനിലയടുക്കു
നതനികനഭാലടഭാപലാം  തലന ഈ കമഖലയനിലല  നതീതനിരഹനിതമഭായ ലതഭാഴെനില്ചൂഷണലാം
തടയഭാന കവണ സലാംവനിധഭാനവലാം ഏര്ലപടുത്തുവഭാന തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന  ):

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമഗ വനികേസനത്തനില്  മലനിനതീകേരണ രഹനിതവലാം
തഭാരതകമലന വളലര കുറച്ചു സലലാം മഭാത്രലാം ആവശലമുളതുമഭായ വനിവരസഭാകങതനികേ
വനിദലയള നനിര്ണ്ണഭായകേമഭായ പങയ്  മനസനിലഭാക്കനി ലഎ.ടനി.-ലയ ഒരു മുഖലലതഭാഴെനില്
കമഖല എന നനിലയനില് വളര്ത്തനിലയടുക്കഭാനഭായനി നനിരവധനി പദതനികേളഭാണയ് പുതനിയ
ലഎ.ടനി. നയലാം 2017-ല് (കേരടയ്) ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളതയ്. 

അവയനില്  പ്രധഭാനമഭായവ  കകേരളലത്ത  ഏറവലാം  നല  ലഎ.ടനി.  നനികക്ഷപ
സഇൗഹൃദ  കകേന്ദ്രമഭാക്കുകേ,  മനികേച  ഇ-ഗകവണനസയ്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  സര്ക്കഭാര്
കസവനങ്ങള  സഗമവലാം  സതഭാരലവമഭാക്കനി എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ജേനങ്ങളനിലുലാം  എത്തനിക്കുകേ
തുടങ്ങനിയവയഭാണയ്. 

(ബനി) ഒരു വലവസഭായലമന രതീതനിയനില് നഗര കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനിടഭാണയ് ലഎ.ടനി.
വലവസഭായത്തനിലന്റെ  സഭാധലതയളതയ്.  എനഭാല്  സഭാര്ടയ്  ഗഭാമങ്ങള/സഭാര്ടയ്
പഞഭായത്തുകേള, ഗഭാനഡയ് ഇനകവഷന ചേലഞയ് പദതനി,  ഗഭാമതീണ കമഖലകേളനിലല
ലചേറുകേനിട, ഇടത്തരലാം സലാംരലാംഭങ്ങളുലട ഉല്പനങ്ങളക്കുലാം കസവനങ്ങളക്കുലാം വനിപണനി
കേലണത്തഭാനുള  ഓണവലന  വനിപണന  കകേന്ദ്രങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേള
ലഎ.ടനി. നയത്തനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ലഎ.ടനി.  നയത്തനില് മനിനനിമലാം കൂലനി ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,  ലതഭാഴെനില് ചൂഷണലാം
തടയകേ,  ലതഭാഴെനില്  സലാംരക്ഷണത്തനിനയ്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  എനനിവ
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

 ലഎ.ടനി.  പഭാര്ക്കുകേളനിലല  കേമ്പനനികേളനില്  ലതഭാഴെനില്  ചൂഷണവലാം,  തടനിപ്പുലാം
തടയനതനിനഭായനി  കേമ്പനനികേളുലാം,  പഭാര്ക്കുകേളുമഭായള  കേരഭാറനില്  നനിയമഭാനുസൃതമഭായ എലഭാ
കസവന കവതന വലവസകേളുലാം പഭാലനിക്കണലമനയ് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണയ്.

സഇൗജേനല വവ-വഫ സഇൗകേരലലാം

14 (*314) ശതീ  .   സണ്ണനി കജേഭാസഫയ് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരകക്കറനിയ ബസയ് സഭാനഡുകേളനിലുലാം പഭാര്ക്കുകേളനിലുലാം സഇൗജേനല വവ-
വഫ സഇൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തുന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  2016-17-ലല  ബജേറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  'ആയനിരലാം  വവ-വഫ  കഹഭാടയ്
കസഭാടയ്'  പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില് അതനിനുള കേഭാരണലമന്തെഭാലണനയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന  ):

(എ&ബനി) സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ  ജേനത്തനിരക്കുള  ബസയ്  സഭാനഡുകേള,
ലറയനില്കവ കസഷനുകേള,  പഭാര്ക്കുകേള,  വലബറനികേള,  സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങള
തുടങ്ങനിയവയനില്നനിനലാം ലതരലഞ്ഞടുത്ത സലങ്ങളനില്  1000  വവ-വഫ കഹഭാടയ്
കസഭാട്ടുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുള  പദതനിക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   പദതനി
പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള  ഓകരഭാ  കഹഭാടയ്  കസഭാട്ടുകേളുലടയലാം  ദൂരപരനിധനിക്കുളനില്  വരുന
ലപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്  നനിശ്ചനിത  സമയലാം  സഇൗജേനല  ഇന്റെര്ലനറയ്  കസവനലാം  ലഭലമഭാകുനതഭാണയ്.
ഓകരഭാ ജേനിലകേളനിലുലാം വവ-വഫ കഹഭാടയ്കസഭാട്ടുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുള സലങ്ങള അതതയ്
ജേനിലഭാ കേളകര്മഭാര് കേലണത്തുകേയലാം, കകേരള കസറയ് ലഎ.ടനി. മനിഷന 21-4-2017-ല് സര്വ്വതീസയ്
ലപ്രഭാവവഡര്മഭാരനില്നനിനലാം എകപ്രഷന ഓഫയ് ഇന്റെറസയ് (Expression of Interest)
ക്ഷണനിക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.   കയഭാഗലത  കനടുന  കേമ്പനനികേളനില്നനിനലാം  ലടണര്
നടപടനികേളനിലൂലട  സര്വ്വതീസയ്  ലപ്രഭാവവഡലറ  കേലണത്തനിയ  കശഷലാം  പദതനി
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണയ്.  ഇഇൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  1000  വവ-വഫ
കഹഭാടയ് കസഭാട്ടുകേള കൂടനി സഭാപനിക്കുനതഭാണയ്.

കേലഭാനസര് കപഭാലുള മഭാരകേ കരഭാഗങ്ങളുലട ചേനികേനിത 

15 (*315) ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലജേ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേലഭാനസര് കപഭാലുള മഭാരകേ കരഭാഗങ്ങളുലട ചേനികേനിതയഭായനി  പുതുതഭായനി
ഏര്ലപടുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന സഇൗകേരലങ്ങള എലന്തെലഭാലമനയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം ജേനിലഭാ ആശുപത്രനികേളനിലുലാം ലസഷലഭാലനിറനി
ചേനികേനിതഭാ സഇൗകേരലങ്ങള മതനിയഭായ കതഭാതനില് ഏര്ലപടുത്തഭാനഭായനി ഏലറടുത്തനിട്ടുള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാണയ്;

(സനി) കമല്ത്തടയ് ചേനികേനിതഭാ സലാംവനിധഭാനത്തനിലല കരഭാഗതീബഭാഹുലലലാം കുറയഭാനുലാം
ആവശലത്തനിനയ് വനിദഗ്ദ്ധ കഡഭാകര്മഭാരുലട കസവനലാം ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം ശദ പതനിപനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    വശലജേ
ടതീചര്  ):

(എ)  കേലഭാനസര്  ചേനികേനിതയഭായനി  പുതുതഭായനി  ആര്.സനി.സനി.-യനില്  ഏര്ലപടുത്തുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന സലാംവനിധഭാനങ്ങള തഭാലഴെപറയനവയഭാണയ്:



38       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  10, 2017

 കറഡനികയഭാലതറഭാപനി  ചേനികേനിതയയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന  ഒരു  പഴെയ  ലകേഭാബഭാളടയ്
ലമഷതീനുലാം  ഒരു  ലതീനനിയര്  ആകനിലകറററുലാം  മഭാറനി  പുതനിയ  ലമഷതീനുകേള
സഭാപനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  അന്തെനിമ  ഘടത്തനിലഭാണയ്.  നമ്പ്യൂക്ലനിയര്  ഡനിവനിഷനനില്
ലപറയ്/സനി.റനി.  സ്കഭാനര്  സഭാപനിചയ്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച്ചു.  ഇതുകൂടഭാലത
പുതനിയതഭായനി ലസകയ്/സനി.റനി. ഗഭാമ കേലഭാമറ, ലസകയ് ഗഭാമ കേലഭാമറ എനനിവ സഥഭാപനിചയ്
പ്രവര്ത്തനസജമഭാക്കുന.  സനഭാര്ബുദലാം ഉള കരഭാഗനികേളുലട എല്ലുകേളുലട സഭാന്ദ്രത
അളക്കുനതനിനുള ലഡകഭാ (DEXA) സ്കഭാനര്, ഡനിജേനിറല് കറഡനികയഭാഗഭാഫനി സനിസലാം,
പഴെയ  MRI  മഭാറനി  പുതനിയ  MRI  എനനിവയലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  തല,  കേഴുത്തയ്  എനനിവനിടങ്ങളനില് കേലഭാനസര്  ബഭാധനിചനിട്ടുള
കരഭാഗനികേളുലട  എകയ്-കറ  എടുക്കുനതനിനുള  ഓര്കത്തഭാപഭാന  കറഭാമഭാഗഭാലാം,  കേരളനില്
കേലഭാനസര്  ബഭാധനിതരഭായ  കരഭാഗനികേലള  ചേനികേനിതനിക്കുനതനിനുള  കറഡനികയഭാ
ഫ്രതീകേസനസനി  അബകലഷന  (RFA)  എനതീ  ലമഷതീനുകേളുലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

കരഭാഗനികേളുലട  ബഭാഹുലലവലാം  ആര്.സനി.സനി.-യലട പ്രഭാധഭാനലവലാം  കേണക്കനിലലടുത്തയ്
1,34,000  ചേതുരശ  അടനി  വനിസതീര്ണ്ണമുള  ഒരു  പത്തുനനില  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിചയ്
പ്രവര്ത്തന  സജമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഒ.പനി.  വനിഭഭാഗലാം  പുതനിയ  ലകേടനിടത്തനികലയയ്
മഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  14  നനില  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില് ആറയ് ഓപകറഷന തനികയററുകേളുണയ്.  ഇതനില് രലണണ്ണലാം
പൂര്ണ്ണമഭായലാം നവതീകേരനിചതഭാണയ്.  മറ്റുളവയലട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനിട്ടുള പ്രവര്ത്തനലാം
തുടര്നവരുന.  ഇതനില്  ഇന്റെര്ലവനഷണല് എനകഡഭാകസ്കഭാപനി  സര്വ്വതീസയ്,
മനിഡനിയഭാസനികനഭാകസ്കഭാപനി  എനതീ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  കൂടനി  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
കറഡനികയഷന  ഓകങഭാളജേനി,  സര്ജേനിക്കല്  ഓകങഭാളജേനി,  ലമഡനിക്കല്  ഓകങഭാളജേനി
എനതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  നനിലവനിലുള  കേനിടക്കകേളുലട  എണ്ണലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം
നനിലവനിലുള  ലസനടല്  ലസറയനില്  സകപ്ലെെ  ഡനിവനിഷന  (CSSD)  യൂണനിറയ്
വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനുള  നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  പഭാകത്തഭാളജേനി
ഡനിവനിഷനനില്  ഉണഭായനിരുന  കമഭാളനികേമ്പ്യൂലഭാര്  ലഭാബനിലന  നൂതന  സകങതങ്ങള
ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  തുടര്ന വരുന.
ടഭാനസമ്പ്യൂഷന  ലമഡനിസനിന  ഡനിവനിഷനനില്  2  ആഫറസനിസയ്  യൂണനിറ്റുകേള
സഭാപനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  നഭാലയ് കേനിടക്കകേകളഭാടുകൂടനിയ
കബഭാണമഭാകരഭാ ടഭാനസഭാകന്റെഷന യൂണനിറയ് പത്തയ് കേനിടക്കകേകളഭാടുകൂടനിയ യൂണനിറഭാക്കനി
മഭാറ്റുനതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

പുതനിയതഭായനി  പണനിയനതനിനയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  ലകേടനിടത്തനില്  കപ
വഭാര്ഡുകേള ലഎഡനിന വഭാര്ഡയ്,  കറഡനികയഭാ ലതറഭാപനി ലമഷതീനുകേള വയനതനിനുള
മുറനികേള,  ബഭാക്കനിലതറഭാപനി  സമ്പ്യൂടയ്,  കറഡനികയഷന പ്ലെെഭാനനിലാംഗനിനുള സനിമുകലററുകേള,
ലമഡനിക്കല് ഓകങഭാളജേനി വഭാര്ഡയ്, കറഭാകബഭാറനികേയ് സര്ജേറനിക്കുള സലാംവനിധഭാനകത്തഭാടുകൂടനിയ
ആറയ് ഓപകറഷന തനികയററുകേള, സലാംകയഭാജേനിത ചേനികേനിതഭാ സകങതലാം (Integrated Medicine
Division) എനനിവയഭാണയ് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനതയ്.

മലബഭാര്  കേലഭാനസര്  ലസന്റെറനില്  നനിലവനില്  നമ്പ്യൂക്ലനിയര്  ലമഡനിസനിന  സലാംവനിധഭാനലാം
ഒഴെനിലകേ തഭാലഴെപറയന മലറലഭാലാം ചേനികേനിതഭാ സഇൗകേരലങ്ങളുലാം ലഭലമഭാണയ്. 
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ആധുനനികേ  കറഡനികയഷന  ചേനികേനിത ലഭലമഭാക്കുന  ലതീനനിയര്  ആകനിലകററര്,
എവലറയ്  80  ലടലനിലകേഭാബഭാളടയ്  ലമഷതീന,  കറഡനികയഭാ  ലതറഭാപനി  സനിമുകലറര്,
ബഭാക്കനിലതറഭാപനി  ലമഷതീന  എനനിവ  ഉളലപടുന  കറഡനിയഷന  ചേനികേനിതഭാ
സഇൗകേരലലാം,  ആധുനനികേ  സഇൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  ബകയഭാലകേമനിക്കല്  ക്ലനിനനിക്കല്
ലകബഭാറടറനി, വസകറഭാളജേനി, ഹനികസഭാപഭാകത്തഭാളജേനി, വമകക്രഭാ ബകയഭാളജേനി വനിഭഭാഗലാം,
4D  സ്കഭാനര്,  സനി.ടനി.  സനിമുകലറര്,  അതലഭാധുനനികേ എലാം.ആര്.ലഎ.  സ്കഭാനര്,  സനി.ടനി.
സ്കഭാന,  500  എലാം.എ.  എകയ്കറ  ലമഷതീനുലാം,  അളടഭാ  സഇൗണയ്  സ്കഭാനറുലാം,  ഡനിജേനിറല്
എകയ്കറ,  ഡനിജേനിറല്  മഭാകമഭാഗഭാഫനിയലാം  അടങ്ങനിയ  ഇകമജേനികയഭാളജേനി  വനിഭഭാഗലാം,
ആഴ്ചയനില്  6  ദനിവസലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന ഒഇൗടയ്  കപഷലന്റെയ്  വനിഭഭാഗലാം,  കബഭാണമഭാകരഭാ
ടഭാനസയ് പ്ലെെഭാകന്റെഷന  സലാംവനിധഭാനമുള ലഹമകറഭാളജേനി  &  ലമഡനിക്കല് ഓകങഭാളജേനി വനിഭഭാഗലാം,
എകന്റെഭാകസ്കഭാപനി,  ലകേഭാകളഭാകണഭാകസ്കഭാപനി,  കബഭാകങഭാകസ്കഭാപനി  എനനിവ  ലചേയ്യഭാനുള
സജതീകേരണങ്ങള തുടങ്ങനിയവ ലഭലമഭാണയ്. 

കൂടഭാലത,  രക്തത്തനിലല  കകേഭാശങ്ങലള  കവര്തനിരനിക്കുന  കേകമ്പഭാണന്റെയ് ലസപകറഷന
സഇൗകേരലങ്ങളുള ആധുനനികേ സജതീകേരണങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ ബഡയ്  ബഭാങയ്,  ഓപകറഷന
തനികയറര്  കകേഭാലാംപ്ലെെകയ്,  കഡ  കേതീകമഭാലതറഭാപനി  വനിഭഭാഗലാം  ഉളലപലടയള കേതീകമഭാലതറഭാപനി
ചേനികേനിത,  പഭാലനികയറതീവയ്  ലകേയര്  വനിഭഭാഗലാം,  പഭാലനികയറതീവയ്  ചേനികേനിത  തുടരുന
കരഭാഗനികേളക്കയ്  കഹഭാലാം  ലകേയര്  സര്വ്വതീസയ്,  200  കരഭാഗനികേലള  കേനിടത്തനി
ചേനികേനിതനിക്കുവഭാനുള ഇനകപഷലന്റെയ്  കബഭാക്കയ്  എനനിവ ലഭലമഭാണയ്.  മറയ്  ആശുപത്രനികേളനിലല
കേലഭാനസര്  കരഭാഗനികേളക്കുലാം,  കഡഭാകര്മഭാര്ക്കുലാം,  എലാം.സനി.സനി.-യനിലല  കഡഭാകര്മഭാരുമഭായനി
അവരുലട  പ്രശ്നങ്ങള  വകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുനതനിനുള  ലടലനി  ലമഡനിസനിന  സലാംവനിധഭാനവലാം
ലഭലമഭാണയ്. 

ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള തനിരുവനന്തെപുരലാം, ആലപ്പുഴെ, കകേഭാടയലാം,
തൃശ്ശൂര്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്, എറണഭാകുളലാം എനതീ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് കേലഭാനസര്
ചേനികേനിതഭാ  സഇൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാണയ്.   നനിലവനില്  കകേഭാടയലാം,  ആലപ്പുഴെ  എനതീ
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  കേലഭാനസര്  ചേനികേനിതയഭാവശലമഭായ  ആധുനനികേ
ഉപകേരണമഭായ  ലതീനനിയര്  ആകനിലകററര്  സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജേനില് പുതുതഭായനി ഒരു ലതീനനിയര് ആകനിലകറററുലാം, ഒരു ലകേഭാബഭാളടയ് ലമഷതീനുലാം
ഒരു  കബക്കനി  ലതറഭാപനി  ലമഷതീനുലാം  വഭാങ്ങഭാനുള  ലടനഡര്  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജേനില്  കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെയ്
സഹഭായകത്തഭാലട  45.5  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  ലടര്ഷലറനി  കേലഭാനസര്  ലസന്റെര്
സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുവഭാനഭായനി  അതലഭാധുനനികേ  സഇൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  ലകേടനിടവലാം
ചേനികേനിതഭാ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  സജമഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത  തൃശ്ശൂര്  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജേനില് പുതനിയ ലതീനനിയര് ആകനിലകററര്,  കകേഭാടയലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേനില്
രണഭാമതഭായനി  ഒരു  ലതീനനിയര്  ആകനിലകററര്,  ആലപ്പുഴെ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജേനില്
കേലഭാനസര്  ചേനികേനിതഭാ  ഉപകേരണമഭായ  കബക്കനി  ലതറഭാപനി  ലമഷതീന  എനനിവ
സഭാപനിക്കുനതനിനുമുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. 
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എലഭാ ജേനിലയനിലുലാം ഒരു കേലഭാനസര് ചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രലാം എന ആശയകത്തഭാലട
ആരലാംഭനിച  ജേനിലഭാ  കേലഭാനസര്  ലകേയര്  പദതനി  ആകരഭാഗല  വകുപനിനുകേതീഴെനില്  എലഭാ
ജേനിലകേളനിലുലാം പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുകേയലാം ഇരുപത്തയ്യഭായനിരകത്തഭാളലാം കേതീകമഭാ ലതറഭാപനികേള
ഇതനികനഭാടകേലാം  നല്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഓറല്  കേലഭാനസര്  ഡനിറക്ഷന  യൂണനിറയ്,
പക്ഷഭാഘഭാത  ചേനികേനിതഭാ  യൂണനിറയ്  എനനിവ  എലഭാ  ജേനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. ഇഇൗ സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം എലഭാ
ജേനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  പഭാലനികയറതീവയ് കേതീകമഭാലതറഭാപനി  വനിഭഭാഗലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം
ശസഭാസകകേഭാശ  കരഭാഗങ്ങലള  കക്രഭാണനികേയ് ഒബ്സകതീവയ്  പളമനിനറനി  ഡനിസതീസയ്
ചേനികേനിതനിക്കുനതനിനുള ആധുനനികേ ചേനികേനിതഭാ സകങതങ്ങള അടങ്ങനിയ ചേനികേനിതഭാ
യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.

(ബനി)  ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് സൂപര് ലസഷലഭാലനിറനി  ചേനികേനിതഭാ സഇൗകേരലങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തുനതനിനഭായനി  പുതനിയ  ലകേടനിടങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുലാം  ആധുനനികേ
ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുനതനിനുമഭായനി എലഭാ വര്ഷവലാം ബജേറനില് ഉളലപടുത്തനി തുകേ
അനുവദനിക്കുകേയലാം  പ്രസ്തുത  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയലാം  ലചേയ്യുന.  കകേന്ദ്ര
ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  പനി.എലാം.എസയ്.എസയ്.വവ.  (PMSSY)  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി
ആലപ്പുഴെ, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് എനതീ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് കേഴെനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  സലാംസഭാന  പ്ലെെഭാന  വനിഹനിതമഭായനി  സൂപര്  ലസഷലഭാലനിറനി  വനിഭഭാഗലാം
ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനഭായനി  10  കകേഭാടനി  രൂപ  വതീതലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.   സലാംസഭാനലത്ത
5  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലല  കറഡനികയഭാ  ലതറഭാപനി  വനിഭഭാഗലത്ത
അര്ബുദ  കരഭാഗ  ചേനികേനിതയള   സമഗ  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  മഭാറ്റുനതനിനയ്  ലമഡനിക്കല്
ഓകങഭാളജേനി,  സര്ജേനിക്കല്  ഓകങഭാളജേനി,  ഓകങഭാ  പകതഭാളജേനി  വനിഭഭാഗങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ് 105 തസനികേകേള സൃഷനിച്ചു.  

ആകരഭാഗലവകുപനിനുകേതീഴെനിലല ജേനിലഭാതല ആശുപത്രനികേളനില് ലസഷലഭാലനിറനി/സൂപര്
ലസഷലഭാലനിറനി  സഇൗകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുനതനിനഭായനി  നനിരവധനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണയ്.  നവകകേരള  മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  ആര്ദ്രലാം
ദഇൗതലത്തനില് ഉളലപടുത്തനി ജേനിലഭാതല ആശുപത്രനികേളനില് സൂപര് ലസഷലഭാലനിറനി സഇൗകേരലലാം
ഏര്ലപടുത്തുനതനിനഭായനി  നനിശ്ചനിത  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം  സഇൗകേരലങ്ങള  ക്രമതീകേരനിചയ്
കഡഭാകര്മഭാരടക്കമുള  ജേതീവനക്കഭാരുലട  അധനികേ  തസനികേകേള  സൃഷനിച്ചു  ലകേഭാണയ്
ലസഷലഭാലനിറനി/സൂപര് ലസഷലഭാലനിറനി സഇൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുനതഭാണയ്.  ആര്ദ്രലാം
മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ജേനിലഭാ/ജേനറല്  ആശുപത്രനികേളുലട  അടനിസഭാന
വനികേസനത്തനിനഭായനി 2016-17  ബജേറനില് പ്രഖലഭാപനിച ആകരഭാഗലവകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലല
8 ജേനിലഭാതല ആശുപത്രനികേളനില് കേഭാത്തയ് ലഭാബയ് സഇൗകേരലലാം ഒരുക്കുനതനിനുള പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കേനിഫ്ബനി മുഖഭാന്തെരലാം നടത്തനിവരുനണയ്. ഇഇൗ പദതനി പ്രകേഭാരമുള കേഭാത്തയ് ലഭാബയ് ആരലാംഭനിച്ചു
കേഴെനിഞ്ഞഭാല് സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ ഹൃകദ്രഭാഗനികേളക്കയ് ചേനികേനിതയയ് സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേലള
ആശയനിക്കഭാലത  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  ഹൃകദ്രഭാകരഭാഗ  ചേനികേനിത  സര്ക്കഭാര്
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ആശുപത്രനികേളനില് ലഭലമഭാകുനതഭാണയ്.  കൂടഭാലത  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത
ബജേറനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള  2000  കകേഭാടനി  രൂപയലട  അടനിസഭാന  വനികേസന
സഇൗകേരലത്തനിനുള  ആശുപത്രനികേളുലട  മഭാസര്  പ്ലെെഭാന  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടനവരുന.   കേഭാത്തയ്  ലഭാബുകേള  ഇലഭാത്ത  ജേനിലഭാതല
ആശുപത്രനികേളനില് അവ സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത
ബജേറനില്  12  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ലസഷലഭാലനിറനി  സഇൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി  ജേനില/  തഭാലൂക്കുതല
ആശുപത്രനികേളക്കയ്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ബജേറനില്  ഉളലപടുത്തനി
23  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബജേറയ്  വനിഹനിതമഭായ
45  കകേഭാടനി രൂപയ ഗതീന ബുക്കനില് ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനിയലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
ഇവ  കൂടഭാലത  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബജേറയ്  അനുസരനിചയ്  ആര്ദ്രലാം
മനിഷനുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ജേനിലഭാതല  ആശുപത്രനികേളനില്  സൂപര്  ലസഷലഭാലനിറനി
സഇൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനയ്  20  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ആകരഭാഗലവകുപനിനുകേതീഴെനിലല വനിവനിധ ആശുപത്രനികേളനിലഭായനി 5257 അധനികേ തസനികേകേള മൂന
വര്ഷലാംലകേഭാണയ്  സൃഷനിക്കുലമനലാം  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബജേറയ്
പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്. 

നനിലവനില്  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലൂലട അവശലമരുന
പടനികേയനില്  ഉളലപട  590  ഇനലാം  ജേനറനികേയ്  മരുനകേളഭാണയ്  സഇൗജേനലമഭായനി
നല്കേനിവരുനതയ്.   കരഭാഗനികേള വഹനികക്കണതഭായ ചേനികേനിതഭാ ലചേലവയ്  പരമഭാവധനി
കുറയകേലയന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലക്ഷലലാം വകേവരനിക്കുനതനിനഭായനി ലസഷലഭാലനിറനി/സൂപര്
ലസഷലഭാലനിറനി  കരഭാഗ  ചേനികേനിതയയ്  അതലന്തെഭാകപക്ഷനിതമഭായ  മരുനകേള
സഇൗജേനലമഭായനി  നല്കുനതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയണഭായനി.   വനിവനിധ
ലസഷലഭാലനിറനികേളനിലല  വനിദഗ്ദ്ധ  കഡഭാകര്മഭാരുലട  കനതൃതസത്തനില്  ഇഇൗ
പദതനിക്കഭാവശലമഭായ  246  ഇനലാം മരുനകേളുലട പടനികേ തയ്യഭാറഭാക്കുകേയലാം ഇതനിലന്റെ
പ്രഭാരലാംഭഘടമഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറകര്  നല്കേനിയ
വഭാര്ഷനികേ  ഇനഡന്റെയ്  അനുസരനിചയ്  അവ  സലാംഭരനിചയ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനുള
നടപടനികേള കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസയ്  കകേഭാര്പകറഷന സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
സലാംസഭാനലത്ത  44  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  കുറഞ്ഞ  ലചേലവനില്  ഡയഭാലനിസനിസയ്
നടത്തനിലക്കഭാടുക്കുവഭാന  കവണനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന.
കേനിഫ്ബനി മഭാന്ദലവനിരുദ പഭാകക്കജേനില് ഉളലപടുത്തനി ആവശലമഭായ എലഭാ ആധുനനികേ
ഉപകേരണങ്ങളുലാം  സജതീകേരനിചയ്  ഡയഭാലനിസനിസയ്  ചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രലാം  സഭാപനിക്കുന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസയ്  കകേഭാര്പകറഷലന
ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന. 
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മലബഭാര്  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സര്ക്കഭാര്  കഡഭാകര്മഭാര്ക്കുലാം കനഴ്സുമഭാര്ക്കുലാം
കേലഭാനസര്  ചേനികേനിതയള  പരനിശതീലനലാം  എലാം.സനി.സനി.  നല്കേനിവരുന.   എലഭാ
ജേനിലകേളനികലയലാം  ആശുപത്രനികേളനില്  തുടര്  കേതീകമഭാലതറഭാപനി  ചേനികേനിത  നല്കേഭാന
കേഴെനിയന തരത്തനിലഭാണയ് പ്രസ്തുത പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിരനിക്കുനതയ്.

(സനി) കമല്ത്തടയ് ചേനികേനിതഭാ സലാംവനിധഭാനത്തനിലല കരഭാഗനി ബഭാഹുലലലാം കുറയനതനിനഭായനി
ലതരലഞ്ഞടുത്ത  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
മഭാറ്റുനതനിനഭായനി ആര്ദ്രലാം ദഇൗതലലാം പ്രകേഭാരലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

വഭാതനില്പടനി വനിതരണത്തനിനഭായനി സവപ്ലെെകകേഭായലട സലാംഭരണശഭാലകേള

16 (*316) ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജേനികമഭാള :

ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :

ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായള വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം എലഭാ
ജേനിലയനിലുലാം നടപഭാക്കനിക്കഴെനികഞ്ഞഭാ;

(ബനി)  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണത്തനിനഭായനി  സവപ്ലെെകകേഭാ  എത്ര  സലാംഭരണ  ശഭാലകേള
സജമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്;  ഇനനിയലാം  കഗഭാഡഇൗണുകേള  തയ്യഭാറഭാക്കഭാത്ത  തഭാലൂക്കുകേള
ഉകണഭാ;

(സനി)  സവപ്ലെെകകേഭാ  ഏതയ്  ഏജേനസനി  മുഖഭാന്തെരമഭാണയ്  സലാംഭരണശഭാലകേള
കേലണത്തനിയനിട്ടുളതയ്;

(ഡനി)  സലാംഭരണ ശഭാലകേളക്കയ് സവപ്ലെെകകേഭാ നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള വഭാടകേ എത്രയഭാലണനയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ) ഇല.

(ബനി)  എലഭാ  തഭാലൂക്കുകേളനിലുമഭായനി  ഇതനികനഭാടകേലാം  90  സലാംഭരണശഭാലകേള
കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കഗഭാഡഇൗണുകേള  കേലണത്തുവഭാനഭായനി,  സവപ്ലെെകകേഭാ  കസറയ്  ലവയര്ഹഇൗസനിലാംഗയ്
കകേഭാര്പകറഷലനയഭാണയ് ചുമതലലപടുത്തനിയതയ്.

(ഡനി)  സലാംഭരണശഭാലകേളക്കയ്  സവപ്ലെെകകേഭാ  വഭാടകേ നനിശ്ചയനിചനിടനില.   സലാംഭരണശഭാല
സനിതനി  ലചേയ്യുന  പ്രകദശലത്ത  നനിലവനിലുള  വഭാടകേ,  സലത്തനിലന്റെ  പ്രഭാധഭാനലലാം
മുതലഭായവ കേണക്കനിലലടുത്തഭാണയ് വഭാടകേ നനിശ്ചയനിക്കുനതയ്.
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ലടയനിനുകേളനിലലയലാം ലറയനില്കവ കസഷനുകേളനിലലയലാം കുറകൃതലങ്ങള
തടയനതനിനയ് നടപടനി

17 (*317) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ജേനി  .   എസയ്  .   ജേയലഭാല് :
ശതീ  .    ഇ  .   ടനി  .   വടസണ മഭാസര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് ലറയനില്കവയമഭായനി ബന്ധലപട പ്രശ്നങ്ങള ലലകേകേഭാരലലാം
ലചേയ്യുനതനിനയ്  കകേരളഭാ  കപഭാലതീസനിനയ്  സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ;  എങനിൽ  വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ലടയനിന  യഭാത്ര  കൂടുതല്  സരക്ഷനിതമഭാക്കുനതനിനുലാം
ലടയനിനനിലലയലാം  ലറയനില്കവ  കസഷനുകേളനിലലയലാം  കുറകൃതലങ്ങള  ഫലപ്രദമഭായനി
തടയനതനിനുലാം  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  കകേരള  കപഭാലതീസനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള
ലറയനില്കവ കപഭാലതീസലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുനലതനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലടയനിനുകേളനിലല  സ്ത്രതീ  സരക്ഷ  ഫലപ്രദമഭാക്കുവഭാന  ലറയനില്കവ  കപഭാലതീസയ്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന  ):

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് ലറയനില്കവയമഭായനി ബന്ധലപട പ്രശ്നങ്ങള വകേകേഭാരലലാം
ലചേയ്യുനതനിനയ്  കകേരളഭാ  കപഭാലതീസനിനയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലുണയ്.  ലടയനിന
യഭാത്രക്കഭാരുമഭായനി  ബന്ധലപട  പ്രശ്നങ്ങള  വകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുനതനിനയ്  ലറയനില്കവ
കപഭാലതീസയ് സൂപ്രണനിലന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടയ് കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്
സബയ്  ഡനിവനിഷന  തലത്തനില്  ഡനിവവ.എസയ്.പനി.-മഭാരുലാം,  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,
ലഷഭാര്ണ്ണൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എനനിവനിടങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  സര്ക്കനിള  തലത്തനില്
സര്ക്കനിള  ഇനലസകര്മഭാരുലാം  13  ലറയനില്കവ  കപഭാലതീസയ്  കസഷനുകേളുലാം  ഫലപ്രദമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ലറയനില്കവ ലപ്രഭാടക്ഷന കഫഭാഴയ്  എന കകേന്ദ്രകസനയലട പ്രവര്ത്തനലാം
കൂടഭാലതയള  കകേരളഭാ  കപഭാലതീസനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണനിവ.  കേഴെനിഞ്ഞ  മൂന
വര്ഷത്തനില്  സലാംസഭാനത്തയ്  ലറയനില്കവ  യഭാത്രക്കനിടയനില്  സ്ത്രതീകേലളയലാം,  കുടനികേലളയലാം
ഉപദ്രവനിചതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  383  കകേസകേള  രജേനിസര്  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ലടയനിന
സരക്ഷ വര്ദനിപനിക്കുനതനിനയ്  കപഭാലതീസയ്  കസനയലട  അലാംഗബലലാം  വര്ദനിപനിക്കുന
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ലടയനിന  യഭാത്ര  കൂടുതല്  സരക്ഷനിതമഭാക്കുനതനിനുലാം,
കുറകൃതലങ്ങള ഫലപ്രദമഭായനി  തടയനതനിനുലാം,  ലറയനില്കവ കപഭാലതീസയ്  ലറയനില്കവ
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ലപ്രഭാടക്ഷന  കഫഭാഴനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി  വനിവനിധ  സലാംഘടനകേലള  ഉളലപടുത്തനി
ലറയനില്കവ  കസഷനുകേളനിലുലാം,  ലടയനിനുകേളനിലുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള
നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത സ്ത്രതീകേളുലട സരക്ഷയഭായലാം കുടനികേളലക്കതനിലരയള അതനിക്രമങ്ങള
തടയനതനിനുലാം  മറയ്  നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനികേള  വകേലക്കഭാളനതനിനുലാം  എലഭാ
ലറയനില്കവ കസഷനുകേളനിലുലാം ജുവവനല് ഓഫതീസര്മഭാലരയലാം,  വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ്
ഉകദലഭാഗസലരയലാം  ഉളലപടുത്തനി  ജുവവനല്  യൂണനിറ്റുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം
ഇതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനയ്  കനഭാഡല് ഓഫതീസറഭായനി  DySP,
DCRB ലറയനില്കവയ്സനിലന നനിയമനിചനിട്ടുളതുമഭാണയ്. 

(സനി) സ്ത്രതീകേളക്കുലാം, കുടനികേളക്കുലമതനിലരയണഭാകുന ഏതയ് അതനിക്രമങ്ങളക്കുലാം
അടനിയന്തെര സഹഭായലാം ലഭനിക്കുനതനിനയ്  ലറയനില്കവ കപഭാലതീസയ്  സൂപ്രണനിലന്റെ ഓഫതീസമഭായനി
ബന്ധലപടുനതനിനയ്  ഒരു  ലറയനില്കവ  അലര്ടയ്  സനിസലാം  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളതുലാം  ഇതയ്
24 മണനിക്കൂറുലാം പ്രവര്ത്തനസജവമഭാണയ്. സ്ത്രതീകേളുലട സരക്ഷയഭായലാം കുടനികേളലക്കതനിലരയള
അതനിക്രമങ്ങള തടയനതനിനുലാം മറയ് നനിയമഭാനുസൃത നടപടനികേള വകേലക്കഭാളനതനിനുലാം എലഭാ
ലറയനില്കവ കസഷനുകേളനിലുലാം ജുവവനല് ഓഫതീസര്മഭാലരയലാം,  വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ്
ഉകദലഭാഗസലരയലാം ഉളലപടുത്തനി ജുവവനല് യൂണനിറ്റുകേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ഇടുക്കനിയനില് പടയഭൂമനിയനിലല മരങ്ങള മുറനിക്കുനതനിനയ് അനുമതനി
നനികഷധനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനലാം

18 (*318) ശതീ  .   എസയ്  .   രഭാകജേന്ദ്രന :
ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജേയരഭാജേന :
ശതീ  .   ലകേ  .   സകരഷയ് കുറുപയ് :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇടുക്കനിയനില്  പടയഭൂമനിയനില്  കേര്ഷകേര്  നട്ടുവളര്ത്തനിയ  മരങ്ങള
മുറനിക്കുനതനിനയ് അനുമതനി ലഭനിക്കഭാത്ത കേഭാരലലാം മുഖലമനനി വനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത ഉനതതല
കയഭാഗത്തനിലന്റെ ശദയനില് വനനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  തരലാം  മരലാം  മുറനിക്കുനതനിനഭാണയ്  മുനകേഭാലങ്ങളനില് അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുളലതനലാം ഇകപഭാള അനുമതനി നനികഷധനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനലമന്തെനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  പ്രസ്തുത  കയഭാഗലാം  വകേലക്കഭാണ  തതീരുമഭാനങ്ങള
എലന്തെലഭാമഭാലണനലാം  അതയ്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തെലഭാമഭാലണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന  ):

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  പുതുതഭായനി അനുമതനി നനികഷധനിക്കുന സഭാഹചേരലലാം ഉണഭായനിടനില.  മരലാം
മുറനിക്കുനതനിനുള  നനിബന്ധനകേള  ജേനകദ്രഭാഹപരമലഭാലതയലാം  പരനിസനിതനിക്കയ്  കകേഭാടലാം
തടഭാത്ത വനിധത്തനിലുലാം ക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനയ്  2005-ലല വൃക്ഷങ്ങള നട്ടുപനിടനിപനിക്കല്
കപ്രഭാതഭാഹന നനിയമത്തനില്  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  മഭാറങ്ങള വരുത്തുന കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാന
റവനമ്പ്യൂ-വനലാം വകുപ്പുകേലള ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  പതനിച്ചു കേനിടനിയ ഭൂമനിയനില് നനിലനനില്ക്കുന മരങ്ങള മുറനിച്ചുമഭാറ്റുനതനിലന
സലാംബന്ധനിചയ്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള  തടസങ്ങള  ജേനകദ്രഭാഹപരമലഭാലതയലാം  പരനിസനിതനിക്കയ്
കകേഭാടലാം തടഭാത്ത രതീതനിയനിലുലാം പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുവഭാന കയഭാഗത്തനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  

ഏലലാം കൃഷനി ഉകപക്ഷനിചയ് മറയ് കൃഷനികേള ലചേയനിട്ടുള ഭൂമനിക്കയ് മഭാത്രകമ സനി.എചയ്.ആറനില്
പടയലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള  എന  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  Kerala  Land  Assignment
(Regularisation of occupation of Forest Land prior to 1-1-1977) Special Rules 1993-
യലട ബന്ധലപട വകുപനില് കഭദഗതനി വരുത്തുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന കയഭാഗത്തനില്
തതീരുമഭാനനിച്ചു.

അവയവദഭാനലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന നടപടനി

19 (*319) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാനത്തയ് അവയവങ്ങള ലഭനിക്കുനതനിനയ് രജേനിസര് ലചേയ്യുനവരുലട

എണ്ണത്തനില് വര്ദനവണഭായനിട്ടുകണഭാ;
(ബനി)  അവയവദഭാതഭാക്കളുലട  എണ്ണത്തനില്  കുറവണഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്

അതനിനുള കേഭാരണങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാണയ്;
(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ചേനില  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  അവയവ

കേചവടലാം  നടക്കുനലവന  പ്രചേരണലാം,  മസനിഷ്കമരണലാം  സലാംഭവനിക്കുനവരുലട  അവയവങ്ങള
ദഭാനലാം ലചേയ്യുനതനില് നനിനലാം ബന്ധുക്കലള അകേറ്റുനതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉലണങനില്  ഇക്കഭാരലലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തനി
അവയവദഭാനത്തനിലന്റെ  മഹതസലാം  സമൂഹത്തനില്  എത്തനിക്കുനതനിനയ്  കൂടുതല്  ക്രതീയഭാത്മകേമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    വശലജേ
ടതീചര്  ): 

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി&ഡനി) ഇക്കഭാരലലാം  പരനികശഭാധനഭാ  വനികധയമഭാക്കുനതഭാണയ്.   എനനിരുനഭാലുലാം
ലപഭാതുസമൂഹത്തനില്  മരണഭാനന്തെര  അവയവദഭാനലത്തക്കുറനിച്ചുള  ആശങകേള
ദൂരതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  അവയവദഭാനത്തനിലന്റെ ആവശലകേത സലാംബന്ധനിചയ്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
നടത്തുനതനിനുമഭായനി ലസമനിനഭാറുകേള, ശനില്പശഭാലകേള, ലമഡനിക്കല്-പഭാരഭാലമഡനിക്കല്
സഭാഫനിനയ് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള എനനിവ നടത്തനിവരുന. മസനിഷ്ക മരണഭാനന്തെര
അവയവദഭാനലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുവഭാനഭായനി  പ്രശസ  സനിനനിമഭാതഭാരലാം  പത്മശതീ
കഡഭാ. കമഭാഹനലഭാലനിലന ഗുഡയ് വനില് അലാംബഭാസനിഡറഭായനി നനിയമനിക്കുകേയണഭായനി.

കസ്നേഹപൂര്വ്വലാം പദതനി

20 (*320) ശതീ  .   ലകേ  .   ലജേ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  അനഭാഥരഭായ  കുടനികേളക്കഭായനി  'കസ്നേഹപൂര്വ്വലാം'  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരമുള  കുടനികേളക്കയ്  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എലന്തെലഭാലാം
സഹഭായമഭാണയ് നല്കുനലതനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയലട  നനിര്വ്വഹണ  ഏജേനസനി  ഏതഭാലണനയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പദതനി കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപഭാക്കഭാനുലാം അര്ഹരഭായ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള
ലതരലഞ്ഞടുക്കുനതനിനുലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  സഹഭായ  സഹകേരണങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    വശലജേ
ടതീചര്  ): 

(എ) ഉണയ്.
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(ബനി) മഭാതഭാപനിതഭാക്കള ഇരുവരുലാം അഥവഭാ ഇവരനില് ഒരഭാള മരനിച്ചുകപഭാകുകേയലാം
ജേതീവനിചനിരനിക്കുനയഭാളക്കയ് സഭാമ്പത്തനികേ പരഭാധതീനതയഭാല് കുടനികേലള സലാംരക്ഷനിക്കഭാന
കേഴെനിയഭാത്ത അവസയനില് ഇത്തരലാം കുടനികേലള സസഭവനങ്ങളനില്/ബന്ധുഭവനങ്ങളനില്
തഭാമസനിപനിചയ്  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  നല്കേനി  സമൂഹത്തനിലന്റെ  മുഖലധഭാരയനികലയയ്  ലകേഭാണ്ടു
വരുനതനിനുള പ്രതനിമഭാസ ധനസഹഭായ പദതനിയഭാണനിതയ്. 

നഗര പ്രകദശങ്ങളനില് 27,375 രൂപയലാം ഗഭാമ പ്രകദശങ്ങളനില് 20,000 രൂപയലാം വലര
വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനമുള കുടുലാംബങ്ങളനിലല  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്  സഭാപനങ്ങളനില്
ഡനിഗനി/ലപ്രഭാഫഷണല്  ക്ലഭാസ്സുകേള  വലര  പഠനിക്കുന  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  ചുവലട
പറയന നനിരക്കനില് പ്രതനിമഭാസ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന:

1 മുതല് 5-ാം ക്ലഭാസ്സുവലര - 300 രൂപ 

6 മുതല് 10-ാം ക്ലഭാസ്സുവലര - 500 രൂപ 

+1 +2 ക്ലഭാസ്സുകേളനില് - 750 രൂപ 

ഡനിഗനി/ലപ്രഭാഫ. കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ് - 1,000 രൂപ 

ബന്ധലപട വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപന കമധഭാവനി മുകഖന ഓണവലനഭായനി അകപക്ഷകേള
സസതീകേരനിചയ്  ഓകരഭാ  അദലയന  വര്ഷത്തനിലുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന.
5  വയസനിനു തഭാലഴെയള കുടനികേളക്കയ് സഭാമൂഹലസരക്ഷഭാ മനിഷന എകനികേമ്പ്യൂടതീവയ് ഡയറകര്ക്കയ്
കനരനിടയ് അകപക്ഷ നല്കേഭാവനതഭാണയ്.

(സനി) കകേരള സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാമനിഷന.

(ഡനി)  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ബജേറനില്  20  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ബജേറയ്  വനിഹനിതത്തനിനുപുറലമ  അധനികേമഭായനി  കവണനിവരുന
തുകേ  കേലണത്തുനതയ്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന
വനിഹനിതത്തനില് നനിനമഭാണയ്.

കകേന്ദ്ര നയത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പദതനി ആസൂത്രണങ്ങളനില്
ലകേഭാണ്ടുവരഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന മഭാറങ്ങള

21 (*321) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷയ് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രലാം  പഞവല്സര  പദതനികേൾക്കയ്  പകേരമഭായനി  ആവനിഷ്കരനിക്കുന
പതനിനഞയ്  വർഷകത്തക്കുള  വനികേസന  പദതനികേൾ  അടങ്ങനിയ  ദർശനകരഖയലട
കേരടനിനയ്  നതീതനി  ആകയഭാഗനിലന്റെ  ആലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച  സഭാഹചേരലത്തനിൽ  പ്രസ്തുത



48       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  10, 2017

കരഖയനിൽ  കകേരളത്തനിലന്റെ  തഭാത്പരലങ്ങളുലാം  ആവശലങ്ങളുലാം  ഉൾലപടനിട്ടുളതഭായനി
ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;  ദർശനകരഖയനിൽ  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ആവശലങ്ങൾ
ഉൾലപടുത്തഭാൻ സസതീകേരനിച നടപടനികേൾ വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നതീതനി ആകയഭാഗനിലന്റെ കയഭാഗത്തനിൽ അടുത്ത ഏഴെയ് വർഷലത്ത ഇടക്കഭാല
പദതനിക്കുലാം  ആദല  മൂനവർഷലത്ത  കേർമ്മേ  പദതനിക്കുലാം  രൂപലാം  നലനിയ  സഭാഹചേരലത്തനിൽ
സലാംസഭാനലത്ത ആസൂത്രണ കബഭാർഡനിലന്റെ നനിലപഭാടുകേൾ  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഏതു
തരത്തനിലുള  മഭാറങ്ങളഭാണയ്  പദതനി  ആസൂത്രണങ്ങളനിൽ  ലകേഭാണ്ടുവരഭാൻ  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്;
ഇതനിനഭായനി ഒരു ലപഭാതുചേർച നടത്തുവഭാൻ ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന  ): 

(എ)  പഞവല്സര  പദതനികേളക്കയ്  പകേരമഭായനി  കകേന്ദ്രലാം  ആവനിഷ്കരനിക്കുന
15  വര്ഷകത്തയള  ദര്ശനകരഖയലട  കേരടയ്,  നതീതനി  ആകയഭാഗയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിവരനികേയഭാണയ്.
സസനിര  വനികേസന ലക്ഷലങ്ങളുലാം  (Sustainable  Development  Goals)  സഭാമൂഹല
ലക്ഷലങ്ങളുലാം (Social Goals) 15 ലകേഭാലത്തനിനുളളനില് കനടനിലയടുക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനിടഭാണയ്
ദര്ശനകരഖ, നതീതനി ആകയഭാഗയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുനതയ്.  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് 13-ാം
പഞവല്സര പദതനിയമഭായനി മുകനഭാട്ടുകപഭാകുവഭാന തതീരുമഭാനനിച സഭാഹചേരലത്തനില്
സലാംസഭാന  പഞവല്സര  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള  ലക്ഷലങ്ങള  നതീതനി  ആകയഭാഗനിലന
അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.   ദര്ശനകരഖയലട കേരടയ്   ലഭനിചതനിനുകശഷലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
തഭാല്പരലങ്ങളുലാം  ആവശലങ്ങളുലാം  അറനിയനിക്കുനതഭാണയ്.  ഇകപഭാള  പതനിനഞയ്  വര്ഷലത്ത
ദര്ശനകരഖയലട  ആദല  മൂന  വര്ഷലത്ത  ആക്ഷന  അജേണയലട  കേരടയ്  നതീതനി
ആകയഭാഗയ് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) 15  വര്ഷ ദര്ശനകരഖയലട ഭഭാഗമഭായനി വകേവരനികക്കണ ലക്ഷലങ്ങളക്കഭായനി 7
വര്ഷ സഭാറജേനിയലാം  3  വര്ഷ ആക്ഷന അജേണയലാം നതീതനി  ആകയഭാഗയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനി
വരനികേയഭാണയ്.  ഇതനില് 3 വര്ഷ ആക്ഷന അജേണയലട കേരടയ് 23-4-2017-ല് നടന
നതീതനി  ആകയഭാഗനിലന്റെ  ഗകവണനിലാംഗയ്  കേഇൗണസനിലനില്  സമര്പനിക്കുകേയണഭായനി.
പതനിനഭാലഭാലാം  ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷലന്റെ  അവകശഷനിക്കുന  കേഭാലയളവനില്  (2017-18
മുതല്  2019-20  വലര)  കകേന്ദ്രത്തനില്  സമഭാഹരനിക്കഭാനുള  വരുമഭാനവലാം  ലചേലവലാം
കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണയ്  സഭാമൂഹല  ലക്ഷലങ്ങള  വകേവരനിക്കുന  തരത്തനില്
ലചേലവനിനത്തനില് മഭാറങ്ങള വരുത്തഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.   ഇഇൗ കേരടനിലനക്കുറനിചയ്
നതീതനി ആകയഭാഗയ്  സലാംസഭാനങ്ങകളഭാടയ് അഭനിപ്രഭായലാം ആരഭാഞ്ഞനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇതയ്
പഠനിചതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  തഭാല്പരലങ്ങളുലാം  ആവശലങ്ങളുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി
ലകേഭാണ്ടുമഭാത്രകമ  ഇഇൗ  കേരടയ്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയള  എനളതഭാണയ്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിലപഭാടയ്.
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കകേരളത്തനിലല ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രനിയ നനിരക്കയ്

22 (*322) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജേഷയ് :
ശതീ  .   വനി  .   കജേഭായനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  ഹൃദയശസ്ത്രക്രനിയ  നനിരക്കയ്  രഭാജേലത്തനിലന്റെ  ഇതര
ഭഭാഗങ്ങളനിലുളതനികനക്കഭാള  വളലര  ഉയര്ന  കതഭാതനിലഭാലണന  വഭാര്ത്തയലട
നനിജേസനിതനി പരനികശഭാധനിചനിരുകനഭാ;

(ബനി)  ആനജേനികയഭാപ്ലെെഭാസനി  ചേനികേനിതയനില്  ലസന്റെനിലന്റെ  വനിലയനിലുലാം,  അതയ്
നനിയനണവനികധയമഭാകക്കണ  സഭാഹചേരലലാം  വനകപഭാള  ചേനികേനിതഭാനനിരക്കനിലുലാം  അമനിത
വര്ദന വരുത്തനി കരഭാഗനികേലള ചൂഷണലാം ലചേയ്യുനതയ് നനിയനനിക്കഭാനഭായനി ചേനികേനിതഭാ
പഭാകക്കജേയ് നനിരക്കയ് നനിശ്ചയനിക്കഭാന സഭാധലമഭാകുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ആനജേനികയഭാപ്ലെെഭാസനി  ചേനികേനിതയനില്  ലതഭാണ്ണൂറയ്  ശതമഭാനവലാം
സസകേഭാരല കമഖലയനിലഭാലണന സനിതനിക്കയ് മഭാറമുണഭാക്കഭാനഭായനി സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില് ഈ
രലാംഗത്തയ് ലസഷലഭാലനിറനി ചേനികേനിതഭാ സലാംവനിധഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി ലലകേലക്കഭാളകമഭാ? 

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    വശലജേ
ടതീചര്  ): 

(എ)  കകേരളത്തനിലല ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രനിയ നനിരക്കയ് ഏകേതീകൃതമഭായ രതീതനിയനിലല
ഇനയ്  നനിലനനില്ക്കുനതയ്.   അകേമ്പ്യൂടയ്  ഹഭാര്ടയ്  അറഭാക്കയ്  ഉണഭാകുന  കരഭാഗനികേളക്കയ്
കവണനിയള എമര്ജേനസനി ആനജേനികയഭാപ്ലെെഭാസനി നനിരക്കയ്  കകേരളത്തനില് മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങലള
അകപക്ഷനിചയ് കൂടുതലഭാണയ്.

(ബനി)  ആനജേനികയഭാപ്ലെെഭാസനിക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  ലസന്റെനിലന്റെ  വനിലയനില്
നനിയനണങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുവഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   സസകേഭാരല
ആശുപത്രനികേളുലട  ചേനികേനിതഭാനനിരക്കുകേളുലട  നനിയനണവലാം  ഏകേതീകേരണവലാം  ക്ലനിനനിക്കല്
എസഭാബനിലഷന്റെയ് ബനില് നടപനിലഭാക്കുനകതഭാലട സഭാധലമഭാകുനതഭാണയ്.

(സനി)  ആനജേനികയഭാപ്ലെെഭാസനി ചേനികേനിത സര്ക്കഭാര് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം
ആകരഭാഗല  വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള  രണയ്  ജേനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ലഭലമഭാണയ്.
ശതീചേനിത്തനിര  തനിരുനഭാള  ഇനസനിറമ്പ്യൂടയ്  ഓഫയ്  ലമഡനിക്കല്  സയനസയ്  ആന്റെയ്
ലടകകഭാളജേനിയനിലുലാം ആനജേനികയഭാപ്ലെെഭാസനി ഉളലപലടയള ഹൃദയശസ്ത്രക്രനിയ ലഭലമഭാണയ്.
എനഭാല്  വര്ദനിച്ചുവരുന  ഹൃകദ്രഭാഗനികേളുലട  എണ്ണത്തനിനയ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി
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സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില് ആനജേനികയഭാപ്ലെെഭാസനി ചേനികേനിതഭാ സഇൗകേരലങ്ങളുലട ദഇൗര്ലഭലലാം
കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണയ് സലാംസഭാന ആകരഭാഗല വകുപയ് കൂടുതല് സഭാപനങ്ങളനില്
കേഭാത്തയ് ലഭാബുകേള സജതീകേരനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ആര്ദ്രലാം
പദതനി  നനിലവനില്  വരുനകതഭാലട  കൂടുതല്  ആശുപത്രനികേളനില്  ലസഷലഭാലനിറനി
കസവനങ്ങള ഉറപ്പുവരുത്തഭാന സഭാധനിക്കുനതഭാണയ്.   തനിരുവനന്തെപുരലാം ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജേനില്  നനിലവനില്  ഉളതനിനുപുറകമ  രണഭാമലതഭാരു  കേഭാത്തയ്  ലഭാബയ്
സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  കകേഭാടയലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേനില് രണഭാമലതഭാരു കേഭാത്തയ് ലഭാബയ്
സഭാപനിക്കുവഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  എറണഭാകുളലാം, പഭാരനിപളനി എനതീ
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  തലന  കേഭാത്തയ്  ലഭാബയ്  തുടങ്ങഭാനുള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  തൃശ്ശൂര്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജേനില്  പുതനിയ  കേഭാത്തയ്
ലഭാബയ് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  എറണഭാകുളലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേനില് കേഭാര്ഡനികയഭാളജേനി
വനിഭഭാഗത്തനില് പുതനിയ തസനികേകേള സൃഷനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനലാം വകേലക്കഭാണനിട്ടുണയ്.

ലതഭാഴെനില്നഷ ഭതീതനിയനിലഭായ പ്രവഭാസനികേളുലട ആശങയകേറഭാന നടപടനി

23 (*323) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സകരഷയ് കുറുപയ് :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഇൗദനി  അകറബലയനില്  വഭാണനിജേല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  (കഷഭാപനിലാംഗയ്  മഭാള)
ലതഭാഴെനില്  തകദ്ദേശതീയര്ക്കു  മഭാത്രമഭായനി  പരനിമനിതലപടുത്തനിയതയ്  അവനിലട  പണനിലയടുക്കുന
പതനിനഭായനിരക്കണക്കനിനയ്  കകേരളതീയരുലട  മടക്കത്തനിനനിടയഭാക്കഭാന  സഭാധലതയള
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിരുകനഭാ;

(ബനി)  വലഭാപകേമഭായ കതഭാതനില് പ്രവഭാസനികേള മടകങ്ങണനിവരനികേയഭാലണങനില്
അവരുലട  പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി  ലചേയ്യഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  കേഭാരലങ്ങള  എലന്തെലഭാമഭാലണനയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലതഭാഴെനില്നഷ  ഭതീതനിയനിലഭായ  പ്രവഭാസനി  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  അശങയകേറഭാന
ഏതുതരത്തനില് ഇടലപടഭാന സഭാധലമഭാകുലമനയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന  ):

(എ) പരനികശഭാധനിചനിരുന.

(ബനി) ഗളഫയ് നഭാടുകേളനില് പ്രകതലകേനിചയ് സഇൗദനി അകറബലയനില് സസകദശനിവല്ക്കരണവലാം
എണ്ണയലട  വനിലക്കുറവലകേഭാണ്ടുണഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസന്ധനിയലാം  കേഭാരണലാം  പ്രവഭാസനി
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മലയഭാളനികേള കജേഭാലനി നഷലപടയ് തനിരനിലകേ എത്തുന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.
തഭാരതകമലന അവനിദഗ്ദ്ധ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലളയഭാണയ് ഇതയ് ബഭാധനിക്കുനതയ്.  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് ഇത്തരലാം പ്രവഭാസനി മലയഭാളനികേലള  സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി  സഭാധലമഭായ
എലഭാ  മുലനഭാരുക്കങ്ങളുലാം  ലചേയവരുനണയ്.  തനിരനിലകേ  എത്തനിയ  പ്രവഭാസനികേലള
പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി കനഭാര്ക്ക ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെയ് കപ്രഭാജേകയ് കഫഭാര് റനികടണ
എമനിഗന്റെയ്സയ്  (NDPREM)  എന പദതനിയണയ്.  ഇഇൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഇരുപതയ്
ലക്ഷലാം രൂപ വലര മുതല് മുടക്കയ് ആവശലമഭായനി വരുന സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ് പതനിനഞയ്
ശതമഭാനലാം  വലര  മൂലധന  സബ്സനിഡനിയലാം  ആദലലത്ത  നഭാലു  വര്ഷലാം  കലഭാണ
തനിരനിചടവനിനയ്  മൂനയ്  ശതമഭാനലാം  പലനിശ സബ്സനിഡനിയലാം  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത
സസയലാംലതഭാഴെനില്  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം,  പരനിശതീലനവലാം  നല്കേഭാന
ലസന്റെര്  കഫഭാര്  മഭാകനജുലമന്റെയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെനിലന  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
കൂടുതല് ബഭാങ്കുകേലളയലാം  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങലളയലാം  ഉളലപടുത്തനി ഇഇൗ പദതനി
വനിപുലതീകേരനിക്കഭാനുലാം കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  കജേഭാലനി നഷലപടയ് മടങ്ങനി വരുന പ്രവഭാസനികേളക്കയ് സഭാധലമഭായ എലഭാ
സഹഭായങ്ങളുലാം  ബന്ധലപട  രഭാജേലങ്ങളനിലല  ഇന്തെലന  എലാംബസനികേള  മുഖഭാന്തെനിരലാം
ലചേയ്യഭാനുലാം,  കൂടഭാലത  ആ  രഭാജേലലത്ത  കചേമ്പര്  ഓഫയ്  ലകേഭാകമഴയ്,  മറയ്  വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങള എനനിവയമഭായനി ആശയ വനിനനിമയലാം നടത്തനി മറയ്  സഭാപനങ്ങളനില്
അവര്ക്കയ്  കജേഭാലനി  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  സഭാധലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ് അഭലര്തനിക്കഭാവനതഭാണയ്.

പകേര്ചവലഭാധനികേള വലഭാപകേമഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാനുള മുനകേരുതല്

24 (*324) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എചയ്1 എന1  വവറസയ്  കരഭാഗബഭാധനിതരുലട  എണ്ണലാം  വര്ദനിച്ചു  വരുനതഭായള
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഇതനിലനതനിലര സസതീകേരനിച ജേഭാഗതഭാ നടപടനികേള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; മരുനയ് ലഭലത ഉറപഭാക്കഭാന സഭാധലമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലഡങനിപനനി തുടങ്ങനിയ പകേര്ച വലഭാധനികേള വലഭാപകേമഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന
സസതീകേരനിചനിട്ടുള മുനകേരുതല് നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാണയ്;

(സനി) മഴെക്കഭാല പൂര്വ ശുചേതീകേരണത്തനിനുകവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
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ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    വശലജേ
ടതീചര്  ): 

(എ) 2017  വര്ഷത്തനിലന്റെ തുടക്കത്തനില് ആദലലത്ത 2 മഭാസങ്ങളനില് ലതകക്ക
ഇന്തെലന  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  എചയ്1  എന1-ലന്റെ  ഒരു  കനരനിയ  വര്ദനവയ്
ശദയനില്ലപടതനിലന  തുടര്നയ്  എലഭാ  ജേനിലഭാ  ലമഡനിക്കല്  ആഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം  ജേഭാഗതഭാ
നനിര്കദ്ദേശലാം  കനരനിട്ടുലാം,  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങളനിലുമഭായനി  നല്കേനി.  ഇതനിനഭായനി  ജേനിലകേളനില്,
ജേനിലഭാ  പരലകവക്ഷണ  ഉകദലഭാഗസന്മേഭാലര  ചുമതലലപടുത്തനി.  ആകരഭാഗലവകുപയ്
ഡയറകര്  ഇഇൗ  കേഭാലയളവനില്  2  തവണകേളഭായനി  ജേനങ്ങളക്കുലാം  കഡഭാകര്മഭാര്ക്കുലാം
കവണനി  ജേഭാഗതഭാ  പത്രക്കുറനിപ്പുകേള  പുറലപടുവനിച്ചു.  സലാംസഭാനത്തയ്  വപ്രമറനി  ലഹല്ത്തയ്
ലസന്റെര്  മുതല്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജേയ്  വലര  ചേനികേനിതയയ്  ആവശലമഭായ  ഒസല്റഭാമനിവനിര്
(OSELTAMIVIR)  മരുനനിലന്റെ  ലഭലത  ഉറപഭാക്കഭാന  കവണനി  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
ലകേ.എലാം.എസയ്.സനി.എല്.  വഴെനിയലാം  ഉള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു.  ചേനികേനിത നടപനിലഭാക്കഭാന
കവണനിയള  ലമഡനിക്കല്  മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേള  എലഭാ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനില്  കൂലടയലാം  പുനര്വനിതരണലാം
നടത്തുകേയലാം  ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെയലാം  നഭാഷണല്  ലഹല്ത്തയ്  മനിഷലന്റെയലാം
ലവബ്വസറ്റുകേളനില്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം  ലചേയ.  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജേയ്  ആശുപത്രനി,
ജേനിലഭാ ആശുപത്രനി മുതലഭായ ചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ആവശലമഭായ സഇൗകേരലങ്ങള,
ലഎ.സനി.  കസവനങ്ങള,  ലവന്റെനികലറര്  ലഭലത  എനനിവ  ഉറപഭാക്കഭാന  ആകരഭാഗല-
വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലന  അറനിയനിക്കുകേയലാം  ജേനിലഭാ  ലമഡനിക്കല്  ആഫതീസര്മഭാലര
ചുമതലലപടുത്തുകേയലാം ലചേയ.  കരഭാഗത്തനിലന്റെ സനിതനി നനിലവഭാരവലാം സലാംസഭാനലത്ത
അവസയലാം  വദനലാംദനിനമഭായനി  വനിലയനിരുത്തഭാന  കവണ  അധനികേ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പരനിഗണനിക്കഭാനുലാം എചയ്1 എന1 സലാംസഭാന കേണകടഭാള റൂലാം ദനിവസവലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന. 

ഗര്ഭനിണനികേളക്കുള  പ്രകതലകേ  വഹറനിസ്കയ്  പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണയ്  അവലര
ആഴ്ചയനില്  3  തവണ  അവരുലട  ആകരഭാഗലലാം  വനിലയനിരുത്തഭാനുലാം  കവണനിവനഭാല്
അടനിയന്തെര ചേനികേനിത നല്കേഭാനുലാം ജേനിലഭാ  ലമഡനിക്കല് ആഫതീസര്മഭാര്ക്കയ്  പ്രകതലകേ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഇതനിനു പുറകമ നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

ജേനങ്ങളക്കുള  സലാംശയനനിവഭാരണത്തനിനുലാം കസവന  സഹഭായങ്ങളക്കുലാം  കവണനി
"ദനിശ"  എന  24  മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ആകരഭാഗലവകുപയ്  കകേഭാള  ലസന്റെര്
(0471-2552056  അലലങനില്  1056  കടഭാളഫ്രതീ)  വഴെനി സലാംവനിധഭാനങ്ങള നനിലവനില്
വരുത്തനി. 

എചയ്1  എന1  ചേനികേനിത  നല്കേഭാന  ആവശലമുള  പരനിശതീലനലാം  കഡഭാകര്മഭാര്ക്കയ്
ജേനിലഭാ  ലമഡനിക്കല് ആഫതീസര് തലത്തനിലുലാം പരനിഭഭാന്തെനി കൂടഭാലത കേഭാരലക്ഷമമഭായനി ഇഇൗ
അവസ  കനരനിടഭാന  ആവശലമഭായ  അറനിവയ്  ജേനങ്ങളക്കയ്  നല്കേഭാന  ടനി.വനി.,
കറഡനികയഭാ,  പത്രമഭാധലമങ്ങളനില്  കൂടനിയള  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം
നടത്തനിവരുന. വഭാകനിന വഭാങ്ങുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതയ് എചയ്1
എന1 കൂടുതല് വരുവഭാന സഭാഹചേരലമുളവര്ക്കയ് നല്കുനതനിനുള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം
സജതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി&സനി) പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം  നനിയനണത്തനിനുലാം  ഓകരഭാ
ജേനിലകേളനിലലയലാം പ്രകതലകേതകേളുലാം ആവശലങ്ങളുലാം അടനിസഭാനലപടുത്തനി ഒരു വഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേ
പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കനി സമയബന്ധനിതമഭായ നടപഭാക്കനി വരുന. മഴെക്കഭാലലാം തുടങ്ങുനതനിനയ് മുകമ്പ
തലന  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങകളയലാം  ശുചേനിതസമനിഷകനയലാം  ഇതര  വകുപ്പുകേകളയലാം
ഒലത്തഭാരുമനിപനിചയ്  മഴെക്കഭാലപൂര്വ്വ  ശുചേതീകേരണവലാം  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ,  കബഭാധവല്ക്കരണ
കേലഭാലമ്പയനിനുകേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  തന്മൂലലാം  പകേര്ചവലഭാധനികേള  വരഭാനുള
സഭാഹചേരലലാം  ഒരളവവലര  നനിയനനിക്കഭാനുലാം  സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  ആശുപത്രനികേളനില്
ആവശലത്തനിനയ്  കഡഭാകര്മഭാരുകടയലാം  മറയ്  ഉകദലഭാഗസരുലടയലാം,  മരുനനിലന്റെയലാം
കരഭാഗനനിയനണത്തനിനുള  സഭാധനസഭാമഗനികേളുലട  ലഭലത  ഉറപയ്  വരുത്തഭാനഭായനി
ജേനിലഭാ  ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   പകേര്ചവലഭാധനി
പ്രതനികരഭാധ  നനിയനണ  പരനിപഭാടനി  2017-ലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട
ഏകകേഭാപനലാം സലാംബന്ധനിചയ് ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിയലട അദലക്ഷതയനില് 6-3-2017 -ല്
കയഭാഗലാം  കചേര്നയ്  ഓകരഭാ  വകുപ്പുലാം  സസതീകേരനികക്കണ  നടപടനികേള  സലാംബന്ധനിച
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

ജേനവമത്രനി കപഭാലതീസനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

25  (*325) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    കറഭാജേനി  എലാം  .    കജേഭാണ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജേനലലമത്രനി  കപഭാലതീസനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  അഴെനിമതനി ലചേറുക്കല്,  തുലല പരനിഗണന ലഭലത,  നതീതനി ഉറപഭാക്കല്,  മകതതര
സലാംരക്ഷണ ഇടലപടല് എനനിവ കൂടനി  ജേനലലമത്രനി കപഭാലതീസനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  നനിയമ  വനിരുദ കേഭാരലങ്ങളനില് ഏര്ലപടുനവര്ക്കയ്  നനിയമ  കബഭാധവത്ക്കരണലാം
നല്കുന കേഭാരലത്തനില് ഇഇൗ സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകമഭാ? 

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന): 

(എ)  ഉണയ്.  ജേനവമത്രനി  കപഭാലതീസയ്  പദതനിയലട  ഗുണഫലങ്ങള  ടഭാറ
ഇനസനിറമ്പ്യൂടയ്  ഓഫയ്  കസഭാഷലല് സയനസയ്  (TISS),  രഭാജേഗനിരനി  കകേഭാകളജേയ്  ഓഫയ്  കസഭാഷലല്
സയനസയ്, ലകേ.പനി.എലാം.ജേനി. എനതീ സഭാപനങ്ങള വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത
വലക്തനികേളുലാം  പഠനങ്ങള  നടത്തനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത
വനിലയനിരുത്തലുകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില് ജേനവമത്രനി കപഭാലതീസനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം
കകേരളത്തനിലല മുഴുവന കപഭാലതീസയ്  കസഷനനികലയലാം വലഭാപനിപനിചനിട്ടുണയ്.  ജേനവമത്രനി
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സരക്ഷഭാ പദതനി എനതയ് നനിയമപരനിപഭാലനത്തനിനുലാം ക്രമസമഭാധഭാനപഭാലനത്തനിനുലാം
പൂര്ണ്ണമഭായനി  ജേനങ്ങലള  പലങടുപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള  കപഭാലതീസനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനമഭാണയ്.
തന്മൂലലാം  ജേനങ്ങളക്കയ്  കപഭാലതീസനികനഭാടുള  മകനഭാഭഭാവത്തനിനയ്  ഗുണപരമഭായ  മഭാറലാം
വനനിട്ടുണയ്.  ജേനവമത്രനി  കപഭാലതീസനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായള  ഭവനസന്ദര്ശനവലാം  ജേനവമത്രനി
സരക്ഷഭാ സമനിതനിയലാം ജേനങ്ങളുലട പ്രശ്നങ്ങളനികലയലാം ആവലഭാതനികേളനികലയലാം കനരനിടയ്
ഇറങ്ങനി  ലചേലഭാന  സഹഭായനിക്കുനണയ്.  വനിവനിധ  ബതീറ്റുകേളനികലയയ്  ബതീറയ്  ഓഫതീസര്മഭാരുലാം
അസനിസന്റെയ്  ബതീറയ്  ഓഫതീസര്മഭാരുലാം  സന്ദര്ശനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലാം  വനിശദവനിവരങ്ങളുലാം
ലഭലമഭാക്കുനണയ്.  കപഭാലതീസയ് കസഷനുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചു സഭാലാംസ്കഭാരനികേ സഭാമൂഹനികേ
വനിദലഭാഭലഭാസ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  ലമഡനിക്കല്  കേലഭാമകേളുലാം  രക്ത  ഗ്രൂപയ്  നനിര്ണ്ണയ
കേലഭാമകേളുലാം നടത്തുകേവഴെനി ആകരഭാഗലരലാംഗത്തുലാം കപഭാലതീസയ് ഇടലപടുനണയ്.  കൂടഭാലത
മദലമയക്കുമരുനനിലനതനിലരയള കബഭാധവത്കേരണ ലസമനിനഭാറുകേള,  ലഹരനിവനിരുദ
കേഭാവല്ക്കൂടലാം കപഭാലലയള പദതനികേള, ടഭാഫനികേയ് കബഭാധവത്കേരണ പരനിപഭാടനികേള
തുടങ്ങനിയവയനിലൂലട  ജേനങ്ങലള  പലങടുപനിച്ചുലാം  അവരുലട  വനിശസഭാസലാം  ആര്ജനിച്ചുലാം
ജേനവമത്രനി കപഭാലതീസയ് സലാംവനിധഭാനലാം കൂടുതല് ലമചലപട രതീതനിയനില് നടനവരുന.

(ബനി)  അഴെനിമതനി  ലചേറുക്കല്,  തുലല  പരനിഗണന  ലഭലത,  നതീതനി  ഉറപഭാക്കല്,
മകതതര  സലാംരക്ഷണ  ഇടലപടല്  എനനിവലയലഭാലാം  ഇകപഭാള  തലന  ജേനവമത്രനി
കപഭാലതീസനിലന്റെ ലക്ഷലങ്ങളനില് ഉളലപടുനണയ്.

(സനി)  സമൂഹത്തനില്  ഉണഭാകുന  കുറകൃതലങ്ങളുലാം  മറയ് ദുഷനിച  പ്രവണതകേളുലാം
ജേനങ്ങളുലട  കൂടനി  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  തടയനതനിനുള  ശമലാം  ജേനവമത്രനി  കപഭാലതീസയ്
നടത്തുനണയ്.  കുറകൃതലങ്ങള ഉണഭാകേഭാന സഭാധലതയള പ്രകദശങ്ങളനില് ബതീറ്റുകേള
കൃതലമഭായനി  കപഭാവകേയലാം  സരക്ഷ  സമനിതനി  കയഭാഗങ്ങള  കൂടനി  നനിയമവനിരുദ  കേഭാരലങ്ങളനില്
ഏര്ലപടഭാല്  ഉണഭാകുന  ഭക്ഷലവനിഷലത്തനിലനപറനിയലാം  ജേനങ്ങളക്കയ്
കബഭാധവത്കേരണലാം നല്കുന പരനിപഭാടനികേള കൂടുതല് ഉഇൗര്ജനിതലപടുത്തനിവരുന.

പ്രവഭാസനി മലയഭാളനികേലള പുനരധനിവസനിപനിക്കഭാന നടപടനി

26 (*326) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .   കജേഭാര്ജേയ് എലാം  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന :
ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജേഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗളഫയ്  നഭാടുകേളനില്  ലതഭാഴെനില്  ലചേയ വരുന  പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേള
ആകഗഭാളമഭാന്ദലത്തനിലന്റെയലാം  കദശസഭാല്ക്കരണത്തനിലന്റെയലാം  ഫലമഭായനി  ലതഭാഴെനില്
സരക്ഷനിതതസമനിലഭാലത കേഷലപടുനതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  മടകങ്ങണനിവരുന  പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേലള  പുനരധനി
വസനിപനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി) ലതഭാഴെനില് നഷലപടയ് തനിരനിലചത്തുനവര്ക്കയ് അനുകയഭാജേലമഭായ ലതഭാഴെനില്
കേലണത്തഭാന എലന്തെലഭാലാം നനിലയനില് സഹഭായലാം നല്കേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന; വഭായകേള
ഉളലപലടയള  പുനരധനിവഭാസ  പദതനികേള  വനിപുലലപടുത്തഭാന  ബഭാങയ്  അധനികൃതരുമഭായനി
ചേര്ച  നടത്തുകമഭാ;  വലക്തനിപരമഭായലാം  കൂടഭായകയഭാലടയമുള  സലാംരലാംഭങ്ങള  ശക്തനിലപടുത്തഭാന
സര്ക്കഭാര് നല്കേഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന സഹഭായങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന  ): 
(എ)  ഗളഫയ്  നഭാടുകേളനിലല  സസകദശനിവല്ക്കരണലാം,  ആകഗഭാളമഭാന്ദലലാം  എനനിവയലട

ഫലമഭായനി നനിരവധനി പ്രവഭാസനി കകേരളതീയര് ലതഭാഴെനില് നഷലപടയ് തനിരനിലകേലയത്തുന
സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  മടങ്ങനിവരുന  പ്രവഭാസനികേളുലട  പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
നടപനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുന പദതനിയഭാണയ്  കനഭാര്ക്ക ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെയ്  കപ്രഭാജേകയ് കഫഭാര്
റനികടണ  എമനിഗന്റെയ്സയ്  (NDPREM).  ഇവലര  പ്രകതലകേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി  പരനിഗണനിചയ്
സര്ക്കഭാര്  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണയ്  സസയലാംലതഭാഴെനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള  വകേത്തഭാങ്ങയ്  നല്കുകേയഭാണയ്  ഇഇൗ  പദതനിയലട  ലക്ഷലലാം.
ചുരുങ്ങനിയതയ്  രണ്ടു  വര്ഷലമങനിലുലാം  വനികദശത്തു  കജേഭാലനി  ലചേയതനിനുകശഷലാം  സനിരമഭായനി
നഭാടനില്  മടങ്ങനിലയത്തനിയ  പ്രവഭാസനികേലളയലാം  അത്തരലാം  പ്രവഭാസനികേള  കചേര്നയ്
രൂപതീകേരനിച കേമ്പനനി, ടസയ്, ലസഭാവസറനി തുടങ്ങനിയവലയയമഭാണയ് ഇഇൗ പദതനിയലട
ആനുകൂലലത്തനിനയ് പരനിഗണനിക്കുനതയ്.  പരമഭാവധനി 20 ലക്ഷലാം രൂപ അടങല് മൂലധന
ലചേലവയ് വരുന പദതനികേളക്കയ്  15%  മൂലധന സബ്സനിഡനിയലാം ആദല നഭാലുവര്ഷലാം
3% പലനിശ സബ്സനിഡനിയലാം നല്കേനി ബഭാങയ് വഭായ ലഭലമഭാക്കുനതഭാണയ് ഇഇൗ പദതനി.
കനഭാര്ക്ക റൂട്സലാം കേഭാനറഭാ ബഭാങയ്, സഇൗത്തയ് ഇന്തെലന ബഭാങയ്, യൂണനിയന ബഭാങയ്, കസറയ്
ബഭാങയ്  ഓഫയ് ഇന്തെല എനതീ ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി ഒപ്പുവയലപട ധഭാരണഭാപത്രലാം പ്രകേഭാരലാം
റനിസര്വയ്  ബഭാങനിലന്റെ  വലവസകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  പരമഭാവധനി  പലനിശ  ഇളവ
നല്കേനിയഭാണയ് ഇഇൗ പദതനി നടപഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതയ്.

(സനി)  പ്രവഭാസനി  പുനരധനിവഭാസ പദതനി  വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വപ്രമറനി അഗനിക്കളചറല് ലസഭാവസറനികേള,  കകേരള പനിനഭാക്ക വനിഭഭാഗ വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന, കകേരള സലാംസഭാന നമ്പ്യൂനപക്ഷ വനികേസന ധനകേഭാരല കകേഭാര്പകറഷന
എനനിവയമഭായനി സഹകേരനിക്കുനതനിനുള സഭാധലതകേള ആരഭാഞവരുന.  കൂടഭാലത
സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലുള ലസന്റെര് കഫഭാര് മഭാകനജേയ് ലമന്റെയ് ലഡവലപ്ലമന്റെയ് എന
സഭാപനവമഭായനി  സഹകേരനിചയ്,  തനിരനിച്ചുവരുന  പ്രവഭാസനികേളക്കയ്  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്
ഹ്രസസകേഭാല  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  ലചേറുകേനിട  സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങഭാകനഭാ  സസയലാം
ലതഭാഴെനില് ലചേയയ് വരുമഭാനലാം കേലണത്തഭാകനഭാ ഉള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.
തഭാലഴെപറയന  കസവനങ്ങളഭാണയ്  ലസന്റെര്  കഫഭാര്  മഭാകനജേയ് ലമന്റെയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്
മുകഖന ലചേയ്യഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.
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1. അകപക്ഷകേര്ക്കയ്  സലാംരലാംഭകേ  കമഖലയനില്  വലക്തമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേ.

2. കപ്രഭാജേകയ് റനികപഭാര്ട്ടുകേള തയ്യഭാറഭാക്കുകേ.

3. കപ്രഭാജേകയ്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ബഭാങ്കുകേളക്കയ്  സസതീകേഭാരലമഭാകുന  തരത്തനില്
വനിശകേലനലാം നടത്തുകേ.

4. അകപക്ഷകേര്ക്കയ്  സലാംരലാംഭലാം  തുടങ്ങുനതനിനുകവണ  വനിവനിധ
നടപടനിക്രമങ്ങലളക്കുറനിച്ചുള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേ.

ആകരഭാഗലരലാംഗത്തയ് ലഎകേലരഭാഷ്ട്രസഭഭാ മഭാര്ഗ്ഗകരഖയയ് അനുസൃതമഭായനി
വകേവരനികക്കണ കനടങ്ങള 

27 (*327) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ് :
ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ് :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗലരലാംഗത്തയ്  ലഎകേലരഭാഷ്ട്രസഭഭാ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖയയ്  അനുസൃതമഭായനി
2020-ഓലട  സലാംസഭാനലാം  വകേവരനികക്കണ  കനടങ്ങളനില്  മുഖലമഭായവ  എലന്തെലഭാലമനയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സസനിര  വനികേസനലക്ഷലലാം  കനടുനതനിനഭായനി  വനിവനിധ  തലങ്ങളനില്
നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന ഇടലപടലുകേള എലന്തെഭാലക്കയഭാണയ്;

(സനി)  മഭാതൃ-ശനിശു  മരണങ്ങള  കുറയനതനിനുലാം  ശഭാരതീരനികേ  ആകരഭാഗലത്തനികനഭാലടഭാപലാം
മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന കേഭാരലങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    വശലജേ
ടതീചര്  ):

(എ) ഓകരഭാ കമഖലയനിലുലാം വകേവരനികക്കണ ലക്ഷലങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കുഷ്ഠകരഭാഗലാം  :

1. കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ജേനിലഭാ  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  കുഷ്ഠ
കരഭാഗത്തനിലന്റെ പ്രഭാചുരലലാം (prevalence)<0.1 ആക്കുകേ.

2. കുടനികേളനില്  കേണ്ടുവരുന  കുഷ്ഠകരഭാഗലാം  1.17/മനിലലനനില്നനിനലാം
<0.6% മനിലലനഭാക്കനി കുറയകേ.  
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ലനിലാംഫഭാറനികേയ് വഫകലറനിയഭാസനിസയ്  :

കകേരളത്തനിലല എലഭാ ജേനിലകേളനിലുലാം mf പ്രഭാചുരലലാം  1%-ല് തഭാലഴെയഭാക്കുകേ.

ക്ഷയകരഭാഗലാം  :

2020-ഓലട  ക്ഷയകരഭാഗലാം  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ഇലഭാതഭാക്കനി  ചേനികേനിത
സഭാര്വ്വത്രനികേമഭായനി സഇൗജേനലമഭാക്കുകേ.

മലമ്പനനി  :

2020-ഓടുകൂടനി  തകദ്ദേശതീയ മലമ്പനനി  കകേരളത്തനില്നനിനലാം  പൂര്ണ്ണമഭായലാം
ഇലഭായ ലചേയ്യുകേയലാം  2018-ഓലട മലമ്പനനി മൂലമുള മരണലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുമഭാണയ്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതയ്.

ജേതീവനിതവശലതീ കരഭാഗങ്ങളനില് വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി മുകനഭാട്ടുവച സൂചേനികേകേള  :

മുപതയ്  വയസനിനു മുകേളനിലുളവരുലട ഉയര്ന രക്തഭാദനി സമ്മേര്ദ്ദേത്തനിലന്റെ
പ്രഭാചുരലലാം  നനിലവനില്  30-40%  ആണയ്.  2020-ലുലാം  ഇഇൗ  നനിരക്കയ്
നനിലനനിര്ത്തുകേ. 

മുപതയ്  വയസനിനു  മുകേളനിലുളവരുലട  പ്രകമഹകരഭാഗത്തനിലന്റെ  പ്രഭാചുരലലാം
നനിലവനില് 18-20% ആണയ്.  2020-ലുലാം ഇഇൗ നനിരക്കയ് നനിലനനിര്ത്തുകേ. 

മദലത്തനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  നനിലവനിലല  നനിരക്കനില്നനിനലാം  5%  കുറയകേ.
ഉപനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  നനിലവനിലല  നനിരക്കനില്നനിനലാം  10%  കുറയകേ.
പുകേയനിലയലട ഉപകയഭാഗലാം നനിലവനിലല നനിരക്കനില്നനിനലാം 30% കുറയകേ.
ഹൃദയഭാഘഭാതലാം തടയവഭാനുള ചേനികേനിതഭാ സഇൗകേരലങ്ങളുലട ലഭലത 50%
വര്ദനിപനിക്കുകേ.  സലാംസഭാനത്തയ് 80% സഭാപനങ്ങളനിലലങനിലുലാം ജേതീവനിത
വശലതീകരഭാഗങ്ങള ചേനികേനിതനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ മരുനലാം അനുബന്ധ
സഇൗകേരലങ്ങളുലാം ഉറപ്പുവരുത്തണലാം.  വനിറകേയ് തുടങ്ങനിയ ഖരഇന്ധനങ്ങളുലട
നനിലവനിലല ഉപകയഭാഗത്തനില് നനിനലാം 50% കുറയകേ. പഴെലാം, പചക്കറനികേള
ആവശലത്തനിനയ് കേഴെനിക്കുന ആളുകേളുലട എണ്ണലാം 20% വര്ദനിപനിക്കുകേ.

മഭാനസനികേഭാകരഭാഗലലാം  :

വനിദലഭാര്ഥനികേളനിലല വവകേഭാരനികേ പ്രശ്നങ്ങളുലാം ലപരുമഭാറ  വവകേലലങ്ങളുലാം
20-30%-ല് നനിനലാം 10% ആക്കനി കുറയകേ.

ദന്തെഭാകരഭാഗലലാം  :

6  മുതല്  12  വയസ്സുവലര  പ്രഭായമുള  കുടനികേളനില്  ദന്തെക്ഷയത്തനിലന്റെ
പ്രഭാചുരലലാം  നനിലവനിലുള  നനിരക്കഭായ  45-55%-ല്  നനിനലാം  35-45%
ആക്കുകേയലാം നനിലവനിലുള ശരഭാശരനി DMFT (Decayed Missing Filled
Tooth) ആയ 3 നനിലനനിര്ത്തുകേ.

35-40-നുലാം  ഇടയനില്  പ്രഭായമുളവര്ക്കനിടയനിലല  കമഭാണകരഭാഗങ്ങളുലട
നനിരക്കയ് നനിലവനിലല നനിരക്കഭായ 50%-ല് നനിനലാം 40% ആയനി കുറയകേ.
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ആല്ക്കകഹഭാള  :

അപകേടകേരമഭായ രതീതനിയനില് മദലപനിക്കുനവരുലട ശതമഭാനലാം 10% ആയനി
കുറയകേ.

കേഭാനസര്  :

പുരുഷനമഭാരനിലല പുകേവലനി  20%-ല് തഭാലഴെയഭാക്കനി കുറയകേ.  പുകേയനില
ചേവയനതയ് സ്ത്രതീകേളനിലുലാം പുരുഷനമഭാരനിലുലാം നനിലവനിലുളതനിലന്റെ 5% ആയനി
കുറയകേ.  കേലഭാനസര്  ചേനികേനിതയയ്  കവണനിവരുന  ഭതീമമഭായ  ചേനികേനിതഭാ
ലചേലവയ് 15% കുറയകേ.

കനത്ര ആകരഭാഗലലാം  :

ചേനികേനിത  ലഭനിക്കഭാലത  റനിഫ്രഭാകതീവയ്  എറര്  ലകേഭാണ്ടുണഭാകുന  അന്ധത
25%  ആയലാം  തനിമനിരലാം  മൂലമുണഭാകുന  അന്ധത,  ഡയബറനികേയ്  ലററനികനഭാപതനി
എനനിവ മൂലമുണഭാകുന അന്ധത ഇവയലട 25% ആയനി കുറയകേ.

(ബനി)  സലാംസഭാന  പദതനി  വനിഹനിതലാം  വഴെനിയലാം,  വനിവനിധ  ആകരഭാഗല  പരനിപഭാടനികേളുലട
ഭഭാഗമഭായലാം  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ആകരഭാഗലമനിഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വഴെനിയലാം
നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.   തഭാലഴെത്തടനില്  ആകരഭാഗലലത്ത  നനിര്ണ്ണയനിക്കുന
സഭാമൂഹനികേ പ്രതനിബന്ധങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം വനിവനിധ കമഖലകേളുലട ഒത്തുകചേര്ന
പങഭാളനിത്തത്തനിനുമഭായനി  ആകരഭാഗലരലാംഗത്തയ്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
പങഭാളനിത്തലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതനുസരനിച്ചുള  പ്രവര്ത്തന  പരനിപഭാടനികേള
വനികകേന്ദ്രതീകൃത  ആസൂത്രണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലചേയവരുന.  ആര്ദ്രലാം  മനിഷലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ജേനില/തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനികേളനില്  ലസഷലഭാലനിറനി,  സൂപര്  ലസഷലഭാലനിറനി
ആരലാംഭനിക്കുന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  സസനിര  വനികേസന  ലക്ഷലങ്ങള  ആര്ജനിക്കുനതനിനയ്
സഹഭായകേമഭാകുനതഭാണയ്. 

വനിവനിധ  പകേര്ചവലഭാധനി  നനിയനണ  ലക്ഷലങ്ങള  ആര്ജനി  ക്കുനതനിനുള
പ്രവര്ത്തന  പരനിപഭാടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.   ജേതീവനിതവശലതീകരഭാഗ  നനിയനണ
പരനിപഭാടനികേളക്കയ് കൂടുതല് ഉഇൗനല് നല്കേനിലക്കഭാണയ് പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കമഖലലയ
ശക്തനിലപടുത്തഭാനുള പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് രൂപലാം ലകേഭാടുത്തുവരുന.

(സനി)  മഭാതൃമരണങ്ങള/ശനിശുമരണ നനിരക്കയ്  കുറയനതനിനയ്  രണ്ടു പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

മഭാതൃമരണ നനിരക്കയ് കുറയനതനിനുള പദതനി  :

മഭാതൃമരണങ്ങളുലട കേഭാരണങ്ങള കേണ്ടുപനിടനിക്കുനതനിനഭായനി കകേഭാണഫനിഡനഷലല്
ലമകറണല് ലഡത്തയ് ഓഡനിറയ് (Confidential Maternal Death Audit)
നടപനിലഭാക്കനി.
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ആകരഭാഗല  കുടുലാംബകക്ഷമ  വകുപ്പുലാം  ആകരഭാഗല  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുലാം  KFOG
(കകേരള ലഫഡകറഷന ഓഫയ് ഒബ്റടനികയ് ആന്റെയ് വഗനകക്കഭാളജേനി)-യലട
സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.   
ഇഇൗ  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  മഭാതൃമരണ  നനിരക്കയ്  കുറയനതനിനഭായനി
കേസഭാളനിറനി  സഭാനകഡര്ഡയ്  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടുന  ആശുപത്രനികേളനില്
നടപനിലഭാക്കനി.  
ശനിശുമരണ നനിരക്കയ് കുറയനതനിനുള നടപടനികേള  :
നവജേഭാത  ശനിശുക്കളുലട  ചേനികേനിതയഭായനി  SNCU  (ലസഷലല്  നമ്പ്യൂകബഭാണ
ലകേയര്  യൂണനിറയ്)  NBSU (നമ്പ്യൂകബഭാണ ലസബനിവലകസഷന യൂണനിറയ്)
തുടങ്ങനിയവ ആരലാംഭനിച്ചു.  
പ്രസവലാം  നടക്കുന എലഭാ ആശുപത്രനികേളനിലുലാം   NBCC (നമ്പ്യൂകബഭാണ
ലകേയര്  കകേഭാര്ണര്) സഭാപനിച്ചു.
ശനിശുമരണ  നനിരക്കയ്  കുറയനതനിനഭായനി  കേസഭാളനിറനി  സഭാനകഡര്ഡയ്
രൂപലപടുത്തനി. 
കഡഭാകര്മഭാര്,  കനഴയ്,  മറയ്  ജേതീവനക്കഭാര്  എനനിവര്ക്കയ്  പരനിശതീലനലാം
നല്കുനതഭാണയ്.  
ശനിശുമരണത്തനിലന്റെ  കേഭാരണങ്ങള  കേലണത്തനി  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനതനിനഭായനി  ഇനഫന്റെയ്  ലഡത്തയ്  ഓഡനിറയ്  വനിപുലമഭായനി
നടപഭാക്കുനതഭാണയ്.
നവജേഭാത  ശനിശുക്കളക്കയ്  ലമറകബഭാളനികേയ്  ഡനിസതീസയ്  (metabolic  disease)
കനരലത്ത  കേണ്ടുപനിടനിചയ്  ചേനികേനിത  നല്കുനതനിനഭായനി  നമ്പ്യൂകബഭാണ
സതീനനിലാംഗയ് (New Born Screening) കപ്രഭാഗഭാലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
എലഭാ  കുടനികേളക്കുലാം  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയ്പുകേള  നല്കുനതനിനുള
പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണത്തനിനുകവണനി  തഭാലഴെപറയന  പദതനികേളഭാണയ്
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്:
1. കുടനികേളനിലല  ലപരുമഭാറ  വവകേഭാരനികേ  പ്രശ്നങ്ങള  കനരലത്ത

കേലണത്തനി പരനിഹരനിക്കുകേ.
2. വനിഷഭാദകരഭാഗ ചേനികേനിത  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല തലത്തനില്  തലന

നടപനില് വരുത്തുകേ.
3. ആത്മഹതല നനിരക്കയ് കുറയകേ.
4. മഭാനസനികേ കരഭാഗമുളവര്ലക്കലഭാലാം ചേനികേനിത ലഭലമഭാക്കുകേ.

5. മഭാനസനികേ കരഭാഗനികേളക്കയ് സഭാമൂഹനികേഭാധനിഷ്ഠനിത പുനരധനിവഭാസലാം.
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ആയൂര്കവദ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രലാം

28 (*328) ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജേതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ആയഷയ്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  ആയൂര്കവദ  ഗകവഷണ
കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  കകേന്ദ്രലത്ത  കലഭാകകേഭാത്തര  സഭാപനമഭാക്കുനതനിനയ്  എലന്തെഭാലക്ക
പദതനികേളഭാണയ് ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുളതയ്;

(സനി) ആയൂര്കവദത്തനില് സലാംസഭാനത്തനിനുള കമല്കക്കഭായ ശക്തനിലപടുത്തുന
രതീതനിയനില് ഗകവഷണ കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുവഭാനുള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    വശലജേ
ടതീചര്  ):

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  2016-17-ലല  ബജേറനില്  ഇഇൗ  പദതനിക്കുകവണനി  ആയൂര്കവദ   ലമഡനിക്കല്
വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനയ്  അനുവദനിച  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  നടത്തനിപയ്  ഏജേനസനിയഭായ
നഭാഷണല് ആയഷയ് മനിഷനയ് വകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  അകതഭാലടഭാപലാം ഇഇൗ പദതനിയലട
കപ്രഭാജേകയ്  റനികപഭാര്ടയ്  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനഭായനി  ശതീ.  കകേശകവന്ദ്ര  കുമഭാര്,  ലഎ.എ.എസയ്.,
അദലക്ഷനഭായള  11  അലാംഗ വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിലയ ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുമുണയ്.  പ്രസ്തുത
സമനിതനി പ്രഭാഥമനികേ റനികപഭാര്ടയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  വനിശദമഭായ കപ്രഭാജേകയ് റനികപഭാര്ടയ്
തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ  സലാംസഥഭാനങ്ങളനില്  നനിനള  വനിദഗ്ദ്ധലര
പലങടുപനിചയ്  മഭാര്ചയ്  മഭാസത്തനില് ഒരു ശനില്പശഭാല സലാംഘടനിപനിച്ചു.   ഇഇൗ പദതനിക്കയ്
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ഉളലപലട  അനുവദനിക്കുനതനിനയ്  കകേന്ദ്ര  ആയഷയ്
വകുപ്പുമനനിലയ സന്ദര്ശനിചയ് ചേര്ച നടത്തനിയനിരുന.  കേണ്ണൂര് ജേനിലയനില് ആയൂര്കവദ
റനിസര്ചയ്  ഇനസനിറമ്പ്യൂടയ്  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  സലലാം  കേലണത്തുനതനിനയ്  റവനമ്പ്യൂ
വകുപനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുമുണയ്.  കൂടഭാലത 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത
ബജേറനില്  5  കകേഭാടനി  രൂപ  റനിസര്ചയ്  ഇനസനിറമ്പ്യൂടനിനഭായനി  മൂലധന  ശതീര്ഷകേത്തനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ആയൂര്കവദത്തനില് സലാംസഭാനത്തനിനുള കമല്ലക്കഭായ ശക്തനിലപടുത്തുന
രതീതനിയനില്  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ആവനിഷ്കരനിക്കുവഭാനുള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.  ആയൂര്കവദത്തനിലന്റെ  സമഗമഭായ  വനികേസനത്തനിനുലാം,
ഗകവഷണത്തനിനുലാം ഉഇൗനല് നല്കുന രതീതനിയനില് അന്തെര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരമുള ഒരു
ആയൂര്കവദ  പഠന  ഗകവഷണകകേന്ദ്രലാം  13-ാം  പദതനിക്കഭാലത്തയ്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടുനതയ്.
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സ്കൂളുകേളനില് കേഇൗണസനിലനിലാംഗയ് ശക്തനിലപടുത്തുവഭാന  നടപടനി

29 (*329) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെയ് :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനികേളലക്കതനിരഭായ  ശഭാരതീരനികേ-മഭാനസനികേ  പതീഡനങ്ങള  വര്ദനിക്കുനതഭായ
റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂളുകേളനില്  സഭാമൂഹലനതീതനി
വകുപയ് വഴെനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള കേഇൗണസനിലനിലാംഗയ് ശക്തനിലപടുത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലപണകുടനികേള  പഠനിക്കുന  സ്കൂളുകേളനില്  കയഭാഗലതയള  സനിരലാം
കേഇൗണസനിലര്മഭാലര നനിയമനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    വശലജേ
ടതീചര്): 

(എ)  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  'വസകക്കഭാകസഭാഷലല്  സര്വ്വതീസസയ്'  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള
സ്കൂള  കേഇൗണസനിലനിലാംഗയ്  കപ്രഭാഗഭാലാം  പദതനി  ശക്തനിലപടുത്തുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
പരനിശതീലനലാം ലഭനിക്കഭാത്ത  500  സ്കൂള കേഇൗണസനിലര്മഭാര്ക്കയ്  10  ബഭാച്ചുകേളനിലഭായനി  4
ദനിവസലാം  വദര്ഘലമുള  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  ഓകരഭാ  ബഭാചനില്നനിനലാം  കശഖരനിച
വനിവരങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  പദതനി  സലാംബന്ധനിച  ഒരു  ഇവഭാലുകവഷന  റനികപഭാര്ടയ്
തയ്യഭാറഭാക്കുകേയലാം ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പദതനി കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാ
ക്കുനതനിനുള കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയയ് നടപനിലഭാക്കുനതുമഭാണയ്.

(ബനി)  ലപണകുടനികേള  പഠനിക്കുന  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  കയഭാഗലതയള
സനിരലാം കേഇൗണസനിലര്മഭാലര നനിയമനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണയ്.

രൂക്ഷമഭായ വരളച കനരനിടുവഭാന കൃത്രനിമ മഴെ

30  (*330) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജേഭാസഫയ് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രൂക്ഷമഭായ  വരളച  കനരനിടുവഭാന  കൃത്രനിമമഴെ  ലപയ്യനിക്കുന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;
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(ബനി)  എങനിൽ  ഇതനിനഭായനി  ക്ലഇൗഡയ്  സതീഡനിലാംഗയ്  സഭാകങതനികേ  വനിദലയഭാകണഭാ
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതയ് എനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിച  പരതീക്ഷണലാം  ആരലാംഭനിച്ചുകവഭാ;  ഇതനിനഭായനി  ഏതയ്
ഏജേനസനിയലട  സഹഭായമഭാണയ്  കതടനിയനിട്ടുളലതനലാം  എന്തു  ലചേലവയ്  വരുലമനലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന  ): 

(എ)  കകേരളത്തനില്  അനുഭവലപടുന  രൂക്ഷമഭായ  വരളച  കനരനിടുനതനിനയ്
സഭാകങതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗനിചയ്  കൃത്രനിമ  മഴെ  ലപയ്യനിക്കുന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലുണയ്.

(ബനി) ക്ലഇൗഡയ് സതീഡനിലാംഗയ് സഭാകങതനികേവനിദലയഭാണയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതയ്.

(സനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിച  പരതീക്ഷണലാം  ആരലാംഭനിചനിടനില.  കൃത്രനിമ  മഴെയലട
സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കുനതയ് സലാംബന്ധനിചയ് കകേരള ശഭാസ്ത്ര സഭാകങതനികേ പരനിസനിതനി
കേഇൗണസനില്  സമര്പനിച  പദതനി  അലാംഗതീകേരനിചയ്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.
KSEB  ലനിമനിറഡനിലന  പദതനി  നനിര്വ്വഹണ  ഏജേനസനിയഭായനി  ചുമതലലപടുത്തുകേയലാം  കകേരള
ശഭാസ്ത്ര  സഭാകങതനികേ  പരനിസനിതനി  കേഇൗണസനിലനിലന  സഭാകങതനികേ  ഏകകേഭാപനത്തനിനഭായനി
ചുമതലലപടുത്തുകേയലാം  കേഇൗണസനിലനിലന്റെ എകനികേമ്പ്യൂടതീവയ്  വവസയ്  പ്രസനിഡന്റെയ്  ലചേയര്മഭാനഭായനി
ഒരു  സഭാകങതനികേ  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  പരതീക്ഷണലാം  നടത്തുനതനിനുള
ഏജേനസനിലയ ലടണര് നടപടനികേളനിലൂലട തതീരുമഭാനനിക്കുലാം. ഇതനിനഭായനി വരുന ലചേലവയ്
എത്രലയനയ് നനിര്ണ്ണയനിചനിടനില.  ലടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകുന മുറയ മഭാത്രകമ
ഇതനിലന്റെ ലചേലവയ് നനിര്ണ്ണയനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.

(ii)  നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

എലാം.എസയ്.പനി. കകേഭാണസബനിള നനിയമനലാം

1  (2843)  ശതീ  .    കജേഭാര്ജേയ്  എലാം  .    കതഭാമസയ്:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പനി. എസയ്. സനി. പ്രസനിദതീകേരനിച എലാം. എസയ്. പനി.കകേഭാണസബനിള റഭാങയ്
ലനിസനില് നനിനലാം ഇതുവലര നടത്തനിയ നനിയമനങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പുതുതഭായനി എത്ര ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുലണനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നനിയമനലാം തസരനിതഗതനിയനിലഭാക്കുനതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പനി.എസയ്.സനി.  പ്രസനിദതീകേരനിച  എലാം.എസയ്.പനി.  കകേഭാണസബനിള  റഭാങയ്
ലനിസനില്  നനിനലാം  362  കപര്ക്കയ്  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  അതനില്
258 കപരുലട നനിയമന നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
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(ബനി) 2018  ജേനുവരനി  1  വലര നനിലവനില് വരുന 198  പ്രതതീക്ഷനിത ഒഴെനിവകേള
റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  പ്രസ്തുത  ലനിസനില്നനിനലാം  ഒഴെനിവകേള  തനിടലപടുത്തനി  പരമഭാവധനി
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേലള നനിയമനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

വലഭാജേ വനികേലഭാലാംഗ സര്ടനിഫനിക്കറയ് ഹഭാജേരഭാക്കനി അനധനികൃത നനിയമനലാം

2(2844) ശതീ  .   പനി  .   ഉവബദുള : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലഭാജേ  വനികേലഭാലാംഗ  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  ഹഭാജേരഭാക്കനി  വയനഭാടയ്  ജേനിലയനില്
അനധനികൃത നനിയമനലാം നടനതയ് സലാംബന്ധനിച വഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇങ്ങലന  എത്ര  കപര്  നനിയമനലാം  കനടനിലയനലാം  അവരുലട  കപരുലാം
ഓഫതീസകേളുലാം ഏലതനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇവരനില്  എത്ര കപര്ലക്കതനിലര  കുറപത്രലാം  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്;  അവലര
സര്വ്വതീസനില് നനിനലാം പനിരനിച്ചുവനിടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  വലഭാജേകരഖ  ചേമചയ്  സര്ക്കഭാര്  കജേഭാലനി  സമ്പഭാദനിച  ഇവര്ലക്കതനിലര
ക്രനിമനിനല് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  അര്ഹരഭായ  വനികേലഭാലാംഗ  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കയ്  പ്രസ്തുത  കജേഭാലനി
ലഭനിക്കുവഭാന അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. 

(ബനി) പതനിമൂന കപര്.

1. ശതീമതനി. ടനി. ആര്. സശതീല, എസയ്.വനി.ഒ. അമ്പലവയല്

2. ശതീ. ഷറഫുദ്ദേതീന, വനി.എഫയ്.എ., മഭാനന്തെവഭാടനി തഭാലൂക്കയ്

3. ശതീമതനി ലലഷലജേ.എലാം.പനി.,  ഡനി.എലാം.ഒ.  ഓഫതീസയ്,  മഭാനന്തെവഭാടനി
(അന്തെര്ജേനിലഭാ  സലലാംമഭാറലാം  വഭാങ്ങനി  ഇകപഭാള  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
ജേനറല് ആശുപത്രനിയനില് കജേഭാലനി ലചേയ്യുന.)

4. ശതീമതനി ഭഭാരതനി,  ലഹഡയ് ക്ലഭാര്ക്കയ്,  സബയ് കകേഭാടതനി,  സല്ത്തഭാന
ബകത്തരനി
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5. ശതീമതനി  ബതീന  സനി.എസയ്,  ലസലക്ഷന  കഗഡയ്  ലലടപനിസയ്,
പ്രനിനസനിപല് കൃഷനി ഓഫതീസയ്, കേല്പറ.

6. ശതീമതനി  അനനിത  പനയനതട,  ലസലക്ഷന  കഗഡയ്  ലലടപനിസയ്,
പ്രനിനസനിപല് കൃഷനി ഓഫതീസയ്, കേല്പറ.

7. ശതീമതനി ഉഷഭാകുമഭാരനി പനിള, ടനി.ഡനി.ഒ. മഭാനന്തെവഭാടനി

8. ശതീമതനി ഷതീന. ലകേ., കേബനനി കപ്രഭാജേകയ് മഭാനന്തെവഭാടനി.

9. ശതീ.  മകഹഷയ്  മുതുമലയനില്,  ചേതീഫയ്  കേണസര്കവറര്  ഓഫതീസയ്,
കനഭാര്കത്തണ സര്ക്കനിള, തഭാണ, കേണ്ണൂര്

10. ശതീമതനി ഓമന പനി.,  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷന,
കേല്പറ.

11. ശതീമതനി പനി. വനജേ, അസനിസന്റെയ് ഡയറകര്, സഹകേരണ വകുപയ്,
കേണ്ണൂര്

12. ശതീ. മകനഭാജേയ്. റനി., ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ്, പടനിഞ്ഞഭാറത്തറ.

13. ശതീമതനി  ടനി.  പനി.  ബതീബനി,  അസനിസന്റെയ്  ഡയറകര്,  ഓഡനിറയ്,
വയനഭാടയ്.

(സനി&ഡനി)  ശതീമതനി ടനി.  ആര് സശതീല,  ശതീമതനി ഷതീന.  ലകേ.,  ശതീ.  മകഹഷയ്
മുതുമലയനില് എനനിവലര സര്വ്വതീസനില്നനിനലാം പനിരനിച്ചുവനിടനിട്ടുണയ്.  ശതീ.  മകനഭാജേയ് റനി.
11-10-2011  മുതല്  സലസനഷനനിലഭാണയ്.  ശതീ.  ഷറഫുദ്ദേതീലന  സര്വ്വതീസനില്  പുനനഃ
പ്രകവശനിപനിചനിട്ടുണയ്.  ബഭാക്കനിയളവര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതനിനയ് വകുപയ്
കമധഭാവനികേളക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ഇ) സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.

പുതനിയ തസനികേകേള

3 (2845) ശതീ  .   പനി  .   ഉവബദുള : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  ലസക്രകടറനിയറയ്/
പനി.എസയ്.സനി./അഡസകക്കറയ്  ജേനറല്  ഓഫതീസയ്/യൂണനികവഴനിറനികേള/ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള/വനിവനിധ വകുപ്പുകേള എനനിവയനിലഭായനി  എത്ര തസനികേകേള സൃഷനിച്ചു;
ഏലതലഭാലാം തസനികേകേള; വകുപയ് തനിരനിചയ് കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) തസനികേ സൃഷനിചതുവഴെനി സര്ക്കഭാരനിനുണഭായനിട്ടുള സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത
എത്രലയനയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ലസക്രകടറനിയറനിലല ലപഭാതുഭരണ വകുപനില് ആലകേ 21 തസനികേകേള
സൃഷനിചനിട്ടുണയ്. 

1. കജേഭായനിന്റെയ് ലസക്രടറനി - 1

(എ) കകേഭാണഫനിഡനഷലല് അസനിസന്റെയ് - 1

(ബനി) ഓഫതീസയ് അറനഡന്റെയ് - 1

2. ലസക്ഷന ഓഫതീസര് - 1

3. അസനിസന്റെയ് - 2

4. കേമ്പമ്പ്യൂടര് അസനിസന്റെയ് - 1

5. ഓഫതീസയ് അറനഡന്റെയ് - 1

കൂടഭാലത  അസനിസന്റെയ്  തസനികേയനില്  അഡതീഷണല്  ടു
കകേഡറഭായനി  13  തസനികേകേള  സൃഷനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതനിനയ്
5,76,154 രൂപയലട സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത കേണക്കഭാക്കുന.

ലസക്രകടറനിയറനിലല  ധനകേഭാരല  വകുപനില്  രണയ്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
തസനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുണയ്. 

ലസക്ഷന ഓഫതീസര് - 1

അസനിസന്റെയ് - 1

പനി.എസയ്.സനി.യനില്  112  സനിരലാം  തസനികേകേളുലാം  8  ദനിവസ
കവതനഭാടനിസഭാനത്തനിലുള  തസനികേകേളുലാം  കചേര്ത്തയ്  ആലകേ
120 അധനികേ തസനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതയ് സലാംബന്ധനിച
വനിവരങ്ങള  അടങ്ങനിയ  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പയ്
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*. 

വനിജേനിലനസയ്  ആന്റെയ്  ആന്റെതീകേറപ്ഷന  ബമ്പ്യൂകറഭായനില്
24 തസനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുണയ്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്

287/2020
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1. അഡനിനനികസറതീവയ് അസനിസന്റെയ് - 1

2. സതീനനിയര് സൂപ്രണയ് - 1

3. ജൂനനിയര് സൂപ്രണയ് - 2

4. ക്ലഭാര്ക്കയ് - 20

വഭാര്ഷനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലത  68,08,140  രൂപ
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

അഡസകക്കറയ് ജേനറല് ഓഫതീസനില് പുതനിയ തസനികേകേലളഭാനലാം
സൃഷനിചനിടനില. 

കകേരള ഇനഫ്രഭാസക്ചേര് ഇനലവസയ്ലമന്റെയ്  ഫണയ് കബഭാര്ഡനില് 32
പുതനിയ തസനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുണയ്. 

മറയ് വകുപ്പുകേളനിലല/സഭാപനങ്ങളനിലല വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചു
വരുന.

മനിശവനിവഭാഹനിതര്ക്കുള ആനുകൂലലങ്ങള

4(2846) ശതീ  .   ലജേയനിലാംസയ് മഭാതദ്യു : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മനിശ  വനിവഭാഹനിതരുലട  എണ്ണലാം  കേണക്കഭാക്കലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് മനിശ വനിവഭാഹനിതര്ക്കയ്  എലന്തെലഭാലാം  ധനസഹഭായങ്ങളുലാം മറ്റു
സഇൗകേരലങ്ങളുമഭാണയ് നല്കേനിവരുനതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മനിശ വനിവഭാഹനിതരുലട മക്കളക്കയ് വനിദലഭാഭലഭാസ-ലതഭാഴെനില് കമഖലകേളനില്
സലാംവരണലാം നല്കുനതനിനയ് ഇകപഭാള എലന്തെങനിലുലാം വലവസകേളുകണഭാ;  ഉലണങനില്
അവ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മനിശ വനിവഭാഹങ്ങള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം എളുപത്തനില് നനിയമ
സഭാധുത  നല്കുനതനിനുലാം  സമൂഹത്തനില്  മകതതര  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  സഭാമൂഹലസരക്ഷയലാം
സഹഭായവലാം നല്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.
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(ബനി)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനില്നനിനലാം  നനിലവനില്  പടനികേജേഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്
ലപടഭാത്ത മനിശവനിവഭാഹനിതര്ക്കയ് ധനസഹഭായമഭായനി 30,000 രൂപ നല്കേനിവരുനണയ്.
നനിലവനില്  കേഷതയനുഭവനിക്കുന  പടനികേജേഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലല  മനിശവനിവഭാഹ
ദമ്പതനികേളക്കയ്  പടനികേജേഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനില്നനിനലാം  സസയലാംലതഭാഴെനില്
ലചേയ്യുനതനിനഭായനി 50,000 രൂപ അനുവദനിച്ചുവനതയ് ഇകപഭാള 22-3-2017-ലല സ.ഉ.
(ലലകേ)നമ്പര്  20/2017/പജേപവവനിവ  പ്രകേഭാരലാം  75,000  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്.
മനിശവനിവഭാഹനിതരഭായ  പടനികേജേഭാതനിക്കഭാര്ക്കയ്  വകുപനിലന്റെ  മറയ്  എലഭാ  ആനുകൂലലങ്ങളക്കുലാം
അര്ഹതയണയ്.  പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപട  മനിശവനിവഭാഹനിതര്ക്കയ്  ജേതീവകനഭാപഭാധനി
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  50,000  രൂപ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചുവരുന.  പടനികേജേഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപട  മനിശവനിവഭാഹനിതരഭായ  ദമ്പതനിമഭാരുലട  മക്കളക്കയ്  എലഭാ
വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലങ്ങളുലാം നല്കേനിവരുന.

(സനി) ഇല.

(ഡനി)  മനിശവനിവഭാഹലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതയ്  ലക്ഷലമഭാക്കനിയഭാണയ്  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായങ്ങള അനുവദനിക്കുനതയ്.

ആശനിത നനിയമനലാം

5(2847) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് നഭാളനിതുവലര എത്ര കപര്ക്കയ് സമഭാശസഭാസ
ലതഭാഴെനില്ദഭാന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ആശനിത  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്;  നനിയമനലാം
നല്കേനിയവരുലട വകുപയ് തനിരനിച്ചുള കേണക്കയ് ജേനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) ആശനിത നനിയമനവമഭായനി ബന്ധലപടയ് എത്ര അകപക്ഷകേര്ക്കയ് ഇനനിയലാം
ലതഭാഴെനില് നല്കേഭാനുണയ്; വകുപയ് തനിരനിചയ് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആശനിത  നനിയമന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നനിയമനലാം  നല്കുനതയ്
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നനിര്ത്തനിവചനിട്ടുകണഭാ;ഉലണങനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

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

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ബന്ധലപട വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

(സനി) ഇല.

(ഡനി)  24/05/1999-ലല  സ.ഉ.(പനി)  12/99/ഉ.ഭ.പ.വ.  നമ്പര്  ഉത്തരവനിലല
വലവസകേള പ്രകേഭാരമഭാണയ് ആശനിതര്ക്കയ് നനിയമനലാം നല്കേനിവരുനതയ്.
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ആശനിതനനിയമനലാം

6(2848) ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസദ്ദേതീന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് എത്ര ആശനിത നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷമഭായനി  ആശനിത നനിയമനലാം  തടഞവചനിരനിക്കുന

എന ആവലഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ബന്ധലപട വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

(ബനി) ഇല.

ആശനിതനനിയമനലാം

7(2849) ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസദ്ദേതീന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാറനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് എത്ര ആശനിത നനിയമനങ്ങള നടനനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  ആശനിത  നനിയമനലാം  നടത്തുവഭാന  എലന്തെങനിലുലാം  തടസങ്ങള  നനിലവനിലുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ബന്ധലപട വകുപ്പുകേളനില് നനിനലാം വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

(ബനി) ഇല.

ആധഭാര് കേഭാര്ഡയ് നനിര്ബന്ധമഭാക്കുനതനിലനതനിലര നടപടനി

8(2850)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആധഭാര്  കേഭാര്ഡയ്  സസതഭാല്പരലപ്രകേഭാരലാം  എടുകക്കണതഭാലണനലാം  ഇതു

സലാംബന്ധനിചയ്  മുമള  വനിധനി  നനിലനനില്ക്കുലമനമുള,  സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയനിലല

ബഹുമഭാനലപട  നലഭായഭാധനിപരഭായ  എ.  ലകേ.  സനിക്രനി,  അകശഭാകേയ്  ഭൂഷണ

എനനിവരടങ്ങുന  ബഞനിലന്റെ  വനിധനി  ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;  വനിധനിയലട  പകേര്പയ്

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ആധഭാര് ആകയ് പ്രകേഭാരലാം പഇൗരന ആധഭാര് സസതഭാല്പരലപ്രകേഭാരലാം എടുകക്ക
ണതഭാലണനനിരനിലക്ക,  ഇനകേലാം  ടഭാകയ്  ആകയ്  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  ജേതീവനക്കഭാകരഭാടുലാം
ലപനഷനകേഭാകരഭാടുലാം  റനികടണ  സമര്പനിക്കഭാനഭായനി  ആധഭാർ  കേഭാർഡയ്  സമർപനിക്കണലമനയ്
നനിര്ബന്ധമുനയനിക്കുനതയ്  സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനിലക്കതനിരഭാകുലമനതനിനഭാല്,  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങള  ഇതു  നനിര്ബന്ധമഭാക്കുനതു  തടയവഭാന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തുച്ഛമഭായ  ലപനഷന  വഭാങ്ങുന  സഭാമൂഹലലപനഷനകേഭാരുലാം  ആധഭാര്
സമർപനിക്കണലമന  നനിബന്ധന  പ്രസ്തുത  കകേഭാടതനി  വനിധനിക്കുമുനപയ്  സലാംസഭാനത്തു
നടപനിലഭാക്കനിയനിരുനതയ്  റദ്ദേഭാക്കഭാനുലാം  അതുവഴെനി  സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനി  നടപഭാക്കഭാനുമഭായനി
സസതീകേരനിക്കുന അടനിയന്തെര നടപടനികേൾ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇല.  ആധഭാര്, പഭാന കേഭാര്ഡയ് ബന്ധനിപനിക്കലനിലന സലാംബന്ധനിച്ചുള
കകേസയ് ബഹുമഭാനലപട സപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയനില് നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  ലപനഷന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള
നനിര്ബന്ധമഭായലാം ആധഭാര് സമര്പനിക്കണലമന നനിര്കദ്ദേശലാം നനിലവനിലനില.  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ
തനിരനിചറനിയല്  കരഖയഭായനി  ആധഭാര്  അലലങനില്  മലറഭാരു  തനിരനിചറനിയല്  കരഖ
സമര്പനിക്കഭാവനതഭാണയ്.

ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസയ് പദതനി

9(2851)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  പുതുതഭായനി  ഏര്ലപടുത്തുന
ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസയ് പദതനിയലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കുകവണനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഒരു  വര്ഷലാം
ലചേലവഴെനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന തുകേ എത്രലയനയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ജേതീവനക്കഭാര്,  അദലഭാപകേര്  എനനിവര്ക്കഭായനി  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ലമഡനിക്കല് റതീഇലാംകപഴയ്ലമന്റെയ് ഇനത്തനില് ലചേലവഭാക്കനിയ തുകേ
എത്രലയനയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) സര്ക്കഭാര് ജേതീവനക്കഭാര്, അദലഭാപകേര് എനനിവര്ക്കഭായനി ഏര്ലപടുത്തുന
ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസയ്  പദതനിക്കയ് ഏലതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം
ലഭനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം  കുറഞ്ഞ
ലചേലവനില്  ലമചലപട  ചേനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുനതനിനയ്  24-4-2017-ലല  ജേനി.ഒ.(പനി)
നമ്പര് 54/2017/ഫനിന. പ്രകേഭാരലാം ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ലടണര്  നടപടനികേളനിലൂലട  ഇനഷസറനസയ്  കേമ്പനനിലയ  നനിശ്ചയനിച്ചു
കേഴെനിഞ്ഞതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ തുകേ സലാംബന്ധനിച വലക്തത ലലകേവരനികേയള.

(സനി) 2016 -17 -ലല കേണക്കയ് തനിടലപടുത്തനി വരുനകതയള.

(ഡനി) ഇല. 

ഇന്തെലന സലാംസഭാനങ്ങളനിലല സനി.എലാം.എസയ്. സര്കവ്വ

10 (2853) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇന്തെലന സലാംസഭാനങ്ങളനില്  കദശതീയ ഏജേനസനിയഭായ സനി.എലാം.എസയ്.
നടത്തനിയ സര്കവ്വയനില് ഇന്തെലയനില്  അഴെനിമതനി  ഏറവലാം  കുറഞ്ഞ  സലാംസഭാനമഭായനി
കകേരളലത്ത കേലണത്തനിയതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനില്നനിനയ്  വലതലസമഭായനി  അഴെനിമതനിലക്കതനിലര  ഈ
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചുവരുന ശക്തമഭായ നനിലപഭാടനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനിടഭാണയ് കകേരളത്തനില്
ഈ  മഭാറലാം  ഉണഭായനിട്ടുളതയ്  എനതയ്  പ്രസസ്തുത  സര്കവ്വ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാ
നത്തനില് വനിലയനിരുത്തുനകണഭാലയനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയപരനിപഭാടനിയലടയലാം  ശക്തമഭായ  നനിലപഭാടനികന്റെയലാം
വനിജേനിലനസയ്  ആന്റെയ്  ആന്റെതീ  കേറപ്ഷന  ബമ്പ്യൂകറഭായലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലടയലാം  ഫലമഭായനി
കകേരളത്തനിലല അഴെനിമതനിയലട കതഭാതയ് കുറയഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.

സര്ക്കഭാര് ജേതീവനക്കഭാര്ക്കുള ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസയ് പദതനി

11(2854)  ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജേഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  അധലഭാപകേര്ക്കുമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന  സമ്പൂര്ണ്ണ  ആകരഭാഗല  ഇനഷസറനസയ്  പദതനിയലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതു  സലാംബന്ധനിചയ്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;
ആയതനിലന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനി ഏതു ഇനഷസറനസയ് കേമ്പനനി വഴെനിയഭാണയ് നടപഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ് എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം  കുറഞ്ഞ  ലചേലവനില്
ലമചലപട  ചേനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുനതനിനയ്  24-4-2017-ലല  ജേനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  54/
2017/ഫനിന.  പ്രകേഭാരലാം  ആകരഭാഗല  ഇനഷസറനസയ്  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി
അനുമതനി നല്കേനി ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതനിലന്റെ പകേര്പയ് ഉളടക്കലാം
ലചേയ്യുന*.

(ബനി)  ലഎ.ആര്.ഡനി.എ-യലട  അലാംഗതീകേഭാരമുള  4  ലപഭാതുകമഖലഭാ  ഇനഷസറനസയ്
കേമ്പനനികേളക്കയ്  മുനഗണന നല്കേനിലക്കഭാണയ്  28  ആകരഭാഗല  ഇനഷസറനസയ്  കേമ്പനനികേലളയലാം
ലടണര് നടപടനിക്രമലാം പഭാലനിച്ചുലകേഭാണയ് പരനിഗണനിക്കുനതഭാണയ്.

മണ്ഡലങ്ങളനിലല വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട അവകലഭാകേനലാം

12(2855)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണ്ഡലങ്ങളനിലല വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി
എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുന  കയഭാഗത്തനില്  എടുക്കുന  തതീരുമഭാനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കഭാന കേഭാലതഭാമസലാം വരുന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി തതീരുമഭാനങ്ങള യഥഭാസമയലാം
നടപനിലഭാക്കുനതനിനയ് ജേനിലഭാ കേലകര്മഭാര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

ജേതീവനക്കഭാരുലട സലലാം മഭാറലാം

13(2856) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലസക്രകടറനിയറയ്,  നനിയമസഭ  തുടങ്ങനിയവ  ഒഴെനിലകേ  മറയ്  വകുപനിലല
ജേതീവനക്കഭാലര അവരവരുലട തഭാമസസലമുള ജേനിലകേളനില്നനിനലാം മറയ്  ജേനിലകേളനില്
ടഭാനസര്  ലചേയ്യുനതുമൂലലാം  ജേതീവനക്കഭാരുലട  മഭാനസനികേവലാം  ധനപരവലാം  കസവനപരവമഭായ
കേഭാരലങ്ങളനില് ഉണഭാകുന പ്രശ്നങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനയ്  പരനിഹഭാരമഭായനി  ഒഴെനിവകേള  വരുന  മുറയയ്  തഭാമസസലമുള
ജേനിലകേളനില് തലന പരമഭാവധനി ജേതീവനക്കഭാലര കജേഭാലനിയനില് പ്രകവശനിപനിക്കുനതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് ജേതീവനക്കഭാരുലട സലലാംമഭാറങ്ങളക്കയ് വലക്തവലാം സതഭാരലവലാം
നനിര്വ്വചേനിക്കലപടതുമഭായ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  25-2-2017-ലല
സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  3/2017/ഉ.ഭ.പ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  ജേതീവനക്കഭാര്  നല്കുന  ഓപ്ഷലന്റെയലാം  കസഷന
സതീനനികയഭാറനിറനിയലടയലാം  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  പരനിരക്ഷ
ഉറപഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുമഭാണയ് സലലാംമഭാറലാം നടത്തനി വരുനതയ്.  ജേനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള
നനിയമനലാം ലഭനിക്കുന ജേതീവനക്കഭാര്ക്കയ് നനിശ്ചനിത കേഭാലയളവനില് നനിയമനലാം ലഭനിക്കുന
ജേനിലയനില് തലന തുടകരണനിവരുനണയ്.

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തനില് മഭാറലാം

14 (2857) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .  കജേഭാസഫയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തനില് പഭാളനിചകേള ഉളതഭായലാം ജേനങ്ങളക്കയ്
മഭാറലാം  അനുഭവലപടുന  തരത്തനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനില്  മഭാറലാം
വരുത്തണലമനലാം കേരുതുനകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഏലതഭാലക്ക കമഖലയനിലല പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലഭാണയ് പഭാളനിചകേള
പറനിയതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുളതയ്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കമഖലകേളനില്  തനിരുത്തല്  വരുത്തുനതനിനയ്  എലന്തെഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് വകേലക്കഭാളവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സമഗവനികേസനവലാം ലപഭാതുജേനകക്ഷമവലാം മുനനനിര്ത്തനിയള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് സര്ക്കഭാര് നടത്തനിവരുനതയ്. 

ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി നല്കുന ലപ്രഭാകപഭാസലുകേളനിലല കേഭാലതഭാമസലാം

15 (2858) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജേയദഭാസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബജേറനിലുലാം ആസനി വനികേസന ഫണനിലുലാം ഉളലപടയ്  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി
നല്കുന  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേളനില്  നലഭായതീകേരനിക്കഭാനഭാകേഭാത്ത  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) തുടര്നള വര്ഷങ്ങളനില് ഇപ്രകേഭാരലാം കേഭാലതഭാമസലാം വരുന സഭാഹചേരലലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിയകമഭാ;

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുനതനിനയ് കേഭാലതഭാമസലാം വരുന സഭാഹചേരലത്തനില്
പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനികടണനിവരുനണയ്  എന  സഭാഹചേരലലാം
ഒഴെനിവഭാക്കനി,  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു  സഭാറമ്പ്യൂടറനി
ലഷഡമ്പ്യൂള പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിയകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

മുഖലമനനിയലട കേടഭാശസഭാസ പദതനി

16(2860) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുഖലമനനിയലട കേടഭാശസഭാസ പദതനിയലട വനിശദവനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനി എനഭാണയ് നനിലവനില് വനതയ്;

(സനി)  പദതനി  നനിലവനില്  വനകശഷലാം എത്ര കപര്ക്കയ്  ഇതുമൂലമുള  ആനുകൂലലങ്ങള
ലഭനിചനിട്ടുലണനയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളനില് നനിലനടുത്ത
വഭായകേളുലട  തനിരനിചടവനില്  വതീഴ്ചവരുത്തനിയതനിനഭാല്  ജേപനിഭതീഷണനി  കനരനിടുന
ആളുകേളക്കയ്  വഭായഭാ  പലനിശ/പനിഴെപലനിശയനിളവലാം  കേടഭാശസഭാസവലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി
മുഖലമനനിയലട കേടഭാശസഭാസ പദതനി  20-8-2016-ലല സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  118/2016/
ധന. പ്രകേഭാരലാം നനിലവനില് വനനിട്ടുണയ്. 

അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിട്ടുള  പദതനി  മഭാര്ഗ്ഗകരഖയയ്  വനികധയമഭായനി
അഞലക്ഷലാം  വലരയള വഭായകേളനില്  മുതലുലാം  പലനിശയലാം  പനിഴെപലനിശയലാം  കചേര്ത്തയ്
മുതലനിലന്റെ  ഇരടനിലയങനിലുലാം  തനിരനിചടചവരുലട  വഭായകേളഭാണയ്  എഴുതനിത്തളനതയ്.
ഇതനിനുപുറലമ  മുതലനിലന്റെ  ഒനര  ഇരടനിലയങനിലുലാം  തനിരനിചടചയ്  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുലാം
ജേപനിഭതീഷണനി  കനരനിടുന സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കയ്  പലനിശയനിളവലാം  പനിഴെ  പലനിശയനിളവലാം
അനുവദനിച്ചുലകേഭാണയ്  ബഭാക്കനി  വഭായഭാതുകേ  രണയ്  വര്ഷലാം  ലകേഭാണയ്  തനിരനിചടയഭാവന
വനിധലാം പുനനഃക്രമതീകേരനിച്ചുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

കകേരള  സലാംസഭാന  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡയ്,  പടനികേജേഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ-
പനികനഭാക്കകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,  കകേരള  സലാംസഭാന  വനനിതഭാ  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന,  കകേരള  സലാംസഭാന  വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷന  എനതീ
സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  റവനമ്പ്യൂ  വകുപനില്നനിനലാം  വഭായ
ലഭലമഭാക്കനിയവര്ക്കഭാണയ് കേടഭാശസഭാസവലാം പലനിശയനിളവലാം ലഭനിക്കുനതയ്.

(സനി) ഇഇൗ പദതനി നനിലവനില് വനകശഷലാം 1028 കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് ഇതുമൂലമുള
ആനുകൂലലലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്. 
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മുഖലമനനിയലട ഉപകദശകേര്

17(2861)  ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മുഖലമനനിയലട  ഉപകദശകേര്  ഓകരഭാരുത്തരുലടയലാം  കസവന-കവതന  വലവസകേള
സലാംബന്ധനിചയ് പുറലപടുവനിച ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പയ് കമശപ്പുറത്തയ് വയകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പ്പുകേള അനുബന്ധമഭായനി *കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

മുഖലമനനിയലട കേതീഴെനിലുള സഭാപനങ്ങളനില് നടത്തനിയ തഭാല്ക്കഭാലനികേ
നനിയമനങ്ങള

18 (2862) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം മുഖലമനനിയലട കേതീഴെനിലുള
സഭാപനങ്ങളനില് നടത്തനിയ തഭാല്ക്കഭാലനികേ നനിയമനങ്ങളുലട വനിശദവനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ; ഈ
സഭാപനങ്ങളനില് ലസഷലല്റൂള നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത തഭാല്ക്കഭാലനികേ നനിയമനങ്ങളനില് എലാംകപ്ലെെഭായ്ലമന്റെയ്  എകകചേഞയ്
മുകഖന നടത്തനിയ നനിയമനങ്ങളുലട വനിശദവനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

സനിരലപടുത്തനിയ ജേതീവനക്കഭാലര പനിരനിച്ചുവനിട നടപടനി

19(2863) ശതീ  .   അനനില് അക്കര : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  സനിരലപടുത്തനിയ  ഏലതങനിലുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിലുള
ജേതീവനക്കഭാലര ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയ കശഷലാം പനിരനിച്ചുവനിടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നൽകുകമഭാ;

(ബനി)  ലസക്രകടറനികയറനിലല  സരക്ഷഭാവനിഭഭാഗത്തനിലല  ജേതീവനക്കഭാലര  ആലരലയങനിലുലാം
ഈ സര്ക്കഭാര് പനിരനിച്ചുവനിടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എലാംകപ്ലെെഭായ യ്ലമന്റെയ്  എകേ യ്സ്കചേഞയ്  വഴെനി  നനിയമനിതരഭായ  പ്രസ്തുത  ജേതീവനക്കഭാലര
സനിരലപടുത്തനിയതയ്  റദ്ദേയ്  ലചേയയ്  അവലര  കജേഭാലനിയനില്നനിനലാം  പനിരനിച്ചുവനിടതയ്
എന്തെടനിസഭാനത്തനിലഭായനിരുനലവനയ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണയ്. മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തു ലപഭാതുഭരണ ലസക്രകടറനിയറനില്
ലസകേമ്പ്യൂരനിറനി  ഗഭാര്ഡഭായനി  സനിരലപടുത്തനിയ  ചുവലട  പറയന  6  ജേതീവനക്കഭാലര
പനിരനിച്ചുവനിടനിട്ടുണയ്:

1. ശതീ. എ. ഉദയകുമഭാര്

2. ശതീ. ടനി. ശനിവന

3. ശതീ. വനി. ബഭാലകഗഭാപഭാലന

4. ശതീ. എ. പനി. ലലശകലന്ദ്രകുമഭാര് 

5. ശതീ. സനി. മുരുഗന

6. ശതീ. എ. കഗഭാപകുമഭാരന നഭായര്.

(സനി)  ലപഭാതുഭരണ ലസക്രകടറനിയറനില് ലസകേമ്പ്യൂരനിറനി ഗഭാര്ഡുമഭാരുലട നനിയമനലാം
നടത്തുനതനിനഭായള പബനികേയ് സര്വതീസയ് കേമ്മേതീഷലന്റെ റഭാങയ് ലനിസയ് നനിലനനിനനിരുന
കേഭാലയളവനിലഭാണയ്  മുന  മനനിസഭഭാകയഭാഗ  തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
7-12-2015-ലല ജേനി.ഒ.(എലാം.എസയ്.)  നമ്പര്  313/2015/ജേനി.എ.ഡനി.  നമ്പര് സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്  കജേഭാലനി  കനഭാക്കനിവന
6  ലസകേമ്പ്യൂരനിറനി  ജേതീവനക്കഭാലര  സനിരലപടുത്തനിയനിട്ടുളതയ്.  ടനി.  നനിയമനവമഭായനി
ബന്ധലപടയ്  പനി.എസയ്.സനി.  റഭാങയ്  ലനിസനില്  നനിനളവര്  സമര്പനിച  പരഭാതനിയലട
അടനിസഭാനത്തനില് സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരലലാം പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു.  ഒരു
തസനികേയനികലയയ് നനിയമനലാം നടകത്തണതയ് ബന്ധലപട ലസഷലല് റൂള/എകനികേമ്പ്യൂടതീവയ്
ഉത്തരവനില് നനിര്കദ്ദേശനിച പ്രകേഭാരമുള നനിയമന രതീതനിയനില് കൂടനിയഭായനിരനിക്കുലാം. കകേരള
പബനികേയ്  സര്വതീസയ്  കേമ്മേതീഷന പ്രസനിദതീകേരനിച  ലസകേമ്പ്യൂരനിറനി  ഗഭാര്ഡുമഭാരുലട  റഭാങയ്
ലനിസയ്  നനിലനനില്ലക്ക  പനി.എസയ്.സനി.  റഭാങയ്  ലനിസനില്നനിനലാം  നനികേകത്തണ
തസനികേകേളനില്  ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്  നനികയഭാഗനിക്കുനവലര  സനിരലപടുത്തഭാന
ചേടങ്ങള അനുവദനിക്കുനനില.  ഇപ്രകേഭാരലാം ജേതീവനക്കഭാലര സനിരലപടുത്തനിയ നടപടനി
10-4-2006-ലല കസറയ് ഓഫയ് കേര്ണ്ണഭാടകേ  Vs  ഉമഭാകദവനി എന കകേസനിലല സപ്രതീലാം
കകേഭാടതനിയലട  വനിധനിയലട  അന്തെസത്തയയ്  വനിരുദമഭാണയ്.  ആയതനിനഭാല്  അപ്രകേഭാരമുള
നനിയമനങ്ങള  ലസഷലല്  റൂളനിലല  വലവസകേള  ലലാംഘനിച്ചുള  പുറലാംവഭാതനില്  നനിയമനമഭായനി
മഭാത്രകമ കേണക്കഭാക്കഭാന പറ്റുകേയള.  ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ് 21-3-2017-ലല
സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.) നമ്പര് 112/2017/ലപഭാ.ഭ.വ. നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം
ആറു ലസകേമ്പ്യൂരനിറനി ജേതീവനക്കഭാലര ലപഭാതുഭരണ വകുപനില്നനിനലാം പനിരനിച്ചുവനിടനിട്ടുളതയ്. 
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ലസക്രകടറനിയറനിലല ഇ-ഓഫതീസയ് സലാംവനിധഭാനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന
നടപടനികേള 

20(2864) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലസക്രകടറനിയറനിലല ഏലതലഭാലാം ഓഫതീസകേളനിലഭാണയ് ഇനനി ഇ- ഓഫതീസയ്
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തഭാനുളതയ്;

(ബനി)  ലസക്രകടറനിയറനിലല  ഇ-ഓഫതീസയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി
പരനിഷ്ക്കരനിക്കുവഭാന എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം;

(സനി)  ലസക്രകടറനിയറനിലല  ഫയല്  സലാംവനിധഭാനലാം  കേടലഭാസയ്  രഹനിതമഭാക്കഭാന
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലസക്രകടറനിയറനിലല  എലഭാ  വകുപ്പുകേളനിലുലാം  ഇ-ഓഫതീസയ്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഇ-ഫയലനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം ലമചലപടുത്തുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പുതനിയ
കസഭാഫയ് ലവയര്  (ഇ-ഓഫതീസയ്  version 2)  വനികേസനിപനിലചടുക്കഭാന എന.ലഎ.സനി.-യലട
പദതനി നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭലമഭാക്കുവഭാന ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ലസക്രകടറനിയറനിലല  ഫയല്  സലാംവനിധഭാനലാം  കേടലഭാസരഹനിതമഭാക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ  വകുപ്പുകേളനിലുലാം  ലസക്ഷനുകേളനിലുലാം  ഇ-ഓഫതീസയ്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വകുപ്പുകേളനില്  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ
വനനിരുന  ഫനിസനിക്കല്  ഫയലുകേള  ഒട്ടുമനിക്കതുലാം  ഇ-ഓഫതീസനികലയയ്  ലലമകഗറയ്
ലചേയകേഴെനിഞ.  ഇ-ഓഫതീസയ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  എലഭാ
വകുപ്പുകേളനിലുലാം കനഭാഡല് ഓഫതീസര്മഭാലര നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്. 2017 ഏപ്രനില് മഭാസലാം
മുതല്,  വകുപ്പുകേളനിലുലാം  ലസക്ഷനുകേളനിലുലാം  ലഭലമഭാകുന  ഓകരഭാ  തപഭാലുകേളുലാം  ഇ-ഓഫതീസയ്
മുഖഭാന്തെനിരലാം  ഇലകകഭാണനിക്കഭായനി  മഭാത്രകമ  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുവഭാന  പഭാടുളലവന
കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  എലഭാ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  ലസക്ഷനുകേളക്കുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
മഭാത്രവമല,  ഒരനിക്കല്  ഇ-ഫയലഭായനി  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ  ഫയല്  യഭാലതഭാരു
കേഭാരണവശഭാലുലാം പ്രനിന്റെയ് ലചേയയ് ഫനിസനിക്കല് ഫയലഭാക്കഭാന പഭാടുളതലലന കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശവലാം  എലഭാ  വകുപ്പു  ലസക്രടറനിമഭാര്ക്കുലാം,  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  ലസക്ഷനുകേളക്കുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇ-ഓഫതീസനില്  ഫയല്  ലലകേകേഭാരലലാം   ലചേയ്യുന  ഉകദലഭാഗസലര
അവരുലട പ്രവൃത്തനി സലത്തു തലന സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി സകപഭാര്ടയ് എഞനിനതീയര്മഭാലര
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.
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ലസക്രകടറനിയറനിലല ഫയല് തതീര്പഭാക്കല് കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന നടപടനി 

21 (2865) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലസക്രകടറനിയറനിലല  ഫയല്  തതീര്പഭാക്കലനിലന്റെ  കേണക്കയ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാന
പ്രകതലകേലാം സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലസക്രകടറനിയറനിലല  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലല  ഫയല്  തതീര്പഭാക്കല്
പരനികശഭാധനിക്കുനതനികനഭാലടഭാപലാം  മനനിമഭാരുലട  ഓഫതീസകേളനില്  ഫയല്  തതീര്പഭാക്കഭാന
കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുനതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  എന്തെയ്  നടപടനിയഭാണയ്  ഈ
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചലതനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭരണപരനിചേയമനിലഭാത്ത  ജേതീവനക്കഭാര്  മനനിമഭാരുലട  ഓഫതീസകേളനില്  കജേഭാലനി
ലചേയ്യുനതഭാണയ് ഇത്തരത്തനില് ഫയല് നതീക്കലാം ഗണലമഭായനി കുറയഭാന കേഭാരണലമന
ആകരഭാപണലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഫയല് തതീര്പഭാക്കലനിലന്റെ  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  2017
ജേനുവരനി  31  വലര  ഈ  സര്ക്കഭാര്  തതീര്പഭാക്കനിയ  ഫയലുകേള,  ഇനനി  തതീര്പഭാക്കഭാനുളവ
എനനിവയലട കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  എലഭാ  വകുപ്പുകേളുലടയലാം  പ്രതനിമഭാസ  ഫയല്  തതീര്പഭാക്കലനിലന്റെ
പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുകേയലാം  പ്രതനിമഭാസ  പ്രവര്ത്തന  അവകലഭാകേന  റനികപഭാര്ടയ്
ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാടുകൂടനി  എലഭാ  വകുപ്പുതലവനമഭാര്ക്കുലാം  തുടര്നടപടനികേളക്കഭായനി
നല്കേനിവരുനമുണയ്. 

(ബനി)   മനനിമഭാരുലട  ഓഫതീസകേളനില്  ഫയല്  തതീര്പഭാക്കഭാന  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടുനനില.  ലസക്രകടറനിയറനിലല  ഫയല്  തതീര്പഭാക്കലനിനഭായനി  ഫയല്  അദഭാലത്തുകേള
നടത്തനിയനിട്ടുണയ്;  ഉകദലഭാഗസതല  കയഭാഗങ്ങള  വനിളനിക്കുകേയലാം  മനനിമഭാര്  കനരനിടയ്
ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയലാം ലചേയവരുന.

(സനി) ആകരഭാപണലാം ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഡനി) ഉണയ്. 2016 ജൂണ മുതല് 2017 ജേനുവരനി 31 വലര 

ആരലാംഭനിച ഫയലുകേള - 2,16,638

തതീര്പഭാക്കനിയ ഫയലുകേള - 1,24,999 (57.7%)

തതീര്പഭാക്കഭാനുളവ - 99,639 (42.3%)
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സര്വ്വതീസനിലനിരനിലക്ക മരനിചവരുലട ആശനിതര്ക്കുള സഹഭായലാം

22 (2866) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്വ്വതീസനിലനിരനിലക്ക മരനിചവരുലട ആശനിതര്ക്കയ് നല്കുന ഏലതങനിലുലാം
സഹഭായലാം  കുറവയ്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഏതയ്  തതീയതനിയകശഷലാം  സര്വ്വതീസനില്
പ്രകവശനിചവരുലട  കേഭാരലത്തനിലഭാണയ്  ഇഇൗ  തതീരുമഭാനലാം  ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുളളതയ്;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇഇൗ ഉത്തരവനിനയ് മുനകേഭാല പ്രഭാബലലമുകണഭാ;  എങനില് ആയതുപ്രകേഭാരലാം
ആനുകൂലലലാം ലലകേപറനിയവരനില്നനിനയ് തുകേ തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ആശനിതര്ക്കയ്  നല്കുന  ആനുകൂലലങ്ങള  കുറവയ്  ലചേയ്യുനതനിനയ്  തതീരുമഭാനലാം
ലലകേലക്കഭാണതയ്  ഏതയ്  തലത്തനിലഭാണയ്;  എന്തെഭാണയ്  ഇത്തരത്തനില്  തതീരുമഭാനലാം
ലലകേലക്കഭാളളുനതനിനയ് കേഭാരണമഭായലതനയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) 24-5-1999-ലല ജേനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 12/99/പനി.&എ.ആര്.ഡനി. എന
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവപ്രകേഭാരമുള ആനുകൂലലങ്ങളനില് കുറലവഭാനലാം വരുത്തനിയനിടനില.

ലസക്രകടറനിയറനില് ഇ-ഓഫതീസയ് സലാംവനിധഭാനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന നടപടനി

23 (2867) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .    എല്കദഭാസയ് കുനപനിളനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലസക്രകടറനിയറനില് ഭരണകവഗത കൂട്ടുവഭാന നടപനിലഭാക്കനിയ ഇ-ഓഫതീസയ്
സലാംവനിധഭാനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാകണഭാ;

(ബനി)  കസഭാഫയ് ലവയറനിലല  തകേരഭാറുമൂലലാം  ഭരണലാം  സലാംഭനത്തനിലഭാണയ്  എന
പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) വകുപയ് കമധഭാവനികേള ഇ-ഓഫതീസയ് സലാംവനിധഭാനലാം പൂര്ണ്ണമഭായലാം ഉളലക്കഭാളളഭാത്തതുലാം
ലസക്രകടറനിയറനിലല  മഭാനുവല്  ഫയല്  നതീക്കവലാം  ഇ-കപ്രഭാഗഭാമനിലാംഗുലാം  തമ്മേനിലുളള
ലപഭാരുത്തകക്കടുലാം  പ്രസ്തുത  സലാംവനിധഭാനലാം  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുവഭാന
പ്രതനിബന്ധമഭായനി നനില്ക്കുനലവനതയ് വസ്തുതയഭാകണഭാലയനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പുതനിയ  കസഭാഫയ്  ലവയര്  സഭാപനിചയ്  ഇ-ഓഫതീസയ്  സലാംവനിധഭാനലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  ലസക്രകടറനിയറനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള  ഇ-ഓഫതീസയ്  തൃപനികേരമഭായ
രതീതനിയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ഇ-ഫയലനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനമഭാണയ്.  എനഭാല് കേഴെനിഞ്ഞ
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷഭാന്തെലത്തനില്  ഒകര  സമയലാം  കൂടുതല്  ഫയലുകേള  ലലകേകേഭാരലലാം
ലചേകയ്യണനിവനകപഭാഴുണഭായ  പ്രവൃത്തനിഭഭാരലാംമൂലലാം  ഇ-ഓഫതീസയ്  കസഭാഫയ് ലവയറനില്
കവഗതക്കുറവയ് അനുഭവലപടനിരുന.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  രഹസലവലാം,  നനിര്ണ്ണഭായകേ സസഭഭാവമുളതുമഭായ ചേനില ഫയലുകേള ഇലകകഭാണനികേയ്
ആയനി മഭാറ്റുനതനിനുള പ്രഭാകയഭാഗനികേ ബുദനിമുട്ടുകേലളഭാഴെനിലകേ, ഏലതങനിലുലാം ഘടകേങ്ങള
ലസക്രകടറനിയറനില്  ഇ-ഒഭാഫതീസയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനയ്
പ്രതനിബന്ധമഭായനി നനിലനനില്ക്കുനതഭായനി കേഭാണുനനില.

(ഡനി)  ഇ-ഫയലനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം ലമചലപടുത്തുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പുതനിയ
കസഭാഫയ് ലവയര്  (ഇ-ഓഫതീസയ്  Version  2)  വനികേസനിപനിലചടുക്കഭാന,  എന.ലഎ.സനി.-യലട
പദതനി നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭലമഭാക്കുവഭാന ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.

മുഖലമനനിക്കുലാം മനനിമഭാര്ക്കുലാം ഉപകദഷഭാക്കലള നനിയമനിയനതനിലല
മഭാനദണ്ഡങ്ങള

24 (2868) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് :
കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുഖലമനനിയലാം മനനിമഭാര്ക്കുലാം ഉപകദഷഭാക്കലള നനിയമനിക്കുന കേഭാരലത്തനില്
മഭാനദണ്ഡങ്ങലളലന്തെങനിലുലാം നനിലവനിലുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് മുഖലമനനിയലാം മറ്റുമനനിമഭാര്ക്കുമഭായനി എത്ര ഉപകദഷഭാക്കളഭാണുളതയ്;
ഓകരഭാരുത്തരുലാം  ഏലതഭാലക്ക  കമഖലകേളനില്  പ്രഭാഗത്ഭലലാം  ലതളനിയനിചവരഭാലണനയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബന്ധലപട  കമഖലകേളനിലുലാം  വകുപ്പുകേളനിലുലാം  വലവസഭാപനിതമഭായനി
നനിയമനിക്കലപടനിട്ടുളതുലാം  അതഭാതു  വനിഷയങ്ങളനില്  പ്രഭാഗത്ഭലലാം  ലതളനിയനിചവരുമഭായ
സനിവനില്  സര്വ്വതീസയ്  ഉകദലഭാഗസരുലട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുമഭായനി  ഉപകദഷഭാവനിലന്റെ  ഉപകദശലാം,
വവരുദലമുണഭാക്കുന സഭാഹചേരലത്തനില് തതീരുമഭാനങ്ങളനിലല  കൃതലത ഉറപഭാക്കഭാന
മുനകേരുതല് എടുക്കുകമഭാ?
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(എ)  ഇല.  എനഭാല്  അതഭാതയ്  കമഖലകേളനില്  പ്രഭാഗല്ഭലലാം  ലതളനിയനിക്ക
ലപടവലരയഭാണയ് ഉപകദഷഭാക്കളഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുളതയ്.

(ബനി) വനിവനിധ കമഖലകേളനിലഭായനി മുഖലമനനിയയ് നനിലവനില് 6 ഉപകദശകേര് ഉണയ്.

1. ആഭലന്തെര  വകുപയ്  ഉപകദഷഭാവയ്  -  ഡനി.ജേനി.പനി.  റഭാങനിലുള  മുന
ലഎ.പനി.എസയ്. ഉകദലഭാഗസനഭായ രമണശതീവഭാസവ

2. ശഭാസ്ത്ര ഉപകദഷഭാവയ് - മുന വനി.എസയ്.എസയ്.സനി. ഡയറകറഭായനിരുന
ശതീ. എലാം. ചേന്ദ്രദത്തന

3. സഭാമ്പത്തനികേഉപകദഷഭാവയ്-ഹഭാര്വഭാര്ഡയ് യൂണനികവഴനിറനിയനിലല സഭാമ്പത്തനികേ
ശഭാസ്ത്ര  വനിഭഭാഗലാം  ലപ്രഭാഫസറുലാം,  വകുപയ്  കമധഭാവനിയമഭായ  ശതീമതനി
ഗതീതഭാ കഗഭാപനിനഭാഥയ്

4. നനിയമ ഉപകദഷഭാവയ്  -  മുന നനിയമസഭഭാ  ലസക്രടറനിയലാം  NUALS-ലന്റെ
വവസയ് ചേഭാനസലറുമഭായനിരുന നനിയമ വനിദലഭാഭലഭാസ വനിചേക്ഷണന
കഡഭാ. എന. ലകേ. ജേയകുമഭാര്

5. മതീഡനിയ  ഉപകദഷഭാവയ്  -  ദൃശലമഭാധലമരലാംഗലത്ത  പ്രഗത്ഭനഭായ
ശതീ. കജേഭാണ ബനിടഭാസയ്

6. പ്രസയ് അവഡസസര് - പ്രശസ സഭാഹനിതലകേഭാരനുലാം, മഭാധലമരലാംഗത്തയ്
പ്രവര്ത്തന മനികേവലാം, മുനപരനിചേയവമുള ശതീ. പ്രഭഭാകേരവര്മ്മേ.

മറയ് മനനിമഭാര്ലക്കഭാനലാം തലന ഉപകദശകേലര നനിയമനിചനിടനില.

(സനി)  മുഖലമനനി ആവശലലപടുനപക്ഷലാം അകദ്ദേഹത്തനിനയ്  ബന്ധലപട വനിഷയങ്ങളനില്
വനിദഗ്ദ്ധ ഉപകദശലാം നല്കുകേ എനതഭാണയ് ഉപകദശകേരുലട ചുമതല.  ഇവര് സര്ക്കഭാര്
ഫയലനില് അഭനിപ്രഭായലാം കരഖലപടുത്തുനനില.  ആയതനിനഭാല് കചേഭാദലത്തനില് ഉനയനിചനിരനിക്കുന
സഭാഹചേരലലാം ഉണഭാകുനനില.

ദുരനിതഭാശസഭാസ സഹഭായത്തനിനഭായനി ലകേ. എലാം. ഹസതീസനിലന്റെ അകപക്ഷ

25 (2869) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മുഖലമനനിയലട  ദുരനി തഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി
17-3-2017-ലല  ഡനി  170308071/സനി.എലാം.ഒ.,  നമ്പരഭായനി  റവനമ്പ്യൂ  ലസഷലല്  ലസക്രടറനിക്കയ്
നല്കേനിയനിട്ടുള  ശതീ.  ലകേ.  എലാം.  ഹസതീസനിലന്റെ  അകപക്ഷയനികന്മേല്  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ എനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഡനി  170308071  പ്രകേഭാരലാം  ലഭനിച  അകപക്ഷ  പരനിഗണനിചയ്  അകപക്ഷകേലന്റെ  സസന്തെലാം
ചേനികേനിതയഭായനി  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  10,000  രൂപ
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചയ് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

കദവനികുളലാം സബ്കേളകര് ഒഇൗകദലഭാഗനികേ സഇൗകേരലങ്ങള ദുരുപകയഭാഗലാം ലചേയ
നടപടനി

26 (2870) ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  സബയ്  കേളകര്  തലന്റെ  ഒഇൗകദലഭാഗനികേ  വഭാഹനവലാം  ഗണമഭാന
ഉളലപലടയളള  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസലരയലാം  മുന  ലഎ.എ.എസയ്.  ഉകദലഭാഗസന
സകരഷയ്  കുമഭാറനിനയ്  അനധനികൃതമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  നല്കേനിയതയ്  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാലയനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  ഇതനിനകമല്  എന്തെയ്  നടപടനിയഭാണയ്  സസതീകേരനിചലതനയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇലലങനില് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഒരു  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  അതുപരനികശഭാധനിചയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.

വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല ഹഭാഡ പദതനികേള

27(2871) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹനില്  ഏരലഭാ  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  ഏജേനസനി  (ഹഭാഡ)-യലട  പ്രവര്ത്തന
പരനിധനിയനില്  വരുന  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  പഞഭായത്തുകേള
ഏലതലഭാമഭാണയ്;

(ബനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 'ഹഭാഡ'-യകവണനി വകേയനിരുത്തനിയ
130  കകേഭാടനി രൂപ വനിനനികയഭാഗനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരങ്ങള
നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില്
നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള ഏലതലഭാലമനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

287/2020
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഹനില് ഏരനിയ ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  ഏജേനസനി  (ഹഭാഡ)-യലട  പ്രവര്ത്തന
പരനിധനിയനില് വരുന വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല പഞഭായത്തയ് ലപരനിങ്ങമലയഭാണയ്.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  വകേയനിരുത്തനിയ  130  കകേഭാടനി  രൂപയനില്
2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  നബഭാര്ഡയ്  പരനിഗണനയഭായനി  സമര്പനിചനിരനിക്കുന
പ്രവര്ത്തനികേളനില് നബഭാര്ഡയ് ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫയ്.  ടഭാനലഷ  XXI-ല് ഉളലപടുത്തനി
31  കറഭാഡയ്  പ്രവര്ത്തനികേളക്കയ്  9.15  കകേഭാടനി  രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനിയലാം  ടഭാനലഷ
XXII-ല്  ഉളലപടുത്തനി  29  കറഭാഡയ്  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്   9.78  കകേഭാടനി  രൂപയലട
ഭരണഭാനുമതനിയലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില്
പദതനികേള ഒനലാം തലന നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.

കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന ബന്ധങ്ങളുലാം കേര്ഷകേരുലട നനിലയലാം ലമചലപടുത്തല്

28 (2872) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേർഷകേരുലട വരുമഭാനലാം 2022-ഓലട ഇരടനിയഭാക്കുനതുമഭായനി ബന്ധലപടയ്
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  പദതനികേളുലാം  നനിർകദ്ദേശങ്ങളുലാം  ആരഭാഞ്ഞയ്  കകേന്ദ്ര  സർക്കഭാർ
നൽകേനിയ കേത്തനിൽ സർക്കഭാർ സസതീകേരനിച നടപടനികേൾ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; പദതനികേൾ
തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനു മുൻപഭായനി കേർഷകേരുമഭാകയഭാ കേർഷകേ സലാംഘടനകേളുമഭാകയഭാ മറയ്
വനിദഗ്ദ്ധരുമഭാകയഭാ കൂടനിയഭാകലഭാചേനകേൾ നടത്തഭാൻ സർക്കഭാർ ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  വനിഷയത്തനില്  കൃഷനി,  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപ്പുകേള  സസതീകേരനിച
നടപടനികേളുലാം  കൂടനിയഭാകലഭാചേനകേളുലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  ചേതീഫയ്  ലസക്രടറനിലയ  അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇതുസലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള ഉലണങനില് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; കൃഷനിയമഭായനി ബന്ധലപട
സമഗ കമഖലകേളനിലുലാം ഇതനിലനപറനി അറനിവയ്  നല്കേനി പരമഭാവധനി കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം
ഈ വനിഷയത്തനില് കനടഭാന എലന്തെഭാലക്ക ലചേയ്യഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന;

(സനി) കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനയ് ലഭനിച കേത്തനിലന്റെ വനിവരലാം ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡുമഭായനി ചേര്ച
ലചേയ്കതഭാ;  ഈ  വനിഷയത്തനില്  ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡയ്  നനിലപഭാലടന്തെഭാണയ്;  അടനിയന്തെര
പ്രഭാധഭാനലമുള ഇത്തരലാം വനിഷയങ്ങള അതതീവ ഗഇൗരവകത്തഭാലട സമയബന്ധനിതമഭായനി
വകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യഭാനുലാം  ഉനത  ഉകദലഭാഗസലരയലാം  കൃഷനി,  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപ്പുകേലളയലാം
കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം തഭാമസലാംവനിനഭാ പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനുലാം എലന്തെഭാലക്കയഭാണയ്
ലചേയ്യഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതയ് എനയ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(എ-സനി)  കേര്ഷകേ/കേര്ഷകേലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  വരുമഭാനലാം  2022-ാം  ആകണഭാലട

ഇരടനിയഭാക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  സമഗ കേര്മ്മേ പദതനി  തയ്യഭാറഭാക്കനി  ശനിപഭാര്ശ
സഹനിതലാം  കകേന്ദ്ര  കേഭാര്ഷനികേ  ഗകവഷണ  കേഇൗണസനിലനിനയ്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനയ്  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനിലലയലാം  കൃഷനി  അനുബന്ധ  വകുപ്പുകേളനിലലയലാം  ബന്ധലപട
ഉയര്ന ഉകദലഭാഗസലരയലാം സഭാപന കമധഭാവനികേലളയലാം ഉളലക്കഭാളനിച്ചുലകേഭാണയ് ഒരു
ഏകകേഭാപന  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനി  ബഹുമഭാനലപട  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനിയലട  അദലക്ഷതയനില്  21-4-2017-നയ്  പ്രകതലകേ  കയഭാഗലാം  കചേരുകേയണഭായനി.
കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാല ലലവസയ് ചേഭാനസലര്, ഡയറകര് സനി.എലാം.എഫയ്.
ആര്.ലഎ.,  കൃഷനി വകുപയ് അഡതീഷണല് ഡയറകര്,  മറയ് ബന്ധലപട ഉകദലഭാഗസര്
എനനിവര്  പലങടുക്കുകേയണഭായനി.  ചേര്ചയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  കൃഷനി  വകുപയ്
നനിലവനിലുള  സഭാകങതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗനിചയ്  നടപനിലഭാക്കുന  വനിവനിധ  പദതനികേളുലട
റനികപഭാര്ടയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന. 

കൃഷനി  ലചേലവയ്  പരമഭാവധനി  കുറചയ്  കേര്ഷകേലന്റെ  വരുമഭാനലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുതകുന  "കേഭാര്ഷനികേ  യനവത്കേരണലാം”(submission  on
agriculture  Mechanisation)  പദതനിയനിലൂലട  കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പനങ്ങളുലട  ലവയ്കസജേയ്
പരമഭാവധനി കുറചയ്  "കകേഭാളഡയ് ലചേയ്ന”  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട കൂടുതല് വരുമഭാനലാം
ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം  (നഭാഷണല് കഹഭാര്ടനിക്കളചര് മനിഷന പദതനി മുകഖന)  കേഭാരലക്ഷമമഭായ
ആധുനനികേ  ജേലകസചേന  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  -  സൂക്ഷ്മജേലകസചേനലാം  ഏര്ലപടുത്തനി
ഉല്പഭാദനവലാം ഉല്പഭാദനക്ഷമതയലാം ഉറപഭാക്കുന സൂക്ഷ്മജേലകസചേനലാം  (PMKSY  Micro
Irrigation),  ഗുണകന്മേയള  വനിത്തയ്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ലഭലമഭാക്കുനതനിലൂലട  ഉയര്ന
ഉല്പഭാദനവലാം ഉല്പഭാദനക്ഷമതയലാം ലലകേവരനിക്കുനതനിനുലാം (Submission on Seeds and
Planting material പദതനിയനിലൂലട) പരമഭാവധനി കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്. 

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായയനികന്മേല് ജേപനി നടപടനി

29 (2873) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജേഭാണ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ  എടുത്തയ്  പഠനിക്കുകേയലാം  തുര്നയ്  ലതഭാഴെനില്  ലഭനിക്കഭാലത
വനതുമൂലകമഭാ,  കുടുലാംബത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  തകേര്ചമൂലകമഭാ  വഭായ  കുടനിശനികേ
തനിരനിചടക്കഭാന കേഴെനിയഭാലത വരനികേയലാം ലചേയവരുലട കമല് ബഭാങയ് സസതീകേരനിച്ചുവരുന
ജേപനി ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭായനി എലന്തെങനിലുലാം  നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

2017-18-ലല  ബജേറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില്,  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായലയടുത്തയ്
കേടലക്കണനിയനിലഭാവകേയലാം ജേപനി ഭതീഷണനി കനരനിടുകേയലാം ലചേയ്യുനവലര സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി
ഒരു  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായഭാ  തനിരനിചടവയ്  സഹഭായ പദതനി  (എഡമ്പ്യൂകക്കഷന  കലഭാണ
റതീ-കപയ്ലമന്റെയ്  സകപഭാര്ടയ്  സ്കതീലാം)  ബജേറനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.   ഇഇൗ  പദതനിക്കയ്
26-4-2017-നയ്  കചേര്ന  മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുനതനിനുള പ്രധഭാന മഭാനദണ്ഡങ്ങള ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

. 1-4-2016-നുമുമ്പയ്  വഭായഭാതനിരനിചടവയ്  തുടങ്ങനിയ അര്ഹരഭായ വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്
തനിരനിചടവയ്  അവധനിക്കുകശഷമുള  നഭാലുവര്ഷകത്തയയ്  വഭായഭാ  തനിരനിചടവനിനുള
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം. 

. 31-3-2016-കനഭാ അതനിനു മുകമ്പഭാ നനിഷനിയ ആസനിയഭായനി  (എന.പനി.എ.)
മഭാറനിയനിട്ടുള കലഭാണ അക്കഇൗണ്ടുകേള കക്ലഭാസയ്  ലചേയ്യുനതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്
സഹഭായലാം നല്കുനതഭാണയ്. 

. അലാംഗതീകൃത ലപ്രഭാഫഷണല് കകേഭാഴനിനയ് അഡനിഷന ലഭനിചനിട്ടുള വനിദലഭാര്തനികേളകക്ക
ഇഇൗ സ്കതീമനിലന്റെ പ്രകയഭാജേനലാം ലഭനിക്കുകേയള. 

. മഭാകനജേയ് ലമന്റെയ്/എന.ആര്.ലഎ.  കേസഭാട  അലാംഗതീകൃതമലഭാത്ത  സഭാപനങ്ങളനില്
പ്രകവശനലാം  കനടനിയനിട്ടുള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  ഇതനിലന്റെ  ആനുകൂലലലാം
ലഭനിക്കുകേയനില. 

. മഭാകനജേയ് ലമന്റെയ്  കേസഭാടയനില്  നഴനിലാംഗയ്  കകേഭാഴനിനയ്  പ്രകവശനലാം  കനടനിയനിട്ടുള
വനിദലഭാര്തനികേള ഇഇൗ സ്കതീമനിലന്റെ ആനുകൂലലത്തനിനയ് അര്ഹരഭാണയ്. 

. 1-4-2016-ല് വഭാര്ഷനികേ കുടുലാംബ വരുമഭാനലാം  6  ലക്ഷത്തനില് തഭാലഴെയള
വഭായലയടുത്ത വനിദലഭാര്തനികേളകക്ക ഇഇൗ സ്കതീമനിലന്റെ ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുകേയള.
എനഭാല് 40% അലാംഗപരനിമനിതനിയളവര്ക്കയ് വഭാര്ഷനികേ കുടുലാംബ വരുമഭാന
പരനിധനി 9 ലക്ഷലാം രൂപയഭായനിരനിക്കുലാം.

കകേരള സലാംസഭാന ലലജേവ ലലവവനിധല കബഭാര്ഡനിലല നനിയമനങ്ങള

30 (2874) ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള സലാംസഭാന വജേവ വവവനിധല കബഭാര്ഡനില് ഇകപഭാള എത്ര കപര്
ലഡപദ്യുകടഷനനില് കജേഭാലനി ലചേയ്യുനണയ്; ഇവര് ആലരലഭാലാം;
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(ബനി)  ഓകരഭാരുത്തരുലടയലാം  മഭാതൃവകുകപതഭാണയ്;  ഇവര്  എത്ര  വര്ഷമഭായനി
ലഡപദ്യുകടഷനനില് തുടരുന;

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനയ് കശഷലാം വജേവ വവവനിധല
കബഭാര്ഡനില് പുതുതഭായനി നടത്തനിയ നനിയമനങ്ങള സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  ലലജേവലലവവനിധല  കബഭാര്ഡനില്  ലഡപമ്പ്യൂകടഷന
മുകഖന ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന ആറയ് കപര് കജേഭാലനി ലചേയ്യുന:

ക്രമ
നമ്പര്

കപരയ് തസനികേ

1 കഡഭാ. ദനികനശന ലചേറുവഭാടയ് ലമമ്പര് ലസക്രടറനി

2 ശതീമതനി ജേയകലഖഭാകദവനി. ലജേ സതീനനിയര്  അഡയ് മനിനനികസറതീവയ്
ഓഫതീസര്

3 കഡഭാ. ലനിനഡ കജേഭാണ പ്രനിനസനിപല് സയന്റെനിഫനികേയ് ഓഫതീസര്

4 ശതീമതനി ലസര്ലനി. എസയ് സയന്റെനിഫനികേയ് ഓഫതീസര്

5 ശതീമതനി സനനിത കമകനഭാന ലടകനിക്കല് അസനിസന്റെയ്

6 ശതീ. അജേതീഷ്ഖഭാന. എചയ് അസനിസന്റെയ്-കേലാം-കേഭാഷലര്

(ബനി) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(സനി)  2017  കദശതീയ  ലലജേവലലവവനിധല  സകമ്മേളനകത്തഭാടനുബന്ധനിചയ്  മൂനയ്
മഭാസകത്തയകവണനി  ഒരു  ഫനിനഭാനഷലല്  അസനിസന്റെനിലനയലാം,  രണ്ടു  മഭാസകത്തയയ്
കുടുലാംബശതീ മുകഖന ഒരു കേഭാഷസല് സസതീപലറയലാം (പഭാര്ടയ് ലലടലാം സസതീപര് ലമഡനിക്കല്
ലതീവനില് പ്രകവശനിചതനിനഭാല്) നനിയമനിച്ചു. 

രഭാജേതീവ്ഗഭാന്ധനി അക്കഭാഡമനി കഫഭാര് ഏവനികയഷന ലടകകഭാളജേനിയലട
പ്രവര്ത്തനലാം

31(2875)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജേയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രഭാജേതീവയ്  ഗഭാന്ധനി  അക്കഭാഡമനി  കഫഭാര്  ഏവനികയഷന  ലടകകഭാളജേനിയലട
പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തുനതനിനുലാം വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി) ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;
(സനി)  കൂടുതല്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  പ്രസ്തുത  അക്കഭാഡമനിയലട  കസവനലാം

പ്രകയഭാജേനലപടുത്തുനതനിനഭാവശലമഭായ പ്രചേരണലാം നടത്തുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനി
ക്കുകമഭാലയനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ-സനി)  ഉണയ്.   ലഫബ്രുവരനി  2016  മുതല് അക്കഭാദമനിയനില്  പറക്കല് പരനിശതീലനലാം

വനിവനിധ കേഭാരണങ്ങളഭാല് മുടങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയഭായനിരുന.  അക്കഭാദമനിയലടയലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെയലാം
നനിരന്തെര പരനിശമ ഫലമഭായനി  ഡയറകര് ജേനറല് ഓഫയ്  സനിവനില് ഏവനികയഷലന്റെ
(DGCA)  റതീ  സര്ടനിഫനിക്കകഷന  കപ്രഭാസസയ്  2017  മഭാര്ചയ്  ആദലവഭാരകത്തഭാടുകൂടനി
പൂര്ത്തനിയഭാവകേയലാം മഭാര്ചയ് 23-ാം തതീയതനി പ്രഭാബലലത്തനില് അക്കഭാദമനിക്കയ് പറക്കല്
പരനിശതീലനലാം  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനുള  അനുമതനി  ഡനി.ജേനി.സനി.എ.-യനില്  നനിനയ്
ലഭനിക്കുകേയമുണഭായനി.   ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  അക്കഭാദമനിയനില്  പറക്കല്
പരനിശതീലനലാം മഭാര്ചയ്  24-ാം തതീയതനി മുതല് പുനരഭാരലാംഭനിക്കുകേയലാം ഉഇൗര്ജനിതമഭായനി
തുടര്ന  വരനികേയലാം  ലചേയ്യുന.   നനിലവനിലുള  ലലപലറയ്  ലടയനിനനികേളുലട  പറക്കല്
പരനിശതീലനലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേ  എനതഭാണയ്  അക്കഭാദമനിയലട
പ്രഭാഥമനികേ ലക്ഷലലാം. അതനിനഭായനി നനിലവനില് മൂനയ് ലസസ്നേ വനിമഭാനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചയ്
പ്രതനിദനിനലാം പരമഭാവധനി സമയലാം പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന.  മണസൂണ കേഭാലത്തയ്
ലടയനിനനികേളക്കയ്  പരനിശതീലനലാം  മുടങ്ങഭാലത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി  മധുര,
കപഭാണനികചരനി  തുടങ്ങനിയ  മണസൂണ  കുറവഭായ  എയര്കപഭാര്ട്ടുകേളനില്  പരനിശതീലനലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുകവണ ശമങ്ങള നടത്തനിവരനികേയഭാണയ്.  പരനിശതീലനലാം മുടങ്ങഭാലത
നല്കുനതനിനഭായനി ഒരു എയര്ക്രഭാഫയ് എഞനിന കൂടനി കേരുതലഭായനി വഭാങ്ങുനതനിനുള
നടപടനികേള  ലലകേലക്കഭാണ്ടുവരുന.  അക്കഭാദമനിയനില്  നനിലവനിലുള  മളടനി  എഞനിന
വനിമഭാനലാം  കൂടനി  പരനിശതീലനത്തനിനയ്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  തസരനിതഗതനിയനില്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇകതഭാലട ലലപലറയ് ലടയനിനനികേളക്കയ് 'മളടനി എഞനിന കററനിലാംഗയ്'
കൂടനി ലഭലമഭാകുലാം. 

ഒരു എയകറഭാകനഭാടനിക്കല് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജേയ് തുടങ്ങുനതനിനുലാം, ഒരു സതീലാംഗനിള
എഞനിന വനിമഭാനലാം,  സതീ ലപ്ലെെയനിന,  വനിമഭാന എഞനിന എനനിവ വഭാങ്ങുനതനിനുലാം അക്കഭാദമനി
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.   ആയതയ്  ഫലപ്രഭാപനിയനില്  എത്തുന  മുറയയ്  കൂടുതല്
വനിദലഭാര്തനികേലള  ഉളലക്കഭാളനതനിനുലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ലമചലപട  പരനിശതീലനലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം സഭാധനിക്കുനതഭാണയ്. 

തതീരകദശ പരനിപഭാലന നനിയമപ്രകേഭാരലാം കചേരഭാനല്ലൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തനില്
നനിനള അകപക്ഷകേള

32(2876) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജേനിലയനിലല  കചേരഭാനല്ലൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  നനിനള
എത്ര  അകപക്ഷകേള  തതീരകദശ  പരനിപഭാലന  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  പരനികശഭാധനിചയ്  വരുനണയ്;
അകപക്ഷകേരുലട  കപരയ്  വനിവരങ്ങളുലാം  നനിലവനില്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന  നടപടനികേളുലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത അകപക്ഷകേളനില് തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുവഭാന കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിട
വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  ആയതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം  വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേള
എകപഭാള തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി)  അകപക്ഷകേളുലട ആധനികേലലാം കേഭാരണലാം തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുനതനിനയ്
കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുനണയ്.  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  പരനിസനിതനി  കേഭാലഭാവസഭാ
വലതനിയഭാന വകുപനില് അധനികേ തസനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത 29-4-2017-നയ്
കചേര്ന കകേരള തതീരകദശ പരനിപഭാലന അകതഭാറനിറനിയലട  85- ാാമതയ് കയഭാഗ തതീരുമഭാന
പ്രകേഭാരലാം 2017 കമയയ് മഭാസത്തനില് ഫയല് അദഭാലത്തയ് നടത്തനി പരമഭാവധനി അകപക്ഷകേകേളനില്
തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ഗഭാഡയ് ഗനില്, കേസ്തൂരനിരലാംഗന റനികപഭാര്ട്ടുകേള

33 (2877) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പശ്ചനിമഘട  മലനനിരകേലള  സലാംബന്ധനിച  ഗഭാഡ്ഗനില്,  കേസ്തൂരനി  രലാംഗന
റനികപഭാര്ട്ടുകേളനില്  ഏതയ്  റനികപഭാര്ടയ്  നടപഭാക്കഭാനഭാണയ്  ഇകപഭാള  തയ്യഭാലറടുപയ്
നടത്തനിയനിട്ടുളതയ്;

(ബനി)  പരനിസനിതനി  ദുര്ബലലാം  എനയ്  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനില്  കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുളതയ്
എത്ര വനികലജുകേലളയഭാണയ്; ഇവയലട ജേനില തനിരനിച്ചുള പടനികേ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  കേനികലഭാ  മതീറര്  വലരയഭാണയ്  ഇവയലട  ബഫര്  കസഭാണ
പരനിധനിയഭായനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളതയ്;

(ഡനി)  പശ്ചനിമഘട  മലനനിരകേകളഭാടയ്  കചേര്നയ്  വരുന  ഈ  പ്രകദശങ്ങളനിലല
നനിലവനിലുള ഡഭാമുകേളുലാം  ലലവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദന കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  ആശുപത്രനികേളുലാം  ഈ
ബഫര്  കസഭാണനില്  ഉളലപടഭാല്കപഭാലുലാം  ഭഭാവനിയനില്  ഒഴെനിഞ  ലകേഭാടുകക്കണതഭായനി
വരുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  സലങ്ങള  സലാംബന്ധനിച  കകേന്ദ്ര  വനലാം  പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിലന്റെ
അന്തെനിമ  വനിജഭാപനലാം  പുറത്തനിറങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്  എനകത്തയയ്  ഇതയ്
പുറലപടുവനിക്കുലമനഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതയ്;

(എഫയ്)  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  കകേരളത്തനിലന്റെ  നനിലപഭാടയ്  എന്തെഭാലണനയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേസ്തൂരനിരലാംഗന  റനികപഭാര്ടനികന്മേല്  ജേനവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങകളയലാം,  കൃഷനി
സലങ്ങകളയലാം  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ഇ.എസയ്.എ.യനില്നനിനയ്  ഒഴെനിവഭാക്കണലമന  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാംകൂടനി  പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള  അന്തെനിമ  വനിജഭാപനലാം
എത്രയലാം കവഗലാം പുറലപടുവനിക്കണലമനയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ് അഭലര്തനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  123  വനികലജുകേലളയഭാണയ്  പരനിസനിതനി  ദുര്ബലലമനയ്  റനികപഭാര്ടനില്
കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുളതയ്.  ജേനില  തനിരനിച്ചുള  പടനികേയലട  പകേര്പയ്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന*.

(സനി&ഡനി)  കേസ്തൂരനിരലാംഗന  റനികപഭാര്ടനില്  ബഫര്  കസഭാണനിലനക്കുറനിചയ്
പ്രതനിപഭാദനിചനിടനില. 

(ഇ)  ഇല.  അന്തെനിമവനിജഭാപനലാം  എത്രയലാംകവഗലാം  പുറലപടുവനിക്കണലമനയ്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ് അഭലര്തനിചനിട്ടുണയ്. 

(എഫയ്) കേസ്തൂരനിരലാംഗന റനികപഭാര്ട്ടുമഭായനി ബന്ധലപടയ് ജേനവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങലളയലാം
കൃഷനിയനിടങ്ങലളയലാം  പരനിസനിതനി  കലഭാല  പ്രകദശത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  നനിനലാം
ഒഴെനിവഭാക്കണലമനതഭാണയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിലപഭാടയ്. 

ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള അകപക്ഷകേളനില് തതീരകദശ പരനിപഭാലന
നനിയമപ്രകേഭാരലാം തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കല്

34(2878) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ്  കേബതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  തതീരകദശ  പരനിപഭാലന  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള അനുമതനി അകപക്ഷകേളനില് തതീര്പയ് കേല്പനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഇതനില് എറണഭാകുളലാം ജേനിലയനില്നനിനലാം 2016 ജേനുവരനിക്കുകശഷലാം ലഭനിച
അകപക്ഷകേളനിനകമല് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിചയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതനിനയ്
കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായ സഭാഹചേരലലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനില്  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിക്കുന  സലാംവനിധഭാനവലാം
ഓഫതീസലാം  ബന്ധലപട  ഉകദലഭാഗസരുലട  കഫഭാണ  നമ്പര്  ഉളലപലടയള  വനിവരങ്ങളുലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണയ്.

(സനി) തതീരകദശ പരനിപഭാലന അകതഭാറനിറനിയലട കേഭാലഭാവധനി 2016 മഭാര്ചയ് 30-നയ്
അവസഭാനനിക്കുകേയലാം,  പുതനിയ  അകതഭാറനിറനിയലട  വനിജഭാപനത്തനിനയ്  കേഭാലതഭാമസലാം
ഉണഭാവകേയലാം  ലചേയ.  അതനിനഭാലഭാണയ്  അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിക്കുനതനില്  കേഭാലതഭാമസലാം
ഉണഭായതയ്.

(ഡനി)  തതീരകദശ  പരനിപഭാലന  അകതഭാറനിറനിയലട  ലസക്രകടറനിയറഭായനി  പരനിസനിതനി
കേഭാലഭാവസഭാ  വകുപനിലന  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  അകതഭാറനിറനിയലട  ഓഫതീസയ്
വനിലഭാസലാം, കഫഭാണ നമ്പറുകേള, ഇ-ലമയനില് വനിലഭാസലാം എനനിവ ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ലമമ്പര് ലസക്രടറനി,

കകേരള  തനിരകദശ  പരനിപഭാലന  അകതഭാറനിറനി,  പരനിസനിതനി-കേഭാലഭാവസഭാ
വലതനിയഭാന വകുപയ്, കദവതീകൃപ, പളനിമുക്കയ്-കേണ്ണമ്മൂല കറഭാഡയ്, കപട, 

തനിരുവനന്തെപുരലാം-695 024. Ph. No.0471-2742264 (Office),

 Website: www.envt.kerala.gov.in

E-mail; environmentdirectorate @ gmail.com

Kezmasandtd @ gmail.com

കേഭാലഭാവസഭാവലതനിയഭാനലാംമൂലമുണഭാകുന പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള

35 (2879) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുനയ് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബയ് :
ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജേനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാലഭാവസ  വലതനിയഭാനലാം  മൂലമുണഭാകുന  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള  കനരനിടുനതനിനുലാം
അതുമൂലമുണഭാകുന  അപകേടങ്ങളുലട  തതീവ്രത  കുറയനതനിനുലാം  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിരനിക്കുനലതനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് കസറയ് ആക്ഷന പ്ലെെഭാന ഓണ വക്ലമറയ് ലചേയ് ഞയ്
പുതുക്കുനതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  എലന്തെലഭാലാം  മഭാറങ്ങളഭാണയ്  ഇതുവഴെനി  വരുത്തനിയലതനയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; അതു സലാംബന്ധനിചയ് വനിശദ പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?
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(എ)  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനലാംമൂലലാം  പരനിസനിതനിയനിലുണഭാകുന  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങലള
കുറനിചയ് സമഗമഭായനി പഠനലാം നടത്തുനതനിനഭായള സലാംരലാംഭത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനിവനിധ
ഗകവഷണ  സഭാപനങ്ങളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനലാംമൂലലാം
സമുദ്ര  നനിരപനിലുണഭാകുന  ഉയര്ചയലാം  അതനിലന്റെ  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം  പരനിസനിതനി
കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാന  ഡയറകകററയ്  പഠനലാം  നടത്തനി.  കൂടഭാലത,  പഭാലക്കഭാടയ്
ജേനിലയനിലല വടകേരപതനി പഞഭായത്തനില് ഭൂഗര്ഭ ജേല ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുള
പദതനികേള എന.സനി.ഇ.എസയ്.എസമഭായനി കചേര്നയ് നടത്തുന.  വനിവനിധ ഗകവഷണ
പദതനികേളക്കയ് പുറകമ കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനലാം മൂലമുണഭാകുന ആഘഭാതങ്ങളനിലുലാം
അവ  കനരനിടുനതനിനുള  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലുലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല
അദലക്ഷന്മേഭാലരയലാം മുതനിര്ന ഉകദലഭാഗസലരയലാം,  ആകരഭാഗല  വകുപനിലല ഉകദലഭാഗസലരയലാം
ശഭാക്തതീകേരനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാന  പഠന  കകേന്ദ്രലാം
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിച്ചു.

(ബനി) ഉണയ്. 

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  കസറയ്  ആക്ഷന  പ്ലെെഭാന  ഓണ  ലലക്ലമറയ്  കചേഞയ്
നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  അനുബന്ധ വകുപ്പുകേലള വനിവനിധ ലസകറുകേളഭായനി
തനിരനിചയ്  'കഫഭാക്കല്  ടതീലാം'   ഉണഭാക്കനി  ഇവര്ക്കഭായനി  'കേണസളകടറതീവയ്  വര്ക്കയ് കഷഭാപ്പുകേള'
സലാംഘടനിപനിക്കുന.  പരനിസനിതനി  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാന  ഡയറകകററനിലന്റെ
ആഭനിമുഖലത്തനില് കൃഷനി, മതലബന്ധനലാം, ടൂറനിസലാം, ജേലവനിഭവലാം, തകദ്ദേശസസസയലാംഭരണലാം
എനതീ  വകുപ്പുകേലളയലാം  കകേരള  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡയ്,
അലനര്ടയ്,  കകേരള  സലാംസഭാന  വലവസഭായ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  തുടങ്ങനിയ
സഭാപനങ്ങലളയലാം ഏകകേഭാപനിപനിചയ് സമഗ കേര്മ്മേ പദതനി രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

തതീരകദശപരനിപഭാലന ചേടത്തനിലല വലവസകേള

36 (T* 2880) ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെയ് :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തതീരകദശ പരനിപഭാലന ചേടത്തനിലല നനിലവനിലുള വലവസകേളമൂലലാം വതീടയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം അറകുറപണനികേളക്കുലാം തതീരകദശലത്ത മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള
അനുഭവനിക്കുന ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

* T  മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.  
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(ബനി)  എങനില്  ഈ  ബുദനിമുട്ടുകേള  ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  പുതനിയ  വനിജഭാപനലാം
ഇറക്കണലമനയ് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടയ് ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വശകലഷയ്  നഭായനികേയ്  സമനിതനി  റനികപഭാര്ടയ്  സലാംസഭാനലത്ത  തതീരകദശ
കമഖലയയ്  ആശസഭാസകേരമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉളലക്കഭാളനവയഭാകണഭാ;  എങനില്
അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പുതനിയ  വനിജഭാപനലാം  ഇറക്കുവഭാന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്
സമ്മേര്ദ്ദേലാം ലചേലുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണയ്.

(സനി)  കഡഭാ.  ലലശകലഷയ്  നഭായനികേയ്  സമനിതനിയലട  റനികപഭാര്ടയ്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനഭാണയ്
സമര്പനിചനിരനിക്കുനതയ്.  ഇതനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമല.  എനഭാല്,  തതീരകദശ സലാംസഭാനങ്ങളനിലല
ജേനങ്ങള  അനുഭവനിക്കുന  ബുദനിമുട്ടുകേള  ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
റനികപഭാര്ടനിലുണഭാകുലമനയ് കേരുതുന.  ഇതനുസരനിച്ചുള പുതനിയ വനിജഭാപനലാം ഇറക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാലണനഭാണയ് അറനിയഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുളതയ്. 

തതീരപ്രകദശങ്ങളനിലുള ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് നനിയനണലാം

37 (T* 2881) ശതീ  .   മുലക്കര രത്നഭാകേരന :
ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജേനികമഭാള :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ മഭാസര് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011-ലല  കകേന്ദ്ര  തതീരകദശനനിയനണ  വനിജഭാപനത്തനില്  മതല
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  തതീരപ്രകദശങ്ങളനിലുള  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം
നനിയനണങ്ങളഭാണയ് ഏര്ലപടുത്തനിയലതനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ഇളവയ്  നല്കുനതനിനഭായനി
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന സമതീപനിചനിരുകനഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനിച കഡഭാ.  വശകലഷയ് നഭായകേയ് കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടനില്
മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ഇളവയ്  നല്കുനതനിനഭായനി നടത്തനിയനിട്ടുള
പ്രധഭാന ശനിപഭാര്ശകേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ആയതയ്  കകേരളത്തനിലല മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
കക്ഷമത്തനിനയ് അനുകൂലമഭാകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

* T  മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.  
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(എ)  2011-ലല  പുതുക്കനിയ  തതീരകദശ  നനിയനണ  വനിജഭാപന  പ്രകേഭാരലാം
കേടലനിലന്റെ കവലനികയറ കരഖയനില് നനിനലാം  500  മതീററുലാം,  കേടലനില് നനിനയ് കവലനികയറ
സസഭാധതീനമുള  പുഴെകേള,  കേഭായലുകേള  എനനിവയലട  കവലനികയറ  കരഖയനില്നനിനലാം
പരമഭാവധനി 100 മതീററുലാം തതീരകദശ നനിയനണ കമഖലയനില്ലപടുന.  ഇഇൗ നനിയനണ
കമഖലലയ  സനി.ആര്.ഇസഡയ്  I,  സനി.ആര്.ഇസഡയ്  II,  സനി.ആര്.ഇസഡയ്  III,
സനി.ആര്.എസഡയ്  IV  കസഭാണുകേളഭായനി തനിരനിചയ് വലതലസമഭായ നനിയനണങ്ങളഭാണയ്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതയ്. സനി.ആര്.ഇസഡയ് III കസഭാണനില് കേടലനിലന്റെ കവലനികയറ
കരഖയനില് നനിനലാം  200  മതീറര്  വലര നനികരഭാധനിത കമഖലയഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.
എനനിരുനഭാലുലാം  100  മതീററനിനുലാം  200  മതീററനിനുമനിടയനില്  തകദ്ദേശവഭാസനികേളക്കുലാം,
മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  വതീടുകേള  പണനിയഭാന  തതീരകദശ  പരനിപഭാലന  അകതഭാറനിറനി
അനുമതനി നല്കേനിവരുന.  കേടലനിലന്റെ കവലനികയറ കരഖയനില് നനിനലാം 200 മതീററനിനുലാം,
500  മതീററനിനുലാം  ഇടയനില്  ഗഭാര്ഹനികേഭാവശലത്തനിനഭായനി  അനുമതനി  ലഭനിക്കുനതഭാണയ്.
സനി.ആര്.ഇസഡയ്  II  കമഖലയനില്  അലാംഗതീകൃതമഭായ  കറഭാകഡഭാ,  ലകേടനിടങ്ങകളഭാ
നനില്ക്കുനതനിലന്റെ കേരവശകത്തയയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം അനുവദനിക്കുനണയ്.

(ബനി)  തകദ്ദേശവഭാസനികേളക്കുലാം  മതലബന്ധനത്തനികലര്ലപടനിരനിക്കുനവര്ക്കുലാം
വതീടയ്  വയഭാനുള  നനിബന്ധനകേളനില്  ഇളവയ്  അനുവദനിക്കഭാന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന
സമതീപനിചയ്  ആവശലങ്ങള  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  അതനിലനത്തുടര്നയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
നനികയഭാഗനിച കഡഭാ.  ലലശകലഷയ് നഭായനികേയ് സമനിതനി ഇക്കഭാരലങ്ങള പഠനിചയ് ഇളവകേള
നല്കുനതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനയ് റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  റനികപഭാര്ടയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനയ് സമര്പനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ടനി പകേര്പയ്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനയ് ലഭലമഭാക്കനിയനിടനില.

ലകേ.എസയ്.സനി.എസയ്.റനി.ഇ.-യലട കേതീഴെനിലുള സഭാപനങ്ങളനിലല
ജേതീവനക്കഭാരുലട ലപനഷന പദതനി

38(2882)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പത്തഭാലാം  ശമ്പള  കേമ്മേതീഷന  ശനിപഭാര്ശ  സനി.ഡബ.ആര്.ഡനി.എലാം.-ലുലാം
ലകേ.എസയ്.സനി.എസയ്.റനി.ഇ.-യലട  കേതീഴെനിലുള  മറയ്  ആര്&ഡനി  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
നടപനിലഭാക്കനികയഭാ; ഇലലങനില് എനയ് നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിയലമനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലകേ.എസയ്.സനി.എസയ്.റനി.ഇ.-യലട കേതീഴെനിലുള സഭാപനങ്ങളനിലല ജേതീവനക്കഭാരുലട
ലപനഷന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനികയഭാ;  ഇലലങനില്  എനകത്തയയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന
കേഴെനിയലമനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(ബനി)  ശഭാസ്ത്ര  സഭാകങതനികേ പരനിസനിതനി  കേഇൗണസനിലനില് ലപനഷന പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതയ് സലാംബന്ധനിചയ് ഒരു ഉനതതല കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുകേയണഭായനി.  കേമ്മേനിറനി
റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിക്കുന മുറയയ് ഇക്കഭാരലത്തനില് തുടര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.

പനി.എസയ്.സനി.വനിജഭാപനങ്ങള

39(2883) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനയ്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഴെനിഞ്ഞ ഒരുവര്ഷ കേഭാലയളവനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലല ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുനതുമഭായനി
ബന്ധലപടയ്  പനി.എസയ്.സനി.  എത്ര വനിജഭാപനങ്ങള  ഇറക്കനിയനിട്ടുണയ്;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

2016  ഏപ്രനില്  മുതല്  2017  മഭാര്ചയ്  വലരയള  കേഭാലയളവനില്  ഒഴെനിവകേള
നനികേത്തുനതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  530  വനിജഭാപനങ്ങള  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ജേനറല് റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ് - 179

2. പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള പ്രകതലകേ നനിയമനലാം - 57

3. എന.സനി.എ.വനിജഭാപനലാം -293

4. ഭനിനകശഷനി വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുള പ്രകതലകേ നനിയമനലാം - 1

പനി.എസയ്.സനി. റഭാങയ് ലനിസയ്

40 (T* 2884) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  കമഖലയനില്  ഏലതലഭാലാം  വനിഷയങ്ങളനില്  ആണയ്
പനി.എസയ്.സനി. റഭാങയ് ലനിസയ് നനിലവനില് ഉളതയ്;

(ബനി)  ഓകരഭാ വനിഷയത്തനിലുലാം റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യലപട നനിയമനമഭാകേഭാത്ത എത്ര
ഒഴെനിവകേള നനിലവനില് ഉണയ്;

(സനി) റഭാങയ് ലനിസയ് നനിലവനില് ഇലഭാത്ത വനിഷയങ്ങളനില് പുതനിയ കനഭാടനിഫനികക്കഷനുകേള
പുറലപടുവനിക്കഭാന  സർക്കഭാർ  ഇടലപടുകമഭാ;  എകപഭാള  കനഭാടനിഫനികക്കഷന  പുറലപടുവനിക്കഭാന
കേഴെനിയലമനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* T  മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.  
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ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഓകരഭാ  വനിഷയത്തനിലുലാം  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യലപടതനിനുകശഷലാം  നനിയമനമഭാകേഭാത്ത
ഒഴെനിവകേളുലട വനിശദവനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് വനിഷയലാം ജൂനനിയര് സതീനനിയര്

1 മലയഭാളലാം 2 15

2 സലാംസ്കൃതലാം 3 ...

3 ഹനിന്ദനി 14 7

4 അറബനികേയ് 30 ...

5 ഉറുദു 4 ...

6 ഇലാംഗതീഷയ് 26 56

7 ഹനിസറനി 14 13

8 ലപഭാളനിറനികയ് 20 Nil

9 കകേഭാകമഴയ് 10 Nil

10 കജേഭാഗഫനി 2 8

11 കേമ്പമ്പ്യൂടര് സയനസയ് 4 2

12 സകവഭാളജേനി 1 ...

13 കബഭാടണനി 3 3

14 കസഭാകഷലഭാളജേനി 3 2

15 ലകേമനിസനി 16 13

16 ഗണനിതലാം 41 28

17 ഇക്കകണഭാമനികയ് 9 5

18 സഭാസനിസനികയ് 2 3

(സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

പനി.എസയ്.സനി.-യലട കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുനതനിനയ് നടപടനി

41(2885)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം പനി.എസയ്.സനി.-ലയ
ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനുലാം കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളലതനയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  ഉണഭാകുന  കവക്കനസനികേള  കേഭാലതഭാമസലാം  ഇലഭാലത
പനി.എസയ്.സനി.-ലയ  അറനിയനിക്കുനതനിനുലാം  പുതുതഭായനി  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  ഉണഭാകുന  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസയ്.സനി.യനില്
റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയതതനുസരനിചയ്  പരതീക്ഷകേള  നടത്തനി  പനി.എസയ്.സനി.
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റുകേളനില്  ചേനിലതനില്നനിനയ്  ഒരു  നനിയമനലാം  കപഭാലുലാം
നടത്തഭാത്ത വനിഷയലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  തൃശ്ശൂര്  ജേനിലയനില്  ജൂനനിയര്  ലഹല്ത്തയ്  ഇനലസകര്മഭാരുലട  റഭാങയ്
ലനിസനില്നനിനലാം  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ  കവക്കനസനികേളനില്  പനി.എസയ്.സനി.  നനിയമനലാം
നടത്തുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം പനി.എസയ്.സനി.യലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള കൂടുതല് ലമചലപടുത്തുനതനികലയഭായനി 120 തസനികേകേള പുതുതഭായനി
സൃഷനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  വകുപ്പുകേളനിലല  നനിലവനിലുള  ഒഴെനിവകേളുലാം  പ്രതതീക്ഷനിത  ഒഴെനിവകേളുലാം
അടനിയന്തെരമഭായനി പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യുനതനിനയ് വനിവനിധ സര്ക്കുലറുകേള മുകഖന
വകുപദലക്ഷന്മേഭാര്ക്കുലാം  നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണ  പരനിഷ്കഭാര  വകുപനിലന്റെ  അഡനിനനികസറതീവയ്
വനിജേനിലനസയ് വനിഭഭാഗലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് ദ്രുത പരനികശഭാധന നടത്തനി റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയ്യലപടഭാലതയണഭായനിരുന ഒഴെനിവകേള പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. പനി.എസയ്.സനി. മുകഖനയള നനിയമനങ്ങള തസരനിതലപടുത്തുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  വകുപ്പുകേള റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യുന ഒഴെനിവകേളുലട കൃതലതയലാം പുകരഭാഗതനിയലാം
വനിലയനിരുത്തുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഒരു  പുതനിയ  കസഭാഫയ് ലവയര്  VARAM
(Vaccancy  Arising  Reporting and Monitoring system)  വനികേസനിപനിക്കുകേയലാം
പ്രസ്തുത  കസഭാഫയ് ലവയറനിലൂലട  2017  ജേനുവരനി  മഭാസലാം  മുതല്  ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴനിലല
ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യുനതനിനയ് (പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്) നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
നനിയമനങ്ങള  തസരനിതലപടുത്തുനതനിനഭായനി  28-2-2017-നയ്  മുമ്പയ്  വകുപ്പുതല  ലപ്രഭാകമഭാഷന
കേമ്മേനിറനി കചേര്നയ് ലസലകയ് ലനിസയ് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരുന.

(സനി)  ഉണയ്. 

(ഡനി) തൃശ്ശൂര് ജേനിലയനിലല ജൂനനിയര് ലഹല്ത്തയ് ഇനലസകര് തസനികേയലട റഭാങയ്
പടനികേയനില്നനിനലാം  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  നല്കുനതനികലയഭായനി  ഒഴെനിവകേള  ഒനലാം
തലന റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിടനില.
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മലയഭാളഭഭാഷലയ സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനയ് നടപടനികേള

42 (2886) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജേയന :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജേന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലയഭാള  ഭഭാഷലയ  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിചയ് വരുനലതനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭരണഭഭാഷ മലയഭാളമഭാക്കുനതനിനയ് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുനലവനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാടതനി  വലവഹഭാരങ്ങളക്കുള  ഭഭാഷയഭായനി  മലയഭാളലാം  ഉപകയഭാഗ
ലപടുത്തുനതനിനയ് എലന്തെഭാക്ക തടസങ്ങളഭാണുളലതനയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കശഷ്ഠഭഭാഷഭാ പദവനി ലഭനിച 'മലയഭാള ഭഭാഷ'യലട ആദരഭാര്തലാം മലയഭാളലാം
സര്വ്വകേലഭാശഭാലലയ  മലയഭാളത്തനിലന്റെ  'ലസന്റെര്  ഓഫയ്  എകലനസയ്'  ആക്കനി  ഉയര്ത്തുകേ,
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  കകേന്ദ്ര സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനില്  മലയഭാളത്തനിനയ്  ക്ലഭാസനിക്കല്  ലചേയര്
ആരലാംഭനിക്കുകേ,  കകേരളത്തനിലന്റെ  60-ാം  ജേന്മേവഭാര്ഷനികേകത്തഭാടനുബന്ധനിചയ്  'ആകഗഭാള
മലയഭാള  സകമ്മേളനലാം'  സലാംഘടനിപനിക്കുകേ,  ഗകവഷണലാം,  പ്രസനിദതീകേരണലാം  തുടങ്ങനിയ
നനിരവധനി പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് 'ഒറത്തവണ' ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കണലമനയ് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ് അഭലര്തനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) കകേരളത്തനിനയ് ഭരണഭഭാഷ മലയഭാളമഭാക്കുനതനിനുള നടപടനി ആരലാംഭനിചതയ്
1957-ലഭാണയ്.  1969-ല്  കകേരള  ഒഇൗകദലഭാഗനികേ  ഭഭാഷകേള  ആകയ്  നടപനിലഭാക്കുകേയലാം
ഭരണഭഭാഷ  മലയഭാളമഭാക്കുനതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കയ്  നല്കുകേയലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഭഭാഷഭാ  മഭാറ  പുകരഭാഗതനി  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനിയലട  അദലക്ഷതയനില്  ഉനതതല  സമനിതനിയലാം,  ചേതീഫയ്  ലസക്രടറനിയലട
അദലക്ഷതയനില്  സലാംസഭാനതല  സമനിതനിയലാം,  വകുപയ്  ലസക്രടറനിമഭാരുലട  അദലക്ഷതയനില്
വകുപ്പുതല സമനിതനിയലാം,ജേനിലഭാ കേളകറുകേളുലട അദലക്ഷതയനില് ജേനിലഭാതല ഏകകേഭാപന
സമനിതനിയലാം  രൂപവല്ക്കരനിചനിട്ടുണയ്.  കകേഭാഡുകേളുലാം  മഭാനസലുകേളുലാം,  ഫഭാറങ്ങളുലാം
പരനിഭഭാഷലപടുത്തുനതനിനഭായനി  ഓകരഭാ  വകുപ്പുകേളനിലുലാം പരനിഭഭാഷഭാ  ലസല്ലുകേള
രൂപതീകേരനിക്കണലമനലാം,  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് ഭരണഭഭാഷഭാ പരനിശതീലനലാം,  മലയഭാളലാം  കേമ്പമ്പ്യൂടനിലാംഗയ്
പരനിശതീലനലാം  എനനിവ  ലഭലമഭാക്കണലമനലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   കകേരളത്തനില്
ഇകപഭാള  നനിലവനിലുളതുലാം  ഇനനി  രൂപതീകേരനിക്കുനതുമഭായ  എലഭാ  വകുപ്പുകേളനിലുലാം
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സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  നനിയമപരമഭായനി  ഇലാംഗതീഷലാം  സലാംസഭാനലത്ത  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  ഭഭാഷകേളഭായ
തമനിഴുലാംകേനഡയലാം  ഒഇൗകദലഭാഗനികേ  ഭഭാഷയഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  അനുവദനിചനിട്ടുള
പ്രകതലകേ  സഭാഹചേരലങ്ങലളഭാഴെനിലകേ  എലഭാ  ഒഇൗകദലഭാഗനികേഭാവശലങ്ങളക്കുലാം  മലയഭാളലാം
ഉപകയഭാഗനികക്കണതഭാലണനയ്  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണയ്  13-1-2015-ാം  തതീയതനി  വനിജഭാപനലാം
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്. കുറനിപ്പു ഫയല് മലയഭാളത്തനിലഭായനിരനിക്കണലമന വലവസകയഭാലട.

i. (എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  (ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങള
(സനി)  ലലഹകക്കഭാടതനി,  സപ്രതീലാം കകേഭാടതനി  (ഡനി)  അനല സലാംസഭാനങ്ങള
(ഇ)  അനലരഭാജേലങ്ങള  (എഫയ്)  സലാംസഭാനലത്ത  നമ്പ്യൂനപക്ഷ
ഭഭാഷകേളഭായ  തമനിഴെയ്,  കേനഡ  അലഭാലതയള  മറയ്  ഭഭാഷഭാ
നമ്പ്യൂനപക്ഷക്കഭാരുമഭായള കേത്തനിടപഭാടുകേള.

ii. ഇലാംഗതീഷയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കണലമനയ്  ഏലതങനിലുലാം  നനിയമത്തനിലല
പ്രകതലകേ പരഭാമര്ശമുള സലാംഗതനികേള എനതീ സഭാഹചേരലങ്ങളനില്
മഭാത്രലാം ഇലാംഗതീഷയ് ഒഇൗകദലഭാഗനികേ ഭഭാഷയഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലമനലാം
വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്. 

2017  കമയയ്  1  മുതല് ലസക്രകടറനിയറയ് ഉളലപലടയള സര്ക്കഭാര്,
അര്ദസര്ക്കഭാര്,  ലപഭാതുകമഖല,  സസയലാംഭരണ,  സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളനില് ഒഇൗകദലഭാഗനികേ ഭഭാഷയഭായനി മലയഭാളലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനതയ്
നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുലാം കമല്പറഞ്ഞ വലവസ കേര്ശനമഭായനി
പഭാലനിക്കണലമനയ്  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം  26-4-2017-ലല  സ.ഉ.
(അചടനി)നമ്പര് 6/2017/ഉഭപവ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചയ്
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

കകേരളഭാ കപഭാലതീസനിലല നനിയമനത്തനിനുള റഭാങയ് ലനിസ്റ്റുകേള

43(2887) ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 20-6-2016-ല് പനി.എസയ്.സനി.  പ്രസനിദതീകേരനിച കകേരളഭാ കപഭാലതീസനിലല
ലകേ.എ.പനി-1,  ലകേ.എ.പനി-5,  ലകേ.എ.പനി-4,  എസയ്.എ.പനി.  റഭാങയ്  ലനിസനില്നനിനലാം
കുറചയ്  കപര്ക്കയ്  ആണയ് നനിയമനലാം ലഭനിചനിട്ടുളതയ്  എനതനിനഭാല് ഒരു വര്ഷലാം വലര
മഭാത്രലാം  കേഭാലഭാവധനിയള  ഈ  ലനിസനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  നതീടനിനല്കുനതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളഭാ  കപഭാലതീസനില്  6621  ഒഴെനിവകേള  ഉളതഭായനി  ആഭലന്തെര  മനഭാലയലാം
ചൂണനിക്കഭാണനിചനിട്ടുള സഭാഹചേരലത്തനില് ഇതു നനികേത്തുനതനിനയ് എലന്തെങനിലുലാം നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

287/2020



98       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  10, 2017

(സനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  എത്ര  കപലര  കപഭാലതീസനില്
നനിയമനിക്കഭാന കേഴെനിയലാം;

(ഡനി)  2016-ല്  പനി.  എസയ്.സനി.  പ്രസനിദതീകേരനിച  ലകേ.എ.പനി.  II  (തൃശ്ശൂര്)
ആലാംഡയ്  കപഭാലതീസയ്  റഭാങയ്  ലനിസനിലനറ  കേഭാലഭാവധനി  ജൂണ  2017-ല്
അവസഭാനനിക്കുലമനതനിനഭാല് ഈ ലനിസയ് നതീടനി നല്കേഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 21-6-2016-നയ് പ്രസനിദതീകേരനിച കപഭാലതീസയ് കകേഭാണസബനിള തസനികേയലട
റഭാങയ് ലനിസനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി വനിജഭാപനത്തനിലല വലവസപ്രകേഭാരലാം ഒരു വര്ഷകമഭാ
ടനി പടനികേയനില്നനിനലാം നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യലപടുനവരുലട പരനിശതീലനലാം ആരലാംഭനിചയ് ഒരു
മഭാസലാം  വലരകയഭാ  ഏതഭാണയ്  അവസഭാനലാം  വരുനതയ്  അതുവലര  ആയനിരനിക്കുലാം.   ലനിസനിലന്റെ
കേഭാലഭാവധനി നതീടനി നല്കുനതയ് തല്ക്കഭാലലാം പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  കകേരളഭാ  കപഭാലതീസനിലുണഭായ  ഒഴെനിവകേള  മുഴുവനുലാം  പബനികേയ്  സര്വ്വതീസയ്
കേമ്മേതീഷനയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ഒഴെനിവയ്  വരുന  തസനികേകേളനില്  പുതനിയ
നനിയമനലാം നടത്തുവഭാന കേഴെനിയലാം.  എനഭാല് ഇക്കഭാരലത്തനില് കൃതലമഭായ കേണലക്കടുപയ്
പ്രഭാകയഭാഗനികേമല. 

(ഡനി) ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

ഹയര് ലസക്കന്റെറനി അദലഭാപകേ വനിഭഭാഗത്തനിലല നനിയമനങ്ങള

44 (2888) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജേഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  അധലഭാപകേ
തസനികേയനികലയയ്  ഫനിസനികയ്,  ലകേമനിസനി,  കസഭാഷലല്  സയനസയ്  വനിഷയങ്ങളനിൽ  ജൂനനിയര്,
സതീനനിയര് റഭാങയ് ലനിസ്റ്റുകേളനില്നനിനലാം നടന നനിയമനങ്ങളുലട വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേകേളനില്  പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്
നനിനളള നനിയമനത്തനിലന്റെ വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത തസനികേകേളനില് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യലപട ഒഴെനിവകേളുലട വനിശദവനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി അദലഭാപകേ തസനികേയനികലയയ്
ഫനിസനികയ്,  ലകേമനിസനി,  കസഭാഷലല് സയനസയ് വനിഷയങ്ങളനില് ജൂനനിയര്,  സതീനനിയര്
റഭാങയ് ലനിസ്റ്റുകേളനില്നനിനലാം നടന നനിയമനങ്ങളുലട വനിശദവനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന: 
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തസനികേ നനിയമനങ്ങള

എചയ്.എസയ്.എസയ്.ടനി.(ജൂനനിയര്) ലകേമനിസനി 28

എചയ്.എസയ്.എസയ്.ടനി. ലകേമനിസനി

2

(ലസഷലല് റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ്  -

എസയ്.റനി. മഭാത്രലാം)

എചയ്.എസയ്.എസയ്.ടനി. (ജൂനനിയര്) ഹനിസറനി 2

എചയ്.എസയ്.എസയ്.ടനി. ഹനിസറനി 4

എചയ്.എസയ്.എസയ്.ടനി.(ജൂനനിയര്) ലപഭാളനിറനിക്കല് സയനസയ് 6

എചയ്.എസയ്.എസയ്.ടനി. ലപഭാളനിറനിക്കല് സയനസയ് 8

എചയ്.എസയ്.എസയ്.ടനി. കസഭാഷലല് വര്ക്കയ് 1

എചയ്.എസയ്.എസയ്.ടനി. (ജൂനനിയര്) കജേഭാഗഫനി 2

എചയ്.എസയ്.എസയ്.ടനി. കജേഭാഗഫനി 5

(ബനി)  ഫനിസനികയ്,  ലകേമനിസനി,  കസഭാഷലല്  സയനസയ്  വനിഷയങ്ങളനില്  പടനികേജേഭാതനി/
പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്  നനിനള നനിയമനത്തനിലന്റെ  വനിശദ  വനിവരങ്ങള ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

തസനികേ നനിയമനങ്ങള

എചയ്.എസയ്.എസയ്.ടനി. ലകേമനിസനി 2 (ലസഷലല് റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ്-

പടനികേജേഭാതനി മഭാത്രലാം)

എചയ്.എസയ്.എസയ്.ടനി. ലപഭാളനിറനിക്കല് സയനസയ് 6 (പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗലാം)

2 (പടനികേ വര്ഗ്ഗലാം മഭാത്രലാം)

എചയ്.എസയ്.എസയ്.ടനി.  (ജൂനനിയര്)  ലപഭാളനിറനിക്കല്

സയനസയ്

5-(പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗലാം)

1-(പടനികേവര്ഗ്ഗലാം മഭാത്രലാം)

എചയ്.എസയ്.എസയ്.ടനി. കജേഭാഗഫനി 3

(സനി)  ഫനിസനികയ്,  ലകേമനിസനി ,  കസഭാഷലല് സയനസയ് വനിഷയങ്ങളനില് റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയ്യലപട ഒഴെനിവകേളുലട വനിശദവനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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തസനികേ ഒഴെനിവകേളുലട എണ്ണലാം

എചയ്.എസയ്.എസയ്.ടനി.(ജൂനനിയര്)
ലകേമനിസനി

16-(എന.സനി.എ.-5,
പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗലാം-7,  എന.ലജേ.ഡനി.-
2, പനി.എചയ്-2)

എചയ്.എസയ്.എസയ്.ടനി. ലകേമനിസനി 13-(പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുകവണനി
മഭാത്രമുള ലസഷലല് റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ്)

എചയ്.എസയ്.എസയ്.ടനി.  (ജൂനനിയര്)
ലപഭാളനിറനിക്കല് സയനസയ്

4- (പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗലാം മഭാത്രലാം)
1- (പടനികേവര്ഗ്ഗലാം മഭാത്രലാം)

എചയ്.എസയ്.എസയ്.ടനി.(ജൂനനിയര്)
ഹനിസറനി

5- (ജേനറല്)
9- (പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗലാം &

പടനികേവര്ഗ്ഗലാം മഭാത്രലാം) 

എചയ്.എസയ്.എസയ്.ടനി.(ജൂനനിയര്)
കജേഭാഗഫനി

1

എച.എസയ്.എസയ്.ടനി.കജേഭാഗഫനി 6

ഹയര് ലസക്കന്റെറനി ലകേഭാകമഴയ് (ജൂനനിയര് ആന്റെയ് സതീനനിയര്) കനഭാണ
ലവഭാകക്കഷണല് ടതീചര് റഭാങയ് ലനിസയ് കേഭാലഭാവധനി

45 (2889) ശതീ  .    വഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹയര് ലസക്കന്റെറനി  കകേഭാകമഴയ്  (ജൂനനിയര് ആൻഡയ് സതീനനിയര്)  കനഭാണ
ലവഭാകക്കഷണല് ടതീചര് റഭാങയ് ലനിസയ് കേഭാലഭാവധനി എനയ് തതീരുലമനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ലനിസനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി നതീട്ടുവഭാന ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേള നല്കേനിയ
നനികവദനലാം പരനിഗണനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) റഭാങയ് ലനിസനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി നതീട്ടുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത ലനിസനില് നനിനലാം ഇതുവലര  എത്ര കപര്ക്കയ്  നനിയമനലാം  നല്കേനിലയനലാം
എത്ര കവക്കനസനി പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുലണനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  ലനിസനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  നതീട്ടുന  കേഭാരലലാം  അനുഭഭാവപൂര്വ്വലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഇ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.
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എചയ്.എസയ്.എസയ്.എ. സഭാമൂഹലശഭാസ്ത്രലാം പനി.എസയ്.സനി.റഭാങയ് ലനിസയ്

46 (T* 2890) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഹസ്കൂള സഭാമൂഹലശഭാസ്ത്രലാം വനിഷയത്തനില് വനിവനിധ ജേനിലകേളനില് പനി.എസയ്.സനി.
റഭാങയ്  ലനിസയ്  നനിലവനില്  ഉകണഭാ;  ഇലലങനില്  ഏതയ്  തതീയതനിക്കഭാണയ്  ലനിസനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി
അവസഭാനനിചതയ്;

(ബനി)  സഭാമൂഹലശഭാസ്ത്രലാം  വനിഷയത്തനില്  വനിവനിധ  ജേനിലകേളനില്  അധലഭാപകേ
ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഏലതലഭാലാം ജേനിലകേളനില് എത്ര എണ്ണലാം
വതീതലമനയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വഹസ്കൂള  സഭാമൂഹലശഭാസ്ത്രലാം  അധലഭാപകേ  നനിയമനത്തനിനഭായനി  2016
ഒകകഭാബര് 1-നയ് ജേനിലകേളനില് പനി.എസയ്.സനി. പരതീക്ഷ നടനനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഉലണങനില് അതനിലന്റെ തുടര്നടപടനികേള ഏതുവലരയഭാലയനയ് അറനിവകണഭാ; റഭാങയ്
ലനിസയ് എനയ് പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയലാം; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലലഹസ്കൂള  അസനിസന്റെയ്  (കസഭാഷലല്  സയനസയ്)  (മലയഭാളലാം  മഭാധലമലാം)
തസനികേയയ് ഒരു ജേനിലയനിലുലാം റഭാങയ് ലനിസയ് നനിലവനിലനില.  റഭാങയ് ലനിസനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി
അവസഭാനനിച തതീയതനി ജേനില തനിരനിചയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. തനിരുവനന്തെപുരലാം - 28-4-2015

2. ലകേഭാലലാം - 17-11-2014

3. പത്തനലാംതനിട - 2-12-2014

4. ആലപ്പുഴെ - 24-7-2015

5. കകേഭാടയലാം - 10-9-2014

6. ഇടുക്കനി - 16-3-2015

7. എറണഭാകുളലാം - 12-1-2015

8. തൃശ്ശൂര് - 12-9-2015

9. പഭാലക്കഭാടയ് - 20-8-2015

* T  മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.  
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10. മലപ്പുറലാം - 25-4-2015

11. കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് - 21-5-2015

12. വയനഭാടയ് - 2-3-2015

13.  കേണ്ണൂര് - 7-3-2015

14. കേഭാസര്കഗഭാഡയ് - 6-10-2014

(ബനി)  ലലഹസ്കൂള അസനിസന്റെയ്  (കസഭാഷലല് സയനസയ്)  (മലയഭാളലാം  മഭാധലമലാം)
ഒഴെനിവകേള പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.  ജേനില തനിരനിചയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

തനിരുവനന്തെപുരലാം - 10

ലകേഭാലലാം - 20

പത്തനലാംതനിട - 4

ആലപ്പുഴെ - 9

കകേഭാടയലാം - ഇല.

ഇടുക്കനി - 8

എറണഭാകുളലാം - 5

തൃശ്ശൂര് - 5

പഭാലക്കഭാടയ് - ഇല

മലപ്പുറലാം - 10

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് - 9

വയനഭാടയ് - ഇല.

കേണ്ണൂര് - 9

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് - 10

കകേഭാടയലാം  ജേനിലയനില്  നനിലവനിലുള  ഒഴെനിവകേള  ലപ്രഭാകമഭാഷന,  അന്തെര്ജേനിലഭാ  സലലാം
മഭാറലാം  എനനിവയഭായനി  മഭാറനിവചനിരനിക്കുന.  വയനഭാടയ്  ജേനിലയനില്  കകേഡര്  ലസങ്തയ്
അനുപഭാതലാം കൂടുതലഭായതനിനഭാല് ഒഴെനിവകേള പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിടനില.

(സനി) നടനനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ചുരുക്കപടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചയ്  അഭനിമുഖലാംകൂടനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി അടുത്ത
അദലയന  വര്ഷത്തനില്  റഭാങയ്  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേലയന  ലക്ഷലകത്തഭാലട
പബനികേയ് സര്വ്വതീസയ് കേമ്മേതീഷന നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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കപഭാലതീസയ് കകേഭാണസബനിള നനിയമനലാം

47 (2891) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനിലുള കപഭാലതീസയ് കകേഭാണസബനിള പുരുഷ-വനനിത
റഭാങയ് ലനിസ്റ്റുകേളനില്നനിനലാം നഭാളനിതുവലര എത്ര ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കഭാണയ് നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുളതയ് എനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റുകേളുലട  കേഭാലഭാവധനി  ദതീര്ഘനിപനിചയ്  പരമഭാവധനി
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കയ് നനിയമനലാം നല്കേഭാന ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
ഇതയ് സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016  ജേനുവരനി മുതല് നഭാളനിതുവലര പുരുഷ-വനനിതഭാ റഭാങയ് ലനിസ്റ്റുകേളനില്
നനിനലാം നനിയമനലാം ലഭനിച ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുലട എണ്ണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ബറഭാലനിയന നനിയമന ശനിപഭാര്ശ 

സനിവനില് കപഭാലതീസയ്
ഓഫതീസര്

വനനിതഭാ സനിവനില് കപഭാലതീസയ്
ഓഫതീസര്

SAP 482 13

KAP I 217 43

KAP II 595 59

KAP III 383 86

KAP IV 376 64

KAP V 250 42

MSP 198 66

Total 2501 373

(ബനി)  ഒഴെനിവകേളുലട  എണ്ണലാം  തനിടലപടുത്തനി  പരമഭാവധനി  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേലള

നനിയമനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റുകേളുലട

കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിക്കുന വനിഷയലാം നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.
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സ്കൂള അദലഭാപകേ നനിയമനങ്ങള നനിര്ത്തനിവയഭാനുള പനി.എസയ്.സനി. തതീരുമഭാനലാം

48 (2892) ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുനപനിളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂള  അദലഭാപകേ  നനിയമനങ്ങള  നനിര്ത്തനിവയവഭാന  പനി.എസയ്.സനി.
തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിരുകനഭാ; എങനില് അതനിനുള കേഭാരണങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാണയ്;

(ബനി)  അദലഭാപകേ നനിയമനത്തനിനുള കയഭാഗലതയഭായനി ലകേ.ലടറയ് എന ലടസയ്
കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി കകേരള വനിദലഭാഭലഭാസ ചേടലാം  കഭദഗതനി ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്
ഇതനിനുള നടപടനിക്രമങ്ങള ഉടനടനി ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലല  അദലഭാപകേ  നനിയമനത്തനിനയ്  ലകേ-ലടറയ്
കൂടനി  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിലക്കഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  നനിലവനില്  വരനികേയണഭായനി.
(30-8-2016-ലല  ജേനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  145/16/ലപഭാവനി.വ  തതീയതനി  30-8-2016).
എല്.പനി.എസയ്.എ.,  യ.പനി.എസയ്.എ..  തസനികേകേളുലട  ലതരലഞ്ഞടുപനിനഭായനി  10-9-2014-ല്
പുറലപടുവനിച  ഗസറയ്  വനിജഭാപനത്തനില് ലകേ-ലടറയ്  കയഭാഗലത  സലാംബന്ധനിച
വലവസകേള  ഉളലപടുത്തനിയനിടനിലലനയ്  കേഭാണനിചയ്  ഏതഭാനുലാം  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേള
ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  അഡയ് മനിനനികസറതീവയ്  ടനിബമ്പ്യൂണലനില് സമര്പനിച  ഹര്ജേനിയലട
അടനിസഭാനത്തനില് ടനി തസനികേകേളുലട ലതരലഞ്ഞടുപയ് നടപടനികേള തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി കസ
ലചേയലകേഭാണയ് ബഹുമഭാനലപട കകേരള അഡയ് മനിനനികസറതീവയ് ലലടബമ്പ്യൂണല് ഇടക്കഭാല
ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിക്കുകേയണഭായനി.   ടനി  ഉത്തരവനിലനതനിലര  പനി.എസയ്.സനി.
ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനിലയ  സമതീപനിച്ചു.  ആയതയ്  കകേഭാടതനിയലട
പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  

30-8-2016-നു മുമ്പയ് വനിജഭാപനലാം ലചേയയ് റഭാങയ്  പടനികേകേള പ്രസനിദതീകേരനിച
തസനികേകേളുലട  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  നടപടനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിര്ത്തനിവയഭാന
ബഹുമഭാനലപട കേമ്മേതീഷന 20-3-2017-ല് തതീരുമഭാനനിചനിരുന.  എനഭാല് ടനി വനിഷയത്തനിലന്റെ
വനിവനിധ  വശങ്ങള  വതീണ്ടുലാം  പരനികശഭാധനിചയ്  കേമ്മേതീഷന  30-8-2016-നയ്  മുമ്പയ്
വനിജഭാപനലാം  ലചേയതുലാം  ഇകപഭാള  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  ലകേ-ലടറയ്
കയഭാഗലത  സലാംബന്ധനിച  OP(KAT)  179/2016  നമ്പര്  ഹര്ജേനിയനിലല  അന്തെനിമ  വനിധനിക്കുലാം
ഇതുസലാംബന്ധനിച സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേളക്കുലാം വനികധയമഭായഭാണയ് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ
എന  വലവസകൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന  27-3-2017-ല്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) കകേന്ദ്ര വനിദലഭാഭലഭാസ അവകേഭാശ നനിയമലാം-2009-ലല 2(n) പ്രകേഭാരലാം TET
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(ലടറയ്)  കയഭാഗലതയള  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേലള  മഭാത്രകമ  സ്കൂള  അദലഭാപകേരഭായനി

നനിയമനിക്കഭാനഭാകുകേയള.  തദനുസൃതമഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളനില്  ലകേ-ലടറയ്

നനിര്ബന്ധനിത  കയഭാഗലതയഭായനി.  2012-13  അദലയനവര്ഷലാം  മുതല്  നനിയമനിതരഭായവര്ക്കയ്

2018-നുളനില് ടനി കയഭാഗലത കേരസമഭാക്കനിയനിരനിക്കണലമന വലവസകയഭാലട ഇളവയ്

അനുവദനിചയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

30-8-2016-ലല സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര് 145/2016-ലപഭാ.വനി.വ പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര്

സ്കൂളനിലല  അദലഭാപകേ  തസനികേകേളക്കയ്  ലകേ-ലടറയ്  നനിര്ബന്ധനിത

കയഭാഗലതയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കകേന്ദ്ര  വനിദലഭാഭലഭാസ  നയത്തനിനയ്  സലാംസഭാന  നനിയമങ്ങലളക്കഭാള

പ്രഭാമുഖലമുളതനിനഭാല് ലകേ.ഇ.ആര്.കഭദഗതനി ലചേയനിലലങനിലുലാം ഇക്കഭാരലത്തനിനയ് നനിയമ

സഭാധുതയണയ്.  എങനിലുലാം ഇക്കഭാരലത്തനില്, ആവശലലമങനില് ലകേ.ഇ.ആര്. അദലഭായലാം

31-ല് കഭദഗതനി വരുത്തുനതഭാണയ്.  സര്ക്കഭാര് സ്കൂള അദലഭാപകേരുലട വനിഷയത്തനില്,

പനി.എസയ്.സനി.-യലട  തതീരുമഭാനത്തനിനനുസൃതമഭായനി  വലക്തമഭായ  തുടര്നടപടനികേളുലാം

സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.

ലക്ചേറര് ഇന ലകേഭാകമഴയ് തസനികേയലട റഭാങയ് ലനിസയ് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിലല

കേഭാലതഭാമസലാം

49 (2893) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാകളജേയ് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് ലക്ചേറര് ഇന കകേഭാകമഴയ് തസനികേയലട

(കേഭാറഗറനി  നമ്പര്  592/2012)റഭാങയ്  ലനിസയ്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്

അതനിനുളള കേഭാലതഭാമസലാം എന്തെഭാലണനയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത തസനികേയനില് നനിലവനില് എത്ര ഒഴെനിവകേള പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്

റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്; ജേനില തനിരനിച്ചുളള കേണക്കുകേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) അഭനിമുഖ പരതീക്ഷ കേഴെനിഞ്ഞതനിനുകശഷവലാം റഭാങയ് ലനിസയ് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനില്

എന്തെയ് സഭാകങതനികേ തടസമഭാണയ് നനിലനനില്ക്കുനതയ് എനയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  പ്രസ്തുത  റഭാങയ്  ലനിസയ്  എനകത്തയയ്

പ്രസനിദതീകേരനിക്കുലാം എനയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  കകേഭാകളജേയ്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  ലക്ചേറര്  ഇന  ലകേഭാകമഴയ്  തസനികേയലട
(കേഭാറഗറനി നമ്പര് 592/2012) റഭാങയ് പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതയ് കസയ് ലചേയലകേഭാണയ്
ബഹുമഭാനലപട കകേരള അഡയ് മനിനനികസറതീവയ് ടനിബമ്പ്യൂണലനിലന്റെ OA2609/2016  കന്മേല്
20-12-2016-നയ് ഇടക്കഭാല ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിരുന. ടനി ഉത്തരവനിനയ് 30-3-2017
വലര പ്രഭാബലലലാം നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. പ്രസ്തുത തതീയതനിക്കുകശഷലാം നനിയകമഭാപകദശത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  റഭാങയ്  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന  നടപടനികേള  ലലകേലക്കഭാളനതഭാണയ്.
ആലകേ  46  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനതല
നനിയമനമഭാണയ് നടത്തുനതയ് ആയതനിനഭാല് ജേനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കുകേള ലഭലമല.

ലഭാസയ് കഗഡയ് സര്വന്റെയ് റഭാങയ് ലനിസയ്

50(2894) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാറഗറനി നമ്പര് 567/13 പ്രകേഭാരമുളള ലഭാസയ് കഗഡയ് സര്വന്റെയ് (ഓഫതീസയ്
അറനഡന്റെയ്)  തസനികേയനികലക്കയ്  പനി.എസയ്.സനി.  അകപക്ഷ ക്ഷണനിചയ്  വനിജഭാപനലാം
പുറത്തനിറക്കനിയതയ് എനഭാണയ്;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ റഭാങയ് ലനിസയ് എനഭാണയ് നനിലവനില് വനതയ്;

(സനി) പ്രസ്തുത റഭാങയ് ലനിസനില്നനിനലാം എത്ര കപര്ക്കയ് നനിയമനലാം നല്കേനി ; എത്ര
കപര്ക്കയ് അവഡസസയ് ലമകമ്മേഭാ അയച്ചു;  ഇതയ്  ലമയനിന ലനിസനിലന്റെ എത്ര ശതമഭാനലാം
വരുലാം; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  റഭാങയ്  ലനിസനില്നനിനലാം  ആദലനനിയമനലാം  ഓകരഭാ  ജേനിലയനിലുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുളളതയ്
എനഭാണയ്  എനയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  നനിയമനലാം  ഇത്രയലാം  വവകേഭാനനിടയഭാക്കനിയ
സഭാഹചേരലലമലന്തെനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  കേഴെനിഞ്ഞ  എല്.ജേനി.എസയ്.  ലനിസനില്നനിനലാം  എത്രകപര്ക്കയ്  ആലകേ
നനിയമനലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ് എനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫയ്) മൂനയ് വര്ഷ കേഭാലഭാവധനിയളള റഭാങയ് ലനിസയ് നനിലവനിലനിരനിക്കുകേയലാം റഭാങയ്
ലനിസനില്  നനിനയ്  കകേവലലാം  ഇരുപതയ്  ശതമഭാനത്തനില്  തഭാലഴെ  മഭാത്രലാം  നനിയമനലാം
നടക്കുകേയലാം കേഭാലഭാവധനി ഇനനിയലാം ഒകനകേഭാല് വര്ഷത്തഭാളലാം ബഭാക്കനി നനില്ക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുകമ്പഭാള എല്.ജേനി.എസയ്.-നഭായനി പുതനിയ വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിക്കഭാന പനി.എസയ്.സനി.
തയ്യഭാലറടുക്കുന  എന  വഭാര്ത്ത  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിലപഭാടയ്  എന്തെഭാണയ്;  എല്.ജേനി.എസയ്.-ലന്റെ  കയഭാഗലതഭാ  മഭാനദണ്ഡത്തനിനയ്
എലന്തെങനിലുലാം മഭാറലാം വരുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ജേനി)  ഇനനിലയഭാരു  പരതീക്ഷ  എഴുതഭാന  പ്രഭായപരനിധനി  അനുവദനിക്കുകേകയഭാ

കയഭാഗലതഭാമഭാനദണ്ഡലാം  അനുവദനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്യഭാത്ത  ലതഭാണ്ണൂറയ്  ശതമഭാനലാം  കപര്

ഉളലപടുന നനിലവനിലുളള റഭാങയ് ലനിസനില്നനിനലാം പരമഭാവധനി ആളുകേളക്കയ് നനിയമനലാം

നല്കേഭാനുലാം റഭാങയ് ലനിസനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള മഭാത്രലാം പുതനിയ റഭാങയ്

ലനിസയ്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാനുലാം  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്

എനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 31-12-2013-ല്.

(ബനി) 30-6-2015-ല്.

(സനി-ഇ) മുന റഭാങയ് ലനിസനില്നനിനലാം നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കകേണ ഒഴെനിവകേള

ഉളതനിനഭാല് അതനില്നനിനലാം നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കുനതനിനുലാം പുതനിയ ലനിസനില്

നനിനലാം  നനിയമനലാം  നല്കുനതനിനുള  ക്ലനിയറനസയ്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  മറ്റുമഭായനി

എടുത്ത സസഭാഭഭാവനികേമഭായ കേഭാലതഭാമസമഭാണയ് നനിയമനലാം ലലവകുവഭാന ഇടയഭാക്കനിയതയ്.

പ്രസ്തുത  റഭാങയ്  ലനിസനില്നനിനലാം  നടന  നനിയമനലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(എഫയ്)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലല  എല്.ജേനി.എസയ്.  തസനികേയലട  നനിയമനത്തനിനഭായനി

30-6-2015-ല് നനിലവനില് വന റഭാങയ് പടനികേയലട കേഭാലഭാവധനി പൂര്ത്തനിയഭാകുന മുറയയ്

പുതനിയ റഭാങയ് പടനികേ നനിലവനില് വരുവഭാന കവണനിയള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനിയഭായനി വനിജഭാപനലാം

പുറലപടുവനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

1-7-2011-ലല  ജേനി.ഒ.(എലാംഎസയ്.)  21/11/  ഉ.ഭ.പ.വ.  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം

സര്ക്കഭാരനിലല വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലല ലഭാസയ്  കഗഡയ്  നനിയമനത്തനിനുള കയഭാഗലത

ഏഴെഭാലാം ക്ലഭാസയ് പഭാസഭായനിരനികക്കണതുലാം എനഭാല് ഡനിഗനി കയഭാഗലത ലലകേവരനിക്കഭാന

പഭാടനിലലനമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുകേയണഭായനി.  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്

4-6-2016-ലല  ജേനി.ഒ.(പനി)നമ്പര്  12/2016/പനി  &  എ  ആര്  ഡനി  പ്രകേഭാരലാം  ലഭാസയ്

കഗഡയ്  സര്വ്വതീസയ്  ലസഷലല്  റൂള  8-ല്  കഭദഗതനി  (നനിലവനിലുള  റഭാങയ്  ലനിസനില്

നനിനള നനിയമനങ്ങലള ബഭാധനിക്കഭാത്ത രതീതനിയനില് വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.)

(ജേനി) 30-6-2015-നയ് നനിലവനില് വന പടനികേയലട കേഭാലഭാവധനി പൂര്ത്തനിയഭാകുന

മുറയയ് പുതനിയ ലനിസയ് നനിലവനില് വരനികേലയന ലക്ഷലകത്തഭാലടയള നടപടനികേളഭാണയ്

സസതീകേരനിച്ചുവരുനതയ്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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എറണഭാകുളലാം ജേനിലയനിലല സനിവനില് കപഭാലതീസയ് ഓഫതീസറുലട റഭാങയ് ലനിസയ്

51 (2895) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എറണഭാകുളലാം ജേനിലയനില് സനിവനില് കപഭാലതീസയ് ഓഫതീസറുലട റഭാങയ് ലനിസയ്

നനിലവനില് വനനിടയ് എത്ര മഭാസമഭായനി എനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ലനിസനില്നനിനലാം ഇതുവലര എത്രകപര്ക്കയ് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്; ഈ

ലനിസനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി എനവലരയഭാലണനയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ലനിസനിലുള  മുഴുവനകപകരയലാം  നനിയമനിക്കുവഭാന  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; റഭാങയ് ലനിസനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി നതീടനി നല്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  റഭാങയ്  പടനികേ  നനിലവനില്  വനതയ്  21-6-2016-നയ്  ആണയ്.  10  മഭാസലാം

പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  217  കപര്ക്കയ്  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  നല്കേനി.  വനിജഭാപനത്തനിലല

വലവസപ്രകേഭാരലാം ലനിസനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി നനിലവനില് വന തതീയതനി മുതല് ഒരു വര്ഷലാം

അലലങനില് ലനിസനില്നനിനലാം അവസഭാനമഭായനി നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേലപടവരുലട

പരനിശതീലനലാം  ആരലാംഭനിചയ്  ഒരു  മഭാസലാം  വലര  ഏതഭാകണഭാ  അവസഭാനലാം  വരുനതയ്

അതുവലര ആയനിരനിക്കുലാം.

(സനി) പ്രസ്തുത ലനിസനില്നനിനലാം ഒഴെനിവകേളുലട എണ്ണലാം തനിടലപടുത്തനി പരമഭാവധനി

ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേലള  നനിയമനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  റഭാങയ്

ലനിസനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി നതീട്ടുന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

ഫയലുകേളുലാം ഉത്തരവകേളുലാം മലയഭാളത്തനില് ആക്കണലമന ഉത്തരവയ്

52 (2896) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേഭാര്ജേയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസകേളനിലല  ഫയലുകേള  മലയഭാളത്തനില്  ആയനിരനിക്കണലമനലാം

സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേളുലാം  മറ്റുലാം  മലയഭാളത്തനില്  പുറലപടുവനിക്കണലമനതുലാം  സലാംബന്ധനിചയ്

എലന്തെങനിലുലാം  ഉത്തരവകേള  ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഇതനിലന്റെ  പകേര്പയ്

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  എലഭാ  ഫയലുകേളുലാം  ഉത്തരവകേളുലാം  കേത്തനിടപഭാടുകേളുലാം  മലയഭാളത്തനില്ത്തലന

ആയനിരനിക്കണലമന ഉത്തരവയ് കേര്ശനമഭായനി നടപഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  കകേരളത്തനില്  ഇകപഭാള  നനിലവനിലുളതുലാം,  ഇനനി  രൂപതീകേരനിക്കുനതുമഭായ
എലഭാ വകുപ്പുകേളനിലുലാം സഭാപനങ്ങളനിലുലാം നനിയമപരമഭായനി ഇലാംഗതീഷലാം സലാംസഭാനലത്ത
നമ്പ്യൂനപക്ഷ  ഭഭാഷകേളഭായ  തമനിഴുലാം/കേനഡയലാം  ഒഇൗകദലഭാഗനികേ  ഭഭാഷയഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
അനുവദനിചനിട്ടുള  പ്രകതലകേ  സഭാഹചേരലങ്ങലളഭാഴെനിലകേ  എലഭാ  ഒഇൗകദലഭാഗനികേഭാവശലങ്ങളക്കുലാം
മലയഭാളലാം ഉപകയഭാഗനികക്കണതഭാലണനയ് നനിര്കദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണയ് 13-1-2015-ാം തതീയതനി
വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  കുറനിപ്പു ഫയല് മലയഭാളത്തനിലഭായനിരനിക്കണലമന
വലവസകയഭാലട.

i. (എ)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  (ബനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങള
(സനി)  ലലഹകക്കഭാടതനി,  സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  (ഡനി)  അനല
സലാംസഭാനങ്ങള (ഇ) അനലരഭാജേലങ്ങള (എഫയ്) സലാംസഭാനലത്ത
നമ്പ്യൂനപക്ഷഭഭാഷകേളഭായ  തമനിഴെയ്,  കേനഡ  അലഭാലതയള  മറയ്
ഭഭാഷഭാ നമ്പ്യൂനപക്ഷക്കഭാരുമഭായള കേത്തനിടപഭാടുകേള.

ii. ഇലാംഗതീഷയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കണലമനയ്  ഏലതങനിലുലാം  നനിയമത്തനിലല
പ്രകതലകേ പരഭാമര്ശമുള സലാംഗതനികേള.
എനതീ  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  മഭാത്രലാം  ഇലാംഗതീഷയ്  ഒഇൗകദലഭാഗനികേ
ഭഭാഷയഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലമനയ് 13-1-2015-ാം തതീയതനി വനിജഭാപനലാം
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  2017  കമയയ്  1  മുതല്  ലസക്രകടറനിയറയ്
ഉളലപലടയള  സര്ക്കഭാര്,  അര്ദസര്ക്കഭാര്,  ലപഭാതുകമഖല,
സസയലാംഭരണ  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഒഇൗകദലഭാഗനികേ
ഭഭാഷയഭായനി  മലയഭാളലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതയ്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനി
ലകേഭാണ്ടുലാം  കമല്പറഞ്ഞ  വലവസ  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കണലമനയ്
നനിര്കദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം 26-4-2017-ലല സ.ഉ.(അചടനി)  നമ്പര് 6/
2017/ഉ.ഭ.പ.വ.  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.
(ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പ്പുകേള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*)

(ബനി) സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ലബവ്കകേഭായനില് രണഭാലാം കഗഡയ് അസനിസന്റെയ് തസനികേയനിലല ഒഴെനിവകേള
53 (2897) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ലബവ്കകേഭായനില്  രണഭാലാം  കഗഡയ്  അസനിസന്റെയ്  തസനികേയനില് നനിലവനില്

എത്ര ഒഴെനിവകേളുണയ്;
(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേയനികലയയ്  നടത്തനിയ  പരതീക്ഷയലട  ചുരുക്കപടനികേ

പനി.എസയ്.സനി. എനഭാണയ് പ്രസനിദതീകേരനിചതയ്;
(സനി)  അന്തെനിമപടനികേ  അടനിയന്തെരമഭായനി  പ്രസനിദതീകേരനിചയ്  നനിലവനിലുള  അസനിസന്റെയ്

കഗഡയ് 2 ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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(എ) 156.

(ബനി) 30-9-2016.

(സനി)  അന്തെനിമപടനികേ  അടനിയന്തെരമഭായനി  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള
പനി.എസയ്.സനി. സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലലടപനിസയ് തസനികേ കേമ്പമ്പ്യൂടര് അസനിസന്റെയ് എനയ്  പുനര്നഭാമകേരണലാം ലചേയ
നടപടനി

54 (2898) ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പത്തഭാലാം ശമ്പള കേമ്മേതീഷന ശനിപഭാര്ശ പ്രകേഭാരലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലല
വടപനിസയ്  തസനികേ  കേമ്പമ്പ്യൂടര്  അസനിസന്റെയ്  എനയ്  പുനര്നഭാമകേരണലാം  നടത്തനി
ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഏങനില് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തസനികേ  പുനര്നഭാമകേരണലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  വനിവനിധ  വകുപ്പുയ്  കമധഭാവനികേളുമഭായലാം
സലാംഘടനഭാ പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായലാം ചേര്ച നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില് അതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ലസഷലല് റൂളസയ് കഭദഗതനി വരുത്തനി ലഫയര് കകേഭാപനി സൂപ്രണയ് തസനികേ
ഗസറ ഡയ്  റഭാങനിലുള  തസനികേയഭാക്കനി  ഉയര്ത്തുവഭാനുള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉത്തരവനിറക്കനിയനിടനില.

(ബനി) ചേര്ച നടത്തനിയനിടനില.   ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ലസക്രകടറനിയറയ് അസനിസന്റെയ് പരതീക്ഷയനില് മലയഭാളലാം ഉളലപടുത്തല്
55 (2899) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പബനിക്കയ് സര്വ്വതീസയ് കേമ്മേതീഷന നടത്തുന ലസക്രകടറനിയറയ്  അസനിസന്റെയ്
പരതീക്ഷയനിൽ  ഭരണഭഭാഷയഭായ മലയഭാളത്തനില് നനിനള കചേഭാദലങ്ങള ഉളലക്കഭാളനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;  എത്ര മഭാര്ക്കനിലന്റെ കചേഭാദലങ്ങളഭാണയ്
ഉളലക്കഭാളനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതയ്;

(സനി) ഭഭാഷഭാ നമ്പ്യൂനപക്ഷങ്ങള കൂടുതലഭായള ജേനിലകേളനിലല ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കുലാം ഇഇൗ
തതീരുമഭാനലാം ബഭാധകേമഭാക്കുകമഭാലയനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി&സനി)  ലസക്രകടറനിയറയ്  അസനിസന്റെയ്  പരതീക്ഷയനില്  10 മഭാര്ക്കനിനയ്  മലയഭാളലാം/
തമനിഴെയ്/കേനഡ ഭഭാഷഭാകചേഭാദലങ്ങള ഉളലപടുത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

വലലാംഗനികേഭാതനിക്രമത്തനിനയ് ഇരയഭാകുന ജേതീവനക്കഭാര്ക്കയ് അവധനി

56 (2900) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജേതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കജേഭാലനി  സലങ്ങളനില്  വലലാംഗനികേഭാതനിക്രമത്തനിനയ്  ഇരയഭാകുന  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  90  ദനിവസലാം  ശമ്പളകത്തഭാടുകൂടനിയള  അവധനി  അനുവദനിചനിട്ടുള
കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  ഈ  ആനുകൂലലലാം  സലാംസഭാനജേതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം
ബഭാധകേമഭാക്കുകമഭാ; എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 15-3-2017-യനിലല  G.S.R.251 (E)  നമ്പര് കനഭാടനിഫനികക്കഷന പ്രകേഭാരലാം
കജേഭാലനി  സലങ്ങളനില്  വലലാംഗനികേഭാതനിക്രമത്തനിനയ്  ഇരയഭാകുന  വനനിതഭാ
ജേതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  90  ദനിവസലാം  ശമ്പളകത്തഭാടുകൂടനിയള  അവധനി
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണയ്.

മനനിമന്ദനിരങ്ങള കമഭാടനി പനിടനിപനിക്കുനതനിനയ് ലചേലവഴെനിചയ് തുകേ

57 (2901) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  മനനിമന്ദനിരങ്ങള  കമഭാടനിപനിടനിപനിക്കുനതനിനുലാം  അറകുറ
പ്രവൃത്തനികേളക്കുമഭായനി ലചേലവഴെനിച തുകേ എത്ര എനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  മനനിമന്ദനിരത്തനിനുലാം  എത്ര  രൂപ  വതീതലാം  ലചേലവഴെനിലചനയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് മനനിമഭാരുലട ഓഫതീസനിലുലാം വസതനിയനിലുമുള ലടലനികഫഭാണുകേളക്കയ്
ചേഭാര്ജേയ് ഇനത്തനില് അടച തുകേ എത്ര; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മനനിസഭ  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  ഓകരഭാ  മനനിയലാം  ചേഭായസല്ക്കഭാര
ഇനത്തനില് ലചേലവഴെനിച തുകേ എത്ര; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  അറകുറപണനിക്കുകവണനി ആലകേ  73,39,279  രൂപയലാം  വതീടുകേള കമഭാടനി
പനിടനിപനിക്കുനതനിനഭായനി ആലകേ 3,35,399 രൂപയലാം ലചേലവഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി) അറകുറപണനികേളുലട വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബന്ധലാം 'എ' *ആയലാം കമഭാടനി
പനിടനിപനിക്കലനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലചേലവഭായ  തുകേയലട  വനിശദവനിവരങ്ങള
അനുബന്ധലാം 'ബനി' *ആയലാം കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി)  ലടലനികഫഭാണ  ചേഭാര്ജേയ്  ഇനത്തനില്  അടചയ്  തുകേയലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധലാം* 'സനി' ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ഡനി) ചേഭായസല്ക്കഭാര ഇനത്തനില് ലചേലവഴെനിച തുകേ അനുബന്ധലാം 'ഡനി' *ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

ജൂനനിയര് പബനികേയ് ലഹല്ത്തയ് നഴയ് കഗഡയ് II റഭാങയ് ലനിസനില് നനിനള
നനിയമനലാം

58 (2902) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാലക്കഭാടയ് ജേനിലയനില് പനി.എസയ്.സനി.-യലട ജൂനനിയര് പബനികേയ് ലഹല്ത്തയ്
നഴയ് കഗഡയ് II റഭാങയ് ലനിസനില് നനിനലാം ഏത്ര കപര്ക്കയ് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്;

(ബനി) പ്രസ്തുത തസനികേയനില് നനിലവനില് ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  റഭാങയ്  ലനിസനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  എനഭാണയ്  അവസഭാനനിക്കുനതയ്
എനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   33 കപര്ക്കയ് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഇല.

(സനി)  24-7-2019-നയ് അവസഭാനനിക്കുലാം.

ഔകദലഭാഗനികേ ലവബ് വസറ്റുകേള ഏകേതീകൃത മഭാതൃകേയനിലഭാക്കുന നടപടനി

59 (2903) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളുലടയലാം ഏജേനസനികേളുലടയലാം ഔകദലഭാഗനികേ ലവബ് വസറ്റുകേള
പലതുലാം ഫലപ്രദമലലനതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലവബ് വസറ്റുകേള  ഏകേതീകൃത  മഭാതൃകേയനിലഭാക്കണലമനയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(സനി) ഉലണങനില് ഇക്കഭാരലത്തനിലല പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സര്ക്കഭാര് ലവബ് വസറ്റുകേള ഫലപ്രദമഭായലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായലാം പ്രവര്ത്തനി
ക്കുനലവനയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനയ്  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുകമഭാലയനയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി&സനി)  വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളുലട ലവബ്വസറ്റുകേള തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുള
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള സര്ക്കഭാര് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  ലവബ്വസറ്റുകേളുലട  നനിയനണ  നനിര്വ്വഹണലാം
നടത്തുനതയ്  അതതയ്  വകുപ്പുകേള  തലനയഭാണയ്.  ഇത്തരലാം  ലവബ്വസറ്റുകേളക്കയ്
ലപഭാതുവഭായ ഒരു കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുന വനിഷയലാം നനിലവനില്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലനില.  സര്ക്കഭാര്  ലവബ്വസറ്റുകേള  ഫലപ്രദവലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനഭായലാം,  വകുപ്പുകേളുലട  വനിവനിധതരലാം  കസവനങ്ങള  ഒരു  കുടക്കതീഴെനില്
ലകേഭാണ്ടുവരനികേ  എന  ഉകദ്ദേശകത്തഭാലടയലാം  രൂപതീകേരനിക്കലപട  എസയ്.എസയ്.ഡനി.ജേനി.
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എലഭാ  വകുപ്പുകേളുലടയലാം  കസവനങ്ങള  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ഔകദലഭാഗനികേ
ലവബ്വസറനിലൂലടയലാം  ഏകേതീകൃത ലമഭാവബല് ആപ്ലെെനികക്കഷനനിലൂലടയലാം  ലപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതുവഴെനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട
ലവബ്വസറയ്  അഡ്രസ്സുകേളുലാം അതുസലാംബന്ധനിച കലഭാഗനിന  വനിവരങ്ങളുലാം  ഓര്ത്തുവയനതനിനു
പകേരലാം  ലപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്  ഒലരഭാറ  ലവബ്വസറനില്  കലഭാഗനിന  ലചേയയ്  എലഭാ
സര്ക്കഭാര് കസവനങ്ങളുലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

60 (2904) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  കമല്കനഭാടലാം  ആര്ക്കഭാണയ്;  സർക്കഭാർ
കസവനലാം കൂടുതല് ജേനസഇൗഹൃദമഭാക്കഭാൻ സഭാപനിക്കലപട അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂലട
തഭാത്കേഭാലനികേ  ജേതീവനക്കഭാരുലട  കമഭാശമഭായ  ലപരുമഭാറലാംമൂലലാം  ഉകദ്ദേശനിച  ഫലലാം
ലഭനിക്കുനനിലലനകേഭാരലലാം  ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;  അവ  കൂടുതല്  ജേനസഇൗഹൃദമഭാക്കഭാൻ
തഭാത്കേഭാലനികേ ജേതീവനക്കഭാര്ക്കയ് പരനിശതീലനലാം നലഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള ഓകരഭാ സർടനിഫനിക്കറനിനുലാം  50  മുതല്  100  രൂപ
വലര  ഈടഭാക്കുനതഭായ  പരഭാതനി  ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;  ദരനിദ്രലര  കദ്രഭാഹനിക്കുന
അക്ഷയകകേന്ദ്രങ്ങളുലട  പ്രവർത്തനങ്ങലള  നനിയനനിക്കഭാന  എന്തെഭാണയ്  ലചേയ്യഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്;
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(സനി)  കകേന്ദ്രസർക്കഭാരനിലന്റെ  ഡനിജേനിറല്  ഇന്തെല  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായള
ജേനകസവനകകേന്ദ്രലാം സഇൗജേനലമഭായനി സർക്കഭാർ കസവനങ്ങള ജേനങ്ങൾക്കയ് നല്കുനതു
കപഭാലല  അക്ഷയകകേന്ദ്രങ്ങൾ  വഴെനിയലാം  സർക്കഭാർ  കസവനങ്ങള  സഇൗജേനലമഭായനി
നൽകുനതനിനയ് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജേനിലഭാ  തലത്തനില്  അക്ഷയ  ചേതീഫയ്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനററഭായ  ജേനിലഭാ  കേളകര്ക്കുലാം
സലാംസഭാനതലത്തനില്  അക്ഷയ  ഡയറകര്ക്കുമഭാണയ്  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  കമല്കനഭാട
ചുമതല.  ചേനില  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  ജേതീവനക്കഭാര്  കമഭാശമഭായനി  ലപരുമഭാറുന  എനതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനുള
പരനിശതീലനലാം അക്ഷയ സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് നല്കേനിവരുനണയ്. 

(ബനി)   ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  പരഭാതനികേളനികന്മേല്  അക്ഷയ ജേനിലഭാ  കപ്രഭാജേകയ്
ഓഫതീസയ് മുകഖന അകനസഷണലാം നടത്തനി ബന്ധലപട അക്ഷയ സലാംരലാംഭകേനനില്നനിനലാം
വനിശദതീകേരണലാം  ആവശലലപടുകേയലാം  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംരലാംഭകേനയ്
ലമകമ്മേഭാ നല്കുകേ,  തഭാക്കതീതയ്  നല്കുകേ,  പനിഴെ ഈടഭാക്കുകേ മുതല് പ്രസ്തുത അക്ഷയ
കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  സലാംരലാംഭകേതസലാം  റദ്ദേഭാക്കുനതുളലപലടയള  കേര്ശന  നടപടനികേള
പരഭാതനിയലട ഗഇൗരവമനുസരനിചയ് സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.

(സനി)   നനിലവനില്  സര്ക്കഭാര്  സഇൗജേനലമഭായനി  നല്കേഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള
കസവനങ്ങള  സഇൗജേനലമഭായലാം  അലഭാത്ത  കസവനങ്ങള  ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേള
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള ഫതീസയ്  ഈടഭാക്കനിയമഭാണയ്  നല്കേനിവരുനതയ്.  അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള
മുകഖന ലഭലമഭാക്കുന സര്ക്കഭാര് കസവങ്ങലളലഭാലാം സഇൗജേനലമഭാക്കുന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില. 

ഫ്രണയ്സയ് ജേനകസവന കകേന്ദ്രങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

61 (2905) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജേഷയ് :
ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജേകഗഭാപഭാലന :
ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജേയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവരസഭാകങതനികേ  വനിദലയലട  പ്രകയഭാജേനലാം  സഭാധഭാരണ  ജേനങ്ങളക്കയ്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി ആരലാംഭനിച 'ഫ്രണയ്സയ് 'ജേനകസവന കകേന്ദ്രങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം
അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം കസവനങ്ങളഭാണയ്  'ഫ്രണയ്സയ്  'ജേനകസവന കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂലട
ലഭലമഭാകുനലതനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പ്രസ്തുത കകേന്ദ്രങ്ങളനില് പുതനിയ കസഭാഫയ് ലവയര് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനികലയയ്  വനിവരങ്ങള  ഓണവലനഭായനി  വകേമഭാറഭാന  സഭാധനിക്കുനകണഭാ
എനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ലപഭാതുജേനങ്ങളുലട സഇൗകേരലഭാര്തലാം കൂടുതല് വകുപ്പുകേളുലട കസവനങ്ങള
ഫ്രണയ്സയ് കകേന്ദ്രങ്ങള വഴെനി നടപഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിരന്തെരലാം അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യഭാറുണയ്.

(ബനി)  തഭാലഴെപറയന  വകുപ്പുകേളുലട  കസവനങ്ങള  ഫ്രണയ്സയ്  ജേനകസവന
കകേന്ദ്രങ്ങള വഴെനി ലഭലമഭാക്കുനണയ്:

• ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.

• വഭാടര് അകതഭാറനിറനി

• കകേഭാര്പകറഷന

• യൂണനികവഴനിറനി

• റവനമ്പ്യൂ

• സനിവനില് സവപ്ലെെസയ്

• ബനി.എസയ്.എന.എല്.

• ഇലകനിക്കല് ഇനലസകകററയ്

• കേളചറല് ലവല്ലഫയര് കബഭാര്ഡയ്

• കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപയ്.

(സനി)  ഉണയ്. വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനികലയള പണമനിടപഭാടുകേള ഓണവലനഭായനി
നടത്തഭാന സഭാധനിക്കുനണയ്.

(ഡനി)  നനിലവനിലുള  ഫ്രണയ്സയ്  ജേനകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  കൂടുതല്  വകുപ്പുകേളുലട
കസവനങ്ങള ഉളലക്കഭാളളനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

റനിലടഞയ്ഡയ് എലാംകപ്ലെെഭായതീസയ് റതീഹഭാബനിലനികറഷന ഫണയ്

62 (2906) ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ലടകകഭാപഭാര്ക്കനിലല  സസകേഭാരല  ഐ.ടനി.  കേമ്പനനികേള
കേഭാരലക്ഷമതഭാക്കുറവനിലന്റെ കപരനില് മധലവയസ്ക്കരഭായ ജേതീവനക്കഭാലര നനിര്ബന്ധപൂര്വ്വലാം
പനിരനിഞകപഭാകേഭാന സമ്മേര്ദ്ദേലാം ലചേലുത്തുനതഭായ വഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഉലണങനില്  ആയതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇപ്രകേഭാരലാം പനിരനിഞകപഭാകുന ജേതീവനക്കഭാരുലട ജേതീവനിത സരക്ഷനിതതസലാം

ഉറപ്പുവരുത്തഭാന റനിടഞയ്ഡയ് എലാംകപ്ലെെഭായതീസയ് റതീഹഭാബനിലനികറഷന ഫണയ് (Retrenched

Employees  Rehabilitation  Fund)  എന കപരനില് ഒരു പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന

ഐ.ടനി. വകുപയ് മുനവകേലയടുക്കുകമഭാലയനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.

(സനി)  ഇകപഭാള പരഗണനയനിലനില.

സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളുലട വനിവര സഭാകങതനികേ സലാംവനിധഭാനലാം ലമചലപടുത്തഭാന

നടപടനി

63 (2907) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലക്തമഭായ സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം  ഉണഭായനിരുനനിട്ടുലാം  സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളുലടയലാം
ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങളുലടയലാം ലവബ് വസറ്റുകേള അപ്കഡറയ് ലചേയ്യുനനില എന
വസ്തുത പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലസക്രകടറനിയറയ്  ഒഴെനിലകേയള  മറയ്  ഗവണലമന്റെയ്  സഭാപനങ്ങളനില്
പരലഭാപമഭായ  രതീതനിയനിലുള  സലാംവനിധഭാനമല  നല്കേനിയനിരനിക്കുനതയ്  എന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങനില് ലപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ് കസവനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നല്കുനതനിനയ് മറയ്
വകുപ്പുകേളുലടകൂടനി  സഭാകങതനികേ  സലാംവനിധഭാനലാം  ലമചലപടുത്തുനതനിനയ്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളുലടയലാം ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലടയലാം
ലവബ്വസറ്റുകേള  കൃതലമഭായനി  അപ്കഡറയ്  ലചേയ്യുനതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതനിനയ്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലടയലാം  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലടയലാം
കമധഭാവനികേളക്കയ് സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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(ബനി&സനി) സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളനിലല വനിവരസഭാകങതനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങള
പരനികശഭാധനിചയ് ലമചലപടുത്തുനതനിനുള നടപടനികേള അതഭാതയ് വകുപ്പുകേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.  ലപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്  ഇനറര്ലനറയ്  കസവനലാം  കുറഞ്ഞ  ലചേലവനില്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള  കകേരള  വഫബര്  ഓപ്റനികേയ്  ലനറയ് വര്ക്കയ്  (ലകേ-കഫഭാണ)
പദതനി  ഈ  വര്ഷലത്ത  ബജേറനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  സര്ക്കഭാര്  കസവനങ്ങള
കേമ്പമ്പ്യൂടര്,  ലമഭാവബല് എനനിവ മുഖഭാന്തെനിരലാം സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കയ് കേടമ്പകേളനിലഭാലത
ലഭലമഭാക്കഭാന ഇതുവഴെനി സഭാധനിക്കുലാം.  സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളുലട വനിവനിധ തരലാം കസവനങ്ങള ഒരു
കുടക്കതീഴെനില്  ലകേഭാണ്ടുവരനികേ  എന  ഉകദ്ദേശകത്തഭാലട  രൂപതീകേരനിക്കലപട  എസയ്.എസയ്.ഡനി.ജേനി.
(കസറയ് സര്വ്വതീസയ് ലഡലനിവറനി കഗറയ്  കവ)  പദതനി പ്രകേഭാരലാം എലഭാ വകുപ്പുകേളുലടയലാം
കസവനങ്ങള  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ഔകദലഭാഗനികേ  ലവബ്വസറനിലൂലടയലാം  ഏകേതീകൃത
ലമഭാവബല്  ആപ്ലെെനികക്കഷനനിലൂലടയലാം  ലപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  ലവബ്വസറയ്  അഡ്രസ്സുകേളുലാം  അതുസലാംബന്ധനിച
കലഭാഗനിന  വനിവരങ്ങളുലാം  ഓര്ത്തുവയനതനിനുലാം  പകേരലാം  ലപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്  ഒലരഭാറ
ലവബ്വസറനില്  കലഭാഗനിന  ലചേയയ്  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  കസവനങ്ങളുലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന
സഭാധനിക്കുലാം.  എസയ്.എസയ്.ഡനി.ജേനി.  കലഭാഗനിന  വനിവരങ്ങള  തലന  ഏകേതീകൃത  ലമഭാവബല്
ആപ്ലെെനികക്കഷനനിലുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

സനി.എലാം.ഡനി.ആര്.എഫയ്. അകപക്ഷകേളുലട വനിവരലാം ഓണവലനഭായനി
അറനിയനിക്കുനതനിനയ് നടപടനി

64 (2908) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്  നനിനള  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി
എലാം.എല്.എ.- മഭാരുലട ശനിപഭാര്ശകയഭാടുകൂടനി ലഭനിക്കുന അകപക്ഷകേളുലട നനിലവനിലല
സനിതനി ഓണവലനഭാകയഭാ,  ഇ-ലമയനിലഭാകയഭാ അറനിയനിക്കുനതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  മുകഖന  ലഭനിക്കുന  അകപക്ഷകേളുലട  തല്സനിതനി  ബന്ധലപട
എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കയ്  കനരനിടയ്  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുതകുലാംവനിധമുള  സലാംവനിധഭാനലാം
ആധുനനികേ സഭാകങതനികേവനിദലയലട  സഹഭായകത്തഭാലട  ഏര്ലപടുത്തുനതഭാണയ്.  മുഖലമനനിയലട
ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചയ്  പുറലപടുവനിക്കുന
ഉത്തരവകേള  ഇനഫര്കമഷന  ആന്റെയ്  പബനികേയ്  റനികലഷനസയ്  വകുപനിലന്റെ  ലവബ്വസറനില്
പ്രസനിദതീകേരനിച്ചുവരുന.
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കഫഭാര്ടയ് ലകേഭാചനി കബഭാടയ് ദുരന്തെത്തനില് മരനിചവരുലട ആശനിതര്ക്കയ്
നഷപരനിഹഭാരലാം

65 (2909) ശതീ  .   കജേഭാണ ലഫര്ണഭാണസയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഫഭാര്ടയ്  ലകേഭാചനി  കബഭാടയ്  ദുരന്തെത്തനില്  മരനിചവരുലട  ആശനിതര്ക്കയ്
നഷപരനിഹഭാര പഭാകക്കജേയ് പ്രഖലഭാപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഇതയ് സലാംബന്ധനിചയ് അകനസഷനിക്കഭാന നനികയഭാഗനിച കേമ്മേതീഷന സമര്പനിച
റനികപഭാര്ടനിലല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള എലന്തെലഭാലമനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

(ഡനി)  ലചേലഭാനലാം ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല കേണക്കടവയ്  56-ാം നമ്പര് അലാംഗനവഭാടനിയനില്
വര്ക്കറഭായനി കജേഭാലനി ലചേയനിരുനതുലാം കബഭാടപകേടത്തനില് മരണമടഞ്ഞതുമഭായ ആപത്തയ് കശരനി
വതീടനില്  സനിന്ധു  കുഞകമഭാലനറ  ആശനിതര്ക്കയ്  കജേഭാലനി  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  സഭാമൂഹലനതീതനി
വകുപനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുന  ഫയലനില്  (1006607/എ/2017/എസയ്.ലജേ.)
അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കഫഭാര്ടയ് ലകേഭാചനി കബഭാടയ് ദുരന്തെത്തനില് മരണലപടവരുലട കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്
(11  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്)  5  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതവലാം,  ഗുരുതരമഭായനി  പരനികക്കറയ്  ചേനികേനിതയനില്
കേഴെനിഞ്ഞ 10 കപര്ക്കയ് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ വതീതവലാം ആലകേ 10 ലക്ഷലാം രൂപയലാം ഉളലപലട ആലകേ
65,00,000  (അറുപത്തഞയ്  ലക്ഷലാം  രൂപ  മഭാത്രലാം)  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസസനനിധനിയനില്
നനിനയ് നല്കേനിയനിട്ടുളതഭാണയ്.  കൂടഭാലത പരനികക്കറവര്ക്കയ് വനിവനിധ ആശുപത്രനികേളനില്
സഇൗജേനല ചേനികേനിതയലാം നല്കേനിയനിട്ടുളതഭാണയ്.

(ബനി&സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.  

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനില്നനിനള സനി.എലാം.ഡനി.ആര്.എഫയ്. അകപക്ഷകേള

66 (2910) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  ധനസഹഭായത്തനിനഭായള
അകപക്ഷകേളനികന്മേല്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയലട  22-3-2017-ലല  ഡനി
170308542/  സനി.എലാം.ഒ.,23-3-2017-ലല  ഡനി  170307729/സനി.എലാം.ഒ.എനതീ
നമ്പരുകേള പ്രകേഭാരലാം റവനമ്പ്യൂ ലസഷലല് ലസക്രടറനിക്കയ് നല്കേനിയ നനിര്കദ്ദേശത്തനികന്മേല്
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചയ്  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കേഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ഡനി 170308542 പ്രകേഭാരലാം ലഭനിച ശതീമതനി കറഭാസക്കുടനി  ലകേ. സനി., ചേനിറയത്തയ് ഹഇൗസയ്,

തൃശൂര്  എനവരുലട  അകപക്ഷ  പരനിഗണനിചയ്  ടനിയഭാളുലട  സസന്തെലാം  ചേനികേനിതയഭായനി

മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  10,000  രൂപ  ധനസഹഭായലാം

അനുവദനിചയ്  7-4-2017-ലല ജേനി.ഒ.(ആര്റനി.)  നമ്പര് 1663/17/റവ. പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവയ്

പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്. 

ഡനി 170307729 പ്രകേഭാരലാം ലഭനിച ശതീമതനി ആമനിന, പണനിക്ക വതീടനില് ഹഇൗസയ്,

തൃത്തല്ലൂര്  പനി.ഒ.,  തൃശൂര്  എനവരുലട  അകപക്ഷ പരനിഗണനിചയ്  ടനിയഭാളുലട  സസന്തെലാം

ചേനികേനിതയഭായനി  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  10,000  രൂപ

ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചയ്  7-4-2017-ലല  ജേനി.ഒ.(ആര്.റനി.)  നമ്പര്  1652/17/റവ.

പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

അപകേടമരണലാം സലാംഭവനിച ലജേസതീമനിലന്റെ കുടുലാംബത്തനിനയ് നഷപരനിഹഭാരലാം

67(2911) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മങട  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  പടുപനിണല്  വതീടനില്  തഭാമസനിക്കുന

ശതീ.  ലമഭായതീന  കുടനിയലട  മകേനഭായ  ലജേസതീലാം  ലടയനിന  അപകേടത്തനില്  മരണലപടയ്

കപഭായതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  നഷപരനിഹഭാരലാം  ലഭനിക്കുനതനിനയ്  നല്കേനിയ

അകപക്ഷയനികന്മേല് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അപകേടത്തനില്ലപടതനിനുകശഷലാം  മരണസമയലാം  വലര  സസകേഭാരല

ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  മറ്റുലാം  ലചേലവഴെനിച  ചേനികേനിതഭാ  ലചേലവയ്  മുഴുവന  നല്കുവഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കഡഭാക്കറയ്  നമ്പര്  D  170313801  പ്രകേഭാരലാം  ടനിയഭാളുലട  അകപക്ഷ  6-5-2017-നയ്

ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷ  പരനികശഭാധനിചയ്  അര്ഹമഭായ  ധനസഹഭായലാം

മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസസ നനിധനിയനില്നനിനയ് അനുവദനിക്കുനതഭാണയ്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചയ് തതീരുമഭാനനിക്കുനതഭാണയ്.
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മുഖലമനനിയലട ജേനസഭാന്തെസന ഫണയ്

68(2912) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജേനസഭാന്തെസനലാം  എന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേളകകറ്റുകേളനിലുലാം  തഭാലൂക്കയ്/
വനികലജേയ് ഓഫതീസകേളനിലുമഭായനി എത്ര അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനു  മുനപയ്  തലന  അകപക്ഷകേള
സസതീകേരനിക്കുവഭാന ഇടയഭാക്കനിയ സഭാഹചേരലലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചയ്  ജേനങ്ങളക്കുണഭായ  ബുദനിമുടയ്  ഏതയ്  രതീതനിയനില്
പരനിഹനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജേനസഭാന്തെസനലാം  എന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേളകകററ്റുകേളനിലുലാം  തഭാലൂക്കയ്/
വനികലജേയ്  ഓഫതീസകേളനിലുമഭായനി  3,06,456 (മൂനയ് ലക്ഷത്തനി ആറഭായനിരത്തനി നഭാനൂറനി
അനപത്തനിയഭാറയ്) അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  3-10-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  165/2016/ധന.  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം
ജേനസഭാന്തെസനലാം എന പദതനി രൂപതീകേരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നല്കേനിയനിരുന.
4-1-2017-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര് 1/2017/ധന ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം ജേനസഭാന്തെസനലാം
എന  പദതനിയലട  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണയ്.  ടനി  ഉത്തരവകേളുലട  ലവളനിചത്തനില്
പത്രങ്ങളനില്  വഭാര്ത്ത  വനതയ്  കേണയ്  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ലപഭാതുജേനങ്ങളനില്
നനിനയ് ലഭനിച അകപക്ഷകേളഭാണയ് ലഭനിചനിട്ടുളതയ്.

(സനി)  ജേനസഭാന്തെസനലാം  പദതനിയലട  നനിലവനിലല  ഉത്തരവകേളനിലല  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലട
പുനനഃക്രമതീകേരണ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന  മുറയയ്  ഇക്കഭാരലങ്ങള  പരനിഹരനിക്ക
ലപടുനതഭാണയ്.

ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനള ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
ജേനിലയനില്നനിനയ് ലഭനിച അകപക്ഷകേള

69 (2913) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  മുഖലമനനിയലട
ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജേനിലയനില്
നനിനയ് നഭാളനിതുവലര എത്ര അകപക്ഷകേള ലഭനിച്ചു;
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(ബനി) അതനില് എത്ര അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്;

(സനി) കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജേനിലഭാ കേളകറനില്നനിനലാം ഇനനി എത്ര അകപക്ഷകേളനികന്മേല്

റനികപഭാർടയ് ലഭനിക്കഭാന ബഭാക്കനിയലണനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  തതീര്പഭാക്കഭാന  ബഭാക്കനിയള  അകപക്ഷകേള  അടനിയന്തെരമഭായനി  തതീര്പഭാക്കഭാന

നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   3944 അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  3509 അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  153  അകപക്ഷകേളനികന്മേല്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കഭാനുലണനയ്  ജേനിലഭാ

കേളകര് അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  തതീര്പഭാക്കഭാന  ബഭാക്കനിയള  അകപക്ഷകേളനികന്മേല്  അടനിയന്തെരമഭായനി  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുവഭാന കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജേനിലഭാ കേളകര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

പുറനിങ്ങല് ലവടനിലക്കടയ് ദുരന്തെബഭാധനിതര്ക്കയ് ധനസഹഭായലാം

70 (2914) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പരവൂര്  പുറനിങ്ങല്  ലവടനിലക്കടയ്  ദുരന്തെത്തനില്  മരനിചവര്ക്കുലാം  പരനികക്കറവര്ക്കുലാം

എലന്തെലഭാലാം സഹഭായമഭാണയ് അനുവദനിചനിട്ടുളളതയ്;  സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിച ഏലതങനിലുലാം

ധനസഹഭായലാം വനിതരണലാം നടത്തഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇഇൗ  ദുരന്തെത്തനിനയ്  ഇരയഭായവര്ക്കയ്  നല്കുനതനിനഭായനി  ഏലതങനിലുലാം

വലക്തനികേകളഭാ  സലാംഘടനകേകളഭാ  കേമ്പനനികേകളഭാ  സര്ക്കഭാരനിനയ്  എലന്തെങനിലുലാം  തുകേ

ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഇത്തരത്തനില് എത്ര തുകേ സര്ക്കഭാരനിനയ് ലഭനിക്കുകേയണഭായനി;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില് ലഭനിച തുകേ ദുരന്തെത്തനിനനിരയഭായവര്ക്കയ് മഭാത്രമഭായഭാകണഭാ

വനിതരണലാം  ലചേയതയ്;  ഇഇൗ  തുകേ  മകറലതങനിലുലാം  തരത്തനില്  വകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;

എങനില്  മകറലതലഭാലാം  ആവശലങ്ങളക്കഭായഭാണയ്  തുകേ  വകേമഭാറനിയതയ്;  വനിശദഭാലാംശലാം

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രധഭാനമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം മരണമടഞ്ഞവരുലട

ആശനിതര്ക്കയ് 2 ലക്ഷലാം രൂപയലാം പരനികക്കറവര്ക്കയ് 50,000 രൂപയലാം വതീതലാം 26-10-2016-ലല

സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  4497/2016/ഡനി.എലാം.ഡനി.  നമ്പര് ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

കൂടഭാലത  20-4-2016-ലല  സ.ഉ.(വകേ)നമ്പര്  304/2016/റവ  നമ്പര്  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം

മരണമടഞ്ഞവരുലട ആശനിതര്ക്കയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഹഭായമഭായനി മുഖലമനനിയലട

ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില് നനിനലാം 6  ലക്ഷലാം രൂപ വതീതവലാം ഗുരുതരമഭായനി പരനികക്കറ

ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം 2 ലക്ഷലാം രൂപ വതീതവലാം നനിസഭാര പരനിക്കുളവര്ക്കയ് 50,000 രൂപ

വതീതവലാം  അടനിയന്തെര  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  16-4-2016-ലല  സ.ഉ.(എലാംഎസയ്.)

നമ്പര്  303/16/ഡനി.എലാം.ഡനി.  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാന  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ

നനിധനിയനില്നനിനലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലകേഭാലലാം  ജേനിലഭാകേളകര്മഭാര്ക്കയ്  3  കകേഭാടനി

90  ലക്ഷലാം രൂപയലാം. 25-6-2016-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  2651/16/ഡനി.എലാം.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം

തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  പത്തനലാംതനിട,  ഇടുക്കനി,  കേണ്ണൂര്  ജേനിലഭാകേളകര്മഭാര്ക്കയ്

1  കകേഭാടനി  96  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  അവകേഭാശനിയനിലഭാത്തതനിനഭാലുലാം  അവകേഭാശ

തര്ക്കലാം നനിലനനില്ക്കുന കകേസകേളനിലുലാം തുകേ വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.

(ബനി) ഉണയ്. പുറനിങ്ങല് ദുരനിതഭാശസഭാസത്തനിനഭായനി വലക്തനികേളുലടയലാം സഭാപനങ്ങളുലടയലാം

സലാംഭഭാവനയഭായനി  2,58,78,123  രൂപ  (രണയ്  കകേഭാടനി  അമ്പത്തനിലയട്ടു  ലക്ഷത്തനി

എഴുപത്തനിലയണ്ണഭായനിരത്തനി  നൂറനി  ഇരുപത്തനിമൂനയ്  രൂപ  മഭാത്രലാം)  പുറനിങ്ങലനിലല  ലവടനിലക്കടയ്

ദുരന്തെത്തനിനയ് ഇരയഭായവര്ക്കയ് സഹഭായലാം നല്കുനതനിനഭായനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാറനിനയ്

ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  സലാംഭഭാവനയനിനത്തനില്  ലഭലമഭായ  തുകേ  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജേനിലഭാ

ടഷറനിയനില്  STSB-799011400000012  എന അക്കഇൗണനില് നനികക്ഷപനിചനിട്ടുണയ്.

സലാംഭഭാവനയനിനത്തനില് ലഭനിച തുകേ വനിനനികയഭാഗനികക്കണനി വനനിടനില.

എനകഡഭാസളഫഭാന ദുരനിതബഭാധനിതരുലട കേടലാം

71 (2915) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  എനകഡഭാസളഫഭാന  ദുരനിതബഭാധനിതരുലട  കേടലാം

എഴുതനിത്തളനതനിനയ് ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങനില് ഏതു വകുപനില് നനിനഭാണയ് ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുളലതനയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കേടലാം  എഴുതനിത്തളനതനിനയ്
എത്ര രൂപയഭാണയ് കവണനിവരുനതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  ഈ  ഇനത്തനില്  എത്ര  തുകേ  അനുവദനിചനിരുന;
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഇതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാരനില്  പ്രകതലകേ  അക്കഇൗണയ്  ഓപണ  ലചേയനിട്ടുകണഭാലയനയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  എനകഡഭാസളഫഭാന  ദുരനിതബഭാധനിതരുലട   പടനികേയനില്
ഉളലപടവരുലട  കേടഭാശസഭാസലാം  നല്കുനതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
ബഭാധകേമഭാക്കനിലക്കഭാണയ്  ആകരഭാഗല  കുടുലാംബകക്ഷമ  (ജേനി)  വകുപയ്  സ.ഉ.(എലാംഎസയ്.)
നമ്പര് 298/2014/ആ.കു.വ. തതീയതനി 10-10-2014 ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ആകരഭാഗല കുടുലാംബകക്ഷമ (ജേനി) വകുപയ്.

(സനി)  പ്രസ്തുത ഉത്തരവനിനപ്രകേഭാരലാം  50,000  രൂപ വലരയള കേടബഭാധലതകേളക്കയ് 1.2
കകേഭാടനി രൂപയലാം 50,000 രൂപ മുതല് 3 ലക്ഷലാം രൂപ വലരയള കേടബഭാധലതകേളക്കയ്
6 കകേഭാടനി രൂപയലാം കവണനിവരുലമനയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)   മുന സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില് എനകഡഭാസളഫഭാന ദുരനിതബഭാധനിതര്
വനിവനിധ സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം എടുത്തനിട്ടുള 50,000 രൂപ വലരയള
559  കലഭാണുകേള  എഴുതനിത്തളനതനികലയഭായനി  94,96,499  രൂപയലാം  കദശസഭാല്കൃത/
ലഷഡമ്പ്യൂളഡയ്  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  എടുത്തനിട്ടുള  50,000  രൂപ വലരയള  119  കലഭാണുകേള
എഴുതനിത്തളനതനികലയഭായനി  25,35,450  രൂപയലാം  അനുവദനിചയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
(ആലകേ 678 കലഭാണുകേളക്കഭായനി 1,20,31,949 രൂപ).

(ഇ)  ഇതനിനഭായനി പ്രകതലകേ അക്കഇൗണയ് ആരലാംഭനിചനിടനില.

മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനി

72 (2916) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനിൽ  നനിനള  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുനതയ്  കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുളതയ്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം ജേനിലഭാ കേളകര്മഭാര്ക്കയ് 
എത്ര രൂപ വലര അനുവദനിക്കഭാന കേഴെനിയലമനറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ധനസഹഭായത്തനിനയ്  അര്ഹതയളതുലാം  പൂര്ണ്ണവമഭായ  അകപക്ഷകേള
പരനികശഭാധനിചയ്  കേഴെനിയനത്ര  കവഗത്തനില്തലന  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിക്കഭാറുണയ്.  ഫണനിലന്റെ
അപരലഭാപതമൂലലാം ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചയ് കേഴെനിഞ്ഞഭാലുലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് തുകേ
ലഭലമഭാകേഭാന കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനണയ്. ജേനിലഭാ കേളകര്മഭാര് അനുവദനിക്കുന തുകേ 14
ദനിവസത്തനിനകേവലാം  സര്ക്കഭാര്  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ  കപരയ്  എടുത്തുപറഞലകേഭാണയ്
അനുവദനിക്കുന  തുകേ  ഒരു  മഭാസത്തനിനകേവലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനയ്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനള  ധനസഹഭായ
വനിതരണത്തനിലല കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാന ഇകപഭാള ഓണവലന സലാംവനിധഭാനലാം
കൂടനി  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഓണവലന  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴെനി  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ
നനിധനിയനില്നനിനയ്  തഭാലൂക്കയ്  അടനിസഭാനത്തനില്  ഫണയ്  അനുവദനിക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ജേനിലഭാ കേളകര്ക്കയ് മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം ഒരു
വലക്തനിക്കഭായനി പരമഭാവധനി 10,000 രൂപ വലര ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കഭാന കേഴെനിയലാം. ജേനിലഭാ
കേളകര്മഭാര്ക്കയ് മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം ഒരു മഭാസലാം അനുവദനിക്കഭാവന
ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ പരനിധനി പത്തുലക്ഷലാം രൂപയഭാണയ്.

എനകഡഭാസളഫഭാന ദുരനിതബഭാധനിതര്

73 (2917) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എനകഡഭാസളഫഭാന  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കയ്  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷനുലാം
സപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയലാം നനിര്കദ്ദേശനിച തുകേ നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  എന്തെയ്  തുകേ,  എത്ര  കപര്ക്കയ്  ഇതുവലര  നല്കേനിയനിട്ടുലണനയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) ഉണയ്.
(ബനി)  ബഹുമഭാനലപട  സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്

കദശതീയ മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന ശനിപഭാര്ശ ലചേയ എനകഡഭാസളഫഭാന പ്രകതലകേ
ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ  ഒനലാം  രണ്ടുലാം  ഗഡുക്കള  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  മൂനഭാലാം
ഗഡുവഭായനി  20-4-2017-ലല  സ.ഉ.(എലാംഎസയ്.)  നമ്പര്  126/17/റവ.  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്
പ്രകേഭാരലാം  56.76  കകേഭാടനി  രൂപ  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  തുകേയലട  വനിതരണലാം  നടനവരുന.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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എയര് കകേരള സര്വ്വതീസകേള

74 (2918) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജേയദഭാസയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

'എയര്  കകേരള'  വനിമഭാന  സര്വ്വതീസകേള  കകേരളത്തനിലന്റെ  ഉടമസതയനില്  തുടങ്ങുന
പദതനി പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പുതനിയ  കവലഭാമയഭാന  നയപ്രകേഭാരലാം  രഭാജേലഭാന്തെര  സര്വ്വതീസകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ്  20  വനിമഭാനങ്ങകളഭാ  അലലങനില്  ലമഭാത്തലാം  സതീറ്റുകേളുലട  20
ശതമഭാനകമഭാ  ആഭലന്തെര  സര്വ്വതീസകേളക്കഭായനി  മഭാറനിവയ്കക്കണതഭായനിട്ടുണയ്.  ആഭലന്തെര
കമഖലയനിലുള  അഞയ്  വര്ഷലത്ത  വനിമഭാന  ഗതഭാഗത  പരനിചേയലാം  എന  പഴെയ നനിബന്ധന
എടുത്തുകേളലഞ്ഞങനിലുലാം 20 വനിമഭാനങ്ങള കവണലമന നനിബന്ധന നനിലനനില്ക്കുനതയ്
എയര് കകേരള പദതനി യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുനതനിനയ് തടസമഭാകുലമനതനിനഭാല് പദതനി
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുന. 

ശബരനിമല വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിനയ് അനുകയഭാജേലമഭായ സലലാം

75 (2919) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞയ് :
കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമലയമഭായനി ബന്ധലപടയ് വനിമഭാനത്തഭാവളലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന പദതനിയകണഭാ;
എങനില് ഏതു കമഖലയനിലഭാണയ് സഭാപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്;

(ബനി)  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  സലലാം  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്  ഏതു
വനിധത്തനില് കേലണത്തഭാനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടുനലതനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇഇൗ ഭഭാഗത്തയ് വനിമഭാനത്തഭാവളലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതുമൂലമുള സഭാമൂഹല സഭാലാംസ്കഭാരനികേ
പഭാരനിസനിതനികേ  പ്രശ്നങ്ങള  സലാംബന്ധനിചയ്  പരനികശഭാധനകേകളഭാ  പഠനങ്ങകളഭാ  നടനനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദ വനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശബരനിമല തതീര്തഭാടകേരുലട സഇൗകേരലഭാര്തലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ ബന്ധലപട
വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം  ഏജേനസനികേളനില്നനിനലാം  അലാംഗതീകേഭാരവലാം  ക്ലനിയറനസലാം  ലഭനിക്കണലമന
വലവസയനില് ഒരു ഗതീന ഫതീല്ഡയ് എയര്കപഭാര്ടയ് സഭാപനിക്കുനതനിനയ്  21-2-2017-ലല
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ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം തതസത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതനിനയ് ഒരു ആധനികേഭാരനികേ
ഏജേനസനി  മുകഖന  സഭാധലതഭാ  പഠനലാം  നടത്തുനതനിനഭായനി  കകേരള  കസറയ്
ഇനഡസനിയനില്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷന  (ലകേ.എസയ്.ലഎ.ഡനി.സനി.)-ലയ
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത  പഠനത്തനിനഭായള  ഒരു  ആധനികേഭാരനികേ  ഏജേനസനിലയ
ലതരലഞ്ഞടുക്കുനതനിനഭായനി ലകേ.എസയ്.ലഎ.ഡനി.സനി.  തഭാല്പരലപത്രലാം
പ്രസനിദലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ശബരനിമല  വനിമഭാനത്തഭാവള  പദതനിക്കഭായനി  സലലാം  കേലണത്തുനതനികലയയ്
പ്രഭാഥമനികേ പരനികശഭാധന നടത്തനിയ ആറയ് സലങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ലചേറുവളനി എകസറയ് എനറനിയലപടുന ഹഭാരനിസണ മലയഭാളലാം
പ്ലെെഭാകന്റെഷന ലനിമനിറഡയ്

2. ലപ്രഭാകപഭാസയ്  എകസറയ്  എനറനിയലപടുന  ടഭാവനകൂര്  റകബഴയ്
ക്ലനിപലാം കകേഭാടയലാം.

3. ലവളനഭാടയ്  എകസറയ്  എനറനിയലപടുന  കടഭാപനിക്കല്  പ്ലെെഭാകന്റെഷന
കകേഭാടയലാം.

4. ളഭാഹ എകസറയ് റഭാനനി, പത്തനലാംതനിട

5. കേകലലനി, എകസറയ്, കകേഭാനനി, പത്തനലാംതനിട

6. കുമ്പഴെ എകസറയ്, കകേഭാനനി, പത്തനലാംതനിട

(സനി)  ശബരനിമല വനിമഭാനത്തഭാവള പദതനിയലട സഭാദലതഭാ പഠനലാം നടത്തുനതനിനഭായനി
ഒരു ആധനികേഭാരനികേ  ഏജേനസനിലയ ലതരലഞ്ഞടുക്കുനതനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.
മറയ് പഠനങ്ങള ഒനലാം തലന നടത്തനിയനിടനില.

ശബരനിമലയനില് വനിമഭാനത്തഭാവളലാം

76 (2920) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല  വനിമഭാനത്തഭാവള  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  എവനിലടയഭാണയ്  സലലാം
നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുനതയ്;

(ബനി)  ശബരനിമല വനിമഭാനത്തഭാവളലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള നഷലപടുന വനഭൂമനി
സലാംബന്ധനിചയ്  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  പഠന  റനികപഭാര്ടയ്  സഭയലട  കമശപ്പുറത്തയ്
വയകമഭാ;
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(സനി) ശബരനിമല വനിമഭാനത്തഭാവള നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് തനിരുവനിതഭാകൂര് കദവസസലാം
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ശബരനിമല വനിമഭാനത്തഭാവള നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് കകേന്ദ്ര ഫണയ്, സലാംസഭാന
ഫണയ് എനനിവ ഏതയ് അനുപഭാതത്തനിലഭാലണനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശബരനിമല  വനിമഭാനത്തഭാവള  പദതനിക്കഭായനി  സലലാം  കേലണത്തുനതനികലയയ്
പ്രഭാഥമനികേ പരനികശഭാധന നടത്തനിയ ആറയ് സലങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ലചേറുവളളനി  എകസറയ്  എനറനിയലപടുന  ഹഭാരനിസണ  മലയഭാളലാം
പ്ലെെഭാകന്റെഷന ലനിമനിറഡയ്.

2.  ലപ്രഭാകപഭാസയ് എകസറയ് എനറനിയലപടുന ടഭാവനകൂര് റകബഴയ്
ക്ലനിപലാം, കകേഭാടയലാം.

3. ലവളനഭാടയ്  എകസറയ്  എനറനിയലപടുന കടഭാപനിക്കല്  പ്ലെെഭാകന്റെഷന,
കകേഭാടയലാം.

4. ളഭാഹ എകസറയ്, റഭാനനി, പത്തനലാംതനിട

5. കേകലലനി എകസറയ്, കകേഭാനനി, പത്തനലാംതനിട

6. കുമ്പഴെ എകസറയ്, കകേഭാനനി, പത്തനലാംതനിട

(ബനി-ഡനി) ശബരനിമല വനിമഭാനത്തഭാവളലാം സഭാപനിക്കുനതനിനയ് ഒരു ആധനികേഭാരനികേ
ഏജേനസനി  മുകഖന  സഭാധലതഭാ  പഠനലാം  നടത്തുനതനിനഭായനി  കകേരള  കസറയ്  ഇനഡസനിയല്
ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷന  (ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.)-ലയ  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
പ്രസസ്തുത  പഠനത്തനിനഭായള  ഒരു  ആധനികേഭാരനികേ  ഏജേനസനിലയ  ലതരലഞ്ഞടുക്കുനതനിനഭായനി
ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.  തഭാല്പരലപത്രലാം  പ്രസനിദലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  തുടര്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലകേഭാചനി ലമകടഭാ രണഭാലാംഘടലാം

77 (2921) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജേതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലകേഭാചനി ലമകടഭാ രണഭാലാം ഘടലാം പഭാലഭാരനിവടലാം മുതല് കേഭാക്കനഭാടയ് (പഭാടത്തനിക്കര )
വലര നതീട്ടുനതനിനുള നടപടനികേള എവനിലടവലരയഭായനി എനയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?



128       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  10, 2017

ഉത്തരലാം

ലകേഭാചനി  ലമകടഭായലട  രണഭാലാംഘടമഭായ  ജേവഹര്ലഭാല്  ലനഹ് റു  കസഡനിയലാം
മുതല്  കേഭാക്കനഭാടയ്  വഴെനി  ഇനകഫഭാപഭാര്ക്കയ്  വലരയള  11.2  കേനി.മതീ.  വദര്ഘലമുള
ലറയനില്പഭാതയലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് 16-11-2015-ലല സ.ഉ.(വകേ)നമ്പര് 72/15/ഗതഭാ എന
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം പുതുക്കനിയ ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിരുന. 2024  കകേഭാടനി രൂപ
ലചേലവയ്  വരുന  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനയ്  സമര്പനിക്കുകേയണഭായനി.
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിവനിധ  മനഭാലയങ്ങളുലാം  ഏജേനസനികേളുലാം  മുകനഭാട്ടുവച
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം അഭനിപ്രഭായങ്ങളുലാം പരനികശഭാധനിചയ്  മറുപടനി  നല്കുകേയലാം വനിലവര്ദന
ചൂണനിക്കഭാടനി പദതനി ലചേലവയ് 2276.9 കകേഭാടനി രൂപയഭാലണനയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന
അറനിയനിക്കുകേയമുണഭായനി.  പദതനി  ലചേലവനില്  മഭാറലാം  വനതനിനഭാല്  സമഭാന്തെരമഭായനി
എലഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ ഘടകേങ്ങളുലാം  പരനിഷ്കരനിക്കുവഭാനുലാം അതനിനപ്രകേഭാരലാം  വനിശദമഭായ
പദതനി  റനികപഭാര്ടയ്  (ഡനി.പനി.ആര്.)-ല്  മഭാറലാം  വരുത്തുവഭാനുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയണഭായനി. 

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിച  ഡനി.പനി.ആര്.
തയ്യഭാറഭാക്കുകേയലാം  പുതുക്കനിയ  ഫണനിലാംഗയ്  ഘടനയനില്  (2577.25 കകേഭാടനി  രൂപ)  വലക്തത
വരുത്തുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിചയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അനുമതനിക്കഭായനി നല്കകേണതുണയ്. 

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് വലറയ് ലമകടഭാ പദതനി

78 (2922) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് വലറയ് ലമകടഭാ പദതനി ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(ബനി)  വലറയ്  ലമകടഭായലട  ആദലഘടമഭായ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജേയ്  മുതല്
മതീഞന്തെ വലരയള പഭാതയനിലല ഭൂമനി  ഏലറടുക്കല് നടപടനി ഏതയ്  ഘടത്തനിലഭാണയ്;
എത്ര ലഹകര് ഭൂമനിയഭാണയ് ഏലറടുകക്കണതയ്;

(സനി) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പബനികേയ് ഇനലവസയ്ലമന്റെയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ അനുമതനി
പദതനിക്കയ്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  അനുമതനി  ലഭനിചനിലലങനില്  വഭായലയടുത്തയ്  പ്രവൃത്തനി
തുടങ്ങണലമന നനിര്കദ്ദേശലാം ഡനി.എലാം.ആര്.സനി. മുകനഭാടയ് വചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  മഭാനഭാഞനിറ  മതീഞന്തെ  കറഭാഡനിലന്റെ  വനികേസനലാം  ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.-ലയ
ഏല്പനിക്കണലമന നനിര്കദ്ദേശത്തനികന്മേല് എന്തെയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു;

(ഇ) പദതനി അനനിശ്ചനിതമഭായനി നതീളുന സഭാഹചേരലത്തനില് വലറയ് ലമകടഭായലട
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ഓഫതീസയ് പ്രവര്ത്തനലാം അവസഭാനനിപനിചനിട്ടുകണഭാ എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് നഗരത്തനില് വലറയ് ലമകടഭാ പദതനി നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി
വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  (ഡനി.പനി.ആര്.)  രൂപകരഖയലാം  തയ്യഭാറഭാക്കുകേയലാം
പ്രസ്തുത പദതനിക്കയ് 11-9-2015-ല് 6728 കകേഭാടനി രൂപയയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട  സലാംയക്ത സലാംരലാംഭമഭായനി  ലകേഭാചനി
ലമകടഭാ  മഭാതൃകേയനില്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണയ്  തതീരുമഭാനനിചതയ്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  പദതനിയലട  ഡനി.പനി.ആര്.-ഉലാം  മറയ്  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  ഉളലപലട
അകപക്ഷ കകേന്ദ്രത്തനില് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്. പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി കകേരള റഭാപനിഡയ്
ടഭാനസനിറയ്  കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡയ്  എന കപരനില് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന്റെ
കേതീഴെനില്  ഒരു  SPV  (Special  Purpose  Vehicle)  രൂപതീകേരനിച്ചു.  കൂടഭാലത  വലറയ്  ലമകടഭാ
പദതനികയഭാടനുബന്ധനിച്ചുള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേളക്കഭായനി  ഇടക്കഭാല  കേണസളടന്റെഭായനി
ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.-ലയ നനിയമനിച്ചു ലകേഭാണ്ടുള കേരഭാര്  20-1-2016-നയ് ഒപ്പുവയകേയലാം ലചേയ.
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  വലറയ്  ലമകടഭാ  പദതനിയലട  ഡനികപഭാ/യഭാര്ഡയ്  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി
8.2819  ലഹകര്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള  റഭാപനിഡയ്
ടഭാനസനിറയ് കകേഭാര്പകറഷനയ് അനുവദനിചയ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  നനിര്ദ്ദേനിഷ വലറയ് ലമകടഭാ
പദതനിയലട  കസഷനുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  ആവശലമഭായ  1.447  ലഹകര്  സസകേഭാരല  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കഭാന  8-9-2016-ല്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  സലലമടുപനിനുള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  നഗരത്തനില്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജേയ്  മുതല്  മതീഞന്തെ
വലരയള വലറയ് ലമകടഭാ കസഷനുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  1.4474  ലഹകര് സസകേഭാരല
ഭൂമനി ഏലറടുക്കുനതനിനയ്  8-9-2016-ലല ജേനി.ഒ.(എലാംഎസയ്.) 67/2016/പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.
പ്രകേഭാരലാം അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. സലലമടുപനിനുള വനിശദഭാലാംശങ്ങള കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജേനിലഭാ
കേളകര്ക്കയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്. പ്രസ്തുത സലലമടുപനിനുള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)   കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പബനികേയ്  ഇനലവസയ്ലമന്റെയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ അനുമതനി
പദതനിക്കയ്  ലഭലമഭായനിടനില.  അനുമതനി  ലഭലമഭാകുലമന  നനിഗമനത്തനിലഭാണയ്  കകേരള
സര്ക്കഭാര്  ഇതുവലരയള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചതയ്.  അനുമതനി  ലഭനിക്കനിലലന
സൂചേന  ഇതുവലര  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനികനഭാ  ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.-യനില്  നനികനഭാ
ഉണഭായനിടനില.  അനുമതനി  ലഭലമഭായനില  എങനില് എന്തു  ലചേയ്യണലമനതനിലനക്കുറനിചയ്
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില. ഈ വനിഷയലാം നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി)  26-2-2014-ലല  ജേനി.ഒ.(എലാം.എസയ്.)23/14/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  മഭാനഭാഞനിറ
മതീഞന്തെ കറഭാഡയ്  ഉളലപലടയള കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  നഗരവനികേസന പദതനിക്കയ് കകേരള
കറഭാഡയ്  ഫണയ്  കബഭാര്ഡനിനയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുളതഭാണയ്.  ആയതനിനഭാല്
കചേഭാദലലാം ഉദനിക്കുനനില.
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(ഇ)  വലറയ്  ലമകടഭാ  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കലപട  കകേരള  റഭാപനിഡയ്
ടഭാനസനിറയ് കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡനിലന്റെ കകേഭാഴെനികക്കഭാലട ഓഫതീസനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം
അവസഭാനനിപനിചനിടനില.       

അന്തെര് സലാംസഭാന നദതീജേല കേരഭാര്

79 (2923) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേര്ണഭാടകേലാം, തമനിഴെയ്  നഭാടയ്  എനതീ സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായള ഓകരഭാ അന്തെര്
സലാംസഭാന നദതീജേല കേരഭാര് പ്രകേഭാരവലാം കകേരളത്തനിനയ്  ലഭനികക്കണ ജേലത്തനിലന്റെ അളവയ്
എത്ര; ഇതനില് നനിലവനില് ലഭലമഭാകുനതയ് എത്ര; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  അര്ഹതലപട  ജേലലാം  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനയ്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എലന്തെലഭാലമനയ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നദതീജേലലാം പങ്കുവയനതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് കകേരളലാം തമനിഴ് നഭാടുമഭായനി കേരഭാറുകേളനില്
ഏര്ലപടനിട്ടുണയ്. 29-5-1970-ല് കകേരളവലാം തമനിഴ് നഭാടുലാം  9-11-1958  മുതല് മുനകേഭാല
പ്രഭാബലലകത്തഭാലട  ഒപ്പുവച പറമ്പനിക്കുളലാം ആളനിയഭാര് പദതനി  (പനി.എ.പനി.)  കേരഭാര്,
19-8-1973-ല് ഒപ്പുവച ശനിരുവഭാണനി കുടനിലവള പദതനി കേരഭാര്,  1886  ഒകകഭാബര്
29-നയ് തനിരുവതഭാലാംകൂര് മഹഭാരഭാജേഭാവലാം,  ലസക്രടറനി ഓഫയ് കസറയ് കഫഭാര് ഇന്തെല ഇന
കേഇൗണസനിലുലാം  ഒപ്പുവച  ലപരനിയഭാര്  പഭാട  കേരഭാര്  എനനിവയഭാണയ്  അവ.  അവസഭാനലത്ത
കേരഭാറനിലന്റെ  അനുബന്ധ  കേരഭാറുകേളുമഭായനി  1970-ല്  മുലലപരനിയഭാര്  അനുബന്ധ  കേരഭാറുകേളുലാം
ഒപനിടനിട്ടുണയ്. നദതീജേലലാം പങ്കുവയനതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് നനിലവനില് കേര്ണ്ണഭാടകേയമഭായനി
കേരഭാറുകേലളഭാനലാം തലനയനില. 

കകേരളത്തനിനയ്  പറമ്പനിക്കുളലാം  ആളനിയഭാര്  പദതനി  കേരഭാറനില്  നനിനഭാണയ്
പ്രധഭാനമഭായലാം  ജേലലാം  ലഭനിക്കുനതയ്.   പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  ജേലവര്ഷലാം
മണക്കടവയ്  വനിയറനില്  7250  എലാം.സനി.എഫയ്.ടനി.-യലാം  കകേരള  കഷഭാളയഭാര് സലാംഭരണനിയനില്
12300  എലാം.സനി.എഫയ്.ടനി.-യമഭാണയ്  കകേരളത്തനിലന്റെ  വനിഹനിതലാം.   ജൂവല  1  മുതല്
ജൂണ 30 വലരയള കേഭാലയളവഭാണയ് ഒരു ജേലവര്ഷലാം.  ഒകകഭാബര് 1 മുതല് ജേനുവരനി
31  വലരയള  അപര്നതീരഭാറനിലല  തനതയ്  നതീലരഭാഴുക്കുലാം  കകേരളത്തനിനയ്
അവകേഭാശലപടതഭാണയ്.  ഇതനിനുപുറകമ പറമ്പനിക്കുളലാം സനിസലാം ഡഭാമുകേളുലടയലാം കലഭാവര്
നതീരഭാര്  ഡഭാമനിലന്റെയലാം  തനതു  നതീലരഭാഴുക്കയ്  16350  എലാം.സനി.എഫയ്.ടനി.  കേവനിയകേയഭാലണങനില്
അധനികേമഭായനി  വരുന  ജേലത്തനില്  2500  എലാം.സനി.എഫയ്.ടനി.  ജേലലാം  കകേരളത്തനിലല  ചേനിറ്റൂര്
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പ്രകദശലത്ത  ജേലകസചേനത്തനിനുലാം,  കശഷനിക്കുന  ജേലലാം  ചേഭാലക്കുടനി  പുഴെയനികലയലാം
വനികടണതഭാണയ്.  ശനിരുവഭാണനി  കുടനിലവള  പദതനി  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  കേതീഴെയ് നദതീതട
അവകേഭാശലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനി ശനിരുവഭാണനി അണലക്കടനില്നനിനയ്  5.0  കേമ്പ്യൂ
ലസകയ്  എന  കതഭാതനില്  കകേരളത്തനികലയയ്  ജേലത്തനിലന്റെ  ഒഴുക്കയ്  നനിലനനിര്കത്തണതഭാണയ്.
ലപരനിയഭാര് പഭാട കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനിനയ് ജേലലാം ലഭനിക്കഭാനുള വലവസയനില. 

പറമ്പനിക്കുളലാം  ആളനിയഭാര്  പദതനി  (പനി.എ.പനി.)-യനില്  നനിനയ്  നടപയ്  ജേല
വര്ഷത്തനില്  (2016-17)  ഏപ്രനില്  രണഭാലാം  വദസവഭാരലാം  (30-4-2017)  വലര
കകേരളത്തനിനയ് ലഭനിച ജേലത്തനിലന്റെ അളവയ് അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(ബനി)  നടപയ് ജേലവര്ഷലാം  (2016-17)  വര്ഷത്തനില് നഭാളനിതുവലര പറമ്പനിക്കുളലാം
ആളനിയഭാര്  പദതനിയനില്നനിനയ്  കകേരളത്തനിനയ്  അവകേഭാശലപട  ജേലലാം  മുഴുവന  ലഭനിചനിടനില.
പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  പദതനി  കേരഭാര്  വലവസഭാലലാംഘനങ്ങലളലഭാലാം  തലന
ഉകദലഭാഗസതലത്തനിലുലാം സര്ക്കഭാര് തലത്തനിലുലാം കകേരളലാം യഥഭാസമയലാം തമനിഴെയ് നഭാടനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

ചേനിറ്റൂര്പ്പുഴെ  പദതനി  പ്രകദശത്തയ്  അനുഭവലപടുന  കുടനിലവള ക്ഷഭാമവലാം
കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുള  ജേലദഇൗര്ലഭലവലാം  ശദയനില്ലപടതനിലനത്തുടര്നയ് 2016
ലസപ്റലാംബര് രണഭാലാം വദസവഭാരത്തനില് 700 എലാം.സനി.എഫയ്.ടനി.  ജേലമഭാണയ് ചേനിറ്റൂര്പ്പുഴെ
പദതനി  പ്രകദശകത്തയഭായനി  ആവശലലപടനിരുനലതങനിലുലാം  250  കേമ്പ്യൂലസകയ്  എന
കതഭാതനില്  ലവളലാം  തരഭാലമനഭാണയ്  തമനിഴ് നഭാടയ്  അറനിയനിചനിരുനതയ്.  പറമ്പനിക്കുളലാം  ഡഭാമനിലല
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാവന  ലവളലാം  ആളനിയഭാര്  റനിസര്കവഭായറനില്  എത്തനിചയ്  അവനിലടനനിനയ്
ചേനിറ്റൂരനിലല  കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ  ലവളലാം  മണക്കടവനില്  നല്കേണലമനഭാവശലലപട്ടു
ലകേഭാണയ് 16-9-2016-നയ് ബഹുമഭാനലപട കകേരളഭാ മുഖലമനനി തമനിഴ് നഭാടയ് മുഖലമനനിക്കയ്
കേത്തയയകേയണഭായനി. 

ഇതനിനയ്  പുറലമ  2016  ഒകകഭാബര് ഒനഭാലാം  വദസവഭാരത്തനില്  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം
കകേരളത്തനിനയ്  ചേനിറ്റൂര്പ്പുഴെ  പദതനി  പ്രകദശകത്തയയ്  ലഭലമഭാകക്കണ  700
(എലാം.സനി.എഫയ്.ടനി.  ജേലലാം  540  കേമ്പ്യൂലസകയ് എന കതഭാതനില്)  മണക്കടവയ്  വനിയറനില്
നല്കേണലമനഭാണയ് ആവശലലപടനിരുനതയ്. എനഭാല് വളലര കുറഞ്ഞ കതഭാതനിലഭാണയ്
തമനിഴ് നഭാടയ്  മണക്കടവനില് ജേലലാം ലഭലമഭാക്കനി വനതയ്.  ഇതനിലന തുടര്നയ് രൂക്ഷമഭായ
ജേലക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാന കേരഭാര് പ്രകേഭാരമുള ജേലലാം  (കുടനിശനികേ ഉളലപലട)  നടപയ്
ജേലവര്ഷത്തനിലല കശഷനിക്കുന കേഭാലയളവനില് ലഭലമഭാക്കണലമനലാം,  തമനിഴ് നഭാടയ്  കഷഭാളയഭാര്
പവര്  ഹഇൗസയ്  II  പൂര്ണ്ണമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിപനിചയ്  കകേരള  കഷഭാളയഭാര്  ജേലനനിരപയ്
എത്രയലാം ലപലടനയ് പൂര്ണ്ണ ജേലനനിരപനില്  (എഫയ്.ആര്.എല്.)  എത്തനിക്കണലമനലാം,

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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തമനിഴ് നഭാടയ് കഷഭാളയഭാര് പവര്ഹഇൗസയ് I-ലന്റെ പ്രവര്ത്തനവലാം പറമ്പനിക്കുളകത്തയയ് ജേലലാം
തനിരനിചയ് വനിടുനതുലാം നനിര്ത്തുകേയലാം ലചേയ്യണലമനഭാവശലലപട്ടുലകേഭാണയ് ബഹുമഭാനലപട
കകേരളഭാ ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി  8-10-2016-നയ്  ബഹുമഭാനലപട തമനിഴ് നഭാടയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
മനനിക്കയ് കേത്തയയകേയണഭായനി.  കൂടഭാലത രൂക്ഷമഭായ ജേലക്ഷഭാമലാം കേണക്കനിലലടുത്തയ്
ഇഇൗ പ്രശ്നത്തനില് ഇടലപടയ് കേരഭാര്പ്രകേഭാരമുള ജേലലാം കകേരളത്തനിനയ് ലഭലമഭാക്കഭാന കവണ
നനിര്കദ്ദേശലാം  തമനിഴ് നഭാടനിനയ്  നല്കേണലമനഭാവശലലപടയ്  കകേരള  ജേലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി
8-10-2016-നയ്  ബഹുമഭാനലപട  കകേന്ദ്രജേല  വനിഭവ  വകുപ്പുമനനിക്കുലാം  കേത്തയയകേയണഭായനി.
കകേരളത്തനിലന്റെ  ശക്തമഭായ  സമ്മേര്ദ്ദേലത്ത  തുടര്നയ്  തമനിഴ് നഭാടയ്  സലാംയക്ത
ജേലക്രമതീകേരണ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കയഭാഗത്തനില്  പലങടുക്കഭാന  തയ്യഭാറഭാവകേയണഭായനി.
തുടര്നയ്  സലാംയക്ത  ജേലക്രമതീകേരണ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  (JWRB)  97- ാാമതയ്   കയഭാഗലാം
26-10-2016-നയ്  പഭാലക്കഭാടുവചയ്  കചേര്ന.  ഇഇൗ  കയഭാഗത്തനില്  കകേരളലാം,  കേതീഴെയ്  നദതീതട
അവകേഭാശത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില് പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുള
ജേലലാം  യഭാലതഭാരു  സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം  ലഭലമഭാക്കണലമനയ്  തമനിഴ് നഭാടനികനഭാടയ്
ആവശലലപടതയ്.   ഇതനിനയ്  കശഷലാം  98-ാാമതയ്   JWRB  കയഭാഗലാം  13-12-2016-നയ്
തമനിഴ് നഭാടനിലല ലപഭാളഭാചനിയനില്വചയ്  കചേരുകേയണഭായനി.   ഇഇൗ കയഭാഗത്തനില് പനി.എ.പനി.
കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുള  ജേലലാം  നല്കേണലമനയ്  കകേരളലാം  ശക്തമഭായനി  ആവശലലപട്ടു.
മണക്കടവയ്  വനിയറനില്  7.25  ടനി.എലാം.സനി.എഫയ്.ടനി.-യലാം  കകേരള  കഷഭാളയഭാറനില്  12.3
ടനി.എലാം.സനി.എഫയ്.ടനി.  കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനിനയ്  ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാലണനലാം, ഇതയ്
കകേരളത്തനിനയ്  നല്കേനിയതനിനുകശഷകമ  തമനിഴ് നഭാടനിനയ് പനി.എ.പനി.-യനില്  നനിനലാം  ജേലലാം
എടുക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുകേയളലവനലാം  കകേരളലാം  വഭാദനിക്കുകേയലാം ആയതനിനഭാല്
കുടനിലവളത്തനിനയ്  കവണനിയള ജേലലാം മഭാത്രലാം എടുത്തകശഷലാം ബഭാക്കനി  ജേലലാം മുഴുവന
കകേരളത്തനിനയ്  നല്കേണലമനയ്  കകേരളലാം  ആവശലലപട്ടു.   മഭാത്രമല,  97- ാാമതയ് JWRB
കയഭാഗത്തനില് സമ്മേതനിചതുകപഭാലല തമനിഴ് നഭാടയ്  മണക്കടവയ് വനിയറനില് നവലാംബര്  II,
ഡനിസലാംബര് I എനതീ വദസവഭാരങ്ങളനില് ജേലലാം നല്കേനിയനിടനില എന കേഭാരലവലാം കകേരളലാം
ചൂണനിക്കഭാടനി.   എനഭാല്  13-12-2016  മുതല്  ഡനിസലാംബര്  അവസഭാനവഭാരലാം  വലര
മണക്കടവനില്  175  കേമ്പ്യൂലസകയ്  എന  കതഭാതനില്  മഭാത്രകമ  ജേലലാം  നല്കേഭാന
സഭാധനിക്കുകേയളലവനയ്  98-ാാമതയ്   JWRB  കയഭാഗത്തനില്  തമനിഴ് നഭാടയ്
അറനിയനിക്കുകേയലാം  തുടര്നയ്  മണക്കടവനികലയള  ജേലവനിതരണ  കതഭാതയ്  ഇരു
ഗവണലമനകേളുകടയലാം  തതീരുമഭാന പ്രകേഭാരമഭാകേഭാലമനയ്  ധഭാരണയമഭായനി.  ഇതനിനുപുറലമ
തമനിഴ് നഭാടയ്  കഷഭാളയഭാറനിലല  ജേലസലാംഭരണനനില  വച്ചുകനഭാക്കുകമ്പഭാള  ലഫബ്രുവരനി  ഒനഭാലാം
തതീയതനി  കകേരളഭാ  കഷഭാളയഭാര് റനിസര്കവഭായര്  പൂര്ണ്ണ  ജേലനനിരപനിലഭാക്കുകേ
അസഭാധലമഭായതനിനഭാല്  തമനിഴ് നഭാടയ്  കഷഭാളയഭാറനിലല മുഴുവന  ജേലവലാം  കകേരള
കഷഭാളയഭാറനികലയയ്  തമനിഴ് നഭാടയ്  കഷഭാളയഭാര്  പവര്ഹഇൗസയ്  II   വഴെനികയഭാ,  By-pass
വഴെനികയഭാ,  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുള  ജേലവനിഹനിതലാം  ലഭനിക്കുനതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കണലമനലാം കകേരളലാം ആവശലലപട്ടു.
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7-1-2017-ല്  ജേലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  വതീണ്ടുലാം  ബഹുമഭാനലപട  തമനിഴ് നഭാടയ്

മുഖലമനനിക്കയ്  കേത്തയചതനിലനത്തുടര്നയ്  28-1-2017-നയ്  തനിരുവനന്തെപുരത്തുവചയ്

അന്തെര്സലാംസഭാന ലസക്രടറനിതല ചേര്ച നടക്കുകേയലാം മണക്കടവയ്  വനിയറനില്  2017

മഭാര്ചയ് അവസഭാനലാം വലര  290  കേമ്പ്യൂലസകയ് എന കതഭാതനില് ജേലലാം നല്കേണലമനലാം

കകേരള കഷഭാളയഭാറനില് കേരഭാര്പ്രകേഭാരമുള ജേലലാം ലഭലമഭാക്കണലമനലാം കകേരളലാം തമനിഴ് നഭാടനികനഭാടയ്

ആവശലലപടുകേയലാം  ലചേയ.  രൂക്ഷമഭായ  വരളചയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  പനി.എ.പനി.-യനിലല

ജേലദഇൗര്ലഭലലാം കേണക്കനിലലടുത്തയ് കകേരളലാം തമനിഴ് നഭാടുമഭായനി സഹകേരനിക്കണലമനയ്  തമനിഴ് നഭാടയ്

ആവശലലപടുകേയലാം എനഭാല് കേതീഴെയ് നദതീതട അവകേഭാശപ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനിനയ് മുഴുവന

ജേലവലാം ലഭനികക്കണതഭാലണനയ് ചൂണനിക്കഭാടനി കകേരളലാം അതയ് നനിരഭാകേരനിച്ചു. 2017  ലഫബ്രുവരനി 

15 വലര 200 കേമ്പ്യൂലസകയ് എന കതഭാതനില് മണക്കടവനില് ജേലലാം ലഭലമഭാക്കണലമനതയ്

തമനിഴ് നഭാടയ് തതസത്തനില് അലാംഗതീകേരനിച്ചു. 

28-1-2017-ലല  ലസക്രടറനിതല  ചേര്ചയനിലുണഭായ തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  6-2-2017

മുതല്  15-2-2017  വലര  മണക്കടവയ്  വനിയറനില്  200  കേമ്പ്യൂലസകനിലധനികേലാം  ജേലലാം

ലഭനിക്കുകേയലാം  തുടര്നയ്  16-2-2017-ല്  നടന  ഉകദലഭാഗസതല ചേര്ചലയത്തുടര്നയ്

28-2-2017  വലര  ആളനിയഭാറനില്നനിനയ്  250  കേമ്പ്യൂലസകയ്  ജേലലാം  തുറനവനിടഭാലമനലാം

മണക്കടവനില്  ഏകേകദശലാം  190-200  കേമ്പ്യൂലസകയ്  വലര  ജേലലാം  ലഭലമഭാക്കഭാലമനലാം

തമനിഴ് നഭാടയ് സമ്മേതനിക്കുകേയലാം ലചേയ. 

ഇതനിനുപുറലമ  കകേരള  ജേലകസചേന വകുപ്പുലാം,  കകേരള  വവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡുലാം,  കകേരള

സര്ക്കഭാരുലാം,  പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്  വലവസകേള പഭാലനിച്ചുലകേഭാണയ്  കകേരളത്തനിനയ്

അര്ഹതലപട ജേലലാം ലഭലമഭാക്കണലമനഭാവശലലപട്ടു  ലകേഭാണയ് തമനിഴ് നഭാടനിനയ്  നടപയ്  ജേല

വര്ഷത്തനില് നനിരവധനി കേത്തുകേള അയയകേയണഭായനിട്ടുണയ്.

അന്തെര് സലാംസഭാന നദതീജേല കേരഭാറുകേള

80 (2924) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :

ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജേഭാസഫയ് :

ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ് :

കഡഭാ  .    എന  .    ജേയരഭാജേയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാലഹരണലപട  അന്തെര്സലാംസഭാന  നദതീജേല  കേരഭാറുകേള  ഏലതലഭാമഭാണയ്;

ഇത്തരലാം കേരഭാറുകേള പുതുക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഇതുസലാംബന്ധനിച സര്ക്കഭാര്

നയലാം എന്തെഭാലണനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;



134       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  10, 2017

(ബനി)  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനിനയ്  അര്ഹതലപട
ജേലലാം ലഭനിക്കുനകണഭാലയനലാം ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് ഉകദലഭാഗസതലത്തനില് തമനിഴ് നഭാടുമഭായനി
ചേര്ച നടത്തനിയനിരുകനഭാലയനമുളതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കേരഭാര്  അനുസരനിചയ്  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  അര്ഹതലപട  ജേലലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള വകേലക്കഭാളകമഭാലയനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരളലാം പങഭാളനിയഭായനിട്ടുള അന്തെര്സലാംസഭാന നദതീജേല കേരഭാറുകേള ഒനലാം
തലന കേഭാലഹരണലപടതഭായനിടനില. 

നദതീജേലലാം  പങ്കുവയനതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  കകേരളലാം തമനിഴ് നഭാടുമഭായനി  മൂനയ്
കേരഭാറുകേളനില് ഏര്ലപടനിട്ടുണയ്. 29-5-1970-ല് കകേരളവലാം തമനിഴ് നഭാടുലാം  9-11-1958  മുതല്
മുനകേഭാല പ്രഭാബലലകത്തഭാലട ഒപ്പുവച പറമ്പനിക്കുളലാം ആളനിയഭാര് പദതനി (പനി.എ.പനി.) കേരഭാര്,
19-8-1973-ല് ഒപ്പുവച ശനിരുവഭാണനി കുടനിലവള പദതനി കേരഭാര്,  1886  ഒകകഭാബര്
29-നയ് തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് മഹഭാരഭാജേഭാവലാം,  ലസക്രടറനി ഓഫയ് കസറയ് കഫഭാര് ഇന്തെല ഇന
കേഇൗണസനിലുലാം  ഒപ്പുവച  ലപരനിയഭാര്  പഭാട  കേരഭാര്  എനനിവയഭാണയ്  അവ.  1886-ലല
ലപരനിയഭാര്  പഭാടക്കരഭാറനിലന്റെ  അനുബന്ധ  കേരഭാറുകേളനില്  1970-ല്  മുലലപരനിയഭാര്
സലാംബന്ധനിചയ് ഏര്ലപടനിട്ടുണയ്. 

ലപരനിയഭാര്  പഭാടക്കരഭാറനിനയ്  999  വര്ഷലത്ത കേഭാലഭാവധനിയണയ്.  ശനിരുവഭാണനി
കുടനിലവള പദതനി കേരഭാറനിനയ് 99 വര്ഷലത്ത കേഭാലഭാവധനിയഭാണുളതയ്.  പറമ്പനിക്കുളലാം
ആളനിയഭാര്  പദതനിക്കരഭാറനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനിലയ  സലാംബന്ധനിചയ്  കേരഭാറനില്
പരഭാമര്ശനിചനിടനില.  എനഭാല് കേരഭാറനിലന്റെ ഖണ്ഡനികേ 5 (സനി) അനുസരനിചയ് ഉഭയകേക്ഷനി
സമ്മേതപ്രകേഭാരലാം കേരഭാറനില് പറഞ്ഞനിട്ടുള വലവസകേള ഓകരഭാ മുപതയ് വര്ഷലത്തയലാം
അനുഭവത്തനിലന്റെ ലവളനിചത്തനില് പുനരവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യഭാലമനയ് വലവസയണയ്.

ഇതനുസരനിചയ് പനി.എ.പനി. കേരഭാറനിലല വലവസകേള പുനരവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുവഭാന 1988
നവലാംബര്  9-നയ്  പഭാകേമഭായതഭാണയ്.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കേരഭാര്  പുനരവകലഭാകേനലാം
ലചേയ്യുനതനിനുള  നടപടനികേള  കകേരളലാം  1988-ല്  തലന  ആരലാംഭനിക്കുകേയണഭായനി.  ഇതുമഭായനി
ബന്ധലപടയ്  ഉകദലഭാഗസതലത്തനിലുലാം,  മനനിതലത്തനിലുലാം,  മുഖലമനനിതലത്തനിലുലാം  നനിരവധനി
ചേര്ചകേള 1988-2011  കേഭാലയളവനില് ഇരു സലാംസഭാനങ്ങള തമ്മേനില് നടലനങനിലുലാം,
സലാംയക്ത  കഗജേനിങ്ങനിലൂലട  സനിരതീകേരനിക്കലപട  അധനികേ  ജേലലഭലത  പങ്കുവയനതയ്
ഉളലപലടയള  വനിഷയങ്ങളനില്  കകേരളവലാം  തമനിഴ് നഭാടുലാം  പരസര  ധഭാരണയനില്
എത്തനികചരഭാത്തതനിനഭാല് കേരഭാര് പുനരവകലഭാകേനലാം ഇതുവലര യഭാഥഭാര്തലമഭായനിടനില. 
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പലതരത്തനിലുള  ചേര്ചകേള  നടനനിട്ടുലാം  കേരഭാര്  പുതുക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാലത
വരനികേയലാം  അകതസമയലാം  തമനിഴ് നഭാടയ്  കേരഭാര്  ലലാംഘനലാം  പതനിവഭാക്കുകേയലാം  ലചേയ
സഭാഹചേരലത്തനില്  നനിയമ  നടപടനികേളനികലയയ്  കപഭാകേഭാന  കകേരളലാം
നനിര്ബന്ധനിതമഭാകയയലാം.  എനഭാല്  ചേര്ചകേളനിലൂലട  സമവഭായത്തനിലലത്തുകേ  എനതു
തലനയഭാണയ്  ഇകപഭാഴുലാം  കകേരളത്തനിലന്റെ മുഖല അജേണ.  കകേരളത്തനിലന്റെ തഭാല്പരലങ്ങള
പൂര്ണ്ണമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനില്  ഉഇൗനല്  നല്കേനിലക്കഭാണയ്  തമനിഴ് നഭാടുമഭായനി
തുടര്ചേര്ചകേള നടത്തുനതു സലാംബന്ധനിച നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.   കേരഭാര്
പുനരവകലഭാകേനലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിഷയങ്ങള  ചേര്ച  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി
ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി  29-4-2017-ലല  കേത്തയ്  പ്രകേഭാരലാം  ബഹുമഭാനലപട
തമനിഴ് നഭാടയ് മുഖലമനനിലയ ക്ഷണനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  നടപയ്  ജേലവര്ഷ  (2016-17)-ത്തനില്  നഭാളനിതുവലര  പറമ്പനിക്കുളലാം  ആളനിയഭാര്
പദതനിയനില്നനിനയ് കകേരളത്തനിനയ് അവകേഭാശലപട ജേലലാം മുഴുവനഭായനി ലഭനിചനിടനില.

17-1-2017-നയ്  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  തമനിഴ് നഭാടയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  ലസക്രടറനിക്കയ്
അയച  കേത്തനില്,  പനി.എ.പനി.-യനിലല  ജേലലാം  പങ്കുവയന  വനിഷയത്തനില്  ഒരു
സമവഭായത്തനില് എത്തഭാന രണയ് സലാംസഭാനങ്ങള തമ്മേനിലുള ലസക്രടറനിതല കയഭാഗലാം
നടത്തുനതനിനയ്  അനുകയഭാജേലമഭായ  തതീയതനി  അറനിയനിക്കഭാന  ആവശലലപടതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  28-1-2017-നയ്  തനിരുവനന്തെപുരത്തുവചയ്  അന്തെര്സലാംസഭാന
ലസക്രടറനിതല ചേര്ച നടന.  മണക്കടവയ് വനിയറനില് 2017 മഭാര്ചയ് അവസഭാനലാം വലര
290  കേമ്പ്യൂലസകയ്  എന  കതഭാതനില്  ജേലലാം  നല്കേണലമനലാം  കകേരള  കഷഭാളയഭാറനില്
കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുള  ജേലലാം  ലഭലമഭാക്കണലമനലാം  കകേരളലാം  തമനിഴ് നഭാടനികനഭാടയ്
ആവശലലപട്ടു.  എനഭാല് രൂക്ഷമഭായ  വരളചയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  പനി.എ.പനി.-
യനിലല ജേലദഇൗര്ലഭലലാം കേണക്കനിലലടുത്തയ്  കകേരളലാം തമനിഴ് നഭാടുമഭായനി സഹകേരനിക്കണലമനയ്
തമനിഴ് നഭാടയ്  ആവശലലപട്ടു.   കേതീഴെയ് നദതീതട  അവകേഭാശ പ്രകേഭാരലാം  കകേരളത്തനിനയ്  കേരഭാര്
പ്രകേഭാരമുള  മുഴുവന  ജേലവലാം  ലഭനികക്കണതഭാലണനയ്  ചൂണനിക്കഭാടനി  കകേരളലാം  അതയ്
നനിരഭാകേരനിച്ചു.   2017  ലഫബ്രുവരനി  15  വലര  200  കേമ്പ്യൂലസകയ്  എന  കതഭാതനില്
മണക്കടവനില് ജേലലാം ലഭലമഭാക്കണലമനയ് തമനിഴ് നഭാടയ് തതസത്തനില് അലാംഗതീകേരനിച്ചു.

(സനി)  പ്രസ്തുത  കേരഭാര്  അനുസരനിചയ്  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  അര്ഹതലപട  ജേലലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

അന്തെര്സലാംസഭാന നദതീജേല കേരഭാറുകേള

81(2925) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മറയ് സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി ബന്ധലപട്ടുളള നനിലവനിലല അന്തെര്സലാംസഭാന
നദതീജേലകേരഭാറുകേള ഏലതലഭാലമനലാം അതനില് കേഭാലപരനിധനി കേഴെനിഞ്ഞവ ഏലതലഭാലമനലാം അവ
സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനിലുള ജേലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തനി പുതുക്കഭാൻ  ഈ സര്ക്കഭാര്
എന്തു നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനലവനമുള വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;



136       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  10, 2017

(ബനി)  ഇത്തരലാം പുതുക്കഭാനുള കേരഭാറുകേള പുതുക്കഭാനുലാം അതുവഴെനി  സലാംസഭാന
ത്തനിനര്ഹമഭായ ജേലലാം  കനടനിലയടുക്കഭാനുമഭായനി  മുൻ  സര്ക്കഭാര്  എന്തെയ്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു എനലാം പ്രസസ്തുത കേഭാലയളവനില് ഓകരഭാവര്ഷവലാം സലാംസഭാനത്തനിനയ് കേരഭാര്
പ്രകേഭാരലാം ലഭനികക്കണ ജേലലാം എത്രലയനലാം,  ലഭനിച ജേലലാം എത്രലയനലാം എത്ര ജേലലാം
നഷമഭായനി എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) അന്തെര്സലാംസഭാന നദതീജേല കേരഭാറുകേളനില് ഈ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില്
ഓകരഭാനനില്നനിനലാം ലഭനികക്കണ ജേലലാം, ലഭനിച ജേലലാം, കേരഭാറുകേള പുതുകക്കണവയനില്
അവലലാംബനിച പ്രവര്ത്തനങ്ങള എനനിവ സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  29-5-1970-ല്  കകേരളവലാം  തമനിഴെയ് നഭാടുലാം  9-11-1958  മുതല്  മുനകേഭാല
പ്രഭാബലലകത്തഭാലട ഒപ്പുവച പറമ്പനിക്കുളലാം ആളനിയഭാര് പദതനി (പനി.എ.പനി.) കേരഭാര്, 19-8-1973-
ല്  ഒപ്പുവച ശനിരുവഭാണനി  കുടനിലവള  പദതനി  കേരഭാര്,  1886  ഒകകഭാബര്   29-നയ്
തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  മഹഭാരഭാജേഭാവലാം,  ലസക്രടറനി  ഓഫയ്  കസറയ്  കഫഭാര്  ഇന്തെല  ഇന
കേഇൗണസനിലുലാം  ഒപ്പുവച  ലപരനിയഭാര്  പഭാട  കേരഭാര്,  1970-ലല  മുലലപരനിയഭാര്
അനുബന്ധകേരഭാറുകേള  എനനിവയഭാണയ് മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി ബന്ധലപട്ടുള നനിലവനിലല
അന്തെര്സലാംസഭാന  നദതീജേല  കേരഭാറുകേള.  ഇവയനില്  നനിലവനില്  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞ
അന്തെര്സലാംസഭാന നദതീജേലകേരഭാറുകേള ഒനമനില. 

ലപരനിയഭാര്  പഭാടക്കരഭാറനിനയ്  999  വര്ഷലത്ത  കേഭാലഭാവധനിയണയ്.  ശനിരുവഭാണനി
കുടനിലവള പദതനി കേരഭാറനിനയ്  99  വര്ഷലത്ത കേഭാലഭാവധനിയഭാണുളതയ്.  പറമ്പനിക്കുളലാം
ആളനിയഭാര്  പദതനിക്കരഭാറനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  സലാംബന്ധനിചയ്  കേരഭാറനില്  പരഭാമര്ശനിചനിടനില.
എനഭാല്  കേരഭാറനിലന്റെ  ഖണ്ഡനികേ  5(സനി)  അനുസരനിചയ്  ഉഭയകേക്ഷനി  സമ്മേതപ്രകേഭാരലാം
കേരഭാറനില് പറഞ്ഞനിട്ടുള വലവസകേള ഓകരഭാ മുപതയ് വര്ഷലത്തയലാം അനുഭവത്തനിലന്റെ
ലവളനിചത്തനില്  പുനരവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യഭാലമനയ്  വലവസയണയ്.  ഇതയ്  അനുസരനിചയ്
കേരഭാറനിലല വലവസകേള പുനരവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുവഭാനുള കേഭാലഭാവധനി  1988  നവലാംബര് 9-നയ്
തനികേഞ്ഞനിരുന.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കേരഭാര്  പുനരവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുനതനിനുള
നടപടനികേള കകേരളലാം 1988-ല് തലന ആരലാംഭനിക്കുകേയണഭായനി. ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടയ്
ഉകദലഭാഗസലതലത്തനിലുലാം  മനനിതലത്തനിലുലാം  മുഖലമനനിതലത്തനിലുലാം  നനിരവധനി  ചേര്ചകേള
1988-2011  കേഭാലയളവനില് ഇരുസലാംസഭാനങ്ങള തമ്മേനില് നടലനങനിലുലാം,  സലാംയക്ത
കഗജേനിങ്ങനിലൂലട  സരതീകേരനിക്കലപട  അധനികേ  ജേലലഭലത  പങ്കുവയനതയ്  ഉളലപലടയള
വനിഷയങ്ങളനില് കകേരളവലാം തമനിഴ് നഭാടുലാം പരസര ധഭാരണയനില് എത്തനികചരഭാത്തതനിനഭാല് കേരഭാര്
പുനരവകലഭാകേനലാം ഇതുവലര യഭാഥഭാര്തലമഭായനിടനില.  പല തലത്തനിലുള ചേര്ചകേള നടനനിട്ടുലാം
കേരഭാര്  പുതുക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാലത  വരനികേയലാം  അകതസമയലാം  തമനിഴ് നഭാടയ്  കേരഭാര്  ലലാംഘനലാം
പതനിവഭാക്കുകേയലാം ലചേയ സഭാഹചേരലത്തനില് മറയ് നടപടനികേളനികലയയ് കപഭാകേഭാന കകേരളലാം
നനിര്ബന്ധനിതമഭാകയയലാം.  എനഭാല്  ചേര്ചകേളനിലൂലട  സമവഭായത്തനിലലത്തുകേ  എനതയ്
തലനയഭാണയ് ഇകപഭാഴുലാം കകേരളത്തനിലന്റെ മുഖല അജേണ. കകേരളത്തനിലന്റെ തഭാല്പരലങ്ങള
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പൂര്ണ്ണമഭായനി സലാംരക്ഷനിക്കുനതനില് ഊനല് നല്കേനിലക്കഭാണയ് തമനിഴ് നഭാടുമഭായനി തുടര്
ചേര്ചകേള നടത്തുനതയ്  സലാംബന്ധനിച നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.  കേരഭാര്
പുനരവകലഭാകേനലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിഷയങ്ങള  ചേര്ച  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി
ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  മുഖലമനനി  29-4-2017-ലല  കേത്തയ്  പ്രകേഭാരലാം  ബഹുമഭാനലപട
തമനിഴ് നഭാടയ് മുഖലമനനിലയ ക്ഷണനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  പദതനിയനില്നനിനയ്  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്
(കേഴെനിഞ്ഞ അഞയ് ജേല വര്ഷങ്ങളനില്) കകേരളത്തനിനയ് ലഭനിച ജേലത്തനിലന്റെ അളവകേള
വലക്തമഭാക്കുന പടനികേ അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

21-1-2011-നുകശഷലാം പനി.എ.പനി. കേരഭാര് പുനരവകലഭാകേന ചേര്ചകേള നടനനിടനില.
എനഭാല്  28-4-2013-നയ്  തനിരുവനന്തെപുരത്തയ്  വചയ്  കകേരളത്തനിലന്റെ  ബഹുമഭാനലപട
ജേലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനിയലടയലാം തമനിഴ് നഭാടനിലന്റെ  ബഹുമഭാനലപട  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപ്പുമനനിയലടയലാം  കനതൃതസത്തനില്  ബന്ധലപട  ഉയര്ന  ഉകദലഭാഗസന്മേഭാര്
ഉളലപലടയളവര്  പലങടുത്ത  ഇരു  സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധലപട
നദതീജേലവനിഷയങ്ങള  (പറമ്പനിക്കുളലാം  ആളനിയഭാര്  പദതനി  കേരഭാര്,  ശനിരുവഭാണനി
കുടനിലവള പദതനി കേരഭാര്,  ലനയ്യഭാര്)  സലാംബന്ധനിച ചേര്ച നടക്കുകേയണഭായനി.  ഈ
ചേര്ചയനിലുലാം  പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്  പുനരവകലഭാകേന  ചേര്ചകേള  തുടരഭാനഭാണയ്
തതീരുമഭാനമഭായതയ്.  2012-13  ജേലവര്ഷത്തനില്  കകേരളത്തനിനയ്  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം
അര്ഹതലപട  ജേലലാം  പനി.എ.പനി.-യനില്നനിനയ്  ലഭനിചനില.  തമനിഴ് നഭാടനിലന്റെ  പനി.എ.പനി.
കേരഭാര്  വലവസഭാ  ലലാംഘനങ്ങളലക്കതനിരഭായനി,  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  16-4-2013-നയ്
ബഹുമഭാനലപട സപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയനില് ഒരു അസല് അനലഭായവലാം (2 of 2013), ഒരു
ഇടക്കഭാല  ഹര്ജേനിയലാം  (1  of  2013)  ഫയല്  ലചേയ്യുകേയണഭായനി.  ബഹുമഭാനലപട
കകേഭാടതനിയനില് കകേസനിലന്റെ തുടര്നടപടനിക്രമങ്ങള നടനവരനികേയഭാണയ്.

(സനി)  കകേരളത്തനിനയ്  പറമ്പനിക്കുളലാം  ആളനിയഭാര്  പദതനി  കേരഭാറനില്  നനിനഭാണയ്
പ്രധഭാനമഭായലാം  ജേലലാം  ലഭനിക്കുനതയ്.  പനി.എ.പനി.  കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം  ഒരു ജേലവര്ഷലാം  മണക്കടവയ്
വനിയറനില് 7250  എലാം.സനി.എഫയ്.ടനി.-യലാം കകേരള കഷഭാളയഭാര് സലാംഭരണനിയനില് 12300
എലാം.സനി.എഫയ്.ടനി.-യമഭാണയ്  കകേരളത്തനിലന്റെ വനിഹനിതലാം.  ജൂവല  1  മുതല് ജൂണ  30
വലരയള കേഭാലയളവഭാണയ്  ഒരു ജേലവര്ഷലാം.  ഒകകഭാബര്  1   മുതല് ജേനുവരനി  31  വലരയള
അപര്നതീരഭാറനിലല  തനതയ്  നതീലരഭാഴുക്കുലാം  കകേരളത്തനിനയ്  അവകേഭാശലപടതഭാണയ്.
ഇതനിനുപുറലമ പറമ്പനിക്കുളലാം സനിസലാം ഡഭാമുകേളുലടയലാം കലഭാവര് നതീരഭാര് ഡഭാമനിലന്റെയലാം
തനതയ് നതീലരഭാഴുക്കയ്  16350  എലാം.സനി.എഫയ്.ടനി.  കേവനിയകേയഭാലണങനില് അധനികേമഭായനി
വരുന ജേലത്തനില് 2500 എലാം.സനി.എഫയ്.ടനി. ജേലലാം കകേരളത്തനിലല ചേനിറ്റൂര് പ്രകദശലത്ത
ജേലകസചേനത്തനിനുലാം  കശഷനിക്കുന  ജേലലാം  ചേഭാലക്കുടനി  പുഴെയനികലയലാം  വനികടണതഭാണയ്.
പറമ്പനിക്കുളലാം  ആളനിയഭാര്  പദതനിയനില്നനിനയ്  നടപയ്  ജേലവര്ഷത്തനില്  (2016-17)
ഏപ്രനില് രണഭാലാം വദസവഭാരലാം  (30-4-2017)  വലര കകേരളത്തനിനയ് ലഭനിച ജേലത്തനിലന്റെ
അളവയ് അനുബന്ധലാം  2  ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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കകേരള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പ്രസനിദതീകേരണങ്ങളുലാം ലവബ്വസറ്റുകേളുലാം

82 (2926) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനിവനിധ വകുപ്പുകേള, ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള
എനനിവ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന  മഭാസനികേകേള,  ലലത്രമഭാസനികേകേള  മറയ്  പ്രസനിദതീകേരണങ്ങള
എനനിവ  ഏലതലഭാലമനയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  അവയലട  കപരുലാം  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന
എണ്ണവലാം ഓകരഭാ  മഭാഗസനിനുലാം കവണനിവരുന ലചേലവലാം അവയനില്നനിനയ്  ലഭനിക്കുന
വരുമഭാനവലാം  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത  മഭാഗസനിനുകേള  എന്തെയ്  ഉകദ്ദേശത്തനിലഭാണയ്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനലതനലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന ഫലലാം ലഭനിക്കുനകണഭാലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളുലടയലാം  വകുപ്പുകേളുകടയലാം  ലവബയ്  ലലസറ്റുകേള
അറനിയനിക്കുകമഭാ;  ഇവ നനിലനനിര്ത്തുവഭാന ഓകരഭാവര്ഷവലാം  എത്ര തുകേ ലചേലവഭാക്കുനലവനലാം
അവ ജേനങളക്കയ് നല്കുന കസവനങ്ങള എലന്തെഭാലക്കലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഒരു  സര്ക്കഭാര്  കപഭാര്ടല്  തുടങ്ങഭാന  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ  എനയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇനഫര്കമഷന ആന്റെയ് പബനികേയ് റനികലഷനസയ് വകുപയ് നനിലവനില് എലഭാ
മഭാസവലാം  'കകേരള  കകേഭാളനിലാംഗയ്'  എന  കപരനില്  ഇലാംഗതീഷയ്  മഭാസനികേയലാം  'സമകേഭാലനികേ
ജേനപഥലാം'  എനകപരനില് മലയഭാളലാം മഭാസനികേയലാം പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനണയ്.  ജേനപഥലാം,
കകേരള കകേഭാളനിലാംഗയ് എനനിവ 15,000 കകേഭാപനികേള വതീതമഭാണയ് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതയ്.
കകേരള  കകേഭാളനിലാംഗയ്  15,000  കകേഭാപനികേള  അചടനിക്കുനതനിനയ്  2,08,687  രൂപയലാം
ജേനപഥലാം 15,000 കകേഭാപനികേള അചടനിക്കുനതനിനയ്  2,24,437 രൂപയമഭാണയ് ലചേലവയ്.
നനിലവനില് 120 രൂപ വഭാര്ഷനികേ വരനിസലാംഖല ഈടഭാക്കനിയഭാണയ് പ്രസനിദതീകേരണങ്ങള
ലപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്  നല്കുനതയ്.  2016  കമയയ്  മുതല്  2017  ഏപ്രനില്  വലര  സമകേഭാലനികേ
ജേനപഥത്തനിലന്റെ വരനിസലാംഖലയഭായനി  30,260  രൂപയലാം കകേരള കകേഭാളനിലാംഗനിനയ്  19,400
രൂപയലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്. ഒരു വരുമഭാന കസഭാതസയ് എനതനില് കേവനിഞ്ഞയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പ്രധഭാന  നയപരനിപഭാടനികേളുലാം  പദതനികേളുലാം  ജേകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായ  മറയ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
പ്രചേരനിപനിക്കുകേ എന ലക്ഷലകത്തഭാലടയഭാണയ് ടനി മഭാസനികേകേള പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതയ്.
ഗകവഷകേര്ക്കുലാം,  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം,  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കുലാം  ടനി  പ്രസനിദതീകേരണങ്ങള
പ്രകയഭാജേനപ്രദമഭാണയ്.  വരനിക്കഭാലര  കൂടഭാലത പ്രധഭാന സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേള,  സഭാപനങ്ങള,
വലബറനികേള  എനനിവയയ്  സഇൗജേനലമഭായനി  ടനി  മഭാസനികേകേള  ലഭലമഭാക്കുനണയ്.  മറയ്
വകുപ്പുകേളനിലല വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)   ഐ.  ആന്റെയ്  പനി.ആര്.ഡനി.-യലട  ഔകദലഭാഗനികേ  ലവബയ്  കപഭാര്ടല്
(www.prd.kerala.gov.in),  നമ്പ്യൂസയ് കപഭാര്ടലഭായ www.keralanews.gov.in, കകേരള
കസറയ്  ഐ.റനി.  മനിഷനുലാം,  ഐ.  ആന്റെയ്  പനി.ആര്.  വകുപ്പുലാം  സലാംയക്തമഭായനി  പരനിപഭാലനിക്കുന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഔകദലഭാഗനികേ കപഭാര്ടലഭായ  www.kerala.gov.in,  ശബരനിമല കക്ഷത്രവമഭായനി
ബന്ധലപട  www.sabarimala.kerala.gov.in,  മനനിമഭാരുലട  സസത്തയ്  വനിവരക്കണക്കുകേള
പ്രസനിദലപടുത്തുന www.pa.kerala.gov.in, അഖനികലന്തെലഭാ സര്വ്വതീസനിലുള ഉകദലഭാഗസരുലട
എസഭാബനിഷ് ലമന്റെയ്  സലാംബന്ധമഭായ  വനിവരങ്ങള  വകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന  www.
gadsplais.kerala.gov.in,  18  മനനിമഭാരുലട  ഔകദലഭാഗനികേ  ലവബ്വസറയ്  എനനിവയഭാണയ്
ഐ.  ആന്റെയ്  പനി.ആര്.  വകുപനിലന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് വകേകേഭാരലലാം  ലചേയവരുനതയ്.
ഇവയലഭാലത മറയ് സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളുലടയലാം വകുപ്പുകേളുലടയലാം ലവബ്വസറ്റുകേള
വകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുനതയ്  ഐ.  ആന്റെയ്  പനി.ആര്.ഡനി.  അല.  കമല്  സൂചേനിപനിചനിട്ടുള
ലവബ്വസറ്റുകേള  വഴെനി  സര്ക്കഭാരനില്നനിനള  വദനലാംദനിന  വഭാര്ത്തകേള,  കക്ഷമവനികേസന
പരനിപഭാടനികേളുലട  ഏറവലാം  പുതനിയ  വനിവരങ്ങള,  വഭാര്ഷനികേ  പരനിപഭാടനികേളുലടയലാം
സലാംസഭാനതലത്തനിലുള,  കദശതീയ  പ്രഭാധഭാനലമുള  പരനിപഭാടനികേളുലട  വലവയ്  വതീഡനികയഭാ
സതീമനിലാംഗയ്,  പത്രക്കുറനിപ്പുകേള,  ചേനിത്രങ്ങള,  പ്രധഭാനലപട അറനിയനിപ്പുകേള,  ലടണറുകേള,
കേലഭാബനിനറയ് ഉത്തരവകേള, സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേള, സര്ക്കുലറുകേള, മുഖലമനനിയലട
ദുരനിതഭാശസഭാസ സഹഭായ വനിവരങ്ങള,  അകപക്ഷകേള,  ലപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ് സഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കുന  വനിവനിധ  കകേന്ദ്രങ്ങലളക്കുറനിച്ചുള  വനിവരങ്ങള,  റനികപഭാര്ട്ടുകേള,  ബജേറയ്
സലാംബന്ധമഭായ വനിവരങ്ങള എനനിവയഭാണയ്  ജേനങ്ങളക്കയ്  നല്കുന കസവനങ്ങള.
കമല്സൂചേനിപനിചനിട്ടുള  ഐ.  ആന്റെയ്  പനി.ആര്.  വകുപനിലന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനിലുള
ലവബ്വസറ്റുകേളക്കയ് വര്ഷലാംകതഭാറുലാം 55 ലക്ഷലാം രൂപകയഭാളലാം ലമയനിന്റെനനസയ് ലചേലവയ്
വരുനണയ്. മറയ് വകുപ്പുകേളനിലല വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി) സര്ക്കഭാര് കപഭാര്ടല് ഇകപഭാള തലന നനിലവനിലുണയ്. www.kerala.gov.in എന
ഔകദലഭാഗനികേ  കപഭാര്ടലനിലന്റെ  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഇകപഭാള  നടന
വരനികേയഭാണയ്.

എന.ആര്.ഐ. കേമ്മേതീഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

83 (2927) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജേഭാസഫയ് :
ശതീ  .   കറഭാജേനി എലാം  .   കജേഭാണ :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എന.ആര്.ഐ. കേമ്മേതീഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണയ് ;
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(ബനി) കേമ്മേതീഷലന്റെ ഓഫതീസയ് എവനിലടയഭാണയ് സഭാപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ് ;

(സനി)  ഇതനികനഭാടകേലാം  കേമ്മേതീഷനയ്  എത്ര പരഭാതനികേള ലഭനിച്ചുലവനലാം  അതനില്
തതീരുമഭാനലാം ഉണഭാകയഭാ എനമുള കേഭാരലങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  26-4-2016-ലല  സ.ഉ.  (പനി)2/2016/കനഭാര്ക്ക  നമ്പര്  ഉത്തരവനിന
പ്രകേഭാരലാം ലചേയര്കപഴണ ഉളലപലട 5 അലാംഗങ്ങലള ഉളലപടുത്തനി രൂപതീകേരനിക്കലപട
എന.ആര്.ഐ.(ലകേ)  കേമ്മേതീഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  30-4-2016-ല്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.
കേമ്മേതീഷലന്റെ ആകനില് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന പ്രഭായപരനിധനിയഭായ  65  വയസയ് അധനികേരനിച
2 അലാംഗങ്ങള ഒഴെനിലകേയള 2 ലമമ്പര്മഭാരുലാം ലചേയര്കപഴണുലാം ലമമ്പര് ലസക്രടറനിയലാം
അടങ്ങനിയതഭാണയ്  നനിലവനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കേമ്മേതീഷലന്റെ  ഘടന.  കേമ്മേതീഷലന്റെ
4 സഭാറമ്പ്യൂടറനി മതീറനിലാംഗുകേളുലാം 2 സനിറനിലാംഗുകേളുലാം ഈ കേഭാലയളവനില് നടനനിട്ടുണയ്. കൂടഭാലത
കേമ്മേതീഷലന്റെ ആകനിലനക്കുറനിച്ചുലാം കേമ്മേതീഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം സലാംബന്ധനിച്ചുലാം ലപഭാതുജേനഭാവകബഭാധലാം
സൃഷനിക്കഭാന പ്രവഭാസനി ഭഭാരതതീയര് കൂടുതലുള മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജേനിലകേളനില്
പ്രവഭാസനി  സലാംഘടനകേകളയലാം  മഭാധലമങ്ങകളയലാം  പലങടുപനിച്ചുലകേഭാണയ്  കബഭാധവല്ക്കരണ
ക്ലഭാസ്സുകേള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  തനിരുവനന്തെപുരത്തുള കനഭാര്ക്ക ലസന്റെറനിലഭാണയ് കേമ്മേതീഷലന്റെ ഓഫതീസയ്
സഭാപനിചനിട്ടുളതയ്. കൂടഭാലത എറണഭാകുളത്തുള കനഭാര്ക്ക റൂടയ്സനിലന്റെ ബനില്ഡനിലാംഗനില്
ഒരു  ഫയലനിലാംഗയ്  കസഷന  ഓഫതീസലാം  സജതീകേരനിക്കുനതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.

(സനി)   ഇതനികനഭാടകേലാം കേമ്മേതീഷനയ്  17  പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  കേമ്മേതീഷലന്റെ
അധനികേഭാരപരനിധനിയനില്  വരഭാത്ത  2  പരഭാതനികേള  ഒഴെനിലകേയള  15  പരഭാതനികേളനില്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. ഇതനില് 3 പരഭാതനികേള കേമ്മേതീഷലന്റെ കേഴെനിഞ്ഞ 2 സനിറനിലാംഗുകേളനില്
പരനിഗണനിചനിട്ടുണയ്.  തുടര്  സനിറനിലാംഗുകേള  ആവശലമഭായതനിനഭാല്  അന്തെനിമ  തതീരുമഭാനലാം
വകേലക്കഭാണനിടനില. ടനി പരഭാതനികേളുലാം പുതനിയ 6 പരഭാതനികേളുലാം കചേര്ത്തയ് 9 പരഭാതനികേള
18-5-2017-നയ്  നടത്തുന  സനിറനിലാംഗനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  മറയ്  6  പരഭാതനികേള
കേമ്മേതീഷലന്റെ സഭാറമ്പ്യൂടറനി മതീറനിലാംഗനില്വചയ് പരനിഗണനികക്കണ്ടുന വനിഷയങ്ങളഭായതനിനഭാല്
അടുത്ത സഭാറമ്പ്യൂടറനി മതീറനിലാംഗനിലന്റെ അജേണയനില് ഉളലപടുത്തുനഭാണയ്.

പ്രവഭാസനി നനിയമ സഹഭായ ലസല്

84 (2928) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജേഭാണ :
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്നനിനലാം  ഗളഫയ്  നഭാടുകേളനിൽ  ഉളലപലട  കുടനികയറുന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  കകേഭാടതനി  വലവഹഭാരങ്ങളുലാം  മറയ്  നനിയമക്കുരുക്കുകേളുലാംമൂലലാം  കനരനികടണനി
വരുന പ്രശ്നങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  യഭാലതഭാരു  നനിയമസഹഭായവലാം  ലഭനിക്കഭാലത  നനിസഹഭായരഭായ  പ്രവഭാസനികേള
ജേയനിലുകേളനില്  എത്തനിലപടുനതുലാം  കേടുത്ത  ശനിക്ഷയയ്  ഇരയഭാകുനതുലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രവഭാസനി  നനിയമ  സഹഭായലസല്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള
തസരനിതലപടുത്തുകമഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില് സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിച്ചുവരുന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  മലയഭാളനികേളഭായ  നനിയമ  വനിദഗ്ദ്ധരുലട  കസവനലാം  പ്രവഭാസനികേളക്കയ്
ലഭലമഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണയ്.

(സനി)  തങ്ങളുകടതലഭാത്ത  കേഭാരണങ്ങളക്കുലാം  ലചേറനിയ  കുറകൃതലങ്ങളക്കുലാം  വനികദശ
ജേയനിലുകേളനില് കേഴെനിയന പ്രവഭാസനി മലയഭാളനികേളക്കയ് ആവശലമഭായ നനിയമ സഹഭായലാം
നല്കുനതനിനുലാം,  വനിവനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  വനികദശ  രഭാജേലങ്ങളനില്  അഭയലാം  ആവശലമഭായനി
വരുന  കകേരളതീയ  സ്ത്രതീകേലള  എലാംബസനികേളനില്  എത്തനിക്കുനതനിനുലാം  ആവശലമഭായനി  വരുന
വഭാഹന ലചേലവയ്  വഹനിക്കുനതനികലയഭായനി  Pravasi  Legal  Assistance  (പ്രവഭാസനി
നനിയമ  സഹഭായലാം)  എന പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന.  നനിയമ  സഹഭായമഭാവശലമുള  പ്രവഭാസനി
മലയഭാളനി,  അവരുലട  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങള,  കനഭാര്ക്ക  റൂടയ്സനില്  രജേനിസര്  ലചേയനിട്ടുള
പ്രവഭാസനി  സലാംഘടനകേള  തുടങ്ങനിയവര്ക്കയ്  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കഭാവനതഭാണയ്.
കൂടഭാലത വനികദശ രഭാജേലങ്ങളനിലല എലാംബസനിക്കുലാം കകേസകേള റഫര് ലചേയ്യഭാവനതഭാണയ്.
എലാംബസനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന  നനിയമ  വനിദഗ്ധര്  നല്കുന  നനിയമസഹഭായത്തനിനയ്
ലചേലവഭാകുന തുകേ പരമഭാവധനി 2 ലക്ഷലാം രൂപ റതീ-ഇലാംകബഴയ്ലമന്റെഭായനി നല്കുലാം.

 പ്രവഭാസനി നനിയമ  സഹഭായ  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനയ്  കകേന്ദ്ര  വനികദശകേഭാരല
മനഭാലയത്തനിലന്റെയലാം വനിവനിധ  രഭാജേലങ്ങളനിലല  ഇന്തെലന  എലാംബസനികേളുലടയലാം  സഹകേരണലാം
അനനിവഭാരലമഭാണയ്.  പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം  അഭലര്തനിചനിരുനലവങനിലുലാം
ആയതയ്  ലഭലമഭായനിടനില.  പ്രവഭാസനി  നനിയമസഹഭായ  പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമമഭായനി
നടപഭാക്കുനതനിനയ്  കവണനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  തഭാലഴെപറയന  കേഭാരലങ്ങള
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന:

• വനിവനിധ  മലയഭാളനി  സലാംഘടനകേള,  വനികദശത്തുള  കനഭാര്ക്ക
റൂടയ്സനിലന്റെ പ്രതനിനനിധനികേള,  കേണസല്ടനമഭാര് എനനിവര് മുഖഭാന്തെരലാം
പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേ. 

• സഇൗദനി  അകറബലയനിലല  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനിലുള  കകേഭാടതനികേളനില്
പ്രഭാകതീസയ്  ലചേയ്യഭാന അധനികേഭാരമുളതുലാം ജേയനിലുകേള സന്ദര്ശനിക്കഭാന
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അനുവഭാദമുളതുലാം,  കൂടഭാലത  കകേസനില്  അകേലപടവലര  ഒരു
രതീതനിയനിലുലാം  ചൂഷണലാം  ലചേയ്യഭാലത  കകേസകേള  വകേകേഭാരലലാം
ലചേയ്യഭാന  തഭാത്പരല  മകനഭാഭഭാവമുളതുമഭായ  തകദ്ദേശതീയരഭായ
അഡസകക്കറ്റുകേളുലട  കസവനലാം  ആവശലമഭാണയ്.  ഇന്തെലന  എലാംബസനി,
കകേഭാണസകലറയ് തുടങ്ങനിയവ അപ്രകേഭാരമുള അഡസകക്കറ്റുകേലള
എലാംപഭാനല് ലചേയനിട്ടുണയ്. ഇപ്രകേഭാരലാം എലാംപഭാനല് ലചേയ നനിയമ
വനിദഗ്ദ്ധരുലട  വനിശദ  വനിവരങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന  വനിഷയലാം  പരനിഗണനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത  കനഭാര്ക്ക
റൂടയ്സയ് അലാംഗതീകൃതമഭായ പ്രമുഖ സലാംഘടനകേള മുകഖനകയഭാ കനഭാര്ക്ക
റൂടയ്സയ് പ്രതനിനനിധനികേള മുകഖനകയഭാ ഏറവലാം ഉചേനിതരഭായ നനിയമ
വനിദഗ്ദ്ധരുലട വനിവരങ്ങള കശഖരനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനി. 

• ഈ  പദതനിയലട  പ്രകയഭാജേനലാം  ലഭനിക്കഭാന  ആവശലമഭായ
കയഭാഗലതകേളുലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം നനിശ്ചയനിചകശഷലാം  കനഭാര്ക്ക
റൂടയ്സയ്  അലാംഗതീകൃത  സലാംഘടനകേളക്കയ്  പദതനിയലട  വനിവനിധ
വശങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം  പ്രവര്ത്തന  രതീതനികേലളക്കുറനിച്ചുലാം  അവകബഭാധലാം
വരുത്തനി  അര്ഹതയള  കകേസകേള  കനഭാര്ക്ക  റൂടയ്സനിലന
അറനിയനിചയ് തുടര്നടപടനികേള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനയ് അവലര
ചുമതലലപടുത്തുകേ.

• മലയഭാളനികേളഭായ  നനിയമ  വനിദഗ്ദ്ധരുലട  കസവനലാം  ലഭലമഭാലണങനില്
അവ ഏര്പഭാടഭാക്കഭാനുള നടപടനി. 

പ്രവഭാസനി കേമ്മേതീഷനയ് അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി

85 (2929) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രവഭാസനി  കേമ്മേതീഷന സലാംസഭാനത്തയ്  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചയ്  ഒരു വര്ഷമഭായനിട്ടുലാം
ഓഫതീസയ്,  വഭാഹനലാം,  സഭാഫയ്  തുടങ്ങനിയ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള  കേമ്മേതീഷനയ്
ഇനനിയലാം അനുവദനിക്കഭാത്ത കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  റനിടകയര്ഡയ്  വഹകക്കഭാടതനി  ജേഡ്ജേനിയഭായ  ലചേയര്മഭാലന്റെ  വതീടനിലഭാണയ്
പലകപഭാഴുലാം കേമ്മേതീഷന കയഭാഗങ്ങള കചേരുനലതന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങളുലട അപരലഭാപത നനിമനിത്തലാം, ലഭനിച അകപക്ഷകേളനില്
കേമ്മേതീഷനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങനില് പ്രവഭാസനി കേമ്മേതീഷനയ് അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാന
എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള വകേലക്കഭാളലാം; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) പ്രവഭാസനി ഭഭാരതതീയര് (കകേരളതീയര്) കേമ്മേതീഷലന്റെ സഗമമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്
തനിരുവനന്തെപുരത്തയ്  കനഭാര്ക്ക  റൂടയ്സയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കനഭാര്ക്ക  ലസന്റെറനില്
ലചേയര്കപഴണ, ലമമ്പര് ലസക്രടറനി, ലമമ്പര്മഭാര് എനനിവര്ക്കുള ഓഫതീസയ് മുറനികേളുലാം
മറയ് അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങളുലാം തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത എറണഭാകുളത്തയ് ഒരു
ഫയലനിലാംഗയ്  കസഷന  സജതീകേരനിക്കുനതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേമ്മേതീഷനനില്
പുതുതഭായനി  നനിയമനിക്കലപടുന  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം  മറയ്  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനുള
ഓഫതീസയ്  സഇൗകേരലവലാം  മറ്റുലാം  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനഭായനി  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കേമ്മേതീഷന
ലചേയര്മഭാലന്റെ ആവശലത്തനിനഭായനി ഒരു ഇകനഭാവ കേഭാര് വഭാടകേ അടനിസഭാനതലത്തനില്
നല്കുനതനിനുള നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനുപുറകമ ഒരു പുതനിയ ഇകനഭാവ
കേഭാര്  വഭാങ്ങുനതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഒരു  സര്ക്കഭാര്
കജേഭായനിന്റെയ്  ലസക്രടറനിലയ  കേമ്മേതീഷലന്റെ  ലമമ്പര്  ലസക്രടറനിയലട  പൂര്ണ്ണ  ചുമതല
നല്കേനി  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  കേമ്മേതീഷന  ലചേയര്കപഴണയ്  ഒരു  കകേഭാണഫനിഡനഷലല്
അസനിസന്റെനിലന  ദനിവസ  കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  എറണഭാകുളലാം
സര്ടനിഫനിക്കറയ് ആതന്റെനികക്കഷന ഓഫതീസനില് ലഡപമ്പ്യൂകടഷന വലവസയനില് കജേഭാലനി
ലചേയ്യുന  ഒരു  അസനിസന്റെനിലന്റെ  കസവനലാം  കേമ്മേതീഷലന്റെ  കജേഭാലനികേള  ലചേയ്യുനതനിനയ്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കേമ്മേതീഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനഭായനി
അസനിസന്റെയ് ലസക്രടറനി (1),  അസനിസന്റെയ് (1),  കകേഭാണഫനിഡനഷലല് അസനിസന്റെയ് (1),
വഡ്രവര്  (1),  ഓഫതീസയ്  അറനഡന്റെയ്  (1)  എനതീ  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുനതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനികനഭാടകേലാം കേമ്മേതീഷനയ്  17  പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണയ്.
അവ പരനികശഭാധനിചയ് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

പ്രവഭാസനി മലയഭാളനികേലള തനിരനിലകേ എത്തനിക്കുവഭാന നടപടനി

86 (2930) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടയ്  റസഭാഖയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  യദലാം,  ആഭലന്തെര  കേലഹലാം,  പ്രകൃതനി  ദുരന്തെലാം  എനതീ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്
വനികദശരഭാഷ്ട്രങ്ങളനില്  നനിനലാം  മടകങ്ങണനിവരുന  പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേലള  സസകദശത്തയ്
തനിരനിലകേ എത്തനിക്കുവഭാന കനഭാര്ക്ക വകുപയ് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിക്കഭാറുളലതനയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അനനിശ്ചനിതതസങ്ങളുലടയലാം  ജേനി.സനി.സനി.  രഭാഷ്ട്രങ്ങളനിലല  കദശസഭാല്ക്ക
രണത്തനിലന്റെയലാം പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേലള  സഹഭായനിക്കുവഭാന
വനികദശകേഭാരല മനഭാലയത്തനിലന്റെ സഹഭായലാം ഉറപഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേലള  ഇത്തരലാം  സഭാഹചേരലത്തനിൽ
സഹഭായനിക്കുവഭാന സസതീകേരനിക്കുന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  യദലാം,  ആഭലന്തെര  കേലഹലാം,  പ്രകൃതനി  ദുരന്തെലാം  എനതീ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്

വനികദശ  രഭാഷ്ട്രങ്ങളനില്നനിനലാം  മടകങ്ങണനിവരുന  പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേലള  അതതയ്

ഇന്തെലന എലാംബസനികേള മുഖഭാന്തെരവലാം,  കകേന്ദ്ര വനികദശകേഭാരല മനഭാലയലാം മുഖഭാന്തെരവലാം

ബന്ധലപടയ്  സരക്ഷനിതമഭായനി  തനിരനിലകേ  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനയ്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.  അത്തരത്തനില് ഇന്തെലയനിലല ഏലതങനിലുലാം

എയര്കപഭാര്ടനില്  എത്തനികചരുന  പ്രവഭാസനികേളക്കയ്  അവനിലട  കനഭാര്ക്ക  ഉകദലഭാഗസരുലട

കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കനി  ഭക്ഷണലാം,  തഭാമസ  സഇൗകേരലലാം  എനനിവ  സഭാഹചേരലത്തനിനുലാം

ആവശലത്തനിനുലാം  അനുസരനിചയ്  ഏര്ലപടുത്തനിവരഭാറുണയ്.  കൂടഭാലത  വളലര  പ്രയഭാസ

മനുഭവനിക്കുന  പ്രവഭാസനികേലള  നഭാടനിലലത്തനിക്കഭാന  എയര്  ടനിക്കറയ്  അലലങനില്  ഉചേനിതമഭായ

യഭാത്രഭാസഇൗകേരലലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാറുണയ്.  കകേരളത്തനിലല  എയര്കപഭാര്ടനിലലത്തുന

പ്രവഭാസനികേളക്കയ് തുടര്യഭാത്രഭാ ലചേലവനിനഭായനി  2,000 രൂപയലാം നല്കേനിവരുനണയ്.

(ബനി)  കജേഭാലനി നഷലപടയ് മടങ്ങനിവരുന പ്രവഭാസനികേളക്കയ് സഭാധലമഭായ എലഭാ

സഹഭായങ്ങളുലാം  ബന്ധലപട  രഭാജേലങ്ങളനിലല  ഇന്തെലന  എലാംബസനികേള  മുഖഭാന്തെരലാം

ലചേയ്യഭാനുലാം, ആ രഭാജേലലത്ത കചേലാംബര് ഓഫയ് ലകേഭാകമഴയ്, മറയ് വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള

എനനിവയമഭായനി ആശയവനിനനിമയലാം നടത്തനി മറയ് സഭാപനങ്ങളനില് അവര്ക്കയ് കജേഭാലനി

ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി സഭാധലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്

അഭലര്തനിക്കഭാറുണയ്. തുടര്നലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കസവനലാം ആവശലലപടുനതഭാണയ്.

(സനി) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഇത്തരലാം പ്രവഭാസനി മലയഭാളനികേലള സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി

സഭാധലമഭായ  എലഭാ  മുലനഭാരുക്കുങ്ങളുലാം  ലചേയവരുനണയ്.  തനിരനിലകേ  എത്തനിയ  പ്രവഭാസനികേലള

പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  നനിലവനില്  കനഭാര്ക്ക  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെയ്  കപ്രഭാജേകയ്  കഫഭാര്

റനികടണ എമനിഗന്റെയ്സയ്  (NDPREM)  എന പദതനിയണയ്.  ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം  ഇരുപതയ്

ലക്ഷലാം രൂപ വലര മുതല്മുടക്കയ് ആവശലമഭായനി വരുന സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ് പതനിനഞയ് ശതമഭാനലാം

വലര മൂലധന സബ്സനിഡനിയലാം, ആദലലത്ത നഭാലുവര്ഷലാം കലഭാണ തനിരനിചടവനിനയ് മൂനയ്

ശതമഭാനലാം പലനിശ സബ്സനിഡനിയലാം നല്കേനിവരുന. കൂടഭാലത സസയലാം ലതഭാഴെനില് സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ്

മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം,  പരനിശതീലനവലാം നല്കേഭാന സര്ക്കഭാര് സഭാപനമഭായ ലസന്റെര്

കഫഭാര് മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെനിലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടുതല് ബഭാങ്കുകേലളയലാം

ധനകേഭാരലസഭാപനങ്ങലളയലാം ഉളലപടുത്തനി ഈ പദതനി വനിപുലതീകേരനിക്കഭാനുലാം കവണ

നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 
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കൂടുതല് വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ് കസഷനുകേളുലാം റനിക്രൂടയ്ലമനലാം

87(2931)  ശതീ  .    മുലക്കര  രത്നഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് കൂടുതല് വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ് കസഷനുകേള ആരലാംഭനിക്കുന

കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലനറ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം കപഭാലതീസയ്  കസനയനികലയയ്

എത്ര വനനിതകേലള റനിക്രൂടയ് ലചേയനിട്ടുണയ് എനയ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  ഗവര്ണറുലട  നയപ്രഖലഭാപന  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖലഭാപനിച

തഭാലൂക്കയ്  തലത്തനില്   വനനിതഭാ  കപഭാലതീസയ്  കസഷനുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള

പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള  സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനി തലത്തനില് സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  370  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസയ്

കകേഭാണസബനിളമഭാലര  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  433  വനനിതഭാ  കകേഭാണസബനിള

ഒഴെനിവകേള  (386  പുതനിയ  തസനികേകേളുലാം  47  എന.ലജേ.ഡനി.  ഒഴെനിവകേളുലാം)  നനിയമന

ശനിപഭാര്ശയഭായനി പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുമുണയ്.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ഗവണലമന്റെയ് കകേഭാകളജേനിലല വനിദലഭാര്തനി സലാംഘര്ഷവമഭായനി

ബന്ധലപട കപഭാലതീസയ് മര്ദ്ദേനലാം

88 (2932) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കകേഭാഡയ് ഗവണലമന്റെയ് കകേഭാകളജേനില്  28-2-2017  തതീയതനി നടന

വനിദലഭാര്തനി  സലാംഘര്ഷലത്തത്തുടര്നയ്  കേസഡനിയനിലലടുത്ത  വനിദലഭാര്തനികേലളയലാം

അവലര കസഷനനില് സന്ദര്ശനിക്കഭാന ലചേന വനിദലഭാര്തനി കനതഭാക്കലളയലാം മര്ദ്ദേനിച

സലാംഭവത്തനില് അകനസഷണത്തനിനയ്  ഉത്തരവനിടനിരുകനഭാ  ;  എങനില് ഉത്തരവനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം

നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) അകനസഷണലാം നടത്തനിയതഭാരഭാലണനലാം റനികപഭാര്ടയ് സര്ക്കഭാരനിനയ് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ

എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; എങനില് റനികപഭാര്ടനിലന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

287/2020
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ഗവണലമന്റെയ്  കകേഭാകളജേനിലുണഭായ  വനിദലഭാര്തനി
സലാംഘര്ഷലത്തത്തുടര്നയ്  കസഷനനില്  ലകേഭാണ്ടുവന  വനിദലഭാര്തനികേലള  കപഭാലതീസയ്
മര്ദ്ദേനിച്ചുലവന  ആകരഭാപണത്തനികന്മേല്  അകനസഷണലാം  നടത്തഭാന  9-3-2017-ലല  20499/
ലജേ1/2017/ആഭലന്തെരലാം കേത്തയ് മുഖഭാന്തെരലാം ജേനിലഭാ കേളകര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരുന. ജേനിലഭാ
കേളകര് സമര്പനിച അകനസഷണ റനികപഭാര്ടനിലല ശനിപഭാര്ശയലട അടനിസഭാനത്തനില്
എ.ഡനി.ജേനി.പനി.  കനഭാര്ത്തയ്  കസഭാണ  മുഖഭാന്തെരലാം  വകുപ്പുതല  അകനസഷണലാം  നടത്തുനതനിനയ്
സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ജേനിലഭാ  കേളകറുലട
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ആയധ വലസനസകേള പുതുക്കനി നല്കേഭാന നടപടനി

89 (2933) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേഭാര്ജേയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനിലുള ആയധ നനിയമങ്ങളുലാം ചേടങ്ങളുലാം പ്രകേഭാരലാം ആയധ വലസനസകേള
ജേനിലഭാ  അധനികേഭാരനികേള  പുതുക്കനി  നല്കേഭാതനിരനിക്കുനതുലാം,  പുതനിയ  വലസനസകേള
അര്ഹതലപടവര്ക്കയ്  ലകേഭാടുക്കഭാതനിരനിക്കുനതുലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  9-3-2015-ലല  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ആഭലന്തെര  വകുപയ്  (എഫയ്)  നമ്പര്
16109/എഫയ്1/15/ആഭലന്തെരലാം സര്ക്കുലര് നനിർകദ്ദേശലാം നടപനിലഭാക്കഭാലത അകപക്ഷകേലര വനിവനിധ
ജേനിലഭാ  കമധഭാവനികേള  കേഷലപടുത്തുനകേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിലനതനിലര
എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലമനയ്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  നനിയമഭാനുസരണലാം
അടനിയന്തെരമഭായനി  വലസനസകേള  പുതുക്കനി  ലകേഭാടുക്കഭാന  ആവശലമഭായ  ഉത്തരവയ്
പുറലപടുവനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ബഹുമഭാനലപട കകേരള വഹകക്കഭാടതനിയലട 2015(1) KHC 351 (Case
No. WP(c) No. 38165 of 2010 dt. 19-11-2014 വനിധനിയനിൽ പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുള കേഭാരലങ്ങൾ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ രണയ് പ്രധഭാന ഉത്തരവകേളുലാം കേഭാറനില് പറത്തുന നടപടനികേളഭാണയ്
ജേനിലഭാ ഭരണകൂടങ്ങള അകപക്ഷകേലര ബുദനിമുടനിക്കഭാന തുടര്നലകേഭാണനിരനിക്കുനലതന വസ്തുത
മനസനിലഭാക്കനി  അകപക്ഷകേലര  സഹഭായനിക്കഭാന  പറ്റുന  തരത്തനില്  വലക്തമഭായ
ഉത്തരവയ് നടപഭാക്കുകമഭാ;

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ഇ)  നനിലവനിലുള  ആയധ  വലസനസകേള  പുതുക്കഭാന  അതതയ്  കസഷന
ഹഇൗസയ്  ഓഫതീസറുലട  റനികപഭാര്ടയ്  മഭാത്രലാം  കവണനിയനിരനിലക്ക  കപഭാലതീസയ്,  റവനമ്പ്യൂ,
കഫഭാറസയ് വകുപ്പുകേളുലട സമ്പൂര്ണ്ണ റനികപഭാര്ടയ് ആവശലലപടയ് വലസനസയ് ഉടമകേലള
ബുദനിമുടനിക്കുനതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഈ  നടപടനികേള  ഉകദലഭാഗസ  അഴെനിമതനിക്കുലാം
സസജേനപക്ഷപഭാതത്തനിനുലാം  വഴെനിവയന  എന  വസ്തുത  മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(എഫയ്)  ഈ  വനിഷയലത്ത  സലാംബന്ധനിചയ്  No.  MLA-PNJR-GP(CM)/10/
2016-17/dt. 27-3-2017  പ്രകേഭാരലാം ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിക്കുലാം, No. MLA –
PNJR-GP/144/2017-18/dt.  6-4-2017-ല്  ചേതീഫയ്  ലസക്രടറനിക്കുലാം  എലാം.എല്.എ.
വനിശദമഭായ  കേത്തയ്  നല്കേനിയപ്രകേഭാരലാം  എന്തെയ്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുലവനയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇലലങനില്  ആവശലമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇതുസലാംബന്ധനിചയ് ചേനില പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണയ്. എനഭാല് നനിലവനിലുള

1959-ലല ആയധ നനിയമവലാം 2016-ലല ആയധ ചേടങ്ങളുലാം പ്രകേഭാരലാം വലസന സനിലാംഗയ്

അധനികേഭാരനിയഭായ  ജേനിലഭാ  മജേനികസറയ്/അഡതീഷണല്  ജേനിലഭാ  മജേനികസറയ്  എനനിവര്ക്കയ്

അകപക്ഷയയ്  ആസദമഭായ  സലാംഗതനികേള  പരനികശഭാധനിചയ്  ആയധ  വലസനസയ്

പുതുക്കുനതനിലന്റെയലാം  പുതനിയ  വലസനസയ്  അനുവദനിക്കുനതനിലന്റെയലാം  അകപക്ഷകേളനികന്മേല്

നനിയമഭാനുസൃതമഭായ വലസനസയ് അനുവദനിച്ചുലകേഭാകണഭാ നനിരസനിച്ചുലകേഭാകണഭാ തതീരുമഭാനങ്ങള

വകേലക്കഭാളളഭാവനതഭാണയ്.

(ബനി)  15-7-2016  മുതല് പുതനിയ ആയധ ചേടങ്ങള നനിലവനില് വനനിട്ടുളതഭാണയ്.  ടനി

ചേടങ്ങളനില് സമയപരനിധനി  കൃതലമഭായനി  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലുപരനിയഭായനി  ഇക്കഭാരലത്തനില്

ഉത്തരവകേള ആവശലമുകണഭാ എന വസ്തുത സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണയ്.

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  ടനി  വനിധനിനലഭായത്തനില്  ഒരനിക്കല്  അനുവദനിച  ആയധ

വലസനസയ് പുതുക്കുന നടപടനിയനില് ശദനികക്കണ കേഭാരലങ്ങളഭാണയ് പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുളതയ്.

(ഡനി)  നനിലവനിലുള  നനിയമനടപടനികേളുലാം  കമല്  ഉത്തരവകേളുലാം  അവഗണനിച്ചു

ലകേഭാണയ് അകപക്ഷകേലര മനനഃപൂര്വ്വമഭായനി  ബുദനിമുടനിക്കുന നടപടനികേലളഭാനലാം  ജേനിലഭാ

ഭരണകൂടങ്ങളുലട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഉണഭായതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിടനില.  മഭാത്രമല,

ജേനിലഭാ  ഭരണകൂടത്തനിലന്റെ  ഉത്തരവനികന്മേല്  അതൃപനിയളപക്ഷലാം  അകപക്ഷകേര്ക്കയ്  അപതീല്

ഫയല് ലചേയ്യുവഭാനുള  വലവസ നനിയമത്തനില് തലന ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.



148       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  10, 2017

(ഇ)  ആയധ നനിയമങ്ങളുലാം ചേടങ്ങളുലാം പ്രകേഭാരലാം ബന്ധലപട കസഷന ഹഇൗസയ്
ഓഫതീസറനില്നനിനലാം  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭാകക്കണതഭാണയ്.  വലസനസയ്  അനുവദനിക്കുകമ്പഭാകഴെഭാ
പുതുക്കനി നല്കുകമ്പഭാകഴെഭാ അകപക്ഷകേന വകേവശലാം വചനിരനിക്കുന ഭൂമനിയലടയലാം കൃഷനി
സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാകക്കണതുണയ്.  അകപക്ഷകേലന്റെ  തഭാമസസലകമഭാ
കൃഷനിയനിടകമഭാ റനിസര്വയ് കഫഭാറസനിലന്റെകയഭാ,  വനലമൃഗസലാംരക്ഷണ കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെകയഭാ
10 കേനി.മതീ. ചുറളവനിലഭാലണങനില് വനലാം വകുപനിലന്റെ മുനകൂര് അനുമതനികയഭാലട മഭാത്രകമ
വലസനസയ് അനുവദനിക്കഭാവൂ എനയ് 1972-ലല വനലമൃഗ സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം വകുപയ്
34 പ്രകേഭാരലാം വലവസ ലചേയ്യുനണയ്. 2016-ലല ആയധ ചേടങ്ങള ചേടലാം  35 പ്രകേഭാരലാം
മനുഷലര്,  കേനകേഭാലനികേള,  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേള  എനനിവയയ്  ഭതീഷണനിയഭാകുന
വനലമൃഗങ്ങളനില്  നനിനള  സലാംരക്ഷണഭാര്തലാം  കഫഭാറലാം  IV-ലുള  വലസനസയ്
അനുവദനികക്കണതയ് 1972-ലല വനലജേതീവനി സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനിലല വലവസകേള
അടനിസഭാനമഭാക്കനികവണലാം  എനലാം  വലവസ  ലചേയ്യുനണയ്.  കമല്പറഞ്ഞ  നനിയമ
വലവസകേലള  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണയ്  അകപക്ഷകേളനികന്മേല്  ആവശലമുളപക്ഷലാം
റവനമ്പ്യൂ വകുപനിലന്റെയലാം വനലാം വകുപനിലന്റെയലാം റനികപഭാര്ട്ടുകേളകൂടനി ലഭലമഭാക്കനിവരുനതയ്.

(എഫയ്)  ശതീ.  പനി.  സനി.  കജേഭാര്ജേയ് എലാം.എല്.എ. സമര്പനിച നനികവദനത്തനിലല
ആവശലലാം നനിയമ വകുപ്പുമഭായനി കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചയ് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്. നനിയകമഭാപകദശലാം
ലഭലമഭായകശഷലാം ഇക്കഭാരലത്തനില് തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്. 

കേഴെനിഞ്ഞ പത്തയ് വര്ഷലാം കപഭാലതീസയ് രജേനിസര് ലചേയ കകേസ്സുകേള

90 (2934) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത കപഭാലതീസയ് കസനഭാലാംഗങ്ങളുലടയലാം കപഭാലതീസയ് വഭാഹനങ്ങളുലടയലാം
എണ്ണലാം ജേനില തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  പത്തയ്  വര്ഷലാം  രജേനിസര്  ലചേയ കകേസ്സുകേളുലട  എണ്ണലാം  ജേനില
തനിരനിച്ചു വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  കേഴെനിഞ്ഞ  പത്തയ്  വര്ഷലാം  നടന  വര്ഗ്ഗതീയ  സലാംഘര്ഷങ്ങളുലാം
153 (A) അനുസരനിചയ് രജേനിസര് ലചേയ കകേസ്സുകേളുലാം ജേനില തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കപഭാലതീസയ്  ജേനിലകേളനിലല  സനിവനില്  കപഭാലതീസയ്  വനിഭഭാഗത്തനില്
കജേഭാലനി  ലചേയവരുന  കസനഭാലാംഗങ്ങളുലടയലാം  വഭാഹനങ്ങളുലടയലാം  എണ്ണലാം  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:
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ജേനില ജേനിലഭാ കപഭാലതീസയ്
കസനഭാലാംഗങ്ങളുലട എണ്ണലാം

കപഭാലതീസയ് ജേനിലകേളനിലല
വഭാഹനങ്ങളുലട എണ്ണലാം

തനിരുവനന്തെപുരലാം സനിറനി 3380 495

തനിരുവനന്തെപുരലാം റൂറല് 1952 318

ലകേഭാലലാം സനിറനി 1571 271

ലകേഭാലലാം റൂറല് 860 144

പത്തനലാംതനിട 1312 258

ആലപ്പുഴെ 2271 274

കകേഭാടയലാം 1939 311

ഇടുക്കനി 2033 251

എറണഭാകുളലാം സനിറനി 2730 411

എറണഭാകുളലാം റൂറല് 2065 312

തൃശ്ശൂര് സനിറനി 1489 491

തൃശ്ശൂര് റൂറല് 1132 255

പഭാലക്കഭാടയ് 2294 318

മലപ്പുറലാം 1814 315

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് സനിറനി 1998 296

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് റൂറല് 1629 286

വയനഭാടയ് 1010 165

കേണ്ണൂര് 2497 404

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 1476 272

ലറയനില്കവ 622 34

ആലകേ 36074 5881

(ബനി) പ്രസ്തുത വനിവരലാം അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.* 

(സനി) പ്രസ്തുത വനിവരലാം അനുബന്ധലാം 2 ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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കപഭാലതീസയ് കസഷനുകേളനിലല കചേഭാദലലാം ലചേയ്യല്മുറനി

91 (2935) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഏലതലഭാലാം  ജേനിലകേളനിലല  കപഭാലതീസയ്  കസഷനുകേളനില്
കചേഭാദലലാം ലചേയ്യല് മുറനി ഒരുക്കനിയനിട്ടുലണനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  മുറനികേളനില്  എലന്തെലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണയ്  ഒരുക്കനിയനിട്ടുളലതനലാം
കകേസ്സുകേള  ലതളനിയനിക്കുന കേഭാരലത്തനില് ഈ മുറനികേള  എത്രമഭാത്രലാം  സഹഭായകേരമഭാലണനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം  കകേസ്സുകേള  ലതളനിയനിക്കുന  കേഭാരലത്തനില്  ഇതുവലര  ഈ
മുറനികേള ഏലതലഭാലാം രതീതനിയനില് പങയ് വഹനിചനിട്ടുലണനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതുവലര  സഭാപനിചനിട്ടുള  കചേഭാദലലാംലചേയ്യല്  മുറനികേള  രൂപകേല്പന
ലചേയതഭാരഭാലണനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) കചേഭാദലലാം ലചേയ്യല് മുറനി സഭാപനിക്കഭാനുള ലചേലവയ് എത്രയഭാലണനലാം ഏതയ്
ഫണഭാണയ് ഇതനിനുകവണനി ഉപകയഭാഗനിക്കുനലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കപഭാലതീസയ് കസഷനുകേളനില് കചേഭാദലലാം ലചേയ്യല് മുറനി സജമഭാക്കനിയനിടനില.
എനഭാല് എലഭാ ജേനിലകേളനിലുലാം ജേനിലഭാതല കചേഭാദലലാം ലചേയ്യല്മുറനി സജമഭാക്കുനതനിനയ്
ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  എറണഭാകുളലാം  കറഞയ്  ഐ.ജേനി.-യഭാണയ്  കചേഭാദലലാം  ലചേയ്യല്  മുറനികേള
രൂപകേല്പന ലചേയനിട്ടുളതയ്.

(ഇ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം റൂറല് ജേനിലയനില്  2015-16-ലല കസറയ് പ്ലെെഭാന സ്കതീലാം അനുസരനിചയ്
3  ലക്ഷലാം രൂപയലാം കസറയ് പ്ലെെഭാന സ്കതീമനില് ഉളലപടുത്തനി  2016-17-ല്  18  കപഭാലതീസയ്
ജേനിലകേളക്കയ്  5 ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം  90 ലക്ഷലാം രൂപയലാം അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. 

അകനസഷണ വതീഴ്ചയലട കപരനില് കപഭാലതീസകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര നടപടനി

92 (2936) ശതീ  .    വഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന  കശഷമുണഭായ  സ്ത്രതീപതീഡന

കകേസകേളനില്  അകനസഷണലാം  നടത്തനിയ  ഏലതങനിലുലാം  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസരുലട
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കപരനില്  അകനസഷണ  വതീഴ്ചയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

ഉലണങനില് ഏലതലഭാലാം കകേസകേലളനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  കപഭാലതീസകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുലവനലാം,

അവരുലട റഭാങയ് ഏലതനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. 

1. ലകേഭാലലാം റൂറല് ജേനിലയനിലല കുണറ കസഷന പരനിധനിയനില് റനികപഭാര്ടയ്

ലചേയ വക്രലാം നമ്പര്  156/2017 u/s  174 CrPC  ആയനി രജേനിസര്

ലചേയനിട്ടുള കകേസനില് തുടരകനസഷണത്തനില് u/s 375(a), 376(i)(n)

IPC &  Sec.  3 r/w  6 of POSCO Act 377, 306 IPC  ഉളലപടുത്തനി

അകനസഷണലാം  നടത്തനിയതനില്  ജേഭാഗതക്കുറവയ്  കേഭാണനിചതഭായനി

കേലണത്തനിയ കുണറ സനി.ഐ.  ശതീ.  ആര്.  ഷഭാബു,  കുണറ എസയ്.ഐ.

ശതീ.  രജേതീഷയ്  കുമഭാര്  എനനിവലര  അകനസഷണവനികധയമഭായനി  സലസന്റെയ്

ലചേയനിട്ടുണയ്.

2. വഭാളയഭാര്  കപഭാലതീസയ്  കസഷന  പരനിധനിയനില്  പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത

ലശല്വപുരലാം,  പഭാമ്പഭാലാംപളളലാം-അടപളളലാം  എന  സലത്തയ്  തഭാമസനിച്ചു

വരുന ഭഭാഗലവതനി-ഷഭാജേനി  ദമ്പതനികേളുലട കൃതനികേ,  aged  13  എന

ലപണകുടനി 13-1-2017 തതീയതനിയലാം ശരണല aged 9, D/o. ഷഭാജേനി,

അടപളളലാം എന ലപണകുടനി  4-3-2017  തതീയതനിയലാം തഭാമസ സലലത്ത

വനിടനിനുളളനില് കേഴുകക്കഭാലനില് ഒകരസലത്തയ് ലകേടനിത്തൂങ്ങനി മരണലപടതുമഭായനി

ബന്ധലപടയ്  ഗുരുതരമഭായ  കൃതലവനികലഭാപമുണഭായതഭായനി  ആകരഭാപണലാം

ഉണഭായതനിലനത്തുടര്നയ്  വഭാളയഭാര്  കപഭാലതീസയ്  കസഷന  സബയ്

ഇനലസകര്  സനി.  പനി.  ചേഭാകക്കഭാലയ  അകനസഷണവനികധയമഭായനി

സലസന്റെയ് ലചേയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) മൂനയ് കപഭാലതീസയ് ഉകദലഭാഗസര്

(i) ശതീ. ആര്. ഷഭാജു, സനി.ഐ.

(ii) ശതീ. രജേതീഷയ് കുമഭാര്, എസയ്.ഐ.

(iii) ശതീ. സനി. പനി. ചേഭാകക്കഭാ, എസയ്.ഐ.
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കബക്കല് കപഭാലതീസയ് കസഷനനില് രജേനിസര് ലചേയ കകേസയ്

93 (2937) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജേനിലയനിലല  കബക്കല്  കപഭാലതീസയ്  കസഷനനില്  വക്രലാം
നമ്പര്  341/16/  u/s.171F,  r/w  116  IPC  പ്രകേഭാരലാം  രജേനിസര്  ലചേയ കകേസയ്  ഏതയ്
സലാംഭവത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  ആലരഭാക്കയഭാണയ്  പ്രതനികേളഭായനിട്ടുളളതയ്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ കകേസനിലന്റെ അകനസഷണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  അകനസഷണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ആലരലയഭാലക്ക കചേഭാദലലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016  കമയയ്  മഭാസലാം  16-നയ്  നടന കകേരള നനിയമസഭഭാ ലതരലഞ്ഞടുപനി
കനഭാടനുബന്ധനിചയ്  സഭാനഭാര്തനികേളുലട  പ്രചേഭാരണ  സമയലാം  യ.ഡനി.എഫയ്.  സഭാനഭാര്തനി
പരസലമഭായനി  കേളകവഭാടയ്  ലചേയ്യഭാന  ആഹസഭാനലാം  നടത്തനിലയന  ആകരഭാപണവലാം
ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ഒരു  വതീഡനികയഭാ  ക്ലനിപയ്  പ്രചേരനിചനിട്ടുണയ്  എനലാം  വനിവനിധ
മഭാധലമങ്ങളനില് വഭാര്ത്ത പ്രചേരനിചനിരുന.  അതനിനുകശഷലാം ഉദുമ എലാം.എല്.എ,  മുഖല
ലതരലഞ്ഞടുപയ്  ഓഫതീസര്ക്കയ്  നല്കേനിയ  പരഭാതനിയലട  പകേര്പയ്  ജേനിലഭാ  കപഭാലതീസയ്
കമധഭാവനിക്കയ് (ഒരു വതീഡനികയഭാ ക്ലനിപയ് സഹനിതലാം) ലഭനിച്ചു. അതയ് തുടര്നടപടനികേളക്കഭായനി
കബക്കല്  കപഭാലതീസയ്  കസഷനനികലയയ്  അയച്ചുലകേഭാടുത്തു.  പരഭാതനിയലട  ഉളടക്കലാം
പരനികശഭാധനിചതനില് ഇന്തെലന ശനിക്ഷഭാ നനിയമലാം  171F, 116  വകുപയ് പ്രകേഭാരമുള കുറലാം
പ്രഥമദൃഷലഭാ കബഭാധലലപടനിരുന. പ്രസ്തുത വകുപയ് പ്രകേഭാരമുള കുറങ്ങള കപഭാലതീസനിനയ്
കനരനിലടടുക്കഭാന പഭാടനിലഭാത്തതഭായതനിനഭാല് (non cognizable) പരഭാതനിയനില് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതനിനുള അനുവഭാദത്തനിനഭായനി അധനികേഭാരപരനിധനിയനിലുള കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗയ്
ജുഡതീഷലല് ഒനഭാലാം ക്ലഭാസയ് മജേനികസറയ്-II  കകേഭാടതനി മുമ്പഭാലകേ റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചയ്
കകേഭാടതനിയലട നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം കമല് കേഭാരലത്തനില് കബക്കല് കപഭാലതീസയ് കസഷന
വക്രലാം നമ്പര് 341/16 u/s 171(F) r/w 116 IPC ആയനി കകേസയ് രജേനിസര് ലചേയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഉദുമ  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലലാം  യ.ഡനി.എഫയ്.  സഭാനഭാര്തനിയഭായനിരുന
ലകേ.  സധഭാകേരലന  എഫയ്.ഐ.ആര്.-ല്  പ്രതനി  കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.  ഈ  കകേസനികന്മേല്
അകനസഷണലാം നടനവരനികേയഭാണയ്. അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭായഭാല് മഭാത്രകമ കൂടുതല്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിവഭാകുകേയള.
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(സനി) ഇല.

(ഡനി)  ടനി  കകേസയ്  അകനസഷണഭാവസയനിലഭാണയ്.  അതനിനഭാല്  കകേസയ്  സലാംബന്ധനിച
കൂടുതല് വനിവരങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുനതയ് ഉചേനിതമല. 

ഗുണ്ടുമല ശനിശുപരനിപഭാലന കകേന്ദ്രത്തനിലല ആയയലട ലകേഭാലപഭാതകേലാം

94 (2938) ശതീ  .    കറഭാജേനി  എലാം  .    കജേഭാണ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂനഭാറനിനടുത്തയ്  ഗുണ്ടുമലയനിലല  ശനിശുപരനിപഭാലന  കകേന്ദ്രത്തനിലല  ആയലയ
ലവടനിലക്കഭാലലപടുത്തനി  12  പവന  കേവര്ന  കകേസനിലന്റെ  അകനസഷണലാം  ഏതയ്
ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(ബനി)  പ്രകതലകേ  അകനസഷണ  സ്കസഭാഡയ്  ഇതനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  യഥഭാര്ത
കുറവഭാളനികേലള നനിയമത്തനിനയ് മുനനില് ലകേഭാണ്ടുവരുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ടനി  സലാംഭവവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  മൂനഭാര് കപഭാലതീസയ്  കസഷനനില് വക്രലാം
നമ്പര്  202/2017  u/s  449,  302,  392  IPC  പ്രകേഭാരലാം  കകേസയ്  രജേനിസര്  ലചേയയ്
കുറകൃതലത്തനില്  ഉളലപടനിട്ടുളതഭായനി  സലാംശയനിക്കുന  ആളനിലന്റെ  പങനിലനപറനിയലാം
സഭാഹചേരല ലതളനിവകേലളക്കുറനിച്ചുലാം വനിശദമഭായ അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന.

(ബനി) ഉണയ്.  എറണഭാകുളലാം കറഞയ് ഇനലസകര് ജേനറലനിലന്റെ നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം
മൂനഭാര്  ഡനിവവ.എസയ്.പനി.-യലട  കനതൃതസത്തനില്  21  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസലര
ഉളലപടുത്തനി ടനി കകേസനിലന്റെ അകനസഷണത്തനിനഭായനി പ്രകതലകേ അകനസഷണ സലാംഘലാം
രൂപതീകേരനിചയ്  കുറവഭാളനികേലള  നനിയമത്തനിനയ്  മുനനില്  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള  ഊര് ജനിത
അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന. 

കേണ്ണൂര് മുഴെക്കുനനില് പതീഡനത്തനിനനിരയഭായ വൃദ ആത്മഹതല ലചേയ സലാംഭവലാം

95 (2939) ശതീ  .    സണ്ണനി  കജേഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണുര്  മുഴെക്കുനനില്  പതീഡനത്തനിനനിരയഭായതനിലന  തുടര്നയ്  വനികേഭാസയ്  നഗറനിലല
സകരഭാജേനിനനിയമ്മേ എന വലദ ആത്മഹതല ലചേയനിരുകനഭാലയനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സലാംഭവത്തനിലല  പ്രതനിലയ  കേസഡനിയനിലലടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
പ്രതനി ആലരനലാം അയഭാളുലട രഭാഷ്ട്രതീയബന്ധലാം എലന്തെനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ) കേണ്ണൂര് ജേനിലയനില് മുഴെക്കുനയ് എന പ്രകദശലത്ത സകരഭാജേനിനനി അമ്മേ എന
സ്ത്രതീ പതീഡനത്തനിനയ് ഇരയഭായതനിലനത്തുടര്നയ് ആത്മഹതല ലചേയനിരുന.

(ബനി)  രഭാജേതീവന പനി.എലാം.,  എനയഭാലള അറസയ് ലചേയ.  മുഴെക്കുനയ് കപഭാലതീസയ്
കസഷനനില് വക്രലാം നമ്പര് 193/2016  ആയനി കകേസയ് രജേനിസര് ലചേയയ് അകനസഷണലാം
നടത്തനിവരനികേയഭാണയ്. 

ലവളയനില് കപഭാലതീസയ് കസഷന ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് ഭൂമനി

96  (2940) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ലവളളയനില്  കപഭാലതീസയ്  കസഷനയ്  സസന്തെലാം  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി ഫനിഷറതീസയ് വകുപയ് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചയ് വകേമഭാറനിയ
ഭൂമനി  ഇതനിനഭായനി  അനുവദനിചയ്  ഉത്തരവനിറക്കുനതനിനയ്  ആഭലന്തെര  വകുപനിനയ്  എലന്തെങനിലുലാം
സഭാകങതനികേ തടസങ്ങള ഉകണഭാ ;

(ബനി) എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ലവളയനില്  കപഭാലതീസയ്  കസഷനയ്  സസന്തെമഭായനി
ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനയ് ഫനിഷറതീസയ് വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള 14.22  ആര്
(35.15  ലസന്റെയ്)  സലലാം അനുകയഭാജേലമഭാലണനലാം ടനി  ഭൂമനി  നനിബന്ധനകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി
വകേമഭാറുനതനിനയ്  തടസമനിലഭാലയനയ്  ഫനിഷറതീസയ്  ഡയറകര്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയനിട്ടുളതനിനഭാല്
പ്രസസ്തുത  സലലാം  കപഭാലതീസയ്  വകുപനിനയ്  വകേമഭാറനി  നല്കുനതനിനുള  നടപടനികേള
സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കുമളനിയനില് വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള ബന്ദനികേളഭാക്കനിയ സലാംഭവലാം

97 (2941) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുമളനിയനില്  ലകേഭാകണഭാടനി  ഗ്രൂപനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലുള  ഗതീന  വ ഡയ്
റനികസഭാര്ടനിലല തഭാമസക്കഭാരഭായ വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള സനി.പനി.എലാം.  പ്രവര്ത്തകേര്
മണനിക്കൂറുകേകളഭാളലാം  ബന്ദനികേളഭാക്കനി  റനികസഭാര്ടയ്  ഉപകരഭാധനിച  കേഭാരലലാം  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനികദശനികേള അടക്കമുള വനികനഭാദ  സഞഭാരനികേലള മണനിക്കൂറുകേകളഭാളലാം
ബന്ദനികേളഭാക്കനിയകപഭാള കപഭാലതീസയ്  കേഭാഴ്ചക്കഭാലരകപഭാലല കനഭാക്കനി നനിനലവന ആകരഭാപണലാം
വസ്തുതഭാപരമഭാകണഭാ:

(സനി)  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനില്  നടക്കുന  ഇത്തരലാം  പ്രവൃത്തനികേള  ടൂറനിസലാം
വനികേസനലത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുലമനതനിനഭാല്  ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങളനില്
കൂടുതല് ജേഭാഗത പുലര്ത്തുവഭാനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?
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(എ&ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കയ്  ആവശലമഭായ  സരക്ഷ  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  നല്കേനി
വരുനണയ്.

കസഷന ചുമതല സര്ക്കനിള ഇനലസകര്മഭാര്ക്കയ് നല്കേഭാന നടപടനി

98 (2942) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കസഷന  ചുമതല  സര്ക്കനിള  ഇനലസകര്മഭാര്ക്കയ്  നല്കുനതയ്
സലാംബന്ധനിചയ് സര്ക്കഭാര് എടുത്ത നടപടനികേളുലട വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കസഷനുകേളുലട ചുമതല സനി.ഐ.-മഭാര്ക്കയ്  നല്കുകമ്പഭാള അകതഭാടനുബന്ധനിചയ്
ഉണഭാകുന  ഒഴെനിവകേളനികലയയ്  സബയ്  ഇനലസകര്മഭാലര  നനിയമനിക്കുവഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിനയ് എസയ്.ഐ.-മഭാരുലട തസനികേ പുതനിയതഭായനി സൃഷനിക്കുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; കകേരളത്തനിലല 519 കസഷനുകേളനിലുലാം ഇത്തരത്തനില് സനി.ഐ.-മഭാലര
കസഷന ഹഇൗസയ് ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി നനിയമനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാരനിനയ് പദതനിയകണഭാ;
വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വസബര്  കുറകൃതലങ്ങളുലട  ചുമതല  കസഷന  ഹഇൗസയ്  ഓഫതീസര്
(എസയ്.എചയ്.ഒ.) മഭാര്ക്കയ് നല്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ടനി വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സജേതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(സനി)  ഈ വനിഷയലാം നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില. 

കഫഭാറനസനികേയ് ലഭാബുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനയ് നടപടനി

99 (2943) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ആവശലത്തനിനയ്  കഫഭാറനസനികേയ്  ലഭാബുകേള  ഇലഭാത്തതയ്
കകേസകനസഷണങ്ങലള ബഭാധനിക്കുനതഭായ ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കഫഭാറനസനികേയ്  പരനികശഭാധനഭാ  ഫലത്തനിനഭായനി  നനിലവനില്  ലകേടനിക്കനിടക്കുന
കകേസകേള എത്രലയനയ് തനിടലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഭാധഭാരണ കകേസകേളനില് കഫഭാറനസനികേയ്  പരനികശഭാധനഭാ ഫലലാം ലഭനിക്കുനതനിനയ്
എത്രകത്തഭാളലാം  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകുന  എനയ്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കൂടുതല് കഫഭാറനസനികേയ് ലഭാബുകേള സഭാപനിചയ് കഫഭാറനസനികേയ് പരനികശഭാധനകേളനിലല
കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനയ് സര്ക്കഭാര് അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ&ബനി)  കസറയ്  കഫഭാറനസനികേയ്  സയനസയ്  ലകബഭാറടറനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം
റതീജേനിയണല്  കഫഭാറനസനികേയ്  സയനസയ്  ലകബഭാറടറനി-തൃശ്ശൂര്,  കേണ്ണൂര്  എനനിവനിടങ്ങളനിലഭായനി
1-4-2017 വലര ലമഭാത്തലാം 8640 കകേസ്സുകേള പരനികശഭാധനയഭായനി അവകശഷനിക്കുന.

(സനി)  കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ  കപഭാലതീസയ്  കസഷനുകേളനിലല  വക്രലാം  കകേസ്സുകേളനിലല
ലതഭാണനി സഭാധനങ്ങളുലാം കകേസനിനഭാസദമഭായ കരഖകേളുമഭാണയ് പരനികശഭാധനകേളക്കഭായനി
കസറയ്  കഫഭാറനസനികേയ്  സയനസയ്  ലകബഭാറടറനിയനിലുലാം  റതീജേനിയണല്  കഫഭാറനസനികേയ്
സയനസയ്  ലകബഭാറടറനികേളനിലുലാം  ബന്ധലപട  കകേഭാടതനികേളനില്നനിനയ്  ലഭനിച്ചുവരുനതയ്.
ഒകര  കകേസനിലല  ലതഭാണനിമുതലുകേളുലാം  മറയ്  കരഖകേളുലാം  തലന  ഇവനിടലത്ത  വനിവനിധ
ഡനിവനിഷനുകേളനില്  പരനികശഭാധനകേളക്കയ്  വനികധയമഭാകക്കണനിവരുനതനിനഭാല്  ഇവയലട
പരനികശഭാധനഭാ ഫലലാം കകേഭാടതനികേളനില് സമര്പനിക്കുനതനിനയ്  നനിശ്ചനിത സമയപരനിധനി
നനിര്ണ്ണയനിക്കഭാനഭാവനില.  എനനിരുനഭാലുലാം  അതതീവ  ഗഇൗരവകമറനിയതുലാം  കകേഭാടതനികേള
മുനഗണനഭാക്രമലാം  നനിശ്ചയനിചയ്  പരനികശഭാധനകേളക്കഭായനി  നല്കുനതുമഭായ  കകേസ്സുകേളക്കയ്
കവണത്ര പ്രഭാധഭാനലലാം നല്കേഭാനുലാം പരനികശഭാധനഭാ ഫലലാം സമര്പനിക്കുവഭാനുള പ്രക്രനിയ
തസരനിതലപടുത്തഭാനുലാം പ്രകതലകേലാം ശമനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ലകേഭാചനിയനില് ഒരു റതീജേനിയണല് കഫഭാറനസനികേയ് സയനസയ് ലകബഭാറടറനി
സഭാപനിക്കുനതനിനുള ഭരണഭാനുമതനി സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഉടന പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള തുടര് നടപടനികേളുലാം ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ. ഈ ലകബഭാറടറനിയലട
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഇകപഭാള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. ഇവനികടയയ് ആവശലമഭായ
11 തസനികേകേള സൃഷനിക്കുന കേഭാരലലാം സജേതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. 

കേഭായലാംകുളലത്ത അനധനികൃത പഭാര്ക്കനിലാംഗയ് മൂലമുള ടഭാഫനികേയ് കബഭാക്കയ്

100 (T* 2944) ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനില് കേഭായലാംകുളലാം-പുനലൂര് കറഭാഡനിലുലാം, കേഭായലാംകുളലാം-
തനിരുവല  കറഭാഡനിലുലാം  അനധനികൃതമഭായനി  വഭാഹനങ്ങള  പഭാര്ക്കയ്  ലചേയ്യുനതുമൂലലാം
ടഭാഫനിക്കയ് കബഭാക്കയ് ഉണഭാകുനതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനിൽ  അനധനികൃത  പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്  നനികരഭാധനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

* T  മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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(ബനി)  അനധനികൃതമഭായനി  വഭാഹനങ്ങള പഭാര്ക്കയ്  ലചേയ്യുന സലങ്ങളനില്  No
Parking  കബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുളതുലാം  നനിരന്തെരലാം  കപഭാലതീസയ്  പകടഭാളനിലാംഗയ്
നടത്തനിവരുനതുമഭാണയ്.  കൂടഭാലത  അനധനികൃത  പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്  നടത്തുന  വഭാഹന
ഉടമകേളലക്കതനിലര  നനിയമഭാനുസരണമുള  നനിയമ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം
കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിവരുകേയലാം ലചേയ്യുന.

അക്കനിക്കഭാവയ് കറഭായല് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജേയ് വനിദലഭാര്തനി ഷഹതീലന്റെ
ദുരൂഹ മരണലാം

101 (2945) ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2015 ആഗസയ്  മഭാസത്തനില് കുനലാംകുളലാം അക്കനിക്കഭാവയ് കറഭായല് എഞതീനനിയറനിലാംഗയ്
കകേഭാകളജേയ്  വനിദലഭാര്തനിയഭായനിരുന  കേരനിമ്പ  സസകദശനി  ഷഹതീന  ദുരുഹ  സഭാഹചേരലത്തനില്
മരണലപടതനിലന  കുറനിചയ്  കപഭാലതീസയ്  നടത്തനിയ  അകനസഷണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനികചഭാ;
ഇലലങനില് അകനസഷണത്തനിലന്റെ ഇകപഭാഴെലത്ത അവസ എന്തെഭാണയ്;  സലാംഭവത്തനില്
ആലരലയലഭാലാം പ്രതനി കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലപഭാലതീസയ്  അതനിക്രമലത്തതുടര്നഭാണയ്  മരണമുണഭായതയ്  എന  ഷഹതീലന്റെ
ബന്ധുക്കളുലടയലാം സഹപഭാഠനികേളുലടയലാം ആകക്ഷപലത്തക്കുറനിചയ് അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഏലതങനിലുലാം കപഭാലതീസയ് ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് എന്തെയ് തരലാം നടപടനിയഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതയ് ;
പ്രസസ്തുത നടപടനികേള ഇകപഭാഴുലാം നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത മരണത്തനിലുള കകേഭാകളജേയ് അധനികേഭാരനികേളുലട പങയ് അകനസഷണ
വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തൃശ്ശൂര്  കുനലാംകുളലാം  അക്കനിക്കഭാവയ്  കറഭായല്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജേനിലല
ഷഹതീന എന വനിദലഭാര്തനി കേനിണറനില് വതീണയ് മരണലപടതയ് സലാംബന്ധനിചയ് കലഭാക്കല്
കപഭാലതീസനിലന്റെ  അകനസഷണലാം തൃപനികേരമലലനയ്  മരണലപട ഷഹതീലന്റെ ബന്ധുക്കള
പരഭാതനി നല്കേനിയതനിലനത്തുടര്നയ് ടനി കകേസനിലന്റെ അകനസഷണലാം തൃശ്ശൂര് റൂറല് ജേനിലഭാ
വക്രലാം ബഭാഞയ്  ഏലറടുത്തയ്  അകനസഷണലാം നടത്തനിവരനികേയഭാണയ്.  കകേസയ്  ഇകപഭാള
അകനസഷണഭാവസയനിലഭാണയ്.

(ബനി) തൃശ്ശൂര് കുനലാംകുളലാം അക്കനിക്കഭാവയ് കറഭായല് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജേനില്
21-8-2015-നയ്  നടന ഓണഭാകഘഭാഷകത്തഭാടനുബന്ധനിചയ്  വനിദലഭാര്തനികേള  തമ്മേനില്
സലാംഘര്ഷലാം ഉണഭായനി എനലാം,  തുടര്നലാം സലാംഘര്ഷലാം ഉണഭാകുലമനലാം കസഷനനില്
വനിവരലാം  ലഭനിചതനിലനത്തുടര്നയ്  കപഭാലതീസയ്  പഭാര്ടനി  ടനി  സലലത്തത്തനി  സലാംഘലാം
കചേര്നയ്  നനില്ക്കുന  വനിദലഭാര്തനികേലള  സലാംഘര്ഷലാം  ഇലഭാതഭാക്കുനതനിനുകവണനി
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സലത്തുനനിനലാം  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുകേ  മഭാത്രകമ  ലചേയനിട്ടുള  എനതഭാണയ്  പ്രഭാഥമനികേ
അകനസഷണത്തനില് ലവളനിവഭായനിട്ടുളതയ്.

(സനി&ഡനി)  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് വതീഴ്ച  പറനിയനിടനില എനയ് പ്രഭാഥമനികേ
അകനസഷണത്തനില്  കബഭാധലലപടതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ആര്ലക്കതനിലരയലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിടനില.  ടനി  കകേസനിലന്റെ എലഭാ കേഭാരലങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധലപട അകനസഷണലാം
തൃശ്ശൂര് റൂറല് ജേനിലഭാ വക്രലാം ബഭാഞയ് ഏലറടുത്തയ് അകനസഷണലാം നടത്തനിവരനികേയഭാണയ്. 

തനിരുവനന്തെപുരലാം യൂണനികവഴനിറനി കകേഭാകളജേനില് സദഭാചേഭാര ഗുണകേളുലട
ആക്രമണലാം

102 (2946) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017  ലഫബ്രുവരനി  9-നയ്  തനിരുവനന്തെപുരലാം  യൂണനികവഴനിറനി  കകേഭാകളജേനില്
സദഭാചേഭാര ഗുണകേള തൃശ്ശൂര് സസകദശനി ടനി. പനി. ജേനിജേതീഷനിലനയലാം 2 ലപണകുടനികേലളയലാം
ആക്രമനിചതഭായനി കപഭാലതീസനില് പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചയ്  കപഭാലതീസയ്  ഏലതലഭാലാം  വകുപ്പുകേള  ഉളലപടുത്തനിയഭാണയ്
കകേലസടുത്തനിട്ടുളതയ്;

(സനി)  ഇതനില്  ഉളലപടനിട്ടുള  പ്രതനികേള  ആലരലഭാമഭാണയ്;  ഇവരുലട  വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ; ഇവലര അറസയ് ലചേയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കേകന്റെഭാണലമന്റെയ്  കപഭാലതീസയ് കസഷനനില് വക്രലാം നമ്പര്  190/2017 u/s
143, 147, 148, 149, 341, 323, 324 & 506 IPC അകനസഷണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ലഭനിച വനിവരങ്ങളുലട അടനിസഭാനത്തനില് u/s 249(b)&354 IPC എനതീ ലസക്ഷനുകേള കൂടനി
ഉളലപടുത്തനി അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന.

(സനി) കകേസനില് ഉളലപട പ്രതനികേളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

1. തസ്ളതീലാം S/o. തഭാജുദ്ദേതീന

2. സജേനിതയ് എസയ്. രഭാജേന, S/o. ശനിവരഭാജേന

3. രജേതീഷയ്, S/o. രഭാകജേന്ദ്രന നഭായര്

4. ഷബഭാന D/o. ഷതീബ

5. വനികേഭാസയ് കഗഭാവനിന്ദയ്, S/o. കഗഭാവനിന്ദ പനിള
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6. ആദര്ശയ് S/o. ശനിവനകുടനി

7. അരവനിന്ദയ്, S/o.ശതീകുമഭാരന നഭായര്

8. വവശഭാഖയ്, S/o. ബഭാബു.

കമല്പറഞ്ഞ കകേസനിലല 1-ഉലാം  2-ഉലാം  3-ഉലാം  6-ഉലാം പ്രതനികേളഭായനി ഉളലപടനിട്ടുളവര്ക്കയ്
ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  വഹകക്കഭാടതനിയലട  ബനി.എ.2-2114/2017-ാം  നമ്പര്
ജേഭാമലഭാകപക്ഷയനികന്മേലുള ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം ജേഭാമലലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

മഹനിജേയ്ലക്കതനിലരയള കകേസകേള

103 (2947) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പരഭാതനി  നല്കുനതനിനഭായനി  ഡനി.ജേനി.പനി.-ലയ  കേഭാണഭാലനത്തനിയ  മഹനിജേലയ
ഡനി.ജേനി.പനി.  ഓഫതീസയ്  പരനിസരത്തയ്  വചയ്  കപഭാലതീസയ്  അറസയ്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഹനിജേയ്ലക്കതനിലര  കകേലസടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഏതയ്  വകുപ്പുകേള
പ്രകേഭാരലമനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  മഹനിജേകയഭാലടഭാപലാം വന ഏലതങനിലുലാം ലപഭാതുപ്രവര്ത്തകേലര ഇതുമഭായനി
ബന്ധലപടയ് അറസയ് ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങനില് ആലരലയലഭാമഭാണയ് അറസയ് ലചേയതയ്; ഇവര്ക്കുകമല് ചുമത്തനിയ
കുറലാം എന്തെഭാണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  സലാംഭവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  എത്ര  എഫയ്.ഐ.ആര്-കേള
എടുത്തനിട്ടുണയ്; അവയലട പകേര്പ്പുകേള കമശപ്പുറത്തുലവക്കുകമഭാ;

(എഫയ്)  കപഭാലതീസനില്നനിനലാം  മര്ദ്ദേനകമലറന  മഹനിജേയലട  പരഭാതനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  ഏലതങനിലുലാം  കപഭാലതീസകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് എന്തുലകേഭാലണനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മഹനിജേലയ കപഭാലതീസയ് അറസയ് ലചേയനിടനില.

(ബനി) കകേലസടുത്തനിടനില.
(സനി&ഡനി)  മഹനിജേകയഭാലടഭാപലാം വന 5 കപലര കപഭാലതീസയ് അറസയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.

കപഭാലതീസയ്  ആസഭാനത്തനിനുമുമ്പനില്  5-4-2017-ാം  തതീയതനി,  മരണലപട  ജേനിഷ

പ്രകണഭായനിയലട  ബന്ധുക്കള  നടത്തനിയ  സമരത്തനിനനിടയനിലുണഭായ  സലാംഘര്ഷലാം
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സലാംബന്ധനിചയ്  മമ്പ്യൂസനിയലാം  കപഭാലതീസയ്  കസഷനനില്  വക്രലാം  നമ്പര്   552/2017  u/s

120(B), 143, 147, 149, 283, 353 IPV & Sec. 39 r/w 121 of KP Act  പ്രകേഭാരലാം

രജേനിസര് ലചേയ കകേസനില് പ്രതനികേളഭായനി (1)  ലകേ.എലാം. ഷഭാജേഹഭാന, S/o മുഹമ്മേദഭാലനി

(2)  മനിനനി,  D/o സഭാവനിത്രനി  (3)  ഷഭാജേനിര്ഖഭാന,  S/o  ഹനതീഫ (4)  ശതീകുമഭാര്  S/o

സധഭാകേരന  (5) ഹനിമവല് മകഹശസര ഭദ്രഭാനന്ദ S/o കഹമചേന്ദ്രന എനനിവലര അറസയ്

ലചേയനിട്ടുണയ്.

(ഇ)  പ്രസ്തുത സലാംഭവവമഭായനി ബന്ധലപട ഒരു എഫയ്.ഐ.ആര്. എടുത്തനിട്ടുണയ്.

പകേര്പയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(എഫയ്)  കപഭാലതീസനില്നനിനലാം  മര്ദ്ദേനകമലറന  മഹനിജേയലട  പരഭാതനി  സര്ക്കഭാരനില്

ലഭനിചനിടനില.

ലകേഭാക്കൂണ അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര സകമ്മേളനവമഭായനി ബന്ധലപടയ് വനിജേനിലനസയ്

കേലണത്തനിയ ക്രമകക്കടുകേള

104 (2948) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജേതീന്ദ്രന :

ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വസബര് സരക്ഷഭാ വനിഷയത്തനില്  കകേരളഭാ  കപഭാലതീസയ്  സലാംഘടനിപനിച

ലകേഭാക്കൂണ  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  സകമ്മേളനത്തനില്  ക്രമകക്കടയ്  നടനലവനയ്  വനിജേനിലനസയ്

കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സകമ്മേളനലാം കപഭാലതീസനിലന്റെ ഔകദലഭാഗനികേ പരനിപഭാടനിയഭായനിരുകനഭാ;

ഏലതലഭാലാം സര്ക്കഭാരനിതര സലാംഘടനകേളുലട സഹഭായത്തഭാലഭാണയ്  പരനിപഭാടനി  സലാംഘടനിപനിചതയ്

എനയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സകമ്മേളന  നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  വനിജേനിലനസയ്  എലന്തെലഭാലാം

തരത്തനിലുള ക്രമകക്കടുകേളഭാണയ് കേലണത്തനിയലതനലാം; അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്

എന്തെയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുലവനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വസബര് സരക്ഷഭാ വനിഷയത്തനില്  കകേരളഭാ  കപഭാലതീസയ്  സലാംഘടനിപനിച

ലകേഭാക്കൂണ അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  സകമ്മേളനത്തനിലന്റെ നടത്തനിപ്പുമഭായനി ബന്ധലപടയ് ക്രമകക്കടുകേലളഭാനലാം

വനിജേനിലനസയ് നടത്തനിയ രഹസലഭാകനസഷണത്തനില് കേലണത്തനിയനിടനില.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  ഈ  സകമ്മേളനലാം  കസറയ്  പ്ലെെഭാന  ഫണനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട  ഔകദലഭാഗനികേ
പരനിപഭാടനിയഭായനിരുന.  കപഭാലതീസലാം,  ഐ.റനി.  മനിഷനുലാം,  ഇനഫര്കമഷന ലസകേമ്പ്യൂരനിറനി
റനിസര്ചയ്  അകസഭാസനികയഷനുലാം  (ISRA)  കചേര്നഭാണയ്  ലകേഭാക്കൂണ  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  സകമ്മേളനലാം
സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുളതയ്.

(സനി) ബഭാധകേമല.

എ.ഡനി.ജേനി.പനി. കടഭാമനിന ലജേ. തചങരനിലക്കതനിലര മുന മനനി നല്കേനിയ
പരഭാതനിയനികന്മേലുള അകനസഷണലാം

105 (2949) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനമനനി  റനി.എന.  ബഭാലകൃഷ്ണലനതനിലര  രഹസലകയഭാഗത്തനില്  കമഭാശലാം
പരഭാമര്ശലാം നടത്തനിയ എ.ഡനി.ജേനി.പനി.  കടഭാമനിന ലജേ.  തചങരനിലക്കതനിലര മുന മനനി
നല്കേനിയ പരഭാതനിയനികന്മേലുളള അകനസഷണലാം ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(ബനി)  വകുപതല  അകനസഷണത്തനില്  തചങരനിയലട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഗുരുതരമഭായ
വതീഴ്ചയണഭായതഭായനി കേലണത്തനിയനിരുകനഭാ;

(സനി)  എങനില്  അകദ്ദേഹലത്ത  കുറവനിമുക്തനഭാക്കനി  ഉത്തരവനിറക്കനിയതയ്  ഏതയ്
സഭാഹചേരലത്തനിലഭാലണനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ശതീ. കടഭാമനിന ലജേ. തചങരനി ഐ.പനി.എസയ്. കേണസമ്പ്യൂമര് ലഫഡനിലന്റെ
മഭാകനജേനിലാംഗയ്  ഡയറകറഭായനിരനിലക്ക  അനലത്ത സഹകേരണ വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന
ശതീ.  സനി.  എന.  ബഭാലകൃഷ്ണലനതനിരഭായനി  ഒരു  രഹസല  കയഭാഗത്തനില്  കമഭാശമഭായ
പരഭാമര്ശങ്ങള  നടത്തനിലയന  മനനിയലട  പരഭാതനിലയത്തുടര്നയ്  ടനിയഭാലനതനിലര
അചടക്ക  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനലാം  വകേലക്കഭാളകേയലാം  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ടനിയഭാനയ്  കുറഭാകരഭാപണ ലമകമ്മേഭായലാം കുറഭാകരഭാപണ പത്രനികേയലാം നല്കുകേയലാം ടനിയഭാന
വനിശദതീകേരണലാം  നല്കുകേയമുണഭായനി.  ഇക്കഭാരലലാം  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിചകശഷലാം
27-3-2017-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  1987/17/ലപഭാ.ഭ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ടനിയഭാലനതനിലരയള
അചടക്ക  നടപടനികേള,  ഭഭാവനിയനില്  ഔകദലഭാഗനികേ  കേഭാരലങ്ങളനികന്മേല്  അഭനിപ്രഭായലാം
പ്രകേടനിപനിക്കുകമ്പഭാള നനിയനണലാം പഭാലനികക്കണതഭാലണന കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശകത്തഭാടു
കൂടനി, അവസഭാനനിപനിച്ചുലകേഭാണയ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്. 

യ.എ.പനി.എ. ചുമത്തനിയ കകേസകേളുലട പുനനഃപരനികശഭാധന

106 (2950) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  നടന
രഭാഷ്ട്രതീയ  ലകേഭാലപഭാതകേങ്ങള,  കുടനികേളുലട  കനര്ക്കുണഭായ  പതീഡനങ്ങള,  തന്മൂലമുണഭായ
മരണങ്ങള,  ഇനനിയലാം  കേഭാരണലാം  കേലണത്തഭാനഭാവഭാത്ത  മരണങ്ങള  എനനിവ  എത്രയഭാണയ്;
ഓകരഭാനലാം ജേനിലതനിരനിചയ് പൂര്ണ്ണമഭായ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇക്കഭാലയളവനില് കപഭാലതീസയ് എത്രകപര്ലക്കതനിലര യ.എ.പനി.എ.  ചുമത്തനിയനിട്ടുണയ്;
ആര്ലക്കലഭാലമതനിലര ; കേഭാരണലമന്തെയ് ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  യ.എ.പനി.എ.  ചുമത്തനിയ  കകേസകേള  പുനനഃപരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില്  എത്ര  കകേസകേളനില്നനിനലാം  ആയതയ്  ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  രഭാഷ്ട്രതീയ  ലകേഭാലപഭാതകേ  കകേസകേളുലട  ജേനില  തനിരനിച്ചുള  വനിവരങ്ങള
അനുബന്ധലാം  (എ)-യനില്  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  കുടനികേളുലട  കനര്ക്കുണഭായ  പതീഡനങ്ങലള
സലാംബന്ധനിച്ചുള ജേനില തനിരനിച്ചുള വനിവരങ്ങള അനുബന്ധലാം (ബനി)-യനില് കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) 28  കകേസ്സുകേളനിലഭായനി  106  കപര്ലക്കതനിലര കകേസയ് എടുത്തനിട്ടുണയ്.  ജേനില
തനിരനിച്ചുള വനിവരങ്ങള അനുബന്ധലാം (സനി)-യനില് കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചയ്,  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി
യ.എ.പനി.എ.  പ്രകേഭാരലാം  രജേനിസര്  ലചേയ  കകേസ്സുകേള  റനിവമ്പ്യൂ  നടത്തനിയനിട്ടുളതഭാണയ്.
ഇതനില് ചേനില കകേസ്സുകേള ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  പ്രസസ്തുത ആകനിലല വലവസകേള സലാംബന്ധനിച
ലതറനിദഭാരണമൂലലാം യ.എ.പനി.എ.  ചുമത്തനിയനിട്ടുളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  ആയതനിനഭാല്
ടനി  കകേസ്സുകേളനില്നനിനലാം  യ.എ.പനി.എ.  വകുപയ്  നതീക്കലാം  ലചേയ്യഭാനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.  4  കകേസ്സുകേളനില്നനിനലാം  യ.എ.പനി.എ.  വകുപയ്  നതീക്കലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.

ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള

107 (2951) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജേയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ലതഭാഴെനില്  കതടനി  വരുന  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള
രജേനിസര് ലചേയ്യുവഭാന നനിലവനില് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചയ് വരുന എനയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  നഭാദഭാപുരലാം,  എടകചരനി,  വളയലാം  കുറലഭാടനി  എനതീ  കപഭാലതീസയ്  കസഷന
പരനിധനിയനില്  എത്ര  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  തഭാമസനിച്ചുവരുനണയ്;
അവരുലട തഭാമസകകേന്ദ്രലാം കസഷന തനിരനിചയ്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കസഷനുകേളനില്  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുമഭായനി
ബന്ധലപടയ് എത്ര കകേസകേള രജേനിസര് ലചേയനിതനിട്ടുലണനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  അനലസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള  സലാംബന്ധനിച്ചുള  വനിവരങ്ങള
കശഖരനിക്കുനതനിലന  സലാംബന്ധനിചയ്  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിയലട  എകനികേമ്പ്യൂടതീവയ്
ഡയറകതീവയ് നമ്പര്  13/2009  പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ കപഭാലതീസയ് കസഷന
തനിര്ത്തനികേളനിലുലാം കജേഭാലനി ലചേയ്യുന അനലസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട കഫഭാകടഭായലാം
തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡനിലന്റെ കകേഭാപനിയലാം ഉളലപലട ബകയഭാഡഭാറയലാം വനിരലടയഭാളവലാം
അതതയ് കസഷനുകേളനില് കശഖരനിചയ്  Migrant Labour Register-ല് കരഖലപടുത്തനി
സൂക്ഷനിച്ചുവരുന.  പുതുതഭായനി  വരുന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ഇത്തരത്തനിലുള   വനിവരങ്ങള
എത്രയലാം ലപലടനയ്  കസഷനനില് സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി ലതഭാഴെനില് ഏജേനമഭാര്ക്കുലാം
ലതഭാഴെനിലുടമകേളക്കുലാം കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുളതുമഭാണയ്. കൂടഭാലത  'ഇ-കരഖ'
എന  ലമഭാവബല്  ആപ്ലെെനികക്കഷന  സനിസലാം  ഉപകയഭാഗനിചയ്  വനിവരങ്ങള  രജേനിസര്
ലചേയ്യുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  നഭാദഭാപുരലാം,  എടകചരനി,  വളയലാം,  കുറലഭാടനി  എനതീ  കപഭാലതീസയ്  കസഷന
പരനിധനിയനില്  തഭാമസനിച്ചുവരുന  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  എണ്ണവലാം  അവരുലട
തഭാമസകകേന്ദ്രലാം  സലാംബന്ധനിച്ചുള  വനിവരങ്ങളുലാം  കസഷന  തനിരനിചയ്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  എടകചരനി  കസഷനനില്  4  കകേസയ്  രജേനിസര്  ലചേയനിട്ടുണയ്.  നഭാദഭാപുരലാം,  വളയലാം,
കുറലഭാടനി  എനതീ കപഭാലതീസയ്  കസഷന പരനിധനിയനില് ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുമഭായനി
ബന്ധലപടയ് ഇതുവലര കകേസ്സുകേള ഒനലാം രജേനിസര് ലചേയനിടനില.

അമനിതകവഗലാംമൂലമുള അപകേടലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാന സസതീകേരനിക്കുന നടപടനികേള

108  (T* 2952)  ലപ്രഭാഫ  .  ആബനിദയ്  ഹുവസന  തങ്ങള  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അമനിത  കവഗതയനില്  ഓടുന  കലഭാറനികേളുലാം  ടനിപര്  കലഭാറനികേളുലാം  സലാംസഭാനത്തയ്
നനിരവധനി അപകേട മരണങ്ങളക്കയ് കേഭാരണമഭാകുന സഭാഹചേരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2012 ജേനുവരനി മുതല് ഓകരഭാ ജേനിലയനിലുലാം കലഭാറനികേളുലാം ടനിപര് കലഭാറനികേളുലാം
ഉണഭാക്കനിയ അപകേടമരണങ്ങളുലട വലക്തമഭായ കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനില്  എത്ര  ലലഡ്രവര്മഭാരുലട  കപരനില്  കകേസയ്  എടുത്തനിട്ടുലണനലാം
ലലലസനസലാം  ശരനിയഭായ  കരഖകേളുലാം  ഇലഭാത്ത  എത്ര  വഭാഹനങ്ങള  ഉലണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ശരനിയഭായ കരഖകേള ഇലഭാത്തവരുലട കപരനില് കമഭാകടഭാര് ടഭാനകസഭാര്ടയ്
വകുപനിലല നനിലവനിലല നനിയമലാം അനുസരനിചയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  അപകേടലാം ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന സസതീകേരനിക്കുന നടപടനികേള എലന്തെലഭാലമനയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
* T  മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) അനുബന്ധലാം I ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) അനുബന്ധലാം II ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി)  കമഭാകടഭാര് ടഭാനകസഭാര്ടയ് വകുപനിലല നനിലവനിലുള നനിയമലാം അനുസരനിചയ്
കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  കലഭാറനികേളുലടയലാം  ടനിപര്  കലഭാറനികേളുലടയലാം  അപകേടങ്ങള  നനിയനനിക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി തനിരകക്കറനിയ സമയങ്ങളനില് (പതീക്കയ് വടലാം) ടനിപര് കലഭാറനികേളക്കയ് രഭാവനിലല
9  മണനി മുതല്  10  മണനിവലരയലാം വവകേനിടയ്  4  മുതല്  5  മണനിവലരയലാം  നഗരത്തനിനുളളനിലുലാം
തനിരക്കുള കറഭാഡുകേളനിലുലാം  പ്രകവശനിക്കുനതയ് തടഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറകേളനിലൂലടയലാം
സതീഡയ്  റഡഭാറുകേള,  ഇന്റെര്ലസപ്റര്,  കവഗപ്പൂടയ്  മുതലഭായ ആധുനനികേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയലാം
ടഭാക്കനിലാംഗയ്  കപഭായനിന്റെയ്  ഡമ്പ്യൂടനിക്കഭാരുലടയലാം സഹഭായകത്തഭാലട കലഭാറനികേളുലടയലാം  ടനിപര്
കലഭാറനികേളുലടയലാം  അമനിതകവഗതയയ്  കുറവയ്  വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  അമനിത  കവഗത്തനില്
ഓടനിക്കുന  വഡ്രവര്മഭാരുലട  കപരനി ല്  കമഭാകടഭാര്  ലവഹനിക്കനിള  (എലാം.വനി.)  ആകയ്
പ്രകേഭാരലാം  പനിഴെ  ചുമത്തുകേയലാം,  മദലപനിചയ്  വഭാഹനകമഭാടനിക്കുനവരുലട  വലസനസയ്
സലസന്റെയ്  ലചേയ്യുനതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുലാം  കൂടഭാലത  അമനിത  കവഗതയയ്
കുറവയ്  വരുത്തുനതനിനഭായനി  വഡ്രവര്മഭാര്ക്കയ്  കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം  മറ്റുലാം
നടത്തനിവരനികേയലാം ലചേയ്യുന. 

ലഹരനിമരുനയ് വനില്പന തടയനതനിനയ് ലസഷലല് ഓപകറഷന ഗ്രൂപയ്
109 (2953) ശതീ  .    കറഭാജേനി  എലാം  .    കജേഭാണ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ലഹരനി  മരുനയ്  വനില്പനക്കഭാലര  പനിടനികൂടുനതനിനഭായനി  ലസഷലല്

ഓപകറഷന ഗ്രൂപയ് രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  കേഞഭാവയ്  വനില്പന  അടുത്തനിലട  വർദനിചതഭായ  റനികപഭാർട്ടുകേൾ
ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  2017  ജേനുവരനി  1  മുതല്  ഇതുവലര  എത്ര  കേനികലഭാഗഭാലാം  കേഞഭാവയ്
പനിടനിലചടുത്തുലവനലാം  എത്രകപലര  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  അറസയ്  ലചേയലവനലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(എ) സലാംസഭാനത്തയ് നനിയമവനിരുദ ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട കശഖരണലാം, കേടത്തല്

എനനിവയലട ഉറവനിടലാം  കേലണത്തനി അവ ഇലഭായ ലചേയ്യുനതനിനയ്  അതനിവനിപുലമഭായ

പരനിപഭാടനികേള ആവഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനി വരുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഓകരഭാ കപഭാലതീസയ്

കസഷലന്റെ  കേതീഴെനിലുലാം  ഒരു  കപഭാലതീസയ്  സബയ്  ഇനലസകറുലാം  2  കപഭാലതീസകേഭാരുലാം

ഉളലപടുന SOG (Specialized Operation Group) രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  2017  ജേനുവരനി  1  മുതല്   2-5-2017  വലര  213.653  കേനികലഭാഗഭാലാം

കേഞഭാവയ് പനിടനിലചടുക്കുകേയലാം, 807 കപലര ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് അറസയ് ലചേയ്യുകേയലാം

ലചേയനിട്ടുണയ്. 

വനനിതഭാ കകേഭാണസബനിള റഭാങയ് ലനിസനില്നനിനള നനിയമനലാം

110 (2954) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജേഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനനിത  കകേഭാണസബനിളമഭാരുലട  റഭാങയ്  ലനിസയ്  ജൂണനില്  അവസഭാനനിക്കുനതയ്

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുവലര  ഓകരഭാ  ബറഭാലനിയനനിലുലാം  നടന  നനിയമനങ്ങളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ റഭാങയ് ലനിസനില്നനിനലാം പരമഭാവധനി ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേലള നനിയമനിക്കുനതനിനുളള

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ് കകേഭാണസബനിളമഭാരുലട റഭാങയ് ലനിസനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി

ജൂണനില് അവസഭാനനിക്കുലമനയ് കേഭാണനിചയ് നനികവദനങ്ങള സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം വനിവനിധ ബറഭാലനിയനുകേളനില്

വനനിതഭാ  കപഭാലതീസയ്  കകേഭാണസബനിള തസനികേയനികലയയ്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയവരുലട

എണ്ണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന. 
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ബറഭാലനിയന ഒഴെനിവകേള

എസയ്.എ.പനി. 88

എലാം.എസയ്.പനി. 76

ലകേ.എ.പനി. 1 26

ലകേ.എ.പനി. 2 37

ലകേ.എ.പനി. 3 13

ലകേ.എ.പനി. 4 74

ലകേ.എ.പനി. 5 56

ആലകേ 370

(സനി)  വനനിതഭാ ബറഭാലനിയനുകവണനി പുതനിയതഭായനി സൃഷനിച 380  തസനികേകേളുലാം
വനിഴെനിഞ്ഞലാം ഡനിറഭാചയ്ലമന്റെയ്  യൂണനിറനിനുകവണനി പുതനിയതഭായനി  സൃഷനിച  6  ഒഴെനിവകേളുലാം
പനി.എസയ്.സനി.ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  47  എന.ലജേ.ഡനി.  ഒഴെനിവകേളുലാം
റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയനിട്ടുണയ് (ആലകേ 433).

കബഡയ് മഭാഫനിയഭാ സലാംഘങ്ങലള അമര്ച ലചേയ്യുനതനിനയ് നടപടനി

111 (2955) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കബഡയ്  മഭാഫനിയകേള  സജേതീവമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതയ്
സർക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പണപനിരനിവനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അക്രമങ്ങള  നടത്തുന  മഭാഫനിയഭാ  സലാംഘങ്ങലള
അമര്ച ലചേയ്യുനതനിനയ് എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് നനിലവനിലുളലതനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  കകേസകേളനില്  കപഭാലതീസകേഭാര്  പ്രതനികേളഭാകുനതയ്  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതയ്  നനിയനനിക്കുനതനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കബഡയ്  മഭാഫനിയകേളനില്നനിനലാം  പണലാം  കേടലമടുക്കുനതയ്  തടയനതനിനു
കവണനി  സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ലകേഭാളപലനിശക്കഭാലരയലാം  അനധനികൃത  ധനകേഭാരല
സഭാപനങ്ങലളയലാം അനധനികൃത ഇടപഭാടുകേഭാലരയലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയലാം നനിയമ വനിരുദ
സഭാമ്പത്തനികേ ഇടപഭാടുകേള ശദയനില്ലപടഭാല് അവരുലട സഭാപനങ്ങളുലാം വതീടുകേളുലാം
ലറയ്ഡയ്  നടത്തനി  കകേസ്സുകേള  രജേനിസര്  ലചേയയ്  ശക്തമഭായ  നനിയമനടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരനികേയലാം ലചേയ്യുന.

(സനി)  ഉണയ്.  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസരുലട  ഇത്തരത്തനിലുള  പ്രവണതകേള
നനിയനനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പരഭാതനി  ലഭനിചഭാല്  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  കേര്ശന  നനിയമ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയലാം വകുപ്പുതല നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ വരുന. 

(ഡനി)  കബഡയ്  മഭാഫനിയകേളനില്  നനിനലാം  ലപഭാതുജേനങ്ങള  പണലാം  കേടലാം  എടുക്കുനതയ്
തടയനതനിനുകവണനി  ചുവലട  കചേര്ക്കുന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സഹകേരണ  സലാംഘലാം
രജേനിസഭാര് സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

• അകപക്ഷനിചയ് പരമഭാവധനി 15 ദനിവസത്തനിനകേലാം വഭായ നല്കേണലാം.

• ഉദഭാരമഭായ വലവസകേളനില് വഭായകേള നല്കേണലാം.

• വനിവനിധതരലാം വഭായകേളുലട പരനിധനി വര്ദനിപനിക്കണലാം.

• സഹകേരണ  സലാംഘലാം/ബഭാങ്കുകേളനിലല  പ്രവര്ത്തന  സമയലാം
ദതീര്ഘനിപനിക്കണലാം.

• ലതരലഞ്ഞടുത്ത സലങ്ങളനില് സണകഡ ബഭാങനിലാംഗയ്  (Sunday
Banking) നടപനിലഭാക്കണലാം.

ചേതീകമനനി തുറന ജേയനിലനിലല കഗഭാമഭാതഭാ പൂജേ

112 (2956) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേതീകമനനിയനിലല  തുറന  ജേയനിലനില്  കഗഭാമഭാത  പൂജേ  നടത്തനിലയന  പരഭാതനിയലട

അടനിസഭാനത്തനില് ജേയനില് സൂപ്രണനിലനതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എവനിലട  നനിനഭാണയ്  പ്രസ്തുത  ജേയനിലനിനയ്  പശുക്കലള  സലാംഭഭാവനയഭായനി

ലഭനിചതയ് ; ജേയനിലനില് പശുക്കലള സലാംഭഭാവനയഭായനി വഭാങ്ങുനതയ് ചേടവനിരുദമഭാകണഭാ;

(സനി)  കഗഭാമഭാത പൂജേയയ് കനതൃതസലാം നല്കേനിയവര് ആലരലഭാമഭാണയ്  ;  ജേയനിലനില്

മതഭാചേഭാര പ്രകേഭാരമുള പൂജേകേള നനികരഭാധനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തനില്  ചേതീകമനനി  തുറന  ജേയനില്  സൂപ്രണയ്
ശതീ.  എ.ജേനി.  സകരഷനിലന  20-3-2017-ലല  ജേനി.ഒ.(ആര്.റനി)  നമ്പര്  635/2017/
ആഭലന്തെരലാം നമ്പര് ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം അകനസഷണ വനികധയമഭായനി സലസന്റെയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കേര്ണ്ണഭാടകേയനിലല  കേഭാമദുകേ  പദതനിയനില്നനിനലാം  2  പശുക്കലളയലാം
ലചേറുവത്തൂര് കറഭാടറനി ക്ലബനില്നനിനലാം  8  പശുക്കലളയമഭാണയ് ചേതീകമനനി തുറന ജേയനില്
സൂപ്രണയ്  സലാംഭഭാവനയഭായനി  സസതീകേരനിചതയ്.  2014-ലല  കകേരള  പ്രനിസണുകേളുലാം
സലാംശുദതീകേരണ സഭാന്മേഭാര്ഗ്ഗതീകേരണ കസവനങ്ങളുലാം (നനിര്വ്വഹണലാം) ചേടങ്ങളനിലല ചേടലാം
252-നു  തഭാലഴെയള  ഉപചേടലാം  (4)  പ്രകേഭാരലാം  വനികശഷഭാവസരങ്ങളനില്  ആഹഭാര
പദഭാര്തങ്ങള തടവകേഭാര്ക്കയ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനഭായനി പുറത്തുളവരനില് നനിനയ്
സസതീകേരനിക്കുവഭാന മഭാത്രകമ സൂപ്രണനിനയ്  അനുമതനി ഉള.  അലഭാത്ത സലാംഭഭാവനകേള
സസതീകേരനിക്കുനതനിനയ് വകുപയ് കമധഭാവനിയലട  അനുമതനി ആവശലമഭാണയ്.

(സനി)  കേര്ണ്ണഭാടകേ  ആസഭാനമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കഹഭാസ  നഗര
ശതീ.  രഭാമചേന്ദ്രപുര  രഭാഘകവന്ദ്ര  ഭഭാരതനി  സസഭാമനികേളുലാം  ശനിഷലനമഭാരുമഭാണയ്
കേര്ണഭാടകേയനിലല കേഭാമദുകേ കപ്രഭാജേകനില് നനിനലാം രണ്ടു പശുക്കലള സലാംഭഭാവനയഭായനി
സസതീകേരനിച  ചേടങ്ങനില്  കനതൃതസലാം  നല്കേനിയതയ്.   2014-ലല  കകേരള  പ്രനിസണുകേളുലാം
സലാംശുദതീകേരണ സഭാന്മേഭാര്ഗ്ഗതീകേരണ കസവനങ്ങളുലാം (നനിര്വ്വഹണലാം) ചേടങ്ങളനിലല ചേടലാം
252  പ്രകേഭാരലാം  നനിശബതയലാം  അചടക്കവലാം  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണയ്  വനിശമ  കവളയനികലഭാ
രഭാത്രനിയനിലല  കലഭാക്കപനിനു  കശഷകമഭാ  സൂപ്രണയ്  കരഖഭാമൂലലാം  നനിശ്ചയനിച  മറയ്  സമയകത്തഭാ
മതപരമഭായ ഉപഭാസന  നടത്തുനതനിനയ്  തടവകേഭാര്ക്കയ്  അനുമതനിയണയ്.  എനഭാല്
ശബഭായമഭാനമഭായ അന്തെരതീക്ഷത്തനില് നടത്തുനതയ് ഗുരുതരമഭായ ചേടലലാംഘനമഭാണയ്. അത്തരലാം
സലാംഭവങ്ങള ശദയനില്ലപടഭാല് ഉചേനിതമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.

കപഭാലതീസയ് വകുപനിലല കകേഭാണഫനിഡനഷലല് അസനിസന്റെയ് തസനികേ

113 (2957) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജേനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസയ്  വകുപനില് കകേഭാണഫനിഡനഷലല്  അസനിസന്റെയ്മഭാരുലട  എത്ര
ഒഴെനിവകേള  നനിലവനിലുലണനയ്  ജേനില,  യൂണനിറയ്,  ഒഴെനിവകേള  ഉണഭായ  തതീയതനി  എനനിവയലട
അടനിസഭാനത്തനില് വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ടനി ഒഴെനിവകേള പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
എത്ര എണ്ണലമനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യുനതനിനയ്  എലന്തെങനിലുലാം  നനിയമ  തടസലാം
നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ; എങനില് ഇതയ് സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യഭാത്ത ഒഴെനിവകേള അടനിയന്തെരമഭായനി
റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

സദഭാചേഭാര ഗുണഭായനിസലാം അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനയ് നടപടനി 

114 (2958) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാചനിയനിലല  മവറനവഡ്രവനില്  ശനിവകസന  നടത്തനിയ  സദഭാചേഭാര
ഗുണഭായനിസലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചയ്  ആര്ലക്കങനിലുലാം  എതനിലര  കകേലസടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് എത്ര പ്രതനികേലള അറസയ് ലചേയ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സദഭാചേഭാര  കപഭാലതീസയ്  ചേമഞള  ഗുണഭായനിസങ്ങള  അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനയ്
എന്തെയ് നടപടനിയഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുളലതനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി) പ്രസ്തുത സലാംഭവവമഭായനി ബന്ധലപടയ് എറണഭാകുളലാം ലസനടല് കപഭാലതീസയ്
കസഷനനില് വക്രലാം നമ്പര്  684/17/u/s 143, 147, 353, 354(A, 308, 506, 149
IPC  പ്രകേഭാരലാം 20 ശനിവകസന പ്രവര്ത്തകേര്ലക്കതനിലര കകേസയ് രജേനിസര് ലചേയനിട്ടുണയ്.
ടനി കകേസനില് 11 പ്രതനികേലള അറസയ് ലചേയയ് കകേഭാടതനിയനില് ഹഭാജേരഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  ആവശലമഭായ
മുനകേരുതല്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുളതഭാണയ്.  ആയതനികലയയ്  ലപഭാതുനനിരത്തുകേള,
പഭാര്ക്കുകേള, കഷഭാപനിലാംഗയ് മഭാളുകേള തുടങ്ങനിയ സലങ്ങളനില് കപഭാലതീസയ് പകടഭാളനിലാംഗയ്
ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുളതുലാം,  മഫനിയനിലുലാം  അലഭാലതയലാം വനനിതഭാ കപഭാലതീസനിലന്റെ അടക്കലാം
സഭാനനിദലലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത
ഇത്തരലാം  പ്രവൃത്തനികേള  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയഭാല്  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  കേര്ശന  നനിയമ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന  എലഭാ  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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പനിങയ് കപഭാലതീസനിലന്റെ കസവനലാം ലമചലപടുത്തഭാന നടപടനി

115 (2959) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജേയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  സ്ത്രതീകേളുലട  സരക്ഷയഭായനി  രൂപതീകേരനിച  പനിങയ്  കപഭാലതീസനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം  വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;  എങനിൽ
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പനിങയ്  കപഭാലതീസനിലന്റെ  കസവനലാം  ലമചലപടുത്തുനതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പനിങയ്  കപഭാലതീസയ്  കേണകടഭാള  റൂമുകേള  അഞയ്  പ്രധഭാന  നഗരങ്ങളനിലുലാം  കേണ്ണൂര്
ജേനിലയനിലുലാം പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  മറ്റു ജേനിലകേളനില് കൂടനി പനിങയ് പകടഭാള ഇഇൗ
വര്ഷലാംതലന ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  സ്ത്രതീകേളുലടയലാം  ലപണകുടനികേളുലടയലാം  കസവനത്തനിനുലാം
സരക്ഷയമഭായനി  പനിങയ്  കപഭാലതീസയ്  പകടഭാള പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.
ഇതനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള വഭാഹനങ്ങള രഭാവനിലല  8  മുതല് രഭാത്രനി  8  വലര പകടഭാളനിലാംഗയ്
നടത്തനി വരുനതുലാം സ്ത്രതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം ഇവരുലട കസവനത്തനിനഭായനി  കടഭാള
ഫ്രതീ  നമ്പര് ആയ  1515-ല്  ബന്ധലപടയ്  ലപഭാലതീസയ്  സഹഭായലാം  ആവശലലപടഭാവനതഭാണയ്.
പനിങയ് കപഭാലതീസനിലന്റെ കസവനങ്ങള കൂടുതല് ലമചലപടുത്തുവഭാന ഉചേനിതവലാം കേഭാലഭാനുസൃതവമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

കപഭാലതീസയ് വകുപനിലന്റെ നവതീകേരണത്തനിനയ് ലചേലവഴെനിച തുകേ

116 (2960) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  കപഭാലതീസയ്
വകുപനിലന്റെ  നവതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  എത്ര  തുകേ  ലചേലവഭായനിട്ടുലണനയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചയ്  നടത്തനിയ  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനികേള
എലന്തെലഭാമഭായനിരുനലവനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  കപഭാലതീസയ്  വകുപനിലന്റെ
നവതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  പ്ലെെഭാനനിലുലാം,  കനഭാണ  പ്ലെെഭാനനിലുമഭായനി  79,50,24,337
രൂപ ലചേലവഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.
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റഭാനനി കകേന്ദ്രമഭാക്കനി കപഭാലതീസയ് സബയ് ഡനിവനിഷണല് ഓഫതീസയ്  ആരലാംഭനിക്കഭാന
നടപടനി

117 (2961) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കപഭാലതീസയ്  സബയ്  ഡനിവനിഷനുകേളുലട  എണ്ണലാം  എത്രയഭാണയ്;
രണനിലധനികേലാം കപഭാലതീസയ് സബയ് ഡനിവനിഷനുകേള ഉള ജേനിലകേള ഏലതഭാലക്കയഭാണയ്;

(ബനി) ശബരനിമല,പമ്പ എനനിവനിടങ്ങളനിൽനനിനലാം ഗവനി ഉളലപലടയള ടൂറനിസയ്
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്നനിനലാം  ജേനങ്ങള  കപഭാലതീസയ്  സബയ്  ഡനിവനിഷന  ഓഫതീസയ്  സലാംബന്ധമഭായ
ആവശലങ്ങളക്കയ് കപഭാകകേണതയ് എത്ര ദൂരലാം സഞരനിചഭാണയ്;

(സനി)  ഇവര്ലക്കലഭാലാം  സഇൗകേരലപ്രദമഭായ  റഭാനനി  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഒരു  പുതനിയ
കപഭാലതീസയ് സബയ് ഡനിവനിഷണല് ഓഫതീസയ് ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത കപഭാലതീസയ് സബയ് ഡനിവനിഷനുകേളുലട എണ്ണലാം 58.

രണനിലധനികേലാം സബയ് ഡനിവനിഷനുകേള ഉള ജേനിലകേള:

തനിരുവനന്തെപുരലാം സനിറനി-4, തനിരുവനന്തെപുരലാം റൂറല് -3, ലകേഭാലലാം സനിറനി-3,
പത്തനലാംതനിട -3, ആലപ്പുഴെ -4, ഇടുക്കനി -3, കകേഭാടയലാം -5, ലകേഭാചനി സനിറനി-
3,  എറണഭാകുളലാം റൂറല് -3,  തൃശ്ശൂര് റൂറല് -3,  പഭാലക്കഭാടയ്  -4,  മലപ്പുറലാം -3,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് റൂറല് -3, കേണ്ണൂര്-4.

രണയ് സബയ് ഡനിവനിഷനുകേള ഉള ജേനിലകേള  :

ലകേഭാലലാം  റൂറല്,  തൃശ്ശൂര്  സനിറനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  സനിറനി,  വയനഭാടയ്,
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്.

(ബനി) ശബരനിമല സനനിധഭാനത്തയ് നനിനലാം 75 കേനികലഭാമതീററുലാം പമ്പയനില്നനിനലാം
70  കേനികലഭാമതീററുലാം ഗവനിയനില് നനിനലാം  105  കേനികലഭാമതീററുലാം സഞരനിചഭാണയ് കപഭാലതീസയ്
സബയ്  ഡനിവനിഷന  സലാംബന്ധമഭായ  ആവശലങ്ങളക്കയ്  പത്തനലാംതനിട  കപഭാലതീസയ്
സബ്ഡനിവനിഷനനില് എത്തനികചരുനതയ്.

(സനി)  റഭാനനി  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  കപഭാലതീസയ്  സബയ്  ഡനിവനിഷണല്  ഓഫതീസയ്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭനിക്കുനമുറയയ്  തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണയ്. 
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കപഭാലതീസയ് കസഷനുകേള ജേനങ്ങലള ഭയചേകേനിതരഭാക്കുന സഭാഹചേരലലാം

ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം

118 (2962) ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മനികഷല് ഷഭാജേനി എന ലപണകുടനിലയ കേഭാണഭാനനില എന പരഭാതനിയമഭായനി

എറണഭാകുളലത്ത  മൂനയ്  കപഭാലതീസയ്  കസഷനുകേളനില്  കേയറനിയനിറങ്ങനിയ  രക്ഷനിതഭാക്കളക്കയ്

കനരനികടണനി വന ദുരനുഭവലാം  സലാംസഭാന കപഭാലതീസനിനയ്  കേളങലാം  ഉണഭാക്കനിയതഭായനി

കേരുതുനകണഭാ;

(ബനി)  കപഭാലതീസയ്  കസഷനുകേള ജേനസഇൗഹൃദമഭാകുനതനിനയ്  പകേരലാം ജേനങ്ങലള

ഭയചേകേനിതരഭാക്കുന സഭാഹചേരലലാം ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനയ് എലന്തെങനിലുലാം പുതനിയ നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  നല്കുന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കപഭാലതീസയ്  അധനികേഭാരനികേള  ശരനിയഭായ

രതീതനിയനില്തലന  നടപനിലഭാക്കുനലവനയ്  ഉറപയ്  വരുത്തുവഭാന  ആവശലമഭായ  തുടര്

നടപടനികേള വകേലക്കഭാളകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മനികഷല് ഷഭാജേനിലയ കേഭാണഭാതഭായനി എന പറഞ്ഞയ് വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ്

കസഷനനില് ലചേനകപഭാള ആവശലമഭായ നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനയ്

ഡബദ്യു.സനി.പനി.ഒ.  ബതീനഭാ  കജേഭാസഫനികനയലാം  ഇകത  പരഭാതനിയമഭായനി  എറണഭാകുളലാം

കനഭാര്ത്തയ് കസഷനനില് ഹഭാജേരഭായകപഭാള പരഭാതനി കകേടയ് ആവശലമഭായ നനിയമ നടപടനി

സസതീകേരനിക്കഭാലത  കൃതലവനികലഭാപലാം  കേഭാണനിച്ചു  എനതനിനയ്  സതീനനിയര്  സനി.പനി.ഒ.

പ്രദതീപനികനയലാം പ്രസ്തുത കപഭാലതീസയ്  കസഷനുകേളനില് നനിനലാം ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേളുലട

ഭഭാഗമഭായനി  സലലാം  മഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനുപുറകമ  മനികഷല്  ഷഭാജേനിലയ  കേഭാണഭാതഭായ

സലാംഭവ സലലാം ഉളലപട  ലസനടല് കപഭാലതീസയ്  കസഷനനില് പരഭാതനി  സസതീകേരനിചയ്

ആവശലമഭായ  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  എങനിലുലാം  തല്സമയലാം  കകേസയ്  രജേനിസര്

ലചേയ്യഭാത്ത  കേഭാരലത്തനിനയ്,  ജേനി.ഡനി.  ചേഭാര്ജനിലുണഭായനിരുന  സതീനനിയര്  സനി.പനി.ഒ.

അബ്ദുള ജേലതീലനിലന അകനസഷണ വനികധയമഭായനി സര്വ്വതീസനില് നനിനലാം സസ യ്ലപന്റെയ്

ലചേയനിട്ടുളതുലാം  ടനിയഭാലനതനിലരയലാം  എസയ്.എചയ്.ഒ.  വനിജേയ  ശങറനിലനതനിലരയലാം  വകുപ്പുതല

നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുളതഭാണയ്. 
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(ബനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാനലത്ത
കപഭാലതീസയ്  കസഷനുകേലള  ജേനസഇൗഹൃദമഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത
എലഭാ കപഭാലതീസയ് കസഷനുകേളനിലുലാം ജേനവമത്രനി കപഭാലതീസയ് പദതനി ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  എലഭാ  കപഭാലതീസയ്  കസഷനുകേളനിലുലാം  സതീനനിയര്  സനിറനിസണ
ലഹല്പയ്  ലഡസ്കയ്,  വനനിതഭാ  ലഹല്പയ്  ലഡസ്കയ്,  പബനികേയ്  റനികലഷനസയ്  ഓഫതീസര് എനനിവ
നനിലവനിലുണയ്.  കൂടഭാലത  കപഭാലതീസയ്  ലപഭാതുജേന  ബന്ധലാം  ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായനി
ആവശലമഭായ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് നല്കേനിവരുനണയ്. 

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കേര്ശനമഭായലാം  പഭാലനിക്കുനതനിനുകവണ
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  വതീഴ്ച വരുത്തുന കപഭാലതീസയ് ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര
കേര്ശന ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

അധനികേഭാര ദുര്വനിനനികയഭാഗലാം നടത്തുന കപഭാലതീസകദലഭാഗസര് 

119 (2963) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേളകക്കസ്സുകേളനില് കുടുക്കനി കപഭാലതീസകേഭാര് നനിരപരഭാധനികേലള ജേയനിലനില്
അടക്കുന പ്രവണത കൂടനി വരുനതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അധനികേഭാര  ദുര്വനിനനികയഭാഗലാം  നടത്തുന  കപഭാലതീസകദലഭാഗസലര
നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം  ശനിക്ഷഭാ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ;
എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം എത്ര കപഭാലതീസയ്
ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ് ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  കപഭാലതീസയ് ഉകദലഭാഗസര് അധനികേഭാര ദുര്വനിനനികയഭാഗലാം നടത്തുനതഭായനി
ശദയനില്ലപടഭാല്  അത്തരക്കഭാര്ലക്കതനിലര  കേര്ശനമഭായ വകുപ്പുതല നടപടനികേളുലാം
മറയ് നനിയമ നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.

(സനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനു  കശഷലാം  ഇതുവലര  249
കപഭാലതീസകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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മഭാധലമ പ്രവര്ത്തകേലര വകേവനിലങ്ങയ് അണനിയനിചവര്ലക്കതനിലര നടപടനി

120 (2964) ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന മനനിസഭയനിലല ഒരു മനനി രഭാജേനിലവകക്കണനിവന കഫഭാണ
സലാംഭഭാഷണലാം  സലാംകപ്രഷണലാം  ലചേയ  കകേസനില്  പ്രതനികേളഭായ  മലാംഗളലാം  ചേഭാനല്
സനി.  ഇ.  ഒ.  ആര്.  അജേനിത്കുമഭാര്,  ജേയചേന്ദ്രന  എനനിവലര  തനിരുവനന്തെപുരലാം
കകേഭാടതനിയനില്  ഹഭാജേരഭാക്കുവഭാന  ലകേഭാണ്ടുവന  കവളയനില്  വകേവനിലങ്ങയ്
അണനിയനിചനിരുകനഭാ;

(ബനി)  ലകേഭാടുലാം  കുറവഭാളനികേളലഭാത്ത ആലരയലാം വനിലങ്ങയ്  വയരുലതന സപ്രതീലാം
കകേഭാടതനിയലട  കേര്ശന  വലവസ  നനിലനനില്ലക്ക  ഈ  മഭാധലമപ്രവര്ത്തകേലര
വകേവനിലങ്ങയ് അണനിയനിചതയ് എന്തെയ് അടനിസഭാനത്തനിലഭായനിരുന; അതനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയതയ് ആരഭാണയ്;

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് കപഭാലതീസനിലന്റെ ഭഭാഗത്തയ് വതീഴ്ച വനനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില്
വകേവനിലങ്ങയ് അണനിയനിക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയവര്ലക്കതനിലര കേര്ശന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി&സനി) ഉത്തരലാം (എ) യലട അടനിസഭാനത്തനില് കചേഭാദലലാം ഉദനിക്കുനനില.

കപഭാലതീസയ് കസഷനുകേള ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുനതനിനയ് നടപടനി

121 (2965) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കപഭാലനിസയ്  കസഷനുകേള  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുനതനിനയ്
സര്ക്കഭാര് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിക്കുനലതനലാം അവയലട നനിലവനിലല
സനിതനിയലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പരനിചേയക്കുറവള ഉകദലഭാഗസര് കസഷന ചുമതല വഹനിക്കുനതുമൂലലാം
പലകപഭാഴുലാം കുറഭാകനസഷണത്തനില് വതീഴ്ചകേള സലാംഭവനിക്കുനതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) കപഭാലതീസയ് രജേനിസര് ലചേയ്യുന കകേസ്സുകേളനില് പ്രതനികേള ശനിക്ഷനിക്കലപടുനവ എത്ര
ഉലണനയ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ;  എങനില് കേഴെനിഞ്ഞ വര്ഷലാം  കപഭാലതീസയ്  രജേനിസര്
ലചേയ കകേസ്സുകേള, ശനിക്ഷ ലഭനിച കകേസ്സുകേള എനനിവയലട എണ്ണലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  വഭാടകേ  ലകേടനിടങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കപഭാലതീസയ്
കസഷനുകേളക്കയ് സസന്തെലാം ലകേടനിടലാം, സനി.സനി.ടനി.വനി. കേലഭാമറകേള സഭാപനിക്കല്, പുതനിയ version
കേമ്പമ്പ്യൂടറുകേള ലഭലമഭാക്കല്,  തസരനിതമഭായനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  സമര്പനിക്കുനതനികലയഭായനി
ഓണവലന  സലാംവനിധഭാനങ്ങള,  ലപ്രഭാജേകറുകേള,  ആളകക്കഭാമതീററുകേള,  കപഭാലതീസനിലന്റെ
സരക്ഷയഭായനി കബഭാഡനി ലപ്രഭാടകതീവയ്  ഗനിയര്  കപഭാലുള സരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങള,  ടഭാഫനികേയ്
ലറഗുകലഷന കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന  കപഭാലതീസയ്  കസഷനുകേളനില്  സതീഡയ്  റഡഭാര്  കപഭാലുള
അതലഭാധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങള  എനനിവ  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത  കപഭാലതീസയ്
കസഷനുകേളനില് ഡനിജേനിറല് ഫനിലാംഗര് പ്രനിന്റെയ് സ്കഭാനറുകേള, ഫര്ണനിചറുകേള, കസഭാഫയ് ലവയറുകേള
എനനിവ വഭാങ്ങുനതനിനുലാം  കസഷനുകേളനില്  അധനികേ  സല  സഇൗകേരലലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  കസഷനുകേള  അലാംഗപരനിമനിത  സഇൗഹൃദമഭാക്കുനതനിനുമുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  2016-ല്  7,18,422  കകേസ്സുകേള  (IPC,  SLL,  Traffic  കകേസ്സുകേള
ഉളലപലട) രജേനിസര് ലചേയനിട്ടുണയ്. ഇതനില് 3,13,906 കകേസ്സുകേളനികന്മേല് ശനിക്ഷ നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

സദഭാചേഭാര ഗുണഭായനിസത്തനിനയ് അറുതനിവരുത്തുവഭാന ശക്തമഭായ നടപടനികേള

122 (2966) ശതീ  .    സണ്ണനി  കജേഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2017 മഭാര്ചയ് 16-നയ് ഒരു സലാംഘലാം നടത്തനിയ ക്രൂരമര്ദ്ദേനത്തനില് അരതീകക്കഭാടയ് രണയ്
യവഭാക്കളക്കയ്  ഗുരുതരഭായനി  പരനിക്കുപറനിയ  സലാംഭവത്തനില്  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര
സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാണയ്; എത്ര കപലര ഇതനിനകേലാം അറസയ് ലചേയ;

(ബനി)  ഇഇൗ  സലാംഭവത്തനില്  കപഭാലതീസയ്  നനിഷനിയമഭായനിരുന  എന  പരഭാതനി
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുവഭാനുലാം  സദഭാചേഭാര
ഗുണഭായനിസത്തനിനയ് അറുതനിവരുത്തുവഭാനുലാം ശക്തമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ടനി സലാംഭവവമഭായനി ബന്ധലപടയ് അരതീകക്കഭാടയ് കപഭാലതീസയ് കസഷന വക്രലാം
നമ്പര് 81/2017 U/S 142, 145, 147, 148, 283, 332, 323, 324, 353, 427, 308
r/w  149  IPC  പ്രകേഭാരലാം  കകേസയ്  രജേനിസര്  ലചേയയ്  അകനസഷണലാം  നടത്തനിവരുന.
ടനി കകേസനില് 4 പ്രതനികേലള ഇതുവലര അറസയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.
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(ബനി) ഇത്തരലാം ആകരഭാപണലാം ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി) ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങള ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുവഭാനുലാം സദഭാചേഭാര ഗുണഭായനിസത്തനിനയ്
എതനിലരയലാം ലപഭാലതീസയ് കേര്ശനമഭായ നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിച്ചുവരുനതയ്.

ലക്കനിടനി കലഭാ-കകേഭാകളജേയ് വനിദലഭാര്തനിലയ മര്ദ്ദേനിച കകേസനിലന്റെ അകനസഷണലാം

123 (2967) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലക്കനിടനി  കലഭാ-കകേഭാകളജേയ്  വനിദലഭാര്തനിയഭായ  ഷഹതീര്  ഷഇൗക്കത്തനിലന
മര്ദ്ദേനിച കകേസനിലന്റെ അകനസഷണലാം ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(ബനി)  ഈ  കകേസനിലല  പ്രതനികേള  ആലരലഭാമഭാണയ്;  ഏലതലഭാലാം  വകുപ്പുകേള
പ്രകേഭാരമഭാണയ് കകേസയ് ചേഭാര്ജയ് ലചേയനിട്ടുളളതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ലക്കനിടനി കലഭാ-കകേഭാകളജേയ് വനിദലഭാര്തനിയഭായ ഷഹതീല് ഷഇൗക്കത്തനിലന
മര്ദ്ദേനിചതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  പഴെയന്നൂര്  കപഭാലതീസയ്  കസഷന വക്രലാം  204/2017  U/S
341, 342, 323, 306(i), 294(b), 365, 384 r/w 34 IPC ആയനി കകേസയ് രജേനിസര്
ലചേയനിട്ടുളതുലാം  ടനി  കകേസയ്  അകനസഷണഭാവസയനിലുമഭാണയ്.  ടനി  കകേസനിലല പ്രതനികേള
ചുവലട പറയന:

(1)  കൃഷ്ണദഭാസയ്,  S/o,  പനി.ലകേ.  ദഭാസയ്,  (2)  സഞനിത്തയ്  ലകേ.വനി.  S/o,
വനിശസനഭാഥന, (3)  സചേനിത്ര, D/o,  ജേയറഭാലാം, (4)  ശതീനനിവഭാസന, S/o,  ബഭാലചേന്ദ്രന,
(5)  വതലകുമഭാര്,  S/o  ശങരനകുടനി  നഭായര്,  (6)  പനി.  സകുമഭാരന,  S/o,
കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണന നഭായര്,  (7) കഗഭാവനിന്ദന കുടനി, S/o. സധഭാകേരന.

കപഭാലതീസയ് ലമഡലനിനുള ലനിസ്റ്റുലാം റനികപഭാര്ട്ടുലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനയ്
വകേമഭാറുനതനിലുണഭായ വതീഴ്ച

124 (2968) ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017  റനിപബനികേയ്  ദനിനത്തനില്  കപഭാലതീസയ്  ലമഡല്  പ്രഖലഭാപനിചകപഭാള
പ്രസ്തുത  ലമഡല്  ലനിസനില്  കകേരളത്തനില്  നനിനളള  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസരുലട
കപരുകേള ഉളലപടനിടനിലഭാലയന വഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  യഥഭാസമയലാം  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  ലനിസ്റ്റുലാം  റനികപഭാര്ട്ടുലാം
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനയ് വകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില് കേഭാരണക്കഭാരഭായ ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കമലനില്  ഇത്തരലാം  വതീഴ്ചകേള  സലാംഭവനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി) വകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.

കപഭാലതീസയ് കമഭാകടഭാര് ടഭാനകസഭാര്ടയ് യൂണനിറയ് കനരനിടുന പ്രശ്നങ്ങലളക്കുറനിച്ചു
പഠനിക്കുനതനിനയ് കേമ്മേനിറനി

125 (2969) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനകപഭാലതീസനില്  8500-ല്പരലാം  വഭാഹനങ്ങള  ഡമ്പ്യൂടനിക്കഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാൾ ലമഭാബനിലനിറനിയലട പ്രധഭാന ഘടകേമഭായ കമഭാകടഭാര് ടഭാനകസഭാര്ടയ്
യൂണനിറനില്, ഒരു ജേനിലയനില് സഭാകങതനികേ കയഭാഗലതയളള ഒരു ഓഫതീസര് കപഭാലുലാം ഇല
എന ഗുരുതരമഭായ അവസ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  കമഖലയനിലല  സഭാമ്പത്തനികേനഷലാം നനികേത്തുനതനിനുലാം
ഈ യൂണനിറയ്  കനരനിടുന പ്രശ്നങ്ങലള സലാംബന്ധനിചയ്  പഠനിക്കുനതനിനുലാം ഒരു മുതനിര്ന
ഉകദലഭാഗസലന ഉളലപടുത്തനി കേമ്മേറനി രൂപതീകേരനിചയ് ആ കേമ്മേനിറനിയലട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുവഭാന അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല. 

സ്കൂള കുടനികേളക്കയ് കനലരയണഭായ വലലാംഗനികേഭാതനിക്രമ കകേസ്സുകേള

126 (2970) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാരനിലനറ കേഭാലയളവനില് സ്കൂള കുടനികേളക്കയ്  കനലരയണഭായ

വലലാംഗനികേഭാതനിക്രമ കകേസ്സുകേളുലട എണ്ണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതങനിലുലാം  കകേസ്സുകേളനില്  പ്രതനികേലള  അറസയ്  ലചേയ്യഭാന  ബഭാക്കനിയകണഭാ;

എങനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  കനലരയണഭാകുന ഇത്തരലാം അതനിക്രമങ്ങള തടയനതനിനയ്

കവണനി പുതുതഭായനി എലന്തെങനിലുലാം പരനിപഭാടനികയഭാ പദതനികയഭാ നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ;

ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

287/2020



178       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  10, 2017

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുനതഭാണയ്. 

നഭാഷണല് ഇനലവസനികഗഷന ഏജേനസനി ഏലറടുത്ത കകേസ്സുകേള എത്ര

127 (2971) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജേയരഭാജേന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2009-ല്  നഭാഷണല്  ഇനലവസനികഗഷന  ഏജേനസനി  (എൻ.ഐ.എ.)
രൂപതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം  ഭതീകേരപ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  കകേരളത്തനിലല
എത്ര കകേസ്സുകേള ഏലറടുത്തനിട്ടുലണനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേരളത്തനിലല എത്ര കകേസ്സുകേള എൻ.ഐ.എ. സസകമധയഭാ ഏലറടുത്തനിട്ടുണയ് ;

(സനി) സലാംസഭാന ഗവണലമന്റെനിലന്റെ അഭലര്തന പ്രകേഭാരലാം എൻ.ഐ.എ. എത്ര
കകേസ്സുകേള ഏലറടുത്തനിട്ടുലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 25 കകേസ്സുകേള ഏലറടുത്തനിട്ടുണയ്.

(ബനി) 7 കകേസ്സുകേള എന.ലഎ.എ. സസകമധയഭാ ഏലറടുത്തനിട്ടുണയ്.

(സനി) 18 കകേസ്സുകേള.

കപഭാലതീസനിലല വനനിതഭാ കസനഭാലാംഗങ്ങളുലട എണ്ണലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനയ്
നടപടനി

128 (2972) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജേയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കപഭാലതീസനിലല  വനനിതഭാ  കസനഭാലാംഗങ്ങളുലട  എണ്ണലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനയ് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് അവയലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സ്ത്രതീ  സരക്ഷക്കഭായനി  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസകേഭാരുലട  കസവനലാം  കൂടുതല്
വനിപുലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കപഭാലതീസയ്  കസഷനുകേളനില്  പരഭാതനിയമഭായനി  ലചേല്ലുന  വനനിതകേളക്കയ്
സഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനയ്  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസകേഭാരുലട  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ&ബനി)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കസനയനില്  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസകേഭാരുലട
അലാംഗബലലാം ഉയര്ത്തുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 380 വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ് കകേഭാണസബനിളമഭാലരയലാം
20 വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ് ഹവതീല്ദഭാര്മഭാലരയലാം ഉളലപടുത്തനി ഒരു വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ്
ബറഭാലനിയന രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം വനിവര സഭാകങതനികേ
വനിദലയനിലധനിഷ്ഠനിതമഭായ  പനിങയ്  കപഭാലതീസയ്  കേണകടഭാള  റൂമുകേള  അഞയ്  പ്രധഭാന
നഗരങ്ങളനിലുലാം  കേണ്ണൂര്  ജേനിലയനിലുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  മറയ്  ജേനിലകേളനില്
കൂടനി പനിങയ് പകടഭാള ഇഇൗ വര്ഷലാംതലന ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണയ്.

(സനി)  കപഭാലതീസയ്  കസഷനുകേളനില്  പരഭാതനിയമഭായനി  ലചേല്ലുന  വനനിതകേളക്കയ്
വനനിതഭാ  കപഭാലതീസകേഭാരുലട  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനഭായനി  ലഹല്പയ്
ലഡസ്കുകേള എലഭാ കപഭാലതീസയ് കസഷനുകേളനിലുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

എറണഭാകുളലാം ജേനിലഭാ കപഭാലതീസയ് റഭാങയ് ലനിസനില് നനിനള നനിയമനങ്ങള

129 (2973) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എറണഭാകുളത്തയ് കപഭാലതീസയ് റഭാങയ് ലനിസയ് നനിലവനില് വനലതനഭാണയ്; ഇഇൗ
ലനിസനില് നനിനലാം നഭാളനിതുവലര എത്ര നനിയമനങ്ങള നടന;

(ബനി)  ഇഇൗ  ലനിസനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  എനയ്  അനവസഭാനനിക്കുലാം  എനയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 2018 വലരയള ഒഴെനിവകേള ഇകപഭാള റനികപഭാര്ടയ് ലചേയഭാല് മഭാത്രകമ
ലടയനിനനിലാംഗനിനു  കശഷലാം  ഒഴെനിവകേള  നനിലവനില്  വരുകമ്പഭാള  കപഭാസയ്  ലചേയ്യുവഭാന
സഭാധനിക്കൂ എനള വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അതനിനഭാൽ  2018  വലരയള  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  അടനിയന്തെരമഭായനി
റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 21-6-2016-നു നനിലവനില് വന ലനിസനില്നനിനലാം  217  കപര്ക്കയ് നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  റഭാങയ്  പടനികേയലട  കേഭാലഭാവധനി  വനിജഭാപനത്തനിലല  വലവസ
പ്രകേഭാരലാം റഭാങയ് പടനികേ നനിലവനില് വരുന തതീയതനി മുതല് ഒരു വര്ഷലാം അലലങനില് ടനി
പടനികേയനില്നനിനലാം  അവസഭാനലാം  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിചവരുലട  പരനിശതീലനലാം
തുടങ്ങുന തതീയതനി മുതല് ഒരു മഭാസലാം വലരയലാം ഏതഭാകണഭാ അവസഭാനലാം വരുനതയ്
അതുവലര ആയനിരനിക്കുലാം.  2018  വലരയള ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യുനതനിനുള
സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിചയ് വരുന.
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നഭാദഭാപുരലാം കുനനിയനില് ശശതീന്ദ്രന മകേന അശസനിന ലഭാലനിലന കപഭാലതീസയ്
ക്രൂരമഭായനി മര്ദ്ദേനിച കകേസയ്

130 (2974) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജേയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നഭാദഭാപുരലാം മണ്ഡലത്തനില് നഭാദഭാപുരലാം കപഭാലതീസയ് കസഷന പരനിധനിയനിലല
പുറകമരനിയനില്  വചയ്  കുനനിയനില്  ശശതീന്ദ്രന  മകേന  അശസനിന  ലഭാലനിലന  കപഭാലതീസയ്
അതനിക്രൂരമഭായനി  മര്ദനിച  കകേസനില്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  എനയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പ്രതനികേളലക്കതനിലര നടപടനി വവകേഭാനുള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പരഭാതനിക്കഭാരന പടനികേജേഭാതനിയനില്ലപട ആളഭായതയ് ലകേഭാണഭാണയ് കകേസയ്
രജേനിസര് ലചേയ്യഭാത്തതയ് എന ആകക്ഷപലാം ശരനിയഭാകണഭാ ?

(ഡനി)  പടനികേജേഭാതനിയനില്ലപട  ആലള  മര്ദ്ദേനിചഭാല്  ഏലതഭാലക്ക  വകുപ്പുകേള
കചേര്ത്തഭാണയ് കകേസയ് രജേനിസര് ലചേയ്യഭാറുളലതനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  അശസനിന  ലഭാല്  S/o.  ശശതീന്ദ്രന  കുനനിയനില്  വതീടനില്  കുനനിങ്ങഭാടയ്
എനയഭാള  നല്കേനിയ  പരഭാതനിയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  അകനസഷണത്തനിനഭായനി
നഭാദഭാപുരലാം  ഡനിലവ.എസയ്.പനി.-ലയ  ചുമതലലപടുത്തുകേയലാം  പ്രസ്തുത  പരഭാതനിലയപറനി
നഭാദഭാപുരലാം  ഡനിവവ.എസയ്.പനി.  നടത്തനിയ  അകനസഷണത്തനില്  27-12-2016-നയ്
പുറകമരനി  കേടത്തനഭാടയ്  രഭാജേഭാസയ്  വഹസ്കൂള  ഗഇൗണനില്  പുറകമരനി  ലഫസയ്  എന
കപരനില് കേഭാര്ണനിവല് നടനയ് വരലവ രഭാത്രനി 11 മണനികയഭാടുകൂടനി ഗഇൗണനില് ബഹളലാം
നടക്കുനണയ്  എന  വനിവരലാം  ലഭനിചതനിലന  തുടര്നയ്  സലലത്തത്തനിയ  കപഭാലതീസയ്
സലാംഘലാം ടനി ഗഇൗണനില് അക്രമഭാസക്തമഭായനി കൂടലാംകൂടനി നനിന ആളുകേകളഭാടയ് പനിരനിഞ
കപഭാകേഭാന  ആവശലലപടനിട്ടുലാം  പനിരനിഞ  കപഭാകേഭാത്തതനിനഭാല്  കൂടുതല്  അനനിഷ
സലാംഭവങ്ങള  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കുനതനിനഭായനി  അക്രമഭാസക്തരഭായനി  കൂടലാംകൂടനി  നനിന
ആളുകേലള  മതനിയഭായ  ബലലാം  പ്രകയഭാഗനിചയ്  പനിരനിചയ്  വനിടുനതനിനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനയ് ലവളനിവഭായനിട്ടുണയ്.   എനഭാല് പരഭാതനിക്കഭാരനഭായ അശസനിനലഭാല്
എനയഭാലള വനികരഭാധലാംവചയ്  കദകഹഭാപദ്രവലാം ഏല്പനിചനിടനില എനലാം കപഭാലതീസയ് ഒഇൗകദലഭാഗനികേ
കൃതലനനിര്വ്വഹണലാം  ലചേയ്യുകേ  മഭാത്രകമ  ഉണഭായനിട്ടുള  എനലാം  അകനസഷണത്തനില്
ലവളനിവഭായനിട്ടുണയ്.

(സനി) ശരനിയല.

(ഡനി)  പടനികേജേഭാതനിയനില്ലപട  ആളുകേലള മര്ദ്ദേനിചതഭായ സലാംഭവങ്ങളനില് ലചേയ
കുറങ്ങള അനുസരനിച്ചുള ബന്ധലപട വകുപ്പുകേള കൂടഭാലത പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗങ്ങളലക്കതനിലരയള (അതനിക്രമങ്ങള തടയല്) നനിയമപ്രകേഭാരവമഭാണയ് കകേസയ്
രജേനിസര് ലചേയ്യുനതയ്.
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നഭാദഭാപുരലാം മണ്ഡലത്തനില് ആര്.എസയ്.എസയ്.-ലന്റെ ആയധപരനിശതീലനലാം

131  (2975) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജേയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നഭാദഭാപുരലാം മണ്ഡലത്തനില് ആര്.എസയ്.എസയ് ആയധപരനിശതീലനലാം നല്കേനി
വരുനതഭായനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില് വനനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  സമഭാനമഭായനി  മതത്തനിലനറ  കപരനില്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  മറഭാലരങനിലുലാം
മണ്ഡലത്തനില് ആയധപരനിശതീലനലാം നടത്തനി വരുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഇത്തരത്തനില്  കേഭായനികേ-ആയധ  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിചവരുലട
സഭാമൂഹനികേ ബന്ധങ്ങള നനിരതീക്ഷനിചയ് വരുനകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി) 2011-ലല കകേരളഭാ കപഭാലതീസയ് ആകനിലല വകുപയ്  73  പ്രകേഭാരലാം കേഭായനികേ
പരനിശതീലനത്തനിനയ്  നനിയനണങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കേഭായനികേ-ആയധ  പരനിശതീലനലാം
ലഭനിചവരുലടയലാം  സലാംഘടനകേളുലടയലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംസഭാന  രഹസല  കപഭാലതീസലാം,
ജേനിലഭാ  കപഭാലതീസലാം  നനിരന്തെരലാം  നനിരതീക്ഷനിച്ചുവരുന.  സഭാമൂഹല  സരക്ഷയയ്  ഭതീഷണനിയഭാകുന
സഭാഹചേരലലാം  ഉണഭായഭാല്  അവര്ലക്കതനിലര  കേര്ശനമഭായ  നനിയമ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.

തലസഭാനലാം കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ് ലഹരനി മരുനയ് മഭാഫനിയകേള  നടത്തുന 
പ്രവര്ത്തനലാം

132 (2976) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലസഭാനലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  ലഹരനി  മരുനയ്  മഭാഫനിയകേള  നടത്തുന
പ്രവര്ത്തനലാം സലാംബന്ധനിചയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ലഹരനിമരുനയ് വനില്പനയലാം കമഭാഷണവലാം തടയനതനിനഭായനി തലസഭാനലാം
കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  ലസഷലല്  ഓപകറഷനസയ്  ഗ്രൂപയ്  സജതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതുസലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  പ്രഭാരലാംഭനടപടനി  എന  നനിലയനില്  ഷഭാകഡഭാ  കപഭാലതീസനിലന
ശക്തനിലപടുത്തുവഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉലണങനില്  അതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  തലസഭാനലാം കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  ലഹരനി മരുനയ്  മഭാഫനിയകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിടനില.  എനഭാല്  ലഹരനിവസ്തുക്കളുലട  വനിപണനവലാം  വലഭാപനവലാം
തടയനതനികലയഭായനി  ലറയ്ഡുകേളുലാം പരനികശഭാധനകേളുലാം നടത്തനി കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര
നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുനണയ്.

(ബനി)  ലഹരനി പദഭാര്തങ്ങളുലട വനില്പനയലാം ഉപകയഭാഗവലാം തടയനതനിനഭായനി
തനിരുവനന്തെപുരലാം  നഗരത്തനിലല  കപഭാലതീസയ്  അസനി.  കേമ്മേതീഷണര്,  നഭാര്കക്കഭാടനികേയ്
ലസലനിലന്റെ കേതീഴെനില് 2 സബയ് ഇനലസകര്മഭാരുലട കനതൃതസത്തനില് നഗരത്തനിലല എലഭാ
കപഭാലതീസയ് കസഷനുകേളനില്നനിനലാം രണയ് കപഭാലതീസയ് ഉകദലഭാഗസലര ഉളലപടുത്തനി ലസഷലല്
ഓപകറഷന  ഗ്രൂപയ്  സജതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ  ഗ്രൂപനിലല  അലാംഗങ്ങള  കസഷനതനിര്ത്തനിയനില്
ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങള  വനില്പന  നടത്തുനവലരയലാം,  വനില്പന  നടത്തുന  സലങ്ങളുലാം,
ഉപകയഭാഗനിക്കുനവകരയലാം  പറനിയള  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചയ്  കപഭാലതീസയ്  കസഷന
മുകഖനയലാം  നഭാര്കക്കഭാടനികേയ്  ലസല്  മുകഖനയലാം  ലറയ്ഡുകേള  നടത്തനി
കുറവഭാളനിളലക്കതനിലര  NDPS  Act  പ്രകേഭാരമുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.
കമഭാഷണലാം  തടയനതനിനഭായനി  ഷഭാകഡഭാ  കപഭാലതീസനിലന്റെ കസവനവലാം,  എലഭാ  കപഭാലതീസയ്
കസഷനുകേളനിലുലാം വനറയ് പകടഭാളനിലാംഗയ് എനനിവയലാം നടത്തനി വരുനണയ്.

(സനി) സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) ഉണയ്.  ലറയനില്കവ കസഷനുകേള, ബസയ് കസഭാപ്പുകേള അനല സലാംസഭാന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  തഭാമസനിക്കുന  സലങ്ങള  എനനിവ  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  ഷഭാകഡഭാ
കപഭാലതീസനിലന  വനിനലസനിപനിചയ്  ശക്തമഭായ നനിരതീക്ഷണങ്ങള  നടത്തനി  കുറകൃതലങ്ങള
കേലണത്തുവഭാനുലാം അവ തടയവഭാനുലാം ഉള നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിച്ചുവരുനതയ്.

മൂനഭാറനില് ടഭാഫനികേയ് കബഭാക്കയ്

133  (T*2977)  ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  മൂനഭാറനില്  വനികനഭാദ  സഞഭാരനികേളുലട
തനിരക്കുമൂലലാം അനുഭവലപടുന ടഭാഫനികേയ്  കബഭാക്കുകേള പരനിഹരനിക്കഭാന എലന്തെങനിലുലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിചനിരനിക്കുനലതനയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങനില് ആവശലമഭായ നടപടനി ഉടന സസതീകേരനിചയ്  ടഭാഫനികേയ്  കബഭാക്കുകേളക്കയ്
പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുകമഭാലയനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി) നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

പുതനിയ  പഭാലങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുളതുലാം  തനിരക്കുള  സമയങ്ങളനില്  വണകവ
സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയലാം  പ്രധഭാനലപട  കറഭാഡുകേളനില്  ഡനിവവഡറുകേള
സഭാപനിച്ചുലാം  അനധനികൃത  പഭാര്ക്കനിലാംഗനിനയ്  എതനിലര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുലാം
കപഭാലതീസനിലനയലാം  കഹഭാലാംഗഭാര്ഡുകേകളയലാം  ടഭാഫനികേയ്  നനിയനണത്തനിനഭായനി
നനികയഭാഗനിചയ് ഗതഭാഗതക്കുരുക്കയ് നനിയനനിച്ചുവരുന.

രഭാഷ്ട്രതീയ ലകേഭാലപഭാതകേങ്ങള

134 (2978) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേഭാര്ജേയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന കശഷലാം സലാംസഭാനത്തയ് രഭാഷ്ട്രതീയ
ലകേഭാലപഭാതകേങ്ങളനില്  മരനിച  ആളുകേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  (കപരുലാം  അഡ്രസ്സുലാം
സഹനിതലാം) ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതു  പ്രകേഭാരലാം  എത്ര  കകേസകേള  നനിലവനില്  ഉലണനയ്  ജേനില  തനിരനിചയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിലല വഭാദനികേളുലാം പ്രതനികേളുലാം ആലരലഭാമഭാലണനയ് അഡ്രസയ് സഹനിതലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) 12 കപര് ലകേഭാല ലചേയ്യലപടനിട്ടുണയ്. 11 കകേസകേള നനിലവനിലുണയ്.

ജേനില കകേസകേളുലട എണ്ണലാം

ലകേഭാലലാം - 1

കകേഭാടയലാം - 1

പഭാലക്കഭാടയ് - 1

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് - 2

കേണ്ണൂര് - 6

(വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന).*

*  വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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അക്രമസമരലാം നടത്തുനവര്ലക്കതനിലര കേര്ശന നടപടനി

135 (2979) ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുനപനിളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതഭാടുപുഴെ  നമ്പ്യൂമഭാനസയ്  കകേഭാകളജേനില്  എസയ്.എഫയ്.ഐ.  പ്രവര്ത്തകേര്
നടത്തനിയ  ഉപകരഭാധലാം  അക്രമഭാസക്തതമഭാവകേയലാം  പ്രനിനസനിപലനിലന്റെ  ഓഫതീസയ്  റൂലാം
അടനിച്ചുതകേര്ക്കുകേയലാം ലചേയ സലാംഭവത്തനില് എത്ര കപര്ലക്കതനിലര കകേസയ് രജേനിസര്
ലചേയ; എത്രകപലര അറസയ് ലചേയ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന  കശഷലാം  എത്ര  സസഭാശയ
വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള  ഇടതുപക്ഷ  വനിദലഭാര്തനി  സലാംഘടനയനില്ലപടവരുലാം,
ഇടതുപക്ഷ യവജേനസലാംഘടനയനില്ലപടവരുലാം അടനിച്ചുതകേര്ത്തനിട്ടുണയ്;  അക്രമനികേളലക്കതനിലര
എന്തെയ് നടപടനിയഭാണയ് വകേലക്കഭാണനിട്ടുളതയ്;

(സനി)  അക്രമസമരലാം നടത്തുനവര്ലക്കതനിലര കേര്ശന നടപടനി വകേലക്കഭാളനതനിനുലാം,
അവലര നനിയമത്തനിനയ് മുനനില് ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലതഭാടുപുഴെ കപഭാലതീസയ് കസഷന വക്രലാം നമ്പര് 681/2017 u/s 143, 147,
451, 506(1), 342, 427 r/w 149 IPC ആയനി കേണഭാലറനിയഭാവന 30 കപര്ലക്കതനിലര കകേസയ്
രജേനിസര് ലചേയ്യുകേയലാം 3 കപലര അറസയ് ലചേയ്യുകേയലാം ലചേയ.

(ബനി)  6  സസഭാശയ വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനില് സമരകത്തഭാടനുബന്ധനിചയ്
സലാംഘര്ഷലാം  ഉണഭായതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  8  കകേസ്സുകേള
രജേനിസര് ലചേയ്യുകേയലാം 33 കപലര അറസ്റ്റു ലചേയ്യുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ജേനഭാധനിപതലപരമഭായ സമരങ്ങലള അലാംഗതീകേരനിച്ചുലകേഭാണ്ടുതലന അക്രമ
സലാംഭവങ്ങളലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കസഷന ഹഇൗസയ് ഓഫതീസര്മഭാരുലട ചുമതല ഇനലസകര് റഭാങനികലക്കയ്
ഉയര്ത്തുന നടപടനി

136 (2980) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കപഭാലതീസയ്  കസഷനുകേളനില്  കസഷന  ഹഇൗസയ്
ഓഫതീസര്മഭാരുലട  ചുമതല  സബയ്  ഇനലസകര്  എനതനിനു  പകേരലാം  ഇനലസകര്
റഭാങനികലക്കയ് ഉയര്ത്തണലമന ആവശലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) എങനില് ഇതനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിക്കുനലതനയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കസഷന  ഹഇൗസയ്  ഓഫതീസര്  തസനികേ  ഇനലസകര്  റഭാങനികലക്കയ്
ഉയര്ത്തുന മുറയയ് ക്രമസമഭാധഭാനലാം, കുറഭാകനസഷണലാം എനനിവ പ്രകതലകേ വനിഭഭാഗമഭായനി
തനിരനിചയ് സബയ് ഇനലസകര്മഭാരുലട ചുമതലയനിലഭാക്കുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കസഷന  വററര്,  പനി.ആര്.ഒ.  എനതീ  തസനികേകേള  എസയ്.ലഎ.  റഭാങനികലക്കയ്
ഉയര്ത്തുനതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി&സനി) ഇഇൗ വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സജേതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(ഡനി) ഇഇൗ വനിഷയലാം നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

ഓപകറഷന കുകബര

137 (2981) ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുനപനിളനി :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  വനിജേയകേരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  ഓപകറഷന
കുകബര  നനിലവനിലുകണഭാ;  എങനില്  വടനിപലനിശയയ്  പണലാം  ലകേഭാടുക്കുന  എത്ര
സഭാപനങ്ങളക്കുലാം,  വലക്തനികേളക്കുലമതനിലര  കേഴെനിഞ്ഞ  പതനിലനഭാനയ്  മഭാസത്തനിനനിടയനില്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുലവനലാം എത്ര കപലര അറസയ് ലചേയലവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ്  എത്ര സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  വലക്തനികേളക്കുലമതനിലര
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുലവനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തൃശ്ശൂര്  ജേനിലയനിലല  എരുമലപടനിയനില്  സകരഷയ്  കുമഭാറുലാം  കുടുലാംബവലാം
ആത്മഹതല ലചേയ സലാംഭവലാം കബഡയ് മഭാഫനിയയലട ഭതീഷണനി മൂലമഭാകണഭാ;  എങനില്
കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സമതീപകേഭാലത്തയ്  സലാംസഭാനത്തുണഭായ  കൂട  ആത്മഹതലകേള  കബഡയ്
മഭാഫനിയയലട ഭതീഷണനിമൂലലാം ആലണന വസ്തുത പരനിഗണനിചയ് ഇത്തരക്കഭാര്ലക്കതനിലര
കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനിലുണയ്.  വടനിപലനിശയയ്  പണലാം  കേടലാം  ലകേഭാടുക്കുന  8  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം,
161  വലക്തനികേളക്കുലമതനിലര  കേഴെനിഞ്ഞ  11  മഭാസത്തനിനനിടയനില്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകേയലാം, 90 കപലര അറസ്റ്റു ലചേയ്യുകേയലാം ലചേയ.

(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ്  210  സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലരയലാം,  3938
വലക്തനികേളലക്കതനിലരയലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു.

(സനി)  പ്രസസ്തുത വനിഷയലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  എരുമലപടനി  കപഭാലതീസയ്  കസഷനനില്
വക്രലാം  268/17/u/s  302,  307,  r/w  34  IPC  ആയനി  കകേസയ്  രജേനിസര്  ലചേയയ്
അകനസഷണലാം നടനവരനികേയഭാണയ്.

(ഡനി) ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങള ഉണഭായഭാല് കകേസയ് രജേനിസര് ലചേയയ് അകനസഷണലാം
നടത്തനി  ഉത്തരവഭാദനികേളഭാകുനവര്ലക്കതനിലര  കേര്ശന  നനിയമ  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുനണയ്.  

ലകേഭായനിലഭാണനി കപഭാലതീസയ് കസഷന കകേഭാമ്പഇൗണനില് പനിടനിചനിടനിരനിക്കുന
വഭാഹനങ്ങള

138 (2982) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  കപഭാലതീസയ്  കസഷന  കകേഭാമ്പഇൗണനിലുലാം  ടഭാഫനിക്കയ്  കപഭാലതീസയ്
കസഷന കകേഭാമ്പഇൗണനിലുലാം വനിവനിധ കകേസകേളനില് കേസഡനിയനിലുളതുലാം പനിടനിചനിടനിരനിക്കുനതുമഭായ
എത്ര  വഭാഹനങ്ങള  ഉണയ്  എനലാം  ഇവ  ഓകരഭാനലാം  എത്ര  കേഭാലമഭായനി  കേസഡനി
യനിലുളതഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അഞയ് വര്ഷവലാം അതനില് കൂടുതലുലാം കേഭാലമഭായനി കപഭാലതീസയ് കസഷനനില്
പനിടനിചനിടനിരനിക്കുന വഭാഹനങ്ങള എത്രയണയ്;

(സനി)  ഈ  കസഷനുകേളനില്,  തുരുലമ്പടുത്തയ്  നശനിച്ചുകപഭായനിട്ടുള  അകനകേലാം
വഭാഹനങ്ങളുലട അവശനിഷങ്ങള അടനിഞകൂടനിക്കനിടക്കുനതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇതയ് നതീക്കലാംലചേയയ് കസഷന പരനിസരലാം വൃത്തനിയലാം ലവടനിപ്പുമുളതഭായനി സൂക്ഷനിക്കഭാന
എന്തെയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം എനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  കപഭാലതീസയ്  കസഷന  കകേഭാമ്പഇൗണനിലുലാം  ലകേഭായനിലഭാണനി
ടഭാഫനികേയ്  യൂണനിറനിലുമഭായനി  വനിവനിധ  കകേസകേളുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  പനിടനിലചടുത്ത  91
വഭാഹനങ്ങള സൂക്ഷനിച്ചു വരുനണയ്.  2009 വര്ഷലാം മുതലുള വഭാഹനങ്ങള ഇങ്ങലന
സൂക്ഷനിച്ചു വരുനണയ്.
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(ബനി) 14.

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  വഭാഹനങ്ങള  നതീക്കലാം  ലചേയയ്  ലകേഭായനിലഭാണനി
അരനിക്കുളത്തുള  ഡനിസനികയ്  ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴനില്  (എ.ആര്.  കേലഭാമ്പയ്)  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനയ്
സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുണയ്.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് സസകദശനി മകഞഷനിലന്റെ ദുരൂഹ മരണവമഭായനി ബന്ധലപട
അകനസഷണലാം

139 (2983) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ഉദുമ  പഞഭായത്തയ്  മുദനിയക്കഭാല്  സസകദശനി  മകഞഷയ്
വയനഭാടയ് വവത്തനിരനിയനിലല വവത്തനിരനി വനികലജേയ് ലക്ഷസറനി സഭാ റനികസഭാര്ടനില് 18-7-2015-ല്
ദുരൂഹസഭാഹചേരലത്തനില് മരണലപട സലാംഭവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) മരണലാം സലാംബന്ധനിചയ് അകനസഷണലാം ആവശലലപടയ് പകരതലന്റെ അമ്മേയലാം
മകഞഷയ്  ആക്ഷന  കേമ്മേനിറനി  കേണവതീനറുലാം  തനനിട്ടുള  ഹര്ജേനിയനില്  എലന്തെങനിലുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കകേസയ്  ആരഭാണയ്  അകനസഷനിക്കുനലതനലാം  അകനസഷണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  മരണലപട  മകഞഷനിലന്റെ  അമ്മേയലാം  ആക്ഷന  കേമ്മേനിറനി  കേണവതീനറുലാം
സമര്പനിച  പരഭാതനിയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  വയനഭാടയ്  ജേനിലഭാ  വക്രലാംബഭാഞനിലന
അകനസഷണലാം നടത്തുവഭാന ചുതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതു സലാംബന്ധനിചയ് വവത്തനിരനി
കപഭാലതീസയ്  കസഷന  വക്രലാം  നമ്പര്  333/2015  u/s  174  CrPC  പ്രകേഭാരലാം  കകേസയ്
രജേനിസര് ലചേയനിട്ടുണയ്.

(സനി) ജേനിലഭാ വക്രലാംബഭാഞയ് ഡനിവവ.എസയ്.പനി. അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന.
മകഞഷനിലന്റെ അമ്മേ ടനി കകേസനിലന്റെ അകനസഷണലാം സനി.ബനി.സനി.ലഎ.ഡനി.-ക്കയ് വകേമഭാറണലമനയ്
ആവശലലപടയ്  ബഹു.വഹകക്കഭാടതനി  മുമ്പഭാലകേ  സമര്പനിച  W.P(C)  No.  39209/15-കന്മേല്
തതീര്പയ്  കേല്പനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  അകനസഷണത്തനിലന്റെ  അന്തെനിമ  റനികപഭാര്ടയ്  ബന്ധലപട
കകേഭാടതനി മുമ്പഭാലകേ സമര്പനിചനിടനില.



188       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  10, 2017

കസവനങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി ലഭലമഭാക്കഭാത്ത കപഭാലതീസയ്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കുകമല് പനിഴെ

140 (2984) ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കസവനങ്ങള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ലഭലമഭാക്കഭാത്ത  കപഭാലതീസയ്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കുകമല് പനിഴെ ചുമത്തണലമനള കകേന്ദ്ര ആഭലന്തെര മനഭാലയത്തനിനയ്
കേതീഴെനിലുള ബമ്പ്യൂകറഭാ ഓഫയ് കപഭാലതീസയ് റനിസര്ചയ് ആന്റെയ് ലഡവലപ്ലമന്റെനിലന്റെ ശനിപഭാര്ശ
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാനഭാണയ്  സമയപരനിധനിയലാം പനിഴെയലാം
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളതയ്;

(സനി)  ഈ  ശനിപഭാര്ശ  നടപനിലഭാക്കുനതനിലനക്കുറനിചയ്  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങനില് അടനിയന്തെരമഭായനി ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  -സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

സ്കൂളുകേളനിലല എസയ്.പനി.സനി.-ക്കയ് ഗഭാന്റെയ് അനുവദനിക്കുനതനിലല കേഭാലതഭാമസലാം

141 (2985) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂളുകേളനിലല  എസയ്.പനി.സനി.-ക്കയ്  ഗഭാന്റെയ്  അനുവദനിക്കുനതനില്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  എവനിലടലയലഭാമഭാലണനയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിലചനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഴെനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം (2016-17) രണയ് ഗഡുക്കളഭായനിടഭാണയ് എസയ്.പനി.സനി.
പദതനിക്കുള  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചതയ്.  പദതനി  വനിഹനിതലാം  കപഭാലതീസയ്  നവതീകേരണ
പദതനിയനില് പ്ലെെഭാന വനിഹനിതമഭായനിടഭാണയ്  സര്ക്കഭാര് അനുവദനിക്കുനതയ്.   നനിലവനില്
SPC-ക്കുള മുഴുവന തുകേയലാം (10.7 കകേഭാടനി രൂപ) അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി വനിലയനിരുത്തനി അടനിയന്തെരമഭായനി
അനുവദനികക്കണ  തുകേ  5  കകേഭാടനി  ആദല  ഗഡുവഭായലാം  തുടര്നയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലന്റെ
അന്തെലത്തനില് അടുത്ത ഗഡുവഭായനി 5.7 കകേഭാടനി രൂപയലാം അനുവദനിക്കുകേയണഭായനി.  ടനി
തുകേ സ്കൂളുകേളനില് കേഭാലതഭാമസലാം ഇലഭാലത വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനുള നനിര്കദ്ദേശവലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

സര്ക്കഭാര് ലവബ് വസറ്റുകേളുലട സരക്ഷ ഉറപഭാക്കഭാന കേര്മ്മേ പദതനി

142 (2986) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ മഭാസര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലതലസ  രതീതനിയനിലുള  വസബര്കുറകൃതലങ്ങള  വര്ദനിച്ചുവരുന
സഭാഹചേരലത്തനില് സര്ക്കഭാര് ലവബ്വസറ്റുകേളുലട സരക്ഷ ഉറപഭാക്കഭാന എലന്തെലഭാലാം
കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളലതനയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എ.റനി.എലാം.  കേവര്ചകേള  സലാംസഭാനത്തയ്  വലഭാപകേമഭാകുനതനിലന്റെ  കേഭാരണങ്ങള
സര്ക്കഭാര് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കസറയ് ഡഭാറഭാ ലസന്റെറനിലന്റെ നനിര്കദ്ദേശ പ്രകേഭാരലാം (CERT)  കകേരളയലട ലസകേമ്പ്യൂരനിറനി
ഓഡനിറയ്  നടത്തനിയതനിനുകശഷമഭാണയ്  കകേരള  കപഭാലതീസയ്  ലവബ്വസറ്റുകേള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഡഭാറഭാ ലസന്റെറുകേളനില് കഹഭാസയ് ലചേയനിരനിക്കുനതയ്.  ഡഭാറഭാ ലസന്റെര് നല്കേനിയനിട്ടുള
എലഭാ  ലസകേമ്പ്യൂരനിറനിയലാം  കകേരളഭാ  കപഭാലതീസയ്  ലവബ്വസറ്റുകേളക്കുലാം  ലഭലമഭാണയ്.
ലവബ്വസറ്റുകേള  ഡഭാറഭാ  ലസന്റെര്  2-ല്  കഹഭാസയ്  ലചേയ്യുനതനിനു  മുകനഭാടനിയഭായനി
സരക്ഷ  ഓഡനിറയ്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കുകേയലാം  സരക്ഷഭാ  പഭാളനിചകേള  കേണ്ടുപനിടനിചയ്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
സമര്പനിക്കുകേയലാം  ലചേയവരുന.  ലവബ്വസറനിലല  ലതറഭായ  സനിസലാം  കകേഭാണഫനിഗകറഷന,
കസഭാഫയ് ലവയര്  വവകേലലങ്ങള,  സരക്ഷഭാ  ബലഹതീനത,  ലവബയ്  ആപ്ലെെനികക്കഷന
കുറവകേള എനനിവ ഉളലപലടയള സരക്ഷഭാ പ്രശ്നങ്ങള സരക്ഷ ഓഡനിറയ് നടത്തുകേ
വഴെനി  കേലണത്തുവഭാന  സഭാധനിക്കുന.  ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്  ലസര്ടയ്-ലകേ സഭാകങതനികേ
ശനിപഭാര്ശകേളുലാം  ഉപകദശങ്ങളുലാം  നല്കുന.  സരക്ഷഭാ  ക്ലനിയറനസയ്  സര്ടനിഫനിക്കറയ്
ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുള ലവബ്വസറ്റുകേളക്കയ്  മഭാത്രമഭാണയ്  ഡഭാറ  ലസന്റെറനില് കഹഭാസയ്
ലചേയ്യഭാന അനുവദനിക്കഭാറുളതയ്. 

ഡഭാറഭാ  ലസന്റെര്  I-ല്  കഹഭാസയ്  ലചേയനിരനിക്കുന  ലവബ്വസറ്റുകേളുലട  സരക്ഷ
ഉറപ്പു വരുത്തുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കസഭാഫയ് ലവയര്/ പ്ലെെഭാറ്റുകഫഭാമുകേളുലട കപഭാരഭായകേള
മനസനിലഭാക്കനി സരക്ഷഭാ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.
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(ബനി)  സസഭാഭഭാവനികേമഭായനി  ഉണഭാകുന  കേവര്ചഭാ  ശമങ്ങളഭാണയ്  എ.റനി.എലാം.
കേഇൗണറുകേളനില്  ഉണഭാകുനതയ്.  വലഭാപകേമഭാകുന  എനയ്  ശദയനില്ലപടനിടനില.  കപഭാലതീസയ്
എ.റനി.എലാം.  കേവര്ച തടയനതനിനയ്  ശക്തമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുനണയ്.
എ.റനി.എലാം.  ലസന്റെറുകേളനില്  സനി.സനി.റനി.വനി.  കേലഭാമറകേള  സഭാപനിക്കഭാനുലാം  സരക്ഷഭാ
ജേതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കഭാനുലാം ബഭാങയ് അധനികേഭാരനികേളക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
ഇതനിനുപുറകമ  എ.റനി.എലാം.  ലസന്റെറുകേള  ഇരനിക്കുന  സലങ്ങളനില്  കപഭാലതീസയ്
പകടഭാളനിലാംഗയ് ശക്തനിലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് റനിയഭാസയ് മഇൗലവനി ലകേഭാലകക്കസയ്

143 (2987) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  20-3-2017-നയ്  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  നടന റനിയഭാസയ്  മഇൗലവനി  ലകേഭാലപഭാത
കേത്തനിനു പനിനനില് ഗൂഢഭാകലഭാചേന നടനനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഏതയ്  തരത്തനിലുള  ഗൂഢഭാകലഭാചേനയഭാണയ്  നടനലതനലാം
ആലരലഭാമഭാണയ് ഗൂഢഭാകലഭാചേനയനില് പലങടുത്തലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഗൂഢഭാകലഭാചേനയയ്  കകേലസടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഗൂഢഭാകലഭാചേനയനില്  പലങടുത്തവലര
അറസയ് ലചേയനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  20-3-2017-നയ്  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  നടന റനിയഭാസയ്  മഇൗലവനി  ലകേഭാലപഭാതകേലാം
സലാംബന്ധനിച  കകേസയ്  അകനസഷണഭാവസയനിലഭാണയ്.  കകേസകനസഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്
മഭാത്രകമ കകേസനില് ഉളലപടനിട്ടുള എലഭാ കേഭാരലങ്ങളുലാം ലവളനിവഭാകുകേയള.

(സനി) ഗൂഢഭാകലഭാചേനയയ് കകേലസടുത്തനിടനില.

സ്റ്റുഡന്റെയ് കപഭാലതീസയ് കകേഡറയ് പദതനി

144 (2988) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സ്റ്റുഡന്റെയ് കപഭാലതീസയ് കകേഡറയ് പദതനിയലട ലക്ഷലങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതുലകേഭാണയ് ഈ ലക്ഷലങ്ങള വകേവരനിക്കുനതഭായനി
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില് എത്ര സ്കൂളുകേളനില് ഈ പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുലണനലാം അവ ഏലതലഭാമഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സ്റ്റുഡന്റെയ്  കപഭാലതീസയ്  കകേഡറയ്  പദതനിയലട  ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

1. നനിയമലത്ത  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയലാം  അനുസരനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന
ഒരു സമൂഹലത്ത സൃഷനിക്കുകേ.

2. വനിദലഭാര്തനികേളനില്  പഇൗരകബഭാധലാം,  സമതസ  കബഭാധലാം,  മകതതര
വതീക്ഷണലാം,  അകനസഷണതസര,  നനിരതീക്ഷണപഭാടവലാം,  കനതൃതസകശഷനി,
സഭാഹസനികേ മകനഭാഭഭാവലാം തുടങ്ങനിയ മൂലലങ്ങള വളര്ത്തുകേ.

3. വനിദലഭാര്തനികേളനില്  സഭാമൂഹല  പ്രതനിബദതയലാം  കസവന  സനദതയലാം
സഹജേതീവനി കസ്നേഹവലാം വളര്ത്തുകേ.

4. സഭാമൂഹനികേ  തനിനമകേളഭായ  തതീവ്രവഭാദലാം,  വനിഘടനവഭാദലാം,  വര്ഗ്ഗതീയത,
ജേഭാതതീയത,  ലഹരനിഭമലാം  തുടങ്ങനിയവയതനിലര  പ്രതനികേരനിക്കഭാനുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനുലാം വനിദലഭാര്തനികേലള സജരഭാക്കുകേ.

5. ആഭലന്തെര  സരക്ഷ,  കുറകൃതല  നനിവഭാരണലാം,  ക്രമസമഭാധഭാന
പഭാലനലാം,  ഗതഭാഗത നനിയനണലാം, സഭാമൂഹല കസവനലാം തുടങ്ങനിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് കപഭാലതീസയ് കസനകയഭാലടഭാപലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനയ്
വനിദലഭാര്തനികേലള പ്രഭാപരഭാക്കുകേ.

6. എന.സനി.സനി.,  എന.എസയ്.എസയ്.  തുടങ്ങനിയ  സനദ  സലാംഘടനകേലള

കപഭാലല സ്റ്റുഡന്റെയ് കപഭാലതീസയ് കകേഡറനിലന ഒരു സസതന സഭാമൂഹല

കസവന വനിഭഭാഗമഭായനി വളര്ത്തുകേ.

7. വനിദലഭാര്തനികേളനില്  പ്രകൃതനി  കസ്നേഹലാം,പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണ

കബഭാധലാം,   പ്രകൃതനി  ദുരന്തെങ്ങളലക്കതനിലര  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനുള

സനദത എനനിവ  വളര്ത്തനിലയടുക്കുകേ.

8. സഭാമൂഹലപ്രശ്നങ്ങളനില് ഇടലപടഭാനുലാം ദുരന്തെ ഘടങ്ങളനില് ഉണര്നയ്

പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനുമുള മകനഭാഭഭാവലാം വനിദലഭാര്തനികേളനില് വളര്ത്തുകേ.

9. സസഭഭാവ ശുദനിയനിലുലാം ലപരുമഭാറശതീലത്തനിലുലാം മൂലലങ്ങള ഉയര്ത്തനി

പനിടനിക്കുനതനിലുലാം  ഒരു  മഭാതൃകേഭാ  വനിദലഭാര്തനി  സമൂഹലത്ത

വഭാര്ലത്തടുക്കുകേ.

10. സമൂഹത്തനിലന്റെ  സര്കവ്വഭാനന്മുഖമഭായ  പുകരഭാഗതനിക്കുകവണനി

നനിസസഭാര്തമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന ഒരു യവസമൂഹലത്ത സൃഷനിക്കുകേ.
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(ബനി)  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   സലാംസഭാന പ്ലെെഭാനനിലാംഗയ്  കബഭാര്ഡയ്  നനികയഭാഗനിച
കേമ്മേനിറനിയലാം,  ലകേ.പനി.എലാം.ജേനി.  കേണസളടനസനിയലാം  ഇതു  സലാംബന്ധനിചയ്  ഇലാംപഭാകയ്
സഡനികേള നടത്തനി വനിവനിധ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള/ശനിപഭാര്ശകേള നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനു
പുറലമ  പ്രതനിമഭാസ  അവകലഭാകേന  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണഫറനസകേളുലാം,  ജേനിലഭാതല/
സ്കൂളതല അവകലഭാകേനങ്ങളുലാം ഉപകദശകേ സമനിതനികേള മുകഖന നടത്തഭാറുണയ്.

(സനി) തനിരുവനന്തെപുരലാം റൂറല് ജേനിലയനില് 38 സ്കൂളുകേളനില് എസയ്.പനി.സനി. പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  (പടനികേ  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*).  ഇതനില്  വഭാമനപുരലാം
നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല സ്കൂളുകേളുലാം ഉളലപടനിട്ടുണയ്.

സ്റ്റുഡന്റെയ് കപഭാലതീസയ് കകേഡറയ് പദതനിയനിലല വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് നല്കേനിവരുന
ആനുകൂലലങ്ങള

145 (2989) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാലലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്
സ്റ്റുഡന്റെയ് കപഭാലതീസയ് കകേഡറയ് പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  പുതനിയ അദലയന വര്ഷത്തനില് എത്ര സ്കൂളുകേളനില് കൂടനി ഈ പദതനി
വലഭാപനിപനിക്കുലാം; അതനിനഭായനി എത്ര തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുലണനയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനിലല  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  നല്കേനിവരുന  ആനുകൂലലങ്ങള
എലന്തെലഭാലമനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലകേഭാലലാം ജേനിലയനില് 44 സ്കൂളുകേളനില് എസയ്.പനി.സനി. പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
(പടനികേ അനുബന്ധലാം  1  ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന).* ഇതനില് ലകേഭാലലാം  നനികയഭാജേകേ
മണ്ഡലത്തനിലല സ്കൂളുകേളുലാം ഉളലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ബഹു. ഗവര്ണറുലട നയപ്രഖലഭാപന പ്രസലാംഗത്തനില് പുതനിയ അദലയന
വര്ഷലാം  100  സ്കൂളുകേളനില് കൂടനി എസയ്.പനി.സനി.  പദതനി നടപനിലഭാക്കുലമനയ് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.
എനഭാല് ഇതനിനഭായനി പ്രകതലകേനിചയ് തുകേ ഒനലാം വകേയനിരുത്തനിയനിടനില. 

(സനി)  എസയ്.പനി.സനി.  പദതനിയനില്  കചേര്നയ്  രണയ്  വര്ഷലത്ത പരനിശതീലനലാം
75%  അറനഡനകസഭാടുകൂടനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.,
ഹയര് ലസക്കന്റെറനി,  ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി കകേഡറ്റുകേളക്കയ് സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവയ് നമ്പര് (വകേ)214/2012/ആഭലന്തെരലാം, തതീയതനി 4-8-2012 അനുസരനിചയ് 5%
കഗസയ് മഭാര്ക്കയ് നല്കേനി വരുന. 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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സ്റ്റുഡന്റെയ് കപഭാലതീസയ് കകേഡറനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

146 (2990) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജേതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സ്റ്റുഡന്റെയ് കപഭാലതീസയ് സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനില് വന കശഷലാം വനിദലഭാര്തനികേളനില് അതയ്
ഉണഭാക്കനിയ  സസഭാധതീനലത്ത  കുറനിച്ചുലാം  അവരുലട  അചടക്ക  നനിലവഭാരത്തനിലുണഭായ
വലതലഭാസലത്തക്കുറനിച്ചുലാം  സഭാമൂഹലകബഭാധ  നനിലവഭാരത്തനിലുണഭായ  മഭാറലത്തക്കുറനിച്ചുലാം
എലന്തെങനിലുലാം  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  പഠനലാം
നടത്തുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) നനിലവനില് എത്ര സ്കൂളുകേളനിലഭാണയ് ഈ സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതയ്;

(ഡനി)  അടുത്ത അദലയന വര്ഷത്തനില് പുതനിയതഭായനി എത്ര സ്കൂളുകേളനില് ഈ
സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭാണയ് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുളതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  നനിലവനില്  574  സ്കൂളുകേളനില്  സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ്  കപഭാലതീസയ്  കകേഡറയ്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ബഹുമഭാനലപട  ഗവര്ണറുലട  നയപ്രഖലഭാപന  പ്രസലാംഗത്തനില്  പുതനിയ
അദലയന  വര്ഷലാം  100  സ്കൂളുകേളനില്  കൂടനി  എസയ്.പനി.സനി.  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുലമനയ്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

കപഭാലതീസനിലന്റെ വഭാടര് കേഭാനനനില് കുടനിലവളലാം നനിറയനതഭായ പരഭാതനി

147 (2991) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് കപഭാലതീസയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന വഭാടര് കേഭാനന എത്ര എണ്ണലാം
നനിലവനിലുണയ്;
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(ബനി)  ഒലരണ്ണത്തനില് എത്ര അളവയ് ജേലമഭാണയ് നനിറയഭാനഭാവകേ; അക്രമ സമരലാം

നടത്തുനവര്ലക്കതനിലര  പ്രകയഭാഗത്തനിനഭായനി  ഒറത്തവണ  എത്ര  അളവയ്  ജേലമഭാണയ്

ഉപകയഭാഗനിക്കുനതയ്;

(സനി)  പ്രകയഭാഗത്തനിനയ്  മുകനഭാടനിയഭായനി  ജേലകത്തഭാലടഭാപലാം  മലറലന്തെങനിലുലാം

രഭാസപദഭാര്തലാം കേലര്ത്തഭാറുകണഭാ;

(ഡനി)  അതനിരൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവളളക്ഷഭാമലാം  നനിലനനില്ലക്ക  വഭാടര്  അകതഭാറനിടനിയലട

കുടനിലവളള  ഫനിലനിലാംഗയ്  കസഷനുകേളനില്നനിനയ്  കപഭാലതീസനിലന്റെ  വഭാടര്  കേഭാനനയ്  ജേലലാം

നനിറയനതഭായ റനികപഭാര്ടയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  നനിയമപഭാലകേരനില്നനിനയ്  ഇത്തരലാം  പ്രവൃത്തനികേളുണഭാകുനതയ്  അതതീവ

ഗഇൗരവമഭായനി കേഭാണുകമഭാ;

(എഫയ്)  ഇത്തരലാം കേഭാനനനില് മുടത്തറയനിലല സതീകവജേയ് ഫഭാമനിലല ശുദതീകേരനിച

ജേലലാം നനിറയനതനിനയ് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് കപഭാലതീസനില് 8 വഭാടര് കേഭാനന ഉണയ്.

(ബനി)  ഒലരണ്ണത്തനില്  12,000  ലനിറര്  ലവളലാം  നനിറയഭാനഭാകുലാം.  അക്രമ  സമരത്തനിലന്റെ
സസഭഭാവവലാം പലങടുക്കുന സമരക്കഭാരുലട എണ്ണത്തനിനുലാം സമയത്തനിനുലാം അനുസരനിചയ്
ജേല ഉപകയഭാഗത്തനില് ഏറക്കുറചനിലുകേള ഉണഭാകേഭാറുണയ്.

(സനി&ഡനി) ഇല.

(ഇ) ബഭാധകേമല.

(എഫയ്) കപഭാലതീസയ് വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

എത്തനിക്കല് ഹഭാക്കനിങ്ങയ്

148 (2992) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കപഭാലതീസയ്  നടത്തനി  വരുന  'എത്തനിക്കല്  ഹഭാക്കനിങ്ങയ്'  എന്തെഭാലണനയ്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയലട ഭഭാഗമഭാകയഭാ അലഭാലതകയഭാ വലക്തനികേളുലട കഫഭാണ

കചേഭാര്ത്തുനകണഭാ; ഉലണങനില് ഏതയ് അധനികേഭാരലാം ഉപകയഭാഗനിലചനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  വലക്തനികേളുലട കഫഭാണ കചേഭാര്ത്തുനതുമഭായനി ബന്ധലപടയ്  എലന്തെങനിലുലാം
ചേടങ്ങകളഭാ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാ നനിലവനിലുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഹഭാക്കനിങ്ങനിലൂലടയലാം  മറ്റുലാം  കപഭാലതീസയ്  കശഖരനിക്കുന  വനിവരങ്ങള  രഹസലമഭായനി
സൂക്ഷനിക്കുനതനിനയ് സലാംവനിധഭാനമുകണഭാലയനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇന്റെര്ലനറയ്,  കഫഭാണ,  കേമ്പമ്പ്യൂടര്  തുടങ്ങനിയവ  മുഖഭാന്തെനിരമുള  കുറങ്ങള
അകനസഷനിക്കുനതനിനുലാം  തടയനതനിനുലാംകവണനി  ഇഇൗ  കമഖലയനില്  നടത്തുന  ക്രനിയഭാത്മകേ
ഇടലപടലഭാണയ് 'എത്തനിക്കല് ഹഭാക്കനിങ്ങയ് '.

(ബനി) ഇല.

(സനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(ഡനി)  അകനസഷണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കശഖരനിക്കുന  വനിവരങ്ങള  രഹസലമഭായനി
സൂക്ഷനിക്കുനണയ്. 

സലാംസഭാനത്തയ് രജേനിസര് ലചേയ്യലപട കകേസ്സുകേള സലാംബന്ധനിച വക്രലാം
ലറകക്കഭാര്ഡയ് ബമ്പ്യൂകറഭായലട കേണക്കയ്

149 (2993) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  യൂ,ഡനി,  എഫയ്  സര്ക്കഭാരനിലനറ  കേഭാലത്തയ്  ആഭലന്തെര  വകുപയ്
വകേകേഭാരലലാം ലചേയനിരുന ഓകരഭാ മനനിമഭാരുകടയലാം കേഭാലയളവനില് രജേനിസര് ലചേയ്യലപട
ലകേഭാലപഭാതകേലാം, ലകേഭാലപഭാതകേശമലാം, ബലഭാല്സലാംഗലാം, സ്ത്രതീപതീഡനലാം/പതീഡനമരണലാം,
വലലാംഗനികേ  അതനിക്രമലാം  ലകേഭാളള,  കമഭാഷണലാം,  കേലഭാപങ്ങള,  കബഡയ്  മഭാഫനിയഭാ  ആക്രമണലാം/
കബഡയ് മഭാഫനിയ ആക്രമണത്തനിലൂലട മരണലാം,  കബഡയ് മഭാഫനിയഭാ ആക്രമണവലാം തടനിപ്പുലാം വഴെനി
വതീടുലാം  സലവലാം  നഷലപടവര്,  മണല്  മഭാഫനിയഭാ  ആക്രമണലാം/ആക്രമണത്തനിലൂലട
മരണലാം,  പഭാറ  മഭാഫനിയഭാ  ആക്രമണലാം/മരണലാം,  കുടനികേളക്കു  കനലര  ആക്രമണലാം/
മരണലാം/തടനിലക്കഭാണ്ടു കപഭാകേല്.  സ്ത്രതീകേള/വൃദര് എനനിവര്ലക്കതനിലരയള മഭാഫനിയഭാ
ആക്രമണങ്ങള,  കുടനികേള/സ്ത്രതീകേള/പുരുഷന്മേഭാര്  തുടങ്ങനിയവലര  കേഭാണഭാതഭാകേല്,  കുടനികേളുലട
ആത്മഹതല എനനിവ സലാംബന്ധനിച്ചു രജേനിസര് ലചേയ്യലപട കകേസകേള സലാംബന്ധനിച
വക്രലാം റനിക്കഭാഡ്സയ് ബമ്പ്യൂകറഭായലട കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനിലല ഇതുവലരയളള കേണക്കുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) രജേനിസര് ലചേയ്യലപട കകേസകേളുലട കേണക്കയ് അനുബന്ധലാം ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

ലവഞ്ഞഭാറമൂടയ് കകേന്ദ്രമഭാക്കനി ടഭാഫനികേയ് കസഷന ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി

150 (2994) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല ലവഞ്ഞഭാറമൂടയ്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി പ്രകതലകേ
ടഭാഫനികേയ്  കസഷന  ആരലാംഭനിക്കണലമനയ്  നനികവദനലാം  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതുമഭായനി
ബന്ധലപടയ് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാലണനയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലവഞ്ഞഭാറമൂടയ്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി പ്രകതലകേ ടഭാഫനികേയ് കപഭാലതീസയ് കസഷന ആരലാംഭനി
ക്കണലമനള ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിടനില.

നനിരപരഭാധനികേളഭായ ആദനിവഭാസനികേള ജേയനിലനിലടയലപടുന സഭാഹചേരലലാം
ഒഴെനിവഭാക്കഭാന നടപടനി

151  (*T2995) ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .   പനി  . : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആദനിവഭാസനി  ആചേഭാര  പ്രകേഭാരലാം  വനിവഭാഹനിതരഭാകുന  ആദനിവഭാസനി  യവഭാക്കലള
നനിയമലാം  നനിഷ്കകേര്ഷനിക്കുന  വനിവഭാഹപ്രഭായലാം  എത്തനിയനിടനില  എന  കേഭാരണത്തഭാല്
കപഭാകകഭാ നനിയമപ്രകേഭാരലാം കുറലാം ചുമത്തനി ജേയനിലനില് അടക്കുനതഭായ ആകക്ഷപങ്ങള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എന്തെയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുലവനയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് ജേയനിലനിലടക്കലപടുന യവഭാക്കളക്കയ്  നനിയമ  സഹഭായലാം
ലഭനിക്കുനനില എനതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) നനിരപരഭാധനികേളഭായ ആദനിവഭാസനികേള ജേയനിലനിലടക്കലപടുന സഭാഹചേരലലാം
ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  എലന്തെങനിലുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനിൽ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കുറഭാകരഭാപനിതരഭായനി ജേയനിലനിലടക്കലപടയ്  നനിയമ സഹഭായലാം ലഭനിക്കഭാലത
കേഴെനിയന ആദനിവഭാസനികേളക്കയ് നനിയമ സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ  സനിതനി  വനികശഷലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  പ്രസ്തുത
നനിയമത്തനില്  ആവശലമഭായ  കഭദഗതനികേള  വരുകത്തണതുലണനഭാണയ്  സമതീപകേഭാലലത്ത
സലാംഭവങ്ങള വലക്തമഭാക്കുനതയ്.   എനഭാല് വശശവ വനിവഭാഹലാം നനികരഭാധനിക്കുകേയലാം
പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത  ലപണകുടനികേളുമഭായനി  വലലാംഗനികേബന്ധത്തനികലര്ലപടുനതുലാം
ഗുരുതരമഭായ കുറങ്ങളഭാണയ്.  ആയതനിനഭാല് ഇക്കഭാരലത്തനില് ഊര്ജനിതമഭായ കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേളഭാണയ് ഫലപ്രദമഭാകുകേ.

(ബനി-ഡനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരലാം  സനിതനിവനികശഷലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി
കപഭാലതീസയ് വകുപയ് ആദനിവഭാസനി ഉഇൗരുകേളനില് കപഭാകകഭാ നനിയമലത്തക്കുറനിച്ചുലാം വശശവ
വനിവഭാഹത്തനിലന്റെ  ആകരഭാഗല  പ്രശ്നങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം  അവകബഭാധലാം  നല്കുകേയലാം  ലചേയ്യുനണയ്.
കൂടഭാലത ജേനവമത്രനി സരക്ഷഭാ പദതനി, എസയ്.സനി./എസയ് .റനി. കമഭാണനിററനിലാംഗയ് കേമ്മേനിറനി
എനതീ പദതനികേളനിലൂലട ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനി സന്ദര്ശനിചയ് ഇഇൗ നനിയമലത്തക്കുറനിച്ചുലാം
സ്ത്രതീ  സരക്ഷലയക്കുറനിച്ചുലാം  ക്ലഭാസ്സുകേള നടത്തനിവരുനണയ്.   ഇക്കഭാരലത്തനില്  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുമഭായനി  കചേര്നയ്  കൂടുതല് കബഭാധവത്കേരണ ക്ലഭാസ്സുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുന
കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് ഗഇൗരവമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണയ്.

ഭനിനലനിലാംഗക്കഭാലര തൃശ്ശൂരനില് ലപഭാലതീസയ് മര്ദ്ദേനിച സലാംഭവലാം

152 (2996) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 17-3-2017-ല് തൃശ്ശൂരനില് ഭനിനലനിലാംഗക്കഭാരഭായ മൂനയ് കപലര നടുകറഭാഡനിലനിടയ്
കപഭാലതീസയ്  മര്ദ്ദേനിച  സലാംഭവത്തനില്  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  എലന്തെങനിലുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഭനിനലനിലാംഗക്കഭാലര  അകേഭാരണമഭായനി  കപഭാലതീസയ്  ആക്രമനിക്കുനതഭായ
പരഭാതനിയലട അടനിസഭാനത്തനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് ആവശലമഭായ ജേഭാഗത പുലര്ത്തഭാന
കപഭാലതീസനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുനതഭാണയ്.

(ബനി)  ഭനിനലനിലാംഗക്കഭാലര അകേഭാരണമഭായനി കപഭാലതീസയ് ആക്രമനിക്കുനതഭായ പരഭാതനികേള
ശദയനില്ലപടനിടനില.   അത്തരത്തനില് പരഭാതനി  ഉണഭായഭാല് ആവശലമഭായ ജേഭാഗത
പുലര്ത്തുനതനിനയ് കപഭാലതീസയ് ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുളതഭാണയ്.
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സ്ത്രതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലമതനിലരയള അതനിക്രമങ്ങള

153(2997) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സ്ത്രതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലമതനിലര അതനിക്രമങ്ങള വര്ദനിച്ചു വരുനതഭായ വഭാര്ത്തകേള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
ശദയനില്ലപടനിടനില.

സ്ത്രതീപതീഡന കകേസകേളനിലല ഇരകേലള സമൂഹമധലത്തനില് അപമഭാനനിച സലാംഭവലാം
154 (2998) ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  എരുമലപടനിയനില്  പതീഡനത്തനിനനിരയഭായ  പനണ്ടുവയസ്സുകേഭാരനിലയയലാം,

അമ്മേലയയലാം ലപഭാതുജേനമധലത്തനില് കപഭാലതീസയ് അപമഭാനനിച സലാംഭവത്തനില് കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) സ്ത്രതീപതീഡനകകേസകേളനിലല ഇരകേലള സമൂഹമധലത്തനില് അപമഭാനനിക്കുന
സലാംഭവങ്ങളനില് കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ  സലാംഭവത്തനിലല  ആകരഭാപണ  വനികധയനഭായ

എരുമലപടനി  അഡതീഷണല് എസയ്.ലഎ.,  ടനി.ഡനി.  കജേഭാസനിലന  4-4-2017  തതീയതനി
അകനസഷണവനികധയമഭായനി സലസന്റെയ് ലചേയ്യുകേയലാം വകുപ്പുതല അകനസഷണലാം നടത്തനി
വരുനതുമഭാണയ്.

(ബനി) സ്ത്രതീപതീഡനകകേസകേളനിലല ഇരകേലള സമൂഹ മധലത്തനില് അപമഭാനനിക്കുന
സലാംഭവങ്ങള  ശദയനില്ലപടഭാല്  അതനിനയ്  ഉത്തരവഭാദനികേളഭാകുനവര്ലക്കതനിലര
കേര്ശന നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.

പഭാപഭാത്തനികചഭാലയനിലല മരക്കുരനിശയ് നതീക്കലാം ലചേയ നടപടനി

155 (2999) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജേനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂനഭാര്  ചേനിനക്കനഭാല്  പഭാപഭാത്തനികചഭാലയനില്  സഭാപനിച  മരക്കുരനിശയ്  നതീക്കലാം
ലചേയതനിലന്റെ  കപരനില്  രണയ്  കപലര  കപഭാലതീസയ്  കേസഡനിയനിലലടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  അവരുലട
കപരനില് കകേലസടുത്തനിട്ടുകണഭാ; എങനില് എന്തു കുറത്തനിലന്റെ കപരനില്;

(ബനി)  ഈ  കുരനിശയ്  സഭാപനിചതുലാം  നതീക്കലാം  ലചേയതുലാം  'സനിരനിറയ്  ഇന  ജേതീസസയ്'  എന
മതവനിശസഭാസനികേളുലട  സസന്തെലാം ഭൂമനിയനിലഭാകണഭാ;  അലലങനില് ആരുലട ഭൂമനിയനിലലനയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇവനിലടനനിനലാം സനിരനിറയ് ഇന ജേതീസസയ് വനിശസഭാസനികേള അനധനികൃതമഭായനി
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ഭൂമനി  കേകയ്യറനി  സഭാപനിച്ചു  എനഭാകരഭാപനിചയ്  ലമറല്  കുരനിശു  നതീക്കലാം  ലചേയനിരുകനഭാ;
എങനില്  അതനിലനതനിലര  ആരുലടലയങനിലുലാം  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  കരഖഭാമൂലലാം  പരഭാതനി
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; പരഭാതനിയലട പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  എനഭാല്  രഭാജു,  സനിബനി  എനതീ  രണ്ടുകപലര  ചേനിനക്കനഭാല്  വനികലജേനില്
സൂരലലനലനി കേരയനില് പഭാപഭാത്തനികചഭാല ഭഭാഗത്തയ് സര്വ്വ നമ്പര് 34/1 സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി
വകേകയറനി മതസര്ദ വരുത്തണലമനലാം, മതസഇൗഹഭാര്ദ്ദേലാം തകേര്ക്കണലമന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുലാം
കേരുതകലഭാടുലാംകൂടനി മരക്കുരനിശയ് സഭാപനിക്കഭാന ശമനിചതനിനയ് ശഭാന്തെനപഭാറ കപഭാലതീസയ്
വക്രലാം നമ്പര് 334/17 u/s 447, 153 (A), 34 IPC പ്രകേഭാരലാം 22-4-2017-ല് കകേസയ്
രജേനിസര് ലചേയയ്, കേസഡനിയനില് എടുത്തയ് കകേഭാടതനിയനില് ഹഭാജേരഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണയ്.

(ബനി) അല. സര്ക്കഭാര് വകേ ഭൂമനിയനിലഭാണയ്.

(സനി) അനധനികൃതമഭായനി ഭൂമനി കേകയ്യറനി സഭാപനിചനിരുന ലമറല് കുരനിശയ് നതീക്കലാം
ലചേയനിരുന. ഇതനിലനതനിലര സനിരനിറയ് ഇന ജേതീസസയ് പ്രഭാര്തന കൂടഭായയലട അലാംഗങ്ങള എന
കപരനില്  ശതീ.  ബഭാബു.  പനി.  റനി  മുതല്കപര്  വവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനിക്കയ്  പരഭാതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പരഭാതനിയലട പകേര്പയ് അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.

മനുഷലക്കടത്തനിനനിരയഭാകുന സ്ത്രതീകേളുലട എണ്ണലാം

156(3000)  ശതീ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് മനുഷലക്കടത്തനിനനിരയഭാകുന സ്ത്രതീകേളുലട എണ്ണലാം വര്ദനിക്കുനലവന
റനികപഭാര്ടയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) 2016-ല് എത്ര സ്ത്രതീകേള മനുഷലക്കടത്തനിനനിരയഭായനി എനയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  മനുഷലക്കടത്തയ്  തടയവഭാന  സലാംസഭാനത്തയ്  ശക്തമഭായ  നനിയമങ്ങളനിലഭാലയന
വസ്തുത പരനിഗണനിചയ് ഇക്കഭാരലത്തനില് കൂടുതല് ജേഭാഗതഭാ പൂണ്ണമഭായ ഇടലപടല് ഉണഭാകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി) 2016 -ല് 245 സ്ത്രതീകേള മനുഷലക്കടത്തനിനനിരയഭായനി.

(സനി)  ഇത്തരലാം കുറകൃതലങ്ങളനില് ഏര്ലപടുനവര്ലക്കതനിലര ഇന്തെലന ശനിക്ഷഭാ
നനിയമത്തനിലല 370, 370(A) വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരലാം കകേസയ് രജേനിസര് ലചേയയ് ശക്തമഭായ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിലൂലടയലാം  രഹസലഭാകനസഷണ/
നനിരതീക്ഷണങ്ങളനിലൂലടയലാം ഇത്തരലാം കുറകൃതലങ്ങള തടയനതനിനയ് സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം Anti
Human Trafficking Unit-കേള സഭാപനിചയ് ജേഭാഗത പുലര്ത്തുനണയ്.

കബക്കല് കപഭാലതീസയ് രജേനിസര് ലചേയ വക്രലാംനമ്പര് 16/17

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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157 (3001) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജേനിലയനില് കബക്കല് കപഭാലതീസയ് രജേനിസര് ലചേയ വക്രലാം

നമ്പര് 16/17 ഏതയ് സലാംഭവവമഭായനി ബന്ധലപടതഭാണയ്;

(ബനി)  ഈ കകേസനില് ആലരലയങനിലുലാം  പനിടനികൂടനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡയ് കബക്കല് കപഭാലതീസയ് കസഷനനില് രജേനിസര് ലചേയ വക്രലാം

നമ്പര് 16/2017 u/s. 302 IPC പ്രകേഭാരലാം രജേനിസര് ലചേയ കകേസയ്  12-1-2017  രഭാത്രനി

8.30-നുലാം  13-1-2017  വവകുകനരലാം  5.30-നുലാം ഇടയള ഏകതഭാ സമയലാം പനയഭാല്

ഗഭാമത്തനില് കേഭാടനിയടുക്കലാം എന സലത്തുള പരഭാതനിക്കഭാരനഭായ ശതീധരന,  S/o.

പക്കതീരന  എനയഭാളുലട  അമ്മേ  65  വയസ്സുള  കദവനികേലയ  ഒറയയ്  തഭാമസനിക്കുന

വതീടനില് വചയ് ലകേഭാലലപടുത്തനിയ സലാംഭവലാം സലാംബന്ധനിച്ചുളതഭാണയ്. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത കകേസനിലല  പ്രതനികേലള  നഭാളനിതുവലരയള അകനസഷണത്തനില്

തനിരനിചറനിഞ്ഞനിടനില. കകേസയ് ഇകപഭാള ഉഇൗര്ജനിതമഭായനി അകനസഷണലാം നടത്തനി വരുന.

കപഭാലതീസയ് കസഷന പരനിധനിയനില് 2011 മുതല് രജേനിസര് ലചേയ കകേസ്സുകേള

158 (3002) ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം,  കേരതീലകുളങ്ങര,  കുറത്തനികേഭാടയ്,  മഭാകവലനിക്കര  കപഭാലതീസയ്  കസഷലന്റെ

പരനിധനിയനില് 2011 മുതല് നഭാളനിതുവലര കുടനികേള, സ്ത്രതീകേള എനനിവര്ലക്കതനിലരയളള

അതനിക്രമലാം,  പനിടനിച്ചുപറനി,  ബലഭാതലാംഗലാം  എനനിവയമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  എത്ര  കകേസ്സുകേള

രജേനിസര് ലചേയനിട്ടുണയ് എനയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പ്രസ്തുത  വനിഷയവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  രജേനിസര്  ലചേയ  കകേസ്സുകേളുലട  വനിവരലാം

ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

കുടനികേളലക്കതനിലരയ സ്ത്രതീകേളലക്ക പനിടനിച്ചു ബലഭാതലാംഗലാം
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ള അതനിക്രമലാം തനിലരയള
അതനിക്രമലാം

പറനി

കേഭായലാംകുളലാം 34 345 23 26

കേരതീലകുളങ്ങര 13 179 7 8

കുറത്തനികേഭാടയ് 17 105 10 8

മഭാകവലനിക്കര 21 150 25 15

2011-2016-ല് യ.എ.പനി.എ. നനിയമപ്രകേഭാരലാം രജേനിസര് ലചേയ കകേസ്സുകേള

159 (3003) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജേയരഭാജേന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011  ജൂണ  മഭാസലാം  മുതല്  2016  കമയയ്  മഭാസലാം  വലര  കകേരളത്തനില്

യ.എ.പനി.എ.  നനിയമപ്രകേഭാരലാം എത്ര കകേസ്സുകേള രജേനിസര് ലചേയനിട്ടുലണനളതനിലന്റെ

ജേനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇകത കേഭാലയളവനില് രജേനിസര് ലചേയ യ.എ.പനി.എ. കകേസ്സുകേളനില് എത്ര

കകേസ്സുകേള ലപഭാതുപ്രവര്ത്തകേര്ലക്കതനിലര രജേനിസര് ലചേയനിട്ടുലണനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇകത  കേഭാലയളവനില്  ലപഭാതുപ്രവര്ത്തകേര്ലക്കതനിലര  രജേനിസര്  ലചേയ

യ.എ.പനി.എ. കകേസ്സുകേളനില് ഉളലപട എത്ര ലപഭാതുപ്രവര്ത്തകേര് ഏലതലഭാലാം രഭാഷ്ട്രതീയ

പഭാര്ടനികേളനില് ഉളലപടവരഭാലണനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 165 കകേസകേള. ഇവയനില് 4 കകേസകേളനില്നനിനലാം പനിനതീടയ് യ.എ.പനി.എ. നതീക്കലാം

ലചേയനിട്ടുണയ്.  ജേനില  തനിരനിച്ചുള  കേണക്കുകേള  'അനുബന്ധലാം-എ'* ആയനി

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി&സനി) ലപഭാതുപ്രവര്ത്തകേര്ലക്കതനിലര കകേരള കപഭാലതീസയ് യ. എ. പനി. എ.

കകേസ്സുകേള രജേനിസര് ലചേയനിടനില.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.  
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അടഭാടയ് ഫഭാര്കമഴയ് സര്വ്വതീസയ് സഹകേരണ ബഭാങനിലനതനിലരയള വനിജേനിലനസയ്
അകനസഷണലാം

160 (3004) ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജേനിലയനിലല  അടഭാടയ്  ഫഭാര്കമഴയ്  സര്വ്വതീസയ്  സഹകേരണ ബഭാങനിലനതനിലര
സഹകേരണ വകുപയ് നടത്തനിയ അകനസഷണത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വനിജേനിലനസയ്
അകനസഷണത്തനിനയ് ഉത്തരവനിടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സഹകേരണ  വകുപയ്  നടത്തനിയ  അകനസഷണത്തനില്  കേലണത്തനിയ
എലന്തെലഭാലാം  ക്രമകക്കടുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  വനിജേനിലനസയ്  അകനസഷണത്തനിനയ്
ശനിപഭാര്ശ  ലചേയനിട്ടുളതയ്;  സഹകേരണ  വകുപയ്  സമര്പനിചനിട്ടുള  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആര്ലക്കലഭാലമതനിലരയഭാണയ് വനിജേനിലനസയ് അകനസഷണത്തനിനയ് ഉത്തരവനിടനിട്ടുളതയ്;
ഇതനില്  ബഭാങയ്  ജേതീവനക്കഭാര്  ഉളലപലടയളവര്ലക്കതനിലര  അകനസഷണലാം  നടത്തുനകണഭാ;
ഇലലങനില്  എന്തു  കേഭാരണത്തഭാലഭാണയ്  ജേതീവനക്കഭാലര  അകനസഷണ  പരനിധനിയനില്
നനിനയ് ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുളതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) തൃശ്ശൂര് ജേനിലയനിലല അടഭാടയ് ഫഭാര്കമഴയ് സര്വ്വതീസയ് സഹകേരണ ബഭാങനിലന്റെ
അഡനിനനികസറതീവയ്  കേമ്മേനിറനി  നടത്തനിയ  പരനികശഭാധനയനില്  കേലണത്തനിയ  ക്രമകക്കടുകേളുലട
അടനിസഭാനത്തനില് വനിജേനിലനസയ് അകനസഷണത്തനിനയ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ബഭാങനിലന്റെ അലാംഗതസ രജേനിസറനില് കൃത്രനിമലാം കേഭാണനിചയ് അനര്ഹരഭായ വലക്തനികേലള
തനിരുകേനി  കേയറനിയതഭായലാം,  നനിയമ  വനിരുദമഭായനി  വഭായകേള  നല്കേനിയനിട്ടുളതഭായലാം,
കസഭാഫയ് ലവയര്  സലാംവനിധഭാനങ്ങലള  ദുരുപകയഭാഗലപടുത്തനി  കേണക്കുകേളനില്  വലഭാപകേമഭായ
ക്രമകക്കടുകേള  നടത്തനിയതഭായലാം  മുന  ബഭാങയ്  പ്രസനിഡന്റെയ്  ഡയറകര്  ആയനിട്ടുള
സസകേഭാരല കേമ്പനനിക്കയ് മതനിയഭായ ഇഇൗടയ് വഭാങ്ങഭാലത  15  കകേഭാടനി രൂപ ഓവര് ഡ്രഭാഫയ്
അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയതഭായലാം, വഭായഭാ കുടനിശനികേകേളക്കയ് സര്ക്കഭാര് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്
പ്രഖലഭാപനിക്കുന ആശസഭാസയ് തുടങ്ങനിയ പദതനി വഴെനി അനര്ഹര്ക്കയ് ഇളവകേള നല്കേനി
വലഭാപകേമഭായ  ക്രമകക്കടുകേള  നടത്തനിയനിട്ടുളതഭായലാം,  ബഭാങനിലന്റെ  അഡനിനനികസറതീവയ്  കേമ്മേനിറനി
നടത്തനിയ  പ്രഭാഥമനികേ  അകനസഷണത്തനില്  കേലണത്തനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്
വനിജേനിലനസയ്  അകനസഷണത്തനിനയ്  സഹകേരണ  വകുപയ്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയതയ്.   സഹകേരണ
സലാംഘലാം രജേനിസഭാര് ലഭലമഭാക്കനിയ കേത്തനിലന്റെ പകേര്പയ് അനുബന്ധമഭായനി ലകേഭാടുക്കുന.*

(സനി)  അഡനിനനികസറതീവയ്  കേമ്മേനിറനി  കേലണത്തനിയ  ക്രമകക്കടുകേള  സലാംബന്ധനിചഭാണയ്
വനിജേനിലനസയ് അകനസഷണത്തനിനയ് ഉത്തരവഭായതയ്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 203

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല അഴെനിമതനി സലാംബന്ധനിചയ്  വനിജേനിലനസയ്
നടത്തനിയ സര്കവ്വ

161 (3005) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജേതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   കറഭാജേനി എലാം  .   കജേഭാണ :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജേഭാസഫയ് :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് ഏറവലാം അധനികേലാം അഴെനിമതനി നടക്കുനതയ് തകദ്ദേശസസയലാം
ഭരണ വകുപനിലഭാണയ്  എന വനിജേനിലനസനിലനറ  കേലണത്തലനിനയ്  കശഷലാം  പഞഭായത്തുകേളനില്
വനിജേനിലനസയ്  നടത്തുന  പരനികശഭാധന  മഭാര്ചയ്  മഭാസത്തനില്  ഒഴെനിവഭാക്കണലമനയ്
ആവശലലപടയ് വകുപ്പുമനനി മുഖലമനനിക്കയ് കേത്തയ് നല്കേനിയനിരുകനഭാ;

(ബനി) എങനില് ഈ കേത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വനിജേനിലനസയ് തകദ്ദേശ ഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില് പരനികശഭാധന ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിരുകനഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാര്ചയ്  31-വലര  പരഭാതനികേളനിലഭാത്ത  പഞഭായത്തുകേളനിലല  വനിജേനിലനസയ്
പരനികശഭാധന ഒഴെനിവഭാക്കണലമനയ് അഭലര്തനിചയ് കകേരള ഗഭാമപഞഭായത്തയ്  അകസഭാസനികയഷന
ബഹുമഭാനലപട  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനനിക്കയ്  സമര്പനിച  നനികവദനലാം  മുഖലമനനിക്കയ്
വകേമഭാറനിയനിരുന.

(ബനി)  പരഭാതനിയലട  അടനിസഭാനത്തനിലുള  പരനികശഭാധനയ  പുറകമ,  വനിജേനിലനസയ്
ബമ്പ്യൂകറഭാ  സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി  കകേഭാര്പകറഷന/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തയ്
എനനിവനിടങ്ങളനില്  നടത്തനിയ  മനിനല്  പരനികശഭാധനയലട  തുടര്ചയഭായള  പരനികശഭാധന
നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

കപഭാലതീസകേഭാര്ലക്കതനിലരയള പരഭാതനികേള അകനസഷനിക്കുനതനിനയ്
നനിഷ്പക്ഷമഭായ ബദല് സലാംവനിധഭാനലാം

162(3006) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കപഭാലതീസകേഭാര്ലക്കതനിലരയള പരഭാതനികേള പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം അകനസഷനിചയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം നനിലവനിലുള സലാംവനിധഭാനങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണയ് ;

(ബനി)  കപഭാലതീസകേഭാര്ലക്കതനിലരയള  പരഭാതനികേള  കപഭാലതീസകദലഭാഗസര്  തലന
അകനസഷനിക്കുന  സഭാഹചേരലലാം  നനിലവനിലുകണഭാ;  ഉലണങനില്  അകനസഷണത്തനിലല
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നനിഷ്പക്ഷത ഉറപയ് വരുത്തുനതനിനഭായനി ബദല് സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുനതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കപഭാലതീസകേഭാര്ലക്കതനിലരയള  പരഭാതനികേള  കപഭാലതീസകേഭാരനില്  നനിന
തലന റനികപഭാര്ടയ് സസതീകേരനിചയ് കക്ലഭാസയ് ലചേയ്യുന പ്രവണത അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനയ്
സർക്കഭാർ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കപഭാലതീസകേഭാര്ലക്കതനിലരയള പരഭാതനികേള സമര്പനിക്കുനതനിനുലാം,  ആയതനികന്മേല്
അകനസഷണലാം ഉത്തരവനിടുനതനിനുലാം അകനസഷണത്തനിലല കേലണത്തലനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
കുറക്കഭാരഭാലണനയ്  ലതളനിഞ്ഞഭാല്  ആയതനികന്മേല്  വകുപ്പുതല/നനിയമ  നടപടനികേള
ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുനതനിനയ് സലാംസഭാനതല/ജേനിലഭാതല കപഭാലതീസയ് കേലാംലപ്ലെെയനിനസയ് അകതഭാറനിറനികേള,
സലാംസഭാന  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന,  കലഭാകേഭായക്ത,  വനിജേനിലനസയ്  &  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന
ബമ്പ്യൂകറഭാ എനനിവ ഉളലപടുന ഒരു വനിപുലമഭായ സലാംവനിധഭാനലാം  സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനിലുണയ്.
ആയതനിനു പുറകമ ഓകരഭാ ഒഇൗകദലഭാഗനികേ തലത്തനിലുള കപഭാലതീസകേഭാര്ലക്കതനിലരയള
പരഭാതനികേളനില്  ഉചേനിതമഭായ  അകനസഷണലാം  നടത്തുനതനിനുലാം,  കുറക്കഭാലരനയ്
കേലണത്തനിയവര്ലക്കതനിലര നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  1958  കകേരള കപഭാലതീസയ്
വകുപ്പുതല അകനസഷണങ്ങളുലാം,  ശനിക്ഷയലാം അപതീലുലാം ചേടങ്ങള പ്രകേഭാരലാം വലക്തമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം നനിലവനിലുണയ്. ആയതനിനുലാം പുറകമ കുറഭാകരഭാപനിതരഭായ ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര
നനിയമനടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാന  ജുഡതീഷലല്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
വരുന.

(ബനി)  ഉണയ്.  ഇത്തരലാം  അകനസഷണങ്ങളുലാം  നടപടനികേളുലാം  നനിഷ്പക്ഷവലാം  നതീതനി
പൂര്വ്വകേവമഭായനിടഭാണയ്  നടത്തനിവരുനതയ്.  നനിലവനിലുള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  തൃപനികേരമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനഭാലുലാം,  ആകക്ഷപങ്ങളനികന്മേല്  പരനിഹഭാരലാം  കതടുനതനിനയ്  ജുഡതീഷലല്
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉളലപലട  മറയ്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നനിലവനിലുളതനിനഭാലുലാം  ബദല്
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുനതയ് നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി) വനിവനിധ ഒഇൗകദലഭാഗനികേതലങ്ങളനിലുള കപഭാലതീസയ് ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര
അകനസഷണലാം നടത്തുനതനിനുലാം, ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം 1958-ലല
കകേരള കപഭാലതീസയ് വകുപ്പുതല അകനസഷണങ്ങളുലാം,  ശനിക്ഷയലാം അപതീലുലാം ചേടങ്ങള വലക്തമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുനണയ്. കപഭാലതീസകേഭാര്ലക്കതനിലര കപഭാലതീസകേഭാര് തലന
അകനസഷണലാം നടത്തനി ഏകേപക്ഷതീയമഭായനി കുറവനിമുക്തരഭാകുന സഭാഹചേരലത്തനില് ടനി
ചേടത്തനിലല  36(എ)  ചേടലാം  പ്രകേഭാരലാം  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  വനിളനിച്ചുവരുത്തനി
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം,  ഉചേനിതമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  നല്കേനി
വരുനണയ്.  ആയതനിലുലാം  അതൃപരഭായവര്ക്കയ്  ആകക്ഷപങ്ങള  ഉനയനിക്കുവഭാനുലാം,  നനിയമ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം ജുഡതീഷലല് സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം നനിലവനിലുണയ്.
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വയനഭാടയ് ജേനിലയനില് എന.ഡനി.പനി.എസയ്. കകേഭാടതനി സഭാപനിക്കുനതനിനുള
നടപടനി

163 (T* 3007) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വയനഭാടയ്  ജേനിലയനില്  മയക്കുമരുനമഭായനി  ബന്ധലപട  കുറകൃതലങ്ങളുലാം
കകേസകേളുലാം വര്ദനിച്ചു വരുനതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം കകേസകേള പരനിഗണനിക്കുനതനിനയ് വയനഭാടയ് ജേനിലയനില് പ്രകതലകേ
എൻ.ഡനി.പനി.എസയ്. കകേഭാടതനി സഭാപനിക്കുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016  വര്ഷലത്ത  കേണക്കനുസരനിചയ്  വയനഭാടയ്  ജേനിലയനില്  മയക്കു
മരുനമഭായനി  ബന്ധലപട  കുറകൃതലങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധലപട  കകേസകേള  വലനിയ  കതഭാതനില്
ഉയരുനതയ് ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഗഭാമതീണ നലഭായഭാലയ പദതനി പ്രകേഭാരലാം പുതനിയ കകേഭാടതനികേള

164 (3008) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജേകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമതീണ  നലഭായഭാലയ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പുതനിയ  എത്ര  കകേഭാടതനികേള
അനുവദനിചനിട്ടുലണനലാം അവ എവനിലടലയഭാലക്കയഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജേനിലയനില് പുതുതഭായനി എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണയ് പ്രസ്തുത
കകേഭാടതനികേള അനുവദനിക്കഭാന മുനഗണനഭാ ലനിസയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളലതനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1-3-2011-ലല  സ.ഉ.(വകേ)86/2011/ആഭലന്തെരലാം  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം
30  ഗഭാമകകേഭാടതനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാനുള ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയലാം ഇതയ് പ്രകേഭാരലാം
30  ഗഭാമകകേഭാടതനികേള  കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജേനിലയനില് ആരലാംഭനിച ഗഭാമ കകേഭാടതനി സനിതനി ലചേയ്യുനതയ്
പരപ കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തനിലല ലവസയ് എകലരനിയനില് ആണയ്.  ഗഭാമ കകേഭാടതനിയനില്
ആരലാംഭനിക്കഭാനുള മുനഗണനഭാ ലനിസയ് നനിലവനിലനില.

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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പുതുതഭായനി കകേഭാടതനികേള അനുവദനിക്കുനതനിനയ് നടപടനി

165 (3009) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് പുതുതഭായനി കകേഭാടതനികേള അനുവദനിക്കുനതയ് സലാംബന്ധനിചയ്
എലന്തെങനിലുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചേഭാലക്കുടനിയനില്  സബ്കകേഭാടതനിയലാം  എലാം.എ.സനി.റനി.  കകേഭാടതനിയലാം
അനുവദനിക്കുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചേഭാലക്കുടനിയനില്  അനുവദനിചനിട്ടുള  കകേഭാര്ടയ്  കകേഭാലാംപ്ലെെകയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇതനിനഭായള നടപടനികേള ഏതു
ഘടത്തനിലഭാണയ് എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സ.ഉ.(വകേ)നമ്പര്  79/2016/ആഭലന്തെരലാം  തതീയതനി  2-3-2016  പ്രകേഭാരലാം
കകേഭാടതനി  രൂപതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  പരനിഷ്കരനിച  മുനഗണനഭാ  പടനികേ  നനിലവനിലുണയ്.
അതനിനപ്രകേഭാരലാം  കകേഭാടതനിയലട  മുനഗണനഭാക്രമമനുസരനിചഭായനിരനിക്കുലാം  കകേഭാടതനികേള
രൂപതീകേരനിക്കുനതയ്.

(ബനി)  ചേഭാലക്കുടനിയനില്  സബ്കകേഭാടതനി  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള  ശനിപഭാര്ശ
നനിലവനിലനില.  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  1159/2012/ആഭലന്തെരലാം  തതീയതനി  17-4-2012
പ്രകേഭാരമുള എലാം.എ.സനി.റനി.  കകേഭാടതനികേളുലട  രൂപതീകേരണ ലനിസനില് നഭാലഭാമതഭായനി
ചേഭാലക്കുടനി  (തൃശ്ശൂര്)  എലാം.എ.സനി.റനി.  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ചേഭാലക്കുടനിയനില്  (തൃശ്ശൂര്)
എലാം.എ.സനി.റനി.  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കണലമന  വഹകക്കഭാടതനി  രജേനിസഭാറുലട
ആവശലലാം  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി
കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണയ് ആയതയ് നനിരഭാകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ചേഭാലക്കുടനിയനില്  കകേഭാര്ടയ്  കകേഭാലാംപ്ലെെകയ്  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
വഹകക്കഭാടതനി രജേനിസഭാര് സമര്പനിച ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം
സല  ലഭലത,  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുനതനിനുള  നതീതനികേരണലാം  തുടങ്ങനിയവയലട  റനികപഭാര്ടയ്
വഹകക്കഭാടതനി രജേനിസഭാകറഭാടയ് ആവശലലപടനിരനിക്കുകേയമഭാണയ്.

കേരുനഭാഗപളനിയനില് എലാം.എ.സനി.റനി. കകേഭാടതനി

166  (3010) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപളളനിയനില്  കമഭാകടഭാര്  ആകനിഡന്റെയ്  ലക്ലയനിലാം  ലലടബൂണല്  കകേഭാടതനി
അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിനഭായനി തസനികേകേള അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ എനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാടതനിയലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള  കേഭാലതഭാമസലാം
എന്തെഭാലണനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്രയലാം  കവഗലാം  പ്രസ്തുത  കകേഭാടതനിയലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര് 1159/2012/ ആഭലന്തെരലാം തതീയതനി 17-4-2012
പ്രകേഭാരമുള  എലാം.എ.സനി.റനി.  കകേഭാടതനികേളുലട  രൂപതീകേരണ  ലനിസനില്  എടഭാമതഭായനി
കേരുനഭാഗപളനി  (ലകേഭാലലാം)  എലാം.എ.സനി.റനി.  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   കേരുനഭാഗപളനിയനില്
എലാം.എ.സനി.റനി.  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കണലമന  വഹകക്കഭാടതനി  രജേനിസഭാറുലട
ആവശലലാം  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  സര്ക്കഭാരനിലനറ  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി
കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണയ്  ആയതയ്  നനിരഭാകേരനിചനിരുന.  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി
ലമചലപടുനതനുസരനിചയ് ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണയ്.

പഴെയന്നൂരനില് ഫയര് ആനറയ് ലറസ്കമ്പ്യൂ കസഷന അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി

167 (3011) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശൂര്  ജേനിലയനിൽ  കചേലക്കര  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിൽ  പഴെയന്നൂര്

ആസഭാനമഭായനി ഫയര് ആന്റെയ് റസ്കമ്പ്യൂ കസഷന അനുവദനിക്കണലമന ആവശലത്തനില്

സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പഴെയന്നൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തനിൽ മതനിയഭായ സലവലാം എലാം.എല്.എ.യലട

ആസനി  വനികേസന  സ്കതീമനില്  നനിനലാം  ലകേടനിടലാം  പണനിയഭാനുള  തുകേയലാം  കേലണത്തഭാലമനതു

കേണക്കനിലലടുത്തയ്  ഫയര്  കസഷന  അനുവദനിക്കണലമന  ആവശലത്തനികന്മേല്  കേഴെനിവതുലാം

കവഗത്തനില് നടപടനി സസതീകേരനിചയ് ഉത്തരവഭാകുകമഭാ; എങനിൽ ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം

നൽകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നനികയഭാഗനിച  ഏജേനസനിയഭായ

ആര്.എലാം.എസയ്.ഐ.  നടത്തനിയ  പഠന  റനികപഭാര്ടനില്  ഫയര്  ആന്റെയ്  ലറസ്കമ്പ്യൂ  കസഷന

ആരലാംഭനിക്കുനതനികലയഭായനി നനിര്ദ്ദേശനിചനിരുന  സലങ്ങളനില്  കചേലക്കര

നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  പഴെയന്നൂര്  ഉളലപടനിരുന.  ആയതനിനപ്രകേഭാരലാം

പഴെയന്നൂര്  ആസഭാനമഭാക്കനി  ഒരു ഫയര് ആന്റെയ്  ലറസ്കമ്പ്യൂ  കസഷന  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ്

കവണനി  സലലാം  കേലണത്തുനതനിനഭായനി  പഴെയന്നൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തനിനയ്  കേത്തയ്

നല്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  സലലാം കേലണത്തനി വകുപനിനയ് വകേമഭാറനി ലഭനിക്കുന മുറയയ്

ഫയര്  &  ലറസ്കമ്പ്യൂ  കസഷന  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുനതനിനയ് കേഴെനിയലാം.
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ഫയര് ആന്റെയ് ലറസ്കമ്പ്യൂ ഓഫതീസനില് തതീര്പഭാകേഭാത്ത എന.ഒ.സനി.-യമഭായനി
ബന്ധലപട കകേസ്സുകേള

168 (3012) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഫയര് ആന്റെയ് ലറസ്കമ്പ്യൂ ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ് കേമഭാഡന്റെയ് ജേനറലനിലന്റെ ഓഫതീസനില്
തതീര്പഭാവഭാലത  കേനിടക്കുന  എന.ഒ.സനി.-യമഭായനി  ബന്ധലപട  എത്ര  കകേസ്സുകേള
നനിലവനിലുണയ് എനതയ് ജേനില തനിരനിചയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എന.ഒ.സനി. നല്കേനിയനിടനിലഭാത്ത കകേസ്സുകേള ഓകരഭാനനിലന്റെയലാം സസഭഭാവലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനില് നനിസഭാര കേഭാരണങ്ങള കേഭാരണലാം എന.ഒ.സനി.  നനിരഭാകേരനിച
കകേസ്സുകേള എത്രയണയ്; ഇത്തരലാം കകേസ്സുകേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) നനിസഭാര കകേസ്സുകേള ക്രമവത്കേരനിക്കുനതയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേഭാടയലാം  - 1,  എറണഭാകുളലാം  -5,  കേണ്ണൂര്  - 1,  തൃശ്ശൂര്  - 9  എനനിങലന
16 കകേസകേള നനിലവനിലുണയ്.

(ബനി)   വനിശദഭാലാംശങള  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.* നനിസഭാര  കേഭാരണങ്ങളമൂലലാം
എന.ഒ.സനി. നനിരസനിചനിടനില.  കകേരള മുനനിസനിപല്/പഞഭായത്തയ് ബനില്ഡനിലാംഗയ് റൂളസയ്,
നഭാഷണല് ബനില് ഡനിലാംഗയ് കകേഭാഡയ് എനനിവയനിലല ചേടങ്ങള ലലാംഘനിക്കലപടുകമ്പഭാഴെഭാണയ്
അകപക്ഷകേള നനിരസനിചനിട്ടുളതയ്.

(സനി)  നനിസഭാര  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  എന.ഒ.സനി.  അകപക്ഷകേള  നനിരസനിചനിടനിലഭാത്ത
സഭാഹചേരലത്തനില് പ്രസ്തുത കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില.

കകേരളഭാ ഫയര് കഫഭാഴ്സുമഭായനി ബന്ധലപടയ് ഉയര്നവന അഴെനിമതനികേള

169 (3013) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ്  കേബതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമതീപകേഭാലത്തയ് കകേരളഭാ ഫയര്കഫഭാഴ്സുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ഉയര്നവന
അഴെനിമതനികേള സലാംബന്ധനിച റനികപഭാര്ടയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  അഴെനിമതനി  ആകരഭാപണത്തനികന്മേല്  അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;
ഏതയ് ഏജേനസനിലയയഭാണയ് അകനസഷണലാം നടത്തുവഭാന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുളതയ്;

(സനി)  അഴെനിമതനി  ആകരഭാപണങ്ങളനില്  ഉളലപട  ഉകദലഭാഗസര്  നനിലവനില്
അകത കപഭാസനില് തലനയഭാകണഭാ ഉകദലഭാഗത്തനില് തുടരുനതയ്?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   സമതീപകേഭാലത്തയ്  ചേനില  മഭാധലമങ്ങളനില്  വന  ആകരഭാപണങള
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  വകുപനിലന്റെ ഇകന്റെണല് വനിജേനിലനസയ് ടതീലാം
അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന.  ഇതുവലരയള അകനസഷണത്തനില് പ്രഭാഥമനികേമഭായനി
ഏലതങനിലുലാം  ഉകദലഭാഗസലനതനിലര  ലതളനിവയ്  ലഭനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ആലരയലാം
സഭാനമഭാറലാം ലചേയനിടനില.

ബഹുനനില ലകേടനിടങ്ങളക്കയ് ഫയര് ആനഡയ് ലറസ്കമ്പ്യൂ വകുപനിലന്റെ ചേട വനിരുദ
അനുമതനി

170 (3014) ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് നനിലവനില് വനകശഷലാം ഫയര് ആൻഡയ് റസ്കമ്പ്യൂ വകുപയ് 99
ബഹുനനില  ലകേടനിടങ്ങൾക്കയ്  ചുരുങ്ങനിയ  ദനിവസങ്ങളക്കുളനില്  ചേട  വനിരുദമഭായനി  അനുമതനി
നല്കേനിലയന  കേഭാരലലാം  ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതു  സലാംബന്ധനിചയ്  അകനസഷണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അകനസഷണത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര
എന്തെയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുലവനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  എനഭാല്  ഇത്തരത്തനില്  ചേനില  പത്ര  ദൃശലമഭാധലമത്തനില്
വഭാര്ത്ത പ്രചേരനിചതയ് ശദയനില്ലപടുകേയലാം ആയതയ് വകുപനിലന്റെ ഇകന്റെണല് വനിജേനിലനസയ് ടതീലാം
അകനസഷണലാം നടത്തനിവരനികേയഭാണയ്.

(ബനി)  അകനസഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭായതനിനയ്  കശഷലാം  ഉചേനിതമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.

അഗനിശമന കസനയനില് ഫയര് വമണമഭാര്ക്കയ് നനിയമനലാം

171(3015)  ശതീ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അഗനിശമന കസനയനില് ഫയര് വമണമഭാലര നനിയമനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനലാം
എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എത്രകപലര നനിയമനിക്കുവഭാനഭാണയ് തതീരുമഭാനലാം എടുത്തലതനലാം,  ഇതുസലാംബന്ധനിച
പ്രകതലകേ ചേടങ്ങളുലട രൂപതീകേരണലാം ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാലണനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

287/2020
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ഉത്തരലാം

(എ)  അഗനിശമന  കസനയനില്  ഫയര്  വമണമഭാലര  നനിയമനിക്കുവഭാനുള  നനിര്കദ്ദേശലാം
പരനിഗണനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വനിഷയലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  31-1-17-നയ്  നടന  ഉകദലഭാഗസതലകയഭാഗ
തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം ഫയര് &  ലറസ്കമ്പ്യൂ സര്വതീസസയ് വകുപനിലല ഏലതഭാലക്ക കമഖലകേളനിലഭാണയ്
വനനിതകേളുലട  കസവനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  രതീതനിയനില്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുവഭാന  കേഴെനിയനതയ്
എനതയ്  സലാംബന്ധനിച  വനിശദമഭായ  ശനിപഭാര്ശ  ലഭലമഭാക്കുവഭാന  ഫയര്  &ലറസ്കമ്പ്യൂ
ഡയറകര് ജേനറലനികനഭാടയ്  ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.  ആയതയ് ലഭലമഭാകുന മുറയയ് പ്രസ്തുത
വനിഷയലാം സലാംബന്ധനിചയ് തുടര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.

ആലത്തൂര് അഗനിശമന നനിലയത്തനിനയ് പുതനിയ ലകേടനിടലാം

172 (3016) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര് മണ്ഡലത്തനില് അഗനിശമന നനിലയത്തനിനയ്  പുതനിയ ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട നനിലവനിലല അവസലയക്കുറനിചയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ ലകേടനിടത്തനിലന്റെ നനിർമ്മേഭാണലാം എനകത്തക്കയ് പൂത്തനിയഭാക്കുവഭാനഭാകുലമന
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ആലത്തൂര്  ഫയര്  ആനറയ്  ലറസ്കമ്പ്യൂ  കസഷനയ്  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി ആലത്തൂര് തഭാലൂക്കനില് കുഴെല്മന്ദലാം പഞഭായത്തനില് കബഭാക്കയ്
നമ്പര്  17-ല്  കുഴെല്മന്ദലാം-1  വനികലജേനില്  റതീ-സര്കവ്വ  നമ്പര്  672/6-ല്ലപട  ഇറനികഗഷന
വകുപനിലന്റെ 50 ലസന്റെയ് സലത്തയ് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനയ് സലത്തനിലന്റെ ലസ്കച്ചുലാം
ലകേടനിടത്തനിനഭാവശലമഭായ  ഫങ്ഷണല്  റനികേസയര്ലമന്റെയ്സലാം,  ജേതീവനക്കഭാരുലട  വനിവരങ്ങള
എനനിവ  പഭാലക്കഭാടയ്,  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗലാം  എകനികേമ്പ്യൂടതീവയ്
എഞനിനതീയര്ക്കയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതയ് അലാംഗതീകേരനിചയ് സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭാക്കുന
മുറയയ് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനയ് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണയ്.

ചേഭാരുലാംമൂടയ് കകേന്ദ്രമഭാക്കനി ഫയര് ആനഡയ് ലറസ്കമ്പ്യൂ സര്വ്വതീസയ് കസഷന 

173(3017) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജേഷയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില് ചേഭാരുലാംമൂടയ്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി ഫയര്
ആൻഡയ് റസ്കദ്യു സര്വ്വതീസയ് കസഷന ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി ഇറക്കനിയനിട്ടുളള ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  ഫയര്  കസഷന  ആരലാംഭനിക്കുനതു  സലാംബന്ധനിചയ്  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള
മുനഗണനഭാപടനികേയനില്  ചേഭാരുലാംമൂടയ്  ഉളലപടനിടനില.  ചേഭാരുലാംമൂടനില്  ഫയര്  കസഷന
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനു കവണനി കേലട ഇറനികഗഷന പദതനിയലട വകേവശമുള ഒഴെനിഞ
കേനിടക്കുന  ലകേടനിടങ്ങളനില്  ഒനയ്  അനുവദനിചയ്  നല്കുനതനിനയ്  മഭാകവലനിക്കര
തഭാമരക്കുളലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്  തതീരുമഭാനലാം  വകേലക്കഭാണനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത സലലാം/ലകേടനിടലാം
ഫയര്  & ലറസ്കമ്പ്യൂ  വകുപനിനയ്  വകേമഭാറനി  ലഭനിക്കുന  മുറയയ്  ഫയര്കസഷന
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.

(ബനി)    ബഭാധകേമല.

കേഭാടഭാക്കട ഫയര് കസഷനയ് പുതനിയ ലകേടനിടലാം

174 (3018) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാടഭാക്കട ഫയര് കസഷനയ് പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതയ് സലാംബന്ധനിച നടപടനികേള
ഏതു  ഘടത്തനിലഭാലണനയ്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേൾ  കവഗത്തനിലഭാ
ക്കുനതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം         

കേഭാടഭാക്കട ഫയര് കസഷനയ്  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനയ്  കേഭാടഭാക്കട
ഗഭാമപഞഭായത്തയ് വകേ കുളത്തുമ്മേല് വനികലജേനില് സര്കവ്വ നമ്പര് 420/19, 420/20-ല് ഉളലപട
40  ലസന്റെയ്  സലത്തയ്  ഫയര്  &  ലറസ്കമ്പ്യൂ  കസഷന  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  പ്ലെെഭാനുലാം
എസനികമറ്റുലാം  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനഭായനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിലന  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ആയതയ് അലാംഗതീകേരനിചയ് സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭാക്കുന മുറയയ് ഫയര്കസഷന നനിര്മ്മേനിക്കു
നതനിനഭാവശലമഭായ ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണയ്.

ലകേഭാലകങഭാടയ് ഫയര് കസഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

175 (3019) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാലകങഭാടയ് ഫയര് കസഷന തുടങ്ങുനതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് എലന്തെലഭാലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് നഭാളനിതുവലര നടത്തനിയനിട്ടുളളതയ് എനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഫയര് കസഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങുനതനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം
നടപടനിക്രമങ്ങളഭാണയ് ഇനനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുളളതയ് എനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  ലകേഭാലകങഭാടയ്  അഗനിരക്ഷഭാ  നനിലയലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  26-2-2016-ലല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  658/16/ആഭലന്തെരലാം  പ്രകേഭാരലാം  320  ലക്ഷലാം  രൂപയയ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ലകേഭാലകങഭാടയ്  അഗനിരക്ഷഭാനനിലയലാം  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാന ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് ചേതീഫയ് എഞനിനതീയര്, ലകേടനിട വനിഭഭാഗത്തനിനയ്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ലകേഭാലകങഭാടയ്  നനിലയത്തനിനഭായനി  വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള
ലകേഭാലകങഭാടയ്-  1  വനികലജേനില്  റതീസര്കവ്വ  നമ്പര്  523/11-ലുള  സലലത്ത  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  തടസങ്ങള ഉണഭാക്കുന രതീതനിയനില് നനില്ക്കുന മരങ്ങള മുറനിച്ചു
മഭാറ്റുനതനിനുള അനുമതനിക്കുലാം ടനി മരങ്ങള കലലലാം ലചേയ്യുനതനിനുള മൂലലനനിര്ണ്ണയലാം
നടത്തുനതനിനഭായനി  പഭാലക്കഭാടയ്  ലസഷലല്  കഫഭാറസനി  ഡനിവനിഷന  അസനിസന്റെയ്  കഫഭാറസയ്
കേണസര്കവറര്ക്കയ്  അറനിയനിപ്പുലാം,  പ്രസ്തുത  സലത്തയ്  നനില്ക്കുന  വലക്ഷങ്ങളുലട  സഭാനലാം
കരഖപടുത്തനിയനിട്ടുള പ്ലെെഭാനുലാം നല്കേനിയനിട്ടുളതഭാണയ്.

ഫയര്കഫഭാഴനിലന്റെ ലറസ്കമ്പ്യൂ ടഭാങറുകേളനില് കുടനിലവളലാം നനിറയനതഭായ
റനികപഭാര്ട്ടുകേള

176(3020) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ജേലക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭായനി  തുടരലവ  ഫയര്കഫഭാഴനിലന്റെ  ലറസ്കമ്പ്യൂ
ടഭാങറുകേളനില് കുടനിലവളളലാം നനിറയനതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതയ് സലാംബന്ധനിചയ് ഗവണലമന്റെയ് എലന്തെങനിലുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇത്തരത്തനില്  എത്ര  ടഭാങറുകേളനില്  പ്രതനിദനിനലാം  കുടനിലവളളലാം  നനിറക്കുനലവനഭാണയ്
ഗവണലമന്റെനിലന്റെ കേണക്കയ് ;

(സനി)  ഫയര്കഫഭാഴനിലന്റെ  ഇത്തരലാം  ടഭാങറുകേളനില്  നനിര്ബന്ധമഭായലാം  എലഭാ  കേഭാലത്തുലാം
മുടത്തറ  സസതീകവജേയ്  ടതീറയ്ലമന്റെയ്  പ്ലെെഭാന്റെനിലല  ജേലലാം  മഭാത്രലാം  നനിറയനതനിനയ്  കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)    ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ലറസ്കമ്പ്യൂ ടഭാങറുകേളനില് പുഴെയനില്നനികനഭാ നദനികേളനില്നനികനഭാ ആവശലമഭായ ജേലലാം
നനിറയഭാന നനിലയങ്ങളക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  മുടത്തറയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സസതീകവജേയ്  ടതീറയ്ലമന്റെയ്
പ്ലെെഭാന്റെനില്നനിനലാം ജേലലാം നനിറയണലമനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുനതയ് അപ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാണയ്.
ഒരു  എമര്ജേനസനി  സര്വ്വതീസയ്  ആയ  ഫയര്  ആന്റെയ്  ലറസ്കമ്പ്യൂ  സര്വ്വതീസസനിനയ്
സഭാഹചേരലങ്ങളക്കനുസരനിചയ് ലഭലമഭായ ജേലലാം ഉപകയഭാഗനികക്കണനിവരുലാം.
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ജേയനില് ഉപകദശകേ സമനിതനിയലട ശനിപഭാര്ശ പ്രകേഭാരലാം കമഭാചേനിതരഭായ തടവകേഭാര്

177(3021)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  ജേയനില്  ഉപകദശകേ
സമനിതനിയലട  ശനിപഭാര്ശ  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ജേയനിലുകേളനില്നനിനലാം
എത്ര തടവകേഭാലര കമഭാചേനിപനിച്ചു;

(ബനി) ഓകരഭാ ജേയനിലനില്നനിനലാം കമഭാചേനിതരഭായവരുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനില്  ലകേഭാലപഭാതകേലാം,  ബലഭാല്സലാംഗലാം,  ബഭാല  പതീഡനലാം  എനതീ
കകേസകേളനില് ശനിക്ഷനിക്കലപടവര് ഉകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)    33  തടവകേഭാലര കമഭാചേനിപനിക്കുനതനിനയ് ഉത്തരവഭായനി.  ഇവരനില് ഒരഭാള
ഉത്തരവയ് ലഭനിക്കുനതനിനയ് മുമ്പയ് മരണലപട്ടു.

(ബനി) ലസനടല് പ്രനിസണ   &   കേറക്ഷണല് കഹഭാലാം  ,   തനിരുവനന്തെപുരലാം  :

ക്രമ
നമ്പര്

സനി.നമ്പര് കപരയ്

(1) (2) (3)

1 79 കുഞകമഭാന

2 2206 ബഭാഹുകലയന

3 3344 അമതീര്

4 4132 നഇൗഷഭാദയ്

5 5050 രഭാജേന @ പഭാമ്പയ് രഭാജേന

6 6102 കേഭാശനിനഭാഥയ് ശങര് കഖര്

7 6819 തുളസനി

8 7518 കമഭാഹനന

9 8347 ചേഭാപ്ലെെനി ദഭാകമഭാദരന
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(1) (2) (3)

10 8994 സഭാലനി കമഭാസസയ്

11 9196 സകുമഭാരന

12 9458 സകന്തെഭാഷയ്

13 3861 കേങന

ലസനടല് പ്രനിസണ   &   കേറക്ഷണല് കഹഭാലാം  ,   കേണ്ണൂര്

       14          379 അഗസനിന

       15          739 അനനില്കുമഭാര് @ അനനില്

       16          833 ലസന്തെനില്കുമഭാര്

       17         1324 മുഹമ്മേദ്കകേഭായ

       18         2425 കവണുകഗഭാപഭാലന

       19         5527 മൂസ

       20         8727 കേറുപയ്യന

       21         8876 കഗഭാപഭാലകേ കൃഷ്ണന

ലസനടല് പ്രനിസണ   &   കേറക്ഷണല് കഹഭാലാം  ,   വനിയ്യൂര്

22 203 മൂസ

23 7801 ബഭാബു

ഓപണ പ്രനിസണ   &   കേറക്ഷണല് കഹഭാലാം  ,   ചേതീകമനനി

24 77 രവനി

ഓപണ പ്രനിസണ   &   കേറക്ഷണല് കഹഭാലാം  ,   ലനട്ടുകേഭാല്കത്തരനി

25 3100 രകമശന @ അമ്മേഭാചന

26 3176 കജേഭാബനികുരലന

27 3132 അബ്ദുള മജേതീദയ്

28 3228 ബഭാലകൃഷ്ണപനിള

29 3112 വനിജേയന
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വനിലമന ഓപണ പ്രനിസണ   &   കേറക്ഷണല് കഹഭാലാം  ,   തനിരുവനന്തെപുരലാം

30 4 അനമ്മേ @ ചേനിനമ്മേ

31 5 ലക്ഷ്മനി @ സരസസതനി അമ്മേ

32 9 ഓമന

വനിലമന പ്രനിസണ   &   കേറക്ഷണല് കഹഭാലാം  ,   കേണ്ണൂര്

33 5 ശതീജേ

(സനി)  കമഭാചേനിപനിക്കലപടവരനില്  31 പ്രതനികേള  ലകേഭാലപഭാതകേകക്കസകേളനില്
ശനിക്ഷനിക്കലപടവരുലാം,  തനിരുവനന്തെപുരലാം ലസനടല് പ്രനിസണ&കേറക്ഷണല്  കഹഭാമനിലല സനി.
നമ്പര്  9196  സകുമഭാരന  എന  ആള  ബലഭാതലാംഗലാം,  കമഭാഷണലാം  എനതീ  കുറ
കൃതലങ്ങളനില്ലപടയ് 34 വര്ഷമഭായനി ശനിക്ഷയനുഭവനിചയഭാളുമഭാണയ്.

അചടനി വകുപനിലന്റെ നവതീകേരണത്തനിനയ് പദതനി

178 (3022) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജേയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അചടനി വകുപനിലന്റെ നവതീകേരണത്തനിനഭായനി ഏലതങനിലുലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം      

(എ&ബനി)  അചടനി  വകുപനിലന്റെ  ആധുനനികേവല്ക്കരണവലാം  അനുബന്ധകേഭാരലങ്ങളുലാം
സലാംബന്ധനിച  വനിശദമഭായ  പഠനലാം  നടത്തനി  സഭാധലതഭാ  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി,
കഡഭാ.  രഭാകജേന്ദ്രകുമഭാര്  അനയത്തയ്  ലചേയര്മഭാനഭായനി  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധസമനിതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
സമനിതനിയലട  റനികപഭാര്ടയ്  സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിചനിടനില.   പ്രസ്തുത  സമനിതനി  സമര്പനിക്കുന
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  തുടര്നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.

സര്ക്കഭാര് പ്രസ്സുകേളുലട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ
ലചേലവഴെനിക്കഭാതനിരനിക്കുന സനിതനി

179 (3023)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് പ്രസ്സുകേളുലട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി വകേയനിരുത്തുന തുകേയനില്
വലനിലയഭാരു ശതമഭാനലാം ലചേലവഴെനിക്കഭാതനിരനിക്കുന സനിതനിവനികശഷലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഏങനില് ഇതനിനുളള കേഭാരണലാം എന്തെഭാണയ്;

(ബനി)  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  പ്രസ്സുകേളനിലുലാം  നവതീന ഉപകേരണങ്ങളുലാം  സഭാകങതനികേ
വനിദലകേളുലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം      

(എ) നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടതനിനഭാല് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള
തുകേ യഥഭാവനിധലാം ലചേലവഴെനിക്കഭാതനിരുന സനിതനിവനികശഷലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി) അചടനിവകുപനിലന്റെ ആധുനനികേവല്ക്കരണവലാം അനുബന്ധകേഭാരലങ്ങളുലാം സലാംബന്ധനിചയ്
വനിശദമഭായ  പഠനലാം  നടത്തനി സഭാധലതഭാ  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി,  കഡഭാ.
രഭാകജേന്ദ്രകുമഭാര് അനയത്തയ് ലചേയര്മഭാനഭായനി ഒരു വനിദഗ്ദ്ധസമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
സമനിതനിയലട  റനികപഭാര്ടയ്  സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിചനിടനില.   പ്രസ്തുത  സമനിതനി  സമര്പനിക്കുന
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  തുടര്നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.

ഗവണലമന്റെയ് പ്രസ്സുകേളനിലല ലപ്രഭാകമഭാഷനുകേള

180 (3024) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗവണലമന്റെയ്  പ്രസ്സുകേളനില്  സൂപ്രണയ്/ലഡപമ്പ്യൂടനി  സൂപ്രണയ്/അസനിസന്റെയ്  സൂപ്രണയ്
എനനിവരുലട  ലപ്രഭാകമഭാഷനുകേളുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  സര്ക്കഭാരനില്  നനിലവനിലുള  ഫയലുകേളുലട
വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലഡപമ്പ്യൂടനി സൂപ്രണ്ടുമഭാരുലട എത്ര ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുണയ്;  ഇതനികലയയ്
നനിയമനലാം  നടത്തുവഭാന  ഡനി.പനി.സനി.  കൂടനിയനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  തസനികേയനില്  2017
വര്ഷത്തനില് എത്ര ഒഴെനിവകേള വരുലമനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരമുള തസനികേ അനുവദനിക്കഭാത്ത ഗവണലമന്റെയ് പ്രസ്സുകേള
ഏലതഭാലക്ക;  ഇവനിടങ്ങളനില് തസനികേ അനുവദനിക്കണലമനതയ് സലാംബന്ധനിച ഫയല്
സര്ക്കഭാരനില് നനിലവനിലുകണഭാ;  എങനില് അവയനില് എത്രയലാം ലപലടനയ്  തതീരുമഭാനലാം
വകേലക്കഭാളകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലഡപമ്പ്യൂടനി  സൂപ്രണ്ടുമഭാരുലട  ലപ്രഭാകമഭാഷനുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ഡനി.പനി.സനി.
കൂടുനതനിനയ് തതീയതനിയലാം സമയവലാം അറനിയനിക്കുനതനിനുയ്  27-4-2017-ലല  969840/
എചയ്1/16/ഉ.വനി.വ. അര്ദ ഔകദലഭാഗനികേ കേത്തയ് പ്രകേഭാരലാം കകേരള പബനികേയ് സര്വ്വതീസയ്
കേമ്മേനിഷന ലചേയര്മഭാകനഭാടയ് ആവശലലപടനിട്ടുണയ്. അസനിസന്റെയ് സൂപ്രണ്ടുമഭാരുലട ലസലകയ് ലനിസയ്
തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുള  നടപടനി  1370251/എചയ്1/17/ഉ.വനി.വ.  എന  ഫയലനില്  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.  ലഡപമ്പ്യൂടനി  സൂപ്രണ്ടുമഭാരുലട നനിലവനിലുള ഒരു ഒഴെനിവ ഉളലപലട  2017-ല്
3 ഒഴെനിവകേള ഉണഭാകുനതഭാണയ്.

(സനി)  ലകേഭാലലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ഗവണലമന്റെയ്  പ്രസ്സുകേള.  തസനികേകേള  അനുവദനിക്കുന
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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ലകേഭാചനിയനിലല കേനഭാലുകേളുലട നവതീകേരണലാം സലാംബന്ധനിച പഠന റനികപഭാര്ടയ്

181 (3025) ശതീ  .   കജേഭാണ ലഫര്ണഭാണസയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാചനിയനിലല  കേനഭാലുകേള  നവതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  കകേരള  ഷനിപനിലാംഗയ്
ആന്റെയ് ഇനലഭാനഡയ് നഭാവനികഗഷന കകേഭാര്പകറഷന പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് പഠന
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പഠന റനികപഭാര്ടനിനയ് സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം  കേനഭാലുകേളഭാണയ്  നവതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുള  നടപടനികേള  എലന്തെലഭാമഭാലണനയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  ലകേഭാചനിയനിലല കേനഭാലുകേളുലട സമഗ വനികേസനലാം സലാംബന്ധനിചയ്  കകേരള
ഷനിപനിലാംഗയ്  ആന്റെയ്  ഇനലഭാന്റെയ്  നഭാവനികഗഷന  കകേഭാര്പകറഷന  നഭാറയ്പഭാക്കയ്  മുകഖന
പഠനലാം നടത്തുനണയ്. ഇതനിലന്റെ സഭാധലതഭാ പഠനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)    ഉണയ്.

(സനി) (1) കതവര കേനഭാല്

(2) കതവര-കപരണ്ടൂര് കേനഭാല്

(3) മഭാര്ക്കറയ് കേനഭാല്

(4) ചേനിലവന്നൂര് കതഭാടയ് /കേനഭാല്

(5) ഇടപളനി കതഭാടയ് /കേനഭാല്

വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭാക്കനിയതനിനയ്  കശഷലാം  മഭാത്രകമ
തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയകേയള.

ലഭാസയ് കഗഡയ് തസനികേയനിലല ഒഴെനിവകേള

182 (3026) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാറഗറനി  നമ്പര്  360/2014  പ്രകേഭാരലാം നനിലവനിലുള കേമ്പനനി/കകേഭാര്പകറഷന/
കബഭാര്ഡയ് ലഭാസയ് കഗഡയ് റഭാങയ് ലനിസനില്നനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തുന ഓകരഭാ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
ഈ തസനികേയനില് എത്ര ഒഴെനിവകേള ഉണയ് എനയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ഉത്തരലാം 
വനിവനിധ  കേമ്പനനി/കബഭാര്ഡയ്/കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലല  എല്.ജേനി.എസയ്.  തസനികേയനില്

നനിയമനത്തനിനഭായനി  കകേരള  പബ്ളനികേയ്  സര്വ്വതീസയ്  കേമ്മേതീഷനയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ ഒഴെനിവകേളനില്
നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  നല്കുനതനികലയഭായനി  ഇനനിയലാം  അവകശഷനിക്കുനതയ്  35
ഒഴെനിവകേള ആണയ്. അവയലട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

1. Kerala Agro Indultries Corporation- 1-Fresh
2. Kerala State Development Corporation for SC/ST- 1 Fresh + 1

NJD
3. Kerala Water Authority- 15 NJD
4. Kerala State Financial Enterprises Ltd. -16 NJD
5. Kerala State Land Development Corporation Ltd.- 1 NJD

ലവഭാകക്കഷണല് ഇനസകര് ഇന അഗനിക്കളചര് തസനികേയലട റഭാങയ് ലനിസയ്

183(3027) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലവഭാകക്കഷണല് ഇനസകര് ഇന അഗനിക്കളചര് തസനികേയനികലക്കുള
നനിയമനത്തനിനുള റഭാങയ്  ലനിസയ്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനുള നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതു
ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  റഭാങയ്  ലനിസയ്  എനകത്തക്കയ്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനഭാണയ്
ആകലഭാചേനിക്കുനതയ് എനയ് പറയഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേയനില്  എത്രഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുണയ്;  ഒഴെനിവകേള പൂര്ണ്ണമഭായലാം
പനി.എസയ്.സനി.-യയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ&ബനി) ലകേ.പനി.എസയ്.സനി.-യനില് നനിനയ് വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചുവരുന.
(സനി)  പ്രസ്തുത തസനികേയനില്  45  ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുണയ്.  ആയതയ് പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്

റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.

ഓപകറഷന സഭാഗര് റഭാണനി പദതനി

184(T*3028)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓപകറഷന സഭാഗര് റഭാണനി പദതനി പ്രകേഭാരലാം എത്ര പരനികശഭാധനകേള
എവനിലടലയലഭാലാം  നടന  എനലാം  അതനില്  എലന്തെലഭാലാം  ക്രമകക്കടുകേള  കേലണത്തനി  എനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എലന്തെങനിലുലാം  കകേസയ്  രജേനിസര്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് എത്രലയണ്ണലാം; കകേസകേളുലട ഇകപഭാഴെലത്ത അവസ ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഓപകറഷന സഭാഗര്  റഭാണനിയലട  ആദലഘടത്തനില്  2016  ഡനിസലാംബര്
മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി തനിരുവനന്തെപുരലാം, ലകേഭാലലാം, ആലപ്പുഴെ, എറണഭാകുളലാം, ത കൃശ്ശുര്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,
കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാ ഡയ്  എനതീ  ജേനിലകേളനിലല  മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്നനിനലാം  മതലബന്ധന
തുറമുഖങ്ങളനില്നനിനലാം മതലകലല സലങ്ങളനില്നനിനലാം മതലത്തനിലന്റെ എകേകദശലാം
450  സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചയ് അനലനിറനിക്കല് ലഭാബുകേളനില് പരനികശഭാധനിപനിക്കുകേയലാം
കൂടഭാലത  ലസനടല്  ഇനസനിറമ്പ്യൂടയ്  ഓഫയ്  ഫനിഷറതീസയ്  ലടകകഭാളജേനി  ലഭാബനിലുലാം  പരനികശഭാധനഭാ
ഫലങ്ങളക്കഭായനി  നല്കേനി.  പരനികശഭാധനഭാ  ഫലങ്ങള  ലഭലമഭായതനില്നനിനലാം
15  സഭാമ്പനിളുകേളനില് കഫഭാര്മഭാലനിലന്റെ സഭാനനിദലവലാം  5  സഭാമ്പനിളുകേളനില് കസഭാഡനിയലാം
ലബനകസഭാകയറനിലന്റെ സഭാനനിദലവലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  നനിലവനില് കകേസകേലളഭാനലാം രജേനിസര് ലചേയനിടനില.  ഓപകറഷന സഭാഗര്
റഭാണനിയലട  മൂനഭാലാം  ഘടത്തനില്  മതലത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയനില്
മതലത്തനില്  മഭായലാം  കേലര്ത്തുനതഭായനി  കേലണത്തുനവര്ലക്കതനിലര  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ
ഗുണനനിലവഭാര നനിയമപ്രകേഭാരലാം ശക്തമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.

ഇ.സനി.ജേനി. ലടകതീഷലന്മേഭാരുലട തസനികേകേള

185(3029)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആകരഭാഗല വകുപനിനു കേതീഴെനില് ഏലതഭാലക്ക ആശുപത്രനികേളനില് ഇ.സനി.ജേനി.
പരനികശഭാധനയളള സഇൗകേരലവലാം ഉപകേരണവലാം ലഭലമഭാലണനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സഇൗകേരലമുളള  ലമഭാത്തലാം  എത്ര  ആശുപത്രനികേള  സലാംസഭാനത്തയ്
ഒടഭാലകേയണയ്;

(സനി)  എത്ര  ഇ.സനി.ജേനി.  ലടകതീഷലന്മേഭാരുലട  തസനികേകേളഭാണയ്  ഇകപഭാള  ആകരഭാഗല
വകുപനിനു കേതീഴെനിലുളളതയ്;

(ഡനി)  ഈ  ലടകതീഷലന്മേഭാലരലക്കഭാണയ്  എലഭാ  ഉപകേരണവലാം  ലലകേകേഭാരലലാം
ലചേയ്യഭാന സഭാധനിക്കുനകണഭാ;

(ഇ)  നനിലനിവനിലല  ഉപകേരണങ്ങള  വകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുനതനിനയ്  എത്ര
തസനികേകേള കവണനിവരുലമനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫയ്)  ഘടലാം  ഘടമഭാലയങനിലുലാം  ആവശലമഭായ  തസനികേ  സൃഷനിചയ്  നനിയമനലാം
നടത്തഭാന തയ്യഭാറഭാവകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ആകരഭാഗല വകുപയ് ഡയറകറുലട കേതീഴെനിലുള എലഭാ ജേനിലഭാ ആശുപത്രനികേളനിലുലാം,
ജേനറല്  ആശുപത്രനി,  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനികേള  എനനിവനിടങ്ങളനിലുലാം  ഇ.സനി.ജേനി
പരനികശഭാധന ലഭലമഭാണയ്.  ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനു കേതീഴെനിലുള തനിരുവനന്തെപുരലാം,
ലകേഭാലലാം, ആലപ്പുഴെ, കകേഭാടയലാം, എറണഭാകുളലാം, ഇടുക്കനി, തൃശ്ശൂര്, മകഞരനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
എനതീ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  ഇ.സനി.ജേനി  പരനികശഭാധനയള  സഇൗകേരലവലാം
ഉപകേരണങ്ങളുലാം ലഭലമഭാണയ്.

(സനി)    ആകരഭാഗല വകുപയ് ഡയറകറുലട കേതീഴെനില് 35 തസനികേകേളുലാം ലമഡനിക്കല്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനയ് കേതീഴെനില് 47 തസനികേകേളുലാം നനിലവനിലുണയ്.

(ഡനി)    ഉണയ്.

(ഇ&എഫയ്)  ആകരഭാഗല  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലല  വനിവനിധ  ആശുപത്രനികേളനില്  ഇ.സനി.ജേനി
ലടകതീഷലനമഭാരുലട  അധനികേ  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുനതനിനയ്  ആര്ദ്രലാം  പദതനി
പ്രകേഭാരമുള സമഭാഹൃത ലപ്രഭാകപഭാസലനില് ഇ.സനി.ജേനി. ലടകതീഷലന്മേഭാരുലട തസനികേകേളുലാം
ഉളലക്കഭാളനിചനിട്ടുണയ്.

ഇ.സനി.ജേനി. ലടകതീഷലന്മേഭാരുലട ഒഴെനിവകേള

186 (3030) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ആകരഭാഗല വകുപനിനു കേതീഴെനില് ആവശലത്തനിനയ് ഇ.സനി.ജേനി.
ലടകതീഷലന്മേഭാര്  ഇലഭാത്തതയ്  പലകപഭാഴുലാം  ആശുപത്രനിയലട  പ്രവര്ത്തനലത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന സനിതനിവനികശഷലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആകരഭാഗലവകുപനിനു  കേതീഴെനിലുള  ആശുപത്രനികേളനില്  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന
ഇ.സനി.ജേനി.  ലടകതീഷലന്മേഭാരുലട  ഒഴെനിവയ്  അടനിയന്തെരമഭായനി  നനികേത്തുനതനിനുലാം  തസനികേകേള
ആനുപഭാതനികേമഭായനി സൃഷനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം
(എ)    ഇല.
(ബനി)  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  ഡയറകറുലട  കേതീഴെനില്  നനിലവനിലുള  2  ഇ.സനി.ജേനി.

ലടകതീഷലന്മേഭാരുലട ഒഴെനിവകേളനില് ഒനയ് പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഒനയ്
പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യഭാനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ലമഡനിക്കല്
വനിദലഭാഭലഭാസ കേഭാരലഭാലയത്തനിനയ് കേതീഴെനില് ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുനതനിനുള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പുതനിയ  തസനികേകേള  ആര്ദ്രലാം  മനിഷലന്റെ  കേതീഴെനില്  സൃഷനിക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള തുടര്നലകേഭാണനിരനിക്കുന.
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ഇ -ലഹല്ത്തയ് പദതനി

187 (3031) ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദയ് ഹുവസന തങ്ങള : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ഇ-ലഹല്ത്തയ് പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ജേനങ്ങളുലട വനിവരങ്ങള കശഖരനിക്കുനതയ്
എങ്ങലനലയനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനയ്  ആലരലയങനിലുലാം  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഏതയ്
ഏജേൻസനിലയയഭാലണനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പദതനിയനുസരനിചയ് കശഖരനിച വനിവരങ്ങളുലട അടനിസഭാനത്തനില് വകുപയ്
വകേലക്കഭാണ നടപടനികേള എലന്തെലഭാലാം; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇതയ്  അനുസരനിചയ്  കരഭാഗനികേളക്കുലാം  ചേനികേനിത  ആവശലമുളവര്ക്കുലാം  ലഭലമഭാകുന
ഗുണങ്ങള എലന്തെലഭാലാം; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ഇ-ലഹല്ത്തയ് പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. ഈ പദതനിയലട

സലാംസഭാനതല ഉദ്ഘഭാടനലാം കപരൂര്ക്കട ജേനിലഭാ  കമഭാഡല് ആശുപത്രനിയനില്  2017

ജേനുവരനി 25-നയ് ബഹു. മുഖലമനനി നനിര്വ്വഹനിച്ചു.

(ബനി)   ടഭാബറയ് കേമ്പമ്പ്യൂടറുകേളുമഭായനി ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തകേര് ഭവന സന്ദര്ശനലാം

നടത്തനി ലപഭാതുജേനങ്ങളുലട  ആകരഭാഗല  സലാംബന്ധനിയഭായ വനിവരങ്ങള ഉളലപടുത്തനി

ഒരു അടനിസഭാന ആകരഭാഗല കരഖ തയ്യഭാറഭാക്കുന. കശഖരനിക്കുന പ്രസക്ത വനിവരങള

അപകപഭാള  തലന  കകേന്ദ്രതീകൃത  സര്വറനികലയയ്  അപയ്  കലഭാഡയ്  ലചേയ്യുന.  ഇകതഭാലടഭാപലാം

ആകരഭാഗല  ചേനികേനിതഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  എലഭാ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  കേമ്പമ്പ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുകേയലാം

കകേന്ദ്രതീകേ കൃത സര്വറുമഭായനി ബന്ധനിപനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന. വലക്തനികേള ചേനികേനിതയഭായനി

ആശുപത്രനിയനില് എത്തുകമ്പഭാള പ്രസ്തുത ചേനികേനിതഭാ വനിവരങ്ങള കൂടനി ആ കരഭാഗനിയലട

ആകരഭാഗലകരഖയനില് കചേര്ക്കലപടുലാം.  ഫതീല്ഡയ്  സര്കവ വഴെനി  ലഭനിച  ആകരഭാഗല  വനിവരങ്ങളുലാം

ചേനികേനിതഭാ  കകേന്ദ്രത്തനിലല  ചേനികേനിതഭാ  വനിവരങ്ങളുലാം  ഒരു  വലതനിരനിക്ത  നമ്പര്  മുകഖന

ഡനിജേനിറല്  രതീതനിയനില്  ബന്ധനിപനിചയ്  ആകരഭാഗല  സലാംബന്ധനിയഭായ വനിവരങ്ങളുലട  പൂര്ണ്ണത

ഉറപഭാക്കുകേയലാം തുടര് ചേനികേനിതയയ് പ്രകയഭാജേനലപടുത്തുകേയലാം ലചേയ്യുന. 

(സനി) ആകരഭാഗല വകുപനിലല ജേതീവനക്കഭാലരയഭാണയ് ഈ പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തഭാന

നനികയഭാഗനിചനിട്ടുളതയ്.
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(ഡനി)  വനിവരകശഖരണത്തനിലന്റെ  വപലറയ്  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.  അതനിലന്റെ  അനുഭവ

പഭാഠങ്ങള  ഉളലക്കഭാളനിചയ്  സലാംസഭാനലാം  മുഴുവനുലാം  വനിവരകശഖരണലാം  നടത്തഭാനുള

പ്രവര്ത്തനങള നടനവരനികേയഭാണയ്. പൂര്ണ്ണ കതഭാതനില് വനിവരകശഖരണലാം ഏതഭാനുലാം

മഭാസങ്ങളക്കുളനില് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

(ഇ)  ലപഭാതുജേനങളുലട  ആകരഭാഗല  സലാംബന്ധമഭായ വനിവരങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകൃത കേമ്പമ്പ്യൂടര്

സലാംവനിധഭാനത്തനില്  കശഖരനിക്കുകേ  വഴെനി  ഒരു  കരഭാഗനിക്കയ്  സലാംസഭാനലത്ത  ഏതയ്  സര്ക്കഭാര്

ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  തുടര്  ചേനികേനിതയയ്  സഇൗകേരലലാം  ലഭനിക്കുന.  പ്രഭാഥമനികേമഭായ  ആകരഭാഗല

വനിവരങ്ങള  കേമ്പമ്പ്യൂടറനില്  ലഭലമഭായതനിനഭാല്  അപ്രതതീക്ഷനിതമഭായനി  വവദലസഹഭായലാം

കവണഘടലാം വരുകമ്പഭാള വളലരകയലറ സമയലഭാഭലാം ലഭനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുലാം.  ആശുപത്രനിയലട

കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിലൂലട  ലമചലപട  കസവനലാം  കരഭാഗനിക്കയ്  ലഭനിക്കുന.

ലടസയ്  റനിസളട്ടുകേള  അപകപഭാള  കഡഭാകര്മഭാരുലട  കേമ്പമ്പ്യൂടറനില്  ലഭനിക്കുനതനിനഭാല്

കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാകുന. 

സഭാലാംക്രമനികേ  കരഭാഗങ്ങളുലട  ഉത്ഭവലത്ത  യഥഭാസമയലാം  കേലണത്തനി  അതനിലന്റെ
വലഭാപനലത്ത  യഥഭാവസരലാം  തലന  നനിയനനിക്കഭാന  കേഴെനിയന.  ആവശലമഭായ
പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങള കേഭാകലകൂടനി തലന നടത്തഭാന പദതനി സഹഭായകേമഭാകുലാം.
ഗകവഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  ആവശലമഭായ  വനിവരങ്ങള  പദതനി
നടപനിലഭാകുനകതഭാലട  ലഭനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന.  കൂടുതല്  ശദയലാം  പരനിചേരണവലാം
കവണവര്ക്കയ്  അതയ്  അനുസരനിച്ചുള  വനിവരങ്ങള  കേമ്പമ്പ്യൂടറനില്നനിനലാം  ആകരഭാഗല
പ്രവര്ത്തകേര്ക്കയ്  ലഭനിക്കുന  സലാംവനിധഭാനവലാം  ഉണയ്.  ഗര്ഭനിണനികേളഭായ  സ്ത്രതീകേളക്കയ്  കൃതലമഭായ
ഇടകവളകേളനില്  നല്കകേണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള,  കുടനികേളക്കയ്  നല്കുന  പ്രതനികരഭാധ
കുത്തനിവയ്പുകേള എനനിവ ഉദഭാഹരണലാം. 

വനിവനിധ കക്ഷമ പരനിരക്ഷകേളുലാം അവയലട സഭാമ്പത്തനികേ വനിനനിമയ നടപടനികേളുലാം
കൂടുതല്  സഗമമഭായനി  വകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  സഭാമൂഹലസരക്ഷഭാ
പദതനികേളുലട  ആനുകൂലലങ്ങള  അര്ഹരഭായവര്ക്കയ്  ലഭനിക്കുനകവഭാ  എനയ്
കേ കൃതലമഭായനി  ഉറപയ്  വരുത്തുവഭാനുലാം അര്ഹരഭായവര്ക്കയ്  തലന അതയ്  ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം
കേഴെനിയലാം.

ഇ -ലഹല്ത്തയ് പദതനി

188 (3032) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജേഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആകരഭാഗല കമഖലയനില് വനിവരസഭാകങതനികേവനിദല പ്രകയഭാജേനലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്
ആരലാംഭനിച ഇ-ലഹല്ത്തയ് പദതനിയലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

കകേരളത്തനിലല സര്ക്കഭാര് കമഖലയനിലുള അകലഭാപതനി ആകരഭാഗല ചേനികേനിതഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  എലഭാ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  കേമ്പമ്പ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുകേയലാം  ലപഭാതുജേനഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങലള ഒരു കകേന്ദ്രതീകൃത കേമ്പമ്പ്യൂടര് ശലാംഖലയമഭായനി ബന്ധനിപനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന
ഒരു ബൃഹത്തയ് പദതനിയഭാണയ് ഇ ലഹല്ത്തയ് കകേരള. ഈ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങളനില്
ചേനികേനിത  കതടനി  എത്തുന  വലക്തനികേളുലട  കരഭാഗവലാം  ചേനികേനിതയലാം  ആകരഭാഗലവലാം
സലാംബന്ധനിക്കുന വനിവരങ്ങള ഡനിജേനിറല് രതീതനിയനില് കശഖരനിചയ് സൂക്ഷനിക്കുന. അകതഭാലടഭാപലാം
ആകരഭാഗല  സഭാമൂഹനികേ  പ്രവര്ത്തകേര്  ടഭാബ് ലലറയ്  കേമ്പമ്പ്യൂടറുകേള  ഉപകയഭാഗനിച്ചു
വദനലാംദനിന പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂലട കശഖരനിക്കുന സഭാമൂഹനികേ ആകരഭാഗല വനിവരങ്ങള,
ഓകരഭാ  വലക്തനിയകടയലാം  ആധഭാര്,  കവഭാടര്  ലഎഡനി  മുതലഭായ  ഏലതങനിലുലാം  ഒരു
വലതനിരനിക്ത നമ്പര് മുകഖന, തമ്മേനില് ബന്ധനിപനിചയ് ഓകരഭാ വലക്തനിയകടയലാം ആകരഭാഗല
സലാംബന്ധനിയഭായ  വനിവരങ്ങളുലട  സമഗത  ഈ  പദതനി  ഉറപഭാക്കുന.  ടഭാബ് ലലറയ്
കേമ്പമ്പ്യൂടറുകേള  ഉപകയഭാഗനിച്ചു  നടത്തുന  വദനലാംദനിന  സര്കവ്വകേള  വഴെനി  സഭാലാംക്രമനികേ
കരഭാഗങ്ങളുലട  ഉത്ഭവവലാം  വലഭാപനവലാം  യഥഭാവസരലാം  കേലണത്തഭാനുലാം  സമയബന്ധനിതമഭായ
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുലാം.  ഇ-ലഹല്ത്തയ്  പദതനിയലട  സലാംസഭാനതല
ഉത്ഘഭാടനലാം  2017  ജേനുവരനി  25  വവകുകനരലാം  4  മണനിക്കയ് കപരൂര്ക്കട സര്ക്കഭാര്
ജേനിലഭാ കമഭാഡല് ആശുപത്രനിയനില് ബഹുമഭാനലപട കകേരള മുഖലമനനി ശതീ.പനിണറഭായനി
വനിജേയന ഉത്ഘഭാടനലാം ലചേയ. 

വനിവര സഭാകങതനികേവനിദലയലട സഹഭായത്തഭാല് കകേരളത്തനിലല ലപഭാതുജേനഭാകരഭാഗല
സലാംബന്ധമഭായ വനിവരങ്ങള  ഒരു കകേന്ദ്രതീകൃത  കേമ്പമ്പ്യൂടര് സലാംവനിധഭാനത്തനില് ലഭലമഭാക്കുകേ,
കകേരളത്തനിലല  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലുള  എലഭാ  അകലഭാപതനി  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
ബന്ധലപട  മറയ്  ലപഭാതുജേനഭാകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങലളയലാം ഒരു  വവഡയ്  ഏരനിയ  ലനറയ്
വര്ക്കനിലൂലട കകേന്ദ്രതീകൃത കേമ്പമ്പ്യൂടര് സലാംവനിധഭാനവമഭായനി ബന്ധനിപനിചയ് കേമ്പമ്പ്യൂടര്വത്കൃത
കസവനങള  ലഭലമഭാക്കുകേ,  കകേരളത്തനിലല  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലുള  എലഭാ
അകലഭാപതനി ആശുപത്രനികേളനിലുലാം ചേനികേനിത നടത്തുനവരുലട ചേനികേനിതഭാ വനിവരങ്ങള
കേമ്പമ്പ്യൂടറനില് സൂക്ഷനിക്കുകേയലാം പനിനതീടയ്  തുടര്ചേനികേനിതയഭായനി  വതീണ്ടുലമത്തുകമ്പഭാള അവ
പ്രസ്തുത ആശുപത്രനികേളനിലല കഡഭാകര്മഭാര്ക്കയ് അനഭായഭാകസന ലഭലമഭാക്കുകേ എനനിവയഭാണയ്
പദതനിയലട ലക്ഷലങ്ങള.

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിഹനിതമഭായനി  86.6945  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  കകേരള  സര്ക്കഭാര്
വനിഹനിതമഭായനി 9.4259  കകേഭാടനി രൂപയമഭാണയ് (ആലകേ 96.1204 കകേഭാടനി രൂപ) ഈ പദതനിക്കയ്
ആദലഘടത്തനില് അനുവദനിചനിട്ടുളതയ്. വവദല ശഭാസ്ത്ര ഗകവഷണലാം, ആശുപത്രനികേളുലട
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തല്,  ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണ  നയപരനിപഭാടനികേളുലട
രൂപവത്കേരണലാം,  പകേര്ചവലഭാധനി നനിയനണലാം തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനില് സമഗമഭായ
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പുകരഭാഗതനിക്കയ്  സഹഭായകേമഭാകുനതഭാണയ്  ഈ  പദതനി.  കവളനി,  ലചേറുനനിയൂര്,  ഉഴെമലയല്
എനതീ പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള,  ലവളനഭാടയ്,  മണമ്പൂര്,  എനതീ കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി
ലഹല്ത്തയ് ലസന്റെറുകേള,  ചേനിറയനിനകേതീഴെയ്,  കഫഭാര്ടയ് എനതീ തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനികേള,
കപരൂര്ക്കട  ജേനിലഭാ  ആശുപത്രനി,  വനിമണ  &  വചേല്ഡയ്  ആശുപത്രനി,  വതക്കഭാടയ്,
കസറയ് ടനി.ബനി. ലസന്റെര്, പബനികേയ് ലഹല്ത്തയ് ലഭാബയ്, ജേനറല് ആശുപത്രനി, ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജേയ്  എനനിവനിടങ്ങളനില്  ഈ  പദതനി  വപലറയ്  അടനിസഭാനത്തനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന
തനിരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണയ്.  അതനിലന  തുടര്നയ്,  ആലപ്പുഴെ,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  മലപ്പുറലാം,  ഇടുക്കനി,
എറണഭാകുളലാം,  കേണ്ണൂര്  എനനിങ്ങലന  7  ജേനിലകേളനില് പദതനി  ആദലഘടത്തനില്
നടപനിലഭാക്കുകേയലാം  രണഭാലാം  ഘടത്തനില്  പദതനി  മറയ്  7  ജേനിലകേളനില്  കൂടനി
വലഭാപനിപനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുനകതഭാലട കകേരളത്തനില് സര്ക്കഭാര് കമഖലയനിലല അകലഭാപതനി
ലപഭാതുജേനഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ഒരു  കകേന്ദ്രതീകൃത കേമ്പമ്പ്യൂടര്  അധനിഷ്ഠനിത
ശലാംഖലയലട  ഭഭാഗമഭായനി  മഭാറുനതഭാണയ്.  ഇതയ്  സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനകതഭാലട  ആകരഭാഗല  രലാംഗത്തയ്  സമഗമഭാറലാം  വകേവരനിക്കുന  ആദല
സലാംസഭാനമഭായനി കകേരളലാം മഭാറുനതഭാണയ്.

ഇ.സനി.ജേനി. ലടകതീഷലന്മേഭാരുലട നനിയമനലാം

189 (3033) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനിലല  ഇ.സനി.ജേനി.  ലടകതീഷലനമഭാരുലട  നനിയമനത്തനിനയ്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളള കയഭാഗലതകേള എലന്തെലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  ഈ  കയഭാഗലതകേളുലാം  നനിയമനരതീതനിയലാം  നനിശ്ചയനിച്ചുലകേഭാണയ്  ലസഷലല്
റൂള പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അതനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇലലങനില് ലസഷലല് റൂള പുറലപടുവനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) നനിലവനില് നനിയമനലാം നടത്തുനതയ് ഏതു വനിധത്തനിലഭാണയ്;

(ഇ)  ഇ.സനി.ജേനി.  ഉപകേരണലാം പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാനുളള അലാംഗതീകൃത സഭാകങതനികേ
കയഭാഗലത  എന്തെഭാലണനയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  കയഭാഗലതയളളവരുലട  അഭഭാവലാം  നനിലവനിലുകണഭാ
എനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  ഡയറകറുലട  കേതീഴെനിലുള  ആശുപത്രനികേളനില്
എസയ്.എസയ്.എല്.സനി. അലലങനില്  തത്തുലല  കയഭാഗലതയലാം  ആകരഭാഗല  വകുപനില്
(ഡനി.എചയ്.എസയ്./ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപയ്)  ഇ.സനി.ജേനി.  കജേഭാലനിയനില്  ഒരു
വര്ഷലത്ത പ്രവര്ത്തന പരനിചേയവമുള ലകബഭാറടറനി  അറന്റെര്മഭാരനില്നനിനലാം  വബടഭാനസര്
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മുകഖനയലാം,  ഇവരുലട അഭഭാവത്തനില് എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  അലലങനില് തത്തുലല
കയഭാഗലതകയഭാ  ഇ.സനി.ജേനി.-യനിലുലാം  ആഡനികയഭാലമടനിക്കയ്  ലടകകഭാളജേനിയനിലുലാം  ലവഭാകക്കഷണല്
ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  കയഭാഗലതയളവലരയലാം  ഇ.സനി.ജേനി.  ലടകതീഷലനഭായനി
നനിയമനിക്കുന. 

ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനില്  പ്ലെെസ/വനി.എചയ്.എസയ്.സനി.
അലലങനില്  തത്തുലലകയഭാഗലത,  കേഭാര്ഡനികയഭാ  വഭാസ്കുസ്തുലര്  ലടകകഭാളജേനിയനില്  ഡനികപ്ലെെഭാമയലാം
ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപയ്/ലഹല്ത്തയ്  സര്വ്വതീസസയ്/ഇനഷസറനസയ്  ലമഡനിക്കല്
സര്വ്വതീസസയ്/കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളക്കയ്  കേതീഴെനിലുള  ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങള
എനനിവനിടങ്ങളനില് ഇ.സനി.ജേനി./റനി.എലാം.റനി.  ലടകതീഷലനഭായള  മൂന  വര്ഷലത്ത
പ്രവ കൃത്തനി  പരനിചേയലാം  എനനിവയളവലരയലാം  ഇവരുലട  അഭഭാവത്തനില്  ബഭാചനിലര്
ഓഫയ്  കേഭാര്ഡനികയഭാ  വഭാസ്കുലര്  ലടകകഭാളജേനി  ബനിരുദലാം  ഉളവലരയലാം  പനി.എസയ്.സനി.
മുകഖന നനിയമനിക്കുന.

(ബനി)   ഇല.

(സനി)    നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(      ഡനി)  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  ഡയറകറുലട  കേതീഴെനിലുള  ആശുപത്രനികേളുല്  ജേനി.ഒ.
(എലാം.എസയ്.)  നമ്പര്  119/90/ആ.കു.വ.  തതീയതനി  23/05/1990  എന  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്
പ്രകേഭാരലാം  (പകേര്പയ്  ഉളടക്കലാം ലചേയ്യുന.)  വബലപ്രഭാകമഭാഷന വഴെനി  കയഭാഗലതയള
ഉകദലഭാഗസലര നനിയമനിക്കുന.  അവരുലട അഭഭാവത്തനില് ഒഴെനിവകേള പനി.എസയ്.സനി.-
ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യുന.  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  കേഭാരലഭാലയത്തനിനയ്  കേതീഴെനില്
നനിലവനില്  നനിയമനലാം  നടത്തുനതയ്  28-1-1994-ലല  ജേനി.ഒ.  (എലാം.എസയ്.)  നമ്പര്
21/94/ആ.കു.വ  എന  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരമഭാണയ്.  (പകേര്പയ്  ഉളടക്കലാം
ലചേയ്യുന.)*

(ഇ)  ആകരഭാഗല വകുപയ് ഡയറകറുലട കേതീഴെനിലുള ആശുപത്രനികേളനില് ഇ.സനി.ജേനി.-യനിലുലാം
ഓഡനികയഭാലമടനിക്കയ്  ലടകകഭാളജേനിയനിലുമുള  ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കനഡറനി
സര്ടനിഫനിക്കറയ്,  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനില്  കേഭാര്ഡനികയഭാ  വഭാസ്കുലര്
ലടകകഭാളജേനിയനില്  ഡനികപ്ലെെഭാമയലാം  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപയ്/ലഹല്ത്തയ്  സര്വ്വതീസസയ്/
ഇനഷസറനസയ് ലമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസയ്/കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളക്കയ്  കേതീഴെനിലുള
ആകരഭാഗല സഭാപനങ്ങള  എനനിവനിടങ്ങളനില്  ഇ.സനി.ജേനി./റനി.എലാം.റനി.
ലടകതീഷലനഭായള  മൂനവര്ഷലത്ത  പ്രവൃത്തനി  പരനിചേയലാം  എനനിവയളവലരയലാം  ഇവരുലട
അഭഭാവത്തനില്  ബഭാചനിലര് ഓഫയ്  കേഭാര്ഡനികയഭാ  വഭാസ്കുലര്  ലടകകഭാളജേനി  ബനിരുദലാം
ഉളവലരയലാം പരനിഗണനിക്കുന.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്

287/2020
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സനി-ലമറയ് ജേതീവനക്കഭാര്ക്കയ് പുതനിയ ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം

190 (3034) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജേകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനി-ലമറയ് ജേതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  8-ാം ശമ്പള പരനിഷ്കരണ ആനുകൂലലലാം മഭാത്രലാം
ഇകപഭാഴുലാം ലഭനിക്കുന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം എലഭാവര്ക്കുലാം ലഭലമഭായനിട്ടുലാം സനി-ലമറനില് സര്ക്കഭാര്
സഹഭായമനിലഭാലത തലന ഓണഫണനില്നനിനലാം ഇതു നല്കേഭാന കേഴെനിയലമനനിരനിലക്ക
ഈ പരനിഷ്കരണ ആനുകൂലലലാം എനയ് നല്കേഭാന കേഴെനിയലമനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലസഷലല് റൂളസയ് അലാംഗതീകേരനിചയ് നല്കേഭാത്തതനിനഭാല് സനി-ലമറയ് ജേതീവനക്കഭാരുലട
ആനുകൂലലങ്ങള നഷലപട്ടുവരുന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉലണങനില്  ലസഷലല്  റൂളസയ്  എനയ്  അലാംഗതീകേരനിചയ്  നല്കേഭാന  കേഴെനിയലമനയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)    ഉണയ്.

(ബനി)   ഈ വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി&ഡനി) സനി-ലമറയ് ഡയറകര് സമര്പനിച കേരടയ് ലസഷലല് റൂളനില് ചേനില നമ്പ്യൂനതകേള
കേണതനിനഭാല്, ആയതയ് പരനിഹരനിചയ് പുനര്സമര്പനിക്കുവഭാന കേരടയ് ലസഷലല് റൂള സനി-ലമറയ്
ഡയറകര്ക്കയ്  മടക്കനി  നല്കേനിയനിട്ടുളതഭാണയ്.  പ്രസ്തുത  ലപ്രഭാകപഭാസല്  നമ്പ്യൂനതകേള
പരനിഹരനിചയ് ലഭനിക്കുന മുറയയ് തുടര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.

പനി.എസയ്.സനി. (തൃശ്ശൂര് ജേനില) റഭാങയ് ലനിസയ്

191 (3035) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജൂനനിയര് ലഹല്ത്തയ് ഇനലസകര് തസനികേയനില് പനി.എസയ്.സനി. (തൂശുര്
ജേനിലഭാ) റഭാങയ് ലനിസയ് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) റഭാങയ് ലനിസനില്നനിനലാം ആര്ലക്കങനിലുലാം നനിയമന ഉത്തരവ നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത റഭാങയ് ലനിസനില്നനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനയ് എലന്തെങനിലുലാം
തടസങ്ങള നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  തടസങ്ങളനതീക്കനി  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ  ഒഴെനിവകേളനില്  നനിയമനലാം  നടത്തുവഭാന
അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണയ്.

(ബനി)  ഇല.

(സനി&ഡനി)  തൃശ്ശൂര്  ജേനിലയനില്  10  ജൂനനിയര്  ലഹല്ത്തയ്  ഇനസകര്മഭാര്
സൂപര്നമ്പ്യൂമററനി  തസനികേയനില്  കജേഭാലനി  ലചേയ്യുന.  കൂടഭാലത  തൃശ്ശൂര്  ജേനിലയനില്
കവക്കനസനിയനിലഭാത്തതനിനഭാല് മറയ്  ജേനിലയനില് നനിയമനിച  9  കപര്ക്കുകൂടനി  ഒഴെനിവകേള
വരുന  മുറയയ്  തൃശ്ശൂര്  ജേനിലയനികലയ  നനിയമനലാം  നല്കകേണതുണയ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം
19  കപര്ക്കുകൂടനി  നനിയമനലാം  നല്കേനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ഒഴെനിവകേള  പബനികേയ്
സര്വ്വതീസയ് കേമ്മേതീഷനയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.

പനി.എചയ്.സനി. നവതീകേരണലാം

192 (3036) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളുലടയലാം പനി.എചയ്.സനി.-കേളുകടയലാം നവതീകേരണത്തനിനഭായനി
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിക്കഭാന കപഭാകുനതയ് എനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പനി.എചയ്.സനി.-കേളുകടയലാം, തഭാലൂക്കയ് ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴയ് ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
കൂടുതല്  സഇൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുനതനിനുലാം,  ചേനികേനിതഭാ  സഇൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചേഭാലക്കുടനി  തഭാലൂക്കയ്  ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴയ്  കഹഭാസനിറലനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതയ് എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ആര്ദ്രലാം മനിഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട
170  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങലള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുനതനിനയ്
സ.ഉ.  (ആര്.റനി.)  845/2017/ആ.കു.വ.  തതീയതനി  28-3-2017  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ശക്തനിലപടുത്തുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലപഭാതുകമഖലഭാ
ചേനികേനിതഭാ  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  ലനടുലാംതൂണഭായനി  കേരുതുന  പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം അതുമഭായനി ബന്ധലപട കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ/നനിയനണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  KIIFB-യനില്  ഉളലപടുത്തനി
2016-17-ല്  8  കേഭാത്തയ്  ലഭാബുകേളുലാം  44  ഡയഭാലനിസനിസയ്  യൂണനിറ്റുകേളുലാം സഭാപനിക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബജേറയ്
പ്രഖലഭാപനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ആകരഭാഗല  വകുപനിനു  കേതീഴെനിലുള  വനിവനിധ
ആശുപത്രനികേളുലട അടനിസഭാന വനികേസനത്തനിനുള 2000 കകേഭാടനി രൂപയലട പദതനി
തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.  2016-17-ലല  സലാംസഭാന  പദതനി  വനിഹനിതലാം  വഴെനിയള
23  കകേഭാടനി  രൂപയലട  ആശുപത്രനി  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  2017-18-ല്  green  book-ല്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള 45 കകേഭാടനി രൂപയലട ആശുപത്രനി ഉപകേരണങ്ങള ലഭലമഭാക്കലുലാം
ലകേ.എലാം.എസയ്.സനി.എല്.  വഴെനി  നടനവരുന. 2017-18-ലല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
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ഭഭാഗമഭായനി  50  കകേഭാടനി  രൂപയലട  പ്രധഭാന  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിവനിധ
ആശുപത്രനികേളനില് നടത്തുനതഭാണയ്. ഇതനിനുപുറകമ ഈ വര്ഷലാം നബഭാര്ഡയ് സ്കതീമനില്
ഉളലപടുത്തനി  വനിവനിധ  ആശുപത്രനികേളക്കുലാം  ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളക്കുമഭായനി  6762.50
ലക്ഷലാം രൂപയലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. ജേനിലഭാ/
തഭാലൂക്കുതല  ആശുപത്രനികേള/സൂപര്ലസഷലഭാലനിറനി/  ലസഷലഭാലനിറനി  സഇൗകേരലങ്ങള
വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുലാം ആര്ദ്രലാം പദതനി ലക്ഷലമനിടുന.  കൂടഭാലത നമ്മുലട സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളനിലല  ഔടയ്  കപഷലന്റെയ്  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  ആവശലമഭായ  മഭാനദണ്ഡങ്ങകളഭാലട
കരഭാഗതീസഇൗഹൃദലാം ആക്കുകേലയനഭാണയ്  ആര്ദ്രലാം  മനിഷലന്റെ  പ്രധഭാന ഉകദ്ദേശലാം.   അകതഭാലടഭാപലാം
ജേനിലഭാതല  തഭാലൂക്കുതല  ആശുപത്രനികേളനികലയയ്  അധനികേ  തസനികേ  സൃഷനിചയ്  ആവശലമഭായ
അധനികേ  സഭാഫനിലന  നനിയമനിച്ചുലാം  സഇൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കനിലക്കഭാണ്ടുലാം  നനിശ്ചനിത
മഭാനദണ്ഡങ്ങകളഭാലട ചേനികേനിതഭാ  സഇൗകേരലങ്ങള  ക്രമതീകേരനിക്കഭാനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ആര്ദ്രലാം മനിഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത തഭാലൂക്കുതല ആശുപത്രനികേളനിലല
ചേനികേനിതഭാ  സഇൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  അധനികേ  തസനികേ  സൃഷനിക്കുനതനിനുലാം
ലസഷലഭാലനിറനി  സഇൗകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുമുള  ആര്ദ്രലാം  പദതനിയനില്
ചേഭാലക്കുടനി തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനിയലാം ഉളലപടനിട്ടുണയ്.

പനി.എചയ്.സനി.-ലയ മഭാതൃകേഭാ കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രമഭാക്കനിയ ഉത്തരവയ്

193 (3037) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കചേലക്കര  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  കദശമലാംഗലലാം  പനി.എചയ്.സനി.-ലയയലാം
എളനഭാടയ്  പനി.എചയ്.സനി.-ലയയലാം  മഭാതൃകേഭാ  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഉയര്ത്തനി
ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

28-3-2017-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  845/17/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനലത്ത
170  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുനതനിനയ്
ലതലരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണയ്. പ്രസ്തുത ഉത്തരവനില് കദശമലാംഗലലാം, എളനഭാടയ് എനതീ പനി.എചയ്.സനി.-കേള
ഉളലപടനിട്ടുണയ്. ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

സനി-ലമറനിലല ജേതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളപരനിഷ്കരണലാം

194 (3038) ശതീ  .   കജേഭാണ ലഫര്ണഭാണസയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗലവകുപനിലന്റെ സസയലാംഭരണസഭാപനമഭായ സനി-ലമറനിലല ജേതീവനക്കഭാരുലട
ശമ്പളപരനിഷ്കരണലാം  സലാംബന്ധനിച  ഫയലനില്  (C3/37/2016)  സസതീകേരനിചനിട്ടുള  നടപടനിയലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ ഫയലനില് സമയബന്ധനിതമഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനയ്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?
* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)    ഈ വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കകേരള ലമഡനിക്കല് സര്വ്വതീസയ് കപ്രഭാജേകനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായള ആലാംബുലനസകേള

195 (3039) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസയ്  കപ്രഭാജേകനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായള  ആലാംബുലനസകേള
ഇകപഭാള ഏലതഭാലക്ക ജേനിലകേളനിലഭാണയ് പ്രവര്ത്തനിചയ് വരുനതയ്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കസവനത്തനിലന്റെ  നടത്തനിപയ്  ഇകപഭാള  എങ്ങലനയഭാണയ്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലകേ.ഇ.എലാം.പനി.  സര്വ്വതീസനിനുകവണനി  2015  മുതല് നഭാളനിതുവലരയഭായനി
ഓകരഭാ ജേനിലക്കുമഭായനി അനുവദനിച തുകേ എത്രയഭാലണനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ടനി  ആലാംബുലനസയ്  സര്വ്വതീസകേള  മറയ്  ജേനിലകേളനികലക്കയ്  കൂടനി  അടനിയന്തെരമഭായനി
വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനയ് പദതനിയകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഇലലങനില് മറയ് ജേനിലകേളനികലക്കയ് കൂടനി പ്രവര്ത്തനലാം വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരളഭാ എമര്ജേനസനി ലമഡനിക്കല് സര്വ്വതീസസയ് കപ്രഭാജേകനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ആലപ്പുഴെ,  തനിരുവനന്തെപുരലാം എനതീ ജേനിലകേളനിലഭാണയ്  108  ആലാംബുലനസയ് സര്വ്വതീസയ്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനതയ്.   ആലപ്പുഴെ ജേനിലയനില്  18  ആലാംബുലനസലാം തനിരുവനന്തെപുരലാം
ജേനിലയനില് 25 ആലാംബുലനസകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  5-7-2015  വലര  പ്രസ്തുത  പദതനി  ഒരു  പബനികേയ്  വപ്രവറയ്  പഭാര്ട്ണര്ഷനിപയ്
(പനി.പനി.പനി.)  കമഭാഡലനിലഭാണയ്  നടത്തനിവനതയ്.  15-7-2015-നയ്  കശഷലാം  കകേരള  ലമഡനിക്കല്
സര്വ്വതീസസയ്  കകേഭാര്പകറഷലന  ഈ  കപ്രഭാജേകനിലന്റെ  മഭാകനജേനിലാംഗയ്  ഏജേനസനിയഭായനി
നനിയമനിക്കുകേയലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ആലപ്പുഴെ  ജേനിലകേളനിലല  ജേനിലഭാ  ആകരഭാഗല  കുടുലാംബകക്ഷമ
ലസഭാവസറനിയലട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  പദതനി  നടത്തനിവരനികേയലാം  ലചേയ്യുന.
പദതനിയലട  കേണകടഭാള  റൂമുലാം  അതനിലല  ജേതീവനക്കഭാരുലാം  കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസയ്
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കേതീഴെനിലുലാം  വഭാഹനങ്ങളുലാം  ജേതീവനക്കഭാരുലാം  അതഭാതയ്  ജേനിലഭാ  കേളകര്
ലചേയര്മഭാനഭായള  ജേനിലഭാ  ആകരഭാഗല  കുടുലാംബകക്ഷമ  ലസഭാവസറനിയലട  കേതീഴെനിലുലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(സനി)   2009-ല് കദശതീയ ഗഭാമതീണ ആകരഭാഗല  ദഇൗതലത്തനിലന്റെ കേതീഴെനില് ഒരു
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പബനികേയ്  വപ്രവറയ്  പഭാര്ടയ്ണര്ഷനിപയ്  മഭാതൃകേയനിലഭാണയ്  പ്രസ്തുത  കപ്രഭാജേകയ്  ആരലാംഭനിക്കുനതയ്.
പദതനിയലട  100%  മൂലധന നനികക്ഷപവലാം പ്രവര്ത്തന ലചേലവകേളക്കഭായനി ഒനഭാലാം
ലകേഭാലലാം 60%-വലാം രണഭാലാം ലകേഭാലലാം 40%-വലാം മൂനഭാലാം ലകേഭാലലാം മുതല് 20% വതീതവലാം
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരഭാണയ്  നല്കേനിവരുനതയ്.  പ്രവര്ത്തന  ലചേലവകേളക്കഭായള  ആദല
ലകേഭാലലത്ത  40%,  രണഭാലാം  ലകേഭാലലത്ത  60%,  മൂനഭാലാം ലകേഭാലലാം  മുതല്  80%  എനനിങ്ങലന
കപ്രഭാജേകനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തന  ലചേലവകേള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരഭാണയ്  വഹനിക്കുനതയ്.
2015  ജൂവല  16  മുതല്  പ്രസ്തുത  പദതനി  കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസയ്
കകേഭാര്പകറഷന മഭാകനജേനിലാംഗയ് ഏജേനസനിയഭായനി നടത്തനിവരുന. 2015 ജൂവല 16-നയ്
കശഷലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജേനിലയലട  ഭഭാഗതീകേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  2  കകേഭാടനി
രൂപയലാം ആലപ്പുഴെ ജേനിലയനിലല ഭഭാഗതീകേ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി 1.98 കകേഭാടനി രൂപയലാം
ജേനിലഭാ ആകരഭാഗല കുടുലാംബകക്ഷമ ലസഭാവസറനികേളക്കഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി&ഇ)  നനിലവനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ആലപ്പുഴെ  ജേനിലകേളനില്  മഭാത്രമുള
പദതനി അഗകഗറര് മഭാതൃകേയനില് എലഭാ ജേനിലകേളനികലയലാം വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
വനിശദമഭായ  ഒരു  പദതനി  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുവഭാന  കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസയ്
കകേഭാര്പകറഷകനഭാടയ് ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.

എന.ആര്.എചയ്.എലാം

196 (3040) ശതീ  .    മുലക്കര  രത്നഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് എന. ആര്.എചയ്.എലാം.-ലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എത്ര കഡഭാകര്മഭാര്
കസവനലാം അനുഷ്ഠനിക്കുനണയ് എനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ ജേനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസഭാനത്തയ് എന.എചയ്.എലാം-ലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 1507 കഡഭാകര്മഭാര് 
കജേഭാലനി ലചേയവരുന.

(ബനി)   
നമ്പര്                      ജേനില  ഭരണ നനിര്വ്വഹണ വകുപയ്

തലലാം
ഇനസനിടുഷന
       തലലാം

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

   1 സലാംസഭാന ഓഫതീസയ്       4         ...

   2 തനിരുവനന്തെപുരലാം       1        203

   3 ലകേഭാലലാം       1        117

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



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 231

   4 പത്തനലാംതനിട       1         54

   5 ആലപ്പുഴെ       1        104

   6 കകേഭാടയലാം       1         80

   7 ഇടുക്കനി       1         63

   8 എറണഭാകുളലാം       1        156

   9 തൃശ്ശൂര്       1        116

  10 പഭാലക്കഭാടയ്       1         86

  11 മലപ്പുറലാം       1        158

  12 കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്       1        114

  13 വയനഭാടയ്       1         57

  14 കേണ്ണൂര്       1        123

  15 കേഭാസര്കഗഭാഡയ്       1         58

ആലകേ      18       1489

ഇതനിനുപുറലമ  മറ്റു  കപ്രഭാഗഭാമുകേളനില്  ആയനി  ലഹല്ത്തയ്  സര്വ്വതീസനിലല  3
കഡഭാകര്മഭാര് അധനികേ ചുമതല വഹനിക്കുനണയ്.

വലഭാജേ ഫനിസനികയഭാ ലതറഭാപനി കകേഭാഴ്സുകേള

197 (3041) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജേയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില് വലഭാപകേമഭായനി  യഭാലതഭാരു കയഭാഗലതയലാം ഇലഭാലത വലഭാജേ
ഫനിസനികയഭാ ലതറഭാപനി കകേഭാഴ്സുകേള നടത്തുനതഭായനി ശദയനില് വനനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഇത്തരലാം കകേഭാഴ്സുകേള നടത്തുന സഭാപനങ്ങള നനിയനനിക്കുവഭാന നനിയമ
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) ഇത്തരലാം വലഭാജേ സര്ടനിഫനിക്കറയ് കേരസമഭാക്കനിയള പ്രഭാകതീസയ് മൂലലാം എത്ര
അപകേടങ്ങള രജേനിസര് ലചേയനിട്ടുണയ്;

(ഡനി) കകേരള സലാംസഭാനത്തയ് നടപനിലഭാക്കഭാന കപഭാകുന ക്ലനിനനിക്കല് എസഭാബനിഷ് ലമന്റെയ്
ബനിലനില് ഫനിസനികയഭാ ലതറഭാപനി പ്രഭാകതീസലാം, ക്ലനിനനിക്കുകേള നടത്തുനതനിനയ് അലാംഗതീകൃത
യണനികവഴനിറനി  ബനിരുദവലാം  അനനിവഭാരലമഭാണയ്  എനതയ്  ഉളലക്കഭാളനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള
നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  വലഭാജേ ഫനിസനികയഭാ ലതറഭാപനി കകേഭാഴയ്  നടത്തുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.
കകേരളത്തനിലല സസഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനില് ബഭാചനിലര് ഓഫയ് ഫനിസനികയഭാ ലതറഭാപനി
കകേഭാഴനികലയയ്  അഡനിഷനുലാം  പരതീക്ഷയലാം  നടത്തുനതയ്  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ
ഡയറകറുലാം കകേരള ആകരഭാഗല ശഭാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയലാം മുഖഭാന്തെനിരമഭാണയ്.  കകേരള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിരഭാകക്ഷപ പത്രത്തനിനയ് വനികധയമഭായനിടഭാണയ് കകേരള ആകരഭാഗല ശഭാസ്ത്ര
സര്വ്വകേലഭാശഭാല  ഫനിസനികയഭാ  ലതറഭാപനി  കകേഭാഴ്സുകേള  തുടങ്ങുനതനിനയ്  അനുമതനി
നല്കുനതയ്.  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയലട കേതീഴെനിലുള കകേഭാകളജുകേളനില്നനിനലാം പഭാസഭാകുന
വനിദലഭാര്തനികേളക്കു  മഭാത്രമഭാണയ്  ബനിരുദ  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  അനുവദനിക്കുനതയ്.  കകേരളത്തനിനു
ലവളനിയനില്  മറയ്  അലാംഗതീകൃത  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനില്നനിനലാം  ഫനിസനികയഭാ  ലതറഭാപനി
കകേഭാഴ്സുകേള പഠനിചനിറങ്ങുന വനിദലഭാര്തനികേളുലട ബനിരുദലാം സര്വ്വകേലഭാശഭാല നടത്തുന
കകേഭാഴ്സുമഭായനി തുലലതയലണങനില് മഭാത്രമഭാണയ് ടനി വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് സര്വ്വകേലഭാശഭാല
തുലലതഭാ സഭാക്ഷലപത്രലാം അനുവദനിക്കഭാറുളതയ്.

(ഡനി)   ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

എചയ്.1 എന.1 പനനി

198 (3042) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

എചയ്.1.എന.1  പനനിലയ  സലാംബന്ധനിചയ്  ലപഭാതുജേനങ്ങലള  കബഭാധവല്
ക്കരനിക്കുനതനിനുലാം  അവലര  ജേഭാഗരൂകേരഭാക്കുനതനിനുലാം  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമനയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
2017  ആരലാംഭലാം മുതല് ലതകക്ക ഇന്തെലന സലാംസഭാനങ്ങളനിലുലാം എചയ്1  എന1  പനനിയലട

വലക്തമഭായ വര്ദനവയ്  ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  എചയ്1  എന1
ഒരു വവറല് അസഖമഭാണയ്.  ഇതയ് ചുമയനതനില്നനിനലാം തുമ്മുനതനില് കൂടനിയമഭാണയ്
ഒരു  വലക്തനിയനില്നനിനയ്  പകേരുനതയ്.  ഇതയ്  പകേര്നയ്  കേനിട്ടുന വലക്തനിയലട  ലപഭാതു
ആകരഭാഗലനനില നലതഭാലണങനില്  ഇതയ്  മനിക്കകപഭാഴുലാം  വളലര  തതീവ്രത കുറഞ്ഞതുലാം
ഇതനിലന്റെ പ്രകതലകേ മരുനഭായ OSELTAMIVIR  കപഭാലുലാം ആവശലലാം വരഭാലത തലന
കഭദലപടുനതുമഭാണയ്.   ശരതീരത്തനിലന്റെ സസഭാഭഭാവനികേ പ്രതനികരഭാധ ശക്തനി തഭാരതകമലന
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കുറ ഞ്ഞനിരനിക്കഭാന സഭാധലതയള ശഭാരതീരനികേ അവസകേള ഉള വലക്തനികേളനില്  (ഗര്ഭഭാവസ,
പ്രകമഹലാം,  കേരള-വൃക്ക-ഹൃകദ്രഭാഗലാം,  മറയ്  നതീണകേഭാല കരഭാഗങ്ങള)  ഇതനിലന്റെ  തതീവ്രത
അപ്രതതീക്ഷനിതമഭായനി  വര്ദനിക്കഭാന  സഭാധലത  ചേനിലരനിലുണയ്.  എചയ്1  എന1  കരഭാഗത്തനിനുള
ചേനികേനിത  ഇനയ്  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ആകരഭാഗലസഭാപനങ്ങളനിലുലാം  സഇൗജേനലമഭായനി  ലഭലമഭാണയ്.
സസകേഭാരല  കമഖലയനിലല  കഡഭാകര്മഭാര്/ആശുപത്രകേളനിലല  ആവശലത്തനിനഭായനി  ഈ
മരുനയ്  കേഭാരുണല ലമഡനിക്കല് സവപ്ലെെസയ്  കേടകേളനിലുലാം  നനിര്ദ്ദേനിഷ  SCHEDULE-X
വലസനസള മരുനയ്  കേടകേളനിലുലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  പകേര്ച തടയഭാന ഏറവലാം
പ്രധഭാനലപട മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള.

(എ) ചുമയകമ്പഭാഴുലാം തുമ്മുകമ്പഭാഴുലാം വഭായലാം മൂക്കുലാം തൂവഭാലലകേഭാണയ് മൂടുകേ.

(ബനി) ഇടയനിടയയ് കസഭാപയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് വകേകേഴുകു.

(സനി) സഭാധലതയള  വലക്തനി  ഓഫതീസയ്/കജേഭാലനി/സ്കൂള/അങണവഭാടനി/കഡലകേയര്
എനനിവനിടങളനില് നഭാലഞ ദനിവസലാം കപഭാകേഭാതനിരനിക്കുകേ.

ചേനികേനിത  പൂര്ണ്ണമഭായനി  ഫലപ്രദമഭാക്കഭാന  കഡഭാകര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന  മരുനകേളക്കയ്
പുറകമ  മറയ്  സഹഭായ പരനിചേരണങ്ങള  (ആഹഭാരലാം,  കേഞ്ഞനിലവളലാം  കപഭാലുള  ചൂടയ്
പഭാനതീയങള വനിറഭാമനിനസയ് ലഭനിക്കത്തക്ക വനിധത്തനിലുള ഫലവര്ഗ്ഗങ്ങള,  വനിശമലാം)
വളലര  ആവശലമഭാണയ്.  കമല്പറഞ്ഞ  വനിവരങ്ങള  എചയ്1  എന1  ചേനികേനിത  മഭാര്ഗ്ഗ
കരഖകേളനില് ജേനങ്ങലള കബഭാധവല്ക്കരനിക്കഭാന കൂടനി കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്. കകേരള ആകരഭാഗല വകുപയ്
പ്രസനിദതീകേരനിച  "പനനി"  എന  ലഘുകലഖ  കനഭാടതീസനില്  ജേനങ്ങളുലട  ശദയഭായനി
മഭാസയ് മതീഡനിയ വഴെനി വനിതരണത്തനിനയ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.  സൂക്ഷനിപനിനഭായനിട്ടുള എലഭാ
വനിവരങ്ങളുലാം ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെ  "കറഡനികയഭാ ലഹല്ത്തയ്"  പ്രകക്ഷപണത്തനിലൂലട
ആവര്ത്തനിചയ് ജേനങ്ങളനിലലത്തനിക്കുനണയ്. 

പത്രമഭാധലമങ്ങളനില്കൂടനി  ആകരഭാഗലവകുപയ്  ഡയറകര്  രണ്ടു  തവണ  സരക്ഷഭാ
പത്രക്കുറനിപയ്  റനിലതീസയ്  ലചേയനിട്ടുണയ്.   ആകേഭാശവഭാണനി,  ദൂരദര്ശന തുടങ്ങനി ഇലകകഭാണനികേയ്
മഭാധലമങ്ങളനില്കൂടനി  ചുമതലലപട  ആകരഭാഗലവകുപയ്  ഉകദലഭാഗസര്  വനിവനിധ
ചേഭാനലുകേളനില് കൂടനി  പരനിപഭാടനികേളുലാം  നമ്പ്യൂസയ്  ക്ലനിപ്പുകേളുലാം  ലചേയവരുന.  ആനുകേഭാലനികേ
മഭാധലമമഭായ  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയ  പ്ലെെഭാറയ്കഫഭാമുകേളനില്  കൂടനിയലാം  മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേള,  ബനിറയ്
കനഭാടതീസകേള  ജേനങ്ങളക്കുലാം  കഡഭാകര്മഭാര്ക്കുമഭായനി  ലഷയര് ലചേയനിട്ടുണയ്.
കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രക്രനിയകേലള  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  അഡതീഷണല്  ഡയറകര്
(പനി.എചയ്.)-ലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  കസറയ്  കനഭാഡല്  ഓഫതീസര്,  കസറയ്
എപനിഡമനികയഭാളജേനിസയ്,  കസറയ്  മഭാസയ്  മതീഡനിയ  ഓഫതീസര് എനനിവര് തുടര്ചയഭായനി
വനിലയനിരുത്തുകേയലാം, ആവശലമഭായ പരനിഷ്കഭാരങ്ങള വരുത്തുകേയലാം ലചേയ്യുനണയ്.
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എചയ്.1 എന.1 പനനി

199 (3043) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  നഭാലയ്  മഭാസത്തനിനനിടയനില്  സലാംസഭാനത്തയ്  എചയ്.1  എന.1
പനനിബഭാധനിചയ്  എത്രകപര്  മരണലപട്ടു;  എത്രകപര്  വനിവനിധ  ആശുപത്രനികേളനിലഭായനി
ചേനികേനിതയനിലുണയ്;

(ബനി)  കരഭാഗത്തനിലന്റെ  പ്രധഭാനലക്ഷണങ്ങളുലാം  വകേലകേഭാകളണ  മുനകേരുതലുകേളുലാം
എലന്തെഭാലക്ക;

(സനി)  കരഭാഗലാം കേടനവരഭാനുണഭായ സഭാഹചേരലലത്തക്കുറനിചയ് ആകരഭാഗല വകുപയ്
പഠനലാം നടത്തുകേയണഭാകയഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തയ് ഏലതഭാലക്ക ജേനിലകേളനിലഭാണയ്  ഇകപഭാള എച.വണ.എന.
വണ പനനിബഭാധനിതര് കേണ്ടുവരുനതയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ വര്ഷലാം കമയയ്  8-ാം തതീയതനി  വലരയള കേണക്കനുസരനിചയ്  എചയ്1  എന1
കരഭാഗലാം  സനിരതീകേരനിചയ്  29  കപര്  മരണലപടുകേയലാം  421  കപര്ക്കയ്  ഈ  കരഭാഗലാം
ബഭാധനിചനിട്ടുളതഭായനി സനിരതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   പനനി,  ജേലകദഭാഷലാം,  ലതഭാണകവദന,  ശസഭാസലാം  വനിടഭാനുള  പ്രയഭാസലാം
എനനിവയഭാണയ് എചയ്1 എന1  കരഭാഗത്തനിലന്റെ പ്രധഭാന ലക്ഷണങ്ങള.

(എ) ചുമയകമ്പഭാഴുലാം തുമ്മുകമ്പഭാഴുലാം വഭായലാം മൂക്കുലാം തൂവഭാലലകേഭാണയ്
മൂടുകേ.

(ബനി) ഇടയനിടയയ് കസഭാപയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് വകേകേഴുകുകേ

(സനി) സഭാധലതയള  വലക്തനി  ഓഫതീസയ്/കജേഭാലനി/സ്കൂള/അങണവഭാടനി/
കഡലകേയര് എനനിവനിടങ്ങളനില് നഭാലഞ ദനിവസലാം കപഭാകേഭാ
തനിരനിക്കുകേ.

(സനി)  എചയ്1  എന1  ഇനഫ്ളുവനസ ഇനത്തനില്ലപട ഒരു കരഭാഗമഭാണയ്  2009
മുതല് കേഴെനിഞ്ഞ 8 വര്ഷ കേഭാലയളവനിനുളനില് ഈ കരഭാഗലാം ഏഷലന ഭൂഖണ്ഡത്തനില്
ഉളലപടുന ഇന ഡലയനിലുലാം അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരളത്തനിലുലാം ENTEMIC അവസയനികലഭാടയ്
മഭാറനി  കേഴെനിഞ്ഞ കരഭാഗമഭാണയ്.  കകേരളത്തനില് നഭാളനിതുവലര  നനിലവനിലുള ഊര്ജനിത
പരലകവക്ഷണ സലാംവനിധഭാനത്തനില്നനിനവരുന  കഡറഭാ സൂചേനിപനിക്കുനതയ്,  ജേലകദഭാഷ
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പനനിയള  വലക്തനികേളനില്  29%-കത്തഭാളലാം  എചയ്1  എന1  നയ്  കേഭാരണമഭാലണനഭാണയ്
ഇകപഭാള എചയ്1  എന1  ചേനികേനിതയലാം അതനികനഭാടനുബന്ധനിച്ചുള തതീരുമഭാനങ്ങളക്കുലാം
പദതനി ആവനിഷ്കരണത്തനിനുലാം ആവശലമഭായ വനിവരങ്ങള, കേലണത്തലുകേള മുതലഭായവ കകേന്ദ്ര
ആകരഭാഗല  മനഭാലയത്തനില്  നനിനയ്  ഏകേതീകൃതമഭായനി  കകേരളമടക്കമുള  ആകരഭാഗല
മനഭാലയമഭാണയ് യഥഭാസമയലാം വകേമഭാറുനതയ്.

(ഡനി)    സലാംസഭാനത്തനിലല എലഭാ ജേനിലകേളനിലുലാം എചയ്1 എന1 ബഭാധനിതര് ഉണയ്.

പഭാകലഭാടയ് സനി. എചയ്. സനി.

200 (3044)ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന  പഭാകലഭാടയ്  സനി.എചയ്.സനി.-യനില്
നനിലവനില്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന  22  വര്ഷലാം  പഴെക്കമുള  ആലാംബുലനസനിനു  പകേരലാം
പുതനിയ ആലാംബുലനസയ് കവണലമന ആവശലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സനി.എചയ്.സനി.-ക്കയ്  പുതനിയ  ആലാംബുലനസയ്  വഭാങ്ങനി  നല്കുന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  22 വര്ഷലാം  ആലയങനിലുലാം  വഭാഹനലാം  ഗര്ഹണലാം  ലചേയ്യുനതനിനുള  ഔകദലഭാഗനികേ
കേഭാലഭാവധനിയഭായ 4 ലക്ഷലാം കേനി.മതീ.  വഭാഹനലാം ഉപകയഭാഗനിചനിടനില. പ്രസ്തുത കേഭാലഭാവധനി
തതീരുന മുറയയ് മഭാത്രകമ വഭാഹനലാം ഗര്ഹണലാം ലചേയ്യുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയള. അതുവലര
വഭാഹനലാം  കകേടുപഭാടുകേള  തതീര്ത്തയ്  ഉപ കയഭാഗനിക്കുനതനിനുള  ചുമതല  ആശുപത്രനി
വനികേസന സമനിതനിക്കഭാണയ്.

(ബനി)  പരനിഗണനയനിലനില.

ശ്രുതനി തരലാംഗലാം പദതനി

201 (3045) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് ശവണ വവകേലലമുള കുടനികേളക്കഭായനി ശ്രുതനി തരലാംഗലാം
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  പദതനിയലട  ലക്ഷലങ്ങള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ഇത്തരലാം കുടനികേളക്കയ്  കകേഭാക്ലനിയ ഇലാംപ്ലെെഭാന്റെയ്  ശസ്ത്രക്രനിയ നടത്തുനതയ് ഏലതലഭാലാം
ആശുപത്രനികേളനിലഭാലണനലാം  ഇവലര  ലതരലഞ്ഞടുക്കുനതയ്  എപ്രകേഭാരമഭാലണനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  ഇത്തരലാം  ശസ്ത്രക്രനിയ
ലചേയ്യുനതനിനഭാവശലമഭായ പശ്ചഭാത്തല സഇൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുനതനിനുലാം അതലഭാവശല
ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ഉണയ്. സലാംസഭാനലത്ത ജേന്മേനഭാ ബധനിരരുലാം മൂകേരുമഭായ കുടനികേളക്കയ്
കകേഭാക്ലനിയഭാര്  ഇലാംപ്ലെെഭാകന്റെഷന  സര്ജേറനി  നടത്തനി  രണയ്  വര്ഷലാം  നതീണ്ടു  നനില്ക്കുന
ആ      ഡനിററനി ലവര്ബല് ഹബനിലനികറഷനനിലൂലട ശവണകശഷനിയലാം സലാംസഭാരകശഷനിയലാം
വതീലണടുക്കുകേലയനതഭാണയ്  പദതനിയലട  ഉകദ്ദേശലക്ഷലലാം.  ടനി  പദതനിയലട  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
ചുവലട പറയനവയഭാണയ്:

1. 0-3  വയസ്സുവലരയള  കുടനികേലളയഭാണയ്  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളതയ്.  ഈ  രലാംഗലത്ത  വനിദഗ്ദ്ധരടങ്ങനിയ
കസറയ് ലലവല് ലടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനിയലട പരനികശഭാധനയനില്
സര്ജേറനി  ലചേയഭാല്  ഗുണകേരമഭാകുലമനയ്  വനിലയനിരുത്തുന
പരമഭാവധനി 5 വയസ്സുവലരയള കുടനികേളക്കുലാം പദതനി ആനുകൂലലലാം
അനുവദനിക്കുന.

2. കുടുലാംബത്തനിലന്റെ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം  2  ലക്ഷലാം രൂപയനില്
തഭാലഴെയഭായനിരനിക്കണലാം.

3. ശ്രുതനിതരലാംഗലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടനിട്ടുള  സഭാപനങ്ങളനിലല
വനിദഗ്ദ്ധര് കുടനികേലള കകേഭാക്ലനിയഭാര് ഇലാംപ്ലെെഭാകന്റെഷനയ് ശനിപഭാര്ശ
ലചേയനിട്ടുണഭായനിരനിക്കണലാം.  കുടനിക്കയ് കകേഭാക്ലനിയഭാര്  ഇലാംപ്ലെെഭാകന്റെഷലന്റെ
വനിജേയലത്ത  ബഭാധനിക്കുന  വവദലശഭാസ്ത്രപരമഭായ  മറയ്
കപഭാരഭായകേള ഉണഭാകുവഭാന പഭാടുളതല.

4. കുടനിയലട രക്ഷനിതഭാക്കള ഓപകറഷനയ്  കശഷമുള പരനിചേര
ണത്തനിനുലാം സതീചയ് ലതറഭാപനിക്കുമുള പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളനില്
പലങടുക്കഭാനുലാം  രണയ്  വര്ഷലാം  നതീണ്ടു  നനില്ക്കുന  തുടര്
ചേനികേനിതയഭായ  ആഡനിററനി  ലവര്ബല്  ഹബനിലനികറഷന
നല്കേഭാനുലാം സനദതയളവരഭായനിരനിക്കണലാം.

5. ശ്രുതനിതരലാംഗലാം  പദതനിലയപറനി  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
സലാംബന്ധനിച്ചുള സതലവഭാങമൂലലാം 200 രൂപ മുദ്രപത്രത്തനില്
ഒപനിടയ് നല്കേണലാം.
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(സനി)  ചുവലടപറയന  സര്ക്കഭാര്/വപ്രവറയ്  ആശുപത്രനികേലളയഭാണയ്  ശ്രുതനിതരലാംഗലാം
പദതനിക്കഭായനി എലാംപഭാനല് ലചേയ്യലപടനിട്ടുളതയ് :

1. ഗവ. ലമ  ഡനിക്കല് കകേഭാകളജേയ് ആശുപത്രനി,തനിരുവനന്തെപുരലാം.

2. ഗവ.ലമ  ഡനിക്കല് കകേഭാകളജേയ് ആശുപത്രനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്.

3. ഗവ.ലമ  ഡനിക്കല് കകേഭാകളജേയ് ആശുപത്രനി, കകേഭാടയലാം.

4. കേനിലാംസയ് ആശുപത്രനി, തനിരുവനന്തെപുരലാം.

5. കഡഭാ.  നഇൗഷഭാദ്സയ്  ഇ.  എന.  ടനി.  ഇനസറനിറമ്പ്യൂടയ്  ആന്റെയ്
റനിസര്ചയ് ലസന്റെര്, എറണഭാകുളലാം.

6. ലമ ഡനിക്കല് ടസയ് ആശുപത്രനി, എറണഭാകുളലാം.

7. ലവസയ് കഫഭാര്ടയ് വഹലടകേയ് ആശുപത്രനി,തൃശ്ശൂര്.

8. അലസന്റെയ് ഇ.എന.ടനി.ആശുപത്രനി, ലപരനിന്തെല്മണ്ണ.

9. കഡഭാ.  മകനഭാജ്സയ്  സൂപര്  ലസഷലഭാലനിറനി  ഇനസനിറമ്പ്യൂടയ്  &
റനിസര്ചയ് ലസന്റെര്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്.

10. മനിലാംമ്സയ് ആശുപത്രനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്.

കകേഭാക്ലനിയഭാര് ഇലാംപ്ലെെഭാന്റെയ് ശസ്ത്രക്രതീയ നടത്തുവഭാന സഇൗകേരലമുള
ആശുപത്രനികേള ശ്രുതനിതരലാംഗലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം എലാംപഭാനല്
ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  നനിശ്ചനിത രതീതനിയനിലുള അകപക്ഷ കകേരള
സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ മനിഷനയ് സമര്പനികക്കണതഭാണയ്.  അകപക്ഷ
സമര്പനിച ആശുപത്രനികേളനില് പരനികശഭാധന നടത്തുനതനിനഭായനി മൂന
റതീജേനിയണല്  ഇനലസക്ഷന  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ
കേമ്മേനിറനി  ആശുപത്രനികേളനില്  കനരനിലടത്തനി  പരനികശഭാധനിചയ്  സര്ജേറനി
നടത്തുനതനിനയ്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം  കയഭാഗലതയള
 കഡഭാകര്മഭാരുലാം സതീചയ് ലതറഭാപനിസ്റ്റുമുണങനില് ശനിപഭാര്ശ ലചേയ
റനികപഭാര്ടയ്  കകേരള സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ മനിഷനയ്  സമര്പനിക്കണലാം.
പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ട്ടുലാം  അകപക്ഷയലാം എലാംപഭാനല് ലചേയ്യുനതനിനുമുള
ശനിപഭാര്ശ  സഹനിതലാം  കകേരള  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  മനിഷന
സമര്പനിക്കുന  ലപ്രഭാകപഭാസല്  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിച
കശഷലാം  എലാംപഭാനല്  ലചേയലകേഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്
പുറലപടുവനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന.
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( ഡനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  കകേഭാടയലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ലമ   ഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്
ശ്രുതനിതരലാംഗലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം സര്ജേറനി നടത്തുനതനിനുള സഇൗകേരലലാം നനിലവനിലുണയ്.  ഈ
മൂനയ്  ആശുപത്രനികേലളയലാം  ഈ  പദതനിക്കഭായനി  എലാംപഭാനല്  ലചേയനിട്ടുണയ്.  തൃശ്ശൂര്,
ആലപ്പുഴെ  ലമ ഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  പശ്ചഭാത്തല  സഇൗകേരലലാം  ഒരുക്കഭാനുള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ജേതീവന രക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങളുലട പരനിപഭാലനലാം

202 (3046)ശതീ  .    ലകേ  .    ലജേ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  ജേനറല്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  മറയ്
ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  സഭാപനിചനിട്ടുള  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനയ്  രൂപ  വനിലവരുന  ജേതീവന
രക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങള  പരനിപഭാലനിക്കുനതനിനയ്  ആവശലമഭായ  ബകയഭാ  ലമഡനിക്കല്
എനജേനിനതീയര്മഭാര് ഇലലനള കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ബകയഭാ ലമഡനിക്കല് എനജേനിനതീയര്മഭാലര പനി.എസയ്.സനി.  വഴെനി
നനിയമനിക്കുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   മകഞരനിയനില് ഒഴെനിലകേ ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനു കേതീഴെനിലുള
ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് ബകയഭാ ലമ ഡനിക്കല് എനജേനിനതീയര്മഭാരുലട കസവനലാം
ലഭലമഭാണയ്.  ഇതനിനുപുറലമ  നഭാഷണല്  ലഹല്ത്തയ്  മനിഷന  വഴെനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാ
ടനിസഭാനത്തനില് ഒരു ജേനിലയനില് ഒരു ലമ  ഡനിക്കല് എഞനിനതീയലറ വതീതലാം നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഇകപഭാള  ഈ  തസനികേയനികലയള  നനിയമനലാം  1:1  എന  അനുപഭാതത്തനില്
പനി.എസയ്.സനി.  വഴെനിയലാം  ലപ്രഭാകമഷന വഴെനിയമഭാണയ്  നടത്തനിവരുനതയ്. പനി.എസയ്.സനി.  വഴെനി
നനികേകത്തണ ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.

സഇൗജേനല ആകരഭാഗല കക്ഷമ പദതനികേള

203 (3047) ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് സലാംസഭാനത്തയ് നടപഭാക്കനിയ സഇൗജേനല ആകരഭാഗല കക്ഷമ
പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം ഈ പദതനികേലളക്കുറനിച്ചുള വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  ആകരഭാഗല  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനില് നടപനിലഭാക്കനിയ
സഇൗജേനല ആകരഭാഗല കക്ഷമ പദതനികേള
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1.  സകൃതലാം പദതനി  :

ദഭാരനിദ്രലകരഖയയ് തഭാലഴെയള എലഭാ കേലഭാനസര് കരഭാഗനികേളക്കുലാം ചേനികേനിത
സഇൗജേനലമഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുള  സകൃതലാം  പദതനി  2014-ലഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്
നടപനിലഭാക്കനിയതയ്.  പദതനിയലട  ആദലഘടത്തനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം
റതീജേതീയണല്  കേലഭാനസര്  ലസന്റെര്,  മലബഭാര്  കേലഭാനസര്  ലസന്റെര്  തലകശരനി,
അഞയ്  സര്ക്കഭാര്  ലമ  ഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേള,  എറണഭാകുളലാം  ജേനറല്
ആശുപത്രനി  എനതീ  ആശുപത്രനികേളനിലഭായനിടഭാണയ്  ഇതനിലന്റെ  കസവനലാം
ലഭലമഭാക്കനിയനിരുനതയ്.  ദഭാരനിദ്രലകരഖയയ്  തഭാലഴെയള  എലഭാ  അര്ബുദ
കരഭാഗനികേളക്കുലാം ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം രണയ് ലക്ഷലാം വലരയള ചേനികേനിത
സഇൗജേനലമഭായലാം  രണയ്  ലക്ഷത്തനിനുമുകേളനില്  വരുന  തുകേയയ്  ലസഭാവസറനിയലട
അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടുകൂടനി  കൂടുതല്  തുകേയലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനയ്  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശലാം ഉണയ്.
പദതനിയലട നടത്തനിപനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  22  കകേഭാടനി  രൂപ കകേഭാര്പസയ്
ഫണഭായനി അനുവദനിക്കുകേയണഭായനി.  ഇതനില്  12  കകേഭാടനി  രൂപ തനിരുവനന്തെപുരലാം
റതീജേനിയണല് കേലഭാനസര് ലസന്റെറനിനുലാം, 5 കകേഭാടനി രൂപ തലകശരനി മലബഭാര്
കേലഭാനസര്  ലസന്റെറനിനുലാം,  3  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജേനിനുലാം,  2  കകേഭാടനി  രൂപ  വതീതലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  കകേഭാടയലാം,  ആലപ്പുഴെ,
തൃശ്ശൂര് സര്ക്കഭാര് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളക്കുലാം എറണഭാകുളലാം ജേനറല്
ആശുപത്രനിക്കുലാം അനുവദനിക്കുകേയണഭായനി.  കേലഭാനസര് ചേനികേനിതക്കഭായള
ആര്.എസയ്.ബനി.വവ./ചേനിസയ്,  ചേനിസയ്  പ്ലെെസയ്,  കേഭാരുണല,  തഭാകലഭാലലാം കപഭാലലയള
ധനസഹഭായ  പദതനികേള  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ഉപകയഭാഗലലപടുത്തനിയകശഷലാം
മഭാത്രകമ ഫണനില് നനിനലാം അര്ഹത ലഭനിക്കുകേയള.

ആകരഭാഗലകേനിരണലാം  :

കകേരള  സര്ക്കഭാര്  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്  ആരലാംഭനിച
ആകരഭാഗലകേനിരണലാം പദതനിയനിലൂലട 18 വയസനില് തഭാലഴെയള കുടനികേളുലട
കദശതീയ ശനിശുജേനഭാകരഭാഗല പദതനിയനിന കേതീഴെനില് വരഭാത്ത അപകേടങ്ങള
ഉളലപലടയള അസഖങ്ങളുലട ചേനികേനിതഭാ ലചേലവയ് സര്ക്കഭാര് വഹനിക്കുലാം.
സലാംസഭാന  ആകരഭാഗലകസവന  വനിഭഭാഗത്തനിനു  കേതീഴെനിലുള  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളനിലൂലട ഈ പദതനി നടപഭാക്കനിവരുന.

2014-15-ല്  1000  ലക്ഷലാം രൂപയലാം  2015-16-ല്  1500  ലക്ഷലാം രൂപയലാം
2016-17-ല് 3150 ലക്ഷലാം രൂപയലാം (കുടനികേളക്കുള കേലഭാനസര് സരക്ഷഭാ
പദതനി,  തഭാകലഭാലലാം  പദതനി  എനനിവയളലപലട)  2017-18-ല്  1835  ലക്ഷലാം
രൂപയലാം ഈ പദതനിക്കഭായനി വകേയനിരുത്തുന.
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കേഭാരുണല ലബനവലന്റെയ് ഫണയ്  :
2011-12 ബ ഡ്ജേറനില് ഉളലപടുത്തനി കേലഭാനസര്, ഹൃകദ്രഭാഗലാം, വൃക്കകരഭാഗലാം,
തലകചഭാര്  സലാംബന്ധമഭായ  കരഭാഗലാം,  കേരള  സലാംബന്ധമഭായ  കരഭാഗലാം,
ഹതീകമഭാഫതീലനിയ,  പഭാലനികയറതീവയ്  ലകേയര്  എനനിവയലട  ചേനികേനിതയലാം
ശസ്ത്രക്രനിയയലാം പരമഭാവധനി 2 ലക്ഷലാം രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കുനതഭാണയ്
ഈ പദതനി.  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനിലുളവര്ക്കുലാം മൂന ലക്ഷലാം രൂപ
വലര  വരുമഭാനമുള  എ.പനി.എല്.-കേഭാര്ക്കുലാം  ധനസഹഭായത്തനിനയ്
അകപക്ഷനിക്കഭാവനതഭാണയ്.  കേഭാരുണല പദതനിയനില് സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  കമല്പറഞ്ഞ
കരഭാഗങ്ങളുലട  ശസ്ത്രക്രനിയയലാം  അനുബന്ധ  ചേനികേനിതയലാം  നടത്തുനതനിനയ്
ധനസഹഭായലാം നല്കുന. മഭാരകേമലഭാത്ത കരഭാഗങ്ങള കേഭാരണലാം ആശുപത്രനിയനില്
കേനിടത്തനി  ചേനികേനിതനിക്കുനവര്ക്കയ്  ഒറത്തവണ  ചേനികേനിത  ധനസഹഭായമഭായനി
അയ്യഭായനിരലാം രൂപ വലര ലഭനിക്കുനതഭാണയ്.

സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനില്നനിനലാം  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  മനിഷന  മുകഖന
നടത്തുന  വനിവനിധ  സഇൗജേനല  ആകരഭാഗലകക്ഷമ  പദതനികേള  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

യനഭാനനി ചേനികേനിത

204 (3048) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജേഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവദലശഭാസ്ത്രരലാംഗലത്ത സഭാമ്പ്രദഭായനികേ ചേനികേനിതഭാ രതീതനിയഭായ യനഭാനനി
ചേനികേനിത കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനയ് എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതയ്;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഇകപഭാള  എത്ര  യനഭാനനി  ഡനിലസനസറനികേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്;

(സനി)  ജേനങ്ങളുലട  ആവശലത്തനിനനുസൃതമഭായ യനഭാനനി  ചേനികേനിത ലഭനിക്കുന
ഡനിലസനസറനികേളുലാം ആശുപത്രനികേളുലാം കകേരളത്തനില് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   യനഭാനനി ചേനികേനിതയഭായനി വകുപനിനുകേതീഴെനില് കേഭാസര്കഗഭാ   ഡയ് ജേനിലയനിലല
ലമഭാഗഭാലനില് ഒരു യനഭാനനി ഡനിലസനസറനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  മറയ് പ്രകദശങ്ങളനില്
യനഭാനനി  സഭാപനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കണലമനയ്  ബന്ധലപട  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള ആവശലലപടുനപക്ഷലാം ആയതയ് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണയ്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  നനിലവനില്  ഭഭാരതതീയ  ചേനികേനിതഭാ  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനില്  ഒരു  യനഭാനനി
  ഡനിലസനസറനി കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജേനിലയനിലല ലമഭാഗഭാലനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  കൂടഭാലത
എന.എചയ്.എലാം.-നയ്  കേതീഴെനില്  20  യനഭാനനി  ചേനികേനിതഭാ സഭാപനങ്ങളുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന.

(സനി) ബന്ധലപട തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള ആവശലമഭായ ഭഇൗതനികേ
സഇൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കനി യനഭാനനി സഭാപനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കണലമനയ് ആവശലലപടുന പക്ഷലാം
ആയതയ് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണയ്.

ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം

205 (3049) ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തനിനുകേതീഴെനില്  പൂകക്കഭാട്ടൂരനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനിലല നനിലവനിലുള സഭാഫയ് പഭാകറണ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനി  ഏതു  കേഭാറഗറനിയനിലഭാണയ്  ഉളലപടുനതയ്;  അതു
സലാംബന്ധനിച ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രലാം  അപ്കഗഡയ്  ലചേയ്യുനതനിനുലാം  കൂടുതല്  ലമചലപട
ചേനികേനിതഭാ സഇൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില്  അനുവദനിക്കലപട  തസനികേ  സലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

1. സനിവനില് സര്ജേന - 1

2. അസനിസന്റെയ് സര്ജേന - 2

3. ലഹഡയ് കനഴയ് - 1

4. സഭാഫയ് നഴയ് കഗഡയ്-1 - 2

5. സഭാഫയ് നഴയ് കഗ ഡയ്-11 - 1

6. ഫഭാര്മസനിസയ് കഗ ഡയ്-1 - 1

7. ക്ലഭാര്ക്കയ് - 2

8. നഴനിലാംഗയ് അസനിസന്റെയ് - 2

9. കഹഭാസനിറല് അറന്റെന്റെയ് കഗഡയ്-11 - 2

10. കഹഭാസനിറല് അറന്റെന്റെയ്(പമ്പ്യൂണ) - 1
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11. പഭാര്ടയ് വടലാം സസതീപര് - 1

12.  ഒപ്കറഭാ ലമടനിസയ് - 1

13. വഡ്രവര് - 1

14. ജൂനനിയര് ലഹല്ത്തയ് ഇനലസകര് - 6

15. ജൂനനിയര് പബനികേയ് ലഹല്ത്തയ് കനഴയ് - 7

16. ലഹല്ത്തയ് സൂപര്വവസര് - 1

17. കല ഡനി ലഹല്ത്തയ് സൂപര്വവസര് - 1

18.  ലഹല്ത്തയ് ഇനലസകര് - 1

19. കല ഡതീ ലഹല്ത്തയ് ഇനലസകര് - 1

20. ലഭാബയ് ലടകതീഷലന - 1

(ബനി&സനി)  കബഭാക്കയ്  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാണയ്.  ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളനില്

മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിചയ്  ലമചലപട  ചേനികേനിതഭാ  സഇൗകേരലലാം  ഏര്ലപടുത്തുനതനിനഭാണയ്

സര്ക്കഭാര് മുനതൂക്കലാം നല്കുനതയ്.  ഇതനിനഭായനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള ആര്ദ്രലാം പദതനി

നടപനിലഭാക്കനി തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.

ജേലജേനല കരഭാഗങ്ങള

206 (3050) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജേലജേനല കരഭാഗങ്ങള റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഈ  കരഭാഗത്തനിലന്റെ  ലക്ഷണങ്ങള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനലാം

ഏലതലഭാലാം ജേനിലകേളനിലഭാണയ് ഈ കരഭാഗലാം ഉളലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ജേലജേനല കരഭാഗങ്ങള ഏലതലഭാമഭാലണനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  കരഭാഗങ്ങള  തടയനതനിനയ്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എലന്തെലഭാമഭാലണനയ്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  ജേലജേനല  കരഭാഗങ്ങളഭായ  വയറനിളക്കകരഭാഗങ്ങള,  മഞ്ഞപനിത്തലാം,

വടകഫഭായ്ഡയ് തുടങ്ങനിയവ എലഭാ ജേനിലയനില് നനിനലാം റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യലപടനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  മഞ്ഞപനിത്തലാം  :

ശരതീരകവദനകയഭാടുകൂടനിയ  പനനി,  തലകവദന,  ക്ഷതീണലാം,  ഓര്ക്കഭാനലാം,  ഛേര്ദ്ദേനി
തുടങ്ങനിയവയഭാണയ് ഈ കരഭാഗത്തനിലന്റെ പ്രഭാരലാംഭ ലക്ഷണങള.  തുടര്നയ്
മൂത്രത്തനിലുലാം  കേണ്ണനിലുലാം  ശരതീരത്തനിലുലാം  മഞ്ഞനനിറലാം  പ്രതലക്ഷലപടുനലാം.
ഈ അവസയനില് രക്തലാം പരനികശഭാധനിക്കുകേയഭാലണങനില് രക്തത്തനില്
ബനിലനിറുബനിന (BILIRUBIN)-ലന്റെ അളവയ് കൂടനിയനിരനിക്കുനതഭായനി കേഭാണലപടുലാം.
കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം ഈ കരഭാഗലാം കേഭാണലപടുനണയ്. എനഭാല് കൂടുതലഭായനി ഈ
കരഭാഗലാം റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയനിട്ടുളതയ് ലകേഭാലലാം,  എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  മലപ്പുറലാം ജേനിലകേളനില് നനിനഭാണയ്.

വയറനിളക്കകരഭാഗലാം  :

സഭാധഭാരണയനിലുലാം  അയഞ്ഞയ്  ദ്രഭാവകേരൂപത്തനില്  മലവനിസര്ജനലാം  ലചേയ്യുന
അവസയഭാണയ്  വയറനിളക്കകരഭാഗലാം.   വയറനിളക്കകരഭാഗലാം  പ്രധഭാനമഭായലാം
കരഭാഗഭാണുക്കള  മൂലമഭാണുണഭാകുനതയ്.  കുടനിലവളലാം  വഴെനിയലാം  ആഹഭാരത്തനില്
കൂടനിയലാം കരഭാഗഭാണുക്കള ശരതീരത്തനില് എത്തുകേ വഴെനിയഭാണയ് വയറനിളക്ക
കരഭാഗലാം ഉണഭാകുനതയ്.  തുടര്ചയഭായ വയറനിളക്കലാംമൂലലാം ധഭാരഭാളലാം ജേലവലാം
ലവണങ്ങളുലാം  ശരതീരത്തനില്നനിനലാം  നഷലപടുന  അവസയഭാണയ്
നനിര്ജലതീകേരണലാം.  പഭാനതീയ  ചേനികേനിതമൂലലാം  നനിര്ജലതീകേരണലാം
പരനിഹരനിക്കഭാ  വനതഭാണയ്.  കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം  വയറനിളക്കകരഭാഗലാം
കേഭാണലപടുനണയ്.   ഈ  കരഭാഗലാം  കൂടുതലഭായനി  കേഭാണലപ്പുടുനതയ്  തൃശ്ശൂര്,
മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  പഭാലക്കഭാടയ്,വയനഭാടയ്,  കേഭാസര്കഗഭാ ഡയ്
ജേനിലകേളനിലഭാണയ്.

വടകഫഭായ് ഡയ്  :

കുറച്ചുദനിവസമഭായനി  കൂടനിവരുന  പനനി,  കദഹലാം  കവദന,  ക്ഷതീണലാം,
വനിശപനിലഭായ തുടങ്ങനിയവയഭാണയ് സഭാധഭാരണയഭായനി കേണ്ടുവരുന കരഭാഗ
ലക്ഷണങ്ങള.  സഭാല്ലമഭാലണല  വടഫനി  (S.TYPHI)   വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട
ബഭാകതീരനിയ ആഹഭാരത്തനിലൂലടയലാം കുടനിലവളത്തനിലൂലടയലാം ശരതീരത്തനില്
പ്രകവശനിചഭാണയ്  കരഭാഗമുണകുനതയ്.  കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം  ഈ  കരഭാഗങ്ങള
കേഭാണലപടുനണയ്.  കൂടുതലഭായനി  ഈ  കരഭാഗലാം  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യലപടനിട്ടുളതയ്
പഭാലക്കഭാടയ്, വയനഭാടയ്, മലപ്പുറലാം, ലകേഭാലലാം ജേനിലകേളനില് നനിനഭാണയ്.

(സനി) വയറനിളക്കകരഭാഗങള (കകേഭാളറ ഉളലപലട), വടകഫഭായ്ഡയ്, മഞ്ഞപനിത്തലാം.
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(ഡനി)  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  ഈ  കരഭാഗങ്ങള  തടയനതനിനുകവണനി  ശുദമഭായ

കുടനിലവളത്തനിലന്റെ ഉപകയഭാഗലാം  (തനിളപനിചഭാറനിയ ലവളലാം മഭാത്രലാം കുടനിക്കഭാന ഉപകയഭാഗനിക്കുലാം),

ആഹഭാര  ശുചേനിതസലാം,  വലക്തനിശുചേനിതസലാം  (കസഭാപയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  വകേ  കേഴുകുകേ)  പരനിസര

ശുചേനിതസലാം  എനനിവ നടത്തനിവരുന.  ഇതനില് വഭാര്ഡയ്  ലഹല്ത്തയ് സഭാനനികറഷന  &

നമ്പ്യൂടതീഷന കേമ്മേനിറനി  (WHS & NC)  ആശ (ASHA) എല്.എസയ്.ജേനി. ഡനി  (LSGD),

വഭാടര് അകതഭാറനിറനി (WATER AUTHORITY) തുടങനിയവരുലട സഭാനനിദലവലാം ഈ

പരനിപഭാടനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയട്ടുണയ്.  ഒ.ആര്.എസയ്  (ORAL  RE-HYDRATION

SALT)-ലന്റെ  ലഭലത  സലാംസഭാനത്തയ്  ഉടനതീളലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ലപഭാതുകേനിണറുകേളനില്

നനിനലാം ലപഭാതുടഭാപ്പുകേളനില് നനിനലാം ലവളലാം കശഖരനിചയ് പരനികശഭാധനിചയ് ഗുണനനിലവഭാരലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന.

ലകേഭാലലാം ജേനിലയനിലല ആകരഭാഗല വകുപനിലല പുതനിയ തസനികേകേള

207 (3051) ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം ആകരഭാഗല വകുപനില്

എത്ര പുതനിയ തസനികേകേളഭാണയ് സൃഷനിചതയ്; അവ ഏലതഭാലക്കലയനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലകേഭാലലാം ജേനിലയനില് ഇ.സനി.ജേനി.  ലടകനിഷലന തസനികേകേള സൃഷനിക്കലപടനിട്ടുകണഭാ;

പ്രസ്തുത  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുനതനിനുള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

തസനിത സൃഷനിക്കുനതനിനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാണയ്?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം ആകരഭാഗല വകുപനില്

621-ഉലാം  ലമ ഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  1291-ഉലാം  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുകേയണഭായനി.

ആയവ സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)   ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം ലകേഭാലലാം ജേനിലയനില്

ഇ.സനി.ജേനി  ലടകതീഷലന  തസനികേ  സൃഷനിക്കലപടനിടനില.  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ആകരഭാഗല

സഭാപനങ്ങളനില്  ഇ.സനി.ജേനി.  ലടകതീഷലലന്റെ  തസനികേ  സൃഷനിക്കുനതനിനുള  ലപ്രഭാകപഭാസല്

ആര്ദ്രലാം പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ജേനറനികേയ് മരുനകേള

208 (3052) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിലക്കുറവള  അനുകയഭാജേല  ജേനറനികേയ്  മരുനകേള  കുറനിക്കഭാന  കഡഭാകര്മഭാര്
നനിര്ബന്ധനിതരഭാക്കുന  തരത്തനില്  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുവഭാന  എലന്തെങനിലുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഉകണഭാ;  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് എലന്തെങനിലുലാം  സര്ക്കുലറുകേള
ആകരഭാഗല വകുപനിനയ് അയചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  ജേനറനികേയ്  മരുനകേള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുവഭാന
സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എലന്തെലഭാലാം;  ഏലതലഭാലാം  മരുനകേലള  ജേനറനികേയ്  ആയനി
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്;

(സനി)  ജേനറനികേയ് മരുനകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതയ് ആരഭാണയ്;
പരനികശഭാധന  രതീതനി  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  കൃതലമഭായ  പരനികശഭാധന  നടക്കുനലവനയ്
ഉറപ്പു വരുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ലമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസയ്  കകേഭാര്പകറഷന  കശഖരനിക്കുന  മരുനകേള
ഗുണനനിലവഭാരലാം  കുറഞ്ഞതഭാലണന  പരഭാതനി  നനിലവനിലുകണഭാ;  വലക്തമഭായ  വനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   നനിലവനില് നനിര്കദ്ദേശലാം ഇല. കുറനിപടനികേള ജേനറനികേയ് നഭാമത്തനിലുലാം വലനിയ
അക്ഷരത്തനിലുലാം എഴുതണലമനയ് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് നനിലവനിലുണയ്.
കഡഭാകര്മഭാര്  നനിര്ബന്ധമഭായലാം  ജേനറനികേയ്  മരുനകേള  തലന  കുറനിക്കണലമന  ലമ ഡനിക്കല്
കേഇൗണസനില് ഓഫയ് ഇന്തെലയലട കനഭാടനിഫനികക്കഷന നടപനിലഭാക്കണലമനയ് ആകരഭാഗല
വകുപനിനയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് കേത്തയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   ജേനറനികേയ് മരുനകേള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളനിലല   കഡഭാകര്മഭാര് ജേനറനികേയ് മരുനകേള തലന കുറനിച്ചു നല്കേണലമന
ഉത്തരവയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനലതലഭാലാം
ജേനറനികേയ് മരുനകേളഭാണയ്. ജേനറനികേയ് ആയനി ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള മരുനകേളുലട പടനികേ
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(സനി)  മരുനകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുള ചുമതല ഡ്രഗ്സയ്
കേണകടഭാള വകുപനിനഭാണയ്.  മരുനകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി
ഡ്രഗ്സയ് കേണകടഭാള ഉകദലഭാഗസര് മരുനല്പഭാദനശഭാലകേള നനിരന്തെരലാം പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം
വതീഴ്ചകേള ശദയനില്ലപടഭാല് ആയതയ് പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം
ലചേയവരുന. കൂടഭാലത ഡ്രഗ്സയ് കേണകടഭാള വകുപനിനയ് കേതീഴെനിലുള ഡ്രഗ്സയ് ലടസനിലാംഗയ്
ലകബഭാറടറനികേളനിലുലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  ലഭലമഭാകുന  ജേനറനികേയ്  മരുനകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധന റഭാനഡലാം സഭാമ്പ ല്ല്നിലാംഗനിലൂലട നടത്തുനണയ്.  ഡ്രഗ്സയ് ലടസനിലാംഗയ് ലകബഭാറടറനികേളുലട
പ്രവര്ത്തനക്ഷമതയലാം വനിവനിധ തട്ടുകേളനില് വനിലയനിരുത്തലപടുനണയ്. 

(ഡനി) Zee Laboratories ഉല്പഭാദനിപനിച ബഭാചയ് നമ്പര് 615-616 അകമഭാകനിലനിന ഓറല്
സലസനഷനുലാം  Mercury Laborotaries  ഉല്പഭാദനിപനിച  ബഭാചയ്  നമ്പര്  14106710
Paracetamol Tablets-നുലാം ഗുണനനിലവഭാരമനില എനതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഈ
ബഭാചനിലന്റെ  വനിതരണലാം  നനിര്ത്തനിവയഭാന  കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസയ്
കകേഭാര്പകറഷന നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്. കൂടഭാലത Qwality Pharmaceuticals ഉല്പഭാദനിപനിച
ബഭാചയ്  നമ്പര്  N  5146  Inj.Pantoperazole  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തതഭാലണന
വനിവരവലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

ഭക്ഷല വസ്തുക്കളുലട ശുചേനിതസ നനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാന നടപടനി

209 (3053) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കുടനിലവളക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭായ സഭാഹചേരലത്തനില്, ഭക്ഷല വസ്തുക്കളുലട ശുചേനിതസ
നനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  വകുപയ്  എലന്തെഭാലക്ക  കേഭാരലങ്ങള
ലചേയനിട്ടുലണനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലടയലാം കുടനിലവളത്തനിലന്റെയലാം ശുചേനിതസ നനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കഭാന
ജേനിലകേളനില് ലസഷലല് സ്കസഭാ ഡയ്  രൂപതീകേരനിചയ് കഹഭാടലുകേളുലാം കേഭാററനിലാംഗയ്  യൂണനിറ്റുകേളുലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത  പഭാചേകേത്തനിനയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  ലവളവലാം  ഭക്ഷല
വസ്തുക്കളുലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതനികനഭാലടഭാപലാം കബക്കറനികേളുലാം ജേമ്പ്യൂസയ് സഭാള,  ലഎസതീലാം
പഭാര്ലറുകേള,  ജേമ്പ്യൂസയ്  കചേരുവകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ കകേന്ദ്രങ്ങള,  വഴെനികയഭാര  വനില്പന
കകേന്ദ്രങ്ങള,  സര്ബത്തയ്  വനില്പന  കകേന്ദ്രങ്ങള,  ചേഭായക്കടകേള  എനനിവനിടങ്ങളനിലുലാം  ശതീതള
പഭാനതീയങ്ങള  വനില്ക്കുന  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  നനിശ്ചനിത  ഇടകവളകേളനില്  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തുകേയലാം ഇവനിടങ്ങളനില് നനിനലാം  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലടയലാം  പഭാനതീയങ്ങളുലടയലാം സഭാമ്പനിളുകേള
കശഖരനിചയ്  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലുള  ലഭാബുകേളനില്  പരനികശഭാധനിപനിചയ്
ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ നനിയമലലാംഘനലാം നടത്തുന സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ
ഗുണനനിലവഭാര നനിയമമനുസരനിച്ചുള നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയവരുന.
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ഓചനിറ കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി ലഹല്ത്തയ് ലസന്റെര്

210 (3054) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓചനിറ  വപ്രമറനി  ലഹല്ത്തയ്  ലസന്റെറനിലന  കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി  ലഹല്ത്തയ്

ലസന്റെറഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചലതനഭാണയ്;  ഇവനിലട  കേനിടത്തനിചേനികേനിത  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ

എനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇകപഭാള കേനിടത്തനി ചേനികേനിത നടക്കുനകണഭാ എനയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവനിലട  നനിലവനില്  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗത്തനിലുളള  ജേതീവനക്കഭാരുലടയലാം

സഇൗകേരലങ്ങളുലടയലാം വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ ആശുപത്രനിയനില്  കേനിടത്തനിചേനികേനിത  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  6-11-2008   തതീയതനിയനിലല  ജേനി.ഒ.(എലാം.എസയ്)  568/08/ആ.കു.വ
പ്രകേഭാരലാം  ഓചനിറ  പനി.എചയ്.സനി.-ലയ  സനി.എചയ്.സനി.  ആയനി  ഉയര്ത്തനി
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്. കേനിടത്തനി ചേനികേനിത ഉണഭായനിരുന സഭാപനമഭാണയ്.

(ബനി)  നനിലവനില്  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിത  നടക്കുനനില.  ഒ.  പനി.  സമയങ്ങളനില്
ഒബ്സര്കവഷന നടത്തഭാറുണയ്.

(സനി)   ടനി സനി.എചയ്.സനി.യനില്  കഡഭാകര്മഭാരുളലപലട  20  തസനികേകേളനിലഭായനി
34 ജേതീവനക്കഭാരുണയ്.  വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

അസനിസന്റെയ് സര്ജേന - 5

ലഹല്ത്തയ് സൂപര്വവസര് - 1

പബനികേയ് ലഹല്ത്തയ് നഴനിലാംഗയ് സൂപര്വവസര് - 1

ലഹല്ത്തയ് ഇനലസകര് - 1

പബനികേയ് ലഹല്ത്തയ് നഴയ് - 1

ജൂനനിയര് ലഹല്ത്തയ് ഇനലസകര് കഗ ഡയ് 1 - 2

ജൂനനിയര് ലഹല്ത്തയ് ഇനലസകര് കഗഡയ് 2 - 2

ജൂനനിയര് പബനികേയ് ലഹല്ത്തയ് നഴയ് കഗ ഡയ്1 - 3

ജൂനനിയര് പബനികേയ് ലഹല്ത്തയ് നഴയ് കഗഡയ്2 - 4
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ഫഭാര്മസനിസയ് - 1

സഭാഫയ് നഴയ് കഗഡയ്1 - 1

സഭാഫയ് നഴയ് കഗഡയ്2 - 1

ഒപ്കറഭാലമടനിസയ് - 1

ലഭാബയ് ലടകതീഷലന - 1

ക്ലര്ക്കയ് - 2

വഡ്രവര് - 1

ഓഫതീസയ് അറനഡന്റെയ് - 1

നഴനിലാംഗയ് അസനിസന്റെയ് - 2

കഹഭാസനിറല് അറനഡന്റെയ് കഗഡയ്2 - 2

പഭാര്ടയ് വടലാം സസതീപര് - 1

ടനി  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനില്  പുരുഷനമഭാര്ക്കുലാം  സ്ത്രതീകേളക്കുമഭായനി  12

കേനിടക്കകേള  ലഭലമഭാണയ്.  ഒ.  പനി.,  പനി.പനി.യൂണനിറയ്,  എന.സനി. ഡനി.  യൂണനിറയ്,  പഭാലനികയറതീവയ്

ലകേയര്, ഫഭാര്മസനി, ലഭാബയ് തുടങ്ങനിയവ പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്. കേസഭാര്കടഴയ് സഇൗകേരലവലാം

ലഭലമഭാണയ്.

(ഡനി)  ആര്ദ്രലാം  മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  സഭാന്റെവഡകസഷന

ലപ്രഭാകപഭാസലനിലന്റെ കേരടയ് ലനിസനില് ഓചനിറ സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രവലാം ഉളലപടനിട്ടുണയ്.

കേനിഡ്നനി/കേലഭാനസര് കരഭാഗ നനിര്ണ്ണയത്തനിനയ് പ്രകതലകേ കകേന്ദ്രലാം

211 (3055) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേനിഡ്നനി/കേലഭാനസര് കരഭാഗ നനിര്ണ്ണയത്തനിനയ് കവണനി മലപ്പുറലാം ജേനിലയനില്

പ്രകതലകേ  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഉകണഭാ  എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഉലണങനില്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില് ഇത്തരത്തനില് ഒരു കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

എലന്തെങനിലുലാം നടപടനികേള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാഗത്തയ് നനിനയ് ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മലബഭാര്  കമഖലയനില്  ഈ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  (കേനിഡ്നനി/കേലഭാനസര്

കരഭാഗ നനിര്ണ്ണയലാം) നനിലവനില് ഉള കകേന്ദ്രങ്ങള ഏലതഭാലക്കലയനയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേനിഡ്നനി  കരഭാഗ  നനിര്ണ്ണയത്തനിനഭായനി  മലപ്പുറലാം  ജേനിലയനില്  പ്രകതലകേലാം
കരഭാഗ നനിര്ണ്ണയ കകേന്ദ്രങ്ങള ഇല.  അക്കഭാരലത്തനില് സൂപര് ലസഷലഭാലനിറനി  (ലനകഫ്രഭാളജേനിസയ്)
തസനികേയനിലുള  കഡഭാകര്മഭാര് ജേനിലയനിലനില.  അകതസമയലാം ഫനിസനിഷലന  (എലാം.ഡനി.
ഫനിസനിഷലന) തസനികേയനിലുള കഡഭാകര്മഭാര് ജേനിലയനിലല ജേനറല് ആശുപത്രനി, ജേനിലഭാ
ആശുപത്രനികേള,  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേള  എനനിവ  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  ഇത്തരത്തനിലുള
കരഭാഗനനിര്ണ്ണയ സഇൗകേരലങ്ങള ഉപ കയഭാഗലപടുത്തുനണയ്. കേലഭാനസര് കരഭാഗ നനിര്ണ്ണയത്തനിനുലാം
ചേനികേനിതയലാം അതനിലന്റെ ലസഷലലനിസ്റ്റുകേള (കറഡനികയഭാ ലതറഭാപനിസയ്) മുകഖന മകഞരനി
ജേനറല് ആശുപത്രനിയനിലുലാം 3 ജേനിലഭാ ആശുപത്രനികേളനിലുലാം കേഭാരലങ്ങള ലചേയവരുനണയ്.

(ബനി)   സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  മലബഭാര്  കമഖലയനില്  പഭാലക്കഭാടയ്  ജേനിലയനില്  നനിലവനില്  ജേനിലഭാ
ആശുപത്രനികയഭാടനുബന്ധനിചയ് കേലഭാനസര് യൂണനിറയ് പ്രവര്ത്തനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന. ഈ
യൂണനിറനില് കേലഭാനസര് കരഭാഗലാം മുനകപ കേലണത്തഭാനുള സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുണയ്.
കൂടഭാലത  മഭാകമഭാഗഭാലാം,  കേതീകമഭാ  ലതറഭാപനി  എനതീ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.
തനിരുവനന്തെപുരലാം  റതീജേനിയണല്  കേലഭാനസര് ലസന്റെറനിലന്റെ  ഒരു സഭാറവലറയ്  യൂണനിറയ്
കേഞനികക്കഭാടയ്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഈ കകേന്ദ്രത്തനിലുലാം കേലഭാനസര് മുനകൂടനി കേലണത്തഭാനുള
സലാംവനിധഭാനങ്ങള നനിലവനിലുണയ്.  കേനിഡ്നനി കരഭാഗ നനിര്ണ്ണയത്തനിനയ് പഭാലക്കഭാടയ് ജേനിലഭാ
ആശുപത്രനികയഭാടനുബന്ധനിചയ് ലനകഫ്രഭാളജേനി യൂണനിറയ് പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന.  കൂടഭാലത
എടവണ്ണ ലചേലാംബക്കുത്തയ് സനി.എചയ്.സനി.-കയഭാടയ് കചേര്നയ് കേലഭാനസര് നനിര്ണ്ണയ കകേന്ദ്രലാം
തുടങ്ങുനതനിനുള നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 

കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജേനിലകേളനില്  കേനിഡ്നനി/കേലഭാനസര്  കരഭാഗ

നനിര്ണ്ണയത്തനിനുകവണനി  ഗവണലമന്റെയ്  കമഖലയനില്  പ്രകതലകേ കകേന്ദ്രങ്ങള  നനിലവനിലനില.

വയനഭാടയ്  ജേനിലയനില്  മഭാനന്തെവഭാടനി  ജേനിലഭാ  ആശുപത്രനിയനിലുലാം,  വവത്തനിരനി  തഭാലൂക്കയ്

ആശുപത്രനിയനിലുലാം ഡയഭാലനിസനിസയ് യൂണനിറയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്. എനഭാല് ലനകഫ്രഭാളജേനിസയ്

തസനികേ  നനിലവനിലനില.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജേനിലയനിലല  കേനിഡ്നനി  കരഭാഗനനിര്ണ്ണയ

കകേന്ദ്രങ്ങള തഭാലഴെപറയന:

1. ജേനിലഭാ ആശുപത്രനി, വടകേര.

2. തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനി, തഭാമരകശരനി

3. ഗവ.ജേനറല് ആശുപത്രനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

4. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേയ് ആശുപത്രനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
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ആകരഭാഗലലാം

212 (3056) ശതീമതനി  വതീണഭാ കജേഭാര്ജയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  ഗുരുതരഭാവസയനില്  എത്തനിലപടുന
കരഭാഗനികേളക്കയ്  അടനിയന്തെര  ചേനികേനിത  ലഭനിക്കഭാനകവണനി  നനിലവനിലുള  ലടസ്റ്റുകേള  നടത്തുന
സലങ്ങള  എലഭാലാം  കേഭാഷസഭാലനിറനി  വഭാര്ഡനിനയ്  ലതഭാടടുത്തഭായനി  സനിതനിലചേയ്യുന  രതീതനിയനില്
മഭാറനി, ജേകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനിലുള സലാംവനിധഭാനത്തനില് ജേനങ്ങളുലട പരഭാതനികേള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേഭാഷസഭാലനിറനിയനില് ജേതീവനക്കഭാരുലട കുറവയ്  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  (അറന്റെര്
മുതലഭായവരുലട)  സനദസലാംഘടനകേളുമഭായനി  ആകലഭാചേനിചയ്  നനിലവഭാരലാംപുലര്ത്തനി
കപഭാരുന  സനദ  സലാംഘടനകേളുലട  കസവനലാം  പ്രകയഭാജേനലപടുത്തുവഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണയ്.

തഭാനൂര് സനി.എചയ്.സനി.-ലയ തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയഭായനി ഉയര്ത്തുന നടപടനി  

213 (3057) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരൂര് തഭാലൂക്കനില് നനിലവനില് തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനി ഇലഭാത്തതനിനഭാല്
തഭാനൂര്  സനി.എചയ്.സനി.-ലയ  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയഭായനി  ഉയര്ത്തനിയ  നടപടനികേള
ഇകപഭാള ഏതുവലരയഭായനി;

(ബനി) ഇതു സലാംബന്ധനിച സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് ഇറങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇലലങനില് എകപഭാള ഉത്തരവയ് ഉണഭാകുലമനഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതയ്;

(ഡനി) അനന്തെര നടപടനികേള കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ആര്ദ്രലാം പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയ സഭാന്റെവഡകസഷലന്റെ
കേരടയ് ലനിസനില് തഭാനൂര് സനി.എചയ്.സനി. ഉളലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   ഇല.

(സനി&ഡനി)   നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 251

തഭാകലഭാലലാം പദതനി

214 (3058) ശതീ  .   ലജേയനിലാംസയ് മഭാതദ്യു :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദയ് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് കരഭാഗബഭാധനിതരഭായ കുടനികേളക്കഭായനി തഭാകലഭാലലാം പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പദതനിയലട  ലക്ഷലങ്ങള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനലാം  ഇതനില്
നനിലവനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇഇൗ പദതനിയലട നനിര്വ്വഹണ ഏജേനസനി ഏതഭാലണനലാം  2017-18-ല്
ഇഇൗ പദതനിയഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളള തുകേ എത്രയഭാലണനലാം അറനിയനിയഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)   ഉണയ്.
(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത കുടുലാംബ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം കുറഞ്ഞ 18 വയസയ് വലര

പ്രഭായമുള മഭാരകേ കരഭാഗബഭാധനിതരഭായ കുടനികേളക്കയ് സഇൗജേനല ചേനികേനിത അനുവദനിക്കു
കേലയനതഭാണയ് തഭാകലഭാലലാം പദതനിയലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലലാം. 

ശസ്ത്രക്രനിയ  ആവശലമുള  വൃക്ക  വവകേലലങ്ങള,  ഹ കൃദയ  വവകേലലങ്ങള,
ലസറനിബല്പഭാല്സനി,  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ,  തഭാലസതീമനിയ,  സനിക്കനിളലസല്  അനതീമനിയ,
അസനിവവകേലലങ്ങള,  ഞരമ  സലാംബന്ധമഭായ വവകേലലങ്ങള എനതീ കരഭാഗങ്ങളക്കയ്
തഭാകലഭാലലാം  പദതനിയനില്  സഇൗജേനല  ചേനികേനിത  ലഭലമഭാണയ്.  എന കഡഭാസളഫഭാന
കേതീടനഭാശനിനനി  ഉപകയഭാഗലത്ത  തുടര്നയ്  കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജേനിലയനിലല  കരഭാഗബഭാധനിതരുലട
ചേനികേനിതഭാ  ലചേലവലാം  ഈ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  അനുവദനിക്കുന.  കൂടഭാലത
ഡയഭാലനിസനിസയ്  നടത്തുനതനിനുലാം  ശസ്ത്രക്രനിയ  ലചേയ്യുനതനിനുലാം  അവയവങ്ങള
മഭാറനിവയനതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  ലചേലവകേള,  അതലഭാഹനിത  സന്ദര്ഭങ്ങളനില് ജേതീവന
രക്ഷനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ എലഭാ ചേനികേനിതയലാം സര്ജേറനിക്കുലാം കവണ്ടുന ലചേലവകേള
എനനിവ  സസന്തെമഭായനി  വഹനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്തവനിധലാം  വരുമഭാനലാം  കുറഞ്ഞ
കുടുലാംബങ്ങളനിലല  കുടനികേളക്കയ്  ഈ  പദതനിയനിലൂലട  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാണയ്.  ചുവലട
പറയന 18 ആശുപത്രനികേളനിലൂലടയഭാണയ് ടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുനതയ്.

1. റതീജേനിയണല് കേലഭാനസര് ലസന്റെര്,തനിരുവനന്തെപുരലാം.

2. ശതീചേനിത്തനിര  തനിരുനഭാള  ഇനസനിറമ്പ്യൂടയ്  ഓഫയ്  ലമഡനിക്കല്
സയനസയ് & ലടകകഭാളജേനി, തനിരുവനന്തെപുരലാം.

3. എസയ്.എ.റനി. ആശുപത്രനി, തനിരുവനന്തെപുരലാം.
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4. ഗവ. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേയ് ആശുപത്രനി, തനിരുവനന്തെപുരലാം.

5. ഗവ. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേയ് ആശുപത്രനി, കകേഭാടയലാം.

6. ലഎ.സനി. എചയ്. കകേഭാടയലാം.

7. ഗവ. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേയ് ആശുപത്രനി, ആലപ്പുഴെ. 

8. ഗവ. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേയ് ആശുപത്രനി, തൃശ്ശൂര്.

9. ഗവ. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേയ് ലചേസയ് ആശുപത്രനി, തൃശ്ശൂര്.

10. ഗവ. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേയ് ആശുപത്രനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്.

11. ലഎ.എലാം.സനി.എചയ്. കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്.

12. ഗവ.ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേയ് ആശുപത്രനി, എറണഭാകുളലാം.

13. അക്കഭാദമനി ഓഫയ് ലമഡനിക്കല് സയനസസയ്, പരനിയഭാരലാം, കേണ്ണൂര്.

14. മലബഭാര് കേലഭാനസര് ലസന്റെര്,കേണ്ണൂര്.

15. ജേനിലഭാ ആശുപത്രനി, ആലുവ.

16. ICCONS, തനിരുവനന്തെപുരലാം.

17. ICCONS, ലഷഭാര്ണ്ണൂര്.

18. ഗവ.ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേയ് ആശുപത്രനി, മകഞരനി. 

(സനി)  തഭാകലഭാലലാം  പദതനിയലട  നനിര്വ്വഹണ  ഏജേനസനി  കകേരള  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ
മനിഷനഭാണയ്.   2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ടനി  പദതനിയലട  നടത്തനിപനിനഭായനി
2,50,00,000 രൂപ വകേലകേഭാളനിചനിട്ടുണയ്.

ആകരഭാഗല വകുപയ്
215 (3059) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  സലാംസഭാനത്തയ്  ആയൂര്കവദ

ഗകവഷണകകേന്ദ്രലാം സഭാപനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
(ബനി)  എവനിലടയഭാണയ്  അതനിനുള  സലലാം  കേലണത്തനിയനിട്ടുളതയ്;  ആയഷയ്

വകുപനിലന്റെ ഏലതങനിലുലാം ഒരു പദതനി അരൂര് നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല കചേനലാംപളനിപ്പുറലാം
പഞഭായത്തയ് ലകേ.ഐ.എസയ്.ഡനി.സനി.-യലട വകേയഭായ മണലനിഷനികേ ഫഭാകറനി(കകേരള
കസറയ് കേണസക്ഷന കകേഭാര്പകറഷന) നനിലനനിനനിരുന സലലാം (പതനികനഴെര ഏക്കര്)
വലവസഭായ വകുപനില് നനിനലാം അനുമതനി കതടനി അവനിലട തുടങ്ങുനതനിനുള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാലട

സലാംസഭാനത്തയ് അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരമുള ആയൂര്കവദ  ഗകവഷണകകേന്ദ്രലാം കേണ്ണൂര്

ജേനിലയനില് റവനമ്പ്യൂ വകുപയ് കേലണത്തുന ഉചേനിതമഭായ സലത്തയ് സഭാപനിക്കുവഭാനുള

പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. ആയഷയ് വകുപനിലന്റെ ഏലതങനിലുലാം ഒരു പദതനി

അരൂര്  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  കചേനലാംപളനിപ്പുറലാം  പഞഭായത്തനില്  പ്രസ്തുത

സലത്തയ് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള ലപ്രഭാകപഭാസല് നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

നൂറനഭാടയ് ലലപ്രസനി സഭാനനികറഭാറനിയത്തനിനയ് പുതനിയ ലകേടനിടലാം

216 (3060) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജേഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഭാകവലനിക്കര നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില് നൂറനഭാടയ് ലലപ്രസനി സഭാനനികറഭാറനിയത്തനിനയ്

പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനയ്  നബഭാര്ഡയ്  ഫണനില്  ഉളലപടുത്തനി  തുകേ

അനുവദനിചതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അനുമതനി ലഭനിച തുകേയലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള,  ഈ പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ്

സസതീകേരനിച തുടര്നടപടനികേള എനനിവ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണയ്.

(ബനി)  നൂറനഭാടയ്  ലലപ്രസനി സഭാനനികറഭാറനിയത്തനിലന്റെ ലമയനില്  &  ഫതീലമയനില്

വഭാര്ഡയ് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനയ് കവണനി ആര്ക്കനിലടക്ചേറല് ഡ്രഭായനിലാംഗയ് തയ്യഭാറഭാക്കനി മണ്ണു

പരനികശഭാധനയലാം  സക്ചേറല്  ഡനിലലസന  ലചേയ്യുനതനിനുമുള  നടപടനികേള  നടന

വരുന.

(സനി)  മഭാകവലനിക്കര  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  നൂറനഭാടയ്  ലലപ്രസനി

സഭാനനികറഭാറനിയത്തനിനയ് പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനയ് ലമഭാത്തലാം  4030  ലക്ഷലാം

രൂപയലട എസനികമറഭാണയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളതയ്. നബഭാര്ഡയ് ഫണനില് 2000 ലക്ഷലാം

രൂപയലാം സലാംസഭാന ലഷയര് 352.94 ലക്ഷലാം രൂപയലാം അനുവദനിചയ് ഉത്തനിവഭായനിട്ടുളതഭാണയ്. ടനി

ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപഭാണയ്  വകേകേഭാരലലാം

ലചേയ്യുനതയ്.  ടനി  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ രണഭാലാംഘട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി  1677.06

ലക്ഷലാം രൂപയലട എസനികമറയ് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
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ലലപ്രമറനി ലഹല്ത്തയ് ലസന്റെറുകേളുലടയലാം കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി ലഹല്ത്തയ്
ലസന്റെറുകേളുലടയലാം പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായനി പദതനികേള

217 (3061) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വപ്രമറനി  ലഹല്ത്തയ്  ലസന്റെറുകേളുലടയലാം.  കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി
ലഹല്ത്തയ്  ലസന്റെറുകേളുലടയലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം
പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കഭാന കപഭാകുനതയ് എനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിക്കഭായനി  ലനന്മേഭാറ  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം
ആശുപത്രനികേലളയഭാണയ് ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുളതയ് എനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  ആര്ദ്രലാം  മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വലതലസ  സഇൗകേരലങ്ങകളഭാലട  പ്രവര്ത്തനിക്കുന

ജേനില/തഭാലൂക്കയ്  തല  ആശുപത്രനികേളനില്  നനിശ്ചനിത  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
ചേനികേനിതഭാ സഇൗകേരലങ്ങള പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.
അടനിസഭാന/ഭഇൗതനികേ സഇൗകേരല വനികേസനലാം,  തസനികേ സൃഷനിക്കല് തുടങ്ങനിയവയള
നടപടനികേള തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ. സനി.എചയ്.സനി.-ലയ പനിനതീടയ് പരനിഗണനിക്കുനതഭാണയ്.

(ബനി)  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രലാം  ലകേഭാലകങഭാടനിലന  ഫഭാമനിലനി  ലഹല്ത്തയ്
ലസന്റെര് വനിഭഭാഗത്തനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

കകേഭാടയലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേയ് ആശുപത്രനി വനികേസനലാം

218 (3062) ശതീ  .    ലകേ  .    സകരഷയ്  കുറുപയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജേനില്  ആശുപത്രനിവനികേസനവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
പുതനിയ നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  അവ  ഏലതലഭാലാം;  പ്രസ്തുത  പദതനികേളുലട  നനിലവനിലല
അവസ എന്തെഭാണയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരനിഗണനയനിലുണയ്.  കകേഭാടയലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജേനിലന  ആര്ദ്രലാം
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ഒ.പനി.ഡനി. ടഭാനകസഭാര്കമഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായള നനിര്മ്മേഭാണ
നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.

(ബനി)  13-ാം  പഞവതര  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  നടപഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള
പുതനിയ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അനുബന്ധലാം-1  ല്  കേഭാണുകേ.* കൂടഭാലത  കകേഭാടയലാം
ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേനിലന ആര്ദ്രലാം പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി, ഒ.പനി.ഡനി. ടഭാനകസഭാര്കമഷലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  തഭാലഴെപറയന  നനിര്മ്മേഭാണ നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാണ്ടുവരുന.

1. ഒ.പനി.  രജേനികസഷന കേഇൗണറുകേളുലട എണ്ണലാം കരഭാഗനികേളുലട എണ്ണത്തനിനയ്
ആനുപഭാതനികേമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുകേ-കടഭാക്കണ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തുകേ, ഡനികസ കബഭാര്ഡുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

2. വനിവനിധ ഒ.പനി.  ലസക്ഷനുകേള, ലഭാകബഭാറടറനികേള, പരനികശഭാധനഭാ
സഇൗകേരലങ്ങള തുടങ്ങനിയവ എളുപലാം കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാനുള ലലസകനജുകേള
സഭാപനിക്കുകേ.

3. കരഭാഗനികേളക്കയ്  കേഭാത്തനിരനിപനിനയ്  ആവശലമഭായ  സലസഇൗകേരലങ്ങളുലാം
കേകസരയലാം കുടനിലവളവലാം ഏര്ലപടുത്തുകേ.

4. കരഭാഗതീപരനിചേരണ സഹഭായനികേള ഉറപഭാക്കുകേ.

5. കടഭായയ് ലറയ്  സഇൗകേരലങ്ങള  പബനികേയ്  അഡ്രസനിലാംഗയ്  സനിസലാം  മുതലഭായവ
ഏര്ലപടുത്തുകേ.

6. കരഭാഗനികേളുലട  സസകേഭാരലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന  കേണസളകടഷന
റൂമുകേള,  അടുത്ത പ്രഭാവശലലാം കഡഭാകലറ കേഭാണഭാന മുനകൂടനിയള
ബുക്കനിലാംഗുലാം ഏര്ലപടുത്തുകേ.

ആകരഭാഗലവകുപനില് കകേഭാണഫനിഡനഷലല് അസനിസനമഭാരുലട ഒഴെനിവകേള

219 (3063) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജേനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജേനിലയനിലുലാം  ലഹഡയ്  കേസഭാര്കടഴയ്
ഒഴെനിവകേളുമഭായനി കകേഭാണഫനിഡനഷലല് അസനിസനമഭാരുലട ഏത്ര ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുലണനയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  എത്ര  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയനിട്ടുലണനയ്
പറയഭാകമഭാ;

(സനി) ഇനനിയലാം റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യഭാത്ത ഒഴെനിവകേള എനകത്തയയ് പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്
റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യഭാന കേഴെനിയലമനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില് ഒഴെനിവകേളനില.

(ബനി&സനി) ബഭാധകേമല.
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അവയവദഭാനലാം

220(3064)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അവയവദഭാനലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനയ് വകേലക്കഭാണ നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മസനിഷ്ക  മരണഭാനന്തെര  അവയവദഭാന  പദതനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം
കക്രഭാഡതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  കവണനി  2012-ല്  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ആകരഭാഗല  കുടുലാംബകക്ഷമ
വകുപനിലന്റെ  (ലകേ.എന.ഒ.എസയ്.)  പദതനിക്കയ്  രൂപലാം  ലകേഭാടുത്തു.  ഇതനിലന്റെ  സലാംസഭാനതല
ഓഫതീസയ് തനിരുവനന്തെപുരലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേനില് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചു. ഭരണ
നനിര്വ്വഹണലാം  സഗമമഭാക്കുവഭാന  സലാംസഭാനലത്ത  മൂന  കസഭാണുകേളഭായനി  തരലാംതനിരനിക്കുകേയലാം
കകേഭാടയലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജേയ്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജേയ്  എനനിവനിടങ്ങളനില്
കസഭാണല്  ഓഫതീസകേള  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  ലചേയ.  മസനിഷ്ക  മരണഭാനന്തെര
അവയവദഭാന  പദതനിയഭായ  ലകേ.എന.ഒ.എസയ്.-ലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം
കബഭാധവത്കേരണ ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം ലസമനിനഭാറുകേളുലാം ശനില്പശഭാലകേളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണയ്.
അവയവദഭാനത്തനിനയ്  തഭാല്പരലമുളവര്ക്കഭായനി  കഡഭാണര്  കേഭാര്ഡയ്  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുകേയലാം ദൃശല-ശവല-അചടനി മഭാധലമങ്ങള വഴെനി വനിവനിധ സഭാലാംസ്കഭാരനികേ കമളകേളനില്
വചയ് അവയവദഭാന സമ്മേതപത്ര കശഖരണലാം നടത്തനിവരനികേയലാം ലചേയ്യുന. 

പ്രശസ മലയഭാളലാം സനിനനി ആകര് പത്മശതീ കഡഭാ.  കമഭാഹനലഭാലനിലന മസനിഷ്ക
മരണഭാനന്തെര  അവയവദഭാന  പദതനിയലട  ഗുഡയ്  വനില്  അലാംബഭാസഡര്  ആയനി
നനിയമനിചനിട്ടുണയ്. മസനിഷ്ക മരണഭാനന്തെര അവയവദഭാനലാം നല്കേനിയനിട്ടുളവരുലട കുടുലാംബ
സലാംഗമലാം  വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത  ലമഡനിക്കല് പഭാരഭാ  ലമഡനിക്കല്
സഭാഫയ് അലാംഗങ്ങളക്കയ് ലടയനിനനിലാംഗയ് പരനിപഭാടനികേളുലാം നടത്തനിവരുന.

ആലപഭാടയ് പനി.എചയ്.സനി.

221 (3065) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആര്ദ്രലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  ആലപഭാടയ്  പനി.എചയ്.സനി.-ലയ  സനി.എചയ്.സനി.
ആയനി ഉയര്ത്തനി സനി.എചയ്.സനി.-യലട പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തുനതനിനുള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ആകരഭാഗല സഭാപനങ്ങളനില് മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിചയ് ലമചലപട ചേനികേനിതഭാ
സഇൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തുനതനിനഭാണയ് ഇകപഭാള മുനതൂക്കലാം നല്കുനതയ്.  ഇതനിനഭായനി
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള ആര്ദ്രലാം  മനിഷലന്റെ ആദലഘടത്തനില് പതനിനഭാലയ്  ജേനിലകേളനില്  നനിനമഭായനി
170  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  മഭാറ്റുനതനിനഭായനി
ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണയ്. ഇതനില് ആലപഭാടയ് പനി.എചയ്.സനി. ഉളലപടനിടനില.
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നഭാദഭാപുരലാം പനി.എചയ്.സനി.-യനിലല കേനിടത്തനിചേനികേനിത

222 (3066) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജേയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നഭാദഭാപുരലാം മണ്ഡലത്തനിലല കേഭായലക്കഭാടനി പഞഭായത്തനിലല പനി.എചയ്.സനി.-യനില്
കേനിടത്തനിചനികേനിത നലഭാന പദതനി ഉകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് എലന്തെലഭാലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേനിടത്തനിചനികേനിതയയ്  ഇനനി  എലന്തെലഭാലാം  സഇൗകേരലങ്ങള  ഒരുകക്കണതുലണനയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) 28-3-2017-ലല ജേനി.ഒ. (ആര്.റനി.)നമ്പര് 845/2017/എചയ്&എഫയ്.  ഡബമ്പ്യൂ.ഡനി.
പ്രകേഭാരലാം ആര്ദ്രലാം മനിഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 14 ജേനിലകേളനില്നനിനലാം 170 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങലള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രമഭാക്കുനതനിനയ് ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടനിട്ടുണയ്. പ്രസ്തുത
ഉത്തരവനില് കേഭായലക്കഭാടനി  പനി.എചയ്.സനി.-യലാം  ഉളലപടനിട്ടുണയ്.  പനി.എചയ്.സനി.-കേളനില്
കേനിടത്തനി ചേനികേനിത ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
പുതുതഭായനി തസനികേകേള സൃഷനിക്കുനതയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

ആര്ദ്രലാം മനിഷന

223 (3067) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജേയദഭാസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  G.O.(Rt)N.845/2017/H&FWD  Tvpm  Dt.  28-3-2017  പ്രകേഭാരലാം  ആര്ദ്രലാം
മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായള  170  കകേന്ദ്രങ്ങലള  ഫഭാമനിലനി  ലഹല്ത്തയ്  ലസന്റെര്  ആയനി  ഉയര്ത്തനി
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്. പ്രസ്തുത സഭാഹചേരലത്തനില് ടനി ഫഭാമനിലനി ലഹല്ത്തയ് ലസന്റെറുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എനഭാണയ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയകേ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഏതയ്  ഏജേനസനിലയയഭാണയ്  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുളതയ്;
വനിശദ വനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആര്ദ്രലാം  മനിഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ഫഭാമനിലനി  ലഹല്ത്തയ് ലസന്റെറുകേളഭായനി  ഉയര്ത്തുന
ലലപ്രമറനി  ലഹല്ത്തയ്  ലസന്റെറുകേളനില്  ലഭാബയ്  സഇൗകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുനതനിനയ്
7 കകേഭാടനി രൂപയലാം ഫഭാമനിലനി ലഹല്ത്തയ് ലസന്റെറുകേളഭായനി ഉയര്ത്തുനതനിനയ് 23 കകേഭാടനി
രൂപയലാം  സലാംസഭാന  ബജേറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ  സഭാപനങ്ങളനില്
ലഭലമഭായ സഇൗകേരലങ്ങള തനിടലപടുത്തനി  ഗലഭാപയ്  അനഭാലനിസനിസയ്  നടത്തനി ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള
തയ്യഭാറഭാക്കുന നടപടനി  14  ജേനിലകേളനിലുലാം  നടനവരുന. 2017-18  കേഭാലഘടത്തനില്
പൂര്ത്തനിയഭാകുലമനയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
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(ബനി) എന.എചയ്.എലാം. എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് വനിഭഭാഗലാം വഴെനിയഭാണയ് ഗലഭാപയ് അനഭാലനിസനിസ്സുലാം,
ലപ്രഭാകപഭാസല് തയ്യഭാറഭാക്കുന നടപടനിയലാം നടനവരുനതയ്.  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം ലടണര്
വനിളനിചയ് ഏജേനസനിലയ തതീരുമഭാനനിചയ് പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതഭാണയ്.

ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായ പദതനി

224(3068)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ ചേനികേനിതകതടുന പഭാവലപടവര്ക്കഭായനി എലന്തെഭാലക്ക ചേനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായ പദതനികേളഭാണയ്  ആകരഭാഗലവകുപ്പുമുകഖന നടപഭാക്കനിവരുനതയ്;  വനിശദ
വനിവരങ്ങളുലാം,  അകപക്ഷയലട  മഭാതൃകേയലാം  സഹനിതലാം  ഓകരഭാ  പദതനികേളുലടയലാം
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  ഓകരഭാ  പദതനിയനിലുലാം  എത്ര
കപര്ക്കയ് എത്ര രൂപ ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായമഭായനി അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണയ് എനയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അര്ബുദ ബഭാധനിതരുലട എണ്ണലാം ക്രമഭാതതീതമഭായനി വര്ദനിക്കുനതനിനഭാല്,
കേലഭാനസര് കരഭാഗ ബഭാധനിതര്ക്കയ് ചേനികേനിതഭാധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി
ഒരു പ്രകതലകേ കേലഭാനസര് ലകേയര് പദതനി നടപഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1. ലസഭാലലസറനി  കഫഭാര്  ലമഡനിക്കല്  അസനിസന്റെയ്സയ്  റ്റു  ദനി  പുവര്
എന പദതനി പ്രകേഭാരലാം പഭാവലപട കരഭാഗനികേളക്കുള ചേനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായ  പദതനി  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  നനിലവനിലുണയ്.
3  ലക്ഷലാം രൂപയനില്  തഭാലഴെ  വരുമഭാനമുള  ആശുപത്രനിയനില്  കേനിടത്തനി
ചേനികേനിത നടത്തനിവരുന കരഭാഗനികേളക്കഭാണയ് ഇഇൗ പദതനി മുകഖന
ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുനതയ്.  ഒരു  കരഭാഗനിക്കയ്  അമ്പതനിനഭായനിരലാം
രൂപയഭാണയ് ധനസഹഭായലാം നല്കുനതയ്. നനിര്ദ്ദേനിഷ മഭാതൃകേയനിലുള
അകപക്ഷ ചേനികേനിതനിക്കുന കഡഭാകറുലട സഭാക്ഷലപത്രലാം,  വനികലജേയ്
ഓഫതീസറുലട  വരുമഭാന  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  എനനിവ  സഹനിതലാം
ലസഭാലലസറനിയലട  ലമമ്പര്  ലസക്രടറനിയഭായ  ആകരഭാഗല  വകുപയ്
അഡതീഷണല്  ഡയറകര്ക്കയ്  നല്കകേണതഭാണയ്.  ഇഇൗ  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  ധനസഹഭായത്തനിനയ്  അര്ഹതയള  കരഭാഗനികേലള  അകപക്ഷ,
കരഭാഗലാം, ചേനികേനിത നടത്തുന സഭാപനലാം എനനിവയലട അടനിസഭാനത്തനില്
കേലണത്തുന.
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ടനി  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള  കരഭാഗലാം,  ആശുപത്രനി  എനനിവ
സലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം  അനുബന്ധലാം  1  ആയലാം* അകപക്ഷയലട
മഭാതൃകേ അനുബന്ധലാം 2  ആയലാം*  കചേര്ക്കുന.  1999  മുതല് ഇഇൗ
പദതനി സലാംസഭാനത്തയ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

2. ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനിയലട  കക്ഷമനനിധനി  ഫണനില്  നനിനള
ധനസഹഭായലാം  മൂനയ്  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  തഭാലഴെ  വഭാര്ഷനികേ
വരുമഭാനമുള തുടര് ചേനികേനിത നടത്തനിവരുന കരഭാഗനികേളക്കയ് ഇഇൗ
പദതനി  മുകഖന  2000  രൂപ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന.  ലസഭാലലസറനി
കഫഭാര് ലമഡനിക്കല് അസനിസന്റെയ്സയ്  റ്റു  ദനി  പുവര് എന പദതനി
മുകഖന  ധനസഹഭായലാം  നല്കേഭാത്ത  കരഭാഗനികേളക്കഭാണയ്  ഇഇൗ
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ധനസഹഭായലാം നല്കുനതയ്.  ലവള
കപപറനില്  എഴുതനിയ  അകപക്ഷ,  ചേനികേനിതനിക്കുന  കഡഭാകറുലട
ലമഡനിക്കല്  സര്ടനിഫനിക്കറയ്,  വനികലജേയ്  ഒഭാഫതീസറുലട  വരുമഭാന
സര്ടനിഫനിക്കറയ്  എനനിവ  സഹനിതലാം  ആകരഭാഗലവകുപയ്  ഡയറകര്ക്കയ്
അകപക്ഷ നല്കകേണതഭാണയ്.  1958 മുതല് സലാംസഭാനത്തയ് ഇഇൗ
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി) 1. ലസഭാലലസറനി കഫഭാര് ലമഡനിക്കല് അസനിസനസയ് റ്റു ദനി പുവര് :

ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയ അകപക്ഷകേരുലട 

എണ്ണലാം - 1269

ആലകേ തുകേ -5,42,94,000 രൂപ

2. ആകരഭാഗല മനനിയലട കക്ഷമനനിധനി ഫണയ്:

ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയ അകപക്ഷകേരുലട 

എണ്ണലാം - 184

ആലകേ തുകേ - 3,68,000 രൂപ

(സനി)  കേലഭാനസര്  കരഭാഗ  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായമഭായനി  ദഭാരനിദ്രലകരഖയയ്  തഭാലഴെയള
കരഭാഗനികേളക്കയ്  സകൃതലാം  പദതനി  നനിലവനിലുണയ്.  ആര്.എസയ്.ബനി.ലലവ.സനി.എചയ്.ലഎ.എസയ്.,
കേഭാരുണല, തഭാകലഭാലലാം തുടങ്ങനിയ പദതനികേളുലാം കേലഭാനസര് ചേനികേനിതയയ് ധനസഹഭായലാം
നല്കുനവയഭാണയ്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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പഭാലകമല് പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം

225 (3069) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജേഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലകമല്  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രലത്ത  ഉനത  നനിലവഭാരത്തനില്
എത്തനിക്കുനതനിനയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  കകേന്ദ്രത്തനില്  ആവശലമഭായ  സഭാഫനിലന  നനിയമനിക്കുനതനിനയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആര്ദ്രലാം മനിഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  170
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  മഭാറ്റുനതനിനയ്  സ.ഉ.
(ആര്.ടനി.)845/2017/ആ.കു.വ.  തതീയതനി  28-3-2017  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.
ഇതനില്  പഭാലകമല്  പനി.എചയ്.സനി.-യലാം  ഉളലപടനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി
ഇക്കഭാരലങ്ങള  നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി  സലാംസഭാന  ബജേറനില്  23  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  ടനി
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ലഭാബയ്  സഇൗകേരലലാം  ഏര്ലപടുത്തുനതനിനയ്  7  കകേഭാടനി
രൂപയലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. ഇതനിനഭാവശലമഭായ ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള തയ്യഭാറഭാക്കുന
നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  കഡഭാകര്മഭാരുലടയലാം,
സഭാഫയ്  നഴ്സുമഭാരുലടയലാം  ലഭാബയ്  ലടകതീഷലലന്റെയലാം  അധനികേ  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ജൂനനിയര് ലഹല്ത്തയ് ഇനലസകര് തസനികേ

226 (3070) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന ആകരഭാഗല വകുപനില് എത്ര ജൂനനിയര് ലഹല്ത്തയ് ഇനലസകര്
തസനികേ നനിലവനിലുണയ്; കഗഡയ്/ജേനില തനിരനിചയ് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനില് കഗഡയ് II തസനികേയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ലജേ.എചയ്.ഐ.-മഭാര്
എത്ര  കപര്  ജേനിലഭാതല  നനിയമന  ചേടങ്ങള  മറനികേടനയ്  വനിവനിധ  നനിയമനങ്ങള
വഭാങ്ങനിയനിട്ടുലണനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ജേനിലഭാതല  നനിയമന  ചേടങ്ങള  മറനികേടനയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  മുഴുവന
ലജേ.എചയ്.ഐ.-മഭാരുലടയലാം സതീനനികയഭാറനിറനി പുനര് ക്രമതീകേരനിചയ് മഭാത്രലാം സഭാനക്കയറലാം
നല്കേഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭലഭാസ വകുപനില് അനര്ഹമഭായനി നനിയമനലാം തരലപടുത്തനിയവലര
തനിരനിചയഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിച  ഉത്തരവയ്  ലജേ.എചയ്.ഐ.-മഭാരുലട
കേഭാരലത്തനില് നടപനില് വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ആലകേ  3617  തസനികേകേളഭാണയ് ജൂനനിയര് ലഹല്ത്തയ് ഇനലസകര് കഗഡയ്-2,
ജൂനനിയര്  ലഹല്ത്തയ്  ഇനലസകര് കഗഡയ്  -  1  തസനികേകേളനിലഭായനി  നനിലവനിലുളതയ്.
ഇഇൗ  വനിഭഭാഗങ്ങള  തമ്മേനിലുള  അനുപഭാതലാം  സലാംസഭാനതലത്തനില്  1:1  എന നനിലയനിലഭാണയ്
നനിലനനിര്ത്തുനതയ്.   ഇഇൗ  അനുപഭാതലാം  ജേനിലഭാതലത്തനില്  പഭാലനിക്കഭാന  സഭാകങതനികേ
കേഭാരണങ്ങളഭാല് കേഴെനിയഭാറനില.

(ബനി) കഗഡയ് 2 തസനികേയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ലജേ.എചയ്.ലഎ.-മഭാര് ജേനിലഭാതല
നനിയമന ചേടങ്ങള മറനികേടനയ്  നനിയമനങ്ങള വഭാങ്ങനിയനിടനില.  അന്തെര്ജേനിലഭാ  സലലാം
മഭാറലാം  ഒഴെനിവകേള,  ഓകരഭാ  ജേനിലയനിലുലാം  വരുന  ഒഴെനിവകേളുലട  പത്തയ്  ശതമഭാനലാം  വതീതമഭാണയ്
അനുവദനിക്കുനതയ്.  കൂടഭാലത ജൂനനിയര് ലഹല്ത്തയ് ഇനലസകര് കഗഡയ് 2 ജേനിലഭാന്തെര
സലലാംമഭാറലാം നല്കുകമ്പഭാള തസനികേയനില് ജൂനനിയര് കമഭാസയ് ആയനിടഭാണയ് നനിയമനലാം
നല്കുനതയ്. അനലത്ര കസവനത്തനിലഭായനിരനിക്കുകേയലാം തനിരനിലകേ കജേഭാലനിയനില് പ്രകവശനിക്കുകേയലാം
ലചേയ  രണയ്  ലജേ.എചയ്.ലഎ.  കഗഡയ്  2-മഭാര്  ഡനി.ആര്.ബനി.  ജേനിലയനില്  നനിലവനില്
ഒഴെനിവനിലഭാത്തതനിനഭാല് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  ഒഴെനിവള ജേനിലകേളനില്  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.
ഡനി.ആര്.ബനി.  ജേനിലകേളനില്  ഒഴെനിവവരുന മുറയയ്  തനിരനിലകേ  പ്രകവശനിപനിക്കുനതഭാണയ്.
ബഹുമഭാനലപട കകേരള അഡനിനനികസറതീവയ്  ടനിബമ്പ്യൂണലനിലന്റെ ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
തൃശ്ശൂര്  ജേനിലഭാ  പനി.എസയ്.സനി.-യനില്  നനിനലാം  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിക്കുകേയലാം  എനഭാല്
ഒഴെനിവനിലഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  എറണഭാകുളലാം,  മലപ്പുറലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്  എനതീ  ജേനിലകേളനില്
നനിയമനിക്കലപട ഒനപതയ് ലജേ.എചയ്.ലഎ. കഗഡയ് 2- മഭാര് തൃശ്ശൂര് ജേനിലയനിലല ഒഴെനിവനില്
നനിയമനലാം കേഭാത്തയ് നനില്ക്കുനണയ്.

(സനി) അന്തെര്ജേനിലഭാ സലലാംമഭാറലാം ലഭനിക്കുന ജൂനനിയര് ലഹല്ത്തയ് ഇനലസകര്
കഗഡയ്  2  ഉളലപലടയള  ജേതീവനക്കഭാര്  ജൂനനിയര്  കമഭാസയ്  ആയനിടഭാണയ്  പുതനിയ  ജേനിലയനില്
പ്രകവശനിക്കുനതയ്.  ആയതനിനഭാല്  സതീനനികയഭാറനിറനി  പുനനഃക്രമതീകേരനിചഭാണയ്  സഭാനക്കയറലാം
നല്കുനതയ്.

(ഡനി)  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനില്  ലജേ.എചയ്.ലഎ.  തസനികേയനില്
ആര്ക്കുലാം അനര്ഹമഭായനി നനിയമനലാം നല്കേനിയനിടനില. ദസനിഭരണ സമ്പ്രദഭായലാം നനിര്ത്തലഭാ
ക്കുനതുമഭായനി ബന്ധലപട  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിച  നനിയമന  ഉത്തരവകേലളലഭാലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

എറണഭാകുളലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേനിലല യൂകറഭാളജേനി ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെയ്

227 (3071) ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് ഏലറടുത്ത എറണഭാകുളലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേനിലല യൂകറഭാളജേനി
ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനികലക്കഭായനി  വഭാങ്ങനിയ  അഞയ്  കകേഭാടനി  രൂപയലട  ഉപകേരണങ്ങള  നനിലവനില്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാത്തതുമൂലലാം നശനിച്ചുകപഭാകുനതഭായ വഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഉലണങനില്,  ആയതയ്  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനതനിനുമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വനനിരുന  യൂകറഭാളജേനി  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കസവനലാം  തുടര്നലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രതനിദനിനലാം  നൂകറഭാളലാം  കരഭാഗനികേള  എത്തനിയനിരുന  എറണഭാകുളലാം  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജേനിലല യൂകറഭാളജേനി വനിഭഭാഗലാം  പുനരുജതീവനിപനിക്കുനതനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണയ്.

പകേര്ചവലഭാധനികേള തടയനതനിനയ് നടപടനി

228 (3072) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ് കകേഭായ :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം പകേര്ചവലഭാധനികേള
തടയനതനിനയ് എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതയ്;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തു ഏലതങനിലുലാം പ്രകദശത്തയ് പകേര്ചവലഭാധനികേള ലപഭാടനിപുറലപടതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് എന്തെയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാനത്തയ് പകേര്ചവലഭാധനികേള ലപഭാടനിപ്പുറലപടതയ് ശദയനില്
ലപടനിട്ടുണയ്.  പ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം  നനിയനണത്തനിനുലാം  ജേനിലകേളനിലല  പ്രകതലകേതകേളുലാം
ആവശലങ്ങളുലാം  ഉളലക്കഭാളനിചയ്  ഒരു  വഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേ  പദതനി  തയ്യഭാറഭാക്കനി
സമയബന്ധനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  മഴെക്കഭാലലാം വരുനതനിനുലാം മുകമ്പ തലന
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങലളയലാം, ശുചേനിതസ മനിഷകനയലാം, ഇതര വകുപ്പുകേലളയലാം
ഒലത്തഭാരുമനിപനിചയ്  മഴെക്കഭാലപൂര്വ്വ  ശുചേതീകേരണവലാം  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ  നനിയനണ
കബഭാധവല്ക്കരണ  കേലഭാമ്പയനിനുകേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കരഭാഗനനിരതീക്ഷണലാം,  ലകേഭാതുകു
നനിരതീക്ഷണലാം എനനിവ കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതുവഴെനി  പകേര്ചവലഭാധനികേള ഉണഭാകുനതയ്
കനരലത്ത  തലന  കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാനുലാം  നനിയനനിക്കഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുനണയ്.  ആശുപത്രനികേളനില്
ആവശലത്തനിനയ് കഡഭാകര്മഭാരുലടയലാം മറയ് ഉകദലഭാഗസരുലടയലാം മരുനനിലന്റെയലാം കരഭാഗ
നനിയനണത്തനിനുള സഭാധന സഭാമഗനികേളുലടയലാം ലഭലതയലാം ഉറപയ് വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
കരഭാഗലാം  ലപഭാടനിപ്പുറലപടുന  അവസരങ്ങളനില്  ദ്രുതകേര്മ്മേകസന  രൂപതീകേരനിചയ്  ആവശലമഭായ
ഗൃഹസന്ദര്ശനലാം,  ലമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പയ്,  ലമഭാലലബല്  ക്ലനിനനിക്കയ്  എനനിവ  നടത്തനി
കരഭാഗലാം എത്രയലാം ലപലടനയ് കേലണത്തനി കവണ ചേനികേനിത നല്കുകേയലാം കരഭാഗപകേര്ച
തടയനതനിനുള ലകേഭാതുകു നശതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ഉറവനിട നശതീകേരണലാം, വതീടനിനുളളനില്
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കേതീടനഭാശനിനനി  തളനിക്കുകേ  (ലഎ.എസയ്.എസയ്.),  വതീടനിനയ്  പുറത്തയ്  അന്തെരതീക്ഷത്തനില്
കേതീടനഭാശനിനനി  തളനിക്കുകേ  (കഫഭാഗനിലാംഗയ്),  ജേലശുദനി  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനഭായനി  കക്ലഭാറനികനഷന
ഉളലപലടയള മറയ് കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള, വയറനിളക്ക കരഭാഗത്തനിലന്റെ
പഭാനതീയ ചേനികേനിതയയ് ആവശലമഭായ ഒ.ആര്.എസയ്.ലന്റെ ലഭലത എനനിവയലാം ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
എലനിപനനി  പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാനഭായനി  ഓടകേള,  കുളങ്ങള  വൃത്തനിയഭാക്കുനവര്ക്കുലാം  കൃഷനിപണനി
ലചേയ്യുനവര്ക്കുലാം കഡഭാകനിലലവകനിന പ്രതനികരഭാധ ഗുളനികേകേളുലാം നല്കുനണയ്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ
ഫണ്ടുലാം ജേനിലഭാതലത്തനില് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

ജേനഒഇൗഷധനി ലമഡനിക്കല് കസഭാറുകേളുലട നനിയനണലാം

229 (3073) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജേനഔഷധനി ലമഡനിക്കല് കസഭാറുകേളുലട നനിയനണലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനഭാകണഭാ
അകതഭാ സസകേഭാരല വലക്തനികേളക്കഭാകണഭാ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവര്  സലാംസഭാനത്തു  വനിപണനലാം  നടത്തുന  മരുനകേള  ഏലതലഭാലാം  എനലാം
സലാംസഭാനത്തയ് ലഭലമഭാക്കുന ഇകത കകേഭാമ്പനികനഷനുകേളനിലുള മരുനകേളക്കുലാം ജേനഔഷധനി
മരുനകേളക്കുലാം ഉള വനിലയനിലല അന്തെരലാം എത്ര എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  മരുന  കേമ്പനനികേളഭായ  രഭാജേസഭാന  ഡ്രഗ്സയ്
ഫഭാര്മസമ്പ്യൂടനിക്കല്സയ്,  കേര്ണ്ണഭാടകേ  ആന്റെനിബകയഭാടനികേയ്  എനനിവരുലട  ജേനറനികേയ്  മരുനകേളനില്
സലാംസഭാനത്തയ് വനിപണനലാം നടത്തുന മരുനകേള ഏലതലഭാലാം; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരത്തനില്  ഇതരസലാംസഭാനമരുന  കേമ്പനനികേള  വനിപണനലാം  നടത്തുന
മരുനകേളനില്  നനിനലാം  ഏലതലഭാലാം  മരുനകേള  ലകേ.എലാം.എസയ്.സനി.എന.  വഴെനി  സര്ക്കഭാര്
വഭാങ്ങനി വനിതരണലാം നടത്തുന ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇലലങനില്  ഇവരുലട  ഉല്പനങ്ങള  വഭാങ്ങഭാത്തതനിനുള  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജേന  ഒഇൗഷധനി  ലമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളുലട  ലലലസനസനിലാംഗയ്,  വലഭാപഭാര
നനിയനണലാം എനനിവ പൂര്ണ്ണമഭായലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള ഡ്രഗ്സയ്
കേണകടഭാള  വകുപനിനഭാണയ്.  എനഭാല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഫഭാര്മസമ്പ്യൂടനിക്കല്
വകുപനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ബനി.പനി.പനി.ലഎ.  (ബമ്പ്യൂകറഭാ  ഓഫയ്  ഫഭാര്മ
പബനികേയ് ലസകര് അണര് കടക്കനിലാംഗയ് ഓഫയ് ഇന്തെല)-യലട സലാംരലാംഭമഭായ പ്രധഭാനമനനി
ഭഭാരതതീയ ജേന ഒഇൗഷധനി പരനികയഭാജേന പ്രകേഭാരമഭാണയ് വലക്തനികേള/ലസഭാലലസറനികേള/
എന.ജേനി.ഒ.കേള/സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേള എനനിവര്ക്കയ് ഉപഭാധനികേകളഭാലട ജേന ഒഇൗഷധനി
ലമഡനിക്കല് കസഭാറുകേള തുടങ്ങുനതനിനയ് അനുമതനി നല്കുനതയ്.
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(ബനി) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി) നനിലവനില് കകേരളത്തനില് ജേനറനികേയ് മരുനകേള വനിപണനലാം നടത്തുന ജേന
ഒഇൗഷധനി  കസഭാറുകേളക്കയ്  മരുനയ്  ലഭലമഭാക്കുനതയ്  ബനി.പനി.പനി.ലഎ.  ലസനടല്  കസഭാറനില്
നനിനലാം  ആണയ്.  ആയതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ഡ്രഗ്സയ്  കേണകടഭാള
വകുപനില് ലഭലമല.

(ഡനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  മരുനയ്  കേമ്പനനികേളഭായ  രഭാജേസഭാന  ഡ്രഗ്സയ്
ഫഭാര്മസമ്പ്യൂടനിക്കല്സയ്,  കേര്ണ്ണഭാടകേ ആന്റെനിബകയഭാടനികയ് തുടങ്ങനിയ മരുന കേമ്പനനികേള
കകേരള ലമഡനിക്കല് സര്വ്വതീസസയ് കകേഭാര്പകറഷനനിലൂലട മരുന വനിതരണലാം നടത്തുനനില.

(ഇ)  സലാംസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളക്കഭാവശലമഭായ  ജേനറനികേയ്  മരുനകേള
കദശതീയതലത്തനില് ക്ഷണനിക്കുന മതര സതഭാരല  ഇ-ദര്ഘഭാസകേള മുകഖനയഭാണയ്
കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസയ്  കകേഭാര്പകറഷന  സലാംഭരനിചയ്  വനിതരണലാം  നടത്തനി
വരുനതയ്.  എനഭാല്  ടനി  മരുനയ്  കേമ്പനനികേള  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ദര്ഘഭാസനില്
പലങടുക്കുകേകയഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി കയഭാഗലത കനടുകേകയഭാ ലചേയ്യഭാത്തതനിനഭാല് ടനി
കേമ്പനനികേളുലട ഉല്പനങ്ങള വഭാങ്ങനി വനിതരണലാം ലചേയ്യഭാന സഭാധനിക്കനില.

സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനിലല അമനിത നനിരക്കുകേള

230(3074)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേഭാര്ജേയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിലല സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനില് ചേനികേനിതയയ് എത്തുന കരഭാഗനികേളക്കയ്
കേനിടത്തനിചനികേനിതയഭായനി  മുറനികേളക്കയ്  ഒരു  ദനിവസലത്ത  വഭാടകേ  ഇനത്തനില്  മഭാത്രലാം
7000 മുതല് 12500 രൂപ വലര ഈടഭാക്കുനതഭായലാം മുറനികേളുലട നനിലവഭാരമനുസരനിചയ്
ഒകര  അസഖത്തനിനയ്  വനിവനിധ  നനിലകേളനിലുള  മുറനികേളനില്  കേനിടക്കുന കരഭാഗനികേളക്കയ്
ലകേഭാടുക്കുന മരുനകേളക്കുലാം ഓപകറഷനുലാം ലഭാബ്ലടസനിനുലാം കുടനിലവളത്തനിനുലാം ആഹഭാരത്തനിനുലാം
എലഭാലാം യഥഭാര്ത വനിലയലട 60% വലര അധനികേലാം ഈടഭാക്കുകേയലാം ലചേയ്യുനതഭായള
ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  രണഭാലാം  നനിലയനിലല  കരഭാഗനിക്കയ്  ഓപകറഷനയ്  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാലണങനില്
ഒമ്പതഭാലാം  നനിലയനില്  ഇകത  ഓപകറഷനുവനികധയനഭായ  കരഭാഗനിയനില്നനിനലാം  1,60,000  രൂപ
ഈടഭാക്കുനതഭായലാം  ആകക്ഷപമുളതനിനഭാല്  ഇപ്രകേഭാരലാം  ലചേയ്യുന  ആശുപത്രനികേളലക്കതനിലര
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയലമനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിലനക്കുറനിചയ്  വനിശദമഭായനി  പഠനിക്കുവഭാനുലാം  അകനസഷനിക്കുവഭാനുലാം  കേമ്മേനിറനിലയ
നനിയമനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 265

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളുലാം  ലകബഭാറടറനികേളുലാം  ഉളലപലടയള
ആതുരഭാലയങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനയ്  നനിലവനില് സലാംവനിധഭാനമനില.
സലാംസഭാനലത്ത  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,  സ്കഭാനനിലാംഗയ്  ലസന്റെറുകേള  തുടങ്ങനിയ
എലഭാ ചേനികേനിതഭാ സഭാപനങ്ങളുലടയലാം പ്രവര്ത്തന നനിലവഭാരലാം ആവശലമഭായ നനിയമലാം
മുകഖന നനിയനനിക്കുകേ എന ലക്ഷലകത്തഭാലട “കകേരള ക്ലനിനനിക്കല് എസഭാബനിലഷന്റെയ്
(രജേനി.&റഗു.)  ബനില്  2017”-നയ്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   ബനില്  നനിയമസഭയനില്
അവതരനിപനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനിലല മഭാലനിനലലാം

231 (3075) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ് കകേഭായ :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനില്നനിനള  മഭാലനിനലലാം
അപകേട രഹനിതമഭായനി സലാംസ്കരനിക്കലപടുനകണഭാ എനയ് പരനികശഭാധനിക്കഭാന നനിലവനില്
എന്തു സലാംവനിധഭാനമഭാണുളതയ്;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  മഭാലനിനലങ്ങള  അപകേടരഹനിതമഭായനി  സലാംസ്കരനിക്കലപടുനണയ്
എനയ് ഉറപഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) എലഭാ സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ബകയഭാ ലമഡനിക്കല്
കവസയ് മഭാകനജേയ് ലമന്റെയ് ചേടങ്ങള, 2016 പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാന മലനിനതീകേരണ നനിയനണ
കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം  അനുമതനിക്കഭായനി  അകപക്ഷനികക്കണതുണയ്.  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള
സസന്തെമഭായനി  ബകയഭാ  ലമഡനിക്കല് മഭാലനിനലലാം  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  ലചേയ്യുനതനിനയ്  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ
സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുകേകയഭാ  അലലങനില്  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതു  ബകയഭാ  ലമഡനിക്കല്
മഭാലനിനല സലാംസ്കരണ സലാംവനിധഭാനലാം വഴെനി നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം ലചേയ്യുകേകയഭാ കവണലാം. ഇതയ്
ഉറപഭാക്കനിയകശഷമഭാണയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ അനുമതനി നല്കുനതയ്.

ആശുപത്രനി മഭാലനിനലങ്ങള ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി സലാംസ്കരനിക്കുനതനിനയ് സലാംവനിധഭാനലാം

232 (3076) ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനിലല  മഭാലനിനലങ്ങള  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി
സലാംസ്കരനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഇല  എനള  വസ്തുത
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഇവനിലട ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ രതീതനിയനില് മഭാലനിനലങ്ങള സലാംസ്കരനിക്കുനതനിനയ്
ആവശലമഭായ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കേഭായലാംകുളലാം  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനിയനിലല ആഹഭാര അവശനിഷങ്ങള കേഭായലാംകുളലാം
നഗരസഭ മുകഖന നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം ലചേയവരുന. ബകയഭാ ലമഡനിക്കല് കവസയ് ഇകമജേയ്
മുകഖന നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം ലചേയവരുന.  പ്ലെെഭാസനികേയ് കവസയ് നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനഭായനി
അലാംഗതീകൃത സഭാപനലത്ത ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.  നനിലവനില് കൂടനിക്കനിടക്കുന
മഭാലനിനലങ്ങള  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുനതനിനയ്  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന നഗരസഭകയഭാടയ്
ആവശലലപടനിട്ടുണയ്. 2017 -18  കപ്രഭാജേകനില് മഭാലനിനല സലാംസ്കരണ പ്ലെെഭാന്റെയ് സഭാപനിക്കു
നതനിനുള നടപടനികേളുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

സൂപര് ലസഷലഭാലനിറനി വനിഭഭാഗങ്ങളനില് കഡഭാകര്മഭാരുലട കുറവയ്

233 (3077) ശതീ  .   സണ്ണനി കജേഭാസഫയ് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .    വഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  സൂപര്  ലസഷലഭാലനിറനി
വനിഭഭാഗങ്ങളനില് കഡഭാകര്മഭാരുലട കുറവയ്  നനിലനനില്ക്കുനതുമൂലലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില്
വനിദഗ് ധ ചേനികേനിത നല്കുനതനില് നനിലനനില്ക്കുന ബുദനിമുടയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) സര്ക്കഭാര് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് എത്ര സൂപര്ലസഷലഭാലനിറനി തസനികേയഭാണയ്
നനിലവനില് അനുവദനിചനിട്ടുളലതനലാം,  അതനില് എത്ര തസനികേകേള ഒഴെനിഞ കേനിടക്കുനവനലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ  സൂപര്  ലസഷലഭാലനിറനി  കഡഭാകര്മഭാരുലട  റഭാങയ്  ലനിസയ്  നനിലവനിലുകണഭാ;
ഇലലങനില്  അടനിയന്തെരമഭായനി  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിചയ്  ഒഴെനിവള  തസനികേകേള  നനികേത്തുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ഇതയ് സലാംബന്ധനിച പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി ഉളലക്കഭാളളനിക്കുന.*

(സനി)  കേഭാര്ഡനികയഭാ വഭാസ്കുലര്  &  ലതഭാറഭാസനികേയ് സര്ജേറനി,  യൂകറഭാളജേനി,  പതീഡനിയഭാടനികേയ്,
നമ്പ്യൂകറഭാളജേനി  എനനിവയനില്  റഭാങയ്  പടനികേ  നനിലവനിലുണയ്.  കേഭാര്ഡനികയഭാളജേനി,  ലനകഫ്രഭാളജേനി
വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല  നനിയമനങ്ങളക്കഭായള  ചുരുക്കപടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം  നമ്പ്യൂകറഭാളജേനി
വനിഭഭാഗത്തനിലല  നനിയമനത്തനിനഭായള  ഓണലലലന  പരതീക്ഷ  നടത്തുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.
ഗഭാകസഭാ എന്റെകറഭാളജേനി,  പതീഡനിയഭാടനികേയ് സര്ജേറനി എനനിവയനിലല നനിയമനത്തനിനഭായനി
വനിജഭാപനലാം  പുറലപടുവനിചനിട്ടുളതുലാം  സര്ജേനിക്കല്  ഗഭാകസഭാ  എനകടഭാളജേനി  വനിഭഭാഗത്തനിലല
നനിയമനത്തനിനഭായനി വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനികക്കണതുമുണയ്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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കുഷ്ഠകരഭാഗ നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം

234 (3078) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കുഷ്ഠകരഭാഗ  നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനഭായനി  എലന്തെഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുളലതനയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനില് എത്ര കുഷ്ഠകരഭാഗനികേള ഉലണനലാം  2017-ല്
എത്ര കകേസകേള പുതുതഭായനി റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുലണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കുഷ്ഠകരഭാഗ  നനിര്മ്മേഭാര്ജന  രലാംഗത്തയ്  നനിലവനില്  എത്ര  ജേതീവനക്കഭാര്  കജേഭാലനി
ലചേയ്യുനലണനലാം എത്ര തസനികേകേള നനിലവനിലുലണനലാം തസനികേ തനിരനിചയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസസ്തുത ജേതീവനക്കഭാരനില് സനിരലാം ജേതീവനക്കഭാര് എത്രലയനലാം,  എലാംകപ്ലെെഭായ് ലമന്റെയ്,
തഭാത്കേഭാലനികേ ജേതീവനക്കഭാര് എത്രലയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  എന.എല്.ഇ.പനി.  പദതനി  എനവലര  നനിലനനില്ക്കുലമനലാം  അതനിനു
കശഷലാം ഈ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ജേതീവനക്കഭാലര  ഏതു വനിഭഭാഗത്തനില്  വനിനലസനിപനിക്കുലമനലാം
അവരുലട കജേഭാലനി എന്തെഭായനിരനിക്കുലമനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫയ്)  തഭാത്കേഭാലനികേ  ജേതീവനക്കഭാലര  സനിരലപടുത്തുനതനിനയ്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  കേഴെനിഞ്ഞ  അഞവര്ഷത്തനിനുളനില്  സനിരലപടുത്തനിയവരുലട
വനിവരലാം, സതീനനികയഭാറനിറനി എനനിവ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  കുഷ്ഠകരഭാഗ  നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനഭായനി  കദശതീയ  കുഷ്ഠകരഭാഗ  നനിര്മ്മേഭാര്ജന

പരനിപഭാടനി സലാംസഭാനത്തയ് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടനവരുന.  സലാംസഭാനലത്ത മുഴുവന
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  ജേനിലഭാ/തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം കുഷ്ഠകരഭാഗ ചേനികേനിതയള മരുനയ് ലഭലമഭാണയ്.  ലപഭാതുജേനഭാകരഭാഗല
വനിഭഭാഗലാം ജേതീവനക്കഭാരനിലൂലട സലാംസഭാനലത്ത മുഴുവന ഗഭാമതീണ കമഖലയനിലുലാം കരഭാഗ
പരനികശഭാധനയള  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലുണയ്.   കൂടഭാലത  നഗര  പ്രകദശങ്ങളനില്
51 അര്ബന ലലപ്രസനി ലസന്റെറുകേള, ജേനിലഭാ/തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനികേളനിലുലാം ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനിലുമഭായനി  കുഷ്ഠകരഭാഗ  നനിര്മ്മേഭാര്ജന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  മഭാത്രമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  കൂടഭാലത  സസനിര  വനികേസന  ലക്ഷലങ്ങള  കുഷ്ഠകരഭാഗ  നനിര്മ്മേഭാര്ജന
രലാംഗത്തയ്  ലലകേവരനിക്കുനതനിനഭായനി  ബൃഹത്തഭായ കേര്മ്മേ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.   ഇഇൗ  പദതനിയനിലൂലട  സലാംസഭാനലത്ത  മുഴുവന  വനിദലഭാലയങ്ങളനികലയലാം
അലാംഗനവഭാടനികേളനികലയലാം കുടനികേലള  (3  മുതല്  17  വയസ്സു വലരയളവലര)  അദലഭാപകേരുലട/
അലാംഗനവഭാടനി പ്രവര്ത്തകേരുലടയലാം സ്കൂള ലഹല്ത്തയ് നഴനിലന്റെയലാം സഹകേരണകത്തഭാലട
തസക്കയ്  കരഭാഗ  പരനികശഭാധന  നടത്തുനതനിനുലാം  വനിദഗ്ദ്ധ  പരനികശഭാധന  ആവശലമുളവര്ക്കയ്
ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസറുലടയലാം തസക്കയ് കരഭാഗ വനിദഗ്ദ്ധരുലടയലാം കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനുമുള
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നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   കൂടഭാലത  തതീരപ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  കഗഭാത്ര  കമഖലയനിലുലാം
നഗരകചേരനികേളനിലുലാം  തഭാമസനിക്കുനവലരയലാം  അനലസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലളയലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുള  പ്രവര്ത്തന  തനലാം  ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയലാം  ആകരഭാഗല  വകുപനിലല
കനഭാണ  ലമഡനിക്കല്  സൂപര്ലലവസര്,  ലപഭാതുജേനഭാകരഭാഗല  വനിഭഭാഗലാം  ജേതീവനക്കഭാര്
എനനിവരുലട  കനതൃതസത്തനില്  ആശഭാ  പ്രവര്ത്തകേര്,  ലലടബല്  ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്
എനനിവരുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  കരഭാഗ  പരനികശഭാധനയയ്  വനികധയരഭാക്കനിവരുന.
കൂടഭാലത  സതീനനിലാംഗയ്  കേലഭാമകേള,  തസക്കയ്  കരഭാഗ  നനിര്ണ്ണയത്തനിനുള  പ്രകതലകേ  ലമഡനിക്കല്
കേലഭാമകേളുലാം  കബഭാക്കുതലത്തനില്  സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനുള  പ്രവര്ത്തന  തനലാം
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്,  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തയ്,  നഗരസഭഭാ  തലങ്ങളനില്
ഇന്റെര്ലസകല്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന  മതീറനിലാംഗുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനുലാം  കുഷ്ഠകരഭാഗ
നനിര്മ്മേഭാര്ജന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  കൂടുതലഭായനി  ജേനകേതീയ  പങഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പു
വരുത്തുനതനിനുമുള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്മഭാര്,  ലപഭാതുജേനഭാകരഭാഗല
വനിഭഭാഗലാം  ജേതീവനക്കഭാര്,  ആശഭാ  പ്രവര്ത്തകേര്  എനനിവരുലട  പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി
കുഷ്ഠകരഭാഗലത്തക്കുറനിച്ചുള  ലലകേപുസകേലാം  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം  ലപഭാതുജേനങ്ങലള
കബഭാധവത്കേരനിക്കഭാനഭായനി  ലഘുകലഖകേളുലാം  കപഭാസറുകേളുലാം  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം  ലചേയ
വരുന.  കൂടഭാലത  ഗഭാമതല  കബഭാധവത്കേരണ  കേലഭാമകേളുലാം  നഗരതല  കബഭാധവത്കേരണ
കേലഭാമകേളുലാം സലാംസഭാനലത്ത ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട കകേന്ദ്രങ്ങളനില് നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലവനില്  706  കുഷ്ഠകരഭാഗനികേള  വനിവനിധ  ആശുപത്രനികേളനില്
നനിനലാം ചേനികേനിതലയടുക്കുന. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് സലാംസഭാനത്തയ്
പുതുതഭായനി  കരഭാഗ  നനിര്ണ്ണയലാം  നടത്തനി  ചേനികേനിതയയ്  വനികധയമഭാക്കനിയ  496
കുഷ്ഠകരഭാഗബഭാധനിതരുണയ്.  2017  ജേനുവരനി  മുതല്  മഭാര്ചയ്  വലര  പുതുതഭായനി
കേണ്ടുപനിടനിചയ്  ചേനികേനിതയയ്  വനികധയമഭാക്കനിയ  കുഷ്ഠകരഭാഗ  ബഭാധനിതരുലട  എണ്ണലാം
112 ആണയ്.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  നമ്പര്  ജേനി.ഒ.  (എലാം.എസയ്.)നമ്പര്  305/2004/
ആ.കു.വ,  തതീയതനി  26-11-2004  പ്രകേഭാരലാം  കുഷ്ഠകരഭാഗ  നനിര്മ്മേഭാര്ജന  രലാംഗത്തയ്
കജേഭാലനി ലചേയനിരുന ജേതീവനക്കഭാലര ജേനറല് വനിഭഭാഗത്തനികലയയ് സലാംകയഭാജേനിപനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനില്
തഭാലഴെപറയന തസനികേകേളനില് 80 കപര് ലലപ്രസനി വനിഭഭാഗത്തനില് തലന തുടരുന:

1. ലടകനിക്കല് അസനിസന്റെയ് കഗഡയ് (ലലപ്രസനി) - 1
2. അസനിസന്റെയ് ലലപ്രസനി ഓഫതീസര് - 24
3. കനഭാണ ലമഡനിക്കല് സൂപര്ലലവസര്

(സൂപര് നമ്പ്യൂമററനി ലലപ്രസനി) - 55

ആലകേ - 80
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(ഡനി)  ജേനറല്  ലഹല്ത്തയ്  വനിഭഭാഗത്തനികലയയ്  സലാംകയഭാജേനിപനിച  ലലപ്രസനി  വനിഭഭാഗലാം
ജേതീവനക്കഭാരനില്  56  കപര്  എലാംകപ്ലെെഭായ്ലമന്റെയ്  എകകചേഞയ്  വഴെനി  നനിയമനലാം  കനടനി
സനിരലപടുത്തലപടവരഭാണയ്.  തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജേതീവനക്കഭാര് നനിലവനിലനില.

(ഇ)  എന.എല്.ഇ.പനി.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുലകേഭാണനിരുന  ജേതീവനക്കഭാലര
ജേനറല് ലഹല്ത്തയ് വനിഭഭാഗത്തനികലയയ് മഭാറനിയനിട്ടുണയ്.

(എഫയ്) ഉണയ്. തഭാലഴെപറയന ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം ലലപ്രസനി വനിഭഭാഗത്തനില്
എലാംകപ്ലെെഭായ്ലമന്റെയ് എകയ്കചേഞയ് വഴെനി നനിയമനലാം കനടനിയ 56 കപലരയലാം സനിരലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

1. ജേനി.ഒ. (എലാംഎസയ്.)നമ്പര് 275/06/ആ.കു.വ., തതീയതനി 29-12-2016
2. ജേനി.ഒ. (എലാംഎസയ്.)നമ്പര് 49/10/ആ.കു.വ., തതീയതനി 4-2-2010
3. ജേനി.ഒ. (എലാംഎസയ്.)നമ്പര് 301/13/ആ.കു.വ., തതീയതനി 5-3-2013 

കേഴെനിഞ്ഞ  അഞയ്  വര്ഷത്തനിനനിടയനില്  അവസഭാന  ഉത്തരവനില്ലപടുന
രണയ് കപര്ക്കഭാണയ് സനിരനനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുളതയ്.  സതീനനികയഭാറനിടനി
ലനിസയ് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതുമഭായനി ബന്ധലപട നടപടനികേള ആകരഭാഗല
വകുപയ് ഡയറകകററനില് സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

ആമചല്, പളളനിചല് പനി.എചയ്.സനി.-കേള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി
വനികേസനിപനിക്കഭാന നടപടനി 

235 (3079) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആര്ദ്രലാം പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി ആമചല്, പളനിചല് എനതീ പനി.എചയ്.സനി.-കേള
കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചതനിലന്റെ  തുടര്നടപടനികേള
എന്തെഭാലയനയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആശുപത്രനികേളനില് എലന്തെഭാലക്ക പുതനിയ സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണയ്
ഉണഭാക്കുനലതനയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങലള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രമഭാക്കനി
മഭാറ്റുനതനിനയ്  ഇരുപത്തനിമൂനയ്  കകേഭാടനി  രൂപയലാം,  ടനി.പനി.എചയ്.സനി.-കേളനില് ലഭാബയ്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തുനതനിനയ്  ഏഴെയ്  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  ബജേറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ
സഭാപനങ്ങളുലട  ഗലഭാപയ്  അനഭാലനിസനിസ്സുലാം  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കഭാനുള
ലപ്രകപഭാസലുലാം തയ്യഭാറഭാക്കനിവരനികേയഭാണയ്.
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(ബനി)  ലപഭാതുജേനഭാകരഭാഗല  രലാംഗത്തയ്  കനരനികടണനിവരുന  പ്രതനിസന്ധനികേള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുകവണനി  നവകകേരള  മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  ആര്ദ്രലാം  മനിഷനനിലൂലട
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

➢ ആശുപത്രനിയനില്  വരുന  കരഭാഗനികേളക്കയ്  ഗുണകമന്മേയളതുലാം
സഇൗഹഭാര്ദ്ദേപരവമഭായ കസവനലാം നല്കുകേ.

➢ ജേനിലഭാ തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനികേളനില് ലസഷലഭാലനിറനി/സൂപര് ലസഷലഭാലനിറനി
കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ.

➢ പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങലള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
പ്രവര്ത്തന കമഖല വനിപുലലപടുത്തുകേ.

➢ കരഭാഗനികേളക്കയ്  കപ്രഭാകടഭാകകേഭാള/ചേനികേനിതഭാ മഭാര്ഗ്ഗകരഖ പ്രകേഭാരലാം
ഗുണകമന്മേയള ചേനികേനിതയലാം പരനിചേരണവലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.

➢ 8  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലല  ഒ.പനി.  സഇൗകേരലങ്ങള
ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായനി  “Patient  Friendly  Transformation of
outpatient  services  to  ensure  quality  of  care”എന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുകേ.

➢ പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല സലാംവനിധഭാനങ്ങള ശക്തനിലപടുത്തുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ലപഭാതുകമഖലഭാ ചേനികേനിതഭാ സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ ലനടുലാംതൂണഭായനി
കേരുതുന  പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  അതുമഭായനി  ബന്ധലപട
കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ/നനിയനണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ശക്തനിലപടുത്തു
നതനിനുള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

➢ KIIFB-യനില് ഉളലപടുത്തനി ആകരഭാഗല വകുപനില് രണയ് കേഭാത്തയ്
ലഭാബുകേളുലാം  44  ഡയഭാലനിസനിസയ്  യൂണനിറ്റുകേളുലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

ഒഴെനിവകേള ലകേ.പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യല് 

236 (3080) ശതീ  .    വനി  .    കജേഭായനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജേനിലയനിലുള  സര്ക്കഭാര്  ആയൂര്കവദഭാശുപത്രനികേള/
ഡനിലസനസറനികേള എനനിവയനില് ആയൂര്കവദ  ഫഭാര്മസനിസനിലന്റെ  എത്ര ഒഴെനിവകേള
നനിലവനിലുണയ്; നനിലവനിലുള ഒഴെനിവകേള ലകേ.പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ആയൂര്കവദ ഫഭാര്മസനിസയ് നനിയമത്തനിനഭായനി തനിരുവനന്തെപുരലാം ജേനിലയനില്
ലകേ.പനി.എസയ്.സനി. തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള (13-7-2015) റഭാങയ് പടനികേയനില് നനിനലാം എത്ര
കപര്ക്കയ് നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്;
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(സനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജേനിലയനില്  ആയൂര്കവദ  ഫഭാര്മസനിസനിലന്റെ  അനുവദനിക്കലപട
തസനികേകേള എത്രയഭാണയ്;

(ഡനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജേനിലയനില്  അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുള  ആയൂര്കവദ  ഫഭാര്മസനിസയ്
തസനികേയനില് തഭാലഭാലനികേ/ദനിവസകവതന നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഒഴെനിവകേലളഭാനലാം നനിലവനിലനില.

(ബനി) നനിയമനലാം നടത്തനിയനിടനില.

(സനി) 82 തസനികേകേള.

(ഡനി)  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേകയ്യണതഭായ  ഒലരഭാഴെനിവനിലുലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ദനിവസകവതന വലവസയനില് ഇകപഭാള ആരുലാം കജേഭാലനി കനഭാക്കുനനില.

ഹതീകമഭാഫതീലനിയ കരഭാഗ ചേനികേനിതയള സഇൗകേരലങ്ങള

237 (3081) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ കരഭാഗ ചേനികേനിതക്കുള സഇൗകേരലങ്ങള സലാംസഭാനലത്ത
ലമഡനിക്കല്കകേഭാകളജുകേളനില്കപഭാലുലാം ലഭലമലലന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എലന്തെങനിലുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
വനിശദവനിവരലാം;  ഇലലങനില്  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  കരഭാഗനികേളുലട  ചേനികേനിതയ  മഭാത്രമഭായനി
എലഭാ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം ഒരു ഹതീകമഭാഫതീലനിയ വകുപയ് ഉണഭാക്കുനതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  പ്രസ്തുത  കരഭാഗ  ബഭാധനിതര്  എത്രകപരുലണനതനിലന്റെ
വനിവരലാം  കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;  ഇവര്ക്കയ്  ആവശലമഭായ മരുനകേള
എലഭാ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലുലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  ചേനികേനിതയള  സഇൗകേരലലാം  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് ലഭലമഭാണയ്.

(സനി)  ഹതീകമഭാഫനിലനികേയ്  ലസഭാലലസറനി  ഓഫയ്  കകേരള  ലഭലമഭാക്കനിയ  വനിവരമനുസരനിചയ്

1249  കരഭാഗനികേള  ലസഭാലലസറനിയനില്  രജേനിസര്  ലചേയനിട്ടുണയ്.   ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപനിനു  കേതീഴെനിലുള  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  കരഭാഗനികേളക്കഭാവശലമഭായ  മരുനകേള

കേഭാരുണലവഴെനി ലഭലമഭാക്കുനണയ്.
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ലകേഭാലത്തയ് ആയൂര്കവദ -കഹഭാമനികയഭാ ഡനിലസനസറനി

238 (3082) ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാലലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില്  എത്ര  ആയൂര്കവദ  -കഹഭാമനികയഭാ

ഡനിലസനസറനികേളഭാണയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുനലതനയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയനില്  ഓകരഭാനനിനുലാം  ഫണയ്  നല്കുനതയ്  ഏലതലഭാലാം  ഏജേനസനി

കേളഭാലണനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭായനിടത്തുലാം ശരഭാശരനി എത്ര കപര് നനികതലന പരനികശഭാധനക്കഭായനി

എത്തുനണയ്;

(ഡനി)  ഇവയനില് എത്ര ഡനിലസനസറനികേളക്കയ് സസന്തെമഭായനി ലകേടനിട സഇൗകേരലലാം

ഉലണനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാലലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ആയൂര്കവദ  -കഹഭാമനികയഭാ
സഭാപനങ്ങളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ആയൂര്കവദ  സഭാപനങ്ങള :

1. ജേനിലഭാ ആയൂര്കവദ  ആശുപത്രനി, ലകേഭാലലാം

2. ഗവണലമന്റെയ് ആയൂര്കവദ  ഡനിലസനസറനി, പനയലാം.

3. ഗവണലമന്റെയ് ആയൂര്കവദ  ഡനിലസനസറനി, തൃക്കടവൂര്

4. ഗവണലമന്റെയ് ആയൂര്കവദ  ഡനിലസനസറനി, തൃക്കരുവ.

കഹഭാമനികയഭാ സഭാപനങ്ങള:

1. ഉളനിയഭാകകേഭാവനില് സര്ക്കഭാര് കഹഭാമനികയഭാ ഡനിലസനസറനി.

2. തൃക്കരുവ സര്ക്കഭാര് കഹഭാമനികയഭാ ഡനിലസനസറനി.

3. പനയലാം എന.എചയ്.എലാം. കഹഭാമനികയഭാ ഡനിലസനസറനി.

4. തൃക്കടവൂര് എന.എചയ്.എലാം. കഹഭാമനികയഭാ ഡനിലസനസറനി.

(ബനി) 1. വകുപനിലന്റെ ഫണയ്.

2. എന.എചയ്.എലാം. ഫണയ്.

3. തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ ഫണയ്.
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(സനി)  ആയൂര്കവദ  -കഹഭാമനികയഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  ദനിവകസന  പരനികശഭാധനയഭായനി
എത്തുനവരുലട എണ്ണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ആയര്കവദലാം

1. ജേനിലഭാ ആയൂര്കവദ  ആശുപത്രനി, ലകേഭാലലാം -320

2. ഗവണലമന്റെയ് ആയൂര്കവദ  ഡനിലസനസറനി, പനയലാം-80

3. ഗവണലമന്റെയ് ആയൂര്കവദ  ഡനിലസനസറനി, തൃക്കടവൂര്-95

4. ഗവണലമന്റെയ് ആയൂര്കവദ  ഡനിലസനസറനി, തൃക്കരുവ-90

കഹഭാമനികയഭാപതനി:

1. ഉളനിയഭാകകേഭാവനില് സര്ക്കഭാര് കഹഭാമനികയഭാ ഡനിലസനസറനി-60

2. തൃക്കരുവ സര്ക്കഭാര് കഹഭാമനികയഭാ ഡനിലസനസറനി-60

3. പനയലാം എന.എചയ്.എലാം. കഹഭാമനികയഭാ ഡനിലസനസറനി-90

4. തൃക്കടവൂര് എന.എചയ്.എലാം. കഹഭാമനികയഭാ ഡനിലസനസറനി-75

(ഡനി)  സസന്തെമഭായനി ലകേടനിട സഇൗകേരലമുള ആയൂര്കവദ  -കഹഭാമനികയഭാ സഭാപനങ്ങളുലട
വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ആയൂര്കവദലാം:

1. ജേനിലഭാ ആയൂര്കവദ  ആശുപത്രനി, ലകേഭാലലാം

2. ഗവണലമന്റെയ് ആയൂര്കവദ  ഡനിലസനസറനി, തൃക്കടവൂര്

3. ഗവണലമന്റെയ് ആയൂര്കവദ  ഡനിലസനസറനി, തൃക്കരുവ.

കഹഭാമനികയഭാപതനി :

1. പനയലാം എന.എചയ്.എലാം. കഹഭാമനികയഭാ ഡനിലസനസറനി.

2. ഉളനിയഭാകകേഭാവനില് സര്ക്കഭാര് കഹഭാമനികയഭാ ഡനിലസനസറനി.

ഇരനിക്കൂര് സനി.എചയ്.സനി.-ലയ തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനിയഭാക്കഭാനുള മനനിസഭഭാ
തതീരുമഭാനലാം

239 (3083) ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇരനിക്കൂര് സനി.എചയ്.സനി.-ലയ അപ്കഗഡയ് ലചേയയ് തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനിയഭാക്കഭാനുള
മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനലാം അനുസരനിച്ചുള ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനികചഭാ;

(ബനി)  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനിയഭാവശലമഭായ  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കഭാന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

287/2020
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ആര്ദ്രലാം  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗലാം  സഭാപനങ്ങളനില്
നനിശ്ചനിത  സഇൗകേരലങ്ങകളഭാലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ക്രമതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള
സഭാന്റെലലഡകസഷന ലപ്രഭാകപഭാസലനിലന്റെ കേരടയ് ലനിസനില് ഇരനിക്കൂര് സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രലാം ഉളലപടനിട്ടുണയ്.

ഓപകറഷന സഭാഗര് റഭാണനി പദതനി

240(*T  3084)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓപകറഷന സഭാഗര് റഭാണനി എന കപരനില് ഒരു പദതനി ആവനിഷ്കരനിചയ്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; പദതനി
പ്രകേഭാരലാം സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നടത്തനിയ  പഠനത്തനിലന്റെ/പരനികശഭാധനയനിലല
കേലണത്തല്  എന്തെഭായനിരുന;  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എന്തെയ്  തുടര്നടപടനിയഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. കകേരളത്തനിലല മതലവനിപണന കമഖലയമഭായനി ബന്ധലപട മതല
ഗുണനനിലവഭാര  സലാംബന്ധമഭായനി  ധഭാരഭാളലാം  പരഭാതനികേള  സമൂഹ  മഭാധലമങ്ങളനിലുലാം  മറ്റുമഭായനി
ഉയര്നവന  സഭാഹചേരലത്തനില്  മതലലാം  കകേടുകൂടഭാതനിരനിക്കുനതനിനഭായനി  രഭാസവസ്തുക്കള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന  എന  പരഭാതനിയലട  വസ്തുത  പരനികശഭാധനിചയ്  അറനിയനതനിനഭായലാം
മതലത്തനില്  മഭായലാംകേലര്ത്തുനവര്ലക്കതനിലര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതനിനഭായലാം  ഭക്ഷല
സരക്ഷഭാവകുപയ് ആവനിഷ്കരനിച കേര്മ്മേ പദതനിയഭാണയ് ഓപകറഷന സഭാഗര് റഭാണനി.

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  ജേനങ്ങളക്കയ്  രഭാസവസ്തുക്കള  കേലരഭാത്ത  ഗുണനനിലവഭാരമുള
മതലലാം ലഭലമഭാക്കുകേ എനതഭാണയ് ഓപകറഷന സഭാഗര് റഭാണനിയലട പ്രഥമ ദഇൗതലലാം.
ഇഇൗ  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  കകേരളഭാ
ഫനിഷറതീസയ്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെയ്,  കകേരള യൂണനികവഴനിറനി  ഫനിഷറതീസയ്  ആന്റെയ് ഓഷലഭാനനികേയ്
സയനസയ്,  ലസനടല് മലലറന ഫനിഷറതീസയ്  റനിസര്ചയ്  ഇനസനിറമ്പ്യൂടയ്,  ലസനടല് ഇനസനിറമ്പ്യൂടയ്
ഓഫയ്  ഫനിഷറതീസയ്  ലടകകഭാളജേനി,  മലലറന  കപ്രഭാഡകയ്  എകകപഭാര്ടയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്
അകതഭാറനിറനി  എനനിവലര ഉളലപടുത്തനി കയഭാഗലാം  കചേര്നനിരുന.  മതലകമഖലയനിലല
പരനികശഭാധന കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തന പരനിപഭാടനികേളനിലൂലട മതലകമഖലയനിലല
ആശഭാസലമലഭാത്ത  പ്രവണതകേള  ഒരുപരനിധനിവലര  നനിയനനിക്കഭാന  കേഴെനിയലമന

*T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉറകപഭാടുകൂടനി ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ വകുപനിലനഭാപലാം മറയ് വകുപ്പുകേലള കൂടനി ഏകകേഭാപനിപനിചഭാണയ് ഇഇൗ
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുനതയ്. 

ഓപകറഷന  സഭാഗര്  റഭാണനിയലട  ആദലഘടത്തനില്  2016  ഡനിസലാംബര്
മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴെ,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,
കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ് എനതീ ജേനിലകേളനിലല മതല മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില് നനിനലാം മതലബന്ധന
തുറമുഖങ്ങളനില് നനിനലാം മതലകലല സലങ്ങളനില് നനിനലാം മതലത്തനിലന്റെ സഭാമ്പനിളുകേള
കശഖരനിചയ്  അനലനിറനിക്കല്  ലഭാബുകേളനില്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  പദതനിയലട  രണഭാലാം
ഘടത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ  ജേനിലകേളനില്  കബഭാധവത്കേരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള
സലാംഘടനിപനിക്കുനതനികനഭാലടഭാപലാം  ലലകേപുസകേങ്ങളുലാം  കബഭാധവത്കേരണ
കനഭാടതീസകേളുലാം വനിതരണലാം ലചേയ.

(സനി)  ഓപകറഷന സഭാഗര് റഭാണനിയലട ആദലഘടത്തനില്  2016  ഡനിസലാംബര്
മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴെ,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  എനതീ  ജേനിലകേളനിലല  മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്
നനിനലാം  മതലബന്ധന  തുറമുഖങ്ങളനില്നനിനലാം  മതലകലല  സലങ്ങളനില്  നനിനലാം
മതലത്തനിലന്റെ  ഏകേകദശലാം  450  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചയ്  അനലനിറനിക്കല്  ലഭാബുകേളനില്
പരനികശഭാധനിപനിക്കുകേയലാം  കൂടഭാലത  ലസനടല്  ഇനസനിറമ്പ്യൂടയ്  ഓഫയ്  ഫനിഷറതീസയ്  ലടകകഭാളജേനി
ലഭാബനിലുലാം  പരനികശഭാധനയഭായനി  നല്കേനി.  പരനികശഭാധനഭാ  ഫലങ്ങള  ലഭലമഭായതനില്
നനിനലാം  15  സഭാമ്പനിളുകേളനില്  കഫഭാര്മഭാലനിലന്റെ  സഭാനനിദലവലാം  5  സഭാമ്പനിളുകേളനില്
കസഭാഡനിയലാം  ലബനകസഭാകയറനിലന്റെ സഭാനനിദലവലാം  കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഒഭാപകറഷന
സഭാഗര് റഭാണനിയലട രണഭാലാംഘട പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനിവനിധ ജേനിലകേളനില്
കബഭാധവത്കേരണ  ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഓപകറഷന  സഭാഗര്  റഭാണനിയലട
മൂനഭാലാംഘടത്തനില്  മതലത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയനില്  മതലത്തനില്
മഭായലാം കേലര്ത്തനിയതഭായനി കേലണത്തനിയവര്ലക്കതനിലര ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ ഗുണനനിലവഭാര
നനിയമപ്രകേഭാരലാം ശക്തമഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.

ലകേഭായനിലഭാണനി നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല ആകരഭാഗല വകുപനിലല ഒഴെനിവകേള

241 (3085) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭായനിലഭാണനി നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില് ആകരഭാഗല വകുപനില് ഒഴെനിഞ്ഞയ്
കേനിടക്കുന  കഡഭാകര്മഭാരുലടയലാം  നഴ്സുമഭാരുലടയലാം  തസനികേകേളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഏലതലഭാലാം  സഭാപനങ്ങളനിലഭാണയ്  ഒഴെനിവളതയ്  എനതുലാം  എനയ്  മുതല്  ഒഴെനിവഭായനി
കേനിടക്കുന എനലാം വനിശദമഭായനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന  ഈ  തസനികേകേളനില്  നനിയമനലാം  നടത്തുവഭാന
അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കഡഭാകര്മഭാരുലട  ഒഴെനിവകേള  നനിലവനിലനില.   ലകേഭായനിലഭാണനി  തഭാലൂക്കയ്
ആശുപത്രനിയനില് സഭാഫയ് നഴനിലന്റെ ഒരു ഒഴെനിവയ്  1-9-2016  മുതലുലാം കമലടനി സഭാമൂഹനികേ
ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനില് ലഹഡയ് നഴനിലന്റെ ഒരു ഒഴെനിവയ് 22-3-2017-മുതലുലാം നനിലവനിലുണയ്.

(ബനി)  നഴ്സുമഭാരുലട  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുനതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.

മഭാനന്തെവഭാടനി ജേനിലഭാ ആശുപത്രനിയനില്നനിനലാം വനിരമനിച കഡഭാ. ലകേ. എലാം.
കതഭാമസനിലന്റെ ലപനഷനുലാം മറയ് ആനുകൂലലങ്ങളുലാം

242 (3086) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനില്നനിനലാം  വനിരമനിച  കഡഭാകര്മഭാരുലട  കസവന
ആനുകൂലലങ്ങള നല്കുനതയ് വവകുനതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  31-3-2015-ല്  മഭാനന്തെവഭാടനി  ജേനിലഭാ  ആശുപത്രനിയനില്നനിനലാം  വനിരമനിച
കഡഭാകര് ലകേ. എലാം. കതഭാമസനിലന്റെ ലപനഷനുലാം മറയ് ആനുകൂലലങ്ങളുലാം വവകുനതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആകരഭാഗല വകുപനില്നനിനലാം ആവശലലപട സര്വ്വതീസമഭായനി ബന്ധലപട
കരഖകേള  എലഭാലാം  ടനിയഭാന  സമര്പനിചനിട്ടുലാം  ലപനഷന  ആനുകൂലലങ്ങള  നല്കേഭാത്തതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ടനിയഭാനയ് ലപനഷന ആനുകൂലലങ്ങള എനയ് നല്കുലമനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി&സനി) 31-3-2015-ല് മഭാനന്തെവഭാടനി ജേനിലഭാ ആശുപത്രനിയനില്നനിനലാം അസനിസന്റെയ്
സര്ജേനഭായനി വനിരമനിച കഡഭാ.  ലകേ.  എലാം.  കതഭാമസനിനയ് അക്കഇൗണന്റെയ് ജേനറല് ലപ്രഭാവനിഷണല്
ലപനഷന  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ദതീര്ഘകേഭാലലാം  അനധനികൃതമഭായനി  കജേഭാലനിയനില്നനിനലാം
വനിട്ടുനനിനതനിനയ്  ടനിയഭാലനതനിലര  അചടക്ക  നടപടനി  തുടരുനതനിനഭാലഭാണയ്  മുഴുവന
ലപനഷന ആനുകൂലലങ്ങളുലാം അനുവദനിക്കഭാതനിരുനതയ്.

(ഡനി)  കഡഭാകര്ലക്കതനിലരയള  അചടക്ക  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം
അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ലപനഷന ആനുകൂലലങ്ങളുലാം അനുവദനിക്കുനതഭാണയ്.
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ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് കൂടുതല് സ്കഭാന ലഭാബയ് ലസന്റെറുകേള

243 (3087) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  മറ്റുലാം  കഡഭാകര്മഭാര്,

കരഭാഗനികേലള വനകേനിട സ്കഭാന, ലഭാബയ് ലസന്റെറുകേളനികലക്കയ് പരനികശഭാധനക്കഭായനി കുറനിപയ്

നല്കേനിവനിടുനതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇത്തരത്തനിലുളള ചൂഷണലാം ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില്

കൂടുതല്  സ്കഭാന,  ലഭാബയ്  ലസന്റെറുകേള  സഭാപനിക്കുവഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇക്കഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിടനില.

പഭാവലപട കരഭാഗനികേളക്കുള ധനസഹഭായലാം

244 (3088) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജേഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പഭാവലപടവര്ക്കയ്  വവദലസഹഭായലാം  നല്കുനതനിനയ്  രൂപതീകേരനിച  ആകരഭാഗല

വകുപനിനു  കേതീഴെനിലുള  ലസഭാവസറനിയനില്നനിനലാം  ഏലതഭാലക്ക  കരഭാഗങ്ങളക്കഭാണയ്

ധനസഹഭായലാം നല്കുനതയ്;  ഏലതഭാലക്ക ആശുപത്രനികേളനില് ചേനികേനിതനിചവര്ക്കഭാണയ്

സഹഭായലാം നല്കുനതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പഭാവലപടവര്ക്കയ്  ലലവദലസഹഭായലാം  നല്കുനതനിനയ്  രൂപതീകേരനിച  ആകരഭാഗല

വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള  ലസഭാലലസറനിയനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന  കരഭാഗങ്ങളുലടയലാം

ആശുപത്രനികേളുലടയലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

ലഡങനിപനനി

245 (3089) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടയ്  ജേനിലയനില്  ലഡങനിപനനി  പടര്നപനിടനിക്കുനകേഭാരലലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  ലഡ ങനിപനനി ജേനിലയനില് നനിയനണ വനികധയമലഭാത്ത കേഭാരലലാം ശദയനിലുകണഭാ;

ജേനിലയനിലല ഏലതലഭാലാം കമഖലകേളനിലഭാണയ് ലഡങനിപനനി പടര്നപനിടനിക്കുനതയ്;

(സനി) പടര്ന പനിടനിക്കുനതനിനയ് കേഭാരണലമന്തെഭാലണനഭാണയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുളതയ് ;

(ഡനി) പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലന്തെലഭാലാം നടത്തനി എനയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  നനിലവനില് ലഡങനിപനനി  ജേനിലയനില് നനിയനണവനികധയമഭാണയ്.   കമലഭാര്കക്കഭാടയ്,

മരുതകറഭാഡയ്,  മുണ്ടൂര്,  പുതുകശരനി,  എലപ്പുളളനി തുടങ്ങനിയ സലങ്ങളനില് ലഡങനിപനനി

കൂടുതലഭായനി റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ജേലദഇൗര്ലഭലലാംമൂലലാം  വതീടുകേളനില്  സലാംഭരനിച്ചുവയന  ലവളത്തനിലഭാണയ്

ലഡങനിപനനി പടര്ത്തുന ലകേഭാതുകേയ് ലഭാര്വകേള കൂടുതലഭായനി കേണ്ടുവരുനതയ്.

(ഡനി)  ജേനുവരനി,  ലഫബ്രുവരനി മഭാസങ്ങളനില് തലന ലഡങനിപനനിയലട കഹഭാടയ്കസഭാട്ടുകേള

കേലണത്തുകേയലാം  പ്രസ്തുത  സലങ്ങളനില്  ലകേഭാതുകേയ്  സഭാന്ദ്രതഭാ  പഠനലാം  ഉഇൗര്ജനിതമഭാക്കഭാന

നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയലാം  ലചേയനിരുന.  മഭാര്ചയ്  2-3  വഭാരങ്ങളനില്  ആകരഭാഗല  പ്രവര്ത്തകേര്ക്കയ്

പ്രകതലകേ പരനിശതീലനലാം നല്കേനി.  ഏപ്രനില്  21-നയ്  ജേനിലഭാ  കേളകറുലട കനതൃതസത്തനില്

വനിവനിധ  വകുപയ്  കമധഭാവനികേളുലട  സഭാനനിദലത്തനില്  മഴെക്കഭാല  പൂര്വ്വകരഭാഗങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം

നനിലവനിലുള  ലഡങനിപനനി  കരഭാഗബഭാധനിത  കമഖലകേലളക്കുറനിച്ചുലാം  അവകലഭാകേനലാം

നടത്തുകേയലാം  തുടര്  നടപടനികേള  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം  ലചേയ.  ഏപ്രനില്  അവസഭാന

വഭാരത്തനില്  ഇഇൗഡനിസയ്  ലകേഭാതുകേനിലന്റെ  ഉറവനിട  നശതീകേരണലാം,  'കതഭാടങ്ങളനികലയയ്

നതീങ്ങഭാലാം',  ലഹല്ത്തനി കകേരള (ഉഇൗര്ജനിത ഉറവനിട നശതീകേരണലാം)  കേഭാലാംലപയനിനുകേള

നടത്തുകേയണഭായനി.  കമയയ് ആദലവഭാരലാം തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപന കമധഭാവനികേള,

ലസക്രടറനിമഭാര്,  ലമഡനിക്കല് ഒഭാഫതീസര്മഭാര്,  ലഹല്ത്തയ് സൂപര്ലലവസര് എനനിവലര

സലാംഘടനിപനിച്ചുലകേഭാണയ് അവകലഭാകേന മതീറനിലാംഗയ് നടത്തനി. 

ലഡങനിപനനി ബഭാധനിത പ്രകദശങ്ങളനില് ഫനിവര് ക്ലനിനനിക്കുകേളുലാം ജേനിലഭാ/തഭാലൂക്കയ്

ആശുപത്രനികേളനില്  ഫനിവര്  വഭാര്ഡുകേളുലാം  സജതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല

കകേന്ദ്രങ്ങള,  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനികേള,  ജേനിലഭാ  ആശുപത്രനി  എനനിവനിടങ്ങളനില്  ലകബഭാറടറനി

സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ശക്തനിലപടുത്തുകേയലാം അവശല  മരുനകേള  ലഭലമഭാലണനയ്

ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.
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ലഡങനിപനനി

246 (3090) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കേഴെനിഞ്ഞ  നഭാലയ്  മഭാസത്തനിനുളനില്  എത്രകപര്ക്കയ്
ലഡങനിപനനി ബഭാധനിചനിട്ടുണയ്;

(ബനി) കരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിനഭായനി ആകരഭാഗല വകുപയ് ഇതനിനകേലാം വകേലക്കഭാണ
നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്ക;

(സനി)  കരഭാഗലാം കേടനവരഭാനുണഭായ സഭാഹചേരലലത്തക്കുറനിചയ് ആകരഭാഗല വകുപയ്
പരനികശഭാധനിക്കുകേയണഭാകയഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കരഭാഗനനിര്ണ്ണയത്തനിനുലാം  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനുമഭായനി  എലന്തെഭാലക്ക
നടപടനികേള വകേലക്കഭാളലാം;

(ഇ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഏലതഭാലക്ക  ജേനിലകേളനിലഭാണയ്  ലഡങനിപനനി  ബഭാധനിതര്
കേണ്ടുവരുനതയ് ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് കേഴെനിഞ്ഞ നഭാലയ്  മഭാസത്തനിനുളളനില് ലഡങനിപനനി ബഭാധനിചവരുലട
എണ്ണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

തനിരുവനന്തെപുരലാം 1524

ലകേഭാലലാം 158

പത്തനലാംതനിട 20

ഇടുക്കനി 6

കകേഭാടയലാം 52

ആലപ്പുഴെ 53

എറണഭാകുളലാം 45

തൃശ്ശൂര് 83

പഭാലക്കഭാടയ് 183

മലപ്പുറലാം 24

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 53

വയനഭാടയ് 31

കേണ്ണൂര് 31

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 3

ആലകേ 2266
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(ബനി)  പ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം  നനിയനണത്തനിനുലാം  ജേനിലകേളനിലല  പ്രകതലകേതകേളുലാം
ആവശലങ്ങളുലാം  ഉളലക്കഭാളളനിചയ്  ഒരു  വഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേ  പദതനി  തയ്യഭാറഭാക്കനി
സമയബന്ധനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  മഴെക്കഭാലലാം വരുനതനിനുലാം മുകമ്പ തലന
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങലളയലാം, ശുചേനിതസ മനിഷകനയലാം, ഇതര വകുപ്പുകേലളയലാം
ഒലത്തഭാരുമനിപനിചയ്  മഴെക്കഭാലപൂര്വ്വ  ശുചേതീകേരണവലാം  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ  നനിയനണ
കബഭാധവത്കേരണ  കേലഭാമ്പയനിനുകേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കരഭാഗ  നനിരതീക്ഷണലാം,
ലകേഭാതുകു  നനിരതീക്ഷണലാം  എനനിവ  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതുവഴെനി  പകേര്ചവലഭാധനികേള
ഉണഭാകുനതയ് കനരകത്തതലന കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാനുലാം നനിയനനിക്കഭാനുലാം സഭാധനിക്കുനണയ്.
ആശുപത്രനികേളനില്  ആവശലത്തനിനയ്  കഡഭാകര്മഭാരുലടയലാം  മറയ്  ഉകദലഭാഗസരുലടയലാം
മരുനനിലന്റെയലാം  കരഭാഗ  നനിയനണത്തനിനുള  സഭാധന സഭാമഗനികേളുലടയലാം  ലഭലതയലാം
ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

കരഭാഗലാം  ലപഭാടനിപ്പുറലപടുന  അവസരങ്ങളനില്  ദ്രുതകേര്മ്മേകസന  രൂപതീകേരനിചയ്
ലമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പയ്,  ലമഭാലലബല്  ക്ലനിനനിക്കയ്  എനനിവ  നടത്തനി  കരഭാഗലാം  എത്രയലാം
ലപലടനയ്  കേലണത്തനി  കവണ  ചേനികേനിത  നല്കുകേയലാം  കരഭാഗപകേര്ച  തടയനതനിനുള
ലകേഭാതുകുനശതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഉറവനിട  നശതീകേരണലാം,  വതീടനിനുളളനില്  കേതീടനഭാശനിനനി
തളനിക്കുകേ  (ലഎ.എസയ്.എസയ്.),  വതീടനിനയ്  പുറത്തയ്  അന്തെരതീക്ഷത്തനില്  കേതീടനഭാശനിനനി
തളനിക്കുകേ (കഫഭാഗനിലാംഗയ്), ജേലശുദനി ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനഭായനി കക്ലഭാറനികനഷന ഉളലപലടയള മറയ്
കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള, വയറനിളക്ക കരഭാഗത്തനിലന്റെ പഭാനതീയ ചേനികേനിതയയ്
ആവശലമഭായ ഒ.ആര്.എസയ്.ലന്റെ ലഭലത എനനിവയലാം ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  എലനിപനനി
പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാനഭായനി  ഓടകേള,  കുളങ്ങള  വൃത്തനിയഭാക്കുനവര്ക്കുലാം  കൃഷനിപണനി
ലചേയ്യുനവര്ക്കുലാം കഡഭാകനിലലവകനിന പ്രതനികരഭാധ ഗുളനികേകേളുലാം നല്കുനണയ്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ
ഫണ്ടുലാം ജേനിലഭാതലത്തനില് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  ലഡങനിപനനി  ബഭാധയനില്  സലാംസഭാനത്തുള  വര്ദനവയ്
രഭാജേലവലഭാപകേമഭായനി  ഉണഭായ  വര്ദനവനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഉണഭായനിട്ടുളതഭാണയ്.  ഇടവനിട്ടുള
കവനല്മഴെയലാം നഗരവത്കേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനത്തയ് വര്ദനിച്ചുവരുന
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ജേല ദഇൗര്ലഭലവലാം ലഡങനിപനനി വര്ദനിക്കഭാന കേഭാരണമഭായനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) കേണ്ണൂര്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്, തൃശ്ശൂര്, എറണഭാകുളലാം, ആലപ്പുഴെ, ലകേഭാലലാം തുടങ്ങനിയ അഞയ്
ജേനിലകേളനിലലയലാം  റതീജേനിയണല്  പബനികേയ്  ലഹല്ത്തയ്  ലകബഭാറടറനികേളനിലുലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം
ജേനിലയനിലല പബനികേയ് ലഹല്ത്തയ് ലകബഭാറടറനിയനിലുലാം കരഭാഗനനിര്ണ്ണയത്തനിനുള സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  എലഭാ  ജേനിലഭാ/ജേനറല്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ഗവണലമന്റെയ്
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ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്  ലകേഭാടത്തറ  സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനിലുലാം
കരഭാഗനനിര്ണ്ണയലാം  നടത്തുനണയ്.  ലഡങനിയലട  ദ്രുതപരനികശഭാധനഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം  തഭാലൂക്കയ്
ആശുപത്രനിയനിലുലാം  നടത്തുനണയ്.  തനിരുവനന്തെപുരലാം  പബനികേയ്  ലഹല്ത്തയ്  ലകബഭാറടറനിയനില്
ലഡങനി  ലലവറസകേലള കേലണത്തുവഭാനുള പനി.സനി.ആര്.  ലടസയ്  നടത്തുനതനിനുള
സലാംവനിധഭാനവമുണയ്. 

കരഭാഗബഭാധനിത  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം,  കരഭാഗബഭാധയണഭാകേഭാന  സഭാധലതയള
പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  റഭാപനിഡയ്  ലറകസഭാണസയ്  ടതീലാം  ഇനലവസനികഗഷന  നടത്തുകേയലാം
ഉഇൗര്ജനിതമഭായനി  ലകേഭാതുകേനിലന്റെ  ഉറവനിട  നശതീകേരണലാം,  ഇനകഡഭാര്  കസസയ്  കസ
(വതീടനിനകേത്തയ്  ആകരഭാഗലത്തനിനയ്  ഹഭാനനികേരമലഭാത്ത  ലലപറത്രലാം  എകയ്ടഭാകയ്  കസ
ലചേയ്യുനതയ്) വതീടനിനുലാം പുറത്തുലാം കസയനിലാംഗയ്, കഫഭാഗനിലാംഗയ് കൂടഭാലത വലക്തനിഗത സരക്ഷഭാ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  ലചേയവരുന.  ആകരഭാഗല  സനദ  പ്രവര്ത്തകേര്
ഗൃഹസന്ദര്ശനലാം  നടത്തനി  ലകേഭാതുകേനിലന്റെ  ഉറവനിടങ്ങള  കേണ്ടുപനിടനിചയ്  ഇലഭാതഭാക്കനി
വരുന. ലകേഭാതുകേയ് ഉറവനിട നശതീകേരണ കേഭാമ്പയനിനുകേളുലാം ആഴ്ചയനില് ഒരനിക്കല് ലലഡ്ര
കഡ ആചേരണവലാം ലഡങനിപനനി നനിയനണത്തനിനഭായനി ലചേയവരുന.  ഏപ്രനില്  24,
25 തതീയതനികേളനില് സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ജേനിലകേളനിലുലാം ലകേഭാതുകുകേളുലട ഉണങ്ങനിയ
ഉറവനിടങ്ങള നശനിപനിക്കുനതനിനഭായനി ഒരു തതീവ്രയജ പരനിപഭാടനി നടത്തുകേയണഭായനി.
26,  27  തതീയതനികേളനില്  കതഭാടലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  തഭാമസനിക്കുന  സലങ്ങളനില്
ഉണങ്ങനിയ  ഉറവനിട  നശതീകേരണലാം  നടത്തനി.  29 -ാം  തതീയതനി  ലഹല്ത്തനി  കകേരള
കേഭാമ്പയനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വതീടുകേള,  ലപഭാതുസലങ്ങള,  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള
തഭാമസനിക്കുന സലങ്ങള, നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലകേള എനനിവനിടങ്ങളനില് ലകേഭാതുകേനിലന്റെ
ഉറവനിടങ്ങള പരനികശഭാധനിചയ് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയണഭായനി.

(ഇ)  ലഡങനിപനനി  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  കൂടുതലഭായനി  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയതയ്  തനിരുവനന്തെപുരലാം,
ലകേഭാലലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്,  തൃശ്ശൂര്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  ആലപ്പുഴെ,  പത്തനലാംതനിട,  എറണഭാകുളലാം,
കേണ്ണൂര് എനതീ ജേനിലകേളനിലഭാണയ്.

കേലഭാനസര് ലകേയര് പദതനി

247 (3091) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏലതലഭാലാം  ജേനിലകേളനില്  കേലഭാനസര്  ലകേയര്  പദതനി  നനിലവനിലുണയ്;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാലക്കഭാടയ്  ജേനിലയനിലല  കേലഭാനസര്  ലകേയര്  പദതനി  സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ആകരഭാഗലവകുപനിനു കേതീഴെനിലുള ജേനിലഭാ കേലഭാനസര് ലകേയര് ലസന്റെറുകേളുലട
വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. തനിരുവനന്തെപുരലാം ജേനറല് ആശുപത്രനി.

2. ലകേഭാലലാം ജേനിലഭാ  ആശുപത്രനി,  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനി,
പുനലൂര്.

3. പത്തനലാംതനിട ജേനറല്  ആശുപത്രനി,  ജേനിലഭാ  ആശുപത്രനി,
കകേഭാഴെകഞരനി. (ആര്.സനി.സനി.-യലട കേതീഴെനില്)

4. കകേഭാടയലാം ജേനിലഭാ ആശുപത്രനി.

5. ആലപ്പുഴെ ജേനറല്  ആശുപത്രനി,  ജേനിലഭാ  ആശുപത്രനി,
മഭാകവലനിക്കര.

6. ഇടുക്കനി തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി, ലതഭാടുപുഴെ.

7. എറണഭാകുളലാം ജേനറല്  ആശുപത്രനി,  ജേനിലഭാ  ആശുപത്രനി,
വടക്കന പറവൂര്.

8. തൃശ്ശൂര് ജേനറല്  ആശുപത്രനി,  ജേനിലഭാ  ആശുപത്രനി,
ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട.

9. മലപ്പുറലാം ജേനിലഭാ ആശുപത്രനി, തനിരൂര്.

10. പഭാലക്കഭാടയ് ജേനിലഭാ ആശുപത്രനി.

11. കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജേനിലഭാ ആശുപത്രനി, വടകേര.

12. കേണ്ണൂര് ജേനിലഭാ ആശുപത്രനി.

13. വയനഭാടയ് ലലടബല്  ലസഷലഭാലനിറനി  ആശുപത്രനി,
നല്ലൂര്നഭാടയ്.

14. കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജേനിലഭാ ആശുപത്രനി.

ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ആലപ്പുഴെ,
കകേഭാടയലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എനതീ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  കേലഭാനസര്
കരഭാഗ ചേനികേനിതയഭായനി സകൃതലാം പദതനി മുകഖന ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുനണയ്.

(ബനി) പഭാലക്കഭാടയ് ജേനിലയനില് 2013-ല് കേലഭാനസര് ലകേയര് പദതനി ആരലാംഭനിച്ചു.
കഡഭാ.  മുഹമ്മേദയ്  അഫ്സലനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി.  ഇകപഭാള
കഡഭാ. ലലസറസനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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കേലഭാനസര് ബഭാധനിതരഭായ കുടനികേളക്കുകവണനിയള സരക്ഷഭാ പദതനി

248 (3092) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജേയദഭാസയ് :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജേഭാര്ജയ് :
ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കേലഭാനസര്  ബഭാധനിതരഭായ  കുടനികേളക്കയ്  കവണനിയള
സരക്ഷഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്  ഈ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനി
രനിക്കുനലതനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  എത്ര  രൂപയഭാണയ്  ധനസഹഭായമഭായനി  ലഭനിക്കുനലതനയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) 2017-18-ല് ഈ പദതനിക്കഭായനി എത്ര രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണനലാം
ഈ പദതനി കൂടുതല് വലഭാപനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത കുടുലാംബവഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം കുറഞ്ഞ കുടുലാംബങ്ങളനിലല
കേലഭാനസര്  ബഭാധനിതരഭായ  18  വയസയ്  വലര  പ്രഭായമുള  കുടനികേളക്കയ്  സഇൗജേനല
ചേനികേനിത  അനുവദനിക്കുകേലയനതഭാണയ്  ഇഇൗ  പദതനിയലട  ഉകദ്ദേശലക്ഷലലാം.   മരുനയ്,
സര്ജേറനി,  മറയ്  ചേനികേനിതകേള എനനിവയഭാവശലമഭായ ലചേലവകേള ഇഇൗ പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി നല്കുന.

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനിയനില്  ടനി
പദതനിയനിനകേതീഴെനില്  രജേനിസര്  ലചേയ്യുന  കുടനികേളക്കയ്  പൂര്ണ്ണ  സഇൗജേനല  ചേനികേനിത
നല്കേനിവരുന.  നനിലവനില്  ടനി  പദതനിയനിലൂലട  ചേനികേനിതഭാ  ലചേലവനിനയ്  പരനിധനി
ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില.

(ഡനി)  2017-18-ല് ഇഇൗ പദതനിയലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  2,50,00,000  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ  പദതനി  നനിലവനില്  ചുവലടപറയന  12  ആശുപത്രനികേളനിലൂലട
നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണയ്:

1. റതീജേനിയണല് കേലഭാനസര് ലസന്റെര്, തനിരുവനന്തെപുരലാം.

2. ഗവണലമന്റെയ് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേയ് ആശുപത്രനി, തനിരുവനന്തെപുരലാം.
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3. ഗവണലമന്റെയ് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേയ് ആശുപത്രനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്.

4. ലഎ.എലാം.സനി.എചയ്., കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്.

5. മലബഭാര് കേലഭാനസര് ലസന്റെര്, കേണ്ണൂര്.

6. ഗവണലമന്റെയ് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേയ് ആശുപത്രനി, ആലപ്പുഴെ.

7. ഗവണലമന്റെയ് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേയ് ആശുപത്രനി, കകേഭാടയലാം.

8. ലഎ.സനി.എചയ്. കകേഭാടയലാം.

9. കകേഭാ-ഓപകററതീവയ് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേയ്, പരനിയഭാരലാം, കേണ്ണൂര്.

10. ഗവണലമന്റെയ് ജേനറല് ആശുപത്രനി, എറണഭാകുളലാം.

11. ഗവണലമന്റെയ് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേയ് ലചേസയ് ആശുപത്രനി, തൃശ്ശൂര്.

12. ഗവണലമന്റെയ് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേയ് ആശുപത്രനി, എറണഭാകുളലാം.

സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് ചേനികേനിത

249 (3093) ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  ചേനികേനിതലക്കത്തനിയ  ഒ.പനി,
ഐ.പനി.  വനിഭഭാഗലാം കരഭാഗനികേളുലട എണ്ണലാം  2011  മുതല്  2016  വലര വര്ഷലാം തനിരനിചയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് പ്രസവ ചേനികേനിതക്കഭായനി
എത്തനിയ സ്ത്രതീകേളുലട എണ്ണലാം 2011 മുതല് 2016 വലര വര്ഷലാം തനിരനിചയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് 2011  മുതല് 2016  വലര
ചേനികേനിതയ്ലക്കത്തനിയ ഒ.പനി./ലഎ.പനി. വനിഭഭാഗലാം കരഭാഗനികേളുലട എണ്ണലാം ജേനില തനിരനിചയ്
അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് 2011 മുതല് 2016 വലര
പ്രസവ ചേനികേനിതയ്ലക്കത്തനിയ സ്ത്രതീകേളുലട എണ്ണലാം ജേനില തനിരനിച്ചുളതയ് അനുബന്ധലാം II
ആയനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ക്ലഭാര്ക്കയ്/സതീനനിയര് ക്ലഭാര്ക്കുമഭാരുലട ഒഴെനിവകേള

250(3095) ശതീ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗലവകുപയ്  ഡയറകകററനില് കേഴെനിഞ്ഞ  5  വര്ഷത്തനികലലറ ആയനി
കജേഭാലനിയനില് തുടരുന ക്ലറനിക്കല് ജേതീവനക്കഭാരുലട തസനികേ തനിരനിച്ചുളള കപരയ് വനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം ആകരഭാഗല വകുപയ്
ഡയറകകററനിലുലാം ജേനിലഭാ തലത്തനിലുലാം ഒഴെനിവവന ക്ലഭാര്ക്കയ്/സതീനനിയര് ക്ലഭാര്ക്കുമഭാരുലട
ഒഴെനിവനിലന്റെ വനിശദവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ക്ലഭാര്ക്കയ്/സതീനനിയര്  ക്ലഭാര്ക്കുമഭാരുലട  തസനികേകേളനികലക്കയ്  എത്ര അന്തെര്
ജേനിലഭാ സലലാം മഭാറങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണയ്;

(ഡനി) പനി&എ.ആര്.ഡനി.-യലട ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളള 10:1 എന
അനുപഭാതലാം  ക്ലഭാര്ക്കയ്/സതീനനിയര്  ക്ലഭാര്ക്കുമഭാരുലട  അന്തെര്ജേനിലഭാ  സലലാം  മഭാറത്തനില്
പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് എന്തുലകേഭാലണനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉത്തരലാം അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  അന്തെര്വകുപയ്  സലലാംമഭാറലാം,  അന്തെര് ജേനിലഭാ  സലലാം മഭാറലാം,  വകുപയ്
മഭാറലാം, സഭാനക്കയറലാം, അടുത്തൂണപറനി വനിരമനിക്കല്, സസയലാം വനിരമനിക്കല്, സര്വ്വതീസനിലനിരനിലക്ക
മരണലപടതയ്,  സലസനഷനമൂലലാം  ഉണഭായതയ്,  പുതുതഭായനി  തസനികേ  സൃഷനിചനിടയ്  നനിയമനലാം
നല്കേഭാത്തതയ്,  ലബറര് എകപ്ലെെഭായ്ലമന്റെയ് എകബഭാഡയ് എനനിവമൂലലാം ആകരഭാഗല വകുപയ്
ഡയറകകററനിലുലാം  ജേനിലഭാ  തലത്തനിലുലാം  ഒഴെനിവ  വരുന  ക്ലഭാര്ക്കയ്/സതീനനിയര്  ക്ലഭാര്ക്കുമഭാരുലട
വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബന്ധലാം-II ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി) സതീനനിയര് ക്ലഭാര്ക്കയ്:

1. തനിരുവനന്തെപുരലാം - 4

2. ലകേഭാലലാം -  4

3. പത്തനലാംതനിട - 1

4. ആലപ്പുഴെ - 2

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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5. കകേഭാടയലാം - 1

6. ഇടുക്കനി - ...

7. എറണഭാകുളലാം - 1

8. തൃശ്ശൂര് - 1

9. പഭാലക്കഭാടയ് - 1

10. മലപ്പുറലാം - ...

11. കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് - 4

12. വയനഭാടയ് - 2

13. കേണ്ണൂര് - 2

14. കേഭാസര്കഗഭാഡയ് - ...

(ഡനി) പനി & എ. ആര്.ഡനി.-യലട ജേനി.ഒ. (പനി)നമ്പര് 5/89, തതീയതനി 16-3-1989
പ്രകേഭാരലാം വകുപനിലന ഒറ യൂണനിറഭായനി കേണക്കഭാക്കനിലക്കഭാണയ് സലാംസഭാന തലത്തനില്
ഉകദലഭാഗക്കയറലാം നടത്തുന യ.ഡനി.  തസനികേയനില് 1:1  എന അനുപഭാതലാം സലാംസഭാന
തലത്തനില് നനിലനനിര്ത്തനിയഭാല് മതനിലയനയ് അനുശഭാസനിക്കുന.  ക്ലഭാര്ക്കയ് സതീനനിയര്
ക്ലഭാര്ക്കഭായനി  ഉകദലഭാഗക്കയറലാം  ലഭനിക്കുകമ്പഭാള  സലാംസഭാന  അടനിസഭാനത്തനിലുള  ഉകദലഭാഗ
കേയറമഭായനി  മഭാറുകേയലാം  അത്തരലാം  ഉകദലഭാഗസരുലട  സലലാംമഭാറത്തനിനയ്  10:1  എന
അന്തെര് ജേനിലഭാ സലലാം മഭാറത്തനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡലാം പഭാലനികക്കണതനിലഭാത്തതുമഭാകുന.

ചേങ്ങനഭാകശരനി ജേനറല് ആശുപത്രനിയനില് ഡയഭാലനിസനിസയ് യൂണനിറയ്
സഭാപനിക്കുനതനിനയ് നടപടനി

251 (3096) ശതീ  .    സനി  .    എഫയ്  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേങ്ങനഭാകശരനി  ജേനറല്  ആശുപത്രനിയനില്  ഡയഭാലനിസനിസയ്  യൂണനിറയ്  സഭാപനിക്കുനതയ്

സലാംബന്ധനിച നടപടനികേള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാലണനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചേങ്ങനഭാകശരനി ജേനറല് ആശുപത്രനിയനില് ഡയഭാലനിസനിസയ് യൂണനിറയ് സഭാപനിക്കു

നതനിനഭാവശലമഭായ സലസഇൗകേരലലാം ഇകപഭാള ലഭലമല. സലസഇൗകേരലലാം ലഭലമഭാക്കുന മുറയയ്

ഡയഭാലനിസനിസയ് യൂണനിറയ് സഭാപനിക്കുനതനിനുള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണയ്.
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കടഭാമഭാലകേയര് സലാംവനിധഭാനലാം

252 (3097) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേഭാര്ജേയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കടഭാമഭാലകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം  കകേരളത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  ഏലതഭാലക്ക  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലഭാണയ്  ഈ
പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന കപഭാകുനലതനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലമഡനിക്കല്  കകേകളഭാജുകേളനില്  എയനിലാംസയ്  മഭാതൃകേയനില്  കടഭാമഭാ  ലകേയര്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുകവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  അതനിലന്റെ പ്രഭാരലാംഭ നടപടനിയഭായനി
എയനിലാംസനില്  നനിനള  എമര്ജേനസനി  വനിഭഭാഗലാം  കമധഭാവനി  ഉളലപലടയള  വനിദഗ്ദ്ധ
സലാംഘലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജേനിലല  പുതനിയ  കേഭാഷസഭാലനിറനി
സന്ദര്ശനിക്കുകേയലാം  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  എയനിലാംസയ്  കടഭാമഭാ
ലസന്റെറുമഭായനി MOU ഒപ്പുവയനതനിനയ് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ
ജേനിലഭാ  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  കടഭാമഭാലകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള  എലഭാ  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം ടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

പഭാലനികയറതീവയ് പരനിചേരണകമഖല

253 (3098) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹനികേനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  പഭാലനികയറതീവയ്  പരനിചേരണലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഭാലനികയറതീവയ്  കമഖലയനില് കരഭാഗനികേളുലട പരനിചേരണത്തനിനഭായനി  പഭാലനികയറതീവയ്
കനഴ്സുമഭാലര നനിയമനിചതയ്  എനഭാണയ്;  ആലകേ എത്ര കപലര ഇങ്ങലന നനിയമനിച്ചു;  അനനിവര്ക്കയ്
എന്തെയ് കയഭാഗലതയഭാണയ് നനിശ്ചയനിചനിരുനതയ്;  ഇവര്ക്കയ് അനയ് നനിശ്ചയനിച്ചു നല്കേനിയ
ഓണകററനിയലാം  എത്രയഭായനിരുന;  ഇകപഭാള  എത്രകപര്  ഈ  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന;
ഇകപഭാള ഓണകററനിയലാം എത്ര രൂപയഭാണയ്;

(സനി)  സഭാന്തെസന  പരനിചേരണ  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനവരുലട  കയഭാഗലതയനില്
എലന്തെങനിലുലാം  മഭാറലാം  ലകേഭാണ്ടുവരഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഉലണങനില്  എനമുതല്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  ഇതയ്  നനിലവനില് കജേഭാലനി  ലചേയ്യുനവര്ക്കയ് ബഭാധകേമഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  നനിലവനില്  കജേഭാലനി  ലചേയ്യുനവരുലട  കജേഭാലനിസനിരത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം
ഓണകററനിയലാം  തുകേ  വര്ദനിപനിച്ചു  നല്കുനതനിനുലാം  ഇ.പനി.എഫയ്.  ഇനഷസറനസയ്
അടക്കമുള പരനിരക്ഷ നല്കുനതനിനുലാം എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമൂഹത്തനില്  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന  കേലഭാനസര്  കരഭാഗനികേള,  ഹൃദയ-
ശസഭാസകകേഭാശ കരഭാഗനികേള,  പക്ഷഭാഘഭാതത്തഭാല് ശരതീരലാം  തളര്നയ്  കേനിടപനിലഭായവര്,
ആസമ,  അപസഭാര കരഭാഗനികേള,  പ്രഭായഭാധനികേലലാം കേഭാരണത്തഭാല് ബുദനിമുടയ് അനുഭവനിക്കുനവര്,
മഭാനസനികേ കരഭാഗമുളവര് തുടങ്ങനിയ കരഭാഗനികേളക്കയ് ആകരഭാഗല വകുപയ്, തകദ്ദേശസസയലാം
ഭരണ സഭാപനങ്ങള,  ജേതീവകേഭാരുണല പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് ഏര്ലപടനിട്ടുള സനദ
സലാംഘടനകേള  എനനിവയലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണയ്  ഏറവലാം
ലമചലപട പരനിചേരണലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭാണയ് നനിലവനിലല പഭാലനികയറതീവയ് പരനിചേരണ
നയലാം  ലക്ഷലമനിടുനതയ്.  എലഭാ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  പഭാലനികയറതീവയ്  പരനിചേരണത്തനിനുലാം
കഹഭാലാംലകേയര്  സലാംവനിധഭാനത്തനിനുമഭായനി  ഒരു വഭാര്ഷനികേ കപ്രഭാജേകയ്  നനിര്ബന്ധമഭായലാം
അതഭാതയ്  വര്ഷലത്ത  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുകത്തണതഭാലണനയ്   സര്ക്കഭാര്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണയ്.  കപ്രഭാജേകയ്  നടത്തനിപനിനുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  കമല്കനഭാടലാം
വഹനിക്കുനതനിനുമഭായനി പഭാലനികയറതീവയ് ലകേയര് മഭാകനജേയ് ലമന്റെയ് കേമ്മേനിറനി,  പഭാലനികയറതീവയ്
ലകേയര്  നനിര്വ്വഹണ  കേമ്മേനിറനി  എനനിവ  രൂപതീകേരനികക്കണതഭാലണനലാം  സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്. പതനിമൂനഭാലാം പഞവതര പദതനി (2017-18) മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശത്തനില് ഗഭാമ-
കബഭാക്കയ്-ജേനിലഭാ  പഞഭായത്തുകേള  ലപഭാതുവനിഭഭാഗലാം,  വനികേസനഫണയ്,  എസയ്.സനി.എസയ്.പനി.,
റനി.എസയ്.പനി.  എനനിവ  കൂടനിയ  തുകേയലട  5  ശതമഭാനലാം  വകയഭാജേനങ്ങളുലട  കക്ഷമത്തനിനുലാം
പഭാലനികയറതീവയ് ലകേയര് പ്രകേഭാരമുള പരനിചേരണത്തനിനയ് വകേയനിരുത്തുനതനിനുലാം, കേനിടപ്പു
കരഭാഗനികേള  സഭാന്തെസന  ചേനികേനിത,  മരുനയ്  വനിതരണലാം,  കപഭാഷകേഭാഹഭാര  വനിതരണലാം
എനനിവയഭായള കപ്രഭാജേകകേള ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  2008 -2014
കേഭാലയളവനില്  പഭാലനികയറതീവയ്  നഴ്സുമഭാലര  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  അനയ്  വനിവനിധ  ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  841  പഭാലനികയറതീവയ്  നഴ്സുമഭാലരയഭാണയ്  നനിയമനിചനിരുനതയ്.
എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.,  എ.എന.എലാം.,  ബനി.സനി.സനി.പനി.എ.എന.,  പഭാലനികയറതീവയ്
നഴയ്  കകേഭാഴയ് തുടങ്ങനിയ കയഭാഗലതകേളഭാണയ് നനിശ്ചയനിചനിരുനതയ്.  തുടക്കത്തനില്  3,000, 5,000,
6,000,  8,000  രൂപ  നനിരക്കനില്  വനിവനിധ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  ഓണകററനിയലാം
നനിശ്ചയനിചയ്  നല്കേനിയനിരുന.  ഇകപഭാള  പഭാലനികയറതീവയ്  കമഖലയനില്  വനിവനിധ
പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  912-ഓളലാം  കപര്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  10,000  രൂപയഭാണയ്  ഇകപഭാള
പഭാലനികയറതീവയ് കനഴ്സുമഭാര്ക്കയ് നല്കേനിവരുന മഭാസകവതനലാം.

(സനി -ഇ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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ക്ലനിനനിക്കല് എസഭാബനിലഷന്റെയ് ആകയ്

254  (3099)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേഭാര്ജേയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പഭാസഭാക്കനിയ  ക്ലനിനനിക്കല്  എസഭാബനിഷ് ലമന്റെയ്  ആകയ്
എത്രയലാം ലപലടനയ് നടപഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിയകമഭാ;

(ബനി) ഇഇൗ ആകനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) ഇഇൗ ആകയ് എനമുതല് നനിലവനില് വരുലാം;

(ഡനി)  ഇഇൗ  ആകനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  ഏലതഭാലക്ക  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന
ആശുപത്രനികേള വരുലമനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  പഭാസഭാക്കനിയ  ക്ലനിനനിക്കല്  എസഭാബനിഷയ് ലമന്റെയ്  ആകനിലന്റെ
ചുവടുപനിടനിചയ്  സലാംസഭാനലത്ത  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,  സ്കഭാനനിലാംഗയ്
ലസന്റെറുകേള  തുടങ്ങനിയ  എലഭാ  ചേനികേനിതഭാ  സഭാപനങ്ങളുലടയലാം  പ്രവര്ത്തന  നനിലവഭാരലാം
ആവശലമഭായ  നനിയമലാം  മുകഖന  നനിയനനിക്കുകേ  എന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  കകേരള  ക്ലനിനനിക്കല്
എസഭാബനിലഷന്റെയ്  (രജേനി.  &  റഗു.)  ബനില്  2017-നയ്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ബനില്
നനിയമസഭയനില് അവതരനിപനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലനടുമണകേഭാവയ്, പൂവറ്റൂര് ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി ലഹല്ത്തയ്
ലസന്റെറുകേള ആയനി ഉയര്ത്തല്

255(3100) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില്ലപട  ലനടുമണകേഭാവയ്,  പൂവറ്റൂര്
എനതീ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള  കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി  ലഹല്ത്തയ്  ലസന്റെറുകേള  ആയനി  ഉയര്ത്തനിയതയ്
എനഭാണയ്;

(ബനി) കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി ലഹല്ത്തയ് ലസന്റെറുകേളക്കു കവണ സഭാഫയ് പഭാകറണ പ്രസ്തുത
കകേന്ദ്രങ്ങളക്കയ് അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇലലങനില് ആയതനിനുകവണനി എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം?

ഉത്തരലാം

(എ)  6-11-2008-ലല  ജേനി.ഒ.  (എലാംഎസയ്.)568/2008/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരമഭാണയ്
ലനടുമണകേഭാവയ്,  പൂവറ്റൂര്  എനതീ  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള  കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി  ലഹല്ത്തയ്
ലസന്റെറുകേള ആയനി ഉയര്ത്തനിയതയ്.

287/2020
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(ബനി&സനി) ഇല. സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് ലമചലപട കസവനലാം ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി
ജേനില/തഭാലൂക്കുതല  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  പനി.എചയ്.  ലസന്റെറുകേലള
ഫഭാമനിലനി ലഹല്ത്തയ് ലസന്റെറുകേളഭാക്കനി ഘടലാംഘടമഭായനി മഭാറ്റുന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ഭഭാഗമഭായലാം
ലതരലഞ്ഞടുത്ത സഭാപനങ്ങളുലട സഭാഫയ് പഭാകറണനില് നനിശ്ചനിത മഭാനദണ്ഡങ്ങകളഭാലട
മഭാറലാംവരുത്തുനതനിനുള  സഭാന്റെലലഡകസഷന  ലപ്രകപഭാസലനില്  ലനടുമണകേഭാവയ്
സനി.എചയ്. ലസന്റെറുലാം പൂവറ്റൂര് സനി.എചയ്. ലസന്റെര് (കുളക്കട)-വലാം ഉളലപടനിട്ടുണയ്.

ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ വകുപനിലന്റെ പരനികശഭാധന

256 (3101) ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുനപനിളനി :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജേഭാസഫയ് :
ശതീ  .    കറഭാജേനി  എലാം  .    കജേഭാണ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിര്ജതീവമഭാലണനലാം
പല കഹഭാടലുകേളനിലുലാം ശുചേനിയനിലഭാത്തതുലാം പഴെകേനിയതുലാം മഭായലാം കേലര്നതുമഭായ ഭക്ഷണ
പദഭാര്തങ്ങളഭാണയ് ലഭനിക്കുനലതനമുളള പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം വലഭാപകേമഭായ പരനികശഭാധനകേകളഭാ
ശക്തമഭായ തുടര്നടപടനികേകളഭാ ഉണഭാകേഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  വര്ഷലാം  ജേനുവരനി  ഒനനിനുകശഷലാം  എത്ര  കഹഭാടലുകേളനില്  ഭക്ഷല
സരക്ഷഭാവനിഭഭാഗലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തനിലയനലാം  എത്രകപര്ലക്കതനിലര  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുലവനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ഭക്ഷലവനിഷബഭാധമൂലലാം  ആളുകേള ആശുപത്രനിയനില് പ്രകവശനിക്കലപടുന
സലാംഭവങ്ങള  വര്ദനിച്ചുവരുന  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  വകുപനിലന്റെ  പരനികശഭാധന
ഊര്ജനിതമഭാക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ
വകുപയ്  വലഭാപകേമഭായനിത്തലന  പരനികശഭാധനകേളുലാം  ശക്തമഭായ  തുടര്  നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്. ഫുഡ്കസഫനി വകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനയ്
ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം പനി.എസയ്.സനി. വഴെനി 90 ഫുഡ്കസഫനി
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കയ്  നനിയമനലാം  നല്കേനി.  അവര്ക്കയ്  നനിയമ  പ്രകേഭാരമുള പരനിശതീലനലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുമുണയ്.
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(സനി)  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  ജേനുവരനി  1-നയ്  കശഷലാം  കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ  ജേനിലകേളനിലഭായനി
ആലകേ 1561  കഹഭാടലുകേളനില് ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ വകുപയ് പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയലാം
നമ്പ്യൂനതകേള കേലണത്തനിയ ഏകേകദശലാം  50  സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ
നനിയമപ്രകേഭാരലാം പനിഴെ ചുമത്തുകേയലാം 341  സഭാപനങ്ങളക്കയ് നമ്പ്യൂനതകേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി
കനഭാടതീസയ്  നല്കുകേയലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം  തതീലര  പഭാലനിക്കഭാത്ത  78  സഭാപന
ങ്ങളലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ.

(ഡനി)  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ വകുപനിലന്റെ പരനികശഭാധനകേള ഉഇൗര്ജനിതമഭായനി നടത്തനി
വരനികേയഭാണയ്.

ലനയ്യഭാറനിനകേര ജേനറല് ആശുപത്രനി

257 (3102) ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലനയ്യഭാറനിനകേര ജേനറല് ആശുപത്രനിയനില് എന.ആര്.എചയ്.എലാം. പണനിത
5  നനില ലകേടനിടത്തനിലന്റെ ഇലകനിക്കല് കേണക്ഷന ലഭനിക്കുനതനിനു തനിരുവനന്തെപുരലാം
ഡനി.എലാം.ഒ.  വഴെനി  ഡനി.എചയ്.എസനിനു  നല്കേനിയ  ടഭാനകസഭാമര്  മഭാറനി  വയനതനിനു
ഇലകനിക്കല്  ഇനലസകര്  നല്കേനിയ  എസനികമറയ്  തുകേ  ആയ  38  ലക്ഷലാം  രൂപ
അനുവദനിക്കഭാന എലന്തെലഭാലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു;

(ബനി)  ടഭാനകസഭാര്മര് മഭാറനിവയനതനിനയ്  ആവശലമഭായ എസനികമറയ്  തുകേ കമയയ്
30-നയ് മുനപയ് നല്കേഭാന കേഴെനിയകമഭാ;

(സനി) ലനയ്യഭാറനിനകേര ജേനറല് ആശുപത്രനിയനിലല കടഭാകമഭാ ലകേയര് യൂണനിറനിലന്റെ
ഇലകനിക്കല് വര്ക്കനിനു തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഈ  ആശുപത്രനിയനില്  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില്  കേഭാഷസഭാലനിറനിയനില്
3 കഡഭാകര്മഭാരുലട കസവനലാം നല്കുനതനിനയ് എലന്തെലഭാലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു;

(ഇ)  ഈ  ആശുപത്രനിയനിലല  ലബഡയ്  ബഭാങനിനുകവണനി  കഡഭാകലറ
നനിയമനിക്കുനതനിനയ് എലന്തെലഭാലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ലനയ്യഭാറനിനകേര  ജേനറല്  ആശുപത്രനിയനില്  ലലഹലടനഷന  കേണക്ഷനു
കവണനി സമര്പനിച  38  ലക്ഷലാം രൂപയലട എസനികമറയ് ജേനിലഭാ ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്
മുഖഭാന്തെരലാം  സമര്പനിചതയ്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  അവസഭാനമഭായതനിനഭാല്
നനിലവനിലല  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്  തുകേ  ലഭലമഭായനിരുനനില.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത
കമജേര് കേണസക്ഷന വര്ക്കയ് സ്കതീമനില് പ്രസ്തുത എസനികമറയ് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ടനി
ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭായനിടനില.
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(സനി)  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  ഡയറകറുലട  ഉത്തരവയ്  നമ്പര്  എലാം.എസയ്.പനി.
359740/2014/ആ.വ.ഡ.  തതീയതനി  27-1-2015  പ്രകേഭാരലാം  ലനയ്യഭാറനിനകേര  ജേനറല്
ആശുപത്രനിയലട നനിലവനിലുള അതലഭാഹനിത വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ അറകുറപണനികേളക്കുലാം
മറ്റുമഭായനി 26 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിച്ചു.  ഇലകനിക്കല് വര്ക്കനിനയ് തുകേ അനുവദനിചനിടനില.

(ഡനി)  ലനയ്യഭാറനിനകേര  ജേനറല്  ആശുപത്രനിയനില്  കേഭാഷസഭാലനിറനി  ലമഡനിക്കല്
ഓഫതീസറുലട  തസനികേയഭാണയ്  നനിലവനിലുളതയ്.  ആയതനിലലലഭാലാം  കഡഭാകര്മഭാലര
നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.

(ഇ)  ലനയ്യഭാറനിനകേര ജേനറല് ആശുപത്രനിയനില് ബഡയ് ബഭാങനില് കഡഭാകറുലട
തസനികേ സൃഷനിചനിടനില. ആയതയ് സൃഷനിക്കുന മുറയയ് നനിയമനലാം നടത്തുനതഭാണയ്.

മഴെക്കഭാലപൂര്വ്വ ശുചേതീകേരണയജലാം

258 (3103) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  മഴെക്കഭാല-മഴെക്കഭാലപൂര്വ്വ
കരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിനയ് എലന്തെഭാലക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് നടത്തനിയനിട്ടുളതയ്;

(ബനി)  വഭാര്ഡുതലത്തനില്  ഒരു  ദനിവസലാം  മഴെക്കഭാലപൂര്വ്വ  ശുചേതീകേരണയജലാം
നനിശ്ചയനിചയ് പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പകേര്ചവലഭാധനികേലള  കനരനിടഭാനഭായനി  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ
വഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനി  അനുസരനിചയ്  ഏപ്രനില്,  കമയയ്  എനതീ  മഭാസങ്ങളനില്
മഴെക്കഭാലപൂര്വ്വ  ശുചേതീകേരണവലാം  ലകേഭാതുകുകേളുലട  ഉറവനിട  നശതീകേരണത്തനിനുള  വനിവനിധതരലാം
കേഭാമ്പയനിനുകേളുലാം തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലടയലാം ശുചേനിതസമനിഷലന്റെയലാം  മറയ്
വകുപ്പുകേളുലടയലാം  സഹകേരണകത്തഭാലട  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  നടത്തനിവരനികേയഭാണയ്.
പകേര്ചവലഭാധനികേളലക്കതനിലര ആകരഭാഗല വകുപയ് ലലകേലക്കഭാണ നടപടനികേള ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

• ജേനുവരനി  മഭാസത്തനില്  തലന  വനിവനിധ  ജേനിലകേളനില്  2017-18
കേഭാലയളവനികലയഭായനി  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം
നനിയനണത്തനിനുലാം വഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേ  പദതനി  തയ്യഭാറഭാക്കനി
സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള  കേരടയ്  കരഖയയ്
രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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• സലാംസഭാനതലത്തനില്  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത  ജേനിലഭാതല  സര്വ്വയനിലനസയ്
ആഫതീസര്മഭാരുലടയലാം  മറയ്  ഉകദലഭാഗസരുലടയലാം  അവകലഭാകേന
കയഭാഗത്തനില്വചയ്  പ്രസ്തുത  മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേള  വനിശകേലനലാം
ലചേയ്യുകേയലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  കവണ
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയലാം ലചേയ.

• ലഫബ്രുവരനി,  മഭാര്ചയ്,  ഏപ്രനില്  മഭാസങ്ങളനില്  കരഭാഗനനിരതീക്ഷണലാം
ശക്തനിലപടുത്തുകേയലാം ആവശലമഭായ നനിയനണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുകേയലാം ലചേയ.

• 1-3-2017-നയ്  ചേതീഫയ്  ലസക്രടറനിയലട  അദലക്ഷതയനിലുലാം  6-3-2017-നയ്
ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിയലട അദലക്ഷതയനിലുലാം പകേര്ചവലഭാധനി
പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  പങനിലന
കുറനിചയ്  ചേര്ച  ലചേയ്യുകേയലാം  കൂടുതല്  സഷത  ഉണഭാക്കുകേയലാം
അതനുസരനിച്ചുള തുടര്പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുവഭാന തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം
ലചേയ.

• മഭാര്ചയ്,  ഏപ്രനില്  മഭാസങ്ങളനില്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ
ജേനിലകേളനില്  ലഡങനി,  എചയ്1,  എന1  കരഭാഗലാം  റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയ്യലപടതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ആവശലമഭായ  ചേനികേനിതഭാ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  കരഭാഗനനിര്ണ്ണയത്തനിനയ്  കവണ  ഉപഭാധനികേള
ഉലണനലാം ഉറപ്പുവരുത്തനി.

• ഏപ്രനില് മഭാസലാം ആദലവഭാരകത്തഭാടുകൂടനി  സലാംസഭാനത്തയ് ജേലജേനല
കരഭാഗമഭായ ലഹപലററനിസയ് എ, ലകേഭാതുകേയ് ജേനലകരഭാഗമഭായ ലഡങനി,
ശസഭാസ കകേഭാശ  കരഭാഗമഭായ  എചയ്1,  എന1  എനനിവ  വര്ദനിച്ചു
വരുനതനിലന കേണക്കനിലലടുത്തയ് അതഭാതയ് ജേനിലകേളക്കഭായനി മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേയലാം  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയലാം ലചേയ.

• 3-2-2017-ല്  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  ഡയറകകററനില്നനിനയ്
ലപഭാതുജേനഭാകരഭാഗലലാം അഡതീഷണല് ഡയറകറുലട കനതൃതസത്തനില്
ഒരു  സലാംഘലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം  കകേഭാര്പകറഷന  കമയലറ
കേഭാണുകേയലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജേനിലയനിലുലാം  കകേഭാര്പകറഷന
പരനിധനിക്കകേത്തുലാം വര്ദനിച്ചുവരുന ലഡങനി,  എലനിപനനി തുടങ്ങനിയ
പകേര്ചവലഭാധനികേളലക്കതനിലര  അടനിയന്തെരമഭായനി  സസതീകേരനികക്കണ്ടുന
നടപടനികേലളക്കുറനിചയ് ധരനിപനിക്കുകേയലാം ലചേയ.
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• മഭാര്ചയ്  മഭാസലാം  2-ാം  തതീയതനി  പകേര്ചവലഭാധനി  കരഭാഗനനിര്ണ്ണയ
കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  വനിവനിധ  ലകബഭാറടറനി  ഗകവഷണ
കകേന്ദ്രങ്ങളുലട ഉകദലഭാഗസരുലട ഒരു കയഭാഗലാം കചേര്നയ് വഭാര്ഷനികേ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുകേയലാം  സലാംസഭാന  ലപഭാതുജേനഭാകരഭാഗല
വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കരഭാഗനനിര്ണ്ണയ  കമഖലയനില്  ആവശലമഭായ  സഹഭായലാം
ഉറപയ് വരുത്തുകേയലാം ലചേയ.

• ഏപ്രനില് 24 മുതല് 27 വലര സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ജേനിലകേളനിലുലാം
ലകേഭാതുകുകേളുലട ഉറവനിട നശതീകേരണത്തനിനഭായനി ഒരു തതീവ്രയജലാം
നടത്തുകേയണഭായനി. പകേര്ചവലഭാധനി നനിയനണത്തനിനുകവണനി ഇഇൗ
വര്ഷലാം കമയയ്  8  വലര  പ്ലെെഭാന ഫണനില്നനിനലാം  52  ലക്ഷലാം രൂപ
ജേനിലകേളനികലയയ് വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  വഭാര്ഡുലമമ്പര്മഭാരുലട  കനതൃതസത്തനില് വഭാര്ഡുതല ആകരഭാഗലശുചേനിതസ
സമനിതനികേള  കയഭാഗലാം  നടത്തനി  ഫണയ്  ലഭലതയലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഉഇൗര്ജനിത
ലപടുത്തനിവരുന.  തുടര്നള  രണയ്  മഭാസവലാം  ഇഇൗ  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

കുടനികേളക്കുള പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയയ്

259 (3104) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജേഭാസഫയ് :
ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുനപനിളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കുടനികേളക്കയ്  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയ്പുകേള  കപഭാലുലാം
കൃതലമഭായനി  ലഭനിക്കുനനിലഭാലയനതയ്  ശനിശുസഇൗഹൃദ  സലാംസഭാനലമന  നമ്മുലട  സല്കപരനിനയ്
കേളങമഭാകുനതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എത്ര  ശതമഭാനലാം  കുടനികേളഭാണയ്  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയയ്  എടുക്കുനനിലഭാലയനയ്
കേലണത്തനിയനിട്ടുളതയ്;

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഗഇൗരവപൂര്ണ്ണമഭായ  നനിലപഭാടയ്  സസതീകേരനിചയ്  ആദലപനിറനഭാളനിനയ്
മുമ്പയ്  കുടനികേളക്കയ്  നല്കകേണ  അഞയ്  വഭാകനികനഷനുകേള  നല്കുവഭാന  ഊര്ജനിത
പ്രചേരണ പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാനത്തയ് ഏകേകദശലാം  1% (ഒരു ശതമഭാനലാം)  കുടനികേള പ്രതനികരഭാധ
കുത്തനിവയയ്  എടുത്തനിടനില.  ഏകേകദശലാം  11.8%  കുടനികേള  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയയ്
ഭഭാഗനികേമഭായനി മഭാത്രകമ എടുത്തനിട്ടുള.
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(സനി)  ആവനിഷ്കരനിക്കുലാം.  നനിലവനിലുള ഇമ്മേമ്പ്യൂലലണകസഷന കപ്രഭാഗഭാലാം കൂടഭാലത

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിര്കദ്ദേശ പ്രകേഭാരലാം കുത്തനിവയയ് എടുത്തനിടനിലഭാത്ത (ഭഭാഗനികേമഭായനി

എടുത്തനിട്ടുള)  കുടനികേലള  കേണ്ടുപനിടനിചയ്  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയയ്  എടുക്കുനതനിനയ്

ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട 9 ജേനിലകേളനില് മനിഷന ഇന്ദ്രധനുഷയ് എന പ്രകതലകേ പ്രതനികരഭാധ

കേലഭാമ്പയനിന  ഏപ്രനില്  7  മുതല്  നടക്കുന.  ഇതനിനഭായനി  ദൃശല-ശവല-മഭാധലമങ്ങളനിലൂലടയലാം

ബഭാനര്,  കപഭാസര്,  കനഭാടതീസയ്,  ലതീഫ് ലലറയ്  തുടങ്ങനിയ  പ്രചേരണ ഉപഭാധനികേള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം

അതതയ്  ജേനിലകേളനില്  പ്രചേരണലാം,  പ്രവര്ത്തന  പദതനിയനുസരനിചയ്  പ്രഭാഥമനികേ-സഭാമൂഹനികേ

ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള വഴെനിയലാം കപഭാസയ് പഭാര്ടലാം യൂണനിറ്റുകേള വഴെനിയലാം നടത്തനിവരുന.

കൂടഭാലത  അങണവഭാടനികേളനില്  നടത്തുന  അമ്മേമഭാരുലട  മതീറനിലാംഗുകേളനിലുലാം  ആശഭാവര്ക്കര്മഭാര്,

ലജേ.പനി.എചയ്.എന.,  ലജേ.എചയ്.ലഎ.-മഭാര്  വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുന പ്രകതലകേ കയഭാഗങ്ങള/

ക്ലഭാസ്സുകേളനിലുലാം  സനദസലാംഘടനകേള  വഴെനിയലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രചേരണ  പരനിപഭാടനികേള

നടത്തുന.  ആകരഭാഗലകകേരളവലാം മറയ് ബന്ധലപട വകുപ്പുകേളുമഭായനി സഹകേരനിചയ് തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  കനതൃതസത്തനിലഭാണയ്  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തുനതയ്.

ഇതനിനുകശഷലാം  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയയ്  പൂര്ണ്ണമഭാകേഭാത്തവര്ക്കഭായനി  കടഭാടല്

ഇമ്മേമ്പ്യൂലലണകസഷന കകേരള എന കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി ലതരലഞ്ഞടുക്കുന ജേനിലകേളനില്

നടത്തുനതഭാണയ്.

പകേര്ചവലഭാധനികേള

260 (3105) ശതീ  .    അനൂപയ്  കജേക്കബയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് പകേര്ചവലഭാധനികേള പനിടനിലപടുനതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില് ഏലതലഭാലാംതരലാം പകേര്ചവലഭാധനികേളഭാണയ് ഇകപഭാള പടര്ന
പനിടനിക്കുനലതനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിലനതനിലര എലന്തെലഭാലാം പ്രതനികരഭാധ നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുളലതനയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പകേര്ചവലഭാധനിയമഭായനി ബന്ധലപടയ് കരഭാഗനനിര്ണ്ണയലാം നടത്തുനതനിനുള
സഇൗകേരലലാം എലഭാ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലുലാം ലഭലമഭാകണഭാ;

(ഇ) ഇലലങനില് ഏലതലഭാലാം സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലഭാണയ് കരഭാഗനനിര്ണ്ണയത്തനിനുള
സഇൗകേരലലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുളതയ്?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) ലഡങനിപനനി, എചയ്1 എന1 പനനി.

(സനി) ലഡങനിപനനി  :

ആകരഭാഗല  സനദ  പ്രവര്ത്തകേര്  ഗൃഹസന്ദര്ശനലാം  നടത്തനി  ലകേഭാതുകേനിലന്റെ
ഉറവനിടങ്ങള കേണ്ടുപനിടനിചയ് ഇലഭാതഭാക്കനി വരുനണയ്.  ലകേഭാതുകേയ് ഉറവനിട
നശതീകേരണ  കേലഭാമ്പയനിനുകേളുലാം  ആഴ്ചയനില്  ഒരനിക്കലുള  ലലഡ്രകഡ
ആചേരണങ്ങളുലാം ലഡങനിപനനി നനിയനണത്തനിനയ് ലചേയവരുന.  ഏപ്രനില്
24 മുതല് 27 വലര സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ജേനിലകേളനിലുലാം ലകേഭാതുകുകേളുലട
നശതീകേരണത്തനിനഭായനി ഒരു തതീവ്രയജലാം നടത്തുകേയണഭായനി.
എചയ്  1      എന  1   പനനി  :

കരഭാഗബഭാധനിതര്ക്കയ് എ.ബനി.സനി. ചേനികേനിതഭാ മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേളക്കനുസരനിചയ്
ചേനികേനിത  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  സഇൗജേനലമഭായനി  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
ഇതനിനുള ഒസളടഭാമനിവനിര് ഗുളനികേ ലകേ.എലാം.എസയ്.സനി.എല്. മുകഖനയലാം
കേഭാരുണല  ഫഭാര്മസനി  കസഭാറുകേള  വഴെനിയലാം  ആവശലത്തനിനയ്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
കരഭാഗസനിരതീകേരണത്തനിനയ്  ലതഭാണയനിലല  സവസഭാമ്പനിള  പരനികശഭാധനയയ്
മണനിപഭാലനിലല  ലലവകറഭാളജേനി  റനിസര്ചയ്  ലസന്റെറനില്  കൂടനി  സഇൗകേരലലാം
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  എലഭാ ജേനിലകേളനികലയലാം സനി.എചയ്.സനി.  മുതല് കമല്കപഭാട്ടുള ആകരഭാഗല
സഭാപനങ്ങളനില് കരഭാഗനനിര്ണ്ണയത്തനിനുള സഇൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാണയ്.

(ഇ)  ലഡങനിപനനിക്കുള  കരഭാഗനനിര്ണ്ണയലാം  എലഭാ  ജേനിലഭാ/ജേനറല്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
ലഭലമഭാണയ്.  എചയ്1 എന1 പനനിക്കുള കരഭാഗനനിര്ണ്ണയലാം ജേനിലഭാ അശുപത്രനികേള മുതല്
ലഭലമഭാണയ്.  കൂടഭാലത  6  റതീജേനിയണല്  പബനികേയ്  ലഹല്ത്തയ്  ലഭാബുകേളനിലുലാം,  തനിരുവനന്തെപുരലാം
കസറയ്  പബനികേയ്  ലഹല്ത്തയ്  ലഭാബനിലുലാം  പകേര്ചവലഭാധനികേള  സനിരതീകേരനിക്കഭാനുള  സഇൗകേരലലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ലഡങനി  ലലവറസകേലള  കേലണത്തുനതനിനുള  പനി.സനി.ആര്.
സഇൗകേരലലാം കസറയ് പബനികേയ് ലഹല്ത്തയ് ലഭാബനില് ലഭലമഭാണയ്.

അവയവമഭാറനിവയല് ശസ്ത്രക്രനിയ

261 (3106) ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ്,  സര്ക്കഭാര് സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനില്
നടനനിട്ടുള  അവയവമഭാറനിവയല്  ശസ്ത്രക്രനിയകേളുലട  ജേനില  തനിരനിച്ചുള  കേണക്കുകേള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില് എത്ര കരഭാഗനികേളക്കയ് ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണയ്
എനള ജേനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 2011  മുതല്  2016  കമയയ് വലരയള ജേനിലതനിരനിച്ചുള കേണക്കുകേള ലഭലമല.
കസഭാണ തനിരനിച്ചുള കേണക്കുകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

സഇൗത്തയ് കസഭാണ
(തനിരുവനന്തെപുരലാം,
ലകേഭാലലാം,
പത്തനലാംതനിട,
ആലപ്പുഴെ)

സസകേഭാരല ആശുപത്രനി
കേനിഡ്നനി - 183
കേരള   - 59

സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനി
കേനിഡ്നനി - 206

ലസനടല് കസഭാണ
(കകേഭാടയലാം,
എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,
ഇടുക്കനി)

കേനിഡ്നനി   - 2200
കേരള      -    461
ഹൃദയലാം    -      19
ശസഭാസനഭാളലാം -    1
ആകഗയഗനനി -4
ലചേറുകുടല്  - 4
ലലകേപത്തനി   -6

കേനിഡ്നനി  - 173
ഹൃദയലാം   - 3

കനഭാര്ത്തയ് കസഭാണ
(മലപ്പുറലാം,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,
വയനഭാടയ്,  പഭാലക്കഭാടയ്,
കേണ്ണൂര്,
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്)

കേനിഡ്നനി  - 422
കേരള     -    37
ഹൃദയലാം   -     4

കേനിഡ്നനി- 53

(ബനി)  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെയ്  ഫണനില്നനിനലാം  ഹൃദയലാം,  കേരള,  കേനിഡ്നനി  എനതീ
അവയവ  മഭാറനിവയല്  ശസ്ത്രക്രനിയയയ്  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  എനഭാല്
ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായ  അകപക്ഷകേള  കപ്രഭാസസയ്  ലചേയ്യുന  കസഭാഫയ് ലവയറനിലന്റെ
പരനിമനിതനിമൂലലാം കരഭാഗനികേളക്കയ് അവയവലാം മഭാറനിവയല് ശസ്ത്രക്രനിയയയ് മഭാത്രമഭായനി എത്ര
തുകേ അനുവദനിച്ചു എനള വനിവരലാം ലഭലമല.

ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ വകുപയ്

262 (3107) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  വകുപയ്  നടത്തനിവരുന  പ്രവര്ത്തനലാം
എലന്തെനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ് കഹഭാടലുകേളനിലുലാം കബക്കറനികേളനിലുലാം പഴെകേനിയതുലാം സരക്ഷനിതമഭായനി
കസഭാര് ലചേയ്യഭാത്തതുമഭായ ഭക്ഷണസഭാധനങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര
വകുപയ് സസതീകേരനിക്കുന നടപടനികേള എലന്തെലഭാലമനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട കൂടഭായ ഉണഭാക്കനി ജേനങ്ങളക്കയ് നല ഭക്ഷണവലാം
മഭായലാം കേലരഭാത്ത ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലാം ലഭലമഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  2016  ജേനുവരനി  മുതല് ഭക്ഷലവകുപയ്  ഇനലസകയ്  ലചേയ കഹഭാടലുകേള,
കബക്കറനികേള  എത്ര;  ജേനില  തനിരനിച്ചുള  വനിവരലാം  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  സസതീകേരനിച  നടപടനികേളുലട
വലക്തമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  വകുപയ്  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപയ്
വരുത്തുനതനിനുകവണനി  സനിരമഭായനി  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനി  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചയ്
ലഭാബുകേളനില്  എത്തനിചയ്  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തഭാറുണയ്.  ഇത്തരലാം  പരനികശഭാധനകേളനില്
ഗുണകമന്മേ  ഇലഭാത്ത  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  വനില്ക്കുനവര്ലക്കതനിലര  നനിയമനടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ വകുപയ് സലാംസഭാനത്തയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന കഹഭാടലുകേളനിലുലാം
കബക്കറനികേളനിലുലാം  വനില്പന  നടത്തുന  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപയ്
വരുത്തുനതനിനുകവണനി  ജേനിലകേളകതഭാറുലാം  ഫുഡ്കസഫനി  ഓഫതീസര്മഭാലര  ഉളലക്കഭാളളനിച്ചു
ലകേഭാണയ്  ലസഷലല്  സ്കസഭാഡുകേള  രൂപതീകേരനിചയ്  നനിശ്ചനിത  ഇടകവളകേളനില്  സഭാപനങ്ങളനില്
നനിനയ്  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചയ്  ലഭാബുകേളനില്  എത്തനിചയ്  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തഭാറുണയ്.
ഇത്തരലാം  പരനികശഭാധനകേളനില്  ഗുണകമന്മേ  ഇലഭാത്ത  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  വനില്ക്കുന
സഭാപനങ്ങളക്കയ് നമ്പ്യൂനതകേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനയ്  കനഭാടതീസയ്  നല്കുകേയലാം ഗുണനനിലവഭാരലാം
തതീലര  ഇലഭാത്ത  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  പനിഴെ  ചുമത്തുനതടക്കലാം  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  ഗുണനനിലവഭാര
നനിയമപ്രകേഭാരമുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.

(ഡനി)  2016  ജേനുവരനി  മുതല് ഭക്ഷലവകുപയ്  ഇനലസകയ്  ലചേയ കഹഭാടലുകേള,
കബക്കറനികേള എനനിവയലട ജേനില തനിരനിച്ചുള വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

കഹഭാടല് കബക്കറനി

തനിരുവനന്തെപുരലാം  664 398

ലകേഭാലലാം 306 188

പത്തനലാംതനിട 73 42
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ആലപ്പുഴെ 51 83

കകേഭാടയലാം 119 167

ഇടുക്കനി 215 76

എറണഭാകുളലാം 1231 255

തൃശ്ശൂര് 369 141

പഭാലക്കഭാടയ് 136 186

മലപ്പുറലാം 285 165

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 110 61

വയനഭാടയ് 46 49

കേണ്ണൂര് 65 29

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 49 19

സസതീകേരനിച നടപടനികേള  :

ലകേഭാലലാം - 283 സഭാപനങ്ങളക്കയ് കനഭാടതീസയ് നല്കേനി.

പത്തനലാംതനിട  -  92  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  കനഭാടതീസയ്  നല്കേനി,  46
സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം പനിഴെ ഇഇൗടഭാക്കനി.

ആലപ്പുഴെ -  54  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  കനഭാടതീസയ്  നല്കേനി  17  സഭാപനങ്ങളനില്
നനിനലാം പനിഴെ ഇഇൗടഭാക്കനി.

കകേഭാടയലാം -  7,29,000  രൂപ  വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനയ്  പനിഴെ
ഇനത്തനില് ഇഇൗടഭാക്കനി.

എറണഭാകുളലാം  -  62  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  2,49,500  രൂപ  പനിഴെ
ഇഇൗടഭാക്കനി.

തൃശ്ശൂര് - ആലകേ  76,000  രൂപ  വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനയ്
പനിഴെയഭായനി ഇഇൗടഭാക്കനി.

പഭാലക്കഭാടയ്  -  52  കഹഭാടലുകേളക്കുലാം  40  കബക്കറനികേളക്കുലാം കനഭാടതീസയ്
നല്കേനി.  1,89,000 രൂപ പനിഴെ ഇഇൗടഭാക്കനി.

മലപ്പുറലാം -  2,70,000  രൂപ  വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനയ്  പനിഴെ
ഇഇൗടഭാക്കനി.

കേണ്ണൂര് - 45  കഹഭാടലുകേളനില്നനിനലാം  2,36,000  രൂപയലാം  9  കബക്കറനികേളനില്
നനിനയ് 27,000 രൂപയലാം പനിഴെയഭായനി ഇഇൗടഭാക്കനി.
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108 ആലാംബുലനസയ് ലലഡ്രവര്മഭാര്ക്കുലാം നഴ്സുമഭാര്ക്കുലാം സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള
തുകേ

263 (3108) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .   വനി  .   കജേഭായനി :
ശതീ  .   എന  .   വനിജേയന പനിള :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ആലപ്പുഴെ  ജേനിലകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  108  ആലാംബുലനസയ്
ലലഡ്രവര്മഭാര്ക്കുലാം, നഴ്സുമഭാര്ക്കുലാം സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളള തുകേ നല്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇഇൗ  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ഡമ്പ്യൂടനി  സമയലാം  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളളതയ്  എത്ര
മണനിക്കൂറഭാണയ് എനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 24 മണനിക്കൂറുലാം സര്വതീസയ് നടത്തുന ആലാംബുലനസയ് തകേരഭാര് സലാംഭവനിചയ്
വര്ക്കയ്  കഷഭാപനില്  ആകുകമ്പഭാള  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ശമ്പളലാം  നല്കേഭാത്തതനിനഭാല്
മഭാസങ്ങകളഭാളലാം ശമ്പളമനിലഭാലത കേഷത അനുഭവനിക്കുനതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ആലാംബുലനസനിലല  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസയ്
കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡനിലല  (ലകേ.എലാം.എസയ്.സനി.എല്.)  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ഉളളതുകപഭാലല
ഇ.പനി.എഫയ്.  ആനുകൂലലങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ഇലലങനില് നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;
ഇവര്ക്കയ്  റനിസ്കയ്  അലവനസയ്  അനുവദനിക്കുന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  ഇവലര
ലകേ.എലാം.എസയ്.സനി.എല്.  ജേതീവനക്കഭാരഭായനി  പരനിഗണനിക്കഭാന  കവണ  ഉത്തരവയ്
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  108  ആലാംബുലനസനിലല  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  കദശതീയ  ആകരഭാഗല  മനിഷന
കകേരളലാം അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള ദനിവസകവതനമഭാണയ് നല്കുനതയ്.

(ബനി) 12 മണനിക്കൂര്.

(സനി) ഉണയ്.

(ഡനി)  108  ആലാംബുലനസയ്  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ഇ.പനി.എഫയ്.  ആനുകൂലലങ്ങള
നല്കുനതനിനുള  നടപടനിക്രമങ്ങള  നടനവരുന.  പ്രസ്തുത  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  റനിസ്കയ്
അലവനസയ്  നല്കുന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണയ്.  നനിലവനില്  108  ആലാംബുലനസയ്
ജേതീവനക്കഭാര്  അതഭാതയ്  ജേനിലകേളനിലല  ജേനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്  ലചേയര്മഭാനഭായള  ജേനിലഭാ
ആകരഭാഗല  കുടുലാംബകക്ഷമ  ലസഭാലലസറനിയലട  കേതീഴെനിലഭാണയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതയ്.  പദതനിയലട
കേണകടഭാള  റൂമുലാം  അതനിലല  ജേതീവനക്കഭാരുലാം  മഭാത്രമഭാണയ്  കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസയ്
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ കേതീഴെനില് വരുനതയ്.
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264 (3109) ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില് എലാം.എല്.എ.  ഫണയ് ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
സമഗ ആകരഭാഗലപദതനിയഭായ ജേതീവനലാം  2015  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനിക്കയ് എലന്തെങനിലുലാം ഫണയ് നല്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങനില്  അതയ്  ഉടലന  നല്കേഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  ഇതു സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം  -1
ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

24 മണനിക്കൂര് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ശസ്ത്രക്രനിയഭാ വനിഭഭാഗലാം

265 (3110) ശതീ  .    ലകേ  .    സകരഷയ്  കുറുപയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയലാം  ഐ.സനി.എചയ്  ആശുപത്രനിയനില്  24  മണനിക്കൂര്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ശസ്ത്രക്രനിയഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ഇലഭാത്തതുമൂലലാം  കരഭാഗനികേളക്കയ്  ആവശലമഭായ  ചേനികേനിതഭാ
സഇൗകേരലലാം ലഭലമഭാകേഭാത്തതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ആശുപത്രനിയനില്  24  മണനിക്കൂര് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ശസ്ത്രക്രനിയഭാ
വനിഭഭാഗലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  എലഭാ ദനിവസവലാം രഭാവനിലല  8  മുതല്  3  മണനിവലര പതീഡനിയഭാടനികേയ്
സര്ജേറനി വനിഭഭാഗലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്. ആഴ്ചയനില് 2 ദനിവസലാം ശസ്ത്രക്രനിയ ലചേയ്യുനണയ്.

(ബനി)  കകേഭാടയലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജേനിലന്റെ  രണ്ടു  വകുപ്പുകേളഭാണയ്  ലഎ.സനി.എചയ്.-ല്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതയ്.  പതീഡനിയഭാടനികേയ് ലമഡനിസനിന,  പതീഡനിയഭാടനികേയ് സര്ജേറനി എനനിവ
ആഴ്ചയനില്  രണ്ടു  ദനിവസങ്ങളനില്  (ലചേഭാവ്വ,  ലവളളനി)  ശസ്ത്രക്രനിയ  നടക്കുനണയ്.  മറയ്
ദനിവസങ്ങളനില് ഏതയ് സമയത്തുലാം എമര്ജേനസനി കകേസ്സുകേള ലചേയ്യുനണയ്. ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജേനിലല  അനകസഷലഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലല  കഡഭാകര്മഭാരുലട  കസവനമഭാണയ്
ലഭലമഭാക്കുനതയ്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.  
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മലപ്പുറലാം ജേനിലയനിലല ലകബഭാറടറനി ലടകതീഷലന കഗഡയ്-II തസനികേകേള

266(3111) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന കശഷലാം ലകബഭാറടറനി ലടകതീഷലന
കഗഡയ്  -II  വനിഭഭാഗത്തനില്  എത്ര  പുതനിയ  തസനികേകേകേള  സൃഷനിച്ചു;  ഏലതലഭാലാം
ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനിലഭാണയ് പ്രസ്തുത തസനികേകേള അനുവദനിചതയ്;

(ബനി)  മലപ്പുറലാം  ജേനിലയനില് ലകബഭാറടറനി  ലടകതീഷലന കഗഡയ്-II  തസനികേയനില്
എത്ര ഒഴെനിവകേള ഉലണനലാം അവ ഏലതലഭാലാം ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളനില് ആലണനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേള എലഭാലാം പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുകണഭാ;
വനിവരങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന  കശഷലാം  ആകരഭാഗല  വകുപയ്
ഡയറകറുലട  കേതീഴെനില്  ലകബഭാറടറനി  ലടകതീഷലന  കഗഡയ്  II  വനിഭഭാഗത്തനില്  213
തസനികേകേള സൃഷനിച്ചു.  അനുബന്ധലാം ഉളടക്കലാം ലചേയ്യുന.* ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനിനുകേതീഴെനില് 21 തസനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  ഡയറകറുലട  കേതീഴെനില്  തഭാലഴെപറയന  അഞയ്
ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുണയ്:

ജേനിലഭാ ആശുപത്രനി - തനിരൂര്

സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം - കേഭാളനികേഭാവയ്

ജേനറല് ആശുപത്രനി - മകഞരനി

ജേനിലഭാ ആശുപത്രനി - ലപരനിന്തെല്മണ്ണ

പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം - തൃപ്രകങ്ങഭാടയ്

ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനുകേതീഴെനില്  മകഞരനി  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജേനില് ഒലരഭാഴെനിവണയ്.

(സനി)  മലപ്പുറലാം  ജേനിലയനില്  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  ലകബഭാറടറനി  ലടകതീഷലന
കഗഡയ്-II  തസനികേയനികലയയ്  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  നല്കുവഭാനഭായനി  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ
ഒഴെനിവകേലളഭാനലാം തലന നനിലവനിലനില.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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നഴനിലാംഗയ് പഠനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവരുലട കജേഭാലനി സഭാധലതകേള

267 (3112) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജേഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്ലെെസസ്തുവനിനയ്  സയനസയ്  ഗ്രൂപയ്  എടുക്കഭാലത കകേരളത്തനിനയ്  പുറത്തു നനിനയ്
നഴനിലാംഗയ്  പഠനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവരുലാം  ഇന്തെലന  നഴനിലാംഗയ്  കേഇൗണസനിലനിലന്റെയലാം  അതഭാതയ്
സലാംസഭാനങ്ങളനിലല  നഴനിലാംഗയ്  കേഇൗണസനിലുകേളുലടയലാം  അലാംഗതീകേഭാരമുള  സഭാപനങ്ങളനില്
അലാംഗതീകൃത  കകേഭാഴയ്  പഠനിചയ്  പുറത്തനിറങ്ങനിയതനിനുകശഷലാം  കകേരള  നഴനിലാംഗയ്  കേഇൗണസനിലനിലന്റെ
പരതീക്ഷയലാം  പഭാസഭായ  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  ലഭനിച  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  പനി.എസയ്.സനി.  വഴെനിയള
നനിയമനങ്ങളക്കയ് അകപക്ഷനിക്കഭാന കേഴെനിയനനില എനതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില് ഇതു സലാംബന്ധനിചയ്  എലന്തെങനിലുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) നനിലവനിലല നനിയമപ്രകേഭാരലാം ടനി വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് പനി.എസയ്.സനി.
വഴെനിയള  നനിയമനങ്ങളക്കയ്  അകപക്ഷനിക്കഭാന  കേഴെനിയനില.  ബന്ധലപട  ലസഷലല്
റൂളനില്  മഭാറലാം  വരുത്തനിയഭാല്  മഭാത്രകമ  ഇവലര  പ്രസസ്തുത  തസനികേയനികലയയ്  പരനിഗണനിക്കഭാന
കേഴെനിയകേയള.

കകേഭാടയലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേനിലല കറഡനികയഭാ ലതറഭാപനി ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്

268 (3113) ശതീ  .    ലകേ  .    സകരഷയ്  കുറുപയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജേനിലല  കറഡനികയഭാ  ലതറഭാപനി  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനില്
കറഡനികയഭാഗഭാഫര്മഭാരുലട  എണ്ണത്തനിലുള  കുറവമൂലലാം  കറഡനികയഷന  ചേനികേനിത
രഭാത്രനികയഭാളലാം ലലവകുനതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനിലന്റെ സഗമമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ് ആവശലമഭായ
കറഡനികയഭാഗഭാഫര്മഭാരുലട അധനികേ തസനികേ സൃഷനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണയ്.

ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് പുതുതഭായനി സൃഷനിച തസനികേകേള
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269 (3114) ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011-2016  കേഭാലയളവനില് ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില് എത്ര
തസനികേകേളഭാണയ് പുതുതഭായനി സൃഷനിചനിട്ടുളതയ്; ആയതയ് തസനികേ തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 2006-2011  കേഭാലയളവനില് ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് എത്ര
തസനികേകേളഭാണയ് സൃഷനിചനിരുനലതനയ് തസനികേ തനിരനിചയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2011-2016  കേഭാലയളവനില്  745  ടതീചനിലാംഗയ്  സഭാഫയ്  തസനികേകേളുലാം,  1266
കനഭാണ  ടതീചനിലാംഗയ്  സഭാഫയ്  തസനികേകേളുലാം  ഉളലപലട  ആലകേ  2011  തസനികേകേളഭാണയ്
ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് പുതുതഭായനി സൃഷനിചനിട്ടുളതയ്.

(ബനി)  2006-2011  കേഭാലയളവനില്  36  ടതീചനിലാംഗയ്  സഭാഫയ്  തസനികേകേളുലാം,  312
കനഭാണ  ടതീചനിലാംഗയ്  സഭാഫയ്  തസനികേകേളുലാം  ഉളലപലട  ആലകേ  348  തസനികേകേളഭാണയ്
ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് പുതുതഭായനി സൃഷനിചനിട്ടുളതയ്.

അസനിസന്റെയ് ലപ്രഭാഫസര്, കറഡനികയഭാ ലതറഭാപനി തസനികേകേള

270 (3115) ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  നനിലവനില്  എത്ര  അസനിസന്റെയ്
ലപ്രഭാഫസര്, കറഡനികയഭാ ലതറഭാപനി തസനികേകേള ഒഴെനിവണയ്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില് തനിരുവനന്തെപുരലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേനില് എത്ര തസനികേകേള
ഒഴെനിവണയ്;  ഈ  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
എത്ര ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുലണനയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് അസനിസന്റെയ് ലപ്രഭാഫസര്, കറഡനികയഭാ
ലതറഭാപനിയനില് ആലകേ 10 തസനികേകേള ഒഴെനിവണയ്.

(ബനി) ഇതനില് തനിരുവനന്തെപുരലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേനില് കറഡനികയഭാലതറഭാപനി
വനിഭഭാഗത്തനില് അസനിസന്റെയ് ലപ്രഭാഫസര്/ലക്ചേറര്മഭാരുലട 4 തസനികേകേളനില് ഒഴെനിവണയ്.  എലഭാ
ഒഴെനിവകേളുലാം പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.

ഗുണനനിലവഭാരലാം കുറഞ്ഞ മരുനകേള
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271(3116)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ് കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പല  സസകേഭാരല  അശുപത്രനികേളനിലുലാം  ക്ലനിനനിക്കുകേളനിലുലാം  കേടലഭാസ  കേമ്പനനികേളുലട
കപരനിലുള  ഗുണ  നനിലവഭാരലാം  കുറഞ്ഞ  മരുനകേള  സൂക്ഷനിക്കുകേയലാം  കരഭാഗനികേളക്കയ്
വനിതരണലാം ലചേയ്യുകേയലാം ലചേയ്യുനതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലുള  എത്ര  കകേസ്സുകേളഭാണയ്  കേഴെനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം  റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയ്യലപടതയ്;

(സനി) ഈ കേഭാരലത്തനില് എന്തു നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലുള  കകേസകേലളഭാനലാം  ഡ്രഗ്സയ്  കേണകടഭാള  വകുപനില്
റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യലപടനിടനില.

(സനി) ബഭാധകേമല.

കഗഭാഡഇൗണുകേളനില് ലകേടനിക്കനിടനയ് നശനിക്കുന മരുനകേള

272(3117) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള ലമഡനിക്കല് സര്വ്വതീസസയ് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ കഗഭാഡഇൗണുകേളനില്
മരുനകേള ലകേടനിക്കനിടനയ് നശനിക്കുന സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  അഞവര്ഷക്കഭാലയളവനില്  എത്ര  തുകേയലട  മരുനഭാണയ്
ലകേടനിക്കനിടനയ് നശനിചനിട്ടുളലതനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  മരുനകേള  ലകേടനിക്കനിടനയ്  നശനിക്കുനതയ്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  അഞവര്ഷക്കഭാലയളവനില്  ആകരഭാഗല-ലമഡനിക്കല്-വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുകേള സലാംയക്തമഭായനി സമര്പനിച ഇനഡന്റെനിനനുസൃതമഭായനി 1362.17 കകേഭാടനി രൂപ മൂലലലാം
വരുന  മരുനകേളഭാണയ്  കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസയ്  കകേഭാര്പകറഷന  സലാംഭരനിചതയ്.
ഇതനില് 6.06  കകേഭാടനി രൂപ മൂലലലാം വരുന മരുനകേളുലട കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.
കേഴെനിഞ്ഞ  അഞയ്  വര്ഷക്കഭാലയളവനില്  സലാംഭരനിച  മരുനനിലന്റെ  0.44  ശതമഭാനലാം
കേതീഴ്ഘടകേ സഭാപനങ്ങള ഇനഡന്റെനിനയ്  അനുസൃതമഭായനി  സസതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്
കേഭാലഹരണലപടനിട്ടുണയ്.

(സനി) സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലല മരുനയ് വനിതരണലാം നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി 'ഡ്രഗയ്
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ഡനിസനിബമ്പ്യൂഷന മഭാകനജുലമന്റെയ് സനിസലാം' എന കസഭാഫയ് ലവയറനിനയ് കകേരള ലമഡനിക്കല്
സര്വ്വതീസസയ്  കകേഭാര്പകറഷന  രൂപലാം  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.  കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസയ്
കകേഭാര്പകറഷന  സലാംഭരനിക്കുന  മരുനകേളുലട  ബഭാചയ്  നമ്പര്,  നനിര്മ്മേഭാണ  തതീയതനി,
കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിക്കുന  തതീയതനി,  എണ്ണലാം  എനനിവ  കസഭാഫയ്  ലവയറനില്
പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  First  Expiry  First  Out  (FEFO)  എന  മഭാനദണ്ഡത്തനില്
ആശുപത്രനികേളനികലയയ് ഘടലാംഘടമഭായനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുകേയലാം അതുവഴെനി കേഭാലഭാവധനി
കേഴെനിഞ്ഞ മരുനകേള ഉപകയഭാഗശൂനലമഭാകുനതയ് തടയവഭാന സഭാധനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുലാം.
കൂടഭാലത  ആശുപത്രനികേളനിലല  കസഭാ  മൂവനിലാംഗയ്,  കഷഭാര്ടയ്  എകയ്പയറനി  മരുനകേളുലട
വനിവരങ്ങള അതഭാതയ്  ആശുപത്രനി അധനികൃതര്ക്കുലാം ജേനിലഭാ സലാംസഭാനതല ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിയലാം  മുമ്പയ്  തലന  ഇഇൗ  മരുനകേള  മറയ്  ആവശലമുള
ആശുപത്രനികേളനികലയയ്  (ജേനിലയനികലകയഭാ മറയ്  ജേനിലയനികലകയഭാ) കസഭാഫയ് ലവയറനിലൂലട
മഭാറ്റുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.

കകേഭാതമലാംഗലത്തയ് നഭാച്ചുകറഭാപതനി ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേയ്

273 (3118) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജേഭാണ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിലല മലകയഭാര  പ്രകദശമഭായ കുടമഴെ പഞഭായത്തയ്
കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  ഒരു  നഭാച്ചുകറഭാപതനി  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജേയ്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള
നടപടനി വകേലക്കഭാളകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇഇൗ വനിഷയലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

ലഎ.സനി.ഡനി.എസയ്. പ്രവര്ത്തനങ്ങള

274 (3119) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഎ.സനി.ഡനി.എസയ്.  പ്രവര്ത്തനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
ഈ സര്ക്കഭാര് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എനയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഭാലക്കഭാടയ്  ജേനിലയനിലല  സസന്തെമഭായനി  ലകേടനിടലാം  ഇലഭാത്ത  അങണവഭാടനികേളുലട
ലനിസയ് നനികയഭാജേകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില് പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഎ.സനി.ഡനി.എസയ്.  പ്രവര്ത്തനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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1. എലഭാ ജേനിലഭാ കപ്രഭാഗഭാലാം ഓഫതീസര്മഭാലരയലാം ഉളലപടുത്തനി എലഭാ
മഭാസവലാം റനിവമ്പ്യൂ മതീറനിലാംഗയ് നടത്തുന.

2. സലാംസഭാനലത്ത മുഴുവന ശനിശു  വനികേസന പദതനി ഓഫതീസര്മഭാലരയലാം
ഉളലപടുത്തനി  ഡയറകകററയ്  തലത്തനില്  റതീജേനിയണല്  റനിവമ്പ്യൂ
മതീറനിലാംഗയ് സലാംഘടനിപനിക്കുന.

3. ഡയറകകററ്റുതല ഉകദലഭാഗസര് ജേനിലകേള സന്ദര്ശനിചയ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിലയനിരുത്തുന.

4. ലഎ.സനി.ഡനി.എസയ്.  ജേതീവനക്കഭാരുലട  മുഴുവന  തസനികേകേളുലാം
നനികേത്തുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു.

5. ഡയറകകററയ്  തലത്തനില് ലഎ.സനി.ഡനി.എസയ്.  പ്രവര്ത്തനലാം കമഭാണനിറര്
ലചേയ്യുനതനിനയ് ഒരു കമഭാണനിററനിലാംഗയ് ലസല് രൂപതീകേരനിച്ചു.

6. സലാംസഭാനലത്ത  മുഴുവന  അങണവഭാടനികേളനിലുലാം  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറയ്
നടത്തുനതനിനയ് നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചു.

7. സലാംസഭാനലത്ത  മുഴുവന  അങണവഭാടനികേളക്കുലാം  അടുത്ത  3  വര്ഷലാം
ലകേഭാണയ് സമ്പൂര്ണ്ണ അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള ക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനുള
ആക്ഷന പ്ലെെഭാന തയ്യഭാറഭാക്കനി.

8. നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച മഭാതൃകേഭാ അങണവഭാടനികേളക്കയ് അടനിസഭാന
സഇൗകേരലലാം  ഒരുക്കനി  3  ജേനി  ആയനി  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു.

9. മഭാതൃതസ  ധനസഹഭായലാം  സലാംസഭാനലാം  ലമഭാത്തലാം  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു.

10. 'സബല' പദതനി ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനുലാം കൂടുതല് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില്
എത്തനിക്കുനതനിനുലാം കമഭാണനിററനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം ശക്തനിലപടുത്തനി.

11. MGNREGS  പദതനിയമഭായനി  കചേര്നയ്  720  അങണവഭാടനികേളക്കയ്
ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനയ് അനുമതനി നല്കേനി.

12. ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവനില്  1480  അങണവഭാടനി  ലകേടനിടങ്ങള
നവതീകേരനിക്കുനതനിനയ് അനുമതനി നല്കേനി.

13. പ്ലെെഭാന ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് 14.5 ലക്ഷലാം രൂപ യൂണനിറയ് കകേഭാസനില്
240 അങണവഭാടനികേളക്കയ് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനി.
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14. 'ജേഭാതകേയ് ജേനനനി' real time monitoring സമ്പ്രദഭായലാം കദവനികുളലാം
(അഡതീഷണല്),  ഇരനിടനി  കപ്രഭാജേകകേളനികലയയ്  വലഭാപനിപനിക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു.

15. അങണവഭാടനികേളനില്  പുതുതഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപഭാക്കനിയ  തതീലാം  &
ആകനിവനിറനി ചേഭാര്ടയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനയ് അങണവഭാടനി പ്രവര്ത്തകേര്ക്കയ്
IRTC-യമഭായനി  കചേര്നയ്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുനതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു.

16. അങണവഭാടനി  പ്രവര്ത്തകേരുലടയലാം  സൂപര്വവസര്മഭാരുലടയലാം
പരനിശതീലനത്തനിനഭായള  കേരനിക്കുലലാം  പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു.

17. ലഎ.സനി.ഡനി.എസയ്.  പദതനിയലട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്  മനികേച പ്രകേടനലാം
കേഭാഴ്ചവയന  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്,  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തയ്  എനനിവര്ക്കയ്
അവഭാര്ഡയ് ഏര്ലപടുത്തനി.

(ബനി)  പഭാലക്കഭാടയ്  ജേനിലയനിലല  സസന്തെമഭായനി  ലകേടനിടലാം  ഇലഭാത്ത  അങണവഭാടനികേളുലട
ലനിസയ് നനികയഭാജേകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില് അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

ശതീ. കഗഭാവനിന്ദന നമ്പൂതനിരനി പഠന റനികപഭാര്ടയ്

275 (3120) കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനില്  സ്ത്രതീകേളുലടയലാം
കുടനികേളുലടയലാം  വനിഷയങ്ങള  വകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  ഒരു  പുതനിയ  വകുപയ്
സൃഷനിക്കുനതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  മുന  അഡതീഷണല്  ലസക്രടറനി  ശതീ.  കഗഭാവനിന്ദന
നമ്പൂതനിരനി,  സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനില് പഠന റനികപഭാര്ടയ്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് 
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് വനനിതകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാംകവണനി
വകുപയ് രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനയ് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വനനിത-ശനിശുകക്ഷമ  വകുപയ്  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനയ്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു;

(ഡനി)  15-3-2017-ല്  വനനിത-ശനിശുകക്ഷമ  വകുപയ്  രൂപതീകേരനിക്കുനതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്
ഏലതങനിലുലാം കയഭാഗലാം നടനനിട്ടുകണഭാ; എങനില് പ്രസ്തുത കയഭാഗത്തനിലന്റെ മനിനനിട് സനിലന്റെ
പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.  പകേര്പയ് ഇകതഭാലടഭാപലാം സമര്പനിക്കുന.*

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുമഭായനി  പ്രകതലകേ
വകുപയ് രൂപതീകേരനിക്കുനതയ് സലാംബന്ധനിച വനിഷയത്തനില് പഠനലാം നടത്തുനതനിനയ് ശതീ.
വനി.  എസയ്.  കഗഭാവനിന്ദന നമ്പൂതനിരനിലയ  (റനിട.അഡതീഷണല് ലസക്രടറനി)  ചുമതലലപടുത്തുകേയലാം
അകദ്ദേഹലാം റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

(സനി) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം വനനിതഭാ ശനിശുകക്ഷമ
വകുപയ് രൂപതീകേരനിക്കുനതയ് സലാംബന്ധനിചയ് പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുനതനിനയ് മുന
സഭാമൂഹലനതീതനി  ഡയറകര്  ശതീ.  വനി.  എന.  ജേനികതന്ദ്രലന  ചുമതലലപടുത്തുകേയലാം
അകദ്ദേഹലാം റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  റനികപഭാര്ടയ് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) ഉണയ്.  മനിനനിട്സയ് ഇകതഭാലടഭാപലാം സമര്പനിക്കുന.*

മനിശവനിവഭാഹ ധനസഹഭായ പദതനി

276 (3121) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപ്പു  മുകഖന  മനിശ  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി വരുനകണഭാ;

(ബനി) എങനില് എത്ര രൂപയഭാണയ് ധനസഹഭായലാം നല്കേനി വരുനതയ്;

(സനി)  മനിശ  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുനതനിനുളള  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം
നനിബന്ധനകേളുലാം എലന്തെഭാലക്കയഭാണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുനതനിനുളള  വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനപരനിധനി  22000
രൂപയഭായനി നനിജേലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ഉലണങനില്  ഇതയ്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  ഉയര്ത്തനി  നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപടഭാത്ത മനിശവനിവഭാഹനിതര്ക്കുള
ധനസഹഭായ പദതനിയഭാണയ് ഇഇൗ വകുപ്പു മുകഖന നടപനിലഭാക്കുനതയ്.

(ബനി) 30,000 രൂപ.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(സനി)  മനിശവനിവഭാഹലാം കേഴെനിഞ്ഞയ് ഒരു വര്ഷത്തനിനുകശഷവലാം  2  വര്ഷത്തനിനുളനിലുമഭാണയ്
അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതയ്.  അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം തഭാലഴെപറയന കരഖകേളഭാണയ്
ഹഭാജേരഭാകക്കണതയ്:

1. മനിശവനിവഭാഹലാം രജേനിസര് ലചേയ സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ പകേര്പയ്

2. ദമ്പതനികേളുലട ജേഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറയ്

3. വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറയ്

4. ദമ്പതനിമഭാര്  കേഴെനിഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷമഭായനി  ഒരുമനിചയ്  തഭാമസനിച്ചു
വരനികേയഭാലണനയ്  ലതളനിയനിക്കുനതനിനയ്  ഗസറഡയ്  ഓഫതീസര്/
എലാം.എല്.എ./എലാം.പനി. നല്കുന  Co-living സര്ടനിഫനിക്കറയ്.

നനിയമപരമഭായനി  വനിവഭാഹലാം  രജേനിസര്  ലചേയവര്ക്കയ്  മഭാത്രകമ
ധനസഹഭായത്തനിനയ്  അര്ഹതയള.  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുനതനിനുള
കുടുലാംബ വഭാര്ഷനികേവരുമഭാന പരനിധനി 50,000 രൂപയഭാണയ്.

(ഡനി&ഇ)  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുനതനിനുള  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനപരനിധനി
22,000 രൂപയനില് നനിനയ് 50,000 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്.

സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് ക്രഷകേള

277 (3122) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ് കകേഭായ :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  ക്രഷകേള
ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കജേഭാലനിക്കുകപഭാകുന അമ്മേമഭാര്ക്കയ്  ആശസഭാസലാം നല്കുന ഈ പദതനി
പ്രകേഭാരലാം എത്ര ക്രഷകേള തുടങ്ങഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്;

(സനി)  ക്രഷകേള ആരലാംഭനിക്കുനതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് വനിവനിധ ജേനിലകേളനില്നനിനയ്
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) കൂടുതല് സതീകേള കജേഭാലനിയയ് കപഭാകുന സലങ്ങള കേലണത്തനി അവനിലട
ആദലഘടത്തനില് ക്രഷകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉകദ്ദേശനിക്കുന. സലാംസഭാനത്തയ് ലതഭാഴെനിലലടുക്കുവഭാന കപഭാകുന രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കളക്കയ്
അവരുലട  കുടനികേലള  അവര്  ലതഭാഴെനില്  സഭാപനത്തനികലയ  കപഭാകുനതനിനുമുമ്പയ്
അങണവഭാടനികേളനില്  എത്തനിക്കുനതനിനുലാം  ലതഭാഴെനില്  കേഴെനിഞ്ഞയ്  എത്തുനതുവലര
അങണവഭാടനികേളനില്  പരനിചേരനിക്കുനതനിനുലാംകവണനി  സമതീപസമഭായ  4  -  5
അങണവഭാടനികേള ഒരു ക്ലസറഭായനി  അവയനില്  ഒരു അങണവഭാടനിയലട  പ്രവര്ത്തന
സമയലാം  രഭാവനിലല  7  മണനി  മുതല്  വവകേനിടയ്  6  മണനിവലര  ആക്കുന  തരത്തനില്
ക്രഷകേള  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപയ്
ആരലാംഭനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ടനി പദതനി പ്രകേഭാരലാം 250 ക്രഷകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.

(സനി)  അങണവഭാടനി കേലാം ക്രഷകേള ആരലാംഭനിക്കുനതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് വനിവനിധ
ജേനിലകേളനില് നനിനഭായനി  63  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേളഭാണയ് ലഭനിചനിരുനതയ്.  സലാംസഭാനലത്ത
അങണവഭാടനികേകളഭാടയ്  കചേര്നയ്  250  ക്രഷകേള ആരലാംഭനിക്കണലമനയ്  2017-18  ബജേറയ്
പ്രഖലഭാപനമുണഭായ  സഭാഹചേരലത്തനില്  എലഭാ  ജേനിലകേളനില്  നനിനമഭായനി  മതനിയഭായ എണ്ണലാം
ക്രഷകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിക്കണലമനയ്  ജേനിലഭാതലത്തനില്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിക്കഴെനിഞ.

(ഡനി)  സ്ത്രതീകേള കൂടുതലഭായനി ലതഭാഴെനിലലടുക്കുന മതലബന്ധന കമഖല,  കതഭാടലാം
കമഖല, കേശുവണനി, വലവസഭായലാം, കേഭാര്ഷനികേ, കേയര്, വകേത്തറനി കമഖല, സര്ക്കഭാര്
സഭാപനങ്ങള, സസകേഭാരല സഭാപനങ്ങള എനനിവയയ് പ്രകതലകേ പരനിഗണന നല്കേനി
ക്രഷകേളഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനുള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  നല്കുവഭാനഭാണയ്  ജേനിലകേളക്കയ്  നനിര് കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിരനിക്കുനതയ്.  ഇത്തരത്തനില്  എലഭാ  ജേനിലകേളനില്നനിനലാം  മതനിയഭായ  എണ്ണലാം
ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള  ലഭനിചഭാലുടന  തലന  കൂടുതല്  സ്ത്രതീകേള  കജേഭാലനിക്കുകപഭാകുന
സലങ്ങള  കേലണത്തനി  ആദലഘടത്തനില്  തലന  ടനി  സലങ്ങളനില്  ഇത്തരലാം  ക്രഷകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണയ്.

സഭാമൂഹനികേ സരക്ഷഭാ മനിഷനവഴെനി നടപഭാക്കുന ചേനികേനിതഭാ പദതനികേള

278 (3123) ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സഭാമൂഹനികേ സരക്ഷഭാ മനിഷനവഴെനി നനിലവനില് നടപഭാക്കുന സഇൗജേനല ചേനികേനിതഭാ
പദതനികേള എലന്തെഭാക്കയഭാലണനലാം ഇതനിനഭാവശലമഭായ അര്ഹതഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എലന്തെലഭാമഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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കേലഭാനസര് സരക്ഷഭാ പദതനി:

18  വയസനിനയ്  തഭാലഴെയള കേലഭാനസര് ബഭാധനിതരഭായ കുടനികേളക്കയ്  സഇൗജേനല
ചേനികേനിത നല്കുന പദതനിയഭാണനിതയ്.  നതീണകേഭാലലാം ലചേലകവറനിയ ചേനികേനിത കവണനി
വരുനവര്ക്കയ് ചേനികേനിതഭാ ലചേലവയ് പരനിമനിതലപടുത്തനിയനിടനില. 

പ്രകതലകേ  അകപക്ഷഭാ  കഫഭാറലാം ആവശലമനില.  ഇതനിനഭായനി  ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള
ആശുപത്രനികേളനില്  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള  സരക്ഷഭാ  മനിഷലന്റെ  കേഇൗണസനിലര്മഭാര്  നടത്തുന
സഭാമ്പത്തനികേ,  സഭാമൂഹല വനിശകേലനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ചേനികേനിതഭാ ലചേലവകേള
വഹനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  കുടുലാംബങ്ങളനിലല  കുടനികേളക്കയ്  എ.പനി.എല്.,  ബനി.പനി.എല്.
വലതലഭാസമനിലഭാലത പദതനിയലട പ്രകയഭാജേനലാം ലഭലമഭാകുലാം.

തഭാകലഭാലലാം:

18  വയസനിനയ് തഭാലഴെ പ്രഭായമുള കുടനികേളക്കുണഭാകുന ഹൃദയ സലാംബന്ധമഭായ
കരഭാഗങ്ങള,  നഭാഡതീകരഭാഗങ്ങള,  ലസറനിബല് പഭാളസനി,  ഓടനിസലാം,  അസനി ലലവകേലലങ്ങള,
എനകഡഭാസളഫഭാന  മൂലമുണഭാകുന  കരഭാഗങ്ങള,  ഡയഭാലനിസനിസയ്,  ശസ്ത്രക്രനിയ  അടക്കമുള
ചേനികേനിതഭാലചേലവയ് എനനിവ തഭാകലഭാലലാം പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. കൂടുതല്
വനിദഗ്ദ്ധ ചേനികേനിത ആവശലമഭായവര്ക്കുലാം ചേനികേനിതഭാ ലചേലവനിനയ് പരനിധനി ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില. 

പ്രകതലകേ അകപക്ഷ ആവശലമനില. ഇതനിനഭായനി ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള ആശുപത്രനികേളനില്
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള  സരക്ഷഭാമനിഷലന്റെ  കേഇൗണസനിലര്മഭാര്  നടത്തുന  സഭാമ്പത്തനികേ,
സഭാമൂഹല  വനിശകേലനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ചേനികേനിതഭാ  ലചേലവകേള  വഹനിക്കഭാന
കേഴെനിയഭാത്ത  കുടുലാംബങ്ങളനിലല  കുടനികേളക്കയ്  എ.പനി.എല്.,  ബനി.പനി.എല്.  വലതലഭാസമനിലഭാലത
പദതനിയലട പ്രകയഭാജേനലാം ലഭലമഭാകുലാം.

ശ്രുതനിതരലാംഗലാം  -  കകേഭാക്ലനിയഭാര് ഇലാംപ്ലെെഭാകന്റെഷന പദതനി:

0-5  വയസ്സുവലര പ്രഭായമുള ശവണലലവകേലലമുള കുടനികേളക്കയ് കകേഭാക്ലനിയഭാര്
ഇലാംപ്ലെെഭാകന്റെഷന സര്ജേറനിയനിലൂലട കകേളവനിശക്തനി ലഭനിക്കുലമനയ് ബന്ധലപട കഡഭാകര്
സഭാക്ഷലലപടുത്തുന  കുഞങ്ങളക്കയ്  കകേഭാക്ലനിയഭാര്  ഇലാംപ്ലെെഭാകന്റെഷന  സര്ജേറനിയനിലൂലട
കകേളവനിയലാം,  തുടര്ചയഭായ ആഡനികയഭാ ലവര്ബല് ഹബനിലനികറഷനനിലൂലട  സലാംസഭാര
കശഷനിയലാം  ലഭലമഭാക്കുന  പദതനിയഭാണനിതയ്.  ഒരു ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനയ്  അഞരലക്ഷലാം
രൂപ വലര ലചേലവയ് ലചേയയ് നടപഭാക്കുന ഇഇൗ പദതനി പൂര്ണ്ണമഭായലാം സഇൗജേനലമഭാണയ്.
പ്രതനിവര്ഷലാം  രണയ്  ലക്ഷലാം രൂപവലര  കുടുലാംബ വരുമഭാനമുള  കുടനികേളക്കയ്  ഇഇൗ പദതനിയലട
ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുനതഭാണയ്.  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനയ്  എലാംപഭാനല്  ലചേയ്യലപട
ആശുപത്രനികേളനില്  സഇൗകേരലപ്രദമഭായവ  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനയ്  ലതരലഞ്ഞടുക്കഭാവനതഭാണയ്.
സസകേഭാരല ആശുപത്രനി ലതരലഞ്ഞടുക്കുനവര് സര്ജേറനി ചേഭാര്ജേയ് സസന്തെമഭായനി വഹനികക്കണതഭാണയ്. 

അലാംഗതീകൃത  ആശുപത്രനികേളനിലല  കഡഭാകര്മഭാരുലാം  സഭാകങതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധരുലാം
സഭാക്ഷലലപടുത്തനിയ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളഭാണയ്  അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം  ഹഭാജേരഭാകക്കണതയ്.
അകപക്ഷഭാകഫഭാറലാം  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  മനിഷന  ലവബ്ലലസറനിലുലാം,  ശ്രുതനിതരലാംഗലാം
പദതനിയലട ലവബ്ലലസറനിലുലാം സരക്ഷഭാ മനിഷലന്റെ ഓഫതീസനിലുലാം ലഭലമഭാണയ്.
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വകയഭാമനിത്രലാം പദതനി:

സലാംസഭാനത്തയ് വകയഭാജേന നയലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വകയഭാജേനങ്ങളുലട
ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണ  പരനിപഭാലനത്തനിനയ്  പ്രകതലകേ  ശദ  നല്കേനിലക്കഭാണയ്  ആരലാംഭനിച
നൂതന  പദതനിയഭാണയ്  വകയഭാമനിത്രലാം.  നനിലവനില്  മുനനിസനിപല്/കകേഭാര്പകറഷന
പ്രകദശങ്ങളനിലഭാണയ് പദതനി നടപഭാക്കനിവരുനതയ്. ഇഇൗ പദതനിയനിലൂലട 65 വയസനിനയ് മുകേളനില്
പ്രഭായമുളവര്ക്കയ്  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്  ലമഭാലലബല്  ക്ലനിനനിക്കുലാം  കേഇൗണസനിലനിലാംഗുലാം
ലലവദലസഹഭായവലാം  മരുനലാം  സഇൗജേനലമഭായനി  നല്കുന.  കേനിടപ്പുകരഭാഗനികേളുലട  വതീടുകേളനില്
കപഭായനി പഭാലനികയറതീവയ് കഹഭാലാംലകേയര് നല്കുന. ആശുപത്രനികേളനില് വകയഭാജേനങ്ങലള
ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനുലാം  തനിരനിച്ചുലകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനുലാം  സഇൗജേനല  ആലാംബുലനസയ്
കസവനലാം നല്കുന.

കസ്നേഹ സഭാന്തെസനലാം പദതനി:

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജേനിലയനിലല എനകഡഭാസളഫഭാന ദുരനിതബഭാധനിതരുലട ലനിസനില്
ഉളലപടവര്ക്കയ്  പ്രതനിമഭാസലാം  ലപനഷന  നല്കുന പദതനിയഭാണനിതയ്.  ദതീര്ഘകേഭാല
ചേനികേനിത  ആവശലമുളതുലാം  കരഭാഗഭാവസയനിലുളവരുലാം  ലതഭാഴെനിലലടുക്കഭാനഭാകേഭാലത  വതീടതീല്
കേഴെനിയനവരുമഭായവരനില്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  വനികേലഭാലാംഗ
ലപനഷന ലഭനിക്കുനവര്ക്കയ്  1,700  രൂപയലാം ലപനഷന ലഭനിക്കഭാത്തവര്ക്കയ്  2,200
രൂപയലാം എനകഡഭാസളഫഭാന ദുരനിതബഭാധനിതരഭായ മറയ്  കരഭാഗനികേളക്കയ്  1,200  രൂപ
വതീതവലാം പ്രതനിമഭാസ ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.

സമഭാശസഭാസ പദതനി   1: 

വൃക്കയയ്  തകേരഭാര്  സലാംഭവനിചയ്  മഭാസത്തനില്  ഒരു  പ്രഭാവശലലമങനിലുലാം  ഡയഭാലനിസനിസനിനയ്
വനികധയരഭാകുന  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന  കരഭാഗനികേളക്കയ്  പ്രതനിമഭാസലാം
1,100 രൂപ വതീതലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന.

മഭാനദണ്ഡങ്ങള:

1. ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുനലവനയ്  ലതളനിയനിക്കുന  ബനി.പനി.എല്.
സര്ടനിഫനിക്കറയ്/ബനി.പനി.എല്.  കറഷന കേഭാര്ഡനിലന്റെ സഭാക്ഷലലപടുത്തനിയ
പകേര്പയ്.

2. കരഭാഗനി മഭാസത്തനില് ഒരു തവണലയങനിലുലാം ഡയഭാലനിസനിസനിനയ്  വനികധയ
മഭാകുനലവനള  സര്ക്കഭാര്/സസകേഭാരല  ആശുപത്രനിയനിലല  വൃക്കകരഭാഗ
വനിദഗ്ദ്ധര്  നല്കുന  ലമഡനിക്കല്  സര്ടനിഫനിക്കറയ്.  ടനി  സര്ടനിഫനിക്കറനില്
ഡയഭാലനിസനിസയ് ആരലാംഭനിച തതീയതനി കൂടനി കരഖലപടുകത്തണതഭാണയ്.
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3. അകപക്ഷകേലന്റെ  കപരനില്  നഭാഷണലലലസ്ഡയ്  ബഭാങനില്  അക്കഇൗണയ്
ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.  ബഭാങയ്  പഭാസയ്  ബുക്കനിലന്റെ  പകേര്പയ്  അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം
കചേര്കക്കണതഭാണയ്.

4. ആധഭാര്,  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡനിലന്റെ  പകേര്പയ്  എനതീ  കരഖകേള  സഹനിതലാം
നനിശ്ചനിത കഫഭാറത്തനില് അകപക്ഷനികക്കണതഭാണയ്.

അകപക്ഷഭാകഫഭാറലാം,  ലഎ.സനി.ഡനി.എസയ്.  കപ്രഭാജേകയ് ഓഫതീസകേള,  പഞഭായത്തയ്
ഓഫതീസകേള,  കകേഭാര്പകറഷന/മുനനിസനിപല്  ഓഫതീസകേള/അങണവഭാടനികേള
എനനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം,  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  മനിഷന  ലവബ്ലലസറയ്/
ഓഫതീസനില്നനിനലാം  ലഭലമഭാണയ്.  പൂരനിപനിച  അകപക്ഷഭാകഫഭാറലാം  ആവശലമഭായ
കരഖകേള സഹനിതലാം ബന്ധലപട ശനിശുവനികേസന പദതനി ഓഫതീസര്ക്കയ്
നല്കകേണതഭാണയ്.   ശനിശുവനികേസന പദതനി ഓഫതീസര് അകനസഷണലാം
നടത്തനി  ശനിപഭാര്ശ  സഹനിതലാം  അകപക്ഷ  കകേരള  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ
മനിഷന എകനികേമ്പ്യൂടതീവയ് ഡയറകര്ക്കയ് നല്കകേണതഭാണയ്.

സമഭാശസഭാസലാം   II:

വൃക്ക/കേരള അവയവ മഭാറനിവയല് ശസ്ത്രക്രനിയയയ്  വനികധയരഭായ കരഭാഗനികേളക്കയ്
പ്രതനിമഭാസലാം  1,000  രൂപ നനിരക്കനില് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന.  ഒരു ലക്ഷലാം
രൂപ വലര  കുടുലാംബവഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനമുളവര്ക്കയ്  ഇഇൗ പദതനിയലട  പ്രകയഭാജേനലാം
ലഭനിക്കുനതഭാണയ്.  ശസ്ത്രക്രനിയ  കേഴെനിഞ്ഞയ്  5  വര്ഷലാം  വലരയഭാണയ്  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുനതയ്.

മഭാനദണ്ഡങ്ങള:

1. വൃക്ക/കേരള  മഭാറനിവയല്  ശസ്ത്രക്രനിയയയ്  വനികധയരഭായനി  തുടര്  ചേനികേനിത
നടത്തുനയഭാളഭാലണനയ് വൃക്ക/കേരള കരഭാഗ വനിദഗ്ദ്ധന നല്കുന സര്ടനിഫനിക്കറയ്.

2. വൃക്ക/കേരള  മഭാറനിവയല്  ശസ്ത്രക്രനിയയയ്  കശഷലാം  ബന്ധലപട  ആശുപത്രനികേളനില്
നല്കുന ഡനിസ്ചേഭാര്ജയ്  ഷതീറനിലന്റെ ഗസറഡയ്  ഓഫതീസര് സഭാക്ഷലലപടുത്തനിയ
പകേര്പയ്.

3. കുടുലാംബവഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനലാം  ലതളനിയനിക്കുനതനിനയ്  വനികലജേയ്  ഓഫതീസര്
നല്കുന സര്ടനിഫനിക്കറയ്.

4. അകപക്ഷകേലന്റെ  കപരനില്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള  ബഭാങയ്  അക്കഇൗണയ്  പഭാസയ്
ബുക്കനിലന്റെ പകേര്പയ് എനതീ കരഖകേള സഹനിതലാം നനിശ്ചനിത കഫഭാറത്തനില്
അകപക്ഷനികക്കണതഭാണയ്.
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അകപക്ഷഭാകഫഭാറലാം,  ലഎ.സനി.ഡനി.എസയ്.  കപ്രഭാജേകയ് ഓഫതീസകേള,  പഞഭായത്തയ്
ഓഫതീസകേള,  കകേഭാര്പകറഷന/മുനനിസനിപല്  ഓഫതീസകേള/അങണവഭാടനികേള
എനനിവനിടങ്ങളനില് നനിനലാം,  സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ മനിഷന ലവബ്ലലസറയ്/
ഓഫതീസനില്  നനിനലാം  ലഭലമഭാണയ്.  അകപക്ഷകേള  കരഖകേള  സഹനിതലാം
ബന്ധലപട  ശനിശുവനികേസന പദതനി  ഓഫതീസര്ക്കയ്  നല്കകേണതഭാണയ്.
ശനിശുവനികേസന പദതനി  ഓഫതീസര് അകനസഷണലാം നടത്തനി ശനിപഭാര്ശ
സഹനിതലാം അകപക്ഷ കകേരള സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ മനിഷന എകനികേമ്പ്യൂടതീവയ്
ഡയറകര്ക്കയ് നല്കകേണതഭാണയ്.

സമഭാശസഭാസലാം   III:
രക്തലാം കേടപനിടനിക്കഭാന ആവശലമഭായ കക്ലഭാടനിലാംഗയ്  ഫഭാകറുകേളഭായ  8,  9,  11,  13

എനനിവയലട  കുറവമൂലലാം  ഹതീകമഭാഫതീലനിയഭായലാം  അനുബന്ധകരഭാഗങ്ങളുലാം  ബഭാധനിചവര്ക്കയ്
പ്രതനിമഭാസലാം  1,000  രൂപ നനിരക്കനില് വരുമഭാന പരനിധനി കനഭാക്കഭാലത ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന. 

ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  കരഭാഗനിയഭാലണനയ്  ഗവണലമന്റെയ്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജേയ്
ആശുപത്രനികേളനിലലകയഭാ/ആലുവ  ജേനിലഭാ  ആശുപത്രനിയനിലലകയഭാ/പരനിയഭാരലാം  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജേയ്  ആശുപത്രനിയനിലല  ലമഡനിസനിന/പതീഡനിയഭാടനികേയ്/ലഹമകറഭാളജേനി  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല
ഏലതങനിലുലാം കഡഭാകര് നല്കുന സര്ടനിഫനിക്കറയ് ആവശലമഭാണയ്.  ടനി സര്ടനിഫനിക്കറനില്
വകുപയ് തലവകനഭാ ആശുപത്രനി സൂപ്രകണഭാ കമലലഭാപനിടനിരനികക്കണതഭാണയ്.  നഭാഷണലലലസ്ഡയ്
ബഭാങനില് അക്കഇൗണയ്  ആരലാംഭനിചയ്  ലഭനിക്കുന പഭാസയ്  ബുക്കനിലന്റെ പകേര്പയ്  നല്കകേണതഭാണയ്.
നനിശ്ചനിത  കഫഭാറത്തനില്  അകപക്ഷ  ആവശലമഭായ  കരഖകേള  സഹനിതലാം  കകേരള  സഭാമൂഹല
സരക്ഷഭാ  മനിഷന  എകനികേമ്പ്യൂടതീവയ്  ഡയറകര്ക്കയ്  അയയ്കക്കണതഭാണയ്.   അകപക്ഷഭാ
കഫഭാറലാം സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ മനിഷലന്റെ ലവബ്ലലസറയ്/ഒഭാഫതീസനില് നനിനലാം ലഭലമഭാണയ്.

സമഭാശസഭാസലാം   IV : 
സലാംസഭാനലത്ത അരനിവഭാള കരഭാഗലാം  ബഭാധനിച കനഭാണ ലലടബല് വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട

കരഭാഗനികേളക്കയ് പ്രതനിമഭാസലാം 2,000 രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കുനതഭാണയ്.
അര്ഹത:. സലാംസഭാനത്തയ് ലലടബല് വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടഭാത്ത അരനിവഭാള കരഭാഗലാം

ബഭാധനിച ദഭാരനിദ്രലകരഖയയ് തഭാലഴെയള ലപഭാതുവനിഭഭാഗത്തനില്ലപട കുടുലാംബങ്ങളനിലല
കരഭാഗബഭാധനിതരഭാണയ് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള.. അകപക്ഷകേര്  അരനിവഭാള  കരഭാഗലാം  (HBSS)  ബഭാധനിചവകരഭാ  HBS
Combination ബഭാധനിചവകരഭാ ആലണനയ് HPLC (High Performing
Liquid Chromatography) വഴെനി കേലണത്തനിയവരഭായനിരനിക്കണലാം. കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജേയ്  പഭാകത്തഭാളജേനി  വനിഭഭാഗത്തനില്നനിനലാം  നനിശ്ചനിത
മഭാതൃകേയനിലുള സഭാക്ഷലപത്രലാം അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം സമര്പനികക്കണതഭാണയ്.

 . (HBAS)  Sickle  cell  trair  cases-നയ്  ചേനികേനിത  ആവശലമനില.  അതനിനഭാല്
അത്തരലാം കകേസ്സുകേലള ടനി പദതനിയനില് പരനിഗണനിക്കുനതല.
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ധനസഹഭായത്തനിനുള നടപടനിക്രമങ്ങള:

. കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേയ് പകത്തഭാളജേനി വനിഭഭാഗലാം വകുപ്പുതല
കമധഭാവനിയലടകയഭാ,  അകദ്ദേഹലാം  ചുമതലലപടുത്തനിയ  കഡഭാകറുലടകയഭാ
സര്ടനിഫനിക്കറയ്.

. വനികലജേയ് ഓഫതീസര് നല്കുന ജേഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറയ്.

. ബനി.പനി.എല്. കറഷന കേഭാര്ഡനിലന്റെ ഗസറഡയ് ഓഫതീസര് അറസയ് ലചേയ
കകേഭാപനി.

. അകപക്ഷകേലന്റെ കപരനില് കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗയ് സഇൗകേരലമുള നഭാഷണലലലസ്ഡയ്
ബഭാങനില്  അക്കഇൗണയ്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള  പഭാസയ്  ബുക്കനിലന്റെ  അക്കഇൗണയ്
നമ്പര്, അഡ്രസയ് എനനിവ ഉളലപട കപജേനിലന്റെ പകേര്പയ്.

. അകപക്ഷകേലന്റെ ആധഭാറനിലന്റെ പകേര്പയ് എനനിവ അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം
ഹഭാജേരഭാകക്കണതഭാണയ്.

സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  മനിഷലന്റെ  ഓഫതീസയ്/ലവബ്ലലസറയ്/വകയഭാമനിത്രലാം  കപ്രഭാജേകയ്
ഓഫതീസകേള,  ജേനിലഭാ സഭാമൂഹലനതീതനി ഓഫതീസകേള,  എനനിവനിടങ്ങളനില്
നനിനലാം അകപക്ഷഭാ കഫഭാറലാം ലഭനിക്കുന.

. നനിശ്ചനിത  മഭാതൃകേയനിലുള  അകപക്ഷഭാ  കഫഭാറലാം  പൂരനിപനിചയ്  ബന്ധലപട
കരഖകേള  സഹനിതലാം  സരക്ഷഭാ  മനിഷന  എകനികേമ്പ്യൂടതീവയ്  ഡയറകര്ക്കയ്
സമര്പനികക്കണതഭാണയ്.

കേഭാരുണല ലഡകപഭാസനിറയ് സ്കതീലാം :

ഒരു ലക്ഷലാം രൂപകയഭാ അതനിലന്റെ ഗുണനിതങ്ങകളഭാ നനികക്ഷപനിക്കുന വലക്തനിക്കയ്
ഒരു വര്ഷത്തനിനയ് കശഷലാം നനികക്ഷപനിച തുകേ തനിരനിച്ചുനല്കുകേയലാം, ടനി തുകേയനില്നനിനയ്
ലഭനിക്കുന പലനിശയലാം സഭാമൂഹലസരക്ഷഭാ മനിഷലന്റെ ഫണനില്നനിനലാം തത്തുലല തുകേയലാം
കചേര്ത്തയ്  മഭാനസനികേ  ലവല്ലുവനിളനി  കനരനിടുന  ഒരു  കുടനിക്കയ്  നല്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന
പദതനി.   ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിലന ലതരലഞ്ഞടുക്കഭാന  നനികക്ഷപകേനയ്  സസഭാതനലമുണയ്.
ഇന്തെലയകേത്തുളവര്ക്കയ്  സലാംഭഭാവന  നനികക്ഷപനിക്കഭാവന  എസയ്.ബനി.  അക്കഇൗണയ്
നമ്പര് 30809533211, എസയ്.ബനി.ലഎ. സഭാചേമ്പ്യൂ ബഭാഞയ്, തനിരുവനന്തെപുരലാം.  കൂടഭാലത
ഡനി.ഡനി.-യഭായലാം ലചേക്കഭായലാം മണനികയഭാര്ഡറഭായലാം സലാംഭഭാവനകേള നല്കേഭാവനതഭാണയ്.
സലാംഭഭാവനകേള  അയയ്കക്കണ  കമല്വനിലഭാസലാം  എകനികേമ്പ്യൂടതീവയ്  ഡയറകര്,  കകേരള
സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ മനിഷന,  പൂജേപ്പുര,  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  കഫഭാണ: 0471 2348135,
2341200, ഫഭാകയ്  : 0471 2346016.
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തൃശ്ശൂര് ജേനിലയനിലല വൃദസദനലാം

279 (3124) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിനുകേതീഴെനില്  തൃശൂര്  ജേനിലയനില്  എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണയ്
സര്ക്കഭാര് വൃദസദനലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനതയ്; അതനിലന്റെ കമല്വനിലഭാസലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വൃദസദനത്തനില്  പ്രകവശനലാം  ലഭനിക്കുനതനിനുളള  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം
നനിബന്ധനകേളുലാം എലന്തെഭാലക്കയഭാണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജേനിലയനില്  രഭാമവര്മ്മേപുരത്തഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  വൃദസദനലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതയ്.  കമല്വനിലഭാസലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

സര്ക്കഭാര് വൃദമന്ദനിരലാം,

രഭാമവര്മ്മേപുരലാം പനി.ഒ.,

തൃശ്ശൂര്, പനിനകകേഭാഡയ് 680631

കഫഭാണ നമ്പര് : 0487 2693734

(ബനി)  ആരഭാലുലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാനനിലഭാലത നനിരഭാലലാംബരഭായ വകയഭാജേനങ്ങളഭാണയ്
സര്ക്കഭാര് വൃദസദനങ്ങളനില് തഭാമസക്കഭാരഭായനി വരുനതയ്. ഇവരനില് പലരുലാം സനദ
സലാംഘടനകേളനിലൂലടയലാം  ലപഭാതുപ്രവര്ത്തകേരുലടയലാം  സഹഭായകത്തഭാലടയഭാണയ്  എത്തുനതയ്.
ചുരുക്കലാം ചേനിലര് സസകമധയഭാതലന തഭാമസക്കഭാരഭായനി എത്തുനണയ്. ഇവര്ക്കയ് വരുമഭാനപരനിധനി
ബഭാധകേമല.  ദഭാരനിദ്രലകരഖയയ്  തഭാലഴെയളവര്/പടനികേജേഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്/വനിധവകേള/
വനിവഭാഹകമഭാചേനിതരഭായ  സ്ത്രതീകേള/യദത്തനില്  അലാംഗലലവകേലലലാം  സലാംഭവനിച  വനിമുക്ത
ഭടന്മേഭാര് എനനിവര്ക്കയ് പ്രകവശനത്തനിനയ് മുനഗണന നല്കുന. എനഭാല് 13-2-2013-ലല
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലൂലട 30,000 രൂപയനില് കൂടുതല് വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനമുളവര്ക്കയ്
പ്രതനിമഭാസലാം 800 രൂപ ലമയനിന്റെനനസയ് ചേഭാര്ജഭായനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണയ്.

അമ്മേയലട നതീതനി കതടനിയള സമരത്തനില് സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപയ് സസതീകേരനിച
നടപടനികേള

280 (3125)ശതീ  .   പനി  .   ഉവബദുള :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസദ്ദേതീന :
ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി.  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജേനിഷ  പ്രകണഭായനിയലട  അമ്മേയലടയലാം  കുടുലാംബത്തനിലന്റെയലാം  നതീതനി  കതടനിയള
സമരത്തനില്  ഇടലപടയ്  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപയ്  എലന്തെങനിലുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വനിശദ വനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;
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(ബനി)  സമരലാം  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  എലന്തെഭാലക്ക  ഉറപ്പുകേള
നല്കേനിയനിട്ടുലണനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ഉറപ്പുകേള നടപഭാക്കനിക്കനിടഭാനുലാം ജേനിഷ പ്രകണഭായനിയലട അമ്മേയയ്
നതീതനി ലഭനിക്കഭാനുലാം സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപയ് തുടര്നലാം സഹഭായലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിനയ്  ലഭനിച  പരഭാതനി  ആഭലന്തെര  വകുപനിനയ്
നല്കുകേയലാം ആഭലന്തെര വകുപയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

അങണവഭാടനി വര്ക്കര്

281 (3126) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വര്ഷങ്ങളഭായനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  അങണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാരഭായനി  കജേഭാലനി
ലചേയ  വരുനവലര  സനിരലപടുത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  നടപടനികേള
ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാലണനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  അങണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാരുലട  നനിയമനലാം,  സലലാം  മഭാറലാം  എനനിവ
സലാംബന്ധനിചയ്  പഭാലനികക്കണ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  എലന്തെങനിലുലാം  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവയ്
നനിലവനിലുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  31-10-2010  വലര  6  മഭാസകമഭാ  അതനില്  കൂടുതകലഭാ  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
അങണവഭാടനി  വര്ക്കര്/ലഹല്പര്  തസനികേയനില്  കജേഭാലനി  ലചേയനിട്ടുളവലര  ഉളലപടുത്തനി
സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസയ്  തയ്യഭാറഭാക്കഭാനുലാം  ആയതനില്  നനിനയ്  സനിര  ഒഴെനിവകേളനില്  നനിയമനലാം
നല്കുനതനിനുലാം  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  അങണവഭാടനി
പ്രവര്ത്തകേരുലട  കസവന  ലലദര്ഘലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തയ്  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസയ്
തയ്യഭാറഭാക്കനി  ഒഴെനിവകേളുലടയലാം  മുനഗണനഭാക്രമത്തനിലന്റെയലാം  അടനിസഭാനത്തനില്
സനിരനനിയമനലാം നടത്തനി വരുന.

(ബനി)  10-ാംതരലാം  കയഭാഗലതയളതുലാം  18-നുലാം  46-നുലാം ഇടയനില് പ്രഭായവമുള
വനനിതകേളക്കയ്  അങണവഭാടനി  വര്ക്കര്  തസനികേയനില്  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കുനതനിനയ്
അര്ഹതയണയ്.  31-10-2010  വലര  6  മഭാസകമഭാ  അതനില്  കൂടുതകലഭാ  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
കജേഭാലനി ലചേയ അങണവഭാടനി വര്ക്കര്മഭാലര സതീനനികയഭാറനിറനി ലനിസയ് തയ്യഭാറഭാക്കനി സനിര
നനിയമനലാം നല്കേനിവരുന. ടനി ലനിസയ് നനിലവനിലനിലഭാത്ത പഞഭായത്തയ്/ മുനസനിപഭാലനിറനി/
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കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില്  അകപക്ഷ ക്ഷണനിചയ് അഭനിമുഖലാം നടത്തനി ലനിസയ് തയ്യഭാറഭാക്കനി
ആയതനില്നനിനലാം  നനിയമനലാം  നല്കുനതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.  അങണവഭാടനി
ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  സഇൗജേനലമഭായനി  ഭൂമനി  നല്കേനിയവരുലട  ആശനിതര്ക്കുലാം
മരണലപട അങണവഭാടനി  ജേതീവനക്കഭാരുലട ആശനിതയയ്  സമഭാശസഭാസ ലതഭാഴെനില്ദഭാന
പദതനി പ്രകേഭാരവലാം മുനഗണനഭാക്രമലാം അനുസരനിചയ് നനിയമനലാം നല്കുന. 

അങണവഭാടനി ജേതീവനക്കഭാരുലട  സലലാംമഭാറലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  24-11-2010-ലല  സ.ഉ.
(എലാംഎസയ്.)  നമ്പര് 82/2010/സഭാകക്ഷവ  പ്രകേഭാരലാം  മഭാനദണ്ഡലാം  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാലത  അങണവഭാടനി  ജേതീവനക്കഭാരുലട  നനിയമനലാം,  സലലാംമഭാറലാം  എനനിവ
സലാംബന്ധനിചയ്  WP(C)  5164/  2012-ലുലാം  സമഭാന  കകേസ്സുകേളനിലുമഭായനി  മുനഗണനഭാക്രമലാം
നനിശ്ചയനിക്കുനതയ്  സലാംബന്ധനിചയ് ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനി  29-8-2016-നയ്
വനിധനിനലഭായലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്. ബഹുമഭാനലപട ലലഹകക്കഭാടതനിയലട ഉത്തരവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് അങണവഭാടനി വര്ക്കര്മഭാരുലട സനിരലാം ഒഴെനിവനികലയള നനിയമനത്തനിനയ്
മുനഗണനഭാക്രമലാം നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണയ്.  പകേര്പലാം ഉളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

അങണവഭാടനി വര്ക്കറുലട ആശനിത നനിയമനലാം

282 (3127) ശതീ  .   കജേഭാണ ലഫര്ണഭാണസയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലചേലഭാനലാം ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല കേണക്കടവയ്  56-ാം നമ്പര് അങണവഭാടനിയനില്
വര്ക്കറഭായനി കജേഭാലനി  ലചേയനിരുനതുലാം കബഭാടപകേടത്തനില് മരണമടഞ്ഞതുമഭായ ആപത്തകശരനി
വതീടനില്  സനിന്ധു  കുഞകമഭാലന്റെ  ആശനിതനയ്  കജേഭാലനി  ലഭനിക്കുനതയ്  സലാംബന്ധനിച
ഫയലനില് (1006607/A/2017/SJ) സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആശനിതനയ്  എനകത്തക്കയ്  കജേഭാലനി  ലഭലമഭാക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുലമനയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ&ബനി)  ലചേലഭാനലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  കേണക്കടവയ്  56-ാം  നമ്പര്

അങണവഭാടനിയനില്  വര്ക്കറഭായനി  കജേഭാലനി  ലചേയനിരുനതുലാം  കബഭാടപകേടത്തനില് മരണ
മടഞ്ഞതുമഭായ ആപത്തകശരനി  വതീടനില്  സനിന്ധുവനിനയ്,  ലകേഭാചനി  തഭാലൂക്കഭാഫതീസനില്
നനിനള  അവകേഭാശ  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  പ്രകേഭാരലാം  ഭര്ത്തഭാവയ്,  മകേന,  അച്ഛന,  അമ്മേ എനനിവര്
മഭാത്രമഭാണയ്  അവകേഭാശനികേളഭായനിട്ടുളതയ്.  അമ്മേയയ്  76  വയസ്സുണയ്.  മരണമടഞ്ഞ അങണവഭാടനി
ജേതീവനക്കഭാരുലട  ലപണമക്കളകക്കഭാ  അവരുലട  അഭഭാവത്തനില്  സകഹഭാദരനികക്കഭാ
മഭാത്രകമ അങണവഭാടനി വര്ക്കറഭാകയഭാ ലഹല്പറഭാകയഭാ ആശനിത നനിയമനലാം നല്കേഭാന
പഭാടുള  എനയ്  വലവസയണയ്.  എനനിരുനഭാലുലാം  ഈ  ഫയലനില്  സഭാമൂഹലനതീതനി
ഡയറകറുലട  റനികപഭാര്ടയ്  കതടനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭാകുന  മുറയയ്
നനിയമപ്രകേഭാരമുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാനഭാവലാം. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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അങണവഭാടനി ഓണ ഡനിമഭാന്റെയ്

283 (3128) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് എത്ര അങണവഭാടനികേളഭാണയ് അങണവഭാടനി ഓണ ഡനിമഭാന്റെനില്
അനുവദനിചനിട്ടുളതയ്; ഇവയലട പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ എനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് അങണവഭാടനി ഓണ ഡനിമഭാന്റെയ് പ്രകേഭാരലാം 203 അങണവഭാടനികേള
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതയ് സലാംബന്ധനിചയ് സര്ക്കഭാരനില് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനില് ആശനിത നനിയമനലാം

284 (3129) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനില് ആശനിത നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനുള എത്ര
അകപക്ഷകേള ഇകപഭാള നനിലവനിലുണയ് എനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഏതയ് തതീയതനി വലര അകപക്ഷനിചവര്ക്കയ് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുലണനയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വകുപനില്  ആശനിത  നനിയമനത്തനിനുള  മഭാനദണ്ഡലാം  എന്തെഭാലണനയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിനയ് കേതീഴെനില് ആശനിത നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനുള
5 അകപക്ഷകേള ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനില് പരനിഗണനയനിലുണയ്.

(ബനി) സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിനയ് കേതീഴെനില് 30-3-2016 വലര അകപക്ഷനിചവര്ക്കയ്
ആശനിത നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ലറഗുലര് സര്വ്വതീസനിലുള ജേതീവനക്കഭാരന/ജേതീവനക്കഭാരനി മരണലപടഭാല്
പങഭാളനി,  അവനിവഭാഹനിതനഭായ മകേന,  മകേള  (വനിവഭാഹനിതലയങനില് മരണ സമയത്തയ്
ആശനിതയഭായനിരനിക്കണലാം)  എനനിവര്ക്കയ്  ആശനിത  നനിയമനത്തനിനയ്  അകപക്ഷ  നല്കേഭാലാം.
കുറഞ്ഞ പ്രഭായപരനിധനി  18-ഉലാം  ഉയര്ന പ്രഭായപരനിധനി  നനിയമന ചേടപ്രകേഭാരവമഭാണയ്.
ജേതീവനക്കഭാരന/ജേതീവനക്കഭാരനി  അവനിവഭാഹനിതരഭാലണങനില്  അവരുലട  സകഹഭാദരന/
സകഹഭാദരനിക്കയ് അകപക്ഷനിക്കഭാലാം. ഈ വകുപനിനയ് മഭാത്രമഭായനി ആശനിത നനിയമനത്തനിനയ്
പ്രകതലകേ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  ഇല.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ലപഭാതു  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കയ്
അനുസൃതമഭായഭാണയ് ഈ വകുപനിലുലാം ആശനിത നനിയമനലാം നടത്തുനതയ്.
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അലാംഗപരനിമനിതരുലട ലപണമക്കളക്കുള വനിവഭാഹ ധനസഹഭായത്തുകേ

285 (3130) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലാംഗപരനിമനിതരഭായ  സ്ത്രതീകേളുലട  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായത്തുകേയലാം
അലാംഗപരനിമനിതരുലട  ലപണമക്കളക്കുളള  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായത്തുകേയലാം  വളലര
കുറവഭാലണനതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവ  രണ്ടുലാം  മറയ്  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായത്തുകേകേളക്കയ്  സമഭാനമഭായനി
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി) കമല് തുകേ 30,000 രൂപയഭാക്കനി വര്ദനിപനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

ആഡനികയഭാളജേനിസയ് ആനഡയ് സതീചയ് ലഭാലാംകഗസജേയ് പകതഭാളജേനിസനിലന്റെ കവതനലാം
ഉയര്ത്തനി നല്കേഭാന നടപടനി

286  (3131) ലപ്രഭാഫ  .    ലകേ  .    യ  .    അരുണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  26-2-2016-ലല  G.O.(P)  No.28/2016/fin.നമ്പര് ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളനില്  തഭാത്കേഭാലനികേ,  കകേഭാണടഭാകയ്  വലവസകേളനില്
കജേഭാലനിലചേയ്യുന  ജേതീവനക്കഭാരുലട  കവതനഘടന  നനിര്ണ്ണയനിചനിട്ടുലണങനിലുലാം  ഇതനില്
ചേനില അപഭാകേതകേളുളളതഭായനി ശദയനില് വനനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനില്  പരഭാമര്ശനിചനിടനില  എന  കേഭാരണത്തഭാല്  തൃശൂര്
കേകലറ്റുലാംകേരയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  നഭാഷണല്  ഇനസനിടമ്പ്യൂടയ്  ഓഫയ്  ഫനിസനിക്കല്
ലമഡനിസനിന  ആനഡയ്  റനിഹഭാബനിലനികറഷനനില്  ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്
കജേഭാലനിലചേയ്യുന ആഡനികയഭാളജേനിസയ് ആനഡയ് സതീചയ് ലഭാലാംകഗസജേയ്  പഭാകതഭാളജേനിസനിലന്റെ
കവതനഘടന ഉയര്ത്തനി നല്കേനിയനിടനില എന പരഭാതനി ശദയനില് വനനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങനില് ഇതയ് പരനിഹരനിക്കുനതനിനയ് കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി) ഉണയ്.

(സനി) കവതന ഘടന പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനഭായള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

287/2020
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ഇന്റെകഗറഡയ് വചേല്ഡയ് ലഡവലപ്ലമന്റെയ് സ്കതീലാം

287 (3132) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജേകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജേനിലയനില്  ഇലന്റെകഗറഡയ്  വചേല്ഡയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്
സ്കതീലാം  സൂപര്വവസര്മഭാരുലട  എത്ര ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുലണനലാം  ഈ ഒഴെനിവകേള
എകപഭാള നനികേത്തഭാന കേഴെനിയലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേളമൂലലാം  പല  പദതനികേളുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  ലചേയ്യഭാന
കേഴെനിയഭാലതവരുനകേഭാരലലാം  വകുപയ്  അധനികേഭാരനികേളക്കയ്  കബഭാധലലപടനിട്ടുലാം  ഇവ  നനികേത്തഭാന
നടപടനികേളുണഭാകേഭാത്തലതന്തുലകേഭാലണനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  11  ഒഴെനിവകേള  നനിലവനിലുണയ്.  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയനിട്ടുണയ്.  പനി.എസയ്.സനി.-യനില്നനിനലാം  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിക്കുന  മുറയയ്
പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുവഭാന കേഴെനിയനതഭാണയ്.

അങണവഭാടനികേളനില് കുടനികേളക്കയ് നല്കുന സഇൗകേരലങ്ങള

288 (3133) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തയ്  അങണവഭാടനികേളനില്  കുടനികേളക്കയ്  നല്കുന  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം,
ഭക്ഷണമുളപലടയള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം മറയ് ആനുകൂലലങ്ങളുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപയ്  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന ഐ.സനി.ഡനി.എസയ്  ഒരു കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനിയഭാണയ്.  അങണവഭാടനികേള  വനികകേന്ദ്രതീകൃതഭാസൂത്രണ  പ്രകേഭാരലാം  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കയ്  വകേമഭാറനിയനിട്ടുളതഭാണയ്.  ഐ.സനി.ഡനി.എസയ്.  പദതനിയനിലൂലട
കുടനികേളക്കഭായനി നടപഭാക്കനിവരുന കസവനങ്ങള ഇവയഭാണയ്.

0-3   വയസയ്  :

1.  അനുപൂരകേ കപഭാഷകേഭാഹഭാരവലാം വളര്ചഭാ നനിരതീക്ഷണവലാം

2.  അനഇൗപചേഭാരനികേ പ്രതീസ്കൂള വനിദലഭാഭലഭാസലാം

3.  പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയ്പയ്

4.  ആകരഭാഗല കപഭാഷകേ വനിദലഭാഭലഭാസലാം

5.  പരഭാമര്ശ കസവനങ്ങള
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3-6   വയസയ്  :

1.  അനഇൗപചേഭാരനികേ പ്രതീസ്കൂള വനിദലഭാഭലഭാസലാം

2.  അനുപൂരകേ കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം

3.  വളര്ചഭാ നനിരതീക്ഷണലാം

4.  പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയയ്

5.  ആകരഭാഗല പരനികശഭാധന

6.  പരഭാമര്ശ കസവനങ്ങള

ഇവ സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കുടനികേളക്കുലാം സ്ത്രതീകേളക്കുലാം വൃദന്മേഭാര്ക്കുലാം കവണനിയള കക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

289 (3134) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം സഭാമൂഹല നതീതനി  വകുപയ്
എലന്തെഭാലക്ക  കേഭാരലങ്ങള  ആണയ്  കുടനികേളക്കുലാം  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം  വൃദന്മേഭാര്ക്കുലാം  ആയനി
ലചേയനിട്ടുളതയ് എനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  കസ്നേഹപൂര്വ്വലാം  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  1  മുതല് 5-ാം ക്ലഭാസയ് വലരയള കുടനികേളക്കഭായനി  300  രൂപയലാം  6  മുതല്
10-ാം ക്ലഭാസയ്  വലര   500  രൂപയലാം  +1,  +2  ക്ലഭാസയ്  വലര  750  രൂപയലാം ഡനിഗനി/
ലപ്രഭാഫഷണല് കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ്  1000  രൂപയലാം  പ്രതനിമഭാസ ധനസഹഭായലാം നല്കേനി
വരുന.  18  വയസനിനയ്  തഭാലഴെയള  കേലഭാനസര്  ബഭാധനിതരഭായ  കുടനികേളക്കയ്
എ.പനി.എല്/ബനി.പനി.എല്  വലതലഭാസമനിലഭാലത  സഇൗജേനല  ചേനികേനിത  നല്കുന
കേലഭാനസര് സരക്ഷഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  18 വയസനിനു തഭാലഴെ പ്രഭായമുള
എലഭാ  കുടനികേളക്കുലാം  എ.പനി.എല്/ബനി.പനി.എല്  വലതലഭാസമനിലഭാലത  ഹൃദയസലാംബന്ധമഭായ
കരഭാഗങ്ങള,  നഭാഡതീകരഭാഗങ്ങള,  ലസറനിബല്  പഭാളസനി,  ഓടനിസലാം,  അസനിവവകേലലങ്ങള,
എനകഡഭാസളഫഭാന കരഭാഗബഭാധനിതരുലട  കരഭാഗങ്ങള,  ഡയഭാലനിസനിസയ്,  ശസ്ത്രക്രനിയ
അടക്കമുള ചേനികേനിതഭാ ലചേലവയ് എനനിവ വഹനിക്കുന.  പ്രതനിവര്ഷലാം രണയ് ലക്ഷലാം
രൂപവലര കുടുലാംബ വരുമഭാനമുള 5  വയസയ് വലര പ്രഭായമുള ശവണവവകേലലമുള
കുടനികേളക്കയ് കകേഭാക്ലനിയര് ഇലാംപ്ലെെഭാകന്റെഷന സര്ജേറനിയനിലൂലട കകേളവനിയലാം തുടര്ചയഭായ
ആഡനികയഭാ  ലവര്ബല്  ഹബനിലനികറഷനനിലൂലട  സലാംസഭാരകശഷനിയലാം  ലഭലമഭാകുന
* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ശ്രുതനിതരലാംഗലാം കകേഭാക്ലനിയര് ഇലാംപ്ലെെഭാകന്റെഷന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കകേഭാക്ലനിയര്
ഇലാംപ്ലെെഭാകന്റെഷന ശസ്ത്രക്രനിയ പൂര്ത്തതീകേരനിച കുടനികേളക്കയ് സതീചയ് കപ്രഭാസസര് അപ്കഗഡയ് ലചേയയ്
നല്കുനതനിനഭായനി  ഒരു  പുതനിയ  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
ജൂവവനല്  ഡയബറനിസ് മൂലലാം  ബുദനിമുടനുഭവനിക്കുന  കുടനികേളക്കഭായനി  ഇനസലനിന
നല്കുന  ചേനികേനിതഭാ  പദതനി,  എലാം.എലാം.ആര്.  വഭാകനിനുലാം  റൂലബലഭാ  വഭാകനിനുലാം  നല്കുന
പദതനി,  നവജേഭാത  ശനിശുക്കള ക്കഭായനി  കകേളവനി  പരനികശഭാധന,  അലാംഗപരനിമനിതരഭായ
കുടനികേളക്കയ്  ലതറഭാപനി  സഇൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  അനുയഭാത്രഭാ  കേലഭാമ്പയനിന,
എനകഡഭാസളഫഭാന  ദുരനിതബഭാധനിത  കുടനികേളക്കഭായനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  ധനസഹഭായലാം
എനനിവയലാം  നല്കേനിവരുന.  ഓര്ഫകനജേയ്  കേണകടഭാള  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട
പ്രവര്ത്തനിക്കുന സ്ത്രതീകേലളയലാം കുടനികേലളയലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന സഭാപനങ്ങളക്കയ് ഒരു
അകന്തെവഭാസനിക്കയ്  1,000  രൂപ  നനിരക്കനില്  24,85,05,754  രൂപ  ഗഭാന്റെയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഓടനിസലാം  ബഭാധനിതരഭായ  കുടനികേളക്കയ്  കസവനങ്ങള
നല്കുനതനിനഭായനി  ഓടനിസലാം  ലസന്റെറുകേള  സലാംസഭാനലത്ത  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനില്  ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണയ്.   അലാംഗപരനിമനിതരഭായ  കുടനികേളക്കഭായനി
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജേനിലയനില്  നടനവരുന  ലസഷലല് അങണവഭാടനി  പദതനി  മറയ്
ജേനിലകേളനികലയയ് വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സ്ത്രതീകേളക്കഭായനി  കകേരളഭാ  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  മനിഷന  മുകഖന  പ്രതനിമഭാസലാം
1000 രൂപ നനിരക്കനില് ധനസഹഭായലാം നല്കുന കസ്നേഹ സര്ശലാം പദതനി, സ്ത്രതീകേളുലട
ഉനമനത്തനിനഭായനി സ്ത്രതീശക്തനി കപ്രഭാജേകയ് എനനിവയലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത
വനിധവകേളഭാകുന സ്ത്രതീകേളക്കഭായനി മലാംഗലല പദതനി, വനനിതഭാകക്ഷമ സഭാപനങ്ങളനിലല
വനിവഭാഹനിതരഭായ അകന്തെവഭാസനികേളക്കഭായനി  'കസ്നേഹസലാംഗമലാം'  പരനിപഭാടനി  എനനിവയലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   മനിശവനിവഭാഹനിതര്ക്കയ്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന  പദതനിയലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഓര്ഫകനജേയ് കേണകടഭാള കബഭാര്ഡനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സ്ത്രതീകേളക്കുള  കക്ഷമസഭാപനങ്ങളനിലല  ലപണകുടനികേളക്കയ്  വനിവഭാഹ
ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  ഒരു ലപണകുടനിക്കയ്  50,000  രൂപ നനിരക്കനില്  19,00,000
രൂപ  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  വകയഭാജേനങ്ങളക്കഭായനി  കകേരള  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  മനിഷന
മുകഖന  വകയഭാമനിത്രലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   ദഭാരനിദ്രലകരഖയയ്  തഭാലഴെയള
മുതനിര്ന പഇൗരന്മേഭാര്ക്കയ് കൃത്രനിമ ദന്തെനനിര സഇൗജേനലമഭായനി വച്ചുനല്കുന 'മന്ദഹഭാസലാം'
പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. വകയഭാജേനങ്ങളക്കയ്
കൂടുതല്  സഇൗകേരലങ്ങള  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  70  പകേല്  പരനിപഭാലന  കകേന്ദ്രങ്ങലള
'സസയലാംപ്രഭ കഹഭാമുകേളഭായനി'  അപ്കഗഡയ്  ലചേയ്യുനതനിനുള  നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   മുതനിര്ന  പഇൗരന്മേഭാര്ക്കുള  സഭാമൂഹലസരക്ഷഭാ  ലപനഷനുകേള
1,100  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്.   വകയഭാജേനങ്ങലള  സലാംരക്ഷനിക്കുന
സഭാപനങ്ങളക്കയ് ഓര്ഫകനജേയ് കേണകടഭാള കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം 10,01,89,873 രൂപ
ഗഭാന്റെയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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ഭനിനകശഷനിക്കഭാലര സനിരലപടുത്തല്

290 (3135) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജേഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാംകപ്ലെെഭായ്ലമന്റെയ് എകയ്കചേഞയ് വഴെനി തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി ഏതയ് കേഭാലയളവയ് വലര
കജേഭാലനി ലചേയ ഭനിനകശഷനിക്കഭാലരയഭാണയ് കജേഭാലനിയനില് സനിരലപടുത്തനിയനിട്ടുളതയ്;

(ബനി)  അതനിനുകശഷലാം  കജേഭാലനി  ലചേയ  ഭനിനകശഷനിക്കഭാരഭായ  ജേതീവനക്കഭാലര
സനിരലപടുത്തുനതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  31-12-2003 വലര എലാംകപ്ലെെഭായ്ലമന്റെയ്  എകയ്കചേഞയ് വഴെനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
കജേഭാലനി ലചേയ അലാംഗപരനിമനിതലരയഭാണയ് സനിരലപടുത്തനിയനിട്ടുളതയ്.

(ബനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

സ്ത്രതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുമഭായനി പ്രകതലകേ വകുപയ്

291  (3136) ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജേനികമഭാള :
ശതീ  .   ജേനി  .   എസയ്  .   ജേയലഭാല് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ മഭാസര് :
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സനനില്  കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപയ് വനിഭജേനിചയ് സ്ത്രതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുമഭായനി പ്രകതലകേ
വകുപയ് രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനയ് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിലന്റെ  വനിഭജേനവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  നനിയമനിച  ഏകേഭാലാംഗ
കേമ്മേതീഷലന്റെ പ്രധഭാന കേലണത്തലുകേള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  വകുപനിലന്റെ  രൂപതീകേരണകശഷവലാം  കപ്രഭാജേകയ്  (കബഭാക്കയ്)  തലങ്ങളനില്
സൂപര്വവസര്മഭാരുലാം  സനി.ഡനി.പനി.ഒ.-മഭാരുലാം  രണയ്  വകുപ്പുകേളനിലലയലാം  ചുമതലകേള
നനിര്വ്വഹനികക്കണനിവരുകമഭാലയനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി&സനി)   ബഹു.  കകേരള  ഗവര്ണറുലട  24-6-2016-ലല  നയപ്രഖലഭാപന
പ്രസലാംഗത്തനില് സ്ത്രതീകേളുലടയലാം കുടനികേളുലടയലാം വനികേഭാസത്തനിനഭായനി ഒരു പുതനിയ വകുപയ്
സൃഷനിക്കുനതഭാലണനയ്  പ്രഖലഭാപനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ടനി  വനിഷയത്തനില്
പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിക്കുനതനിനയ് സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപയ് മുന ഡയറകര്
ശതീ.  വനി.  എന.  ജേനികതന്ദ്രലന  ചുമതലലപടുത്തുകേയലാം അകദ്ദേഹലാം റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുകേയലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.  ടനി റനികപഭാര്ടയ് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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അങണവഭാടനികേളക്കയ് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് ധനസഹഭായലാം

292 (3137) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനടുമങ്ങഭാടയ്  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില് സസന്തെമഭായനി  ലകേടനിടലാം  ഇലഭാത്ത
എത്ര അങണവഭാടനികേളുലണനലാം ഏലതലഭാമഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അങണവഭാടനികേളുലട ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനയ്
ഏലതലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് നനിലവനിലുളളലതനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലനടുമങ്ങഭാടയ് നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില് സസന്തെമഭായനി ലകേടനിടലാം ഇലഭാത്ത
58 അങണവഭാടനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  അവയലട പഞഭായത്തയ് തനിരനിച്ചുള വനിവരലാം
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കപ്രഭാജേകയ് മുനനിസനിപഭാലനിറനി/
പഞഭായത്തയ്

അങണവഭാടനി
കകേന്ദ്രങ്ങളുലട

എണ്ണലാം

ലകേടനിടലാം
ഇലഭാത്ത

അങണവഭാടനി
കേളുലട എണ്ണലാം

ലകേടനിടലാം ഇലഭാത്ത
അങണവഭാടനി

കകേന്ദ്രങ്ങളുലട നമ്പര്

ലനടുമങ്ങഭാടയ് ലനടുമങ്ങഭാടയ്
മുനനിസനിപഭാലനിറനി

        59           9 74,75,77,78,
81,84,85,86, 87

ലനടുമങ്ങഭാടയ്
അഡതീ.

കേരകുളലാം         43          21 39,41,43,45,46,49,
53,55,63,64,65,66,
68,70,71,72,73,
74,75,77,78

ലവമ്പഭായലാം         35           9 2,13,16,17,21,22,24,
26,28

കപഭാത്തനകകേഭാടയ് അണ്ടൂര്കകേഭാണലാം         30           7 12,15,17,20,
25,27,30

കപഭാത്തനകകേഭാടയ്         30          11 31,41,49,50,53,
55,56,57, 58,59,60

വഭാമനപുരലാം മഭാണനിക്കല്         34           1 91

ആലകേ        231          58
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(ബനി)  അങണവഭാടനികേളക്കയ്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  നനിലവനിലുള  പദതനികേള
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

(1) കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ലതഭാഴെനിലുറപയ്  പദതനിയമഭായനി  കചേര്നള
അങണവഭാടനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം   (MGNREGS):

ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  അങണവഭാടനി  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ
എസനികമറനില് 5  ലക്ഷലാം രൂപ MGNREGS-ഉലാം  2 ലക്ഷലാം രൂപ
വകുപ്പുലാം  (ആയതയ്  60:40  അനുപഭാതത്തനില്  കകേന്ദ്ര  –  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേള  വഹനിക്കണലാം)  കശഷനിക്കുന  തുകേ  ബന്ധലപട
തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലാം  വഹനിക്കണലമനയ്  വലവസ
ലചേയ്യുന.

(2) കസറയ് പ്ലെെഭാന ഫണയ്  :

ഓകരഭാ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലുലാം കസറയ് പ്ലെെഭാന ഫണനിലുളലപടുത്തനി
അങണവഭാടനികേളക്കയ്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനയ്  അനുമതനി
നല്കേനിവരുന.

(3) മഭാതൃകേഭാ അങണവഭാടനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം  :

ഓകരഭാ  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലുലാം  ഒന  വതീതലാം  എലഭാ  നനികയഭാജേകേ
മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം മഭാതൃകേഭാ അങണവഭാടനി ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന
പദതനി നനിലവനിലുണയ്. ടനി പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനയ്
എസനികമറയ് തുകേയഭായ 23.75 ലക്ഷലാം രൂപയനില് 17 ലക്ഷലാം രൂപ
വകുപ്പുലാം കശഷനിക്കുന  6.75  ലക്ഷലാം രൂപ ബന്ധലപട  MLA-യലട
പ്രഭാകദശനികേ  വനികേസന  ഫണനില്നനിനലാം  വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിനുലാം
വലവസ ലചേയ്യുന.

അങണവഭാടനികേളക്കയ് ലകേടനിടലാം

293 (3138) ശതീ  .    കജേഭാര്ജേയ് എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസന്തെമഭായനി  ലകേടനിടമനിലഭാത്ത അങണവഭാടനികേളക്കയ്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനയ്
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുനകണഭാലയനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനയ്  സഹഭായലാം  നല്കുനതനിനയ്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാനത്തയ് സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിനു കേതീഴെനില് 33115 അങണവഭാടനികേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുന. ആയതനില് 22536 അങണവഭാടനികേള സസന്തെലാം ലകേടനിടത്തനിലുലാം 8776
അങണവഭാടനികേള വഭാടകേ ലകേടനിടങ്ങളനിലുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  അങണവഭാടനികേളക്കയ് ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനയ്  സലലാം  ലഭലമഭാകുനമുറയയ്  വനിവനിധ  പദതനികേളനിലുളലപടുത്തനി
ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് ഫണയ് അനുവദനിക്കുനണയ്.

അരനി വനിലയനില് വര്ദനവയ്

294 (3139) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  ലപഭാതു  വനിപണനിയനില്
അരനി വനിലയനില് വര്ദനവയ് വനനിട്ടുളള കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനിലല  വനിതരണക്കഭാരുമഭായനി  യഥഭാസമയലാം  ചേര്ചകേള
നടത്തുനതനിനുലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  ഇടലപടുനതനിനുലാം  കേഴെനിയഭാത്തതഭാണയ്  ഇഇൗ സനിതനി
വനികശഷത്തനിനയ് ഇടയഭാക്കുനലതന കേഭാരലലാം ഗഇൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;

(സനി) ലപഭാതുവനിപണനിയനിലല നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുലട വനില നനിയനനിക്കുനതനിനയ്
സർക്കഭാർ കേഭാരലക്ഷമമഭായനി ഇടലപടുനലണന കേഭാരലലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)    ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   അരനിവനില  വര്ദനയമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനിലല
വനിതരണക്കഭാരുമഭായനി  യഥഭാസമയലാം  ചേര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ആന്ധ്രയനിലുണഭായ  ലകേഭാടുലാം
വരളചമൂലലാം  വനകതഭാതനില്  വനിളനഭാശലാം  സലാംഭവനിക്കുകേയലാം  തനമൂലലാം  ഉണഭായ  ലനലനിലന്റെ
ലഭലതക്കുറവയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  അരനിവനില  ഉയരഭാന  ഇടയഭാക്കുകേയലാം  ലചേയ.  എനനിരുനഭാലുലാം
ആന്ധ്ര ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം ഇ-ലടണര് മുകഖന ജേയ അരനി ലഭലമഭാക്കനി
സലാംസഭാനത്തയ് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് വനിതരണത്തനിനയ് എത്തനിചനിരുന.

(സനി)  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുലട  വനില  വര്ദനവനിലന  കനരനിടഭാന
ശക്തമഭായ  വനിപണനിയനിടലപടല്  പദതനി  സനിവനില്  സവപ്ലെെസയ്  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപഭാക്കനിവരുന.   ലപഭാതു  വനിപണനിയനിലല  അവശലവസ്തുക്കളുലട
വനിലവര്ദനവയ് നനിയനനിക്കഭാനുലാം അവശലവസ്തുക്കള കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനതനിനുമഭായനി  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  13  ഇനലാം  അവശലസഭാധനങ്ങളക്കു
പുറകമ  ഒ.എലാം.എസയ്.എസയ്.  പുഴുക്കലരനി,  പചരനി,  ആന്ധ്ര  ഇതര  അരനി  എനനിവ
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വനില്പനശഭാലകേള  വഴെനി  വനിതരണലാം  ലചേയവരുന.  സബ്സനിഡനിയനില്  വനില്ക്കുന
ഉല്പനങ്ങള ഉളലപലട 28 ഇനലാം അവശല ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ലപഭാതു വനിപണനികയക്കഭാള 10
മുതല്  20  ശതമഭാനലാം  വലര  വനിലകുറചയ്  ഫ്രതീലസയനില്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്
ലപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്  ആവശലമഭായ  അളവനില്  ലഭലമഭാക്കനിവരുന.   ഇതയ്  കൂടഭാലത
ചേഭായലപഭാടനി, മലനിലപഭാടനി, മുളകേയ് ലപഭാടനി, ലവളനിലചണ്ണ, പുളനി, ഏലലാം, മഞ്ഞളലപഭാടനി,
ഉപയ്  എനതീ  ഉല്പനങ്ങള  സവപ്ലെെകക്കഭായലട  സസന്തെലാം  ബനഡഭായ  'ശബരനി'
ബഭാനഡനില്  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയകശഷലാം  ലപഭാതു  വനിപണനി  വനിലകയക്കഭാള
ഏകേകദശലാം 20 മുതല് 30 ശതമഭാനലാം വനിലക്കുറവനില് വനിറ്റുവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ മറയ്
അവശല സഭാധനങ്ങളുലാം,  എഫയ്.എലാം.സനി.ജേനി.  ഉല്പനങ്ങളുലാം എലാം.ആര്.പനി./മഭാര്ക്കറയ്
വനിലകയക്കഭാള  5  മുതല്  30%  വലര വനിലക്കുറവനില് ലപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ് ലഭലമഭാക്കനി
വരുന.  കൂടഭാലത  അരനിയലട  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം,  വനില  വര്ദനവയ്
തടയനതനിനുമഭായനി  വനിവനിധ  ജേനിലകേളനില്  അരനിക്കട  ലഫയറുകേള ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം,
സബ്സനിഡനി നനിരക്കനിലുലാം കനഭാണ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനിലുമഭായനി എലഭാത്തരലാം അരനി
ഇനങ്ങളുലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുനണയ്.

ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം സലാംഭരനിച അരനി

295 (3140) ശതീ  .    മുലക്കര  രത്നഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തയ്  അരനിവനില  നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം  അരനിയലട  ലഭലത  ഉറപ്പു
വരുത്തുനതനിനുലാം  കവണനി ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം അരനി  സലാംഭരനിചതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വനിവനിധ ഇനലാം  അരനികേളക്കയ്  വനില വര്ദനിചതനിനഭാല് മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്
നനിനള തഭാരതകമലന വനിലക്കുറവള ജേയ അരനി  (ആന്ധ്രയനില് നനിനലഭാത്തതയ്)  ഇ-
ലടണര്  മുകഖന  വഭാങ്ങനി  സലാംഭരനിക്കുകേയലാം  സപ്വളകകേഭാ  ഔടയ്  ലലറ്റുകേള  വഴെനി  വനിതരണലാം
നടത്തുകേയലാം  ലചേയവരുന.   കൂടഭാലത  എഫയ്.സനി.ലഎ.യനില്  നനിനയ്  കബഭായ്  ല്ഡയ്
വറസയ്,  പചരനി  എനനിവയലാം  ഇ-ഓക്ഷന  വഴെനി  വഭാങ്ങനി  വനില്പനശഭാലകേള  വഴെനി
വനിതരണലാം ലചേയവരുന.

എഫയ്.സനി.ലഎ.-യനില് നനിനയ് ലഭനിക്കുന കറഷന സഭാധനങ്ങള

296 (3141) ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജേഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചയ്  നല്കേനിയനിട്ടുള  മുഴുവന  കറഷനുലാം  ഈ
സര്ക്കഭാര്  എഫയ്.സനി.ലഎ.-യനില്  നനിനലാം  എടുക്കുനകണഭാ എനയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
കേഴെനിഞ്ഞ 4 മഭാസലത്ത കേണക്കയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;
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(ബനി)  കറഷന  സഭാധനങ്ങള  എഫയ്.സനി.ലഎ.-യനില്  ലകേടനികേനിടക്കുനതഭായള
വനിവരലാം  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഇവ  ഏലറടുക്കുവഭാന  എന്തെയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനയ്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പഭാവലപടവർക്കുള  അരനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുവഭാന  എന്തെയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുലവനയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  വനിലടടുപനിനുള  സമയപരനിധനിക്കുളനില്  വനിലടടുക്കഭാന
സഭാധനിക്കഭാലത കപഭായ വനിഹനിതലമഭാഴെനിലകേ അനുവദനിക്കുന മുഴുവന കറഷനുലാം വനിലടടുക്കുനണയ്.
ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  2016  നവലാംബര്  മുതല്  അനുവദനിച  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളനില്,
കകേഭാടയലാം ജേനിലയനില് ചേനിങ്ങവനലാം എഫയ്.സനി.ലഎ.  ഡനികപഭായനില് തുടര്ചയഭായണഭായ
വഭാഗണ  കപ്ലെെലസന്റെയ്  മുഖഭാന്തെരലാം  വനിലടടുക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  1298.829095  (130
കലഭാഡയ്)  ലമ.ടണ ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങലളഭാഴെനിലകേ  2017  ഏപ്രനില് മഭാസ കേസഭാട വലരയള
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള പൂര്ണ്ണമഭായനി  വനിലടടുത്തനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  അനുവദനിചതുലാം
വനിലടടുത്തതുമഭായ  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട  കേഴെനിഞ്ഞ  4  മഭാസലത്ത  കേണക്കയ്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ഇല.  സലാംസഭാനത്തനിനയ് അനുവദനിചനിട്ടുള ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള നനിശ്ചനിത
സമയപരനിധനിക്കുളനില് വനിലടടുക്കുനതനിനയ് സഭാധലമഭായലതലഭാലാം ലചേയവരുന.

(സനി)   ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരമുള  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട  വനില  മുനകൂര്
എഫയ്.സനി.ലഎ.-യനില്  ഒടുക്കനി,  മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കനുവദനിച  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
വനിലടടുക്കുനതനിനയ്  പ്രഥമ  പരനിഗണന  നല്കേനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി  വനിലടടുപയ്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  എലഭാ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  നല്കുകേയലാം  എലഭാ
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം തനമഭാസ വനിഹനിതലാം ലഭനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം
ലചേയവരുന.  കൂടഭാലത  മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കനുവദനിച  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
സഇൗജേനലമഭായനി നല്കേനി വരുനണയ്.

രണയ് രൂപ നനിരക്കനില് അരനി

297 (3142) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് എ.പനി.എല്.,  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട മുഴുവന
കപരുലടയലാം സനിതനിവനിവര കേണക്കുകേള, 2014-ല് സര്ക്കഭാര് തയ്യഭാറഭാക്കനിയ കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി)  രണയ്  രൂപ നനിരക്കനില് അരനി  നല്കേഭാനുള പടനികേയനില്നനിനയ്  ദരനിദ്രര്

പുറത്തഭായകപഭാള പകത്തക്കര് ഭൂമനിയളവര് വലര ഉളലപട സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്

ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് വതീഴ്ചവന സഭാഹചേരലത്തനില് രണയ് രൂപ നനിരക്കനില് അരനി

നല്കേഭാനുള പടനികേ മരവനിപനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നഭാഷണല് ഇനഫര്മഭാറനികേയ്  ലസന്റെറുലാം  ഭക്ഷല വകുപ്പുലാം  ആവശലത്തനിനയ്

മുനകേരുതലലടുക്കഭാതനിരുനതഭാണയ് പ്രസ്തുത വതീഴ്ച സലാംഭവനിക്കഭാന കേഭാരണമഭായലതനതയ്

പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിചയ് പ്രസസ്തുത പടനികേ എനകത്തക്കയ് പുനനഃപ്രസനിദതീകേരനിക്കുലാം;

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം, 2013  നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗലത്ത കേലണത്തുനതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന മഭാനദണ്ഡങ്ങള

ഉളലപടുത്തനിയ  അകപക്ഷയനില്  വനിവരങ്ങള  കരഖലപടുത്തനി  സസയലാം  സഭാക്ഷലലപടുത്തനിയ

അകപക്ഷകേള 1-1-2015 മുതല് 18-1-2015 വലര സസതീകേരനിചനിരുന.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  എനഭാല് അര്ഹതലപടവര് ഒഴെനിവഭായതഭായനിട്ടുള

ആകക്ഷപങ്ങള പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാണയ്.

(സനി&ഡനി) വതീഴ്ച വനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില. ഇതനിനകേലാം ലഭനിച പരഭാതനികേളുലടയലാം

ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെല്  പരനികശഭാധനയനിലൂലട  ലഭലമഭായ  വനിവരങ്ങളുലടയലാം  അടനിസഭാനത്തനിലുള

നടപടനികേള തുടരുകേയഭാണയ്.  ഈ പ്രക്രനിയയനിലൂലട അര്ഹതലപട മുഴുവന കപലരയലാം

ഉളലപടുത്തഭാന കേഴെനിയലമന പ്രതതീക്ഷയഭാണുളതയ്.

(ഇ)   കറഷന  കേഭാര്ഡയ്  ഉടമകേലള  മുനഗണനഭാ/മുനഗണകനതര  വനിഭഭാഗമഭായനി

തനിരനിചയ് അന്തെനിമ പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള

നല്കേനിയനിട്ടുള  അര്ഹര്/അനര്ഹര് പടനികേ  ബന്ധലപട തഭാലൂക്കയ്  സവപ്ലെെ ആഫതീസകേളനില്

നല്കേനി  കറഷനനിലാംഗയ്  ഇനലസകര്മഭാരുലട  കനതൃതസത്തനില്  കനരനിടയ്  പരനികശഭാധന

നടത്തനിവരനികേയഭാണയ്.  പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭായ  കശഷലാം  റതീ-റഭാങനിലാംഗയ്

നടത്തനി അനര്ഹലര ഒഴെനിവഭാക്കുകേയലാം അര്ഹലര ഉളലപടുത്തുകേയലാം ലചേയ്യുനതനിനുള

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.



332       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  10, 2017

കറഷന വനിതരണത്തനിനയ് കസഭാഫയ് ലവയര്

298 (3143) ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജേഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡയ്  വനിതരണത്തനിനുലാം  രണയ്  രൂപ  അരനി
വനിതരണത്തനിനുമഭായനി  ഏതയ്  ഏജേനസനിയലട  കസഭാഫയ് ലവയര്  ആണയ്  സനിവനില്
സലലപ്ലെെസയ് വകുപയ് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുനതയ് എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എത്ര ലക്ഷലാം രൂപയഭാണയ് പ്രസസ്തുത ഇനത്തനില് ലചേലവഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതയ്
എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നഭാഷണല്  ഇനഫര്മഭാറനികയ്  ലസന്റെറഭാണയ്  സനിവനില്  സവപ്ലെെസയ്  വകുപനിനയ്
കസഭാഫയ് ലവയര് ലഭലമഭാക്കുനതയ്.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ  നഭാഷണല്  ഇനഫര്മഭാറനികയ്  ലസന്റെറനിനയ്
സഭാകങതനികേ സഹഭായത്തനിനയ് തുകേ അനുവദനിക്കുനനില.

ഭക്ഷലധഭാനല വനിഹനിതലാം നഷമഭാകുലമന എഫയ്.സനി.ലഎ.-യലട മുനറനിയനിപയ്

299 (3144) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ്  കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അർഹതലപട  ധഭാനല  വനിഹനിതലാം  കൃതലമഭായനി  ഏലറടുക്കഭാത്തതനിനഭാൽ
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ഭക്ഷല ധഭാനല വനിഹനിതലാം  നഷമഭാകുലമന എഫയ്.സനി.ഐ.-യലട
മുനറനിയനിപയ്  ശദയനിൽ  വനനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേൾ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേഭാടയലാം എഫയ്.സനി.ഐ.-യനിൽ നനിനലാം സമയത്തയ് അരനി എടുക്കഭാതനിരുനതനിനഭാൽ
എത്ര ടൺ അരനിയഭാണയ് നഷമഭായതയ്;  ഇത്തരത്തനില് കൂടുതൽ കകേന്ദ്ര അരനിവനിഹനിതലാം
നഷലപടഭാതനിരനിക്കഭാൻ സസതീകേരനിച നടപടനികേൾ വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  അനുവദനിചനിട്ടുള  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  വനിതരണലാം
ലചേകയ്യണ  മഭാസത്തനിനയ്  മുമള  മഭാസത്തനിലന്റെ  അവസഭാന  ദനിവസത്തനിനകേലാം
വനിലടടുത്തനിരനിക്കണലമനഭാണയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളതയ്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശനിച സമയത്തനിനുളനില് വനിലടടുപയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണലമനയ് എഫയ്.സനി.ലഎ.-യനില്
നനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.  ഭക്ഷല  ഭദ്രഭാതഭാ  നനിയമലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനില്
വനതനിനുകശഷലാം  അടനിക്കൂലനിയലട  കപരു  പറഞ്ഞയ്  എഫയ്.സനി.ലഎ.  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള
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പണനിമുടക്കനിയതുലാം ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരമുള വഭാതനില്പടനി വനിതരണത്തനിനഭായനി
സവപ്ലെെകകേഭാ  മുഖഭാന്തെരലാം  പുതനിയ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ലപടുകത്തണനിവനതുലാം
സമയബന്ധനിതമഭായള വനിലടടുപനിനയ്  വനിഘഭാതമഭായനി.  എങനിലുലാം  2017  കമയയ്
മഭാസകത്തയള  വനിലടടുപനിനയ്  സമയപരനിധനി  ദതീര്ഘനിപനിക്കുനതനിനയ്
നടപടനിലയടുക്കുകേയലാം  എഫയ്.സനി.ലഎ.-യനില്  നനിനയ്  ദതീര്ഘനിപനിച്ചു  ലഭനിച  ഉത്തരവ
പ്രകേഭാരലാം നനിശ്ചനിത തതീയതനിക്കുളനില് വനിലടടുപ്പു പൂര്ത്തനിയഭാക്കണലമനയ് ജേനിലകേളക്കയ്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുമുണയ്.   ജേനിലഭാ  സവപ്ലെെ ആഫതീസര്മഭാര്  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട
സമയബന്ധനിതമഭായ വനിലടടുപനിനയ് പ്രഥമ പരനിഗണന നല്കുകേയലാം തഭാലൂക്കയ് സവപ്ലെെ
ആഫതീസര്മഭാരുമഭായലാം എഫയ്.സനി.ലഎ അധനികൃതരുമഭായലാം കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചയ്  വഭാഗണ
കപ്ലെെലസന്റെയ്,  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  പ്രശ്നങ്ങള,  പ്രഭാകദശനികേ  പണനിമുടക്കുകേള  എനനിവയലട
സഭാധലതകേള  കൂടനി  കേണക്കനിലലടുത്തയ്  നനിശ്ചനിത  തതീയതനിക്കുളനില്  വനിലടടുപയ്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാവശലമഭായ രൂപകരഖ തയ്യഭാറഭാക്കുകേയലാം നനിശ്ചനിത തതീയതനിക്കുളനില്
വനിലടടുപയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാവശലമഭായ  ക്രമതീകേരണങ്ങള  ലചേയ്യുകേയലാം
തടസങ്ങളുണഭായഭാല്  ജേനിലഭാ  കേളകര്  തലത്തനില്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യണലമനയ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.  ഓകരഭാ ദനിവസവലാം ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട വനിലടടുപയ്
സലാംബന്ധനിച്ചുള റനികപഭാര്ട്ടുകേള ജേനിലകേളനില് നനിനയ്  ലഭലമഭാക്കനി അതനിനനുസൃതമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  ജേനിലകേളക്കയ്  നല്കുനണയ്.   കൂടഭാലത  എഫയ്.സനി.ലഎ.-യനിലല
കസഭാക്കനിലന്റെ  ലഭലതക്കുറവയ്,  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളനില്  നനിനള  തടസങ്ങള  എനനിവ
പരനിഹരനിക്കുനതനിനയ് എഫയ്.സനി.ലഎ. അധനികേ കൃതരുമഭായനി നനിരന്തെരലാം ബന്ധലപടുകേയലാം
കരഖഭാമൂലലാം നടപടനിയഭാവശലലപടുകേയലാം ലചേയ്യുനണയ്.

(ബനി)  കകേഭാടയത്തയ്  ചേനിങ്ങവനലാം  എഫയ്.സനി.ലഎ.  ഡനികപഭായനില്  തുടര്ചയഭായണഭായ
വഭാഗണ  കപ്ലെെലസന്റെയ്  മുഖഭാന്തെരലാം  1298.829095  (130  കലഭാഡയ്)  ലമ.ടണ  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
നനിശ്ചനിത  തതീയതനിക്കുളനില്  വനിലടടുക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞനില.  വനിലടടുക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലത
വന സഭാഹചേരലലാം വനിശദതീകേരനിചയ് വനിലടടുപനിനയ് സമയപരനിധനി ദതീര്ഘനിപനിക്കണലമന
കേഭാണനിചയ്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനയ്  നല്കേനിയ അകപക്ഷ നനിരസനിക്കുകേയണഭായനി.   ഈ
വനിഷയത്തനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനയ് വതീണ്ടുലാം കേത്തയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം  ലചേയ്യുന പഭാര്ലലമന്റെയ്  അലാംഗലാം  ലചേയര്കപഴണുലാം,  എഫയ്.സനി.ലഎ.
ജേനറല്  മഭാകനജേര്  ലസക്രടറനിയലാം,  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം  ലചേയ്യുന
അനഇൗകദലഭാഗനികേ  അലാംഗങ്ങളുമുളലപടുന  കസറയ്  കേണസളകടറതീവയ്  കേമ്മേനിറനിക്കയ്  മുമ്പഭാലകേ ടനി
വനിഷയലാം അവതരനിപനിക്കുകേയലാം കരഖഭാമൂലലാം അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുകേയലാം ലചേയതനിലന്റെ
ലവളനിചത്തനില് ജേനുവരനി 2017 കേസഭാടയനില് അവകശഷനിക്കുന ടനി ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളക്കയ്
വനിലടടുപയ്  തതീയതനി  ദതീര്ഘനിപനിച്ചു ലഭനിക്കുനതനിനയ്  കസറയ്  കേണസളകടറതീവയ്  കേമ്മേനിറനി
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനയ് അകപക്ഷ സമര്പനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

കറഷന വനിതരണ രലാംഗലത്ത മഭാറങ്ങള
300 (3145) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ മഭാസര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഷന സഭാധനങ്ങളുലട  മറനിച്ചുവനില്പനയലാം  കേരനിഞന്തെയലാം  തടയനതനിനയ്
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന ലവഹനിക്കനിള ടഭാക്കനിങ്ങയ് സനിസത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനരതീതനി
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ഇ-കറഷനനിലാംഗയ് നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയനയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  കറഷന വലഭാപഭാരനികേളക്കയ് സഭാധനങ്ങള എത്തനിക്കുന വനിവരലാം മുനകൂടനി
എസയ്.എലാം.എസയ്.  മുകഖന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലളയലാം  വലഭാപഭാരനികേലളയലാം  അറനിയനിക്കുന
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  കറഷന ലമഭാത്ത വനിതരണലാം സര്ക്കഭാര് ഏലറടുക്കുനതനിനഭായനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുള
നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എഫയ്.സനി.ലഎ.-യനില്  നനിനയ്  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  വനിലടടുത്തയ്  കറഷന
കേടകേളനിലലത്തനിക്കുനതുവലരയള  വഭാഹനങ്ങളുലട  നതീക്കലാം  അവയനില്  ഘടനിപനിചനിരനിക്കുന
ജേനി.പനി.എസയ്.  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  നനിരതീക്ഷനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുനതഭാണയ്.
വഭാതനില്പടനി  വനിതരണത്തനിനുള  വഭാഹനങ്ങളനില്  ജേനി.പനി.എസയ്.  ഘടനിപനിക്കുന
പദതനിക്കഭായനി  EoI  (Expression  of  Interest)  ക്ഷണനിക്കുകേയലാം  ആയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  RFP  (Request  for  Proposal)  കഡഭാകേദ്യുലമന്റെയ്  തയ്യഭാറഭാക്കനി
വരനികേയമഭാണയ്.

(ബനി) കറഷന കേടകേളനില് ബകയഭാലമടനികേയ് അധനിഷ്ഠനിത സഭാകങതനികേ വനിദലയലട
പനിനബലത്തനില്  കറഷന  വനിതരണലാം  നടത്തുനതനിനയ്  ഇ-കപഭാസയ്  (ഇലകകഭാണനികേയ്
കപഭായനിന്റെയ് ഓഫയ് ലസയനില്)  ലമഷതീനുകേള പര്കചസയ് ലചേയ്യുനതനിനുള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. ഇ-കപഭാസയ് ലമഷതീനുകേള സഭാപനിക്കുനകതഭാടുകൂടനി കേഭാര്ഡുടമകേലള
ഇലകകഭാണനികേയ്  മഭാര്കഗ്ഗന  തനിരനിചറനിഞ്ഞയ്  അര്ഹരഭായവര്ക്കയ്  മഭാത്രലാം  കറഷന  വനിഹനിതലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  വനിതരണലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  എസയ്.എലാം.എസയ്.
സകന്ദശലാം മുഖഭാന്തെനിരലാം കേഭാര്ഡുടമകേലള അറനിയനിക്കുനതനിനുലാം സഭാധനിക്കുലാം. 

(സനി)  കസഭാക്കയ്  വരുന  മുറയയ്  എസയ്.എലാം.എസയ്.  സകന്ദശലാം  അയയനതനിനയ്
ആവശലമഭായ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമലാം,  2013-ലന്റെ  ലസക്ഷന  24(2)  (എ)  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അലാംഗതീകൃത  ഏജേനസനി,  കറഷന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
എഫയ്.സനി.ലഎ.-യനില് നനിനലാം വനിലടടുത്തയ് ഇന്റെര്മതീഡനിയറനി കഗഭാഡഇൗണനില് സൂക്ഷനിചയ്,
കറഷന  കേടകേളനില്  കനരനിലടത്തനിക്കുന  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണത്തനിലന്റെ  ലലപലറയ്
കപ്രഭാജേകയ്  മഭാര്ചയ്  മഭാസലാം  ലകേഭാലലാം  ജേനിലയനില്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  രണഭാലാംഘടലാം
തനിരുവനന്തെപുരലാം, പത്തനലാംതനിട, ആലപ്പുഴെ, എറണഭാകുളലാം, പഭാലക്കഭാടയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
എനതീ ജേനിലകേളനില് കമയയ് മഭാസലാം നടപനില് വരുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ബഭാക്കനിയള
ഏഴെയ് ജേനിലകേളനില് വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള നടന
വരുന.
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ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ നനിയമലാം പഭാലനിക്കലപടുനകണഭാലയനയ് പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള
സലാംവനിധഭാനലാം

301 (3146) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ്  കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം പഭാലനിക്കലപടുനകണഭാലയനയ് പരനിശഭാധനിക്കഭാനുളള
നനിലവനിലല  സലാംവനിധഭാനങ്ങൾ  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതുവഴെനി  സസതീകേരനിച  നടപടനികേൾ
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇത്തരലാം  സലാംവനിധഭാനത്തനില്  ഓകരഭാ  ജേനിലയലടയലാം  ചുമതല
ആർക്കഭാണയ്;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  എലന്തെലഭാലാം  കകേന്ദ്ര  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണുളതയ്;
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപട  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ഉകദലഭാഗസ  സലാംവനിധഭാനത്തനില്  എലന്തെഭാലക്ക
മഭാറങ്ങള വരുത്തുനതനിനുകദ്ദേശനിക്കുന എനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയ  ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ  നനിയമലാം,  2013  പഭാലനിക്കലപടുനകണഭാലയനയ്
പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന തഭാലഴെപറയന സലാംവനിധഭാനങ്ങള നനിലവനിലുണയ്:

1. ആഭലന്തെര പരഭാതനി പരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനലാം  :

കദശതീയ  ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ  നനിയമലാം,  2013  ലസക്ഷന  (14)  പ്രകേഭാരലാം
കകേരള  കസറയ്  ലഎ.ടനി.  മനിഷലന്റെ  കകേഭാള  ലസന്റെര് മുകഖന  1967,
1800-1125-1550  എനതീ കടഭാളഫ്രതീ ലഹല്പയ് ലലലന നമ്പറുകേള
ഉപകയഭാഗനിചയ്  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സലാംവനിധഭാനലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന. 

2. ജേനില പരഭാതനി പരനിഹഭാര ഓഫതീസകേള :

കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം,  2013  ലസക്ഷന  15(1)  പ്രകേഭാരലാം
ജേനിലയനിലല ഭക്ഷലധഭാനല വനിതരണവമഭായനി ബന്ധലപട പരഭാതനികേള
പരനിഹരനിക്കുനതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  13-10-2016-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)
നമ്പര്  16/2016/ഭ.സനി.സ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ജേനിലഭാതല  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര
ഓഫതീസറുലട ചുമതല അഡതീഷണല് ജേനിലഭാ മജേനികസറനിനയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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3.  കസറയ് ഫുഡയ് കേമ്മേതീഷന  :

കദശതീയ  ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ  നനിയമലാം,  2013  ലസക്ഷന  16(1)  പ്രകേഭാരലാം
13-10-2016-ലല  സ.ഉ.  (ലലകേ)  നമ്പര്  16/2016/ഭ.സനി.സ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
കസറയ്  ഫുഡയ്  കേമ്മേതീഷന  നനിലവനില്  വരുനതുവലര  സലാംസഭാന
ഉപകഭഭാക്തൃ  തര്ക്ക  പരനിഹഭാര  കേമ്മേതീഷന  ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ  നനിയമത്തനിലന്റെ
സലാംസഭാനതല പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തുനതനിനുലാം നനിരതീക്ഷനി
ക്കുനതനിനുമുള ചുമതല നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കസറയ് ഫുഡയ് കേമ്മേതീഷന
രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 

4. ഒഭാണലലലന പരഭാതനി പരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനലാം  :

കദശതീയ ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ  നനിയമത്തനില്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന  പ്രകേഭാരലാം  ആദലന്തെ
കേമ്പമ്പ്യൂടര്വത്കേരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുന മുറയയ് ഓണലലലന പരഭാതനി
പരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുലമനയ് കേരുതുന. 

(ബനി)  2013-ലല  ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കയ്
പുറലമ സലാംസഭാനതല ചേടങ്ങള തയ്യഭാറഭാക്കനി നനിയമ വകുപനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനയ്
സമര്പനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. 

(സനി)  13-10-2016-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  16/2016/ഭ.സനി.സ.വ  പ്രകേഭാരലാം
ജേനിലഭാതല  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  ഓഫതീസറുലട  ചുമതല  അഡതീഷണല്  ജേനിലഭാ  മജേനികസറനിനുലാം
കസറയ്  ഫുഡയ്  കേമ്മേതീഷന നനിലവനില് വരുനതുവലര  സലാംസഭാന ഉപകഭഭാക്തൃ  തര്ക്ക
പരനിഹഭാര  കേമ്മേതീഷനയ്  ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ  നനിയമത്തനിലന്റെ  സലാംസഭാനതല  നടപഭാക്കല്
വനിലയനിരുത്തുനതനിനുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുമുള  ചുമതല  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
ഇതുകൂടഭാലത  ഉകദലഭാഗസ സലാംവനിധഭാനത്തനില് മഭാറങ്ങള വരുത്തുന കേഭാരലലാം  ചേര്ച
ലചേയയ് തതീരുമഭാനനിക്കുനതഭാണയ്.

ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ നനിയമത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലുള മുനഗണനഭാ പടനികേ

302 (3147) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുള  മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില്
നനിനലാം  അര്ഹരഭായ  എത്ര  കപര്  ഒഴെനിവഭാക്കലപട്ടുലവനലാം  അവര്ക്കയ്  മുനഗണനഭാ
പടനികേ  പ്രകേഭാരമുള  കറഷന  കേഭാര്ഡയ്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനയ്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരലാം മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗങ്ങളുലട അന്തെനിമ പടനികേ എനയ്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലാം എനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ&ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  2011-ലല  ലസനസസയ്  പ്രകേഭാരമുള  3.34
കകേഭാടനി  ജേനങ്ങളനില്  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില്  നനിനള  52.63  ശതമഭാനവലാം  നഗര
പ്രകദശങ്ങളനിലല  39.5  ശതമഭാനവലാം  ഉളലപലട  1.54  കകേഭാടനി  ജേനങ്ങലളയഭാണയ്
മുനഗണനഭാ പടനികേയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതയ്. 

ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ നനിയമലാം, 2013  അനുശഭാസനിക്കുന രതീതനിയനില് തഭാലൂക്കയ് സലലപ്ലെെ
ആഫതീസയ്,  വനികലജേയ്  ആഫതീസയ്,  പഞഭായത്തയ്  ആഫതീസയ്,  കകേഭാര്പകറഷന/മുനനിസനിപഭാലനിറനി
എനനിവനിടങ്ങളനിലുലാം,  ലവബ്ലലസറനിലുലാം കേരടയ്  മുനഗണനഭാ  പടനികേ  സലാംബന്ധനിചയ്
ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  സസതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  പ്രസനിദലപടുത്തുകേയലാം,
ലഭലമഭായ ആകക്ഷപങ്ങളനിലുലാം പരഭാതനികേളനിലുലാം പഞഭായത്തയ് ലസക്രടറനി ലചേയര്മഭാനുലാം
കറഷനനിലാംഗയ്  ഇനലസകര്  കേണവതീനറുലാം  വനികലജേയ്  ആഫതീസര്,  സനി.ഡനി.എസയ്.
സൂപര്ലലവസര്  എനനിവര്  അലാംഗങ്ങളുമഭായള  കേമ്മേനിറനി  ഹനിയറനിലാംഗയ്  നടത്തനി
പരഭാതനികേളനികന്മേല് തതീര്പയ്  കേല്പനിചനിരുന.  ടനി  തതീരുമഭാനത്തനില് ആകക്ഷപമുളവര്
ജേനിലഭാ  കേളകര്  ലചേയര്മഭാനുലാം  ജേനിലഭാ  സലലപ്ലെെ  ആഫതീസര്  കേണവതീനറുലാം,  ജേനിലഭാ
പഞഭായത്തയ്  ലഡപമ്പ്യൂടനി  ഡയറകര്,  എ.ഡനി.സനി.  ജേനറല്,  ജേനിലഭാ  കസഭാഷലല്
ലവല്ലഫയര് ഓഫതീസര് എനനിവരടങ്ങുന അപതീല് കേമ്മേനിറനിക്കയ് പരഭാതനി സമര്പനിചയ്
പരഭാതനിക്കയ്  പരനിഹഭാരലാം ഉണഭാക്കുകേയലാം ലചേയനിരുന.  ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
റതീ-റഭാങനിലാംഗയ്  നടത്തനി  അന്തെനിമ  പടനികേ  തകദ്ദേശസസയലാം  ഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  നല്കേനി അന്തെനിമ പടനികേ തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള  വഴെനിയലാം  ഓഫതീസകേളനില്  കനരനിട്ടുലാം  അര്ഹര്/  അനര്ഹരുലട
പരഭാതനികേള ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.  ഇതനികന്മേല് അകനസഷണ റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭാകുന മുറയയ്
അനര്ഹലര ഒഴെനിവഭാക്കനി റതീ-റഭാങനിലാംഗയ് നടത്തുനതഭാണയ്. 

കറഷന വലഭാപഭാര രലാംഗലത്ത അഴെനിമതനി കുറയഭാന നടപടനി

303 (3148) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഷന വലഭാപഭാര രലാംഗലത്ത അഴെനിമതനി കുറയവഭാന സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന
നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാലണനയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കറഷന  വലഭാപഭാരനികേളക്കയ്  കേമ്മേതീഷന  കൂടനി  നല്കേഭാത്തതുലാം  സനിവനില്
സവപ്ലെെസയ്  വകുപയ്  ഉകദലഭാഗസരുലട  അഴെനിമതനിയലാം  മൂലമഭാണയ്  ഈ  രലാംഗലത്ത
അഴെനിമതനി വര്ദനിക്കുനതയ് എന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  അടനിയന്തെര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

287/2020
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(എ) കറഷന വലഭാപഭാര രലാംഗലത്ത അഴെനിമതനി കുറയനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കറഷന
മറനിചയ് വനില്പന, പൂഴനിവയയ് എനനിവ തടയനതനിനഭായനി ശക്തമഭായ ഒരു പരനികശഭാധനഭാ
സലാംവനിധഭാനലാം വകുപയ് തലത്തനില് നനിലവനിലുണയ്. വകുപനിലല ഉകദലഭാഗസര് മഭാത്രമഭായലാം, ലതീഗല്
ലമകടഭാളജേനി,  കപഭാലതീസയ്,  റവനമ്പ്യൂ എനതീ വകുപ്പുകേലള കൂടനി  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം
നനിരന്തെരലാം  പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയലാം നനിയമലലാംഘനലാം നടത്തുനവര്ലക്കതനിലര
കേര്ശനമഭായ  നനിയമനടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന.  കറഷനനിലാംഗയ്  ഇനലസകര്മഭാര്
അവരവരുലട  ഫര്ക്കയനിലല  എലഭാ  എ.ആര്.ഡനി.-കേളുലാം  മഭാസത്തനില്  ഒരു  തവണ
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുളതുലാം  ആയതയ്  തഭാലൂക്കയ്  സലലപ്ലെെ
ഓഫതീസര്മഭാര്  സൂപര്  ലചേക്കയ്  ലചേയ്യുകേയലാം  ലചേയ്യുനണയ്.  കൂടഭാലത  കറഷനനിലാംഗയ്
ഇനലസകര്മഭാര്  പ്രതനിവഭാരലാം  പത്തയ്  കേഭാര്ഡുകേലളങനിലുലാം  പരനികശഭാധനിചയ്  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കയ്
കറഷന  സഭാധനങ്ങള  കൃതലമഭായനി  ലഭനിക്കുനകണഭാലയനലാം  കറഷന വലഭാപഭാരനി  കേണക്കുകേള
കൃതലമഭായനി  സൂക്ഷനിക്കുനകണഭാലയനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന.  വതീഴ്ചവരുത്തുനവരുലട
കപരനില് കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുനണയ്.  കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ
നനിയമത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായ എനഡു-ടു-എനഡയ് കേമ്പമ്പ്യൂടലലറകസഷന നടപനിലഭാക്കുനകതഭാടുകൂടനി
കറഷന വനിതരണലാം പൂര്ണ്ണമഭായലാം സതഭാരലമഭാകുനതഭാണയ്.

(ബനി&സനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതുവനിതരണ രലാംഗത്തയ്
കേഭാതലഭായ മഭാറങ്ങളക്കയ് വഴെനിലതളനിച്ചുലകേഭാണയ് ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ നനിയമലാം 1-11-2016 മുതല്
സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതയ്  പൂര്ണ്ണമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനകതഭാടു
കൂടനി ലപഭാതുവനിതരണ രലാംഗലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമവലാം സതഭാരലവമഭാകുലാം.

മഭാകവലനി കഹഭാടലുകേള

304 (3149) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ മഭാസര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഭാകവലനി കഹഭാടലുകേള തുടങ്ങഭാന കപ്രരനിപനിച ഘടകേങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനികലക്കയ്  കവണനിവരുന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള  ഏതു  തരത്തനില്

കേലണത്തുനതനിനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബസയ്  സഭാനകേള,  ലറയനില്കവ  കസഷനുകേള,  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല്

കകേഭാകളജുകേള,  കേഭാരലഭാലയങ്ങള  എനനിവനിടങ്ങളനിലല  കേലഭാന്റെതീനുകേള  ഏലറടുത്തയ്

നടത്തുവഭാന സനിവനില് സവപ്ലെെസയ് കകേഭാര്പകറഷന തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ എനറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  ജേനങ്ങളക്കയ്,  പ്രകതലകേനിചയ്  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്
കുറഞ്ഞ  ലചേലവനില്  ഭക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേലയന  ലക്ഷലമഭാണയ്  മഭാകവലനി  കഹഭാടലുകേള
തുടങ്ങഭാന കപ്രരനിപനിച ഘടകേലാം.  ടനി സലാംവനിധഭാനലാം ഇകപഭാള നനിലവനിലനില. 

(ബനി)  സസകേഭാരല  കഹഭാടലുകേലള  ലതരലഞ്ഞടുത്തയ്  അവര്ക്കയ്  സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില് സഭാധനങ്ങള എത്തനിചഭാണയ് ടനി കഹഭാടലുകേള പ്രവര്ത്തനിപനിചനിരനിക്കുനതയ്.
ലതഭാഴെനിലഭാളനി നനിയമനത്തനില് സര്ക്കഭാര് ഇടലപടനിരുനനില. 

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില. 

തുടര് ചേനികേനിതയനിലഭായ അലാംഗങ്ങളുള കുടുലാംബങ്ങലള ബനി.പനി.എല്.
വനിഭഭാഗത്തനില് ഉളലപടുത്തഭാന നടപടനി

305 (3150) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജേകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

എ.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടതുലാം  എനഭാല്  ഗുരുതരമഭായ  കരഭാഗങ്ങളഭാല്
തുടര് ചേനികേനിതയനിലുമഭായ അലാംഗങ്ങളുള കുടുലാംബങ്ങലള ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്
ഉളലപടുത്തനി ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ഉളലപലട നല്കേഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

എ.എ.ലലവ.  കേഭാര്ഡുകേളക്കയ്  35  കേനി.ഗഭാലാം  ഭക്ഷലധഭാനലവലാം  മുനഗണനഭാ
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  ആലളഭാനനിനയ്  5  കേനി.ഗഭാലാം  ഭക്ഷലധഭാനലവലാം,  മുനഗണകനതര കസറയ്
സബ്സനിഡനി വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ് ആലളഭാനനിനയ് 2 രൂപ നനിരക്കനില് 2 കേനി.ഗഭാലാം അരനിയലാം
കശഷനിക്കുന  അളവനിലന  തുലലമഭായനി  വതീതനിചയ്  മുനഗണകനതര  വനിഭഭാഗകേഭാര്ക്കയ്  നല്കേനി
വരുന.  കേഭാനസര്,  ഡയഭാലനിസനിസയ്  ലചേകയ്യണ വൃക്ക കരഭാഗനികേള തുടങ്ങനിയ മഭാരകേ
കരഭാഗങ്ങളുള വലക്തനികേള ഉളലപടുന കേഭാര്ഡുകേളനില് ഒഴെനിവഭാക്കല് മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില്
ഉളലപട്ടുവരനികേയഭാലണങനില്  മഭാത്രമഭാണയ്  മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില്നനിനയ്  ഒഴെനിവഭാക്കുനതയ്.
എനഭാല്  ഇത്തരത്തനിലുള  കേഭാര്ഡുകേളനില്  ചേനികേനിതഭാര്തമുള  കസറയ്  പ്രകയഭാറനിറനി
എന സതീല് ലചേയയ് നല്കുവഭാനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

മഭാകവലനി കസഭാറുകേളനില് അവശലസഭാധനങ്ങള കസഭാക്കയ് ലചേയ്യുനതനിനയ് നടപടനി

306 (3151) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനികസഭാറുകേളനില്  കൂടുതല്  അവശലസഭാധനങ്ങള  കസഭാക്കയ്  ലചേയയ്
വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് ഈ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചലതനയ്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനിമണ്ഡലത്തനിലല  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം
മഭാകവലനി കസഭാറുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാലയനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മഭാകവലനി കസഭാറുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ഇലഭാത്ത ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്
അവയലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സല ദഇൗര്ലഭലമുള മഭാകവലനി കസഭാറുകേളനില് കൂടുതല് സലസഇൗകേരലലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  ആവശലഭാനുസരണലാം  സഭാധനങ്ങള  എത്തനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  സലലപ്ലെെകകേഭായലട  വഭാഹനങ്ങള  ലഭലമലഭാത്ത  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്
സസകേഭാരല  വഭാഹനങ്ങള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയലാം  അവശലസഭാധനങ്ങള  വനില്പനശഭാലകേളനില്
എത്തനിക്കുന.  കൂടഭാലത ആവശലമഭായ സന്ദര്ഭങ്ങളനില് ഒരു ഡനികപഭായനില്നനിനലാം മറയ്
ഡനികപഭാകേളനികലയയ് സഭാധനങ്ങള എത്തനിച്ചുലകേഭാടുക്കുവഭാനുള സഇൗകേരലവലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
സബ്സനിഡനി സഭാധനങ്ങളുലട കസഭാക്കയ് ആവശലത്തനിനയ് എലഭാ വനില്പന ശഭാലകേളനിലുലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം  അവയലട  ദുരുപകയഭാഗലാം  തടയനതനിനുലാം  വനിജേനിലനസയ്  ഓഫതീസറുലട
കനതൃതസത്തനില്  വനിജേനിലനസയ്  സ്കസഭാഡുകേളുലാം,  ഇകന്റെണല്  ഓഡനിറയ്  വനിഭഭാഗവലാം  ജൂനനിയര്
മഭാകനജേര്മഭാരുലാം  (മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്  &  ഇനലസക്ഷന)  വനില്പന ശഭാലകേളനില് പരനികശഭാധന
നടത്തുന.

(ബനി)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം
മഭാകവലനി കസഭാറുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്. 

(സനി)  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  ഇലഭാത്ത  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ്  പദതനിയണയ്.  ഇതനിനഭായനി  ബന്ധലപട  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുമഭായനി
കചേര്നയ് ഊര്ജനിത ശമങ്ങള നടത്തനിവരുന.

കറഷന ഉറപഭാക്കുവഭാന പദതനി

307 (3152) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജേയദഭാസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിനയ്  അര്ഹതലപട  കറഷന  വനിഹനിതലാം  കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനയ്
കനടനിലയടുക്കുനതനിനയ് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുളലതനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിലപഭാടയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത നനിലപഭാടയ്  മറനികേടക്കുനതനിനഭായനി  കകേരളലാം സസതീകേരനിച നടപടനി
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനില്  കറഷന  കേനിടനിയനിരുനവര്ക്കയ്  തുടര്നലാം  കറഷന  ഉറപഭാക്കുവഭാനുളള
കേര്മ്മേപദതനികേള എലന്തെലഭാമഭാലണനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തനിനയ് അനുവദനിചനിട്ടുള ഭക്ഷല

ധഭാനലങ്ങളുലട  അളവയ്,  അധനികേ  വനിഹനിതലാം  (അഡ്കഹഭാക്കയ്)  ഉളലപലട  കേഴെനിഞ്ഞ

സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട

അളവനികനക്കഭാള കുറവഭായതനിനഭാല്,  ഒരു ഭക്ഷല കേമ്മേനി സലാംസഭാനലമന നനിലയനില്,

ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തനിനയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള ലലടഡയ് ഓവര്

വനിഹനിതലാം  വര്ദനിപനിക്കണലമനയ്  കകേന്ദ്രകത്തഭാടയ്  നനിരന്തെരലാം  അഭലര്തനിചനിരുന.

അനുവദനിക്കുന  കനഭാര്മല്  വനിഹനിതവലാം  അധനികേവനിഹനിതവലാം(അഡ്കഹഭാകേയ്)

ഉളപലടയള മുഴുവന ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലാം പുര്ണ്ണമഭായലാം വനിലടടുത്തയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന

സലാംസഭാനലമന നനിലയനില്,  ലമഭാത്ത ഉപകഭഭാഗത്തനിലന്റെ  ശരഭാശരനിക്കയ്  അനുസൃതമഭായനി

ലലടഡയ്  ഓവര്  അകലഭാടയ്ലമന്റെയ്  കേണക്കഭാക്കഭാതനിരനിക്കുനതയ് ഒരു  ഉപകഭഭാക്തൃ

സലാംസഭാനലമന  നനിലയനില്  ലപഭാതുവനിതരണ  രലാംഗത്തയ്  കകേരളത്തനിലന്റെ

തഭാല്പരലങ്ങലള  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുലമനലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന  ജേനസലാംഖല,

അനലസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ആധനികേലലാം,  ഓണലാം,  റലാംസഭാന,  ക്രനിസ്തുമസയ്

എനതീ ഉതവ കേഭാലയളവകേളനിലല കൂടനിയ ഭക്ഷലധഭാനല ആവശലകേത എനനിവകേള

പരനിഗണനിചയ്,  ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  ലഭലമഭാകുന

ഭക്ഷലധഭാനലത്തനിലന്റെ  അളവയ്  പുനര്നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതനിനുലാം  സലാംസഭാനലത്ത  മുഴുവന

ആളുകേളക്കുലാം  കറഷന  നല്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  ഭക്ഷലധഭാനലലാം  നല്കുനതനിനയ്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കണലമനലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികലയയ്  ആവശലലപടുകേയലാം  ബഹുമഭാനലപട

ഭക്ഷലവകുപ്പുമനനി  തലത്തനിലുലാം  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി  തലത്തനിലുലാം  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരുമഭായനി ടനി വനിഷയത്തനില് കനരനിടയ് കൂടനിക്കഭാഴ്ചകേള നടത്തുകേയലാം ലചേയനിരുന. 

(ബനി&സനി)  ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കകേരളത്തനിനനുവദനിചനിട്ടുള  ലലടഡയ്

ഓവര് വനിഹനിതത്തനിലന്റെ അളവയ് വര്ദനിപനിക്കണലമന കകേരളത്തനിലന്റെ നനിരന്തെരമുള

അകപക്ഷകേളക്കയ് മറുപടനിയഭായനി 2010-11 മുതല് 2012-13 വലരയള കേഭാലയളവനിലല

സലാംസഭാനലത്ത  കറഷന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട  ഉപകഭഭാഗത്തനിലന്റെ  വഭാര്ഷനികേ  ശരഭാശരനിക്കയ്

അനുസൃതമഭായഭാണയ് ലലടഡയ് ഓവര് വനിഹനിതലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളലതനലാം,  ഇതനില്

ബനി.പനി.എല്.  അധനികേ വനിഹനിതത്തനിലന്റെ ഉപകഭഭാഗലാം പരനിഗണനിചനിടനിലലനലാം  2000-ലല

ജേനസലാംഖല  ആസദമഭാക്കനിയഭാണയ്  പ്രഭാരലാംഭദശയനില്  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനിനുള

വനിഹനിതലാം  നനിശ്ചയനിചനിരുനലതനലാം  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനികലയയ്  പനിനതീടയ്

കൂടനികചര്ക്കലപട  കുടുലാംബങ്ങളക്കുകൂടനി  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  ലഭലമഭാകുനതനിനഭാണയ്
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ബനി.പനി.എല്. അധനികേ വനിഹനിതലാം നല്കേനിയനിരുനലതനലാം ആയതനിനഭാലഭാണയ് ലലടഡയ്

ഓവര്  വനിഹനിതലാം  കേണക്കഭാക്കനിയകപഭാള  ബനി.പനി.എല്.  അധനികേ  വനിഹനിതലാം

പരനിഗണനിക്കഭാതനിരുനലതനലാം എലഭാ സലാംസഭാനങ്ങളക്കുലാം ഇകത രതീതനി തലനയഭാണയ്

അവലലാംബനിചനിരനിക്കുനലതനലാം  ഇതനില്  മഭാറലാം  വരുത്തഭാനഭാകേനിലലനമഭാണയ്  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാര്  അറനിയനിചനിട്ടുളതയ്.   എനഭാല്  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  അധനികേ  ഭക്ഷലധഭാനല

വനിഹനിതലാം  ആവശലമുലണങനില്  ആയതയ്  ഒ.എലാം.എസയ്.എസയ്.  നനിരക്കനില്  നല്കുന

കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാലണനയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  എ.എ.ലലവ.  ഉളലപലടയള മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ് അനുവദനിച
കറഷന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  നനിലവനില്  സഇൗജേനലമഭായനി  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത  ലഭലമഭായ
ലലടഡയ്  ഓവര് വനിഹനിതലാം,  മുനഗണകനതര  (കനഭാണ പ്രകയഭാരനിറനി)  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്
നല്കേനിവരുനണയ്.

കകേന്ദ്ര വനിഹനിത ഭക്ഷലധഭാനലലാം

308 (3153) ശതീ  .    ലകേ  .    ലജേ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുവനിതരണ ശലാംഖല വഴെനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനയ് ആവശലമഭായ
ഭക്ഷല ധഭാനലലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിനയ് ലഭനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  പ്രതനിമഭാസലാം  വനിതരണത്തനിനയ്  ആവശലമുള  അരനിയലടയലാം  കകേന്ദ്ര
വനിഹനിതമഭായനി ലഭനിക്കുന അരനിയലടയലാം അളവയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  യ.പനി.എ.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  കകേന്ദ്രലാം  അനുവദനിച  അരനിയലട  അളവയ്

എത്രയഭായനിരുനലവനലാം ആയതയ് കൃതലമഭായനി ലഭനിചനിരുകനഭാലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇകപഭാഴെലത്ത കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഇതനില് എലന്തെങനിലുലാം പ്രകതലകേ കുറവയ്

വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തനിനയ് അനുവദനിചനിട്ടുള ഭക്ഷല

ധഭാനലങ്ങളുലട  അളവയ്,  അധനികേ  വനിഹനിതലാം  (അഡ്കഹഭാക്കയ്)  ഉളലപലട  കേഴെനിഞ്ഞ

സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട

അളവനികനക്കഭാള രണ്ടു ലക്ഷലാം ലമടനികേയ് ടണ കുറവഭാണയ്. 14.25 ലക്ഷലാം ലമടനികേയ് ടണ

ആണയ് ഇകപഭാള ലഭനിക്കുനതയ്. 
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(ബനി) 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് സലാംസഭാനത്തനിനയ് അധനികേ വനിഹനിതമുളലപലട
ലഭലമഭായനിലക്കഭാണനിരുന അരനിയലട പ്രതനിമഭാസ അളവയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

(  അളവയ് ലമടനികേയ് ടണ്ണനില്  )
കനഭാര്മല് വനിഹനിതലാം 83477

അഡ്കഹഭാകേയ് (അധനികേ വനിഹനിതലാം) 22540

ആലകേ 106017

ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  നനിലവനില് ലഭലമഭാകുന അരനിയലട  പ്രതനിമഭാസ
അളവയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

(  അളവയ് ലമടനികേയ് ടണ്ണനില്  )
മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗലാം 68880.668

ലലടഡയ് ഓവര് വനിഹനിതലാം 26835.124

ആലകേ 95715.792

(സനി) യ.പനി.എ. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് കകേന്ദ്രലാം അനുവദനിചനിരുന അരനിയലട
പ്രതനിമഭാസ  അളവയ്  ചുവലട  കചേര്ക്കുന.   എനഭാല്  ആ  കേഭാലഘടത്തനില്
സലാംസഭാനത്തയ് കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം 2013 നടപനിലഭാക്കനിയനിരുനനില. 

(  അളവയ് ലമടനികേയ് ടണ്ണനില്  )
കനഭാര്മല് 83477

അഡ്കഹഭാകേയ് (അധനികേ വനിഹനിതലാം) 22540

ആലകേ 106017

(ഡനി) 5-7-2013  മുതല് പ്രഭാബലലലാം നല്കേനിലക്കഭാണയ്  10-9-2013-ലല  29-ാം

നമ്പര്  ഗവണലമന്റെയ്  ഓഫയ്  ഇന്തെല  അസഭാധഭാരണ  ഗസറനിലൂലട  വനിജഭാപനലാം

ലചേയ്യലപട കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തനിനയ് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള

ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളഭാണയ് ടനി നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കനിയതനിലൂലട സലാംസഭാനത്തനിനയ് ഇകപഭാള

ലഭലമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുനതയ്. 2016 നവലാംബറനിലഭാണയ് ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം സലാംസഭാനത്തയ്

നടപനിലഭാക്കനിയതയ്.  ടനി  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള  ഭക്ഷലധഭാനല

വനിഹനിതലാം,  അധനികേ  വനിഹനിതലാം  (അഡ്കഹഭാകേയ്)  ഉളലപലട  കേഴെനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷങ്ങളനില്  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട  അളവനികനക്കഭാള

കുറവഭാണയ്.
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കചേലക്കര പഴെയന്നൂര് പഞഭായത്തനില് മഭാകവലനി കസഭാര്

309 (3154) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജേനിലയനില്  കചേലക്കര  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  പഴെയന്നൂര്
പഞഭായത്തനില്  എളനഭാടയ്  ആസഭാനമഭായനി  മഭാകവലനികസഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള
നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാലണനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പഴെയന്നൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തയ് വഭാടകേ രഹനിതമഭായനി ലകേടനിടവലാം മതനിയഭായ
ലഡകപഭാസനിറയ്  തുകേയലാം  നല്കേഭാലാം  എനയ്  തതീരുമഭാനലമടുത്തയ്  അറനിയനിചനിട്ടുലാം  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടുനതയ് എന്തുലകേഭാണഭാലണനയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചയ് മഭാകവലനികസഭാര് എനകത്തയയ് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
കേഴെനിയലമനഭാണയ്  സനിവനില്  സവപ്ലെെസയ്  കകേഭാര്പകറഷന  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതയ്;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) തൃശ്ശൂര്  ജേനിലയനില്  കചേലക്കര  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  പഴെയന്നൂര്
പഞഭായത്തനില്  എളനഭാടയ്  ആസഭാനമഭായനി  ഒരു  സൂപര്  മഭാര്ക്കറയ്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  സൂപര് മഭാര്ക്കറനിലന്റെ ഫര്ണനിഷനിലാംഗയ് കജേഭാലനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.
ആയതയ് പൂര്ത്തനിയഭാകുന മുറയയ് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണയ്.

രണ്ടു രൂപ നനിരക്കനില് അരനി

310 (3155) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രണ്ടു  രൂപ  നനിരക്കനിൽ  അരനി  നൽകേഭാനുളളവരുലട  പടനികേയനിൽനനിനയ്
ദരനിദ്രർ പുറത്തഭാവകേയലാം പകത്തക്കർവലര ഭൂമനിയലാം മറയ് സഭാമ്പത്തനികേ സഇൗകേരലങ്ങളുലാം
ഉളളവർ പടനികേയനിൽ ഇടലാം കനടനിയതുലാം ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മുൻഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിൽലപട  എത്ര  കപർക്കയ്  സഇൗജേനല  ധഭാനലലാം
നല്കുനലണനലാം  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനിൽ  ഒകരക്കറനിൽ  കൂടുതൽ  ഭൂമനി  ഉളളവലര  ഉൾലപടുത്തഭാൻ
തതീരുമഭാനനിച സഭാഹചേരലത്തനിൽ പരമഭാവധനി എത്ര ഏക്കർ ഭൂമനി ഉളളവർ പടനികേയനിൽ
ഉൾലപടനിട്ടുലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  രണ്ടു രൂപ നനിരക്കനിൽ  അരനിനൽകുനതനിനുളള മഭാനദണ്ഡങ്ങൾ എലന്തെലഭാമഭാണയ്;
ഇതുസലാംബന്ധനിച ഉത്തരവകേളുലട പകേർപ്പുകേൾ നല്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  അര്ഹതഭാപടനികേ  തയ്യഭാറഭാക്കുവഭാൻ  ചുമതലലപടുത്തനിയ  സഭാപനങ്ങൾ

ഏലതലഭാമഭാലണനലാം  അവസഭാനമഭായനി  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  പടനികേയലട  വനിവരങ്ങളുലാം

നല്കുകമഭാ;

(ഇ)  പുതനിയ കറഷൻ  കേഭാർഡുകേളുലട  അചടനി  കേരഭാർ  ഏതയ്  ഏജേൻസനിക്കഭാണയ്

നലനിയനിട്ടുളളലതനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) അര്ഹതലപടവര്  ഒഴെനിവഭായതഭായനിട്ടുള  ആകക്ഷപങ്ങള  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരനികേയഭാണയ്.  മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില്  1,54,80,040  കപര്ക്കയ്  സഇൗജേനലമഭായനി
ധഭാനലലാം നല്കുനണയ്.  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില് ഒകരക്കറനില് അധനികേലാം ഭൂമനിയണയ് എന
കേഭാരണത്തഭാല്  മഭാത്രലാം  ഒഴെനിവഭാക്കലപടവലര  കൂടനി  സബ്സനിഡനി  വനിഭഭാഗത്തനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  അതനില് ഭൂമനിയലട പരമഭാവധനി പരനിധനി നനിശ്ചയനിചനിടനില.

(സനി) 12-4-2017-ലല സ.ഉ(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  116/2017/ഭ.സനി.സ.വ. 21-12-2016-ലല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  352/2016/ഭ.സനി.സ.വ.  എനതീ ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം രണയ്
രൂപ  നനിരക്കനില്  അരനി  നല്കുനതനിനുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങല്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.
ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പ്പുകേള   യഥഭാക്രമലാം  അനുബന്ധലാം  1,  അനുബന്ധലാം-2  ആയനി
ഉളടക്കലാം ലചേയനിരനിക്കുന*.

(ഡനി)  കദശതീയ ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ നനിയമലാം,  2013  പ്രകേഭാരമുള മുനഗണനഭാ പടനികേ
തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുള  സഭാകങതനികേ  ചുമതല  നഭാഷണല്  ഇനകഫഭാര്മഭാറനികയ്  ലസന്റെറനിനഭാണയ്
നല്കേനിയനിട്ടുളതയ്. പടനികേയലട വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി ഉളടക്കലാം ലചേയനിരനിക്കുന*.

(ഇ)  ഉളകപജുകേളുലട  അചടനി  കകേരള ബുക്കയ്സയ്  ആന്റെയ്  പബനികക്കഷനസനിനുലാം
പുറലാം ചേടയലട അചടനി സനി.ഡനിറനിനുമഭാണയ് നല്കേനിയനിട്ടുളതയ്.

കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില് പുതനിയ മഭാകവലനി കസഭാറുകേള

311 (3156) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജേഭാണ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സവപ്ലെെകകേഭാ  വനില്പനശഭാലകേളനിലഭാത്ത  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്
മഭാകവലനി കസഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  വപമറലാം,  ലനലനിമറലാം  എനതീ  സലങ്ങളനില്
പുതനിയ മഭാകവലനി കസഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ് പ്രകപഭാസലുകേള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങനില് എന്തെയ് നടപടനിയഭാണയ് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുനതയ് എനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  സസതീകേരനിക്കുനണയ്.  സവപ്ലെെകക്കഭാ  വനില്പനശഭാലകേളനിലഭാത്ത  31  ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം പുതനിയ മഭാകവലനി കസഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ് പദതനിയണയ്.

(ബനി) ഉണയ്.

(സനി)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിലല വപമറത്തയ്  മഭാകവലനി  കസഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുനതയ്
സലാംബന്ധനിച സഭാധലതഭാ പഠന റനികപഭാര്ടയ് പ്രകേഭാരലാം , പ്രതനിമഭാസ വനിറ്റുവരവയ് 3,50,000
രൂപയനില് കൂടുതല് ലഭനിക്കുവഭാന സഭാധലതയനിലഭാത്തതനിനഭാലുലാം ലതഭാടടുത്തുള അടനിവഭാടയ് സൂപര്
മഭാര്ക്കറനിലന്റെ വനിറ്റുവരവനിനയ് കൂറവണഭാകേഭാന സഭാധലതയളതനിനഭാലുലാം പുതനിയ മഭാകവലനി
കസഭാര് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള തുടര് നടപടനികേള നനിറുത്തനിവചനിരനിക്കുന. 

കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിലല കേവളങ്ങഭാടയ്  പഞഭായത്തനിലല ലനലനിമറത്തയ് നനിലവനില്
മഭാകവലനി കസഭാര് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്. നനിലവനിലല മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചയ് രണഭാമലതഭാരു
മഭാകവലനി  കസഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ്  ആജേതീവനഭാന്തെ  വഭാടകേരഹനിത  ലകേടനിടവലാം,  1
ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  പ്രസസ്തുത  പഞഭായത്തയ്  ലഭലമഭാക്കനിയഭാല്  ഈ  വനിഷയത്തനില്
തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.

കദവനികുളലാം നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില് മഭാകവലനി കസഭാറുകേള

312 (3157) ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില്  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  ഇലഭാത്ത
പഞഭായത്തുകേളനില്  മഭാകവലനികസഭാര്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയനയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  ആയതനിലന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏലതലഭാമഭാലയനയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇലലങനില് ആരലാംഭനിക്കഭാന  ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില്  മഭാകവലനി  കസഭാര്  ഇലഭാതനിരുന
മറയൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  പുതനിയ  മഭാകവലനി  കസഭാര്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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(ബനി) 5 വര്ഷ വഭാടകേ രഹനിത ലകേടനിടവലാം ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയലാം പുതനിയ മഭാകവലനി കസഭാര്
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ആഗഹനിക്കുന ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള ലഭലമഭാകക്കണതഭാണയ്.

(സനി)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  മഭാകവലനി  കസഭാര്  നനിലവനിലനിലഭാത്ത മറയ്
പഞഭായത്തുകേളനില്  മഭാകവലനി  കസഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.

ബലാംഗഭാളനില്നനിനള അരനി ഇറക്കുമതനി

313 (3158) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :

ശതീ  .   അനൂപയ് കജേക്കബയ് :

ശതീ  .   കറഭാജേനി എലാം  .   കജേഭാണ :

ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അരനിവനില നനിയനനിക്കുവഭാന ബലാംഗഭാളനില്നനിനലാം സര്ക്കഭാര് കനരനിടയ് അരനി
ഇറക്കുലാം എന പ്രഖലഭാപനലാം പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കനരനിടല  അരനി  ഇറക്കുമതനി  ലചേയലതങനില്,  ഏതയ്  ഏജേനസനി
വഴെനിയഭാലണനയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  സനിവനില് സവപ്ലെെസയ് കകേഭാര്പകറഷന കേരനിമ്പടനികേയനില് ഉളലപടുത്തനിയ
ഹഫ്സഭാര്  കടഡനിലാംഗയ്  എന  കേമ്പനനിയനില്നനിനയ്  'സവര്ണ്ണ'അരനി  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില്  എത്ര  കേസനിന്റെല്  അരനി  പ്രസ്തുത  സഭാപനത്തനില്നനിനലാം  വഭാങ്ങനി  എനയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) അരനി വനില നനിയനനിക്കുവഭാന ബലാംഗഭാളനില്നനിനലാം കനരനികടഭാ മറ്റു
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലടകയഭാ സവപ്ലെെകകേഭാ അരനി ഇറക്കുമതനി ലചേയനിടനില.

(സനി)  കകേരള കസറയ് സനിവനില് സവപ്ലെെസയ് കകേഭാര്പകറഷന,  ഹഫ്സര് കടഡനിലാംഗയ്
കേമ്പനനിലയ കേരനിമ്പടനികേയനില് ഉളലപടുത്തുകേകയഭാ അവരനില്നനിനലാം സവര്ണ്ണ അരനി
വഭാങ്ങുകേകയഭാ ലചേയനിടനില.

ആലത്തൂര് തഭാലൂക്കനിലല കറഷന കേഭാര്ഡുകേള

314 (3159) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര് തഭാലൂക്കനില് എത്ര കറഷന കേടകേളഭാണയ്  നനിലവനിലുളലതനയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഓകരഭാ  കറഷന  കേടയനികലക്കുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുള  പുതനിയ  കറഷന

കേഭാര്ഡുകേളുലട എണ്ണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ആലത്തൂര് തഭാലൂക്കനില് പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡുകേളുലട വനിതരണലാം എനയ്

പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴെനിയലമനയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആലത്തൂര് തഭാലൂക്കനില് 167 കറഷന കേടകേളഭാണയ് നനിലവനിലുളതയ്.

(ബനി) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) കമയയ് മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴെനിയലാം എനയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ലപഭാതുവനിതരണ വകുപനില് കൂടുതല് തസനികേകേള

315 (3160) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുവനിതരണ  വകുപനില്  കൂടുതല്  തസനികേകേള  അനുവദനിക്കഭാലത,

വഭാതനില്പടനി  വനിതരണലാം  വര്ക്കനിലാംഗയ്  അകറഞയ്ലമന്റെയ്  വലവസയനില്  നടത്തുകമ്പഭാൾ

ജേതീവനക്കഭാര്ക്കയ് ഉണഭാകുന ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  വര്ക്കനിലാംഗയ്  അകറഞയ്ലമന്റെയ്  വലവസയനില്  ജേതീവനക്കഭാലര

നനിയമനിക്കുകമ്പഭാള  ജേതീവനക്കഭാരുലട  ക്ഷഭാമലാംമൂലലാം  തഭാലൂക്കയ്  സവപ്ലെെ  ഓഫതീസകേളുലട

പ്രവര്ത്തനലാം തടസലപടുന സഭാഹചേരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇതയ് പരനിഹരനിക്കുവഭാന കൂടുതല് തസനികേകേള ലപഭാതുവനിതരണ വകുപനില്

അനുവദനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വഭാതനില്പടനി  വനിതരണലാം അടനിയന്തെരമഭായനി  നടപഭാക്കുനതനിനുള

തഭാല്ക്കഭാലനികേ ക്രമതീകേരണലാം എന നനിലയഭാണയ്  ലകേഭാലലാം  ജേനിലയനില് ജേതീവനക്കഭാലര

വര്ക്കനിലാംഗയ്  അകറഞയ്ലമന്റെനില്  നനിയമനിചതയ്.   ഇതുമൂലലാം  ഫതീല്ഡയ്  പരനികശഭാധനകേള

മുതലഭായവയയ് തഭാമസലാം കനരനിടുലമനയ് മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി) ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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കേഇൗണസനില് കഫഭാര് ഫുഡയ് റനിസര്ചയ് ആന്റെയ് ലഡവലപ്ലമന്റെയ്

316 (3161) ശതീ  .   മുലക്കര രത്നഭാകേരന :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജേയന :
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജേന :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഭക്ഷല വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള കേഇൗണസനില് കഫഭാര് ഫുഡയ് റനിസര്ചയ് ആന്റെയ്
ലഡവലപ്ലമന്റെയ് എന സഭാപനത്തനില് ആലകേ എത്ര ജേതീവനക്കഭാര് കജേഭാലനി ലചേയ്യുനലണനലാം
സനിരലാം, തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജേതീവനക്കഭാര് എനനിവരുലട എണ്ണലാം എത്രലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സഭാപനത്തനിലന്റെ  ഗകവണനിലാംഗയ്  കബഭാഡനിയലാം  എകനികേമ്പ്യൂടതീവയ്  കേമ്മേനിറനിയലാം
പുനനഃസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില് അതനിനയ്  കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുനതനിനുള
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) ഭക്ഷല വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള കേഇൗണസനില് കഫഭാര് ഫുഡയ് റനിസര്ചയ് ആന്റെയ്

ലഡവലപ്ലമന്റെയ് എന സഭാപനത്തനില് ആലകേ  29  ജേതീവനക്കഭാര് വനിവനിധ തസനികേകേളനിലഭായനി
കജേഭാലനി  ലചേയ്യുന.  ഇവരനില് ഒരഭാള  (ചേതീഫയ് അനലനിസയ്)  സനിരലാം ജേതീവനക്കഭാരനിയലാം
20  കപര്  കേരഭാര്  ജേതീവനക്കഭാരുലാം  7  കപര്  ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനിലുളവരുലാം
ഒരഭാള  സവപ്ലെെകകേഭായനില്നനിനയ്  വര്ക്കനിലാംഗയ്  അകറഞയ്ലമന്റെനില്  കജേഭാലനി  ലചേയ്യുന
ആളുമഭാണയ്.

(ബനി) ഗകവണനിലാംഗയ് കബഭാഡനിയലാം എകനികേമ്പ്യൂടതീവയ് കേമ്മേനിറനിയലാം പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സവപ്ലെെകകേഭായലട മഭാര്ക്കറയ് ഇടലപടല് പ്രവര്ത്തനങ്ങള

317 (3162) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജേയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  അവശലസഭാധനങ്ങളുലട  വനിലനനിലവഭാരലാം  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തുനതനിനയ്
സലാംസഭാന സനിവനില് സവപ്ലെെസയ് കകേഭാര്പകറഷന എലന്തെലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്
നടത്തുനലതനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ വനിഷ-ഈസര് ഉതവ സതീസണനില് ഇതനിനഭായനി സവപ്ലെെകകേഭാ
പ്രകതലകേ വനില്പനശഭാലകേള ആരലാംഭനിചനിരുകനഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(സനി)  സവപ്ലെെകകേഭായലട  ലമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേള  വഴെനി  ജേതീവന  രക്ഷഭാ  മരുനകേള
നലഭായവനിലയയ് ലഭലമഭാക്കുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  സവപ്ലെെകകേഭാ  നടപനിലഭാക്കനിവരുന മഭാര്ക്കറയ്  ഇന്റെര്ലവനഷന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുലട  വനിലവര്ദനവനിലന  കനരനിടഭാന  ശക്തമഭായ
വനിപണനിയനിടലപടല്  പദതനി  സനിവനില്  സവപ്ലെെസയ്  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപഭാക്കനിവരുന.  ലപഭാതുവനിപണനിയനിലല  അവശലവസ്തുക്കളുലട
വനിലവര്ദനവയ് നനിയനനിക്കഭാനുലാം അവശലവസ്തുക്കള കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനതനിനുമഭായനി  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  13  ഇനലാം  അവശലസഭാധനങ്ങളക്കയ്
പുറകമ  ഒ.എലാം.എസയ്.എസയ്.  പുഴുക്കലരനി,  പചരനി,  ആന്ധ്ര  ഇതര  അരനി  എനനിവ
വനില്പനശഭാലകേള വഴെനി വനിതരണലാം ലചേയവരുന.  സബ്സനിഡനിയനില് വനില്ക്കുന ഉല്പനങ്ങള
ഉളലപലട 28 ഇനലാം അവശല ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ലപഭാതുവനിപണനികയക്കഭാള  10 മുതല്
20  ശതമഭാനലാം വലര വനിലകുറചയ്  ഫ്രതീലസയനില് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് ലപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്
ആവശലമഭായ അളവനില് ലഭലമഭാക്കനിവരുന.  ഇതയ് കൂടഭാലത ചേഭായലപഭാടനി, മലനിലപഭാടനി,
മുളകേയ് ലപഭാടനി, ലവളനിലചണ്ണ, പുളനി, ഏലലാം, മഞ്ഞളലപഭാടനി, ഉപയ് എനതീ ഉല്പനങ്ങള
സവപ്ലെെകകേഭായലട  സസന്തെലാം  ബഭാനഡഭായ  'ശബരനി'  ബഭാനഡനില്  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനയകശഷലാം  ലപഭാതുവനിപണനി  വനിലകയക്കഭാള  ഏകേകദശലാം  20  മുതല്  30
ശതമഭാനലാം  വനിലക്കുറവനില്  വനിറ്റുവരുന.   ഇതനിനുപുറകമ  മറയ്  അവശലസഭാധനങ്ങളുലാം
എഫയ്.എലാം.സനി.ജേനി.  ഉല്പനങ്ങളുലാം എലാം.ആര്.പനി./മഭാര്ക്കറയ് വനിലകയക്കഭാള  5  മുതല്
30% വലര വനിലക്കുറവനില് ലപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ് ലഭലമഭാക്കനിവരുന. കൂടഭാലത അരനിയലട ലഭലത
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം  വനില  വര്ദനവയ്  തടയനതനിനുമഭായനി  വനിവനിധ  ജേനിലകേളനില്
അരനിക്കട  ലഫയറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം,  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുലാം  കനഭാണ  സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനിലുമഭായനി എലഭാത്തരലാം അരനിയനിനങ്ങളുലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുനമുണയ്.

(ബനി) ലപഭാതുവനിപണനിയനിലല വനില വര്ദനവയ് തടയനതനിനഭായനി വനിഷ-ഈസര്
സതീസണനില് സവപ്ലെെകകേഭായലട എലഭാ സൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലാം വഹപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലാം
പതീപനിളസയ്  ബസഭാറുകേളുലാം  പ്രകതലകേ  ലഫയറുകേളഭായനി  പ്രവര്ത്തനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ  സതീസണനില്
ആവശലമുള ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലാം മറ്റുലാം  ഈ ലഫയറുകേളനില്കൂടനി  ലഭലമഭാക്കനി.   വനിഷ,
ഈസര് സതീസണ കേണക്കനിലലടുത്തയ് 9-4-2017 ഞഭായറഭാഴ്ചയലാം അവധനി ദനിവസമഭായ
13-4-2017-ലുലാം  (ലപസഹ വലഭാഴെഭാഴ്ച)  മഭാകവലനി കസഭാറുകേള ഉളലപലടയള സവപ്ലെെകകേഭായലട
എലഭാ ചേനിലറ വനില്പനശഭാലകേളുലാം തുറന പ്രവര്ത്തനിച്ചു.

(സനി)  സവപ്ലെെകകേഭായലട  106  ലമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളവഴെനി  ജേതീവനരക്ഷഭാ
മരുനകേള  ഉളലപലടയള  മരുനകേള  എലാം.ആര്.പനി.-ലയക്കഭാള  50%  വലര
വനിലക്കുറവനില്  ലപഭാതുജേനങ്ങളക്കയ്  വനിതരണലാം  ലചേയവരുന.  ദഭാരനിദ്രലകരഖയയ്
തഭാലഴെയള കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് മഭാസലാംകതഭാറുലാം  1,000  രൂപ വലര വനിലയള മരുനകേള
25% ഡനിസ്കഇൗണയ് നല്കേനി വരുന.
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(ഡനി) മഭാര്ക്കറയ് ഇന്റെര്ലവനഷന പ്രവര്ത്തനങ്ങള കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന
സവപ്ലെെകകേഭാ തഭാലഴെപറയന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്. 

നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുലട  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം  വനിലനനിലവഭാരലാം
പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തുനതനിനുലാം കവണനി  അവശലസഭാധനങ്ങള  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്
സവപ്ലെെകകേഭാ  വനില്പനശഭാലകേള  വഴെനി  വനിറ്റുവരുന.   കൂടുതല്  വനില്പനശഭാലകേളവഴെനി
മനിതമഭായ  നനിരക്കനില്  വനിപണനിയനില്  കൂടുതല്  സഭാധനങ്ങള  എത്തനിചയ്  ദഇൗര്ലഭലലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുന. ആദനിവഭാസനി/തതീരകദശ കമഖലകേളനിലഭായനി നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുലട
വനിതരണത്തനിനഭായനി  22  സഞരനിക്കുന മഭാകവലനി കസഭാറുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. യഥഭാര്ത
ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനയ്  അവശലസഭാധനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനലവനയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനയ്
അവയലട  വനില്പന  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേള  വഴെനി  നനിയനനിച്ചുവരുന.   അരനിയലാം
പലവല ഞനങ്ങളുലാം  കൂടഭാലത  എഫയ്.എലാം.സനി.ജേനി.  സഭാധനങ്ങളുലാം
എലാം.ആര്.പനി.-ലയക്കഭാളുലാം  ശരഭാശരനി  5  മുതല്  30  ശതമഭാനലാംവലര  വനിലക്കുറചയ്
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  വനിതരണലാം  നടത്തുന.  ലപഭാതുവനിപണനിയനികലതനികനക്കഭാള 20
ശതമഭാനലാംവലര  വനിലക്കുറവനില്  കതയനില,  കേഭാപനി,  കേറനി  പഇൗഡറുകേള,  കേഭായലാം,
വഭാളന പുളനി,  ഏലലാം,  അപലാംലപഭാടനി,  പുട്ടുലപഭാടനി  എനനിവ സവപ്ലെെകകേഭായലട  സസന്തെലാം
ബഭാന്റെഭായ  "ശബരനി”എനകപരനില്  വനിപണനിയനില്  വനില്പന  നടത്തനിവരുന.  ഉതവ
കേഭാലങ്ങളനിലല വനിലവര്ദന നനിയനനിക്കുനതനിനയ് പ്രകതലകേ ഉതവകേഭാല ചേന്തെകേളുലാം
സവപ്ലെെകകേഭാ നടത്തനിവരുന.

വഭാതനില്പടനി അരനി വനിതരണലാം പദതനി

318 (3163) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് വഭാതനില്പടനി അരനി വനിതരണലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് എവനിലടലയലഭാലമനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില്  പദതനി  എനകത്തക്കയ്  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാകുലമനഭാണയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനലതനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  പദതനിയനിലുളലപടുനതനിനുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)    ഈ സലാംവനിധഭാനലാം ലകേഭാലലാം ജേനിലയനില് 2017 മഭാര്ചനില് വപലറയ്
കപ്രഭാജേകഭായനി ആരലാംഭനിച്ചു കേഴെനിഞ.  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  പത്തനലാംതനിട,
ആലപ്പുഴെ,  പഭാലക്കഭാടയ്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് എനതീ ജേനിലകേളനില് കമയയ് മഭാസത്തനില് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.
കശഷനിക്കുന  ജേനിലകേളനില്  ജൂണ  മഭാസലാം  മുതല്  നടപനിലഭാക്കഭാനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.



352       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  10, 2017

(സനി)  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  പദതനി-2013  അനുസരനിചയ്  കറഷന ഭക്ഷല ധഭാനലങള
(അരനി,  കഗഭാതമ്പയ്)  എഫയ്.സനി.ലഎ. /സനി.എലാം.ആര്.  മനില്ലുകേളനില്നനിനലാം  വനിലടടുത്തയ്
സലാംസഭാനത്തുടനതീളമുള  ഇനറര്മതീ  ഡനിയറനി  കഗഭാഡഇൗണുകേളനില്  കശഖരനിചയ്  എലഭാ
കറഷന  കേടകേളനിലുലാം  കനരനിടയ്  എത്തനിക്കുനതഭാണയ്.  ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ  പദതനി  -  2013
പ്രകേഭാരലാം വഭാതനില്പടനി വനിതരണത്തനിനഭായനി സവപ്ലെെകകേഭാലയയഭാണയ് ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുളതയ്.
ഇതനിനഭായനി വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുള ജേനിലകേളനില് ഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങള
കഗഭാ ഡഇൗണനില് കശഖരനിക്കുകേയലാം  സനിവനില് സവപ്ലെെസയ്  വകുപനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന
വനിഹനിതലാം  (അകലഭാടയ്ലമന്റെയ്)  അനുസരനിചയ് കറഷന ചേനിലറ വലഭാപഭാരനികേളക്കയ് എത്തനിച്ചു
ലകേഭാടുക്കുകേയലാം ലചേയവരുന.

വഭാതനില്പടനി കറഷനവനിതരണലാം

319 (3164) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   അനൂപയ് കജേക്കബയ് :
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജേഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഭക്ഷലഭദ്രത നനിയമപ്രകേഭാരലാം ലകേഭാലലാം ജേനിലയനില് ആരലാംഭനിച വഭാതനില്പടനി

കറഷനവനിതരണലാം വനിജേയകേരമഭാകണഭാ;
(ബനി)  കറഷന ടഭാനകസഭാര്കടഷന ലടനഡറുകേളനില് ബനിനഭാമനി  കപരനില് ക്രനിമനിനലുകേളുലാം

കേരനിഞന്തെക്കഭാരുലാം  കേടനകൂടനി  എന  ആകരഭാപണത്തനികന്മേല്  അകനസഷണലാം  നടത്തനികയഭാ;
എങനില് കേലണത്തലുകേള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണത്തനിനുള വഭാഹനങ്ങളനില് ജേനി.പനി.എസയ്.  ഘടനിപനിക്കുന
പദതനി ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാലണനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മറയ്  ജേനിലകേളനില്കൂടനി  പദതനി  വലഭാപനിപനിക്കുനതയ്  എനകത്തക്കയ്
നടപഭാക്കഭാനഭാകുലമനയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  വനിജേയകേരമഭാണയ്.
(ബനി)  ഭക്ഷല  ധഭാനലങളുലട  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണത്തനിനുള  ദര്ഘഭാസനിലല

നനിബന്ധനകേളക്കയ് വനിരുദമഭായനി കേണ ലടനഡറുകേള അലാംഗതീകേരനിചനിടനില.  കൂടഭാലത
ദര്ഘഭാസകേഭാരുമഭായനി  കേരഭാര്  വയകമ്പഭാള  ബഹുമഭാനലപട   വഹകക്കഭാടതനിയലട
നനിര്കദ്ദേശ  പ്രകേഭാരലാം  ഇ.സനി.   ആകയ്  പ്രകേഭാരകമഭാ  മകറലതങനിലുലാം  നനിയമ  പ്രകേഭാരകമഭാ
ശനിക്ഷനിചനിടനിലലന സതലപ്രസഭാവനയലാം വഭാങ്ങുനണയ്. ഇതനുസരനിചയ് മഭാത്രമഭാണയ് കേടത്തുകേരഭാര്
ഉറപനിക്കുനതയ്.
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(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില് പ്രനി-ബനിഡയ്  മതീറനിലാംഗയ്  വനിളനിചതനിലനത്തുടര്നയ്  ലടനഡര്
നടപടനികേളനില്  പലങടുത്തവര്  എകയ്പ്രഷന  ഓഫയ്  ഇന്റെറസയ്  (ഇ.ഒ.ലഎ.)  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.
ലടനഡര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ഡനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  പത്തനലാംതനിട,  ആലപ്പുഴെ,  പഭാലക്കഭാടയ്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് എനതീ ജേനിലകേളനില് കമയയ് മഭാസലാം മുതല് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. കശഷനിക്കുന
ജേനിലകേളനില്  ജൂണ  മഭാസലാം  മുതല്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

കഹഭാടലുകേളനില് ഏകേതീകൃത ഭക്ഷണനനിരക്കയ്

320 (3165) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കഹഭാടലുകേളനില് വനില്പന നടത്തുന ഭക്ഷണ പദഭാര്തങ്ങളുലട വനില ഏകേതീകേരനിക്കുനതനിനയ്
എലന്തെങനിലുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കഹഭാടലുകേളനിലല  ഭക്ഷണ  പദഭാര്തങ്ങളുലട  വനില  ക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി
രൂപലാം  നല്കേനിയ  ''2015  ലല  കകേരള  കഹഭാടലുകേള  (ഭക്ഷണ  വനില  ക്രമതീകേരണലാം)
ബനില്'' നമ്പര് 382 ആയനി പ്രസനിദതീകേരനിച്ചുലവങനിലുലാം പതനിമൂനഭാലാം കകേരള നനിയമസഭഭാ
സകമ്മേളന  കേഭാലയളവനില്  നനിയമ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  വയവഭാന  കേഴെനിയഭാത്തതനിനഭാല്
ലഭാപഭായനിരുന.  കഹഭാടലുകേലള കഗഡയ് ലചേയയ് വനില ഏകേതീകേരനിക്കുനതനിനുള ശമലാം
നനിയമപരമഭായനി  നനിലനനില്ക്കുകമഭാ  എന കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി  10-8-2016-ല്
ഒരു  കയഭാഗലാം  കചേര്നനിരുന.  നനിയമലാംമൂലമുള  ഭക്ഷണ  വനില  ഏകേതീകേരണത്തനിനയ്
സഭാധുത  ഇലലനലാം  ആയതയ്  അപ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാലണനമുള  വഭാദമഭാണയ്  പ്രസ്തുത
കയഭാഗത്തനില് ഉയര്നവനതയ്. ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ടനി ബനിലനിനയ് പ്രസക്തനി ഇല
എനയ്  കേണതനിനഭാല്  മറയ്  എന്തെയ്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാലമനയ് ഗഇൗരവപൂര്വ്വലാം
ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന.

കഹഭാടലുകേളനിലല ഭക്ഷണ വനില

321 (3166) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഹഭാടലുകേളനിലല  ഭക്ഷണ  വനില  ഏകേതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം
എലന്തെലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണയ് നനിലവനിലുളതയ് എനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  1977-ലല  കകേരള  ഫുഡയ്  സഫയ്  (ഡനിസ് കപ്ലെെ  ഓഫയ്  ലലപ്രസസയ്  ലലബ
കേഭാററനിലാംഗയ്  എസഭാബനിലഷനറയ്)  ഓര്ഡര്,  കകേരള  എലസനഷലല്  കേകമ്മേഭാഡനിറതീസയ്
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(ലമയ്ന്റെനനസയ് ഓഫയ് അക്കഇൗണയ് ആന്റെയ് ഡനിസ് കപ്ലെെ ഓഫയ് ലലപ്രസയ് ആന്റെയ് കസഭാക്കയ്)
ഓര്ഡര്  എനനിവ  പ്രകേഭാരലാം  സഭാര്  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  കഹഭാടലുകേലള
ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിയമത്തനിലല കപഭാരഭായയഭാലണങനില് പ്രസ്തുത നനിയമങ്ങള പുനനഃപരനികശഭാധനിചയ്
ആവശലമഭായ കഭദഗതനിലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനില  ഏകേതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം  2015-ലല  കകേരള
കഹഭാടലുകേള  (ഭക്ഷണ വനില ക്രമതീകേരണലാം)  ബനിലയ് ല്ല്  പഭാസഭാക്കുനതനിനയ് നയപരമഭായനി
തതീരുമഭാനലാം വകേലക്കഭാളനതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കഹഭാടലുകേളനില്  ഭക്ഷണ  സഭാധനങ്ങളുലട  ഗുണകമന്മേ,  അളവയ്,

കഹഭാടലുകേളുലട അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള,  നല്കുന  കസവനലാം  എനനിവയലട
അടനിസഭാനത്തനില്  ഒകര  ഇനലാം  ഭക്ഷണ  സഭാധനങ്ങളക്കയ്  വനിവനിധ  തരത്തനിലഭാണയ്
വനില ഈടഭാക്കുനതയ്.  ഇതയ് ഏകേതീകേരനിക്കുനതനിനയ് നനിലവനില് നനിയമനില.  എനഭാല് ഭക്ഷണ
സഭാധനങ്ങളക്കയ് യഭാലതഭാരു  മഭാനദണ്ഡവമനിലഭാലത  വനില  ഈടഭാക്കുനതയ്
തടയനതനിനഭായനി  വനിലവനിവര  പടനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  കേഭാണത്തക്കവനിധലാം
പ്രദര്ശനിപനിക്കുനതയ്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   ഇതയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി
ലപഭാതുവനിതരണ വകുപയ് ഉകദലഭാഗസര് മഭാത്രമഭായലാം, റവനമ്പ്യൂ, ലതീഗല് ലമകടഭാളജേനി, നനികുതനി
വകുപ്പുകേളുമഭായനി  കചേര്നലാം  നനിരന്തെരലാം  പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയലാം  നനിയമലലാംഘനലാം
നടത്തുനവര്ലക്കതനിലര  ശക്തമഭായ  നനിയമനടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുനണയ്.

(ബനി) സഭാര് കഹഭാടലുകേളനില് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് ലമനു നല്കുന സമ്പ്രദഭായലാം
നനിലനനില്ക്കുന. അതനില് ഭക്ഷണ പദഭാര്തത്തനിലന്റെ കപരുലാം വനിലയലാം കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ആയതനിനഭാലഭാണയ്  സഭാര്  കഹഭാടലുകേലള  ടനി  നനിയമത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്നനിനയ്
ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതയ്.

(സനി&ഡനി)  കഹഭാടലുകേളനിലല ഭക്ഷണ പദഭാര്തങ്ങളുലട വനില ക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി
രൂപലാം നല്കേനിയ ''2015 ലല കകേരള കഹഭാടലുകേള (ഭക്ഷണ വനില ക്രമതീകേരണലാം) ബനില്'' നമ്പര്
382  ആയനി  പ്രസനിദതീകേരനിച്ചുലവങനിലുലാം  പതനിമൂനഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭഭാ  സകമ്മേളന
കേഭാലയളവനില്  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  വയവഭാന  കേഴെനിയഭാത്തതനിനഭാല്  ലഭാപഭായനിരുന.
കഹഭാടലുകേലള കഗഡയ്  ലചേയയ്  വനില ഏകേതീകേരനിക്കുനതനിനുള ശമലാം നനിയമപരമഭായനി
നനിലനനില്ക്കുകമഭാ  എന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി  10-8-2016  ഒരു  കയഭാഗലാം
കചേര്നനിരുന.   നനിയമലാംമൂലമുള  ഭക്ഷണ  വനില  ഏകേതീകേരണത്തനിനയ്  സഭാധുത
ഇലലനലാം ആയതയ് അപ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാലണനമുള വഭാദമഭാണയ് പ്രസ്തുത കയഭാഗത്തനില്
ഉയര്നവനതയ്.   ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ടനി ബനിലനിനയ്  പ്രസക്തനി ഇല എനയ്
കേണതനിനഭാല് മറയ് എന്തെയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാലമനയ് ഗഇൗരവപൂര്വ്വലാം ആകലഭാചേനിച്ചു
വരുന.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 355

സവപ്ലെെകകേഭായനില് കേരഭാറുകേഭാരുലട ഇടലപടല്

322 (3167) ശതീ  .    അനൂപയ്  കജേക്കബയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സവപ്ലെെകകേഭായനില് സഭാധനങ്ങള സവപ്ലെെ ലചേയ്യുനതനിനഭായനി കേരഭാറുകേഭാലര
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ആയതനിലന്റെ വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  കേരഭാറുകേഭാരുലട  ഇടലപടല്മൂലലാം  സവപ്ലെെകകേഭായയ്  നഷലാം
സലാംഭവനിചനിട്ടുകണഭാലയനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എങനില് എത്ര ശതമഭാനമഭാണയ് നഷലമനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഇപ്രകേഭാരലാം കേരഭാറുകേഭാലര ഉളലപടുത്തഭാനുളള സഭാഹചേരലലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.  സവപ്ലെെകകേഭാ സഭാധനങ്ങള സവപ്ലെെ ലചേയ്യുനതനിനഭായനി കേരഭാറുകേഭാലര
ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില.   കകേരള  കസറയ്  സനിവനില് സവപ്ലെെസയ്  കകേഭാര്പകറഷന എലഭാ
സഭാധനങ്ങളുലാം  ഇ-ലടണര്  മുകഖനയലാം  പ ഞസഭാര  ഇ-ഓക്ഷന  മുകഖനയലാം  ആണയ്
വഭാങ്ങഭാറുളതയ്.

(ബനി-ഇ)   ബഭാധകേമല.

കറഷനകേടകേളനിലുലട വനിതരണലാം ലചേയ്യുന സനി.എലാം.ആര്. അരനിയലട ഗുണകമന്മേ

323 (3168) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം ജേനിലയനില് കറഷന കേടകേളനിലൂലട വനിതരണലാം ലചേയ്യുന എഫയ്.സനി.ഐ.
അരനിയയ്  പകേരലാം സനി.എലാം.ആര്.  അരനി  75%  വനിതരണലാം ലചേയ്യണലമന നനിബന്ധന
നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  സനി.എലാം.ആര്.  അരനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  കേര്ഷകേരനില്
നനിനയ് കശഖരനിക്കുന നലയനിനലാം അരനി തലനയഭാണയ് കറഷന കേടകേളനിലൂലട വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനതയ്  എനയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുള  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലുകണഭാ  എനയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കറഷന കേടകേളനിലൂലട വനിതരണലാം ലചേയ്യുന ഇത്തരലാം അരനിയലട ഗുണകമന്മേ
ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന സസതീകേരനിചനിട്ടുള മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  സവപ്ലെെകകേഭാ  ഓകരഭാ  മഭാസവലാം  ലനലയ് ല്ല്  സലാംഭരണലാം  മുകഖന  ലഭലമഭാക്കുന
സനി.എലാം.ആര്. അരനിയലട അളവനുസരനിചഭാണയ് ജേനിലകേളക്കയ് അനുവദനിക്കുനതയ്.

(ബനി)  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  സലാംഭരനിച  ലനലയ് ല്ല്  സസതീകേരനിക്കുനതനിലന്റെയലാം

സലാംസ്കരണത്തനിലന്റെയലാം നഭാളവഴെനി  കേമ്പമ്പ്യൂടര്  അധനിഷ്ഠനിതമഭായ  സലാംവനിധഭാനത്തനില്

കരഖലപടുത്തുന.  കൂടഭാലത  അരനിയലട  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയലാം  നടത്തനിയതനിനു

കശഷമഭാണയ്  കേസലാം  മനില്ഡയ്  വറസയ്  (CMR) കറഷന  കേടകേളനിലൂലട  വനിതരണലാം

ലചേയ്യുനതനിനയ്  സവപ്ലെെകകേഭാ,  ഭക്ഷല സനിവനില് സവപ്ലെെസയ് വകുപനിനയ്  വകേമഭാറുനതയ്.

സവപ്ലെെകകേഭായയ് കവണനി ലനലയ് ല്ല് ഏലറടുക്കുന മനില്ലുകേഭാര്  100  കേനി.ഗഭാലാം ലനലനില്നനിനയ്

68 കേനി.ഗഭാലാം അരനി തനിരനിലകേ നല്കേണലമനളതഭാണയ് നനിബന്ധന.

(സനി)  കറഷന   ഡനികപഭാകേളക്കയ്  ലഭലമഭാകുന  ഭക്ഷലവനിഹനിതത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനയ്  വനിതരണ  സമയങ്ങളനില്  കറഷനനിലാംഗയ്  ഇനലസകര്മഭാര്

പ്രകതലകേ പരനികശഭാധന നടത്തനിയഭാണയ് സഭാമ്പനിള പഭായറ്റുകേള നല്കുനതയ്.  കൂടഭാലത

എലഭാ  കറഷന കേടകേളനില്നനിനലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുള  ഭക്ഷല ധഭാനല

വനിതരണലാം കറഷനനിലാംഗയ്  ഇനലസകര് മുതലുള പരനികശഭാധനഭാ ഉകദലഭാഗസര് ഉറപയ്

വരുത്തുനണയ്. മഭാത്രമല ഗുണനനിലവഭാരലാം സലാംബന്ധനിച പരഭാതനി ലഭലമഭായഭാല് കനരനിടയ്

പരനികശഭാധനിചയ് അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനണയ്. 

ലനയ്യഭാറനിനകേരയനില് മഭാകവലനി കസഭാര്

324 (3169) ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനയ്യഭാറനിനകേര  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  ലചേങല്  പഞഭായത്തനിലല
പ്ലെെഭാമുട്ടുകേടയനില്  മഭാകവലനി  കസഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ്  എലാം.എല്.എ.  നല്കേനിയ
നനികവദനത്തനില് എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുലവനയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്ലെെഭാമുട്ടുകേടയനില്  2017  ആഗസനില് മഭാകവലനി കസഭാര് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാലയനയ് പറയഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലനയ്യഭാറനിനകേര നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല ലചേങല് ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല
പ്ലെെഭാമൂട്ടുകേടയനില്  നനിലവനില്  ഒരു  മഭാകവലനി  കസഭാര്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണയ്.  പുതനിയ
മഭാകവലനി കസഭാര് തുടങ്ങുനതനിനുള ലപ്രഭാകപഭാസല് നനിലവനിലനില.
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കുടുലാംബ കറഷന കേഭാര്ഡനില്നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കലപടവര്ക്കയ് പുതനിയ കറഷന
കേഭാര്ഡയ്

325 (3170) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ് :
കഡഭാ  .   എന  .   ജേയരഭാജേയ് :
ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജേഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനിരതഭാമസലാം  മഭാറനിയതനിലനത്തുടര്നയ്,  കുടുലാംബ  കറഷന  കേഭാര്ഡനില്
നനിനലാം കപരയ് ഒഴെനിവഭാക്കലപട വലക്തനികേളക്കുലാം കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കുലാം പുതനിയ കറഷന
കേഭാര്ഡയ് ലഭനിക്കുനതനിനയ് നനിലവനില് എലന്തെലഭാലാം നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിയണലമനയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്,  പുതനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡയ്  ലഭനിക്കുനതനിനുള  അകപക്ഷ
സസതീകേരനിചയ് തുടങ്ങനികയഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡനിനയ്  അകപക്ഷനിചഭാല് എത്രദനിവസത്തനിനുളനില്
ലഭലമഭാകുലമനയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)   തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപയ് നല്കുന റസനിഡനഷലല് സര്ടനിഫനിക്കറയ്,

ഏലതങനിലുലാം കറഷന കേഭാര്ഡനില് ഉളലപടനിട്ടുലണങനില് ഉളലപട കറഷന കേഭാര്ഡനില്
നനിനലാം  കപരയ്  നതീക്കലാം  ലചേയയ്  തഭാലൂക്കയ്  സവപ്ലെെ  ഓഫതീസറുലട  റനിഡക്ഷന  സര്ടനിഫനിക്കറയ്
അലലങനില്  ഒരനിടത്തുലാം  കപരയ്  ഉളലപടനിടനില  എന  കനഭാണ  ഇനക്ലൂഷന  സര്ടനിഫനിക്കറയ്/
സറണര് സര്ടനിഫനിക്കറയ്,  വനികലജേയ്  ഓഫതീസര് മുകഖന ലഭലമഭാകുന വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറയ്,
ആധഭാര്  വനിവരങ്ങള,  കുടനികേള  ഉലണങനില്  അവരുലട  ജേനന  സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ
പകേര്പയ്  എനനിവ  സഹനിതലാം  നനിലവനില്  തഭാമസനിക്കുന  തഭാലൂക്കയ്  പരനിധനിയനിലുള
ടനി.എസയ്.ഒ./സനി.ആര്.ഒ ഓഫതീസനില് അകപക്ഷ നല്കേഭാവനതഭാണയ്.

(ബനി)   ഇല.  പുതുക്കനിയ കറഷന കേഭാര്ഡയ് വനിതരണത്തനിനുകശഷലാം അകപക്ഷ
നല്കേഭാവനതഭാണയ്.

(സനി)  അകപക്ഷ ലഭനിക്കുന അകത ദനിവസലാം തലന കറഷന കേഭാര്ഡയ് നല്കേഭാന
കേഴെനിയന വനിധത്തനില് സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

സവപ്ലെെകകേഭായനിലല ജേതീവനക്കഭാരുലാം ഒഴെനിവകേളുലാം

326 (3171) ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജേഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനില്  സവപ്ലെെകകേഭായനില്  തനതയ്  ജേതീവനക്കഭാരുലട  വനിഭഭാഗത്തനില്
ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെയ്,  സതീനനിയര്  അസനിസന്റെയ്-2,  സതീനനിയര്  അസനിസന്റെയ്  എനതീ
തസനികേകേളനിലല ഒഴെനിവകേളുലട എണ്ണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  നനിലവനിലുള  ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെയ്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  ലനിസനില്നനിനലാം
ഇതുവലര  എത്രകപര്ക്കയ്  ലപ്രഭാകമഭാഷന നല്കേനിലയനലാം  ഇനനി  എത്രകപര്  ലനിസനില്
ഉലണനലാം പറയകമഭാ;

(സനി) ഭക്ഷല ഭദ്രതയമഭായനി ബന്ധലപടയ് കനഭാഡല് ഏജേനസനിയഭായനി ലതരലഞ്ഞ
ടുത്തനിരനിക്കുന  സവപ്ലെെകകേഭായനില്  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ഉണഭാകുന  പുതനിയ
തസനികേകേളുലട എണ്ണലാം എത്ര;  അതനില് സവപ്ലെെകകേഭായനിലല സനിരലാം ജേതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
നല്കുന തസനികേകേളുലട എണ്ണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) 24-4-2017-ലല സവപ്ലെെകകേഭാ ജേതീവനക്കഭാരുലട അനനിശ്ചനിതകേഭാല സമരലാം
ഒത്തുതതീര്പഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായളള  തതീരുമഭാനമനുസരനിചയ്  30/2010  എന  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവയ് എകപഭാള നടപനിലഭാക്കുലമനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കകേഭാമണ  സര്വ്വതീസയ്  റൂള  സവപ്ലെെകകേഭായനില്  എനകത്തയയ്  നടപനിലഭാക്കുലമനലാം
ലപ്രഭാഡകനിവനിറനി കേഇൗണസനില് റനികപഭാര്ടയ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സവപ്ലെെകകേഭായനില്  നനിലവനില്  5  ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെനിലന്റെയലാം,  10  സതീനനിയര്
അസനിസന്റെയ്  II-ലന്റെയലാം,  ഒരു  സതീനനിയര്  അസനിസന്റെനിലന്റെയലാം  തസനികേകേളഭാണയ്
ഒഴെനിവളതയ് (30-4-2017 വലര).

(ബനി)  നനിലവനിലുള  ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെയ്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  ലനിസനില്നനിനലാം
അര്ഹരഭായ 222 കപര്ക്കയ് ലപ്രഭാകമഭാഷന നലനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത ലനിസനില് ഏകേകദശലാം
334 കപര് അവകശഷനിക്കുന.

(സനി) ഭക്ഷലഭദ്രതയമഭായനി ബന്ധലപടയ് സവപ്ലെെകകേഭായനില് ഉണഭാകുന ശനിപഭാര്ശ
ലചേയ്യുന  പുതനിയ  തസനികേകേളുലട  എണ്ണലാം  408  ആണയ്.   തസനികേകേളുലട  എണ്ണലാം
തരലാംതനിരനിചയ്  കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.   ഇക്കഭാരലത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്
നടപടനിക്രമങ്ങള നടനവരനികേയഭാണയ്.

(ഡനി) G.O.(Ms).30/2010/F&CSD  എന സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനികന്മേലുള കസ
പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുനതയ് സലാംബന്ധനിച വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  സവപ്ലെെകകേഭാ ജേതീവനക്കഭാര്ക്കുകവണനിയള കകേഭാമണ സര്വ്വതീസയ് റൂള സലാംബന്ധനിച
വനിഷയലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സജേതീവ  പരനിഗണനയനിലഭാണയ്;  എനഭാല്  കകേരള  കസറയ്
ലപ്രഭാഡകനിവനിറനി കേഇൗണസനിലനിലന്റെ റനികപഭാര്ടയ് ലഭനിചനിടനില.
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സനിവനില് കസഷന കേലഭാന്റെതീനുകേളനിലല വനില നനിലവഭാരലാം

327 (T* 3172) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ജേനിലകേളനിലല  സനിവനില്  കസഷന  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുളള

കേലഭാന്റെതീനുകേളനിലല വനിലനനിലവഭാരലാം സലാംബന്ധനിചയ് എലന്തെങനിലുലാം വലവസകേള നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ജേനിലയനികലയലാം  സനിവനില്  കസഷന  കേലഭാന്റെതീനുകേളനിലല  വനില

വനിവരപടനികേ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  കേലഭാന്റെതീനുകേള  നടത്തുനതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  ജേതീവനക്കഭാരുലട

സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ് മുനഗണന നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കേലഭാന്റെതീന  നടത്തനിപനിനഭായനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  നല്കുന

ആനുകൂലലങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാലണനയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ജേനിലകേളനിലല  സനിവനില്  കസഷന  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള

കേലഭാന്റെതീനുകേളനിലല വനിലനനിലവഭാരലാം സലാംബന്ധനിചയ് ലപഭാതുവഭായ വലവസകേലളഭാനമനില.

(ബനി) ഓകരഭാ ജേനിലയനിലലയലാം വനിലവനിവര പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി) കേലഭാന്റെതീനുകേള നടത്തുനതനിനയ് കേസകടഷന നല്കുകമ്പഭാള എലഭാ സഭാപനങ്ങലളയലാം

ഉളലക്കഭാളനിക്കഭാറുണയ്.  സഭാധഭാരണയഭായനി  ഏറവലാം  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  ലടണര്  നല്കുന

ആളക്കയ്/സഭാപനങ്ങളക്കയ് കേലഭാന്റെതീന നടത്തുനതനിനയ് അനുമതനി നല്കേനിവരുന. 

(ഡനി)  ചേനില ജേനിലകേളനില് കേലഭാന്റെതീന പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി സല സഇൗകേരലലാം,

ലകേടനിടലാം, കുടനിലവളലാം എനനിവ സഇൗജേനലമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.  
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ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി ലഹല്പയ് വലന കകേഭാള ലസന്റെറുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

328 (3173) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .    കജേഭാണ ലഫര്ണഭാണസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട പരഭാതനികേള കരഖലപടുത്തുനതനിനുലാം അവ പരനിഹരനി

ക്കുനതനിനുമഭായനി എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതയ്;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  കസറയ്  കേണസമ്പ്യൂമര്  ലഹല്പയ്  വലന  പ്രവര്ത്തനിച്ചു

വരുനകണഭാ;

(സനി)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് പരഭാതനി അറനിയനിക്കുനതനിനുള കടഭാള ഫ്രതീ നമ്പര്

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പരഭാതനികേള  യഥഭാസമയലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  ലഹല്പയ്  വലന

കകേഭാള ലസന്റെറുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  പരഭാതനികേള  കരഖലപടുത്തുനതനിനഭായനി  ലപഭാതുവനിതരണ

വകുപനിലന്റെയലാം  ഉപകഭഭാക്തൃകേഭാരല  വകുപനിലന്റെയലാം  ആഭനിമുഖലത്തനില്  24  മണനിക്കൂറുലാം

പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കടഭാളഫ്രതീ  നമ്പരുകേള  സലാംസഭാന  ലഎ.റനി.  മനിഷലന്റെ  കേതീഴെനില്

പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഓഫതീസയ് സമയങ്ങളനില് തഭാലൂക്കയ്/ജേനില സവപ്ലെെ ഓഫതീസകേള,

സനിവനില്  സവപ്ലെെസയ്  കേമ്മേതീഷണറുലട  കേഭാരലഭാലയലാം  എനനിവനിടങ്ങളനിലല  കഫഭാണ

നമ്പരുകേളനിലുലാം  പരഭാതനികേള അറനിയനിക്കഭാവനതഭാണയ്.   ഈ പരഭാതനികേള കേഴെനിവതുലാം

കവഗത്തനില്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട

പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുനതനികലയഭായനി ഉപകഭഭാക്തൃ സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം 1986-ലല

വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരലാം എലഭാ ജേനിലകേളനിലുലാം ഉപകഭഭാക്തൃ തര്ക്ക പരനിഹഭാര കഫഭാറങ്ങളുലാം

സലാംസഭാന തലത്തനില് ഉപകഭഭാക്തൃ തര്ക്ക പരനിഹഭാര കേമ്മേതീഷനുലാം കദശതീയതലത്തനില്

കദശതീയ ഉപകഭഭാക്തൃ തര്ക്ക പരനിഹഭാര കേമ്മേതീഷനുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

(ബനി)   ഉണയ്.
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(സനി)   1800-425-1550, 1967

(ഡനി)   ലഹല്പയ് വലന കകേഭാള ലസന്റെറനില് നനിനയ് ലഭലമഭാകുന പരഭാതനികേള

പരനിഹരനിക്കുനതനിനയ്  തഭാലൂക്കയ്/ജേനില സവപ്ലെെ ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കയ്  കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

മുനഗണനഭാവനിഭഭാഗത്തനില്നനിനലാം പുറത്തഭായവര്ക്കയ് സബ്സനിഡനി അരനി

329 (3174) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജേഭാസഫയ് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജേയരഭാജേയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  രണയ്  രൂപ  നനിരക്കനില്  അരനി  നല്കുന  പദതനിയനില്

അനര്ഹര് കേടനകൂടുകേയലാം ദരനിദ്രരഭായവര് പുറത്തഭാവകേയലാം ലചേയ പ്രശ്നലാം പരനികശഭാധനി

ക്കുനതനിനയ് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  മുനഗണനഭാവനിഭഭാഗത്തനില്  നനിനലാം  പുറത്തഭായവര്ക്കയ്

സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് അരനി നല്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2014-ല്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  സനിതനി  വനിവരകേണക്കനിനയ്  വനിരുദമഭായനി

സലാംസഭാനത്തയ്  മുനഗണനഭാ  പടനികേ  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  പടനികേ  മരവനിപനിക്കഭാന

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ എനയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം, 2013 അനുശഭാസനിക്കുന രതീതനിയനില് തഭാലൂക്കയ്

സവപ്ലെെ  ആഫതീസയ്,  വനികലജേയ്  ഓഫതീസയ്,  പഞഭായത്തയ്  ഓഫതീസയ്,  കകേഭാര്പകറഷന/

മുനനിസനിപഭാലനിറനി  എനനിവനിടങ്ങളനിലുലാം,  ലവബ്വസറനിലുലാം  കേരടയ്  മുനഗണനഭാ  പടനികേ

സലാംബന്ധനിച ആകക്ഷപങ്ങളുലാം പരഭാതനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  പ്രസനിദലപടുത്തുകേയലാം,

ലഭലമഭായ ആകക്ഷപങ്ങളനിലുലാം പരഭാതനികേളനിലുലാം പഞഭായത്തയ് ലസക്രടറനി ലചേയര്മഭാനുലാം

കറഷനനിലാംഗയ്  ഇനലസകര് കേണവതീനറുലാം വനികലജേയ്  ആഫതീസര്,  സനി.ഡനി.എസയ്.  സൂപര്വവസര്
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എനനിവര് അലാംഗങ്ങളുമഭായള കേമ്മേനിറനി  ഹനിയറനിലാംഗയ്  നടത്തനി പരഭാതനികേളനില് തതീര്പയ്

കേല്പനിചനിരുന. ടനി തതീരുമഭാനത്തനില് ആകക്ഷപമുളവര് ജേനിലഭാ കേളകര് ലചേയര്മഭാനുലാം

ജേനിലഭാ സവപ്ലെെ ആഫതീസര് കേണവതീനറുലാം,  ജേനിലഭാ പഞഭായത്തയ് ലഡപമ്പ്യൂടനി ഡയറകര്,

എ.ഡനി.സനി.  ജേനറല്,  ജേനിലഭാ കസഭാഷലല് ലവല്ഫയര് ഓഫതീസര് എനനിവരടങ്ങുന

അപതീല്  കേമ്മേനിറനിക്കയ്  പരഭാതനി  സമര്പനിചയ്  പരഭാതനിക്കയ്  പരനിഹഭാരലാം  ഉണഭാക്കുകേയലാം

ലചേയനിരുന.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  റതീ-റഭാങനിലാംഗയ്  നടത്തനി  അന്തെനിമ  പടനികേ  തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  നല്കുകേയലാം  ലചേയനിരുന.

കൂടഭാലത  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  വഴെനിയലാം  ഓഫതീസകേളനില്  കനരനിട്ടുലാം

അര്ഹര്/അനര്ഹരുലട  പരഭാതനികേള  ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.  ഇതനികന്മേല്  അകനസഷണ

റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭാകുന മുറയയ് അനര്ഹലര ഒഴെനിവഭാക്കനി റതീ-റഭാങനിലാംഗയ് നടത്തുനതഭാണയ്.

സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  116/2017/ഭ.സനി.സ.വ.  തതീയതനി  12-4-2017,  സ.ഉ. (സഭാധഭാ)

നമ്പര് 352/2016/ഭ.സനി.സ.വ തതീയതനി  21-12-2016  എനതീ ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം

മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില്  ഉളലപടഭാത്തവര്ക്കയ്  മുനഗണനഭാ മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം  ഒരു

മഭാര്ലക്കങനിലുലാം കേനിടനിയവര്,  മുനഗണനഭാ മഭാനദണ്ഡത്തനില്ലപടഭാത്തവരുലാം അകയഭാഗല

രലഭാത്തവരുലാം എനഭാല് മഭാര്ലക്കഭാനലാം കേനിടഭാത്തവരുലാം ആയനിരലാം ചേതുരശ അടനി വതീടയ്

എന മഭാനദണ്ഡലാംമൂലലാം മഭാത്രലാം മുനഗണനയനില്ലപടഭാത്തവര്,  നഭാലയ്  ചേക്ര വഭാഹനലാം

എന  മഭാനദണ്ഡലാംമൂലലാം  മഭാത്രലാം  മുനഗണനയനില്ലപടഭാത്തവര്  എനനിവരുളലപടുന

വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  2  രൂപ നനിരക്കനില് രണയ് കേനി.ഗഭാലാം അരനി നല്കുനണയ്.  മുനഗണനഭാ

വനിഭഭാഗലത്ത  കേലണത്തുനതനിനയ്  ആദലലാം  തഭാലൂക്കുതല  റഭാങനിലാംഗയ്  നടത്തനിയതനിനു

പകേരലാം സലാംസഭാനതല റഭാങനിലാംഗയ് നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ലപകടഭാള പമകേളനില് മനിനല് പരനികശഭാധന നടത്തുനതനിനയ് നടപടനി

330 (3175) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സവപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലപകടഭാള പമകേളനിലല ഇലകകഭാണനികേയ് ലമഷതീനുകേളനില് പ്രകതലകേ ചേനിപയ്

ഘടനിപനിചയ് അളവനില് കൃത്രനിമലാം നടത്തുനതഭായള ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലതീഗല്  ലമകടഭാളജേനി  വകുപയ്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എന്തെയ്  നടപടനിയഭാണയ്
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സസതീകേരനിചതയ് എനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലതീഗല്  ലമകടഭാളജേനി  വനിഭഭാഗലാം  ഉകദലഭാഗസര്  മുദ്രവച്ചു  നല്കുന

ഡനിലസനസറുകേളക്കയ്  പുറത്തഭാണയ്  ഐ.ടനി.  വനിദഗ്ദ്ധരുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  ക്രമകക്കടുകേള

നടത്തുനതയ് എനതയ് കേണക്കനിലലടുത്തയ് ലപകടഭാള പമകേളനില് മനിനല് പരനികശഭാധന

നടത്തുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)   ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ക്രമകക്കടുകേള ഉകണഭാലയനയ് പരനികശഭാധനിചയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന

എലഭാ നനിര്വ്വഹണ ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം വകുപ്പുതല നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ലപകടഭാള പമകേളനില് നൂതന സഭാകങതനികേ വനിദല ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി

ക്രമകക്കടുകേള  നടത്തുനകണഭാ  എനയ്  കേലണത്തുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി

മനിനല്  പരനികശഭാധന  നടത്തുനതനിനയ്  എലഭാ  നനിര്വ്വഹണ  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  വകുപ്പുതല

നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  2852,  2859,  3094  എനതീ  നമ്പര് കചേഭാദലങ്ങളുലട

ഉത്തരങ്ങള എഡനിറനിലാംഗയ് ബഭാഞനില് ലഭലമഭായനിടനില.)

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ.)
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നനാണണ്യവനിളകേളുടട വനിലത്തകേര്ച

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  റബ്ബര്,  കുരുമുളകേയ്,  ഏലയ  തുടങനിയ  നനാണണ്യവനിളകേളുടട  വനില
തകേര്ചമൂലയ കേനാര്ഷനികേ കമഖലയനില് ഉണനായനിട്ടുള്ള ഗുരുതരമനായ സനിതനിവനികശേഷവയ  റബ്ബര്
വനിപണനിയനില്  അനുദനിനയ  ഉണനാകുന്ന  തകേര്ചയയ  സയസനാന  ഗവണ്ടമനയ്  പ്രഖണ്യനാപനിച
വനിലസനിരതനാ  ഫണയ്  പദ്ധതനി  നനിശ്ചലമനായതനിനനാലയ  ആഭണ്യന്തര  മനാര്ക്കറനിടല  സയഭരണയ
നനിലചതുമൂലവയ  കൃഷനിക്കനാര്ക്കയ്  നല്കേനാനുള്ള  കുടനിശനികേ  നല്കേനാത്തതനിനനാലയ  കേര്ഷകേര്
കനരനിടുന്ന ഗുരുതരമനായ പ്രശ്നങള് സഭനാനടപടനികേള് നനിര്ത്തനിവചയ്  ചര്ച ടചയ്യണ
ടമന്നനാവശേണ്യടപ്പെടയ് സര്വ്വശസ്പീ സണനി കജനാസഫയ്,  ടകേ. സനി. കജനാസഫയ്, ടകേ. എയ. ഷനാജനി,
അനൂപയ് കജക്കബയ് എന്നസ്പീ അയഗങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരയ കനനാടസ്പീസയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   വനി  .   എസയ്  .   സുനനില് കുമനാര്): സര്, അടനിയന്തരപ്രകമയ
കനനാടസ്പീസനില് പറയന്നതുകപനാടല വനിലസനിരതനാ ഫണയ് സയസനാനത്തയ് നനിലവനിലനില.
ടപ്രനാഡക്ഷന് ഇന്ടസനസ്പീവയ്  സസ്പീമനാണയ്  നനിലവനിലള്ളതയ്.   ആ സസ്പീയ  ഇതുവടര ഒരു
മുടക്കവയ കൂടനാടത സയസനാന ഗവണ്ടമനയ് നടത്തനിവരനികേയനാണയ്.  ഈ സര്ക്കനാര്
അധനികേനാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശേഷയ  748  കകേനാടനി  രൂപ  റബ്ബര്  ടപ്രനാഡക്ഷന്  ഇന്ടസനസ്പീവയ്
പദ്ധതനി  പ്രകേനാരയ  നല്കേനിക്കഴനിഞനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  നടപ്പെനാക്കുന്നതയ്  ധനകേനാരണ്യ  വകുപ്പെയ്
മുഖനാന്തരമനാണയ്.  ധനകേനാരണ്യ വകുപ്പെയ് തുകേ തരുന്നമുറയയ് കൃഷനി വകുപ്പെയ് അതയ് കകേമനാറനി
റബ്ബര്  കബനാര്ഡയ്  നല്കുന്ന  ടക്ലെയനിയ  അനുസരനിച്ചുള്ള  ഇന്ടസനസ്പീവയ്  കേര്ഷകേരുടട
അക്കക്കൗണനികലയയ്  ഇലകകനാണനികേയ്  ടനാന്സ്ഫര്  വഴനി  വനിതരണയ  നടത്തുകേയനാണയ്
ടചയ്യുന്നതയ്.  ഈ പദ്ധതനി പ്രകേനാരയ  150  രൂപയനാണയ് റബ്ബറനിടന തനാങ്ങുവനിലയനായനി
കേണക്കനാക്കുന്നതയ്.  റബ്ബറനിനയ്  ടഹെകര്  ഒന്നനിനയ്  പരമനാവധനി  1800  കേനികലനാഗനായ  വടരയനാണയ്
ആനുകൂലണ്യയ നല്കുന്നതയ്. 5  ടഹെകറനിനയ് തനാടഴ കൃഷനി ഭൂമനിയള്ള കേര്ഷകേര്ക്കയ് പരമനാവധനി 2
ടഹെകറനിനയ്  ആനുകൂലണ്യയ  ലഭനിക്കുയ.  രണനാഴ്ചയനില്  ഒരനിക്കലനാണയ്  തുകേ  റനിലസ്പീസയ്  ടചയ്യുന്നതയ്.
21-4-2017-ല്  11  കകേനാടനി  രൂപ ധനകേനാരണ്യ വകുപ്പെനില്നനിനയ റനിലസ്പീസയ് ടചയ്തു കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.
പ്രസ്തുത തുകേ  29-4-2017-നു മനാത്രകമ അക്കക്കൗണനികലയയ് കകേമനാറനാന് സനാധനിചനിട്ടുള.
കസ്റ്റേറയ്  ബനാങ്കുകേളുടട  (എസയ്.ബനി.ഐ/എസയ്.ബനി.ടനി.)  ലയന  നടപടനി  പൂര്ത്തനിയനാക്കനാനുള്ള
കേനാലതനാമസമനാണയ് ഇതനിനയ് കേനാരണമനായനിട്ടുള്ളതയ്. അതനിനുകശേഷയ 6 കകേനാടനി രൂപയടട
ടക്ലെയനിയ ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതയ് ഉടന്തടന്ന റനിലസ്പീസയ് ടചയ്യനാനുള്ള കപ്രനാസസനിയഗയ് നടന
ടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  സസനാഭനാവനികേ റബ്ബറനിടന വനില അന്തനാരനാഷ്ട്ര വനിലടയ ആശയനിചനാണയ്
നനിലനനില്ക്കുന്നതയ്.  അതുകപനാടല ക്രൂഡയ് ഓയനിലനിടന വനിലയയ റബ്ബറനിടന വനിലയയ
പരസരയ ബന്ധടപ്പെടനിരനിക്കുന.  കഡ്രൈ റബ്ബറനിടന ഇറക്കുമതനി തസ്പീരുവ  20 ശേതമനാനയ
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വര്ദ്ധനിപ്പെനിചയ് ലനാറകനിടന ഇറക്കുമതനി തസ്പീരുവ 70 ശേതമനാനമനാക്കണടമന്നയ്  സയസനാന
സര്ക്കനാര്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരനികനനാടയ്  ആവശേണ്യടപ്പെടടങനിലയ  കലനാകേ  വണ്യനാപനാര  കേരനാറനിടലയയ
ആസനിയനാന് കേരനാറനിടലയയ വണ്യവസകേള് പ്രകേനാരയ ആയതയ്  സനാധണ്യമടലന്നയ്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കനാര് അറനിയനിചനിട്ടുണയ്. കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരനിനുകമല് കകേരള സര്ക്കനാരനിടന നനിരന്തര
സമ്മര്ദയ തുടര്നടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്. കുരുമുളകേയ്, ഏലയ എന്നനിവയടട വനിലയനില്
ചനില  ഏറക്കുറചനിലകേള്  ഉണനായനിട്ടുണയ്.  ഇന്നടത്ത  വനിലയനുസരനിചയ്  തരയതനിരനിക്കനാത്ത
കുരുമുളകേനിടന വനില  556  രൂപയയ ഏലത്തനിടന വനില വണന്കമടയ്  മനാര്ക്കറയ്  കററയ്
അനുസരനിചയ് 965 രൂപയമനാണയ്.   കുരുമുളകേനിടന വനില വര്ദ്ധനിക്കുടമനതടന്നയനാണയ്
വനിശേസസനിക്കുന്നതയ്.  കനനാടയ്  നനികരനാധനയമൂലയ  കസ്റ്റേനാക്കയ്  കൂടുതല് സൂക്ഷനിചതുടകേനാണയ
മുഴുവന്  കസ്റ്റേനാക്കുയ  ഇകപ്പെനാള്  മനാര്ക്കറനില്  വന്നതനിനനാലമനാണയ്  വനിലയനിടനിവണനായടതന്നനാണയ്
ഗവണ്ടമനയ്  വനിലയനിരുത്തുന്നതയ്.  അതയ്  ടസ്റ്റേബനികലസയ്  ടചയ്യനാന്  സനാധനിക്കുടമന്നനാണയ്
പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.   അകതസമയയ  വനിയറയ്നനാമനില് നനിന്നയ്  20,000  ടമടനികേയ്  ടണയ
ശസ്പീലങയനില്  നനിന്നയ്  2500 ടമടനികേയ്  ടണയ  കുരുമുളകേയ്  ഇറക്കുമതനി  ടചയ്തതയ്  വനിലയനിടനിവനിനയ്
കേനാരണമനായനിട്ടുടണന്നനാണയ്  കേണക്കനാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  സയസനാന ഗവണ്ടമന്റുമനായനി
ബന്ധടപ്പെടയ് ഈ  കമഖലയനില്  ടചയ്യനാന്  കേഴനിയന്ന  എലനാ  കേനാരണ്യങളുയ  ടചയ്തു
ടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  കനരടത്ത സൂചനിപ്പെനിചതുകപനാടല  748  കകേനാടനി  രൂപ  റബ്ബര്
ടപ്രനാഡക്ഷന് ഇന്ടസനസ്പീവനായനി നല്കേനിക്കഴനിഞനിരനിക്കുകേയനാണയ്. ഒരു ടപന്ഡനിയഗുയ
ബനാക്കനിയനില.  റബ്ബര് കബനാര്ഡയ് തരുന്ന ടക്ലെയനിയ അനുസരനിചയ് രണനാഴ്ചയനില് ഒരനിക്കല്
നല്കകേണ ടക്ലെയനിയ എലനായ ടകേനാടുത്തുകേഴനിഞ.  ബനാക്കനി  6 കകേനാടനി രൂപ മനാത്രമനാണയ്
ഇകപ്പെനാള് ടകേനാടുക്കനാന് ബനാക്കനിനനില്ക്കുന്നതയ്.  അതയ്  കപ്രനാസസനിയഗയ്  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിചയ്
ഉടന്തടന്ന  ടകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുന്നതനാണയ്.  അതുടകേനാണയ്  ഈ  വനിഷയയ  സഭനാനടപടനികേള്
നനിര്ത്തനിവചയ് ചര്ച ടചകയ്യണ കേനാരണ്യമനില.

ശസ്പീ  .    സണനി കജനാസഫയ്:  സര്,  കേനാര്ഷനികേ കമഖലയടട പ്രതനിസന്ധനി അതസ്പീവ
ഗുരുതരമനാണയ്. ഇതുസയബന്ധനിചയ് ഇന്നടത്ത പത്രങളനില് വന്ന വനാര്ത്ത,  'കേനാര്ഷനികേ
കമഖല  തകേര്ന്നടനിയന.  കേനാര്ഷനികേ  കമഖലയനിടല  വന്തകേര്ച  കകേരളത്തനിടല
അകനകേയ  കേര്ഷകേ  കുടുയബങടള  ദുരനിതത്തനിലനാക്കനിയനിരനിക്കുന.  കേടുത്ത  കവനല്
വരുത്തനിവച കൃഷനി നനാശേത്തനിനുപുറടമ ഉല്പ്പെന്നങളുടട വനിലയനിടനിവയ് കൂടനിയനായകതനാടട അവര്
തനികേച്ചുയ പ്രതനിസന്ധനിയനിലനായനി.  ഒട്ടുമനിക്ക വനിളകേളുയ വനിലത്തകേര്ച കനരനിടുകേയനാണയ്.
റബ്ബര്  കമഖലയനിടല  വനിലത്തകേര്ചയയ  കവനലയ  റബ്ബറനിടന  സനാരമനായനി  ബനാധനിച്ചു.
പ്രതനിസന്ധനിയനില് തനാങനാകകേണ അധനികൃതര് തനിരനിഞകനനാക്കുന്നനില.  റബ്ബര് വനില
സനിരതനാ  ഫണയ്  പദ്ധതനിയടട  ആനുകൂലണ്യങളുയ  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നനികഷധനിക്കടപ്പെടനിരനിക്കുന'
എന്നനാണയ് 'ദസ്പീപനികേ' പത്രത്തനിടന എഡനികറനാറനിയല് കപജനില് പറയന്നതയ്.  'ആഭണ്യന്തര
റബ്ബര്  വനിലയനില്  ഗുരുതരനാവസ,  വനിലസനിരതനാ  പദ്ധതനിക്കനായനി  കേര്ഷകേരുടട
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മുറവനിളനി'  കകേരളകേക്കൗമുദനിയനിടല ഇന്നടത്ത വനാര്ത്തയനാണയ്.  ബഹുമനാനടപ്പെട മനനി പറഞതുയ
പത്രങളനില് വന്ന വനാര്ത്തകേളുയ റബ്ബര് കേര്ഷകേരുമനായയ റബ്ബര് ടസനാകസറനിയമനായയ
ബന്ധടപ്പെടകപ്പെനാള് ലഭനിക്കുന്ന വനിവരങളുയ വളടര വണ്യതണ്യസ്തമനാണയ്.  കകേനാടനിക്കണക്കനിനയ് രൂപ
ടകേനാടുക്കനാന് ബനാക്കനി  നനില്ക്കുനടവന്നയ്  ബഹുമനാനടപ്പെട  മനനി  തടന്ന സമ്മതനിചനിരനിക്കുന.
അതനിനുള്ള കേനാരണങള് സനാകങതനികേമനായനി നനിരത്തനിടയനമനാത്രയ.

കൃഷനി വകുപ്പുമനായനി ബന്ധടപ്പെട ഒരു കേനാരണ്യയ,  ഇന്നടത്ത മലയനാള മകനനാരമയടട
എഡനികറനാറനിയല് കപജനില് വന്നതനാണയ്.  'കൂമയ് ഒടനിയന്ന നസ്പീര പദ്ധതനി'.  നനാളനികകേര
കേര്ഷകേടര  സഹെനായനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  കൃഷനി  വകുപ്പെനിടന  കേസ്പീഴനിലള്ള  ഒരു  പദ്ധതനിയനാണയ്.
ഇങടനയനായനാല് കകേരളത്തനിടന നസ്പീര പുളനിച്ചുതുടങ്ങുയ. സര്ക്കനാരനിടന വനാക്കയ് വനിശേസസനിചയ് നസ്പീര
ടചത്തനാന്  തളനാപ്പെയ്  ടകേടനിയ  കേര്ഷകേരുയ  സയഘങളുയ  ഇന്നയ്  ഗതനികകേടനിടന  വക്കനിലനാണയ്.
സമസ്പീപ  ദനിവസങളനിടല  പത്രങളനില്,  4-ാംതസ്പീയതനിടല  മനാതൃഭൂമനി  പത്രത്തനിടന
എഡനികറനാറനിയലനാണയ്-  'റബ്ബര്  കേര്ഷകേരുടട  പ്രതസ്പീക്ഷ  ടകേടുത്തരുതയ്.   സയസനാന
സര്ക്കനാര് എത്രയയ ടപടടന്നയ് ഈ വനിഷയത്തനില് ഇടടപകടണതുണയ് എന്നയ്' പറഞ
ടകേനാണനാണയ് ആ എഡനികറനാറനിയല് അവസനാനനിക്കുന്നതയ്'.  'കേനാര്ഷനികേ കമഖലയനിടല
പ്രതനിസന്ധനി  അതസ്പീവ  ഗുരുതരമനാണയ്.  റബ്ബര്  വനില  കൂപ്പുകുത്തുന.  ഒരനാഴ്ചയനിടട
കുറഞതയ്  10  രൂപ.  മുഖയ തനിരനിചയ്  കകേന്ദ്ര-സയസനാന സര്ക്കനാരുകേള്'  എന്നനാണയ്
മയഗളയ  പത്രത്തനില്  പറയന്നതയ്.   ഏതയ്  പത്രടമടുത്തയ്  വനായനിചനാലയ  റബ്ബര്  വനില
തനാകഴയയ് കപനാകുന,  കേനാര്ഷനികേ കമഖലയനിലള്ള പ്രതനിസന്ധനി,  സയസനാന സര്ക്കനാര്
ഉണര്ന  പ്രവര്ത്തനികക്കണതനിടന  ആവശേണ്യകേത  എന്നനിവ  തടന്നയനാണയ്  വണ്യക്തമനാക്കുന്നതയ്.
എന്തനികനടറ  ബഹുമനാനടപ്പെട  മനനിയടട  പനാര്ടനി  കനതനാവനായ  ശസ്പീ.  സതണ്യന്  ടമനാകകേരനി
'നവയഗ'ത്തനില് കപരയ് വചയ് എഴുതനിയ കലഖനയ 'വരള്ചയയ കേനാര്ഷനികേ കമഖലയനിടല
പ്രതനിസന്ധനിയയ'.  അതനില്  അകദഹെയ  പറയന്നതയ്,  വരള്ചയയ  മഴക്കുറവയ  രൂക്ഷമനാകുന്ന
കേനാര്ഷനികേ  കമഖലയനിടല  പ്രതനിസന്ധനി  കകേരളത്തനിടല  സമദ്ഘടനടയ  പ്രതനികൂലമനായനി
ബനാധനിക്കനാന്  തുടങനി.  കേര്ഷകേരനിലയ  ഗനാമസ്പീണ ജനങളനിലയ  ഉണനാകുന്ന വരുമനാന
നഷയ  കേകമനാളങടള  നനിശ്ചലമനാക്കുയ.  ഇടതലനായ  മുന്നനില്കേണയ്  അടനിയന്തര  നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനികക്കണതുണയ്. സസസ്പീകേരനിച്ചുടവന്നല, സസസ്പീകേരനികക്കണതുടണന്നനാണയ് നവയഗയ
പത്രത്തനില്  പറയന്നതയ്.  ഇക്കനാരണ്യങള്  സര്ക്കനാരനിടന  അടനിയന്തര  ശദ്ധയനില്
ടകേനാണവരുന്നതനിനനാണയ്  അടനിയന്തരപ്രകമയയ  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്.  ഈ  വനിഷയയ
ചര്ച  ടചയ്യനാന്  അങയ്  അനുവദനിക്കുകേയയ  ബഹുമനാനടപ്പെട  മനനി  അതയ്  സമ്മതനിക്കുകേയയ
ടചകയ്യണതനാണയ്. കകേരളത്തനിടന സമദ്ഘടനയനില് കൃഷനിക്കുള്ള പ്രനാധനാനണ്യയ വളടര
വലതനാണയ്.  നനാണണ്യവനിളകേളുയ  ഭക്ഷണ്യവനിളകേളുയ  ഉല്പ്പെനാദനിപ്പെനിക്കുന്നവരനാണയ്  കകേരളത്തനിടല
മഹെനാഭൂരനിപക്ഷയ  കേര്ഷകേരുയ.   ഈ  കമഖലയനാടകേ  തകേര്ന്നനിരനിക്കുന.   ഇടതനാരു
രനാഷ്ട്രസ്പീയപ്രശ്നമല,  ജസ്പീവല് പ്രശ്നമനാണയ്.  കകേരള  സമദ്ഘടനടയ,  മനുഷണ്യ ജസ്പീവടന,
മൃഗങടള,  ഭനാവനിടയ,  തലമുറകേടള  ബനാധനിക്കുന്ന  ഏറവയ  ഗുരുതരമനായ  പ്രശ്നമനായനി
ഇതനിടന കേണയ്  തുറന്നയ്  കേനാണനാനുയ ചര്ച ടചയ്യനാനുയ ഗവണ്ടമനയ്  തയ്യനാറനാകേണയ.
ഉല്പ്പെന്നങളുടട വനിലയനിടനിവയ് കേര്ഷകേരുടട എലനാ പ്രതസ്പീക്ഷകേളുയ തകേര്ത്തനിരനിക്കുന.
കേനാലനാവസനാ വണ്യതനിയനാനയമൂലയ മഴ ലഭനിക്കുന്നനില, ടനല്പ്പെനാടങള് വരണയ് ഉണങ്ങുന.  ഇന്നയ്
ഭൂമനിയനില് വസ്പീഴുന്നതയ് കേര്ഷകേടന കേണസ്പീരനാണയ്.  അതയ് കേനാണനാന് ഗവണ്ടമനയ് തയ്യനാറനാകേണയ.
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ഇവനിടട  വനിലത്തകേര്ചയണനായനിടനിടലന്നയ് ബഹുമനാനടപ്പെട മനനി പറഞ. 2016-ല്
700-730 രൂപ വനിലയണനായനിരുന്ന കുരുമുളകേനിനയ് 2017-ല് 535 രൂപയനായനി കുറഞ.
ഏലക്ക  1000 രൂപയനില് നനിനയ 900 രൂപയനായയ  850-900 രൂപയനായനിരുന്ന ഗനാമ 575
രൂപയനായയ  കുത്തടന  കൂപ്പുകുത്തനി.  ചുക്കനിടന  വനില  125  രൂപയനില്  നനിനയ  85
രൂപയനായനി. ജനാതനിക്ക 300  രൂപയനില് നനിനയ 250 രൂപയനായയ  ജനാതനിപത്രനി 1200
രൂപയനില്  നനിനയ   850  രൂപയനായയ  ടകേനാകക്കനാ  200  രൂപയനില്  നനിനയ  165
രൂപയനായയ  കേനാപ്പെനിക്കുരു  80  രൂപയനില്നനിനയ  72  രൂപയനായയ ടവളനിടചണ  138
രൂപയനില് നനിനയ 128 രൂപയനായയ  മഞള് 115 രൂപയനില് നനിനയ 85 രൂപയനായയ
റബ്ബര് 147-150 രൂപയനില്നനിനയ 129 രൂപയനായയ കുറഞ. ഏതയ് ഉത്പന്നത്തനിനനാണയ് വനില
കുറയനാത്തതയ്.  ഇതയ് അയഗസ്പീകേരനിച്ചുടകേനാണയ് ഈ വനിഷയയ ഇവനിടട ചര്ച ടചയ്യണയ.
കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് റബ്ബര് നയയ നടപ്പെനിലനാക്കുടമന്നയ് പ്രഖണ്യനാപനിചതനിടന കകേരളത്തനിടല
കേര്ഷകേര്  വളടര  പ്രതസ്പീക്ഷകയനാടടയനാണയ്   സസനാഗതയ  ടചയ്തതയ്.  പകക്ഷ  ഇകപ്പെനാള്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കനാര് റബ്ബര് നയയ നടപ്പെനിലനാക്കുന്നതനില് നനിനയ പുറകകേനാട്ടുകപനായനിരനിക്കുന.  ഗവണ്ടമനയ്
പ്രഖണ്യനാപനിച കേരടയ് നയത്തനില് കേര്ഷകേ തനാല്പ്പെരണ്യങള് സയരക്ഷനിക്കടപ്പെടുന്നനിടലന്നയ്
പരനാതനി വന്നകപ്പെനാഴനാണയ്  2015 ഡനിസയബര് 24-നയ് കഡനാ.  ചന്ദ്രന് മനിത്ത  ടചയര്മനാനനായനി 41
അയഗ പനാര്ലടമനയ്  സമനിതനിടയ നനികയനാഗനിചതയ്. ആ സമനിതനി കകേരളത്തനില് കകേനാടയയ
ഉള്ടപ്പെടടയള്ള സലങളനില് സനിറനിയഗയ് നടത്തനി,  റബ്ബര് കേര്ഷകേരനില് നനിനയ ഈ
കമഖലയനിടല ബന്ധടപ്പെട വണ്യവസനായനികേളനില്നനിനയ നനിര്കദശേങളുയ ആകക്ഷപങളുയ
സസസ്പീകേരനിചയ് സര്ക്കനാരനിനയ് നനിര്കദശേയ നല്കേനി.  വനിലയനിടനിവനിനയ് പരനിഹെനാരമുണനാക്കനിയനിടലങനില്
റബ്ബര്  കൃഷനി  ഉകപക്ഷനിചയ്  കൃഷനിക്കനാര്  കപനാകുടമന്നയ്  സമനിതനി  റനികപ്പെനാര്ടയ്  ടചയ്തു.  കൂടനാടത
കൃഷനിക്കുള്ള സബ്സനിഡനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കണടമനയ ഇറക്കുമതനി നനിയനനിക്കണടമനയ
അവര് ആവശേണ്യടപ്പെട്ടു.  റബ്ബര് തടനി കേനാര്ഷനികേ ഉത്പന്നമനായനി കേണക്കനാക്കണടമന്നയ്
സമനിതനി ശേനിപനാര്ശേ ടചയ്തു.  കകേരളത്തനിടന ഉത്പനാദന ടചലവയ് മറയ് സയസനാനങടള
അകപക്ഷനിചയ്  കൂടുതലനാടണന്നയ്  കേണടകേനാണയ്  കകേരളത്തനിടല  കൃഷനിക്കനാടര  പ്രകതണ്യകേമനായനി
രക്ഷനിക്കണടമന്നയ് സമനിതനി ശേനിപനാര്ശേ ടചയ്തു. എന്നനാല് പനാര്ലടമനറനി സമനിതനി പഠനിചയ്
നല്കേനിയ  ശേനിപനാര്ശേ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനയ്  നടപ്പെനിലനാക്കനിടലന്നയ്  ഏകേപക്ഷസ്പീയമനായനി
തസ്പീരുമനാനനിചനിരനിക്കുന. ഇതയ് ആടരയനാണയ് ബനാധനിക്കുന്നതയ്? നമ്മുടട രനാജണ്യത്തയ് ആടകേ
ഉത്പനാദനിപ്പെനിക്കുന്ന  13  ലക്ഷയ ടണ് റബ്ബറനില്  12  ലക്ഷയ ടണ് റബ്ബറയ  ഉത്പനാദനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്
കകേരളത്തനിലനാണയ്. 90 ശേതമനാനയ കൃഷനിയയ ഉത്പനാദനവയ കകേരളത്തനില് നനില്ക്കുന.
അതുടകേനാണയ് കകേരള സര്ക്കനാര് ഇക്കനാരണ്യത്തനില് ഇടടപകടണതനാണയ്. പകക്ഷ കകേരള
സര്ക്കനാര്  അറനിഞയ  അറനിയനാടതയയ  ഉറക്കയ  തൂങ്ങുന.  ഈ  പ്രശ്നങകളനാടയ്
നനികഷധനാത്മകേമനായ  നനിലപനാടനാണയ്  സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ്.  കേയറനിടനയയ
ടചരനിപ്പെയ് ഉള്ടപ്പെടടയള്ള റബ്ബര് ഉത്പന്നങളുടടയയ  വനില കുറയന്നനില.  എന്നനാല്
സസനാഭനാവനികേ  റബ്ബറനിടന  വനില  കുറഞടകേനാണനിരനിക്കുന.  റബ്ബര്  കബനാര്ഡുകപനാലയ
ഇന്നയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.  ബഹുമനാനടപ്പെട  മനനി  കനരടത്ത  പറഞ,  റബ്ബര്
കബനാര്ഡനിടന ശേനിപനാര്ശേ പ്രകേനാരമനാണയ്  150  രൂപ കതനാതനിലള്ള ആനുകൂലണ്യയ റബ്ബര്
കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നല്കുന്നടതന്നയ്.   കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനനിനയ്  കകേരളകത്തനാടുള്ള  ചനിറമ്മ
നയത്തനിടന  ഭനാഗമനായനി, റബ്ബര് കബനാര്ഡനിടന പ്രവര്ത്തനയ  റദനാക്കുന്ന കേനാരണ്യത്തനില്
കകേരള മനനിസഭ, കകേരള സര്ക്കനാര്, കൃഷനി വകുപ്പെയ്   തുടങനിയവ കയനാജനിചയ് നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണയ.   മുഖണ്യമനനി പലവടയ  ഡല്ഹെനിയനില് കപനായനിട്ടുയ  കൃഷനിടയക്കുറനിചയ്
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എടന്തങനിലയ അഡ്രൈസയ് ടചയ്യനാകനനാ അറന്ഡയ് ടചയ്യനാകനനാ സനാധനിചനിടലന്ന ദയനസ്പീയനാവസ
ഇവനിടട  നനിലനനില്ക്കുകേയനാണയ്.  എന്തുടകേനാണനാണയ്  ആ വനിഷയയ   ചര്ച ടചയ്യനാന്
സനാധനിക്കനാത്തതയ്?  റബ്ബറനിടന കേനാരണ്യയ മനാത്രമല,  കുടനനാടനില് കമയയ്  1  വടര സയഭരനിച
ടനലനിനയ്  192 കകേനാടനി രൂപ ടകേനാടുക്കനാന് ബനാക്കനിയനാണയ്.  സയസനാന വനിഹെനിതയ 7.80
രൂപയയ  കകേന്ദ്ര  വനിഹെനിതയ  14.70  രൂപയമനാണയ്.  സയസനാന  വനിഹെനിതമനാണയ്  ടകേനാടുക്കനാന്
ബനാക്കനിയള്ളതയ്.  കകേന്ദ്രവനിഹെനിതമനായനി കേനിടനിയ തുകേ ടകേനാണയ്  22.50 രൂപയയ് ടനലയ്ല
സയഭരനിക്കുന.   ആ കകേന്ദ്ര   വനിഹെനിതയ ടകേനാണലനാടത സയസനാന സര്ക്കനാരനിനയ് സയഭരനിച
ടനലനിടന വനില ടകേനാടുക്കനാന് സനാധനിചനിടനില. പനാലക്കനാടുയ ഇതുതടന്നയനാണയ് അവസ.
ടനല് കേര്ഷകേര് വളടരയധനികേയ  പ്രതനിസന്ധനിയനിലനാണയ്.  സയസനാന മനനിസഭയനില്
ആലപ്പുഴ ജനിലയനില്  നനിന്നയ്  നനാലയ്  മനനിമനാരുണയ്.  കുടനനാടയ്  എയ.എല്.എ.  തടന്ന
മനനിയനായനി  വന്നകപ്പെനാള്  ടനല്  കേര്ഷകേരുയ   കുടനനാടനിടല   ജനങളുയ  പ്രതസ്പീക്ഷ
പുലര്ത്തനിടയങനില് ഇകപ്പെനാള്  ആ  പ്രതസ്പീക്ഷടയലനായ  അസനാനത്തനായനിരനിക്കുന.
കുടനനാടനില്  ടനല്കൃഷനി  ഉള്ടപ്പെടടയള്ള  കൃഷനികേള്  നശേനിച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാടണന്ന
തരത്തനില്  നനിരവധനി  വനാര്ത്തകേള്  വരുനണയ്.  എന്നനാല്  ഗവണ്ടമനയ്  കേണ തുറക്കുന്നനില.
ഇന്നടല ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശേന് ഉന്നയനിച ഒരു വനിഷയമനാണയ് പുലനിമുട്ടുകേള് യഥനാസമയയ
ഇടനിടനില എന്നതയ്.  കുടനനാടനില് ഉപ്പുടവള്ളയ കേയറനി  കൃഷനികേടളലനായ  നശേനിച്ചുകപനായനി.
മറ്റുപ്രകദശേങളനിലയ ടനല്കൃഷനി നനാശേയ സയഭവനിചനിരനിക്കുന.  സര്ക്കനാര് കുറകേരമനായ
അനനാസയനാണയ് കേനാണനിക്കുന്നതയ്.  എടയ് ലക്ഷയ തനാറനാവകേള് ഈ വര്ഷയ ചത്തനിട്ടുയ
തനാറനാവയ് കേര്ഷകേര്ക്കയ് മതനിയനായ നഷപരനിഹെനാരയ സമയത്തനിനയ് നല്കുന്നതനില് ഗവണ്ടമനയ്
വസ്പീഴ്ചവരുത്തനിയനിരനിക്കുന.  കേനാര്ഷനികേകമഖലയനില്  ഉണനാകുന്ന  പ്രതനിസന്ധനിമൂലയ  കൃഷനിക്കനാര്
കേടടക്കണനിയനില്  ടപടനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  അതനില്നനിനയ  അവടര  രക്ഷനിക്കനാനനാണയ്
കേടനാശേസനാസ  കേമ്മസ്പീഷടന  ഗവണ്ടമനയ്  പ്രഖണ്യനാപനിചതയ്.  ആ കേടനാശേസനാസ  കേമ്മസ്പീഷന്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.  കേടനാശേസനാസ  കേമ്മസ്പീഷനയ്  ആവശേണ്യമനായ  ഫണയ്  നല്കേനാന്  ഗവണ്ടമനയ്
തയ്യനാറനാകുന്നനില. അതനിടന പ്രവര്ത്തനയ നനിലചമടനിലനാണയ്. കൃഷനിക്കനാര് അകപക്ഷയയ
നല്കേനി കേനാത്തനിരനിക്കുന്ന അവസയനാണയ്.

സഹെകേരണ കമഖലയനില് നനിനയ ഏഴയ് ശേതമനാനയ പലനിശേനനിരക്കനില്  നല്കുന്ന
കേനാര്ഷനികേ വനായ, കൃഷനിക്കനാര് വണ്യനാപകേമനായനി എടുക്കുന്നതനാണയ്. ആ പലനിശേ നനിരക്കനില്
മൂന്നയ്  ശേതമനാനയ  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമനയ്  സബ്സനിഡനിയനായനി  നല്കുന.  കൃതണ്യമനായനി
തനിരനിചടയ്ക്കുന്ന  കൃഷനിക്കനാര്ക്കയ്  പലനിശേനനിരക്കനിടന  നനാലയ്  ശേതമനാനയ  സയസനാന
ഗവണ്ടമനയ്  പലനിശേ സബ്സനിഡനിയനായനി നല്കുടമന്നയ് പറഞനിടയ്  പല സയഘങളുയ
ഈ പലനിശേ ഇളവയ് ടചയ്തയ് കൃഷനിക്കനാരനില് നനിനയ മുതല് മനാത്രയ സസസ്പീകേരനിച്ചു.  പകക്ഷ
കപ്രമറനി ടക്രെഡനിറയ്  സയഘങള്ക്കയ് പലനിശേ സബ്സനിഡനിയനായനി  നല്കകേണ നനാലയ്
ശേതമനാനയ സയഖണ്യ നല്കേനാന്   സയസനാന ഗവണ്ടമനയ് ഇതുവടരയയ തയ്യനാറനായനില.

കേശുവണനി ഏറവയ അധനികേയ ഉത്പനാദനിപ്പെനിക്കുന്ന പ്രകദശേയ കേണ്ണൂര് ജനിലയനിടല
എടന  നനികയനാജകേമണ്ഡലമനായ  കപരനാവൂരനിടല  ഇരനിടനി  ആറളയ  ഫനാമനിലനാണയ്.  കേശുവണനി
വണ്യവസനായടത്തക്കുറനിച്ചുയ  കേശുവണനി ടതനാഴനിലനാളനികേടളക്കുറനിച്ചുയ  മുതലക്കണസ്പീര്  ടപനാഴനിക്കുന്ന
കകേരള  സര്ക്കനാര്  ഈ  കേശുവണനി  സസ്പീസണനില്  ഒരു  കേനികലനാ  കേശുവണനികപനാലയ
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കേര്ഷകേരനില് നനികന്നനാ ടപനാതുവനിപണനിയനില് നനികന്നനാ വനില ടകേനാടുത്തയ് സയഭരനിക്കനാന്
തയ്യനാറനായനിടനില.  കേശുവണനി  വനികദശേ  രനാജണ്യങളനില്നനിനയ  ഇറക്കുമതനി  ടചയ്യുന്നതനിലനാണയ്
സര്ക്കനാരനിനയ്  തനാല്പ്പെരണ്യയ.  കേശുവണനി  കൃഷനിക്കനാടര  കപ്രനാതനാഹെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ്  അവരനില്
നനിനയ കേശുവണനി വനിലടകേനാടുത്തയ് സയഭരനിക്കണടമന്നയ് ഞനാന് തടന്ന പല തവണ
ആവശേണ്യടപ്പെടനിട്ടുണയ്. ഏറവയ കൂടുതല് കേശുവണനി ഉത്പനാദനിപ്പെനിക്കുന്ന കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് നനിനയ
ഒരു കേനികലനാ കേശുവണനിടയങനിലയ സയഭരനിച്ചുടവന്നയ് കേനാടപ്പെകേയ് സനികനനാ കേനാഷഷ്യൂ കകേനാര്പ്പെകറഷകനനാ
അവകേനാശേടപ്പെടനാന് സനാധനിക്കനില. ഏതയ് കമഖല എടുത്തയ് പരനികശേനാധനിചനാലയ കേനാര്ഷനികേ
കമഖലയനില്  പ്രതനിസന്ധനി  മനാത്രമനാണയ്  കേനാണനാന്  സനാധനിക്കുന്നതയ്.  മടറനാരു  പ്രധനാനടപ്പെട
വനിഷയമനാണയ് വനണ്യമൃഗ ശേലണ്യയ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ഏതയ് വനിഷയമനാണയ് പ്രധനാനമലനാത്തതയ്.

ശസ്പീ  .    സണനി  കജനാസഫയ്:  സര്,  വനണ്യമൃഗ  ശേലണ്യയ  കൃഷനിക്കനാടര  സനാരമനായനി
ബനാധനിക്കുന്ന പ്രശ്നമനാണയ്.  അങടയ ഞനാന് പ്രസ്തുത കമഖല കേനാണനാനുയ പഠനിക്കനാനുയ
ക്ഷണനിക്കുകേയനാണയ്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അങയ് വളടര പ്രസക്തമനായ കേനാരണ്യങളനാണയ് പറയന്നതയ്.  അങയ്
ടചയറനിടന കനനാക്കനി സയസനാരനിക്കണയ.

ശസ്പീ  .    സണനി  കജനാസഫയ്:  സര്,  ഇതുതടന്നയനാണയ്  സര്ക്കനാരനിടന  നയയ.
ബഹുമനാനടപ്പെട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനികയനാ  വനയ  വകുപ്പുമനനികയനാ  മുഖണ്യമനനികയനാ
ധനകേനാരണ്യ  വകുപ്പുമനനികയനാ  മറപടനി  പറയകമനാ?  വനണ്യമൃഗശേലണ്യയ  കൃഷനിക്കനാടര  സനാരമനായനി
ബനാധനിക്കുന.  എടന  നനികയനാജകേമണ്ഡലത്തനില്  2017-ല്  നനാലയ്  കപരനാണയ്  കേനാടനാനയടട
കുകത്തറയ്  മരനിചതയ്.  ബഹുമനാനടപ്പെട  മുഖണ്യമനനിയയ  പ്രതനിപക്ഷ  കനതനാവയ  മുന്മുഖണ്യമനനി
ശസ്പീ.  ഉമ്മന് ചനാണനിയയ  അവനിടട  വന.  അതുകകപനാടല വയനനാടനിടല കേര്ഷകേടര
വനണ്യമൃഗശേലണ്യയ  ഉള്ടപ്പെടടയള്ള കേനാര്ഷനികേ പ്രതനിസന്ധനിയനില് നനിന്നയ്   രക്ഷനിക്കനാന്
ഗവണ്ടമനയ്  തയ്യനാറനാകേണയ.  സനാധനാരണഗതനിയനില്  കൃഷനിനനാശേവയ  വരള്ചയമുണനാകുന്ന
അവസരത്തനില്  ഉത്പനാദനയ കുറയകേയയ  ഡനിമനാനയ് കൂടുകേയയ ടചയ്യുന്നതനുസരനിചയ്
വനില കൂടുകേയനാണയ് ടചകയ്യണതയ്.  എന്നനാല് ഇവനിടട വനില കുറഞടകേനാണനിരനിക്കുന.
ഗവണ്ടമനയ്  ഇക്കനാരണ്യത്തനിടലനാനയ ഇടടപടനാടത ഉറക്കയ തൂങ്ങുന്ന സമസ്പീപനമനാണയ്
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ്.  ഇടതനാരു  രനാഷ്ട്രസ്പീയ  വനിഷയമനാക്കനി  ചര്ച  നനികഷധനിക്കുന്നതനിനു
പകേരയ  ജസ്പീവല്പ്രശ്നമനായനി  കേണക്കനിടലടുത്തയ്  ബഹുമനാനടപ്പെട  മുഖണ്യമനനിയയ  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനിയയ  ചര്ചയയ്  തയ്യനാറനാകുടമനയ  ചര്ചയനില്  കൂടുതല്  കേനാരണ്യങള്  പറയനാടമനയ
പ്രതസ്പീക്ഷനിച്ചുടകേനാണയ്  എടന  വനാക്കുകേള്  അവസനാനനിപ്പെനിക്കുന.  ഈ  വനിഷയയ
അടനിയന്തരമനായനി ചര്ച ടചയ്യണയ.

പ്രതനിപക്ഷകനതനാവയ് (ശസ്പീ  .   രകമശേയ് ടചന്നനിത്തല): സര്, മുഖണ്യമനനി ഇവനിടടയണയ്. ഇതയ്
ആടരയയ  രനാഷ്ട്രസ്പീയമനായനി  കുറടപ്പെടുത്തുന്ന വനിഷയമല.  കകേരളത്തനിടല  കേര്ഷകേരുടട
പ്രശ്നമനായതുടകേനാണയ്  ഇതയ്  എന്തുടകേനാണയ് ചര്ച ടചയ്തുകൂടനാ എന്നയ് ബഹുമനാനടപ്പെട
മുഖണ്യമനനിയയ  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയയ  ആകലനാചനിക്കണടമന്നനാണയ്  എനനിക്കയ്  വനിനസ്പീതമനായനി
അഭണ്യര്തനിക്കനാനുള്ളതയ്.
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കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമനാര്):  സര്,   അടനിയന്തര
പ്രകമയ കനനാടസ്പീസനില് പറഞനിട്ടുള്ള വനിഷയങള് റബ്ബര്, കുരുമുളകേയ്, ഏലയ തുടങനിയ
നനാണണ്യവനിളകേളുടട  വനിലത്തകേര്ച സയബന്ധനിചനാണയ്.  പകക്ഷ പ്രകമയയ  അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെനാള്
കേനാര്ഷനികേ കമഖലയമനായനി ബന്ധടപ്പെട എലനാ കേനാരണ്യങളുയ ചര്ചയ്ടക്കടുത്തു എനള്ളതയ് നല
കേനാരണ്യമനാണയ്.  കേശുവണനി ഉള്ടപ്പെടടയള്ള കേനാരണ്യങടളപ്പെറനി  ശസ്പീ.  സണനി കജനാസഫയ്
പറഞതയ്  ഞനാന്  മുഖവനിലയ്ടക്കടുക്കുകേയനാണയ്.   ഈ അടനിയന്തരപ്രകമയയ  ചര്ച
ടചയ്യകണനാ കവണകയനാ എനള്ളതയ് സയബന്ധനിചയ്  ഞനാന്   മറപടനി പറയകമനാള് നനിങള്ക്കയ്
മനസനിലനാകുയ,  അങയ് പറഞ എലനാ കേനാരണ്യങളുയ നനാടള കൃഷനി വകുപ്പെനിടന ഡനിമനാനയ്
ഡനിസഷനനില്   വനിശേദമനായനി   ചര്ച  ടചയ്യനാന്  അവസരമുണനാകുന്നതനാണയ്.  അങയ്
ഇവനിടട  റബ്ബറനിടന വനിലത്തകേര്ചയമനായനി  ബന്ധടപ്പെട വനിഷയത്തനില്  സയസനാന
ഗവണ്ടമനയ് ഒനയ ടചയ്യുന്നനില എന്ന നനിലയനില് ഒരു വണ്യനാഖണ്യനാനയ നടത്തനാനനാണയ്
ശമനിചതയ്.  അതനാണയ്  യഥനാര്തത്തനില്  രനാഷ്ട്രസ്പീയമനായ  കേനാരണ്യയ.  ഗവണ്ടമനനിടന
രനാഷ്ട്രസ്പീയമനായനി  പ്രതനിക്കൂടനിലനാക്കനാനുള്ള  ശമമനാണയ്  അങയ്  നടത്തനിയതയ്.  അതനിടന
യനാഥനാര്തണ്യടമന്തനാടണന്നയ് സഭ മനസനിലനാകക്കണതുണയ്. റബ്ബറനിടന  വനിലയനിടനിവനിനയ്
പ്രധനാന കേനാരണയ  തനായയ് ലനയ് ഉള്ടപ്പെടടയള്ള രനാജണ്യങളനില് നനിനയ വണ്യനാപകേമനായനി
റബ്ബര്  കലനാകേ  മനാര്ക്കറനികലയയ്  വരുന്നതനാണയ്.  ടപകടനാളനിയയ  ഉത്പന്നങളുടട  വനിലയനിടല
ഏറക്കുറചനില്  അനുസരനിചയ്  റബ്ബറനിടന  വനിലയനില്  മനാറമുണനാകുന്നതയ്  സസനാഭനാവനികേമനാണയ്.
ഇന്തണ്യയനില് റബ്ബറനിടന  70  ശേതമനാനത്തനിലധനികേവയ ഉത്പനാദനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്  കകേരളത്തനിലനാണയ്.
പകക്ഷ  റബ്ബര്  കൃഷനി  അധനിഷനിതമനാക്കനിയള്ള  ഒരു  വനാലഷ്യൂ  അഡനിഷന്  ഇന്ഡസനി
ടഡവലപയ്  ടചയ്തുടകേനാണവരനാന്  സയസനാനത്തനിനയ്  ഇതുവടര  സനാധനിചനിടനിടലന്നതയ്
മനാറനിമനാറനിവന്ന  എലനാ  ഗവണ്ടമന്റുകേളുടടയയ  ഉത്തരവനാദനിത്തമനാണയ്.  പകക്ഷ
റബ്ബറനിടന മൂലണ്യവര്ദ്ധനിത ഉത്പന്നങളുണനാക്കുന്ന ഒരു അകഗനാ പനാര്ക്കയ്  കകേനാടയയ
കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിച്ചുയ്  ഈ  വര്ഷയ  ആരയഭനിക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനനിചതയ്  ഈ  ഗവണ്ടമനനാണയ്.
അതനിനുള്ള നടപടനി നടനടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.

മടറനാരു പ്രധനാനടപ്പെട കേനാരണ്യയ റബ്ബറനിടന വനിലയനിടനിവമനായയ ഇറക്കുമതനിയമനായയ
ബന്ധടപ്പെട്ടുള്ളതനാണയ്.  റബ്ബര് ഇറക്കുമതനിയനില് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനയ് അനുവര്ത്തനിക്കുന്ന നയയ,
ഇകപ്പെനാള് ബനി.ടജ.പനി.  ഗവണ്ടമനയ് മനാത്രമല,  ശസ്പീ.  സണനി കജനാസഫനിടന  പനാര്ടനി
ഭരനിക്കുന്ന സമയത്തയ് റബ്ബറനിടന തസ്പീരുവയടട കേനാരണ്യത്തനില് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനനികനനാടയ്
നമ്മള് അഡസനാന്സയ് കലസന്സയ് ആതകറകസഷന് മുഖനാന്തരയ സസനാഭനാവനികേ റബ്ബര്
ഇറക്കുമതനി ടചയ്യുന്നതയ് നനിര്ത്തണടമനയ മനിനനിമയ സകപ്പെനാര്ടയ് കപ്രസയ്  റബ്ബറനിനുകൂടനി
ബനാധകേമനാക്കണടമനയ  ആവശേണ്യടപ്പെടനിട്ടുയ  അതയ്  നടപ്പെനാക്കനാന്  തയ്യനാറനാകേനാതനിരുന്നതനാണയ്.
കകേനാണ്ഗസയ് ഗവണ്ടമനയ് ഭരനിച സമയത്തനാണയ്,  അതയ് നടപ്പെനാക്കനിയനില......(ബഹെളയ)..........
ശസ്പീ.  സണനി  കജനാസഫയ്  പറഞകപ്പെനാള്  ഞനാടനനാനയ  പറഞനില.  എടന്ന വനിരടനി
ഇരുത്തനാടനനാനയ  കനനാകക്കണ.  ഇതയ്  ടചയ്തതയ്  യ.പനി.എ.  ഗവണ്ടമനനാണയ്.
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അകതകേനാരണ്യയ ബനി.ടജ.പനി. ഗവണ്ടമനയ് അനുവര്ത്തനിച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ഈ
ഗവണ്ടമനയ് അധനികേനാരത്തനില് വന്നതനിനുകശേഷയ രണയ് തവണ കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനനിനയ്
നനികവദനയ സമര്പ്പെനിച്ചു. രണയ് തവണ ഞങള് മനനിടയ കപനായനി കേനാണുകേയണനായനി.
അതനിടന അടനിസനാനത്തനില് ഞങള്ക്കയ് തന്ന  മറപടനിയനില്  പറഞനിരനിക്കുന്നതയ്,
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനനിടന  കറനാഡയ്  നയത്തനില്  മനാറയ  വരുത്തുകമനാള്  അതനില്  റബ്ബറമനായനി
ബന്ധടപ്പെട ചനില  കേനാരണ്യങള്  കൂടനി ഉള്ടപ്പെടുത്തനാന് ഉകദശേനിക്കുനണയ്  എന്നനാണയ്.
അതയ് റബ്ബര് ഇന്ഡസനിടയ ഗക്കൗരവമനായനി സഹെനായനിക്കുടമന്നലനാടത മടറനാരു കേനാരണ്യവയ
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനനില് നനിനമുണനാകുന്നനില.  അകദഹെയ  കചനാദനിച ഒരു കേനാരണ്യയ ഈ
ഗവണ്ടമനയ്  എന്തയ്  ടചയ്തുടവന്നനാണയ്;   ഞനാന്  കനരകത്ത  മറപടനിയനില്  പറഞ
150 രൂപയനാണയ് അതനിനയ് തനാങ്ങുവനില നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്നതയ് എന്നയ്. ഇന്നടത്ത വനില
136  രൂപ.  ബനാക്കനി  14  രൂപ,  റബ്ബര് കബനാര്ഡനാണയ്  ഇതയ്  ടചയ്യുന്നതയ്,  സയസനാന
ഗവണ്ടമനല.  റബ്ബര്  കബനാര്ഡയ്  കപ്രനാസസനിയഗയ്  നടത്തനി  കേണക്കയ്  നല്കേനിയനാല്
രണനാഴ്ചയകേയ ആ തുകേ ടകേനാടുക്കുകേ എന്നതനാണയ് നടപടനിക്രെമയ.  ഈ ഗവണ്ടമനയ്  
6  കകേനാടനി  രൂപ  കേഴനിഞ  രണനാഴ്ച  മുമടകേനാടുത്തു.    ഈ  രണനാഴ്ചയകേത്തയ്
കേനിടനിയനിരനിക്കുന്ന  ടക്ലെയനിയ  6  കകേനാടനി  രൂപ  മനാത്രമനാണയ്.  ആ  6  കകേനാടനി  രൂപയനില്
ബനാക്കനി ഒരു രൂപ കപനാലമനിലനാടത ഈ ആഴ്ച തടന്ന ടകേനാടുക്കനാന് കപനാകുകേയനാണയ്. എന്നനിട്ടുയ
ഈ  സര്ക്കനാര് എന്തയ്  ടചയ്തുടവന്നനാണയ്  അങയ്  കചനാദനിക്കുന്നതയ്.  ഈ  ഗവണ്ടമനയ്
അധനികേനാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശേഷയ റബ്ബറനിടന വനിലയനിടനിവമനായനി ബന്ധടപ്പെട പ്രശ്നയ റബ്ബര്
കബനാര്ഡുമനായനി ചര്ച ടചയ്തു.   ഇന്തണ്യയനില് ഏറവയ കൂടുതല് റബ്ബര് ഉല്പ്പെനാദനിപ്പെനിക്കുന്ന
കകേരളത്തനില്,  റബ്ബര് അധനിഷനിതമനായ ഒരു വണ്യവസനായയ വരണടമന്നനാഗഹെനിചയ് റബ്ബര്
കേര്ഷകേടര  സഹെനായനി  ക്കുന്നതനിനനാവശേണ്യമനായ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.
ഇതയ്  ആര്ടക്കങനിലയ സസനാഗതയ  ടചയ്യനാന്  കേഴനിയനാത്ത കേനാരണ്യമനാകണനാ;  എലനാ  റബ്ബര്
കൃഷനിക്കനാരുയ സസനാഗതയ ടചയ്ത ഒരു കേനാരണ്യമനാണയ്. അകതനാടടനാപ്പെയ തടന്ന റബ്ബര് കൃഷനിക്കനാടര
ബനാധനിക്കുന്ന മടറനാരു പ്രധനാന പ്രശ്നവമുണയ്.  റബ്ബര് ടവടനി മനാറനി റബ്ബര് കത വയ്ക്കുന്ന
സമയത്തയ്,  ഒരു വര്ഷയ ഏകേകദശേയ 13,000 ടഹെകര് സലത്തയ് പുതനിയതനായനി റബ്ബര്
വയ്ക്കുനടവന്നനാണയ്  റബ്ബര് കബനാര്ഡനിടന കേണക്കയ്.  അങടന വരുകമനാള് ഏകേകദശേയ മൂന്നയ്
വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് 39,000 ടഹെകര്  സലത്തയ്  പുതനിയതനായനി  റബ്ബര്  വയ്ക്കുനണയ്.
അതനിടന പകുതനി  20000  ടഹെകര് സലയ ഉപകയനാഗടപ്പെടുത്തനിടക്കനാണയ്  ഇടവനിള
കൃഷനി  ടചയ്യുന്നതനിനയ്  ഒരു  സസ്പീയ  തയ്യനാറനാക്കുന്നതനിനനായനി  റബ്ബര്  കബനാര്ഡനികനനാടയ്
ഗവണ്ടമനയ്  ആവശേണ്യ  ടപ്പെടുകേയണനായനി.  എന്തനിനുകവണനിയനാണയ്;  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
വനിലത്തകേര്ചമൂലമുണനാകുന്ന നഷയ  ഒഴനിവനാക്കനാനുയ  അവര്ക്കയ്  ലനാഭമുണനാക്കുന്നതനിനുയ
കവണനി.  കൃഷനി  വകുപ്പെയ്  ആദണ്യമനായനിടനാണയ് റബ്ബര്  കബനാര്ഡുമനായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്
936  ആര്.പനി.എസയ്.-കേടള വനിളനിച്ചുകൂടനി  അവര്ക്കുകവണനി ഒരു സസ്പീയ  തയ്യനാറനാക്കനാന്
ആവശേണ്യടപ്പെടതയ്.  അതനിടന അടനിസനാനത്തനില് റബ്ബര് കബനാര്ഡുമനായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്
മൂന്നയ്  വര്ക്കയ്കഷനാപ്പുകേള്  ഈ  ഗവണ്ടമനയ്  നടത്തനി.  ആ  വര്ക്കയ്കഷനാപ്പെനിടന
അടനിസനാനത്തനില്  അവര്  5.36  കകേനാടനി  രൂപയടട  സസ്പീയ  തയ്യനാറനാക്കനി  നല്കേനി.
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അതനില് പറയന്നതയ് ഇടവനിളയനായനി  വനാഴ,  പചക്കറനി എന്നനിവയയ് പുറടമ പൂകൃഷനി അടക്കയ
അവനിടട  ടചയ്യനാന് കേഴനിയനാവന്നതുയ  ലഭണ്യമനാകുന്ന സൂരണ്യപ്രകേനാശേടത്ത അടനിസനാനടപ്പെടുത്തനി
മണനിടന  കമകക്രെനാ  നഷ്യൂടനിയനയ്സയ് വണ്യതണ്യനാസമനുസരനിചയ്  അവനിടട  ഏതയ്  കൃഷനി  ടചയ്യനാന്
കേഴനിയടമന്നതനിടന  സയബന്ധനിചയ് വണ്യക്തമനായ  പഠനയ  നടത്തനിയതനിടന  അടനിസനാനത്തനില്
ഓകരനാ  ആര്.പനി.എസയ്.-കേടളയയ അതനിടന  യൂണനിറ്റുകേളനായനി  പരനിഗണനിചയ്  അവരുടട
ഉല്പ്പെന്നങള്  മനാര്ക്കറനില്  വനില്പ്പെന  നടത്തനാനനാവശേണ്യമനായ  സയവനിധനാനമുള്ടപ്പെടട
5.36  കകേനാടനി  രൂപയടട  സസ്പീയ  തയ്യനാറനാക്കനി  അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.  ആദണ്യമനായനി  റബ്ബര്
കേര്ഷകേര്ക്കുകവണനി  സയസനാന  കൃഷനി  വകുപ്പുതടന്ന  കനരനിടയ്  ഒരു  പദ്ധതനി
തയ്യനാറനാക്കനിയതയ്  ഈ  ഇടതുപക്ഷ സര്ക്കനാര്  അധനികേനാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശേഷമനാണയ്.
റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്ക്കുകവണനി  ഒനയ  ടചയ്തനിടനില എനപറയന്നതയ്  അടനിസനാനരഹെനിതമനായ
കേനാരണ്യമനാണയ്.  അതനിനുപുറകമ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനയ് ഒരു  സസ്പീയ  തയ്യനാറനാക്കനി  നല്കേനാന്
ആവശേണ്യടപ്പെട്ടു.  ആ  സസ്പീയ  റബ്ബര്  കൃഷനിക്കനാര്ക്കുള്ള  കപ്രസയ്  യസ്പീല്ഡയ്  ഇന്ഷസറന്സയ്
സസ്പീമനാണയ്. അതയ് കപലറയ് കപ്രനാജകനായനി കകേനാടയത്തുയ പനാലക്കനാടുയ നടപ്പെനാക്കനാന് തസ്പീരുമനാനനിച്ചു.
75  ശേതമനാനയ കകേന്ദ്രഗവണ്ടമനയ്  വനിഹെനിതവയ  15  ശേതമനാനയ സയസനാന വനിഹെനിതവയ
10 ശേതമനാനയ  കേര്ഷകേടന വനിഹെനിതവമനായനി 100 ശേതമനാനയ വരുന്ന രസ്പീതനിയനിലനാണയ്
ആ  സസ്പീയ.  റബ്ബര്  കൃഷനിയമനായനി  ബന്ധടപ്പെട  മനാറങളുയ  അതനിടന
വനിലത്തകേര്ചമൂലമുണനാകുന്ന  മനാറങളുയ  നമ്മള്  ഒരുമനിചയ്  തടന്ന  കകേകേനാരണ്യയ
ടചകയ്യണ വനിഷയങളനാണയ്.

പ്രതനിപക്ഷകനതനാവയ്   (ശസ്പീ  .    രകമശേയ്  ടചന്നനിത്തല):  സര്,  റബ്ബര്  കബനാര്ഡയ്
കമഖലനാ  ഓഫസ്പീസുകേളുയ  റബ്ബര്  കബനാര്ഡുയ  നനിര്ത്തലനാക്കനാനുള്ള  ചനില  നടപടനികേള്
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനയ് ആകലനാചനിക്കുന്നതനായനി അടുത്ത സമയത്തയ് മനാധണ്യമങളനില് ചനില
വനാര്ത്തകേള്  വന്നനിരുന.  അതയ്  അങയടട  ശദ്ധയനില്ടപ്പെടനിട്ടുകണനാ;  അതയ്  സയബന്ധനിചയ്
എടന്തങനിലയ  സൂചന  സയസനാന  ഗവണ്ടമനനിനയ്  ലഭനിചനിട്ടുകണനാ;  ഉടണങനില്
അതനിടനതനിടര ശേക്തമനായ നനിലപനാടയ് സസസ്പീകേരനിക്കുകമനാ?

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമനാര്:  സര്,  അങയ്  പറഞതയ്  ഒരു യനാഥനാര്തണ്യമനാണയ്.
റബ്ബര്  കബനാര്ഡനിടന  ഓഫസ്പീസയ്  ഇവനിടട  നനിനയ  മനാറനാനുള്ള  നസ്പീക്കമുണനായതനായനി
മനസനിലനാക്കനിയ ഉടന്തടന്ന  കകേന്ദ്രമനനിടയ കനരനിടയ് കേണയ് സയസനാരനിക്കുകേയയ ഒരു
കേനാരണവശേനാലയ റബ്ബര് കബനാര്ഡനിടന ഓഫസ്പീസയ്  ആസനാനയ കകേരളത്തനില് നനിന്നയ്  മനാറനാന്
കേഴനിയനിടലന്ന ശേക്തമനായ അഭനിപ്രനായയ അറനിയനിക്കുകേയയ ടചയ്തനിട്ടുണയ്. ഇക്കനാരണ്യത്തനില്
പ്രതനിപക്ഷയകൂടനി ഇടടപകടണതനാണയ്.  കേനാരണയ ഇതയ്  കകേരളത്തനിടന ടപനാതുവനായ
തനാല്പ്പെരണ്യമനാണയ്. അതുടകേനാണയ് തടന്ന  റബ്ബര് കബനാര്ഡയ് ഓഫസ്പീസയ്  ആസനാനയ  കകേരളത്തനില്
നനിനയ  മനാറനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനയ  ഒരു  കേനാരണവശേനാലയ  സയസനാന  സര്ക്കനാര്
അയഗസ്പീകേരനിക്കനാന്  കപനാകുന്നനില.  അതനിടനതനിടര  ഏതയ്  രസ്പീതനിയനിലള്ള  സമ്മര്ദവയ
സയസനാന ഗവണ്ടമനയ് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനനില് ടചലത്തുന്നതനായനിരനിക്കുയ.
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ശസ്പീ  .    കമനാന്സയ്  കജനാസഫയ്:  സര്,  വനിവനിധ  റസ്പീജനിയണല്  ഓഫസ്പീസുകേള്
നനിര്ത്തലനാക്കനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനയ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനയ്  എടുത്തനിട്ടുണയ്.  ഒരു  ടഹെഡ്കേസനാര്ടര്
ഓഫസ്പീസയ്  മനാത്രയ  മതനി.  ബനാക്കനിടയലനായ  നനിര്ത്തുകേയനാണയ്.  ഇതയ്  കേര്ഷകേകരനാടയ്  ടചയ്യുന്ന
വലനിയ കദനാഹെമനാണയ്.   ഗവണ്ടമനയ് ഇടടപകടണ ഒരു വനിഷയമനാണയ്.

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമനാര്:  സര്,  ശസ്പീ.  സണനി കജനാസഫയ് സൂചനിപ്പെനിചതു
കപനാടല കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനയ്  കകേരളകത്തനാടയ് ഒരു ചനിറമ്മനയയ അനുവര്ത്തനിക്കുനടണങനില്,
അതയ്  ശദ്ധയനില്ടപ്പെടുന്നമുറയയ്  അക്കനാരണ്യങളനിടലലനായ  സക്കൗഹെനാര്ദപരമനായ  രസ്പീതനിയനില്
ഇടടപടലകേള്  നടത്തുനണയ്.  ശസ്പീ.  കമനാന്സയ്  കജനാസഫയ്  സൂചനിപ്പെനിചതുകപനാടല
ഇക്കനാരണ്യങടളലനായ  ഉള്ടക്കനാള്ളനിച്ചുടകേനാണയ്  ഒരു   കേത്തയ്   ബഹുമനാനടപ്പെട  കകേന്ദ്ര
മനനിക്കയ് ഗവണ്ടമനയ് നല്കുന്നതനാണയ്.

ശസ്പീ  .   പനി  .   സനി  .   കജനാര്ജയ്: സര്, എനനിക്കയ്  ഇകപ്പെനാള് അത്ഭുതയ കതനാനകേയനാണയ്.
റബ്ബര് കബനാര്ഡയ് റസ്പീജനിയണല് ഓഫസ്പീസുകേള് മുഴുവന് നനിര്ത്തല് ടചയ്യനാന് കപനാകുന,
ഇതയ് മുഴുവന് ആസനാമനികലയയ് ടകേനാണകപനാകേനാന് കപനാകുകേയനാണയ്,  റബ്ബര് കബനാര്ഡയ്
തകേര്ക്കനാന് കപനാകുകേയനാണയ്  എന്നയ് ഈ സഭയനില് ഒരനിക്കല് ഞനാന് സബ്മനിഷന്
ഉന്നയനിചതനാണയ്.  കരഖ പരനികശേനാധനിച്ചുകനനാക്കണയ.  ഒരു കുഴപ്പെവമനില എന്നയ് അന്നയ്
പറഞ മനാനണ്യനനാരനാണയ് ഇകപ്പെനാള് കേരയന്നതയ്.  ഇകപ്പെനാള് കേരയനാന് കേനാരണ്യടമന്തനാണയ്;
ഇതയ് കനരകത്ത ടചകയ്യണതകല; ഞനാന് പറഞതനാണകലനാ; അന്നയ് ഒനയ പറ്റുകേയനില
എനപറഞ.  അന്നയ്  നനിങള്  കകേന്ദ്രയ  ഭരനിച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുകേയനായനിരുന്നകലനാ;  നനിങള്ക്കയ്
എടന്തങനിലയ  ടചയ്യനാമനായനിരുന്നകലനാ;  ഇകപ്പെനാള്  അപ്പുറവയ  ഇപ്പുറവയ  ഇരുന്നയ്  സയസനാരനിചനിടയ്
എന്തനാണയ് കേനാരണ്യയ?

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമനാര്:  സര്,  ഞനാന് അത്തരയ കേനാരണ്യങള് ചര്ച
ടചയ്തയ്  രനാഷ്ട്രസ്പീയ കേനാരണ്യങളനികലയയ്   കപനാകേണ എന്നയ് വനിചനാരനിചനാണയ്  പറയനാത്തതയ്.
അങയ് സൂചനിപ്പെനിച  മടറനാരു കേനാരണ്യയ  വനില സനിരതനാ ഫണനിടന സയബന്ധനിചനാണയ്.
ഗവണ്ടമനയ്  വനില  സനിരതനാ  ഫണയ്   രൂപസ്പീകേരനിക്കനാത്തതയ്  എന്തുടകേനാണനാടണന്നയ്
അറനിയനാകമനാ; WTO-യമനായനി  ഏര്ടപ്പെടനിരനിക്കുന്ന ഒരു കേരനാറനിടന അടനിസനാനത്തനില്
ഒരു  ഗവണ്ടമനനിനയ്  ഇത്തരയ  കേനാരണ്യങളനില്  സബ്സനിഡനി  ടകേനാടുക്കനാന്  പനാടനില
എനള്ളതുടകേനാണനാണയ്.  ആ കേരനാറനില് ഒപ്പുവച ആളുകേളനാണയ് നനിങള്.  അതനിടന
consequences ആണയ് ഇകപ്പെനാള് അനുഭവനിച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  സബ്സനിഡനിയനില്
റബ്ബര് കൂടനി  ഉള്ടപ്പെടുത്തണടമന്നനാണയ് ഈ ഗവണ്ടമനയ്  ആവശേണ്യടപ്പെടുന്നതയ്.  അതയ്
ബനി.ടജ.പനി. ഗവണ്ടമനയ് അയഗസ്പീകേരനിചനിടനില. എലനാ കേരനാറകേളുയ ഒപ്പുവച കശേഷയ ആ
കേരനാറനിടന ഭനാഗമനായനി ഉണനാകുന്ന  അനന്തരഫലങള് കൃഷനിക്കനാരന് കനരനികടണനി വരുകമനാള്
കൃഷനിക്കനാരനുകവണനി  മുതലക്കണസ്പീടരനാഴുക്കുന്ന  രനാഷ്ട്രസ്പീയ  പനാപ്പെരതസയ  കേനാണനിക്കരുടതന്നയ്
മനാത്രകമ പറയനള...... (ബഹെളയ)........  ഇതയ് ശേരനിയനായ നടപടനിയല.  കേനാര്ഷനികേ
കമഖലയമനായനി ബന്ധടപ്പെട കേനാരണ്യത്തനില് തുറന്ന ചര്ചയയ് ഞങള് തയ്യനാറനാണയ്.
287/2020
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മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനിനനിസ്റ്റേര് സയസനാരനിക്കടട....പസ്പീസയ്....പസ്പീസയ്.....

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതനാമസയ്:  സര്,  ബഹുമനാനടപ്പെട  അങയടട  പനാര്ടനിയടട
കനതനാവനായ ശസ്പീ.  ചതുരനാനനയ് മനിശയനാണയ്  ഉദനാരവല്ക്കരണ-ആകഗനാളവല്ക്കരണ
കേനാലഘടത്തനിടല കേരനാറനില് ഒപ്പുവചനിട്ടുള്ളതയ് എന്ന കേനാരണ്യയ അകങയറനിയനാകമനാ?......
(ബഹെളയ).....

ശസ്പീ  .   വനി  .   എസയ്  .   സുനനില് കുമനാര്:  സര്, ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതനാമസയ് ഇതുകപനാലള്ള
ശുദ്ധ  അസയബന്ധയ  പറയരുതയ്.  ചതുരനാനനയ്  മനിശയല  കകേനാണ്ഗസയ്  ഗവണ്ടമനനാണയ്
ഇതനില് ഒപ്പുവചനിരനിക്കുന്നതയ്.......(ബഹെളയ)..... ഇതയ് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനയ് നയത്തനിടന
ഭനാഗമനായനി വന്നതനാണയ്.  ചതുരനാനനയ് മനിശ....ചതുരനാനനയ് മനിശ... എനപറഞയ് ആന
കചനാര്ന്നതയ് കേനാണനാടത കേടുകേയ് കചനാര്ന്നതയ് കേനാണുന്ന ആളനാണയ് അങയ്.  അങയ് അതയ്
മനസനിലനാക്കണയ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസയ്....ഇരനിക്കൂ...  പസ്പീസയ്...ശസ്പീ.  ടകേ.  രനാജന്....  ബഹുമനാനടപ്പെട
കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിക്കയ്  പറയനാനുള്ള  അവസരമനാണയ്.  അതനിനയ്  അകദഹെത്തനിനയ്  കശേഷനിയണയ്.
അതനിനകേത്തയ് നനിങള് ഇടടപകടണ. അകദഹെയ വനിശേദസ്പീകേരനിച്ചുടകേനാളയ.......(ബഹെളയ).....

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില്  കുമനാര്:  സര്,  ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതനാമസയ്  എയ.പനി.
ആയനിരുന്നകപ്പെനാള്  ഈ  കേരനാറകേള്ടക്കനാടക്ക  കകേടപനാക്കനിടക്കനാടുത്ത  ആളനാണയ്.
അതയ്  ആദണ്യയ  മനസനിലനാക്കണയ.  ഈ  കേര്ഷകേ  കദനാഹെ  നടപടനികേള്ടക്കനാടക്ക
കകേടപനാക്കനിടക്കനാടുത്തതയ്  കകേനാണ്ഗസയ്  ഗവണ്ടമനനിടന  കേനാലത്തനാണയ്.  WTO
കേരനാറയ  ആസനിയനാന് കേരനാറയ  ടകേനാണവന്നതയ് നനിങളനാണയ്. ഈ കേരനാറകേള് ടകേനാണ
വന്നതുടകേനാണനാണയ്   ഇതനിടനനാടക്ക  വനിലത്തകേര്ചയണനായതയ്.  അന്നയ്  ഇടതുപക്ഷ
ജനനാധനിപതണ്യമുന്നണനിയയ ഇടതുപക്ഷ പനാര്ടനികേളുയ ഇതനിടനതനിടര നനിലപനാടയ് സസസ്പീകേരനിക്കുകമനാള്
നനിങള്  പറഞതയ്  എന്തനാണയ്;  ആസനിയനാന്  കേരനാര്  ഉണനാകേടട,  കൃഷനിക്കനാര്ക്കയ്
ധനാരനാളയ അവസരമുണനാകുടമന്നനാണയ്. എവനിടടയനാണയ് അവസരയ; ഇകപ്പെനാള് ഇറക്കുമതനി തസ്പീരുവ
ഇലനാടത  കുരുമുളകേയ്  ഇറക്കുമതനി  ടചയ്യുകേയനാണയ്.  സയസനാന  ഗവണ്ടമനനാകണനാ അതയ്
തസ്പീരുമനാനനിചതയ്?

10.00 AM]

ശസ്പീ  .    സണനി കജനാസഫയ്:  സര്,  ബഹുമനാനടപ്പെട മനനി പറഞതയ് മുന് കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ടമനനിടനയയ  അതുകപനാടല  ശസ്പീ.  പനി.  സനി.  കജനാര്ജയ്  പറഞതയ്  മുന്  സയസനാന
സര്ക്കനാരനിടനയയ  നയപ്പെനിശേകേനാടണന്നനാണയ്.  ഇക്കൗ  രണയ്  സര്ക്കനാരുകേകളയയ  മനാറനിയനികല,
കകേന്ദ്രത്തനില്  ഭരണമനാറയ  വന്നനികല;  റബ്ബര് കേര്ഷകേടര  രക്ഷനിക്കനാന്  കവണനി.  കകേരളത്തനില്
ഭരണമനാറയ  വന്നനികല;   അങയ്  പറഞ,  കൃഷനിക്കനാര്ക്കയ്  150  രൂപ  ടകേനാടുക്കനാന്
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ആസനിയനാന്  കേരനാര്  തടസമനാകുനടവന്നയ്.  അങടന  പറഞനാല്  കേഴനിഞ  സയസനാന
സര്ക്കനാരുയ ഇകപ്പെനാള് ടകേനാടുത്തുടകേനാണനിരനിക്കുന്നതുയ ആ തടസയ നസ്പീക്കനിയനിടനാകണനാ?
അന്നയ് റബ്ബറനിടന വനില 100 രൂപയനായനിരുന, 150 രൂപയനായനി കൃഷനിക്കനാര്ക്കയ് നല്കേനി.  ഇന്നയ്
ഇകപ്പെനാള് റബ്ബറനിടന വനില അന്നകത്തതനികനക്കനാള് കൂടനിയതുടകേനാണയ് 200 രൂപ ആയനി
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കനാന് ഗവണ്ടമനയ് തയ്യനാറനാകുകമനാ?

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില്  കുമനാര്:   സര്,  തൃശ്ശൂര്ക്കനാരുടട  ഭനാഷയനില്  പറഞനാല്
പുറത്തുനനിന്നയ് ഓകണഴയ്  വനിളനിക്കനാന് എളുപ്പെമനാണയ്.  ആ ഓകണഴയ്  വനിളനി നടത്തരുതയ്.
നനിങള്  ടചയ്ത കേനാരണ്യങള്  പലതുയ  ഞങള്ക്കറനിയനായ.  നനിങള്  പുറത്തുനനിനള്ള
ഓകണഴയ്  വനിളനി  നനിര്ത്തണയ.  ഞങള്  കേളനിക്കുന്ന  ആള്ക്കനാരനാണയ്,  ഞങള്  കേറകനായനി
കേനാരണ്യങള്   ടചയ്തുടകേനാള്ളനായ.  ഇവനിടടത്ത  പ്രധനാനടപ്പെട  പ്രശ്നയ  .....(ബഹെളയ).....
കപടനിപ്പെനിക്കുന്നടതനാനമല,  ഞങളുയ  കപടനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതനാണയ്.  കേനാരണ്യങള്  പറയകമനാള്
നനിങള്  മനസനിലനാക്കണയ.  നനിങള്  രനാഷ്ട്രസ്പീയയ  പറഞകപ്പെനാള്  ഞനാനുയ  രനാഷ്ട്രസ്പീയയ
പറഞ.  .....(ബഹെളയ).....ഞനാന്  രനാഷ്ട്രസ്പീയയ  പറയനാന്  ഉകദശേനിചതല.  നനിങള്
പറഞനാല് ഞനാനുയ പറയയ, പറഞനിരനിക്കുയ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമനാനടപ്പെട  മനിനനിസ്റ്റേര്  നനിങള്  ടചയറനിടന  കനനാക്കനി
സയസനാരനിക്കൂ.  അങയ് ഇകങനാടയ് കനനാക്കനി സയസനാരനിക്കൂ.

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില്  കുമനാര്:  സര്,   ടപ്രനാഡക്ഷന്  ഇന്ടസനസ്പീടവന്നയ്
കപരുടകേനാടുക്കനാന്  കേനാരണടമന്തനാടണന്നയ്  ഇവനിടട  കചനാദനിച്ചു.  കകേനാണ്ഗസയ്  ഗവണ്ടമന്റുയ
ബനി.ടജ.പനി. ഗവണ്ടമന്റുയ  ടകേനാണവന്ന കേരനാര് പ്രകേനാരയ സബ്സനിഡനി ടകേനാടുക്കനാന്
കേഴനിയനാത്ത  സനാഹെചരണ്യയ  വന്നകപ്പെനാള്  സയസനാന  ധനകേനാരണ്യ  വകുപ്പെനാണയ്   ടപ്രനാഡക്ഷന്
ഇന്ടസനസ്പീവയ്  എന്ന സസ്പീമുണനാക്കനി കൃഷനിക്കനാടര രക്ഷനിക്കനാനനായനി 704 കകേനാടനി രൂപ
ടകേനാടുത്തതയ്.  അതയ് ഈ ഗവടണ്മെനനാണയ് ടചയ്തതയ്. അതയ് നനിങള് മനസനിലനാക്കണയ.
ഞനാന് ദസ്പീര്ഘനിപ്പെനിക്കുന്നനില. ഇവനിടട കുരുമുളകേനിടന കേനാരണ്യയ പറഞ......(ബഹെളയ).....

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  അന്വര്  സനാദത്തുയ ശസ്പീ.  ടകേ.  രനാജനുടമനാനയ എഴുകന്നല്ക്കണ

യനാടതനാരനാവശേണ്യവമനില. നനിങള് ഇരുകന്നനാള, അകദഹെയ വണ്യക്തമനായനി പറഞ ടകേനാളയ.

ശസ്പീ  .   വനി  .   എസയ്  .   സുനനില് കുമനാര്:  സര്, കുരുമുളകേനിടന വനില കേഴനിഞ വര്ഷയ

705  രൂപയനായനിരുന.  ഇകപ്പെനാള്  556  രൂപയനാണയ്.  2013-14-ല്  304  രൂപയനായനിരുന.

നമ്മള്  യനാഥനാര്തണ്യയ  മനസനിലനാക്കണയ.  കുരുമുളകേനിടന  വനിലയനിടനിയന്നതയ്  രണയ്

കേനാരണങള്  ടകേനാണനാണയ്.  ഒന്നയ്,  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനയ്  ടകേനാണവന്ന  കനനാടയ്

നനികരനാധനവമനായനി ബന്ധടപ്പെടയ് കൃഷനിക്കനാര്ക്കുണനായ പ്രയനാസങടളത്തുടര്ന്നയ് അവര്

വന്കതനാതനില്  കുരുമുളകേയ്  കസ്റ്റേനാക്കയ്  ടചയ്തു.  അതയ്  മനാര്ക്കറനില്  ഇറക്കനിയതയ്  വനിലയനിടനിവനിനയ്
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കേനാരണമനായനി എന്നനാണയ് കേണക്കനാക്കുന്നതയ്. അകതനാടടനാപ്പെയ ഇവര് ഉണനാക്കനിയ കേരനാര്

പ്രകേനാരയ  വനിയറയ്നനാമനില്നനിനയ  ശസ്പീലങയനില്നനിനയ  തസ്പീരുവ  കൂടനാടത  ഇറക്കുമതനി

ടചയ്യനാന് ആര്.സനി.ഇ.പനി.  കേരനാര് ഉണനാക്കനാന് കപനാകുകേയനാണയ്.  ഇവര് ഉണനാക്കനിയ

ആ കേരനാര്  ബനി.ടജ.പനി.  ഗവണ്ടമനയ് നടപ്പെനിലനാക്കനാന് കപനാകുകേയനാണയ്.  അതനിടന

മനനിതല ചര്ച നടനടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്. ആര്.സനി.ഇ.പനി. കേരനാര് വരുന്നകതനാടു

കൂടനി കുരുമുളകേടക്കമുള്ള നനിരവധനി നനാണണ്യവനിളകേള് തസ്പീരുവ കൂടനാടത ഇന്തണ്യയനികലയയ്

ഇഷയകപനാടല ഇറക്കുമതനി ടചയ്യനാനുള്ള തസ്പീരുമനാനയ കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനയ് എടുക്കനാന്

കപനാകുകേയനാണയ്.  അതനിടനതനിടര  ആദണ്യമനായനി  ശേക്തമനായ  നനിലപനാടയ്  സസസ്പീകേരനിചതയ്

കകേരളത്തനിടല  ഇടതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതണ്യ  മുന്നണനി  ഗവണ്ടമനനാണയ്.  ഞങള്

അതനിടനതനിരനായനി ശേക്തമനായ നനിലപനാടയ് സസസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുകേയനാണയ്......(ബഹെളയ)....

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജനാസഫയ്:  സര്,   അങയ് ഞങടള പരനിഹെസനിച്ചു.  ഞങള്
പുറത്തുനനിന്നയ്  ഓകണഴയ്  വനിളനിക്കുകേയനാടണന്നയ്  പറഞ.  അങയ്  ഒരു  കേനാരണ്യയ
മനസനിലനാക്കണയ, 150 രൂപ യ.ഡനി.എഫയ്. ഏര്ടപ്പെടുത്തുകമനാള് റബ്ബറനിടന വനില 80
രൂപ ആയനിരുന. സയസനാന ഗവണ്ടമനയ് ഒരു കേനികലനാ റബ്ബറനിനയ് 70 രൂപ ടകേനാടുത്തു.
ഇന്നയ് റബ്ബറനിടന വനില  130  രൂപയനാണയ്.  ആ വണ്യതണ്യനാസമുണയ്.  അതുടകേനാണനാണയ് റബ്ബറനിടന
വനില  200  രൂപ  ആയനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കണടമന്നയ്  പറയന്നതയ്.  അലനാടത  ഓകണഴയ്
വനിളനിചതല.

ധനകേനാരണ്യവയ കേയറയ വകുപ്പുമനനി (കഡനാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതനാമസയ് ടഎസകേയ്): സര്,
അങയ് പറഞതയ് ശേരനിയനാണയ്. പകക്ഷ അഞയ് വര്ഷയടകേനാണയ് എത്ര രൂപ ടകേനാടുത്തു;
അഞയ് വര്ഷയടകേനാണയ് നനിങളുടട ഗവണ്ടമനയ്  350 കകേനാടനി രൂപ ടകേനാടുത്തുടവങനില്
ഞങളുടട ഗവണ്ടമനയ് ഒരു വര്ഷയടകേനാണയ് 740 കകേനാടനി രൂപ ടകേനാടുത്തു.

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില്  കുമനാര്:  സര്,  ഞനാന്  ഇടതനാനയ  പറയനാന്
ഉകദശേനിചതല.  നനിങളുടട  ഗവണ്ടമനനിടന  കേനാലത്തുണനായനിരുന്ന  203  കകേനാടനി  രൂപയടട
കുടനിശനികേ ടകേനാടുത്തതയ്  ഇക്കൗ ഗവണ്ടമനയ്  അധനികേനാരത്തനില് വന്നതനിനുകശേഷമനാണയ്.
അതനില് ഞനാന് ടതറയ്  പറയകേയല.  ശസ്പീ.  ടകേ.  സനി.  കജനാസഫയ് പറഞതയ് വളടര
പ്രധനാനടപ്പെട  കേനാരണ്യമനാണയ്.  200  രൂപ  ആയനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കണടമന്നതയ്  യനാഥനാര്തണ്യമനാണയ്.
ഇകപ്പെനാള്  ഗവണ്ടമനയ്  അതയ്  പരനിഗണനിചനിടനില.  ഞങള്  പരനിഗണനിക്കനിടലന്നയ്
പറഞനിടനില.  സനാമത്തനികേ സനിതനി അനുസരനിചയ് അതയ് പരനിഗണനിക്കനാവന്നതനാണയ്.
150  രൂപ എന്നതയ് അന്നയ് യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ടമനയ് തസ്പീരുമനാനനിചതനാണയ്.   അതയ്
സസനാഗതനാര്ഹെമനാണയ്.  അതയ്  കേനാലനാനുസൃതമനായനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്ന  കേനാരണ്യയ  പനിന്നസ്പീടയ്
ഗവണ്ടമനയ് പരനികശേനാധനിക്കുയ.  കൃഷനിക്കനാര്ക്കയ് ടകേനാടുക്കനാനുള്ള ഒരു ടടപസകപനാലയ
കുടനിശനികേയനായനി വചനിടനില.
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കേശുവണനിടയപ്പെറനി പറഞ.  ഇതയ് എടന വകുപ്പുമനായനി ബന്ധടപ്പെട കേനാരണ്യമല.
സയസനാനത്തയ്  ആദണ്യമനായനി  പനാകനഷന്  കകേനാര്പ്പെകറഷടന  എലനാ  കേശുവണനിയയ
കേശുവണനി വനികേസന കകേനാര്പ്പെകറഷടനടക്കനാണയ് എടുപ്പെനിക്കനാന് തസ്പീരുമനാനനിചതയ് ഇക്കൗ
ഗവണ്ടമനനാണയ്.  ടടപ്രവറയ്  കേമനനികേള്  സയഭരനിക്കുന്നതനിനുപകേരയ  ഇകപ്പെനാള്  സര്ക്കനാര്
പനാകനഷനനിടല മുഴുവന്  കേശുവണനിയയ  സയഭരനിക്കുന്നതയ്  സയസനാന  കേനാഷഷ്യൂ  ഡവലപ്ടമനയ്
കകേനാര്പ്പെകറഷനനാണയ്.  ആദണ്യമനായനി  കകേരളത്തനില്നനിനയ കേശുവണനി കേയറ്റുമതനി  ടചയ്തതയ് ഇക്കൗ
ഗവണ്ടമനയ് അധനികേനാരത്തനില് വന്നതനിനുകശേഷമനാണയ്.

ടനലയ്ല  സയഭരനിചതുമനായനി ബന്ധടപ്പെടയ്  ഏപ്രനില്  30  വടരയള്ള  1,039  കകേനാടനി
രൂപ  ഇതനിനകേയ  ടകേനാടുത്തുകേഴനിഞ.  ബനാക്കനിയള്ള  ടടപസ  ടകേനാടുക്കുന്നതനിനുള്ള
ടപ്രനാസസ്പീഡഡ്യുവര്  നടനടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ബനാങ്കുകേള്  തമ്മനിലയ  സഹെകേരണ
ബനാങ്കുകേള്  തമ്മനിലയ  ഫനിനനാന്സയ്,  സനിവനില്  സടടപസയ്,  കൃഷനി  എന്നസ്പീ  വകുപ്പുകേളുമനായയ
കചര്നടകേനാണയ്  അടുത്ത  സസ്പീസണ്  മുതല്  ഇകപ്പെനാള്  ഉണനായനിടക്കനാണനിരനിക്കുന്ന
ഡനികല  അവസനാനനിപ്പെനിക്കനാന്,  കൃഷനിക്കനാരുടട  ടനലയ്ല  സയഭരനിചനാലടന്,  അതനിടന
പനി.ആര്.എസയ്.  ടകേനാടുത്തുകേഴനിഞനാല് അകപ്പെനാള്ത്തടന്ന അവരുടട ബനാങയ് അക്കക്കൗണനികലയയ്
ടടപസ  എത്തനികചരുന്ന  രസ്പീതനിയനിലള്ള  തസ്പീരുമനാനടമടുത്തുകേഴനിഞ.  അകതനാടുകൂടനി
ടനലയ്ല  സയഭരണവമനായനി  ബന്ധടപ്പെട്ടുണനാകുന്ന  ഡനികല  അവസനാനനിക്കനാന്  കപനാകുകേയനാണയ്.
സയസനാന  ഗവണ്ടമനയ്  എന്ന നനിലയനില്  അങയ്  സൂചനിപ്പെനിച  എലനാ  കേനാരണ്യങളുയ
പരനിഹെരനിച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  സയസനാന ഗവണ്ടമനനിനയ് ടചയ്യനാന് കേഴനിയന്നതനിനപ്പുറത്തയ്
കേനാരണ്യങള് ടചയ്തുടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്. അങയ് ചര്ചയനില് പറഞതുയ  പ്രതനിപക്ഷനായഗങള്
ചൂണനിക്കനാണനിചതുമനായ  കേനാരണ്യങള്  ഉള്ടപ്പെടുത്തനിടക്കനാണയ്  റബ്ബര്  കമഖലയയ
നനാണണ്യവനിളകേളുമനായനി ബന്ധടപ്പെട്ടുണനായ  പ്രശ്നങള്ക്കയ്  പരനിഹെനാരയ  കേനാണുന്നതനിനയ്
സയസനാന ഗവണ്ടമനയ് തുറന്ന സമസ്പീപനമനാണയ് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ്. കൃഷനി വകുപ്പുമനായനി
ബന്ധടപ്പെടയ്  കൃഷനിക്കനാര്ക്കുകവണനി  പ്രതനിപക്ഷയ  ഉന്നയനിച  എലനാ  കേനാരണ്യങളുയ
അയഗസ്പീകേരനിച്ചുടകേനാടുക്കനാന് ഗവണ്ടമനയ് തയ്യനാറനാണയ്. അതനുസരനിചയ് മുകന്നനാട്ടുകപനാകുയ.
അതുടകേനാണയ്  ഇക്കൗ  വനിഷയയ  സഭനാനടപടനികേള്  നനിര്ത്തനിവചയ്  ചര്ച  ടചകയ്യണ
കേനാരണ്യമനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമനാനടപ്പെട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയടട  വനിശേദസ്പീകേരണത്തനിടന
അടനിസനാനത്തനില് അടനിയന്തര പ്രകമയത്തനിനയ്  അവതരണനാനുമതനി നനികഷധനിക്കുന.

(അടനിയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തനിനയ് അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)

പ്രതനിപക്ഷ കനതനാവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശേയ്  ടചന്നനിത്തല):  സര്,  കൃഷനി വകുപ്പുമനനി
ശസ്പീ.  വനി.  എസയ്.  സുനനില് കുമനാര് ഇകപ്പെനാഴുയ പ്രതനിപക്ഷത്തയ് ഉണനായനിരുന്നകപ്പെനാഴുള്ള
ഹെനായകഗനാവര്  വനിടനിടനില  എന്നനാണയ്  അകദഹെത്തനിടന  മറപടനിയനില്നനിനയ  വണ്യക്തമനാകുന്നതയ്.
പ്രതനിപക്ഷത്തനിരുന്നകപ്പെനാള്  അകദഹെയ  സയസനാരനിചതുകപനാടല  മനനിയനായനിരനിക്കുകമനാള്
സയസനാരനിക്കരുതയ്.  കേനാരണയ അങയ്  ഉത്തരവനാദനിതസമുള്ള ഒരു മനനിയനാണയ്.   പ്രതനിപക്ഷത്തു
നനിനയ പല അയഗങളുയ പല കേനാരണ്യങളുയ ഉന്നയനിക്കുയ.  ഇവനിടട കേനാര്ഷനികേ കമഖല
വന്തകേര്ച  കനരനിടുകേയനാണയ്.  നനാണണ്യവനിളകേളുയ  കേനാര്ഷനികേ  വനിളകേളുയ  വലനിയ  പ്രതനിസന്ധനി
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കനരനിടുകേയനാണയ്. ഇന്നടത്ത  'ദസ്പീപനികേ'  ദനിനപത്രത്തനില്   അതനിടനക്കുറനിചയ്  വളടര
വണ്യക്തമനായനി  പറയനണയ്.  കകേരളത്തനിടല  കേര്ഷകേര്  കനരനിടുന്ന  ഗുരുതരമനായ
പ്രതനിസന്ധനിയടട  ഒരു  കനര്ചനിത്രമനാണയ്  ഇന്നടത്ത ദസ്പീപനികേ  ദനിനപത്രത്തനിടന
എഡനികറനാറനിയല് സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്.  ഇനര്നനാഷണല് മനാര്ക്കറനിടല വനിലത്തകേര്ച,
കേനാലനാവസനാ വണ്യതനിയനാനയ, നൂറനായനിരയ പ്രശ്നങള് തുടങനിയവ കേനാര്ഷനികേ കമഖലടയ
തകേര്ത്തുടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  റബ്ബര്, കുരുമുളകേയ്, ഏലയ,   ടനലയ്ല, മഞള്, ഇഞനി
തുടങനിയ എലനാ കേനാര്ഷനികേ വനിളകേളുയ ഗുരുതരമനായ വനിലത്തകേര്ച കനരനിടുകേയനാണയ്.
ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമനനിടന  കുറയടകേനാണനാണയ്  എടന്നനാനമല  പറഞതയ്.    ഇനര്നനാഷണല്
മനാര്ക്കറനിടല  ഫ്ലക്ചുകവഷന്സയ്,  കേനാലനാവസനാ  വണ്യതനിയനാനയ  തുടങനി   ധനാരനാളയ  പ്രശ്നങള്
കേര്ഷകേ  സമൂഹെയ  കനരനിടുകേയനാണയ്.  ഇക്കൗ  പ്രശ്നങടള  സര്ക്കനാര്  ഗക്കൗരവപൂര്വ്വയ
കേനാണുകേയയ  പരനിഹെരനിക്കനാന്  കേഴനിയന്നതയ്  സയസനാന  സര്ക്കനാരുയ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനനിനയ്
മുന്നനില്  അവതരനിപ്പെനികക്കണവ  അവനിടടയയ  അവതരനിപ്പെനിചയ്  ഇടടപടല്  നടത്തനിക്കണടമന്ന
ആവശേണ്യമനാണയ് ഞങള് മുകന്നനാട്ടുവയ്ക്കുന്നതയ്. വരള്ചമൂലയ 30,353 ടഹെകര് സലടത്ത
കൃഷനിയനാണയ്  നശേനിചതയ്.   ഹ്രസസകേനാല  വനിളകേള്ക്കയ്   30  ശേതമനാനയ  മുതല്  50  ശേതമനാനയ
വടരയയ  ദസ്പീര്ഘകേനാല  വനിളകേള്ക്കയ്  20  ശേതമനാനയ  വടരയയ  വനിളവയ്  കുറഞ.
ഇത്തവണടത്ത വരള്ചമൂലയ ഗുരുതരമനായ ആഘനാതമനാണയ്  കേനാര്ഷനികേ വനിളകേള്ക്കയ്
ഉണനായനിരനിക്കുന്നതയ്.

നനാളനികകേരത്തനിടന നനാടനാണയ് കകേരളയ.  പകക്ഷ നനാളനികകേര ഉല്പ്പെനാദനത്തനിടന
കേനാരണ്യത്തനില് കകേരളത്തനിനയ്  മൂന്നനായ  സനാനമനാണുള്ളതയ്.  കകേരളത്തനില് ഒരു ടഹെകര്
സലടത്ത നനാളനികകേര ഉല്പ്പെനാദനയ  7535  ആടണങനില് ആനനാ പ്രകദശേനില് അതയ്
13,803  ആണയ്.  ഇത്തവണ  നനാളനികകേരത്തനിടന  വനിലയനില്  50  ശേതമനാനയ  വടര
കുറവണനാകുടമന്നനാണയ് കേണക്കുകേള് കരഖടപ്പെടുത്തുന്നതയ്.

ഇകപ്പെനാഴടത്ത വരള്ചയടട  ഫലടമന്തനാണയ്;  അടുത്ത  5  വര്ഷയ  നനാണണ്യവനിളകേടളയയ
കേനാര്ഷനികേ  വനിളകേടളയയ  ഇതയ്  ബനാധനിക്കനാന്  കപനാകുന  എന്നതനാണയ്  ഏറവയ  ഗുരുതരമനായ
പ്രശ്നയ.  ടനലയ്ല  ഉല്പ്പെനാദകേരനായ  കേര്ഷകേരുടട  പ്രശ്നങളനില്  സര്ക്കനാര്  കുകറക്കൂടനി
കേനാരണ്യക്ഷമമനായനി ഇടടപകടണതനായനിരുന.  ബഹുമനാനണ്യനനായ കൃഷനി വകുപ്പുമനനി ഈ
വര്ഷയ ടനല്ലുല്പ്പെനാദന വര്ഷമനായനിടനാണയ് ആചരനിചതയ്. ഞങടളലനാവരുയ സഹെകേരനിച്ചു. എടന
നനികയനാജകേ  മണ്ഡലത്തനിടല  തരനിശു  നനിലങള്  കൃഷനി  ടചയ്യനാന്  ഞങടളനാടക്ക
മുന്കേടയ്യടുത്തതനാണയ്.  അങ്ങുതടന്ന വന്നയ് കേണതനാണകലനാ.  പകക്ഷ ഉല്പ്പെനാദനിപ്പെനിച
ടനലയ്ല കൃതണ്യസമയത്തയ് എടുക്കനാന് കേഴനിഞനില. ഈര്പ്പെകമറനിയ ടനല്ലുകേള് എടുക്കനാന്
മനില്ലുകേനാര് തയ്യനാറനായനില. ഫലപ്രദമനായ നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കനാത്തതുടകേനാണയ് ടനലയ്ല
നശേനിച്ചു.

ഭക്ഷണ്യവയ സനിവനില് സടടപസുയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   പനി  .    തനികലനാത്തമന്): സര്,
ടനലയ്ല സയഭരണയ സമയത്തയ് നടത്തനാതനിരുന്നതുമൂലയ ടനലയ്ല നശേനിച്ചുടവന്നയ് പറയന്നതയ്
ശേരനിയല.  കുടനനാടനിടല  10  പനാടങളനില്  ടകേനായയ്  നടക്കണയ.  ആ 10  പനാടങളനില്
മനാത്രകമ ഇനനി ടനലയ്ല എടുക്കനാനുള.   ബനാക്കനി മുഴുവന് ടനല്ലുയ എടുത്തുകേഴനിഞ. ചനില
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സലങളനില് ചനില വനിഷയങളുണയ്.  കേനാലനാവസനാ വണ്യതനിയനാനത്തനിടന അടനിസനാനത്തനില്
ടനലനിടന  കേസനാളനിറനിയനില്  വണ്യതണ്യനാസയ  വന്നകപ്പെനാള്  മനില്ലുകേനാരുയ  ഇവരുയ  തമ്മനില്
പ്രശ്നമുണനായനി.  ഞങള്  സമയത്തയ്  ഇടടപട്ടു.  കൃതണ്യസമയത്തുതടന്ന  അടതലനായ
സയഭരനിച്ചു.  സയഭരണയ മനിക്കവനാറയ  കേഴനിഞ.

ശസ്പീ  .    രകമശേയ്  ടചന്നനിത്തല:  സര്,  ഞങളുടട  കമഖലയനിലള്ള  പ്രശ്നങളനില്
അടനിയന്തരമനായനി ഇടടപടണടമന്നനാവശേണ്യടപ്പെടയ് ഞനാനുയ ആ സമയത്തുതടന്ന ബഹുമനാനടപ്പെട
മനനിയമനായനി  ബന്ധടപ്പെടനിരുന.  ഇകപ്പെനാള് കേരനിനനിലങളനിടല  കേര്ഷകേരുടട  ടനലയ്ല
എടുക്കുന്നതുസയബന്ധനിചയ് മനില്ലുകേനാരുമനായനി ബന്ധടപ്പെട്ടുണനായനിട്ടുള്ള പ്രശ്നമനാണയ്. 

ശസ്പീ  .   വനി  .   എസയ്  .   സുനനില് കുമനാര്: സര്, മനില്ലുകേനാര് പലകപ്പെനാഴുയ പ്രശ്നങളുണനാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
അതനിനുകേനാരണയ കേരനിനനിലങളനിടല ടനലനിനയ് കേസനാളനിറനി കുറവനായനിരുന എന്നതനാണയ്.
അതനിനുപുറകമ കേനാലനാവസനാ വണ്യതനിയനാനയമൂലയ ടനലനിനയ് തൂക്കയ കുറഞ പ്രശ്നവമുണനായനിരുന.
അടതനാടക്ക പരനിഹെരനിക്കനാന്കവണനി അനതടന്ന ജനിലനാ കേളകടറയയ  പനി.ഒ.-ടയയയ
ചുമതലടപ്പെടുത്തനിടക്കനാണയ്  കൃതണ്യമനായ അസസയ്ടമനയ് നടത്തുകേയയ അതനില് വരുന്ന
ഗണ്യനാപയ്  എത്രയനാടണങനിലയ  കൃഷനി  വകുപ്പെയ്  ടകേനാടുക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനനിക്കുകേയയ  ടചയ്തു.
അതനിടന ഫലമനായനി ഇകപ്പെനാള്  ഉണനാകുന്ന പ്രശ്നങടളലനായ കേളകര് ടചയര്മനാനനായ
കേമ്മനിറനി  പരനികശേനാധനിചതനിനുകശേഷയ  അതനിടന  ഡനിഫറന്സയ്  കൃഷനി  വകുപ്പെയ്  ടകേനാടുക്കനാന്
തസ്പീരുമനാനനിക്കുകേയയ ആ പ്രശ്നങടളലനായ പരനിഹെരനിക്കടപ്പെടുകേയയ ടചയ്തനിട്ടുണയ്.

ശസ്പീ  .    രകമശേയ്  ടചന്നനിത്തല:  സര്,  ഞനാന്  പറഞതയ്  സമയബന്ധനിതമനായനി
ഇടടപടുകേ എന്നനാണയ്. ഓരുമുടനിടന കേനാരണ്യയ ഇവനിടട എലനാവരുയ സൂചനിപ്പെനിച്ചു. ഇത്തവണയനാണയ്
ഏറവയ  കൂടുതല് ഉപ്പുടവള്ളയ  കേയറനി  ടനല്കൃഷനി  നശേനിചതയ്.   ഇടതലനായ  മുന്കൂടനി
കേണടകേനാണയ് നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കനാത്തതുമൂലയ പ്രശ്നയ കനരനിടുന്നതയ് കേര്ഷകേരനാണയ്.

അതുകപനാടല  കുരുമുളകേനിടന  വനില  700  രൂപയനില്നനിന്നയ്   420  രൂപയനായനി
കുറഞനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  വനിയറയ് നനാമനില്  ഇകപ്പെനാള്  വനിളടവടുപ്പെയ്  തുടങനിയനിരനിക്കുകേയനാണയ്.
ഇതുമൂലയ  ഇനനിയയ  കുരുമുളകേനിടന  വനിലയനിടനിയടമന്നനാണയ്  കേണക്കനാക്കുന്നതയ്.  റബ്ബറനിടന
കേനാരണ്യത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്ന  സമസ്പീപനയ  തനികേച്ചുയ  നനികഷധനാത്മകേമനാണയ്.
പ്രധനാനമനനി ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര കമനാദനി അകദഹെത്തനിടന പ്രസയഗത്തനില് ടമയയ് ക്കയ് ഇന്
ഇന്തണ്യ പദ്ധതനിയനില് റബ്ബര് ഉള്ടപ്പെടുത്തുടമന പറഞ. ഉള്ടപ്പെടുത്തനിയനിടനില.  റബ്ബര്
നയമുണനാക്കുടമന്നയ്  പറഞ.  ഇകപ്പെനാള്  അതനില്  നനിന്നയ്  കകേന്ദ്ര  വനാണനിജണ്യകേനാരണ്യ
വകുപ്പുമനനി പനിറകകേനാടയ്  കപനാകുന.  റബ്ബര് കബനാര്ഡയ്  നനിര്ത്തലനാക്കനാനുള്ള ശമവയ
റബ്ബര് കബനാര്ഡനിടന ആസനാനയ മനാറനാനുള്ള ശമവയ നടക്കുന. തടന്നയമല, റബ്ബര്
കൃഷനിടയ കപ്രനാതനാഹെനിപ്പെനിക്കനാതനിരനിക്കനാനുള്ള നസ്പീക്കയ വന്കതനാതനില് നടക്കുകേയനാണയ്.
റബ്ബറനിടന ഇന്നടത്ത വനില  129 രൂപയനാണയ്.  യ.ഡനി.എഫയ്. സര്ക്കനാരനിടന കേനാലത്തയ്
റബ്ബറനിനയ്  വനില  70  രൂപ ആയകപ്പെനാള്  ഞങള്  150  രൂപ വനില  കേനിടത്തക്ക  നനിലയനിലള്ള
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സയവനിധനാനമനാണയ്  ഏര്ടപ്പെടുത്തനിയതയ്.  500  കകേനാടനി  രൂപ  അന്നയ്  യ.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കനാര്
ബഡ്ജറനില്  ഉള്ടപ്പെടുത്തനിയനിരുന.  അതനിടന  ഫലമനായനിടനാണയ്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  150
രൂപടയങനിലയ  മനിനനിമയ  വനില  കേനിടത്തക്ക  നനിലയനിലള്ള  സയവനിധനാനയ   ഏര്ടപ്പെടുത്തനാന്
കേഴനിഞതയ്.  വനില 70 രൂപ ആയകപ്പെനാള് ഞങള് അതയ് 150 രൂപയനാക്കനാന് കവണനി
സബ്സനിഡനി  ടകേനാടുക്കുകേയണനായനി.  അതുടകേനാണനാണയ്  ബഹുമനാനണ്യരനായ  ശസ്പീ.  ടകേ.  സനി.
കജനാസഫയ്,  ശസ്പീ.  സണനി  കജനാസഫയ്  എന്നനിവര്  ഇതനിടന  വനില  200  രൂപടയങനിലമനാക്കനി
നനിജടപ്പെടുത്തണടമന്നയ് പറഞതയ്.  ഇകപ്പെനാള് സനിതനി എന്തനാണയ്;  ആഭണ്യന്തര റബ്ബര്
വനിപണനി  ഗുരുതരനാവസയനിലനാണയ്.  ഇകന്തനാകനഷണ്യയനിലയ  തനായയ് ലനനിലയ  ടനാപ്പെനിയഗയ്
പുനരനാരയഭനിച്ചു.  ഇനനിയയ  വനില കുറയനാനുള്ള സനാധണ്യതയണയ്.  ഉത്തര ടകേനാറനിയ  -  അകമരനിക്ക
യദ്ധ  ഭസ്പീഷണനി,  ക്രൂകഡനായനിലനിടന  വനിലത്തകേര്ച  തുടങനിയ  എകയ്കറണലനായനിട്ടുള്ള
പ്രശ്നങള് കേനാരണയ റബ്ബറനിടന വനില ഇനനിയമനിടനിയയ  എനള്ള ആശേങ കേര്ഷകേര്
കനരനിടുകേയനാണയ്.  ആഭണ്യന്തര/രനാജണ്യനാന്തര  റബ്ബര്  വനിപണനിയനില്  ഉണനായനിരനിക്കുന്ന
മനാനണ്യയ ഉള്ടപ്പെടടയള്ള പ്രശ്നങള് കേനാരണയ റബ്ബറനിടന വനില ഇനനിയമനിടനിയയ.  129
രൂപയനില്നനിന്നയ് വസ്പീണയ വനില തനാകഴയയ് കപനാകുയ എനള്ള ആശേങ   കേര്ഷകേര്ക്കുണയ്.
അങടന വനില ഇടനിയനാതനിരനിക്കനാനുള്ള നടപടനികേളനാണയ് സസസ്പീകേരനികക്കണതയ്. അതനിനു
കവണനിയനാണയ്  200  രൂപടയങനിലമനായനി  ഇതനിടന വനില വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കനാനനാവശേണ്യമനായ
നടപടനി സയസനാന സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നയ്  ഞങള് ആവശേണ്യടപ്പെടുന്നതയ്.

ടയര്  ഉണനാക്കനാന്  മനാത്രകമ  റബ്ബര്  ഉപകയനാഗനിക്കൂ  എനള്ള  വനിചനിത്രമനായ
വനാദമനാണയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് ഇകപ്പെനാള് മുകന്നനാട്ടുവയ്ക്കുന്നതയ്.  അതുടകേനാണതടന്ന റബ്ബര്
കബനാര്ഡയ്  ഇടലങനിലയ  കുഴപ്പെമനില  എനള്ള  സമസ്പീപനമനാണയ്  അവര്  ഇകപ്പെനാള്
സസസ്പീകേരനിച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  റബ്ബര് ഗകവഷണ കബനാര്ഡയ് നനിര്ത്തലനാക്കുന്നതനിടന
കുറനിചയ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കനാര്  ഇകപ്പെനാള്  ആകലനാചനിച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ഇകപ്പെനാള്
സനിതനി  എന്തനാണയ്;  ഈ  ടയര്  കേമനനികേള്  ആകഘനാഷനിക്കുകേയനാണയ്.  ടയര്
കേമനനികേള് ഇന്നയ് കേര്ഷകേടര ചൂഷണയ ടചയ്യുന. റബ്ബറനിനയ് വനില കുറയന. പകക്ഷ
ഒരു ടയറനിടനയയ വനില കുറയന്നനില.  കേര്ഷകേടര ചൂഷണയ ടചയ്യുകേയയ  ടയര് കേചവടക്കനാര്,
ഉല്പ്പെനാദകേര്  എന്നനിവര്  ആകഘനാഷയ  നടത്തുകേയയ  ടചയ്യുന്ന  സനിതനിയനാണയ്  ഇന്നയ്
നമുക്കയ് കേനാണനാന് കേഴനിയന്നതയ്.  മനാത്രമല തനായയ് ലനനില്നനിന്നയ്  31  ലക്ഷയ ടണ് റബ്ബര്
അന്തനാരനാഷ്ട്ര വനിപണനിയനില് വനില്ക്കനാന് തസ്പീരുമനാനനിചനിരനിക്കുന. ഇതനില് 98,000 ടണ്
വനിറ്റു  എനള്ള  സൂചനയമുണയ്.  ഇതനിടന  പ്രതണ്യനാഘനാതയ  അനുഭവനികക്കണതയ്  കകേരളത്തനിടല
പനാവടപ്പെട  റബ്ബര് കേര്ഷകേരനാണയ്.

ഇവനിടട  ഏറവയ  പ്രധനാനടപ്പെട  മടറനാരു  കേനാരണ്യയ,  കഡനാ.  എയ.  എസയ്.  സസനാമനിനനാഥന്
അദ്ധണ്യക്ഷനുയ  അഖനികലന്തണ്യനാ കേനിസനാന് സഭയടട ജനറല് ടസക്രെടറനി അതുല്കുമനാര്
അഞനാന് അയഗവമനായനിരുന്ന കദശേസ്പീയ കേര്ഷകേ കേമ്മസ്പീഷന് ഫലപ്രദമനായ ഒനരണയ്
ശേനിപനാര്ശേകേള്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഞനാന്  അതയ്  സര്ക്കനാരനിടന  ശദ്ധയനില്  ടകേനാണവരനാന്
ആഗഹെനിക്കുകേയനാണയ്.  ഉല്പ്പെനാദനടചലവയ  അതനിടന  പകുതനിയയ  കചര്ത്തനാണയ്  കേനാര്ഷനികേ
ഉല്പ്പെന്നത്തനിടന  വനില  നനിശ്ചയനിക്കണടമന്നയ്  ആവശേണ്യടപ്പെടനിട്ടുള്ളതയ്.  പകക്ഷ എലനാ
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കേനാര്ഷനികകേനാല്പ്പെന്നങള്ക്കുയ  ഉല്പ്പെനാദന  ടചലവയ  ആ  ടചലവനിടന  പകുതനിയയ
കചര്ത്തയ് കേനാര്ഷനികേ ഉല്പ്പെന്നത്തനിടന വനില നനിശ്ചയനിക്കനാനുള്ള സയരയഭമുണനായനാല്
മനാത്രകമ ഇനനി കേര്ഷകേടര പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തനാന് സനാധനിക്കുകേയള. അതുടകേനാണയ് എലനാ
കേനാര്ഷനികകേനാല്പ്പെന്നങള്ക്കുയ  വനില  സനിരതനാ  ഫണനിടന  ആവശേണ്യയ  ഉടണനള്ള
നനിലയനികലയനാണയ് നമ്മള് എത്തനികചര്ന്നനിരനിക്കുന്നതയ്. പലതരത്തനിലള്ള ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള് നമ്മള്
കനരനിട്ടുടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്. അതുടകേനാണയ് ടചറകേനിട കേര്ഷകേരുടട 2 ലക്ഷയ രൂപ
വടരയള്ള വനായകേള് എഴുതനിത്തള്ളനാനുള്ള നടപടനി  സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരനിക്കണടമനള്ള ഒരു
നനിര്കദശേയ  കൂടനി  ഞനാന്  മുകന്നനാട്ടുവയ്ക്കുകേയനാണയ്.  വലനിയ  പ്രതനിസന്ധനി  കനരനിടുന്ന  കേനാര്ഷനികേ
കമഖലടയ സയരക്ഷനിക്കനാന് ആവശേണ്യമനായ നടപടനി സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരനിക്കണയ. അങയ്
പറഞ ഒരു രനാഷ്ട്രസ്പീയ കേനാരണ്യത്തനിനുയ ഞനാന് മറപടനി പറയന്നനില. കേനാലനാകേനാലങളനില്
ഇരനിക്കുന്ന  സര്ക്കനാരുകേള്ക്കയ്  ഓകരനാ  സമസ്പീപനമുണനാകുയ.  ആ  കേനാലഘടത്തനിടന
പ്രകതണ്യകേത അനുസരനിചയ് നയങളുയ ഉണനാകുയ.

ആസനിയനാന് കേരനാറയ ഡബഷ്യൂ.ടനി.ഒ.  കേരനാറയമൂലയ ഇന്തണ്യനാ ഗവണ്ടമനനിനുയ രനാജണ്യത്തനിനുയ
കനടങളുണനായനിടനില എനപറയന്ന ഒരനാളല ഞനാന്. അങടന വനിശേസസനിക്കുനമനില.
അന്നയ് ഞനാന് പനാര്ലടമനയ്  അയഗമനായനിരുന.  ചതുരനാനന മനിശ കൃഷനി വകുപ്പുമനനി
ആയനിരുന്ന കേനാലത്തനാണയ്  ഇതനിടന ചര്ചകേള് ആരയഭനിചതയ്.  പകക്ഷ ഒപ്പെനിടതയ്  അകദഹെമല.
അകദഹെത്തനിടന  പ്രസയഗയ  കവണടമങനില്  ഞനാന്  ബഹുമനാനണ്യനനായ  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിക്കയ്
ടകേനാടുക്കനായ.  ഇതുമൂലയ  ഉണനാകുന്ന  കനടങടളപ്പെറനി  പറഞ.  അന്തര്കദശേസ്പീയ  തലങളനില്
ഉണനാകുന്ന  എഗനിടമന്റുകേള്  രനാജണ്യത്തനിടന  ടപനാതുതനാല്പ്പെരണ്യങള്ക്കയ്  ഗുണകേരമനാടണങനില്
അതയ്  ഡബഷ്യൂ.ടനി.ഒ.  ആടണങനിലയ  ആസനിയനാന്  കേരനാര്  ആടണങനിലയ  ഒപ്പെനികടണനി
വരുയ.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി:  സര്,  തനായയ് ലനനിടല റബ്ബര് കൃഷനി ടടലവയ് ലനിഹുഡനിടന
ബനാധനിക്കുടമന്നയ് പറഞയ് അവര് അതയ് ടനഗറസ്പീവയ് ലനിസ്റ്റേനില് ടകേനാണവന.  അങയ്
പനാര്ലടമനയ്  അയഗമനായനിരുന്നകപ്പെനാള്  അതുകപനാടല  ടനഗറസ്പീവയ്  ലനിസ്റ്റേനില്  ടകേനാണ
വന്നനിരുനടവങനില് ഈ പ്രശ്നയ ഉണനാകുമനായനിരുന്നനിലകലനാ.  അങയ്  അതനിനുകവണനി
ഒരു ശമവയ  നടത്തനിയനിലകലനാ. അതനിടന കവദനയനാണയ് ഇകപ്പെനാള് അറനിയന്നതയ്.

ശസ്പീ  .    രകമശേയ്  ടചന്നനിത്തല:  സര്,  അത്തരയ  പല  പല  പ്രശ്നങളുണയ്.
ശസ്പീ.  ടകേ.  കൃഷ്ണന്കുടനി  ഒരു  നല  കേര്ഷകേനനാണയ്.  ഞനാന്  അതനിടന
നനിറനിഗനിറസ്പീസനികലയയ് (knitti gritties) കപനാകുന്നനില.

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമനാര്:  സര്,  കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് ഉണനാക്കുന്ന പല
കേരനാറകേളുയ  സയസനാനങടള  എങടന  ബനാധനിക്കുയ  എന്നതുസയബന്ധനിചയ്  ഒരു  ചര്ചയയ
ആശേയ വനിനനിമയവയ സയസനാന സര്ക്കനാരുകേളുമനായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് നടത്തനാറനില.
ആര്.സനി.ഇ.പനി.  കേരനാറനിടന  കേനാരണ്യത്തനിലയ  ഇതനാണയ്  സയഭവനിക്കനാന്  കപനാകുന്നതയ്.
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ആര്.സനി.ഇ.പനി.  കേരനാറമനായനി ബന്ധടപ്പെടയ് കേശുവണനി,  പനാല് ഉല്പ്പെന്നങള്,  റബ്ബര്,
കതയനില  തുടങനിയ  വനിഷയങളനില്  ഗുരുതരമനായ  പ്രതണ്യനാഘനാതയ  കകേരളത്തനിനുണനാകേനാന്
കപനാകുകേയനാണയ്.  കേരനാറകേള്  ഉണനാക്കുന്നതനിനുമുമയ്  അതയ്  ബനാധനിക്കുന്ന  സയസനാനങളുടട
അഭനിപ്രനായയകൂടനി അറനിഞതനിനകശേഷയ മനാത്രകമ  പനാടുള എന്ന കേത്തയ് സയസനാന
സര്ക്കനാര് കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരനിനയ്  ടകേനാടുക്കനാന് കേനാരണയ ഇതനാണയ്.  അതുസയബന്ധനിചയ്
അങയടട അഭനിപ്രനായടമന്തനാണയ്;

ശസ്പീ  .    രകമശേയ്  ടചന്നനിത്തല:  സര്,  ആര്.സനി.ഇ.പനി  കേരനാര്  നടപ്പെനാക്കുന്നതനിനയ്
മുമനായനി  സയസനാനങകളനാടയ്  ആകലനാചനിക്കണയ  എന്നതയ്  ഞനാന്  അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയനാണയ്.
കേര്ഷകേര്  ഗുരുതരമനായ  പ്രതനിസന്ധനി  കനരനിടുനടണങനില്  അതയ്  ടറകനിടടഫ  ടചയ്യണയ
എനള്ള  കേനാരണ്യത്തനില്   ആര്ക്കുയ  അഭനിപ്രനായ  വണ്യതണ്യനാസമനില,  ഓകരനാ  കേനാലഘടത്തനിലയ
രനാജണ്യത്തനിന ടപനാതുവനായ തനാല്പരണ്യത്തനിനനുസരനിചയ്  കേരനാറകേള് ഉണനാകേനാറടണന്നതയ്
പുതനിയ കേനാരണ്യമല.  ഇന്തണ്യയനിടല മറയ് സയസനാനങളനില്നനിന്നയ് കേയറ്റുമതനി ടചയ്യുന്ന
സണ്ഫ്ലവര് ഓയനില്,  ബസുമതനി അരനി തുടങനിയവയയ്  ഇക്കൗ കേരനാര് കേനാരണയ വനില
തനാകഴനാട്ടുകപനായനിടനില.   കേനാര്ഷനികേ കമഖലയനിലണനായനിട്ടുള്ള വനിലത്തകേര്ച കനരനിടനാന്
സയസനാന-കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റുകേള് ഉണര്ന പ്രവര്ത്തനിക്കണയ എനള്ളതനാണയ് പ്രതനിപക്ഷയ
ഉന്നയനിക്കുന്ന  പ്രധനാനടപ്പെട  ആവശേണ്യയ.  കേര്ഷകേടര  കേണനസ്പീരനിലനാഴയ് ത്തനിയനിരനിക്കുന്ന
ഇക്കൗ നടപടനികേള് അടനിയന്തനിരമനായനി പരനിഹെരനിക്കനാന് ഗവണ്ടമനയ് മുകന്നനാട്ടുവരണയ,
ഏതനായനാലയ   ഇക്കനാരണ്യയ  ചര്ച ടചയ്യനാന് തയ്യനാറനാകേനാത്ത സര്ക്കനാര് നടപടനിയനില്
പ്രതനികഷധനിചയ് ഞനാനുയ എടന പനാര്ടനിയയ വനാക്കക്കൗടയ് നടത്തുന.

(ഗവണ്ടമനയ്  നനിലപനാടനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്    പ്രതനിപക്ഷ  കനതനാവയ്  ശസ്പീ.  രകമശേയ്
ടചന്നനിത്തലയയ അകദഹെത്തനിടന  പനാര്ടനിയനില്ടപ്പെട  അയഗങളുയ  സഭ  വനിടയ്
പുറത്തുകപനായനി.)

കഡനാ  .    എയ  .    ടകേ  .    മുനസ്പീര്:  സര്,  ഇക്കൗ വനിഷയത്തനില് സയസനാന സര്ക്കനാരുയ
കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരുയ ഒരുമനിചയ് അനുകൂലമനായ നനിലപനാടടടുത്തനാല് മനാത്രകമ കേര്ഷകേനയ്
രക്ഷടപ്പെടനാന്  സനാധനിക്കുകേയള.  കേനാലനാവസനാ  വണ്യതനിയനാനയ,  ക്രൂഡയ്  ഓയനിലനിടന
വനിലത്തകേര്ച,  അന്തര്കദശേസ്പീയ തലത്തനില് നടനടകേനാണനിരനിക്കുന്ന  അകമരനിക്കയയ
ഉത്തര ടകേനാറനിയയയ  തമ്മനിലള്ള സയഘര്ഷങളടക്കയ റബ്ബറനിടന വനിലത്തകേര്ചയയ്
കേനാരണമനായനിട്ടുണയ്.  കൂടനാടത  ഇകപ്പെനാള്  തനായയ് ലനനിലയ  ഇന്കഡനാകനഷണ്യയനിലയ  ടനാപ്പെനിയഗയ്
ആരയഭനിചതനിടന  ഭനാഗമനായനി  ഇക്കൗ  രനാജണ്യങളനില്  നനിടന്നനാടക്ക  റബ്ബര്  നമ്മുടട  നനാടനികലയയ്
എത്തനിടക്കനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  Free  Trade Agreement-ടന ഭനാഗമനായനി എവനിടട
നനിനയ റബ്ബര് ഇറക്കുമതനി ടചയ്യനാന് സനാധനിക്കുന്ന ഒരു സനാഹെചരണ്യയ വന്നകതനാടുകൂടനി
ആഭണ്യന്തര റബ്ബര് കേര്ഷകേരുടട അവസ ദുരനിതത്തനിലനായനിരനിക്കുകേയനാണയ്. റബ്ബര് വനില
ഇകപ്പെനാള് 129 രൂപടയത്തനി. ഇനനിയയ വനില തനാഴനാനുള്ള സനാധണ്യതയനാണയ് കേനാണുന്നതയ്.
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അതുടകേനാണനാണയ്  150  രൂപ  കേര്ഷകേനയ്  കേനിട്ടുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  ഗവണ്ടമനയ്
സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നയ്  പറഞതയ്.  കേഴനിഞ  ഉമ്മന്  ചനാണനി  ഗവണ്ടമനനിടന
കേനാലഘടത്തനിലനാണയ്  500  കകേനാടനി  രൂപ  വനില  സനിരതയനായനി  മനാറനിവചതയ്.  ഇക്കൗ
ഗവണ്ടമന്റുയ അകത തുകേ തടന്നയനാണയ് വകേയനിരുത്തനിയതയ്.  കുടനിശനികേ വരുന്നതനിനയ്
ഉത്തരവനാദനി  റബ്ബര് കബനാര്ഡയ്  ആടണന്നതയ് ശേരനിയനാണയ്.  ഇവനിടട റബ്ബര് കബനാര്ഡയ്
പറഞനിട്ടുള്ള കേനാരണ്യയ  70000-കത്തനാളയ  പുതനിയ കേര്ഷകേര് വന,  അതനിനയ്  പുറകമ
നനിലവനിടല  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  അഡസ്പീഷണല്  ഏരനിയ  ഓഫയ്  കേള്ടനികവഷന്  വന.
ഇക്കനാരണ്യങള്  കപ്രനാസസയ്  ടചയ്യുന്നതനിനയ്  സമയടമടുക്കുന്നതുടകേനാണനാണയ്  റബ്ബര്
ടപ്രനാഡക്ഷന് ഇന്ടസനസ്പീവയ് സസ്പീമനിടന കൃതണ്യമനായ കേണക്കുകേള് തരനാന് കേഴനിയനാത്തതയ്
എനപറഞയ് അവര് ടടകേടയനാഴനിയകേയനാണയ്.   ഇക്കനാരണ്യത്തനില് വളടര ശേക്തമനായ
നനിലപനാടയ്  സയസനാന  ഗവണ്ടമടനടുക്കണയ.  ബഹുമനാനടപ്പെട  മനനി  പറഞതു
കപനാടല ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ വണ്യതണ്യനാസമനിലനാടത  ഇക്കൗ കേനാരണ്യത്തനില്  കകേന്ദ്രത്തനിടനതനിടരയള്ള
ശേക്തമനായ  നനിലപനാടയ്  സസസ്പീകേരനിക്കനാന്  പ്രതനിപക്ഷയ  തയ്യനാറനാണയ്.  അതയ്  ഏതയ്
രസ്പീതനിയനിലനായനിരനിക്കണടമന്നയ്  വണ്യക്തമനാക്കനി  പ്രതനിപക്ഷടത്തക്കൂടനി  വനിശേസനാസത്തനിടലടുത്തയ്
മുകന്നനാട്ടുകപനാകേണടമന്നതനാണയ്  ഞങളുടട  അഭനിപ്രനായയ.   മനാത്രമല കദശേസ്പീയ  റബ്ബര്
നയയ  രൂപസ്പീകേരനിക്കുടമന്നയ്  കകേന്ദ്ര  വനാണനിജണ്യ  വകുപ്പുമനനി  പറഞ,  എന്നനാല്
അതുണനായനില.   ടസസയ്  ഇലനാതനായനാല് അതനിടന ഗുണയ ലഭനിക്കനാന് കപനാകുന്നതയ്
വണ്യവസനായനികേള്ക്കനാണയ്.  ടചറനിയ  വനിലയയ്  എങടന  റബ്ബര് വനാങനി  സസരൂപനിക്കനാടമന്നനാണയ്
ടയര് വണ്യവസനായനികേള് ഇകപ്പെനാള് ആകലനാചനിക്കുന്നതയ്. റബ്ബറനിടന വനില നനിയനനിക്കുന്ന
ഒരു കലനാബനി ഇവനിടട പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്. അവടര തച്ചുതകേര്ക്കുന്നതനിനുള്ള ഇചനാശേക്തനി ഇക്കൗ
ഗവണ്ടമനയ് കേനാണനിചനിടലങനില് വസ്പീണയ കേര്ഷകേര് പ്രതനിസന്ധനിയനികലയയ് കപനാകുയ.

ഇവനിടട  റബ്ബര് കമനാഡനിടടഫഡയ്  ബനിറ്റുമനിടനക്കുറനിചയ്  പറഞ. സയസനാനത്തയ്
ഒരു ടമഷനിനറനി സനാപനിചയ് റബ്ബര് കമനാഡനിടടഫഡയ് ബനിറ്റുമനിന് ഉണനാക്കനിയനാല് - 3 %
റബ്ബറനാണയ് അതനില് ഉപകയനാഗനിക്കുകേ, പൂര്ണമനായയ സയസനാന ഗവണ്ടമനയ് വനാങനി
ടകേനാളടമന്നയ്  ടപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പെയ്  ടടകേകേനാരണ്യയ  ടചയ്തനിരുന്ന  സമയത്തയ്
ടകേ.ആര്.എല്.-കനനാടയ്  ഞങള്  പറഞ.  നമ്മള്  എന്തനിനനാണയ്  കകേന്ദ്രത്തനിടന
കേനാത്തനിരനിക്കുന്നതയ്? നമ്മുടട  കസ്റ്റേറയ്  കറനാഡുകേളുയ  പഞനായത്തയ്  കറനാഡുകേളുയ
നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനയ്  റബ്ബര്  കമനാഡനിടടഫഡയ്  ബനിറ്റുമനിന്  ഉപകയനാഗനിചനാല്ത്തടന്ന
റബ്ബറനിടന  ആഭണ്യന്തര  ഉപകയനാഗയ  വളടരയനികേയ  വര്ദ്ധനിക്കുയ.  ടകേ.ആര്.എല്.-ല്
ഇകപ്പെനാള് തടന്ന പനാനയ് സനാപനിചനിട്ടുണയ്, ടപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പുമനനി കൂടനി തനാല്പ്പെരണ്യടമടുത്തയ്
റബ്ബര് കമനാഡനിടടഫഡയ് ബനിറ്റുമനിന് ഉപകയനാഗനിച്ചു മനാത്രകമ നമ്മുടട കസ്റ്റേറയ് കറനാഡുകേളുയ
പഞനായത്തയ് കറനാഡുകേളുയ  നനിര്മ്മനിക്കൂ എടന്നനാരു തസ്പീരുമനാനടമടുക്കനാന് കേഴനിഞനാല്
അതയ്  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  അല്പ്പെടമങനിലയ  ആശേസനാസയ  കേനിടനാനുള്ള  സനാധണ്യതയ
ണനാക്കുടമന്നനാണയ് എനനിക്കയ് പറയനാനുള്ളതയ്.
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അതുകപനാടലതടന്ന ടനല്ലുമനായനി ബന്ധടപ്പെട കേനാരണ്യങളുയ ഇവനിടട സൂചനിപ്പെനിച്ചു.
ഞനാറ്റുകവല ടകേനാണകപനാകേനാന് പറനിലകലനാ എന്നയ് നമ്മള് ഒരുകേനാലത്തയ് പറയനാറണനായനിരുന.
ഇകപ്പെനാള്  വനിയറയ്നനാമനില്നനിന്നയ്  കുരുമുളകേയ്  ഇറക്കുമതനി  ടചയ്യുന്ന  അവസയനില്
എത്തനിയനിരനിക്കുന.  ആഭണ്യന്തരമനായനി  ഇത്തരയ കൃഷനിയനില് പുതനിയ പരസ്പീക്ഷണയ നടത്തുകേയയ
ഉല്പന്നങടള  മറയ്  രനാഷ്ട്രങള്ക്കയ്  ഉപകയനാഗനിക്കനാന്  കേഴനിയന്ന  രസ്പീതനിയനില്  വനാലഷ്യൂ
ആഡഡയ് ഉല്പന്നങളനായനി മനാറ്റുകേയയ കേള്ടനികവഷനനില് പുതനിയ സനിസ്റ്റേയ ടകേനാണവന്നയ്
ഉല്പന്നങള്  മറയ്  രനാഷ്ട്രങളനികലയയ്  കേയറനി  അയയനാന്  കേഴനിയന്ന  അവസയനികലയയ്
കേനാരണ്യങള് നമുടക്കത്തനിക്കനാന് സനാധനിക്കണയ. ദസ്പീര്ഘമനായനി പറയന്നനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അങയ്  ടചയറനിടന  കനനാക്കനാത്തതയ്  കബനാധപൂര്വ്വമനാണയ്.
അങടന ടചയ്തനാല് സമയടത്തക്കുറനിചയ് ഓര്മ്മ വരുയ.

കഡനാ  .    എയ  .    ടകേ  .    മുനസ്പീര്:   സര്,  ശേരനിയനാണയ്.  ടചയറനിടന  കനനാക്കനിയനാല്  പ്രസയഗയ
തസ്പീര്നകപനാകുയ.  ഞനാന്  ദസ്പീര്ഘനിപ്പെനിക്കുന്നനില.  ഇക്കൗ  വനിഷയത്തനില്  ആര്ക്കുയ  അഭനിപ്രനായ
വണ്യതണ്യനാസമനിലനാത്തതനിനനാല്  നമുക്കയ്  ചര്ച  ആകേനാമനായനിരുന.  ബഹുമനാനടപ്പെട
മുഖണ്യമനനിയയ കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയയ ഒനകൂടനി ആകലനാചനിച്ചു കേഴനിഞനാല് ഇകപ്പെനാഴുയ
ചര്ചയ്ക്കുള്ള  അവസരയ  ഒഴനിവനായനിടനില  എന്നയ്  മനസനിലനാകുയ.  നമുക്കയ്  കകേന്ദ്രകത്തനാടയ്
പറകയണ  കേനാരണ്യങളുണയ്,  കകേരളത്തനില്  ടചയ്യനാന്  പറ്റുന്ന  കേനാരണ്യങളുണയ്.   കേര്ഷകേടന
ദുരനിതത്തനിനയ് പരനിഹെനാരയ കേനാണനാന് സനാധനിക്കനാത്ത അവസയനികലയയ് കപനായനിടക്കനാണനിരനിക്കുന്ന
അവസരത്തനില്  ഇക്കൗ  വനിഷയയ  ചര്ച  ടചയ്യനാന്  തയ്യനാറനാകേനാത്തതനില്  പ്രതനികഷധനിക്കുന.
“പലക്കനികലറനാന് കമനാഹെമുണയ്,  പകക്ഷ ഉക്കൗന്നനിക്കയറനാന് ശേക്തനിയനില"  എന്ന അവസയനില്
നനില്ക്കുന്ന കേര്ഷകേടന രക്ഷനിക്കണടമന്നയ് മനാത്രയ പറഞടകേനാണയ് ഞനാനുയ എടന
കേക്ഷനിയയ വനാക്കക്കൗടയ് നടത്തുന.

(ഗവണ്ടമനയ്  നനിലപനാടനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്   കഡനാ.  എയ.  ടകേ  മുനസ്പീറയ
അകദഹെത്തനിടന പനാര്ടനിയനില്ടപ്പെട അയഗങളുയ സഭ വനിടയ് പുറത്തുകപനായനി)

ശസ്പീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ്:  സര്,  കകേരളത്തനിടല  കേനാര്ഷനികേ  പ്രശ്നങടളലനായ
പരനിഹെരനിച്ചുടവന്നയ്  ആധനികേനാരനികേമനായ  രസ്പീതനിയനിലനാണയ്  മനനി   പറഞയ്
അവസനാനനിപ്പെനിചതയ്.  പകക്ഷ പ്രശ്നങള് ധനാരനാളയ  അവകശേഷനിക്കുന എന്നതയ് അകദഹെത്തനിനയ്
തടന്ന  നന്നനായനി  അറനിയനായ.  വനാക്കുകേള്  ടകേനാണയ്  അമ്മനാനമനാടനി,  കുകറ  വനിഷയങളനികലയയ്
കേടന, കേഴനിഞ സര്ക്കനാരനിടനയയ കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനനിടന വനിവനിധ കേരനാറകേടളയയ
കുറയപറയന്ന  രസ്പീതനിയനില്  കപനാകുന്നതയ്  നനിര്ഭനാഗണ്യകേരമനാടണന്നനാണയ്  എടന  അഭനിപ്രനായയ.
ഇടതനാരു ഗവണ്ടമനനാണയ്,  അങയ് ഒരു മനനിയനാണയ്,  ഇക്കൗ ഗവണ്ടമനയ് ടചകയ്യണ
ഉത്തരവനാദനിതസങള്  കൃതണ്യമനായനി  ടചയ്യുകേ  തടന്ന  കവണയ.  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്
പ്രതനിസന്ധനിയനിലനാടണന്ന  കേനാരണ്യത്തനില്   രണയ്  അഭനിപ്രനായമനില.   ഉല്പനാദനടചലവയ്
വളടരയധനികേയ വര്ദ്ധനിചനിട്ടുണയ്.  കൂലനി ടകേനാടുക്കനാന്കപനാലയ തനികേയനാത്ത സനാഹെചരണ്യയ
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കേര്ഷകേര്ക്കുണയ്.  വളത്തനിടന വനില വര്ദ്ധനവടക്കയ  ധനാരനാളയ  കേനാരണ്യങള് റബ്ബര്
കേര്ഷകേടര ബുദ്ധനിമുടനിക്കുനണയ്. അതുടകേനാണനാണയ് മനാര്ക്കറയ് വനിലയയ തനാങ്ങുവനിലയയ
തമ്മനിലള്ള അന്തരയ കുറയ്ക്കുന്നതനിനയ് സബ്സനിഡനിയനായനി ടകേനാടുക്കുന്ന 150  രൂപ 200
രൂപയനായനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കണടമന്നയ് ഞങള് ആവശേണ്യടപ്പെടതയ്. സനാമത്തനികേ സനിതനിയനുസരനിചയ്
വനില  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കനാടമന്നയ്  മനനി  തടന്ന  പറഞ.  അതനിനുള്ള  നടപടനി  അടനിയന്തരമനായനി
സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  സസനാഭനാവനികേ റബ്ബറനിടന ആഭണ്യന്തര ഉപകയനാഗയ   വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കനാന് കവണ
നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ. കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനനിടന സമസ്പീപനത്തനില് മനാറമുണനാകുടമന്നയ്
പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നനില.  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്  ഏറവയ  കൂടുതല്  കകേരളത്തനിലനാണുള്ളതയ്.  അതനിനനാല്
അവടര  സഹെനായനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളനില്  ഗവണ്ടമനയ്  ആത്മനാര്തമനായനി
ഇടടപടണയ. നസ്പീര ഉല്പനാദനിപ്പെനിക്കുന്ന കേര്ഷകേരുടട ആശേങ ഒരു ഭനാഗത്തയ് നനില്ക്കുന.
കേനാറ്റുവസ്പീഴ്ചമൂലയ  ടതങ്ങു  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നനാശേനഷമുണനാകുന,  20%-ത്തനിലധനികേയ
നഷമുണനാകുന എന്നതയ് കൃഷനി വകുപ്പെനിടന തടന്ന കേണക്കനാണയ്. വനിള ഇന്ഷസറന്സയ്
നടപ്പെനിലനാക്കനി,  അതനിടന  തുകേ  വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചു  എന്നയ്  മനനി  പറഞ.  വനിളകേള്  പൂര്ണമനായനി
നശേനിചനാല് ഇതയ് നല്കുകമനാ? ഭനാഗനികേമനായനി നശേനിക്കുന്നതനിനയ്  ടകേനാടുക്കുകേയനില എന്നയ്
പത്രത്തനില് കേണ.  അതനിടന സയബന്ധനിച ക്ലെനാരനിഫനികക്കഷന് ആവശേണ്യമുണയ്. ടനലയ്ല
സയഭരണവമനായനി ബന്ധടപ്പെടയ് ഇവനിടട ഒരു പ്രശ്നവമനില എനപറയന്നതയ് അയഗസ്പീകേരനി
ക്കനാനനാവനില.  യഥനാര്തത്തനില് ടനലയ്ല  സയഭരണത്തനില് പ്രശ്നങളുണയ്.  ടനലയ്ല  സയഭരണടത്ത
കുറനിചയ്  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയയ  ഭക്ഷണ്യ  വകുപ്പുമനനിയയ  വനാകതനാരനാടത  സയസനാരനിക്കുകമനാഴുയ
കുടനനാടനിടല കേര്ഷകേര് ഹെര്ത്തനാല് നടത്തനിയ കേനാരണ്യയ അറനിയനികല?

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  അനൂപയ്,  വനാക്കക്കൗടയ്  പ്രസയഗയ  എന്നതയ്  ഒരു ടപ്രനാടസ്റ്റേയ്   മനാര്ക്കയ്
ടചയ്യനാനുള്ള സമയയ മനാത്രമനാണയ്.  ബഹുമനാനടപ്പെട ടകേ.  എയ.  മനാണനി സനാര് സയസനാരനിക്കുന്നതയ്
മനാതൃകേയനാക്കണയ. അകദഹെയ എലനാ ദനിവസവയ ഒരു മനിനനിടയ് മനാത്രമനാണയ് എടുക്കനാറള്ളതയ്. പസ്പീസയ്
കേണ്ക്ലൂഡയ്.  ഇക്കനാരണ്യങടളലനായ പ്രതനിപക്ഷ കനതനാവയ് സയസനാരനിചയ് കേഴനിഞതനാണയ്.

ശസ്പീ  .    അനൂപയ് കജക്കബയ്:  സര്, സര്ക്കനാര്  കേര്ഷകേരുടട ടനലയ്ല യഥനാസമയയ
സയഭരനിക്കനാത്തതുടകേനാണയ്  വനിവനിധ  പ്രകദശേങളനില്  പ്രതനികഷധങള്  ഉയര്ന
വരുനണയ്. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഇടതലനായ  ഇവനിടട  വനിശേദസ്പീകേരനിചയ്  സയസനാരനിചതനാണയ്.  ഒകര
കേനാരണ്യങള് തടന്ന ഓകരനാരുത്തരുയ  വസ്പീണയ വസ്പീണയ സയസനാരനിച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുന്നതയ്
ശേരനിയനാകണനാ?

ശസ്പീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ്:  സര്,  കേര്ഷകേടര  അനുകൂലനിക്കുന,  കേര്ഷകേര്ക്കു
കവണനി നനിലടകേനാളനടവടന്നനാടക്ക പറയകമനാഴുയ അതനിനനുസൃതമനായ ഒരു നടപടനിയയ ഇക്കൗ
സര്ക്കനാരനിടന  ഭനാഗത്തുനനിന്നയ്  ഉണനാകുന്നനില.  കേഴനിഞ  ദനിവസയ  കചനാകദണ്യനാത്തര
കവളയനില് വനാടര് മനാകനജയ് ടമനയ് ഇലനാത്തതനിടന സയബന്ധനിചയ്  കചനാദനിക്കുകേയണനായനി.
ടവള്ളയ യഥനാസമയയ കേനനാലകേളനില് എത്തനാത്തതനിടന കപരനില് അവനിടടയള്ള കൃഷനിയനാടകേ
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നശേനിച്ചുകപനായനി.  ഇത്തരത്തനിലള്ള കേനാരണ്യങടളലനായ  വനിസ്മരനിച്ചുടകേനാണയ് ഇവനിടട  ഒരു
പ്രശ്നവമനില എനപറയന്നതനിടന  ഒരു രസ്പീതനിയനിലയ അയഗസ്പീകേരനിക്കനാന് കേഴനിയനില. ഇക്കൗ
വനിഷയയ പ്രധനാനടപ്പെട ഒന്നനായനിരുന.  അതയ് ചര്ച ടചയ്യനാത്തതനില് പ്രതനികഷധനിചയ്
ഞനാന് വനാക്കക്കൗടനില് പങ്കുകചരുകേയനാണയ്.

(ഗവണ്ടമനയ് നനിലപനാടനില് പ്രതനികഷധനിചയ് ശസ്പീ.  അനൂപയ് കജക്കബയ് സഭ വനിടയ്
പുറത്തുകപനായനി.)

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   എയ  .   മനാണനി: സര്, കൃഷനിക്കനാര് ഇന്നയ്  നനിതണ്യദുരനിതത്തനിലനാണയ്. റബ്ബര്
കൃഷനിക്കനാകരനാടയ്  മനാത്രമല  എലനാ  കൃഷനിക്കനാകരനാടുയ  ഒരു  ഗവണ്ടമന്റുയ  നസ്പീതനി
കേനാണനിചനിടനിടലന്നനാണയ്  എടന  അഭനിപ്രനായയ.  എല്.ഡനി.എഫയ്.,  യ.ഡനി.എഫയ്.,  ബനി.ടജ.പനി.
തുടങനി ഒരു ഗവണ്ടമന്റുയ കൃഷനിക്കനാകരനാടയ്  നസ്പീതനി കേനാണനിചനിടനില.  റബ്ബറനിടന വനില
ഇകപ്പെനാള്  130  രൂപയനില്നനിന്നയ് തനാഴ.  ഇതയ് കേര്ഷകേര്ക്കയ് മുതലനാകേനില.  ഉല്പ്പെനാദന
ടചലവയ് വളടരയധനികേയ വര്ദ്ധനിചനിരനിക്കുന. 2014-ല് ഞനാന് ധനകേനാരണ്യ വകുപ്പുമനനിയനായനിരുന്ന
സമയത്തനാണയ് വനില സനിരതനാ ഫണയ് പ്രഖണ്യനാപനിചയ്  500  കകേനാടനി രൂപ ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയതയ്. അന്നയ് റബ്ബറനിനയ് 85 രൂപയനായനിരുന വനില. ഒരു കേനികലനാ റബ്ബറനിനയ്
150  രൂപ  ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  65  രൂപ  നനിരക്കനില്  ഒരു  കേനികലനാ  റബ്ബര്
വനില്ക്കുകമനാള്  സര്ക്കനാര് നഷയ സഹെനിച്ചുടവന്നയ് മനാത്രമല,  ആ തുകേ കേര്ഷകേരുടട
ബനാങയ്  അക്കക്കൗണനികലയയ്  ടകേനാടുത്തുടകേനാണനിരുന.  അതനില്  ഞനാന്  അഭനിമനാനയ
ടകേനാളന.  ഞങള് വലനിയ ആനക്കനാരണ്യടമനാനയ പറയന്നനില.  കേഴനിഞ സര്ക്കനാര്
എത്ര  നഷയ  സഹെനിച്ചുകവനാ  അത്രടയങനിലയ  നഷയ  സഹെനിക്കനാന്  ഇടതുപക്ഷ
ഗവണ്ടമനയ് തയ്യനാറനാകേണയ. അതനായതയ് ഇകപ്പെനാഴുള്ള 130 രൂപയനില് നനിനയ 65 രൂപ
വര്ദ്ധനിപ്പെനിചയ് ഒരു കേനികലനാ റബ്ബറനിനയ്  200  രൂപയനാക്കനി ടകേനാടുത്തുടകേനാണയ് സര്ക്കനാര്
അടനിയന്തരമനായനി  വനിപണനിയനില്  ഇടടപടയ്  റബ്ബര്  സയഭരനിക്കണടമന്നയ്  മനാത്രമനാണയ്
എനനിക്കയ്  ഇതുസയബന്ധനിചയ്  പറയനാനുള്ളതയ്.  ഇറക്കുമതനി  നനിര്ത്തുന്നതനിനുയ  റബ്ബര്
നയടത്തപ്പെറനി  മുന്കൂടനി  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനുയ  കകേരളത്തനില്നനിനള്ള  സര്വ്വകേക്ഷനി
സയഘയ ഡല്ഹെനിയനില് കപനാകുന്നതയ് നലതനായനിരനിക്കുയ. നമ്മുടട ഇറക്കുമതനികേടളനാടക്ക
if it endangers the economy of a  State  എനടണങനില്  അതയ് നനിര്ത്തനായ.  ഇറക്കുമതനി
നനിര്ത്തുന്നതനിനയ് ബുദ്ധനിമുടനില.  കേരനാറകേളനില് കസഫനി കക്ലെനാസ്സുകേളുണയ്.  ഇക്കനാരണ്യത്തനില്
അടനിയന്തരമനായനി  കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരനില് സമ്മര്ദയ ടചലത്തണയ. സര്ക്കനാര് ഇകപ്പെനാള്
അനുവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്  ഒരു  ടമടലകപ്പെനാക്കയ്  നയമനാണയ്.  അതനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചു
ടകേനാണയ് ഞനാനുയ എടന പനാര്ടനിയയ വനാക്കക്കൗടയ് നടത്തുന.

(ഗവണ്ടമനയ്  നനിലപനാടനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്  ശസ്പീ.  ടകേ.  എയ.  മനാണനിയയ
അകദഹെത്തനിടന പനാര്ടനിയനില്ടപ്പെട അയഗങളുയ സഭവനിടയ് പുറത്തുകപനായനി.

സഭ  വനിടയ്  പുറത്തുകപനായ  പ്രതനിപക്ഷനായഗങള്  അല്പ്പെസമയത്തനിനുകശേഷയ
സഭയനില് തനിരനിടകേ പ്രകവശേനിച്ചു.)
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ശസ്പീ  .   പനി  .   സനി  .   കജനാര്ജയ്: എനനിക്കയ് സയസനാരനിക്കനാന് അവസരയ നല്കേണയ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അകങയയ്  പറയനാനുള്ളടതലനായ  അങയ്  കനരടത്ത  പറഞ
കേഴനിഞ.  ഇലനാത്ത  കേസ്പീഴ്വഴക്കത്തനിനുകവണനി  വനാശേനിപനിടനിക്കരുതയ്.  പസ്പീസയ്....പസ്പീസയ്....
ദയവനായനി ക്ഷമനിക്കണയ

III ശദ്ധ ക്ഷണനിക്കല്

(1)  ആര്ഭനാട വനിവനാഹെങള്

ശസ്പീ  .    മുലക്കര  രതനാകേരന്:  സര്,  വനിവനാഹെയ  എനപറയന്നതയ്  നമ്മുടട
ജസ്പീവനിതത്തനിടല ഏറവയ മകനനാഹെരവയ പവനിത്രവമനായ ഒരു ദനിവസമനാണയ്.  എന്നനാല്
ആഡയബര വനിവനാഹെയ ഒരു സനാമൂഹെണ്യ ദുരന്തമനാണയ്.  നമ്മുടട സമൂഹെത്തനില് വനിവനാഹെയ
എന്ന പവനിത്രതടയ വനാണനിജണ്യവല്ക്കരണത്തനിടന തരത്തനികലയയ്,  ദുരന്തപൂര്ണമനായ
സനാമൂഹെണ്യ  അവസയനികലയയ്  ആഡയബര  വനിവനാഹെങള്  ടകേനാടണത്തനിചനിരനിക്കുകേയനാണയ്.
സമൂഹെത്തനിടല  ജനാതനിമത സയഘടനകേള്ക്കനാണയ് ഇതനില് ഇടടപടനാന്  കേഴനിയന്നതയ്.
അത്തരയ  സയഘടനകേളുയ കനതനാക്കളുയ  അടലങനില് പ്രവനാചകേ സസഭനാവമുള്ള മനുഷണ്യരുമനാണയ്
കേഴനിഞ  കേനാലങളനില്  ഇത്തരയ  കേനാരണ്യങളനില്  ഇടടപടനിരുന്നതയ്.  1915-ല്  ശസ്പീനനാരനായണ
ഗുരു ആണയ് ഒരു വനിവനാഹെത്തനില് പടങടുക്കനാവന്ന ആളുകേളുടട എണയ കൃതണ്യമനായനി
നനിശ്ചയനിചതയ്.  എന്നനാല്  അതനില് തര്ക്കവയ  പണയ  ഉപകയനാഗനിക്കനാനുള്ള കേനാരണ്യവ
മുണനായകപ്പെനാള്,  അങടനയനാടണങനില്  60  വയസയ് കേഴനിയകമനാള് നനിങളുടട ഷഷനിപൂര്ത്തനി
ആകഘനാഷങളുമനായനി ബന്ധടപ്പെടയ് ആ പണയ ടചലവഴനികചനാള എന്നനാണയ് അകദഹെയ
പറഞതയ്.  പകക്ഷ വനിവനാഹെത്തനിനയ് പത്തുകപര്  കൂടനിയനാല് മതനിടയനയ അതനാണയ്
അതനിടന കേനാമണ്യമനായ,  കസ്നേഹെപരമനായ,  പുണണ്യപരമനായ കേനാരണ്യടമനയ അകദഹെയ ഒരു
കസ്റ്റേറയ്ടമനനിലൂടട സമൂഹെടത്ത അറനിയനിക്കുകേയണനായനി. അതനുസരനിചയ് ജസ്പീവനിക്കനാനുള്ള
ഒരു  മകനനാഭനാവത്തനികലയ്ക്കുയ  എത്തനി.  അതുകപനാടല  മന്നത്തയ്  പത്മനനാഭന്  തനിരണയ്
കേലണ്യനാണത്തനിടനയയ,  കേലണ്യനാണത്തനിടനയയ ആര്ഭനാടവശേയ സമൂഹെടത്തയയ സമുദനായടത്തയയ
വഴനിടതറനിക്കുന്നതനിടനക്കുറനിചയ്  ചനിന്തനിക്കുകേയയ അതനിടനതനിടര  പ്രവര്ത്തനിക്കുകേയയ
ടചയ്തു.  ഇകപ്പെനാള് മതജനാതനി സയഘടനകേടളനാനയ  ആചനാരപരമനായ കേനാരണ്യങളനില്
ഇടടപകടണ  അവസരത്തനില്,  അതനിടന  ആര്ഭനാടകേരമനായ,  ദുരന്തപൂര്ണമനായ
അവസയ്ടക്കതനിരനായനി  വലനിയ  തരത്തനില്  ചനിന്തനിക്കുന്നനില  എനള്ളതയ്  നനിര്ഭനാഗണ്യകേരമനായ
ഒരവസയനാണയ്.  അവനിടടയനാണയ്  ഗവണ്ടമനയ്  ഇടടപകടണ സനിതനിയണനാകുന്നതയ്.
ഇത്തരയ കേനാരണ്യങളനില് അവകബനാധയ  സൃഷനികക്കണവര് അതയ് ടചയ്യനാതനിരനിക്കുകമനാള്
നനിയമവയ നനിയമപരമനായ കേനാരണ്യങളുയ അവകബനാധത്തനിനുള്ള പുതനിയ അവസരങളുയ
ഗവണ്ടമനയ്  സൃഷനികക്കണതുണയ്.  നമ്മുടട  രനാജണ്യത്തുയ  സയസനാനത്തുയ  ചര്ചനാവനിഷയമനായ
ചനില  ആഡയബര  വനിവനാഹെങള്  നടക്കുകേയണനായനി.  വനിവനാഹെങള്   വനാണനിജണ്യ
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വല്ക്കരനിക്കുന്നകതനാടുകൂടനി  കേലണ്യനാണ  നനിശ്ചയയ  മുതല്  ഹെണനിമൂണ്  ടനിപ്പെയ്  വടര
കകേനാടനിക്കണക്കനിനു രൂപ  ടചലവഴനിക്കനാനുള്ള  ഒരു കപ്രനാജകയ്  ഇക്കൗവനയ്  മനാകനജയ് ടമനയ്
ഗ്രൂപ്പുകേളുയ ടവഡനിയഗയ് മനാകനജയ് ടമനയ് കേമനനികേളുയ ഉണനാക്കനിടക്കനാടുക്കുകേയനാണയ്.  ഇതയ്
സമൂഹെത്തനിനയ് അസഹെനസ്പീയമനാകുനടവന്നയ് മനാത്രമല ഇതനിടനനാരു മറവശേയ കൂടനിയണയ്.
കകേനാടനാനു  കകേനാടനി  രൂപ  ടചലവഴനിചയ്  ആര്ഭനാട  വനിവനാഹെങള്  നടത്തുകമനാള്  വനിവനാഹെ
കേകമനാളത്തനില് ഇടടപടനാന്  പറനാടത,  പ്രനായയ  കേഴനിഞനിട്ടുയ  വനിവനാഹെയ  നടക്കനാടത
നനിര്ഭനാഗണ്യവതനികേളനായനി നനില്ക്കുന്ന  സസ്പീകേളുയ  അവടര  കപനാറ്റുന്ന  കുടുയബങളുയ  നമ്മുടട
സമൂഹെത്തനില് ധനാരനാളമുണയ്.  കേഴനിഞ മൂന്നയ് വര്ഷടത്ത കേണക്കയ് പരനികശേനാധനിചനാല് ഒരു
വര്ഷയ  കകേരളത്തനിടല  കുടുയബ  കകേനാടതനികേളനില്  വനിവനാഹെകമനാചനത്തനിനയ്  രജനിസ്റ്റേര്
ടചയ്യടപ്പെടുന്ന  കകേസ്സുകേള്  50,000-ല്  അധനികേമനാടണന്നയ്  കേനാണനാന്  സനാധനിക്കുയ.
ഇക്കനാരണ്യയ  മുഖണ്യമനനിക്കുയ  അറനിയനാവന്നതനാണയ്.  ഇതയ്  2001-ല്  നനാലനായനിരത്തനിനയ്
തനാടഴയനായനിരുന.  ആര്ഭനാടങള് കൂടുകമനാള്  അതനില്  സസനാഭനാവനികേമനായനി  ദുരന്തയ
വനകചരനാനനിടയണയ്.  കകേരളത്തനില്  ചനിലര്  വനിവനാഹെയ  കേഴനിക്കുന്നതയ്  തടന്ന
വനിവനാഹെകമനാചന കകേസയ്  ടകേനാടുക്കനാന് കവണനിയനാടണന്നയ് തമനാശേയനായനി  ചനിലര് പറയനാറണയ്.
കമനാചനയ  എന്നതയ്  നല  വനാക്കല.  അതുടകേനാണനാണയ്  സമൂഹെവയ  ഭരണകൂടവയ
ഇടടപകടണതനിടന ആവശേണ്യകേത വനകചരുന്നതയ്. പല വനിവനാഹെങളുയ കറനാഡരനികേനിലള്ള
മണ്ഡപങളനില്  നടക്കുകമനാള്  ആ  ദനിവസയ  അതുവഴനി സഞരനിക്കുന്നവര്ക്കയ്  വളടര
ബുദ്ധനിമുടയ്  അനുഭവടപ്പെടുനണയ്.  രണ്ടൂമണനിക്കൂര്  കറനാഡയ്  കബനാക്കനാകുയ.  നമ്മുടട
സമൂഹെത്തനില്  ആഹെനാരയ  കേനിടനാടത  മനുഷണ്യര്  വനിശേനവലയകമനാള് ഇവനിടട
ആയനിരക്കണക്കനിനയ്  ആളുകേള്ക്കുള്ള  വനിഭവ  സമൃദ്ധമനായ  ഭക്ഷണയ
മലനിനമനായനികപ്പെനാകുകേയനാണയ്.  ധനകേനാരണ്യ  വകുപ്പുമനനിയടട ബഡ്ജറയ്  പ്രസയഗത്തനില്
ഇത്തരയ വനിവനാഹെങള്ക്കയ് ടപനനാല്റനി  ടനാകയ്  ഏര്ടപ്പെടുത്തുന്ന കേനാരണ്യയ  പറഞനിരുടന്നങനിലയ
അടതനാനയ കകേരളത്തനില് നടപ്പെനായനിടനില.  ആഡയബര വനിവനാഹെങളുടട ടചലവനിടന
50  ശേതമനാനയ ടനാകയ് ഏര്ടപ്പെടുത്തുകേയയ അങടന ലഭനിക്കുന്ന തുകേ നനിരനാലയബരനായ,
പനാവടപ്പെട കുടുയബങളുടട കക്ഷമപദ്ധതനികേള്ക്കുകവണനി മനാത്രയ ടചലവഴനിക്കനാനുമുള്ള
ഒരു പദ്ധതനിയണനാകേണയ.  മനാതൃകേനാപരവയ അലനാത്തതുമനായ ധനാരനാളയ വനിവനാഹെങള്
രനാഷ്ട്രസ്പീയ  കനതനാക്കളുടട  ഭനാഗത്തുനനിന്നയ്  നടന്നനിട്ടുണയ്.  അതനിടല  ഒരു  വനിവനാഹെയ
പരനാമര്ശേനിക്കനാടത  കപനാകുന്നതയ്  ശേരനിയല.  ശസ്പീ.  സൂരണ്യനാ  കൃഷ്ണമൂര്ത്തനിയടട  മകേളുടട
കേലണ്യനാണ  ക്ഷണക്കത്തനില്  കേലണ്യനാണയ  വസ്പീടനില്  വചനാടണനയ  12,  13,  14  തസ്പീയതനികേളനില്
വധൂവരന്മനാടര  അനുഗഹെനിക്കനാനനായനി  വസ്പീടനില്  ടചലണടമനയ  പറഞനിട്ടുണയ്.  എന്നനാല്
അകദഹെയ പറയന്നതയ് കേലണ്യനാണത്തനിനുകവണനി സസരൂപനിച പണയ അകദഹെയ പഠനിചനിരുന്ന സ്കൂള്,
കകേനാകളജയ്,  എന്ജനിനസ്പീയറനിയഗയ്  കകേനാകളജയ്  എന്നനിവനിടങളനില്നനിനള്ള  പനാവടപ്പെട 20
കുടനികേടള പഠനിപ്പെനിക്കനാന് സയഭനാവന ടചയ്യുടമന്നനാണയ്. ഇടതനാരു മനാതൃകേയനാണയ്. നമ്മള്
അനനാവശേണ്യമനായനി ടചലവഴനിക്കുന്ന പണയ ഒരു ദുരന്തമനാകുനടവന്നയ് മനസനിലനാക്കനി ആ
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പണയ  സമൂഹെത്തനിടന  കക്ഷമത്തനിനനായനി  വനിനനികയനാഗനിക്കണയ.  കേഴനിഞ  ദനിവസയ
ആലപ്പുഴയനില്  ഒരു  വനിവനാഹെയ  കേഴനിഞതനിനുകശേഷയ  വധൂവരന്മനാടര  മണമനാന്തനി
യനത്തനില്  കേയറനിടക്കനാണകപനാകുകേയയ  രണ  മണനിക്കൂര്  കനരയ  കറനാഡയ്  കബനാക്കനാക്കുകേയയ
ഗതനാഗത തടസമുണനാക്കനിയതനിനയ് വരടന അറസ്റ്റേയ് ടചയ്യുകേയയ ടചയ്തു. സമൂഹെത്തനിടന
ഭനാവനികൂടനി മനസനില് കേനാണനാടത നമ്മടളടുക്കുന്ന ഏതയ്  ആഡയബര ജസ്പീവനിത തസ്പീരുമനാനങളുയ
ദുരന്തത്തനില്  മനാത്രകമ  അവസനാനനിക്കുകേയള.  വനിവനാഹെയ  ജസ്പീവനിതത്തനിടല  ഏറവയ
പവനിത്രമനായ ദനിവസമനാണയ്.  ആ പവനിത്രമനായ ദനിവസടത്ത ദുരന്തപൂര്ണമനാക്കുന്ന വലനിടയനാരു
ശേനാപമനാണയ്  ഇത്തരയ  ആഡയബര  വനിവനാഹെങള്.  അതനിടനതനിടര  ഗവണ്ടമനയ്  നനിയമയ
ടകേനാണവരനികേയയ പ്രഖണ്യനാപനിചതുകപനാടല ടപനനാല്റനി ടനാകയ് ഏര്ടപ്പെടുത്തുകേയയ പ്രസ്തുത തുകേ
പനാവടപ്പെട  ജനങളുടട കക്ഷമപദ്ധതനികേള്ക്കനായനി  വനിനനികയനാഗനിക്കുകേയയ കവണയ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  സഭനാ  നടപടനിക്രെമങള്  സമയബന്ധനിതമനായനി  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കണടമന്നയ്
എലനാവരുയകൂടനി  തസ്പീരുമനാനനിചതനാണയ്.  ഓകരനാരുത്തരുയ  പരസരയ  മതരനിചയ്  സമയയ
നസ്പീടനിടക്കനാണകപനാകുകേയയ ടടവകുകന്നരമനാകുകമനാള് അസസസരനാവകേയയ ടചയ്യുന.
ഓകരനാ കേനാരണ്യപരനിപനാടനിക്കുയ ടകേനാടുകക്കണ സമയടത്ത സയബന്ധനിചയ് ബനി.എ.സനി.യയ
കേക്ഷനികനതനാക്കളുയ  കചര്ന്നയ്  തസ്പീരുമനാനനിചതനാണയ്.  ദയവനായനി  അയഗങള്  സഹെകേരനിക്കണയ.
ഇതയ് ടചയറനിടന മനാത്രയ ആവശേണ്യമനായനി കേനാണുന്നതയ്  ദക്കൗര്ഭനാഗണ്യകേരമനാണയ്.

മുഖണ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറനായനി  വനിജയന്):  സര്,  ബഹുമനാനടപ്പെട  അയഗയ,
ശസ്പീ.  സൂരണ്യനാ  കൃഷ്ണമൂര്ത്തനിയടട  മകേളുടട  വനിവനാഹെയ  മനാതൃകേനാപരമനായനിരുനടവന്നയ്
പറഞ. എനനിക്കയ് അകപ്പെനാള് ഓര്മ്മ വന്നതയ് അകദഹെത്തനിടന സഹെപ്രവര്ത്തകേനുയ
എടന സുഹൃത്തുമനായ ശസ്പീ.  ബനികനനായയ്  വനിശേസത്തനിടന മകേളുടട വനിവനാഹെമനാണയ്.  ആ
വനിവനാഹെത്തനിനനായനി  പണയ  സമനാഹെരനിചയ്  വചനിരുന്നനില.  രജനിസ്റ്റേര്  ഓഫസ്പീസനില്  വനിവനാഹെയ
നടത്തനി.  വനിവനാഹെയ കൂടുതല് ആളുകേടള അറനിയനിചനിരുന്നനില, വളടര ചുരുക്കയ ആളുകേടളയനാണയ്
അറനിയനിചനിരുന്നതയ്.  അറനിയനിചവകരനാടയ് വരണ എനയ പറഞനിരുന. അങടനയള്ള
കേലണ്യനാണങളുയ നമ്മുടട നനാടനില് നടക്കുനണയ്.

വനിവനാഹെയ  ആര്ഭനാടമനായനി  നടത്തുന്ന  സനിതനി  ടപനാതുകവ  സമൂഹെത്തനില്
നനിലനനില്ക്കുനണയ്.  ധനനികേര്  നടത്തുന്ന  ആര്ഭനാട  വനിവനാഹെങള്  പലകപ്പെനാഴുയ
സനാധനാരണക്കനാടരയയ പനാവടപ്പെടവടരയയ ഗണണ്യമനായനി സസനാധസ്പീനനിക്കുകേയയ ആയതനിനയ്
നനിര്ബന്ധനിതരനാക്കടപ്പെടുകേയയ ടചയ്യുന. ആര്ഭനാട വനിവനാഹെയ വന്കതനാതനില് പണവയ
സമത്തുയ  സസ്പീധനമനായനി  ടടകേമനാറയ  ടചയ്യടപ്പെടുന്നതനിനുയ  ഇടയനാക്കുന.  ധനയ
ലഭനിചനിടലന്നതനിടന  കപരനില്  നടക്കുന്ന  സസ്പീപസ്പീഡനങളുയ  ടകേനാലപനാതകേങളുയ  വനിവനാഹെ
കമനാചനങളുയ  നമ്മുടട നനാടനില് ടപരുകുകേയനാണയ്. സനാമത്തനികേ ധൂര്ത്തുയ സനാര്വ്വത്രനികേമനാകുന.
നനിര്ദ്ധന  കുടുയബങള്  പലകപ്പെനാഴുയ  കേനിടപ്പെനാടയ  വനിറ്റുയ  കേടയ  വനാങനിയയ  നനാട്ടുനടപ്പെയ്
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എന്ന നനിലയനില് വനിവനാഹെയ നടത്തുന. ഇത്തരത്തനില് വനിവനാഹെയ നടത്തനിയനിടലങനില്
വനിവനാഹെയ  തടന്ന നടക്കനില  എന്ന സനാഹെചരണ്യത്തനികലയയ്  ഇതയ്  നടമ്മ ടകേനാടണത്തനിക്കുന.
പനാവടപ്പെട കുടുയബങടള ഇതയ് കേടടക്കണനിയനിലനാക്കുകേയയ കൂട ആത്മഹെതണ്യയനികലയയ്
നയനിക്കുകേയയ  ടചയ്യുന.  2013-14-ടല  ബഡ്ജറയ്  പ്രസയഗത്തനിടന  അടനിസനാനത്തനില്
സനാമത്തനികേ  പ്രയനാസയ  അനുഭവനിക്കുന്ന  കുടുയബങളനിടല  ടപണ്കുടനികേളുടട   വനിവനാഹെ
സഹെനായത്തനിനുകവണനി മയഗലണ്യനനിധനി രൂപസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്. ടചലകവറനിയ വനിവനാഹെനാകഘനാഷങളനില്
നനിന്നയ് ഇതനിനനാവശേണ്യമനായ ഫണയ് മയഗലണ്യനനിധനി ടസസയ് ഇക്കൗടനാക്കനി പനിരനിടചടുക്കനാന്
ധനകേനാരണ്യ നനിയമയ  2013  വകുപ്പെയ്  (2)  പ്രകേനാരയ വണ്യവസ ടചയ്തനിരുന.  ത്രസ്പീ  സ്റ്റേനാര്
മുതലള്ള കഹെനാടലകേളനികലനാ 500-ല് കൂടുതല് ഇരനിപ്പെനിട സക്കൗകേരണ്യമുള്ള ആഡനികറനാറനിയത്തനികലനാ
നടക്കുന്ന  വനിവനാഹെകമനാ  അനുബന്ധ  ആകഘനാഷകമനാ  നടത്തുന്നവരനില്  നനിന്നനാണയ്  പ്രസ്തുത
ടസസയ് ഇക്കൗടനാക്കനിയനിരുന്നതയ്. എന്നനാല് ബഹുമനാനടപ്പെട ടടഹെകക്കനാടതനിയടട 26-8-2014-ടല
വനിധനി പ്രകേനാരയ  മയഗലണ്യ നനിധനി ടസസനിടന സയബന്ധനിക്കുന്ന നനിയമവയ ചടങളുയ
ഭരണഘടനനാ  വനിരുദ്ധമനാടണന്നയ്  ചൂണനിക്കനാണനിക്കുകേയയ  ആയതയ്  ഇക്കൗടനാക്കുന്നതുയ
പനിരനിക്കുന്നതുയ തടയകേയമുണനായനി.   കകേരള ആഡയബര നനികുതനി നനിയമപ്രകേനാരമനാണയ്
സയസനാനയ ആഡയബരങള്ക്കുകമല് നനികുതനി ചുമത്തനിയനിരുന്നതയ്. ഭരണഘടനയടട
101-ാം  കഭദഗതനി  നനിയമത്തനില്  ആഡയബരങള്ക്കുകമല്  സയസനാനങള്ക്കയ്  നനികുതനി
ചുമത്തനാനുള്ള  അധനികേനാരയ  8-9-2016  മുതല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  എടുത്തു  കേളയകേയണനായനി.
2017ജൂടടല  ഒന്നനായ തസ്പീയതനി മുതല് ചരക്കു കസവന  നനികുതനി പ്രനാബലണ്യത്തനില്
വരനികേയയ  ആഡയബര  നനികുതനി  അതനികലയയ്  അന്തര്ഗമനിക്കുകേയയ  ടചയ്യുന്നതനാണയ്.
ആര്ഭനാട  വനിവനാഹെയ  നനിയനനികക്കണതുണയ്.  ഇതനിനയ്  കബനാധവത്കേരണയ  നടത്തുകേ
എനള്ളതനാണയ് ഏറവയ പ്രധനാനമനായനിട്ടുള്ളതയ്.   സസ്പീധന നനികരനാധനയ കേര്ശേനമനായനി
നടപ്പെനാക്കനാനുയ സമൂഹെത്തനില്  വനിവനാഹെടത്ത സയബന്ധനിച മകനനാഭനാവത്തനില് മനാറയ
വരുത്തനാനുയ  സനാധനിചനാല്  മനാത്രകമ  ആര്ഭനാട  വനിവനാഹെങള്  സൃഷനിക്കുന്ന  സനാമത്തനികേവയ
സനാമൂഹെനികേവമനായ പ്രതണ്യനാഘനാതങളനില്നനിനയ രക്ഷകനടനാന് കേഴനിയകേയള.

ശസ്പീ  .    മുലക്കര  രതനാകേരന്:  സര്,  ആര്ഭനാട  വനിവനാഹെങളനില്  രനാഷ്ട്രസ്പീയ  കനതനാക്കളുയ
ഉകദണ്യനാഗസ  പ്രമുഖരുയ  ഉള്ടപ്പെടടയള്ളവര്  പടങടുക്കുന്നനിടലന്നയ്  തസ്പീരുമനാനനിചനാല്
ഇതനിടന അന്തസനിനയ്  ഇടനിവവരുയ.  ആ ടപനാതുകബനാധത്തനികലയയ്  സമൂഹെടത്ത എത്തനിക്കനാന്
പരനിശമനിക്കുകമനാ?

ശസ്പീ  .    പനിണറനായനി  വനിജയന്  : സര്,  വനിവനാഹെ  സലത്തയ്  ടചന്നനാല്  മനാത്രകമ
വനിവനാഹെയ  ആര്ഭനാടമനാകണനാ  അലകയനാ  എന്നയ്  മനസനിലനാക്കനാന്  സനാധനിക്കുകേയള.
എനനിക്കുണനായ  ഒരനുഭവയ  ഞനാന്  പറയനായ.  തൃശൂരനില്  വച്ചുനടന്ന  എടന  സുഹൃത്തനിടന
മകേളുടട  കേലണ്യനാണ  ദനിവസയ  എനനിക്കയ്  അതുവഴനി  കപനാകകേണനിയനിരുന്നതനിനനാല്  ആ
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വനിവനാഹെത്തനിനയ് ഞനാനുയ ഭനാരണ്യയയ പടങടുത്തനിരുന.  ഇക്കൗവനയ് മനാകനജയ് ടമനയ് ടസ്പീമനാണയ്
വനിവനാഹെവമനായനി  ബന്ധടപ്പെട  കേനാരണ്യങള്  ടചയ്തനിരുന്നതയ്.  കുടുയബക്കനാര്  ഓകരനാരുത്തരുയ
വരുകമനാള് ഹെനാളനില് ഇരനിക്കുന്നവര് കേയ്യടനിക്കനാന് പറഞ, കേയ്യടനിക്കനാന് പറയകമനാള് നമ്മള്
കേയ്യടനിക്കനാതനിരുന്നനാലയ ആരുയ ശദ്ധനിക്കുകേയനില.  അതനിനുകശേഷയ ഹെനാളനിലള്ള എലനാവകരനാടുയ
എഴുകന്നറയ്  നനില്ക്കനാന് പറഞ.  എലനാവരുയ എഴുകന്നറയ്  നനില്ക്കുകമനാള് എനനിക്കുയ
ഭനാരണ്യയ്ക്കുയ  മനാത്രയ  ഇരനിക്കനാന്  കേഴനിയനിലകലനാ.  ഞങളുയ  എഴുകന്നറയ്  നനിന.  പനിന്നസ്പീടയ്
ഇരനിക്കനാന്  പറഞകപ്പെനാള്ത്തടന്ന ഞനാനുയ  ഭനാരണ്യയയ  സലയ  വനിട്ടു.  ഇങടനയള്ള
അനുഭവങളുമുണനാകുനണയ്.  വനിവനാഹെ  സലത്തയ്  എത്തനിയനാല്  മനാത്രകമ  ഇടതനാടക്കയനാണയ്
അവനിടട  സയഭവനിക്കുന്നടതന്നയ്  മനസനിലനാവകേയള.  അതനാണയ്  ഇക്കൗ  വനിഷയത്തനിലണനാകുന്ന
പ്രശ്നയ.  വനിവനാഹെയ  നടത്തുകമനാള്  മനാതൃകേനാപരമനായനി  നടത്തനാന്  ശദ്ധനിക്കുകേയനാണയ്
കവണതയ്. 

(2)  അവയവയ മനാറനിവയല് നടപടനിക്രെമങളനിടല സങസ്പീര്ണതകേള്

ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി  : സര്,  ആകരനാഗണ്യരയഗത്തയ്  വളടര  സുപ്രധനാനമനായ,  വനിപവകേരമനായ
ഉകത്തജനയ നല്കുന്ന ഒരു സയവനിധനാനമനാണയ് മസ്തനിഷ്ക മരണയ സയഭവനിക്കുന്നവരുടട
അവയവങള്  ദനാനയ  ടചയ്യുകേ  എന്നതയ്.  കകേരളടത്ത  സയബന്ധനിചനിടകത്തനാളയ
ആകരനാഗണ്യരയഗത്തയ് വനിപവകേരമനായ ഒരു മനാറത്തനിനയ് ഇതയ്  തുടക്കയ കുറനിക്കുകേയനാണയ്.
എന്നനാല് അവയവ ദനാനത്തനിടന മറവനില് വലനിടയനാരു മനാഫനിയ തടന്ന പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.
'മൃതസഞസ്പീവനനി'  വന്നതനിനുകശേഷയ  മസ്തനിഷ്ക  മരണയ  സയഭവനിക്കുന്നവരുടട  അവയവങള്
ദനാനയ ടചയ്യുനണയ്. എന്നനാല് കേഴനിഞ വര്ഷയ   ആടകേ 70 കകേസ്സുകേള് മനാത്രമനാണയ്
ഇപ്രകേനാരയ റനികപ്പെനാര്ടയ് ടചയ്തനിട്ടുള്ളതയ്. അതയ് ഇക്കൗ വര്ഷയ 6 ആയനി കുറയകേയയ ടചയ്തു.
ഇതയ്  വളടര  ഗക്കൗരവമനായനി  കേനാകണണ  വനിഷയമനാണയ്.  കേണ്ണൂരനില്  ബഹുമനാനടപ്പെട
മനനിയടട  നനാടനില്  അപകേടത്തനില്ടപ്പെടയനാടള  സസകേനാരണ്യ  ആശുപത്രനിയനിടലത്തനിചയ്
പരനികശേനാധന  നടത്തനിയകപ്പെനാള്  മസ്തനിഷ്ക  മരണയ  സയഭവനിചയ്  മരണടപ്പെട്ടുടവന്നയ്
പറയകേയയ  അകദഹെത്തനിടന  മകേന്  അചനയ്  മരണയ  സയഭവനിചനാകല  ഞനാന്  അതയ്
അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയള  എനപറയകേയയ  രണയ്  മണനിക്കൂര്  കേഴനിഞകപ്പെനാള്  മസ്തനിഷ്ക
മരണയ  സയഭവനിച  വണ്യക്തനിക്കയ്  ജസ്പീവന്  തനിരനിച്ചുകേനിട്ടുകേയയ  പനിന്നസ്പീടയ്  അകദഹെയ  നല
രസ്പീതനിയനില് ജസ്പീവനിക്കുകേയയ ടചയ്ത അത്ഭുതകേരമനായ സയഭവയ കകേരളത്തനില് റനികപ്പെനാര്ടയ്
ടചയ്തനിട്ടുണയ്. അതുകപനാടല ഒന രണയ് സയഭവങളുണയ്. ഭനാരണ്യയയ് കേരള് നല്കേനാനനായനി
ആശുപത്രനിയനിടലത്തനിയ  ഭര്ത്തനാവനില്നനിനയ  ആവശേണ്യത്തനില്  കൂടുതല്  കേരള്
മുറനിടചടുത്തകശേഷയ മൂന നനാലയ്  ആളുകേള്ക്കയ് അതയ് ടകേനാടുത്തയ് കേചവടയ നടത്തനിയ
സയഭവവയ ഉണനായനിട്ടുണയ്.  അതുകപനാടല നനിര്ബന്ധമനായയ കേരള് മനാറനിവയണടമന്നയ്
പറഞയ് ടചയ്യനിപ്പെനിക്കുകേയയ ടചയ്യുനണയ്.  ഇങടനയള്ള ധനാരനാളയ അനനിഷകേരമനായ
സയഭവങള്  ഇക്കൗ  രയഗത്തയ്  നടക്കുനണയ്.  മധണ്യകകേരളത്തനിലനാണയ്  ഇങടനയള്ള
സയഭവങള് കൂടുതലനായനി നടക്കുന്നതയ്.
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[അദ്ധണ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. ടഡപഷ്യൂടനി സസ്പീക്കര്]

രണനാമടത്ത  വനിഭനാഗയ,  അവയവ  ദനാനത്തനിടന  പ്രനാധനാനണ്യടത്തക്കുറനിചയ്
കബനാധണ്യടപ്പെടുത്തുന്നതനിനുയ അതനികലയയ്  ആളുകേടള കപ്രനാതനാഹെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുമനായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ചനില  സയഘടനകേളനാണയ്.  ആര്ടക്കങനിലയ  ആവശേണ്യമുടണന്നയ്  പറഞനാല്
നനിങള്ക്കയ്  സഷ്യൂടനായനിട്ടുള്ള  കേരള്  വന്നനിടനിടലനയ  വരുകമനാള്  വനിവരയ  അറനിയനിക്കനാടമനയ
പറയന.  തുടര്ന്നയ്  നനിങള്ക്കയ്  പനാകേമനായ  കേരള്  ടറഡനിയനായനിട്ടുടണനയ  ഉടന്
ആശുപത്രനിയനില്  എത്തണടമനയ കഫനാണ് ടചയ്യുന.  ആശുപത്രനിയനില് അഡനിറയ്
ടചയ്തയ് ടനാന്സനാകനഷന് നടക്കുകമനാഴനാണയ്  40 വയസ്സുള്ള  കരനാഗനിക്കയ് 68 വയസ്സുള്ള
മരണടപ്പെട  ആളുടട  കേരളനാണയ്  പകുത്തയ്  ടകേനാടുത്തനിരനിക്കുന്നടതന്നയ്  അറനിയന്നതയ്.
സതണ്യത്തനില് ഇതനിടന കപരനില് ലക്ഷങളനാണയ്  തട്ടുന്നതയ്.   മൂന്നനാമടത്ത വനിഭനാഗയ,
വനികദശേത്തയ്  അവയവങള്ക്കയ്  വലനിയ  വനില  ഇക്കൗടനാക്കുന്ന  സയഘമനാണയ്.  അവനിടട
വൃക്കയയ്  2,65,000  കഡനാളര്,  കേരളനിനയ്  1,57,000  കഡനാളര്,  ഹൃദയത്തനിനയ്  1,19,000
കഡനാളര്, ചര്മ്മത്തനിനയ് 2,640 കഡനാളര്, ടചറകുടലനിനയ് 2,510 കഡനാളര് എന്നനിങടന
ലനിസ്റ്റേയ്  നസ്പീണകപനാവകേയനാണയ്.  ഇത്തരത്തനില്  അവയവ  മനാറത്തനിനനായനി  ആശുപത്രനിയനില്
അഡനിറയ്  ടചയ്യുകമനാള്,  മസ്തനിഷ്ക  മരണയ  നടനടവന്നയ്  സനാപനിക്കനാന്  മൃതസഞസ്പീവനനിയനില്
ചനില നനിബന്ധനകേളുടണങനിലയ അവര്ക്കുകപനാലയ നനിയനനിക്കനാന് കേഴനിയനാത്തവനിധയ
സസകേനാരണ്യ  ആശുപത്രനികേളനിലനാണയ്  ഇതയ്  കൂടുതലനായനി  നടക്കുന്നതയ്.  95  ശേതമനാനയ
അവയവദനാനങളുയ അതുകപനാലള്ള സര്ജറനികേളുയ നടക്കുന്നതയ് സസകേനാരണ്യ ആശുപത്രനികേളനിലനാണയ്.
സസകേനാരണ്യ ആശുപത്രനികേളനില് മൃതസഞസ്പീവനനിയടടയയ അവയവമനാറയ കപ്രനാതനാഹെനിപ്പെനി
ക്കുനടവന്നതനിടനയയ  മറവനില്  വലനിയ  കേചവടയ  നടക്കുകേയനാണയ്.  ഇതുടകേനാണയ്
അവയവദനാനത്തനിനയ്  സന്നദ്ധമനായനി  വരുന്ന  ആളുകേളുടട  എണയ  കുറയകേയനാണയ്.
ലനിസ്റ്റുപ്രകേനാരയ 2000-കത്തനാളയ  ആളുകേള് അവയവ മനാറത്തനിനയ് മൃതസഞസ്പീവനനിയനില്
രജനിസ്റ്റേര്  ടചയ്തയ്  കേനാത്തുനനില്ക്കുകമനാഴുയ  കൂടുതലനായനി  കഡനാകണഴയ്  വരുന്നനില.  ഇതുകപനാലള്ള
അതനിക്രെമങള് നടക്കുന്നതുടകേനാണയ് ആരുയ തയ്യനാറനായനി വരനാത്ത സനാഹെചരണ്യയ വളടര
ഗക്കൗരവമനായനി  കേനാണുകേയയ  നനിയനനിക്കുകേയയ  ടചയ്യണയ.  അവയവങള്  ആവശേണ്യത്തനിനയ്
മനാത്രകമ എടുക്കുനളടവനയ മസ്തനിഷ്കകേ മരണയ സയഭവനിചനാല് മനാത്രകമ എടുക്കൂടവനയ ഉറപ്പെയ്
വരുത്തണയ.  അവയവങള് വനികദശേകത്തയയ്  കേയറനി  അയയ്ക്കുന്ന കലനാബനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്
നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്  പ്രകതണ്യകേ  ഇന്സ്റ്റേനിറഷ്യൂടയ്  ആരയഭനിക്കുകേ  മനാത്രമനാണയ്  ശേനാശേസത
പരനിഹെനാരയ.  അതനിനയ്  ഗവണ്ടമനയ്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  ആകരനാഗണ്യ  രയഗത്തയ്
ഏറവയ  അനനിവനാരണ്യമനായതുയ  വനിപവകേരവമനായ  മനാറങള്ക്കുതകുന്ന  ശേക്തവയ  യക്തവമനായ
നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നയ് ഞനാന് ആവശേണ്യടപ്പെടുന.

ആകരനാഗണ്യവയ സനാമൂഹെണ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി ടകേ  .    ടകേ  .    കശേലജ
ടസ്പീചര്):  സര്,  ഇതയ്  വളടര  പ്രധനാനടപ്പെട  വനിഷയമനാണയ്.  ബഹുമനാനടപ്പെട  ടമമര്
അവതരനിപ്പെനിച  കേനാരണ്യത്തനില്  തടന്ന കകേനാണ്ടഡനികറനിയനായ ചനില  കേനാരണ്യങള്   വരുനണയ്.
അവയവദനാനയ  സയബന്ധനിച്ചുയ  അവയവ  കേചവടടത്തക്കുറനിച്ചുയ  ധനാരനാളയ  പ്രചരണങള്
സമൂഹെത്തനില് നടക്കുകേയനാണയ്. അതുകപനാടല  ഇതയ് നനിയനനിക്കുന്നതനിടന ഭനാഗമനായനി
അവയവദനാനയ കുറയനടവന്ന വനിമര്ശേനവയ ഉണനാകുനണയ്.   കേഴനിഞ തവണടത്ത
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അത്രയയ  അവയവമനാറങള്  ഇത്തവണ  നടന്നനിടനിടലന്നയ്  ബഹുമനാനടപ്പെട  ടമമര്
സൂചനിപ്പെനിചതനിടന  പനിന്നനിലയ  അതനാണയ്.  അതുടകേനാണയ്  വളടര  ശദ്ധകയനാടുകൂടനി  കകേകേനാരണ്യയ
ടചകയ്യണ ഒരു വനിഷയമനായനാണയ് ഗവണ്ടമനയ് ഇതനിടന കേനാണുന്നതയ്. അവയവദനാനയ
നടത്തുന്നതയ്  രണയ്  തരത്തനിലനാണയ്.  ഒന്നയ്,  ജസ്പീവനിചനിരനിക്കുകമനാഴുയ  മടറനാന്നയ്  മരനിച്ചു
കേഴനിഞതനിനുകശേഷവമുള്ളതനാണയ്.  ജസ്പീവനിചനിരനിക്കുകമനാഴുള്ള  അവയവദനാനയ  കകേകേനാരണ്യയ
ടചയ്യുന്നതയ് ടസന്ടല് ആകനിടനകൂടനി ഭനാഗമനായനാണയ്. Transplantation of  Human
Organ  Act,  1994  പ്രകേനാരമനാണയ്   കകേകേനാരണ്യയ  ടചയ്യുന്നതയ്.  ഇക്കൗ നനിയമയ  കകേരള
നനിയമസഭയയ ടഎകേകേകണണ്യന പനാസനാക്കനിയതനാണയ്. ഇക്കൗ നനിയമത്തനിടന പരനിധനിയനില് നനിന്നയ്
വണ്യതനിചലനിക്കനാന് നമുക്കയ് സനാധനിക്കനില.  നനിയമത്തനിലള്ള നനിബന്ധനകേള്ക്കയ് വനികധയമനായനിടനാണയ്
കേനാരണ്യങള് ടചയ്യുന്നതയ്. അടുത്ത ബന്ധുക്കള്ക്കുയ പകരനാപകേനാരപ്രദമനായ പ്രവര്ത്തനയ
നടത്തനാന്  ആഗഹെനിക്കുന്ന  നനിസസനാര്തമതനികേളനായ  പുറത്തുനനിനള്ള  ആളുകേള്ക്കുയ
അവയവയ  ദനാനയ  ടചയ്യനായ.  ബന്ധുക്കളനില്  നനിന്നലനാടതയള്ള  അവയവദനാനത്തനിനയ്
അയഗസ്പീകേനാരയ  നല്കുന്നതനിനയ്  സയസനാനടത്ത  മൂന്നയ്  കസനാണുകേളനായനി  തനിരനിചയ്
ഓതകറകസഷന്  കേമ്മനിറനി  രൂപസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ബന്ധുക്കള്ക്കയ്  അവയവദനാനയ
ടചയ്യുന്നതയ് തനാരതകമണ്യന എളുപ്പെമനാണയ്; നടപടനിക്രെമങള് ലഘൂകേരനിചനിട്ടുണയ്. എന്നനാല്
ബന്ധുക്കളലനാത്ത  ആളുകേള്ക്കയ്  അവയവദനാനയ  ടചയ്യുകമനാഴുള്ള  നടപടനിക്രെമങള്
സങസ്പീര്ണമനാണയ്.  അതനിനുകേനാരണയ  ബഹുമനാനടപ്പെട  ടമമര്  പറഞതുകപനാടല,
വളടര സൂക്ഷനിച്ചുമനാത്രകമ ഇക്കനാരണ്യങള് ടചയ്യനാന് സനാധനിക്കുകേയളടവനള്ളതനാണയ്.
മൂന്നയ് കമഖലകേളനിലനായള്ള ഓതകറകസഷന് കേമ്മനിറനി പരനികശേനാധനിചയ് അതനിനുള്ള ടപര്മനിഷന്
ടകേനാടുത്തനാല് മനാത്രകമ അവയവദനാനയ നടക്കുകേയള. 1994-ടല മനുഷണ്യനാവയവങള്
മനാറനിവയല്  ആകയ്  പ്രകേനാരയ  സസസ്പീകേര്ത്തനാവയ്,  ദനാതനാവയ്,  ദനാതനാവനിടന  ബന്ധുക്കള്
എന്നനിവര് ബന്ധടപ്പെട ഓതകറകസഷന് കേമ്മനിറനി മുമനാടകേ ഹെനാജരനാകേണയ. അവനിടട
നനിന്നയ് അനുവനാദയ ലഭനിചനാല് മനാത്രകമ അവയവയ ദനാനയ ടചയ്യനാന് കേഴനിയൂ.  ഇടതനാരു
എളുപ്പെമുള്ള  കപ്രനാസസടലങനിലയ  സമയയ  ലഘൂകേരനിക്കനാന്  ശമനിക്കുനണയ്.  മരണനാനന്തര
അവയവദനാനയ നടത്തുന്നതയ് മൃതസഞസ്പീവനനി പദ്ധതനിയടട ഭനാഗമനായനാണയ്.  മൃതസഞസ്പീവനനിക്കയ്
ഓര്ഗന് ടഡനാകണഷനയ് ആവശേണ്യമനായ KENOS  എന്ന ടനറയ് വര്ക്കുയ ഉടണനള്ളതയ്
ശകദ്ധയമനാണയ്.  മരണത്തനിനുകശേഷയ  അവയവയ  ദനാനയ  ടചയ്യനാന്  തയ്യനാറള്ളവര്ക്കയ്
അതനില് കപരയ്  രജനിസ്റ്റേര് ടചയ്യനായ.  കൂടനാടത  മൃതസഞസ്പീവനനി ഓഫസ്പീസയ് മുകഖനയയ രജനിസ്റ്റേര്
ടചയ്യനാവന്നതനാണയ്. നനിരവധനി സന്നദ്ധ സയഘടനകേളുയ യവജന സയഘടനകേളുയ അവയവദനാന
സമ്മതപത്രയ  ഹെനാജരനാക്കുനണയ്.  ജസ്പീവനിചനിരനിക്കുകമനാള്  ഒരു വണ്യക്തനി  മസ്തനിഷ്ക  മരണനാനന്തര
അവയവദനാനത്തനിനയ്  സമ്മതയ  നല്കേനിയനാലയ  വണ്യക്തനിയടട  മരണത്തനിനുകശേഷയ  അടുത്ത
ബന്ധുക്കളുടട സമ്മതകത്തനാടട മനാത്രകമ അവയവദനാനയ സനാധണ്യമനാവകേയള.  മസ്തനിഷ്ക
മരണയ സയഭവനിച വണ്യക്തനികേളുടട അവയവ വനിനണ്യനാസത്തനിനനായനി എലനാ ടനാന്സനാനയ്
കഹെനാസനിറലകേളനിലയ എലനാ അവയവങളുടടയയ ഒരു ടവയനിറനിയഗയ് ലനിസ്റ്റേയ് ഉണനായനിരനിക്കണടമന്ന
നനിബന്ധനയണയ്. മനാത്രമല, സസകേനാരണ്യ ആശുപത്രനിയനില്വചയ് വൃക്ക ദനാനയ ടചയ്യുകേയനാടണങനില്
ഒരു വൃക്ക കഡനാണര് കഹെനാസനിറലനിനുയ മകറ വൃക്ക  ആ കസനാണനിടല ഗവണ്ടമനയ് കഹെനാസനിറലനിനുയ
ടകേനാടുക്കണയ. കേരള്, ഹൃദയയ എന്നനിവയടട വനിനണ്യനാസവയ ടറനാകടഷന് അടനിസനാനത്തനിലനാണയ്
നല്കുന്നതയ്.  ജസ്പീവനിചനിരനിക്കുകമനാഴുള്ള അവയവ ദനാനത്തനിടന കേനാരണ്യത്തനില് അടുത്ത
ബന്ധുക്കളനില് നനിനള്ളതയ് മനാത്രമനാണയ് ഗവണ്ടമനയ് കപ്രനാതനാഹെനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്.  1994-ല്
പനാസനാക്കനിയ  നനിയമത്തനിടന  അടനിസനാനത്തനിലനാണയ്  ഇക്കനാരണ്യങള്  ടചയ്യുന്നതയ്.
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മസ്തനിഷ്ക  മരണത്തനിടന  കേനാരണ്യത്തനില്  ധനാരനാളയ  സയശേയങള്  ഒരു  ഘടത്തനില്  മനാധണ്യമങള്
വലനിയകതനാതനില്  പ്രചരനിപ്പെനിചനിരുന.  ബഹുമനാനടപ്പെട  ടമമര്  പറഞതു  കപനാടല,
മസ്തനിഷ്ക  മരണയ സയഭവനിക്കനാടത മരനിച്ചുടവന്നയ് പറയകേയയ അവയവ കേചവടയ നടക്കുകേയയ
ടചയ്യുന.  ഇക്കനാരണ്യത്തനില്  കൃതണ്യമനായ  ടതളനിവമനായനി  ഇതുവടര  ആരുയ  ഗവണ്ടമനനിടന
സമസ്പീപനിചനിടനില. ഒരു കേനാലത്തയ് മനാധണ്യമങളനില്  പരമരയനായനി ഇത്തരയ വനാര്ത്തകേള്
വരനികേയയ സമൂഹെയ അതനിടന ഭയകത്തനാടട കേനാണുകേയയ ടചയ്തു.  വലനിയ കതനാതനില്
അവയവ കേചവടയ നടക്കുന്നതനായനി ചനില ടസലനിബനിറസ്പീസയ് ഉള്ടപ്പെടട പറഞകപ്പെനാള്
അടതനാനകൂടനി ഭസ്പീകേരമനായനി.  സസനാഭനാവനികേമനായയ  ഒരു ഭയയ ജനങളനിലണനാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ആ
ഭയയ ലഘൂകേരനിക്കണയ.  ജസ്പീവനിക്കനാന് കവണനി അവയവത്തനിനനായനി കേനാത്തുനനില്ക്കുന്ന
ധനാരനാളയ മനുഷണ്യരുണയ്.   അവര്ക്കയ് അവയവയ ടകേനാടുക്കനാന് സനാധനിക്കുന്നനില.  കുറവയ്
വന്നതയ്  ചനിലകപ്പെനാള്  പ്രചരണത്തനിടന  ഭനാഗമനായനിടനായനിരനിക്കുടമന്നനാണയ്  സയശേയനിക്കുന്നതയ്.
ജനങളുടട ആശേങ അകേറ്റുകേ എനള്ളതയ് ഗവണ്ടമനനിടന ഉത്തരവനാദനിതസമനാണയ്.  സര്ക്കനാര്
മസ്തനിഷ്ക മരണവമനായനി ബന്ധടപ്പെടയ് ഒരു ഉത്തരവയ് പുറടപ്പെടുവനിചനിട്ടുണയ്. മസ്തനിഷ്ക മരണയ
സനിരസ്പീകേരനിക്കുന്ന സയഘത്തനില് നനാലയ് കഡനാകര്മനാര് ഉണനായനിരനിക്കണടമനയ  രണ
കപര് കേണ്കസണ്ഡയ് സനാപനത്തനിനയ് ടവളനിയനില് നനിനള്ളവരനാകേണടമനയ അതനില് ഒരനാള്
ഗവണ്ടമനയ്  കഡനാകര്  ആയനിരനിക്കണടമനയ  ആ  ഉത്തരവനില്  പറയനണയ്.  അതനിനനായനി
ഗവണ്ടമനയ്  കഡനാകര്മനാരുടട  ഒരു  പനാനല്   തയ്യനാറനാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ആ  പനാനലനില്  നനിനയ
അതതയ്  പ്രകദശേത്തുള്ള  ഗവണ്ടമനയ്  കഡനാകര്മനാടര  ഉള്ടപ്പെടുത്തനാവന്നതനാണയ്.  മനാത്രമല,
മസ്തനിഷ്ക  മരണയ  സനിരസ്പീകേരനിക്കനാന്  ഒരു  സയഘയ  കഡനാകര്മനാര്ക്കയ്  പരനിശേസ്പീലനയ
ടകേനാടുത്തനിട്ടുണയ്,  ഇനനിയയ ടകേനാടുക്കനാവന്നതനാണയ്.  മസ്തനിഷ്ക മരണയ സനിരസ്പീകേരനിക്കനാന്
ആറയ്  മണനിക്കൂര്  ഇടവനിട്ടുള്ള  രണയ്  പരനികശേനാധന  നടത്തണയ.  പരനികശേനാധന  നടത്തുകമനാള്
ബന്ധുകേളുടട  സമ്മതകത്തനാടട  വസ്പീഡനികയനാ  റനികക്കനാര്ഡനിയഗയ്  കവണടമനയ  ഉത്തരവനില്
പറയനണയ്.  കരനാഗനി  മരനിചനിടനികല  എന്ന  ഭയയ  സസനാഭനാവനികേമനായയ  ബന്ധുക്കള്ക്കുണനാകുയ.
മസ്തനിഷ്ക  മരണയ  സയഭവനിചനാലയ  ഹൃദയത്തനിടന  പ്രവര്ത്തനയ  കുറച്ചുസമയയ  കൂടനിയണനാകുയ.
എങനില്  മനാത്രകമ  അവയവങള്  എടുക്കനാന്  സനാധനിക്കുകേയള.  മസ്തനിഷ്ക  മരണയ
സയഭവനിചനാല്  കരനാഗനി  ജസ്പീവനിക്കനില.  മസ്തനിഷ്ക  മരണയ  മനാത്രമകല  സയഭവനിചനിട്ടുള,
ഹൃദയയ പ്രവര്ത്തനിക്കുനണകലനാടയന്ന ആശേങ പലകപ്പെനാഴുയ ബന്ധുക്കള്ക്കുണനാകുയ.
നനാടള  ഒരു  ബുദ്ധനിമുടയ്  ഉണനാകേനാതനിരനിക്കനാന്  ആറമണനിക്കൂര്  ഇടവനിടയ്  നടത്തുന്ന
പരനികശേനാധന  വസ്പീഡനികയനായനില്  പകേര്ത്തണടമന്നനാണയ്  ഉത്തരവനില്  പറയന്നതയ്.  ഉത്തരവയ്
പുറടപ്പെടുവനിചകപ്പെനാള് ചനില പ്രമുഖരനായ  കഡനാകര്മനാര്,  അവയവദനാനയ നനിലയ്ക്കുടമനയ
ഗവണ്ടമനയ്  ടചയ്യുന്നതയ്  ശേരനിയടലനയ  എകന്നനാടുതടന്ന  പറഞ.  ജനങളുടട
ആശേങ അകേറനാന് അങടന ടചയ്കത മതനിയനാകൂ. ജനങളുടട ആശേങ അകേറനാനുള്ള
തസ്പീരുമനാനമനാണയ്  ഗവണ്ടമനയ്  എടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്.  മനാത്രമല,  Kerala  Network  for
Organ Sharing (KENOS)-ടന കനതൃതസത്തനില്  24  മണനിക്കൂറയ പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ഒരു  ഓഫസ്പീസയ്  തനിരുവനന്തപുരത്തുണയ്.  മൃതസഞസ്പീവനനിയമനായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  ശേനാസസ്പീയമനായ
അവയവദനാനയ കപ്രനാതനാഹെനിപ്പെനിക്കണയ. അവയവദനാനയ കുറഞതനിടന കേനാരണടമന്തനാടണന്നയ്
പരനികശേനാധനിച്ചുവരനികേയനാണയ്.  ഇവനിടട ബഹുമനാനടപ്പെട ടമമര് സൂചനിപ്പെനിചതുകപനാലള്ള
അകേനാരണമനായ ഭയയ ലഘൂകേരനിചയ് ശേനാസസ്പീയമനായ അവയവദനാനയ  കപ്രനാതനാഹെനിപ്പെനിക്കനാനനാണയ്
ഗവണ്ടമനയ്  ഉകദശേനിക്കുന്നതയ്. തടവകേനാര്  അവയവദനാനത്തനിനയ്  തയ്യനാറനാടണന്നയ്
പറഞകപ്പെനാള്   ബഹുമനാനടപ്പെട   മുഖണ്യമനനിതടന്ന  കയനാഗയ  വനിളനിച്ചു കചര്ത്തയ്  തടവകേനാര്ക്കയ്
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അവരുടട  ബന്ധുക്കള്ക്കയ്  അവയവയ  ദനാനയ  ടചയ്യനാനുള്ള  അവസരമുണനാക്കനി  ടകേനാടുക്കനാന്
തസ്പീരുമനാനടമടുത്തനിട്ടുണയ്.  അവയവയ ദനാനയ ടചയ്യുന്ന തടവകേനാര്ക്കയ് നല ശുശ്രൂഷയയ
പരനിചരണവയ  കേനിട്ടുടമന്നയ്  ആകരനാഗണ്യ  വകുപ്പെയ്  ഉറപ്പുവരുത്തനാന്  തസ്പീരുമനാനനിചനിട്ടുണയ്.
അതുകപനാടല  മൃതസഞസ്പീവനനിയടട  ആഭനിമുഖണ്യത്തനില്  ശേനാസസ്പീയ  അവയവദനാനയ
കപ്രനാതനാഹെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രചരണ  പരനിപനാടനികേള്  സയഘടനിപ്പെനിക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനനിച്ചു.
ഇതുസയബന്ധനിചയ്  നനിര്മ്മനിചനിട്ടുള്ള  കഷനാര്ടയ്  ഫനിലനിയ  വളടര  ഹൃദയസര്ശേനിയനാണയ്.
അവയവയ നല്കേനാന് ആദണ്യയ മടനിക്കുന, ജസ്പീവനിചനിരനിക്കനാന് ആഗഹെനിക്കുന്ന ആളുമനായനി
ബന്ധുക്കടള  ബന്ധടപ്പെടുത്തനിയകപ്പെനാള്  മരനിച്ചുകപനായ  ആളനിടന  അവയവയ  ദനാനയ
ടചയ്യനാന്  ബന്ധുക്കള്  സമ്മതനിക്കുന്ന  തസ്പീയ  അടങനിയ  ഹൃദയസര്ശേനിയനായ  ഒരു
സനിനനിമ വളടര ഭയഗനിയനായനി ചനിത്രസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്. നമ്മുടടടയലനായ പ്രനിയങരനനായ നടന്
ശസ്പീ.  കമനാഹെന്ലനാലനിടന  ഇതനിടന  ഗുഡയ് വനില്  അയബനാസനിഡറനായനി  നനിശ്ചയനിച്ചു
എനള്ളതുയ പ്രചരണരയഗത്തയ് ഒരു നല മനാറമുണനാക്കുന.  ഇത്തരത്തനിലള്ള കേചവടയ
നടക്കുന്നനില എന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തനാന് ഇകപ്പെനാള് ഇറക്കനിയ ഉത്തരവടക്കയ കേര്ശേനമനായനി
പനാലനിക്കണയ.  അകതസമയയ  അവയവത്തനിനുകവണനി  കേനാത്തനിരനിക്കുന്ന  പനാവടപ്പെട
മനുഷണ്യരുടട  ജസ്പീവന്  രക്ഷനിക്കനാന്  ആര്ക്കുയ  കചതമനിലനാത്ത  ഉപകേനാരയ  മരനിചതനിനു
കശേഷകമനാ ജസ്പീവനിചനിരനിക്കുകമനാകഴനാ ടചയ്യനാന് സന്നദ്ധരനാകുന്ന ആളുകേടള കപ്രനാതനാഹെനിപ്പെനിക്കുകേയയ
ടചയ്യണയ. അതനിനുകവണനി ഗവണ്ടമന്റുയ നല പരനിശമയ നടത്തുന്നതനാണയ്.

11.00 AM]

ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  സര്,  അങയ്  പറഞതയ്  വളടര  നല  നടപടനികേളുമനായനി  മുകന്നനാട്ടു
കപനാകുനടവന്നനാണയ്. കേചവടക്കകണനാടുകൂടനി ഇതനിടന ചൂഷണയ ടചയ്യുന്ന വനിഭനാഗടത്ത
കേര്ശേനമനായനി നനിയമത്തനിടന മുന്നനില് ടകേനാണവരനാനുയ മൃതസഞസ്പീവനനിയടട ആഭനിമുഖണ്യത്തനില്
ക്രെനിയനാത്മകേമനായനി ആകയ് ടചയ്യനാനുള്ള ഒരു പ്രകതണ്യകേ കകേന്ദ്രമുണനാക്കുന്നതനിനുയ നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുകമനാ?

ശസ്പീമതനി ടകേ  .   ടകേ  .   കശേലജ ടസ്പീചര്: സര്, അക്കനാരണ്യയ വളടര കപനാസനിറസ്പീവനായനി
എടുക്കനാന്  സനാധനിക്കുന്നതനാണയ്.  ഇത്തരത്തനിലള്ള  അവയവ  കേചവടയ  നടക്കുനകണനാടയന്നയ്
പരനികശേനാധനിക്കനാനുയ  അതയ്  നനിയനനിക്കനാനുമുള്ള  സയവനിധനാനയ  ഗവണ്ടമനയ്  ഏര്ടപ്പെടുത്തനാന്
ശമനിക്കുന്നതനാണയ്.

IV സബ്മനിഷന്

(1)   കുഞനാമനിനയടട മരണയ

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജനാസഫയ്:  സര്,  എടന  നനികയനാജകേമണ്ഡലത്തനിടല  ഇരനിക്കൂറനില്
സനിദനിഖയ്  നഗറനിലള്ള  കുഞനാമനിന  എന്ന  വസ്പീടമ്മ  2016  കമയയ്  മനാസയ  വളടര  ദനാരുണമനായ
സനാഹെചരണ്യത്തനില് മൃഗസ്പീയമനായനി ടകേനാല ടചയ്യടപ്പെടനിടയ് ഒരു ടകേനാലയ തനികേയനാന് കപനാകുകേയനാണയ്.
ഇരനിക്കൂര് ടക്കൗണനില് വളടരകയടറ ഗതനാഗത തനിരക്കുള്ള പനാടനില് ഭനാഗത്തയ് കറനാഡ്കസഡനിലനാണയ്
അവര്  തനാമസനിചനിരുന്നതയ്.  അവരുടട  വസ്പീടനിടന  മുകേള്ഭനാഗയ  അനണ്യസയസനാന
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ടതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കയ്  തനാമസനിക്കുന്നതനിനയ്  വനാടകേയയ്  നല്കേനിയനിരുന.  പടനാപ്പെകേല്
നടന്ന  ടകേനാലപനാതകേത്തനിനുകശേഷയ  ആ  ടതനാഴനിലനാളനികേടള  അവനിടട  കേനാണനാനനില,
അവടരലനായ സലയ വനിട്ടു.  ഒരു ടകേനാലമനായനിട്ടുയ ഈ കകേസയ് സയബന്ധനിചയ് യനാടതനാരു
തുമയ ലഭണ്യമനായനിടനില.  പ്രതനികേടള കേടണത്തനിയനിട്ടുമനില.  ഇകപ്പെനാള് കകേസകനസഷണയ
കപനാലയ  നടക്കുനകണനാടയന്ന  സയശേയത്തനിലനാണയ്  നനാട്ടുകേനാര്.  30-ാം  തസ്പീയതനി  ഇരനിക്കൂര്
പഞനായത്തനില്  ഹെര്ത്തനാലനായനിരുന.  അടനിയന്തരമനായനി  അകനസഷണയ  തസരനിതടപ്പെടുത്തനി
ടകേനാലയനാളനികേടള  കേടണത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നയ്  ഞനാന്
അഭണ്യര്തനിക്കുകേയനാണയ്.

മുഖണ്യമനനിക്കുകവണനി  പടനികേജനാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവയ
നനിയമവയ  സനായസനാരനികേവയ  പനാര്ലടമനറനികേനാരണ്യവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .
ബനാലന്  ):   സര്,  30-4-2016-നയ്  ഇരനിക്കൂര്  സനിദനിഖയ്  നഗറനില്  തനാമസനിക്കുന്ന
ശസ്പീ.  ടമനായ്തസ്പീടന ഭനാരണ്യ കുഞനാമനിന തനാമസസലത്തയ് കുകത്തറ നനിലയനില് കേനാണടപ്പെടുകേയയ
ആശുപത്രനിയനില് ടകേനാണകപനാകുന്ന വഴനിയനില് മരണടപ്പെടുകേയയ ടചയ്ത സയഭവത്തനില്
ഇരനിക്കൂര് കപനാലസ്പീസയ് കക്രെയ നമര് 372/16 ആയനി കകേസയ് രജനിസ്റ്റേര് ടചയ്തയ് പ്രകതണ്യകേ
അകനസഷണ  സയഘയ  അകനസഷനിച്ചുവരനികേയനാണയ്.  സയഭവത്തനില്  കമനാഷണവയ  നടന്നതനായനി
ടവളനിവനായനിട്ടുണയ്.  മൂര്ചയള്ള ആയധത്തനാല്  ഗുരുതരമനായ പരനികക്കറതനാണയ്  മരണ
കേനാരണടമന്നയ്  കപനാസ്റ്റുകമനാര്ടയ  റനികപ്പെനാര്ടനില്  ടവളനിവനായനിട്ടുണയ്.  സയഭവയ  നടന്ന
കേസനാര്കടഴനില് മുമയ് വനാടകേയയ് തനാമസനിചനിരുന്ന ഒരു പുരുഷനുയ രണയ് സസ്പീകേളുയ സയഭവ
കശേഷയ  അപ്രതണ്യക്ഷരനായനിരനിക്കുന.  ഈ  മൂനകപര്  തടന്നയനാണയ്  കകേസനിടല  പ്രതനികേടളന്നയ്
സനിരസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  പ്രതനികേടള  കേടണത്തുന്നതനിനനായനി  അകനസഷണ  സയഘയ
തമനിഴയ് നനാടയ്,  കേര്ണനാടകേ,  ആനനാപ്രകദശേയ്  എന്നസ്പീ  സയസനാനങളനില്  വനിശേദമനായ
അകനസഷണയ  നടത്തുകേയണനായനി.   ബനായഗ്ലൂരനിടല  ഒരു  കലനാഡ്ജനില്  പ്രതനികേള്  തനാമസനിച്ചു
വരുന്നതനായനി കലനാഡ്ജനിടല രജനിസ്റ്റേറനില്നനിനയ സനി.സനി.ടനി.വനി.  ദൃശേണ്യങളനില്നനിനയ
ടവളനിവനായനിട്ടുണയ്.  പ്രതനികേടള കേടണത്തുന്നതനിടന ഭനാഗമനായനി കകേരളത്തനിടല മുഴുവന്
കപനാലസ്പീസയ് കസ്റ്റേഷനുകേളനികലയ്ക്കുയ ഇതര സയസനാനങളനികലയ്ക്കുയ ലക്കക്കൗടയ് സര്ക്കുലര്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രതനികേളുടട  കഫനാകടനാ  സനാമൂഹെനികേ  മനാധണ്യമങളനില്  ഉള്ടപ്പെടട
പ്രദര്ശേനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിയയ  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രതനികേടള  കേടണത്തുന്നതനിനുള്ള
ഊര്ജനിത ശമയ കപനാലസ്പീസനിടന ഭനാഗത്തുനനിനയ നടത്തുനണയ്. പ്രതനികേടള എത്രയയ കവഗയ
കേടണത്തുന്നതനിനുള്ള  പരനിശമയ  തുടര്നയ  ഊര്ജനിതടപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളനാണയ്
സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

(2)   വനിദണ്യനാഭണ്യനാസ വനായ

ശസ്പീ  .   പനി  .   സനി  .   കജനാര്ജയ്: സര്, വനിദണ്യനാഭണ്യനാസ വനായ തനിരനിചടവയ് സഹെനായ പദ്ധതനി
സയബന്ധനിചയ് ചടയ 300 അനുസരനിചയ് ബഹുമനാനടപ്പെട മുഖണ്യമനനി 27-ാംതസ്പീയതനി  ഒരു
പ്രസ്തനാവന നടത്തനിയനിരുന.  വനിദണ്യനാര്തനികേടള സഹെനായനിക്കുകേ എന്നതനാണയ്  മുഖണ്യമനനി ആ
പ്രസ്തനാവനടകേനാണയ് ഉകദശേനിചടതങനില് അതനിനയ് സഹെനായകേരമനായ നനിലപനാടല പനിന്നസ്പീടുണനായതയ്
എന്നതനാണയ് ദുദുഃഖകേരമനായ മടറനാരു കേനാരണ്യയ.  വനിദണ്യനാഭണ്യനാസ വനായയനില് ബഡ്ജറയ്  ആനുകൂലണ്യയ
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നല്കുകമനാള്  വനിദണ്യനാര്തനികേള്  ബനാങനില്  നനിടന്നടുത്ത കലനാണ്  തുകേയനാണയ്  സര്ക്കനാര്
ആനുകൂലണ്യയ  നല്കകേണതയ്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റുയ  റനിസര്വയ്  ബനാങ്കുയ  അയഗസ്പീകേരനിച
വനിദണ്യനാഭണ്യനാസ വനായനാ പദ്ധതനി പ്രകേനാരയ 4.5 ലക്ഷയ രൂപവടര വനാര്ഷനികേ വരുമനാനമുള്ള
കുടുയബത്തനിനയ്  4  ലക്ഷയ രൂപവടര ഈടനിലനാടത കലനാണ് നല്കകേണതനാണയ്.  പഠന
കേനാലത്തനിനുകശേഷയ ഒരു വര്ഷയ കേഴനിഞനാണയ് തനിരനിചടവയ്  ആരയഭനികക്കണതയ്.  ഈ
കേനാലയളവനില് പലനിശേ കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനയ് ബനാങ്കുകേള്ക്കയ് നല്കുനണയ്. ഇതയ് അവര്
ഒളനിച്ചുവചനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ഇക്കനാരണ്യയ  ബനാങ്കുകേള്  ഗുണകഭനാക്തനാക്കടള അറനിയനിക്കുന്നനില.
മനാത്രമല ബഹുഭൂരനിപക്ഷയ ബനാങ്കുകേളുയ കലനാണ് ടകേനാടുത്ത ദനിവസയ മുതലള്ള   വനായ
തുകേയയ പലനിശേയയ ഈടനാക്കുനണയ്. ഓകരനാ തവണയയ കലനാണ്  എടുക്കുന്നതനിനുമുമയ്
മുന്  വര്ഷടത്ത  പലനിശേ  നനിര്ബന്ധനിച്ചു  വനാങ്ങുനമുണയ്.  ഇതയ്  റനിസര്വയ്  ബനാങയ്
നനിയമത്തനിടനതനിരനാണയ്.  ടമനാറകടനാറനിയയ  പനിരസ്പീഡനില്  വനാങനിയ  പലനിശേ  മുതലനില്
വരവവചയ് തസ്പീര്ക്കുന്നതകല നണ്യനായയ; അതയ് അവര് ടചയ്യുന്നനില. ബഡ്ജറയ് ആനുകൂലണ്യയ
ജനങളനിടലത്തണടമങനില്  ബനാങ്കുകേള്  നല്കേനിയ  പ്രനിന്സനിപ്പെല്  എമക്കൗണയ്  ഗവണ്ടമനയ്
അറനിയണയ. ഇതനിനനായനി കസ്റ്റേറയ് ടലവല് ബനാങനിയഗയ് കേമ്മനിറനി കൂടനി ഈ  കേനാലയളവനില്
നല്കേനിയ കലനാണുകേളുടട പ്രനിന്സനിപ്പെല് എമക്കൗണയ് ഗവണ്ടമനനിടന കബനാദ്ധണ്യടപ്പെടുകത്തണതനാണയ്.
വനിദണ്യനാഭണ്യനാസ  വനായയടട  60  ശേതമനാനമനായനിരനിക്കണയ  ബഡ്ജറയ്  ആനുകൂലണ്യമനായനി
ബനാങ്കുകേള്ക്കയ്  നല്കകേണതുയ  ഗുണകഭനാക്തനാവനിടന  കകേകേളനിടലകത്തണതുയ.  ഇന്നയ്
ജപനി  നടപടനി  കനരനിടുന്നതുയ  കകേനാടതനിയനില് നനില്ക്കുന്ന കകേസ്സുകേളുള്ടപ്പെടുന്നതുമനായ
വനിദണ്യനാഭണ്യനാസ  വനായയയ്  ആനുകൂലണ്യയ  നല്കുകമനാള്  അനണ്യനായമനായ  പലനിശേയയ  കൂട്ടു
പലനിശേയയ  ഉള്ടപ്പെടട  വലനിയ  തുകേയനാണയ്  സബ്സനിഡനിയനായനി  ഗവണ്ടമനനിനയ്  നല്കകേണനി
വരുന്നതയ്. ബനാങ്കുകേളുടട അനണ്യനായ പലനിശേയയ് ഉദനാഹെരണമനായനി ടഫഡറല് ബനാങ്കുകേള്
കപനാലള്ള ബനാങ്കുകേള് 18.5  ശേതമനാനയ വടരയനാണയ് വനിദണ്യനാര്തനികേളനില്നനിന്നയ് പലനിശേ
ഈടനാക്കുന്നതയ്.  2016  ഡനിസയബര്  15-നയ്  തനിരനിചടവയ്  ആരയഭനികക്കണ  ഒരു
വനിദണ്യനാഭണ്യനാസ കലനാണ് 15  ദനിവസയ മുമയ് കക്ലെനാസയ് ടചയ്യുന്നതനിനനായനി ഒരു വനിദണ്യനാര്തനി
ടഫഡറല്  ബനാങനിടന  സമസ്പീപനിചകപ്പെനാള്  അടയ്കക്കണ  തുകേ  4,86,000  രൂപയനാടണന്നയ്
ബനാങയ് മനാകനജര് പറഞ.  ഈ വനിദണ്യനാര്തനി എടുത്തനിരുന്ന വനായ തുകേ  2,90,000
രൂപ  മനാത്രമനാണയ്.  ടസന്ടല്  ബനാങനിടന  പലനിശേ  എത്രയടണന്നയ്  വനിദണ്യനാര്തനി
കചനാദനിചകപ്പെനാള് 1,17,000  രൂപയനാടണനയ ഈ തുകേ കുറചതനിനുകശേഷയ 4,86,000
രൂപയനാണയ് അടയ്കക്കണടതനയ തനിരുത്തനിപ്പെറഞ.  ഇതനിടന അര്തയ തനിരനിചടവയ്
ആരയഭനിക്കുന്നതനിനുമുമയ്  5,80,000  രൂപയയ്  മുകേളനിലള്ള  തുകേ  എടുത്തനിരനിക്കുന
എന്നനാണകലനാ.   ഇപ്രകേനാരമനാണയ്  ബനാങയ്  നടത്തുന്ന പലനിശേ ഈടനാക്കല്.  മടറനാന്നയ്
കലനാണ്  കക്ലെനാസയ്  ടചയ്യുകമനാള്  CIBIL-ല്  ഉള്ടപ്പെടുത്തുകേയനിടലന്നനാണയ്  ജനങടള
വനിശേസസനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്.  എന്നനാല്  മടറനാരു  ബനാങനില്  കലനാണനിനയ്  ടചല്ലുകമനാഴനാണയ്
അവര് CIBIL-ല് ടപടനിരനിക്കുനടവന്നയ് അറനിയനാന് കേഴനിയന്നതയ്.  ഉദനാഹെരണത്തനിനയ്
എചയ്.ഡനി.എഫയ്.സനി.  ബനാങയ്  കുടമനാളര്  ശേനാഖയനില്  നനിടന്നടുത്തനിരുന്ന വനിദണ്യനാഭണ്യനാസ
കലനാണ്  ഒരു  പനാവടപ്പെട  വനിദണ്യനാര്തനി   കക്ലെനാസയ്  ടചയ്തു.  10  മനാസത്തനിനുകശേഷയ
കലനാടണടുക്കനാന്  മടറനാരു  ബനാങനില്  ടചന്നകപ്പെനാള്  അകദഹെയ  CIBIL-ല്  ടപട്ടുകേനിടക്കുകേയയ
കലനാണ്  എടുക്കനാന്  സനാധനിക്കനാടത  വരനികേയയ  ടചയ്തു.  അതനിനനാല്  വനിദണ്യനാഭണ്യനാസ  കലനാണ്
കക്ലെനാസയ്  ടചയ്യുകമനാള്  വനിദണ്യനാര്തനിടയയയ  രക്ഷനിതനാക്കടളയയ  CIBIL-ല്നനിന്നയ്
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പൂര്ണമനായയ ഒഴനിവനാക്കണയ. അതുകപനാടല   വനിദണ്യനാഭണ്യനാസ വനായയനികനല് സര്കഫസനി
ആകയ് ഉപകയനാഗനിക്കനാന് പനാടനിടലന്നനാണയ് നനിയമയ.  വനിദണ്യനാഭണ്യനാസ വനായയള്ളവര് മറയ്
ബനാങ്കുകേളനില്  ഏടതങനിലയ  ഈടയ്  വചയ്  കലനാണ്  എടുത്തനിട്ടുടണങനില്  വനിദണ്യനാഭണ്യനാസ
വനായയയ ഈടയ് വച കലനാണുയ ഒന്നനാക്കനി  60  ദനിവസടത്ത കനനാടസ്പീസയ് നല്കേനി ഈടയ്
പനിടനിച്ചുവയ്ക്കുന്ന  ഭസ്പീകേരപ്രവര്ത്തനയ ബനാങ്കുകേള് രഹെസണ്യ അജണയണനാക്കനി നടപ്പെനാക്കനി
ടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ഇതയ്  തനികേച്ചുയ റനിസര്വയ്  ബനാങയ്  നനിയമത്തനിനുയ ടസന്ടല്
ബനാങയ് നനിയമത്തനിനുയ എതനിരനാണയ്.

മനി  .   ടഡപഷ്യൂടനി സസ്പീക്കര്: പസ്പീസയ് കേണ്ക്ലൂഡയ്…..

ശസ്പീ  .   പനി  .   സനി  .   കജനാര്ജയ്: സര്, ഇതനിടനതനിടര ബനാങ്കുകേടള തനാക്കസ്പീതയ് ടചയ്യനാന്
ഗവണ്ടമനനിനയ് ബനാദ്ധണ്യതയണയ്.  അതുടകേനാണയ് ബനാങ്കുകേളുടട ഈ അനണ്യനായ നടപടനി
നനിര്ത്തല് ടചയ്യണയ.  റൂള് 300  നല ഉകദശേണ്യകത്തനാടുകൂടനിതടന്നയനാണയ് ഗവണ്ടമനയ് ടചയ്തതയ്.
ആ ആനുകൂലണ്യയ വനിദണ്യനാര്തനികേള്ക്കല ബനാങ്കുകേള്ക്കനാണയ് ലഭനിക്കുന്നതയ്. അതുടകേനാണയ്
ആ നനിയമയ പുനദുഃപരനിഷ്കരനിചയ്  വനിദണ്യനാര്തനികേള്ക്കുയ അവരുടട മനാതനാപനിതനാക്കള്ക്കുയ
അതനിടന ആനുകൂലണ്യയ ലഭണ്യമനാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ.

മുഖണ്യമനനിക്കുകവണനി  പടനികേജനാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവയ
നനിയമവയ  സനാസനാരനികേവയ  പനാര്ലടമനറനികേനാരണ്യവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .
ബനാലന്): സര്, ശസ്പീ. പനി. സനി. കജനാര്ജയ് സൂചനിപ്പെനിചതുകപനാടല ചടയ 300 അനുസരനിചയ്
ബഹുമനാനടപ്പെട മുഖണ്യമനനി  27-4-2017-നനാണയ് ഒരു പ്രസ്തനാവന നടത്തനിയതയ്.  സയസനാനത്തയ്
വനിദണ്യനാഭണ്യനാസ  വനായനാ  കുടനിശനികേയയ  ബനാങ്കുകേളുടട  നടപടനികേളുയ  ഗക്കൗരവമനാടയനാരു  സനാമൂഹെനികേ
പ്രശ്നമനായനി  മനാറനിയ  സനാഹെചരണ്യത്തനിലനാണയ്  2017-18-ടല  ബഡ്ജറയ്  പ്രസയഗത്തനില്
ബഹുമനാനടപ്പെട  വനിദണ്യനാഭണ്യനാസ  വകുപ്പുമനനിയയ  ഗവണ്ടമന്റുയ  വനിദണ്യനാഭണ്യനാസ  വനായടയടുത്തയ്
കേടടക്കണനിയനിലനായ പനാവങടള ജപനി ഭസ്പീഷണനിയനില്നനിന്നയ് രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
വനിദണ്യനാഭണ്യനാസ വനായനാ പദ്ധതനി പ്രഖണ്യനാപനിചതയ്. ഈ പദ്ധതനിക്കയ് 26-4-2017-നയ് കചര്ന്ന
മനനിസഭനാ  കയനാഗയ  അയഗസ്പീകേനാരവയ  നല്കേനി.  ഈ  പദ്ധതനി  വനായനാ  തനിരനിചടവയ്  സഹെനായ
പദ്ധതനിയനായനാണയ്  നടപ്പെനിലനാക്കുന്നതയ്.  ബനാങ്കുകേടള  സഹെനായനിക്കനാനല  ഈ  പദ്ധതനി
നടപ്പെനിലനാക്കുന്നതയ്.  പദ്ധതനിയടട  വനിശേദമനായ  മനാര്ഗ്ഗനനിര്കദശേങടള  സയബന്ധനിച  ഉത്തരവയ്
ഗവണ്ടമനയ്  ഉടന്  പുറടപ്പെടുവനിക്കുയ.  ബഹുമനാനടപ്പെട  അയഗയ  സൂചനിപ്പെനിചതുകപനാടല
പലരുയ  ഇതുമനായനി  ബന്ധടപ്പെട  അഭനിപ്രനായങള്  കരഖടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  അവടയനാടക്ക
പരനിഗണനിച്ചുടകേനാണനായനിരനിക്കുയ റൂള് 300 പ്രകേനാരമുള്ള പ്രസ്തനാവനയമനായനി ബന്ധടപ്പെട
ഉത്തരവയ് ഗവണ്ടമനയ് പുറടപ്പെടുവനിക്കുന്നതയ്.

(3) ഫയര് കസ്റ്റേഷന്

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റനായ: സര്, തൃത്തനാല നനികയനാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഒരു ഫയര്
കസ്റ്റേഷന്  ആരയഭനിക്കണടമനള്ളതനാണയ്  എടന  ആവശേണ്യയ.  ബഹുമനാനണ്യനനായ  മുഖണ്യമനനിക്കു
പകേരയ മറപടനി പറയന്ന ശസ്പീ. എ. ടകേ. ബനാലന് പനാലക്കനാടയ് ജനിലയനില്നനിനള്ള ഒരു
മനനികൂടനി ആയതുടകേനാണയ് അകങയയ് ഇതയ് കൃതണ്യമനായനി മനസനിലനാക്കനാനുയ അനുകൂലമനായ  ഒരു
മറപടനി  പറയനാനുയ  സനാധനിക്കുടമന്നനാണയ്  ഞനാന്  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.  തൃത്തനാലയനില്
നനിലവനില് ഫയര് കസ്റ്റേഷനനില.  എടന്തങനിലടമനാരു അതണ്യനാഹെനിതയ  സയഭവനിക്കുകേയനാടണങനില്
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ഫയര് എഞനിന് വകരണതയ് പത്തനിരുപതയ് കേനികലനാമസ്പീററനിനയ് അപ്പുറത്തുള്ള ടഷനാര്ണ്ണൂരനില് നനിന്നയ്
അടലങനില്  മലപ്പുറയ  ജനിലയനിടല ടപനാന്നനാനനിയനില് നനിന്നയ്  അതുമടലങനില് തൃശ്ശൂര്
ജനിലയനിടല കുന്നയകുളത്തുനനിന്നനാണയ്.  തൃത്തനാലയനില് ഫയര് ആകനിഡനയ്സയ് മനാത്രമല
ഉണനാകുന്നതയ്.  അവനിടട  ഭനാരതപ്പുഴയമനായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  ടവള്ളനിയനായകേലയ്ല  റനിസര്കവനായറണയ്,
അതനിനുകശേഷയ  കൂടക്കടവയ്  ടറഗുകലററണനാകുനണയ്.  ഇവനിടട  മുങനിമരണമടക്കയ
നനിരവധനി  അപകേടങളനാണുണനാകുന്നതയ്.  ഈ  സനാഹെചരണ്യത്തനില്  ഒരു  ഫയര്  കസ്റ്റേഷനുയ
അകതനാടടനാപ്പെയ ഡനിസനാസ്റ്റേര് മനാകനജയ് ടമനനിനുമുള്ള സയവനിധനാനവയ ഉണനാവകേടയന്നതയ്
വര്ഷങളനായനിട്ടുള്ള ആവശേണ്യമനാണയ്. ഞനാന് തടന്ന സഭയനില് ഈ വനിഷയയ കനരടത്ത
ഉന്നയനിചനിരുന.  അകപ്പെനാടഴനാടക്ക  അനുകൂലമനായനി  പരനിഗണനിക്കനാടമനള്ള  മറപടനിയനാണയ്
ലഭനിചനിരുന്നതയ്.  ഇതുമനായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  ചനില  പഠനങള്  നടന്നനിട്ടുണയ്.  കൂറനനാടയ്
മലകറനാഡനിനടുത്തയ്  അനുകയനാജണ്യമനായ സലയ കേടണത്തനി അനുകൂലമനായ റനികപ്പെനാര്ടയ്
സഹെനിതയ ഡനിപ്പെനാര്ടയ്ടമനനികലയയ് സമര്പ്പെനിചനിട്ടുടണന്നനാണയ് ഞനാന് മനസനിലനാക്കുന്നതയ്.
പടക്ഷ അനുകൂലമനായ  ഒരു തസ്പീരുമനാനയ  മനാത്രയ  ഉണനാകുന്നനില.  ഈ ഗവണ്ടമനയ്
അധനികേനാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശേഷയ  രണയ്  ബഡ്ജറ്റുകേളനിലൂടട  നനിരവധനി  സലങള്ക്കയ്,
ഒരുപടക്ഷ മുന്കേനാലങളനിടല മുന്ഗണനകേള് മനാറനിടക്കനാണയ പുതനിയ മുന്ഗണനകേള്
സൃഷനിച്ചുടകേനാണയ ഫയര് കസ്റ്റേഷനുകേള് അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  തൃത്തനാലയടട കേനാരണ്യയകൂടനി
പ്രകതണ്യകേമനായനി പരനിഗണനിക്കണയ.  കേടണത്തനിയ സലത്തയ്  എത്രയയടപടടന്നയ് ഒരു
ഫയര്  കസ്റ്റേഷന്  അനുവദനിച്ചുടകേനാണള്ള  പ്രഖണ്യനാപനയ  നടത്തനാന്  ഗവണ്ടമനയ്
തയ്യനാറനാകേണടമന്നനാണയ് എനനിക്കയ് ഈ സബ്മനിഷനനിലൂടട അഭണ്യര്തനിക്കനാനുള്ളതയ്.

മുഖണ്യമനനിക്കുകവണനി  പടനികേജനാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവയ
നനിയമവയ  സനാസനാരനികേവയ  പനാര്ലടമനറനികേനാരണ്യവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .
ബനാലന്):  സര്,  കകേരള  സയസനാനത്തയ്  പുതനിയ  അഗനിരക്ഷനാ  നനിലയങള്
സനാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള സര്കവ്വ നടത്തനാന് കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് ചുമതലടപ്പെടുത്തനിയനിരുന്ന
സനാപനമനായ റനിസയ് മനാകനജയ് ടമനയ് ടസനാലഷ്യൂഷന് ഓഫയ് ഇന്തണ്യ തയ്യനാറനാക്കനിയ പഠന
റനികപ്പെനാര്ടനില്  ബഹുമനാനടപ്പെട  എയ.എല്.എ.  സൂചനിപ്പെനിചതുകപനാടല  പനാലക്കനാടയ്  ജനിലയനിടല
കൂറനനാടുയ  ഉള്ടപ്പെടനിട്ടുണയ്.  തൃത്തനാല  നനികയനാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ഒരു  ഫയര്  ആനയ്  ടറസഡ്യു
കസ്റ്റേഷന്  ആരയഭനിക്കുന്നതനിനയ്  കൂറനനാടയ്  നനിനയ  രണര  കേനികലനാമസ്പീറര്  അകേടല  മലകറനാഡയ്
പരനിസരത്തുള്ള സര്ക്കനാര് വകേ റവനഡ്യു പുറകമനാക്കയ് സലയ ഫയര് കസ്റ്റേഷന് ആരയഭനിക്കനാന്
കയനാജനിചതനാടണന്നയ്  കബനാദ്ധണ്യമനായതനിടന  അടനിസനാനത്തനില്  ടകേടനിടവയ  ഫനാമനിലനി
കേസനാര്കടഴയ  നനിര്മ്മനിക്കനാന്  ഒകരക്കര്  സലയ  ഫയര്  ആനയ്  ടറസഡ്യു  വകുപ്പെനികലയയ്
കകേമനാറന്നതനിനനായനി  റവനഡ്യു വകുപ്പുമനായനികചര്ന്നയ്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയനാണയ്.
പ്രസ്തുത സലയ ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് ഫയര് ആനയ് ടറസഡ്യു കസ്റ്റേഷന് ആരയഭനിക്കുന്നതനിനയ്
ആവശേണ്യമനായ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതനാണയ്.

(4) കകേരള ഇലകനിക്കല് ആനയ് അകലഡയ് എഞനിനസ്പീയറനിയഗയ്  കേമനനിയടട
പ്രവര്ത്തനയ

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    അച്ചുതനാനനന്:  സര്,  എടന മണ്ഡലത്തനില് പുതുപ്പെരനിയനാരയ
ഗനാമപഞനായത്തനിടല ഒലവകക്കനാടയ് ഇന്ഡസനിയല് എകസ്റ്റേറനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന
കകേരള  ഇന്ഡസനിയല്  ആനയ്  അകലഡയ്  എഞനിനസ്പീയറനിയഗയ്  കേമനനി  അടച്ചുപൂടല്
ഭസ്പീഷണനിയനിലനാണയ്. 1977 നവയബര് 11-ാംതസ്പീയതനിയനാണയ് കകേരളത്തനിടല മൂന്നനാമടത്ത
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യൂണനിറനായനി ഇതയ്  പ്രവര്ത്തനയ  തുടങനിയതയ്.  180-ഓളയ  ജസ്പീവനക്കനാര്  ടതനാഴനില്
ടചയ്തനിരുന്ന സനാപനമനായനിരുന. രനാജണ്യടത്ത ഗുണനനിലവനാരമുള്ള ഇലകനിക്കല് സസനിചയ്
ഗനിയര് നനിര്മ്മനിചയ്  വനിതരണയ ടചയ്യുന്നകതനാടടനാപ്പെയ മറയ്  സനാപനങള്ക്കുയ നല്കേനി
വന്നനിരുന.  എറണനാകുളത്തയ് പനിറവത്തനിനടുത്തുള്ള മനാമല യൂണനിറനില് നനിര്മ്മനിചനിരുന്ന
ടനാന്കസ്ഫനാര്മറനിനുയ ടകേനാലയ കുണറ യൂണനിറനിടല ആള്ടര്കനറര് നനിര്മ്മനാണത്തനിനുമനാവശേണ്യമനായ
ടസയര്പനാര്ട്സയ്  ഇവനിടടയനാണയ്  ഉല്പ്പെനാദനിപ്പെനിചനിരുന്നതയ്.  2002-03-ടല  ആനണനി
സര്ക്കനാരനിടന  കേനാലത്തയ്  ശസ്പീ.  ആര്.  സനി.  ചക്കൗധരനി  ടചയര്മനാനനായള്ള  എനര്കപ്രസസയ്
റനികഫനായസയ്  കേമ്മനിറനി  ടപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങളുടട  പുനരുദ്ധനാരണടത്തക്കുറനിചയ്
പഠനിച കൂടത്തനില്  KEL-ടന പനാലക്കനാടയ്,  മനാമല യൂണനിറ്റുകേള് അടച്ചുപൂടനാനുയ കുണറ
യൂണനിറയ്  സസകേനാരണ്യവല്ക്കരനിക്കനാനുയ  തസ്പീരുമനാനടമടുത്തനിരുന.  മലപ്പുറത്തയ് എടരനികക്കനാടയ്
യൂണനിറയ്  മനാത്രമനാണയ്  ടപനാതുകമഖലയനില്  നനിലനനിര്ത്തനാന്  തസ്പീരുമനാനനിചനിരുന്നതയ്.
ഇതുസയബന്ധനിചയ്  6-9-2003-ടല  സര്ക്കനാര്  ഉത്തരവയ  നനിലവനിലണയ്.  എന്നനാല്
ശേക്തമനായ ടതനാഴനിലനാളനി പ്രകക്ഷനാഭയ ഉയര്നവന്നതനിടന അടനിസനാനത്തനില് അടച്ചു
പൂടല്  തസ്പീരുമനാനത്തനില്നനിന്നയ്  അന്നടത്ത  സര്ക്കനാര്  പനിനനാറനിടയങനിലയ  ടതനാഴനിലനാളനികേടള
കൂടകത്തനാടട  പനിരനിച്ചുവനിടുകേയയ  സലയമനാറ്റുകേയടമനാടക്ക  മനാകനജയ് ടമനയ്  ടചയ്തനിരുന.
തുടര്ന്നയ്  2006-ല് അധനികേനാരത്തനില് വന്ന ഇടതുപക്ഷ സര്ക്കനാര് കേനാരണ്യക്ഷമമനായനി
കേമനനി  പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിചതനിടന  അടനിസനാനത്തനില്  കേമനനിടയ  ലനാഭത്തനിലനാക്കനാന്
കേഴനിഞ.  2011-ടല  യ.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കനാരനിടന  കേനാലത്തയ്  വസ്പീണയ  കേമനനി
തകേര്ചയനികലയയ്  കൂപ്പുകുത്തുകേയനാണുണനായതയ്.  നനിലവനില്  ഉത്പനാദനയ  ഏതനാണയ്
നനിര്ത്തനിവച മടനിലനാണയ്.  കേമനനി നനിലനനില്ക്കുന്ന സനിഡ്കകേനായടട ടകേടനിടത്തനിടന
അവസയയ  കശേനാചനസ്പീയമനാണയ്.  ടതനാഴനിലനാളനികേടള  പല  യൂണനിറ്റുകേളനിലനായനി
മനാറനിയതനിടനത്തുടര്ന്നയ്  നനിലവനില്  13  ടതനാഴനിലനാളനികേളനാണയ്  കേമനനിയനിലള്ളതയ്.
ഇവരുടടയയ ടതനാഴനില് നഷടപ്പെടുടമന്ന അവസയനാണയ്.  കവദഡ്യുതനി  കബനാര്ഡനിടന
എയര് കബക്കര് സസനിചയ്,  ഫഷ്യൂസയ് യൂണനിറ്റുകേള് തുടങനിയ ഉത്പന്നങള്ക്കയ് വനിപണനി
കേടണത്തനാനനാവനാത്ത സനിതനിയമുണയ്.  ആയതനിനനാല് ടപനാതുകമഖലനാ സനാപനമനായ
KEL-ടന ഒലവകക്കനാടയ് യൂണനിറനിടന പ്രവര്ത്തനത്തനിനനാവശേണ്യമനായ ഉത്പന്നങള്ക്കയ്
വനിപണനി കേടണത്തനാനുയ കേനാരണ്യക്ഷമമനായ മനാകനജയ് ടമനനിലൂടട കേമനനിയടട യശസ്സുയ
പ്രക്കൗഢനിയയ  വസ്പീടണടുക്കനാനുയ  ആവശേണ്യമനായ  അടനിയന്തര  നടപടനി  സര്ക്കനാരനിടന
ഭനാഗത്തുനനിനയ ഉണനാകേണടമന്നയ് ഞനാന് ആവശേണ്യടപ്പെടുകേയനാണയ്.

വണ്യവസനായവയ  കസനാര്ട്സുയ  യവജനകേനാരണ്യവയ  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .
ടമനായ്തസ്പീന്  ):  സര്,  1977-ല്  സസകേനാരണ്യ  കമഖലയനിലള്ള  ഒരു  ടചറകേനിട  പസ്പീഡനിത
വണ്യവസനായ സനാപനയ സര്ക്കനാര് ഏടറടുത്തയ് ടപനാതുകമഖലനാ സനാപനമനായ കകേരള
ഇലകനിക്കല് ആനയ് അകലഡയ് എഞനിനസ്പീയറനിയഗയ് കേമനനിയടട ഒരു ഡനിവനിഷനനാക്കനി
മനാറനിയതനാണയ്  പനാലക്കനാടുള്ള  ഒലവകക്കനാടയ്  യൂണനിറയ്.  സനിഡ്കകേനായടട  ഉടമസതയനിലള്ള
വണ്യവസനായ കമഖലയടട വനാടകേടക്കടനിടത്തനിലനാണയ് കേമനനിയടട ഒലവകക്കനാടയ് യൂണനിറയ്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതയ്.  ഉകദശേയ മുപ്പെതയ് വര്ഷകത്തനാളയ പഴക്കമുള്ള പ്രസ്തുത ടകേടനിടയ
കേനാലനാകേനാലങളനില്  അറകുറപ്പെണനി  നടത്തനാത്തതുമൂലയ  ഉപകയനാഗകയനാഗണ്യമലനാതനായനി
രനിക്കുകേയനാണയ്.  ഇവനിടട  ബഹുമനാനണ്യനനായ വനി.  എസയ്.  അച്ചുതനാനനന് സൂചനിപ്പെനിചതു
കപനാടല  2002-ല്  സര്ക്കനാര്  രൂപസ്പീകേരനിച  എനര്കപ്രസസയ്  റനികഫനായസയ്  കേമ്മനിറനിയടട
നനിര്കദശേങളുടട  അടനിസനാനത്തനില്  ഈ  യൂണനിറനിടന  ഒരു  എയകപനായസ്പീസയ്  കകേനാ-
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ഓപ്പെകററസ്പീവയ് ടസനാകസറനിക്കയ്  കകേമനാറനാനുയ ആ ടസനാകസറനിയടട ഉത്പന്നങള്ക്കയ് ടകേല്
ബനാന്ഡയ് ഉപകയനാഗനിക്കനാനുള്ള അനുമതനി നല്കേനാനുയ തസ്പീരുമനാനനിച്ചു. ഇതയ് നടക്കനാത്ത
പക്ഷയ  എലനാ  ടതനാഴനിലനാളനികേടളയയ  സസയയ  വനിരമനിക്കല്  പദ്ധതനി  നടപ്പെനാക്കനി  യൂണനിറനിടന
പ്രവര്ത്തനയ നനിര്ത്തനാന് തസ്പീരുമനാനനിചനിരുന.  തുടര്ന്നയ്  സര്ക്കനാര് ധനസഹെനായകത്തനാടട 52
ടതനാഴനിലനാളനികേള് ഈ യണനിറനില്നനിന്നയ് പനിരനിഞകപനായനി. എന്നനാല് പനിരനിഞകപനായ
ജസ്പീവനക്കനാരുടട  പനി.എഫയ്.,  ഗനാറഡ്യുവനിറനി  എന്നനിവ  യഥനാസമയയ  നല്കേനാന്  സനാധനിചനിടനില.
അതുകപനാടല മറ്റുള്ള തസ്പീരുമനാനങളുയ നടപ്പെനാക്കണനാടയന്നയ് പനിന്നസ്പീടയ്  സര്ക്കനാര് തസ്പീരുമനാനനിച്ചു.
തുടര്നയ  ഒലവകക്കനാടുള്ള  യൂണനിറയ്  നഷത്തനിലനാണയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.  ഈ  യൂണനിറനിടന
ഇകപ്പെനാഴടത്ത  ഏകേ  ഉത്പന്നമനായ  റസ്പീവയറബനിള്  ഫഷ്യൂസയ്  പൂര്ണമനായയ  കേനാലഹെരണടപ്പെട
സനാഹെചരണ്യത്തനില്  KEL-ടന  മറയ്  യൂണനിറ്റുകേളുടട  ഉത്പനാദന  പ്രവര്ത്തനങടള
സഹെനായനിക്കുന്ന  രസ്പീതനിയനില്  ഈ  യൂണനിറനിടന  പ്രവര്ത്തനങടള  ഏകകേനാപനിപ്പെനിച്ചു
വരനികേയനായനിരുന. ഈ യൂണനിറനില് 8 ടതനാഴനിലനാളനികേള് മനാത്രകമ ഇന്നയ് നനിലവനിലള.
യൂണനിറയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ടകേടനിടയ തുടര്നള്ള പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ് അനുകയനാജണ്യമല.
മറ്റു  യൂണനിറ്റുകേളനില്  നനിന്നയ്  ലഭണ്യമനാകുന്ന  വരുമനാനത്തനില്  നനിനമനാണയ്  ഈ യൂണനിറയ്
നനിലനനിര്ത്തനാനുള്ള  തുകേ  KEL  കേടണത്തനിയനിരുന്നതയ്.  KEL തടന്ന  പ്രവര്ത്തന
മൂലധനത്തനിനയ്  സര്ക്കനാര്  ഖജനനാവനിടന  ആശയനിക്കുന്ന  സനാഹെചരണ്യത്തനില്  ഈ
യൂണനിറനിടന പ്രവര്ത്തനയ തുടരുന്നതയ് KEL-ടന കൂടുതല് നഷത്തനികലയനാണയ് നയനിക്കുകേ.  ഈ
സനാഹെചരണ്യത്തനില്   KEL-ടന  കബനാര്ഡയ്  മസ്പീറനിയഗനില്  ഒലവകക്കനാടുള്ള  യൂണനിറനിടന
പ്രവര്ത്തനയ  നനിര്ത്തനി  അവനിടടയള്ള  എടയ്  ജസ്പീവനക്കനാടര  മറയ്  യൂണനിറ്റുകേളനികലയയ്
പുനര്വനിനണ്യസനിപ്പെനിക്കനാനുയ  സനിഡ്കകേനാ  ടഷഡ്ഡുകേള്  നന്നനാക്കനിവരുന്നമുറയയ്  യൂണനിറനിടന
പ്രവര്ത്തനയ  വസ്പീണയ  തുടങ്ങുവനാനുയ  മനാകനജനിയഗയ്  ഡയറകടറ  ചുമതലടപ്പെടുത്തനി.  ഇതനിടന
അടനിസനാനത്തനില് ജസ്പീവനക്കനാടര കേമനനിയടട എടരനികക്കനാടയ് യൂണനിറനികലയ്ക്കുയ യന
സനാമഗനികേള് മനാമല, എടരനികക്കനാടയ് യൂണനിറ്റുകേളനികലയ്ക്കുയ മനാറനാന് തസ്പീരുമനാനനിച്ചു. തുടര്ന്നയ്
1-3-2017  മുതല് ഈ യൂണനിറനിടന പ്രവര്ത്തനയ പൂര്ണമനായയ നനിര്ത്തുകേയണനായനി.
KEL-ടന  പുനരുദ്ധനാരണത്തനിനനായനി  സര്ക്കനാര്  ഈ  സനാമത്തനികേ  വര്ഷയ  അനുവദനിച 18
കകേനാടനി  രൂപയനില് നനിന്നയ്  50  ലക്ഷയ  രൂപ ഒലവകക്കനാടയ്  യൂണനിറനിടന  നവസ്പീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങള്ക്കനായനി നസ്പീക്കനിവചനിട്ടുണയ്. ഇതനിടന അടനിസനാനത്തനില് ഒലവകക്കനാടയ്
യൂണനിറനില്  KEL-ടന  മറയ്  യൂണനിറ്റുകേള്ക്കയ്  ഉപകയനാഗകയനാഗണ്യമനായ  അനുബന്ധ  ഉല്പനാദന
പ്രവര്ത്തനങള് ആരയഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള സനാധണ്യതകേള്കൂടനി സര്ക്കനാര് പരനികശേനാധനിചയ്
പുനരുദ്ധരനിക്കുന്നതനിനനാവശേണ്യമനായ നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതനാണയ്.

(5) കുടനിടവള്ള പദ്ധതനി

ശസ്പീ  .    മഞളനായകുഴനി അലനി: സര്,  ടപരനിന്തല്മണ നനികയനാജകേമണ്ഡലത്തനിടല
രൂക്ഷമനായ കുടനിടവള്ളക്ഷനാമയ കനരനിടുന്ന തനാടഴകക്കനാടയ്,  ആലനിപ്പെറമയ് ഗനാമപഞനായത്തുകേളനില്
കുടനിടവള്ളടമത്തനിക്കുന്നതനിനനായനി കകേന്ദ്രസര്ക്കനാരനിടന സഹെനായകത്തനാടുകൂടനി രണഘടങളനിലനായനി
നടപ്പെനിലനാക്കുന്ന  പദ്ധതനിയനാണയ്  തനാടഴകക്കനാടയ്-ആലനിപ്പെറമയ്  കുടനിടവള്ള  പദ്ധതനി.  ഏകേകദശേയ
ഒരു ലക്ഷകത്തനാളയ വരുന്ന ജനങള്ക്കയ് ഈ പദ്ധതനിടകേനാണയ് പ്രകയനാജനയ ലഭനിക്കുയ.
ഇതനിടന ഒന്നനായ ഘടത്തനിടന മനാത്രയ പൂര്ത്തസ്പീകേരണത്തനിനനായനി ഏകേകദശേയ  2176
ലക്ഷയ രൂപ ടചലവയ് പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്ന എസ്റ്റേനികമറയ് ജലവനിഭവ വകുപ്പെയ് തയ്യനാറനാക്കുകേയയ
അതനില്  750  ലക്ഷയ  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയയ  ടചയ്തനിരുന.  അനുവദനിച  തുകേ  പ്രകേനാരമുള്ള
287/2020
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ഒന്നനായ  ഘടത്തനിലള്ടപ്പെട  ടവല്,  പമയ്  ഹെക്കൗസയ്,   കറനാ  വനാടര്  പമനിയഗയ്  ടമയനിന്,
വനാടര് ടസ്പീറയ്ടമനയ് പനാനയ്, ക്ലെനിയര് വനാടര് പമനിയഗയ് ടമയനിന് എന്നനിവയടട പ്രവൃത്തനികേള്
പൂര്ത്തനിയനായനിട്ടുണയ്.  ഒന്നനായ  ഘടത്തനിടന  അവകശേഷനിക്കുന്ന  മറയ്  പ്രവൃത്തനികേളുയ
കറനാഡനിടന പുനര്നനിര്മ്മനാണവയ ഉള്ടപ്പെടട പൂര്ത്തനിയനാക്കുന്നതനിനയ് ഏകേകദശേയ 1955
ലക്ഷയ  രൂപകൂടനി  ടചലവയ്  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുനണയ്.  വനിതരണയ  ഉള്ടപ്പെടുന്ന  രണനായ
ഘടത്തനില്  ഏകേകദശേയ  331  കേനികലനാമസ്പീറര്  കപപ്പെയ്  കലന്  സനാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനിയനാണയ്
പ്രധനാനമനായയ  ഉള്ടപ്പെടനിട്ടുള്ളതയ്.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിയടട  ഒന്നനായഘടയ  പൂര്ത്തസ്പീകേരനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള  തുകേ  കേനിഫ്ബനിയനില്  (2017-18)  നനിനയ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള
വനിശേദമനായ കപ്രനാജകയ് റനികപ്പെനാര്ടയ് കകേരള വനാടര് അകതനാറനിറനിയനില് നനിന്നയ് സര്ക്കനാരനിനയ്
സമര്പ്പെനിചനിരുടന്നങനിലയ  തുകേ  നനിലവനിടല  കേനിഫ്ബനി  പദ്ധതനികേളനില്  ഉള്ടപ്പെടുത്തനിയനിടനില.
പദ്ധതനി പൂര്ത്തസ്പീകേരണയ അനന്തമനായനി നസ്പീളുന്നതയ് പദ്ധതനിടചലവയ് ഗണണ്യമനായനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുയ.
ആയതനിനനാല് ടപനാതുജനങളുടട കുടനിടവള്ള പ്രശ്നയ പരനിഹെരനിക്കുന്നതനിനുയ ഗുണകഭനാക്തനാക്കള്ക്കയ്
എത്രയയകവഗയ  പ്രകയനാജനടപ്പെടുന്നതനിനുമനായനി  ഒന്നനായ  ഘടയ  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനി
നനാവശേണ്യമനായ  ബനാക്കനി  തുകേയയ  രണനായ  ഘടത്തനിടന  പ്രവര്ത്തനത്തനിനനാവശേണ്യമനായ
സയഖണ്യയയ  എത്രയയകവഗയ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കനാര്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നയ്
അഭണ്യര്തനിക്കുന.

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മനാതഡ്യു  ടനി  .    കതനാമസയ്  ):  സര്,  ബഹുമനാനടപ്പെട
അയഗത്തനിടന  മണ്ഡലമനായ  ടപരനിന്തല്മണയനിടല  തനാടഴകക്കനാടയ്-ആലനിപ്പെറമയ്  കുടനിടവള്ള
പദ്ധതനിയനില്  2013-ടല  SLSSC-യനില്  750  ലക്ഷയ  രൂപയടട  ഭരണനാനുമതനിയയ
സനാകങതനികേനാനുമതനിയയ നല്കേനി ആ ഘടകേങളുടട  95  ശേതമനാനവയ പൂര്ത്തസ്പീകേരനിച്ചു.
ശുദ്ധസ്പീകേരണശേനാല തൂത-ടവടനിച്ചുരുക്കയ് എന്ന പ്രകദശേത്തയ്  70  ടസനയ്  സലത്തനാണയ്
നനിര്മ്മനികക്കണതയ്.  അതനില്  61.5  ടസനയ് സലയ പുറകമനാക്കുയ  8.5  ടസനയ് സലയ
അബ്ദുള്  റഷസ്പീദയ്  നനാലകേത്തയ്  എന്ന  വണ്യക്തനി  സക്കൗജനണ്യമനായനി  നല്കേനിയതുമനാണയ്.
അവനിടട ടപരനിന്തല്മണ തനാലൂക്കയ് സര്കവ്വയര് അളന്നയ് തനിടടപ്പെടുത്തനി തന്ന ടസചയ്
അനുസരനിചയ്  പണനി  ആരയഭനിചതനാണയ്.  പടക്ഷ സക്കൗജനണ്യമനായനി  സലയ  തന്നയനാള്
തടന്ന അകദഹെത്തനിടന വസ്തു കേകയ്യറന്നതനായനി  പരനാതനി  നല്കേനിയതനിടനത്തുടര്ന്നയ്  മലപ്പുറയ
ജനിലനാ  സര്കവ്വ  സൂപ്രണനിടന  കനതൃതസത്തനില്  വസ്പീണയ  അവനിടട  അളടന്നടുക്കുകേയണനായനി.
കേകയ്യറനിയതനായനി പറയന്ന സലത്തനിനയ് പകേരയ സലയ ടകേനാടുക്കുന്നതയ് സയബന്ധനിചയ്
ബഹുമനാനടപ്പെട  എയ.എല്.എ.-യടട  കനതൃതസത്തനില് അസനിസ്റ്റേനയ്  കേളകറയ  തഹെസസ്പീല്ദനാരുയ
കചര്ന്നയ്  സലയ  പരനികശേനാധനിചയ്  നടപടനികേളനികലയയ്  നസ്പീങ്ങുകേയനാണയ്.  അതുസയബന്ധനിചയ്
WP(C) 87/17  എടന്നനാരു കകേസയ് കഹെകക്കനാടതനിയനില് നനിലനനില്ക്കുനണയ്.  അതയ്
തസ്പീര്പ്പെനാകുന്ന  മുറയയ്  ഒന്നനായ  ഘടയ  പൂര്ത്തനിയനാക്കനാന്  കേഴനിയന്നതനാണയ്.  രണനായ  ഘടടത്ത
സയബന്ധനിചയ്  ഇവനിടട  സൂചനിപ്പെനിച്ചു.   ഒന്നനായഘടയ  തടന്ന  NRDWP-യനിടല  SLSSC-യനില്
വചനാണയ്  എടുത്തതയ്.  NRDWP-യടട  തുകേ  ഗണണ്യമനായനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനയ്
കുറചനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  200  കകേനാടനി  രൂപ  വടര  കേനിടനിടക്കനാണനിരുന്നതയ്  50  കകേനാടനി
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രൂപയനായനി കുറഞനിരനിക്കുന.   അത്തരയ പദ്ധതനികേള് ഇനനി ഏടറടുക്കുന്നതയ് സനാഗനി
പഞനായത്തുകേളനിലയ  അകതനാടടനാപ്പെയ തടന്ന ഫ്ലൂകറഡനിടനയയ ആഴ യ്സനനികേനിടനയയ
സനാന്നനിദ്ധണ്യയ  കേടണത്തുന്ന സലങളനില് മനാത്രമനാകേണയ എന്ന നനിബന്ധന വചതു
ടകേനാണയ്  നമുക്കയ്  അതനികലയയ്  കപനാകേനാന്  കേഴനിയനമനില.  എനമനാത്രമല,  ടചയ്തുകേഴനിഞ 
230  കകേനാടനികയനാളയ  രൂപയടട  പണനികേള്ക്കയ്  കേരനാറകേനാര്ക്കയ്  കുടനിശനികേ
ടകേനാടുക്കനാനുമുണയ്.   1500  കകേനാടനി  രൂപയടട പണനികേള് ഏടറടുത്തനിരനിക്കുകേയനാണയ്.
ഒരു  നയനാകപസ  കപനാലയ  കേനിട്ടുന്നനില.  അതനിനനാല്  ഇതയ്  NRDWP-യനില്  ഏടറടുക്കുന്ന
കേനാരണ്യയ  ബുദ്ധനിമുടനാണയ്.   എന്നനാല്  രണനായഘടയ,  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഈ  വര്ഷയ
പ്രഖണ്യനാപനിചതനില്  വന്നനിടലങനില്  വരുയ  വര്ഷങളനില്  അതയ്  ഉള്ടപ്പെടുത്തനി
സമ്പൂര്ണമനാക്കുന്ന കേനാരണ്യയ ഗവണ്ടമനയ് സജസ്പീവമനായനി പരനിഗണനിക്കുന്നതനാണയ്.

(6) മനാരനികടയ ഇന്സ്റ്റേനിറഷ്യൂടനിടന പ്രവര്ത്തനയ

ശസ്പീ  .    എന്  .    വനിജയന്  പനിള്ള:  സര്,  എടന  നനികയനാജകേമണ്ഡലത്തനിടല  നസ്പീണകേര
കകേരളത്തനിടല പ്രധനാന മതണ്യബന്ധന കകേന്ദ്രവയ തുറമുഖവമനാണയ്.  ചവറ I.R.E.L-ല്
നനിനയ  കേരനിമണല്  വനികദശേകത്തയയ്  കേയറനി  അയചനിരുന്നതയ്  നസ്പീണകേര  തുറമുഖയ
വഴനിയനായനിരുന.  എന്നനാല്  I.R.E.L.  കേരനിമണല് കേയറ്റുമതനി  അവസനാനനിപ്പെനിചതനിനു
കശേഷയ ഇവനിടടത്ത കപനാര്ടയ് ഓഫസ്പീസയ് നനിര്ത്തലനാക്കനി.  കപനാര്ടനിടന ടമക്കനാനനിക്കല്
വര്കേയ് കഷനാപ്പെയ്  ഉപകയനാഗനിചയ്  2006-ടല  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ടമനയ്  അവനിടട
മനാരനികടയ  ഇന്സ്റ്റേനിറഷ്യൂടയ്  സനാപനിച്ചു.  എന്നനാല്  ഈ  ഇന്സ്റ്റേനിറഷ്യൂടനിടന  ഇകപ്പെനാഴടത്ത
പ്രവര്ത്തനയ കേനാരണ്യക്ഷമമല.  കബനാടയ്  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കുള്ള നനാലയ്  ദനിവസടത്ത കകേനാഴയ്
മനാത്രമനാണയ്  നടത്തുന്നതയ്.  പരനിശേസ്പീലനത്തനിനനാവശേണ്യമനായ  ടകേടനിടയ,  കഹെനാസ്റ്റേല്  എന്നനിവയടട
പണനി  പൂര്ത്തനിയനായനിട്ടുയ  ഇതയ്  ഫലപ്രദമനായനി  ഉപകയനാഗടപ്പെടുത്തനാന്  കേഴനിയന്നനില.
ഇന്തണ്യന്  മനാരനികടയ  യൂണനികവഴനിറനിയടട  അഫനിലനികയഷനുയ  കകേന്ദ്ര  ഫനിഷനിയഗയ്
മനനാലയത്തനിടന  അയഗസ്പീകേനാരവയ  വനാങനി  ഇവനിടട  പുതനിയ  കകേനാഴകേള് ആരയഭനിചയ്
പ്രവര്ത്തനയ വനിപുലടപ്പെടുത്തണടമന്നയ്  ഞനാന് അഭണ്യര്തനിക്കുന.  അതുകപനാടല മതനില്,  മറയ്
നനിര്മ്മനാണ പ്രവര്ത്തനങള് എന്നനിവ പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കനാനുണയ്.  അതുകൂടനി  എത്രയയ
ടപടടന്നയ് പൂര്ത്തസ്പീകേരനിചയ് ശേനാസസ്പീയമനായനി ഇതയ് പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കണടമന്നയ് അകപക്ഷനിക്കുന.

തുറമുഖവയ  മഷ്യൂസനിയവയ  പുരനാവസ്തു  സയരക്ഷണവയ  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .   രനാമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളനി): സര്, ബഹുമനാനടപ്പെട എയ.എല്.എ. എന്. വനിജയന്
പനിള്ള സബ്മനിഷനനില് ഉന്നയനിച കേനാരണ്യയ വളടര പ്രധനാനടപ്പെടതുയ പരനിഗണനയനിലനിരനി
ക്കുന്നതുമനാണയ്.  അന്തനാരനാഷ്ട്ര ചരക്കയ് നസ്പീക്കത്തനിടന 90 ശേതമനാനയ കേയ്യനാളുന്ന കേപ്പെല്
ഗതനാഗത  രയഗയ  മനികേച  കജനാലനി  സനാധണ്യതയള്ള  കമഖല  കൂടനിയനാണയ്.   ടതനാഴനിലവസരങള്
സയസനാനത്തനിനയ്  പരമനാവധനി  പ്രകയനാജനടപ്പെടുത്തുകേ  എന്ന  ലക്ഷണ്യകത്തനാടടയനാണയ്
കകേരള  മനാരനികടയ  ഇന്സ്റ്റേനിറഷ്യൂട്ടുകേള്  സനാപനിക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനനിചതയ്.  ഇതനിനനായനി  കകേരള



404 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 10, 2017

സര്ക്കനാര്  'കകേരള  മനാരനികടയ  ടസനാകസറനി'  രൂപസ്പീകേരനിക്കുകേയയ  ടസനാകസറനിയടട
കേസ്പീഴനില്  നസ്പീണകേരയനിലയ  ടകേനാടുങല്ലൂരനിലയ  ഇന്സ്റ്റേനിറഷ്യൂട്ടുകേള്  ആരയഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുകേയയ ടചയ്തു.  നസ്പീണകേരയനിടല മനാരനികടയ ഇന്സ്റ്റേനിറഷ്യൂടയ്  2010
കമയയ്  4-നനാണയ്  ആരയഭയ  കുറനിചതയ്.  ഈ  ഇന്സ്റ്റേനിറഷ്യൂടനിടന  നനിര്മ്മനാണത്തനിനനായനി
തുറമുഖ വകുപ്പെനിടന 14 ഏക്കര് സലമനാണയ് ഉപകയനാഗടപ്പെടുത്തുന്നതയ്. കലനാകേ നനിലവനാരത്തനിലയ
ഡയറകര് ജനറല് ഓഫയ് ഷനിപ്പെനിയഗനിടന മനാനദണ്ഡങള്ക്കയ് അനുസൃതമനായയ  2450
ലക്ഷയ രൂപ പ്രനാരയഭ ടചലവനിലമനാണയ് നനിര്മ്മനാണത്തനിനയ് നടപടനി സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
നസ്പീണകേരയനിടല  മനാരനികടയ  ഇന്സ്റ്റേനിറഷ്യൂടയ്  നനിര്മ്മനാണത്തനിടന  ആര്ക്കനിടടകയ്/കേണ്സള്ടനയ്
ആയനി നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതയ് അജനിത്തയ് അകസനാസനികയറയ്സയ്,  എറണനാകുളയ ആണയ്.  നനിര്മ്മനാണയ
മൂന്നയ്  ഘടങളനിലനായനി  പൂര്ത്തനിയനാക്കനാനനാണയ്  തസ്പീരുമനാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  നനിര്മ്മനാണപ്രകദശേത്തയ്
ധനാരനാളമനായനി ധനാതുമണല് നനികക്ഷപമുള്ളതനിനനാല് അവ നഷടപ്പെടുത്തനാടത ഖനനയ
ടചയ്യനാന്  സര്ക്കനാര്  അനുമതനി  നല്കേനിയതനിടന  തുടര്ന്നനാണയ്  നനിര്മ്മനാണ  പ്രവര്ത്തനയ
കവകുന്നതയ്.  നനിര്മ്മനാണ  സമയത്തുണനായ  ചനില  സനാകങതനികേ  പ്രശ്നങളുയ  നനിര്മ്മനാണയ
കവകേനാന്  കേനാരണമനായനി.  നനിര്മ്മനാണയ  ഈ  വര്ഷയ  അവസനാനകത്തനാടട  പൂര്ത്തനിയനാക്കനി
2018-19  അദ്ധണ്യയന  വര്ഷയ  മുതല്   ഡയറകര്  ജനറല്  ഓഫയ്  ഷനിപ്പെനിയഗനിടന
അയഗസ്പീകേനാരകത്തനാടടയള്ള കലനാകേ കേപ്പെല് ഗതനാഗത കമഖലയയ് ആവശേണ്യമനായ ചുവടട
കചര്ത്തനിട്ടുള്ള കകേനാഴകേള് ആരയഭനിക്കനാന് സനാധനിക്കുന്നതനാണയ്:

. Pre-Sea Course-കേളനായ  Diploma in Nautical  Science, Graduate
Marine Engineering കകേനാഴകേള്.

. Post-Sea Course-കേളനായ  Master  (Foreign going)  Master  (Near
coastal  voyage  –  NCV)  First  Mate  (FG  &  NCV)  തുടങനിയ
കകേനാഴകേള്.

. Preparatory  Course-കേളനായ  വനിവനിധ  നനിലവനാരത്തനിലള്ള  Marine
Engineer Officer (MEO) തുടങനിയ കകേനാഴകേള്.

. Security related course-കേളനായ Ship security officer, Port facility
security officer തുടങനിയ കകേനാഴകേള്.

. Basic Safety Course-കേളനായ Personal Safety, Personal Survival,
First Aid, Fire Prevention and Fighting തുടങനിയ കകേനാഴകേള്.

നനിലവനില്  നസ്പീണകേര  മനാരനികടയ  ഇന്സ്റ്റേനിറഷ്യൂടയ്  തുറമുഖ  വകുപ്പെനിടന  നസ്പീണകേരയനിടല
വര്ക്കയ്കഷനാപ്പെനിലനാണയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.  അവനിടട  121  ബനാച്ചുകേളനിലനായനി  10,116
കപര്ക്കയ്  Boat crew training-ലയ  First class masters and engineers  പഞദനിന
പരനിശേസ്പീലന പരനിപനാടനി വഴനി 72 കപര്ക്കുയ boat owners പരനിശേസ്പീലന പരനിപനാടനി വഴനി
90 കപര്ക്കുയ വനിജയകേരമനായനി പരനിശേസ്പീലനയ നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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(7)  ഇന്ഷസറന്സയ് വകുപ്പെനിടന പ്രവര്ത്തനയ

ശസ്പീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹെനിമനാന്: സര്, 1936-ല്  തനിരുവനിതനായകൂര് രനാജഭരണകേനാലത്തയ്
തുടങനിയതനാണയ്  സയസനാന ഇന്ഷസറന്സയ് വകുപ്പെയ്.  ഇത്രയയ പഴക്കമുള്ള വകുപ്പെനിടന
ഇന്നടത്ത അവസ വളടര പരനിതനാപകേരമനാണയ്. കേഴനിഞ ഇടതുപക്ഷ സര്ക്കനാരനിടന
കേനാലത്തയ്  ഈ  വകുപ്പെനിടന  സയരക്ഷനിക്കനാന്  കേമഷ്യൂടകറകസഷനടക്കയ  നനിരവധനി
നടപടനികേള്  ധനകേനാരണ്യ  വകുപ്പുമനനി  കകേടക്കനാണ.  എന്നനാല്  കേഴനിഞ  അഞയ്
വര്ഷയ ഇവയനില് കേനാരണ്യമനായ പുകരനാഗതനിടയനാനമുണനായനിടനില. കേമഷ്യൂടകറകസഷടന
നടപടനികേള്  ശേരനിയനായ  ദനിശേയനില്  എത്തനിയനിടനില.  വകുപ്പുവഴനി  സയസനാന  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കയ്
നടപ്പെനാക്കനിവരുന്ന  SLI,  GIS,  GPAIS  പദ്ധതനികേളനാണുള്ളതയ്.  കൂടനാടത  സര്ക്കനാര്
ടപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങളുടട ജനറല് ഇന്ഷസറന്സുയ നടപ്പെനാക്കുനണയ്.  5000
കകേനാടനി രൂപയടട ഫണയ് ബനാലന്സനാണയ് വകുപ്പെനിനുള്ളതയ്. കൂടനാടത ലനാഭവനിഹെനിതമനായനി
10  കകേനാടനി രൂപയയ നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നനാല് കൃതണ്യമനായ കസവനങള് നല്കേനാന്
വകുപ്പെനിനയ് കേഴനിയന്നനില.  ഓകരനാ ജനിലയനിലയ പതനിനനായനിരയ മുതല് ഇരുപതനിനനായനിരയ
വടര  കപനാളനിസനികേള്  ഇനനിയയ  നല്കേനാന്  ബനാക്കനിയണയ്.  ടക്ലെയനിയ  തസ്പീര്പ്പെനാക്കനാനുയ
കേനാലതനാമസയ കനരനിടുന. ജസ്പീവനക്കനാരുടട കുറവയ കേമഷ്യൂടടടറകസഷനനിടല അപനാകേതയമനാണയ്
ഇതനിനയ് കേനാരണയ. വര്ക്കയ് അകറഞ്ചുടമനയ് വഴനി ജസ്പീവനക്കനാടര ഡയറകകററനില് നനിനയ
വനിനണ്യസനിചനിട്ടുടണങനിലയ അതയ് അശേനാസസ്പീയമനായ രസ്പീതനിയനിലനാണയ്.  തനിരുവനന്തപുരയ
ജനിലനാ  ഓഫസ്പീസനില് നനിയമനിച  ജസ്പീവനക്കനാരുടട  മൂന്നനിടലനാന്നയ്  ജസ്പീവനക്കനാടരകപ്പെനാലയ
മറയ്  ജനിലകേളനില്  നനിയമനിചനിടനില.   ഇത്രയയ  ഫണയ്  ബനാലന്സുള്ള  ഒരു  വകുപ്പെനിനയ്
ജനിലയനില് ഒരു വനാഹെനയ കപനാലയ  ഇതുവടര അനുവദനിചനിടനില.  കകേനാ-ഇന്ഷസറന്സയ്
വഴനി  ടപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങളുടട  ജനറല്  ഇന്ഷസറന്സയ്  ഇടപനാടുകേള്
നടത്തുനടണങനിലയ  അതനിനയ്  വണ്യക്തമനായ  സജസ്പീകേരണങടളനാനമനില.  കേഴനിഞ
ഇടതുപക്ഷ സര്ക്കനാരനിടന കേനാലത്തയ് നനികയനാഗനിച സനി.എയ.ഡനി. വനിശേദമനായ റനികപ്പെനാര്ടയ്
സമര്പ്പെനിചനിരുടന്നങനിലയ  ആ  റനികപ്പെനാര്ടനികനല്  നടപടനികേടളനാനയ  സസസ്പീകേരനിചനിടനില.
സയസനാന  സര്ക്കനാര്  വഴനി  നടപ്പെനിലനാക്കുന്ന  എലനാ  ഇന്ഷസറന്സയ്  പദ്ധതനികേളുയ
സര്ക്കനാര്  ജസ്പീവനക്കനാരുടടയയ  ടപന്ഷന്കേനാരുടടയയ  ആകരനാഗണ്യ  ഇന്ഷസറന്സയ്
പദ്ധതനി അടക്കയ നടപ്പെനിലനാക്കനാന്  സയസനാന ഇന്ഷസറന്സയ്  വകുപ്പെനിടന പരണ്യനാപമനാക്കനാന്
നടപടനിയണനാകേണയ.  അകതനാടടനാപ്പെയ  പ്രവനാസനികേള്ക്കയ്  മനാത്രമനായനി  ഇന്ഷസറന്സയ്
പദ്ധതനി  നടപ്പെനിലനാക്കുകേയനാടണങനില്  അതനിടന  ചുമതലകൂടനി  കകേരള  സയസനാന
ഇന്ഷസറന്സയ്  വകുപ്പെനിനയ്  നല്കേനാവന്നതനാണയ്.  ആയതനിനനാല്  ഇക്കൗ  വകുപ്പെനിടന
പ്രവര്ത്തനങള്  സുഗമമനാക്കനാന്  ബഹുമനാനടപ്പെട  ധനകേനാരണ്യ  വകുപ്പുമനനി  മുമയ്
തുടങനി വച പദ്ധതനികേള് തുടര്ന്നയ് കപനാകേണടമനയ വകുപ്പെനിടന സയരക്ഷനിക്കനാനുള്ള
നടപടനി സര്ക്കനാരനിടന ഭനാഗത്തുനനിന്നയ് ഉണനാകേണടമനയ അഭണ്യര്തനിക്കുന.
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ധനകേനാരണ്യവയ കേയറയ വകുപ്പുമനനി (കഡനാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതനാമസയ് ടഎസകേയ്): സര്,
ബഹുമനാനടപ്പെട  അയഗയ  പറഞതുകപനാടല  പബനികേയ്  അക്കക്കൗണനികലയയ്  ധനസമനാഹെരണയ
നടത്തുന്നതനിനയ് സയസനാന ഇന്ഷസറന്സയ് വകുപ്പെനിനയ് ഇന്നകത്തക്കനാള് വലനിയ  പങയ്
വഹെനിക്കനാന് കേഴനിയയ. 2015-16-ടല ഫണയ് ബനാലന്സയ്  4,527  കകേനാടനി രൂപയനാണയ്.
ഇതയ് ഇനനിയയ ഗണണ്യമനായനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ് ലക്ഷണ്യമനിട്ടുടകേനാണള്ള പ്രവര്ത്തനങള്
നടത്തുന്നതനാണയ്.  2011-ല്  സനി.എയ.ഡനി.  നടത്തനിയ  പഠനത്തനിടന  അടനിസനാനത്തനില്
കേമഷ്യൂടടടറകസഷന്  നടത്തനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനടമടുത്തു.  അങയ്  പറഞതുകപനാടല
ഇകപ്പെനാള് കേമഷ്യൂടടടറകസഷനനില് പ്രശ്നങളുടണങനില് അതയ് പരനികശേനാധനിചയ് തനിരുത്തുന്നതനിനുയ
കസനാഫയ് ടവയര് കൂടുതല്  ടമചടപ്പെടുത്തുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതനാണയ്.
കേമഷ്യൂടടടറകസഷനുകശേഷയ  ജസ്പീവനക്കനാരുടട  ആവശേണ്യങടളക്കുറനിചയ്  പഠനയ  നടത്തനാടമന്നയ്
തസ്പീരുമനാനനിചനിടനാണയ് പുതനിയ ആളുകേടളടയനാനയ നനിയമനിക്കനാതനിരുന്നതയ്. ഇകപ്പെനാള് ഒരു
മനാനസല്  തയ്യനാറനാക്കുന്നതനിനുയ  സര്ക്കനാരനിടന  വരുമനാനത്തനില്  വര്ദ്ധനവണനാക്കുന്ന
തരത്തനില്  വകുപ്പെനിടന  പദ്ധതനികേള്  മറയ്  കമഖലകേളനികലയയ്  വണ്യനാപനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്  സയബന്ധനിചയ്
നനിര്കദശേങള് നല്കുന്നതനിനുമനായനി ഒരു ഇന്ഷസറന്സയ് കേണ്സള്ടനനിടന കസവനയ
ഉപകയനാഗടപ്പെടുത്തനാന്  സര്ക്കനാര്  ഉത്തരവയ്  പ്രകേനാരയ  തസ്പീരുമനാനനിചനിട്ടുണയ്.  ബഹുമനാനടപ്പെട
ടമമര് പറഞതുകപനാടല സര്ക്കനാരനിടന കേസ്പീഴനിലള്ള  പല ധനകേനാരണ്യ സനാപനങളുയ
വനിഭവസമനാഹെരണയ  ലക്ഷണ്യമനിട്ടുടകേനാണയ്  പ്രവര്ത്തനയ  ടമചടപ്പെടുത്തനിടക്കനാണനിരനി
ക്കുകേയനാണയ്.  ആ  രസ്പീതനിയനില്  സമൂലമനായനി  ഇന്ഷസറന്സയ്  വകുപ്പെനിടന  പുനദുഃസയഘ
ടനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കനാര് മുന്കേടയ്യടുക്കുന്നതനാണയ്.

(8)  മനാകവലനിക്കര ജനിലനാ ആശുപത്രനിയനില് തസ്തനികേ സൃഷനിക്കല് 

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാകജഷയ്:  സര്,  മനാകവലനിക്കര ജനിലനാ ആശുപത്രനിയനില് കഡനാകര്മനാരുടടയയ
സ്റ്റേനാഫനിടനയയ കൂടുതല് തസ്തനികേകേള് സൃഷനിക്കനാനനാവശേണ്യമനായ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നനാണയ്
സബ്മനിഷനനിലൂടട ആവശേണ്യടപ്പെടുന്നതയ്.   മനാകവലനിക്കര തനാലൂക്കയ് ആശുപത്രനി ജനിലനാ
ആശുപത്രനിയടട നനിലവനാരത്തനികലയയ് മനാറനിയനിടയ് 6 വര്ഷയ പനിന്നനിടുകേയനാണയ്. എന്നനാല്
തനാലൂക്കയ് ആശുപത്രനിയടട കപരനില് മനാറമുണനായനി എന്നതനിനപ്പുറത്തയ് ജനിലനാ ആശുപത്രനിയടട
നനിലവനാരത്തനില്  കഡനാകര്മനാരുടടയയ  സ്റ്റേനാഫനിടനയയ  എണയ  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കനാനനാവശേണ്യമനായ
നടപടനി  സസസ്പീകേരനിചനിടനില. കേഴനിഞ ബഡ്ജറനില് മനാകവലനിക്കര ജനിലനാ ആശുപത്രനിടയ
കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉള്ടപ്പെടുത്തനി  പ്രകതണ്യകേ  പരനിഗണന  ടകേനാടുക്കുന്ന  ചുരുക്കയ  ചനില
ആശുപത്രനികേളനില് ഒന്നനായനി  പ്രഖണ്യനാപനിചതയ് സകന്തനാഷകേരമനാണയ്. അവനിടട ഭക്കൗതനികേ
സനാഹെചരണ്യങള്  ഒരുക്കുന്നതനില്  വലനിയ  നനിലയനില്  പ്രവര്ത്തനങള്  നടക്കുനടണങനില്
കൂടനിയയ  കഡനാകര്മനാരുടടയയ  സ്റ്റേനാഫനിടനയയ  എണത്തനില്  ജനിലനാ  ആശുപത്രനി
നനിലവനാരത്തനികലയ്ക്കുള്ള  തസ്തനികേകേള്  സൃഷനിക്കനാന്  ഇതുവടര  കേഴനിഞനിടനില.  മനാത്രവമല
മുമണനായനിരുന്ന തനാലൂക്കയ് ആശുപത്രനിയടട നനിലവനാരത്തനിലള്ള കഡനാകര്മനാരുടടയയ
സ്റ്റേനാഫനിടനയയ എണവയ ഇകപ്പെനാള് നനിലവനിലനില.  തനാലൂക്കയ് ആശുപത്രനി നനിലവനാരത്തനില്  31



സബ്മനിഷന് 407

കഡനാകര്മനാര്  കവണ  സനാനത്തയ്  9  കഡനാകര്മനാരുടട  കുറവണയ്.  അതുകപനാടല
സ്റ്റേനാഫനില്  19  ആളുകേളുടട കുറവനാണുള്ളതയ്.  ഇതയ്  പരനിഹെരനിക്കുന്നകതനാടടനാപ്പെയ ജനിലനാ
ആശുപത്രനിയനായനി  മനാറകമനാഴുള്ള  കഡനാകര്മനാരുടടയയ  സ്റ്റേനാഫനിടനയയ  എണയ
സൃഷനിക്കനാനനാവശേണ്യമനായ നടപടനികൂടനി സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരനിക്കണയ. കഡനാകര്മനാരുടടയയ
സ്റ്റേനാഫനിടനയയ എണയ കുറഞതനിടന ഭനാഗമനായനി ഒ.പനി.-യനില് കരനാഗനികേളുടണങനിലയ
ടഎ.പനി.-യനില് കരനാഗനികേളുടട വലനിയ കുറവനാണയ്  അനുഭവടപ്പെടുന്നതയ്.  ഇതയ് ആ പ്രകദശേടത്ത
സനാധനാരണക്കനാരനായ കരനാഗനികേടള സയബന്ധനിചയ് വലനിയ ബുദ്ധനിമുട്ടുണനാക്കുന്ന കേനാരണ്യമനാണയ്. ഇക്കൗ
പ്രശ്നത്തനിനയ് സര്ക്കനാര് അടനിയന്തരമനായനി പരനിഹെനാരമുണനാക്കണടമന്നയ്  ആവശേണ്യടപ്പെടുകേയനാണയ്.

ആകരനാഗണ്യവയ സനാമൂഹെണ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി ടകേ  .    ടകേ  .    ടടശേലജ
ടസ്പീചര്):  സര്,  മനാകവലനിക്കര  ജനിലനാ  ആശുപത്രനിയനില്  അനുവദനിക്കടപ്പെടനിട്ടുള്ള  കേനിടക്കകേളുടട
എണയ  347  ആണയ്.  പ്രതനിദനിനമുള്ള  ഒ.പനി.  1000-വയ  ടഎ.പനി.100-ഉയ  ആണയ്.
ജനറല് ടമഡനിസനിന്,  പസ്പീഡനിയനാടനികയ്,  സര്ജറനി,  ടടഗനകേയ്,  ഓര്കത്തനാ,  ഇ.എന്.ടനി,
കനത്രകരനാഗയ,  ടടസകേണ്യനാടനി,  അനകസ്തഷണ്യ,  ടഡനല്, തസക്കയ്,  അതണ്യനാഹെനിതയ എന്നസ്പീ
വനിഭനാഗങള്  അവനിടട  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണയ്.  24  മണനിക്കൂറയ  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
അതണ്യനാഹെനിത വനിഭനാഗയ,  ലകബനാറടറനി,  ടഎ.സനി.റനി.സനി.  ലനാബയ്,  ഫനാര്മസനി,  എകയ്കറ,
ഇ.സനി.ജനി.  മുതലനായ കസവനങളുയ ഇക്കൗ ആശുപത്രനിയനില് ലഭണ്യമനാണയ്.  മനാകവലനിക്കര
തനാലൂക്കനാശുപത്രനി ജനിലനാ ആശുപത്രനിയനായനി ഉയര്ത്തനിയതനിനുകശേഷയ തനാടഴപ്പെറയന്ന
തസ്തനികേകേളനാണയ്  സൃഷനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ടഡനല്  ടമക്കനാനനിക്കയ്-  1,  സ്റ്റേനാഫയ്  നഴയ്-2,  അസനിസ്റ്റേനയ്
സര്ജന്-4,  സ്റ്റേനാഫയ് നഴയ്-10,  ഫനാര്മസനിസ്റ്റേയ് കഗഡയ്  II-1,  ടഡനല് സര്ജന്-1,  ലനാബയ്
ടടകസ്പീഷണ്യന് -1. എന്നനാല്  ആര്ദയ പദ്ധതനിയടട ഭനാഗമനായനി തനാലൂക്കയ്, ജനിലനാ ആശുപത്രനികേളനില്
ടസഷണ്യനാലനിറനി  സക്കൗകേരണ്യങള് വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്ന പടനികേയനില് മനാകവലനിക്കര തനാലൂക്കയ്
ആശുപത്രനിടയ ഉള്ടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 2017-18  ബഡ്ജറയ് പ്രസയഗത്തനില് കഡനാകര്
മനാരുകടതടക്കയ 5257  തസ്തനികേകേള്  മൂന്നയ്  വര്ഷയടകേനാണയ്  ആകരനാഗണ്യ  വകുപ്പെനില്
സൃഷനിക്കുടമന്നയ്  പ്രഖണ്യനാപനിചനിട്ടുണയ്.  അതനില്  ഇക്കൗ  തസ്തനികേകേളുയ  ഉള്ടപ്പെടുയ.  ജനിലനാ
ആശുപത്രനികേടള  സൂപ്പെര്  ടസഷണ്യനാലനിറനിയനാക്കനി  മനാറനാന്  ആവശേണ്യമനായ  തസ്തനികേകേള്
സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രെമങള് നടനവരനികേയനാണയ്.  ഫയല് മൂവയ് ടചയ്തനിട്ടുണയ്.
ഇതനില്  മനാകവലനിക്കര  തനാലൂക്കനാശുപത്രനിടയയയ  ഉള്ടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  തസ്തനികേ
ലഭണ്യമനാകുന്നമുറയയ്  മനാകവലനിക്കര  തനാലൂക്കനാശുപത്രനിക്കയ്  ലഭണ്യമനാകുയ.  മനാത്രമല,  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉള്ടപ്പെടുത്തനി  നനിര്മ്മനാണ  പ്രവര്ത്തനങള്ക്കനാവശേണ്യമനായനി  പണയ  നല്കുന്ന   മുന്ഗണനനാ
പടനികേയനിലയ  മനാകവലനിക്കര  ജനിലനാ  ആശുപത്രനി  ഉള്ടപ്പെടനിട്ടുണയ്.   ഇതനിനുള്ള  മനാസ്റ്റേര്  പനാന്
അടനിയന്തരമനായനി  തയ്യനാറനാക്കണയ.  ഞനാന്  ഇന്നടല  പ്രസയഗത്തനില്  പറഞതു
കപനാടല, മനാസ്റ്റേര് പനാന് തയ്യനാറനാക്കനി അടനിയന്തരമനായനി സമര്പ്പെനിചവര്ടക്കലനായ പണയ
കേനിടനിയനിട്ടുണയ്.  അതുടകേനാണയ് ഇക്കൗ ലനിസ്റ്റേനിലള്ള മനാകവലനിക്കര ജനിലനാ ആശുപത്രനിയടട
മനാസ്റ്റേര് പനാന് അടനിയന്തരമനായനി  തയ്യനാറനാക്കനി സമര്പ്പെനിക്കണയ.  കപനാസ്റ്റേയ്  ക്രെനികയഷന്
നടക്കുന്ന മുറയയ് മനാകവലനിക്കര ആശുപത്രനിക്കുയ തസ്തനികേകേള് ലഭണ്യമനാകുന്നതനാണയ്.
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(9)  തൃശ്ശൂര് ഗവണ്ടമനയ് ടമഡനിക്കല് കകേനാകളജനിടല ലനാബയ്, ഡയനാലനിസനിസയ്
യൂണനിറ്റുകേള്

ശസ്പീ  .    അനനില്  അക്കര:  സര്,  പനാലക്കനാടയ്,  മലപ്പുറയ,  തൃശ്ശൂര്  ജനിലകേളനിടല
പനാവടപ്പെടവരുയ അലനാത്തവരുമനായ നനിരവധനി കരനാഗനികേള് വരുന്ന  ആശുപത്രനിയനാണയ്
തൃശ്ശൂര് ടമഡനിക്കല് കകേനാകളജയ്.  അവനിടടത്ത കഡനാകര്മനാരുയ മറയ്  സ്റ്റേനാഫുകേളുയ മനികേച
നനിലവനാരയ  പുലര്ത്തുന്നവരനാടണങനിലയ  ലനാബയ്  മുതല്  ലനിഫയ്  വടര  ശേരനിയനായ
രസ്പീതനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില എനള്ളതനാണയ്  പ്രധനാനടപ്പെട പ്രശ്നയ.  മനനിമനാരുയ
ജഡ്ജനിമനാരുയ  ഉള്ടപ്പെടടയള്ള  ആളുകേള്  ലനിഫനില്  കുടുങ്ങുന്ന  സനാഹെചരണ്യവമുണയ്.
എടന്തങനിലയ  അസുഖയ  വന്നനാല്  ഞനാന്  സനിരമനായനി  കപനാകുന്ന  ആശുപത്രനി
കൂടനിയനാണനിതയ്. ആഴ്ചയനില്  ഒരനിക്കല്  ഞനാന്  അവനിടട  സനര്ശേനയ  നടത്തനാറമുണയ്.
ഒരനിക്കല് അസുഖബനാധനിതനനായനി എടന്ന അവനിടട പ്രകവശേനിപ്പെനിച സമയത്തയ് ടഎ.സനി.യ.-വനില്
മഞപ്പെനിത്തയ/എലനിപ്പെനനിയമനായനി വന്ന കഗനാപനി എന്ന  കരനാഗനിയണനായനിരുന.  ആ
വണ്യക്തനി വളടര ഉഷനാറനായനിരുനടവങനിലയ പനികറ ദനിവസയ ടപടടന്നയ്  മരനിക്കുകേയനാണുണനായതയ്.
എലനിപ്പെനനിയമനായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  എടുത്ത  ടടസ്റ്റേനില്   ലനാബയ്  ശേരനിയനായ  രസ്പീതനിയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കനാത്തതുടകേനാണയ്  അസുഖയ   കൃതണ്യമനായനി  കേണപനിടനിക്കനാന്  കേഴനിഞനില.
രണയ് ദനിവസയ കേഴനിഞകപ്പെനാള് യദുകൃഷ്ണന്  എന്ന കുടനിയയ മരനിക്കുകേയണനായനി. മനികേച
രസ്പീതനിയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ജസ്പീവനക്കനാരുണനായനിട്ടുയ ലനാബയ് ഉള്ടപ്പെടടയള്ള സയവനിധനാനങള്
കേനാരണ്യക്ഷമമനായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കനാത്തതുടകേനാണനാണയ്  ഇങടന  സയഭവനിക്കുന്നതയ്.  അവനിടട
ശേരനിയനായ  രസ്പീതനിയനില്  ടമയനിനനന്സയ്  നടത്തനാന്  കേഴനിയന്നനില.  ആനസല്  ടമയനിനനന്സയ്
നടത്തനാന്  ഏല്പ്പെനിചനിട്ടുള്ള  സനാപനങള്ക്കയ്  ഫണയ്  ടകേനാടുക്കനാത്തതുമൂലമുള്ള  പ്രശ്നമനാണയ്
നനിലനനില്ക്കുന്നതയ്.  അതുടകേനാണയ് അവനിടട ലനാബയ്  ഉള്ടപ്പെടടയള്ള ഉപകേരണങള്
പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ്  പ്രകതണ്യകേമനായ  റനികവനാള്വനിയഗയ്  ഫണയ്  കേടണത്തനാന്  സര്ക്കനാര്
മുന്കേടയ്യടുക്കുകമനാ?  അടലങനില് ടപനാതുജനങളുമനായനി ബന്ധടപ്പെടയ് അങടനടയനാരു
ഫണയ്  സയഘടനിപ്പെനിചനാല്  സസസ്പീകേരനിക്കനാന്  ഗവണ്ടമനനിനയ്  കേഴനിയകമനാ?  തൃശ്ശൂര്  ടമഡനിക്കല്
കകേനാകളജനിടന  അവശേണ്യ  സര്വ്വസ്പീസയ്  എന്ന  രസ്പീതനിയനില്  കേണക്കനാക്കനി  ലനാബയ്  ഉള്ടപ്പെടടയള്ള
സക്കൗകേരണ്യങള് ഏര്ടപ്പെടുത്തനി പ്രവര്ത്തനസജമനാക്കനാ ന് നടപടനിയണനാകേണയ.  ഡയനാലനിസനിസയ്
കേനിറയ് തടന്ന നനിരവധനി തവണ ഉപകയനാഗനിക്കുകേയനാണയ്. ബസ്പീചനിയഗയ് പക്കൗഡര്, സനിടനികേയ്
ആസനിഡയ് എന്നനിവ ഉപകയനാഗനിചയ് കേഴുകേനി വസ്പീണയ ഉപകയനാഗനിക്കുന്നതയ്  ഗുരുതരമനായ
പ്രതണ്യനാഘനാതത്തനികലയയ്  കപനാകുടമനള്ളതുടകേനാണയ്  അടനിയന്തര ശദ്ധ ഗവണ്ടമനയ്
ഇക്കൗ വനിഷയത്തനില് എടുക്കണയ.

[അദ്ധണ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്]

ആകരനാഗണ്യവയ സനാമൂഹെണ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി ടകേ  .    ടകേ  .    കശേലജ
ടസ്പീചര്):  സര്,  തൃശ്ശൂര് ടമഡനിക്കല് കകേനാകളജയ്  നമ്മുടട സയസനാനടത്ത ഏറവയ നല
ടമ ഡനിക്കല് കകേനാകളജുകേളനില് ഒന്നനാണയ്. അവനിടട ഏറവയ നല റനിസള്ടടനാടക്കയനാണയ്
ഉണനായനിരനിക്കുന്നതയ്.  ബഹുമനാനടപ്പെട എയ.എല്.എ. പറഞതുകപനാടല അവനിടട നല
കഡനാകര്മനാരുമുണയ്.  തൃശ്ശൂര്  ടമഡനിക്കല്  കകേനാകളജനിടല  ലനാബുകേളനില് എലനാ  ടടസ്റ്റുയ
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ലഭണ്യമനാണയ്. ഡയനാലനിസനിസയ് കവണനിവരുന്ന കരനാഗനികേള്ക്കുയ എലനിപ്പെനനി, മഞപ്പെനിത്തയ
തുടങനിയ  കരനാഗങള്  പനിടനിടപടയ്  വരുന്നവര്ക്കുയ  ഗവണ്ടമനയ്  ടമഡനിക്കല്  കകേനാകളജനിടല
ലനാബനില്നനിനയ  എലനാ  ടടസ്റ്റുകേളുയ  നടത്തുനണയ്.  ഇകപ്പെനാള്  എലനാ  ലനാബുകേളുയ
പ്രവര്ത്തനസജവയ  ഉപകേരണങടളലനായ  കേനാരണ്യക്ഷമമനായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനമുണയ്.
കേനിഡ്നനി സയബന്ധമനായ  അസുഖമുള്ള കരനാഗനികേള് വരുകമനാള് ഡയനാലനിസനിസയ് കേനിറയ്
വസ്പീണയ  ഉപകയനാഗനിക്കുന്നതയ്  സനാര്വ്വത്രനികേമനായ  ഒരു  നടപടനിക്രെമമനാണയ്.  അതയ്
ഒരനാള്ക്കയ് ഉപകയനാഗനിചകശേഷയ ഉകപക്ഷനിക്കുകേയല ടചയ്യുന്നതയ്.  അതയ് ടസ്റ്റേറനികലസയ്
ടചയ്തയ്  വസ്പീണയ  ഉപകയനാഗനിക്കുകേ  എനള്ളതയ്  സനാധനാരണയനായനി  ടചയ്യുന്ന  നടപടനി
ക്രെമമനാണയ്.  അങടന ടസ്റ്റേറനികലസയ് ടചയ്തയ്  രണനാമതുയ ഉപകയനാഗനിക്കുന്നതുടകേനാണയ്
കവടറ അപകേടടമനാനമുണനായനിടനില.  എലനാ സുരക്ഷനാക്രെമങളുയ പനാലനിചനാണയ്  ഇതയ്
ടചയ്യുന്നതയ്. കസനാഡനിയയ, ടപനാടനാസണ്യയ, ക്രെനിയനാറനിന് എന്നനിവയടട അളവയ് പരനികശേനാധനിക്കനാനുള്ള
ടടസ്റ്റുകേള്  ഈ ലനാബനില് ടചയ്യുനണയ്.  രക്തത്തനിടല പഞസനാരയടട അളവയ് അറനിയന്നതനിനുള്ള
ഗ്ലൂകക്കനാമസ്പീറര്  ലനാബനില്  ഉപകയനാഗനിക്കുനണയ്.  ഓകടനാ  അനകലസര്  ഗവണ്ടമനയ്
ടമഡനിക്കല്  കകേനാകളജനിടല  ലനാബനില്  ലഭണ്യമനാണയ്.  24  മണനിക്കൂറയ  ഡയനാലനിസനിസയ്
ലഭണ്യമനാണയ്.  പ്രതനിദനിനയ  മൂന്നയ്  ഷനിഫ്റ്റുകേളനിലനായനി  ഏകേകദശേയ  40  ഡയനാലനിസനിസയ്   ഇകപ്പെനാള്
അവനിടട ടചയ്യുനണയ്.  365 ദനിവസവയ 24 മണനിക്കൂറയ എമര്ജന്സനി ഡയനാലനിസനിസയ്
ടചയ്യുനണയ്.

2017  ഏപ്രനില്  29-നുയ കമയയ്  6-നുയ യഥനാക്രെമയ മരണടപ്പെട തനാഴത്തയ് കഗനാപനിയടടയയ
യദുകൃഷ്ണകനയയ മരണയ ഡയനാലനിസനിസയ് യൂണനിറനിടനയയ ലനാബനിടനയയ പ്രവര്ത്തനരനാഹെനിതണ്യയ
ടകേനാണല സയഭവനിചതയ്.  തനാഴത്തയ് കഗനാപനിയടട മരണയ  Hepatorenal dysfunction
മൂലമനാണയ്.  ഇകദഹെടത്ത  അവനിടട  അഞ്ചുതവണ   ഡയനാലനിസനിസനിനയ്  വനികധയമനാക്കനിയനിരുന.
എലനിപ്പെനനിമൂലമുള്ള കേരള് സ്തയഭനയ,  Multiple  Organ  Dysfunction  Syndrome,
കഷനാക്കയ്, വൃക്ക സ്തയഭനയ തുടങനിയവ കേനാരണമനായനിട്ടുണയ്.  പരമനാവധനി ശമനിചതനാണയ്.
പകക്ഷ അതയ് റനിക്കവര് ടചയ്യനാന് അകദഹെത്തനിനയ് കേഴനിഞനിടനില.  യദുകൃഷ്ണടന മരണ
കേനാരണയ  Multiple  Organ  Dysfunction  Syndrome  ആണയ്.  ഇകദഹെത്തനിനയ്  കേനാരണ്യമനായ
വൃക്ക  സ്തയഭനമുണനായനിരുന്നനില.  ഡയനാലനിസനിസനിടന  കുഴപ്പെയടകേനാണല,  കേരളനിടന
പ്രവര്ത്തനക്കുറവയ്,  കഷനാക്കയ്  മുതലനായവ  ടകേനാണനാണയ്  അകദഹെയ  മരണടപ്പെടതയ്.
ഡയനാലനിസനിസയ്  യൂണനിറനികനകയനാ  ലനാബനിടനകയനാ  കേനാരണ്യക്ഷമത  കുറഞതുടകേനാണയ്
മരണയ  സയഭവനിചനിടനില.  ഇത്തരയ  കേനാരണ്യങള്  വളടര  സൂക്ഷ്മമനായനിത്തടന്ന  കകേകേനാരണ്യയ
ടചയ്യണയ.  സര്ക്കനാര്  കകേനാകളജുകേടളയയ  സനാപനങടളയയ  അപകേസ്പീര്ത്തനിടപ്പെടുത്തുന്നതനിനയ്
ഇത്തരത്തനിലള്ള  പ്രചരണങള് കേനാരണമനാകുനണയ്.  കുറയ സയഭവനിചനാല് അതയ് പറയണയ,
പറയടണന്നയ്  ഞനാന്  പറയന്നനില.  ഇങടന  എകനാജകററയ്  ടചയ്തയ്  പറയകമനാള്  സര്ക്കനാര്
സനാപനങളനിലനാടകേ എകന്തനാ അപകേടയ സയഭവനിക്കുകേയനാടണന്നനാണയ് കേരുതുന്നതയ്.
സസകേനാരണ്യ കകേനാര്പ്പെകററയ് കലനാബനികേളുടട തനാല്പരണ്യയകൂടനി ഇതനിടന പനിറകേനിലണയ്.  എന്നനാല് നനായ
ശദ്ധനികക്കണ  വനിഷയങള്  കൃതണ്യമനായനി  ശദ്ധനിക്കണയ.  ബഹുമനാനടപ്പെട  ടമമര്
പറഞതുകപനാടല ഉപകേരണങള് കകേടനായനി കേനിടക്കുകേ,  ലനിഫയ്  കകേടനായനി കേനിടക്കുകേ
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തുടങനിയ കപനാരനായ്മകേള്  തൃശ്ശൂര്  ടമഡനിക്കല്  കകേനാകളജനിലണയ്.  ഇതയ്  സര്വ്വസനാധനാരണമനായനി
ടമഡനിക്കല് കകേനാകളജുകേളനില് കേണവരുന്നതനാണയ്.  അതയ് പരനിഹെരനിക്കനാനനാണയ് ഇകപ്പെനാള് ഒരു
കേമനനിയമനായനി  പ്രകതണ്യകേ കേരനാറണനാക്കനി ഇടതലനായ നന്നനാക്കുന്നതനിനുള്ള പരനിശമയ
ഗവണ്ടമനയ്  തുടങനിയതയ്.  അതനില്  നല  മനാറമുണനായനി.  ബഹുമനാനടപ്പെട  ടമമര്
പറഞതുകപനാടല  ടസനര് ഓഫയ് എകലന്സയ് ആക്കുന്നതനിടന ഭനാഗമനായനി  അവനിടട
ദ്രുതഗതനിയനില്  പ്രവര്ത്തനയ  നടത്തുകേയനാണയ്.  അവനിടടത്ത  എയ.എല്.എ.  എന്ന
നനിലയനില്  ഈ  പ്രവൃത്തനികേടളനാടക്ക  സസ്പീഡനാക്കുന്നതനിനയ്  തനാങള്  ഗക്കൗരവമനായനി
ശദ്ധനിക്കണയ. 41  കകേനാടനി രൂപയടട അക്കനാഡമനികേയ് കബനാക്കയ്, 16  കകേനാടനി രൂപയടട
പനി.ജനി.  കഹെനാസ്റ്റേല്,  4.5  കകേനാടനി  രൂപയടട  കപ  വനാര്ഡയ്,  4.5  കകേനാടനി  രൂപയടട
സസസ്പീകവജയ് ടസ്പീറയ്ടമനയ്  പനാനയ്,  2.5  കകേനാടനി രൂപയടട ലക്ചറര് ഹെനാള് എന്നനിവയടട
പ്രവര്ത്തനയ, ഒരു കകേനാടനി രൂപയടട ഗസ്റ്റേയ് ഹെക്കൗസയ് ഏകേകദശേയ പൂര്ത്തനിയനാകുന, കഡ
ടകേയര്,  കേസ്പീകമനാ ടസനറനിനയ് ഒരു കകേനാടനി രൂപ എയ.  പനി.  ഫണയ ഒരു കകേനാടനി രൂപ
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനയ് ഫണമനാണയ്.  അതനിടന പ്രവര്ത്തനയ നടക്കുന. ടജറനിയനാടനികേയ്
ടകേയര് റനിസര്ചയ്  ടസനറനിടന  പണനി  നടക്കുകേയനാണയ്.  അതയ്  തസരനിതടപ്പെടുത്തനാന്
എയ.എല്.എ.  ഇടടപടയ്  പരനിശമനിക്കണയ.  9.9  കകേനാടനി  രൂപയടട  കറനാഡുകേളുടട  വര്ക്കുണയ്.
കേനാത്തയ്  ലനാബയ്,   linear  accelerator  (LINAC)  എന്നനിവ  സനാപനികക്കണതുണയ്.
ആര്ടനിഫനിഷണ്യല് ലനിമയ് ഫനിറനിയഗയ് ടസനറനിടന വര്ക്കയ് നടനടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.
കേനാഷസനാലനിറനി  നവസ്പീകേരനിക്കനാനുള്ള  പ്രവര്ത്തനയ  നടക്കുകേയനാണയ്.  ജലവനിതരണത്തനിനുള്ള
പദ്ധതനിയനില് ബഹുമനാനടപ്പെട  എയ.എല്.എ.  രണയ്  കുഴല്ക്കനിണറയ  കേനികയനാസ്കുകേളുയ
ടകേനാടുക്കുകേയണനായനി.  അക്കനാരണ്യത്തനില്  അങടയ  അഭനിനനനിക്കുന.  21  കകേനാടനി  രൂപയടട
പുതനിയ  കപ്രനാജകയ്  സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറനാക്കുനണയ്.  ഇത്തരയ  കേനാരണ്യങള്  തസരനിതടപ്പെടുത്തനാനുയ
കഹെനാസനിറലനിടന  പ്രവര്ത്തനയ  ടമചടപ്പെടുത്തനാനുമനാണയ്  എയ.എല്.എ.  ഇടടപകടണതയ്.
അലനാടത ടചറനിയ ടചറനിയ പ്രശ്നങള് ചൂണനിക്കനാണനിക്കുകേയല കവണതയ്.   ഒനരണയ്
വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് തൃശ്ശൂര് ടമഡനിക്കല് കകേനാകളജനിടന എലനാ അപനാകേതകേളുയ തസ്പീര്ത്തയ്
ഏറവയ നല ടമഡനിക്കല് കകേനാകളജനാക്കനി മനാറ്റുന്നതനാണയ്.

(10)  പ്രധനാന ടടയനിനുകേള്ക്കയ് കസ്റ്റേനാപ്പെയ് അനുവദനിക്കല്

ശസ്പീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  സര്,  കലനാകേ  പ്രശേസ്തനിയനാര്ജനിച  അതനിരപ്പെനിള്ളനി
ടൂറനിസയ  കമഖലയനിലയ  നനിരവധനി  തസ്പീര്തനാടന കകേന്ദ്രങളനിലയ  എത്തനികചരുന്നതനിനയ്
ജനങള് പ്രധനാനമനായയ ആശയനിക്കുന്ന ചനാലക്കുടനി ടറയനില്കവ കസ്റ്റേഷന്  ആദര്ശേയ്
കസ്റ്റേഷനനായനി ഉയര്ത്തടപ്പെടകപ്പെനാള് കുറചയ്  അടനിസനാനസക്കൗകേരണ്യ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങള്
നടടന്നങനിലയ  കൂടുതല്  ടടയനിനുകേള്ക്കയ്  ഇവനിടട  കസ്റ്റേനാപ്പെയ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്
യനാടതനാരു നടപടനിയയ ഉണനായനിടനില.  അങമനാലനി വടര സര്വ്വസ്പീസയ് നടത്തുന്ന ടഡമു
ടടയനിന്  തൃശ്ശൂര്  വടര  നസ്പീട്ടുന്നതനിനനാവശേണ്യമനായ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനികക്കണതുണയ്.  ഇതനിടന
ആദണ്യഘടമനായനി  സര്വ്വസ്പീസയ്  ചനാലക്കുടനി  വടര  നസ്പീട്ടുന്നതനിനനാവശേണ്യമനായ  സമ്മര്ദമുണനാകേണയ.
ആഴ്ചയനില് ടവള്ളനി,  ശേനനി,  ഞനായര് ദനിവസങളനില് മുരനിങ്ങൂര്  ഡനികവന് നഗര് കസ്റ്റേഷനനില്
കസ്റ്റേനാപ്പുള്ള  ആലപ്പുഴ-ടചകന്ന  -  ധന്ബനാദയ്  എകയ്പ്രസയ്,  കനത്രനാവതനി  എകയ്പ്രസയ്
എന്നനിവയയ്  മറയ്   ദനിവസങളനില്   ചനാലക്കുടനിയനില്   കസ്റ്റേനാപ്പെയ്   അനുവദനിക്കുന്നതനിനുയ
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പുതുതനായനി സര്വ്വസ്പീസയ് ആരയഭനിച പനാലരുവനി എകയ്പ്രസനിനയ് ചനാലക്കുടനിയനിലയ ടകേനാരടനി
അങനാടനിയനിലയ  കസ്റ്റേനാപ്പെയ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുയ  അടനിയന്തര  ഇടടപടലകേള്
അതണ്യനാവശേണ്യമനാണയ്.  പല  പ്രധനാന  ടടയനിനുകേള്ക്കുയ  ആലവ  കേഴനിഞനാല്  തൃശ്ശൂര്
കസ്റ്റേഷനനില് മനാത്രമനാണയ് ഇകപ്പെനാള് കസ്റ്റേനാപ്പുള്ളതയ്.  ഗുരുവനായൂര് ഇനര്സനിറനി,  കവണനാടയ്
എകയ്പ്രസയ്,  ഗുരുവനായൂര്  -  ടചകന്ന  -  എകഗനാര് എകയ്പ്രസയ് എന്നസ്പീ ടടയനിനുകേള്ക്കയ്
ഏടറ  യനാത്രക്കനാരുള്ള  ടകേനാരടനി  അങനാടനി  കസ്റ്റേഷനനില്  കസ്റ്റേനാപ്പെയ്  അനുവദനിക്കണയ.
കവളനാങണനി തസ്പീര്തനാടകേര്ക്കയ് സക്കൗകേരണ്യപ്രദമനായനി ടസഷണ്യല് ടടയനിനുകേള് സര്വ്വസ്പീസയ്
നടത്തുകമനാള്  അങമനാലനി,  ചനാലക്കുടനി  ടറയനില്കവ  കസ്റ്റേഷനുകേളനില്  കസ്റ്റേനാപ്പെയ്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുയ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  ടറയനില്കവയടട അവഗണനയനില്
പ്രതനികഷധനിചയ്  ശസ്പീ.  ഇന്നടസനയ്,  എയ.പനി.യടട  കനതൃതസത്തനില്  കമയയ്  13-നയ്
ചനാലക്കുടനി  ടറയനില്കവ  കസ്റ്റേഷനുമുമനില്  പ്രതനികഷധ  ധര്ണ  സയഘടനിപ്പെനിചനിട്ടുണയ്.
ഇക്കനാരണ്യങളനില്  ടറയനില്കവ  മനനാലയത്തനില്  ആവശേണ്യമനായ  കമല്നടപടനികേളുയ
സമ്മര്ദവയ  ടചലത്തണടമന്നയ് ഈ സബ്മനിഷനനിലൂടട അഭണ്യര്തനിക്കുന.

ടപനാതുമരനാമത്തുയ രജനികസഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധനാകേരന്):  സര്,
ചനാലക്കുടനി കസ്റ്റേഷന് 'ഡനി' കേനാറഗറനി കസ്റ്റേഷനനാണയ്.  2010-11 വര്ഷത്തനില് കസ്റ്റേഷടന
ആദര്ശേയ് കസ്റ്റേഷനനായനി ഉയര്ത്തനിയകപ്പെനാള് അതനിനനാവശേണ്യമനായ എലനാ സക്കൗകേരണ്യങളുയ
ഏര്ടപ്പെടുത്തനിയനിരുന. 24 കജനാഡനി ടടയനിനുകേള്ക്കയ് അവനിടട കസ്റ്റേനാപ്പുണയ്. അങമനാലനി
വടരയള്ള ടഡമു ടടയനിന് സര്വ്വസ്പീസയ് ചനാലക്കുടനി വടര നസ്പീട്ടുന്നതനിനുയ ടവള്ളനി, ശേനനി,
ഞനായര് ദനിവസങളനില് മുരനിങ്ങൂര് ഡനികവന് നഗര് കസ്റ്റേഷനനില് കസ്റ്റേനാപ്പുള്ള ആലപ്പുഴ-
ടചകന്ന-ധന്ബനാദയ് എകയ്പ്രസയ്,  കനത്രനാവതനി എകയ്പ്രസയ് എന്നനിവയയ് മറയ് ദനിവസങളനില്കൂടനി
ചനാലക്കുടനിയനില്  കസ്റ്റേനാപ്പെയ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുയ  പുതുതനായനി  ആരയഭനിച  പനാലരുവനി
എകയ്പ്രസനിനയ്  ചനാലക്കുടനിയനിലയ  ടകേനാരടനി  അങനാടനിയനിലയ  ഗുരുവനായൂര്  ഇനര്സനിറനി,
കവണനാടയ്  എകയ്പ്രസയ്,  ഗുരുവനായൂര്-ടചകന്ന-എകഗനാര്  എകയ്പ്രസയ്  എന്നനിവയയ്  ടകേനാരടനി
അങനാടനി കസ്റ്റേഷനനിലയ കവളനാങണനി തസ്പീര്തനാടകേര്ക്കയ് സക്കൗകേരണ്യപ്രദമനായനി ടസഷണ്യല്
ടടയനിനുകേള് സര്വ്വസ്പീസയ്  നടത്തുകമനാള് അങമനാലനി,  ചനാലക്കുടനി ടറയനില്കവ കസ്റ്റേഷനുകേളനിലയ
കസ്റ്റേനാപ്പെയ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനനായനി  കരഖനാമൂലയ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനനിടന  ശദ്ധയനില്
ടപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. ഇക്കനാരണ്യത്തനിലനാവശേണ്യമനായ സമ്മര്ദയ ടചലത്തുന്നതനാണയ്. എന്നനാല്
സസനാതനണ്യനാനന്തര  കേനാലയമുതല്  കകേന്ദ്രയ  ടറയനില്കവയടട  കേനാരണ്യത്തനില്  കകേരളകത്തനാടയ്
കേനാണനിക്കുന്ന അവഗണന ആകപക്ഷനികേമനായനി ഇകപ്പെനാഴുയ തുടരുനടവനള്ള കേനാരണ്യവയ
നനായ ഓര്കക്കണതുണയ്.

V കമശേപ്പുറത്തുവച കേടലനാസ്സുകേള്

(  ചടയ   47 (2)   അനുസരനിച്ചുള്ള പ്രകതണ്യകേ ലനിസ്റ്റേയ് പ്രകേനാരയ  )

1.  പടനികേജനാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവയ നനിയമവയ സനായസനാരനികേവയ
പനാര്ലടമനറനികേനാരണ്യവയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   ടകേ  .   ബനാലന്): സര്,  തനാടഴപ്പെറയന്ന
കേടലനാസ്സുകേള് മുഖണ്യമനനിക്കുകവണനി ഞനാന് കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:
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പതനിമൂന്നനായ  കകേരള  നനിയമസഭയടട  പതനിനനാറനായ  സകമ്മളനത്തനിടല  200,
പതനിനനാലനായ  കകേരള  നനിയമസഭയടട  രണനായ  സകമ്മളനത്തനിടല  2679,  6332,
നനാലനായ സകമ്മളനത്തനിടല 36, 136, 182, 195, 215, 216, 1938, 1961, 3514 എന്നസ്പീ
നമരുകേളനിലള്ള  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടനാത്ത  കചനാദണ്യങളുടട  മറപടനികേളുയ  അവയയ്  യഥനാസമയയ
മറപടനി നല്കേനാന് സനാധനിക്കനാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേനാരണയ കേനാണനിക്കല് കസ്റ്റേറയ്ടമന്റുകേളുയ.

2. റവനഷ്യൂവയ ഭവനനനിര്മ്മനാണവയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശേഖരന്): സര്,
തനാടഴപ്പെറയന്ന കേടലനാസ്സുകേള് ഞനാന് കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിമൂന്നനായ  കകേരള  നനിയമസഭയടട  പതനിനഞനായ  സകമ്മളനത്തനിടല  3027
എന്ന  നമരനിലള്ള  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടനാത്ത  കചനാദണ്യത്തനിടന  മറപടനിയയ  അതനിനയ്
യഥനാസമയയ മറപടനി  നല്കേനാന് സനാധനിക്കനാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേനാരണയ കേനാണനിക്കല്
കസ്റ്റേറയ്ടമന്റുയ.

3.  വനവയ മൃഗസയരക്ഷണവയ മൃഗശേനാലകേളുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രനാജു):
സര്, തനാടഴപ്പെറയന്ന കേടലനാസ്സുകേള് ഞനാന് കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിനനാലനായ  കകേരള നനിയമസഭയടട നനാലനായ  സകമ്മളനത്തനിടല  874,  4102 എന്നസ്പീ
നമരുകേളനിലള്ള  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടനാത്ത  കചനാദണ്യങളുടട  മറപടനികേളുയ  അവയയ്   യഥനാസമയയ
മറപടനി നല്കേനാന് സനാധനിക്കനാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേനാരണയ കേനാണനിക്കല് കസ്റ്റേറയ്ടമന്റുകേളുയ.

4.  ടതനാഴനിലയ  എകകസുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രനാമകൃഷ്ണന്)  :  സര്,
തനാടഴപ്പെറയന്ന കേടലനാസ്സുകേള് ഞനാന് കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിമൂന്നനായ കകേരള നനിയമസഭയടട പനണനായ സകമ്മളനത്തനിടല 957 എന്ന
നമരനിലള്ള നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടനാത്ത കചനാദണ്യത്തനിടന മറപടനിയയ അതനിനയ്  യഥനാസമയയ മറപടനി
നല്കേനാന് സനാധനിക്കനാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേനാരണയ കേനാണനിക്കല് കസ്റ്റേറയ്ടമന്റുയ.

5.  വനിദണ്യനാഭണ്യനാസ  വകുപ്പുമനനി  (ടപ്രനാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്):  സര്,  തനാടഴപ്പെറയന്ന
കേടലനാസ്സുകേള് ഞനാന് കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതനിനനാലനായ  കകേരള നനിയമസഭയടട രണനായ സകമ്മളനത്തനിടല  825,  5977
എന്നസ്പീ  നമരുകേളനിലള്ള നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടനാത്ത കചനാദണ്യങളുടട മറപടനികേളുയ അവയയ്
യഥനാസമയയ മറപടനി  നല്കേനാന് സനാധനിക്കനാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേനാരണയ കേനാണനിക്കല്
കസ്റ്റേറയ്ടമന്റുകേളുയ.

6.  ആകരനാഗണ്യവയ സനാമൂഹെണ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി കൃഷനി വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില്  കുമനാര്):  സര്,   തനാടഴപ്പെറയന്ന കേടലനാസ്സുകേള്  ഞനാന്
കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:
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പതനിനനാലനായ കകേരള നനിയമസഭയടട രണനായ സകമ്മളനത്തനിടല 2897, 4297,

നനാലനായ  സകമ്മളനത്തനിടല  276,  351,  2185  എന്നസ്പീ  നമരുകേളനിലള്ള  നക്ഷത്ര

ചനിഹ്നമനിടനാത്ത കചനാദണ്യങളുടട മറപടനികേളുയ അവയയ് യഥനാസമയയ മറപടനി നല്കേനാന്

സനാധനിക്കനാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേനാരണയ കേനാണനിക്കല് കസ്റ്റേറയ്ടമന്റുകേളുയ.

7. കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   വനി  .   എസയ്  .   സുനനില് കുമനാര്): സര്,  തനാടഴപ്പെറയന്ന

കേടലനാസ്സുകേള് ഞനാന് കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിമൂന്നനായ  കകേരള  നനിയമസഭയടട  പതനിനനാറനായ  സകമ്മളനത്തനിടല  1566  എന്ന

നമരനിലള്ള നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടനാത്ത കചനാദണ്യത്തനിടന മറപടനിയയ അതനിനയ് യഥനാസമയയ

മറപടനി നല്കേനാന് സനാധനിക്കനാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേനാരണയ കേനാണനിക്കല് കസ്റ്റേറയ്ടമന്റുയ

8.  ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    കതനാമസയ്  ചനാണനി):  സര്,   തനാടഴപ്പെറയന്ന

കേടലനാസ്സുകേള് ഞനാന് കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിനനാലനായ കകേരള നനിയമസഭയടട രണനായ സകമ്മളനത്തനിടല 6283  എന്ന

നമരനിലള്ള നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടനാത്ത കചനാദണ്യത്തനിടന മറപടനിയയ അതനിനയ് യഥനാസമയയ

മറപടനി നല്കേനാന് സനാധനിക്കനാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേനാരണയ കേനാണനിക്കല് കസ്റ്റേറയ്ടമന്റുയ.

9.  ധനകേനാരണ്യവയ കേയറയ വകുപ്പുമനനി  (കഡനാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതനാമസയ് ഐസകേയ്):

സര്,  തനാടഴപ്പെറയന്ന കേടലനാസ്സുകേള് ഞനാന് കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിമൂന്നനായ  കകേരള  നനിയമസഭയടട  പനണനായ  സകമ്മളനത്തനിടല  4136,

പതനിനനാലനായ കകേരള നനിയമസഭയടട രണനായ സകമ്മളനത്തനിടല 1543, 1577, 5473,

5487,  നനാലനായ  സകമ്മളനത്തനിടല  2373  എന്നസ്പീ  നമരുകേളനിലള്ള  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടനാത്ത

കചനാദണ്യങളുടട മറപടനികേളുയ അവയയ് യഥനാസമയയ മറപടനി നല്കേനാന് സനാധനിക്കനാതനിരുന്നതനിനുള്ള

കേനാരണയ കേനാണനിക്കല് കസ്റ്റേറയ്ടമന്റുകേളുയ.

VI റനികപ്പെനാര്ടയ് സമര്പ്പെണയ

സകബനാര്ഡനികനറയ് ടലജനികസ്ലേഷന് കേമ്മനിറനിയടട എടയ് മുതല് പത്തയ് വടരയള്ള

റനികപ്പെനാര്ട്ടുകേള്

ശസ്പീ  .    മുരളനി ടപരുനലനി:  സര്,  സകബനാര്ഡനികനറയ് ടലജനികസ്ലേഷന് കേമ്മനിറനിയടട

അദ്ധണ്യക്ഷനനായ  ഞനാന് കേമ്മനിറനിയടട എടയ് മുതല് പത്തയ് വടരയള്ള റനികപ്പെനാര്ട്ടുകേള്

സമര്പ്പെനിക്കുന.
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VII അവകേനാശേലയഘന കനനാടസ്പീസയ്

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതനാമസയ്,  ശസ്പീ.  കഹെബനി ഈഡന് എന്നസ്പീ അയഗങള്
നല്കേനിയ  പ്രനിവനികലജയ്  കനനാടസ്പീസയ്  സയബന്ധനിചയ്  അവര്ക്കയ്  ടചറനിയ  പ്രസ്തനാവന
നടത്തനാവന്നതനാണയ്.

മഹെനാരനാജനാസയ് കകേനാകളജനില് നടന്ന അക്രെമവമനായനി ബന്ധടപ്പെടയ്  മുഖണ്യമനനി നടത്തനിയ
പ്രസ്തനാവന

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതനാമസയ്: സര്,  എറണനാകുളയ മഹെനാരനാജനാസയ് കകേനാകളജനില് നടന്ന
അക്രെമവമനായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  5-5-2017-ല്  ബഹുമനാനടപ്പെട  മുഖണ്യമനനി  സഭയനില്
നടത്തനിയ പ്രസ്തനാവനയനാണയ്  ഇക്കൗ പ്രനിവനികലജനിനയ്  ആധനാരയ.  കപനാലസ്പീസനിടന പ്രഥമ
വനിവര റനികപ്പെനാര്ടനിലയ കസര്ചയ്  ലനിസ്റ്റേനിലയ മുഖണ്യമനനി സഭയനില് പറഞതനില്നനിനയ
കേടകേവനിരുദ്ധമനായ  കേനാരണ്യങളനാണുള്ളതയ്.  എഫയ്.ടഎ.ആര്.-ല്  1959-ടല  ആയസയ്
ആകയ് ടസക്ഷന്  - 27  പ്രകേനാരമനാണയ്   കപനാലസ്പീസയ്  കകേടസടുത്തതനായനി കേനാണുന്നതയ്.
എഫയ്.ടഎ.ആര്.-ടന  പനാരഗനാഫയ്  12-ല്  ഗനാര്ഹെനികേകമനാ  കേനാര്ഷനികേകമനാ  ആയ
ആവശേണ്യങള്ക്കലനാത്ത  മനാരകേനായധത്തനില്ടപ്പെട  ഒന്നരയടനി  നസ്പീളവയ  മൂര്ചയമുള്ള
ടവട്ടുകേത്തനിയടക്കയ കേമനിയയ വടനികേളുയ എന്നനാണയ് കേനാണനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  അതുകപനാടല
കസര്ചയ്  ലനിസ്റ്റേനില്  9  ടഎറമുള്ളകപ്പെനാള്  അഞനാമടത്ത  ടഎറമനായനി  കേനാണനിചനിട്ടുള്ള
വനാര്ക്ക  കേമനികേളുടട  കേനാരണ്യയ  മനാത്രയ  പ്രനാധനാനണ്യയ  നല്കേനി  മുഖണ്യമനനി  സഭയനില്
പറയകേയനാണുണനായതയ്.  എഫയ്.ടഎ.ആര്.-ടല  പ്രധനാന  കേനാരണ്യങടളലനായ  മറച്ചുവചയ്
പ്രകതണ്യകേ  ഉകദശേകത്തനാടുകൂടനിയയ  സഭടയ  ടതറനിദ്ധരനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുയ  ആടരകയനാ
രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുയ കവണനിയനാണയ് അകദഹെയ ഇങടന ടചയ്തടതന്നയ് വനിചനാരനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.
അകദഹെയ  മനദുഃപൂര്വ്വയ  സഭടയ  ടതറനിദ്ധരനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ്  കവണനിയനാണയ്  പറഞടതന്നയ്
എഫയ്.ടഎ.ആര്.  പരനികശേനാധനിചനാല്  കേനാണനാവന്നതനാണയ്.  എഫയ്.ടഎ.ആര്.-ടന
കസര്ചയ് ലനിസ്റ്റേനിടന പകേര്പ്പെയ് ഇകതനാടടനാപ്പെയ വചനിട്ടുണയ്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  കനനാടസ്പീസയ് മുഴുവന് വനായനികക്കണ.  ടമന്ഷന് ടചയ്തനാല് മതനി.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതനാമസയ്:  സര്,  ഇപ്രകേനാരയ സഭയനില് ടതറനായ വനിവരയ വസ്തുതകേള്ക്കയ്
വനിരുദ്ധമനായയ മനദുഃപൂര്വ്വയ ആടരകയനാ സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുയകവണനി മുഖണ്യമനനി പറയകേ വഴനി
സഭയനിടല അയഗങളുടടയയ  അതനിലൂടട  സഭയടട  പ്രകതണ്യകേ അവകേനാശേങളുടടയയ
അന്തസനിടനയയ ലയഘനമനാണയ് മുഖണ്യമനനി നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്. അതനിനനാല് അകദഹെത്തനിടനതനിടര
അവകേനാശേലയഘന  പ്രശ്നത്തനിനയ്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നയ്  അഭണ്യര്തനിക്കുന.
ഇതനാണയ് എനനിക്കയ് ഉന്നയനിക്കനാനുള്ളതയ്.

ശസ്പീ  .    കഹെബനി  ഇക്കൗഡന്:  സര്,  മഹെനാരനാജനാസയ്  കകേനാകളജുമനായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്
series  of  incidents  കേഴനിഞ  കുകറ  നനാളുകേളനായനി  നടനവരനികേയനാണയ്.  ആയസയ്
ആകനിടല  ടസക്ഷന്-27  പ്രകേനാരയ  എഫയ്.ടഎ.ആര്.  ചനാര്ജയ്  ടചയ്തനിരനിക്കുന്ന  ഒരു
കകേസയ്,  കപനാലസ്പീസയ്  അകനസഷണത്തനിലനിരനിക്കുകമനാള്  സഭയനില്  കൃതണ്യമനായ  ഒരു  നനിര്കദശേയ
കപനാടലതടന്ന  കപനാലസ്പീസയ്   ഏതുതരത്തനികലയയ്  അകനസഷണയ  വഴനിതനിരനിച്ചു ടകേനാണ
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കപനാകേണടമന്നയ്  പറയന്ന  തരത്തനില്  ബഹുമനാനടപ്പെട  മുഖണ്യമനനി  ഇക്കൗ  സഭടയ
ടതറനിദ്ധരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  വനാളയനാര്  ഇഷഡ്യുവമനായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  കൃതണ്യമനായ
എഫയ്.ടഎ.ആര്.ടന വളടരയധനികേയ വനിശേദനായശേങള്, സതണ്യയ പറഞനാല് സഭയനില്
പറയനാന് പനാടനിലനാത്ത വനിശേദനായശേങള്കപനാലയ എഫയ്.ടഎ.ആര്.-മനായനി ബന്ധടപ്പെടയ്
മുഖണ്യമനനി ഇവനിടട വനായനിക്കുകേയണനായനി. എന്നനാല് കബനാധപൂര്വ്വയ ആയസയ് ആകനിടല
ടസക്ഷന്  27  മറച്ചുവയ്ക്കുകേയയ ഇവനിടട സൂചനിപ്പെനിചതുകപനാടലതടന്ന ഇവ നനിര്മ്മനാണ
പ്രവര്ത്തനങള്ക്കയ് ഉപകയനാഗനിക്കുന്ന പണനിയനായധങളനാടണന്നയ് പറയകേയമുണനായനി.

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : ഇതയ് സഭടയ അറനിയനിക്കല് മനാത്രമനാണയ്.  അതയ് വനിശേദസ്പീകേരനിക്കുന്ന
കേസ്പീഴയ് വഴക്കമനില.

ശസ്പീ  .    കഹെബനി ഇക്കൗഡന്:  സര്,  ഞനാന് പറഞയ് അവസനാനനിപ്പെനിക്കുകേയനാണയ്.
സഭയടട  ഒരു  പ്രകതണ്യകേ  പ്രനിവനികലജുമനായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  മുഖണ്യമനനിടയകപ്പെനാടല
ഉത്തരവനാദനിതസമുള്ള  ഒരനാള്  സഭയനില്  പറകയണ  വനിഷയത്തനില്നനിന്നയ്  കൃതണ്യമനായ
കഡകവര്ഷന് നടത്തനി,  ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതനാമസയ് സൂചനിപ്പെനിചതുകപനാടല കബനാധപൂര്വ്വയ
ഇക്കൗ  വനിഷയയ  വഴനിതനിരനിച്ചുവനിടനാനുയ  ആടരടയനാടക്കകയനാ  സയരക്ഷനിക്കനാനുമുള്ള  നനിലപനാടയ്
സസസ്പീകേരനിക്കുകേയനാണയ്.  അതനിടനതനിടരയനാണയ്  കനനാടസ്പീസയ്  ടകേനാടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്.  ശേക്തമനായ
റൂളനിയഗനാണയ് അങയടട ഭനാഗത്തുനനിനണനാകകേണതയ്.

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : കനനാടസ്പീസുകേള് പരനികശേനാധനിചയ് യക്തമനായ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതനാണയ്.

ശസ്പീ  .    എയ  .    സസരനാജയ്:  സര്,  കപനായനിനയ്  ഓഫയ്  ഓര്ഡര്,  കേഴനിഞ  ദനിവസയ
അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിനയ്  അവതരണനാനുമതനി  കതടനിടക്കനാണയ്  ബഹുമനാനണ്യനനായ
തൃക്കനാക്കര അയഗയ (ശസ്പീ. പനി. ടനി.  കതനാമസയ്) ഇവനിടട സയസനാരനിചകപ്പെനാള് കപനാലസ്പീസയ്
കേടണടുത്ത  ആയധങളനില്  കബനായബുയ  വടനിവനാളുയ  ഉള്ടപ്പെടതനായനി  പറഞനിരുന.
ഇകപ്പെനാള് പ്രവനികലജയ്  ഇഷഡ്യു  ടമന്ഷന്  ടചയ്തുടകേനാണയ്  അകദഹെയ  എഫയ്.ഐ.ആര്.
ഇവനിടട  ഉദ്ധരനിക്കുകേയണനായനി.   ആ എഫയ്.ഐ.ആര്.-ല് കബനായകബനാ  വടനിവനാകളനാ
ഇല.  ഒന്നരയടനി നസ്പീളമുള്ള ടവട്ടുകേത്തനിക്കയ് വടനിവനാടളന്നയ് കകേരളത്തനില് എവനിടടയയ
പറയനാറനില. അകപ്പെനാള് അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിനയ് അവതരണനാനുമതനി കതടനിടക്കനാണയ്
അകദഹെയ ഇവനിടട അടനിസനാനരഹെനിതമനായ ഒരു കേനാരണ്യടത്തക്കുറനിചയ്*** പറഞനിരനിക്കുകേയനാണയ്.
കബനായബയ്, വടനിവനാള് എന്നസ്പീ  രണയ് സയഗതനികേള് കപനാലസ്പീസയ് രജനിസ്റ്റേര് ടചയ്ത എഫയ്.ഐ.ആര്.-കലനാ
അവനിടടനനിന്നയ് കേടണടുത്ത ആയധങളനികലനാ  ....(ബഹെളയ)....ഞനാന് പറകഞനാടട,
സസ്പീക്കര് അനുവദനിചനിടനാണകലനാ പറഞതയ്.  ടചയര് അനുവദനിച്ചു.  ഞനാന് ചടയ 307
പ്രകേനാരയ ക്രെമപ്രശ്നയ ഉന്നയനിക്കുകേയനാണയ്. ഞനാന് കവണടമങനില് ഇരനിക്കനായ.  നനിങള്
പറകയണതയ് പറയണയ.

*** സഭനാദ്ധണ്യക്ഷടന ഉത്തരവപ്രകേനാരയ  ഫയല് നമര് 2139 ഇബനി/ 2017 നനി.ടസ. കരഖയനില് നനിനയ 
നസ്പീക്കയ ടചയ്തു. 
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മനി  .   സസ്പീക്കര്   :  കവണ.  അങയ് പറഞയ് അവസനാനനിപ്പെനിക്കൂ.

ശസ്പീ  .   എയ  .   സസരനാജയ്:  സര്,  അടനിസനാനരഹെനിതമനായ ഒരു കേനാരണ്യയ ഇക്കൗ സഭടയ
ടതറനിദ്ധരനിപ്പെനിക്കുയവനിധയ*** പറഞനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  കബനായബയ്  എന്ന  ഒന്നയ്  ഇലനാടയനയ
വടനിവനാളനിലനാടയനയ  ബഹുമനാനടപ്പെട  അയഗയ  തടന്ന  ഇവനിടട  ടമന്ഷന്  ടചയ്തു.
അതുടകേനാണയ്  ഈ  സഭടയ  ടതറനിദ്ധരനിപ്പെനിക്കുയവനിധയ  ഇവനിടട  കേളവനായനി  പറഞ
കേനാരണ്യങള് കരഖയനിലണനാകേനാന് പനാടനില. ചടയ 307 പ്രകേനാരയ അതയ് കരഖയനില്നനിനയ
നസ്പീക്കയ ടചയ്യണടമന്നനാണയ് ആവശേണ്യടപ്പെടുന്നതയ്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : ആവശേണ്യമനായ പരനികശേനാധന നടത്തനി നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതനാണയ്. 

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജനാസഫയ്:  സര്,  ശസ്പീ.  എയ.  സസരനാജയ് ഒരു പുതനിയ ടമമറനാണയ്.***
എനള്ള വനാക്കയ് പനാര്ലടമനറനിയല. അതയ് കരഖയനില്നനിന്നയ് നസ്പീക്കയ ടചയ്യണയ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  :  അതയ് പരനികശേനാധനിക്കനായ.***  പനാര്ലടമനറനിയനാകണനാടയനള്ളതയ്
പരനികശേനാധനിചയ് മറപടനി പറയനായ.

പടനികേജനാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നനാക്ക  സമുദനായകക്ഷമവയ  നനിയമവയ  സനായസനാരനികേവയ
പനാര്ലടമനറനികേനാരണ്യവയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   ടകേ  .   ബനാലന്  ): സര്, ബഹുമനാനടപ്പെട
ടകേ. സനി.  കജനാസഫയ്,  അങയ് വളടരക്കനാലയ  സഭയനില്  അയഗമനായനിരുന്ന ആളനാണയ്.
അത്രടയനാനയ  കേനാലയ  ഞനാന്  അയഗമനായനിരുന്നനിടനില.  സനാധനാരണനനിലയനില്  ഒരു
പ്രനിവനികലജയ്  കനനാടസ്പീസയ്  ടകേനാടുത്തനാല്  സഭയനില്  ഇക്കൗ  രൂപത്തനിലള്ള  ഡനിസഷന്
നടക്കനാറകണനാ?  ഒരു പ്രനിവനികലജയ് കമനാഷന്  ടകേനാടുത്തുകേഴനിഞനാല് സസ്പീക്കര് അതയ്
കപ്രനാസസയ്  ടചയ്തയ്  ഒബ്സര്വയ്  ടചയ്യുകേ  എന്നലനാടത   ഒരു  ചര്ചയയ  ഇകന്നവടര
നടന്നനിടനില.  പുതനിയ കേസ്പീഴയ് വഴക്കങള്  ഉണനാക്കുന്നതയ് ശേരനിയല. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : ഒരയഗയ അവകേനാശേലയഘനത്തനിനയ് കനനാടസ്പീസയ് നല്കേനിയനാല് അങയ്
പറഞതുകപനാടലയയ കകേകേനാരണ്യയ ടചയ്യനായ; സഭയനില് ടമന്ഷന് ടചയ്യനാന് അനുവദനിക്കുകേയയ
ടചയ്യനായ.  രണയ സസസ്പീകേരനിക്കനാവന്നതനാണയ്.(.......ബഹെളയ.....)

ശസ്പീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമനാര്: സര്, ഇവനിടട ചടയ 307 ഉന്നയനിച്ചു.  സനാധനാരണ
സഭ  നടനടകേനാണനിരനിക്കുകമനാള്  എടന്തങനിലയ  പ്രശ്നങളുടണങനില്  എകയ്പഞയ്
ടചയ്യുന്നതനിനുകവണനി ഏടതങനിലയ ഒരയഗത്തനിടന പരനാമര്ശേങള് അസഭണ്യമനാകുകേകയനാ.....

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   ടചയറനിടന  റൂളനിയഗയ്  കേഴനിഞകലനാ!  ഇനനി  എന്തനാണയ്  അങയ്
പറയന്നതയ്?
*** സഭനാദ്ധണ്യക്ഷടന ഉത്തരവപ്രകേനാരയ  ഫയല് നമര് 2139 ഇബനി/ 2017 നനി.ടസ. കരഖയനില് നനിനയ 

നസ്പീക്കയ ടചയ്തു. 
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ശസ്പീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമനാര്: സര്,   രണമൂന്നയ് ദനിവസത്തനിനുമുമയ് നടന്ന ഒരു
കേനാരണ്യടത്തക്കുറനിചയ് ഒരനാഴ്ച കേഴനിഞയ് അന്നയ് സയസനാരനിചനിരുനടവന്നയ് പറഞയ്  സഭയനില് ചടയ
307  ഉന്നയനിക്കനാന്  പറനില.  അടതനാരു  കേസ്പീഴയ് വഴക്കമല;  അങടനടയനാരു കേസ്പീഴയ് വഴക്കയ
സസ്പീക്കര് സൃഷനിക്കുകേയനാണയ്. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്  :  ഇരനിക്കൂ.  ശസ്പീ. പനി. ടനി.  കതനാമസയ് ഇകപ്പെനാള് സയസനാരനിചതുമനായനി
ബന്ധടപ്പെട  വനിവരങള്കൂടനി  ഉള്ടക്കനാള്ളനിച്ചുടകേനാണനാണയ്  ശസ്പീ.  എയ.  സസരനാജയ്  പറഞതയ്.
അതയ് ഞനാന് പരനികശേനാധനിചയ് നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുടമന്നനാണയ് പറഞതയ്.  അലനാടത
റൂളനിയഗയ് നല്കേനിയനിടനില.   ഇരനിക്കൂ.....അങടന ഡനികബറയ്  ടചയ്യനാന് പറനില.

VIII  ക്രെമപ്രശ്നയ

റനിയല് എകസ്റ്റേറയ് നനിയനണവയ വനികേസനവയ നനിയമത്തനിടല അവണ്യക്തത

ശസ്പീ  .   എയ  .   ഉമ്മര്  : സര്, പനാര്ലടമനയ് പനാസനാക്കനിയ റനിയല് എകസ്റ്റേറയ് ടറഗുകലഷന് ആനയ്
ടഡവലപ്ടമനയ് ആകയ് 2016, സയസനാനത്തയ്  2017 കമയയ് ഒന്നയ് മുതല് പൂര്ണമനായനി
നടപ്പെനിലനാകക്കണതുണയ്.  പ്രസ്തുത നനിയമയ നടപ്പെനിലനാക്കുന്നതനിനനായനി  ആകനിടല 86(2)
വകുപ്പെയ്  പ്രകേനാരയ  സയസനാനത്തയ്  ചടങള്   രൂപസ്പീകേരനിചനിടനില.  മനാത്രമല, 2015-ല്
സയസനാന  നനിയമസഭ  പനാസനാക്കനിയ  കകേരള  റനിയല്  എകസ്റ്റേറയ്  നനിയനണവയ
വനികേസനവയ നനിയമയ റദയ് ടചയ്തനിട്ടുമനില.  ഇക്കൗ സനാഹെചരണ്യത്തനില്  സയസനാനത്തനിടന
റനിയല്  എകസ്റ്റേറയ്  സനാപനങള്  കകേന്ദ്ര-സയസനാന  നനിയമങളനില്  ഏതയ്  നനിയമയ
അനുസരനിചനാണയ്  പ്രവര്ത്തനികക്കണടതനള്ള  അവണ്യക്തത  നനിലനനില്ക്കുകേയനാണയ്.
2016 കമയയ് 1 മുതല് ഭനാഗനികേമനായനി പ്രനാബലണ്യത്തനില് വന്ന കകേന്ദ്ര നനിയമയ 2017 കമയയ്
1-നയ്  പൂര്ണമനായനി  നടപ്പെനിലനാക്കുന്നതനിനനായനി  ചടങള് രൂപസ്പീകേരനിക്കനാത്തതയ്  ഭരണഘടനയടട
286-ാംവകുപ്പെനിടനയയ കകേരള നനിയമസഭയടട  നടപടനിക്രെമവയ കേനാരണ്യനനിര്വ്വഹെണവയ
സയബന്ധനിച  ചടങളനിടല  ചടയ  238  (2)-ടനയയ  ലയഘനമനാണയ്.  രനാജണ്യത്തയ്  13
സയസനാനങളനില്  ഇക്കൗ  നനിയമയ  നടപ്പെനിലനാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  നടപ്പെനിലനാക്കനിയനാല്
മനാത്രകമ  ടറഗുകലററനി  അകതനാറനിറനിടയ  നനിയമനിക്കനാന്  കേഴനിയകേയള.  ഇതുമനായനി
ബന്ധടപ്പെടയ്  ഇകപ്പെനാള്  രണയ്  നനിയമങള്  നനിലനനില്ക്കുകേയനാണയ്.  അതുടകേനാണയ്
സസനാഭനാവനികേമനായയ  ഇക്കൗ  നനിയമവമനായനി  ബന്ധടപ്പെട  ആളുകേള്,  അതനിടന  സനാപനങള്,
ഉപകഭനാക്തനാക്കളുമനായനി വരുന്നവര് ഇവര്ടക്കനാടക്ക ഏതയ് നനിയമയ നടപ്പെനിലനാക്കണടമനള്ളതനില്
അവണ്യക്തതയണയ്.  ആയതനിനനാല്  പ്രസ്തസ്തുത  ആകനിടന  ആധനാരമനാക്കനി  ചടങള്  കേഴനിയന്നത്ര
കവഗയ പൂര്ത്തസ്പീകേരനിചയ്  നനിയമസഭ മുമനാടകേ സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനയ്   സതസര  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നയ് അങയ് റൂളനിയഗയ് നല്കേണടമന്നനാണയ് എനനിക്കയ് അഭണ്യര്തനിക്കനാനുള്ളതയ്.

287/2020
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പടനികേജനാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവയ  നനിയമവയ  സനായസനാരനികേവയ

പനാര്ലടമനറനികേനാരണ്യവയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബനാലന്  ):  സര്,  കകേന്ദ്ര റനിയല്

എകസ്റ്റേറയ്  നനിയനണ  നനിയമത്തനിടല  (റനിയല്  എകസ്റ്റേറയ്  ടറഗുകലഷന്  ആനയ്

ഡവലപ്ടമനയ് ആകയ് 2016) ഏതനാനുയ വകുപ്പുകേള്  2016 ടമയയ് 1-നുയ ബനാക്കനിയള്ളവ

2017  കമയയ്  1-നുമനാണയ്  നനിലവനില്വന്നതയ്.  അതനിനുമുമയ്  സയസനാനത്തയ്  പ്രനാബലണ്യ

ത്തനിലണനായനിരുന്നതയ്  കകേരള റനിയല് എകസ്റ്റേറയ് നനിയനണവയ വനികേസനവയ ആകയ്

2015-ടല  വണ്യവസകേള്  ആയനിരുന.  ഈ  നനിയമയ  2015  ടമയയ്  4  മുതല്

പ്രനാബലണ്യത്തനില്  വന.  എന്നനാല്  ഭരണഘടനയടട  254-ാം  അനുകചദയ  1-ാം

ഖണ്ഡപ്രകേനാരയ  ഒരു  സയസനാന  നനിയമയ  പനാര്ലടമനയ്  പനാസനാക്കനിയ  നനിയമത്തനിനയ്

വനിരുദ്ധമനാടണങനില് പ്രസ്തുത സയസനാനത്തനിനയ് നനിയമയ അസനാധുവനാക്കനാവന്നതനാണയ്.

കകേന്ദ്ര നനിയമത്തനിടലയയ സയസനാന നനിയമത്തനിടലയയ റനിയല് എകസ്റ്റേറയ് ടറഗുകലററനി

അകതനാറനിറനി സയബന്ധനിച വണ്യവസകേള് വണ്യതണ്യസ്തമനാണയ്.  ഇതനിടനത്തുടര്ന്നയ്  2015-ടല

കകേരള റനിയല് എകസ്റ്റേറയ് നനിയനണവയ വനികേസനവയ ആകയ് റദനാക്കനാന് സയസനാന

സര്ക്കനാര് തസ്പീരുമനാനനിക്കുകേയണനായനി. 2016-ടല കകേന്ദ്ര റനിയല് എകസ്റ്റേറയ്  നനിയമത്തനിടല 86(2)

വകുപ്പുപ്രകേനാരയ  സയസനാന  സര്ക്കനാരനാണയ്  അനുബന്ധ  ചടങള്  രൂപസ്പീകേരനികക്കണതയ്.

സയസനാന  സര്ക്കനാര്  ഈ  ചടങള്  രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിക്രെമങള്

സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്. കകേന്ദ്ര ആകനിനയ് അനുസൃതമനായനി ചടങള് തയ്യനാറനാക്കുന്നതയ് അന്തനിമ

ഘടത്തനിലനാണയ്.  സയസനാന  നനിയമയ  റദനാക്കുന്നതനിനുള്ള  ബനില്  നനിയമസഭയടട

പരനിഗണനയയ്  സമര്പ്പെനിചനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  സയസനാന  നനിയമത്തനിടന  അടനിസനാനത്തനില്

ഇതനികനനാടകേയ എടുത്ത നടപടനികേള് പുതനിയ കകേന്ദ്ര നനിയമയ നടപ്പെനാക്കുന്ന സനാഹെചരണ്യത്തനില്

സയരക്ഷനിക്കടപ്പെകടണതുണയ്.  അതുടകേനാണയ് സയസനാന നനിയമയ റദയ് ടചയ്യുന്ന മുറയയ്

ചടങള് അന്തനിമമനായനി  വനിജനാപനയ ടചയ്യുന്നതനാണയ്.  ഇക്കനാരണ്യത്തനില് യനാടതനാരു

കേനാലതനാമസവയ ചടലയഘനവയ  വരുത്തനിയനിടനില. ഈ ക്രെമപ്രശ്നയ നനിലനനില്ക്കുന്നതല.

12.00 Noon]

റൂളനിയഗയ്

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ക്രെമപ്രശ്നത്തനിലൂടട ഉന്നയനിച കേനാരണ്യങള്ക്കയ് സര്ക്കനാര് തലത്തനില്

നടപടനി  സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നതനായനി  പടനികേജനാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവയ

നനിയമവയ  സനായസനാരനികേവയ  പനാര്ലടമനറനികേനാരണ്യവയ  വകുപ്പുമനനി  അറനിയനിചനിരനിക്കുകേയനാണയ്.

ഗവണ്ടമനയ് നടപടനികേള് തസരനിതടപ്പെടുത്തണടമന്നയ് ടചയര് നനിര്കദശേനിക്കുന.
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IX  ധനകേനാരണ്യയ

2017-18   സനാമത്തനികേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറനിടല ധനനാഭണ്യര്തനകേളനികനലള്ള
ചര്ചയയ കവനാടടടുപ്പുയ

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബഹുമനാനടപ്പെട   ടപനാതുമരനാമത്തുയ രജനികസഷനുയ വകുപ്പുമനനിക്കയ്
ടപനാതുമരനാമത്തയ്  എന്ന  XV-ാം  നമര്  ധനനാഭണ്യര്തനയടടയയ  ബഹുമനാനടപ്പെട  ഭക്ഷണ്യവയ
സനിവനില് സകപസുയ വകുപ്പുമനനിക്കയ് ഭക്ഷണ്യയ എന്ന XXX-ാം നമര് ധനനാഭണ്യര്തനയടടയയ
കപരനില്  കേനാരണ്യവനിവരപ്പെടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസ്റ്റേനില്  പ്രസ്തുത  ധനനാഭണ്യര്തനകേള്ക്കു
കനടര  7-ാം  കകേനാളത്തനില്  യഥനാക്രെമയ  കേനാണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേകേള്  2017-18  സനാമത്തനികേ
വര്ഷടത്ത  ടചലവകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനനായനി  അനുവദനിക്കണടമന്ന  പ്രകമയങള്
അവതരനിപ്പെനിക്കനാവന്നതനാണയ്.

ടപനാതുമരനാമത്തുയ രജനികസഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധനാകേരന്  ):  സര്,
ടപനാതുമരനാമത്തയ്  എന്ന  XV-ാം  നമര്  ധനനാഭണ്യര്തനയടട  കപരനില്  കേനാരണ്യവനിവര
പടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസ്റ്റേനില്  പ്രസ്തുത  ധനനാഭണ്യര്തനയ്ക്കുകനടര  7-ാം
കകേനാളത്തനില് യഥനാക്രെമയ കേനാണനിചനിട്ടുള്ള തുകേകേള് 2017-18 സനാമത്തനികേ വര്ഷടത്ത
ടചലവകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനനായനി  അനുവദനിക്കണടമന്ന  പ്രകമയയ  ഞനാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ഭക്ഷണ്യവയ സനിവനില് സകപസുയ വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലനാത്തമന്  ):  സര്,
ഭക്ഷണ്യയ എന്ന XXX-ാം നമര് ധനനാഭണ്യര്തനയടട കപരനില് കേനാരണ്യവനിവരപ്പെടനികേയനില്
സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസ്റ്റേനില്  പ്രസ്തുത  ധനനാഭണ്യര്തനയ്ക്കുകനടര  7-ാം  കകേനാളത്തനില്  യഥനാക്രെമയ
കേനാണനിചനിട്ടുള്ള തുകേകേള്  2017-18  സനാമത്തനികേ വര്ഷടത്ത ടചലവകേള് പൂര്ത്തസ്പീ
കേരനിക്കുന്നതനിനനായനി അനുവദനിക്കണടമന്ന പ്രകമയയ ഞനാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ധനനാഭണ്യര്തന

നമര് ധനനാഭണ്യര്തനയ

ടട കപരയ്

ബഡ്ജറയ് എസ്റ്റേനികമറയ് 2017-2018

14-3-2017-നയ്  സഭയടട കവനാടനിനയ്

സമര്പ്പെനിച ധനനാഭണ്യര്തന തുകേ

സഭയടട കവനാടനിനയ് സമര്പ്പെനിക്കുന്ന

ധനനാഭണ്യര്തനയടട തുകേ

റവനഷ്യൂ

(₹)

മൂലധനയ

(₹)

റവനഷ്യൂ

(₹)

മൂലധനയ

(₹)

ആടകേ

(₹)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

XV ടപനാതുമരനാമത്തയ് 706,17,49,000 594,29,26,000 2118,52,47,000 1782,87,79,000 3901,40,26,000

XXX ഭക്ഷണ്യയ 364,16,06,000 24,45,75,000 1092,48,19,000 73,37,23,000 1165,85,42,000

പടനികേജനാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവയ  നനിയമവയ  സനായസനാരനികേവയ
പനാര്ലടമനറനികേനാരണ്യവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബനാലന്):  സര്,  ഞനാന്
പ്രകമയങടള പനിന്തനാങ്ങുന.
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ധനകേനാരണ്യവയ കേയറയ വകുപ്പുമനനി (കഡനാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതനാമസയ് ഐസകേയ്): സര്,
ടപനാതുമരനാമത്തയ് എന്ന XV-ാം നമര് ധനനാഭണ്യര്തനടയയയ ഭക്ഷണ്യയ എന്ന XXX-ാം നമര്
ധനനാഭണ്യര്തനടയയയ സയബന്ധനിക്കുന്ന സബ്ജകയ് കേമ്മനിറനികേളുടട ശേനിപനാര്ശേകേളനികനല്
ചടയ 236 (3) പ്രകേനാരമുള്ള പ്രസ്തനാവന ഞനാന് കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങള് അവതരനിപ്പെനിക്കനാവന്നതനാണയ്.

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങള്

ധനനാഭണ്യര്തന നമര്   XV –   ടപനാതുമരനാമത്തയ്

(നയനനിരനാകേരണത്തനിനുള്ള ടവടനിക്കുറയല്)

ശസ്പീ  .    പനാറക്കല്  അബ്ദുല:  സര്,  ടപനാതുമരനാമത്തയ്  എന്ന  XV-ാം  നമര്
ധനനാഭണ്യര്തനയടട  കപരനില്  വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  3901,40,26,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയനായനി  കുറവയ്  ടചകയ്യണതനാണയ്  (കഹെകവ  ഉള്ടപ്പെടടയള്ള  കറനാഡുകേളുടട  വശേങളനിലയ
വളവകേളനിലയ  ഉപകയനാഗമനിലനാടത  കേനിടപ്പുള്ള  സലയ  കേകയ്യറനാന്  ഒത്തനാശേ  ടചയ്യുന്നതനായനി
പറയടപ്പെടുന്നതയ്   സയബന്ധനിചയ്  ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ
ഞനാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

കഡനാ  .    എയ  .    ടകേ  .    മുനസ്പീര്:  സര്,  ടപനാതുമരനാമത്തയ്  എന്ന   XV-ാം  നമര്
ധനനാഭണ്യര്തനയടട  കപരനില്  വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  3901,40,26,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയനായനി  കുറവയ്  ടചകയ്യണതനാണയ്  (കറനാ ഡയ്  പുറകമനാക്കുകേള്  കേകയ്യറനിയനിട്ടുള്ളതയ്
തനിരനിടചടുക്കനാന്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കനാത്തതനായനി  പറയടപ്പെടുന്നതയ്  സയബന്ധനിചയ്  ചര്ച
ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ ഞനാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    മഞളനായകുഴനി  അലനി:  സര്,  ടപനാതുമരനാമത്തയ്  എന്ന  XV-ാം  നമര്
ധനനാഭണ്യര്തനയടട  കപരനില്  വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  3901,40,26,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയനായനി  കുറവയ്  ടചകയ്യണതനാണയ്  (ടപനാതുമരനാമത്തയ്  കറനാഡുകേളുടട  ഇരുവശേങളനിടലയയ
നടപ്പെനാതയള്ടപ്പെടട  വണ്യനാപനാര  സനാപനങള്  കേകയ്യറനിയനിരനിക്കുന്നതയ്  ഒഴനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കനാത്തതനായനി പറയടപ്പെടുന്നതയ്  സയബന്ധനിചയ് ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ ഞനാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ്:  സര്, ടപനാതുമരനാമത്തയ്  എന്ന  XV-ാം  നമര്
ധനനാഭണ്യര്തനയടട  കപരനില്  വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  3901,40,26,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയനായനി കുറവയ് ടചകയ്യണതനാണയ് (ടപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പെനിടന നനിയനണത്തനില്
പുതനിയ കറനാഡുകേള് നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശേണ്യമനായ പണയ ലഭണ്യമനാക്കനാത്തതനായനി
പറയടപ്പെടുന്നതയ്  സയബന്ധനിചയ് ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ
ഞനാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജനാസഫയ്:  സര്,  ടപനാതുമരനാമത്തയ്  എന്ന  XV-ാം  നമര്
ധനനാഭണ്യര്തനയടട  കപരനില്  വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  3901,40,26,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയനായനി  കുറവയ്  ടചകയ്യണതനാണയ്  (തകേര്ന  കേനിടക്കുന്ന  കറനാഡുകേള്  നന്നനാക്കുന്നതനില്
പരനാജയടപ്പെടതനായനി  പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയയ  സയബന്ധനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ ഞനാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    കമനാന്സയ്  കജനാസഫയ്:  സര്,  ടപനാതുമരനാമത്തയ്  എന്ന   XV-ാം  നമര്
ധനനാഭണ്യര്തനയടട  കപരനില്  വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  3901,40,26,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയനായനി  കുറവയ്  ടചകയ്യണതനാണയ്  (കറനാഡുകേളുടട  അറകുറപ്പെണനികേള്  നടത്തണടമന്ന
ആവശേണ്യയ  സയബന്ധനിചയ്  ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ ഞനാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹെമസ്പീദയ്  .    പനി  .  : സര്,  ടപനാതുമരനാമത്തയ് എന്ന  XV-ാം നമര്
ധനനാഭണ്യര്തനയടട  കപരനില്  വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  3901,40,26,000  രൂപ ഒരു രൂപയനായനി
കുറവയ്  ടചകയ്യണതനാണയ്  (കറനാഡുകേളുടട  കശേനാചനസ്പീയനാവസ പരനിഹെരനിക്കനാത്തതനായനി
പറയടപ്പെടുന്നതയ്  സയബന്ധനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ
ഞനാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷയസുദസ്പീന്:  സര്,  ടപനാതുമരനാമത്തയ്  എന്ന  XV-ാം  നമര്
ധനനാഭണ്യര്തനയടട  കപരനില്  വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  3901,40,26,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയനായനി കുറവയ്  ടചകയ്യണതനാണയ്  (ടപനാതുമരനാമത്തയ് കറനാഡുകേളുടട പുനരുദ്ധനാരണ
പ്രവൃത്തനികേള് നടത്തുവനാനുണനാകുന്നതനായനി പറയടപ്പെടുന്ന  കേനാലതനാമസയ സയബന്ധനിചയ് ചര്ച
ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ ഞനാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല്  റസനാക്കയ്: സര്,ടപനാതുമരനാമത്തയ് എന്ന  XV-ാം നമര്
ധനനാഭണ്യര്തനയടട  കപരനില്  വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  3901,40,26,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയനായനി  കുറവയ്  ടചകയ്യണതനാണയ്  (ടപനാതുമരനാമത്തയ്  കറനാഡുകേളനില്  തലങ്ങുയ  വനിലങ്ങുയ
കകേബനിള് സനാപനിചയ് ഗതനാഗതയ തടയന്ന സനിതനിവനികശേഷയ നനിലനനില്ക്കുന്നതനായനി
പറയടപ്പെടുന്നതയ്   സയബന്ധനിചയ്  ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ
ഞനാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    എന്  .   എ  .   ടനലനിക്കുന്നയ്: സര്, ടപനാതുമരനാമത്തയ് എന്ന  XV-ാം നമര്
ധനനാഭണ്യര്തനയടട  കപരനില്  വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  3901,40,26,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയനായനി കുറവയ്  ടചകയ്യണതനാണയ്  (കറനാഡുകേകളനാടനുബന്ധനിചയ്  സുരക്ഷനിത കസക്കനിള് കവ
തസ്പീര്ത്തയ് സുരക്ഷനിത യനാത്ര ഉറപ്പെനാക്കനാത്തതനായനി പറയടപ്പെടുന്ന വനിഷയയ സയബന്ധനിചയ് ചര്ച
ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ ഞനാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള:  സര്,  ടപനാതുമരനാമത്തയ്  എന്ന  XV-ാം  നമര്
ധനനാഭണ്യര്തനയടട  കപരനില്  വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  3901,40,26,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയനായനി  കുറവയ്  ടചകയ്യണതനാണയ്  (കബപ്പെനാസയ്  കറനാഡുകേളുടട  സലടമടുപ്പെയ്
നടപടനികേള്  സമയബന്ധനിതമനായനി  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കനാത്തതുമൂലയ  ഉണനായനിട്ടുള്ളതനായനി
പറയടപ്പെടുന്ന പ്രയനാസങള് സയബന്ധനിചയ് ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ
ഞനാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹെമ്മദയ് കേബസ്പീര്: സര്, ടപനാതുമരനാമത്തയ് എന്ന  XV-ാം നമര്
ധനനാഭണ്യര്തനയടട  കപരനില്  വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  3901,40,26,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയനായനി  കുറവയ്  ടചകയ്യണതനാണയ്  (ടപനാതുമരനാമത്തയ്  ആവശേണ്യങള്ക്കയ്  ഉപകയനാഗനിക്കുന്ന
യനസനാമഗനികേളുടട രജനികസഷന് നടത്തനാത്തതുമൂലയ സര്ക്കനാരനിനയ്  നനികുതനി നഷയ
ഉണനാകുന്നതനായനി  പറയടപ്പെടുന്നതയ്  സയബന്ധനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ ഞനാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമ്മര്:  സര്,  ടപനാതുമരനാമത്തയ്  എന്ന  XV-ാം നമര് ധനനാഭണ്യര്തനയടട
കപരനില്  വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  3901,40,26,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയനായനി  കുറവയ്
ടചകയ്യണതനാണയ് (ടപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പെയ് മനാനസല് പരനിഷ്കരനിചതനിനുകശേഷയ ഉണനായ
അപനാകേതകേള് പരനിഹെരനിക്കനാന് കേഴനിയനാത്തതനായനി പറയടപ്പെടുന്ന വനിഷയയ സയബന്ധനിചയ് ചര്ച
ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ ഞനാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    കറനാജനി  എയ  .    കജനാണ്:  സര്,  ടപനാതുമരനാമത്തയ്  എന്ന  XV-ാം നമര്
ധനനാഭണ്യര്തനയടട  കപരനില്  വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  3901,40,26,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയനായനി  കുറവയ്  ടചകയ്യണതനാണയ്  (ടപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പെയ്  അഴനിമതനി  വനിമുക്തമനാക്കുടമന്നയ്
പ്രഖണ്യനാപനിചനിട്ടുയ  അതനിനുകവണനി  ഒരു  നടപടനിയയ  കകേടക്കനാള്ളനാടത
പ്രഖണ്യനാപനത്തനില് മനാത്രയ ഒതുക്കുന്നതനായനി  പറയടപ്പെടുന്നതയ്    സയബന്ധനിചയ്  ചര്ച
ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ ഞനാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ധനനാഭണ്യര്തന നമര്   XXX –  ഭക്ഷണ്യയ

(നയനനിരനാകേരണത്തനിനുള്ള ടവടനിക്കുറയല്)

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ഭക്ഷണ്യയ എന്ന XXX-ാം നമര്  ധനനാഭണ്യര്തനയടട
കപരനില് വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 1165,85,42,000 രൂപ ഒരു രൂപയനായനി കുറവയ് ടചകയ്യണതനാണയ്
(കറഷന്കേടക്കനാര്ക്കയ്  ഭക്ഷണ്യസുരക്ഷനാ നനിയമപ്രകേനാരമുള്ള ആവശേണ്യങള് നടപ്പെനാക്കനാത്തതുമൂലയ
കറഷന് വനിതരണയ സ്തയഭനനാവസയനിലനായതനായനി പറയടപ്പെടുന്ന വനിഷയയ  സയബന്ധനിചയ് ചര്ച
ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ ഞനാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമനാര്: സര്,  സര്,  ഭക്ഷണ്യയ  എന്ന  XXX-ാം നമര്
ധനനാഭണ്യര്തനയടട  കപരനില്  വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1165,85,42,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയനായനി കുറവയ് ടചകയ്യണതനാണയ്  (കറഷന് കേടകേള് കേമഷ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുന്നതനില്
പരനാജയടപ്പെടതനായനി  പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയയ  സയബന്ധനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ ഞനാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .   എന്  .   എ  .   ടനലനിക്കുന്നയ്: സര്,  ഭക്ഷണ്യയ  എന്ന  XXX-ാം  നമര്
ധനനാഭണ്യര്തനയടട  കപരനില്  വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1165,85,42,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയനായനി കുറവയ് ടചകയ്യണതനാണയ്  (കറഷനരനി ടമനാത്തമനായനി മറനിചയ് വനില്ക്കുന്നതയ്
തടയനാനനാകേനാത്തതനായനി പറയടപ്പെടുന്ന വനിഷയയ സയബന്ധനിചയ് ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ ഞനാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    സണനി കജനാസഫയ്:  സര്,  ഭക്ഷണ്യയ എന്ന  XXX-ാം നമര്  ധനനാഭണ്യര്തനയടട
കപരനില് വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 1165,85,42,000 രൂപ ഒരു രൂപയനായനി കുറവയ് ടചകയ്യണതനാണയ്
(നനികതണ്യനാപകയനാഗ സനാധനങളുടട വനില വര്ദ്ധന തടയനാന് കേഴനിയനാത്തതനായനി പറയടപ്പെടുന്ന
വനിഷയയ  സയബന്ധനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ  ഞനാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷയസുദസ്പീന്:  സര്,  ഭക്ഷണ്യയ എന്ന  XXX-ാം നമര്  ധനനാഭണ്യര്തനയടട
കപരനില് വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 1165,85,42,000 രൂപ ഒരു രൂപയനായനി കുറവയ് ടചകയ്യണതനാണയ്
(വനിലക്കയറയ തടയന്നതനില് സര്ക്കനാര് സയവനിധനാനങള് പരനാജയടപ്പെടതനായനി പറയടപ്പെടുന്ന
വനിഷയയ  സയബന്ധനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ  ഞനാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   അബ്ദുല് ഹെമസ്പീദയ്  .   പനി  .: സര്, ഭക്ഷണ്യയ എന്ന XXX-ാം നമര്  ധനനാഭണ്യര്തനയടട
കപരനില് വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 1165,85,42,000 രൂപ ഒരു രൂപയനായനി കുറവയ് ടചകയ്യണതനാണയ്
(സയസനാനടത്ത  അരനിവനില  വര്ദ്ധന  നനിയനനിക്കനാന്  കേഴനിയനാത്തതനായനി  പറയടപ്പെടുന്ന
വനിഷയയ  സയബന്ധനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ  ഞനാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹെമ്മദയ് കേബസ്പീര്: സര്,  ഭക്ഷണ്യയ  എന്ന  XXX-ാം  നമര്
ധനനാഭണ്യര്തനയടട  കപരനില്  വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1165,85,42,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയനായനി കുറവയ് ടചകയ്യണതനാണയ് (ഭക്ഷണ്യ വസ്തുക്കളുടടയയ നനികതണ്യനാപകയനാഗ സനാധനങളുടടയയ
വനിലക്കയറയ  കുറയ്ക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കനാത്തതനായനി  പറയടപ്പെടുന്ന
വനിഷയയ  സയബന്ധനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ  ഞനാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    എസയ്  .    ശേബരസ്പീനനാഥന്:  സര്,  ഭക്ഷണ്യയ  എന്ന  XXX-ാം  നമര്
ധനനാഭണ്യര്തനയടട  കപരനില്  വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1165,85,42,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയനായനി
കുറവയ് ടചകയ്യണതനാണയ്  (ഭക്ഷണ്യ സനാധനങളുടട കേരനിഞന്തയയ പൂഴനിവയയ തടയനാന്
ഫലപ്രദമനായ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കനാത്തതനായനി പറയടപ്പെടുന്ന വനിഷയയ സയബന്ധനിചയ്
ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ ഞനാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .    അനൂപയ് കജക്കബയ്:  സര്,  ഭക്ഷണ്യയ എന്ന  XXX-ാം നമര്  ധനനാഭണ്യര്തനയടട
കപരനില് വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 1165,85,42,000 രൂപ ഒരു രൂപയനായനി കുറവയ് ടചകയ്യണതനാണയ്
(ടപനാതുവനിതരണ സമ്പ്രദനായയ ശേക്തനിടപ്പെടുത്തനാന് ആവശേണ്യമനായ തുകേ അനുവദനിക്കനാത്തതനായനി
പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയയ  സയബന്ധനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ
ഞനാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    കമനാന്സയ് കജനാസഫയ്:  സര്,  ഭക്ഷണ്യയ എന്ന XXX-ാം നമര്  ധനനാഭണ്യര്തനയടട
കപരനില്  വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1165,85,42,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയനായനി  കുറവയ്
ടചകയ്യണതനാണയ്  (കറഷന് വനിതരണയ അടനിമറനിചതനായനി പറയടപ്പെടുന്ന വനിഷയയ സയബന്ധനിചയ്
ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ ഞനാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    പനാറക്കല് അബ്ദുല:  സര്,  ഭക്ഷണ്യയ എന്ന  XXX-ാം നമര്  ധനനാഭണ്യര്തനയടട
കപരനില്  വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1165,85,42,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയനായനി  കുറവയ്
ടചകയ്യണതനാണയ്   (ഫു ഡയ്  കകേനാര്പ്പെകറഷന്  ടവയര്  ഹെക്കൗസുകേളനില്നനിനയ  കറഷന്
വനിതരണത്തനിനയ് അനുവദനിച അരനി ഏടറടുക്കനാതനിരുന്നതനായനി പറയടപ്പെടുന്ന വനിഷയയ
സയബന്ധനിചയ് ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ ഞനാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    കഹെബനി ഈഡന്:  സര്,  ഭക്ഷണ്യയ എന്ന  XXX-ാം നമര്  ധനനാഭണ്യര്തനയടട
കപരനില്  വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1165,85,42,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയനായനി  കുറവയ്
ടചകയ്യണതനാണയ്   (സയസനാനത്തനിടന  ചരനിത്രത്തനില്  ആദണ്യമനായനി  കേഴനിഞ  രണയ്
മനാസടത്ത കറഷന് വനിതരണയ മുടങനിയതനായനി പറയടപ്പെടുന്ന വനിഷയയ സയബന്ധനിചയ്
ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ ഞനാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള: സര്,  ഭക്ഷണ്യയ  എന്ന  XXX-ാം നമര്  ധനനാഭണ്യര്തനയടട
കപരനില് വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 1165,85,42,000 രൂപ ഒരു രൂപയനായനി കുറവയ് ടചകയ്യണതനാണയ്
(നനിലവനിലള്ള  ബനി.പനി.എല്.  ലനിസ്റ്റേനില്  ഒകടടറ  അനര്ഹെര്  കേടനകൂടനിയതുമൂലമുള്ള
പ്രയനാസങള് ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ ഞനാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബനാഹെനിയ:  സര്,  ഭക്ഷണ്യയ എന്ന XXX-ാം നമര്  ധനനാഭണ്യര്തനയടട
കപരനില് വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 1165,85,42,000 രൂപ ഒരു രൂപയനായനി കുറവയ് ടചകയ്യണതനാണയ്
(പുതുക്കനിയ കറഷന് കേനാര്ഡുകേള് വനിതരണയ ടചയ്യനാനനാകേനാത്തതനായനി  പറയടപ്പെടുന്ന
വനിഷയയ  സയബന്ധനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ  ഞനാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമ്മര്:  സര്,  ഭക്ഷണ്യയ എന്ന XXX-ാം നമര്  ധനനാഭണ്യര്തനയടട
കപരനില് വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 1165,85,42,000 രൂപ ഒരു രൂപയനായനി കുറവയ് ടചകയ്യണതനാണയ്
(ടപനാതുവനിതരണ സയവനിധനാനത്തനിലൂടട ലഭണ്യമനാകക്കണ അരനിയനില് സസകേനാരണ്യ മനില്ലുകേള് മനായയ
കചര്ക്കുന്നതയ്  തടയനാന്  കേഴനിയനാത്തതനായനി  പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയയ  സയബന്ധനിചയ്
ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ ഞനാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസനാക്കയ്:  സര്,  ഭക്ഷണ്യയ  എന്ന  XXX-ാം നമര്
ധനനാഭണ്യര്തനയടട  കപരനില്  വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1165,85,42,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയനായനി കുറവയ് ടചകയ്യണതനാണയ് (കറഷന് വനിതരണത്തനിനുള്ള മടണണ വനിഹെനിതയ
കനടനിടയടുക്കുന്നതനില്  പരനാജയടപ്പെടതനായനി  പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയയ  സയബന്ധനിചയ്
ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ ഞനാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

കഡനാ  .    എയ  .    ടകേ  .    മുനസ്പീര്:  സര്,  ഭക്ഷണ്യയ എന്ന  XXX-ാം നമര്  ധനനാഭണ്യര്തനയടട
കപരനില് വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 1165,85,42,000 രൂപ ഒരു രൂപയനായനി കുറവയ് ടചകയ്യണതനാണയ്
(ടനല്  കേര്ഷകേരനില്  നനിന്നയ്  ടനലയ്ല  കശേഖരനിക്കുന്നതനില്  വസ്പീഴ്ച  വരുത്തനിയതനായനി
പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയയ  സയബന്ധനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ
ഞനാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   മഞളനായകുഴനി അലനി: സര്, ഭക്ഷണ്യയ എന്ന XXX-ാം നമര്  ധനനാഭണ്യര്തനയടട
കപരനില് വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 1165,85,42,000 രൂപ ഒരു രൂപയനായനി കുറവയ് ടചകയ്യണതനാണയ്
(ഭക്ഷണ്യ വസ്തുക്കളനിടല മനായയ കേടണത്തുന്നതനിനുയ മനായയ  കേലര്ത്തുന്നവര്ടക്കതനിടര
കേര്ശേന നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുയ  സര്ക്കനാര്  അലയഭനാവയ  കേനാണനിക്കുന്നതനായനി
പറയടപ്പെടുന്ന  വനിഷയയ  സയബന്ധനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ
ഞനാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  സര്,  ഭക്ഷണ്യയ എന്ന XXX-ാം നമര്  ധനനാഭണ്യര്തനയടട
കപരനില് വകേടകേനാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 1165,85,42,000 രൂപ ഒരു രൂപയനായനി കുറവയ് ടചകയ്യണതനാണയ്
(കഹെനാടല്  ഭക്ഷണത്തനിടന  വനില  നനിയനനിക്കനാന്  കേഴനിഞനിടനിലനാത്തതനായനി  പറയടപ്പെടുന്ന
വനിഷയയ  സയബന്ധനിചയ്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപയ  ഞനാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    ബനി  .    സതണ്യന്:  സര്,  ഞനാന് ഇക്കൗ ധനനാഭണ്യര്തനകേടള അനുകൂലനിക്കുന.
ഐകേണ്യകകേരളത്തനിടല  ആദണ്യ  മനനിസഭയടട  അറപതനായ  വനാര്ഷനികേകവളയനാണനിതയ്.
ജനാതസ്പീയതയനിലയ  ജനനിതസത്തനിലയ  നനാടുവനാഴനിതസത്തനിലയ  നനിലനനിന്നനിരുന്ന  ഇരുണ
യഗത്തനില്  നനിനയ  ആധുനനികേ  കകേരളത്തനികലയയ്  വഴനി  ടതളനിയനിച,  ആ  ചരനിത്ര
നനികയനാഗയ  ഏടറടുത്ത ആദണ്യ  ജനനാധനിപതണ്യ  സര്ക്കനാര്,   ഇ.എയ.എസയ്.  സര്ക്കനാര്
അധനികേനാരത്തനില് വന്നതനിടന അറപതയ് വര്ഷയ തനികേയന്ന കവളയനാണനിതയ്.   1957-ടല
സഖനാവയ്  ഇ.എയ.എസയ്.-ടന  കനതൃതസത്തനിലള്ള  ഗവണ്ടമനയ്  കകേവലയ  28  മനാസക്കനാലയ
മനാത്രമനാണയ്  ഭരണയ നടത്തനിയതയ്.   ആ ജനനാധനിപതണ്യ  സര്ക്കനാര്  ഐകേണ്യകകേരളയ
രൂപടപ്പെടുത്തനിടയടുക്കുന്നതനിനയ് നടത്തനിയ നനിരവധനി പരനിശമങള് ഈ സനര്ഭത്തനില് ഞനാന്
ഓര്ക്കുകേയനാണയ്.  ചരനിത്ര പ്രസനിദ്ധമനായ ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമയ, വനിദണ്യനാഭണ്യനാസ നനിയമയ,
സനാമൂഹെണ്യ  സുരക്ഷനാ  രയഗടത്ത  പദ്ധതനികേള്,  അതനികനനാടനുബന്ധനിച  നനിയമങള്
തുടങനിയവടയലനായ.  അതനിനുകശേഷയ  വന്ന  ഒരു  സര്ക്കനാരനിനുയ  അതനില്  നനിനയ
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പനികന്നനാടയ് മനാറനാന് കേഴനിഞനിടനില.  1967-ലയ  1980-ലയ  1987-ലയ 1996-ലയ 2006-ലയ
അതനിനുകശേഷയ ഇകപ്പെനാഴുള്ള ഈ ഗവണ്ടമന്റുയ ഇ.എയ.എസയ്. സര്ക്കനാര്  തുടങനിവച
ആ വനികേസന പദ്ധതനികേളുടട തുടര്ചയനായനി കകേരളത്തനിടന വനികേസനത്തനിനുകവണനി
ഒടനവധനി   പദ്ധതനികേളുമനായനി   മുകന്നനാട്ടുകപനാകുകേയനാണയ്.  ഈ  സര്ക്കനാര്  അധനികേനാരത്തനില്
വന്നനിടയ്  ഒരു വര്ഷയ തനികേയനാന് കപനാകുന്നകതയള.  കേഴനിഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കനാലയ
കകേരളത്തനില്  അധനികേനാരത്തനിലണനായനിരുന്ന  സര്ക്കനാരനിടന  കേനാലഘടയ  നനായ  മറക്കുകേയനില.
അഴനിമതനിയയ ധൂര്ത്തുയ ആകഗനാള തടനിപ്പുകേനാരുടട  കകേന്ദ്രവമനായനിരുന അന്നയ് കകേരളയ.
തുടക്കയ മുതല് ഒടുക്കയ വടര  വനിവനാദങളുടട കൂടടയനായനിരുന.  അതുകപനാടല ഈ
സര്ക്കനാരനിടനയയ  കേനാണുവനാനുള്ള  ശമമനാണയ്  ഇകപ്പെനാള്  നടനടകേനാണനിരനിക്കുന്നതയ്.
ബഹുമനാനടപ്പെട  കകേനാടതനിയടട  പരനാമര്ശേങള്,  വനിമര്ശേനങള്  തുടങനിയ  വനിഷയങള്
സഭയനില് കേഴനിഞ ദനിവസങളനിലയ ഇകപ്പെനാഴുയ വനിവനാദങളുണനാക്കനിടക്കനാണനിരനിക്കുന.
അതുയ  പഴയ  കേനാലടത്ത  അനുസ്മരനിപ്പെനിക്കുന്ന  നനിലയനികലയയ്  കേനാരണ്യങള്  ടകേനാണവരനാന്
പരനിശമനിക്കുന്നതനിടന ഭനാഗമനായനിടനാണയ്.   വളടര ഇചനാശേക്തനികയനാടുകൂടനിയ വണ്യക്തമനായ
നയയ  ഈ  ഗവണ്ടമനനിനുണയ്.  നനിരവധനി  പ്രതനിസന്ധനികേളനിലൂടട  ഗവണ്ടമനയ്
കേടനകപനാകുകേയനാണയ്.   കേനാര്ഷനികേ കമഖല നമ്മുടട സമദ്ഘടനയടട നടടലനാണയ്.
ആ കേനാര്ഷനികേകമഖലയനില് ഉണനായനിരനിക്കുന്ന വനിഷയങള്, 115 വര്ഷത്തനിനനിടയനില്
ഉണനായ  ടകേനാടനിയ വരള്ച, അതനിടന ഫലമനായനി  ടതനാഴനില് കമഖലയനില്, ഗനാമസ്പീണ
കമഖലയനില് ഉണനായനിരനിക്കുന്ന  പ്രശ്നങള്, പ്രതനിസന്ധനികേള്, ടവല്ലുവനിളനികേള് ഇവടയലനായ ഈ
ഗവണ്ടമനനിനയ്  കനരനികടണനിവരുന.  ഇതനിനനിടയനിലനാണയ്  കദശേസ്പീയനാടനിസനാനത്തനില്
അടനികചല്പ്പെനിക്കടപ്പെടുന്ന  പുതനിയ  സനാമത്തനികേ  നയങള്.  ടപകടനാള്,  ഡസ്പീസല്,
പനാചകേ വനാതകേയ ഇവയടടടയനാടക്ക വനില ദനിനയപ്രതനിയനാണയ് വര്ദ്ധനിക്കുന്നതയ്.  രനാത്രനി
12  മണനിയനാകുകമനാഴനാണയ്  ടപകടനാളനിടനയയ ഡസ്പീസലനിടനയയ വനില അഞ്ചുയ ആറയ
ഏഴുയ  പത്തുയ പനണയ രൂപ  വര്ദ്ധനിച്ചുടവന്നയ്  നമ്മള് അറനിയന്നതയ്.  ദനിനയപ്രതനി
വര്ദ്ധനിച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുന്ന വനിലക്കയറയ ഒരു ഭനാഗത്തയ്,  കവടറനാരു ഭനാഗത്തയ് വര്ഗ്ഗസ്പീയത
ഒരു  കേനാലത്തുയ  ഇലനാത്ത  തരത്തനില്  വര്ദ്ധനിച്ചു  വരനികേയനാണയ്.  കദശേസ്പീയനാടനിസനാനത്തനില്
നഷ്യൂനപക്ഷ വനിഭനാഗത്തനില്ടപ്പെടവര്, പടനികേജനാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭനാഗത്തനില്ടപ്പെടവര്,
പനാര്ശേസവല്ക്കരനിക്കടപ്പെടവര്  ഒരു  കേനാലത്തുമനിലനാത്ത  വനിധത്തനില്  ക്രൂരമനായ  അക്രെമങള്ക്കയ്
വനികധയരനായനിടക്കനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.

[അദ്ധണ്യക്ഷകവദനിയനില് പനാനല് ഓഫയ് ടചയര്മനാന് ശസ്പീ. ടകേ. സുകരഷയ് കുറപ്പെയ്]

പശുവനിടന സയരക്ഷനിക്കനാന് നനിയമമുണനാക്കുന്ന രനാജണ്യത്തയ് മനുഷണ്യടന സയരക്ഷനിക്കനാന്
നനിയമമുണനാക്കനാത്തതയ് എന്തുടകേനാണനാടണന്നയ് ഞനാന് കചനാദനിക്കുകേയനാണയ്.  കഡനാ.  ബനി.  ആര്.
അയകബദ്കേര്  എഴുതനിയ  ഭരണഘടനയടട  ഡ്രൈനാഫനിയഗയ്  നടക്കുകമനാള്തടന്ന
തര്ക്കമുണനായനിരുനടവന്നയ്  നമുക്കറനിയനായ.  ഇന്നടലയണനായ  സുപ്രസ്പീയകകേനാടതനി  വനിധനിയമനായനി
ബന്ധടപ്പെട  വനിഷയങടളനാനയ  ഞനാന്  ഇവനിടട   പരനാമര്ശേനിക്കുന്നനില.   ടചയറനിലനിരനിക്കുന്ന
അങയ്  ദസ്പീര്ഘകേനാലയ  പനാര്ലടമനയ്  അയഗമനായനിരുന.  ഇവനിടട  നനിയമങള്  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതയ്
ആര്ക്കുകവണനിയനാണയ്?  പനാര്ശേസവത്കേരനിക്കടപ്പെട,  പനാവങളനായ,  ദരനിദ  നനാരനായണനനാര്ക്കു
കവണനിയകല?  ടഫഡറല്  സയവനിധനാനത്തനില്  എലനാവനിധ  അവകേനാശേങകളനാടുയ
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അധനികേനാരങകളനാടുയ  കൂടനി  സയസനാനയ  ഭരനിക്കുന്ന  ഒരു  ഗവണ്ടമനനാണനിതയ്.  ആ
സര്ക്കനാരനിനയ്  കേനാരണ്യങള്  ടടകേകേനാരണ്യയ  ടചയ്തയ്  മുകന്നനാട്ടുകപനാകേനാനുള്ള  അവകേനാശേവയ
അധനികേനാരവയ നനിയമപ്രകേനാരമുണയ്.  ഭരണത്തനിനുകമല് നടത്തുന്ന കേടനകേയറയ, അതയ്
ഏതു  ഭനാഗത്തുനനിനണനായനാലയ  തടയടപ്പെകടണതനാണയ്.  1957-ല്  28  മനാസയ
പ്രനായമനായ  ഗവണ്ടമനനിടന  ഭരണഘടനയനിടല  കുപ്രസനിദ്ധമനായ  356-ാം  വകുപ്പെയ്
ഉപകയനാഗടപ്പെടുത്തനി  പനിരനിച്ചുവനിട്ടു.  അതനിടന  കവടറ  ഒരു  രൂപയ  രനാജണ്യത്തനാടകേ
വരുനടവന്ന  വനിഷയയ ഞനാന്  ശദ്ധയനില്ടപ്പെടുത്തുകേയനാണയ്.

നമുക്കയ്  പ്രതനിസന്ധനികേള്  അതനിജസ്പീവനികക്കണതുണയ്.  കനനാടയ്  നനികരനാധനടത്ത
അതനിജസ്പീവനിക്കനാന്  നനായ  എത്രമനാത്രയ  പ്രയനാസടപ്പെട്ടു.  അതയ്  ഉയര്ത്തനിയ  ടവല്ലുവനിളനിയനില്
നനിനയ  മുക്തനി കനടനാന് ഇകപ്പെനാഴുയ കേഴനിഞനിടനില. കകേരളത്തനിടല സമസ്ത കമഖലകേളുയ
കനനാടയ്  പ്രതനിസന്ധനിമൂലമുണനായ  പ്രശ്നങടള  ഗക്കൗരവകത്തനാടുകൂടനി  സമസ്പീപനിടചങനിലയ
അതുമൂലമുണനായ പ്രശ്നങള് പരനിഹെരനിക്കനാന് നമുക്കയ് കേഴനിഞനില. അത്തരയ സനര്ഭത്തനിലനാണയ്
ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമനയ്  പുതനിയ  പദ്ധതനികേളുമനായനി  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നടതന്നയ്  ഞനാന്
ഓര്മ്മനിപ്പെനിക്കുകേയനാണയ്.  അഴനിമതനിയനിലനാടത്തനാരു  ഭരണയ,   കകേരളടത്ത  സമ്പൂര്ണ
ടടവദഡ്യുതസ്പീകേരണ സയസനാനമനാക്കനി മനാറനാന് നടത്തനിയ പരനിശമയ,  ടവളനിയനിട വനിസര്ജനയ
നടത്തനാത്ത  ഒരു  സയസനാനമനായനി  പ്രഖണ്യനാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദ്ധതനികേള്,  അങണവനാടനി
ടസ്പീചര്മനാരുടട  പ്രശ്നങള്,  500-ഉയ  600-ഉയ  രൂപ  ടപന്ഷന്  വനാങനി  ജസ്പീവനിച
പനാവങള്ക്കയ് 1100 രൂപ  ടപന്ഷന് പ്രഖണ്യനാപനിക്കുകേ, അവ വസ്പീടനില് ടകേനാണകപനായനി
ടകേനാടുക്കുകേ  അങടന  എടന്തലനായ.  കേഴനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷക്കനാലടത്ത  ഭരണത്തനിനനിടയനില്
തമസരനിക്കടപ്പെടവരുടടയയ,  അനണ്യവത്കേരനിക്കടപ്പെടവരുടടയയ  പനാവങളുടടയയ
വനിഷയങടളനാനയ ഇവനിടട  ചര്ച  ടചയ്തനിടനില.  ബനാര്  കകേനാഴ,  കസനാളനാര്  കകേനാഴ,
അങടന കകേനാഴയനില് മുങനി നനിന്നനിരുന്ന ഒരു കേനാലമനായനിരുന.  ആ കേനാലവയ ഇക്കൗ
കേനാലവയ  തമ്മനിലള്ള  വണ്യതണ്യനാസയ  ജനങള്  മനസനിലനാക്കുന.  ഞനാന്  അതനികലടക്കനാനയ
കപനാകുന്നനില. എലനാ കമഖലകേളനിലയ വനികേസകനനാന്മുഖമനായ പദ്ധതനികേള് ആവനിഷ്കരനിചയ്
ഇക്കൗ ഗവണ്ടമനയ് മുകന്നനാട്ടുകപനാകുകേയനാണയ്.

അടനിസനാന സക്കൗകേരണ്യ വനികേസനത്തനിനയ് നടപ്പെയ് സനാമത്തനികേ വര്ഷയ  13000
കകേനാടനി  രൂപയടട  പദ്ധതനി  പ്രഖണ്യനാപനിചനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  തകേര്നകേനിടന്ന  കറനാഡുകേടളലനായ
ടമയനിനനന്സയ്  ടചയ്യുകേയനാണയ്.  50  കകേനാടനി  രൂപ  എയ.എല്.എ.-മനാര്ടക്കലനായ  ടകേനാടുത്തു.
ശസ്പീ.  ടകേ.എയ.  മനാണനി  സനാര്  ഉള്ടപ്പെടടയള്ളവര്ക്കയ്  കേനിടനി.  ചുവപ്പെയ്  മഷനിടകേനാണയ്
ഒപ്പെനിടലയ പച മഷനിടകേനാണയ് ഒപ്പെനിടലയ ഇവനിടടയണനായനിരുന.  ചുവപ്പെയ് മഷനിടകേനാണയ്
ഒപ്പെനിടനാല്  അതയ്  നനികഷധനിക്കുയ.  പച  മഷനിടകേനാണയ്  ഒപ്പെനിടനാല്  അതയ്  അനുവദനിക്കുയ.
അത്തരടമനാരു കേനാലയ  ഇവനിടടയണനായനിരുന.  കേഴനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷക്കനാലടത്ത
കേനാരണ്യങളനികലയ്ടക്കനാനയ  ഞനാന്  കപനാകുന്നനില.  ഭരണപക്ഷത്തുള്ളവര്ക്കയ്  ഒരു
നനിയമയ,  പ്രതനിപക്ഷത്തുള്ളവര്ക്കയ്  മടറനാരു  നനിയമയ  എന്ന  രസ്പീതനി  നമ്മള്  കേണതകല?
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ഭരണപക്ഷടത്തയയ   പ്രതനിപക്ഷടത്തയയ ഒരുകപനാടല കേണ കേനാലഘടയ കവടറ  ഏതയ്
കേനാലത്തുണനായനിരുന?  50  കകേനാടനിയടട  വനികേസന  പദ്ധതനികേള്  ഓകരനാ
ജനപ്രതനിനനിധനികയനാടുയ  കചനാദനിചയ്  ആ  ജനപ്രതനിനനിധനി  തരുന്നതുള്ടപ്പെടട
കചര്ത്തുടകേനാണയ് തയ്യനാറനാക്കടപ്പെട വളടര വനികേസകനനാന്മുഖമനായ ഒരു പദ്ധതനിയനാണയ്
ഇകപ്പെനാള് പ്രഖണ്യനാപനിക്കുന്നതയ്.  കറനാഡുകേള്ക്കുയ പനാലങള്ക്കുമനായനി ഏതനാണയ്  1350
കകേനാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   കേരനാറകേനാര്  പറയനാറണയ്  യ.ഡനി.എഫയ്.
ഭരണത്തനില്  വരുകമനാള്  ഇഷയ  കപനാടല  പണനി  കേനിട്ടുയ,  പകക്ഷ  തുകേ  കുറകച
കേനിട്ടുകേയള  എന്നയ്.  എന്നനാല്  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഭരണത്തനില്  വരുകമനാള്  കജനാലനി
കുറകചയണനാകൂ, പകക്ഷ പണനി ടചയ്തനാല് പണയ കേനിട്ടുടമന്നയ്. 1300 കകേനാടനി രൂപയടട
ബനാധണ്യതയണനായനിരുന.  ഇക്കൗ ഗവണ്ടമനയ് അധനികേനാരത്തനില് വരുകമനാള് സനിയഗനിള്
ടടണര്  എടുത്തുടചയ്യനാന്കപനാലയ ആരുയ  കേടനവന്നനില.  കേനാരണയ  1300  കകേനാടനി
രൂപയടട  ബനാധണ്യതയടണന്നയ്  പറടഞങനിലയ  പ്രതണ്യക്ഷത്തനില്  അതല
കേരനാറകേനാര്ക്കയ്  ടകേനാടുക്കനാനുണനായനിരുന്നതയ്. 3000-ല് ചനിലസനാനയ കകേനാടനി രൂപയടട
ബനാധണ്യതയണനായനിരുന. ഞനാന് അതനികലയ്ടക്കനാനയ കപനാകുന്നനില.

പണയ്  ജനിലകേള്  തനിരനിച്ചുള്ള   വനികേസനമനായനിരുന  നടന്നനിരുന്നടതന്നയ്
ശസ്പീ.  ടകേ.  ബനി.  ഗകണഷയ്  കുമനാര്  പറയമനായനിരുന.   ഞങടളകപ്പെനാടലയള്ള
പനാവങളുടട  ജനിലകേളനിടലനാനയ  ഒരു  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനവയ  നടക്കുകേയനില.
ഇവനിടട ഒന്പതയ് ജനിലകേടള തസ്പീരകദശേ കമഖലയനിലയ  ഒന്പതയ് ജനിലകേടള മലകയനാര
കമഖലയനിലയ  ഉള്ടപ്പെടുത്തനി.  അതനിനുകവണനി  പ്രകതണ്യകേ  തുകേ  നസ്പീക്കനിവച്ചു.  182
കറനാഡുകേള്, 62 പനാലങള്, ടടദവത്തനിടന സസന്തയ നനാടനില് ഏറവയ മകനനാഹെരമനായ
കറനാഡുകേളുയ  പനാലങളുയ  ഉള്ടപ്പെടട  അടനിസനാന  സക്കൗകേരണ്യങളുണനാക്കനിടയടുക്കനാന്
സനാധനിക്കുന്ന  നനിലയനിലള്ള  പനാകക്കജയ്  പ്രഖണ്യനാപനിചനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  തുടക്കമനാണയ്.
അഞ്ചുവര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  ഇടതലനായ പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കനാന് കേഴനിയയ.

2013-ല് അവതരനിപ്പെനിച ഭക്ഷണ്യഭദതനാ നനിയമയ പ്രതനിപക്ഷത്തനിരനിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കള്
മൂന്നയ്  വര്ഷക്കനാലയ  മനാറനിവച്ചു.  ഭക്ഷണ്യഭദതനാ  നനിയമയ  നടപ്പെനിലനാക്കുന്നതുമനായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്
കകേരളത്തനിനയ്  ഒരു  ചരനിത്രമുണയ്.  1967-69  കേനാലഘടത്തനില്  നടന്ന  വളടര   തസ്പീക്ഷ്ണമനായ
പ്രകക്ഷനാഭവയ സമരവയ എ.ടകേ.ജനി.യടട  കനതൃതസത്തനില് ഇ.എയ.എസയ്. ഗവണ്ടമനയ്
അധനികേനാരത്തനില്  വന്നകപ്പെനാള്  കകേരളത്തനിനുമനാത്രയ  ലഭനിച  ഒരു  പദവനി,  സ്റ്റേനാറഷ്യൂടറനി
കറഷനനിയഗയ്  സയവനിധനാനയ  വഴനി   അരനിയയ  കഗനാതമയ  പഞസനാരയയ  മടണണയടമനാടക്ക
പനാവങളനില്  പനാവടപ്പെടവര്ക്കയ്  ലഭനിചനിരുന.  തസ്പീരപ്രകദശേത്തയ്  തനാമസനിക്കുന്ന  ആളുകേള്,
മലകയനാരപ്രകദശേത്തയ്  തനാമസനിക്കുന്ന  ആളുകേള്,  കകേനാളനനിയനില്  തനാമസനിക്കുന്ന
ആളുകേള്,  ലക്ഷയവസ്പീടയ്  കകേനാളനനിയനില്  തനാമസനിക്കുന്ന  ആളുകേള്  ഉള്ടപ്പെടട   ഇക്കൗ
നനാടനിടല പനാര്ശേസവത്കേരനിക്കടപ്പെട, ഒരു  വലനിയ വനിഭനാഗത്തനിടന അത്തനാണനി, അന്നയ
ഇക്കൗ കറഷന് കേട വഴനി അലനായനിരുകന്നനാ? ഇന്നടത്ത അവസടയന്തനാടണന്നയ് യ.ഡനി.എഫയ്.-കേനാര്
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പറയണയ. നനിങളുടട യ.പനി.എ. ഗവണ്ടമനയ്  ജനങടള ദനാരനിദണ്യകരഖയയ് തനാടഴയയ
മുകേളനിലയ ടകേനാണവന. ഇതയ് ആരനാണയ് തരയ തനിരനിചതയ് കകേരള ഗവണ്ടമനനാകണനാ?
ശസ്പീ.  എ.  ടകേ.  ആനണനി  ഉള്ടപ്പെടടയള്ള  ആളുകേള്  ഭരനിചകപ്പെനാള്  തരയതനിരനിവയ്
നടത്തനി  എ.പനി.എല്.,  ബനി.പനി.എല്  എന്നനാക്കനി  മനാറനിയതനിടനത്തുടര്ന്നയ്  മൂന്നയ്
വര്ഷക്കനാലയ  ഇതയ്  നടപ്പെനിലനാക്കനാന്  ശമനിചനില.  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമനനിടന  തലയനില്
അതയ് വന വസ്പീണു. എന്നനാല് ഭക്ഷണ്യ വകുപ്പുമനനി ഇചനാശേക്തനികയനാടുകൂടനി  പനാവങടള
സയരക്ഷനിക്കനാനുള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിച്ചു.   നനിങള് ഒരു മനാനദണ്ഡയ നനിശ്ചയനിചകലനാ?
മുന്ഗണനനാ  മുന്ഗണകനതര ലനിസ്റ്റേയ് തയ്യനാറനാക്കനിയകപ്പെനാള് ഒക്കൗകദണ്യനാഗനികേ കേണക്കുകേള്
പ്രകേനാരയ 17 ലക്ഷകത്തനാളയ പരനാതനികേള് വന. എങടന? പതനിടനനാന്നയ് മനാസക്കനാലടത്ത ഈ
ഗവണ്ടമനനിടന സൃഷനിയനാകണനാ ഇതയ്?  കേഴനിഞ യ.ഡനി.എഫയ് സര്ക്കനാര്  ടകേനാണ
വന്ന  മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരയ  ഉകദണ്യനാഗസര്  തയ്യനാറനാക്കനിയ  ലനിസ്റ്റേനില്  കേടനകൂടനിയ
അപനാകേതയടട  ഫലമനായനി  ദനാരനിദണ്യകരഖയയ്  തനാഴയണനായനിരുന്നവര്  ആ  ലനിസ്റ്റേനില്
നനിനയ പുറത്തനാക്കടപ്പെട്ടു.  കേഴനിഞ ദനിവസയ  ഞനാന് ബഹുമനാനടപ്പെട  മനനിടയ കേണകപ്പെനാള്
അകദഹെയ  പറഞ,  15  ലക്ഷകത്തനാളയ  ആളുകേളുടട  പരനാതനി  പരനിഹെരനിചനിട്ടുടണന്നയ്.
രണയ് ലക്ഷകത്തനാളയ വരുന്ന   ബനി.പനി.എല്. ലനിസ്റ്റേനില്ടപ്പെട ആളുകേള്ക്കയ്  ആനുകൂലണ്യയ
കേനിടനാടത  വരുന്ന  വളടര  ഗക്കൗരവമനായ  ഒരു  സനിതനിവനികശേഷമുണയ്.  അടതങടന
പരനിഹെരനിക്കനാന് കേഴനിയടമന്നയ്  ആകലനാചനിചയ്  തസ്പീരുമനാനടമടുക്കണയ. കറഷന് കേനാര്ഡയ്
വനിതരണയ  തുടങനിയനിരനിക്കുന.  വനാതനില്പ്പെടനി  വനിതരണയ  ആരയഭനിചനിരനിക്കുന.  ഭക്ഷണ്യഭദതനാ
നനിയമത്തനിടല  കേനാതലനായ  ഭനാഗമനാണയ്  ഭക്ഷണ്യധനാനണ്യങള്  എത്തനിക്കുകേ  എന്നതയ്.
പനാവടപ്പെട ആളുകേള്  വളടര ഉത്കേണയനിലനാണയ്.  അവര് ഇക്കൗ കേനാര്ഡുയടകേനാണനാണയ്
ശേസക്രെനിയകേള്ക്കുയ മറയ് ചനികേനിതയ്ക്കുയ  കപനാകുന്നതയ്.  ഇകപ്പെനാള് അതനിനു കേഴനിയന്നനില.
അര്ഹെരനായ  ആളുകേടള  ഉള്ടപ്പെടുത്തനിടക്കനാണയ്  അനര്ഹെടര  ഒഴനിവനാക്കണയ.   ഈ
കജനാലനി ജനനാധനിപതണ്യ സനാപനങടള ഏല്പ്പെനിച്ചു എന്നതനാണയ് ഏറവയ വലനിയ ടതറയ്.
ഞനാന്  ആടരയയ  കുറടപ്പെടുത്തുന്നനില.  കകേവലയ  25,005 കപടര  സയബന്ധനിച  റനികപ്പെനാര്ടനാണയ്
നമ്മുടട  തകദശേഭരണ  സനാപനങടള  ഏല്പ്പെനിചതയ്.  ടകേനാടുത്തനിരനിക്കുന്ന  മനാനദണ്ഡങള്
ശേരനിയനാകണനാ  എന്നയ്  വസ്പീടുകേളനില്  കപനായനി  പരനികശേനാധനിക്കണയ.  ഏല്പ്പെനിച  ഉകദണ്യനാഗസര്
ശേരനിയനായ വനിധത്തനില് കജനാലനി ടചയ്തനില. അനര്ഹെടര അതനില്നനിനയ ഒഴനിവനാക്കണയ.
പടനികേജനാതനി വനിഭനാഗത്തനില്ടപ്പെട ആളുകേള്, കകേനാളനനി നനിവനാസനികേള്,  പനാര്ശേസവത്കേ
രനിക്കടപ്പെടവര്,  വനിധവകേള്,  ഗുരുതരമനായ  കരനാഗയ  ബനാധനിച  ആളുകേള്  അവര്ക്കയ്
നനിലവനില്  കേനിടനിടക്കനാണനിരുന്ന ആനുകൂലണ്യയ കേനിടനികയ മതനിയനാകൂ. അതു ലഭണ്യമനാക്കനാന്
ജനനാധനിപതണ്യ സയവനിധനാനയ തയ്യനാറനാകേണടമന്നയ് ഇക്കൗ സനര്ഭത്തനില് സൂചനിപ്പെനിക്കുന.
വനികേസകനനാന്മുഖമനായ  വനിവനിധ  കേര്മ്മ  പരനിപനാടനികേളുയ  പദ്ധതനികേളുമനായനി  മുകന്നനാട്ടു
കപനാകുന്ന ഇക്കൗ ജനനാധനിപതണ്യ സര്ക്കനാരനിടന ഇവനിടട അവതരനിപ്പെനിച  ധനനാഭണ്യര്തകേടള ഞനാന്
സസനാഗതയ  ടചയ്യുന.  ഇക്കൗ  ധനനാഭണ്യര്തനകേടള  ഞനാന്  അയഗസ്പീകേരനിക്കുന.  എടന
വനാക്കയ് ഉപസയഹെരനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .    ടകേ  .    എസയ്  .    ശേബരസ്പീനനാഥന്:  സര്,  2017-18  സനാമത്തനികേ  വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള
ധനനാഭണ്യര്തനകേടള  ഞനാന്  എതനിര്ക്കുകേയനാണയ്.  ഈ  വര്ഷടത്ത  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.
പരസ്പീക്ഷയനില്  മനികേച  വനിജയമനാണയ്  നമ്മുടട  കുടനികേള്  കനടനിയതയ്.   എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.
എഴുതനിയ നനാലര ലക്ഷയ കുടനികേളനില് 95.98 ശേതമനാനയ വനിദണ്യനാര്തനികേള്  വനിജയനിച്ചു.
21000 കുടനികേള്ക്കയ് ഫുള് എ പസയ് ലഭനിച്ചു.  എടന മണ്ഡലത്തനില് ആദനിവനാസനികേള്
പഠനിക്കുന്ന ആനപ്പെനാറ സ്കൂളുയ വനിതുര ടടടബല് സ്കൂളുയ ഉള്ടപ്പെടടയള്ള  സലങളനിടല
കുടനികേള് ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്ക്കനിടയനില് നനിനടകേനാണയ്  കേഷടപ്പെടയ്  പഠനിചയ്  വനിജയനിചതനില്
എനനിക്കയ്  വലനിയ  സകന്തനാഷമുണയ്.  പകക്ഷ  എടയ്  ഉപകദശേകേര്  തലനി  പഠനിപ്പെനിചനിട്ടുയ
എലനാ പരസ്പീക്ഷയയ ഒരുമനിചയ് കതനാറ ഒരു വനിദണ്യനാര്തനിയനായനി മനാറനിയനിരനിക്കുന്നതയ് ശസ്പീ.
പനിണറനായനി വനിജയന് സര്ക്കനാരനാണയ്.   റനിടകയര്ഡയ്  ടഎ.പനി.എസയ്.  ഉകദണ്യനാഗസന്
ശസ്പീ.  രമണ്  ശസ്പീവനാസ്തവ,  റനിടകയര്ഡയ്  ടഎ.എ.എസയ്.  ഉകദണ്യനാഗസര്,  കേലനാസനായസനാരനികേ
രയഗടത്ത പ്രമുഖര്,  കകേരളത്തനിലയ  ബയഗനാളനിലയ  ഇന്തണ്യയനിലയ  കേനിടനാടത കേണക്കയ്
പഠനിപ്പെനിക്കനാന് അകമരനിക്കയനില് നനിനയ ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതനാ കഗനാപനിനനാഥനിടന  ടകേനാണ
വന്നനിട്ടുകപനാലയ  ഈ  സര്ക്കനാരനിനയ്  വനിജയനിക്കനാന്  കേഴനിഞനില.  സനാധനാരണ
വനിദണ്യനാര്തനികേളനാടണങനില് പരസ്പീക്ഷയയ് കതനാറനാലയ 'കസവയ് എ ഇയര്' പരസ്പീക്ഷ എഴുതനി
ജയനിച്ചുകപനാകേനാടമന്ന  വനിശേസനാസമുണയ്.  പകക്ഷ  ഈ  സര്ക്കനാര്  എത്ര  SAY  എഴുതനിയനാലയ
വനിജയനിക്കനില എനള്ള ഉറപ്പെയ്  മലയനാളനികേള്ടക്കലനാമുണയ്.

ദനിശേനാകബനാധയ  നഷടപ്പെട  ഒരു  സര്ക്കനാരനാണയ്  ഈ  സര്ക്കനാര്  എന്നതനിടന
ഏറവയ വലനിയ ഉദനാഹെരണമനാണയ്  നമ്മുടട ഭക്ഷണ്യ വകുപ്പെയ്.  ഒരു വര്ഷയടകേനാണയ് ടപനാതുവനിതരണ
കമഖല സ്തയഭനിച്ചു.  വനില ക്രെമനാതസ്പീതമനായനി വര്ദ്ധനിച്ചു.  മനാകവലനി കസ്റ്റേനാറനില് അതണ്യനാവശേണ്യ
സനാധനങള്  ലഭണ്യമല.  വനിലക്കയറയ  നനിയനനിക്കനാന്  കേഴനിയനാതനായനി.   സടടപകകേനായനില്
ടടണര്  നടപടനികേള്  സ്തയഭനിച്ചു.  മുന്ഗണനനാ  പടനികേയനില്  കപരനിലനാടത  പനാവടപ്പെട
ആദനിവനാസനികേളുയ സനാധനാരണക്കനാരുയ  ഭക്ഷണയ ലഭനിക്കനാടത ടനകടനാടയ ഒനാടുകേയനാണയ്.
ഇന്നലടത്ത കകേരള കേക്കൗമുദനിയനിടല വനാര്ത്തയനാണനിതയ്  (പത്രയ ഉയര്ത്തനിക്കനാടനി).  17
ലക്ഷയ പരനാതനികേളനാണയ് കറഷന് പടനികേടയക്കുറനിച്ചുള്ളതയ്.  അതനികനനാടടനാപ്പെയ ടകേനാടനികഘനാഷനിചയ്
ടകേനാലത്തയ്  കേരുനനാഗപ്പെള്ളനിയനില്  വനാതനില്പ്പെടനിയനില്  ടകേനാണകപനായനി  കറഷന്  ടകേനാടുക്കുന്ന
പരനിപനാടനി  ആരയഭനിച്ചു.  അന്നയ്  ആ  പരനിപനാടനിക്കയ്  വന്ന   5  കപര്ക്കലനാടത കവടറ  ആര്ക്കുയ
വസ്പീടനില് ടകേനാണകപനായനി കറഷന് ടകേനാടുത്തനിടനില. പടണനാരു സനിനനിമയനില് പനാടനിയതു
കപനാടല "വനാതനില്പ്പെഴുതനിലൂടട മനനിയയ കൂടരുയ കറഷന് നല്കേനാന്കവണനി വരുന്നതുയ
കനനാക്കനി  സനാധനാരണക്കനാരനായ സസ്പീകേള് കേനാത്തനിരനിക്കുകേയനാണയ്".

കറഷന്  കേനാര്ഡനിടന  കേനാരണ്യയ,  പുതനിയ  കറഷന്  കേനാര്ഡയ്  ലനാമനികനറയ്  ടചയ്തയ്
തുടങനിയകപ്പെനാഴനാണയ്  അതനിടല  പനാസ്റ്റേനിക്കനില്  വനിഷനായശേയ  ഉള്ളതനായനി  മനസനിലനാക്കനിയതയ്.
കറഷന്  കേനാര്ഡയ്   ലനാമനികനഷന്   നടത്തനി  3  മനാസയ  കേഴനിടഞങനിലയ  കേനിട്ടുകമനാ  എനള്ള
സയശേയത്തനിലനാണയ്  ജനങള് ഇരനിക്കുന്നതയ്.  എടന ഒരു സയശേയയ സനി.പനി.ടഎ.-ക്കനാര്
പ്രകതണ്യകേനിചയ് കകേള്ക്കണയ, നനിങളുടട പനാര്ടനിടയയയ മനനിടയയയ ബുദ്ധനിമുടനിക്കനാനുയ
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ഇലനാതനാക്കനാനുമുള്ള  സനി.പനി.ടഎ.(എയ)-ടന  കുതനമനാകണനാ  ഇടതന്നയ്  എനനിക്കയ്
സയശേയമുണയ്.  മയഗളത്തനിടല  വനാര്ത്തയനാണനിതയ്.  'സര്ക്കനാര്  സഹെനായനിക്കുന്നനില.
സടടപകകേനാ കേടുത്ത പ്രതനിസന്ധനിയനിടലന്നയ് സനി.എയ.ഡനി.' നനിങള് മനസനിലനാകക്കണ
കവടറനാരു  കേനാരണ്യയ  കൂടനിയണയ്.  കറഷന്  കേടയനില്  അരനി  കേനിടനാത്തകപ്പെനാള്  ടപടടന്നയ്
പനാരലലനായനി സഹെകേരണ വകുപ്പെനിലൂടട അരനിക്കടകേള് തുടങനി. അരനിക്കട ഉദ്ഘനാടനയ
എടന മണ്ഡലത്തനിടല കേരകുളത്തയ് തുടങനി.  കേരകുളത്തയ് അരനിക്കട തുടങനിയകപ്പെനാള്
ഒന്നനാമടത്ത ദനിവസയ  നനിറടയ ആളുകേളനായനിരുന.  ബയഗനാളനില് നനിനടകേനാണവന്ന
അരനിയനാണയ്.  പകക്ഷ കേഷ്യൂവനില് നനിന്നയ് അരനിയടട മണമടനിചയ്  കബനാധയടകേടയ്  ഇതരസയസനാന
ടതനാഴനിലനാളനികേളനായ  ബയഗനാളനികേള്കപനാലയ  ഇന്നയ്  അരനിക്കടയനില്  വരുന്നനില.
അരനിക്കട പൂട്ടുകേയയ ടചയ്തു.  എലനാ തരത്തനിലയ ഭക്ഷണ്യ വകുപ്പെയ് സര്ക്കനാരനിടന ഏറവയ
കമനാശേടപ്പെട പ്രവര്ത്തനത്തനിടന  ഉദനാഹെരണമനായനി മനാറനിയനിരനിക്കുകേയനാണയ്. 

പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.-യനാണയ്  ഇന്നടത്ത ചര്ചയനിടല മടറനാരു വനിഷയയ.  എനനിക്കയ്
ഒരുപനാടയ്  ഇഷമുള്ള  മനനിയനാണയ്.  ശുദ്ധനനാണയ്.  നല  ഉകദശേണ്യശുദ്ധനികയനാടടയനാണയ്
അകദഹെയ ഈ വകുപ്പെനികലയയ് വന്നതയ്.  പകക്ഷ അകദഹെത്തനിടന മുഖയ കേണനാലറനിയനായ
3000  കകേനാടനി  രൂപയടട  പദ്ധതനി  പറഞനിടയ്  129  കകേനാടനി  രൂപയടട   ഡനിമനാനയ്
ഡനിസഷനനാണയ്  ഇന്നയ്  നടക്കുന്നതയ്  എന്നയ്.  അങയടട  അവസ  കേനാണുകമനാള്
എനനിക്കയ് ഓര്മ്മ വരുന്നതയ് പഴയ കനനാവലകേളനിടല ക്ഷയനിച നനായര് തറവനാടുകേളനിടല
കേനാരണവടരയനാണയ്.  ടവളനിയനില്  നനിന്നയ്  കനനാക്കുകമനാള്  വലനിയ  നനാലടകേട്ടുയ   പത്തനായവയ
ആനയയ പനാപ്പെനാനുയ ആനകത്തനാടനിയയ ആനപ്പെനിണവടമനാടക്കയണയ്. പകക്ഷ എങടന
കേഞനി  കുടനിക്കനാടമന്നയ്  ആകലനാചനിക്കുന്ന  ഒരു  കേനാരണവരുടട  അവസയനാണയ്  പനാവടപ്പെട
ശസ്പീ.  ജനി.  സുധനാകേരന്  സനാറനിനയ്  എന  ഞനാന്  വനിഷമകത്തനാടട  പറയകേയനാണയ്.
എന്നനാലയ  ഈ  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്ക്കനിയനില്  നനിനടകേനാണയ്   ചനില  കേനാരണ്യങള്
എലനാവര്ക്കുയ  കവണനി  അങകയനാടയ്  ഞനാന്  പറയകേയനാണയ്.  കേഴനിഞ  സര്ക്കനാരുകേളുടട
കേനാലത്തയ്,   യ.ഡനി.എഫയ്.-ടനയയ എല്.ഡനി.എഫയ്.-ടനയയ  സമയത്തയ്  പഞനായത്തയ്
കറനാഡുകേള് ടമയനിനനന്സയ്  ടചയ്യനാന്  കവണനി വണ്ടടടയ  ടമയനിനനന്സയ്  പദ്ധതനി
എലനാ  എയ.എല്.എ.-മനാര്ക്കുയ  ലഭനിചനിരുന.  ഈ  സര്ക്കനാരനിടന  സമയത്തയ്  വണ്ടടടയ
ടമയനിനനന്സയ് ടകേനാണവന്നനാല്  ഗുണകേരമനായനിരനിക്കുയ.  രണനാമതനായനി  പറയനാനുള്ളതയ്,
ടപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പെനില് ബനില്ഡനിയഗ്സനില് ഇലകനിക്കല് ടസക്ഷനനില് നടക്കുന്ന
പ്രശ്നങടളക്കുറനിചനാണയ്.   സ്കൂളുകേള്  തുറക്കുന്ന  സമയമനായനി.  എടന  മണ്ഡലത്തനില്  നനാലയ്
പദ്ധതനികേള്  പറഞനിട്ടുയ  വയറനിയഗയ്  കപനാലയ  നടക്കനാത്തതയ്  ഇലകനിക്കല്
ഡനിപ്പെനാര്ട്ടുടമനനിടന നനിസയഗത ടകേനാണതടന്നയനാണയ്.   അതയ് അങയ് ശദ്ധനിക്കണയ.

ഈ മനനിസഭ കേനാണുകമനാള് എനനിക്കയ് ഓര്മ്മ വരുന്നതയ് പഴയ മമ്മൂടനി-എയ.ടനി.-
ഹെരനിഹെരന് സനിനനിമയനായ ഒരു വടക്കന് വസ്പീരഗനാഥയനിടല പഞയ് ഡയകലനാഗനാണയ്. 'ചന്തുവനിടന
കതനാല്പ്പെനിക്കനാനനാവനില  മക്കടള'  എനള്ള  ഡയകലനാഗയ്.  ഇക്കഴനിഞ  ഒരു  വര്ഷയ
ടകേനാണയ് എത്രയനാളുകേളനാണയ്  ചന്തുവനിടന കതനാല്പ്പെനിചതയ്.  ആദണ്യയ  സസകേനാരണ്യ  സയഭനാഷണങള്
നടത്തനി മനനിസഭയനില് നനിനയ രനാജനിവചയ്  രണ മനനിമനാര്  ചന്തുവനിടന കതനാല്പ്പെനിച്ചു.
അതനിനുകശേഷയ  കലനാ  അക്കനാഡമനി,  മൂന്നനാര്  വനിഷയങളനില്  സര്ക്കനാരനിടന  പ്രതനിക്കൂടനില്
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നനിര്ത്തനിടക്കനാണയ്  കൂട്ടുത്തരവനാദനിതസയ മറന്ന  സനി.പനി.ടഎ.-ക്കനാര് നമ്മുടട ചന്തുവനിടന
കതനാല്പ്പെനിച്ചു.  സസന്തയ മകേടന മരണടത്തക്കുറനിചയ് അകനസഷനിചയ് നനാദനാപുരത്തുനനിനയ
മലബനാര്  എകയ്പ്രസനില്  രനാവനിടല  തനിരുവനന്തപുരത്തുവന്നയ്  കപനാലസ്പീസയ്  ടഹെഡ്കേസനാര്കടഴനിനു
മുന്നനില് സമരമനിരുന്ന  ഒരു പഴയ എസയ്.എഫയ്.ടഎ.ക്കനാരനി മഹെനിജ ഈ ചന്തുവനിടന
കതനാല്പ്പെനിച്ചു.  ടപനാമനിടടള  ഒരുടടമയനിടല  ധസ്പീരവനനിതകേള്  നല  ഇമമനാര്ന്ന  തമനിഴനില്
മുഖണ്യമനനിടയ കുറയ പറഞടകേനാണയ് ചന്തുവനിടന കതനാല്പ്പെനിച്ചു.  അവസനാനയ സുപ്രസ്പീയ
കകേനാടതനിയനില് സസന്തയ ടചലവനില് കപനായനി തനിരനിച്ചുവന്നയ്  കഡനാ. ടനി. പനി. ടസന്കുമനാര്
ചന്തുവനിടന  കതനാല്പ്പെനിച്ചു.  ഇനനിയയ  കതനാല്വനികേള്  ഏറ്റുവനാങനാന്  ഈ  ചന്തുവനിനയ്
നനാലവര്ഷയ  കൂടനി  ബനാക്കനിയണയ്  എനമനാത്രയ  പറഞടകേനാണയ്  ശേക്തമനായനി  ഈ
ധനനാഭണ്യര്തനകേടള എതനിര്ത്തുടകേനാണയ്  നനിര്ത്തുന.  നനനി.  നമസനാരയ.

ശസ്പീ  .    ചനിറയയ  കഗനാപകുമനാര്:  സര്,  ഈ  ധനനാഭണ്യര്തനകേടള  ഞനാന്   പൂര്ണമനായനി
പനിന്തുണയ്ക്കുകേയനാണയ്.  കേഴനിഞ  5  വര്ഷടത്ത  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഭരണത്തനില്   മനയടനനാന്തയ്
കകേരളത്തനിടല  ജനങള്  ഒറടക്കടനായനിടനാണയ്  ഇടതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതണ്യമുന്നണനി
ഗവണ്ടമനനിടന  അധനികേനാരത്തനില്  ടകേനാണവന്നതയ്.  കേഴനിഞ  5  വര്ഷയ  കകേരളത്തനില്
നടപ്പെനാക്കനിയ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങടള  സയബന്ധനിചയ്  വനിലയനിരുത്തനിയനാണയ്   ജനങള്
ഇടതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതണ്യമുന്നണനിക്കയ്  അനുകൂലമനായനി  കവനാടയ്  ടചയ്തതയ്.  അതയ്
മനസനിലനാക്കനാടതയനാണയ് ശസ്പീ. ടകേ. എസയ്. ശേബരസ്പീനനാഥന് എടന്തനാടക്കകയനാ ഇവനിടട
വനിളനിച്ചുകൂവനിയതയ്.   അവര്ക്കയ് കവടറടയനാനയ പറയനാനനില.   ഈ നനാടനില് നടക്കുന്ന
വനികേസന പ്രവര്ത്തനങടള കേനാണനാനുയ കേഴനിയന്നനില.  എങടന എല്.ഡനി.എഫയ്.-
ടന തകേര്ക്കനാടമന്നനാണയ്  അവര് കനനാക്കുന്നതയ്.  ശസ്പീ.  ടകേ.  എസയ്.  ശേബരസ്പീനനാഥനുയ
കകേനാണ്ഗസ്സുകേനാരുയ  അങടന  മനപ്പെനായസയ  ഉണണ  എന്നനാണയ്  ഞങള്ക്കയ്
പറയനാനുള്ളതയ്.  ഞങള് ശേക്തമനായനി മുകന്നനാട്ടുകപനാകുയ.  ഞങള്  അധനികേനാരത്തനില്
വന്നനിടയ് ഒരു വര്ഷമനായനികടയള.   ഒരു വര്ഷയ ടകേനാണയ് കകേരളത്തനില് നടപ്പെനാക്കനിയ
വനികേസനപ്രവര്ത്തനങള്  ശസ്പീ. ബനി. സതണ്യന് ഇവനിടട പറഞ. കേഴനിഞ രണമൂന്നയ്
ദനിവസങളനായനി ഇവനിടട നനിങള് കകേട്ടുടകേനാണനിരനിക്കുന്നതനാണയ്. കകേരളത്തനിടല എലനാ
കമഖലയനിലയ  വനികേസനടമത്തനിക്കനാന്  ഇടതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതണ്യമുന്നണനി  ഗവണ്ടമനനിനയ്
കേഴനിഞ.  ഇവനിടട ഏതയ് കമഖലയനാണയ് പുറകകേനാടയ് കപനായതയ്;  സനാമൂഹെണ്യ ടപന്ഷന്
കുടനിശനികേ  ടകേനാടുത്തനികല;  അതനിടന തുകേ വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനികല;  അങണവനാടനി  ടകേടനിടയ
നനിര്മ്മനിചനികല;  ആശേനാ വര്ക്കര്മനാര്ക്കയ് ശേമളയ വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനികല;  അങണവനാടനി ടസ്പീചര്മനാര്ക്കയ്
ശേമളയ  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനികല;  കേനാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ടപന്ഷന്  ടകേനാടുത്തനികല;
അവരുടട  വനിളകേള്ക്കയ്  ഇകപ്പെനാള് ലഭനിച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുന്ന ആനുകൂലണ്യങള്  ഇരടനിയനിലധനികേയ
വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനികല;  അടഞകേനിടന്ന  കേശുവണനി  ഫനാകറനികേള്  തുറന്നയ്  പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കനാന്
നടപടനി സസസ്പീകേരനിചനികല; വണ്യവസനായ സനാപനങള് ലനാഭകേരമനാക്കനിയനികല; അഴനിമതനി
ഇലനാതനാക്കനിയനികല; ആകരനാഗണ്യ കമഖലയനില് അടനിസനാന വനികേസനയ ശേക്തനിടപ്പെടുത്തനി
പനി.എചയ്.സനി.-കേടള  കുടുയബനാകരനാഗണ്യ  കകേന്ദ്രങളുയ  സനി.എചയ്.സനി.-ടയ  തനാലൂക്കനാശുപത്രനിയയ
തനാലൂക്കനാശുപത്രനിടയ  ജനറല് ആശുപത്രനിയമനാക്കനി വനികേസനയ നടപ്പെനാക്കനി  അധനികേ
തസ്തനികേ സൃഷനിചനികല;  ഏതയ്  കമഖലയനിലനാണയ്  പുറകകേനാടയ്  കപനായതയ്?   വനിദണ്യനാഭണ്യനാസ
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കമഖലയനില്  കേഴനിഞ  5  വര്ഷയ  നനിങള്ക്കയ് എന്തയ് ടചയ്യനാന് സനാധനിച്ചു;  പരസ്പീക്ഷ
അടുത്തനിട്ടുയ പനാഠപുസ്തകേങള് നല്കേനാന് കേഴനികഞനാ;  ശസ്പീ.  പനി.  ടകേ.  അബ്ദു  റബ്ബയ്
മനനിയനായനിരുന്നകപ്പെനാള്, പരസ്പീക്ഷടയഴുതനാത്ത കുടനികേള്കപനാലയ ജയനിച നനാടകല ഇതയ്;
അതനാകണനാ ഇകപ്പെനാള് നടന്നതയ്; ഇകപ്പെനാള് വനിജയശേതമനാനയ കൂടനിയനികല; ഇക്കഴനിഞ
ഒരു  വര്ഷയ  ടകേനാണയ്  വനിദണ്യനാഭണ്യനാസ  കമഖലയനില്  കേര്ക്കശേമനായനി  ഇടടപടനാനുയ
പനാഠപുസ്തകേങള് എത്തനിച്ചുടകേനാടുക്കനാനുയ  ഈ ഗവണ്ടമനനിനയ്  കേഴനിഞനികല;   വനിദണ്യനാഭണ്യനാസ
കമഖലടയ മനികേവനിടന കകേന്ദ്രങളനാക്കനി  മനാറനിടയടുക്കനാന്  ഇടതുപക്ഷ ജനനാധനിപതണ്യ
മുന്നണനി ഗവണ്ടമനനിനയ് കേഴനിഞ.   നനിങള് അതനിടന അയഗസ്പീകേരനിക്കൂ. നനിങള്ക്കയ്
ഒനയ  പറയനാനനില  എനള്ളതുടകേനാണയ്  തടന്ന   ടവറടത  എടന്തങനിലയ  പറഞ
ടകേനാണയ്  വനികേസനപ്രവര്ത്തനങള്  ജനങടള  കബനാദ്ധണ്യടപ്പെടുത്തനാനുള്ള  പരനിശമത്തനില്
നനിന്നയ് പുറകകേനാടടനിക്കുകേയനാണയ്. 

ഇന്നയ് ടപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പുയ ഭക്ഷണ്യ വകുപ്പുമനായനി ബന്ധടപ്പെട ധനനാഭണ്യര്തനകേളനാണയ്
ചര്ച  ടചയ്യുന്നതയ്.   നമുക്കറനിയനായ  നല വഴനികേളുയ  നല ഭക്ഷണവമനാണയ്  ജനങള്
ആഗഹെനിക്കുന്നതയ്.  നമ്മുടട  നനാടനില്  കറനാഡുകേള്  ഇലനായനിരുന.  ഇടവഴനികേളുയ
നടവഴനികേളുമനായനിരുന  ഉണനായനിരുന്നതയ്.  ആ  ഇടവഴനികേളുയ  നടവഴനികേളുയ  പനിന്നസ്പീടയ്
കുതനിരവണനികേളുയ കേനാളവണനികേളുയ കമനാകടനാര് വനാഹെനങളുയ കപനാകേനാനുള്ള കറനാഡുകേളനായനി മനാറനി.
ആ കറനാഡുകേള്   ഗനാമ പഞനായത്തുകേള്,  ജനിലനാ പഞനായത്തുകേള്,  ടപനാതുമരനാമത്തയ്
വകുപ്പെയ്  അങടന  നനിരവധനി   വനിവനിധ  ഏജന്സനികേള്  ഏടറടുത്തു.  കേഴനിഞ
ഗവണ്ടമനനിടന കേനാലത്തയ് ഞനാന് പ്രതനിപക്ഷത്തനായനിരുന്നകപ്പെനാള് ഇതുസയബന്ധനിചയ്
അടനിയന്തരപ്രകമയയ ടകേനാണവന്നതനാണയ്.  രണയ് ജനിലകേളനിലനായനിരുന ഫണയ് ഏറവയ
കൂടുതല്  കപനായനിടക്കനാണനിരുന്നതയ്.  ഇടതുപക്ഷ  എയ.എല്.എ.മനാര്ക്കയ്  പണയ
നല്കേനിലനായനിരുന.  ഇടതുപക്ഷ മണ്ഡലങളനില് വനികേസനയ എത്തനിക്കനിലനായനിരുന.
എടന  ജനിലയനായ  പത്തനയതനിടയനില്  രണയ്  മണ്ഡലങളനില്  മനാത്രകമ  പണയ
അനുവദനിക്കുമനായനിരുനള.  ഇന്നയ് അതനാകണനാ സനിതനി; നനിങള് കനനാക്കൂ.

140  നനികയനാജകേമണ്ഡലങടളയയ  ഒന്നനായനി  കേണടകേനാണനാണയ്  ഇടതുപക്ഷ
ജനനാധനിപതണ്യമുന്നണനി   ഗവണ്ടമനയ്  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതയ്.   കേഴനിഞ അഞ്ചുവര്ഷയ
അതുണനായനിരുന്നനില. രണമൂന്നയ് പ്രനാവശേണ്യയ അടനിയന്തരപ്രകമയയ  അവതരനിപ്പെനികക്കണനി
വന.  പ്രതനിപക്ഷയ ഒറടക്കടനായനി ശേക്തമനായനി പ്രതനികഷധനിച്ചു. അന്നയ് ടപനാതുമരനാമത്തയ്
വകുപ്പുമനനിയനായനിരുന്ന ശസ്പീ. വനി. ടകേ. ഇബനാഹെനിയ കുഞയ് ഇവനിടട ഇരനിപ്പുണയ്. ഞനാന്
തടന്നയനാണയ് അന്നയ് അടനിയന്തര പ്രകമയയ അവതരനിപ്പെനിചതയ്. നനിരവധനി കപനാരനാടങള്
നടത്തനിയനിട്ടുയ  ഞങടള  പരനിഗണനിചനില.  പകക്ഷ  ഇന്നയ്  അങടനയല.  ശസ്പീ.  ടകേ.  എസയ്.
ശേബരസ്പീനനാഥന്,  എയ.എല്.എ.  അടക്കയ തനിരുവനന്തപുരയ  പടണത്തനില് കബനാര്ഡയ്
വചനിട്ടുണയ്. എലനാ യ.ഡനി.എഫയ്. എയ.എല്.എ-മനാരുയ അവരുടട കബനാര്ഡയ് മനാത്രമനാണയ്
വചനിട്ടുള്ളതയ്.  പണയ അനുവദനിച എല്.ഡനി.എഫയ്. ഗവണ്ടമനനിടനയയ മനനിടയയയ
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അയഗസ്പീകേരനിച്ചുടകേനാണയ്   കബനാര്ഡയ്  വചനിടനില.  അവര്  പണയ  അനുവദനിച്ചു  എന്ന
നനിലയനിലനാണയ്  കബനാര്ഡയ്  വചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഈ  ഗവണ്ടമനനാണയ്  140  അസയബനി
മണ്ഡലങള്ക്കുയ  പണയ  അനുവദനിചതയ്.  അങടന  എലനാ  മണ്ഡലങടളയയ  ഒരുകപനാടല
കേനാണുന്ന  ഒരു  ടപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പുമനനിയനാണയ്  ഇകപ്പെനാഴുള്ളതയ്.  അകദഹെയ  ഒരു
കേവനി കൂടനിയനാണയ്.   അതുടകേനാണയ് നല ഭനാവനയണയ്.   ആ ഭനാവനയനുസരനിചനാണയ്  അകദഹെയ
ടപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പെനിടന  മുകന്നനാട്ടുനയനിക്കുന്നതയ്.  അകദഹെയ ടപനാതുമരനാമത്തയ്
വകുപ്പെനിടന  അഴനിമതനി  വനിമുക്തമനാക്കനി.  സുതനാരണ്യമനായനി  നനിര്വ്വഹെണ  ഏജന്സനികേടള
നനിശ്ചയനിച്ചുടകേനാണയ്  കറനാഡുകേള്  നല  നനിലയനില്  ടകേനാണകപനാകേനാന്   പരനിശമനിച്ചു.
ഞനാന് അയഗസ്പീകേരനിക്കുന്ന ഏറവയ പ്രധനാനടപ്പെട കേനാരണ്യയ, എവനിടട ഒരു പ്രശ്നമുണനായനാലയ അതയ്
കറനാഡനായനാലയ  പനാലമനായനാലയ  അകദഹെയ  കൃതണ്യമനായയ  അവനിടട  ഓടനിടയത്തുയ.  അങടന
കൃതണ്യമനായനി  ഓടനിടയത്തുകേയയ  കമനാണനിറര്  ടചയ്യുകേയയ  ഉകദണ്യനാഗസര്ക്കയ്  കേര്ശേന
നനിര്കദശേയ  ടകേനാടുക്കുകേയയ  ടചയ്തയ്  അകദഹെത്തനിടന  വകുപ്പെനിടന  കനടരയനാക്കനാനുള്ള
നല  പരനിശമമനാണയ്  ബഹുമനാനടപ്പെട  ടപനാതുമരനാമത്തു  വകുപ്പുമനനി  നടപ്പെനാക്കനി
വരുന്നതയ്.  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖണ്യനാപനിച  പല  കേനാരണ്യങളുയ  കൃതണ്യമനായനി  നടപ്പെനാക്കനാന്
അകദഹെയ പരനിശമനിച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്. കടനാള് പനിരനിവയ് കകേന്ദ്രങള് നനിര്ത്തലനാക്കുടമന്നയ്
ടപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പുമനനി പറഞ.  പറയകേമനാത്രമല  10  കകേന്ദ്രങളനില് കടനാള്
പനിരനിവയ്  നനിര്ത്തലനാക്കനാന്  ആര്ജവയ  കേനാണനിക്കുകേയയ  ടചയ്തു.  അതയ്  ഏറവയ
പ്രധനാനടപ്പെട കേനാരണ്യമനാണയ്.  മനാത്രമല കസനാഷണ്യല് ഓഡനിറയ് സമ്പ്രദനായയ ടകേനാണവന.
കേഴനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷയ  കസനാഷണ്യല്  ഓഡനിറയ്  ഉണനായനിരുകന്നനാ?  കേഴനിഞ  അഞ്ചു
വര്ഷയ ആ കമഖലയനില് എന്തനായനിരുന നടന്നതയ്; നമ്മള് കേണതനാണയ്, കലലയ വനിളനി
അലനായനിരുകന്നനാ?  ഇകപ്പെനാള്  അങടനയകണനാ?  ഇകപ്പെനാള്  ആ  ടപനാതുമരനാമത്തയ്
വകുപ്പെയ്  കസനാഷണ്യല് ഓഡനിറയ്  നടപ്പെനാക്കനി.   നമ്മുടട  പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.  കറനാഡുകേള്ക്കുയ
കദശേസ്പീയ  പനാതകേള്ക്കുയ  കനരടത്ത  ടമയനിനനന്സയ്  ഇലനായനിരുന.  ശസ്പീ.  ജനി.  സുധനാകേരന്
ടപനാതുമരനാമത്തു  വകുപ്പെനിടന  ചുമതലകയടറടുത്തകശേഷയ  അവനിടട  ടമയനിനനന്സയ്
നടത്തുകേ മനാത്രമല, അതനിനനായനി പ്രകതണ്യകേ വകുപ്പുണനാക്കനി ഒരു ചസ്പീഫയ് എഞനിനസ്പീയടറ
നനിയമനിക്കുകേയയ ടചയ്തു.  അതയ് ഏറവയ പ്രധനാനടപ്പെട കേനാരണ്യമനാണയ്.

148  ടപനാതുമരനാമത്തയ്  റസ്റ്റേയ്  ഹെക്കൗസുകേള്  നവസ്പീകേരനിക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനനിച്ചു.
അതുമനാത്രമല, സമയബന്ധനിതമനായനി  ഇടതലനായ പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  അകദഹെയ
പ്രകതണ്യകേയ  ശുഷ്കനാന്തനി  കേനാണനിച്ചു.  അതനിനയ്   ഉദനാഹെരണമുണയ്.  ഈ  ഗവണ്ടമനയ്
അധനികേനാരത്തനില്  വന്നകപ്പെനാഴനാണയ്  എടന  മണ്ഡലത്തനിടല  പന്തളയ-കുറകന്തനാടയയ
പനാലയ  പണനി  നടന്നതയ്.  ആ  പനാലയ  പണനിക്കയ്  കേരനാറകേനാരനയ്  ആറയ്  മനാസടത്ത
സമയമുണനായനിരുന.  പകക്ഷ  മണ്ഡലവനിളക്കയ്  ആരയഭനിക്കുന്നതനിനുമുമയ്  അതനിടന
നനിര്മ്മനാണ  പ്രവൃത്തനികേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കണടമന്നയ്  മനനി  നനിര്കദശേനിക്കുകേയയ  അകദഹെയ
അവനിടട  നനിരന്തരയ  വരനികേയയ  ഞനാനുയ ഉകദണ്യനാഗസരുയ നനിരന്തരയ  ശദ്ധനിക്കുകേയയ
ടചയ്തതുടകേനാണയ്  അഞ്ചുമനാസയടകേനാണയ്  ആ  പനാലത്തനിടന  പണനി  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിച്ചു.
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മനാത്രമല 70 ലക്ഷയ രൂപ മനിചയ വന. കകേരളത്തനിടന ചരനിത്രത്തനില് ആദണ്യമനായനാണയ്
ടപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പെയ്  ഒരു  പനാലയ   നനിര്മ്മനിചതനിനുകശേഷയ  70  ലക്ഷയ  രൂപ
മനിചയപനിടനിചയ്  ഖജനനാവനികലയയ്  തനിരനിച്ചുടകേനാടുത്തതയ്.  അതയ് ഇടതുപക്ഷ ജനനാധനിപതണ്യ
മുന്നണനി ഗവണ്ടമനനിടനയയ  മനനിയടടയയ  കനടമനാണയ്.  അതുകപനാടല  ഏനനാത്തയ്
പനാലയ  തകേര്ന്ന  വനിവരമറനിഞകപ്പെനാള്,  കേണ്യനാബനിനറയ്  കയനാഗത്തനില്  പടങടുത്തു
ടകേനാണനിരുന്ന  മനനി  ആ രനാത്രനിതടന്ന തനിരുവനന്തപുരത്തുനനിനയ അവനിടട എത്തനി.
അടതലനായ  മനസനിലനാക്കനി  അടുത്ത ദനിവസയതടന്ന കേണ്യനാബനിനറയ്  കൂടനി  4.75  കകേനാടനി
രൂപ പുതനിയ പനാലത്തനിടന നനിര്മ്മനാണത്തനിനനായനി അനുവദനിച്ചു.  അകദഹെയ നനിരന്തരയ
അവനിടട വനടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ജനങളുടട ആവശേണ്യയ പരനിഗണനിച്ചുടകേനാണയ്
അവനിടട  ടബയയ് ലനി  പനാലയ  നനിര്മ്മനിച്ചു.  ടബയയ് ലനി  പനാലയ  നനിര്മ്മനിചതുടകേനാണയ്  ഒരു
പരനിധനിവടര  ഗതനാഗത സയവനിധനാനത്തനിനയ്  ടമചമുണനാക്കുവനാന് കേഴനിഞ.  പരനാജയത്തനിടന
പടുകുഴനിയനികലയയ്  കപനായ  ടപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പെനിടന  വനിജയത്തനിടന  ടകേനാടുമുടനിയനികലയയ്
എത്തനിക്കനാന്  ശമനിക്കുന്ന  മൃതസഞസ്പീവനിനനിയനാണയ്  ശസ്പീ.  ജനി.  സുധനാകേരന്  എന
പറയനാന് ഞനാന് ആഗഹെനിക്കുകേയനാണയ്.

ഭക്ഷണ്യപ്രശ്നടത്തപ്പെറനി  ഇവനിടട  സൂചനിപ്പെനിച്ചു.  അതനിടനപ്പെറനി  പറയനാന്  കകേനാണ്ഗസനിനയ്
എന്തനാണയ് അവകേനാശേയ? ഇതയ് തകേര്ത്തതയ് ആരനാണയ്? 2013-ല് ഭക്ഷണ്യഭദതനാ നനിയമയ
നടപ്പെനാക്കനിയകപ്പെനാള് കകേന്ദ്രത്തനില് ശസ്പീ.  ടകേ.  വനി.  കതനാമസയ്  സസതന ചുമതലയള്ള
ഭക്ഷണ്യ വകുപ്പുമനനിയനായനിരുന.  നനിങള് ഓര്ക്കകണ;  അന്നയ് ഇവനിടടത്ത മുഖണ്യമനനി
ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചനാണനിയനായനിരുന.  അന്നയ് കകേരളത്തനിടന ഭക്ഷണ്യ വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.
അനൂപയ് കജക്കബയ് ആയനിരുന.  അവര്ക്കയ് ഒനയ ടചയ്യനാന് കേഴനിഞനില.  ആ ഭക്ഷണ്യ
ഭദതനാ നനിയമയ നടപ്പെനിലനാക്കനിയകപ്പെനാള് നനിങള് എന്തനാണയ് ടചയ്തതയ്?  കകേരളത്തനിനയ്
സ്റ്റേനാറഷ്യൂടറനിയനായനി  ലഭനിച്ചുടകേനാണനിരുന്ന  ഭക്ഷണ്യധനാനണ്യയ  ഇലനാതനാക്കനാന്  ശമനിചകപ്പെനാള്
നനിങള് ഒരക്ഷരയ മനിണനികയനാ? ഒരു വനാടക്കങനിലയ നനിങള് ഉന്നയനികചനാ? അതനിടനതനിടര ഒരു
വനിരടലങനിലയ  അനക്കനാന്  സനാധനികചനാ;  നനിങള്  ഒനയ  ടചയ്തനില.  അതുമനാത്രമല
ഇകപ്പെനാള്  ഇവനിടട  കറഷന്  കേനാര്ഡനിടനപ്പെറനി  സൂചനിപ്പെനിച്ചു.  കറഷന്  കേനാര്ഡയ്  തയ്യനാറനാക്കനിയതയ്
എല്.ഡനി.എഫയ്. ഗവണ്ടമനനാകണനാ? കറഷന് കേനാര്ഡുകേള് തയ്യനാറനാക്കനിയതുയ അതനിടന കഫനായ
തയ്യനാറനാക്കനിയതുയ സര്ടവ്വ കജനാലനികേളുള്ടപ്പെടടയള്ളടതലനായ  ടചയ്തതയ്  യ.ഡനി.എഫയ്.
ഗവണ്ടമനയ്  അകല;   കകേനാണ്ഗസനാണയ്  അടതലനായ  തയ്യനാറനാക്കനിയതയ്.  ഞങള്ക്കയ്
എന്തനാണയ്  അതനില്  പങയ്?  ഞങള്  നനിയമയ  നടപ്പെനാക്കനാന്  ചങ്കൂറയ  കേനാണനിച്ചു.
അഴനിമതനിക്കനാര്ക്കുയ   ഭക്ഷണ്യധനാനണ്യയ  മറനിച്ചുവനില്ക്കുന്നവര്ക്കുയ  അഴനിമതനി  നടത്തനാന്
കൂട്ടുനനിന്നയ് ഭക്ഷണ്യ ഭദതനാ നനിയമയ നടപ്പെനാക്കനാതനിരുന്നകപ്പെനാള് ഇടതുപക്ഷ ജനനാധനിപതണ്യ
മുന്നണനി  ഗവണ്ടമനയ്  അതയ്  നടപ്പെനാക്കുകേയനാണയ്  ടചയ്തതയ്.  ചങ്കൂറകത്തനാടട  അതയ്
ഞങള്  നടപ്പെനാക്കനി.   ഞങള്  ആര്ജവയ  കേനാണനിച്ചു.  ഇകപ്പെനാള്  ഓകരനാകന്നനാകരനാന്നനായനി
നടപ്പെനാക്കനിവരനികേയനാണയ്.  കറഷന് കേനാര്ഡയ് ഈ കമയയ് മനാസയ ടകേനാടുക്കുയ.  ഇകപ്പെനാള്
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വനാതനില്പ്പെടനി  വനിതരണയ  തുടങനി.  അരനി  വനിലകുറചയ്  ടകേനാടുക്കനാന്  അരനിക്കടകേള്
തുടങനി.   ആനനാ  പ്രകദശേനില്  ഞങള്  കനരനിട്ടുകപനായനി  അരനി  വനാങനി.  ഇവനിടട
വനിലകുറചയ്  വനില്ക്കുന്നതനിനുള്ള  സയവനിധനാനമനായനി.  നനിങള്  മനാകവലനി  കസ്റ്റേനാറകേള്
ഇലനാതനാക്കനാന് ശമനിചനികല?  ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശേഖരന് നനായര് ഭക്ഷണ്യ വകുപ്പുമനനിയനായനിരുന്ന
സമയത്തനാണയ്  മനാകവലനി  കസ്റ്റേനാറകേള്  ടകേനാണവന്നതയ്.  ആ  മനാകവലനി  കസ്റ്റേനാറകേള്
ഇലനാതനാക്കനാന് നനിങള് പരനിശമനിച്ചു. കേഴനിഞ അഞയ് വര്ഷയ ഞങള് കേണതനാണയ്,
നന  കസ്റ്റേനാറകേള്  നനിങള്  ആരയഭനിച്ചു.  ഇന്നയ്  ആ  നന  കസ്റ്റേനാറകേളുടട  സനിതനിടയന്തനാണയ്?
അഴനിമതനിയകല  അവനിടട  നടന്നതയ്;   ടമനാത്തയ  കപരുയ  അഴനിമതനി  നടത്തനിയനികല?
ഇകപ്പെനാഴുള്ള  മനാകവലനി  കസ്റ്റേനാറകേള്  നവസ്പീകേരനിച്ചു,  പുതനിയ  മനാകവലനി  കസ്റ്റേനാറകേള്  അനുവദനിച്ചു.
മനാകവലനി  കസ്റ്റേനാറകേള്  പസ്പീപ്പെനിള്  ബസനാറകേളനാക്കനി,  അങടന  ടപനാതുവനിതരണ  സമ്പ്രദനായയ
ടമചടപ്പെടുത്തനാനുള്ള  ആര്ജവകത്തനാടുകൂടനിയ  പ്രവര്ത്തനങളനാണയ്  ഭക്ഷണ്യ  വകുപ്പുമനനി
നടപ്പെനിലനാക്കനിയതയ്.   ദനാരനിദണ്യകരഖയയ്  തനാടഴയള്ള  മുഴുവന്  പനാവടപ്പെട  ആളുകേള്ക്കുയ
ഭക്ഷണ്യധനാനണ്യങള് എത്തനിച്ചുടകേനാടുക്കനാനുള്ള പരനിശമമനാണയ് ഇടതുപക്ഷ ജനനാധനിപതണ്യ
മുന്നണനി  ഗവണ്ടമനയ്  ഏടറടുത്തനിരനിക്കുന്നതയ്.  ആ  വനിഷയയ  സര്ക്കനാര്  വളടര
ഗക്കൗരവകത്തനാടടയനാണയ് മുകന്നനാട്ടുടകേനാണകപനാകുന്നതയ്.  നനിങള് എത്ര പരനിശമനിചനാലയ
നനിങളുടട  ശമയ  ഞങള്ക്കറനിയനായ,  യൂദനാസനിടന  പരനിശമയ  കയശുക്രെനിസ്തുവനിടന
ടകേനാല്ലുകേടയനള്ളതനായനിരുന.  നനിങളുടട  പരനിശമവയ  അതനാണയ്.  ഇടതുപക്ഷ
ജനനാധനിപതണ്യ  മുന്നണനിടയ തകേര്ക്കുകേടയന്നതനാണയ്.  നനിങള്  പനാഴനായനി കേണ ആ
സസപ്നത്തനില്നനിന്നയ് സസപ്നയ കേനാണുകേ എന്നതനിനപ്പുറകത്തയയ് മടറനാനയ  കകേരളത്തനില്
നടക്കനാന്  കപനാകുന്നനില.  കകേരളത്തനിടല  ഇടതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതണ്യ  മുന്നണനി
ഗവണ്ടമനയ്  വളടര  ശേക്തമനായനി  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുയ.  വസ്പീണയ  ഞങള്  കകേരളത്തനില്
അധനികേനാരത്തനില്  വരുയ.  ഇനനി  നനാലയ്  വര്ഷക്കനാലയ  ബനാക്കനിയണയ്.  നനിരവധനി  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങള്  നടത്തനി  കകേരളത്തനിടല  ജനങള്  ഒറടക്കടനായനി  ഇടതുപക്ഷത്തനിടനനാപ്പെയ
നനില്ക്കുടമനകൂടനി നനിങടള അറനിയനിച്ചുടകേനാണയ് ഈ ധനനാഭണ്യര്തനകേടള പനിന്തുണച്ചു
ടകേനാണയ് ഞനാന് എടന വനാക്കുകേള് നനിര്ത്തുന.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ്  കുമനാര്:  സര്,  2017-18   സനാമത്തനികേ  വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള
പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി, ഭക്ഷണ്യയ എന്നസ്പീ  ധനനാഭണ്യര്തനകേടള ഞനാന് പനിന്തുണയ്ക്കുന. കേനാരണയ
ഇവനിടട  കേഴനിഞ അഞ്ചുവര്ഷവയ  അഴനിമതനിയനില് മുങനിക്കുളനിച  രണയ്  വകുപ്പുകേടള
സുതനാരണ്യതകയനാടട അടുക്കുയ ചനിടയമുള്ള,  അഴനിമതനിരഹെനിതമനായ രണയ് വകുപ്പുകേളനാക്കനി
മനാറനാന്  കേഴനിഞ ഒരു വര്ഷയടകേനാണയ് ഈ രണയ് മനനിമനാര്ക്കുയ കേഴനിഞടവന്നതയ്
വളടര  സകന്തനാഷകത്തനാടട  പറയനാന്  കേഴനിയയ.  അതുടകേനാണയ്  എടന  പ്രനിയടപ്പെട
അനുജന് ശസ്പീ.  ടകേ.  എസയ്.  ശേബരസ്പീനനാഥന് പറഞതുകപനാടല മനനിടയ കേനാണുകമനാള് ഒരു
പഴയ നനായര് തറവനാടനിടല കേനാരണവടരകപ്പെനാടല കതനാനന്നതനില് ടതറനില. കേനാരണയ
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അകദഹെയ  പറഞ  ആനയണയ്,  ആനചങലയണയ്,  നനാലടകേട്ടുണയ്,  എട്ടുടകേട്ടുണയ്,
ടതങനിന്പുരയനിടമുണയ് എലനാമുണയ്. പകക്ഷ അകദഹെത്തനിടന മുഖടത്ത ഭനാവടമന്തനാടണന്നയ് ഒരു
നടനനായ എനനിക്കയ്  പറയനാന് കേഴനിയയ.  അകദഹെയ പറയന്നതയ്  എടന മുന്ഗനാമനികേള്
ഇടതലനായ  മുച്ചൂടുയ  നശേനിപ്പെനിചനിടനാണയ്  കപനായതയ്,  ഇതയ്  എങടന  നന്നനാക്കനിടയടുക്കനാടമന്ന
ഭനാവമനാണയ് ശസ്പീ. ജനി. സുധനാകേരടന മുഖത്തയ് ഞനാന് കേനാണുന്നതയ്. ഒരു കേനാരണ്യയ പറയനായ,
ഈ  മനനി  അധനികേനാരകമറകശേഷയ  പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.  ഉകദണ്യനാഗസര്  എടന്തങനിലയ
ക്രെമകക്കടയ് കേനാണനിചനാല് മനനികയനാടയ് പറയടമന്നയ് പറഞനാല് മതനി മരണ്യനാദയയ് കജനാലനി
ടചയ്യുന്ന  ഒരു  അവസയണനായതനില്  വളടര  സകന്തനാഷയ.  കരനാഗങളനില്  ഏറവയ
അപകേടകേരമനാണയ്  കേണ്യനാന്സര്.  ശേരസ്പീരത്തനിടന  ചനില  അവയവങളനില്  അതനിടന
കകേനാശേങള് ഓര്ഡര് ടതറനി വളരുന്നതനിടനയനാണയ് കേണ്യനാന്സര് കരനാഗടമന്നയ് പറയന്നതയ്.  ആ
കരനാഗയ മനുഷണ്യടന ജസ്പീവനുയടകേനാകണ കപനാകേനാറള.  കകേരളത്തനിടല പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.
വകുപ്പെനില് കേണ്യനാന്സര് കരനാഗമനായനിരുന. കേനാരണയ അര്ബുദയകപനാടല ചനില ഭനാഗങള്
മനാത്രയ  വളരുയ.  കേഴനിഞ  മനനിസഭയടട  കേനാലത്തയ്  രണയ്  ജനിലകേള്,  ഒന്നയ്  എറണനാകുളയ
ജനിലയടട കുറചയ് ഭനാഗയ അര്ബുദയകപനാടല വളര്ന. മറയ് ഭനാഗടത്തനാനയ വളര്ചയനില.
നമ്മള് ഗടറനിലൂടടയയ മറ്റുയ  നശേനിച കറനാഡനിലൂടട യനാത്ര ടചയ്തയ് ടചനകേയറകമനാള്
സസര്ഗ്ഗസ്പീയ  സുനരമനായ  കറനാഡുകേള്.   ആ  മണ്ഡലയ  കേഴനിഞനാല്  പനിടന്ന  നരകേയ.
പനിന്നകങനാടയ് മനാകവലനിക്കയ് പനാതനാളത്തനില് നനിന്നയ് കവഗത്തനില് വരനാന് പറനിയ വലനിയ
വലനിയ  കുഴനികേളനാണയ്.  മലപ്പുറയ  ജനിലയനിലയ  എറണനാകുളയ  ജനിലയനിലയ  ഒരുവനിധയ
കേനാരണ്യങള് നടന.  കേഴനിഞ കേനാലത്തയ് ഏറവയ കൂടുതല് അവഗണനിക്കടപ്പെട രണ
ജനിലകേള്  ടകേനാലവയ  ആലപ്പുഴയമനാണയ്.  ടതനാടുപുഴയനില്  നനിന്നയ്  ശസ്പീ.  പനി.  ടജ.
കജനാസഫയ് മനനിയനായതുടകേനാണയ് ടതനാടുപുഴയനിടല കറനാഡുകേള്ക്കയ് ഒരു കുഴപ്പെവമനില.
ശസ്പീ. കമനാന്സയ് കജനാസഫയ് കുറച്ചുനനാള് മനനിയനായതുടകേനാണയ് അവനിടടത്ത കറനാഡനിനുയ
കുഴപ്പെമനില.  പനാലക്കനാടയ്,  കകേനാഴനികക്കനാടയ്,  കേണ്ണൂര്  ജനിലകേളനിടലനാടക്ക  വളടര  കമനാശേയ
കറനാഡുകേളനാണയ്.  പ്രധനാനടപ്പെട  ചനില  കറനാഡുകേടളനാഴനിചയ്  ബനാക്കനിടയലനായ  തകേര്ന്നയ്
കേനിടക്കുകേയനാണയ്.  അടതന്തുടകേനാണനാണയ്;  അര്ബുദത്തനില് നനിനയ ഈ സര്ക്കനാരനിനയ്
കകേരളടത്ത കമനാചനിപ്പെനിക്കനാന് കേഴനിഞ.  അര്ബുദകരനാഗത്തനില് നനിന്നയ് കകേരളത്തനിടന
വനികേസനടത്ത  രക്ഷനിച  ശസ്പീ.  ജനി.  സുധനാകേരന്  മനനിടയ  ഞനാന്  അനുകമനാദനിക്കുകേയനാണയ്.
കേനാരണയ എലനാവര്ക്കുയ ടകേനാടുത്തു. 140  എയ.എല്.എ.-മനാര്ക്കുയ ഒരു കകേനാടനി  രൂപ
ടകേനാടുക്കനാടമന്നനാണയ് പറഞതയ്.  ബഹുമനാനടപ്പെട മനനിയടട ശദ്ധയനില് ഒരു കേനാരണ്യയ
ടകേനാണവരനികേയനാണയ്.  ഒരു  കകേനാടനി  രൂപ  തരനാടമന്നയ്  മനനി  നനിയമസഭയനില്
പറടഞങനിലയ അതയ്  75 ലക്ഷമനായനി ടവടനിച്ചുരുക്കനി ചനില ഉകദണ്യനാഗസര് ദുഷത്തരയ
ടചയ്യുനടണന്നയ്  അങയ്  തനിരനിചറനിയണയ.  ഉകദണ്യനാഗസരുടട  ചനില  കേളനികേളുണയ്.
ഇവനിടട  പലരുയ  പറഞ.  പനി.ഡബഷ്യൂ.ഡനി.  സ്കൂളനിടന  ടകേടനിടയ  പണനിയകേയനാണയ്.
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ടകേടനിടത്തനിടന  പനാന്  വരയ്ക്കുകമനാള്  വയറനിയഗയ്  വരയനില.  ഈ  എഞനിനസ്പീയര്മനാടര
പറഞയ്  മനസനിലനാക്കണയ.  കവദഡ്യുതനി  ലനാഭനിക്കുന്ന  എല്.ഇ.ഡനി.  കലറ്റുകേളുയ
സയവനിധനാനങളുടമനാടക്ക  വന.  എടന  മണ്ഡലത്തനില്  ഒരു  സ്കൂളനിനയ്  ടകേടനിടയ
നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനനായനി പനാന് വരച്ചുതന്നകപ്പെനാള്  40  കുടനികേള് ഇരനിക്കുന്ന ക്ലെനാസയ് മുറനിയനില് 16
ഫനാന് വരച മനാനണ്യന്മനാരുണയ്. എന്തനിനനാടണന്നയ് നനാട്ടുകേനാര്ക്കുയ പനികള്ളര്ക്കുയ നമുക്കുയ
മനസനിലനാകുന്നനില.  ടകേടനിടയ പണനി പൂര്ത്തനിയനായനാല് പനിടന്ന പറയയ ഇലകനിക്കലനിടന ഒരു
ടടണര്  വനിളനിക്കനാനുടണന്നയ്.  അതയ്  വനിളനിച്ചുവരുകമനാകഴയ്ക്കുയ  വലനിയ  കേനാലതനാമസയ
വരുയ.  ഒരു  ടകേടനിടത്തനിടന  പനാന്  വയ്ക്കുകമനാള്  അവനിടട  കവദഡ്യുതനിയയ  ടവള്ളവടമലനായ
കവണടമന്നയ് മനസനിലനാക്കനാന് കേഴനിയനാത്തവടരടക്കനാണയ്  പനാന് വരപ്പെനിക്കരുതയ്.

ഒരു  കേണ്സള്ടനയ്  പരനിപനാടനിയണയ്.  ഈ  കേണ്സള്ടനയ്  ആരനാണയ്;  ബഹുമനാനടപ്പെട
മനനി ഇകപ്പെനാള് കേനിഫ്ബനിക്കുകവണനി കേണ്സള്ടനയ് എനപറയന.  കേനിഫ്ബനി.-ടയ
കുറനിചയ് വലനിയ പ്രതസ്പീക്ഷയണയ്. ധനാരനാളയ പണയ വരുയ. അതയ് നമുക്കയ് കേനിട്ടുയ. കേഴനിഞ
വര്ഷയ  ബഡ്ജറനില്  പറഞ  വര്ക്കുകേടളലനായ  പൂര്ത്തനിയനാക്കനി  കേനിഫ്ബനിയനില്
സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണയ്.  ചനില  സനാകങതനികേ  കേനാരണങള്  പറഞയ്  ഇതയ്  തനിരനിചയച്ചു
ടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്. ബഹുമനാനടപ്പെട മനനി ഇടടപടയ് അതയ് പരനിഹെരനിക്കണയ. ഇതയ്
കേനിഫ്ബനിയനില് അപയ് കലനാഡയ്  ടചയ്തു കേഴനിഞനാല് അടുത്ത കേനിഫ്ബനി കയനാഗത്തനില്
അതയ്  അനുവദനിക്കനാന്  കേഴനിഞനാല്  കേഴനിഞ  ബഡ്ജറനില്  പറഞ  കകേനാടനിക്കണക്കനിനയ്
വര്ക്കുകേള് നമുക്കയ്  കേനിട്ടുയ.  കേണ്സള്ടനയ്  ആരനാണയ്;  കേണ്സള്ടനയ്  ആയനി വരുന്ന
ആള് ഈ വകുപ്പെനില്നനിന്നയ്  അഴനിമതനി  നടത്തനി,  ടകേനാള്ള ടചയ്തയ്,  ടപന്ഷന് പറനി,
പുറത്തുകപനായനി മക്കടളയയ ടകേനാച്ചുമക്കടളയയ കുകറ ആളുകേടളയയ കചര്ത്തുടകേനാണയ്
ഒരു  കേണ്സള്ടന്സനി  കേമനനി  ഉണനാക്കനി  ഈ  വകുപ്പെനിനകേത്തുതടന്ന  വസ്പീണയ
നുഴഞകേയറനി ഇതനിടന നശേനിപ്പെനിക്കനാന് ശമനിക്കുന്നവരനാണയ്.  പലയനിടത്തുയ ടകേടനിടയ
പണനിയനാന് കേണ്സള്ടന്സനികേടള വചനിരനിക്കുകേയനാണയ്. എടന മണ്ഡലത്തനില് ഞനാന്
പനി.ഡബഷ്യൂ.ഡനി.-ടയ  ഏല്പ്പെനിചകപ്പെനാള്  കേണ്സള്ടന്സനിടന  വച്ചു,  2.40  കകേനാടനി
രൂപയയ്  ടകേടനിടത്തനിടന  പനാന്  വരച്ചു.  2  കകേനാടനി  രൂപയയ്  ടതനാടടുത്തയ്  സസകേനാരണ്യ
എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളനിടന  വര്ക്കുയ  നടക്കുനണയ്.  ഞനാന്  രണനനില  ടകേടനിടയ  പണനിയകമനാള്
അവനിടട  3  നനില  ടകേടനിടയ  പണനിതു.  അകപ്പെനാള് നമ്മുടട  ഉകദണ്യനാഗസര് എന്തനാണയ്
കേനാണനിക്കുന്നടതന്നയ്  പരനികശേനാധനിക്കണയ.  കപ്രവറനായനിട്ടുള്ള സ്കൂള്,  ഒരു  എയ്ഡഡയ്
സ്കൂള്, അവര് ഒരു സസകേനാരണ്യ എഞനിനസ്പീയടറ വചയ് പനാന് വരചയ് 3 നനിലയയ് കടല്സനിടയ്
ടകേടനിടയ  പണനിയകമനാള്  നമ്മുടട  ടകേടനിടത്തനിനയ്  കടല്സുമനില,  തടനിയടട  ജനനാലയമനില.
വളടര  കമനാശേമനായനിടയ്  വരനികേയനാണയ്.  ഇതയ്  എന്തുടകേനാടണന്നയ്  നമ്മള്  പഠനിക്കണയ.
ടകേനാള്ളനാവന്ന കേണ്സള്ടന്റുമനാടര  വയണയ.
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ടനാഫനിക്കനിടന സയബന്ധനിചയ് പറയനായ.  കറനാഡുകേടളക്കുറനിചയ് പഠനിക്കുന.  ആരനാണയ് ഈ
കേണ്സള്ടന്റുമനാര്?  നമ്മള് മനസനിലനാകക്കണ ഒരു കേനാരണ്യയ,  വനികദശേ രനാജണ്യങളനില്
ഓകടനാടമനാകബല് ആനയ് ടനാഫനികേയ് ഡനികസനനിയഗയ് എടന്നനാരു കകേനാഴണയ്. ഇതയ് പഠനിച
അകനകേയ  കുടനികേള്  കകേരളത്തനിലണയ്.  അവരനാണയ്  അകമരനിക്കയനിലയ  ഇയഗ്ലണനിലയ ഗള്ഫയ്
രനാജണ്യങളനിലടമനാടക്ക കറനാഡയ് ഡനികസന് ടചയ്യുന്നതയ്.  ഇവനിടട ഒരു പനാലമുണനാക്കനിയനാല് ആ
പനാലത്തനില്  കേയറകേ,  ഇറങ്ങുകേ  എന്നതനിനപ്പുറകത്തയയ്  ഒനമറനിയനില.  ഇടയ്ക്കുവചയ്
വലകത്തനാടയ്  പനാലയ  തനിരനിയടമങനില്  അവനിടട  ടനാഫനികേയ്  ജനാമനായനിരനിക്കുയ.  അതനിനയ്
ഉദനാഹെരണമനാണയ്  തമനാനൂരനിലയ  കതക്കനാടയ്  ആശുപത്രനിയടട  മുകേളനിലമുള്ള  കഫ്ല
ഓവറകേള്.  അവനിടട  കേയറനിയനാല്  എകങനാടയ്  തനിരനിയണടമന്നറനിയനില.  അകപ്പെനാള്
ഡനികസന് ടചയ്യനാനറനിയനാത്ത ആളുകേള് പനാരമരണ്യമനായനി  ടചയ്തുടകേനാണനിരനിക്കുന്നതയ്
ആവര്ത്തനിക്കനാടത പുതനിയ ടചറപ്പെക്കനാര്ക്കയ് ഇതനില് അവസരയ ടകേനാടുക്കണയ.  ഈ
കേണ്സള്ടനിയഗയ്  കേമനനികേളനില്  ആരയ്  കജനാലനി  ടചയ്യുനടവന്നയ്  നമ്മള്  അകനസഷനിക്കണയ.
ഇത്തരയ കകേനാഴകേള് പഠനിച ആടരങനിലമുകണനാ എന്നയ് പരനികശേനാധനിക്കണയ.  അത്തരയ
പരനിഷ്കനാരങള് ടകേനാണവന്നനാല് കകേരളടത്ത രക്ഷനിക്കനാന് കേഴനിയയ.  കേനിഫ്ബനിയനില്
നനിന്നയ് കകേനാടനികേള് ടചലവഴനിക്കുകേയനാണയ്.

എറണനാകുളയ സനിറനിയനില് വലനിയ ടനാഫനികേയ് കുരുക്കനാണയ്.  ഈ കുരുക്കഴനിക്കനാന്
ശേനാസസ്പീയമനായനി  പഠനിചവരുടട  കേയ്യനില്  ആശേയമുണയ്.  പരമരനാഗതമനായനി  ഇതയ്
അനുഭവനിക്കുകേയയ  മറയ്  കേള്ളത്തരങള്  നടത്തുകേയയ  ടചയ്തവടര  ഇനനി  ഇതനിടന
കേണ്സള്ടനനായനി  നനിയമനിക്കരുതയ്,  അവടര കപ്രനാതനാഹെനിപ്പെനിക്കരുതയ്.  പുതനിയതനായനി
പഠനിച്ചുവരുന്ന ടചറപ്പെക്കനാര്ക്കയ് ഇടതനാരു നല അവസരമനായനി,  പുതനിയ വനാതനിലനായനി
ഈ സര്ക്കനാരനിടന കേനാലത്തയ് തുറനടകേനാടുക്കണടമന്നയ് ഞനാന് അഭണ്യര്തനിക്കുകേയനാണയ്.

ടകേടനിടങളനിടല  വയറനിയഗയ്  പണനി  പൂര്ത്തനിയനാക്കനാത്ത  കകേനാണ്ടനാകര്മനാര്,
പണനിടയടുത്തനിടയ്  സനിരമനായനി കേനാലതനാമസയ വരുത്തുന്നവര് തുടങനിയവടര ബനാക്കയ്
ലനിസ്റ്റേയ്  ടചയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനി  ബഹുമനാനടപ്പെട  മനനി  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  ഇത്തരയ
കേള്ളന്മനാടര പുകേചയ് പുറത്തു ചനാടനിക്കണയ. കേനിഫ്ബനി വനകേഴനിഞനാല് ഇന്നയ് ബനിലയ്ല
ടകേനാടുത്തനാല്  നനാടള  കവകുകന്നരയ  5  മണനിക്കയ്   മുമയ്  അക്കക്കൗണനികലയയ്  പണയ
ടകേനാടുക്കുടമന്നനാണയ് പറയന്നതയ്. എങനില് എന്തനിനയ് ഈ കേള്ളന്മനാര് വരണയ? വര്ക്കയ്
എടുത്തനിടയ് പണനിയനാതനിരനിക്കുകേ, പണനിഞയ് പകുതനിക്കനിടുകേ, കേനാലതനാമസയ വരുത്തുകേ.
ഇവരനില്  നനിര്ബന്ധമനായയ  കുറച്ചുകപടര  ബനാക്കയ്  ലനിസ്റ്റേയ്  ടചയ്തുടകേനാടുത്തനാല്,  ഒരു
കേലത്തനിലനിരനിക്കുന്ന  കചനാറയ്  മുഴുവന്  ടവകന്തനാ  എന്നറനിയനാന്  എലനായകൂടനി  എടുത്തയ്
ടഞകക്കണ കേനാരണ്യമനില;  രണ മൂടന്നണടമടുത്തയ് മനനി ഒന്നയ് ടഞക്കനി കനനാക്കനിയനാല്
മതനി.  ബനി.എയ. &  ബനി.സനി.  ടചയ്യുകമനാള് ഉകദണ്യനാഗസര് സലത്തനില,  നനാട്ടുകേനാര് ഇടടപടയ്
തടയന.  രണര മണനിക്കയ് മഴ ടപയ്യുകമനാള് മുകേളനിലൂടട ബനി.സനി.  ഇട്ടുടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.
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ഇതയ്  ഇളകേനികപ്പെനാരുയ.  ഇടതനാടക്ക  അറനിയനാത്തവരല.  അവനിടട  അതനിനയ്  ആളുമനില.
അഴനിമതനിക്കനാരനായ  ഉകദണ്യനാഗസടര  മുഴുവന്  സര്ക്കനാരനില്നനിന്നയ്  പനിരനിച്ചുവനിടനാന്
കേഴനിയനില.  ഒനരണ  കപടരടയങനിലയ  പനിരനിച്ചുവനിടനാല്  ഗുണയ  പനിടനിക്കുടമന്നനാണയ്
എടന  വനിശേസനാസയ.  ഒരു  മനാതൃകേ  എന്ന  നനിലയനില്  വലനിയ  അഴനിമതനിക്കനാരനായ
രണമൂനകപടര ഈ സര്ക്കനാര് സര്വ്വസ്പീസനില്നനിന്നയ് പനിരനിച്ചുവനിടണയ.  എങനികല ഒരു
പനാഠയ പഠനിക്കൂ.  ഒരു ഭയയ കവണയ.  അവടര മുഴുവന് പനിരനിച്ചുവനികടണ.  പകക്ഷ ഈ
സര്ക്കനാര് അഴനിമതനിക്കയ് എതനിരനാടണനള്ള സകനശേയ ഉകദണ്യനാഗസര്ക്കയ് ടകേനാടുക്കണയ. അവര്
അതനുസരനിചയ്  ടപരുമനാറണയ.  അവര്  അതനിനയ്  മുമയ്  അടലങനില്  ഇതയ്  കേഴനിഞയ്
കവണടമങനില്  അഴനിമതനി  നടത്തനികക്കനാടട.  പകക്ഷ  ഇകപ്പെനാള്  കവണ  എന്ന  കേര്ശേനമനായ
ടമകസജയ് ഈ സര്ക്കനാര് ടകേനാടുക്കണയ.  എങനില് മനാത്രകമ ഈ നനാടനിനയ് പുകരനാഗതനി
ഉണനാകുകേയള. ടചലവഴനിക്കുന്നതനിടന 60 ശേതമനാനവയ അഴനിമതനിക്കയ് കപനാകുടന്നനാരു
നനാടനായനി മനാറനിയനിരനിക്കുന നമ്മുകടതയ്. തമനിഴയ് നനാടനിലയ മറ്റു സയസനാനങളനിലയ ഇതനില.

കറഷന്  കേടകേടള  വനിശേസനാസത്തനിടലടുക്കണയ.  പനാരമരണ്യമനായനി,  ഒരുപനാടയ്  വര്ഷമനായനി
കറഷന്  കേടകേള്  നടത്തനിവരുന്നവരുണയ്.  അവര്  ഡനികപ്പെനായ്ക്കുയ  കറഷന്  കേടയ്ക്കുയ
കകേക്കൂലനി  ടകേനാടുത്തയ്  കേഴനിഞ  കേനാലങളനില്  ശേസ്പീലനിച്ചുകപനായതനാണയ്.  അടതനാടക്ക
മനാറകമനാള്,  കുത്തഴനിഞ  പുസ്തകേയ  കുത്തനിടക്കട്ടുകമനാള്  കേനാലതനാമസയ  ഉണനാകുയ.
ഇവനിടട  എലനാവരുയ  പറയനണയ്,  ഒരു  വര്ഷയടകേനാണയ്  എന്തയ്  ടചയ്തുടവന്നയ്.  ഒരു
വര്ഷയ  ടകേനാണയ്  കുത്തഴനിഞ  ഒരു  പുസ്തകേടത്ത  കുത്തനിടക്കടനി.  ഇനനി  അടതനാന്നയ്
വനായനിക്കണയ.  അതനില്നനിന്നയ്  പലതുയ  പഠനിക്കനാനുണയ്.  അതുടകേനാണയ്  അതനിടനനാരു
അവസരയ  എനകേണനാല്  മതനി.  ഈ  ഒരു  സനര്ഭയടകേനാണയ്  അഴനിമതനിയനില്
വലനിടയനാരു  കുറവയ്  വരുത്തനാന്  നമുക്കയ്  കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.  പൂര്ണമനായനി  മനാറനി  എന്നയ്
ഞനാന് പറയന്നനില.  കേള്ളന്മനാരുയ സൂത്രക്കനാരുടമനാടക്ക ഇതനിനനിടയനിലണയ്.  അവടര
ഒനകൂടനി കകേകേനാരണ്യയ ടചയ്യണയ.

നനാഷണല്  കഹെകവടയക്കുറനിചയ്  ഒരുവനാക്കയ്  പറഞടകേനാണയ്  നനിര്ത്തനായ.
എറണനാകുളത്തുനനിന്നയ്  കചര്ത്തലയനിലൂടട  അങയടട  മണ്ഡലയ  കേടനവരുന്ന
കചര്ത്തല-തനിരുവനന്തപുരയ കറനാഡനിനയ് ഒരു നനാല വരനിപ്പെനാത പണനിയനാനുള്ള സലയ
മനിക്കവനാറയ  എലനാ  സലത്തുയ എടുത്തനിട്ടുണയ്.  അങയ്  മുന്കേടയ്യടുത്തയ്  ആദണ്യയ  അതയ്
പണനിയണയ.  തനിരുവനന്തപുരത്തുനനിന്നയ് എറണനാകുളകത്തയയ് കപനാകേനാന് പണയ് മൂന്നര
മണനിക്കൂര് മതനിയനായനിരുന.  ഇന്നയ് പകേല് സമയയ തനിരുവനന്തപുരത്തുനനിന്നയ് എറണനാകുളത്തയ്
എത്തനാന് 6 മണനിക്കൂര് കവണയ. കചര്ത്തല കേഴനിഞനാല് കുഴപ്പെമനില. കചര്ത്തല വടര
ഗനാമസ്പീണ കറനാഡുകേളനിലനാടത ഒരു നനാല വരനിപ്പെനാത നമുക്കയ്  നനിലവനിലള്ള സലത്തയ്
സുഖമനായനി  പണനിയനായ.  അമലപ്പുഴ  വഴനി  ടകേനാലയ  വടര,  അതുകേഴനിഞയ്  ടകേനാലയ
കബപ്പെനാസയ് തസ്പീരുന്നകതനാടുകൂടനി തനിരുവനന്തപുരയ കേഴക്കൂടയ വടര  ടകേനാണവരനാനുള്ള,
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ഇകപ്പെനാള് അകക്കഷണ്യ മരങള് നട്ടുവചനിരനിക്കുന്ന ആ സലങള് പനി.ഡബഷ്യൂ.ഡനി.-യടടതനാണയ്.
അതയ്  നമ്മള്  ഉപകയനാഗടപ്പെടുത്തണയ.  നമുക്കനികപ്പെനാള്  എന്.എചയ്.  17,  ഇടപ്പെള്ളനി
മുതല്  ചനാവക്കനാടയ്  വടര.  ഇകപ്പെനാള്  സലടമടുപ്പുയ  മറ്റുയ  നടക്കുടമന്നയ്  എനനിക്കയ്
പ്രതസ്പീക്ഷയനില.  എറണനാകുളത്തുനനിന്നയ്  പുറടപ്പെടയ്  തലസനാനമനായ  തനിരുവനന്തപുരകത്തയയ്
വരുന്ന വഴനിടയങനിലയ ഒന്നയ് സുഗമമനാക്കനാന് അങയ് ശമനിക്കണയ.

അങയടട  ഓഫസ്പീസനില്  ഫയലകേള് വളടര  കവഗത്തനില് മൂവയ്  ടചയ്യുനണയ്.
അതനില് എനനിക്കയ് സകന്തനാഷമുണയ്.  കറനാഡനിനയ്  എയ.എല്.എ.  ഫണയ് ടകേനാടുത്തനാലയ
അങയടട  ഓഫസ്പീസനില്നനിന്നയ്  ഒരു  മനാസത്തനിനുള്ളനില്  അതയ്  എ.എസയ്.  ആയനി
കേനിട്ടുന്നതനില്  വലനിയ  സകന്തനാഷമുണയ്.  പകക്ഷ  ബഹുമനാനടപ്പെട  മനനികയനാടുയ  മറയ്
മനനിമനാകരനാടുയ  ബഹുമനാനടപ്പെട മുഖണ്യമനനികയനാടുയ  എനനിക്കയ് ഒരു അഭണ്യര്തനയണയ്.
ഐ.എ.എസയ്,  ഐ.എഫയ്.എസയ്.,  ഐ.പനി.എസയ്.  ഉകദണ്യനാഗസര്  ഒരു  ഫയലനില്
തസ്പീരുമനാനടമടുക്കനാന് ഒരു മനാസയ വച്ചുടകേനാണനിരനികക്കണ ആവശേണ്യടമന്തനാണയ്; വനിദണ്യനാഭണ്യനാസമുള്ള
ഡനിഗനി,  അടലങനില്  കപനാസ്റ്റേയ്  ഗനാജുകവഷന്  പനാസനായ  ടസക്രെകടറനിയറനിടല  ഒരു
ഉകദണ്യനാഗസന്,  അടലങനില് കലനാ പനാസനായ ഒരു ഉകദണ്യനാഗസന് എന്തനിനയ്  ഫയല്
15-20  ദനിവസയ  വച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുന.  Yes  or  No,  തസ്പീരുമനാനയ  എന്തുമനാകേടട
5  ദനിവസത്തനിനുള്ളനില്  തടന  മുന്നനില്നനിന്നയ്  ആ  ഫയല്  ഒപ്പെനിട്ടു  വനിടനാത്ത  ഒരു
ഉകദണ്യനാഗസടന  ആ  കേകസരയനില്  ഇരുത്തരുതയ്  എന്ന  അഭനിപ്രനായയ  എനനിക്കുണയ്.
ഇതയ് ഞനാന് ടവറകത പറയന്നതല. വനയ വകുപ്പെനില് ഞനാന് മനനിയനായനിരനിക്കുകമനാള്
ഒരു സര്ക്കുലറണയ്. ആദണ്യഘടമനായനി 15 ദനിവസത്തനില് കൂടുതല് ഒരു ഫയല് കേയ്യനില്
വച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുന്ന ഉകദണ്യനാഗസന് ആ ഫയല് കകേകേനാരണ്യയ ടചയ്യുന്ന കേകസരയനില്
ഇരനിക്കനാന്  കയനാഗണ്യനല.  അയനാടള  അവനിടടനനിന്നയ്  മനാറനിയനിടയ്  വനിശമനിക്കുന്ന  ചനില
സലങളുണയ്. ചുമ്മനാ രനാവനിടല വന്നയ് ഇരുന്നയ് ഉറങനിയനിടയ് കപനാകുന്ന സലങളുണയ്.
അവനിടട  ഇരുത്തുകേ.  പനിരനിച്ചു  വനിടണടമന്നയ്  ഞനാന്  പറയനില.  അത്തരത്തനില്  ഈ
സര്ക്കനാര്  ഒരു  ഉത്തരവയ്  ഇറക്കണടമന്നനാണയ്  കകേരളത്തനിടല  ജനങള്ക്കുകവണനി,
അടുടത്തനാരു  തലമുറയകവണനി  ബഹുമനാനടപ്പെട  മുഖണ്യമനനി  അടക്കമുള്ളവകരനാടയ്
എനനിക്കയ്  അഭണ്യര്തനിക്കനാനുള്ളതയ്.  5  ദനിവസത്തനില്  കൂടുതല്  ഒരു  ഐ.എ.എസയ്.
ഉകദണ്യനാഗസകനനാ ടസക്രെകടറനിയറനിടല ഒരു ഉയര്ന്ന ഉകദണ്യനാഗസകനനാ ഫയല് വച്ചു
ടകേനാണനിരനിക്കനാന് പനാടനില എടന്നനാരു തസ്പീരുമനാനയ എടുക്കുകേയയ അതയ് കേര്ശേനമനായനി
നടക്കുനകണനാ എന്നയ് കമനാണനിറര് ടചയ്യുകേയയ ടചയ്തനാല് ഈ നനാടയ് രക്ഷടപ്പെടുയ. അലനാടത ഒരു
കേനാലത്തുയ ഈ നനാടയ് രക്ഷടപ്പെടനില. അതുടകേനാണയ് അഴനിമതനിരഹെനിതമനായ ഒരു ഭരണയ
കേനാഴ്ചവയ്ക്കുകേയയ  പനി.ഡബഷ്യൂ.ഡനി.  രയഗത്തയ്  അതുകപനാടല ഭക്ഷണ്യധനാനണ്യങളുടട  വനിതരണത്തനില്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് ടകേനാണവന്ന ജനകദനാഹെ നയങടള മറനികേടക്കനാനുള്ള പരനിശമയ
നടത്തുന്ന ഈ രണയ് മനനിമനാരുടടയയ  പ്രവര്ത്തനടത്ത അഭനിനനനിച്ചുടകേനാണയ്  ഈ
ധനനാഭണ്യര്തനകേടള  ഒരനിക്കല്കൂടനി ശേക്തമനായനി ഞനാന് പനിന്തനാങ്ങുന.
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ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷയസുദസ്പീന്:  സര്,  കേഴനിഞ  സര്ക്കനാരനിന  പ്രതനിചനായ
നഷടപ്പെടുത്തുന്നതനില്  വലനിയ  സയഭനാവന  നല്കേനിയ  ഒരനാള്  ആ  സര്ക്കനാരനിടന
ടചയ്തനികേടള  ഇവനിടട  വന്നയ്  വനിമര്ശേനിക്കുകമനാള് ഉണനാകുന്ന ഒരു അതനിശേകയനാക്തനി
ഞനാന് ആദണ്യകമ പ്രകേടനിപ്പെനിക്കുകേയനാണയ്. ശസ്പീ. വനി. ടകേ. ഇബനാഹെനിയ കുഞയ് മനിനനിസ്റ്റേര്
അന്നയ്  കകേരളത്തനില്  എലനായനിടത്തുയ  വനികേസനയ  ടകേനാണവന്നനിട്ടുണയ്.  അകദഹെയ
ടപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പുമനനി  എനള്ള  നനിലയനില്  ഏടറ  ശകദ്ധയനനായനിരുന.
അപ്പുറത്തുള്ളവര്ക്കുയ ഒരു ആകക്ഷപമുണനായനിരുന്നനില.  എന്നനാല് ഇകപ്പെനാള് ഇവനിടട
പ്രസയഗനിച ആടളക്കുറനിചയ് അന്നവനിടട ഇരുന്ന ആളുകേളുടട അഭനിപ്രനായയ എന്തനായനിരുന എന്നയ്
നനിങടളനാന തനിരനിഞകനനാക്കനിയനാല്  (ഫ്ലനാഷയ്  ബനാക്കയ്)  നന്നനായനിരനിക്കുയ.  ഏതനായനിരുന്നനാലയ
അതനിടനക്കുറനിചയ് അത്രകയ പറയനള.

കേഴനിഞ  ദനിവസങളനില്  ഈ  സഭയനില്  ഭരണകേക്ഷനി  അയഗങളുടടയയ
മനനിമനാരുടടയടമനാടക്ക നനിലപനാടുയ  അഭനിപ്രനായങളുയ കകേള്ക്കുകമനാള് ടപനാതുകബനാധത്തനിനുയ
സനാമൂഹെണ്യ  കബനാധത്തനിനുയ  അപവനാദമനായ  കേമ്മഷ്യൂണനിസ്റ്റേയ്  മനാനസനികേനാവസയനില്  ഇകപ്പെനാഴുയ
നമ്മുടട സനി.പനി.ഐ.(എയ.)കേനാര് അഭനിരമനിക്കുകേയനാണയ് എന്നയ് കതനാന്നനികപ്പെനാകുയ. ഞനാന് ഇതനിനയ്
ഒനരണയ്  ഉദനാഹെരണങള്  പറയകേയനാണയ്.  1982-ല്  അല്കബനനിയയനില്  കേമ്മഷ്യൂണനിസ്റ്റേയ്
പനാര്ടനി ഒരു പുസ്തകേയ പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിച്ചു. അതനിടന കപരയ് The Dictionary of People's
Name എന്നനാണയ്.  അതനില് 3,000 കപരുകേളുണനായനിരുന. പനാര്ടനി അയഗസ്പീകേരനിച ആ
3,000  കപരുകേളലനാടത  അല്കബനനിയയനില്  ജനനിക്കുന്ന  ഒരു  കുഞനിനയ്  കവടറ
കപരനിടനാല് കപനാലസ്പീസയ് അറസ്റ്റേയ് ടചയ്യുമനായനിരുന.  ഇന്നയ് അല്കബനനിയ കേമ്മഷ്യൂണനിസ്റ്റേയ്
രനാഷ്ട്രമല.  കുടനികേളുടട  കപരനിടനാനുള്ള  മനാതനാപനിതനാക്കളുടട  സസനാതനണ്യയകപനാലയ  കേമ്മഷ്യൂണനിസ്റ്റേയ്
പനാര്ടനി  കേവര്ടന്നടുത്തു.  ആറ്റുകനനാറ്റുണനാടയനാരുണനി,  പകക്ഷ  കുടനിക്കയ്  കപരനിടനാന്
രക്ഷകേര്ത്തനാക്കള്ക്കയ് അവകേനാശേമനില. അതുയ പുകരനാഗമനപരമനായനിടനാണയ് പറയന്നതയ്.

ഉത്തര ടകേനാറനിയയനില്,  പഴയ കേമ്മഷ്യൂണനിസ്റ്റേയ്  സസര്ഗ്ഗത്തനില് ഒരു നനിയമമുണയ്.
കേനിയ  കജനാങയ്  ഉന്-ടന  നനാടയ്.  ഇന്നടത്ത വട്ടുകകേസുണകലനാ,  കലനാകേത്തനിനയ്  മുഴുവനുയ
ഭസ്പീഷണനിയണനാക്കനിടക്കനാണനിരനിക്കുന്ന ഉത്തര ടകേനാറനിയയനിടല  കേനിയ കജനാങയ്  ഉന്-ടന
നനാടനില്  പതനിനഞയ്  ടഹെയര്  കസ്റ്റേലകേകള  പനാര്ടനിയയ  ഗവണ്ടമന്റുയ  അയഗസ്പീകേരനിചനിട്ടുള.
അതലനാടത  മുടനി  ടവടനാന്  കപനായനാല്  അയനാള്ക്കയ്  പണനി  കേനിട്ടുയ.  ഏതയ്  പണനിയനാടണന്നതയ്
മണനിയനാശേനാകനനാടയ്  കചനാദനിക്കണയ.  ആ  പതനിനഞയ്  ടഹെയര്കസ്റ്റേലകേളനിടലനാന
മനാത്രകമ അവനിടട പനാടുള.  കലനാകേത്തയ് നനിലനനില്ക്കുന്ന സയഗതനിയനാണയ്.  കലനാകേത്തയ്
കേമ്മഷ്യൂണനിസ്റ്റുകേള്ക്കയ്  മനാത്രയ  കേഴനിയന്ന  കസദ്ധനാന്തനികേ  കശേഷനിയനാണനിതയ്.  ഇതയ്  ഞങള്
അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയനാണയ്.  ഇതനിവനിടട  ഓര്മ്മടപ്പെടുത്തുന്നതനില്  എന്തനാണയ്  ബന്ധയ
എന്നയ് ഞനാന് പറയനായ. മഹെനിജകയനാടയ് കേനാണനിചതയ് ക്രൂരത എന്നയ് കലനാകേയ പറയകമനാള്
സനി.പനി.ഐ.(എയ)  പറയന്നതയ്  അതയ്  'കകേവലയ  കപനാലസ്പീസയ്  നടപടനി'.  ടനി.പനി.
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ടസന്കുമനാര്  കകേസനില്  കകേനാടതനിയനില്  നനിന്നയ്  സര്ക്കനാരനിനയ്  ശേക്തമനായ  അടനി
കേനിടനിടയന്നയ്  ടപനാതുസമൂഹെയ  പറയകമനാള്,  കകേനാടതനിടചലവയ്  സഹെനിതയ  സര്ക്കനാര്
കകേസയ് തളളനിയനാല്  'അതയ്  പനിഴയടലന്നയ് മുഖണ്യമനനി',  ചസ്പീഫയ് ടസക്രെടറനി മനാടപ്പെഴുതനി
ടകേനാടുത്തകപ്പെനാള് അതയ് മനാപ്പെല, 'സങട ഹെര്ജനി'. ഇങടനയനാണയ് നനിങളുടട കബനാധയ.
ബഹുമനാനടപ്പെട  മനനി  മണനിയടട  പ്രസയഗയ  ടതറനിടയനയ  സസ്പീ  വനിരുദ്ധടമനയ
ടപനാതുസമൂഹെയ  പറയകമനാള്  'അതയ്  നനാട്ടുഭനാഷയടട  സക്കൗനരണ്യമകല'  എന്നയ്  ഭരണപക്ഷയ.
മഹെനാരനാജനാസയ്  കകേനാകളജനില് കേടണടുത്തതയ്  മനാരകേനായധങടളന്നയ്  മനാധണ്യമങള്  പറയകമനാള്
'അതയ്  ടവറയ  പണനിയനായധങള്'  എന്നയ്  ബഹുമനാനടപ്പെട  മുഖണ്യമനനി  സഭയനില്  പറയന.
നനിങളുടട നനിഘണവനില് ഇങടന ഒകടടറ കേനാരണ്യങളുണനാവയ.  ഏതനായനാലയ ഞനാന്
അക്കനാരണ്യങള് പറഞയ് സമയയ കേളയന്നനില.

രണയ്  വകുപ്പുകേടള  സയബന്ധനിചനാണയ്  ഇവനിടട  ചര്ച.  അതനിടലനാന്നയ്  ഭക്ഷണ്യ
വകുപ്പെനാണയ്.  കകേരളത്തനിടല  കറഷന്  സയവനിധനാനയ  തനാറമനാറനാക്കനിയതയ്  ഇന്നടത്ത
ഭക്ഷണ്യമനനിയയ  സര്ക്കനാരുടമന്നയ്  പറകയണനി  വന്നതനില്  കഖദമുണയ്.  ആഴ്ചകേകളനാളയ
നമ്മുടട  കറഷന്  കേടകേള്  മുടങനിക്കനിടന.  പനാവങടള  ബനി.പനി.എല്.-ല്  നനിന്നയ്
പുറത്തനാക്കനി. ഇടതനാടക്ക പറയകമനാള് പഴയ കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനനികനയയ  കതനാമസയ്
മനാഷനികനയടമനാടക്ക കുറയ പറഞയ് നനിങള്ക്കയ് എത്രകേനാലയ കപനാകേനാന് കേഴനിയയ; ഒരു
ടകേനാലമനായനികല?  കേരഞടകേനാണനാണയ്  ബനി.പനി.എല്.-ല്നനിന്നയ്  പുറത്തനായ  പല
സകഹെനാദരനിമനാരുയ ഞങടള കേണതയ്.  ബനി.പനി.എല്.-ല്നനിന്നയ് പുറത്തനാകുന്നതയ് വസ്പീടനില് നനിന്നയ്
പുറത്തനാകുന്നതുകപനാടലയനാണയ്,  കേനാരണയ  അവരുടട  എലനാ  ആനുകൂലണ്യങളുയ-
കഗനാതമയ്,  അരനി ഇവടയലനായ സക്കൗജനണ്യമനായനി കേനിട്ടുന്നതുയ,   മറനാനുകൂലണ്യങളുടമലനായ
നനികഷധനിക്കടപ്പെടുകേയനാണയ്.  അതുടകേനാണനാണയ് അവര് കേരഞ കപനായതയ്.  കഗനാതമയ
അരനിയയ  പഞസനാരയയ  ഞങള് ടകേനാടുത്തതുകപനാടല നനിങള് ടകേനാടുക്കനാന് തയ്യനാറകണനാ?
അവനിടട  നനിങള്  ഞങടള  ടവല്ലുവനിളനിക്കൂ,  യ.ഡനി.എഫയ്.  ടകേനാടുത്തതുകപനാടല  ഞങളുയ
ടകേനാടുക്കുടമന്നയ് പറയൂ.  ഇകപ്പെനാഴുയ പറയന്നനിലകലനാ,  നനിങടളടക്കനാണയ് ടകേനാടുക്കനാന്
കേഴനിയനില. ഭക്ഷണ്യഭദതനാ നനിയമയ വന്നനിട്ടുയ ഞങള് അരനി നല്കേനിയനിരുന.  നനിങളുടട
കേനാലത്തുയ ടകേനാടുത്തനിരുന. കേഴനിഞ നവയബര് മുതലനാണയ് ടകേനാടുക്കനാന് കേഴനിയനാടത
വന്നതയ്,  കകേന്ദ്രയ  തരുന്നനിടലങനില്  ബനാക്കനി  നനിങള്  സബ്സനിഡനി  നല്കേനി  ടകേനാടുക്കനാനുള്ള
സയവനിധനാനമുണനാക്കണയ. മുന്കേനാലങളനില് കേനിടനിയനിരുന്ന 1.21 കകേനാടനി കപര്ക്കയ് ഇന്നയ്
കഗനാതമയ്  കേനിട്ടുന്നനില.  ഒരു  ടകേനാലയ  കേഴനിഞനികല;  2016  ഏപ്രനില്  വടര  ഒരു
കുഴപ്പെവമനിലനായനിരുന്നകലനാ;  അതനിനുകശേഷമകല  കുഴപ്പെമുണനായതയ്?  ആട  വനിതരണയ
സസകേനാരണ്യ കേമനനികേള്ക്കുകവണനി നനിങള് അടനിമറനിച്ചു. കകേന്ദ്രസര്ക്കനാരനിടന കഗനാതമയ്
ടപനാടനിചയ്,  കഫനാര്ടനിഫനികക്കഷനനിലൂടട അതനിടന സമഷമനാക്കനി,  ആടയനാക്കനി, 12-13
രൂപയയ്  കറഷന്  കഷനാപ്പുവഴനി  ടകേനാടുത്തനിരുന.  ഇകന്നനാ,  ആ  പദ്ധതനിയനില.  ആട
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കേനിടനാന്  45  രൂപ  ടകേനാടുക്കണയ.  ഇടതനാടക്ക  വലനിയ  ആശേസനാസമനായനിരുന്ന
പദ്ധതനികേളനായനിരുന. നനിങള് അടതനാടക്ക നനിര്ത്തലനാക്കനി. വനാതനില്പ്പെടനി വനിതരണയ
എനപറഞ,  വല  ഗൃഹെപനാഠവയ  നനിങള്  ടചയ്കതനാ;  ഉകദണ്യനാഗസടര  വകചനാ?
തനാലൂക്കയ്  സകപ  ഓഫസ്പീസനിടല  ഉകദണ്യനാഗസടര  ടഡപഷ്യൂടയ്  ടചയ്തയ്  ഈ  കജനാലനിയയ്
വചനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  അതുടകേനാണയ്  കവകേനി  വകരണ  കറഷന്  കേനാര്ഡയ്  ഇനനിയയ
കവകുടമന്നനാണയ് പറയന്നതയ്.  7  ജനിലകേളനില് വനാതനില്പ്പെടനി വനിതരണയ വന്നകപ്പെനാള്
ആകക്ഷപങള്  ഏടറയനാണയ്.  വനാതനില്പ്പെടനി  വനിതരണത്തനിനുള്ള  വനാഹെനയ
വനാടകേയ്ടക്കടുക്കുകേയനാണയ്.  ഈ വനാഹെനങളനിടലനാനയ ജനി.പനി.എസയ്.  ഇല.  ഇവ
എവനിടടയനാടണന്നയ് ആര്ക്കുയ കേണപനിടനിക്കനാന് കേഴനിയനില.  കഗനാഡക്കൗണനില് നനിനയ
കപനാകുന്ന  അരനി  വനാതനിലനില്  തടന്ന  എത്തുന  എന്നയ്  ഉറപ്പെനിക്കനാന്  കേഴനിയനില.
അതനിനനായള്ള കകേന്ദ്ര മനാനദണ്ഡമനായനിരുന ജനി.പനി.എസയ്. വയണടമന്നതയ്.  നനിങള്
എവനിടടയയ  വചനില.  മുമയ്  കറഷന്  സനാധനങള്  കേരനിഞന്തയയ്  വനിറതനിനയ്
കകേസുള്ളവര്ക്കനാണയ് ഇകപ്പെനാള് സര്ക്കനാര് ടടണര് നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  അവരനാണയ്
ഇതയ്  ടചയ്യുന്നതയ്.   13-3-2017-ടല മയഗളയ പത്രത്തനിടന ടഹെഡനിയഗയ്  ശദ്ധനിക്കുകേ,
കറഷന്  വനാതനില്പ്പെടനി  വനിതരണത്തനിനയ്  സര്ക്കനാര്  ക്രെനിമനിനല്  സഹെനായയ  കതടനി.
സമയക്കുറവടകേനാണയ്  ഞനാന്  മുഴുവന്  വനായനിക്കുന്നനില.  ക്രെനിമനിനലകേളനാണയ്  ഇതയ്
നടത്തുന്നതയ് എന്നനാണയ് പറയന്നതയ്.  രനാജണ്യത്തയ് ഭക്ഷണ്യഭദതനാ നനിയമത്തനിടന കപരനില്
ഉണനായനിരനിക്കുന്ന സനാഹെചരണ്യയ  പറഞടകേനാണയ്  ഇനനിയയ  നനിങള് പനാവടപ്പെടവടര
പറനിക്കരുതയ്.  മറയ് ഏതയ് സയഗതനികേള് മനാറനിവചനാടണങനിലയ പഴയകേനാലത്തയ് ഞങള്
ടകേനാടുത്തതുകപനാടല  അരനിയയ  കഗനാതമയ  പഞസനാരയയ  ടകേനാടുക്കണയ,  ഇതനിനയ്
പ്രകയനാറനിറനി ഉണനാകേണയ.  ബനി.പനി.എല്.-ല്നനിന്നയ് ഒരനാള് കപനാകുകമനാള് അതനിടന
പ്രയനാസങള്  നമ്മടളനാടക്ക  കനരനിടയ്  അനുഭവനിക്കുന്നതനാണയ്,  പഴയ  ബനി.പനി.എല്.
ലനിസ്റ്റേയ്  അകതകപനാടല  ടമയനിടനയനിന്  ടചയ്യണയ.  അതനാണയ്  ഭക്ഷണ്യ  വകുപ്പുമനായനി
ബന്ധടപ്പെടയ് പറയനാനുള്ളതയ്.

ടപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പെനില് ഇവനിടട ചൂണനിക്കനാണനിചതുകപനാടല ബഹുമനാനടപ്പെട
മനനി ശസ്പീ.  ജനി.  സുധനാകേരന്  ആകക്ഷപങളനിലനാടത കേനാരണ്യങള് ടകേനാണകപനാകേനാന്
കനനാക്കുനണയ്.  ധനകേനാരണ്യ  വകുപ്പെനിടന  സകപ്പെനാര്ടയ്  കേനിട്ടുന്നനില.  അതയ്  ഇവനിടട  എലനാവരുയ
ചൂണനിക്കനാണനിച്ചു.  ചനില  കേഥകേളുയ  ഉദനാഹെരണങളുയ  പറഞ.  ഇകപ്പെനാള്  അകദഹെവമനായനി
ബന്ധടപ്പെട്ടുണനായ കേനിഫ്ബനി  വനിവനാദത്തനിടന കേനാരണവയ അതു തടന്നയനാണയ്. പണയ
ടകേനാടുക്കനാത്തതനിടനയയ കവണത്ര സകപ്പെനാര്ടയ്  ധനകേനാരണ്യ  വകുപ്പെനില്നനിന്നയ്  കേനിടനാത്തതനിടനയയ
കപരനില്  ഉള്ളനിലള്ള  അമര്ഷയ  പുറത്തുവന്നതനാണയ്.  നമ്മുടട  സയസനാനടത്ത
എന്.എചയ്-ടന വനികേസനയ  മനഗതനിയനിലനാണയ്,  അതനിടന വനികേസനത്തനില് കവണ
രസ്പീതനിയനില്  ഇടടപടലകേള്  നടത്തണയ.  നമ്മളുയ  ഇന്തണ്യയടട  ഭനാഗമനാണയ്,  നമുക്കയ്
കേനിടനാനുള്ളതയ്  കകേന്ദ്രത്തനില്  നനിന്നയ്  വനാങണയ.  എന്.എചയ്.-മനായനി  ബന്ധടപ്പെട
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കബപ്പെനാസുകേളനില്  മണനാര്ക്കനാടയ്  ഉള്ടപ്പെടടയള്ളവയടട  പണനികേള്  വളടര  പതുടക്കയനാണയ്
നസ്പീങ്ങുന്നതയ്.  മലകയനാര  കഹെകവയയ  തസ്പീരകദശേ കഹെകവയയ നല പദ്ധതനികേളനാണയ്.
ഇവ കകേരളത്തനിടന മുഖചനായ മനാറ്റുയ.  ഇവയയ് പ്രകതണ്യകേമനായ പരനിഗണന നല്കേണയ.
കേനിഫ്ബനിയനില്  പറഞ  പ്രവൃത്തനികേള്,   മണനാര്ക്കനാടയ്  -  ചനിന്നത്തടനാകേയ  കറനാഡയ്,
കകേനായമത്തൂരനികലയയ്  കപനാകുന്ന  ഒരു  ഇനര്  കസ്റ്റേറയ്  കറനാഡനാണയ്.  നടപടനിക്രെമങള്
പൂര്ത്തസ്പീകേരനിചയ് ടപടടന്നയ് പണനി തുടങണയ. മടറനാരു പ്രധനാനടപ്പെട പ്രശ്നയ പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.-യനിടല
ഒഴനിവകേളനാണയ്.  എ.ഇ,  എ.എകയ്.ഇ.-മനാരനില.  എടന  മണ്ഡലത്തനിടല  ആലപ്പുഴ
ജനിലയടട വലനിപ്പെമുള്ള അടപ്പെനാടനിയനില് ഒരു എ.ഇ. കപനാസ്റ്റേനാണുള്ളതയ്. ആ കപനാസ്റ്റേനില്
ആളനിലനാതനായനിടയ്  6  മനാസമനായനി.  ബഹുമനാനടപ്പെട മനനികയനാടയ് പറഞകപ്പെനാള് എടന
മുന്നനില് വചനാണയ് ചസ്പീഫയ് എന്ജനിനസ്പീയകറനാടയ് പറഞതയ്.  എന്നനാല് ഇതുവടര അവനിടട
ആടള നനിയമനിചനിടനില.  പനാലക്കനാടയ് ജനിലയനില് എ.ഇ,  എ.എകയ്.ഇ-മനാരുടട ധനാരനാളയ
ഒഴനിവകേളുണയ്.  ഇതനിടനലനായ ഒരു പരനിഹെനാരയ ഉണനാകേണയ.  അതുകപനാടല ഗനാമസ്പീണ
കറനാഡുകേളുടട  കേനാരണ്യയ  ഇവനിടട  ചൂണനിക്കനാണനിച്ചു.  യ.ഡനി.എഫയ്-ടന  കേനാലത്തയ്  ഒറത്തവണ
തസ്പീര്പ്പെനാക്കല് നടപടനിയണനായനിരുന.  അതയ് തുടരണയ. ധനാരനാളയ ഗനാമസ്പീണ കറനാഡുകേള്
ഇന്നയ് അനനാഥമനായനിക്കനിടക്കുകേയനാണയ്.  പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.  സഹെനായയ ടചയ്യണയ.  1500
കേനി.മസ്പീ.  പഞനായത്തയ്  കറനാഡുകേള് പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി  ഏടറടുക്കനാന് കപനാവകേയനാടണന്നയ്
പറഞതയ്  സസനാഗതനാര്ഹെമനാണയ്.  അതയ്  ടചയ്യുകമനാള്  ഞങള്  എയ.എല്.എ.-
മനാകരനാടടനാന്നയ്  കചനാദനിക്കണയ.  എടന  മണ്ഡലത്തനില്  നനാലയ  അഞ്ചുയ  കേനികലനാമസ്പീറര്
നസ്പീളമുള്ള  പഞനായത്തയ്  കറനാഡുണയ്.  അവനിടട  പഞനായത്തനിടനനാനയ  ടചയ്യനാന്   കേഴനിയനില.
അവര്  ഞങകളനാടയ്  പറയകേയനാണയ്.  ഞങള്ക്കയ്  അസറയ്  ഫണയ്  ടകേനാടുക്കനാന്  കേഴനിയകമനാ?
1  കകേനാടനി  രൂപടയനാടക്ക  ഒരു  കറനാഡനിനുകവണനി  ടകേനാടുക്കണയ.  അതുടകേനാണയ്  പഞനായത്തയ്
കറനാഡുകേള് പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി ഏടറടുക്കണയ.  ഇതയ്  ഏടറടുക്കനാനുള്ള നടപടനിക്രെമങള്
വളടര സങസ്പീര്ണമനാണയ്. 1500  കേനി.മസ്പീ ഏടറടുക്കുകമനാള് പ്രകതണ്യകേനിചയ്  മണനാര്ക്കനാടയ്
കപനാടലയള്ള  വനിസ്തൃതമനായ  മലകയനാര  മണ്ഡലങള്ക്കയ്  പരനിഗണന  ടകേനാടുക്കണയ.
നനാലയ,  അഞ്ചുയ,  പത്തുയ  കേനികലനാമസ്പീററള്ള  കറനാഡുകേള്  ടപനാടനിടപ്പെനാളനിഞയ്  കേനിടക്കുകേയനാണയ്.
ഒനയ ടചയ്യനാന് കേഴനിയന്നനില.  ഒറത്തവണ തസ്പീര്പ്പെനാക്കല് സമയത്തയ് കുകറടയനാടക്ക
നന്നനാക്കനിയനിരുന. ഇകപ്പെനാള് അതനിനുയ മനാര്ഗ്ഗമനില. മുമയ് അധനികേനാര വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണ
സമയത്തയ്  പഞനായത്തനിനയ്  കകേമനാറനിയവയനാണയ്.  അവരുടട  കേയ്യനില്  പണമനില.
അതുടകേനാണയ് ഏടറടുക്കല് പ്രക്രെനിയ തസരനിതടപ്പെടുത്തുകേയയ അതനില് എയ.എല്.എ.-
മനാകരക്കൂടനി പങനാളനികേളനാക്കുകേയയ ടചയ്യണയ.  അങയ് എലനാ കേനാരണ്യങളനിലയ ഞങടള
പങനാളനികേളനാക്കുനണയ്,  ഞങളുടട  നനിര്കദശേങള് സസസ്പീകേരനിക്കുനണയ്,  അടതനാടക്ക
മനസനില്  വച്ചുടകേനാണയ്  പറയകേയനാണയ്  ഇക്കനാരണ്യങളനില്ക്കൂടനി  ഞങളുടട  നനിര്കദശേങള്
സസസ്പീകേരനിചയ്  3  കേനികലനാമസ്പീററനിനയ് മുകേളനിലള്ള പരമനാവധനി കറനാഡുകേള് ഏടറടുക്കനാനുള്ള
നടപടനിയണനാകേണയ.  അതുകപനാടല  പനാലത്തനിടന  പണനികേള്  ഇഴഞ  നസ്പീങ്ങുകേയനാണയ്.
അതനിടന  ഡനികസന്  അയഗസ്പീകേരനിചയ്  വരനാന്  ഒന്നര  വര്ഷടമടുക്കുനണയ്.  അതയ്
തസരനിതഗതനിയനിലനാക്കണയ. സമയ പരനിമനിതനിമൂലയ മറയ് കേനാരണ്യങളനികലയയ് കേടക്കുന്നനില.
ഞനാന് ഈ ഡനിമനാന്റുകേടള എതനിര്ക്കുകേയനാണയ്.
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ശസ്പീ  .   കമനാന്സയ് കജനാസഫയ്: സര്, ഞനാന് ഈ ഡനിമനാന്റുകേടള എതനിര്ക്കുകേയനാണയ്.
അരനി വനില ഇകപ്പെനാള്  50  രൂപയനികലയയ് എത്തനിയനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ഇവനിടട എല്.ഡനി.എഫയ്./
യ.ഡനി.എഫയ്.  എനള്ള  നനിലയനില്  വനിമര്ശേനിക്കുന്നതയ്  സസനാഭനാവനികേമനാണയ്.  യഥനാര്തത്തനില്
ജനങളുടട സനിതനിടയന്തനാണയ്? 50 രൂപയനികലയയ് അരനി വനില വന്നനിരനിക്കുന്ന സനാഹെചരണ്യത്തനില്
പരനിഹെനാരത്തനിനനായനി  ഗവണ്ടമനനിനയ്  എടന്തനാടക്ക  ടചയ്യനാന്  കേഴനിയടമന്നയ്  ചനിന്തനിക്കണയ.
ബഹുമനാനണ്യനനായ  മനനി  ശസ്പീ.  പനി.  തനികലനാത്തമന്  സതണ്യസന്ധനനാണയ്.   അകദഹെത്തനിടന
കേഴനിവനിടന പരമനാവധനി പരനിശമനിക്കുനണയ്.

1.00 PM]

ഭക്ഷണ്യവയ സനിവനില് സടടപസുയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   പനി  .   തനികലനാത്തമന്):  സര്,
കേനികലനായയ് 35 - 36 രൂപയയ് ഇകപ്പെനാള് അരനി കേനിട്ടുയ, 50 രൂപ പഴയ കേനാരണ്യമനാണയ്.

[അദ്ധണ്യക്ഷകവദനിയനില് പനാനല് ഓഫയ് ടചയര്മനാന് ശസ്പീ. പനി. ഉകബദുള്ള]

ശസ്പീ  .   കമനാന്സയ് കജനാസഫയ്: സര്, ടപനാതു മനാര്ക്കറനില് 50 രൂപയനാണയ് അരനിവനില
എന്ന സനിതനിവനികശേഷയ  ബഹുമനാനടപ്പെട  മനനി  മനസനിലനാക്കുന്നനികല?  മനാര്ക്കറനില്
വനിലകുറച്ചു  കേനിട്ടുന്ന  അരനിയമുണയ്.  ഇത്തരത്തനിലനാണയ്  വനിലയനിരുത്തുന്നടതങനില്  വനിലക്കയറയ
വളടര  അപകേടകേരമനായ  സനിതനിയനികലയനായനിരനിക്കുയ  കപനാകുകേ.  അങയ്  ഇക്കനാരണ്യയ
കുറച്ചുകൂടനി ശദ്ധനിക്കണയ.

വനിലക്കയറയ  നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്  ടപനാതുവനിതരണ  കമഖലയടട  സ്തയഭനനാവസ
പരനിഹെരനിക്കുകേയനാണയ് കവണതയ്.  അതയ് നനിങള്ക്കയ്  ടചയ്യനാന് സനാധനികചനാ? അരനിക്കട
ആരയഭനിച്ചുടവനയ പനിന്നസ്പീടതയ് പൂടനിടയനയ ശസ്പീ. ടകേ. എസയ്. ശേബരസ്പീനനാഥന് പറയകേയണനായനി.
ഇടതനാനയ ഫലപ്രദമനായനി നടത്തനാന് കേഴനിയനാത്ത, പരനിഹെനാരത്തനിനുകവണനിയള്ള ചനില
നടപടനികേള്  എന്നതനിനപ്പുറകത്തയയ്  കപനാകേനാന്  കേഴനിയനാടത്തനാരു  സനിതനിവനികശേഷമനാണയ്
ഇകപ്പെനാഴുള്ളതയ്.  ബയഗനാളനില്നനിന്നയ് അരനി ടകേനാണവരുടമന്നയ് പറഞ.  എന്നനിടയ്  അരനി
ടകേനാണവകന്നനാ;  ടകേനാണവന്ന അരനി ഗുണമുള്ളതനാകണനാ?  വനിലക്കയറടത്തത്തുടര്ന്നയ്
ജനങള്  അനുഭവനിക്കുന്ന  വലനിടയനാരു  പ്രശ്നത്തനിനയ്  പരനിഹെനാരമുണനാക്കനാന്  ഗവണ്ടമനയ്
കൂടുതല് ശദ്ധനിക്കണടമന്നനാണയ് എനനിക്കയ് സൂചനിപ്പെനിക്കനാനുള്ളതയ്.

കറഷന് കേനാര്ഡയ്  വനിഷയത്തനിലള്ള പ്രശ്നയ,  എന്തനായനാലയ  ജനങള്ക്കയ്  അതയ്
ടകേനാടുകത്ത മതനിയനാകൂ.  കറഷന് കേനാര്ഡയ്  ജനുവരനി  മനാസത്തനില്  കേനിട്ടുടമന്നയ്  ആദണ്യയ
പറഞ. പനിന്നസ്പീടതയ്  ടഫബ്രുവരനി, മനാര്ചയ്, ഏപ്രനില്  അവസനാനയ കമയയ് ആകുകമനാള്
കേനിട്ടുടമന്നയ് പറഞ.  ഇതുസയബന്ധനിചയ് മനനി ഇന്നടല പ്രസ്തനാവന നടത്തനിയതനിടന
അടനിസനാനത്തനില് ഇനനി രണമനാസയകൂടനി കവണനിവരുടമന്നനാണയ് പത്രങളനില്നനിനയ
അറനിയനാന്  സനാധനിചതയ്.  അതനില്  തടസങളുണനാകുയ,  പകക്ഷ   ആ  തടസങള്
പരനിഹെരനിക്കടപ്പെടണയ.  അതയ് പരനിഹെരനിക്കനാന് കേഴനിയന്ന വനിധത്തനിലള്ള ഫലപ്രദമനായ
നടപടനി ഗവണ്ടമനനിടന ഭനാഗത്തുനനിനണനാകേണടമന്നയ് അഭണ്യര്തനിക്കുകേയനാണയ്. 
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ടപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പുമനായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  ബഡ്ജറനിടല  പ്രധനാനടപ്പെട
പ്രഖണ്യനാപനങടളലനായ  കേനിഫ്ബനിയടട  കേസ്പീഴനിലനാണയ്  വന്നനിട്ടുള്ളതയ്.  കുകറകയടറ  നല
പദ്ധതനികേള്  ഏടറടുക്കനാനുള്ള  സനാഹെചരണ്യമുണനാകുകേയയ  കുകറകയടറ  വനികേസന  പദ്ധതനികേള്
ഉണനാകുകേയയ ടചയ്യുനടവനള്ളതുടകേനാണയ് ആ നനിലയനില് ഞങളതനിടന  സസനാഗതയ
ടചയ്യുന.  സര്ക്കനാര് പ്രഖണ്യനാപനയ വന്നനിടയ്  ഒരു വര്ഷമനായനി.   ഒരു വര്ഷമനായനിട്ടുയ
കേനിഫ്ബനിക്കയ്  ഇതുവടര  കടക്കയ്  ഓഫയ്  ടചയ്യനാന്  കേഴനിഞനിടനില.  ഇതയ്  കപലറനിടന
കുഴപ്പെമനാകണനാ,  വനിമനാനത്തനിടന  തകേരനാറനാകണനാ  എന്നയ്  ഞങള്ക്കറനിയനില.   കേനിഫ്ബനിയടട
ഇക്കൗ  വനിമനാനയ  പറക്കനാടത  കേനിടക്കുകേയനാണയ്.  സര്ക്കനാര്  ലക്ഷണ്യമനിട  നനിലയനില്
ടപനാതുമരമനാത്തയ് വകുപ്പെനിടന വനികേസന പദ്ധതനികേളനികലയയ് പറനയരനാന് സനാകങതനികേ
തകേരനാറടണങനില് അതയ് പരനിഹെരനിചയ്  കേനിഫ്ബനിടയ സജമനാക്കുകേ എനള്ളതനാണയ്
ഗവണ്ടമനയ്  ടചകയ്യണതയ്.  കേനിഫ്ബനിയടട  നനിലപനാടുകേള്ടക്കതനിടരയള്ള  പ്രതനികേരണങള്
ബഹുമനാനടപ്പെട മനനിയടട ഭനാഗത്തുനനിന്നയ് വരനികേയണനായനി. ഇടതനാടക്ക നടകക്കണതയ്
നല  കേനാരണ്യയ  തടന്നയനാണയ്.  എന്നനാല്  അതനികലയയ്  വരനാനുള്ള  കേനാലതനാമസയ
പരനിഹെരനിക്കനാന്  കേനാരണ്യമനായ  ഇടടപടല്  തസ്പീര്ചയനായയ  നടകക്കണതുണയ്.   കേനിഫ്ബനിയനില്
മനാത്രമനായനി  തുകേ  അനുവദനിചനാല്  നനിലവനിലള്ള  പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.  കറനാഡുകേള്  നന്നനാക്കനാന്
സനാധനിക്കനില.  അതനിനയ്  ഗവണ്ടമനനിടന  അഡസ്പീഷണല്  അകലനാടയ്ടമനയ്  ആവശേണ്യമനാണയ്.
പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.-യടട  പദ്ധതനിയമനായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  ചര്ച  ടചയ്യുകേയണനായനി.  130
കകേനാടനി  രൂപ  ലഭനിചതയ്  ടകേനാണമനാത്രയ  ഇക്കൗ  പ്രശ്നയ  പരനിഹെരനിക്കനാന്  കേഴനിയനില
എനള്ളതയ് ഒരു വസ്തുതയനാണയ്.  ബഹുമനാനടപ്പെട മനനി എടുത്ത നല നനിലപനാടനിടന
ഞനാന് അഭനിനനനിക്കുകേയനാണയ്.  രനാഷ്ട്രസ്പീയ വണ്യതണ്യനാസമനിലനാടത 140 മണ്ഡലങളനിടലയയ
എയ.എല്.എ.മനാര്ക്കയ്  നസ്പീതനിപൂര്വ്വമനായ  പരനിഗണന  നല്കേനിടക്കനാണയ്  വനികേസന
കേനാരണ്യങളനില് നനിലപനാടയ് എടുത്തുടവനള്ളതയ് അഭനിനനനികക്കണ കേനാരണ്യമനാണയ്.  ടപനാതുമരനാമത്തയ്
വകുപ്പെനിനയ്  മനാത്രമനായനി  അഡസ്പീഷണല് അകലനാടയ്ടമനയ്  എലനാക്കനാലത്തുയ ടകേനാടുക്കനാറണയ്.  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിടലങനില് ഇക്കനാരണ്യങള് മുകന്നനാടയ്  ടകേനാണകപനാകേനാന് സനാധനിക്കനില.
പ്രസ്പീ മണ്സൂണ് സസ്പീസണനിലനാണയ് അറകുറപ്പെണനികേള് നടകത്തണതയ്.  ഇക്കൗ പ്രവൃത്തനി
മഴയ്ക്കുമുമയ്  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കണയ.  എടന  നനികയനാജകേമണ്ഡലമനായ  കേടുത്തുരുത്തനി
സബ്ഡനിവനിഷനനില്  കറനാഡനിടന  അറകുറപ്പെണനികേള്ക്കനായനി  10  ലക്ഷയ  രൂപയനാണയ്
ഇകപ്പെനാള് അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  അതനില് സകന്തനാഷമുണയ്.  എന്നനാല്  ഒരു കകേനാടനി
രൂപയടട  ടപ്രനാകപ്പെനാസലനാണയ്  ഇകപ്പെനാള്  ടകേനാടുത്തനിരനിക്കുന്നതയ്.  നനിലവനിലള്ള  കറനാഡുകേളുടട
അറകുറപ്പെണനികേള്  ഇക്കൗ  സമയത്തയ്  നടത്തനിയനിടലങനില്  നമ്മുടട  കേനാലനാവസയനുസരനിചയ്
കറനാഡുകേടളലനായ പൂര്ണമനായയ തകേര്നകപനാകുയ.  ഇരടനി തുകേയനിലനാടത കറനാഡുകേളുടട
അറകുറപ്പെണനികേള്  ടചയ്യനാന്  സനാധനിക്കനില.  കറനാഡുകേളുടട  നവസ്പീകേരണത്തനിനനായനി
കൂടുതല് അകലനാടയ്ടമനയ് നല്കേണടമന്നനാണയ് എടന അഭനിപ്രനായയ.  ഗനാമപഞനായത്തുകേള് വഴനി
ടതനാഴനിലറപ്പെയ് പദ്ധതനിയനിലള്ടപ്പെടവരുയ കുടുയബശസ്പീക്കനാരുടമനാടക്ക കചര്ന്നയ് ഓടകേള്
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നവസ്പീകേരനിക്കനാനുയ കേലങ്കുകേള് ക്ലെസ്പീന് ടചയ്യനാനുമനാണയ്  ബഹുമനാനടപ്പെട മനനി  നനിര്കദശേയ
ടകേനാടുത്തനിരനിക്കുന്നതയ്.  എന്നനാല് ഇതുവടര ഒനയ സയഭവനിചനിടനില.  ഇക്കനാരണ്യത്തനില്
തകദശേഭരണ സനാപനങളുയ പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.-യയ സയയക്തമനായനി രണയ്  മനനിമനാരുടട
കനതൃതസത്തനില്  ഉകദണ്യനാഗസടര  വനിളനിച്ചുകചര്ത്തയ്  തനാടഴത്തടനില്  നനിര്കദശേയ
നല്കേനിയനിടലങനില്  ഓടകേളുടടയയ  കേലങ്കുകേളുടടയയ  കേനാരണ്യത്തനില്  ഫലപ്രദമനായ
നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കനാന്  സനാധനിക്കനില.  ഇക്കൗ  പണനികേടളനാടക്ക  ടപനാതുമരനാമത്തയ്
വകുപ്പെനാണയ്  സനാധനാരണ ടചയ്യനാറള്ളതയ്.  വണ്യതണ്യസ്തമനായനി ടചയ്യനിപ്പെനിക്കനാന് കേഴനിയന്നതയ്
നലതനാണയ്.  പകക്ഷ  അക്കനാരണ്യത്തനില്  ഒരു  നസ്പീക്കവയ  ഉണനായനിടനില  എനള്ളതയ്
ഗവണ്ടമനനിടന  ശദ്ധയനില്ടപ്പെടുത്തുകേയനാണയ്.  അടനിയന്തരമനായനി  ഇതനിനയ്  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണയ. ടപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പെനിടന ടകേടനിട നനിര്മ്മനാണവമനായനി ബന്ധടപ്പെടയ്
ആര്ക്കനിടടക്ചറല് ബഷ്യൂടനിഫനികക്കഷന് ഇന്നയ് കകേരളത്തനിടന ആവശേണ്യമനാണയ്.  പരമരനാഗതമനായനി
പണനിതുടകേനാണനിരനിക്കുന്ന ടകേടനിടനനിര്മ്മനാണ രസ്പീതനിയനില് മനാറയ വരുകത്തണതയ് ആവശേണ്യമനാണയ്.
സനാധനാരണ പണനിയന്ന ടകേടനിടത്തനില്നനിനയ വണ്യതണ്യസ്തമനായനി ഹെനാബനിറനാറയ് അടക്കമുള്ള വനിവനിധ
ഏജന്സനികേള് വന്നകപ്പെനാള്  സ്കൂളുകേളുടട കേനാരണ്യത്തനില് നല മനാറമുണനാവകേയയ സ്കൂള്
കേണ്യനാമസയ് മകനനാഹെരമനായനി മനാറന്ന നല സനാഹെചരണ്യവമുണനായനി. ഇതനിനനായനി 5 കകേനാടനി
രൂപ പ്രഖണ്യനാപനിച്ചു. അതനില് എയ.എല്.എ.-മനാരുയ കൂടനി സഹെകേരനിച്ചു. ടപനാതുമരനാമത്തയ്
വകുപ്പെനിടന ടകേടനിടയ വനിഭനാഗത്തനിടന ഡനികസന് തയ്യനാറനാക്കുന്നതടക്കമുള്ള കേനാരണ്യങളനില് ഒരു
നവസ്പീകേരണയ  ആവശേണ്യമനാണയ്.  വളടര  കേനാരണ്യക്ഷമതകയനാടട  ഇടടപടുന്ന  ഒരു  മനനി
എനള്ള നനിലയനില് അകദഹെയ ഇതനിനയ് കനതൃതസയ നല്കേണടമന്നയ് അഭണ്യര്തനിക്കുന.
ഡനികസ ന്  വനിയഗയ്  വളടര  വസ്പീക്കനാണയ്.  ഡനികസന്  വനിയഗനിടന  കേനാലതനാമസടത്ത
കുറനിചയ് ശസ്പീ. ടകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമനാര് അടക്കമുള്ള എയ.എല്.എ.-മനാര് സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയണനായനി.
അതനിനയ്  പ്രധനാന  കേനാരണയ,  ഡനികസന്  വനിയഗനിടല  പണനി  ടചയ്യനാന്  കുറചയ്  ഉകദണ്യനാഗസര്
മനാത്രമനാണുള്ളതയ്.  അതയ്  ടസങ്തന്  ടചയ്യനാടത   ഇതനില്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കനാന്
സനാധനിക്കനില.  നമ്മുടട സയസനാനത്തയ് കപനാലസ്പീസയ് കസനയടട എണയ വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കനാടത കലനാ
ആനയ്  ഓര്ഡര്  ഫലപ്രദമനാക്കനാന്  കേഴനിയനിടലന്നയ്  പറയന്നതുകപനാടലയനാണയ്  ഡനികസന്
വനിയഗനില് കൂടുതല്  ആളുകേടള  നനിയമനിക്കണടമന്നയ് പറയന്നതുയ. അതുടകേനാണയ് അതനിനുകവണ
നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  ഇകപ്പെനാള്  ഒക്കൗടയ്  കസനാഴയ്  ടചയ്തുകപനാകുകേയനാണയ്.  സര്ക്കനാരനിടന
കേസ്പീഴനില്  കേഴനിവള്ള  നല  ഉകദണ്യനാഗസരുണയ്.  അവടര  കൂടുതലനായനി  നനിയമനിചയ്  ഇതയ്
വനിപുലസ്പീകേരനിക്കനാന്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  എടന  നനികയനാജകേമണ്ഡലമനായ
കേടുത്തുരുത്തനിയനില് പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി. ഒരു ടനി.ബനി. (ടൂറനിസ്റ്റേയ് ബയഗ്ലനാവയ്) നനിര്മ്മനിച്ചു. ഞനാന്
മനനിയനായനിരനിക്കുകമനാള് ആരയഭയ കുറനിച ഒരു പദ്ധതനിയനായനിരുന അതയ്.  കേഴനിഞ
വര്ഷയ ഇലക്ഷന് സമയത്തയ് അതനിടന പണനികേടളലനായ  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിച്ചു.  എന്നനാല്
ഒരു വര്ഷമനായനി അതയ് തുറന്നയ് പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കനാന് സനാധനിക്കുന്നനില.  കവക്കയ വഴനി
അലനാടത കകേനാടയയ-എറണനാകുളയ കറനാഡയ് വഴനി കപനായനാല് കേടുത്തുരുത്തനിയനിലള്ളതയ്
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മകനനാഹെരമനായ  ടനി.ബനി.യനാണയ്. ഉകദണ്യനാഗസര് ഇലനാത്തതുടകേനാണനാണയ് അവനിടട ഇതയ്
തുറന്നയ്  പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കനാന്  സനാധനിക്കനാത്തതയ്.   സനിരമനായനി  ഒരു  ഉകദണ്യനാഗസന്
ഉടണങനില് മനാത്രകമ ഇതയ്  തുറന്നയ്  പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കനാന് സനാധനിക്കുകേയള.  ഇതുസയബന്ധനിചയ്
അകങയയ്  ഞനാന്  കേത്തയ്  നല്കുകേയയ  ഇടടപടുകേയയ  ടചയ്തനിരുന്നതനാണയ്.  പകക്ഷ
അതനിടന നടപടനികേളനികലയയ് കപനാകേനാന് സനാധനിചനില.  അതയ് പരനികശേനാധനിചയ് അവനിടട
ഉകദണ്യനാഗസടര  നനിയമനിക്കനാനുയ  ടനി.ബനി  തുറന്നയ്  പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കനാനുയ  കവണ
സനാഹെചരണ്യമുണനാക്കണടമന്നയ്  അഭണ്യര്തനിക്കുന.  സലടമടുപ്പെയ്  സയബന്ധനിചയ്  ഒരു  കേനാരണ്യയ
സൂചനിപ്പെനിക്കനാനുണയ്.  മസ്പീനചനിലനാറനിനയ്  കുറടകേ  കേടുത്തുരുത്തനി,  പനാലനാ  മണ്ഡലങടള
ബന്ധനിപ്പെനിക്കുന്ന  കചര്പ്പുങല് പനാലത്തനിനയ്  ഞനാന്  മനനിയനായനിരുന്ന  സമയത്തയ്
ഓര്ഡര് ടകേനാടുത്തതനാണയ്.  നനിര്ഭനാഗണ്യവശേനാല് ,  സലയ നല്കകേണ ആളുകേള് അതയ്
അനുവദനിക്കനാടത   കകേനാടതനിയനില്  കപനായനി.   അവസനാനയ   സുപ്രസ്പീയകകേനാടതനി  വടര  കകേസയ്
കപനായനി.  ഇകപ്പെനാള് സുപ്രസ്പീയകകേനാടതനിയനില്നനിനയ ഗവണ്ടമനനിനയ്  അനുകൂലമനായനാണയ്
വനിധനി വന്നനിരനിക്കുന്നതയ്.   അവനിടട പനാലയ നനിര്മ്മനിക്കനാന് അര ടസനയ് സലമനാണയ്
ആവശേണ്യയ. അതനിനനികപ്പെനാഴുയ കേനാലതനാമസയ കനരനിടുകേയനാണയ്. സലടമടുക്കുന്നതനിനുള്ള
കേനാലതനാമസയ ഒഴനിവനാക്കനാന് ഗവണ്ടമനനിടന കേനാരണ്യമനായ ഇടടപടല്  അതണ്യന്തനാകപക്ഷനിതമനാണയ്.
കചര്പ്പുങല്  പനാലത്തനിടന സലടമടുപ്പെയ് കേനാരണ്യങള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിചയ് പനാലയ ടടണര്
ടചയ്തയ്  പ്രവൃത്തനി ആരയഭനിക്കനാന് കേഴനിയന്ന സനാഹെചരണ്യമുണനാക്കണയ. കഡനാ. എയ. ടകേ.
മുനസ്പീര്,  എയ.എല്.എ.-യടട  വനാക്കയ്  ഒക്കൗടയ്  പ്രസയഗത്തനില്  റബ്ബര്  കേര്ഷകേരുടട
പ്രശ്നങള്  ചൂണനിക്കനാണനിച്ചുടകേനാണയ്  കറനാഡുകേള്  റബ്ബകറസയ്  ടചയ്യുകേ  എനള്ള  നനിര്കദശേയ
വയ്ക്കുകേയണനായനി.  റബ്ബര്  കേര്ഷകേടര  സഹെനായനിക്കുന്നകതനാടടനാപ്പെയ  ബഹുമനാനടപ്പെട
വകുപ്പുമനനിയടട  പ്രകതണ്യകേമനായ  ശദ്ധ  ഇക്കനാരണ്യത്തനില്  ഉണനാകേണടമന്നയ്  ഞനാന്
അഭണ്യര്തനിക്കുകേയനാണയ്. ഇതനിനുകവണനി ഒരു പനാനയ് ഇവനിടട വനാങനിയനിട്ടുണയ്. എന്നനാല്
അതയ്  ഉപകയനാഗനിക്കുന്നനില.  കറനാഡയ്  റബ്ബടടറസയ്  ടചയ്യുന്നതനിനനായനി  റബ്ബര്   മനിശനിതമനായ
ബനിറ്റുമനിന്  ഉല്പനാദനിപ്പെനിക്കനാനുള്ള  ഇക്കൗ  പനാനയ്  ഉപകയനാഗപ്രദമനാക്കനി  മനാറ്റുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
ഗവണ്ടമനയ്  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  കറനാഡയ്  റബ്ബകറകസഷന്  വണ്യനാപകേമനാക്കനി  മനാറ്റുന്നതനിനുള്ള
നടപടനിയണനായനാല്,  ഗുണനനിലവനാരമുള്ള,  ദസ്പീര്ഘകേനാലയ നനിലനനില്ക്കുന്ന കറനാഡുകേള്
നമ്മുടട സയസനാനത്തയ് ഉണനാകുയ.  അതനിനയ് കേഴനിയന്ന വനിധത്തനിലള്ള നടപടനികേള്
കൂടനി ഗവണ്ടമനയ് സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നയ് അഭണ്യര്തനിക്കുന.  കേഴനിഞ സര്ക്കനാരനിടന
കേനാലത്തയ് ഒരു കകേനാടനി രൂപ എയ.എല്.എ. ഫണയ് ഉണനായനിരുന്ന സനാനത്തയ് 5 കകേനാടനി
രൂപ  വസ്പീതയ  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ  കഭദടമകനണ്യ  140  എയ.എല്.എ.-മനാര്ക്കുയ  ശസ്പീ.  ടകേ.  എയ.
മനാണനി ധനകേനാരണ്യ വകുപ്പുമനനിയനായനിരനിക്കുകമനാള് അനുവദനിച്ചുകേനിടനി എനള്ളതുയ ആ
തുകേ  ഇകപ്പെനാഴുയ  നമ്മള്  ഉപകയനാഗനിച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുനടവനള്ളതുയ  സതണ്യമനാണയ്.
അതുടകേനാണയ് നസ്പീതനിപൂര്വ്വമനായ പരനിഗണന കനരടത്തയയ ഉണനായനിട്ടുണയ് എനള്ളതയ്
തള്ളനിക്കളയനാന് പറനില. എങനിലയ ബഹുമനാനടപ്പെട ടപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പുമനനിയടട
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കനതൃതസത്തനില്  അത്തരത്തനിലള്ള  കേനാരണ്യങള്ക്കയ്  കേനിട്ടുന്ന  പരനിഗണന  ഞനാന്
കസ്നേഹെകത്തനാടട  ഓര്ക്കുന.  നമ്മുടട  സയസനാനത്തയ്  പ്രതനിസന്ധനിയനിലനായനിരനിക്കുന്ന
കറഷന്  വനിതരണയ  കേനാരണ്യക്ഷമമനാക്കനി  മനാറനാനുയ  കറനാഡുകേളുടട  അറകുറപ്പെണനികേളടക്കമുള്ള
കേനാരണ്യങള് സമയബന്ധനിതമനായനി  നടത്തനാനുടമനാക്കയള്ള നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കനാത്ത
സനാഹെചരണ്യത്തനില്  ഞനാന് ഇക്കൗ ധനനാഭണ്യര്തനകേടള  എതനിര്ത്തുടകേനാണയ് നനിര്ത്തുന.

ശസ്പീ  .    കജനാര്ജയ്  എയ  .    കതനാമസയ്:  സര്,  ടപനാതുമരനാമത്തയ്,  ഭക്ഷണ്യയ  എന്നസ്പീ
ധനനാഭണ്യര്തനകേടള ഞനാന് പൂര്ണമനായയ പനിന്തനാങ്ങുകേയനാണയ്. ടപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പെയ്
ഇക്കൗ  ഗണ്ടമനനിടന  കേനാലത്തയ്  ചരനിത്രത്തനിടല  ഏറവയ  വലനിയ  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങള്ക്കനാണയ്  കനതൃതസയ  ടകേനാടുക്കുടമന്നയ്  അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  അഞയ്  വര്ഷയ
ടകേനാണയ് അമതനിനനായനിരയ കകേനാടനി രൂപയടട വനികേസന പ്രവര്ത്തനങള്, 'പുതനിയ
കേനാലയ,  പുതനിയ നനിര്മ്മനാണയ'  എന്ന കപരനില് ഇക്കൗ ഗവണ്ടമനയ് ഏടറടുത്തു നടപ്പെനാക്കുടമന്നയ്
മനനി വണ്യക്തമനാക്കനിയനിരനിക്കുകേയനാണയ്. ഇതനിടന ഭനാഗമനായനി പുത്തന് സനാകങതനികേ വനിദണ്യ
നമ്മുടട നനാടനില് പ്രകയനാഗനിക്കനാന് കപനാകുകേയനാണയ്. ടകേടനിട നനിര്മ്മനാണ രയഗത്തയ് ഗസ്പീന്
കകേനാണ്ടസപ്റനിനുകവണനി എഞനിനസ്പീയര്മനാടര പരനിശേസ്പീലനിപ്പെനിച്ചു ടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്. കറനാഡയ്
നനിര്മ്മനാണ രയഗത്തയ് പനാസ്റ്റേനികേയ്,  റബ്ബര്,  ജനികയനാ ടടകയ്ടറയനില്സയ് എന്നനിവയടട ഉപകയനാഗയ
കൂടുതലനായനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേയനാണയ്.  പുതനിയ  ടടകകനാളജനികയനാടടനാപ്പെയ  ജര്മ്മനനിയനില്
നനിനയ  വരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  യനസനാമഗനികേള്  ഉപകയനാഗടപ്പെടുത്തനി  നനിലവനിലള്ള  കറനാഡനിടന
ബനിറ്റുമനിടനലനായ  കുഴനിടചടുത്തയ്  അവനിടടത്തടന്ന  കപ്രനാസസയ്  ടചയ്തയ്  പുനരുപകയനാഗനിക്കനാന്
കേഴനിയന്ന  വനിധത്തനിലള്ള  ടടകകനാളജനിയനാണയ്  വരനാന്  കപനാകുന്നതയ്.  കേനിഫ്ബനിയടട  ആദണ്യ
കബനാര്ഡയ്  കയനാഗത്തനില്  883.63  കകേനാടനി  രൂപയടടയയ  രണനാമടത്ത കയനാഗത്തനില്
823.32  കകേനാടനി   രൂപയടടയയ  വര്ക്കുകേള്ക്കയ്  എ.എസയ്.  ടകേനാടുത്തതനായനിടനാണയ്
മനസനിലനാക്കനാന്  കേഴനിഞനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതയ്  തസ്പീര്ചയനായയ  അഭനിനനനനാര്ഹെമനായ
കേനാരണ്യമനാണയ്.   മലകയനാരപനാതയയ്  2017-18-ല്  3,500  കകേനാടനി  രൂപ കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉള്ടപ്പെടുത്തനി  നടപ്പെനാക്കുടമന്നയ്  പറഞനിരനിക്കുന.  കേഴനിഞ  ബഡ്ജറയ്  ചര്ചയനില്
പടങടുത്തുടകേനാണയ്   സയസനാരനിക്കുകമനാള് കകേനാഴനികക്കനാടയ്  ജനിലയനാവശേണ്യമനായ  പണയ
ഇതനികനനാടകേയതടന്ന വകേ മനാറനിയനിട്ടുടണന്നനാണയ് കഡനാ. ടനി.  എയ. കതനാമസയ് ടഎസകേയ്
പറഞതയ്.  തസ്പീരകദശേപനാതയടട നനിര്മ്മനാണത്തനിനനായനി  6,500  കകേനാടനി രൂപയനാണയ്
കവണതയ്.  തസ്പീരകദശേപനാത  യനാഥനാര്തണ്യമനാകുകമനാള് തസ്പീര്ചയനായയ  കകേരളത്തനിടല
ടൂറനിസയ  കമഖലയനില്  വലനിയ  കുതനിച്ചുചനാടയ  ഉണനാകുടമന്നതനില്  തര്ക്കമനില.  ഇക്കൗ
ഗവണ്ടമനയ്  കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനയ  പണയ  വനാങനിടയടുക്കുന്നതനില്  നല  ശുഷ്കനാന്തനിയനാണയ്
കേനാണനിച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  കനരടത്ത  ടസന്ടല്  കറനാഡയ്  ഫണനില്നനിന്നയ്   ഒരു
വര്ഷത്തനില്  10-ഉയ  60-ഉയ  കകേനാടനി  രൂപയനാണയ്  ലഭനിചനിരുന്നടതങനില്  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമനയ്
അധനികേനാരത്തനില് വന്നതനിനുകശേഷയ  397  കകേനാടനി  രൂപ സനി.ആര്.എഫയ്.-ല് നനിനയ



ധനകേനാരണ്യയ 451

വനാങനാന് കേഴനിഞ. അതുകപനാടല 177.8  കകേനാടനി രൂപ നബനാര്ഡയ് സസ്പീമനില് ഉള്ടപ്പെടുത്തനി 37
പദ്ധതനികേള് ഏടറടുപ്പെനിക്കനാനുയ  ഇകപ്പെനാള്  കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.  ഇതയ് കേനാരണ്യക്ഷമതകയനാടുയ
ശുഷ്കനാന്തനികയനാടുയകൂടനി  കേനാരണ്യങള്  നസ്പീക്കുന്നതനില്  വന്നനിട്ടുള്ള  പുകരനാഗതനിയനാണയ്.
അഴനിമതനി അവസനാനനിപ്പെനിക്കുകേ എന്നതയ്  പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.-യനില് അത്ര എളുപ്പെത്തനില്
നടക്കുന്ന കേനാരണ്യമടലങനിലയ മനനി അക്കനാരണ്യത്തനില് കൂടുതല്  ശദ്ധവയ്ക്കുന എന്നതയ്
ശനാഘനസ്പീയമനായ കേനാരണ്യമനാണയ്.  അകദഹെത്തനിടന്റ മണ്ഡലത്തനിടല ഒരു സ്കൂള് ടകേടനിടത്തനിനയ് 55
ലക്ഷയ രൂപ അകദഹെത്തനിടന ഫണനില്നനിനയ ടകേനാടുത്തു.  എന്നനാല് തറക്കലനിടനാന്
ടചന്നകപ്പെനാഴനാണയ്  രണയ്  ക്ലെനാസയ്  മുറനികേള്  മനാത്രകമ  ഇതുടകേനാണയ്  നനിര്മ്മനിക്കനാന്
കേഴനിയകേയള  എന്നയ്  മനസനിലനായതയ്.  അതുകേനാരണയ  അകദഹെയ  അവനിടട  തറക്കലനിടനാടത
മടങനികപ്പെനാന. ആ വനിഷയയ ഒരു നനിസനാരമനായ വനിഷയമനായനിരുന്നനില.  അതയ് കകേരളത്തനിലനാടകേ
ചര്ച ടചയ്തു.  എടന മണ്ഡലത്തനില് ബഹുമനാനടപ്പെട ടപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പുമനനി
ഒരു  പനാലത്തനിടന  ഉദ്ഘനാടന  കേര്മ്മയ  നനിര്വ്വഹെനിക്കുകമനാള്  വനിശേസപ്രസനിദ്ധ  ഗനായകേനനായ
കഡനാ.  ടകേ.  ടജ.  കയശുദനാസയ്  അകമരനിക്കയനില്നനിന്നയ്  അകദഹെടത്ത  കഫനാണനില്
വനിളനിചയ്  അഭനിനനനിച്ചു.  പ്രസ്തുത  കഫനാണ്  വരുന്ന  സമയത്തയ്  ഞനാന്  അവനിടട
ഉണനായനിരുന.   മനനിയടട ധസ്പീരമനായ ആ നനിലപനാടനിടന ഗനാന ഗന്ധര്വ്വന് വനാകനനാളയ
പുകേഴനിടക്കനാണനാണയ് സയസനാരനിചതയ്.  ഇടതനാരു തുടക്കമനാണയ്.  അഴനിമതനിടക്കതനിരനായനി
ശേക്തമനായ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുടമന്നയ് മനനി വണ്യക്തമനാക്കനിയതയ് തസ്പീര്ചയനായയ മറ്റുള്ളവര്ക്കയ്  ആ
മനാതൃകേ പനിന്തുടരനാന് പ്രകചനാദനമനാകുയ. യ.ഡനി.എഫയ്.-ടന കേനാലത്തയ് അങടനടയനാന
മനായനിരുന്നനില.  ഇവനിടട  നണ്യനായസ്പീകേരനിച്ചുടകേനാടണലനായ  സയസനാരനിക്കുന്നതു  കകേട്ടു.
ശസ്പീ.  വനി.  ടകേ.  ഇബനാഹെനിയ  കുഞയ്   അറനിയടപ്പെടുന്നതയ്  തടന്ന  ഒരു
പനാവത്തനാനനായനാണയ്.  പകക്ഷ അകദഹെത്തനിടന കേനാലത്തയ്  കറനാഡയ്  കസഫനി  ഫണനില്നനിനയ
കകേനാടനിക്കണക്കനിനയ് രൂപ  മറയ്  ഇതര  ടചലവകേള്  എന്ന  കപരനില്  അടനിച്ചുമനാറനി  എന്നനാണയ്
എനനിക്കയ്  മനസനിലനാക്കനാന് കേഴനിഞതയ്.   എലനാവര്ഷവയ  ഏതനാണയ്  50  കകേനാടനി
രൂപയനിലധനികേയ ഇക്കൗ ഫണനികലയയ്  വരുയ.  അകദഹെമല അതയ്  ടചയ്തതയ്.  അകദഹെത്തനിടന
പനാര്ടനിക്കനാകരനാ  മറനാകരനാ  ആടണന്നയ് പറയനാനുയ  പറനില.  ഏതനായനാലയ  കറനാഡയ്  കസഫനി
ഫണനില് വന്നനിട്ടുള്ള  തുകേയനില് പകുതനിയനിലധനികേവയ   വകേമനാറനി ടചലവ ടചയ്യുകേകയനാ
അടലങനില് അഴനിമതനിക്കനാരുടട ടടകേകേളനില് എത്തുകേകയനാ ടചയ്തു എന്നതയ് വണ്യക്തമനായ
കേണക്കുകേള്  സഹെനിതയ  നമുക്കയ്  ടതളനിയനിക്കനാന്   കേഴനിയന്നതനാണയ്.  അതുകപനാടല
അനണനായനിരുന്ന രസ്പീതനി  20-20  എന്നനാണയ്  പറയടപ്പെടുന്നതയ്.  ചനില  എയ.എല്.എ.-മനാര്
അന്നടത്ത ധനകേനാരണ്യ വകുപ്പുമനനിയടട പനാര്ടനിക്കനാടര കൂട്ടുപനിടനിചയ് കറനാഡനിടന പ്രവൃത്തനി
പനാസനാക്കുയ.   കറനാഡനിടന  പ്രവൃത്തനി  പനാസനാക്കനിയനാല്  അതനിടന  20  ശേതമനാനയ
ടപനാളനിറനിക്കല്  കേണക്ഷനുകവണനി  ഉപകയനാഗനിക്കുയ,  20  ശേതമനാനയ  മറ്റുള്ളവര്ക്കയ്
ടകേനാടുക്കുയ.   അങടന  20-20  എന്ന  കപരനില്  അറനിയടപ്പെടുന്ന  ഒരു
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സയഗതനിയനായനിരുന ശസ്പീ.  വനി.  ടകേ.  ഇബനാഹെനിയ  കുഞനിടന കേനാലടത്ത പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.
വര്ക്കയ്.  അതയ്  മനാറകേയനാണയ്.  മറ്റു  വനിഷയങളനികലയയ് കപനാകുന്നതനിനുമുമയ്  എനനിക്കയ്  എടന
മണ്ഡലത്തനിടല  ഒനരണയ്  കേനാരണ്യങള്  പറയനാനുണയ്.    തനിരുവമനാടനിയനില്നനിന്നയ്
ആനക്കനായടപനായനില്-കേളളനാടനി വഴനി  ഒരു ചുരയ  ബദല്  കറനാഡയ് ആവശേണ്യമനാണയ്.  1900-ല്
ആരയഭനിചനിട്ടുള്ള  വയനനാടയ്  ചുരമനാണയ്  ഇകപ്പെനാഴുള്ളതയ്.  അതയ്  പണകേനാലത്തയ്
ബനിടസ്പീഷുകേനാര്  ഉണനാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ചുരമനാണയ്.   അതുവഴനി   ഒരു  ദനിവസയ  ഏതനാണയ്
പതനിനനായനിരത്തനിലധനികേയ   വനാഹെനങളനാണയ്  ഓടനിടക്കനാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ആ കറനാഡയ്
വസ്പീതനി  കൂട്ടുകേയലനാടത  കവടറ  മനാര്ഗ്ഗമനില.  എന്നനാല്  അവനിടടത്ത  വനയ  വകുപ്പെനിടന
ചടവടങള് കേനാരണയ കറനാഡയ് വസ്പീതനികൂടനാന് സനാധണ്യകമയല. മൂകന്നനാ നനാകലനാ വളവകേളുടട വസ്പീതനി
കൂടനാന്  കവണനി  0.99  ടഹെകര്  ഭൂമനി  ആവശേണ്യടപ്പെട്ടു,  എന്നനാല്   അതനിനുള്ള തടസങള്
ഇനനിയയ മനാറനാന് കേഴനിഞനിടനില. വനയ വകുപ്പെനിടന  ഭൂമനിയനായതുടകേനാണയ് ആ കറനാഡനിടന
വസ്പീതനികൂടല്  ഇനനി  പ്രനാകയനാഗനികേമല.  അത്തരടമനാരു  സനാഹെചരണ്യത്തനില് വയനനാടനികലയയ്
ടണല്  കറനാഡയ്  മനാത്രകമ  പ്രനാകയനാഗനികേമനാകുകേയള.  ഏതനാണയ്  5.63  കേനികലനാമസ്പീറര്
ടടദര്ഘണ്യയ  വരുന്ന ടണല് കറനാഡനാണയ് കേണനാടനി കമപ്പെനാടനി ടണല്  കറനാഡയ്.  ബഹുമനാനടപ്പെട
വകുപ്പുമനനി  ആ  സലയ  സനര്ശേനിചയ്  അടതലനായ  കേണതനാണയ്.  പ്രസ്തുത ടണല്  കറനാഡയ്
യനാഥനാര്തണ്യമനാക്കുന്നതനിനുകവണനി  ടപ്രനാകപ്പെനാസലണയ്.  ടകേനാങണ്  ടറയനില്കവ
അതനിടന  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യനാറനാക്കനാനനായനി  മുകന്നനാട്ടുവന്നനിട്ടുണയ്.  പകക്ഷ  പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.
ടസക്രെടറനിക്കുയ പുതനിയ ആളുകേള്ക്കുയ ഇനനിയയ സയശേയങള് തസ്പീരുന്നനില.  പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.-ക്കയ്
ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യനാറനാക്കനാനുള്ള  എഫനിഷണ്യന്സനിയമനില.  അതുടകേനാണയ്  അതയ്  ടകേനാങണ്
ടറയനില്കവടയ ഏല്പ്പെനിക്കണടമനള്ള ഫയല് നടപടനികേള് അതനികവഗയ  പൂര്ത്തനി
യനാക്കണടമന്നനാണയ് എനനിക്കയ് അതുമനായനി ബന്ധടപ്പെടയ് പറയനാനുള്ളതയ്.

ഭക്ഷണ്യ  വകുപ്പെനിടനക്കുറനിചയ്  നലതലനാടത  മടറനാനയ  പറയനാനനില.  ഭക്ഷണ്യധനാനണ്യങളുടട
മനാര്ക്കറയ്  ഇനര്ടവന്ഷന്  എന്ന നനിലയനില്  സടടപകകേനാ  ഇക്കൗ  വര്ഷയ  സബ്സനിഡനിയനായനി
നല്കേനിയതയ്  688  കകേനാടനി  രൂപയനാണയ്.  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമനയ്  വന്നതനിനുകശേഷയ  സടടപകകേനായയ്
4,400 കകേനാടനി രൂപയടട വനിറ്റുവരവനാണയ്  ഉണനാക്കനാന് കേഴനിഞതയ്.  ബയഗനാളനിടല അരനി ശസ്പീ.
ടകേ. എസയ്. ശേബരസ്പീനനാഥനയ് തസ്പീടര പനിടനിക്കുന്നനില എന്നയ് കതനാനന.  കകേരളത്തനിടന
ഇരടനികയനാളയ  വരുന്ന  ജനസയഖണ്യയള്ള  ബയഗനാളനിടല  ആളുകേള്ക്കയ്  ഭക്ഷനിക്കനാന്
കേഴനിയന്ന  ആ അരനി വകരണണ്യവര്ഗ്ഗ സയസനാരത്തനിടന  ഭനാഗമനാണയ്.  ശസ്പീ. ടകേ. എസയ്.
ശേബരസ്പീനനാഥനയ്  അതനിടന ടസ്മല് ഇഷടപ്പെടുന്നനില.  പകക്ഷ കകേരളത്തനിടല സനാധനാരണക്കനാര്
അതയ് വനാങനി ഉപകയനാഗനിക്കുകേയനാണയ്.  അതുടകേനാണയ്  40-ഉയ  50-ഉയ രൂപ വനിലയണനായനിരുന്ന
അരനിക്കയ്  ഇകപ്പെനാള്  വനില  കുറയന.  നടലനാരു  മനാതൃകേയനാണയ്  കേണ്സഷ്യൂമര്ടഫഡയ്
അക്കനാരണ്യത്തനില്  ടചയ്തതയ്.  വനിലക്കയറയ  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തുകേയയ  ടപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പെനിടന
പണയ ടചലവഴനിക്കുകേയയ  ടചയ്യുന്നതയ്  ഒരു ബദല് സനാമത്തനികേ നയയ ഉയര്ത്തനി
ടകേനാണയ്  വരുന്നതനിടന ഭനാഗമനായനിടനാണയ്.
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ഇന്തണ്യയനില് ഇടതുപക്ഷ ജനനാധനിപതണ്യ പ്രസനാനങള് ടചയ്യുന്നതയ് ബനി.ടജ.പനി.-യടടയയ
കകേനാണ്ഗസനിടനയയ സനാമത്തനികേ നയങള്ടക്കതനിടരയള്ള ബദല് സനാമത്തനികേ നയങള്
ഉയര്ത്തുകേ  എന്നതനാണയ്.  ഞങള്ക്കയ്  അധനികേനാരയ  ലഭനിക്കുന്ന സലങളനിടലലനായ  ഇത്തരയ
ബദല് സനാമത്തനികേ നയങള് ഉയര്ത്തനിപ്പെനിടനിചയ്  അതനിടന പ്രചരണയ രനാജണ്യവണ്യനാപകേമനായനി
നടത്തനി  ബഹുജന  സമരങളനിലൂടടയയ  പ്രകക്ഷനാഭണങളനിലൂടടയയ  ബനി.ടജ.പനി.
ഉള്ടപ്പെടടയള്ള  ബൂര്ഷസനാ  പനാര്ടനികേളുടട  സനാനയ  മനാറ്റുകേ  എന്നതനാണയ്  ഞങളുടട
ലക്ഷണ്യയ.  ഇക്കനാരണ്യത്തനില് ഇന്നയ് ഇന്തണ്യയനില് ആശയനിക്കനാന്,  ബനി.ടജ.പനി.ടക്കതനിടര
നനില്ക്കനാന് കേഴനിയന്ന വനിശേസസനസ്പീയമനായ ഏകേ പ്രസനാനയ ഇടതുപക്ഷ ജനനാധനിപതണ്യ
മുന്നണനിയനാണയ്.  കകേനാണ്ഗസനിടന  ആശയനിചനാല്  അടതനാരു  നനിഷ്ഫലമനായ  പ്രവൃത്തനിയനായനി
ചുരുങ്ങുയ.  കേനാരണയ  ഉത്തര്പ്രകദശേനിടല  ശസ്പീ.  അഖനികലഷയ്  യനാദവയ്  ഏടറക്കുടറ
ജനസസനാധസ്പീനമുണനായനിരുന്ന  മനുഷണ്യനനാണയ്.  അ  കദഹെയ  രനാഹുല്  ഗനാന്ധനിയടടകൂടട
കൂടനിയതനിടന ഫലമനായനി എസയ്.പനി. സമനാജയ് വനാദനി പനാര്ടനിക്കുണനായനിരുന്ന സസനാധസ്പീനയ
കൂടനി  നഷടപ്പെട്ടു.

ബനി.ടജ.പനി.-ടക്കതനിടരയള്ള സമരത്തനില്  കകേനാണ്ഗസനിടന വനിശേസസനിക്കനാന്
ടകേനാള്ളനിടലന്നയ്  കേനാലയ  ടതളനിയനിച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുന.  ഒനാകരനാ  ദനിവസവയ  ഒനാകരനാരുത്തരനായനി
കകേനാണ്ഗസനില് നനിന്നയ് പുറത്തു ചനാടനിടക്കനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്. ശസ്പീ. എസയ്. എയ. കൃഷ്ണ
ഒരു  മനാനണ്യനനായനിടനാണയ്  അറനിയടപ്പെടുന്നതയ്.  അകദഹെയ  കവഷഭൂഷനാധനികേളനില്  യൂകറനാപണ്യന്
കേള്ചര്  നനിലനനിര്ത്തുന്ന  മനുഷണ്യനനാണയ്.  അകദഹെവയ  പുറത്തുകപനായനിരനിക്കുന.
ശസ്പീ. എന്. ഡനി. തനിവനാരനിടയ സനാന്ഡയ് വനിചയ് തനിവനാരനി എന്നനാണയ് ഞങടളലനായ പറയനാറള്ളതയ്.
അകദഹെയ  88- ാാമടത്ത  വയസനില്  കകേനാണ്ഗസയ്  വനിട്ടുകപനായനിരനിക്കുന.  വനിജയയ്  ബഹുഗുണ,
റസ്പീത്തനാ ബഹുഗുണ തുടങനി എലനാവരുയ  കപനായനിരനിക്കുന.  ഇനനി  ആരനാണയ്  ബനാക്കനിയള്ളതയ്?
സനാമനാനണ്യയ അറനിയടപ്പെടുന്ന എലനാ കകേനാണ്ഗസസ്തുകേനാരുയ അകങനാടയ് കപനായനിടക്കനാണനി
രനിക്കുകേയനാണയ്.  ഇകപ്പെനാള്  ബനി.ടജ.പനി.  ഏതയ്,  കകേനാണ്ഗസയ്  ഏതയ്  എന്നയ്  തനിരനിചറനിയനാന്
കേഴനിയന്നനിടലന്നയ്  ശസ്പീ.  എ.  ടകേ.  ആനണനി  പറഞനിരനിക്കുന.  ശസ്പീ.  ശേശേനി  തരൂര്
കപനാകേനിടലന്നനാണയ് ശസ്പീ. എയ. എയ. ഹെസന് പറഞതയ്. ശസ്പീ. ശേശേനി തരൂര് കപനാകേനില
എനപറഞനാല് അചന് പത്തനായത്തനിലമനില,  തടനിന്പുറത്തുമനില എന്നയ് പറയന്നതു
കപനാടലയനാണയ്. അകദഹെയ കപനാകേനാന് മനസ്സുവചനിരുന എന്നനാണയ് സനാമനാനണ്യ ബുദ്ധനിയപകയനാഗനിചയ്
നമുക്കയ്  പറയനാന്  കേഴനിയന്നതയ്.  അങടനയള്ള  കകേനാണ്ഗസനിടന  ആശയനിചനാണയ്
മുസ്ലേസ്പീയ ലസ്പീഗുകേനാര് നനില്ക്കുന്നതയ്. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദസ്പീന് പ്രസയഗമകദ്ധണ്യ സനി.പനി.ടഎ.(എയ)-ടന
കുറനിചയ്  എടന്തലനായ  കേനാരണ്യങളനാണയ്  പറഞതയ്.  ശസ്പീ.  എന്.  ഷയസുദസ്പീനുയ  അകദഹെത്തനിടന
പനാര്ടനി കനതൃതസവയ എടന്തനാടക്ക പറഞനാലയ  ഇടതുപക്ഷ പ്രസനാനങടളയനാണയ്
വനിശേസസനിക്കനാന്  കേഴനിയന്നതയ്,  അവര്ക്കയ്  ആപത്തനില്   തുണയനായനി  നനില്ക്കുന്നതയ്
ഇടതുപക്ഷ പ്രസനാനങളനാണയ്. കകേരളത്തനിടല സസ്പീകറനാ മലബനാര് സഭയടട പരമനാധനികേനാരനിയനായ
കേര്ദനിനനാള് കജനാര്ജയ് ആലകഞരനിയയ ഞനാനുയ കൂടനി ഏതനാനുയ ദനിവസങള്ക്കുമുമയ് ഒരു
ടപനാതുപരനിപനാടനിയനില്  പടങടുത്തനിരുന.  സനാധനാരണ  ബനിഷപ്പുമനാരുടട  പ്രസയഗയ
കേഴനിഞനാണകലനാ  നമ്മള്  പ്രസയഗനിക്കുന്നതയ്.  എന്നനാല് ഇത്തവണ ഞങടളലനായ
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പ്രസയഗനിചതനിനുകശേഷമനാണയ്  അകദഹെയ  പ്രസയഗനിചതയ്.  അകദഹെയ  പറഞതയ്  മദണ്യത്തനിടന
കേനാരണ്യത്തനില് ഒരു സയശേയയ ഉടണനള്ളടതനാഴനിചനാല് ബനാക്കനി എലനാ കേനാരണ്യത്തനിലയ
കകേരളത്തനിടല  ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്ടമനയ്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്ന   എലനാ  നടപടനികേകളനാടുയ
കേലവറയനിലനാടത എടന സഭ പനിന്തുണ പ്രഖണ്യനാപനിക്കുന എന്നനാണയ്. ഞനാന് ടവറടത
പറയകേയല.  മതനഷ്യൂനപക്ഷങള്  ഇത്തരയ  തനിരനിചറനിവനിടലത്തനിയതനിടന  ഫലമനായനിടനാണയ്
കകേനാടയത്തയ്  ശസ്പീ.  ടകേ.  എയ.  മനാണനിയടട  പനാര്ടനി  സനി.പനി.ഐ.(എയ)-ടന  വനിശേസസനിക്കനാന്
ടകേനാള്ളനാവന്ന  പനാര്ടനിയനാടണന്നയ്  തനിരനിചറനിഞതയ്.  മലപ്പുറയ  ഉപടതരടഞടുപ്പെനില്
ഒരു ലക്ഷത്തനികലടറ കവനാടനിടന വര്ദ്ധനവയ് ഇടതുപക്ഷത്തനിനുണനായതയ് മതനഷ്യൂനപക്ഷങളുടട
ഇക്കൗ തനിരനിചറനിവനാണയ്.  അങടന തനിരനിചറനിവണനാകുന്ന ഒരു കേനാലഘടത്തനില് മുസ്ലേസ്പീയ
ലസ്പീഗയ്  കനതൃതസയ  കേനാരണ്യങള്  മനസനിലനാക്കുന്നനിടലന്നതനാണയ്  കഖദകേരയ.  അവരനില്നനിന
കപനാലയ  ആളുകേള്  ബനി.ടജ.പനി.-യനികലയയ്  കപനാകുകേയനാണയ്.  ശസ്പീമതനി  ഖമറന്നസ്പീസ
അന്വര്  ടവറടതടയനാരു  സയഭനാവന  ടകേനാടുത്തയ്  ഉദ്ഘനാടനയ  ടചയ്തതനാടണന്നയ്
വനിചനാരനിക്കനാനനാവനില.  മുസ്ലേസ്പീയ ലസ്പീഗനിടല പ്രധനാനടപ്പെട ആളുകേടളകപ്പെനാലയ ബനി.ടജ.പനി.
ടഎഡനികയനാളജനി സസനാധസ്പീനനിക്കുനണയ്.  പനാണക്കനാടയ് തങള്ക്കയ് സയഭനാവന ടകേനാടുക്കനാടമങനില്
ശസ്പീമതനി  ഖമറന്നസ്പീസ  അന്വറനിനയ്  എന്തുടകേനാണയ്  സയഭനാവന  ടകേനാടുത്തുകൂടനാ  എന്നയ്
കചനാദനിച്ചുടകേനാണയ്  അവരുടട  മകേന്  കഫസ്ബുക്കനില്  കപനാസ്റ്റേനിടനിരുന.  അവസനാനയ
ശസ്പീ.  പനി.  ടകേ.  കുഞനാലനിക്കുടനി  സനാഹെനിബയ്  പറഞതയ്  ശസ്പീമതനി  ഖമറന്നസ്പീസ അന്വറനിടന
കപരനില്  നടപടനിയനിടലന്നനാണയ്. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. മുഹെമ്മദയ് ബഷസ്പീറയ പറഞ,  ശസ്പീ. പനി. ടകേ.
കുഞനാലനിക്കുടനി  സനാഹെനിബനിടന  കസ്റ്റേറയ്ടമന്റുയ  വന.  ഞങളുടട  സലടത്ത കപനാത്തുയടപടനി
പഞനായത്തനില്  ഒരനാള് നനാലയ  നനാലയ  8  എനയ കവടറനാരനാള് നനാലയ  നനാലയ  10
എനയ  പറയയ.  ആ  പഞനായത്തനിലള്ള  ആലനിക്കുടനി  ഹെനാജനി  മധണ്യസത  വഹെനിചയ്
ഒത്തുതസ്പീര്പ്പെനിനയ്  ശമനിക്കുകമനാള്  നനാലയ  നനാലയ  10  എന്നയ്  പറഞവകനനാടയ്  1
കുറയനാനുയ നനാലയ നനാലയ 8 എനപറഞവകനനാടയ്  1 കൂടനാനുയ പറയയ. അങടന ആ
പഞനായത്തനില് നനാലയ നനാലയ 9 ആകുയ.  ഏതനാണയ് അകത രസ്പീതനിയനാണയ് ഇവനിടടയയ.
ശസ്പീമതനി ഖമറന്നസ്പീസ  അന്വര് ടചയ്തതയ്  ശേരനിയല,  എന്നനാല് പനാണക്കനാടയ്  തങള്
ടചയ്തതയ്  ഇങടനടയനാടക്ക  ആയതുടകേനാണയ്  ശസ്പീമതനി  ഖമറന്നസ്പീസയടട  കപരനില്
നടപടനിയനില.  ശസ്പീമതനി  ഖമറന്നസ്പീസയ്ടക്കതനിടര  ഒരു  നടപടനിയയ  സസസ്പീകേരനിചനില.  കസ്റ്റേറയ്
കേക്കൗണ്സനിലനില്നനിനയ മനാറനിയനിടനില.  വര്ഗ്ഗ യവജന സയഘടനയടട ഭനാരവനാഹെനികേള്
ഇടയനിടയയ്  മനാറന്നതനാണയ്.  അതുടകേനാണയ്  വനനിതനാ  ലസ്പീഗയ്   ടചയര്മനാന്  സനാനയ
മനാറനിയകതയള.

മനി  .   ടചയര്മനാന്:  പസ്പീസയ് കേണ്ക്ലൂഡയ്.  അകങയയ് അനുവദനിച സമയയ കേഴനിഞ.

ശസ്പീ  .    കജനാര്ജയ്  എയ  .    കതനാമസയ്:  സര്,  മറയ്  വര്ഗ്ഗ  സയഘടനകേളുടട  സനാനയ
മനാറന്നതുകപനാടലനാരു  മനാറയ  എന്നലനാടത  ഇത്തരടമനാരു  സയഭവത്തനിടന  കപരനില്
നടപടനിടയടുത്തനിടനില. ഞങളുടട കൂടത്തനില് അബ്ദുള്ളക്കുടനി എടന്നനാരു മനുഷണ്യനുണനായനിരുന.
ഇകദഹെയ  കമനാദനിയടട  ഗുജറനാത്തനിടനക്കുറനിടചനാടക്ക  പ്രശേയസനിചയ്  സയസനാരനിചകപ്പെനാള്
ഞങള്  അയനാടള  ടചവനിക്കുപനിടനിചയ്  കേറക്കനി  പുറകത്തയ്ടക്കറനിഞ.  അതനാണയ്
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ആര്ജവയ  എനപറയന്നതയ്.  കമനാദനിടയ  പുകേഴനാനുയ  കമനാദനിയടട  സയസനാരയ
ശേരനിയനാടണന്നയ്  പറയനാനുയ  നനില്ക്കുന്നവര്  കേര്ശേനമനായയ  നടപടനിക്കയ്  വനികധയരനാകേണയ.
അങടന  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കനാന്  ലസ്പീഗയ്  മടനി  കേനാണനിക്കുകേയനാണയ്.  മടനി  കേനാണനിക്കുന്നതനിനയ്
കേനാരണയ നനാലയ നനാലയ 9 എനപറഞ പഞനായത്തയ് സമസ്പീപനമനാണയ്. അതുടകേനാണയ്
മുസ്ലേസ്പീയ ലസ്പീഗനിനയ് ഇടതുപക്ഷ പനാര്ടനികേടള കുറയപറയനാന് അവകേനാശേമനിടലന്നയ് മനാത്രമല,
അങടന പറയന്നതയ്  നനിങളുടടതടന്ന ഭനാവനിക്കയ്  കദനാഷമനായനിരനിക്കുടമന്നയ്  നനിങള്
തനിരനിചറനിയണയ.  ഏതനായനാലയ മുരളനികയടന് ഇത്തവണ ഒരു നല കേനാരണ്യയ  പറഞനിരനിക്കുന.
അതയ് അഭനിനനനിക്കനാതനിരനിക്കനാന് നനിര്വ്വനാഹെമനില.  കേനാക്ക മലര്ന പറന്നനാലയ ഇനനി
കകേരള കകേനാണ്ഗസനിടന  ടതനാടനില എന്നനാണയ്.  എന്നനാല് ഇന്നലടത്ത പത്രത്തനില്
വന്ന ഒരു വനാര്ത്ത മുരളനികയടന് ശദ്ധനിക്കണയ. ശസ്പീ. എയ. എയ. ഹെസന് പറഞതയ്,
കേണസ്പീഷണലനായനി,  കകേരള കകേനാണ്ഗസനിടല ചനില ആളുകേളുമനായനി സയസനാരയ തുടരനായ
എന്നനാണയ്.  മുരളനികയടന്  കേനാക്ക  മലര്ന്നയ്  പറക്കുന്ന  ദനിവസയ  വടര  കേനാത്തനിരനിക്കുകേയനാണയ്.
അതനിനനിടയനില് ശസ്പീ. എയ. എയ. ഹെസന് ഇതുയ ടകേനാണകപനാകുയ. അങയ് ശദ്ധനികചനാള.
നനിലനനില്പ്പെനിനുകവണനിയള്ള അവസനാന ശേസനാസയ വലനിച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുന്ന കകേനാണ്ഗസയ് എലനാ
വൃത്തനികകേടുകേളുയ  കേനാണനിക്കുയ.  ഞങളനാടണങനില്  നനിങടള  ശേക്തനിടപ്പെടുത്തനാടമടന്നനാനയ
കേരനാര് വചനിടനില.  ശേത്രുവര്ഗ്ഗത്തനിനുണനാകുന്ന എലനാ ഭനിന്നനിപ്പുകേടളയയ ഫലപ്രദമനായനി
ഉപകയനാഗടപ്പെടുത്തനി  ടതനാഴനിലനാളനിവര്ഗ്ഗ  രനാഷ്ട്രസ്പീയയ  മുകന്നനാട്ടുടകേനാണകപനാകുകേ  എന്നതനാണയ്
ഞങളുടട നയയ. അതുടകേനാണയ് നനിങളുടട ഇടയനിലണനാകുന്ന ഭനിന്നനിപ്പെയ് കേനാണുകമനാള്
നനിസയഗതകയനാടട  നനിഷ്കനാമ  കേര്മ്മനികേളനായനിരനിക്കനായ  എന്നയ്  ഞങള്  ഏറനിടനില.   ഞങള്
അങടന  ടചയ്യുകേയമനില  എനമനാത്രയ  പറഞടകേനാണയ്  ഇക്കൗ  ധനനാഭണ്യര്തനകേടള
വസ്പീണയ പനിന്തനാങനിടക്കനാണയ് അവസനാനനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ്:  സര്,  ഞനാന് ഇക്കൗ ധനനാഭണ്യര്തനകേടള എതനിര്ക്കുകേയനാണയ്.
ഇക്കൗ രണയ് വകുപ്പുകേളുടടയയ പ്രവര്ത്തനയ  വനിലയനിരുത്തുകമനാള് ഒടനവധനി മനാറങള്
തസ്പീര്ചയനായയ ആവശേണ്യമനാണയ്.   ഭക്ഷണ്യ വകുപ്പുമനായനി ബന്ധടപ്പെടയ് സയസനാരനിക്കനാനനാണയ്
ആഗഹെനിക്കുന്നതയ്.  കേഴനിഞ  ഗവണ്ടമനയ്  ഭക്ഷണ്യഭദതനാ  നനിയമയ  നടപ്പെനിലനാക്കനാന്
യനാടതനാരു നടപടനിയയ സസസ്പീകേരനിചനിടലന്നയ് രനാവനിടല ചനില സനാമനാജനികേര് കചനാകദണ്യനാത്തര
കവളയനില്  പറഞനിരുന.  ശസ്പീ.  ടകേ.  ബനാബുവനിനുയ  ശസ്പീ.  ചനിറയയ  കഗനാപകുമനാറനിനുമനാണയ്
സയശേയങള്  ആവര്ത്തനിച്ചുണനായതയ്.  അവടരനാടക്ക  മനനിസഭയനില്  വച  മറപടനി
പരനികശേനാധനിക്കണയ.  കേഴനിഞ  ഗവണ്ടമനനിടന  കേനാലത്തുയ  നനിയമയ  നടപ്പെനിലനാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിച്ചുടകേനാണനാണയ്  മുകന്നനാട്ടുകപനായതയ്.  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമനയ്  അതയ്
അയഗസ്പീകേരനിച കേനാരണ്യമനാണയ്. ആ നനിയമയ നടപ്പെനിലനാക്കുകമനാള് കകേരളത്തനിനയ്  അവകേനാശേടപ്പെടതയ്
കനടനിടയടുക്കുകേടയനള്ളതനാണയ് ഞങള് ആഗഹെനിചതയ്.  അവര്ക്കുയ വണ്യതണ്യസ്തമനായ
അഭനിപ്രനായമുണനാകുടമന്നയ്  ഞനാന്  കേരുതുന്നനില.  യ.ഡനി.എഫയ്.-ടന  ആവര്ത്തനിച്ചുയ
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മനാറനിയയ  കുറയ  പറയകമനാള്,  ഞങളുടട  ഗവണ്ടമനനിടന കേനാലത്തയ്  കകേരളത്തനില്
ഒരനിക്കല്കപ്പെനാലയ  കറഷന്  മുടങനിയനിടനില,  ഒരനിക്കല്കപ്പെനാലയ  അരനിയടട  വനില  35
രൂപയനില്നനിനയ കൂടനിയനിടനില.  ഇവനിടട  200-ല്പ്പെരയ  മനാകവലനി  കസ്റ്റേനാറകേള്ക്കയ്  യ.ഡനി.എഫയ്.
ഗവണ്ടമനനിടന ഭരണകേനാലത്തയ് ആരയഭയ കുറനിചനിരുന.  ഇന്നയ് മനാകവലനി കസ്റ്റേനാറനിടന
ശേസനാസയ മുടനിക്കുന്നതയ് ആരനാടണന്നയ്  ബഹുമനാനടപ്പെട മനനി തടന്ന പറയണയ. സടടപകകേനായ്ക്കുയ
മനാകവലനി കസ്റ്റേനാറകേള്ക്കുയ ആവശേണ്യത്തനിനയ് ഫണനിടന ബനാക്കപ്പെയ് ടകേനാടുക്കനാടത ഇന്നയ്
ശേസനാസയമുടനിക്കുകേയനാണയ്.  സബ്സനിഡനി നനിരക്കനിലണനാകുന്ന നഷയ നനികേത്തനാന് ഗവണ്ടമനനിനയ്
കേഴനിയനകണനാ;  ധനകേനാരണ്യ  വകുപ്പെനില്നനിനയ  ആവശേണ്യത്തനിനയ്  തുകേ  ലഭനിക്കനാടത
കേണ്സഷ്യൂമര്ടഫഡനിടനയയ  സടടപകകേനാടയയയ  ഒകര  വണനിയനിലനാണയ്  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമനയ്
ടകേടനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇത്തരത്തനിലള്ള വനിചനിത്രമനായ സമസ്പീപനങള് സയജനാതമനായനി
രനിക്കുകേയനാണയ്. ഞനാന് രനാവനിടല  ബഹുമനാനടപ്പെട മനനികയനാടയ് കചനാദനിച കചനാദണ്യത്തനിനയ്
കനനാണ്  പ്രകയനാറനിറനി  വനിഭനാഗത്തനിനയ്  8 കേനികലനാ  അരനി  ടകേനാടുക്കുനണയ്  എന്ന  മറപടനിയനാണയ്
അങയ് നല്കേനിയതയ്.  എടന കചനാദണ്യയ അതനായനിരുന്നനില.  നമുക്കയ് നനിയമപ്രകേനാരയ ലഭനിക്കുന്നതയ്
പതനിനനാകലകേനാല് ലക്ഷയ ടണ് അരനിയനാണയ്.   നമ്മുടട  ആവശേണ്യയ  16  ലക്ഷയ ടണ്
അരനി  ലഭനിക്കണടമനള്ളതനാണയ്.  എടന  കചനാദണ്യയ,  ലഭണ്യമനായനിരനിക്കുന്ന ഭക്ഷണ്യധനാനണ്യ
വനിഹെനിതയടകേനാണയ് കനനാണ് പ്രകയനാറനിറനി ഉള്ടപ്പെടട, പ്രകയനാറനിറനി, എ.എ.ടടവ. തുടങനിയ എലനാ
വനിഭനാഗങള്ക്കുയ ഭക്ഷണ്യധനാനണ്യങള് കൃതണ്യമനായ അളവനില് ടകേനാടുക്കനാന് സനാധനിക്കുകമനാ; അതനിനയ്
ഇക്കൗ  കേസനാണനിറനി  സഫനിഷണ്യനയ്  ആകണനാ  എന്നതനിടന  സയബന്ധനിച്ചുള്ള  ഏടതങനിലയ
തരത്തനിലള്ള പരനികശേനാധന ഇക്കൗ ഗവണ്ടമനയ് നടത്തനിയനിട്ടുകണനാ എന്നതനാണയ്.  നനായ
കൂടുതല് കചനാദനിചയ്  വനാങണയ.  പടക്ഷ ലഭണ്യമനായനിരനിക്കുന്ന കബനാഗസയ്   കേനാര്ഡുകേള്
ഒഴനിവനാക്കനിക്കഴനിഞനാല്  യഥനാര്ത  ഗുണകഭനാക്തനാക്കള്ക്കയ്  ടകേനാടുക്കനാന്  ഇതയ്
ഉതകുന്നതനാകണനാ എനള്ള കേനാരണ്യയ  ഗവണ്ടമനയ്  പരനികശേനാധനിചനിട്ടുകണനാ?  ഇകപ്പെനാള്
മടണണയയ പഞസനാരയയ കറഷന് കേടകേളനില് ലഭണ്യമല.  ശേബരനി ആട ലഭണ്യമലനാത്ത
സനാഹെചരണ്യമുണനായനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ഇടതനാനയ  ലഭനിക്കനാടത  കറഷന്  കേടകേളനികലയയ്
ടചകലണ ആവശേണ്യടമന്തനാണയ്?  മടണണയയ പഞസനാരയയ ശേബരനി ആടയയ ലഭനിക്കനാത്തതയ്
ഭക്ഷണ്യ ഭദതനാ നനിയമയ നടപ്പെനിലനാക്കനാന് ടടവകേനിയതുടകേനാണനാകണനാ;  അല. ആടയടട
ലഭണ്യത പുനദുഃസനാപനിക്കനാന് ഗവണ്ടമനയ് തയ്യനാറനാകുകമനാ;  ശേബരനി ആട 15 രൂപയനാണയ്
കറഷന്  കേടകേളനിലൂടട  ടകേനാടുത്തുടകേനാണനിരുന്നതയ്.  ഇന്നയ്  അതയ്  കേനിടനാത്ത  സനാഹെചരണ്യമനാണയ്.
ഒ.എയ.എസയ്.എസയ്.  (ഓപ്പെണ്  മനാര്ക്കറയ്  ടസയനില്  സസ്പീയ)  കററനില്  നനിങള്  അരനിടയടുത്തയ്
ടകേനാടുക്കുന  എനപറയകമനാള്  ഒ.എയ.എസയ്.എസയ്.  അടലങനില്  മകറടതങനിലയ
സസ്പീയ ഉപകയനാഗനിചയ് കഗനാതമയ് ലഭണ്യമനാക്കനി അതയ് ശേബരനി ആടയനാക്കനി ടകേനാടുക്കനാനുള്ള
സനാഹെചരണ്യടമനാരുക്കനാന്  ഗവണ്ടമനയ്  എന്തുടകേനാണയ്  തയ്യനാറനാകുന്നനില?  കറഷന്
കമഖലയനില് ധനാരനാളയ പ്രതനിസന്ധനികേളുടണങനിലയ സമയക്കുറവള്ളതുടകേനാണയ്  ഞനാന്
അടതനാനയ പറയനാടത നനിര്ത്തുകേയനാണയ്. 
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ഉപകഭനാക്തൃ  വകുപ്പുമനായനി  ബന്ധടപ്പെട  രണമൂന്നയ്  കേനാരണ്യങള്  ബഹുമനാനടപ്പെട
മനനിയടട ശദ്ധയനില്ടപ്പെടുത്തുകേയനാണയ്. ഉപകഭനാക്തൃകേനാരണ്യ വകുപ്പെയ് ഇന്നയ് സ്തയഭനനാവസയനിലനാണയ്.
കകേരളത്തനിടല  കസ്റ്റേറയ്  കേമ്മസ്പീഷന്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.  കസ്റ്റേറയ്  കേമ്മസ്പീഷനനില്  പ്രസനിഡന്റുയ
ജുഡസ്പീഷണ്യല് ടമമറയ ജനറല് ടമമറയ കലഡനി ടമമറമനില.  വളടര ഗക്കൗരവകമറനിയ
വനിഷയമനാണയ് ഞനാന് അങയടട ശദ്ധയനില്ടപ്പെടുത്തുന്നതയ്. ജനറല് ടമമറടട ഒഴനിവയ്
2016  കമയയ്  മനാസത്തനിലയ,  കലഡനി  ടമമറടട  ഒഴനിവയ്   2017  ജനുവരനി  മനാസത്തനിലമനാണയ്
ഉണനായതയ്.  കേമ്മസ്പീഷടന സനിറനിയഗനിനയ് ഒറ ടമമര് മനാത്രമനാണുള്ളതയ്. കസ്റ്റേറയ് കേമ്മസ്പീഷനയ്
സനിറനിയഗയ് നടത്തനാന് കേഴനിയന്നനില.  5000-ല്പ്പെരയ കകേസ്സുകേള് ടകേടനിക്കനിടക്കുകേയനാണയ്.
കസ്റ്റേറയ്  പ്രസനിഡനയ്  ഇകപ്പെനാള്  സനാനയ  ഒഴനിഞ.  പ്രസനിഡനനിടന  നനിയമനിചയ്
കനനാടനികഫ  ടചയ്യണയ.  അതനിനയ്  ചുരുങനിയതയ്  ആറയ്  മനാസടമങനിലയ  കവണനിവരുയ.
സനാധനാരണക്കനാരനായ  ഉപകഭനാക്തനാക്കളുടട  അവകേനാശേങള്  ഇവനിടട  ഹെനനിക്കടപ്പെടുകേയനാണയ്.
ഗവണ്ടമനയ്  ഇതനിടനടയലനായ  നനിസനാരവല്ക്കരനിച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  കസ്റ്റേറയ്
കേമ്മസ്പീഷനനില് മനാത്രമല കേനാസര്കഗനാഡയ്  ജനറല് ടമമറടട തസ്തനികേയയ,  ടകേനാലത്തയ്
2016  ഒകകനാബര് മനാസയ  മുതല്  പ്രസനിഡനനിടന  തസ്തനികേയയ,  കേഴനിഞ ജനുവരനി
മുതല്  ടമമറടട  തസ്തനികേയയ  ഒഴനിഞകേനിടക്കുകേയനാണയ്.  ടകേനാലത്തുയ  സനിറനിയഗയ്
നടക്കുന്നനില.  കേനാസര്കഗനാഡയ്,  ഇടുക്കനി,  പത്തനയതനിട  ജനിലകേളനില്   ഒഴനിവകേള്
കേനിടക്കുന.  കസ്റ്റേറയ് കേമ്മസ്പീഷനനികലയ്ക്കുയ ടകേനാലത്തുയ നനിയമനത്തനിനനായനി ഭക്ഷണ്യ വകുപ്പെയ്
ടസക്രെടറനിയയ നനിയമ വകുപ്പെയ് ടസക്രെടറനിയയ ഉള്ടപ്പെടടയള്ളവരുടട പനാനല് ഇനര്വഷ്യൂ
നടത്തനിയതുമനായനി  ബന്ധടപ്പെട  ഫയല്  സര്ക്കനാരനിനയ്  സമര്പ്പെനിക്കുകേയയ  സര്ക്കനാര്
അതയ്  തനിരനിചയയ്ക്കുകേയയ  ടചയ്തതനായനാണയ്  ഞനാന്  മനസനിലനാക്കുന്നതയ്.  എന്തുടകേനാണനാണയ്
നനിയമനയ  നടത്തനാത്തടതനയ  ഫയലനിലള്ള  സനാകങതനികേ  പ്രശ്നയ  എന്തനാടണനയ
ബഹുമനാനടപ്പെട മനനി പറയടമന്നയ് ഞനാന് കേരുതുകേയനാണയ്. ഇടതനാടക്ക പ്രധനാനടപ്പെട
വനിഷയങളനാണയ്.  അരനിയടട വനില  50  രൂപ കേടന്നകപ്പെനാള് അരനിക്കടകേള് തുടങനി.
അരനിക്കടകേള് കൂടുതല് വണ്യനാപനിപ്പെനിക്കണടമന്നയ് ഞനാന് അങകയനാടയ് അഭണ്യര്തനിക്കുന.
എടന  നനികയനാജകേമണ്ഡലയ ഉള്ടപ്പെടടയള്ള സലങളനില് കൂടുതല് അരനിക്കടകേള്
ആരയഭനിക്കനാന് നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  ടപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പുമനായനി  ബന്ധടപ്പെട
ഒരു  കേനാരണ്യയകൂടനി  സൂചനിപ്പെനിച്ചുടകേനാണയ്  അവസനാനനിപ്പെനിക്കുകേയനാണയ്.  കേഴനിഞ  ഗവണ്ടമനനിടന
കേനാലത്തയ്  വണ്കടയ കറനാഡുകേള്,  ഗനാമസ്പീണ കറനാഡുകേള് എന്നനിവ പണനിയന്നതനിനയ്
സനാധനിചനിട്ടുടണന്നയ് മനാത്രമല ഏടതങനിലയ കമഖലയനില് മനാത്രയ കറനാഡുകേള് അനുവദനിച്ചുടവന്ന
തരത്തനിലള്ള  പ്രചരണയ  ശേരനിയനാടണന്നയ്  പറയനാനുയ  കേഴനിയനില.  കകേരളത്തനിടല
കറനാഡുകേള് ഏറവയ മനികേച രസ്പീതനിയനില് ടകേനാണകപനാകേനാന് കേഴനിഞടവനള്ളതയ് ഒരു
വസ്തുതയനാണയ്.  ഗനാമസ്പീണ കറനാഡുകേളുടട പുനരുദ്ധനാരണത്തനിനയ്  ആവശേണ്യമനായ നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  എയ.എല്.എ.  ഫണയ്  തനികേയനിടലനള്ള  കേനാരണ്യയ  ബഹുമനാനടപ്പെട
മനനിക്കുമറനിയനായ.  അതുടകേനാണയ്  ഗനാമസ്പീണ  കറനാഡുകേളുടട  പുനരുദ്ധനാരണത്തനിനയ്
ഡനിപ്പെനാര്ട്ടുടമനനില്നനിനള്ള തുകേ എലനാ നനികയനാജകേമണ്ഡലങള്ക്കുയ ലഭണ്യമനാക്കനാനുള്ള
നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണടമന്നയ് അഭണ്യര്തനിച്ചുടകേനാണയ ധനനാഭണ്യര്തനകേടള എതനിര്ത്തു
ടകേനാണയ  നനിര്ത്തുന.
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ശസ്പീ  .    മുരളനി  ടപരുടനലനി:  സര്,  2017-18  സനാമത്തനികേ  വര്ഷടത്ത  ബഡ്ജറനിടല
ടപനാതുമരനാമത്തയ്,  ഭക്ഷണ്യയ  എന്നസ്പീ ധനനാഭണ്യര്തനകേടള ഞനാന് പൂര്ണമനായയ  പനിന്തുണയ്ക്കുന.
അഴനിമതനിയടട  കൂത്തരങനായനിരുന്ന  കേഴനിഞ  അഞയ്  വര്ഷടത്ത  യ.ഡനി.എഫയ്.
ഭരണത്തനില് ടപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പെയ് ആടകേ കുത്തഴനിഞയ്  കേനിടന്നനിരുന.  അതനിനയ്
വനിരനാമമനിട്ടുടകേനാണയ്  ടപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.  ജനി.  സുധനാകേരന  കനതൃതസത്തനില്
കേനാരണ്യക്ഷമതകയനാടടയള്ള  പ്രവര്ത്തനങളുമനായനി  മുകന്നനാട്ടുകപനാവകേയനാണയ്.  അതയ്
അയഗസ്പീകേരനിച്ചുടകേനാണതടന്നയനാണയ്  യ.ഡനി.എഫയ്.  എയ.എല്.എ.  ശസ്പീ.  എന്.  ഷയസുദസ്പീന്
ഇവനിടട പ്രസയഗനിചതുയ. ടപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പെനില് അടുത്ത അഞയ് വര്ഷയ ടകേനാണയ്
50,000  കകേനാടനി  രൂപയടട  കറനാഡയ്  നവസ്പീകേരണ  പദ്ധതനികേള്ക്കയ്  തുടക്കയ  കുറനിക്കുകേയനാണയ്.
പുതനിയ വളര്ചനാ  കമഖലയനികലയയ്  നനികക്ഷപയ വന്കതനാതനില് ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്
ഇതുമൂലയ  കേഴനിയടമനള്ള  ബഹുമനാനടപ്പെട  ധനകേനാരണ്യ  വകുപ്പുമനനിയടട  വനാക്കുകേള്
വളടര  ശകദ്ധയമനാണയ്.  പുതനിയ  കേനാലയ,  പുതനിയ  നനിര്മ്മനാണയ  എന്ന  തതസയ
പ്രനാവര്ത്തനികേമനാക്കുന്നതനിടന ഭനാഗമനായനി  കേനാലനാനുസൃതമനായ സനാകങതനികേ വനിദണ്യകേളുയ
നൂതന  നനിര്മ്മനാണ  വനിദണ്യകേളുയ  നടപ്പെനിലനാക്കനി  ബഹുമനാനടപ്പെട  ടപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പുമനനി
ശസ്പീ.  ജനി.  സുധനാകേരടന  കനതൃതസത്തനില്  അഴനിമതനിരഹെനിതവയ  കേനാരണ്യക്ഷമവമനായ
പ്രവര്ത്തനങള്  കകേരളത്തനില്  നടനവരനികേയനാണയ്.  3500  കകേനാടനി  രൂപയടട  മലകയനാര
പനാതയയ  6500  കകേനാടനി  രൂപയടട തസ്പീരകദശേ പനാതയയ കകേരളത്തനിടന വനികേസനക്കുതനിപ്പെനിനയ്
കേരുകത്തകുടമന്ന  കേനാരണ്യത്തനില്  ആര്ക്കുയ  സയശേയമുണനാകുടമന്നയ്  കതനാനന്നനില.
സയസനാനടത്ത  പനാലങള്  പലതുയ  അപകേടനാവസയനിലനാണയ്.  സുരക്ഷനിതമലനാത്തതുയ
കകേടുപനാടുകേള് സയഭവനിചതുമനായ പനാലങളുടട  പുനരുദ്ധനാരണ-നവസ്പീകേരണ അറകുറപ്പെണനികേള്
ഏടറടുക്കുനടവന്ന  തസ്പീരുമനാനയ  വളടരകയടറ  സസനാഗതനാര്ഹെമനാണയ്.  ഇക്കൂടത്തനില്
പഴയ  മലബനാറനിടനയയ  ടകേനാചനിടയയയ  ബന്ധനിപ്പെനിക്കുന്ന  എടന  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിടല
വളടരകയടറ  പഴക്കയടചന്ന  കേടനാകന്തനാടയ്  പനാലവയ  കൂടനി  ഉള്ടപ്പെടുത്തനി  പുതുക്കനി
പണനിയണടമന്നയ് അഭണ്യര്തനിക്കുന. പുതനിയ പനാലയ നനിര്മ്മനിക്കുകമനാള് 100  വര്ഷയ
ആയസയ്  ഉറപ്പെനാക്കുടമന്ന  ബഹുമനാനടപ്പെട  മനനിയടട  പ്രഖണ്യനാപനവയ  അഴനിമതനി
തടയനാനുള്ള  നടപടനിയനാണയ്.  കറനാഡുകേളുടട  അറകുറപ്പെണനികേള്  യഥനാസമയയ
നടക്കനാതനിരനിക്കുന്നതയ് വളടരയധനികേയ അപകേടങള് ക്ഷണനിച്ചുവരുത്തുന.  പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.-യനില്
ചസ്പീഫയ്  എഞനിനസ്പീയറടട  കനതൃതസത്തനില്  അറകുറപ്പെണനികേള്ക്കനായനി  ടമയനിനനന്സയ്  വനിഭനാഗയ
ആരയഭനിക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനനിചതയ്  ഇക്കൗ  രയഗത്തയ്  ആശേസനാസകേരമനായ  കേനാരണ്യമനാണയ്.
കേരനാറകേനാര്,  എഞനിനസ്പീയര്മനാര്,  രനാഷ്ട്രസ്പീയ യജമനാനനനാര്  എന്നനിവര്  കചര്ന്നയ്  പണയ
ടകേനാള്ളയടനിക്കുന്നതനിനയ് അറതനിവരുത്തനി ഇക്കൗ വകുപ്പെനിടന അഴനിമതനിമുക്തമനാക്കനാനുള്ള
അങയടട ലക്ഷണ്യയ പൂര്ണമനായയ വനിജയനിക്കുടമന്ന കേനാരണ്യത്തനില് ആര്ക്കുയ തര്ക്കമനില. എടന
മണ്ഡലത്തനിടല  ചനില  കേനാരണ്യങള്  കൂടനി  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയനാണയ്.  തൃശ്ശൂര്-കുറനിപ്പുറയ  കറനാഡനിടല
ഗതനാഗതക്കുരുക്കനിടന  കകേന്ദ്രമനായ കകേകചരനി  ടസനറനിടന  വനികേസനത്തനിനയ്  കേനിഫ്ബനിയനില് 
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50  കകേനാടനി  രൂപ  നസ്പീക്കനിവചനിട്ടുണയ്.  അതനിടന  നനിര്മ്മനാണ  പ്രവൃത്തനികേള്
അടനിയന്തരമനായനി ആരയഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ. മടറനാന്നയ്,  കടനാള് പനിരനിവയ്
കമഖലയനാണയ്.  കകേരളത്തനിടല പല പനാലങളുടടയയ  കടനാളുകേള് അവസനാനനിപ്പെനിക്കുന്ന
ധസ്പീരമനായ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിചതനിടന  പൂര്ണമനായയ  അയഗസ്പീകേരനിക്കുന.  തൃശ്ശൂര്
ജനിലയനില്  പനാലനികയക്കര  കടനാളനില്  വലനിയ  ടകേനാള്ളയനാണയ്  നടക്കുന്നതയ്.  അവനിടട
മതനിയനായ  സക്കൗകേരണ്യങള്  ഒരുക്കനിയനിടനിടലന്നയ്  മനാത്രമല,  ടചറനിയ  വനാഹെനങള്ക്കയ്
കേടനകപനാകേനാന് കേഴനിഞ  കുറചയ്  വര്ഷങളനായനി  ഉണനായനിരുന്ന  സക്കൗകേരണ്യയകപനാലയ
നനികഷധനിചയ്  ആ  പനാതകപനാലയ  ഏകേപക്ഷസ്പീയമനായനി  അടച്ചുപൂട്ടുന്ന  ധനിക്കനാരപരമനായ
നനിലപനാടനാണയ്  കേമനനി  സസസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  അതയ്  അവസനാനനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി അങയ്  ഇടടപടണടമന്നനാണയ്  എനനിക്കയ്  സൂചനിപ്പെനിക്കനാനുള്ളതയ്.   മനുഷണ്യടന
വളര്ചയനില്  വനായവയ  ടവള്ളവയ  കേഴനിഞനാല്  അവശേണ്യയകവണ  ഘടകേമനാണയ്
കപനാഷകേസമൃദ്ധമനായ  ഭക്ഷണയ.   രനാജണ്യത്തനിനയ്  വനികദശേ  നനാണണ്യയ  കനടനിത്തരുന്ന
നനാണണ്യവനിളകേളുടട  നനാടനായ  കകേരളത്തനിടന  മക്കള്  പടനിണനി  കേനിടക്കനാതനിരനിക്കനാന്
1964-ല് നനായ കനടനിടയടുത്ത സ്റ്റേനാറഷ്യൂടറനി കറഷനനിയഗയ് സമ്പ്രദനായയ 2013-ല് നനിലവനില്
വന്ന കദശേസ്പീയ ഭക്ഷണ്യഭദതനാ നനിയമകത്തനാടുകൂടനി ഇലനാതനായനിരനിക്കുന. എന്നനാല് അന്നയ്
സയസനാനയ  ഭരനിചനിരുന്ന  ഉമ്മന്  ചനാണനി  സര്ക്കനാരനിടന  അനങനാപ്പെനാറ  നയയമൂലയ
ഭക്ഷണ്യകേമ്മനി  കനരനിടുന്ന  നമുക്കയ്  അധനികേ  വനിഹെനിതയ  കനടനിടയടുക്കനാന്
കേഴനിയനാടതകപനാടയനള്ളതയ്  കേനാകണണതനാണയ്.   കകേന്ദ്രത്തനിടല  ബനി.ടജ.പനി.
സര്ക്കനാരനിടന കകേരളകത്തനാടുള്ള ക്രൂരമകനനാഭനാവവയ  നമുക്കയ്  ഇരുടടനിയനായനിരനിക്കുന.  ഇക്കൗ
സനര്ഭത്തനില് അധനികേനാരത്തനില് വന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനനാധനിപതണ്യ മുന്നണനി സര്ക്കനാര്,
അര്ഹെതടപ്പെടവര്ക്കയ് കറഷന് ആനുകൂലണ്യങള് ലഭണ്യമനാക്കനാന് കൃതണ്യമനായ മനാനദണ്ഡങളുയ
കക്ലെശേഘടകേങളുയ  നനിശ്ചയനിചയ്,  കകേനാണ്ഗസയ് സര്ക്കനാര്  ടകേനാണവന്ന  ഭക്ഷണ്യഭദതനാ
നനിയമത്തനിനുമുമയ്  സക്കൗജനണ്യയ  ലഭനിചനിരുന്ന  കുടുയബങളുടട  എണവയ  അവര്ക്കയ്
ലഭനിചനിരുന്ന ധനാനണ്യവനിഹെനിതവയ വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്ന നനിലപനാടയ് സസസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുയനാണയ്.  മുമയ്
ഇതനിടനക്കനാളുയ  കൂടുതല്  ഉണനായനിരുകന്നനാടയന്ന നനിലയനില്  ചനില  കചനാദണ്യങളുണനായനി.
ഭക്ഷണ്യഭദതനാ  നനിയമത്തനിനുമുമയ്  20.62  ലക്ഷയ  കുടുയബങളനിടല  97.15  ലക്ഷയ
കപര്ക്കനാണയ്  ആനുകൂലണ്യയ  ലഭനിചനിരുന്നടതന്നനാണയ്  കേണക്കുകേള്  കേനാണനിക്കുന്നതയ്.
എന്നനാല്  ഇടതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതണ്യ  മുന്നണനി  ഗവണ്ടമനയ്  അധനികേനാരത്തനില്
വന്നതനിനുകശേഷയ ഇക്കൗ കുടുയബങളുടട എണയ 20 ലക്ഷത്തനില്നനിനയ 35.03 ലക്ഷയ
ആയനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിചതുയ  97.15  ലക്ഷയ കപര്ക്കു പകേരയ  1.54  കകേനാടനി  ആളുകേള്ക്കയ്
സക്കൗജനണ്യ നനിരക്കനില് ഭക്ഷണ്യധനാനണ്യയ നല്കേനാന് നടപടനി സസസ്പീകേരനിചതുയ ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്.
1.21  കകേനാടനി ആളുകേള്ക്കയ്  പ്രകതണ്യകേയ സബ്സനിഡനി നല്കേനി മുന്ഗണകനതര പടനികേയനില്
ഉള്ടപ്പെടുത്തനി  2  രൂപ  നനിരക്കനില്  2  കേനികലനാ  അരനി  ടകേനാടുക്കനാന്  ആവശേണ്യമനായ
നടപടനിയനികലയയ് സര്ക്കനാര് വന്നതയ് ശകദ്ധയമനാണയ്.  കയശുകദവന് തടന പ്രഭനാഷണയ
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നസ്പീണകപനായ  സനര്ഭത്തനില്  ശേനിഷണ്യനനാര്  വനിശേക്കുനടവന്നയ് പറഞകപ്പെനാള്
ആരുടടടയലനായ  കേയ്യനില്  അപ്പെമുടണന്നയ്   അകനസഷനിക്കുകേയയ  ലഭനിച  അഞയ്
അപ്പെയടകേനാണയ്   അയ്യനായനിരങളുടട  വനിശേപ്പെടക്കുകേയയ  ടചയ്ത  മഹെത്തരമനായ
പ്രവര്ത്തനമനാണയ് ശസ്പീ.  പനിണറനായനി  വനിജയന്  കനതൃതസയ  ടകേനാടുക്കുന്ന  ഇടതുപക്ഷ
ജനനാധനിപതണ്യ  മുന്നണനി മനനിസഭയനിടല  ഭക്ഷണ്യ സനിവനില് സകപസയ്  വകുപ്പുമനനി
ഇകപ്പെനാള് കകേരളത്തനില്  നനിര്വ്വഹെനിക്കുന്നടതന്നയ് നനായ കേനാണണയ.  എല്.ഡനി.എഫയ്.
വരുകമനാള് കകേരളത്തനിടന ഭക്ഷണ്യകമഖല തകേര്ന്നയ്  കേനിടക്കുകേയനായനിരുന.  ആ തകേര്ചയനില്
നനിന്നനാണയ് ഇക്കൗ മനാറയ വനടകേനാണനിരനിക്കുന്നതയ്. കകേരളത്തനിടന അന്നയമുടനിച യ.ഡനി.എഫയ്.-ടന
തൂടത്തറനിഞയ്  തങളുടട  അന്നദനാതനാക്കളനായ  എല്.ഡനി.എഫയ്.-ടന  വന്ഭൂരനിപക്ഷകത്തനാടട
ജനയ  വനിജയനിപ്പെനിചതയ്  ഇടതലനായ  ശേരനിയനാകുടമന്നയ്  കേണടകേനാണതടന്നയനാണയ്.
ഭകക്ഷണ്യനാല്പ്പെനാദനത്തനില് കകേരളയ  വളടര  പനിറകേനിലനാണയ്.  1995-96-ല്  രനാജണ്യടത്ത
ടമനാത്ത ഭകക്ഷണ്യനാല്പ്പെനാദനത്തനില് കകേരളത്തനിടന പങയ് 0.5 ശേതമനാനമനായനിരുന. 2014-15-ടല
കേണക്കുപ്രകേനാരയ  0.2  ശേതമനാനമനായനി  അതയ്  കുറഞനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ഇന്തണ്യയനിടല
അരനി ഉല്പനാദനത്തനില്   കകേരളത്തനിടന പങയ്  1995-96-ല് 1.2 ശേതമനാനമനായനിരുന്നതയ്
2014-15-ല്  0.5  ശേതമനാനമനായനി  കുറഞനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ടമനാത്തയ  ഭക്ഷണ്യധനാനണ്യങളുടട
കേനാരണ്യത്തനിലയ കുറവയ് സയഭവനിച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്. സയസനാനത്തനിടന ടമനാത്തയ
ഭക്ഷണ്യ ആവശേണ്യത്തനിടന  15 ശേതമനാനയ മനാത്രമനാണയ് കകേരളസ്പീയര് കകേനാള് നനിലങളനിലയ
കുടനനാടുയ  തൃശ്ശൂരുയ പനാലക്കനാടുമനായനി  ഉല്പനാദനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്.  ഭക്ഷണ്യകേനാരണ്യത്തനില് കകേരളയ
കേമ്മനി  സയസനാനമനാണയ്.  അയല്  സയസനാനടത്ത  വനിഷയതസ്പീണനിയ  പചക്കറനിടയ
ആശയനിക്കുന്ന നനിലയനികലയനാണയ്  കേനാരണ്യങള് കപനാകുന്നതയ്.  ഇതയ്  നമ്മുടട   ആകരനാഗണ്യടത്ത
ഗുരുതരമനായനി ബനാധനിക്കുന്ന പ്രശ്നമനാണയ്.  ഉണനാക്കുന്നവരലനാടത,  തനിനന്നവരനായനി മനാത്രയ നനായ
മനാറനി.  ഇതനില് മനാറയ വരുത്തനി നഷടപ്പെട കേനാര്ഷനികേ സയസ്കൃതനി  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കനാന്
ഇടതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതണ്യ  മുന്നണനി  ഗവണ്ടമനയ്  വലനിയ  പരനിശമങള്  നടത്തനി
വരനികേയനാണയ്. 

വനിലവര്ദ്ധന  തടയനാന്  സര്ക്കനാര്  ശേക്തമനായനി  ഇടടപടുനണയ്.   ഭക്ഷണ്യവകുപ്പെനിടന
കേസ്പീഴനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന വനിലനനിയനണ ടസല് പുനദുഃസയഘടനിപ്പെനിക്കുടമന്നയ് ബഹുമനാനടപ്പെട
മുഖണ്യമനനിതടന്ന പ്രഖണ്യനാപനിച്ചുകേഴനിഞനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  കറഷന് സനാധനങളുടട വനാതനില്പ്പെടനി
വനിതരണയ  ആരയഭനിച്ചുകേഴനിഞനിരനിക്കുനടവനള്ളതയ്  നമ്മള്  കേനാകണണതുണയ്.  വനിഷുക്കനാലത്തയ്
വന്കതനാതനില് വനില ഉയര്ന്നകപ്പെനാള് അതയ് നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കനാര് ടകേനാണ
വന്നതനാണയ്  അരനിക്കടകേള്.  ആ നടപടനി ജനങള്ക്കയ് വളടര ആശേസനാസയ പകേരുന്ന
ഒന്നനായനിരുന.  അതുകപനാടല  13  ഇനയ  ഭക്ഷണ്യധനാനണ്യങള്ക്കയ്  വനില  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കനിടലന്ന
ഇടതുപക്ഷ ജനനാധനിപതണ്യ മുന്നണനിയടട പ്രകേടനപത്രനികേ കൃതണ്യമനായനി പനാലനിച്ചുടകേനാണയ്
13  ഇനങള്ക്കയ്  ഒരു  കപസകപനാലയ  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കനാടതയനാണയ്  കകേരളയ  മുകന്നനാട്ടു
കപനായനിടക്കനാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  വനിലക്കയറയ  തടയനാന്  വലനിയ  മനാനനികേ  വടനികേടളനാനമനില.
മുമയ പല ഭരണനാധനികേനാരനികേള് പറഞനിരനിക്കുന്ന കേനാരണ്യമനാണയ്.  ടപനാതുവനിപണനിയനില്
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ഇടടപടുകേ എന്ന നനിലപനാടനാണയ് അതനില് പ്രധനാനയ.  ആ നടപടനി എലനാ കേനാലത്തുയ
ഇടതുപക്ഷ ജനനാധനിപതണ്യ മുന്നണനി സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇകപ്പെനാഴുയ ആ നടപടനി ശേക്തനിടപ്പെടുത്തനി
മുകന്നനാട്ടുകപനാകുകേയനാണയ്.  'ഹെരനിത കകേരളയ' 'കലഫയ്' 'ആര്ദയ' 'ടപനാതുവനിദണ്യനാഭണ്യനാസ
സയരക്ഷണ  യജയ'  തുടങനി  കകേരളത്തനിടല  സമഗ  വനികേസനയ  ലക്ഷണ്യമനാക്കനി
ടകേനാണയ് മുകന്നനാട്ടുകുതനിക്കുന്ന സഖനാവയ് പനിണറനായനി വനിജയന് കനതൃതസയ നല്കുന്ന ഇക്കൗ
സര്ക്കനാരനില് വനിശേസനാസമര്പ്പെനിചയ്  കകേരള  സമൂഹെയ  നസ്പീങ്ങുകമനാള് പ്രതനിപക്ഷത്തനിടന
ഹൃദയമനിടനിപ്പെയ്  കൂടനിവരനികേയനാണയ്.  ഹൃദയമനിടനിപ്പെനിനയ്  കവഗത  കൂടുകമനാള്  മകനനാനനിലയനിലയ
മനാറമുണനാകുയ.  അതനാണനികപ്പെനാള് സഭയനില് നടനടകേനാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  വനിഷയ ദനാരനിദണ്യയമൂലയ
റൂള്  50  എന്ന അടനിയന്തരപ്രകമയടത്തകപ്പെനാലയ പരനിഹെസനിക്കുകേയനാണയ് പ്രതനിപക്ഷയ
ടചയ്യുന്നതയ്.  ഇന്നടല ചനിരനിദനിനമനായനിരുന.  ആ ചനിരനിദനിനയ അര്തപൂര്ണമനാക്കുന്ന
വനിഡനി  പ്രകേടനങളനാണയ്  നമ്മള് സഭയനില് കേണതയ്.  ക്രെമപ്രശ്നത്തനിനുകപനാലയ വകുപ്പെനിലനാത്ത
ഒരു വനിഷയയ അടനിയന്തരപ്രകമയമനായനി ബഹുമനാനടപ്പെട വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശേന് ടകേനാണവരനികേ,
സഭയനില്  അതനിനയ്  അനുമതനി  കേനിടനാതനിരനിക്കുകേ,  തുടര്ന്നയ്  നടുത്തളത്തനിലനിറങ്ങുകേ,
സബ്മനിഷനനായനാലയ  മതനിടയന്നയ്  പ്രതനിപക്ഷ  കനതനാവനിടന  ദസ്പീനകരനാദനയ  നമ്മള്
കകേള്ക്കുകേ,  അതനില്  പ്രതനികഷധനിക്കുന്ന  പ്രകമയനാവതനാരകേടന  നമ്മള്  കേണ.  ആ
പ്രകമയനാവതനാരകേനയ്  ചുറ്റുയനനിന്നയ്  പ്രതനിപക്ഷനായഗങള്  സമനാധനാനനിപ്പെനിക്കുന്ന  കേനാഴ്ച,
ഇടതനാടക്ക കേണകപ്പെനാള് സഭനായഗങള്ക്കയ് ഇക്കൗ ചനിരനിദനിനത്തനില് ഉളതുറന്നയ് ചനിരനിക്കനാനുള്ള
അവസരയ തന്ന പ്രതനിപക്ഷകനതനാവനികനനാടയ് വലനിയ നനനിയണയ്.  അടനിയന്തരപ്രകമയയ
ഗക്കൗരവത്തനിലനാണയ് കേനാണുന്നടതങനില്, ഇന്നടല ഒരു ബനി.ടജ.പനി. കനതനാവനിടന കേയ്യുയ
കേനാലയ  ഒരു  ആര്.എസയ്.എസയ്.-കേനാരന്  തലനിടയനാടനിച്ചു.  ആ  വനിഷയടമടുത്തനാല്
കപനാകര;  അടതടുക്കനാന്  കേഴനിയനില  കേനാരണയ  ശസ്പീ.  എ.  ടകേ.  ആനണനി  തടന്ന
പറഞനിട്ടുണയ്  'പകേല്  കകേനാണ്ഗസുയ  രനാത്രനി  ആര്.എസയ്.എസയ്.-ഉയ  എന്നതനാണയ്
കകേനാണ്ഗസനിടല  പലരുടടയയ  അവസ'  എന്ന കേനാരണ്യയ.  അകപ്പെനാള് അങടനയണനാകേനാന്
സനാധണ്യതയനില.   എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കനാരനിടനതനിടര  ഇങടന  ഹെനാലനിളകേനിയനിടയ്  വലനിയ
കേനാരണ്യടമനാനമനില.  ശസ്പീ.  കുന്നപ്പെള്ളനി എല്കദനാസയ് പണനിക്കര് പറഞ കേണകേശനനി ഇകപ്പെനാള്
എല്.ഡനി.എഫയ്.-നയ് അല,  യ.ഡനി.എഫയ്.-നനാണയ്.  എല്.ഡനി.എഫയ്.-ടനതനിടര  എത്ര
സമരങള്, എത്ര അപവനാദ പ്രചരണങള്, എത്ര കേള്ളക്കഥകേള് എന്നനിട്ടുയ എല്.ഡനി.എഫയ്.
അചഞലമനായനി നനിലനനില്ക്കുകേയനാണയ്.   ഇതുകേനാണുകമനാള്  ഒരു  സനിനനിമനാരയഗയ
ഓര്മ്മവരനികേയനാണയ്.  'ജഗതനി  തനനിക്കയ്  നഷടപ്പെട  ഉരുപ്പെടനി  തനിരനിച്ചുകേനിട്ടുന്നതനിനനായനി
ഒരു മനവനാദനിടയ ടകേനാണയ് പൂജ നടത്തുകേയനാണയ്.  ഇന്നടസനനിടന കേയ്യനില്നനിന്നയ് ആ വസ്തു
കേനിട്ടുന്നതനിനനാണയ് പൂജ നടത്തുന്നതയ്. യഥനാര്തത്തനില് പ്രതനി ഇന്നടസനല, മസ്പീനയനാണയ്.
കഹെനാമകുണത്തനില്  തസ്പീ  പടര്ന,  മനവനാദനി  ഉറഞതുള്ളനി.  ആരനാണയ്  മുതടലടുത്തതയ്,
ഇകപ്പെനാള്  പറയണയ,  ഇടലങനില്  തല  തകേര്നകപനാകുയ.  ഇക്കൗ  കതങ  ഞനാന്
നനിലടത്തറനിഞനാല് യഥനാര്ത കേള്ളടന തല ടപനാടനിടത്തറനിക്കുയ; ഇതുപറഞടകേനാണയ്
കേയ്യനിടല കതങയമനായനി മനവനാദനി കഹെനാമകുണത്തനിനയ് ചുറ്റുയ ഇങടന ഓടുകേയനാണയ്.
പനിന്നനാടല  ജഗതനി  ഓടുകേയനാണയ്.  ആ  സമയടമലനായ  അചഞലനനായനി  യനാടതനാരു
ഭനാവവണ്യതണ്യനാസവയ  കൂടനാടത  കഹെനാമകുണത്തനിനരനികേനില്  കേയ്യുയടകേടനി  നനില്ക്കുന്ന
ഇന്നടസനനിടന  നമ്മള്  കേനാണുന.  ഇന്നടസനനിടന  തല  ചനിതറന്നതയ്  കേനാണനാന്
കേനാത്തനിരുന്ന  ജഗതനി  അവസനാനയ  സഹെനിടകേടയ്  മനവനാദനിയടട  കേയ്യനില്നനിന്നയ്  ആ
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കതങ വനാങനി നനിലത്തയ്  ഉക്കൗകക്കനാടട എറനിഞ.  ഉക്കൗകക്കനാടട എറനിഞതയ് ഇന്നടസനനിടന
തല കപനാകേനാനനാണയ്.   പടക്ഷ നമ്മള് കേണതയ് എന്തനാണയ്;  നനിലവനിളനി  കകേള്ക്കുന്നതയ്
ഇന്നടസനനില് നനിന്നല,  അപ്പുറത്തയ് ഇക്കൗ മുതടലടുത്ത മസ്പീനയടട ഭനാഗത്തുനനിന്നനാണയ്.
അകപ്പെനാഴുയ  ഇന്നടസനയ്  ആ  നനില്പ്പുതടന്ന  നനില്ക്കുകേയനാണയ്.   ആ  കേനാഴ്ചകേണയ്
പകേച്ചുനനില്ക്കുന്ന  ജഗതനിയടട  അവസയനിലനാണയ്"  ഇകപ്പെനാള്  കകേരളത്തനിടല
പ്രതനിപക്ഷയ നനില്ക്കുന്നതയ്.  ഒരുപനാടയ് കതങടയറനിഞ,  എന്നനിട്ടുയ തല കപനാകുന്നതയ്
കേനാണനാന് കേഴനിഞനില. കകേരളടത്ത കകേരളമനാക്കനി മനാറ്റുന്നതനിനയ് അടനിത്തറ പനാകേനിയ 1957-
ടല  ഇ.എയ.എസയ്.  മനനിസഭയടട പനിന്തുടര്ചക്കനാരനനായനി  കകേരളത്തനില്
അധനികേനാരത്തനില്വന്ന സഖനാവയ് പനിണറനായനി വനിജയന് എന്ന മുഖണ്യമനനിയടട ആ തല
തകേര്ന്നയ്  കേനാണനാന്കവണനി  കേനാത്തനിരുന്ന  നനിങള്  എത്ര  കതങയടച്ചു;  ഒരു
കതങയടചനിട്ടുയ  പ്രകയനാജനമുണനാകുന്ന കേനാഴ്ചയല  കേനാണുന്നതയ്.  എലനായ  വനിഫലമനാകുന്ന
കേനാഴ്ചയനാണയ്  കകേരളത്തനില് കേനാണനാന് കേഴനിയന്നതയ്.   ജനഹൃദയങളനില് ഇടയ  കനടനിടക്കനാണയ്
എല്.ഡനി.എഫയ്. സര്ക്കനാര് മുകന്നനാട്ടുകപനാകുകേയനാണയ്.  എത്രടയത്ര ആഭനിചനാര ക്രെനിയകേള്, എത്ര
മനവനാദനികേള്.  ഇതനിടനടയലനായ  നനിഷ്പ്രഭമനാക്കനി ടകേനാണയ്  ഇടതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതണ്യ
മുന്നണനി സര്ക്കനാര് മുകന്നനാട്ടുകപനായനി  ടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ഭരണപക്ഷയ പ്രതനിപക്ഷടത്ത
ഭയക്കുനടവന്നനാണയ്  പ്രതനിപക്ഷത്തനിടന വനിമര്ശേനയ,  ഇന്നടല  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശേന്
പറയന്നതയ്  കകേടതനാണയ്.   യഥനാര്തത്തനില് മറനിചനാണയ്.  ഇക്കൗ  സര്ക്കനാരനിടന  പ്രകേടനയ
കേനാണുകമനാള്  പ്രതനിപക്ഷയ  വനിയര്ക്കുകേയനാണയ്.   സഹെനിടകേട്ടുകപനാകുകേയനാണയ്.  ആ
സഹെനികകേടനില്നനിനള്ള  നടപടനികേളനാണയ്  ഇവനിടട  കേനാണനാന്  കേഴനിയന്നതയ്.  അവര്
തളര്നവസ്പീഴുകേയനാണയ്.  കേവചകുണ്ഡലങള് നഷടപ്പെട കേര്ണടനകപ്പെനാടല  (ഇന്നടല
സുപ്രസ്പീയ കകേനാടതനി ശേനിക്ഷനിച കേര്ണനല)  അധനികേനാരയ നഷടപ്പെട പ്രതനിപക്ഷത്തനിടന
അവസ  പരമ  ദയനസ്പീയമനാണയ്.   ആ  പ്രതനിപക്ഷടമന്ന  ഇന്നടത്ത  ഇക്കൗ  കേര്ണടന
മകനനാനനില ഒന പരനികശേനാധനിക്കുന്നതയ് വളടര നന്നനായനിരനിക്കുയ.  ആ മകനനാവനിഭനാന്തനിയനില്
നനിന്നനാണയ് ഇടതലനായ നടക്കുന്നതയ്. ഇടതുപക്ഷ ജനനാധനിപതണ്യ മുന്നണനി കകേരളത്തനിടല
ജനങളനില്  വനിശേസനാസമര്പ്പെനിച്ചുടകേനാണയ്  അവരുടട  ജസ്പീവനിത  പ്രയനാസങള്
ലഘൂകേരനിക്കനാനനാവശേണ്യമനായ  വലനിയ  പദ്ധതനിയമനായനിടനാണയ്  മുകന്നനാട്ടു
കപനായനിടക്കനാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ചന്തുവനിടന  കതനാല്പ്പെനിച  കേഥടയനാടക്ക  ശസ്പീ.  ടകേ.  എസയ്.
ശേബരസ്പീനനാഥനനില്നനിന്നയ് ഇവനിടട കകേട്ടു.  ഏതയ് ചന്തുവനാണയ് കതനാറതയ്? "ടപമനികള
എരുകമ”..ടതറനികപ്പെനായതനാണയ്,  "ടപനാമനികള  ഒരുകമ.....  സമരത്തനിനയ്  പനിന്തുണയമനായനി
മൂന്നനാറനില്കപനായ ശസ്പീ.  ഉമ്മന് ചനാണനി എന്ന ചന്തുവനിടന കതനാല്പ്പെനിചതനാരനാണയ്;  കവലനിയനില്
കേനിടന്ന പനാമനിടന കേഴുത്തനിലനിട അവസയകല ആ സമരകമടറടുത്തകപ്പെനാള് യ.ഡനി.എഫയ്.-നയ്
ഉണനായനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇവനിടട കതനാല്ക്കുന്നതയ് ഇടതുപക്ഷ ജനനാധനിപതണ്യമുന്നണനികയനാ
അതനിനയ്  കനതൃതസയ  ടകേനാടുക്കുന്ന  മുഖണ്യമനനികയനാ  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമകനനാ  അല.
പ്രതനിപക്ഷമനാണയ്  ഓകരനാ  വനിഷയത്തനിലയ  കതനാറ്റുടകേനാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഒനയ  ക്ലെചയ്
പനിടനിക്കുന്നനിലകലനാ;  ഏതയ്  സമരമനാണയ്  ജനങളുടട  പനിന്ബലകത്തനാടട  നടത്തനാന്
നനിങള്ക്കയ് കേഴനിഞതയ്? കകേരളത്തനിടല ഇടതുപക്ഷ ജനനാധനിപതണ്യ മുന്നണനി ജനഹൃദയങളനില്
ഇടയ കനടനിടക്കനാണയ് മുകന്നനാട്ടുകപനാകുകേയനാണയ്.  ഒരു വര്ഷകമ പനിന്നനിടനിട്ടുള. ഇക്കൗ ഒരു
വര്ഷയടകേനാണയ്  ഇടതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതണ്യ  മുന്നണനി  അധനികേനാരത്തനില്  വരുകമനാള്
ജനങളുടട  മുമനാടകേ  അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട  ആ  പ്രകേടന  പത്രനികേയനില്  പറയന്ന
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കേനാരണ്യങള്  ഒടന്നനാന്നനായനി  നടപ്പെനാക്കനിടക്കനാണയ്  മുകന്നനാട്ടുകപനായനി  ടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.
അടുത്ത  നനാലവര്ഷയ  ടകേനാണയ്  കകേരളടത്ത  വമനിച  മുകന്നറത്തനികലയയ്  നയനിക്കുകേ
എന്ന മനിഷനുമനായനാണയ് കകേരള സര്ക്കനാര് മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതയ്.  അതയ് തടയനാനുള്ള
കേരുത്തയ്  പ്രതനിപക്ഷത്തനിനനില  എനമനാത്രയ  സൂചനിപ്പെനിച്ചുടകേനാണയ്  ഇക്കൗ  ധനനാഭണ്യര്തനകേടള
പൂര്ണമനായനി പനിന്തുണച്ചുടകേനാണയ് നനിര്ത്തുന.

ശസ്പീ  .   പനി  .   സനി  .   കജനാര്ജയ്  : സര്, രണയ് മനാനണ്യ മനനിമനാരനായ ശസ്പീ. ജനി. സുധനാകേരനുയ
ശസ്പീ.  പനി.  തനികലനാത്തമനുയ കകേകേനാരണ്യയ  ടചയ്യുന്ന വകുപ്പുകേളുടട ഡനിമനാനനാണയ്  ഇന്നയ്
ചര്ച ടചയ്യുന്നതയ്.  പകക്ഷ നനിങള്ക്കയ്  അനുകൂലമനായനി  കവനാട്ടുടചയ്യനാന്  ഉകദശേനിക്കുന്നനിടലന്നയ്
ആദണ്യകമ  പറയന.   അതയ്  കപനാളനിസനിയടട  ഭനാഗമനാണയ്.   എനനിക്കയ്  ശസ്പീ.  ജനി.  സുധനാകേരന്
സഖനാവനികനനാടയ്  പറയനാനുള്ളതയ്,  അങയ്  ഇകപ്പെനാള് ടചയ്യുന്ന  'ഇക്കൗജനിയന്  ടതനാഴുത്തയ്
വൃത്തനിയനാക്കുന്ന'  നടപടനിയണകലനാ,  അതയ്  അതനിശേക്തമനായനി  മുകമനാട്ടുടകേനാണ  കപനാകേണയ.
പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി. ടകേനാള്ളക്കനാരുടട കകേന്ദ്രമനായനി മനാറനിയനികല; ഉകദണ്യനാഗസര് ടകേനാള്ളക്കനാരനാടണന്നയ്
പറഞനാല് ആരനാണയ് അവടര ടകേനാള്ളക്കനാരനാക്കനിയതയ്?  കേനാശേയ് വനാങനാത്ത ഉകദണ്യനാഗ
സരുടണങനില്  അവടര  സലത്തയ്  ഇരുത്തനാത്ത  അവസയകല  കേഴനിഞ  കേനാലങളനില്
സയസനാനത്തുണനായനിരുന്നതയ്.  ഉകദണ്യനാഗസടര  കുറടപ്പെടുത്തുന്നവകരനാടയ്  കയനാജനിക്കുന്നനില.
കേനാരണയ  എസ്റ്റേനികമറയ്  തയ്യനാറനാക്കുന്നതയ് ആ രസ്പീതനിയനിലനായനിരുന.  കകേനാണ്ടനാകര് പറയന്നതു
കപനാടല  എസ്റ്റേനികമറയ്  തയ്യനാറനാക്കനിയനിടലങനില്  ഉകദണ്യനാഗസന്  സലത്തനിരനിക്കനില.
ആരനാണയ്  ഇതയ്  ടചയ്തനിരുന്നതയ്?  ഇക്കൗ  രനാജണ്യയ  ടകേനാള്ളയടനിചതയ്  നമ്മുടട  രനാഷ്ട്രസ്പീയ
കനതനാക്കനനാരനാണയ്.  അതയ് ഒളനിച്ചുവചനിടയ് കേനാരണ്യമനില.  RICK (Road Infrastructure
Company  Kerala  Limited)-ടന  എയ.ഡനി.  ശസ്പീമതനി  ടപണമ്മടയകപ്പെനാലള്ള
ഉകദണ്യനാഗസടരടകേനാണയ്  പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.  നനിറയണയ.  അവര്  അഴനിമതനിയനിലനാത്ത,
സതണ്യസന്ധയനായ  ഒരു  ഉകദണ്യനാഗസയനാണയ്.  കനരനിടയ്  കബനാധണ്യടപ്പെടതുടകേനാണനാണയ്
ഞനാന്  ഇതയ്  പറയന്നതയ്.  സതണ്യസന്ധമനായനി  കേനാരണ്യങള്  ടചയ്യുന്ന  ഉകദണ്യനാഗസടര
അവനിടട  കപനാസ്റ്റേയ്  ടചയ്തയ്  ഇക്കൗ  ടഷഡഷ്യൂടളനാന്നയ്  പുതുക്കണയ.  ഒരു  ലക്ഷയ  രൂപ
എയ.എല്.എ.  ഫണയ് ടകേനാടുത്തനാല്  33  മസ്പീറര് കറനാഡനാണയ് കകേനാണ്ക്രെസ്പീറയ് ടചയ്യുന്നതയ്.
ഒരു ലക്ഷയ രൂപ തന്നയ് എടന്ന അനുവദനിചനാല് 100 മസ്പീറര് കറനാഡയ് കകേനാണ്ക്രെസ്പീറയ് ടചയ്തു
തരനായ.  ഒരു കപസയയ എടന കേയ്യനില്നനിന്നയ് കപനാവകേയനില.  100 മസ്പീറര് ടചയ്യനാന്
പറ്റുയ. പടക്ഷ ടഷഡഷ്യൂള് ഉണനാക്കനിയതയ് 33 മസ്പീററനാണയ്. ഇതയ് ശേരനിയനാകണനാ; ടഷഡഷ്യൂള്
പുതുക്കനി  ഇക്കൗ  ടകേനാള്ള  അവസനാനനിപ്പെനിച്ചുടകേനാണയ്  ഇകപ്പെനാഴടത്ത  റനിയനാലനിറനിയടട
അടനിസനാനത്തനില്  തസ്പീരുമനാനമുണനാക്കനാന്  അങയ്  ശമനിക്കണയ.  മുണക്കയയ  കബപ്പെനാസയ്
കറനാഡനിടന  പണനി  നടക്കുകേയനാണയ്.  ഒരുവനിധയ  മനാനണ്യമനായനി  പണനി  നടക്കുനണയ്.
അല്പ്പെയകൂടനി  സസ്പീഡനാക്കണയ.  കേനാഞനിരപ്പെള്ളനി  -  ഇക്കൗരനാറ്റുകപട  കറനാഡനിടന  പണനി
നടനടകേനാണനിരനിക്കുന.  ഇക്കൗരനാറ്റുകപട  -  വനാഗമണ്  കറനാഡനിനയ്  25  കകേനാടനി  രൂപ
ബഡ്ജറനിലണയ്.  മുണക്കയയ - കൂടനിക്കല് ഇളങനാടയ് - വനാഗമണ് എന്നസ്പീ കറനാഡുകേള്ക്കയ്
35  കകേനാടനി  രൂപ  ബഡ്ജറനിലണയ്.  ഇക്കൗ  കേനാരണ്യങളനില്  മനനി  പ്രകതണ്യകേ  ശദ്ധ
ടചലത്തണടമന്നയ് വനിനയപുരസരയ അഭണ്യര്തനിക്കുകേയനാണയ്.
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ഭക്ഷണ്യവകുപ്പെനിടനപ്പെറനി  ഒരു   കേനാരണ്യയകൂടനി  പറയനായ.  നമ്മുടട  സയസനാനത്തയ്  
3  കകേനാടനി  40  ലക്ഷയ ജനങളുണയ്. 1  കകേനാടനി  20  ലക്ഷയ കപര്ക്കയ്  2  രൂപയയ് അരനി
നല്കുകേയനാണയ്.  ടകേനാലയ ജനിലയനില് ഞനാന് അകനസഷനിചകപ്പെനാള് രണയ് കേനികലനായടട
സനാനത്തയ്  മൂന്നയ്  കേനികലനാഗനായ  അരനി  ടകേനാടുക്കുനണയ്.  ഒരു  കകേനാടനി  അമത്തനിനനാലയ്  ലക്ഷയ
കപര്ക്കയ്  സക്കൗജനണ്യമനായനി  അരനി  ടകേനാടുക്കുനണയ്.  25  ലക്ഷയ കപര്ക്കയ്  ഐ.എ.കവ.-യണയ്.
35  കേനികലനാഗനായ  ധനാനണ്യയ  ടകേനാടുക്കുനണയ്.  5  കേനികലനാഗനായ  ധനാനണ്യയ  129  ലക്ഷയ
കപര്ക്കയ് ടകേനാടുക്കുകേയനാണയ്. 65 ലക്ഷയ കുടുയബങള്ക്കയ് എടയ് രൂപ ടതനാണ്ണൂറയ് കപസ
വചയ്  ധനാനണ്യങള്  ടകേനാടുക്കുകേയനാണയ്.  അകപ്പെനാള്  കകേരളത്തനിടല  മുഴുവന്  കപര്ക്കുയ
സക്കൗജനണ്യമനായനി ടകേനാടുക്കുകേയനാണകലനാ.  കകേരളത്തനില് മൂനകകേനാടനി നനാല്പ്പെതയ് ലക്ഷയ
ജനങകളയള.  ആ  ജനത്തനിനയ്  മുഴുവന്  സക്കൗജനണ്യമനായനി  അരനിടകേനാടുക്കുകേയനാണയ്.
രണയ്  രൂപയയ്  അരനി,   എടയ്  കേനികലനായയ്  എടയ്  രൂപ  ടതനാണ്ണൂറയ്  കപസയയ്  അരനി.
ഇടതങടന സനാധനിക്കുന;  ഇതയ് ശേരനിയനാകണനാ?  ഞനാന് മനസനിലനാക്കനിയനിടകത്തനാളയ
രണ  രൂപയ്ക്കുള്ള  അരനി  നനിര്ത്തലനാക്കണയ  അടലങനില്  അതയ്  മുഴുവന്  കപര്ക്കുയ
സക്കൗജനണ്യമനായനി  ടകേനാടുക്കണയ.  എന്തനിനയ്  അതനിടന  കപരനില്  തര്ക്കമുണനാക്കുന.
കറഷന്കേടക്കനാര്  ഇടയ്ക്കുനനിന  ടകേനാണയ്  തട്ടുനകണനാ;  മുഴുവന്  ആളുകേളുയ  അരനി
വനാങ്ങുനകണനാ; അരനി വനാങനാത്തവരുടട കപരനിലയ കേണടക്കഴുതനി അരനി തടനിടയടുക്കുനകണനാ
എടന്നനാടക്ക  പരനികശേനാധനിക്കണയ.  കഹെനാള്ടസയനിലകേനാടര  ഒഴനിവനാക്കനിയതുകേനാരണയ
അത്രയയ  ടകേനാള്ള  കുറഞ.  നൂറയ്  കേനികലനായ്ക്കുപകേരയ  ടതനാണ്ണൂറയ്  കേനികലനാഗനാമനാണയ്
ടകേനാടുത്തുടകേനാണനിരുന്നതയ്.  ഇനനി  അതയ്  നൂറ  കേനികലനായയ  ടകേനാടുക്കനാമകലനാ.  കറഷന്
കേടക്കനാര്ക്കയ്  നണ്യനായമനായ  രസ്പീതനിയനില്  ലനാഭയ  ടകേനാടുക്കണയ.  അവരുടട
പണനിക്കൂലനിടയന്ന  നനിലയനില്  കറഷന്  കേടയയ്  പണയ  ടകേനാടുത്തുടകേനാണയ്  അരനി
വനിതരണത്തനില്  കമനാഡകററയ്  ചനാര്ജയ്  ഈടനാക്കനിടക്കനാണയ്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിചയ്
എലനാവകരയയ  പടനിണനിയനില്നനിന്നയ്  രക്ഷനിക്കണടമന്നയ്  അഭണ്യര്തനിച്ചു ടകേനാണയ്  ഞനാന്
നനിര്ത്തുന. നനനി, നമസനാരയ. ഞനാന് കവനാടയ് ടചയ്യനില. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    കജനായനി: സര്, ടപനാതുമരനാമത്തയ്, ഭക്ഷണ്യയ എന്നസ്പീ ധനനാഭണ്യര്തനകേടള
ഞനാന്  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയനാണയ്.  കകേരളത്തനിടല  ഒരു   സഹെകേരണ  സനാപനത്തനിടന
പരസണ്യമനാണയ്  എനനിക്കയ്  ഇകപ്പെനാള്  ഓര്മ്മ  വരുന്നതയ്.  'കകേരളയ  കേണനികേണണരുന്ന
നന' എന്നനാണയ് ആ കപ്രനാഡകനിടന പരസണ്യയ. കകേരളത്തനിടന പശ്ചനാത്തല വനികേസന
രയഗത്തയ് മലയനാളനികേള് മനസ്സുനനിറടയ കേണനികേണണരുന്ന ഒരു നനയടട മുഖമനാണയ്
ശസ്പീ.  ജനി.  സുധനാകേരടന മുഖയ.  എവനിടട കനനാക്കനിയനാലയ കറനാഡുപണനി,  പനാലയ പണനി,
ടകേടനിടയ പണനി.  മകനനാഹെരവയ ഉറപ്പുള്ളതുമനായ കറനാഡുകേള് നനാടനിനയ് ഐശേസരണ്യമനാണയ്.
കകേരളത്തനിടന  പശ്ചനാത്തല  സക്കൗകേരണ്യ  വനികേസന  പ്രക്രെനിയയനില്  ഒരു  സുപ്രധനാന
പങനാണയ് ടപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പെയ് വഹെനിക്കുന്നടതന്നയ് നമുക്കറനിയനായ.  സയസനാനടത്ത
കറനാഡുകേളുടടയയ  പനാലങളുടടയയ  നനിലവനിടല  അവസ  പരനികശേനാധനിചനാല്  നൂറനില്
നൂറനിടയനാന്നയ്  മനാര്ക്കയ്  ടപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പെനിനയ്  നല്കേനാന്  സനാധനിക്കുയ.  ടപനാതുമരനാമത്തയ്
വകുപ്പെനിടന മുദനാവനാകേണ്യയതടന്ന ശകദ്ധയമനാണയ്. 'പുതനിയ കേനാലയ പുതനിയ നനിര്മ്മനാണയ'
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എന്നനാണയ്  ആ  മുദനാവനാകേണ്യയ.  ഇവനിടട  ധനാരനാളയ  എയ.എല്.എ.-മനാര്  സയസനാരനിച്ചു.
ടപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പെനില് ആദണ്യമനായനി സമതസവയ തുലണ്യനസ്പീതനിയമുണനായനി എനള്ളതയ്
പരടക്ക അയഗസ്പീകേരനിക്കടപ്പെടുന്ന ഒരു സതണ്യമനാണയ്.  ഇതുവടര 1170 കകേനാടനിയടട  571
പനാന്  പ്രവൃത്തനികേള്ക്കയ്  ഭരണനാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കേഴനിഞ  മനനിസഭയടട
കേനാലടത്ത കേനാരണ്യങള് ഞനാന് പറയന്നനില. ബഹുമനാനണ്യരനായനിട്ടുള്ള എയ.എല്.എ.-മനാര്
ശദ്ധനിചനാല്  അറനിയനായ  കേയ്യൂക്കുള്ളവര്  കേനാരണ്യക്കനാരനായനിരുന.  140  നനിയമസഭനാ
മണ്ഡലങളനില്  40  മണ്ഡലങളനിലനായനി  ടപനാതുമരനാമത്തനിടന പ്രവര്ത്തനയ ഏറനിയ
പങ്കുയ ഒതുങനിയ സനാഹെചരണ്യമുണനായനിരുന്നനികല?  ഇവനിടട ചരനിത്രത്തനിലനാദണ്യമനായനി ഒരു
എയ.എല്.എ.-യയ്  ഒരു  കകേനാടനിയനിലധനികേയ  രൂപ  ടമയനിനനന്സയ്  വര്ക്കനിനയ്  ലഭനിച്ചു
എനള്ളതയ്  പ്രധനാനടപ്പെട  വസ്തുതയനാണയ്.  പുതനിയ  നനിര്മ്മനാണ  രസ്പീതനികേള്  ഈ
ഗവണ്ടമനയ്  അവലയബനിക്കുകേയയ ആധുനനികേ ജര്മ്മന് സനാകങതനികേ വനിദണ്യ  ഇവനിടട
ഉപകയനാഗടപ്പെടുത്തുകേയമനാണയ്.  കേഴനിഞ സര്ക്കനാരനിടന കേനാലടത്ത ടപനാതുമരനാമത്തയ്
വകുപ്പുമനനി ഇകപ്പെനാള് ഇവനിടടയനില.  കനരടത്ത അകദഹെയ ഇവനിടട  ഉണനായനിരുന.
ടകേ.എസയ്.ടനി.പനി.  എനപറയന്ന ടവള്ളനാനയടട സനിതനിടയന്തനാടണന്നയ് പരനികശേനാധനിക്കണയ.
500  കകേനാടനി  രൂപയടട  പ്രവര്ത്തനടമടുത്തനാല്  300  കകേനാടനി  രൂപയടട  കജനാലനി
ടചയ്യുകേയയ  200  കകേനാടനി  രൂപ  അടനിച്ചുമനാറ്റുകേയയ  ടചയ്ത  സനാഹെചരണ്യമുണനായനിരുന.
അഴനിമതനി  തടയനാന് ഒരു ടചറവനിരലനക്കനാന് കപനാലയ  ശസ്പീ.  വനി.  ടകേ.  ഇബനാഹെനിയ
കുഞനിനയ് കേഴനിഞനില എന്നതയ് വളടര പ്രധനാനടപ്പെട കേനാരണ്യമനാണയ്. ഈ സര്ക്കനാരനിടന
ശദ്ധയനില്ടപ്പെട എലനാ അഴനിമതനികക്കസ്സുകേള്ക്കുയ നടപടനിടയടുക്കനാന് സനാധനിച്ചു.  ഒരു
ചസ്പീഫയ്  എഞനിനസ്പീയറടക്കയ  നനിരവധനി  എഞനിനസ്പീയര്മനാരുടട  കപരനില്  നടപടനിടയടുക്കനാന്
കേഴനിഞ എനള്ളതയ് ഏറവയ പ്രധനാനടപ്പെട വസ്തുതയനാണയ്. ടപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പെനില്
അഴനിമതനി സര്വ്വവണ്യനാപനിയനായനി  വനിലസുകേയനായനിരുന.  മലപ്പുറയ-മകഞരനി കറനാഡയ് ഡനിവനിഷടന
കേസ്പീഴനില് വരുന്ന കമത്രക്കടവയ് പനാലത്തനിടന ഒരു വര്ക്കനിനയ്  രണപ്രനാവശേണ്യമനാണയ് ഒരു
ടക്ലെയനിമനിനുകവണനി  14  ലക്ഷയ  രൂപ  വസ്പീതയ  എഴുതനിടയടുത്തതയ്.  ഈ  ഗവണ്ടമനയ്
വന്നതനിനുകശേഷമനാണയ്  അതയ്  കേണപനിടനിചയ്  നടപടനിടയടുത്തതയ്.  കേഴനിഞ  ഗവണ്ടമനനിടന
കേനാലത്തയ്  നനിരവധനി  ഉകദണ്യനാഗസര്  അതയ്  പരനികശേനാധനിച്ചുകപനായനി.  ആരുയ  ഒരു
വരനിടയഴുതനാന് തയ്യനാറനായനില. കുറടപ്പെടുത്തുകേയല, യഥനാര്ത വസ്തുതയനാണയ്. കേഴനിഞ
ഗവണ്ടമനനിടന കേനാലടത്ത ഏതയ് പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി. വര്ടക്കടുത്തനാലയ ആ വര്ക്കുമനായനി
ബന്ധടപ്പെടയ്  ടതനാടടുത്തുതടന്ന  ഒരു  റനികവസ്ഡയ്  എസ്റ്റേനികമറയ്  (ആര്.ഇ)  വരുയ.
ആര്.ഇ.  ആണയ് ഏറവയ വലനിയ അഴനിമതനിയടട കകേന്ദ്രമനായനി മനാറനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഞനാന്
വര്ക്കല  മണ്ഡലത്തനില്നനിന്നനാണയ്  വരുന്നതയ്.  കേഴനിഞ  മൂനവര്ഷക്കനാലടത്ത  അവനിടടത്ത
പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.  വര്ക്കുകേളുടട  സനിതനി  ഞനാന്  പരനികശേനാധനിച്ചു.  90  ശേതമനാനയ  വര്ക്കനിനുയ
ആര്.ഇ.  എഴുതനിടയടുത്തനിരനിക്കുകേയനാണയ്. 20  ശേതമനാനയ മുതല്  30  ശേതമനാനയ വടര
റനികവസ്ഡയ്  എസ്റ്റേനികമടറടുത്തയ്  പണയ  വസ്പീതയവച്ചുടകേനാണകപനാകുന്ന  സനാഹെചരണ്യയ
കകേരളത്തനില്  നനിലവനിലണനായനിരുനടവന്ന  വസ്തുത  അപ്പുറത്തനിരനിക്കുന്ന  ആളുകേള്
മറക്കരുതയ്.  എസ്റ്റേനികമറയ്  തയ്യനാറനാക്കുന്ന  രസ്പീതനി  ഇവനിടട  ശസ്പീ.  പനി.  സനി.  കജനാര്ജയ്
പറഞ.  ഇലനാത്ത  പ്രവൃത്തനികേള്ക്കുകൂടനി  എസ്റ്റേനികമടറടുക്കുയ.  എന്നനിടയ്  ആ  തുകേ
വസ്പീതയവടചടുക്കുന്ന  സയവനിധനാനയ  കകേരളത്തനിലണനായനിരുന.  പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.  വകുപ്പെനില്
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ഏതനാണയ്  20-25  ശേതമനാനയ  എഞനിനസ്പീയര്മനാര്  അഴനിമതനിക്കനാരനാണയ്.  ഈ
അഴനിമതനിക്കനാരനായ  ഉകദണ്യനാഗസരുടട  കപരനില്  തനാങള്  നടപടനിടയടുക്കുനകണനാ;
ബഹുമനാനണ്യനനായ  മനനി  ശദ്ധനിചയ്  കേനാരണ്യങള്  കകേകേനാരണ്യയ  ടചയ്യുകമനാ?  ഇവനിടട
ശസ്പീ. ടകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമനാര് സൂചനിപ്പെനിചതുകപനാടല ഒരനാടളടയങനിലയ നടപടനിയടട
ഭനാഗമനായനി പനിരനിച്ചുവനിടനാന് തയ്യനാറനാകുകമനാ?  എങനില് മനാത്രകമ ഈ വകുപ്പെയ് കൂടുതല്
ശേക്തനിയനായനി  മുകന്നനാട്ടുടകേനാണകപനാകേനാന്  സനാധനിക്കുകേയള.  ധനാരനാളയ  ആളുകേള്
കജനാലനിയനിലനാടത പുറത്തുനനില്ക്കുകേയനാണയ്.  എഞനിനസ്പീയര്മനാരുടട എണയ  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കണയ.
വനിവനിധ  സലങളനില്  അതനിനനാവശേണ്യമനായനിട്ടുള്ള  ഏര്പ്പെനാടുകേള്  ടചയ്യനാന്  അങയ്
പ്രകതണ്യകേയ ശദ്ധനിക്കണയ.  അങയടട ശദ്ധയനില്ടപ്പെടനാനനായനി  മടറനാരു കേനാരണ്യയകൂടനി
പറയകേയനാണയ്. ടകേ.എസയ്.ടനി.പനി.യനില് കുടറ കേണ്സള്ടന്റുമനാരുണയ്. എത്ര കേനാശേനാണയ്
ഇവര്  ടകേനാണകപനാകുന്നതയ്;  എന്തയ്  അഴനിമതനിയനാണയ്  ഇവര്  നടത്തുന്നതയ്?  ആ
കേണ്സള്ടന്റുമനാടര  ഉകപക്ഷനിക്കണയ.  എന്നനിടയ്  പുതനിയ  സയവനിധനാനടത്തക്കുറനിചയ്
ആകലനാചനിക്കണയ.  അതനിനുകവണ  ശദ്ധ  അങയടട  ഭനാഗത്തുനനിനമുണനാകേണയ.
കറനാഡുപണനി  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിച്ചുകേഴനിഞനാല്  ഒരു  ടചറനിയ  കുഴനി  രൂപടപ്പെടനാല്  ആ
കുഴനിയനിലൂടട പത്തുയ ഇരുപതുയ നൂറയ വണനി ഓടനി ആ കുഴനി വലതനായനി വലതനായനി
വരുയ. നമ്മുടട ഉത്തരവനാദടപ്പെട എഞനിനസ്പീയര്മനാര്ക്കയ് കറനാ ഡയ് വസ്പീതയവചയ് നല്കേണയ.
അതനിടന  അടനിസനാനത്തനില്  അവര്ക്കയ്  ചുമതലയള്ള  കറനാഡനിടല  കുഴനി  കേണനാല്
24  മണനിക്കൂറനിനകേയ  ആ  കുഴനി  നനികേത്തുന്നതനിനുകവണ  സയവനിധനാനമുണനാക്കണയ.
പണയ്  ഇവനിടട  എന്.എയ.ആര്.  സയവനിധനാനമുണനായനിരുന.   പനിന്നസ്പീടയ്
ഇലനാതനായനികപ്പെനായനി.  ഇലനാത്ത  കുഴനി  അടയനാന്  കവണനി  എഞനിനസ്പീയര്മനാര്  കപസ
എഴുതനിടയടുക്കുന്ന  സനിതനിക്കയ്  മനാറയവരുയ.  അങയ്  ടകേനാണവന്ന  കസനാഷണ്യല്
ആഡനിറനിടന  ഭനാഗമനായനി  അതയ്  ടചയ്യനാന്  സനാധനിക്കുടമന്നനാണയ്  ഞനാന്
പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.  അങടയക്കുറനിചയ്  അപ്പുറത്തനിരനിക്കുന്നവര്കപനാലയ  നല
അഭനിപ്രനായമനാണയ്  പറയന്നതയ്.  അങടയക്കുറനിചയ്  ആരുയ  കമനാശേടപ്പെട  അഭനിപ്രനായയ
പറയന്നനില. കേണകേശനനിക്കനാര് നല്കുന്ന വനികേസന പ്രവര്ത്തനയ രണയ് കേയ്യുയ നസ്പീടനി
വനാങ്ങുന്നതനില്  ഒരു  കുഴപ്പെവമനിടലന്നയ്  കതനാനന.  കജണ്യനാതനിഷത്തനില്
കേണകേശനനിക്കനാരനില്നനിന്നയ്  വലതുയ  വനാങനിയനാല്  അവര്ക്കുയ  കേണകേശനനി
പനിടനിക്കുടമന്നനാണയ്  പഴമക്കനാര്  പറയന്നതയ്.  അങടനയനാടണങനില്
ശസ്പീ.  എല്കദനാസയ്  കുന്നപ്പെനിള്ളനിക്കയ്   ഈ ബഡ്ജറനില് മനാത്രയ പുല്ലുവഴനി കറനാഡനിനയ്  
20 കകേനാടനിയയ വലയ റനിയഗയ് കറനാഡനിനയ് 25 കകേനാടനി രൂപയയ ബഹുമനാനണ്യനനായ ധനകേനാരണ്യ
വകുപ്പുമനനി  കേനിഫ്ബനിയനില്  അനുവദനിച്ചു.  5  കകേനാടനി  രൂപ  ടപരുമനാവൂര്  ഹെയര്
ടസക്കണറനി സ്കൂളനിനയ് അനുവദനിച്ചു.  ഇകപ്പെനാള് ഇതനാ ബഹുമനാനണ്യനനായ പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.
വകുപ്പുമനനി  5  കകേനാടനി  രൂപ  കവടറയയ  ടസഷണ്യല്  കറനാഡനിനുകവണനി  അനുവദനിച്ചു.
അങടന കൂടനിയനാല് 60 കകേനാടനി രൂപ കേണകേശനനിക്കനാരുടട കേയ്യനില്നനിന്നയ് ഇരുകേയ്യുയ
നസ്പീടനി  സസസ്പീകേരനിച  ശസ്പീ.  എല്കദനാസയ്  പനി.  കുന്നപ്പെനിള്ളനില്  ഇങടന  പറയനാകമനാ?
അകദഹെത്തനിനയ്  ശുക്രെന്  അടനിചനിരനിക്കുകേയനാണയ്,  ബമര്  കലനാടറനി  അടനിചനിരനിക്കുകേയനാണയ്.
ബമറടനിചനിട്ടുയ  കേണകേശനനിടയന്നയ്  പറയന്നതയ്  ശേരനിയനാകണനാടയന്നയ്  ദയവനായനി
ആകലനാചനിക്കണയ.
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ബഹുമനാനടപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതനാവയ്  ഇകദഹെടത്ത  ഒന്നയ്  ഉപകദശേനിക്കണയ.
പ്രതനിപക്ഷ കനതനാവനിടന മണ്ഡലത്തനില് ആലപ്പെനാടയ് പഞനായത്തനിടനയയ ആറനാട്ടുപുഴ
പഞനായത്തനിടനയയ  ബന്ധനിപ്പെനിക്കുന്ന  146  കകേനാടനി  രൂപയടട  ഒരു  പനാലയ  പണനി
നടക്കുനണയ് എനള്ള കേനാരണ്യയ ശദ്ധനിക്കണയ.  ടപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പെനിടല മുന്കേനാല
തസ്പീടവടനിടക്കനാള്ളയയ  അഴനിമതനിയയ  അവസനാനനിചകപ്പെനാള്  കകേരളത്തനിടന  ഗനാഫയ്
ഉയര്ന.  ടസനര്  കഫനാര്  മസ്പീഡനിയ  സ്റ്റേഡസ്പീസനിടന  റനികപ്പെനാര്ടനുസരനിചയ്  ഇകപ്പെനാള്
ഏറവയ അഴനിമതനി കുറഞ സയസനാനമനായനി ഈ ടകേനാച്ചുകകേരളയ മനാറനിടയനള്ളതയ്
ശകദ്ധയമനായ കേനാരണ്യമനാണയ്. 

ഞനാന്  ഒരു  കേനാരണ്യയ  ശദ്ധയനില്ടപ്പെടുത്തുകേയനാണയ്.  ഇവനിടട  വനിവനാദങളുടട
വലനിയ മനാറനാല സൃഷനിക്കനാനനാണയ്  പ്രതനിപക്ഷയ ശമനിച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുന്നതയ്.    കമയയ്
മനാസയ  3-ാം തസ്പീയതനി കകേരള കേക്കൗമുദനി പത്രത്തനില് വന്ന ഒരു വനാര്ത്ത ഞനാന് ഈ
സഭയടട ശദ്ധയനില്ടപ്പെടുത്തുകേയനാണയ് -  വനിവനാദങള്ക്കനിടട വനിലടപ്പെട കേനാരണ്യങള്.
രണയ്  പ്രധനാനടപ്പെട  കേനാരണ്യമനാണയ്  കകേരള  കേക്കൗമുദനിയനിടല  ശസ്പീ.  വനി.  എസയ്.  രനാകജഷയ്
വരച്ചുകേനാട്ടുന്നതയ്.   ഒന്നയ്,  വനിദണ്യനാഭണ്യനാസ  വനായയമനായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  ഗവണ്ടമനനിടന
തസ്പീരുമനാനയ.  രണയ്, നമ്മുടട നനാടനിടല കലകബറനിയനനാര്ക്കുയ നഴയ് സറനി ടസ്പീചര്മനാര്ക്കുയ
ആയമനാര്ക്കുമുള്ള  ഓണകററനിയയ വര്ദ്ധനിപ്പെനിചതയ്.  കനഴറനി  ടസ്പീചര്മനാര്ക്കയ്  12000
രൂപയയ ആയമനാര്ക്കയ്  8000  രൂപയമനാണയ്  ഓണകററനിയത്തനില് വര്ദ്ധനവയ് വന്നതയ്.
കനരടത്ത ആയമനാര്ക്കയ് 1400 രൂപയയ നഴറനി ടസ്പീചര്മനാര്ക്കയ് 2050 രൂപയമനായനിരുന.
2050  രൂപയനില് നനിന്നയ്  12000  രൂപയനികലയയ് വര്ദ്ധനവയ്  വരുത്തനി.  പ്രധനാനടപ്പെട
കേനാരണ്യയ കകേരള കേക്കൗമുദനി ഇതനിനനിടയയ് തടന്ന സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുണയ്.  ഇന്നടല ശസ്പീ.  എയ.
വനിന്ടസനയ്  വളടര  കമനാശേടപ്പെട  ഒരു  പദപ്രകയനാഗയ  ഇവനിടട  നടത്തനി.   മനനിമനാര്
കേതകേടചയ് എകന്തനാ ടചയ്യുനടവന്നയ്;  ഞങള് പറഞനാല് ശേരനിയനാകേനികല എന്നനാണയ്
അകദഹെയ കചനാദനിചതയ്.  വളടര കമനാശേടപ്പെട ഒരു പദപ്രകയനാഗമനാണയ്.  മണനിയനാശേനാടന
കുറനിച്ചുതടന്ന നനിങള് പറകഞനാ.  പകക്ഷ ഇടതനാരു വനാക്കനാണയ്.  ഇവനിടട പ്രവൃത്തനിയടട ഒരു
കേനാലഘടമുണനായനിരുന.  വണ്യവസനായയ അകനസഷനിച്ചുവന്ന ഒരു സസ്പീ, ഈ നനാടയ് മുഴുവന്
ആര്ത്തലചയ്  നനിലവനിളനിചയ്  കേടനകപനായ  ഒരു  സനാഹെചരണ്യമുണനായനിരുന.   അതയ്
നനിങള് ഓര്ക്കുന്നനിലനായനിരനിക്കുയ.  അതനില് എലനാവരുയ ടപടുയ.  അവടര രനാത്രനിയനില്
ഉറങനാന് സമ്മതനിക്കനാടത ഓകരനാരുത്തരുയ ആയനിരക്കണക്കനിനയ്  കഫനാണ് ടചയ്തതനിടന കേഥ
വന.  പഴയ ഒരു പനാട്ടുണയ്,

ഇന്നടത്ത രനാത്രനി പുലരനാതനിരുടന്നങനില്;

പൂകങനാഴനി കൂവനാതനിരുടന്നങനില്; 

മറതലയടല  ആള്  ഇങടന  ധരനിചനിരുന.  ഇന്നടത്ത  രനാത്രനി  പുലരനാതനിരുടന്നങനില്
നസ്പീളത്തനില്  കഫനാണ്  കകേനാളുകേള്  ടചയ്യനാമനായനിരുന്ന  ഒരു  കേനാലഘടടത്തക്കുറനിചയ്  നനിങള്
മറന്നനിടനാണയ് ഇവനിടട ഒരു വനാക്കയ് പറഞതനിടന കപരനില് കേയറനിപ്പെനിടനിക്കുന്നതയ് എന്ന
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കേനാരണ്യയ  നനിങള്  ഓര്ക്കണയ.  ഇവനിടട  സസ്പീ  സുരക്ഷടയ  സയബന്ധനിചനാണകലനാ
ടനഞത്തടനിചയ്  നനിലവനിളനിക്കുന്നതയ്.  നനിങളുടട  പ്രനിയടപ്പെട  കനതനാവയ്,  ശസ്പീ.  രനാജയ് കമനാഹെന്
ഉണനിത്തനാന് ഇകപ്പെനാഴുയ കകേനാണ്ഗസനിടന വക്തനാവനായനി ചനാനലകേളനില് വരുനണകലനാ.
അകദഹെത്തനിടന  ഒരു  വനാക്കയ്  കസനാഷണ്യല്  മസ്പീഡനിയകേളനില്  ഇനയ  കവറലനായനി
നനില്ക്കുകേയകല?  എന്തനാണയ് അകദഹെയ പറഞതയ്.  'അള്ളനാ കേനി കേസയ,  അബൂ  കേനാ
ഹുക്കുയ, തുറക്കൂ സസ്പീകസ' എനപറഞനാല് ഒരു ഗുഹെയനിടല വനാതനില് തുറക്കുന്നതനിനു
കവണനി ഒരു സനിനനിമയനിടല  വനാചകേമനാണനിതയ്.   അകദഹെയ  അതനിടന മനാറ്റുകേയനാണയ്.
മനാറനിയനിടയ്  'തുറക്കൂ  സസ്പീകസ'  എനള്ളതനിനുപകേരയ  കവടറനാരനാളനിടന  കപരയ്  പറയകേയനാണയ്.
ഞനാന് മനാനണ്യത ടകേനാണയ് ഇവനിടട പറയന്നനില.  'ഏതനാണയ് ആ ഗുഹെ;  ഏതനാണയ് ആ
വനാതനില്'.  നനിങള്  തടന്ന  പരനികശേനാധനിക്കൂ.  നനിങള്  തുപ്പുന്നതയ്  നനിങളുടട  മുഖത്തനാണയ്
വസ്പീഴുന്നതയ് എനള്ള കതനാന്നല് നനിങള്ക്കുണനാകേണയ.

ഞനാന് ദസ്പീര്ഘനിപ്പെനിക്കുന്നനില, ഇവനിടട ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദസ്പീന്, സനി.പനി.ഐ.(എയ)-ടനയയ
ഇടതുപക്ഷടത്തയയ  കമനാശേമനാക്കനാന്  കവണനി  വലനാടത  ശമനിക്കുകേയനാണയ്.  ഇവനിടട
കകേനാണ്ഗസനിടന  ശേക്തനി  ക്ഷയനിച്ചുവരനികേയനാടണന്നയ്  നനിങള്  ഓര്ക്കണയ.  ശസ്പീ.
നകരന്ദ്രകമനാദനിയടട  ഫനാസനിസത്തനിടനതനിരനായനി  ഇന്തണ്യയനില്  ഒരു  ടചറനിയ  സയസനാരടമങനിലയ
ഉയരുന്നതയ് ഇടതുപക്ഷത്തനികനതനാടണന്ന കബനാദ്ധണ്യയ നനിങള്ക്കുണനാകേണയ.  പശ്ചനിമ
ബയഗനാളനിടനക്കുറനിചയ്  കേളനിയനാക്കുമകലനാ  നനിങള്,  പശ്ചനിമ  ബയഗനാളനില് കപനായനി  എടന്നനാടക്ക
പറയമകലനാ:  1977-നുകശേഷയ  നഷടപ്പെട  സയസനാനങള്  ഏടതങനിലയ  തനിരനിച്ചു
പനിടനിക്കനാന് കകേനാണ്ഗസനിനയ് സനാധനിചനിട്ടുകണനാ?  ഇല.  1977-ല് പശ്ചനിമ ബയഗനാളനില്
സനിദ്ധനാര്തയ്  ശേങര് കറ  കകേനാണ്ഗസനിടന  അവസനാനടത്ത  മുഖണ്യമനനിയനായനിരുന.  പനിടന്ന
ഞങള് വന.   ഞങള്ക്കുകശേഷയ വസ്പീണയ നനിങള് വന്നനിടലനള്ളതയ് ഓര്ക്കണയ.
1993-ല്  ത്രനിപുര  നനിങള്ക്കയ്  നഷടപ്പെട്ടു,  തനിരനിച്ചുകേനിടനികയനാ  എന്നയ്  നനിങള്  ഓര്ക്കണയ.
അപ്പുറത്തയ് തമനിഴ യ്നനാടയ്  നനിങള്ക്കയ് തനിരനിച്ചുകേനിടനികയനാ എന്നയ് ഓര്ക്കണയ.  1990-ല്
ബസ്പീഹെനാര്  നനിങള്ക്കയ്  നഷടപ്പെട്ടു,  തനിരനിചയ്  കകേനാണ്ഗസനിനയ്  കേനിടനികയനാ  എന്നയ്  ഓര്ക്കണയ.
1995-ല് ഗുജറനാത്തയ്  നനിങള്ക്കയ്  നഷടപ്പെട്ടു,  തനിരനിച്ചുകേനിടനികയനാ  എന്നയ്  നനിങള് ഓര്ക്കണയ.
നനിങളുടട ഗനാഫയ് തനാഴയ് നതനാഴയ് ന്നയ്  2014-ടല ടതരടഞടുപ്പെയ് കേഴനിഞകപ്പെനാള്  19.3
ശേതമനാനമനായനി കുറഞ.  നനിങള് ഏറവയ തനാടഴകപ്പെനാകുന്നതനില് വനിഷമമുള്ളവരനാണയ്
ഞങള്.  ഒരു മകതതര പനാര്ടനി എനള്ള നനിലയനില് വളടര ശേക്തമനായ നനിലപനാടയ്
സസസ്പീകേരനികക്കണവരനാണയ് നനിങള് എനള്ള കേനാഴ്ചപ്പെനാടയ് ഞങള്ക്കുണയ്. 

ഞനാന് ദസ്പീര്ഘനിപ്പെനിക്കുന്നനില, അഞയ് അപ്പെയ ടകേനാണയ് അയ്യനായനിരയ കപടര ഊടനിയ
കേഥ ശസ്പീ. മുരളനി ടപരുടനലനി പറഞ.  ഇവനിടട ഭക്ഷണ്യ വകുപ്പുമനനി ആവന്നടതലനായ
ടചയ്യുകേയനാണയ്.  1964-ല്  സയസനാനത്തനിനയ്  ലഭനിച  സ്റ്റേനാറഷ്യൂടറനി  സമ്പ്രദനായടത്ത
പനിഴുടതറനിഞ  ഒരു ഭരണമനാണയ്  ഇന്നയ്  കകേന്ദ്രത്തനിലള്ളതയ്.   അതനിനയ്  ഏടറക്കുടറ
കേനാരണ്യങള് ടചയ്തുടകേനാടുത്തതുയ നനിങളനാണയ് എനള്ള കേനാരണ്യയ മറക്കുന്നനില.  എങനിലയ
പരമനാവധനി ആളുകേള്ക്കയ് സഹെനായയ നല്കേനാന് കകേരളത്തനിടന ഭക്ഷണ്യ വകുപ്പുമനനിക്കയ്
സനാധനിക്കുനണയ് എനള്ളതുകൂടനി സൂചനിപ്പെനിച്ചുടകേനാണയ് ഒരനിക്കല്കൂടനി ഈ  ധനനാഭണ്യര്തനകേടള
പനിന്തുണച്ചുടകേനാണയ് ഞനാന് എടന വനാക്കുകേള് നനിര്ത്തുന.
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ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്  : സര്,  ഞനാന് ഈ ധനനാഭണ്യര്തനകേടള എതനിര്ക്കുകേയനാണയ്.
ഇവനിടട  ശസ്പീ.  വനി.  കജനായനി  പറഞ,  എകങനാട്ടു തനിരനിഞകനനാക്കനിയനാലയ  അവനിടട
പണനി  നടനടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാടണന്നയ്.  അതുതടന്നയനാണയ്  മണനിയനാശേനാനുയ  പറഞതയ് -
എകങനാടയ്  തനിരനിഞകനനാക്കനിയനാലയ  പണനികേളനാടണന്നയ്.  പകക്ഷ  എവനിടടയനാണയ്  പണനി
നടക്കുന്നടതന്നയ് ഞങള്ക്കനാര്ക്കുയ കേനാണനാന് കേഴനിഞനില.  അഞയ് അപ്പെയ ടകേനാണയ്
അയ്യനായനിരയ  കപടര  തൃപനിടപ്പെടുത്തനിയ  കയശു  ക്രെനിസ്തുവനിടനകപ്പെനാലയ  കേടത്തനിടവടനി
ടകേനാണയ് മൂന്നയ് അരനിക്കട തുടങനി മൂന കകേനാടനി ജനങള്ക്കയ് അധനികേയ അരനി ടകേനാടുത്തയ്
തൃപനിടപ്പെടുത്തനിയ മഹെനാനനായ ശസ്പീ.  പനി.  തനികലനാത്തമടന  ഭക്ഷണ്യ  വകുപ്പെനിടനക്കുറനിചയ്
എളനിയവനനായ  എനനിക്കയ്  ഒനയ  തടന്ന  പറയനാനനില.  എന്തനിനനാണയ്  ഈ  ഗവണ്ടമനനിനയ്
ഇത്രമനാത്രയ  ഉപകദശേനികേള്?  നമ്മുടട  മുഖണ്യമനനി  അതനിബു ദ്ധനിമനാനനാണയ്,  ഈ
ഉപകദശേനികേളുടടടയനാനയ ആവശേണ്യമനില. അകദഹെയ അതനിബുദ്ധനിമനാനലനായനിരുടന്നങനില്
സഖനാവയ്  വനി.  എസയ്.  അച്ചുതനാനനടന  മലമഴയനില്  മതരനിപ്പെനിക്കുമനായനിരുകന്നനാ;  അകദഹെയ
ബുദ്ധനിമനാനലനായനിരുടന്നങനില്  ഭരണപരനിഷ്കനാര  കേമ്മനിറനിയടട  ടചയര്മനാനനാക്കുമനായനിരുകന്നനാ;
അകദഹെയ ബുദ്ധനിമനാനലനായനിരുടന്നങനില് ടചയര്മനാന് സനാനയ ആറമനാസയ കവകേനിപ്പെനി
ക്കുമനായനിരുകന്നനാ;  അവസനാനയ  ടസക്രെകടറനിയറനിനകേത്തയ്  കേയറനാടത  അതനിനയ്  ചുറ്റുയ
വലയ  വയനിക്കുമനായനിരുകന്നനാ;  നമ്മുടട  മുഖണ്യമനനി  ബുദ്ധനിമനാനനായതുടകേനാണനാണയ്  ആറമനാസയ
ശേമളയ ടകേനാടുക്കനാടത അകദഹെത്തനിടനടക്കനാണയ് കജനാലനി ടചയ്യനിപ്പെനിചതയ്.  അവസനാനയ കകേരള
ഹെക്കൗസനിലയ ഗസ്റ്റേയ് ഹെക്കൗസനിലടമനാടക്ക ടചല്ലുകമനാള് മുറനി ടകേനാടുക്കനാടത വടയ കേറക്കുന്ന
സനിതനിയനാണയ് ശസ്പീ.  വനി.  എസയ്.  അച്ചുതനാനനനയ് ഇകപ്പെനാഴുള്ളതയ്.  നമ്മുടട മുഖണ്യമനനി
അതസ്പീവതനശേനാലനിയനാണയ്,  ബുദ്ധനിമനാനനായ ശസ്പീ. വനി. എസയ്. അച്ചുതനാനനടനകപ്പെനാലയ
കേടത്തനിടവട്ടുന്ന  തനശേനാലനി.  ഈ  ഉപകദശേകേരുടട  ഉപകദശേമനാണയ്  സുപ്രസ്പീയ  കകേനാടതനിയനില്
കപനായനി  'കലല അല്ലൂ,  കലല അല്ലൂ'  എന്നയ്  പറകയണനിവന്നതയ്.  ഇനനിയയ  ഇവരുടട ഉപകദശേയ
കകേടയ്  മുകന്നനാട്ടുകപനായനാല് അധനികേയ  തനാമസനിയനാടത കകേരളത്തനിടല മൂനകകേനാടനി  ജനങകളനാടയ്
'കലല അല്ലൂ,  കലല അല്ലൂ'  എന്നയ്  പറകയണ സനിതനി ഈ ഗവണ്ടമനനിനുണനാകുയ.
എനനിക്കയ്  ഒരു സയശേയയ,  ഈ ഉപകദശേകേടര  ഉപകദശേനിക്കുന്നതയ്  ശസ്പീ.  വനി.  എസയ്.
അച്ചുതനാനനനനാകണനാ എന്നയ് പരനികശേനാധനികക്കണ സമയമനായനിരനിക്കുന.  കേനാരണയ ഈ
ഒരു  വര്ഷക്കനാലടത്ത  ഗവണ്ടമനനിടന  കേണകേശനനി  പരനികശേനാധനിക്കുകമനാള്
ശസ്പീ. വനി.  എസയ്.  അച്ചുതനാനനനനായനിരനിക്കുയ മനിക്കവനാറയ ഈ എടയ് ഉപകദശേകേര്ക്കുയ ഉപകദശേയ
ടകേനാടുക്കുന്നതയ്.  കപരുടകേനാണയ്  ഈ  വകുപ്പെയ്  ടടകേകേനാരണ്യയ  ടചയ്യനാന്  സര്വഥനാ  ഉത്തമനനാണയ്
ശസ്പീ.  പനി.  തനികലനാത്തമന്.   തനിലയ  എന്നനാല് എള്ളനാടണന്നയ്  അകങയറനിയനാമകലനാ.
'തനിലപുഷ്പമുഖനി'-സുനരനിയനായ  ടപണങടള  പഴയകേനാല  കേവനികേള്  വനികശേഷനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്
അങടനയനാണയ്. എള്ളനില്  നനിന്നനാണയ്  നടലണടയടുക്കുന്നതയ്. ഒരു കുഞനിടന ജനനയ മുതല്
മരണയവടര  എള്ളനിടന  ആവശേണ്യമുണയ്.  കകേരളത്തനിടല  പബനികേയ്  ഡനിസനിബഷ്യൂഷന് സനിസ്റ്റേയ
ഇന്തണ്യ മുഴുവന് കകേള്വനികകേടതനാണയ്.  ഇന്തണ്യയനിടല മറയ് നനിയമസഭകേളനില് നനിടന്നലനായ
കകേരളത്തനികലയയ്  വരുന്നതയ്  ഈ  പബനികേയ്  ഡനിസനിബഷ്യൂഷന്  സനിസ്റ്റേയ  പഠനിക്കനാന്
കവണനിയനാണയ്.  ഇകപ്പെനാഴടത്ത  പനി.ഡനി.എസയ്.  സയവനിധനാനയ  മരണനാസന്നമനാണയ്.  അതനിനയ്
തനിലകഹെനാമയ അര്പ്പെനിക്കുകേയനാണയ് ബഹുമനാനടപ്പെട മനനി ടചയ്യുന്നതയ്.   പനി.ഡനി.എസയ്.
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സനിസ്റ്റേത്തനിടന  ഉദകേക്രെനിയയടട  കേനാര്മ്മനികേനനായനിടനാണയ്  ഈ  മനനി  ഇകപ്പെനാള്
അവതരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഈ  ഗവണ്ടമനയ്  അധനികേനാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശേഷയ
ഒരനാള്ക്കുകപനാലയ  കറഷന്  കേനാര്ഡയ്  ടകേനാടുക്കനാന്  കേഴനിഞനിടനില  ശസ്പീ.  ടനി.  പനി.
ടസന്കുമനാര് കകേസനില് സയസനാനടത്ത മൂന്നയ് കകേനാടനി ജനങള്ക്കുയ  കുനനിഞ നനിന്നയ്
സുപ്രസ്പീയകകേനാടതനിയനില് മനാപ്പെയ് അകപക്ഷനികക്കണനിവന. ഒരു ജനതയടട ആത്മനാവനിഷ്കനാരയ എന്നയ്
കകേരളനി  ചനാനലനിടന  തലവനാചകേത്തനിലണയ്.  ചസ്പീഫയ്  ടസക്രെടറനി  സര്ക്കനാരനിടനയയ
സര്ക്കനാര്  മൂന്നയ്  കകേനാടനി  ജനങടളയമനാണയ്  പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ്.  ഈ  കകേസയ്
നടത്തനിയ അഡസകക്കറയ് ലൂത്രയയ് ഒനയ നഷടപ്പെടനില, മനാനയ നഷടപ്പെടനില.  എനനിക്കുയ
നനിങള്ക്കുയ  കകേരളത്തനിടല  മൂന്നയ്  കകേനാടനിയനിലധനികേയ  ജനങള്ക്കുമനാണയ്  ഇവനിടട
നഷയ  വന്നനിരനിക്കുന്നടതന്നനാണയ്  പറയന്നതയ്.  ഇവനിടട  എല്.ഡനി.എഫയ്.  വന്നനാല്
എലനായ ശേരനിയനാകുടമന്നയ്  പറഞ.  മനനിമനാരുടടയയ  സസ്പീക്കറടടയയ ടഡപഷ്യൂടനി  സസ്പീക്കറടടയയ
കേനാരണ്യമറനിയനില. പടക്ഷ, ഞനാന് പല എയ.എല്.എ.-മനാകരനാടുയ കചനാദനിടചങനിലയ ഒനയ
ശേരനിയനായനില എന്നയ് അവര് പറയയ.  ആടകേ ശേരനിയനായതയ്  എടന അടുത്തനിരനിക്കുന്ന
ശസ്പീ.  ടകേ.  എസയ്.  ശേബരസ്പീനനാഥടന  കേലണ്യനാണമനാണയ്.  കേഴനിഞ  യ.ഡനി.എഫയ്.
ഗവണ്ടമനനിടന കേനാലത്തയ് ശസ്പീ. ടകേ. എസയ്. ശേബരസ്പീനനാഥടന അമ്മ ശസ്പീമതനി സുകലഖ ടസ്പീചര്
കേലണ്യനാണയ  പലതുയ  ആകലനാചനിടചങനിലയ  ഒനയ  നടന്നനില.  ഒരു  കബനാക്കര്  വന്നയ്
പറഞ,  ടസ്പീചകറ  കപടനിക്കണ എല്.ഡനി.എഫയ്.  വന്നനാല് എലനായ  ശേരനിയനാകുടമന്നയ്.
ഏതനായനാലയ  എല്.ഡനി.എഫയ്.  വന്നകതനാടട  അകദഹെത്തനിടന  കേലണ്യനാണക്കനാരണ്യയ
നടന.  പടക്ഷ,  ശസ്പീ.  കകേനാവൂര് കുഞകമനാടന സനിതനി  ഇകപ്പെനാഴുയ  പഴയതുകപനാടല
തുടരുകേയനാണയ്.  അകദഹെയ  കേലണ്യനാണയ  കേഴനിക്കനാന്കവണനി  രണയ്  മുന്നണനി  മനാറനി  കനനാക്കനി.
പടക്ഷ നടന്നനില. അടുത്തകേനാലത്തയ്  ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതനാമസയ് ഒരു കേലണ്യനാണനാകലനാചന
കേനാരണ്യയ എകന്നനാടയ് പറഞകപ്പെനാള് ഞനാന് ശസ്പീ. കകേനാവൂര് കുഞകമനാടന വസ്പീടനില് വനിളനിചയ്
സയസനാരനിച്ചു.  ടപണകേനാണല്  ചടങയ്  ഇലനാടയങനില്  ഈ  കേലണ്യനാണയ  നടക്കുടമന്നയ്
അകദഹെത്തനിടന  അമ്മ  പറഞ.  എന്തനാണയ്  കേനാരണ്യടമന്നയ്  ഞനാന്  അമ്മകയനാടയ്
കചനാദനിചകപ്പെനാള്,  കുഞകമനാന് ഏതയ് ടപണനിടന കേണനാലയ മൂന്നയ് മനാസത്തനിനുളളനില്
ആ ടപണനിടന കേലണ്യനാണയ നടക്കുടമന്നനാണയ് പറഞതയ്. അതുടകേനാണയ് കുഞകമനാടന
കേലണ്യനാണയ ടപണകേനാണല് ചടങയ് നടത്തനാടത ടചയ്യനാന് പറ്റുകമനാടയന്നയ് കചനാദനിച്ചു.
എന്തനായനാലയ  കഡനാ.  ടനി.  എയ.  കതനാമസയ്  ഐസകേനിടന  കേനിഫ്ബനി പദ്ധതനികപനാടല
കകേനാവൂര്  കുഞകമനാടന  കേലണ്യനാണവയ  നസ്പീണകപനാവകേയനാണയ്.  കേനിഫ്ബനി  എന്നനാകുനകവനാ
അന്നകത്തനാടുകൂടനി കകേനാവൂറനിടന കേലണ്യനാണവയ നടക്കുടമന്നയ് പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുകേയനാണയ്. 

സനി.പനി.ഐ.(എയ)  സയസനാന  ടസക്രെടറനി  ശസ്പീ.  കകേനാടനികയരനി  ബനാലകൃഷ്ണന്
പറയന്നതയ്  കകേരളത്തനില് ഗുണകേള് കതര്വനാഴ്ച  നടത്തനിടയന്നനാണയ്.   മഹെനാരനാജനാസയ്
കകേനാകളജനില്  എസയ്.എഫയ്.ഐ.യടട  ഗുണകേളനില്നനിന്നയ്  പനിടനിടചടുത്ത  മനാരകേനായധങള്
വനാര്ക്കപ്പെണനിക്കുള്ള  ടൂള്സനാടണന്നനാണയ്  മുഖണ്യമനനി  പറഞതയ്.  മഹെനാത്മനാഗനാന്ധനി
യൂണനികവഴനിറനി  വനാര്ക്കപ്പെണനിയടട  കകേനാഴയ്  തുടങനികയനാ  എന്നയ്  എനനിക്കറനിയനില.
വനിദണ്യനാഭണ്യനാസ  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിടടയനില,  അകദഹെകത്തനാടയ്  കചനാദനിക്കണയ.  വനാര്ക്കപ്പെണനിക്കയ്
കകേനാഴയ് തുടങനിയ ഒരു ഗവണ്ടമനനായനി ഈ ഗവണ്ടമനയ് മനാറനിയനിരനിക്കുകേയനാണയ്.



ധനകേനാരണ്യയ 471

എനനിക്കയ്  ഏറവയ  ഇഷമുള്ള  മനനിയനാണയ്  ശസ്പീ.  ജനി.  സുധനാകേരന്.  അകദഹെത്തനിടന
കേനാരണ്യത്തനില്  എലനാത്തനിനുയ  സുധനാകേരന്  ടച്ചുണയ്.  അകദഹെയ  ഏതയ്  നനിലപനാടയ്  എടുത്തനാലയ
നനിഷ്പക്ഷമനാണയ്,  അഴനിമതനിവനിരുദ്ധനനാടണന്നയ്  ജനങള്ക്കറനിയനായ.  അഴനിമതനിയടട
കേനാരണ്യത്തനില്  ഇത്രയയ  ശേക്തമനായ  നനിലപനാടയ്  എടുക്കുന്ന  ഏതയ്  മനനിയനാണുള്ളതയ്?
കകേരളയ  എന്നയ്  കകേടനാല്  അഭനിമനാനനി ആടണന്നയ് പറയന്നതുകപനാടല,  അഴനിമതനിടക്കതനിടര
ശേക്തമനായ നനിലപനാടയ് എടുത്തുടകേനാണയ് അകദഹെയ മുകന്നനാട്ടുകപനാകുകേയനാണയ്.  അകദഹെയ
എവനിടട ടചന്നനാലയ അകദഹെത്തനികനതനായ ഒരു ടറകക്കനാര്ഡയ് സനാപനിക്കുയ. ഇകപ്പെനാള്
അഴനിമതനിടക്കതനിടര ഒരു ഉകദണ്യനാഗസടന സടസന്ഡയ് ടചയ്തു.  ടസക്രെകടറനിയറനിനുളളനില് വചയ്
കകേക്കൂലനി  വനാങനിയ  ഒരു  ഇ.ഇ.-ടയ  സടസന്ഡയ്  ടചയ്തു.  സുധനാകേരന്  സനാര്  പറയന്നതയ്,
അഴനിമതനിക്കനാരനായ എലനാ ഉകദണ്യനാഗസടരയയ പനാഠയ പഠനിപ്പെനിക്കുടമന്നനാണയ്.  അഴനിമതനിക്കനാരനായ
ഉകദണ്യനാഗസര്  പറയന്നതയ്  മനനി  സുധനാകേരടന ഒരു പനാഠയ  പഠനിപ്പെനിക്കുടമന്നനാണയ്.
അങടന ഉകദണ്യനാഗസരുയ കേരനാറകേനാരുയ തമ്മനില്,  എലനാ ഉകദണ്യനാഗസടരയയ ഞനാന്
പറയന്നനില,  ടചറനിയ ശേതമനാനയ ഉകദണ്യനാഗസരനില് ഇകപ്പെനാഴുയ  അഴനിമതനിക്കനാരുണയ്.
അവര് മനദുഃപൂര്വ്വയ പ്രവൃത്തനികേള് കവകേനിപ്പെനിക്കനാനുള്ള ശമയ നടത്തുനടണനള്ളതയ്
ബഹുമനാനടപ്പെട മനനിയടട ശദ്ധയനില്ടപ്പെടുത്തുകേയനാണയ്.

അകദഹെയ  ടകേനാലയ  എസയ്.എന്.  കകേനാകളജനില്നനിന്നയ്  ബനി.എ.  ഇയഗ്ലസ്പീഷയ്  ലനിറകറചറനില്
ഒന്നനായ  റനാങയ്  മനാത്രമല,  ഏറവയ  ഉയര്ന്ന  മനാര്ക്കുയ  കനടനിയ  ആളനാണയ്.  ആ
ടറകക്കനാര്ഡയ് തകേര്ക്കനാന് ഇതുവടര ആര്ക്കുയ കേഴനിഞനിടനില എനള്ളതനാണയ് എടന
ഓര്മ്മ.  അകദഹെയ  എവനിടട  ടചന്നനാലയ  ഒരു ടറകക്കനാര്ഡയ്  സനാപനിക്കുയ.  കേഴനിഞ
നനിയമസഭനാ  ടതരടഞടുപ്പെനില്  അകദഹെയ  മടറനാരു  ടറകക്കനാര്ഡയ്  കൂടനി  സനാപനിച്ചു,
ഭൂരനിപക്ഷത്തനിടന കേനാരണ്യത്തനിലല.  93  വയസ്സുള്ള സഖനാവയ്  ശസ്പീ.  വനി.  എസയ്.  അച്ചുതനാനനന്
കപനാളനിയഗയ്  ബൂത്തനില് കവനാടയ് ടചയ്യനാനനായനി വന്നകപ്പെനാള് കവനാടയ് ടചയ്യുനകണനാടയന്നയ്
അറനിയനാനനായനി  അവനിടട  കപനായനി  എത്തനികനനാക്കനി  മടറനാരു  ടറകക്കനാര്ഡയ്  കൂടനി
സനാപനിചനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ഇനനി  ആര്ക്കുയ കനനാക്കനാടമനള്ള പുതനിയ ഒരു നനിയമയ
ഇലക്ഷന് കേമ്മസ്പീഷന് ടകേനാണവന്നനാല് മനാത്രകമ സുധനാകേരന് സനാറനിടന ടറകക്കനാര്ഡയ്
തകേര്ക്കനാന്  കേഴനിയൂ.  അതുടകേനാണയ്  എലനാ  കേനാരണ്യത്തനിലയ  സുധനാകേരന്  ടകചനാടുകൂടനി
കപനാകുന്ന ഈ മനനിക്കയ്  പൂര്ണ പനിന്തുണയനാണയ്.  അഴനിമതനിക്കനാടര  ഇലനാതനാക്കുന്ന
കേനാരണ്യത്തനില് ഞങള് എയ.എല്.എ.-മനാരുടട പൂര്ണ പനിന്തുണ അകദഹെത്തനിനയ് ടകേനാടുക്കുന.
പനി.ഡബഷ്യൂ.ഡനി.  വകുപ്പെനില് കുകറ കേനാരണ്യങള് ടചയ്യനാന് അകങയയ് മനസ്സുണയ്. പടക്ഷ,
അങയ് സൂക്ഷനികചനാള,  ഉകദണ്യനാഗസര് അങയടട പുറകേനില് നനിനടകേനാണയ് ചതനിക്കുയ.
ഈ കേനിട്ടുന്ന എ.എസയ്.  വര്ക്കുകേളുയ മറ്റുയ  നടത്തനിടക്കനാണയ്  കപനാകേനാന് ഞങള്ക്കയ്
ആഗഹെമുണയ്,  ഞങടളലനായ കഫനാകളനാ അപയ് ടചയ്യുന്ന ആളുകേളനാണയ്.  അതുടകേനാണയ്
അക്കനാരണ്യയ കൂടനി ശദ്ധനിക്കണടമന്നയ് മനാത്രയ പറഞടകേനാണയ് ഞനാന് ഈ ധനനാഭണ്യര്തനകേടള
എതനിര്ക്കുന.
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ശസ്പീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലനാല്: സര്, ഞനാന് ഈ ധനനാഭണ്യര്തനകേടള അനുകൂലനിക്കുകേയനാണയ്.
ഇടതുപക്ഷ ജനനാധനിപതണ്യമുന്നണനി ഗവണ്ടമനനിടന ധനനാഭണ്യര്തനകേടള എതനിര്ത്തു
ടകേനാണയ്  ബഹുമനാനണ്യരനായ  പ്രതനിപക്ഷനായഗങള്  സയസനാരനിക്കുകമനാള്  എനനിക്കയ്  അവകരനാടയ്
പറയനാനുള്ളതയ്,  ഇടതുപക്ഷ ജനനാധനിപതണ്യ മുന്നണനി ഗവണ്ടമനയ് ഇവനിടട നടത്തുന്ന
നടപടനികേളനിലൂടട,  ജനപക്ഷ  വനികേസന  സമസ്പീപനങളനിലൂടട  രനാജണ്യത്തയ്  ഇടതുപക്ഷ
മനാതൃകേ കേനാടനിടക്കനാടുക്കുകേയനാടണന്നനാണയ്. അതുകേനാണനാടത പരസരയ അധനികക്ഷപനിചയ്
വര്ത്തമനാനയ  പറഞനിടയ്  കേനാരണ്യമനില.  നമ്മള്  ജസ്പീവനിക്കുന്ന  രനാജണ്യത്തനിടന  ടപനാതുസനിതനി
മനസനിലനാക്കണയ.  ഞനാന്  അതനിടന  വനിശേദനായശേങളനികലയയ്  കപനാവകേയല.  ഇന്നയ്
യ.എന്.ഒ. നടത്തനിയ കേണടക്കടുപ്പെനില് മനുഷണ്യജസ്പീവനിത വനികേസന കശേഷനിയനില് 135- ാാമതയ്
രനാജണ്യമനായനി ഇന്തണ്യ നനില്ക്കുകേയനാണയ്.  അതനില്  വസ്പീടനിലനാത്തവര്,  കേറണനിലനാത്തവര്,
ചനികേനിത കേനിടനാത്തവര്,  കുടനിടവള്ളമനിലനാത്തവര്,  അത്തനാഴപ്പെടനിണനിക്കനാര്,  നനിരക്ഷരര്
തുടങനിയവരുടട കേനാരണ്യങടളലനായ വനിശേദമനായനി  പറയനണയ്.  എങടനയനാണയ് ഈ
വണ്യവസയണനായതയ്?   ബഹുഭൂരനിപക്ഷടത്ത  മറനടകേനാണയ്  ടചറ  നഷ്യൂനപക്ഷടത്ത
സഹെനായനിക്കുന്ന സനാമത്തനികേ നയസമസ്പീപനങള്,  നമ്മുടട രനാജണ്യടത്ത ജനനാധനിപതണ്യടത്തയയ
അഖണ്ഡതടയയയ  മകതതരതസടത്തയയ  പരമനാധനികേനാരടത്തയയ  പക്കൗരസസനാതനണ്യടത്തയയ
എലനായ  ടവല്ലുവനിളനിക്കുന്ന  തരത്തനികലയയ്  മനാറനിടക്കനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ഒരു  ജനനാധനിപതണ്യ
ഗവണ്ടമനയ്  ജനപക്ഷ  വനികേസന  കേനാഴ്ചപ്പെനാകടനാടുകൂടനി  എങടനയനാണയ്  പ്രവര്ത്തനികക്കണതയ്;
ബഹുഭൂരനിപക്ഷയ ജനങള്ക്കുയ ഞങളുകടതനാണയ് ഈ ഗവണ്ടമനയ് എന്നയ് കതനാനന്ന
തരത്തനിലള്ള പ്രവര്ത്തനങള് എങടനയനാണയ് സസസ്പീകേരനികക്കണതയ്; വനികേസന നയയ
എങടനയനാണയ്  രൂപസ്പീകേരനികക്കണതയ്  എനള്ളതനിടനടയനാടക്ക  ടതളനിവനാണയ്  ഇടതുപക്ഷ
ബദല്.  ഈ രനാജണ്യടത്ത രക്ഷനിക്കനാന് കവണനി നടപ്പെനാക്കുന്ന  ഇടതുപക്ഷ ബദലനിടന
ഭനാഗമനായനിടനാണയ് ഈ ഗവണ്ടമനയ് നടപ്പെനിലനാക്കനിടക്കനാണനിരനിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങടളനള്ളതയ്
നമ്മടളലനാവരുയ  അയഗസ്പീകേരനികക്കണതനാണയ്.  അങടനയള്ള  ധനവനിനനികയനാഗ
സമ്പ്രദനായടത്തക്കുറനിചനാണയ്  നനായ  ഇവനിടട  സയസനാരനിക്കുന്നതയ്.  ഇടതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതണ്യ
മുന്നണനി  ഗവണ്ടമനയ്  ആകരനാഗണ്യയ,  വനിദണ്യനാഭണ്യനാസയ,  പ്രകൃതനി  സയരക്ഷണയ,  അടനിസനാന
സക്കൗകേരണ്യ വനികേസനയ തുടങനിയ കമഖലകേളുമനായനി ബന്ധടപ്പെടയ് സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ള സമസ്പീപനങള്
കനനാക്കനിക്കനാണണയ. കകേരളത്തനിടല പനാവടപ്പെട മനുഷണ്യടന ജസ്പീവനിതയ സയരക്ഷനിക്കനാന്
കവണനി  നസ്പീതനിപൂര്വ്വമനായ  സനാമത്തനികേ  വനിതരണമനാണയ്  അത്തരയ  വനിഷയങളനിടലലനായ
സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്.

ഭക്ഷണ്യയ,  ടപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പുകേളുമനായനി ബന്ധടപ്പെട ധനനാഭണ്യര്തനകേളനാണയ്
ഇന്നയ് ഇവനിടട അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ടപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പുമനായനി ബന്ധടപ്പെടയ്
കൂടുതലനാടയനാനയ  ഞനാന്  പറയന്നനില.  അതയ്  ഇവനിടട  എലനാവരുയ  സൂചനിപ്പെനിച്ചു.   ഏറവയ
കൂടുതല് ചര്ച ടചയ്യടപ്പെട വകുപ്പെയ് ടപനാതുമരനാമത്തനാണയ്.  ടപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പെനിടല
അഴനിമതനി  അവസനാനനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ്  എടുത്തനിട്ടുള്ള  സമസ്പീപനങള്,  അഴനിമതനി  വനിമുക്തമനായനി
വകുപ്പെനിടന  ടകേനാണകപനാകുന്നതനിനയ്  മനനി  എടുക്കുന്ന  ഇചനാശേക്തനി  കകേരളയ  മുഴുവന്
അയഗസ്പീകേരനിക്കുന്നതനാണയ്.  ടപനാതുമരനാമത്തയ്  പ്രവൃത്തനികേള്,  1267  കേനി.മസ്പീ  മലകയനാര
കഹെകവ  652  കേനി.മസ്പീ  തസ്പീരകദശേ  കഹെകവ  തുടങനിയ  പുത്തന്  പദ്ധതനികേള്.
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പനി.ഡബഷ്യൂ.ഡനി.  വനിജനിലന്സയ്  കേനാരണ്യക്ഷമമനായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  രനാജണ്യത്തനിനനാടകേ
മനാതൃകേയനായനിട്ടുള്ള കസനാഷണ്യല്  ഓഡനിറയ്  ടകേനാണവന.  അതയ്  രനാജണ്യത്തയ്  ആദണ്യമനാടണന്നനാണയ്
ഞനാന് വനിശേസസനിക്കുന്നതയ്. ഡനികസന് കേസനാളനിറനി ശേനാക്തസ്പീകേരണയ. ജനിലനാതലത്തനികലയയ്
ഇത്തരയ ഏജന്സനികേടള ക്രെമസ്പീകേരനിക്കുന്നതനില് അങയ് ശദ്ധനിക്കണടമന്നനാണയ് പറയനാനുള്ളതയ്.
പലകപ്പെനാഴുയ  ഡനികസന്  കേസനാളനിറനി,  ആര്ക്കനിടടക്ചര്  വനിയഗയ്  തുടങനിയവടയനാടക്ക
ഫലപ്രദമനായനി  പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ്  ജനിലനാടനിസനാനത്തനില്  സയവനിധനാനയ  ഒരുക്കുന്നതയ്
നലതനായനിരനിക്കുയ.  പലകപ്പെനാഴുയ  എ.ഇ.-മനാര്  തടന്ന  ഡനികസന്  ടചയ്തയ്  അവസനാനയ  കുറയ
പറയനാന്കവണനി ഇവടരനാടക്ക വരുന്ന കശേലനി നമ്മുടട നനാടനില് നനിലനനില്ക്കുന്നതയ്
മനാറനിടയടുക്കനാന്  ശദ്ധനിക്കണടമനകൂടനി  കൂടനികചര്ക്കുകേയനാണയ്.  ഇത്തരയ  നല
പ്രവര്ത്തനങള്  നടക്കുകമനാള്  സനാകങതനികേമനായനി  മറ്റു  പല  പ്രവര്ത്തനങള്ക്കുയ
കേനാലതനാമസയ  കനരനിടുനണയ്.  സലയ  ഏടറടുക്കലമനായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  റവനഷ്യൂ  വകുപ്പുമനായനി
കചര്ന്നയ്  സനാകങതനികേമനായനിട്ടുള്ള  നടപടനിക്രെമങടളനാടക്ക ലഘൂകേരനിച്ചുടകേനാണയ്  പനി.ഡബഷ്യൂ.ഡനി.
വകുപ്പെയ്  സലയ  ഏടറടുക്കല്  നടപടനികേള്  തസരനിതടപ്പെടുത്തുന്നതനിനയ്  എടന്തങനിലയ
മനാര്ഗ്ഗമുകണനാടയന്നയ് ആകലനാചനിക്കുന്നതയ്  നന്നനായനിരനിക്കുയ. കേകയ്യറയ ഒഴനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ്
ആവശേണ്യമനായ സയവനിധനാനയ ഒരുക്കണയ.  സസകേനാരണ്യ സയവനിധനാനങള് ഉപകയനാഗനിചയ്
കേകയ്യറയ ഒഴനിപ്പെനിക്കനാന്  ടചല്ലുകമനാള് ഉകദണ്യനാഗസര്ക്കയ് വലനിയ ബുദ്ധനിമുടയ് കനരനികടണനി
വരുനണയ്.  അതുടകേനാണയ്  സനിരയ  സയവനിധനാനയ  ആവശേണ്യമനാണയ്.  കേകയ്യറയ  ഒഴനിപ്പെനിക്കനാനുള്ള
കനനാടസ്പീസയ്  ടകേനാടുക്കുകേ,  അതനില്  കേനാലതനാമസയ  ഉണനാക്കുകേ  എനപറയന്നതയ്   വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങടള വലനാടത ബനാധനിക്കുയ. അങയടട ഇചനാശേക്തനി അത്തരയ കേനാരണ്യങളനില് കൂടനി
കവണയ.  അതനിടനനാടക്ക  പ്രകതണ്യകേ  ഡനിപ്പെനാര്ട്ടുടമന്റുണനാക്കനി  അതനില്  ഇടടപടല്
നടത്തുന്നതയ്   നന്നനായനിരനിക്കുയ.

ഈ  നനിയമസഭയനില്  യ.ഡനി.എഫയ്.  അടനിയന്തരപ്രകമയയ  അവതരനിപ്പെനിച്ചു.
കകേരളത്തനില്  കറഷന്  കേനാര്ഡയ്  വനിതരണവമനായനി  ബന്ധടപ്പെട്ടുയ  മുന്ഗണനനാപടനികേ
കേനാരണ്യക്ഷമമനായനി  വരനാത്തതയ്  സയബന്ധനിച്ചുയ  ഇന്നനിവനിടട  സയസനാരനിച  പലരുയ
സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്  കകേള്ക്കുകമനാള്,  ഇടതലനായ  ഇടതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതണ്യ  മുന്നണനി
ഗവണ്ടമനയ്  അധനികേനാരത്തനില്  വന്നതനിനയ്  കശേഷമുണനായനിട്ടുള്ള  പ്രശ്നങളനാടണന്നയ്
കതനാനയ.  വനിശേപ്പെനിനയ്  ജനാതനിയയ  മതവയ  ഒനമനില.  അവനിടടടയനാനയ   രനാഷ്ട്രസ്പീയയ
കേനാണനാന് പനാടനില.  ഇടതുപക്ഷ ജനനാധനിപതണ്യ മുന്നണനി ഗവണ്ടമനയ് ഏതയ് കേനാലത്തയ്
അധനികേനാരത്തനില്  വരുകമനാഴുയ  നല  കേയ്യടക്കകത്തനാടുകൂടനി,  ഇചനാശേക്തനികയനാടുകൂടനി
ഭക്ഷണ്യവനിതരണ  വകുപ്പെനിടന  നയനിചനിട്ടുള്ളതനാണയ്.  ഈ  ഗവണ്ടമനയ്  വരുകമനാള്
ഇവനിടടത്ത ടപനാതുവനിതരണ സമ്പ്രദനായത്തനിടന സനിതനി എന്തനായനിരുന;  അഴനിമതനി
നനിറഞതനായനിരുന്നനികല? 2013-ല് നടപ്പെനിലനാക്കനിയ  ഭക്ഷണ്യ ഭദതനാ നനിയമയ  ഇവനിടട
പലതവണ  ചര്ച  ടചയ്തതനാണയ്.  ആ  നനിയമയ  യഥനാസമയയ  നടപ്പെനിലനാക്കനാത്തതു
ടകേനാണയ്  ഈ സയസനാനയ  അനുഭവനിച  കദനാഷങള്  ഗക്കൗരവമുള്ളതകല?  ഏതനാണയ്
2000  കകേനാടനി  രൂപയടട  നഷയ  സയസനാനത്തനിനയ് കേനാലതനാമസയ  വരുത്തനിയതു
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ടകേനാണയ്  ഉണനാക്കനിയനികല;  ഈ  സനാകങതനികേ  പ്രശ്നയ  മനാത്രമനാകണനാ;  സക്കൗജനണ്യ
നനിരക്കനില് അരനിയയ കഗനാതമയ ലഭനിക്കനാനുള്ള സനാധണ്യതകേള് അതുമൂലയ അടഞനികല;
എന്തനിനുകവണനിയനായനിരുന?  ഇവനിടടത്ത  വന്കേനിട  ടമനാത്ത  വണ്യനാപനാരനികേടളയയ
അഴനിമതനിക്കനാടരയയ സയരക്ഷനിക്കനാന് കവണനിയനായനിരുന്നനികല; സയസനാന തനാല്പ്പെരണ്യയ
മനാത്രമനായനിരുകന്നനാ?  മുന്ഗണനനാ  പടനികേ  തയ്യനാറനാക്കനിയനിടലന്നയ്  മനാത്രമല,  കറഷന്
കേനാര്ഡനിടന കഫനാകടനാടയടുപ്പുകപനാലയ നടത്തനിയനിരുന്നനില. ടതറനായ തരത്തനില് ഫനാറയ
അചടനിചയ്  ടകേനാടുത്തയ്,  അതുസയബന്ധനിചയ്   വനിവരങള്  കശേഖരനിചയ്,  അത്തരത്തനില്
ക്രെമയവനിട  സമസ്പീപനമനായനിരുന  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ടമനയ്  കേഴനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷ
കേനാലയ  നടത്തനിയതയ്.  ഭക്ഷണ്യസുരക്ഷനാ  നനിയമയ  നടപ്പെനിലനാക്കുന്നതനിനയ്  സനാവകേനാശേയ
കചനാദനിചനിട്ടുയ  ലഭനിക്കനാടത  അടനിയന്തരമനായനി  നടപ്പെനിലനാക്കനാന്  നനിര്ബന്ധനിതമനായ
സനാഹെചരണ്യത്തനിലനാണയ് കകേരളത്തനിടല ഇടതുപക്ഷ ജനനാധനിപതണ്യ മുന്നണനി ഗവണ്ടമനയ് ഭരണയ
ഏടറടുക്കുന്നതയ്.  എന്നനാല്  കുറചയ്  നനാളുകേള്ടകേനാണയ്  നമുക്കയ്  നടത്തനാന്  കേഴനിഞ
പ്രവര്ത്തനങള്  പ്രശേയസനസ്പീയമനാണയ്.  1964-മുതല്  ആരയഭനിച  സ്റ്റേനാറഷ്യൂടറനി  കറഷനനിയഗയ്
സമ്പ്രദനായയ ഇലനാതനാക്കനിടയന്നയ് മനാത്രമല, നമുക്കയ്  ലഭനിച്ചുടകേനാണനിരുന്ന 16.5 ലക്ഷയ
ടണ് ഭക്ഷണ്യധനാനണ്യയ കൃതണ്യമനായനി വനാങനിടയടുക്കനാന്കപനാലയ കേഴനിയനാടത 14 ലക്ഷയ ടണ്
മനാത്രയ  ലഭനിക്കുന്ന  അവസയനികലയയ്  കകേരളടത്ത  ടകേനാടണത്തനിചതയ്  യ.ഡനി.എഫയ്.
ഗവണ്ടമനനാണയ്.  ഇന്തണ്യയനില്  നനിയമയ  അനുസരനിചയ്  67  ശേതമനാനയ  ജനങള്
മുന്ഗണനനാ  പടനികേയനില്  ഉള്ടപ്പെടുകമനാള്,  കകേരളത്തനില്  കകേവലയ  46  ശേതമനാനയ
ജനങള്ക്കയ് മനാത്രമനാണയ് ഈ പറയന്ന ആനുകൂലണ്യയ ലഭനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

ഇടതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതണ്യ  മുന്നണനി  ഗവണ്ടമനനിടന  പ്രകേടന  പത്രനികേയനില്
പറഞതുകപനാടല  വനിലക്കയറയ  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തനാന്  പതനിമൂന്നനിന  നനികതണ്യനാപകയനാഗ
സനാധനങള്ക്കയ് ഒരു നയനാകപസ വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കനാത്ത തരത്തനിലള്ള നടപടനികേളനാണയ്
സസസ്പീകേരനിച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  സബ്സനിഡനിയനായനി  440  കകേനാടനി  രൂപയനാണയ്  സനിവനില്
സകപസയ് വകുപ്പെയ് ടചലവഴനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 4200 കകേനാടനി രൂപയടട ടറക്കനാര്ഡയ് വനില്പ്പെനയനാണയ്
സനിവനില്  സകപസയ്  വകുപ്പെനിടന  ഔടയ് ടലറ്റുകേളനില്കൂടനി  നടന്നനിട്ടുള്ളതയ്.  കേഴനിഞ
ഏടതനാരു  കേനാലകത്തക്കനാളുയ വലനിയ ടറകക്കനാര്ഡനാണനിതയ്. ഇവനിടട അരനിക്കടടയ സയബന്ധനിചയ്
പറഞകലനാ?  വനിലക്കയറയ  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തനാന്  ടറകക്കനാര്ഡയ്  സബ്സനിഡനിയനാണയ്
ഇടതുപക്ഷ ജനനാധനിപതണ്യ  മുന്നണനി ഗവണ്ടമനയ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  വനിപണനി  ഇടടപടലനില്
സ്തുതണ്യര്ഹെമനായ കസവനമനാണയ്  ഈ ഗവണ്ടമനയ്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  കകേരളത്തനിടല
1.54  കകേനാടനി  ജനങള്ക്കുമനാത്രയ  നനിജടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  മുന്ഗണനനാ  പടനികേയനില്
കസ്റ്റേറയ് സബ്സനിഡനി ഉള്ടപ്പെടട 1.23 കകേനാടനി ജനങള്ക്കുകൂടനി ആനുകൂലണ്യയ ടകേനാടുത്തു
ടകേനാണയ് രകണമുക്കനാല് കകേനാടനി ജനങള്ക്കയ് ആനുകൂലണ്യങള് ടകേനാടുക്കുന്ന സനിതനിയനികലയനാണയ്
ഇടതുപക്ഷ ജനനാധനിപതണ്യ മുന്നണനി ഗവണ്ടമനയ് ഭക്ഷണ്യ സുരക്ഷനാ നനിയമയ നടപ്പെനിലനാക്കുന്നതയ്.
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നനിയമയ നടപ്പെനിലനാക്കുന്നതനിനുമുമയ്  20 ലക്ഷയ കുടുയബങളനിലനായനി 97 ലക്ഷയ ആളുകേള്ക്കനാണയ്
ആനുകൂലണ്യങള്  ലഭനിചനിരുന്നടതങനില്  ഇന്നയ്  ഇടതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതണ്യ  മുന്നണനി
ഗവണ്ടമനയ് ഈ നനിയമയ നടപ്പെനിലനാക്കുകമനാള്  35  ലക്ഷയ കുടുയബങളനിലനായനി  154
ലക്ഷയ  ആളുകേളനികലയയ്  അതയ്  വണ്യനാപനിപ്പെനിക്കനാന്  കേഴനിഞ.  കസ്റ്റേറയ്  സബ്സനിഡനി  ഉള്ടപ്പെടട
രകണമുക്കനാല്  കകേനാടനി  ആളുകേള്ക്കയ്  ആനുകൂലണ്യയ  ടകേനാടുക്കനാന്  കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.  ഭക്ഷണ്യ–
ടപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പുകേളുടട  ചര്ചയനില് പടങടുത്തുടകേനാണയ്  സയസനാരനിക്കുകമനാള്
കകേരളത്തനിനയ്  ആശേസനാസമനായ  നടപടനികേളുമനായനാണയ്  ഇടതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതണ്യ  മുന്നണനി
ഗവണ്ടമനയ് മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നടതന്നയ് അഭനിമനാനകത്തനാടുകൂടനി പറയനാന് കേഴനിയയ.  ഈ
യഗത്തനിടന സനാമൂഹെണ്യ ശേക്തനിയനാണയ് ഇടതുപക്ഷയ.  ആ ജനപക്ഷത്തനിടന കചതനണ്യ
വസ്പീഥനികേള് മനായ്ക്കുവനാന് ഒരു ദുഷശേക്തനിക്കുയ കേഴനിയനിടലന്നയ് പറഞടകേനാണയ്  അഭനിമനാനകത്തനാടു
കൂടനി ഞനാന് ഈ ധനനാഭണ്യര്തനകേടള ഒരനിക്കല്കൂടനി അനുകൂലനിക്കുകേയനാണയ്. 

[അദ്ധണ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. ടഡപഷ്യൂടനി സസ്പീക്കര്]

ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  സര്,  ഈ ധനനാഭണ്യര്തനകേടള ഞനാന് എതനിര്ക്കുകേയനാണയ്.
നമ്മുടട നനാടനിടന വനികേസനത്തനില് വളടര പ്രകേടമനായനി കേനാണുന്ന ഒന്നനാണയ് ടപനാതുമരനാമത്തയ്
വകുപ്പെനിടന പ്രവര്ത്തനയ.  എലനാവരുയ ഇവനിടട പറഞതുകപനാടല നമുക്കയ് നടലനാരു
ടപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പുമനനിയണയ്.  അകദഹെത്തനിനയ്  ചനില  ആശേയങളുണയ്,  ഭനാവനയണയ്,
ഒടത്തനാരുമനിചയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കനാനുള്ള  ഇചനാശേക്തനിയണയ്,  അഴനിമതനിടക്കതനിടര  ശേക്തമനായ
കപനാരനാടമുണയ്.  ഒരു  ഭരണനാധനികേനാരനിക്കുകവണ  എലനാ  ഗുണഗണങളുമുണയ്.  പകക്ഷ
ഏറവയ അനനിവനാരണ്യമനായനി ഉണനാകകേണ ഫണയ് അകദഹെത്തനിനയ് ആവശേണ്യത്തനിനയ് ലഭനിക്കുന്നനില.
അകദഹെത്തനിടന  പ്രനാഗതണ്യവയ  പ്രനാപനിയയ  കേഴനിവടമനാടക്ക  ഉപകയനാഗടപ്പെടുത്തണടമങനില്
കേനാരണ്യമനായനി ഫണയ് ടകേനാടുക്കണയ. ബഡ്ജറയ് ടപ്രനാവനിഷനനായനി 129 കകേനാടനി രൂപയനാണയ്
ആടകേ  ടകേനാടുത്തനിട്ടുള്ളടതന്നയ്  അകദഹെത്തനിടന  കസ്റ്റേറയ്ടമന്റുണനായനിരുന.  അപ്പുറത്തനായനാലയ
ഇപ്പുറത്തനായനാലയ  നനാടനിടന  വനികേസനടമന്നയ്  പറയന്നതയ്  പരസര  പൂരകേങളനാണയ്.
രനാഷ്ട്രസ്പീയത്തനിനതസ്പീതമനായനി  ചനിന്തനിക്കുകേയയ  അതനുസരനിച്ചുള്ള  കേനാഴ്ചപ്പെനാടുണനാവകേയയ
ടചയ്തനാല്  മനാത്രകമ  നനാടനിനയ്  വനികേസനമുണനാകൂ.  ഒരു  ഗവണ്ടമനയ്  തുടങനിവയ്ക്കുന്ന  വര്ക്കയ്
പൂര്ത്തനിയനായനിടലങനില് തസ്പീര്ചയനായയ അതയ്   അടുത്ത ഗവണ്ടമനനികലയയ്  എത്തുയ.
ടചറനിടയനാരു ഉദനാഹെരണയ പറയനായ.  2001-ല് യ.ഡനി.എഫയ്. ഗവണ്ടമനയ് എകയ്പ്രസയ്
കഹെകവ  എടന്നനാരു  പദ്ധതനി  ടകേനാണവന.  ആ  പദ്ധതനിടയ  അപ്പുറത്തുള്ളവര്  ശേക്തമനായനി
എതനിര്ത്തു. അന്നയ് ആ പദ്ധതനി വന്നനിരുടന്നങനില് കേനാസര്കഗനാഡയ് നനിനയ തനിരുവനന്തപുരകത്തയയ്
നനാലയ് മണനിക്കൂര് ടകേനാണയ് എത്തനാന് കേഴനിയന്ന കറനാഡുണനാകുമനായനിരുന.  ഇന്നനികപ്പെനാള്
15  വര്ഷയ കേഴനിഞ.  അന്നയ്  ആ കറനാഡുണനാക്കനിയനിരുടന്നങനില് ഇന്നയ് എത്രമനാത്രയ
വനികേസനയ നമ്മുടട നനാടനിലണനാകുമനായനിരുന. ഇന്നനികപ്പെനാള് ഭൂമനി ഏടറടുക്കണടമങനില് വലനിയ
തുകേ  ടകേനാടുക്കണയ.  തുകേ  ടകേനാടുത്തനാല്കപനാലയ  ഭൂമനി  ഏടറടുക്കനാന്  കേഴനിയനില.   ടസന്ടല്
ആകയ് അനുസരനിചയ് കസനാഷണ്യല് ആഘനാത പഠനയ നടത്തണയ.  കസനാഷണ്യല് ആഘനാത
പഠനയ  നടത്തനാന് ഇകപ്പെനാള് ഏജന്സനിയനില.  കേഴനിഞ ദനിവസയ ഒരു പനാലത്തനിനു
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കവണനി  സലടമടുക്കനാന്  ടചന്നകപ്പെനാള്  അഞയ്  ഏക്കറനിനയ്  മുകേളനിലനായതനിനനാല്  കസനാഷണ്യല്
ആഘനാത പഠനയ നടത്തനാനുള്ള  ഏജന്സനിയനിലനാത്തതുടകേനാണയ്  അതനിടന പഠനയ
നടക്കുന്നനില.  സലടമടുപ്പെയ്  എനപറയന്നതയ്  എകപ്പെനാഴുയ  ഒരു  മരസ്പീചനികേയനായനി  മനാറകേയനാണയ്.
ഒരനിക്കലയ  അതയ്  നടത്തനാന്  കേഴനിയനില.  ഏടതങനിലയ  ഒരു  പദ്ധതനി  നടപ്പെനിലനാക്കുന്നതനിനയ്
സലടമടുപ്പുടണങനില് ആ  പദ്ധതനി നടക്കത്തനില.  പ്രകതണ്യകേനിച്ചുയ പുതനിയ ടസന്ടല്
ആകയ് വന്നകതനാടുകൂടനി ചുരുങനിയതയ്  15  വര്ഷയ കേഴനിഞതനിനുകശേഷകമ ആ പദ്ധതനി
പൂര്ത്തനിയനാകൂ.  കകേരളത്തനില്  സലടമടുക്കുന്നതനിനയ്  ഒരുപനാടയ്  നൂലനാമനാലകേളുണയ്,  ടപനാനയ
വനിലടയന്നയ്  പറഞനാല്  കപനാര,  അടുക്കനാന്  പറനാത്ത  വനില.  തനിരൂരനിലടക്കയ  ഒരു
ടസനനിനയ് ഒരു കകേനാടനി രൂപ വടരയണയ്.   ഒരു സമനാന്തര പനാലമുണനാക്കനാന്കവണനി
കേഴനിഞ ദനിവസയ സലടമടുപ്പെനിനയ് ഉകദണ്യനാഗസര് വന.  റവനഷ്യൂ വകുപ്പെനിടനടക്കനാണയ്
സര്കവ്വ നടത്തനിചകപ്പെനാള് പത്തര ടസനയ് ഭൂമനി ഫസ്പീയനായനി കേനിടനി.   സലടമടുപ്പെനിടന
ആവശേണ്യമുണനായനില.  പത്തരകക്കനാടനി രൂപ ഗവണ്ടമനനിനയ് ലനാഭമനായനി.  ഇതുകപനാടല
കേകയ്യറന്ന  ധനാരനാളയ  സലങളുണയ്.  ഗവണ്ടമനനിനയ്  ഭൂമനിയണയ്.  കനരടത്ത  ഉണനായനിരുന്ന
സര്ക്കനാര് ഭൂമനി അനണ്യനാധസ്പീനടപ്പെട്ടുകപനാകുന്നതയ് പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തനാകനനാ പരനികശേനാധനിക്കനാകനനാ ഉള്ള
സയവനിധനാനയ ശേക്തനിടപ്പെടുകത്തണതുണയ്. ഇനനി ഇവനിടട എലനികവറഡയ് കഹെകവയനാണയ്
നലതയ്.  കേനാസര്കഗനാഡയ്  നനിനയ  തനിരുവനന്തപുരകത്തയയ്  വരനാന്  എലനികവറഡയ്  കഹെകവ
അതനായതയ്  രകണനാ മൂകന്നനാ ടലയറനില് കറനാഡുണനാക്കനായ.  നനാലവരനി എന്നതയ് എട്ടുവരനി
ആയനികക്കനാടട.  അതനിനനായനി  എടുക്കുന്ന ഭൂമനി  ആരുകടതനാകണനാ  അതവര്ക്കയ്  സക്കൗജനണ്യമനായനി
വനിട്ടുടകേനാടുക്കനായ.  എങനില്കപ്പെനാലയ അതയ് ലനാഭമനാണയ്.  ഇതനിടന കേണ്സക്ഷന് കകേനാസ്റ്റേയ്
പരനികശേനാധനിചനാല്  ആര്ക്കുയ  തടസമനിലനാടത  മകനനാഹെരമനായനി  എത്രയയ  ടപടടനണനാക്കനാന്
കേഴനിയന്ന ആ പദ്ധതനിടയക്കുറനിചയ് ആകലനാചനിക്കണടമന്നനാണയ് എനനിക്കയ് പറയനാനുള്ളതയ്. 

പഞനായത്തയ് കറനാഡുകേള് ഒരനിക്കല് സര്ക്കനാര് ഏടറടുത്തു.  ഇകപ്പെനാള് വസ്പീണയ
വനിട്ടുടകേനാടുത്തു.  എടന  നനികയനാജകേമണ്ഡലത്തനില്  12  മസ്പീറര്  വസ്പീതനിയള്ള  കപ്രമറനി
സസ്പീമനില്ടപ്പെട മകനനാഹെരമനായ റബ്ബകറസ്ഡയ് കറനാഡുണയ്.  ഗവണ്ടമനയ് ഏടറടുത്തനിടനില.  മൂന്നയ്
കബനാക്കയ്  പഞനായത്തുകേളനിലൂടട  കേടനകപനാകുന്ന  കറനാഡനാണയ്.  കകേരളത്തനില്  അങടനയള്ള
കറനാഡുകേള്  ഗവണ്ടമനയ്  ഏടറടുക്കനാന്  തസ്പീര്ചയനായയ  നടപടനിയണനാകേണടമന്നയ്  ഞനാന്
അഭണ്യര്തനിക്കുകേയനാണയ്.

കേഴനിഞ ഗവണ്ടമനയ് കേനാരണ്യമനാടയനാനയ ടചയ്തനിലനാടയന്നയ് കനരടത്ത ഇവനിടട
പറയകേയണനായനി.  ഒരനിക്കലയ  ഒരു  ഗവണ്ടമനനിനു  മനാത്രമനായനി  ഒനയ  ടചയ്യനാന്  കേഴനിയനില.
ശസ്പീ.  വനി.  ടകേ.  ഇബനാഹെനിയ  കുഞനിടന  കേനാലത്തയ്  എറണനാകുളത്തുയ  മലപ്പുറത്തുയ
മനാത്രമനാണയ് വര്ക്കയ് ടചയ്തടതന്നയ് ഇവനിടട ആടരനാടക്കകയനാ പ്രസയഗനിക്കുന്നതയ് കകേട്ടു.
കേഴനിഞ  ദനിവസയ  കേണ്ണൂര്  പട്ടുവയ  പനാലത്തനിടന  ഉദ്ഘനാടനയ  വളടര  മകനനാഹെരമനായനി
ബഹുമനാനടപ്പെട മുഖണ്യമനനി നനിര്വ്വഹെനിച്ചു.  ആ പനാലയ ആരനാണയ്  നനിര്മ്മനിചതയ്?  കേണ്ണൂര്
ജനിലയനില് ശസ്പീ.  റനി.  വനി.  രനാകജഷനിടനയയ ശസ്പീ.  ടകേ.  എയ.  ഷനാജനിയടടയയ മണ്ഡലങളനില്
ടകേ.എസയ്.ടനി.പനി.  രണനായ  ഘടയ  പണനി  നടത്തനിയകലനാ.   ആലപ്പുഴ  കബപ്പെനാസയ്
ആരനാണയ് നനിര്മ്മനിചതയ്?  31 വര്ഷമനായനി കേനിടന്നനിരുന്ന ആ സലത്തയ് 50 ശേതമനാനയ
ടസന്ടല്  ഗവണ്ടമനയ്  ഫണയ  50  ശേതമനാനയ  കസ്റ്റേറയ്  ഗവണ്ടമനയ്  ഫണയ
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ഉപകയനാഗനിചയ് ടചയ്തതനാണയ്.  ടകേനാലയ കബപ്പെനാസയ് ആരനാണയ് നനിര്മ്മനിചതയ്;  അതനിനയ്
ഫണയ്  അനുവദനിചയ്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിചതയ്  ആരനാണയ്?  കേലണ്യനാണയ  കേഴനിഞനാല്
പത്തുമനാസയ  കേഴനിഞനാലകല  പ്രസവനിക്കുകേയള.   അലനാടത  പനികറന്നയ്
പ്രസവനിക്കുകമനാ?   സസനാഭനാവനികേമനായയ  നമുക്കയ്  അതനിനുള്ള  സനാവകേനാശേമുണയ്.
ബഹുമനാനടപ്പെട സസ്പീക്കര് അനുവദനിക്കുകേയനാടണങനില്  മുന് ടപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പുമനനി
ഒരു കവറയ് കപപ്പെര് അവതരനിപ്പെനിക്കനാന് തയ്യനാറനാണയ്.  കേഴനിഞ ഗവണ്ടമനയ്  245  പനാലയ
പണനിതു.  ഇടതലനായ ഈ രണയ് ജനിലയനില്  മനാത്രമനാകണനാ ടചയ്തതയ്;  കകേരളത്തനിടല ഏതയ്
മണ്ഡലത്തനിലനാണയ്  കേനിടനാത്തതയ്?    നനിങളനില് പ്രഗതരനായ  ധനാരനാളയ  മനനിമനാരുണയ്.
അപ്പുറമനായനാലയ ഇപ്പുറമനായനാലയ  ഉള്ളതയ്  അയഗസ്പീകേരനിക്കനാന് നനായ തയ്യനാറനാകേണയ.  അതനിനയ്
വനിശേനാല  മനദുഃസനിതനി  കേനാണനിക്കണയ.   രനാഷ്ട്രസ്പീയമനായ  സങ്കുചനിതതസയ  വച്ചുടകേനാണയ്
രനാജണ്യത്തനികനകയനാ ഒരു നനാടനികനകയനാ വനികേനാസയ തടസടപ്പെടനാന് പനാടനില.

ശസ്പീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരനാജന്: സര്, അതയ് അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി:  സര്, തസ്പീര്ചയനായയ അയഗസ്പീകേരനിക്കണയ. കേനാരണയ ഭരണപക്ഷമനായനാലയ
പ്രതനിപക്ഷമനായനാലയ വനിശേനാലമനായ കേനാഴ്ചപ്പെനാടുടണങനില് മനാത്രകമ അതയ് നടക്കുകേയള.
അതനില്  വനാശേനിപനിടനികക്കണ  കേനാരണ്യമനില.  പ്രനാകനിക്കലനായനി  ചനിന്തനിക്കുന്നതുടകേനാണയ്
ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരനാജനയ് അതയ് ഉള്ടക്കനാകണ മതനിയനാകൂ.  അലനാടത ടനഗറസ്പീവനായനി
ചനിന്തനിക്കനാന് കേഴനിയനില.

ഇകപ്പെനാള് ഉദ്ഘനാടനയ ടചയ്യുന്ന പനാലങടളലനായ ഈ ഗവണ്ടമനയ് നനിര്മ്മനിചതനാകണനാ?
സസനാഭനാവനികേമനായയ  ഈ  ഗവണ്ടമനയ്  ടചയ്ത  പല  നനിര്മ്മനാണങളുയ  അടുത്ത  ഗവണ്ടമനയ്
വരുകമനാള്  ആ  ഗവണ്ടമനയ്  ഉദ്ഘനാടനയ  ടചയ്യുയ.  ഇതയ്  കുടുയബ  സസടത്തനാനമലകലനാ?
നനാടനിനുകവണനി  ടചയ്യുന്ന  കേനാരണ്യങള്  ടചയ്തുകേഴനിയകമനാള്  ആ  ഗവണ്ടമനനിടന
കേനാലനാവധനി  കേഴനിയന്നതുടകേനാണയ്  അവര് ഒന്നനിനുയ  ടകേനാള്ളനാത്തവരുയ പുതനിയതനായനി
വരുന്ന ഗവണ്ടമനയ് എലനാത്തനിനുയ ടകേനാളന്നവടരനയ അര്തമനില.  വനിശേനാലമനായ
കേനാഴ്ചപ്പെനാടനാണയ്  നമുക്കുണനാകകേണതയ്.

കകേനാഴനികക്കനാടയ്  ജനിലയനില്  ഇകപ്പെനാള്  തലങ്ങുയ  വനിലങ്ങുയ  കഹെകവ  ടകേനാണയ്
നനിറയയ. കേനാരണയ അവനിടട നനിരന്തരമനായ പണനിയനാണയ്. കഡനാ. എയ. ടകേ. മുനസ്പീറനിടനയയ ശസ്പീ.
എ.  പ്രദസ്പീപയ്  കുമനാറനിടനയയ  മണ്ഡലത്തനില്ക്കൂടനി  ഞനാന്  കേടനകപനാകുകമനാള്   എത്രമനാത്രയ
കറനാഡുകേളനാണയ്  അവനിടട വന്നനിരനിക്കുന്നതയ്.  കൂടനാടത സനിറനി  ഡവലപ്പെയ്ടമനയ്  കപ്രനാഗയ
അനുസരനിചയ് കഫ്ല ഓവറയ വന്നനിരനിക്കുന. അങടന  ധനാരനാളയ പദ്ധതനികേള് വരുന.
നമ്മള്  അതനിടനടയനാക്ക  ഉള്ടക്കനാള്ളനാനുയ  അതനുസരനിചയ്  മുകന്നനാട്ടുകപനാകേനാനുയ
തയ്യനാറനാകേണയ.  അലനാടത ഒന്നനികനയയ സങ്കുചനിതമനായനി കേനാണനാന് പനാടനില.  മടറനാരു
പ്രധനാനടപ്പെട  കേനാരണ്യയ,  സലടമടുപ്പുമനായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  കേനാലതനാമസമുണനായ  കകേസ്സുകേളനില്
ഇകപ്പെനാള് ടസന്ടല് ആകയ് അനുസരനിച്ചു മനാത്രകമ സലടമടുപ്പെയ് പനാടുളടവന്നയ് പലരുയ
നനിര്കദശേയ  ടകേനാടുക്കുന.  ടസന്ടല്  ആകയ്  അനുസരനിചനാടണങനില്  കസനാഷണ്യല്
ആഘനാതപഠനയ  നടത്തനാന്  ആളനില.  അങടനയടണങനില്  തടന്ന  ആറയ്  മനാസയ
അവര്ക്കയ് സമയയ ടകേനാടുക്കണയ.
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ഇകപ്പെനാള് കേനിഫ്ബനി പദ്ധതനിടയക്കുറനിചയ്  പറഞകലനാ;  ധനാരനാളയ  പദ്ധതനികേള്
ഇവനിടട  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.  കേനിഫ്ബനിയടട  പദ്ധതനി  ടകേനാടുത്തു;  അതനിടന  ഡനി.പനി.ആര്.
തയ്യനാറനാക്കനാന് എങടനയനായനാലയ 5-8 മനാസടമടുക്കുയ.  കസനാഷണ്യല് ആഘനാതപഠനയ
നടകത്തണ സലടമടുപ്പുടണങനില് ആറയ്  മനാസയ അവര്ക്കുകവണനി മനാത്രയ കവണയ.
ഞനാന്  കചനാദനിക്കടട,  ഇടതനാടക്ക  എകപ്പെനാഴനാണയ്  നടക്കുന്നതയ്?  ഇതനിടന  പരനിപനാടനി
സമയബന്ധനിതമനായനി  തസ്പീര്ക്കനാനുയ  ഇതനുസരനിചയ്  മുകന്നനാട്ടുടകേനാണകപനാകേനാനുയ  തയ്യനാറനായനാല്
മനാത്രകമ നമ്മുടട പല പദ്ധതനികേളുയ പ്രനാകയനാഗനികേമനായനി പൂര്ത്തനിയനാക്കനാന് കേഴനിയകേയളടവന്ന
കേനാരണ്യയ  ഞനാന്  ഇവനിടട  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയനാണയ്.  മനാത്രമല,  ഇവനിടട  ബഹുമനാനടപ്പെട
ഭക്ഷണ്യ വകുപ്പുമനനികയനാടയ് എനനിക്കയ് പറയനാനുള്ളതയ്, കറഷന് കേനാര്ഡനില് ബനി.പനി.എല്.
കുടുയബടമന്നയ്  പറഞയ് അനര്ഹെരനായ ആളുകേള് കറഷന് വനാങ്ങുന;  അര്ഹെതടപ്പെട
പലര്ക്കുയ  ടകേനാടുക്കുനമനില;  ഇതയ്  വണ്യനാപകേമനായനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  പരനികശേനാധനിക്കുകേയയ  കറഷന്
കേനാര്ഡയ്  കൃതണ്യമനായയ  സമയബന്ധനിതമനായയ  വനിതരണയ ടചയ്യുന്നതനിനുള്ള പരനിപനാടനി
ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയയ ടചയ്യണയ.  ടപനാതുവനിതരണയ ശേക്തനിടപ്പെടുകത്തണതുണയ്.  ഞനാന്
മറ്റു കേനാരണ്യങളനികലയ്ടക്കനാനയ കൂടുതല് കേടക്കുന്നനില.  ഇതയ്  പരനികശേനാധനിചയ്  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണയ. ഗനാമസഭ കൂടനിയതുടകേനാകണനാ അടലങനില്  കുറചയ് ആളുകേള് കപനായനി
സര്കവ്വ  നടത്തനിയതുടകേനാകണനാ  മനാത്രയ  ഇതനിടനനാരു  പരനിഹെനാരമനാവനില.  വസ്തുതനാപരമനായനി
പരനികശേനാധനിക്കനാന്,  കനരടത്ത  ഉണനായനിരുന്നതനില്  കയനാഗണ്യതയള്ള  ആളുകേള്  പുറന്തള്ളനി
കപനാകുന്ന  അവസ  ഉണനാകേനാതനിരനിക്കനാന്,  ബനി.പനി.എല്.  എനപറഞനാല്  പല
ആനുകൂലണ്യങളുയ  ഘടകേമനായനി  കേണക്കനാക്കുന്ന  ഒരു  മനാനദണ്ഡയ  എനള്ള  നനിലയയ്
അക്കനാരണ്യങള്ക്കൂടനി  ശദ്ധനിക്കണടമന്നയ് പറഞടകേനാണയ് ഇക്കൗ ധനനാഭണ്യര്തനകേടള
എതനിര്ത്തുടകേനാണയ് ഞനാന്  അവസനാനനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   എ  .   പ്രദസ്പീപ്കുമനാര്  : സര്, ടപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പെയ്, ഭക്ഷണ്യ ടപനാതുവനിതരണ വകുപ്പെയ്
എന്നസ്പീ  രണയ്  വകുപ്പുകേളുടടയയ  ധനനാഭണ്യര്തനകേടള   ഞനാന്  പനിന്തുണയ്ക്കുന.  ഒന്നയ്
നമ്മുടട നനാടനിടന അടനിസനാനസക്കൗകേരണ്യ വനികേസനയ ലക്ഷണ്യയ വച്ചുടകേനാണയ്  മുകന്നനാട്ടു
കപനാകുന്ന വകുപ്പുയ മടറനാന്നയ്, മനുഷണ്യടന ആഹെനാര സക്കൗകേരണ്യ വനികേസനയ മുന്നനിര്ത്തനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന വകുപ്പുമനാണയ്. ഇക്കൗ രണയ് വകുപ്പുകേളനിലയ പ്രതനിപക്ഷത്തനിടന കപനാലയ
പ്രശേയസ  പനിടനിച്ചുപറനാവന്ന  നനിലയനില്  ഏറവയ  പ്രഗതരനായനിട്ടുള്ള  മനനിമനാരുടട
കനതൃതസത്തനില്,  കേഴനിഞ പത്തുമനാസത്തനികലടറയനായനി നടക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങടള
വനിശേകേലനയ ടചയ്തുടകേനാണനാണയ് ഇവനിടട ചര്ചകേടളനാടക്ക നടന്നതയ്. പ്രതനിപക്ഷടത്ത
ചനിലര് ഭക്ഷണ്യ വകുപ്പുമനായനി ബന്ധടപ്പെടയ് സയസനാരനിച സമയത്തയ് സര്ക്കനാരനിടന ഭനാഗത്തു നനിന്നയ്
എടന്തലനാകമനാ അപനാകേതകേളുണനായനി എനള്ള ധസനനിയനില് സയസനാരനിച്ചു. ഭക്ഷണ്യഭദതനാ
നനിയമവമനായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  ടപനാതുവനിതരണയ  തനാറമനാറനാക്കനാന്  കപനാകുന  എന്നയ്
സൂചനിപ്പെനിച്ചു.  കേഴനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷക്കനാലയ  കേക്കൗണര്  വചയ്  പണയ  പനിരനിച  വകുപ്പെനാണനിതയ്.
എന്തനിനനാണയ് കേക്കൗണര് വചയ് പണയ പനിരനിചതയ്?  തനാലൂക്കയ് സകപ ഓഫസ്പീസര്മനാരുടട
ടനാന്സ്ഫര് ആനയ് കപനാസ്റ്റേനിയഗനിനയ് ഒന്നര-രണ ലക്ഷയ രൂപ, കഹെനാള്ടസയനില് ഏജന്സനികേള്ക്കയ്
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ടകേനാടുക്കനാന് 60 ലക്ഷയ രൂപ, ഇടതനാടക്ക അന്നയ് ധനാരനാളയ ചര്ച ടചയ്യടപ്പെടതനാണയ്.
ആ തത്രപ്പെനാടനിനനിടയനില് നനിങള് ടചയ്യനാന് മറനകപനായ കേനാരണ്യങളനാണയ് ഇക്കൗ പത്തു
മനാസമനായനി  ഓകരനാകന്നനാകരനാന്നനായനി  ഞങള്  ടചയ്തുടകേനാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇതുസയബന്ധനിചയ്
ഞങളുടട  ഭനാഗത്തുനനിന്നയ്  സയസനാരനിചതുടകേനാണയ്  ഞനാന്  കൂടുതല്  വനിശേദസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.
ടപനാതുവനിതരണത്തനിടന കേനാരണ്യയ നമുക്കറനിയനായ. മനാകവലനി കസ്റ്റേനാറകേളനിലൂടടയയ സകപകകേനായടട
ഒക്കൗടയ് ടലറ്റുകേളനിലൂടടയയ  നണ്യനായവനിലയയ്  ലഭണ്യമനായനിരുന്ന  13  ഇനയ  നനികതണ്യനാപകയനാഗ
സനാധനങളുടട  എണയ  നനിങള്  കുറചനികല?  അന്നയ്  അഞയ്  ഇനയ  സനാധനങള്
നനിങള്  ഒഴനിവനാക്കനി;  ആവശേണ്യത്തനിനയ്  സനാധനമുണനായനിരുന്നനില.   ഉതവകേനാലത്തയ്
വനിലക്കയറത്തനിടന ആഘനാതത്തനില്നനിന്നയ് ആളുകേള്ക്കയ് ആശേസനാസയ നല്കുന്നതനിനു
കവണനി  ഉതവകേനാല  ചന്തകേള്  നടത്തനിയനിരുന്നതയ്  ഓണക്കനാലത്തയ്  കപരനിനുമനാത്രയ
നടത്തുന്ന ഒരു ചന്തയനായനി മനാറനി.  ഇക്കൗ ഗവണ്ടമനയ് വന്നതനിനുകശേഷയ വസ്പീണയ കകേനാഴനികക്കനാടുയ
എറണനാകുളത്തുയ  തനിരുവനന്തപുരത്തുയ  മനാത്രമുണനായനിരുന്ന  ടമകടനാ  ടഫയര്  എലനാ
ജനിലകേളനികലയ്ക്കുയ വണ്യനാപനിപ്പെനിച്ചു.  മലപ്പുറയ ജനിലയനില് അങടനടയനാരു ടമകടനാ ടഫയര്
നടത്തുന്നതയ് ഇക്കൗ ഗവണ്ടമനയ് വന്നതനിനുകശേഷമനാടണനയ മുടമനാരനിക്കലയ നടത്തനി
യനിടനിലനാടയനയ  ലസ്പീഗനിടല  ശസ്പീ.  എന്.  ഷയസുദസ്പീന്  ഇവനിടട  പറഞകലനാ;  അതുകപനാടല
ക്രെനിസ്തുമസനിനുയ റയസനാനുയ ഓണത്തനിനുയ വനിഷുവനിനുടമനാടക്കയള്ള ചന്തകേള് കനരടത്ത
എല്.ഡനി.എഫയ്. ഗവണ്ടമനനിടന കേനാലത്തുണനായനിരുന്ന രസ്പീതനിയനികലയയ് തനിരനിച്ചുവന.
ചന്ത നടത്തുകേ മനാത്രമല,  സനാധനങളുയ ലഭണ്യമനാക്കനി.  അതുകപനാടല ടപനാതുവനിതരണ
മനാര്ക്കറയ്  ഇനര്ടവന്ഷനുകവണനി അവസനാന ബഡ്ജറനില് നനിങള് അകലനാടയ്  ടചയ്തതയ് 65
കകേനാടനി രൂപയനാണയ്.  ഇക്കൗ ഗവണ്ടമനയ്  വന്നകപ്പെനാള് ആദണ്യടത്ത ബഡ്ജറനില് തടന്ന
150 കകേനാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചു. ബഹുമനാനടപ്പെട മനനി അതനിടന വനിശേദനായശേയ പറയയ.
ചനിലകപ്പെനാള്  200  കകേനാടനിയനിലധനികേയ  രൂപ  ടചലവയ്  ടചയ്തനിട്ടുണനാവടമന്നനാണയ്  കേരുതുന്നതയ്.
ഇതനാണയ് വണ്യതണ്യനാസയ.  ഭക്ഷണ്യഭദതനാ നനിയമയ കകേരളത്തനിനുയ കൂടനി അനുകൂലമനാകുന്ന
നനിലയനില്  നടപ്പെനാക്കുന്നതനില്  നനിങള്  മൂനവര്ഷയ  കവകേനിപ്പെനിചതയ്  എന്തനിനനാണയ്?
300-ഓളയ വരുന്ന കഹെനാള്ടസയനില് കേചവടക്കനാര്ക്കുകവണനിയനാണയ് അതയ് ടചയ്തതയ്.
ഭക്ഷണ്യഭദതനാ നനിയമയ വരുകമനാള് അവര് ഒഴനിവനാകുയ.  എന്നനാല് പരമനാവധനി  ഗുണയ
അവര്ക്കയ് കേനിടടടടയന്നയ് കേരുതനിയനാണയ് ഇതയ് ടചയ്തതയ്.

ഇവനിടട  കറഷന്  കേനാര്ഡനിടന  കേനാരണ്യയ  പറഞ.  കറഷന്  കേനാര്ഡയ്  പുതുക്കനാത്തതനിനയ്
ഞങകളനാടയ്  പറയന്നതയ്  എന്തനിനനാണയ്?  ശസ്പീ.  സനി.  ദനിവനാകേരന്  കനരടത്ത  ഭക്ഷണ്യ
വകുപ്പെയ്  കകേകേനാരണ്യയ  ടചയ്തകപ്പെനാള് ഞങള് പുതുക്കനിയതനാണയ്.  ഇതയ്  പുതുകക്കണതയ്
2012-ലനായനിരുന;  നനിങള് എന്തുടചയ്യുകേയനായനിരുന?  2012, 2013, 2014, 2015
എന്നസ്പീ വര്ഷങള് കേഴനിഞനിട്ടുയ നനിങള് ഒനയ ടചയ്തനില.   നനിങള് കേക്കൗണര് വചയ്
പണയ പനിരനിക്കുന്നതനില് അഭനിരമനിചനിരനിക്കുകേയനായനിരുന.  അതനാണയ് സയഭവനിചതയ്. ആ
കേനാരണ്യങള് ഓകരനാനയ ഇകപ്പെനാള് പരനിഹെരനിക്കുകേയനാണയ്.  യ.ഡനി.എഫയ്.-ടന കേനാലത്തയ്
ഭക്ഷണ്യ-ടപനാതുവനിതരണ  വകുപ്പെയ്  ഭരനിചനിരുന്നതയ്  അഴനിമതനിയടട  രനാജനാക്കനനാരനാടണങനില്
ടപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പെയ്  ഭരനിചനിരുന്നതയ്  അഴനിമതനിയടട  ചക്രെവര്ത്തനി  പടയ  കേനിടനിയവരനാണയ്;
ഭരണനാധനികേനാരനികേളുയ ഉകദണ്യനാഗസരുടമലനായ കചര്ന്നതനാണതയ്. ടപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പെയ്
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അഴനിമതനിടയ മറ്റു പല വകുപ്പുകേളനില് നനിനയ, പ്രകതണ്യകേനിചയ് ഭക്ഷണ്യ വകുപ്പെനില് നനിനയ,
വണ്യതണ്യസ്തമനായനി  നടലനാരു കേലയനായനി  വനികേസനിപ്പെനിച്ചു.   'കേലനാകേനാരന് പ്രനികയ'....എന്ന
ഒരു പനാടനികല;  ഏതനാണയ്   അതുകപനാടലയനാണയ്.  ആ പനാടയ് എനനിക്കയ് ഓര്മ്മയനില.
'അഴനിമതനി'  എന്ന കേല അതനിസുനരമനായനി നടപ്പെനാക്കനിയ ഒരു സയവനിധനാനമനായനിരുന
കേണ്സക്ഷന് കകേനാര്പ്പെകറഷന്. ആ കേണ്സക്ഷന് കകേനാര്പ്പെകറഷനയ് കനരനിടയ് പ്രവൃത്തനി
ഏടറടുക്കനാനുള്ള സയവനിധനാനമനില.  ഗവണ്ടമനനിടന ഏജന്സനിയനാടണന്നയ്  പറഞ
ടകേനാണയ്  അവര്ക്കയ്  വര്ക്കയ്  ടകേനാടുക്കുയ.  10  ശേതമനാനയ  കൂടുതല്  കേസനാടയ്  ടചയ്തനാല്
അവര്ക്കയ്  ടകേനാടുക്കനായ.  അവര്  സബയ്  ആയനിടയ്  ഇവരുടട  സസന്തക്കനാരുയ  ബന്ധുക്കളുമനായ
കകേനാണ്ടനാകകഴനിനയ്  ടകേനാടുക്കുയ.  കേണ്സക്ഷന്  കകേനാര്പ്പെകറഷടന  കകേനാണ്ടനാകകഴയ്
വര്ക്കയ്  എടുത്തനിടയ്  കുകറക്കനാലയ  വര്ക്കയ്  ടചയ്യനാതനിരനിക്കുയ.  പനിടന്ന  പറയയ,  ഇക്കൗ
കററനുസരനിചയ്  വര്ക്കയ്  ടചയ്യനാനനാവനില  എന്നയ്.  അങടന  റനികവസ്ഡയ്  എസ്റ്റേനികമറയ്
തയ്യനാറനാക്കുയ.  റനികവസ്ഡയ് എസ്റ്റേനികമറയ്  എനപറഞനാല്,  ഓകരനാ പദ്ധതനിയനിലയ  35-ഉയ
40-ഉയ  കകേനാടനിയനിലധനികേയ  രൂപയനാണയ്  വരുന്നതയ്.   അങടനയടലന്നയ്  അന്നയ്  ആ
വകുപ്പെയ് കകേകേനാരണ്യയ ടചയ്ത മനനി പറയടട.  അകദഹെയ ഇവനിടട ഇരനിപ്പുണയ്.  ഇതനിനയ്
കൂട്ടുനനിന്നതയ്  ഇവനിടടത്ത  ഉകദണ്യനാഗസ  പ്രമനാണനിമനാരനായനിരുന.  അങടന  കേണ്സക്ഷന്
കകേനാര്പ്പെകറഷടന മറവനില് കകേനാണ്ടനാകര്മനാര് ടകേനാള്ള ലനാഭയ നടത്തനി.  അന്നയ് ഭരണത്തനിടന
തലപ്പെത്തനിരുന്നവരുയ  അതനിനയ്  കനതൃതസയ  ടകേനാടുത്തവരുയ  ഉകദണ്യനാഗസരുയ അതുകപനാടല
ഭരനിച പനാര്ടനിയയ ആളുകേളുടമലനായ അതനിടന പങയ് പറ്റുകേയനാണയ് ടചയ്തതയ്.  ഇകപ്പെനാള്
നനിരവധനി  വനിജനിലന്സയ്  കകേസ്സുകേള്  അതനിടന കപരനിലണയ്. 

എല്.ഡനി.എഫയ്.  വന  എലനായ  ശേരനിയനായനിടയന  പറഞനികല,  എല്.ഡനി.എഫയ്.
അധനികേനാരത്തനില് വന്നകപ്പെനാള് എലനായ ശേരനിയനായനി.  കേണ്സക്ഷന് കകേനാര്പ്പെകറഷടന
മറവനില് റനികവസ്ഡയ് എസ്റ്റേനികമറയ് ഉണനാക്കുന്ന ടകേനാള്ളടയന്ന കേലനാപരനിപനാടനി അവസനാനനിപ്പെനിച്ചു.
അതനാണയ് എല്.ഡനി.എഫയ്. വന്നകപ്പെനാള് എലനായ ശേരനിയനായതയ്.  ഇതനാണയ് വണ്യതണ്യനാസയ.
റനിലയന്സയ്,  എയര്ടടല് കപനാലള്ള കേമനനികേള്ക്കയ്  കറനാ ഡയ്  കേടനിയഗനിനുകവണനി ടപര്മനിഷന്
നല്കുന്ന കേനാരണ്യയ  ശദ്ധനിക്കടപ്പെടനാടത കപനായ ഒരു വനിഷയമനാണയ്.  റനിടയര് ടചയ്ത കപനാലസ്പീസയ്
ഓഫസ്പീസര്മനാടരയനാണയ്  റനിലയന്സയ്  കേമനനി അതനിടന തലപ്പെത്തയ് നനിയമനിക്കുന്നതയ്.
അവര്  പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.  ഉകദണ്യനാഗസരുമനായനി  ആവശേണ്യമനായ  ഡസ്പീലനിയഗ്സയ്  നടത്തുയ.
പുതനിയ  ടടകകനാളജനി  വരുന്നതനിടന  ഭനാഗമനായനി  കറനാഡയ്  കേടനിയഗയ്  നടകത്തണനിവരുയ.
അവരുമനായനി കചര്നടകേനാണയ് കറനാഡയ് കേടനിയഗനിടന ഭനാഗമനായനി പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.-യനില്
അടയ്കക്കണ തുകേ അടയനില.  കപരനിനയ് ഐ.റനി. വകുപ്പെനില് ചനിലറ കപസ അടയ്ക്കുയ.
പണയ  മുഴുവന്  ഈ  ഭരണത്തനിനയ്  കനതൃതസയ  ടകേനാടുത്ത,  അന്നയ്  പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.
കകേകേനാരണ്യയ ടചയ്ത ആള്ക്കനാര് വനാങനിക്കുയ. ഇതയ് അക്കനാലത്തയ് നടന്ന ഏറവയ വലനിയ
അഴനിമതനിയനാണയ്.  കേഴനിഞ  സര്ക്കനാരനിടന  നല  പ്രവര്ത്തനങടള  അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയയ
ടതറനായ പ്രവര്ത്തനങടള വനിമര്ശേനിക്കുകേയയ ടചയ്യുയ.  ഈ അഴനിമതനി സയബന്ധനിചയ്
ഒരു  അകനസഷണവയ  ഇതുവടര  ഉണനായനിടനില.  അതുടകേനാണയ്  പ്രകതണ്യകേമനായനി  വനിജനിലന്സയ്
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വകുപ്പെനിടനകയനാ  അടലങനില്  ഏടതങനിലയ  ഏജന്സനിടയകയനാ  ചുമതലടപ്പെടുത്തനി
ഇതുസയബന്ധനിചയ്  അകനസഷണയ  നടത്തണടമന്നനാണയ്  ബഹുമനാനടപ്പെട  മനനികയനാടയ്
അഭണ്യര്തനിക്കുന്നതയ്.  കനരടത്ത  സയസനാരനിചവര്  പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.-യനില്   നടത്തുന്ന
പ്രവര്ത്തനങടള സയബന്ധനിചയ് വളടര വനിശേദമനായനി  പറഞ. കകേരള ചരനിത്രത്തനിടല
ഏറവയ വലനിയ വനികേസനക്കുതനിപ്പെനിനയ് കേളടമനാരുക്കുന്ന അടനിസനാന സക്കൗകേരണ്യവനികേസനങളനാണയ്
നടക്കനാന് കപനാകുന്നതയ്.

ശസ്പീ  .   വനി  .   ടകേ  .   ഇബനാഹെനിയ കുഞയ്: സര്, മുമയ് ഉണനായനിരുന്ന കേണസ്പീഷനുകേളനില്
നനിനയ വളടര ഉദനാരമനായ കേണസ്പീഷനുകേളനിലനാണയ് ഇന്നയ് കറനാഡയ് കേടനിയഗയ് നടക്കുന്നതയ്.
ഇന്നയ് കറനാഡയ് കേടനിയഗയ് നടക്കുന്നനികല;  അതങയ്  വണ്യക്തമനാക്കണയ. ഇന്നയ് കകേരളത്തനില്
ടമനാത്തത്തനില്  കറനാഡയ്  കേടനിയഗയ്  നടക്കുന.  ടകേനാചനി  നഗരത്തനിലനായനാലയ  കവടറ
എവനിടടയനാടണങനിലയ ഗനാമങളനിലനായനാലയ  കറനാഡയ്  കേടനിയഗയ്  നടത്തനിടക്കനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.
അതനിടനപ്പെറനി  എന്തനാണയ്  അങയ്  പറയന്നതയ്;  അതനിടന  വണ്യവസ  മനാറനികയനാ?
വണ്യവസ ഉദനാരമനാക്കനി  പുതനിയ ഗവണ്ടമനയ് ഓര്ഡര് വന്നനിട്ടുണയ്. ആ ഓര്ഡര് വചയ്
പലരുയ കേളനിക്കുകേയനാണയ്.  അതയ്  പകരനാക്ഷമനായനി  സൂചനിപ്പെനിക്കനാനനായനിരനിക്കനായ അങയ്
ഇകപ്പെനാള് ഇക്കനാരണ്യയ പ്രകതണ്യകേയ സൂചനിപ്പെനിചടതന്നനാണയ് ഞനാന് കേരുതുന്നതയ്.  അതനില്
എന്തയ് അകനസഷണയ വന്നനാലയ കനരനിടനാന് ഞനാന് തയ്യനാറനാണയ്.

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമനാര്:  സര്,  ബഹുമനാനടപ്പെട  മനനി  അതുസയബന്ധനിചയ്
ഗവണ്ടമനനിടന ഭനാഗത്തുനനിനയ പറയനാനുള്ളതയ് പറയയ.  ഒരു കേനാരണ്യയ  വണ്യക്തമനാണയ്
ഈ  ഗവണ്ടമനനിടന  കേനാലത്തയ്  എന്തയ്  നടപടനിയണനായനാലയ  അതനിനയ്  കൃതണ്യമനായ
വണ്യവസയണനാകുയ.  നനിങളുടട  കേനാലത്തയ്  കേണ്സക്ഷന്  കകേനാര്പ്പെകറഷടന  കനതൃതസത്തനില്
നടന്നനിട്ടുള്ള  തസ്പീടവടനിടക്കനാള്ളയയ്  വനിരനാമമനിടതുകപനാടല  തടന്ന  ഓകരനാ  രയഗത്തുയ
അതുണനാകുയ.  കറനാഡ യ്  കേടനിയഗനിനയ് ടപര്മനിഷന് ടകേനാടുക്കുകമനാ ഇലകയനാ എനള്ളതല
പ്രശ്നയ.  കറനാഡയ് കേടനിയഗയ് അനുവദനിക്കുന്ന സമയത്തയ് സര്ക്കനാരനിനയ്, പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.-യയ്
പണയ കേനിടണയ. ഐ.റനി. ഡനിപ്പെനാര്ട്ടുടമനനിടന മറയനാക്കനി നനിങള് നടത്തനിയ തസ്പീടവടനി
ടകേനാള്ളടയക്കുറനിചനാണയ് ഞനാന് പറഞതയ്.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ്  കുമനാര്  :  സര്,  ശസ്പീ.  ടനി.  ഒ.  സൂരജയ്  എന്ന ഐ.എ.എസയ്.
ഉകദണ്യനാഗസന്  കറനാഡയ്  കേടനിയഗയ്  അനുവദനിച്ചുടകേനാണയ്  ഒരു  ഉത്തരവനിറക്കനി.   ബഹുമനാനടപ്പെട
മുന്മനനി അതയ്  കസ്റ്റേനാപ്പെയ്  ടചയ്തു.  അതനിനുകശേഷയ അക്കനാലത്തുതടന്ന എലനാ ജനിലകേളനിടലയയ
എകനികേഷ്യൂടസ്പീവയ് എഞനിനസ്പീയര്മനാര്ക്കയ് ഉദനാരമനായനി കറനാ ഡയ് കേടനിയഗയ് നടത്തനാന് മനനിയടട
ഓഫസ്പീസനില്നനിനയ നനിര്കദശേയ നല്കുമനായനിരുനടവന്നതയ് അങയടട ശദ്ധയനില്ടപ്പെടനിട്ടുകണനാ? 

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമനാര്:  സര്,  അന്നയ് ടകേനാടുത്തനിരുന. അങടന ടകേനാടുത്തതയ്
ഞനാന് കപനായനി തടഞനിട്ടുണയ്. 
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ശസ്പീ  .    വനി  .    ടകേ  .    ഇബനാഹെനിയ കുഞയ്: സര്, ബഹുമനാനടപ്പെട ടകേ. ബനി.  ഗകണഷയ്
കുമനാര്   പറഞതയ്   അര്ദ്ധ  സതണ്യമനാണയ്.  അത്തരത്തനിടലനാരു  ഉത്തരവയ്  എടന
ശദ്ധയനില്ടപ്പെടകപ്പെനാള്തടന്ന  ഞനാന്  അതയ്  റദയ്  ടചയ്തു.  കേഴനിഞ  യ.ഡനി.എഫയ്.
ഗവണ്ടമനയ് അധനികേനാരത്തനില്നനിനയ കപനായനിടയ് പതനിടനനാന്നയ് മനാസമനായനി.  ഇകപ്പെനാഴുയ
കറനാഡയ് കേടനിയഗയ്  നടക്കുന.  കേഴനിഞ ഗവണ്ടമനയ് ടകേനാടുത്തതനികനക്കനാള് കുറഞ
നനിരക്കനിലനാണയ് നനിങള് ഇകപ്പെനാള് കറനാ ഡയ് കേടനിയഗയ് അനുവദനിക്കുന്നതയ്. 

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപയ്  കുമനാര്:  സര്,  എടന നനിലപനാടയ്  ഞനാന് പറഞകേഴനിഞ.
അടതലനായ പരനികശേനാധനിക്കടട.

ടപനാതുമരനാമത്തുയ രജനികസഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധനാകേരന്  ):  സര്,
ബഹുമനാനടപ്പെട മുന്മനനി ശസ്പീ.  വനി.  ടകേ.  ഇബനാഹെനിയ കുഞയ് controversy  ഉണനാക്കുന്ന ഒരു
കേനാരണ്യവയ  പറഞനിടനില.  ശസ്പീ.  ടനി.  ഒ.  സൂരജയ് ഇറക്കനിയ എലനാ ഓര്ഡറകേളുയ നനിയമ
വനിരുദ്ധമനായനിരുന. മുഴുവന് അഴനിമതനിയനായനിരുന. നനിങള് അതയ് നണ്യനായസ്പീകേരനികക്കണ.
അതയ്  മുഴുവന്  ഞനാന്  റദയ്  ടചയ്തു.  അതനികനക്കനാള്  ഉദനാരടമനാനമല.  വളടര  കേര്ശേനമനാണയ്.
ചനിലര് അതുയ ലയഘനിച്ചു.  കേണ്ണൂര് നനാഷണല് കഹെകവയനില് രനാത്രനിയനില് കറനാഡയ് കേടയ്
ടചയ്തതനിനയ്  എകനികേഷ്യൂടസ്പീവയ്  എഞനിനസ്പീയടറ  സടസന്ഡയ്  ടചയ്തനികല?  കറനാ ഡയ്  കേടയ്
ടചയ്യടണന്നയ് ആരയ് പറഞ;  കറനാ ഡയ് കേടയ് ടചയ്യനാതനിരനിക്കനാന് സനാധനിക്കുകമനാ;  വനാടര്
അകതനാറനിറനിക്കയ് കപപ്പെയ് ഇടകണ;  ഇലകനിസനിറനിക്കുയ ടമനാകബല് കേമനനികേള്ക്കുയ
കകേബനിളുകേള് ഇടണയ.  ചനിലകപ്പെനാള് ചനിലതയ് സനാധനിക്കനാടത വന്നനാല് അതനിനയ് വണ്യവസയണയ്.
ആ  വണ്യവസപ്രകേനാരയ  അലനാടത  ടചയ്തതനിടനനാടക്ക  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  അത്രയയ
മനസനിലനാക്കനിയനാല് മതനി.  കറനാ ഡയ്  കേടയ്  ടചകയ്യണനിവരുയ.  അങയ്  പരനികശേനാധനിചനാല്
മതനി. ഞനാടനനാരു അകനസഷണത്തനിനുയ കപനാകുന്നനില. എടന്ന ടവലനിവനിളനിക്കുകേടയനയ കവണ.

[അദ്ധണ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്]

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമനാര്:  സര്,  ഈ സര്ക്കനാരനിടന കേനാലത്തയ് ഇത്തരത്തനിലള്ള
അഴനിമതനിക്കയ്  വനിരനാമമനിടുകേ  മനാത്രമല  കേഴനിഞ  സര്ക്കനാരനിനയ്  സസപ്നയ  കേനാണനാന്  പറനാത്ത
നനിലയനില് ഈ നനാടനിടന അടനിസനാന സക്കൗകേരണ്യ വനികേസനത്തനിനയ് അരടങനാരുക്കുന്ന
പദ്ധതനികേളുമനായനി  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുകേയനാണയ്.  അതനില്  ഒരുപനാടയ്  കേനാരണ്യങള്  ഇവനിടട
വനിശേദസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ വര്ഷയ തസ്പീരകദശേ കഹെകവയയ മലകയനാര  കഹെകവയയ നടത്തുന്ന
പ്രവര്ത്തനങള്,  അതയ്  എങടനടയങനിലയ  നടത്തുകേ എന്നതല,  വളടര ആസൂത്രനിതമനായനി
കേനാരണ്യങള്  ടചയ്യനാന്  കപനാകുകേയനാണയ്.  നമ്മുടട  കറനാ ഡുകേള്  മനികേച  ഡനികസനര്
കറനാഡുകേളനാക്കുന്നതനിനുകവണനി  കകേടക്കനാണ  നടപടനികേടളനാടക്ക  ബഹുമനാനടപ്പെട
മനനിതടന്ന പലവടയ ഇവനിടട പറഞനിട്ടുണയ്. എറണനാകുളയ, കകേനാഴനികക്കനാടയ് തുടങനിയ
സലങളനില്  റസ്പീജനിയണല്  ഡനികസന്  ഓഫസ്പീസുകേള്  സനാപനിക്കുകേ  എന്ന  തസ്പീരുമനാനയ
ഇതനിടന  ഭനാഗമനായനി  കനരടത്ത  തടന്ന  എടുത്തനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  ഓഫസ്പീസയ്  കകേനാഴനികക്കനാടയ്
കവണടമന്നയ്  ആവശേണ്യടപ്പെട  ആളനാണയ്  ഞനാന്.  അതയ്  കറനാഡുകേള്  നല  രസ്പീതനിയനില്
രൂപകേല്പ്പെന ടചയ്യുന്നതനിനയ് സഹെനായകേരമനായനിരനിക്കുടമന്നനാണയ് കേരുതുന്നതയ്.
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കറനാഡയ് ഫണയ് കബനാര്ഡുമനായനി ബന്ധടപ്പെടയ് നടക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങളനില് കകേനാഴനികക്കനാടയ്
സനിറനി  കറനാഡയ്  ഇയപ്രൂവ്ടമനയ്  കപ്രനാജകനിടന  രണനായഘടയ  കൂടനി  ഉള്ടപ്പെടുത്തനാന്
ബഡ്ജറയ് അകലനാകക്കഷനനില് ഫണയ് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിനയ് സന്നദ്ധമനാകേണടമന്നനാണയ്
എനനിക്കയ്  ബഹുമനാനടപ്പെട  മനനികയനാടയ്  പറയനാനുള്ളതയ്.  കേഴനിഞ  സര്ക്കനാരനിടന
കേനാലത്തയ്  എലനാവര്ക്കുയ  ഒരുകപനാടല  പരനിഗണന  നല്കേനിടക്കനാണയ്  പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.-യമനായനി
ബന്ധടപ്പെട പ്രവര്ത്തനയ വളടര നസ്പീതനിപൂര്വ്വയ നടപ്പെനിലനാക്കനിടയന്നയ് അപ്പുറത്തുനനിനയ
സയസനാരനിചവര്  പറഞ.  അതനികനനാടയ്  അതനിശേക്തമനായനി  വനികയനാജനിച്ചുടകേനാണയ്  കനരടത്തയയ
ഞനാന്  അഭനിപ്രനായയ  പറഞനിട്ടുണയ്.  ഒരു  നസ്പീതനിയയ  ഇലനാടത  നടന്ന  ഒരു  വകുപ്പെനായനിരുന
പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.  വകുടപ്പെന്നയ്  ഇകപ്പെനാഴുയ  പറയകേയനാണയ്.  ശസ്പീ.  വനി.  ടകേ.  ഇബനാഹെനിയ
കുഞയ്  മനനിയനായനിരുന്നകപ്പെനാള്  ആ  ഗവണ്ടമനനിനയ്  അഞ്ചുടകേനാലയ  ടകേനാണയ്  214
കകേനാടനി രൂപ അനുവദനിചകപ്പെനാള് ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതനാ കഗനാപനിക്കയ് ടകേനാടുത്തതയ് 2.9 കകേനാടനി
രൂപ, ശസ്പീ. പനി. തനികലനാത്തമനയ് ടകേനാടുത്തതയ് 3 കകേനാടനി രൂപ, ശസ്പീ. ടകേ. വനി. അബ്ദുള്
ഖനാദറനിനയ്  ടകേനാടുത്തതയ്  3.2 കകേനാടനി  രൂപ  ഇങടന  ഒരു  നസ്പീതനിയയ  ഇലനാടത
സസജനപക്ഷപനാതയ  കേനാണനിച്ചുടകേനാണയ്  തടന  ഇഷനാനനിഷങള്ക്കയ്  അനുസരനിചയ്
പ്രവര്ത്തനിച്ചു.  ഒരു മനനിയയ ഇതുവടര ഇതുകപനാടലനാരു അനണ്യനായവയ കേനാണനിചനിടനില.
പരസരയ ആദരനിക്കണയ,  ബഹുമനാനനിക്കണടമടന്നനാടക്ക ശസ്പീ.  സനി.  മമ്മൂടനി സയസനാരനിചകപ്പെനാള്
പറഞ. ശേരനിയനാണയ് ആദരവനിനുയ ബഹുമനാനത്തനിനുടമനാനയ ഒരു കുറവമനില. ഞങള്
ശസ്പീ.  പനി.  ടകേ.  കുഞനാലനിക്കുടനിടയക്കുറനിചയ്  പറഞകലനാ.  അകദഹെവയ  ഞങകളനാടയ്
നസ്പീതനിപൂര്വ്വയ ടപരുമനാറനിയനിട്ടുണയ്.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജനാസഫയ്:  സര്,  അങയടട  ടതനാടടുത്തനിരനിക്കുന്ന
ശസ്പീ. ടജയനിയസയ് മനാതഡ്യുവനികനനാടയ് കചനാദനിച്ചുകനനാക്കണയ.

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമനാര്:  സര്,  ശസ്പീ.  ടജയനിയസയ്  മനാതഡ്യുവനികനനാടയ്  കചനാദനിചനിടയ്
കേനാരണ്യമനിലകലനാ;  ഞങളുടട എലനാവരുടടയയ അനുഭവമകല പറയന്നതയ്.  ഇവനിടടത്ത
അനുഭവമകല  പറയന്നതയ്.  ഇതനിനുമുമയ  പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.  മനനിമനാര്  ഉണനായനിട്ടുണയ്.
ഇത്രയയ  നസ്പീതനിടകേട,  ടനറനിടകേട  നനിലയനില് പ്രവര്ത്തനിച ഒരു മനനി  ഉണനായനിടനിടലന്നനാണയ്
എനനിക്കയ്  പറയനാനുള്ളതയ്.  കകേനാഴനികക്കനാടയ്  ജനിലയനില്  അഞയ്  കകേനാടനി  രൂപ  വസ്പീതയ
വണ്കടയ ടമയനിനനന്സനിടന ഭനാഗമനായനി മൂന്നയ് മുസ്ലേസ്പീയ ലസ്പീഗയ് എയ.എല്.എ.-മനാര്ക്കയ്
നല്കേനിയകപ്പെനാള്  എല്.ഡനി.എഫയ്.-ടന  പത്തയ്  എയ.എല്.എ.-മനാര്ക്കയ്  ഒനയ  നല്കേനിയനില.
അന്നയ് ശസ്പീ.  പനി.  ടകേ.  കുഞനാലനിക്കുടനി ഇടടപടനിടനാണയ്  രണയ് കകേനാടനി രൂപ വസ്പീതയ
അനുവദനിക്കനാന്  അവസനാനയ  അകദഹെയ  നനിര്ബന്ധനിതനനായതയ്.  ഇടടപടതുയ  സഹെനായനിചതുയ
ഞങള് പറയയ. ഞങള്ക്കയ്  ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേനാശേയ് ഫ്ലഡനിടന ഫണയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
പടക്ഷ അതുകപനാടലയല ഈ വകുപ്പെയ്. ഈ വകുപ്പെനിടനക്കുറനിചയ് പ്രകതണ്യകേയ പറയണയ.
കേനാരണയ ഒരു നസ്പീതനിയയ  കേനാണനിക്കനാത്ത വകുപ്പെനാണനിതയ്.  അതയ്  പറഞ ടകേനാകണയനിരനിക്കുയ.



484 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 10, 2017

ഭനാവനിയനില് ആരുയ ആ നനിലയയ്  ടതറയ്  ടചയ്യനാന് പനാടനില.  കേഴനിഞ സര്ക്കനാരനിടന
കേനാലത്തയ്  ടചയ്ത  ടതറനായ  പ്രവൃത്തനികേള്  സസനാഭനാവനികേമനായയ  ഇവനിടട  ചര്ചയയ്  വരുമകലനാ?
നനിങള്  പറഞയ്  പറയനിപ്പെനിക്കുകേയനാണയ്.  അവനിടടനനിനയ  അങടന  പറഞതുടകേനാണ
മനാത്രമനാണയ്  എനനിക്കയ്  വസ്പീണയ പ്രതനികേരനികക്കണനിവന്നതയ്.  ഈ സഭ തുടങനിയതനിനു
കശേഷയ പ്രതനിപക്ഷയ  എത്രമനാത്രയ പരനിഹെനാസണ്യമനായ നനിലപനാടനാണയ് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ്.
ജനനാധനിപതണ്യത്തനില് ക്രെനിയനാത്മകേമനായ നനിര്കദശേങള് സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനയ് ശേക്തമനായ
ഒരു പ്രതനിപക്ഷയ ആവശേണ്യമനാണയ്.  പടക്ഷ പ്രതനിപക്ഷയ മുനടയനാടനിഞ അടനിയന്തര
പ്രകമയങളുമനായനി വന്നതനിടന സയബന്ധനിചയ്  ശസ്പീ.  മുരളനി  ടപരുടനലനി സയസനാരനിച്ചു.
എന്തുടകേനാണനാണയ് അങടന;  ഗവണ്ടമനയ് നല രസ്പീതനിയനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുകമനാള്
അതനിനകേത്തുണനാകുന്ന  തനാളപ്പെനിഴകേകളനാ  അപനാകേതകേകളനാ  ഉടണങനില്  ചൂണനിക്കനാണനിക്കനായ,
അടനിയന്തരപ്രകമയങടളനാടക്ക ടകേനാണവരനായ.  വളടര നനിസനാര കേനാരണ്യങള് പറഞ
ടകേനാണയ് അപഹെനാസണ്യമനായ നനിലപനാടനാണയ് പ്രതനിപക്ഷയ കേനാണനിക്കുന്നതയ്.

മനി  .  സസ്പീക്കര്:  അങയടട സമയയ കേഴനിഞ.

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമനാര്:  സര്,  നമുക്കയ് നല പ്രതനിപക്ഷടത്ത ആവശേണ്യമനാണയ്.
നല പ്രതനിപക്ഷടത്ത കേനിടണടമങനില് ബഹുമനാനടപ്പെട ടചയര് ഒരു ആകഗനാള ടടണര്
വനിളനിക്കണയ.  ഇന്തണ്യയനില്നനിനയ കേനിടനാനനില.  ആകഗനാള ടടണര് വനിളനിചനിടയ്  എവനിടട
നനിടന്നങനിലയ ടകേനാണവരണയ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അങയടട സമയയ കേഴനിഞനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമനാര്:  സര്,  അടത. 'ഇടതുപക്ഷക്കനാര് ശസ്പീമതനി കസനാണനിയ
ഗനാന്ധനിക്കയ്  സനിനനാബനാദയ്  വനിളനിക്കുന്ന  ഒരു കേനാലയ വരുയ'  എന്നയ്   ബഹുമനാനടപ്പെട എ.  ടകേ.
ആനണനി  കേഴനിഞ ദനിവസയ  പറയകേയണനായനി.  അകദഹെത്തനിനയ്  അങടന  സസപ്നയ
കേനാണനായ.  സസപ്നയ കേനാണുന്നതനിനയ് ടനാകയ് ടകേനാടുകക്കണ കേനാരണ്യമനിലകലനാ?

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസയ്,  പസ്പീസയ്  കേണ്ക്ലൂഡയ്,  പസ്പീസയ്  കേണ്ക്ലൂഡയ്.  നനിങള്ടക്കലനാവര്ക്കുയ
വഴങനിത്തന്നനിടനാണയ് അകദഹെത്തനിടന സമയയ നസ്പീണകപനായതയ്. 

പടനികേജനാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവയ  നനിയമവയ  സനായസനാരനികേവയ
പനാര്ലടമനറനികേനാരണ്യവയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   ടകേ  .   ബനാലന്):  സര്, ശസ്പീ. എ. ടകേ.
ആനണനിടയ ഇവനിടട നനിനയ പുകേച്ചുചനാടനിചതയ് ആരനാണയ്?

ശസ്പീ  .   എ  .   പ്രദസ്പീപയ് കുമനാര്: സര്, ഇവനിടടനനിനയ പുകേച്ചുചനാടനിചവര്, ഒന്നനിചനിരുന്നവരനാണയ്
ഇവനിടട നനില്ക്കുന്നതയ്.  അകദഹെത്തനിനയ് കകേനാണ്ഗസനികനനാടയ്  കസ്നേഹെമുള്ളതുടകേനാണനാണയ് ഇതയ്
പറയന്നതയ്.  കേനാരണയ  കുറച്ചുനനാള്  കേഴനിയകമനാള്  ശസ്പീമതനി  കസനാണനിയ  ഗനാന്ധനിക്കയ്
സനിനനാബനാദയ് വനിളനിക്കനാന് കകേനാണ്ഗസനിനകേത്തുനനിനയ ആരുയ ഉണനാകേനിടലന്നയ് അകദഹെത്തനിനയ്
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അറനിയനായ.  പകേല്  സമയയ  കകേനാണ്ഗസ്സുയ  രനാത്രനിയനില്  ആര്.എസയ്.എസയ്.-മനായനി
നടക്കുന്ന ഒരു സയസനാരയ ഇതനിനകേത്തയ് ശേക്തനിടപ്പെട്ടു വരനികേയനാണകലനാ; അതുടകേനാണയ്
അതനിനകേത്തയ് ആരുയ ഉണനാകേനിടലന്നയ് അറനിയനായ.  ഇടതുപക്ഷക്കനാടരങനിലയ ഉണനാകുടമന്നനാണയ്
അകദഹെയ കേരുതുന്നതയ്. ഇവനിടട ഇകപ്പെനാഴുയ യ.ഡനി.എഫയ്.-നയ് കനതൃതസയ ടകേനാടുക്കുന്നതയ്
കകേനാണ്ഗസനാണയ്.  കകേനാണ്ഗസ്സുകേനാര്ക്കയ്  ഇനനിടയങനിലയ  ഒരു  പ്രതനിപക്ഷമനായനി  ഇവനിടട
നനില്ക്കണടമങനില്  അവര്  ഇകപ്പെനാള്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്ന  രനാഷ്ട്രസ്പീയ  നനിലപനാടയ്  പുനദുഃ
പരനികശേനാധനിക്കണയ.  ആര്.എസയ്.എസയ്.-ഉയ  ആയനി  അവര്ക്കുള്ള  രനാഷ്ട്രസ്പീയ  അയകവറനിയ
സമസ്പീപനയ  പുനദുഃപരനികശേനാധനിക്കണയ.  ജവഹെര്ലനാല്  ടനഹ്റവനിടനക്കുറനിചയ്  പണയ്
കകേസരനി പത്രത്തനില് ഒരു കലഖനയ വന്നനിരുന. അതനില് കലഖകേന് മഹെനാത്മനാഗനാന്ധനി
വധനിക്കടപ്പെടുന്നതനിനുമുമയ്  വധനിക്കടപ്പെകടണതയ്  ടനഹ്റവനായനിരുനടവന്നയ്  പറഞകപ്പെനാള്
അതനിടനതനിടര  ഒരക്ഷരയ  ഉരനിയനാടനാന്  കകേനാണ്ഗസനില്  ആരുമുണനായനിരുന്നനില.
എന്തുടകേനാടണന്നനാല്  ആര്.എസയ്.എസയ്.-നയ്  കനനാവന്നടതനാനയ  പറയനാന്  ഇവര്
സന്നദ്ധമല എന്നതുടകേനാണനാണയ്.  ഇവനിടട പ്രതനിപക്ഷ കനതൃസനാനയ കപനാലയ നനിയമയ വഴനി
സനാപനിതമനായതനാണയ്.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: പസ്പീസയ് കേണ്ക്ലൂഡയ്.....

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമനാര്:  സര്,  കകേരളത്തനിടല  ആദണ്യടത്ത  ഇ.എയ.എസയ്.
ഗവണ്ടമനനിടന 60-ാംവനാര്ഷനികേയ ആകഘനാഷനിക്കുന്ന ഒരു സനര്ഭയ കൂടനിയനാണനിതയ്.
ബഹുമനാനടപ്പെട ടചയര് മുന്കേടയ്യടുത്തയ് അതനിടന ആകഘനാഷ പരനിപനാടനികേള് നടത്തനി.  ആ
പരനിപനാടനി  സയഘടനിപ്പെനിക്കുന്ന  സമയത്തയ്  ആ  ഗവണ്ടമനയ്  എങടനയനായനിരുന
അടനിമറനിക്കടപ്പെടതയ് എന്നതുള്ടപ്പെടട ചര്ച ടചയ്യടപ്പെകടണതയ് സഭയനാണയ്.  ആ സര്ക്കനാരനിടന
അടനിമറനിച  പനാപ  പങനിലമനായ  ചരനിത്രത്തനില്നനിന്നയ്  യ.ഡനി.എഫയ്.-നയ്  ഒഴനിഞമനാറനാനനാകേനില
എന്ന കേനാരണ്യയ കൂടനി സൂചനിപ്പെനിച്ചുടകേനാണയ് ഞനാന് ഇക്കൗ ധനനാഭണ്യര്തനകേടള പനിന്തുണയ്ക്കുന. 

ശസ്പീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമനാര്:  സര്,  ഞനാന്  ഇക്കൗ  ധനനാഭണ്യര്തനകേടള
എതനിര്ക്കുകേയനാണയ്.  ഞനാന് സയസനാരനിക്കുന്നതനിനുമുമയ്  ശസ്പീ.  എ. പ്രദസ്പീപയ് കുമനാര് നല
ഒരു പ്രതനിപക്ഷടത്തക്കനിടനാന് ആകഗനാള ടടണര് വനിളനികക്കണ അവസടയക്കുറനിചയ്
പറഞ.  അതനിടന  ആവശേണ്യമനില.  ശസ്പീ.  കേനാനയ  രനാകജന്ദ്രന്  തടന്ന  ഏറവയ  നല
പ്രതനിപക്ഷമനായനി  കകേരളത്തനില്  നനില്ക്കുകേയനാണയ്.  പനിടന്ന  എന്തനിനനാണയ്  ആകഗനാള
ടടണര്  വനിളനിക്കുന്നതയ്?  അതനിടന  ആവശേണ്യയ  നമുക്കനില.  അടതനാന്നയ്  പറഞനിടയ്
തുടങനാടമന്നയ് വച്ചു.

രണയ് വകുപ്പുകേടളക്കുറനിചനാണയ് ഇവനിടട ചര്ച ടചയ്യുന്നതയ്. രണയ് വകുപ്പുയ മടറലനാ
വകുപ്പുകേടളയയകപടല തടന്ന പ്രധനാനടപ്പെടതനാണയ്.  പകക്ഷ ജനങളുമനായനി  കൂടുതല്
ബന്ധടപ്പെടയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  വകുപ്പുകേളനാണയ്.  നമ്മുടട  കറനാഡുകേള്  കമനാശേമനായനാല്
ജനങള് മുഴുവന് അതനിടന ദുരനിതമനുഭവനിക്കുയ.  ഭക്ഷണ്യരയഗത്തയ് പനാളനിചയണനായനാല്
അടുക്കളയനിടല ചൂടനിടനക്കനാള് അധനികേമനായനിരനിക്കുയ നമ്മുടട അമ്മമനാരുടട ടനഞനിടല
ചൂടയ്.  ഇതയ്  രണയ  വളടര  പ്രധനാനടപ്പെട  കേനാരണ്യങളനാണയ്.  ഇക്കൗ  രണയ്  കേനാരണ്യങളുയ
രനാഷ്ട്രസ്പീയമനായനി പരസരയ പറയന്നതനിനപ്പുറയ ഇക്കൗ ഗവണ്ടമനയ്  25-ാം തസ്പീയതനി ഒരു
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വര്ഷയ പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കുന്ന സനാഹെചരണ്യത്തനില് എത്രമനാത്രയ കേനാരണ്യങള് ടചയ്തുടവന്നയ്
ആത്മപരനികശേനാധന  നടത്തണടമന്നനാണയ്  എനനിക്കയ്  പറയനാനുള്ളതയ്  പ്രകതണ്യകേനിചയ്
ഭക്ഷണ്യ വകുപ്പെനിടന കേനാരണ്യത്തനില്. പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.-യമനായനി ബന്ധടപ്പെടയ് ഞനാന് കൂടുതല്
പറയനാത്തതയ്  അകദഹെയ  തടന്ന  വനിമര്ശേനയ  നടത്തനിടക്കനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  അകദഹെയ
രണദനിവസയ മുമയ് പറഞതയ് ഒരു നല വനിമര്ശേനമനാണയ്. നനിങള് ഇവനിടട  ധനാരനാളയ
കേനാരണ്യങള് ശേരനിയനായനിടയന്നയ്  പറഞ.  ശേരനിയനാക്കനാത്തതനിനയ്  ഞനാന് അകദഹെടത്ത
കുറടപ്പെടുത്തുന്നനില.  ശേരനിയനാക്കനാന്  തക്കരസ്പീതനിയനിലള്ള  ഫണയ്  അകദഹെത്തനിനയ്  ലഭനിചനിടനില.
ലഭനിചതയ്  വളടര  ടടവകേനിയനാണയ്.  കേഴനിഞ  ഗവണ്ടമനനിടന  കേനാലത്തയ്  ആരയഭനിച
വര്ക്കുകേളലനാടത പുതനിയ എത്ര വര്ക്കുകേള് തുടങനാന് സനാധനിച്ചു; എത്രടയണത്തനിനയ്
എ.എസയ്. ടകേനാടുത്തു? അകദഹെയ പറഞതയ് ശേരനിയനാണയ്.   പല എ.എസയ്.-ഉയ വന്നതയ്
ജനുവരനി  മനാസത്തനിലകല?  എത്ര  ടടവകേനിയനാണയ്  എ.എസയ്.  കേനിടനിയതയ്.  വളടര
അപൂര്വ്വയ  വര്ക്കുകേള്ക്കനാണയ്  കനരടത്ത എ.എസയ്.  കേനിടനിയതയ്.  അകദഹെയ  പറഞ
പ്രധനാനടപ്പെട  കേനാരണ്യയ  ഇക്കൗ ഗവണ്ടമനനിടന കേനാലത്തു മനാത്രമല,  കേഴനിഞ  ഗവണ്ടമനനിടന
കേനാലത്തുയ പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.-ക്കയ്  ധനകേനാരണ്യ  വകുപ്പെയ്  കുറചയ്  പണയ മനാത്രകമ അനുവദനിക്കനാറള.
അതനിനുകശേഷയ  ധനകേനാരണ്യ  വകുപ്പെനികലയയ്  പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.  ഫയല്  അയയണയ,
അതനികനതനായ നടപടനിക്രെമങള് നടത്തണയ. അകങയയ് പരനികശേനാധനിചനാല് അറനിയനായ
കേഴനിഞ  ഗവണ്ടമനനിടന  കേനാലത്തയ്  ഇത്രയയ  ഡനികല  വന്നനിടനില.  ഇപ്രനാവശേണ്യയ
ഒരുപനാടയ്  ഡനികല  വന.  അതുടകേനാണയ്  ഒരു  വര്ഷയ  ഏതനാണയ്  നഷമനായനി.   ഏതയ്
ഗവണ്ടമനയ്  വന്നനാലയ  ജനങളുമനായനി  ഏറവയ  ബന്ധടപ്പെടയ്  നനില്ക്കുന്ന ധനകേനാരണ്യ
വകുപ്പെനിനയ് ആദണ്യയ കുറചയ് കൂടുതല് പണയ  അനുവദനിക്കണയ. അനുബന്ധമനായനി കൂടുതല്
പണയ അനുവദനിക്കുന്ന സനാഹെചരണ്യമനിടലങനില് നമുക്കയ് പരസരയ പറയനാടമന്നലനാടത
വര്ക്കുകേള്  യഥനാസമയയ  നടത്തനാന്  കേഴനിയനില.  ടമയനിനനന്സയ്  വര്ക്കയ്  നന്നനായനി
അകദഹെയ നടത്തനി. പകക്ഷ മറയ് വര്ക്കുകേളനില് എത്ര എണത്തനിനയ് എ.എസയ്. ടകേനാടുത്തു; എത്ര
എണത്തനിനയ്  ടനി.എസയ്.  കേനിടനി;  ടടണര് നടപടനി  സസസ്പീകേരനിചയ്  എഗനിടമന്റുവചയ്  എത്ര
വര്ക്കുകേള്  തുടങനാന്  സനാധനിച്ചു?  കകേരളത്തനില്  ധനാരനാളയ  വര്ക്കുകേള്  നടക്കുന,
കറനാഡുകേടളനാടക്ക  മകനനാഹെരമനായനി  എടന്നനാടക്ക  പറഞയ്  അകദഹെടത്ത  കപനാലള്ള
ഒരനാടള ടതറനിദ്ധരനിപ്പെനിക്കകണനാ?  അകദഹെയ ടചയ്യുമനായനിരനിക്കുയ.  അകദഹെത്തനിനയ്  ആഗഹെമുണയ്.
അകദഹെയ അതയ് പറയന.  പകക്ഷ വളടര അപൂര്വ്വയ വര്ക്കുകേള് മനാത്രമനാണയ് എലനാ
നടപടനികേളുയ പൂര്ത്തസ്പീകേരനിചയ് നടത്തനാന് സനാധനിചതയ്.  അത്തരടമനാരു സനാഹെചരണ്യത്തനില്  ഇക്കൗ
പനണയ് മനാസക്കനാലയ ടകേനാണയ് കകേരളത്തനിടല  നനിരത്തുകേടളനാടക്ക മകനനാഹെരമനായനി
എനപറഞനാല് അതയ് യനാഥനാര്തണ്യ കബനാധകത്തനാടുകൂടനിയള്ളതല എന മനസനിലനാക്കനാനനാകുയ.
അഥവനാ അങടന ഉടണങനില്ത്തടന്ന  അതയ് കേഴനിഞ ഗവണ്ടമനനിടന കേനാലടത്ത
പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കനാത്ത വര്ക്കുകേളനാണയ്. 

ശസ്പീ. വനി. ടകേ. ഇബനാഹെനിയ കുഞമനായനി ബന്ധടപ്പെട കേനാരണ്യയ ഇവനിടട പറഞ.
ഞനാന്  അതനികലയ്ടക്കനാനയ  കപനാകുന്നനില.  കേഴനിഞ  ഗവണ്ടമനനിടന  കേനാലത്തയ്  അകദഹെയ
പ്രതനിപക്ഷത്തനിനയ്  കൂടുതല് ടകേനാടുക്കുനടവന്നനായനിരുന ഞങളുടട ബഞനിടല ഒരഭനിപ്രനായയ.
രനാഷ്ട്രസ്പീയയ കനനാക്കനാടത ടകേനാടുക്കുമനായനിരുന.  ചനില മണ്ഡലങളനില് കുറഞനിരനിക്കുയ.
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ഇടതുപക്ഷ  എയ.എല്.എ.മനാര്ക്കയ്  ലഭനിചനിടനില  എനപറയന്നതനികനനാടയ്  എനനിക്കയ്
ഒരനിക്കലയ  കയനാജനിക്കനാന്  കേഴനിയനില.  ഫയലകേടളനാടക്ക  നനിങളുടട  കേയ്യനിലണകലനാ,
അടതടുത്തയ്  പരനികശേനാധനിചയ്  കനനാക്കനിയനാല്  അറനിയനായ  ഓകരനാ  നനികയനാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലയ
എത്രമനാത്രയ  വര്ക്കയ്  നടന്നനിരുനടവന്നയ്.  അതുടകേനാണയ്  അത്തരത്തനില്  പ്രസ്തനാവന
നടത്തുന്നതയ്  ശേരനിയനാടണന്നയ്  എനനിക്കയ്  കതനാനന്നനില.  ഈ  ഗവണ്ടമനനിടന  കേനാലത്തുയ
അത്തരയ വണ്യതണ്യനാസങളുണയ്. നനിങള് പറഞകലനാ   ഈ ഗവണ്ടമനയ്  50 കകേനാടനി
രൂപ  വചയ്   കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനയ  ടകേനാടുത്തുടവടന്നനാടക്ക.  ഞനാന്  കേനിഫ്ബനിയടട
ലനിസ്റ്റേയ്  എടുത്തയ്  പരനികശേനാധനിചകപ്പെനാള്  എനനിക്കയ്  10  കകേനാടനി  രൂപയടട  വര്ക്കനാണയ്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  അതുകപനാടല  വസ്പീഴ്ചകേള്  ചനില  കേനാരണ്യങളനിലണനാകുയ.  പരനിപൂര്ണമനായനി
എലനാവര്ക്കുയ  ടകേനാടുക്കനാന്  സനാധനിച്ചുടവന്നയ്  വരനില.  ശസ്പീ.  മഞളനായകുഴനി  അലനി,
എയ.എല്.എ.-യടട  മണ്ഡലത്തനില് ഒനയ കേനിടനിയനില എനപറഞ. ഞനാന് കുറടപ്പെടുത്തനാന്
കവണനി പറയന്നതല.  അങടനയള്ള ടചറനിയ ചനില വസ്പീഴ്ചകേളലനാടത ശസ്പീ. വനി.  ടകേ.
ഇബനാഹെനിയ കുഞയ്,  ഈ വകുപ്പെയ് ഏറവയ നല രസ്പീതനിയനില് ടകേനാണകപനായനി എനള്ള
കേനാരണ്യത്തനില് സയശേയമനില. ഒടനവധനി വര്ക്കുകേള് - പനാലങള്, കറനാഡുകേള് എന്നനിവ
നന്നനാക്കനിടയടുക്കനാന് കേഴനിഞ. അഴനിമതനിയടണങനില് അതകനസഷനിക്കനാന് സയവനിധനാനമുണകലനാ;
അകനസഷനിക്കണയ. അഴനിമതനി നടത്തനി എനപറഞയ് ആളുകേടള ആകക്ഷപനിക്കുന്നതനിനു പകേരയ
ഉകദണ്യനാഗസര്  അഴനിമതനി  നടത്തനിയനിട്ടുടണങനില്  അതയ്  കേണപനിടനിക്കണയ.  എലനാത്തനിടനയയ
അടചനാകക്ഷപനിക്കുകേ,  ഒനയ  നടന്നനില  എനപറയകേ,  അതനികനനാടയ്  ഒരു  കേനാരണവശേനാലയ
കയനാജനിക്കനാന് കേഴനിയനില.  ധനകേനാരണ്യ വകുപ്പുമനനികയനാടയ്  ഞനാന് ഒരനിക്കല്കൂടനി പറയകേയനാണയ്,
ധനകേനാരണ്യ  വകുപ്പെയ്  പണയ  ടകേനാടുത്തനാലയ   നനിങളുടട  അടുത്തയ്  പനിന്നസ്പീടയ്  ഫയല്
വരണയ.  പണയ്  മുതകലയള്ള  നടപടനിക്രെമയ  അങടനയനാണയ്.  1957-ടല  ഗവണ്ടമനനില്
മനാത്രമനാണയ് മറനിടചനാരു സനാഹെചരണ്യമുണനായനിരുന്നതയ്.  ശസ്പീമതനി ടകേ.  ആര്.  ഗക്കൗരനിയമ്മ
ഒരനിക്കല്  സയസനാരനിചകപ്പെനാള് സൂചനിപ്പെനിചനിരുന.  മുമയ്  ധനകേനാരണ്യ വകുപ്പെയ്  ഓകരനാ വകുപ്പെനിനുയ
പണയ  അനുവദനിച്ചുകേഴനിഞനാല്  അവര്ക്കയ്  പൂര്ണ  സസനാതനണ്യമുണനായനിരുനടവന്നയ്.
മനാറനിമനാറനി വന്ന ഗവണ്ടമന്റുകേള്, എല്.ഡനി.എഫയ്. ആയനാലയ യ.ഡനി.എഫയ്. ആയനാലയ പണയ
അനുവദനിചനാല് വസ്പീണയ  ഫയല് ധനകേനാരണ്യ  വകുപ്പെനില് കപനാകുകേയയ  അവരുടട   ക്ലെനിയറന്സയ്
വനാങ്ങുകേയയ കവണയ. അതനിനയ് വലനിയ നടപടനിക്രെമങള് ഉണനാകുകേയനാണയ്.  അതനിലയ
കേഷമനാണയ്  പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.-യടട  സനിതനി.  കേനാരണയ  പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.-ക്കയ്  പണയ
അനുവദനിക്കുന്നനില.  പണയ  അനുവദനിക്കനാന്  എഴുതണയ.  അതയ്  അനുവദനിച്ചു  കേഴനിഞനാല്
വര്ക്കുകേള്ക്കയ്  എ.എസയ്.  ടകേനാടുക്കണയ.  ആ  എ.എസയ്.-കേളുടട  അയഗസ്പീകേനാരത്തനിനയ്
വസ്പീണയ  ഫയല്  കപനാകേണയ.  ധനാരനാളയ  നടപടനിക്രെമങള്  വരനികേയനാണയ്.  അതുടകേനാണനാണയ്
ഡനികല  വരുന്നതയ്.  ജനങളുമനായനി  ഏറവയ  ബന്ധടപ്പെടയ്  നനില്ക്കുന്ന  വകുപ്പെനാണയ്
പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.  ആ  വകുപ്പെനില്  നമുക്കയ്  കുകറക്കൂടനി  സുതനാരണ്യമനായനി  എളുപ്പെത്തനില്
കേനാരണ്യങള് നടപ്പെനാക്കുന്നതനിനുള്ള സക്കൗകേരണ്യയ ബഹുമനാനടപ്പെട ധനകേനാരണ്യ വകുപ്പുമനനി
ടചയ്തുടകേനാടുക്കണടമന്നനാണയ് എനനിക്കയ് സൂചനിപ്പെനിക്കനാനുള്ളതയ്.  ഞനാന് ടപനാതുമരനാമത്തയ്
വകുപ്പുമനായനി ബന്ധടപ്പെടയ് കൂടുതല് കേനാരണ്യങളനികലയയ്  കേടക്കുന്നനില. 
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ഭക്ഷണ്യവനിതരണവമനായനി ബന്ധടപ്പെടനാണയ്   ഈ ഒരു വര്ഷയ ഏറവയ കൂടുതല്
അടനിയന്തരപ്രകമയവയ സബ്മനിഷനുയ  സഭയനില് ഉന്നയനിചതയ്.   ഞനാന് മനനികയനാടയ്
വനികരനാധയ വചയ് പറയകേയല,  പകക്ഷ ഒരു വര്ഷമനായനി കകേള്ക്കുന്ന മറപടനിയനാണയ്
ഇനയ അങയ് പറയനാന് കപനാകുന്നതയ്. അങയ് എഴുകന്നറയ് നനിനകേഴനിഞനാല് എന്തനാണയ്
പറയനാന് കപനാകുന്നടതന്നയ് ഞങള്ക്കയ് ഇവനിടട ഇരുന്നയ് പറയനാന് സനാധനിക്കുയ.  ആ
രസ്പീതനിയനിലനാണയ് കേനാരണ്യങള് കപനാകുന്നതയ്.  അങടന മതനികയനാ;  പനാളനിചകേള് ഗവണ്ടമനനിടന
ഭനാഗത്തുടണങനില്  അതയ് തനിരുത്തനി മുകന്നനാടയ് ടകേനാണകപനാകേനാനകല നനിങടള ഉത്തരവനാദനിതസയ
ഏല്പ്പെനിചതയ്;  ഈ  ഒരു  വര്ഷമനായനി  നനിങള്  എന്തനാണയ്  ടചയ്യുന്നതയ്;   ഭക്ഷണ്യകമഖലയനില്
ഇതുകപനാടല  തകേര്ച  കനരനിട  കേനാലമുണനായനിട്ടുകണനാ;  ഭക്ഷണ്യഭദതനാ  നനിയമത്തനിടന
സനാധണ്യത കകേരളടത്തകപ്പെനാലള്ള ഒരു സയസനാനത്തയ് വളടര വലതനാണയ്. ആ സനാധണ്യത
ഞങള്   വനിനനികയനാഗനിച്ചു.  കേഴനിഞ  ഗവണ്ടമനനിടന  കേനാലത്തയ്  അരനി  വനിഹെനിതയ
അല്പ്പെയ കുറഞകപ്പെനാള് ഞങള്ക്കയ് അതയ് വനാങനിടയടുക്കനാന് കേഴനിഞ.  ഇകപ്പെനാള്
ബനി.ടജ.പനി.  ഗവണ്ടമനനിടന  കേനാലമനായതുടകേനാണനാകേനായ  നനിങള്ക്കയ്  നല്കുന്നനില.
അതയ് നമുക്കയ് മനസനിലനാക്കനാനനാകുയ. പകക്ഷ നനിലവനിലള്ള സനാഹെചരണ്യങള് വച്ചുടകേനാണയ്  14.25
ലക്ഷയ ടമടനികേയ് ടണ് അരനി നമുക്കയ് ലഭനിക്കുനണയ്. അതയ് എങടന നല രസ്പീതനിയനില് വനിതരണയ
ടചയ്യനാന്  കേഴനിയടമന്നയ്  നനിങള്  ആകലനാചനിക്കുനകണനാ; അത്രയയ  അരനികപനാലയ
ജനങള്ക്കയ്  എത്തനിക്കനാന് കേഴനിയനകണനാ; ഞനാന് കുറടപ്പെടുത്തുന്നനില.  ആ രയഗത്തയ്
വലനിയ വസ്പീഴ്ചയനാണയ്  ഗവണ്ടമനനിടന ഭനാഗത്തയ്  നനിനയ ഉണനായനിട്ടുള്ളടതന്ന കേനാരണ്യയ
പറയനാതനിരനിക്കനാന്  വയ്യ.  ആ  വസ്പീഴ്ച  മനാറണയ.  ഞനാന്  കനരകത്ത  സൂചനിപ്പെനിചകലനാ;
ഭക്ഷണ്യവനിതരണ  രയഗത്തുണനാകുന്ന,  ഭക്ഷണ്യകമഖലയനിലണനാകുന്ന  ഓകരനാ  ചലനവയ
നമ്മുടടടയനാടക്ക  വസ്പീടുകേളുടട  അടുക്കളയനിലനാണയ്   അറനിയന്നതയ്.  ഏറവയ  കൂടുതല്
ശദ്ധനാപൂര്വ്വയ കേനാരണ്യങള് നടകത്തണ വകുപ്പെനാണനിതയ്.  പകക്ഷ നനിര്ഭനാഗണ്യടമന്നയ് പറയടട  ഒരു
ടകേനാലമനായനി നനിങള് അവനിടട എഴുകന്നറയ് നനിന്നയ് പറയന്നതയ് മുഴുവന്   ഇകപ്പെനാഴടത്ത
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനനിടനക്കുറനിച്ചുയ  അഴനിമതനിടയക്കുറനിച്ചുയ  കേനാലനാവസടയക്കുറനിച്ചുമനാണയ്.
ഇങടന പറഞയ് എത്രകേനാലയ നമുക്കയ് മുകന്നനാട്ടുകപനാകേനാന് സനാധനിക്കുയ?

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതനാമസയ്:  സര്,  അഴനിമതനിടയ സയബന്ധനിചയ് ഇവര് പറയന്നതയ്
ഒട്ടുയ ആത്മനാര്തമനായല എന്നയ് അടുത്ത കേനാലടത്ത ചനില സയഭവങള് ടതളനിയനിക്കുന. ഈ
സഭയനിടല  ടവലനിനപ്പുറകത്തയയ്  വന്നനാല്  എലനാ  അഴനിമതനിക്കനാരുയ  ശുദ്ധനനാരനായനി.
ശസ്പീ. ആര്. ബനാലകൃഷ്ണപനിള്ളടയ  അഴനിമതനിക്കനാരനനാടണന്നയ് പറഞയ്  ജയനിലനിലടച്ചു.
ജയനിലനില് നനിനയ പുറത്തുവന്നകപ്പെനാള് അവരുടട മുന്നണനിയനിലനാണയ് നമ്മള് കേണതയ്.
ശസ്പീ.  ടകേ.  എയ.  മനാണനി  സനാറനിനയ്  കനനാടടണന്ന  യനമുണയ്  എനപറഞയ്  ആകക്ഷപനിച്ചു.
അഴനിമതനിയടട  കേനാരണയ  പറഞയ്  അകദഹെടത്ത  ബഡ്ജറയ്  അവതരനിപ്പെനിക്കനാന്
കപനാലയ അനുവദനിക്കനാടത  കേകസര മറനിചനിടുകേയനാണുണനായതയ്.  ഇകപ്പെനാള് കകേനാടയയ
ജനിലനാപഞനായത്തയ്  ടതരടഞടുപ്പെയ്  വന്നകപ്പെനാള്  ശസ്പീ.  ടകേ.  എയ.  മനാണനി  സനാര്
പുണണ്യവനാളനനാടണന്നയ് ഇവര് പറയന. ഇതയ് അങയടട ശദ്ധയനില്ടപ്പെടനിട്ടുകണനാ?
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ശസ്പീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമനാര്:  സര്,  സനി.പനി.ടഎ.(എയ.)-കനതയ്  എനയ
അവസരവനാദ രനാഷ്ട്രസ്പീയമനാണയ്.  അതനാണയ്  കകേനാടയടത്ത ഇകപ്പെനാഴടത്ത സനാഹെചരണ്യയ.
നനിങള്  പലരുയ  അന്നയ്  പ്രതനിപക്ഷത്തയ്  ഇരുന്നവരകല;  പ്രതനിപക്ഷത്തനിരുനണനാക്കനിയ
ബഹെളങള് എന്തനായനിരുന;  ആ നനിങളനാണകലനാ ഇകപ്പെനാള് ജനിലനാപഞനായത്തനില്
ശസ്പീ.  ടകേ.  എയ.  മനാണനിക്കയ് പനിന്തുണ ടകേനാടുത്തുടകേനാണയ് മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതയ്.  അതുടകേനാണയ്
നനിങള്  എലനാക്കനാലത്തുയ  ഒനാകരനാ  നനിലപനാടനാണയ്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ്.  ബയഗനാളനില്
നനിങള്  കകേനാണ്ഗസ്സുമനായനി  ഒത്തുകചര്ന്നയ്  നനിലപനാടടടുത്തു.  അതയ്  കദശേസ്പീയ  കേനാഴ്ചപ്പെനാടനാണയ്.
അതയ്  കദശേസ്പീയ രയഗത്തുള്ള ഒത്തുതസ്പീര്പ്പെനാണയ്  അടലങനില് അവനിടടയണനാകുന്ന കൂട്ടുടകേടനാണയ്.
കകേനാടയത്തയ്  മനാര്കനിസ്റ്റേയ്  പനാര്ടനി  കകേരളനാ  കകേനാണ്ഗസ്സുമനായനി  കചര്നകേഴനിഞനാല്
അതയ് പ്രനാകദശേനികേ  കൂട്ടുടകേടനാണയ്. 

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷയസസ്പീര്:  സര്,  കേഴനിഞ  ദനിവസയ  കകേനാണ്ഗസയ്  കേമ്മനിറനി
കചര്ന്നയ് ശസ്പീ. ടകേ. എയ. മനാണനി സനാറനിടന 'മനാണനി'  എന്നയ് വനിളനിക്കനാന് തസ്പീരുമനാനനിച്ചു.
ഇന്നടല  എകന്തനാ  ഒരു  ടചറനിയ  മനാറയ  വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  മനാണനി  സനാര്  എന്നയ്
വനിളനിക്കനാനുള്ള മനാറമനാകണനാ എടുത്തതയ്; അടതന്തനാണയ്?

ശസ്പീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമനാര്: സര്, ആളുകേടള ബഹുമനാനനിക്കുന്നതനില് നമുക്കയ്
വണ്യതണ്യസ്തങളനായ രസ്പീതനികേളനികല;  പ്രതനികഷധയ അറനിയനിക്കല് 'സനാര്'  എന്നയ് വനിളനിക്കനാ
തനിരനിക്കുന്നതനാകണനാ;  ആ അഭനിപ്രനായകത്തനാടയ് കയനാജനിപ്പുള്ള ആളല ഞനാന്.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരനാജന്: സര്, നനിങള് മതരനിക്കുന. കകേരളനാ കകേനാണ്ഗസയ്
മതരനിക്കുന.  ഞങള് മതരനിപ്പെനിചയ് നനിങടള ജയനിപ്പെനിക്കകണനാ; ഞങള് ഇന്തണ്യന്
രനാഷ്ട്രസ്പീയത്തനില്  ബനി.ടജ.പനി.-ടയയയ കകേനാണ്ഗസനിടനയയ ശേക്തമനായനി എതനിര്ക്കുന്ന
പനാര്ടനിയനാണയ്. 

ശസ്പീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമനാര്: സര്, ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരനാജന്,  ഞനാന് ഇവനിടട
കകേരളനാ  കകേനാണ്ഗസനിടന  കേനാരണ്യമനാണയ്  സയസനാരനിക്കുന്നതയ്.  കകേരളനാ  കകേനാണ്ഗസനിടനയയ
കകേനാണ്ഗസനിടനയയ  പ്രശ്നയ  വരുകമനാള്,  ശസ്പീ.  ടകേ.  എയ.  മനാണനി  നടത്തനിയ
അഴനിമതനിടയക്കുറനിചയ്  പറഞനാണയ്  നനിങള്  കേഴനിഞ  ഗവണ്ടമനനിടന  ഏറവയ
കൂടുതല്  എതനിര്ത്തതയ്.  അകദഹെടത്ത  ബഡ്ജറയ്  കപനാലയ  അവതരനിപ്പെനിക്കനാന്  സമ്മതനിചനില.
ഞങളനാണയ്  അകദഹെടത്ത  സയരക്ഷനിചതയ്.  അന്നയ്  എതനിര്ത്ത  നനിങള്  ഇന്നയ്  കകേനാടയത്തയ്
എടുത്ത  നനിലപനാടനിടനക്കുറനിചനാണയ്  ഞനാന്  പറഞതയ്.  അതയ്  പ്രനാകദശേനികേ  നനിലപനാടനാണയ്.
ബയഗനാളനില് വനകേഴനിഞനാല് കദശേസ്പീയ നനിലപനാടയ്. 

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജനാസഫയ്:  സര്,  ശസ്പീ.  ടകേ.  എയ.  മനാണനിടയ  എല്.ഡനി.എഫയ്.-ല്
ടകേനാണകപനാകേനാനുള്ള നനാടകേത്തനിനുപനിന്നനില് ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരനാജന് ആടണന്നയ്
അറനിയനാകമനാ?
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ശസ്പീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമനാര്:  സര്,  വനിശേനാലമനാടയനാരു മനസ്സുള്ള ആളനാണയ്
ശസ്പീ. ഇ.പനി. ജയരനാജന്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ. എ.പനി. അനനില് കുമനാര്, അകദഹെടത്ത വനിഷമനിപ്പെനിക്കണ.

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രനാധനാകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഈ  പണനിടയലനായ  ഒപ്പെനിചനിടയ്
നനിയമസഭയനില്  വന്നയ്  ടപനാടന് കേളനിക്കുന്നതയ് ശേരനിയനാകണനാ? അതയ് ശേരനിയലകലനാ. 

ശസ്പീ  .    റനി  .    വനി  .    രനാകജഷയ്:  സര്,  ശസ്പീ.  ടകേ.  എയ.  മനാണനികയനാടുള്ള അങയടട
മുന്നണനിയടട നനിലപനാടയ് എന്തനാടണന്നയ് വണ്യക്തമനാക്കനാകമനാ?

ശസ്പീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമനാര്:  സര്,  ഞങള്ക്കയ് വണ്യക്തമനായ നനിലപനാടുണയ്.
നനിങളുടട നനിലപനാടല ഞങള്ക്കുള്ളതയ്.  ഒരു ഭനാഗത്തയ് നനിങള് ശസ്പീ.  ടകേ.  എയ.  മനാണനിടയ
എതനിര്ക്കുന എന്നയ് പറയയ.  മറഭനാഗത്തയ് നനിങള് കകേനാടയത്തയ് പനിന്തുണയ്ക്കുനടവന്നയ്
പറയയ. ഞങള് എടുത്ത നനിലപനാടനിടനക്കുറനിചയ് യ.ഡനി.എഫയ്. ഇന്നടല വണ്യക്തമനായനി
പറഞനിട്ടുണയ്.  അതനാണയ്  ഞങളുടട  നനിലപനാടയ്.  അതുടകേനാണയ്  അതനികലയയ്  കപനാകുന്നനില.
ഞനാന്  സൂചനിപ്പെനിചതയ്  ഏതയ്  കേനാലത്തുയ  സനി.പനി.ടഎ.(എയ.)-കനതയ്  അവസരവനാദ
രനാഷ്ട്രസ്പീയമനാണയ്.  തനിരുവമനാടനി അയഗയ പ്രസയഗനിചകപ്പെനാള് ചനില മണ്ഡലങളനിലണനായ
കൂട്ടുടകേടനിടനക്കുറനിചയ്  പറയകേയണനായനി.  ഞനാന്  പത്രത്തനില്  വനായനിചതനാണയ്.  ശേരനിയനാകണനാ
എടന്നനനിക്കറനിയനില.  തനിരുവനന്തപുരടത്ത കനമയ കബനാക്കനില്  സനി.പനി.ടഎ.(എയ.)-ഉയ
ബനി.ടജ.പനി.-യയ  ഒരുമനിചയ്  കകേനാണ്ഗസനിടന  പുറത്തനാക്കനി  എനപറഞ.  അവനിടടത്ത
ബനി.ടജ.പനി.-ക്കയ് നനിങള് വല വനിശുദ്ധനിയയ കേല്പ്പെനിചനിട്ടുകണനാ എന്നയ് എനനിക്കറനിയനില.
കനമടത്ത  ബനി.ടജ.പനി.  ഒഴനിടകേയള്ള  എലനാ  പനാര്ടനിയയ  കമനാശേമനാണയ്  എടന്നനാരു
കേടണത്തല് സനി.പനി.ടഎ.(എയ.) നടത്തനികയനാ എടന്നനനിക്കറനിയനില. പകക്ഷ കനമത്തയ്
നനിങള് നടത്തനിടയനള്ളതയ് തനിരുവമനാടനി അയഗയ സയസനാരനിചതുടകേനാണയ് അങടയ
കബനാദ്ധണ്യടപ്പെടുത്തുകേയനാണയ്.  ഞനാന്  സയസനാരനിച്ചുവന്നതയ്  ഭക്ഷണ്യകമഖലയനില്  ഭക്ഷണ്യവകുപ്പെയ്
കുടറക്കൂടനി  കേനാരണ്യങള് നല രസ്പീതനിയനില് കേനാണണടമനള്ളതനാണയ്.  എലനാ കേനാരണ്യവയ
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനനിടന  ഭനാഗത്തയ്  കുഴപ്പെയ,  മുന്ഗവണ്ടമനനിടന  കുഴപ്പെടമന്നനാണയ്
ഇവനിടട  സൂചനിപ്പെനിചതയ്.  മടണണയയ  പഞസനാരയയ  മറയ്  ധനാനണ്യങളുയ  ഭക്ഷണ്യസുരക്ഷയടട
ഭനാഗമനായനി കുറഞതലകലനാ;  പടക്ഷ അടതനാടക്ക കുറഞനികല;  അതയ് കകേന്ദ്രത്തനില്
നനിനയ  വനാങനിടയടുക്കുന്ന  കേനാരണ്യത്തനില്  നനിങള്  പരനാജയടപ്പെടനികല;   പരനാജയടപ്പെട്ടുടവന്നയ്
സമ്മതനിചയ് ഒരുമനിചയ് ബനി.ടജ.പനി. ഗവണ്ടമനനിടനതനിടര പ്രതനികേരനിക്കുന്നതനിനുപകേരയ
ഇകപ്പെനാഴുയ കേഴനിഞ ഗവണ്ടമനനിടന കുറയ പറഞടകേനാണനിരനിക്കുന്ന സനാഹെചരണ്യമനാണുള്ളതയ്.
ഒരു  കേനാരണ്യയ  പറയകേയനാണയ്.  ഈ  ഗവണ്ടമനയ്  25-ാം  തസ്പീയതനി  ഒരു  വര്ഷയ
പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കുകേയനാണയ്.  ഒരു വര്ഷയ ടകേനാണയ്  എലനായ ടചയ്യനാന് പറനില.  പകക്ഷ
നല  ഒരു  തുടക്കയ  കുറനിക്കനാന്  ഒരു  വര്ഷയടകേനാണയ്  കേഴനിയയ.  ഭക്ഷണ്യ  വകുപ്പുമനനി
കേഴനിഞ യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ടമനനിടന ഒരു വര്ഷക്കനാലടത്ത പ്രവര്ത്തനയ ഒന്നയ്
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പരനികശേനാധനിക്കണയ.   ടതരടഞടുപ്പെയ്  കവളയനില്  ഒരു രൂപയയ്  ഒരു കേനികലനാ  അരനി
ടകേനാടുക്കനാടമന്നയ്  പറഞതയ്  100  ദനിവസയ ടകേനാണയ്  പൂര്ത്തനിയനാക്കനിയ ഗവണ്ടമനനായനിരുന
ഉമ്മന്  ചനാണനി  ഗവണ്ടമനയ്.  ഒരു  ലക്ഷത്തനിലധനികേയ  ആളുകേള്ക്കയ്  നല്കേനാനുണനായനിരുന്ന
കറഷന്  കേനാര്ഡയ്  വനിതരണയ  ഒരു  വര്ഷയ  ടകേനാണയ്  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കനാന്  കേഴനിഞ.
പനിന്നസ്പീടയ്  24  മണനിക്കൂര് ടകേനാണയ് കറഷന് കേനാര്ഡയ് ടകേനാടുക്കണടമനള്ള തസ്പീരുമനാനയ
എടുത്തയ് നടപ്പെനിലനാക്കനിയതയ് ഒരു വര്ഷക്കനാലയ ടകേനാണനാണയ്.  വനിലക്കയറയ ഇതുമനായനി
ബന്ധടപ്പെടതനാണയ്.  വനിലക്കയറവമനായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്   ഞങള്  എടുത്ത  നനിലപനാടയ്
ശകദ്ധയമനാണയ്.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമനാര്, പസ്പീസയ്  കേണ്ക്ലൂഡയ്. 

ശസ്പീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമനാര്:  സര്,  ഇവനിടട വനിലക്കയറമുണനായനി.  നനിങള്
എന്തുടചയ്തു;   യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ടമനയ് അധനികേനാരകമറയ് ആറയ് മനാസത്തനിനനിടയനില്
ടപകടനാളനിനുയ ഡസ്പീസലനിനുയ ടചറനിയ കതനാതനില് വനിലക്കയറമുണനായകപ്പെനാള് അധനികേ
നനികുതനിയനായ 131 കകേനാടനി രൂപയനാണയ്  കവടണനവചതയ്. അങടനയനാണയ് ഞങള്
വനിലക്കയറയ  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തനിയതയ്.  എന്തനാണയ്  നനിങള്  ടചയ്യുന്നതയ്;  ഒരു  വര്ഷക്കനാലയ
ടകേനാണയ് ഈ ഗവണ്ടമനയ് വനിലക്കയറമുണനാക്കനി. അതയ് നനിയനനിക്കനാന് കേഴനിഞനില.
ഭക്ഷണ്യരയഗയ പൂര്ണമനായയ തനാറമനാറനാക്കനി. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസയ് കേണ്ക്ലൂഡയ്.....പസ്പീസയ്  കേണ്ക്ലൂഡയ്.  

ശസ്പീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമനാര്:  സര്,  ഞനാന്  അവസനാനനിപ്പെനിക്കുകേയനാണയ്.
കറഷന് കേനാര്ഡനിടന വനില 30 രൂപയനില് നനിന്നയ് 50 രൂപയനാക്കനി.  50 രൂപ എന്നതയ്
100 രൂപയനാക്കനി.  നൂകറനാ ഇരുന്നൂകറനാ ടകേനാടുത്തനാലയ പനാവടപ്പെട ജനങള്  കറഷന്
കേനാര്ഡനിനുകവണനി കേനാത്തനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ഏപ്രനില് മനാസത്തനില് കേനിട്ടുടമന്നയ് പറഞ,
ടമയയ്  മനാസയ കേനിട്ടുടമന്നയ് പറഞ.  ഇകപ്പെനാള് പറയന ജൂകല മനാസയ ആകുടമന്നയ്.
അകതനാടടനാപ്പെയ  ഏറവയ  പ്രധനാനടപ്പെട  മടറനാരു  കേനാരണ്യയ  പറഞകലനാ;  എടന  നനികയനാജകേ
മണ്ഡലത്തനിടല  മനാര്കനിസ്റ്റേയ് പനാര്ടനിയടട പഞനായത്തയ് പ്രസനിഡനയ് എകന്നനാടയ് പറഞ
ഗനാമസഭയയ് അധനികേനാരയ ടകേനാടുത്തനിരനിക്കുകേയനാണയ് എന്നയ്.  എന്തനിനനാണയ് അധനികേനാരയ
ടകേനാടുത്തതയ്;  സനിവനില് സടടപസയ് വകുപ്പെയ് ഗനാമസഭയയ്  അവര് ഉണനാക്കനിയ കറഷന്
കേനാര്ഡയ്  ലനിസ്റ്റേനില്  നനിന്നയ്  അനര്ഹെടര  പുറത്തനാക്കനാന്  അധനികേനാരയ  ടകേനാടുത്തു.  അര്ഹെടര
ഉള്ടപ്പെടുത്തനാനല.  ഏതയ്  ഗനാമസഭയയ്  അനര്ഹെടര  പുറത്തനാക്കനാന്  കേഴനിയയ?  ഒരു
പഞനായത്തയ് ടമമര്ക്കയ്  അതനിനയ്   കേഴനിയകമനാ;  സസന്തയ വനാര്ഡനിലള്ള അനര്ഹെടര
പുറത്തനാക്കുന്ന പണനി മനാത്രയ ഗനാമസഭയയ് ടകേനാടുത്തനാല് ഏതയ് ഗനാമസഭ അതയ് ടചയ്യുയ;
യനാടതനാരു  തതസദസ്പീക്ഷയമനിലനാടത,  യനാടതനാരു  കേനാഴ്ചപ്പെനാടുമനിലനാടത  നനിരുത്തരവനാദപരമനായനി
കേനാരണ്യങള്  ടചയ്തതുടകേനാണനാണയ്  ഭക്ഷണ്യ  വകുപ്പെനിടനക്കുറനിചയ്  ഒരു  ടകേനാലയ  ടകേനാണയ്
ഞങള്ടക്കനാടക്ക ഇങടന പറകയണ സനാഹെചരണ്യമുണനായതയ് എനകൂടനി സൂചനിപ്പെനിച്ചു
ടകേനാണയ് ഞനാന് ഈ ധനനാഭണ്യര്തനകേടള എതനിര്ക്കുകേയനാണയ്. 



492 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 10, 2017

ടപനാതുമരനാമത്തുയ രജനികസഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധനാകേരന്):  സര്,
ടപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പെനിടനക്കുറനിചയ് ബഹുമനാനടപ്പെട പതനിനനാറയ് ടമമര്മനാര് അപ്പുറത്തു
നനിനയ  ഇപ്പുറത്തുനനിനയ  സയസനാരനിചനിട്ടുണയ്.  വളടര  ക്രെനിയനാത്മകേവയ  സര്ഗനാത്മകേവമനായ
നനിര്കദശേങളനാണയ് ഇരുഭനാഗത്തുനനിനമുണനായനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇക്കൗ കേനാലഘടത്തനില് നമ്മുടട
നനിര്മ്മനാണപ്രവര്ത്തനങള് എങടനയനായനിരനിക്കണടമന്ന വണ്യക്തമനായ കേനാഴ്ചപ്പെനാകടനാടു
കൂടനിയനാണയ്  ബഹുഭരനിപക്ഷയ  ടമമര്മനാരുയ  സയസനാരനിചതയ്.  അതനിടനടയലനായ  സസനാഗതയ
ടചയ്യുകേയനാണയ്. ഇനനിയള്ള നനാലവര്ഷയ ടപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പെയ് ഇകപ്പെനാള് സസസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന
കമനാകടനാ  പ്രകേനാരയ  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുടമന്നനാണയ്  കേരുതുന്നതയ്.  പുതനിയ  നനിര്മ്മനാണ  പ്രവര്ത്തനയ
എലനാകപരുയ  ആവശേണ്യടപ്പെടനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ഇക്കൗ  വകുപ്പെനിടന  കേനാരണ്യങടളനാഴനിചയ്  മടറനാനയ
പറയനാന് ഞനാന് ഉകദശേനിചതല. എങനിലയ ഒരു കേനാരണ്യയ മനാത്രയ പറകയണതുണയ്.  ശസ്പീ.
എന്.  ഷയസുദസ്പീന് ഇവനിടട സയസനാരനിചകപ്പെനാള്  കുഞങള്ക്കയ് കപരനിടണടമങനിലയ
മുടനി ടവടണടമങനിലയ പനാര്ടനി തസ്പീരുമനാനനിക്കണയ എനപറഞ. പതനിനഞയ് ടടസസയ്
മുടനിടവട്ടുകേള് ഉണയ്. ഇങടനടയനാടക്ക അകദഹെയ സയസനാരനിക്കുകേയണനായനി. മറ്റുള്ളവര്
പറഞ  കേനാരണ്യങടളലനായ  വകുപ്പുമനായനി  ബന്ധടപ്പെടതനായതുടകേനാണയ്  അതനിടനക്കുറനിടചനാനയ
അഭനിപ്രനായ വണ്യതണ്യനാസമനില.  പകക്ഷ ഇതയ് പഴകേനിത്തുരുമനിച ഒരു വനാദമനാണയ്.  മുമയ
ഇതയ് പറയമനായനിരുന.  സനി.ടഎ.എ. ആണയ് ഇത്തരത്തനിലള്ള വനാദയ കലനാകേടമമനാടുയ
കസനാവനിയറയ്  യൂണനിയടനപ്പെറനി  പറഞതയ്.  1920-കേളനില് ആലപ്പുഴയനില് ആദണ്യടത്ത
കടഡയ്  യൂണനിയന്  പ്രസനാനയ  വരുന്നകതയള.  കേയര്  ഫനാകറനി  ടതനാഴനിലനാളനികേടള
അന്നയ് സയഘടനിപ്പെനിക്കുകമനാള് കകേശേവയ് കദവയ് അന്നയ് കേമ്മഷ്യൂണനിസ്റ്റുകേനാകരനാടടനാപ്പെയ നനിന്നയ്
പ്രവര്ത്തനിച കനതനാവനായനിരുന. പനിന്നസ്പീടയ് അകദഹെയ പനിണങനി. അകദഹെടമനാരു പുസ്തകേടമഴുതനി.
'മഴയങ്ങുയ  കുടയനിങ്ങുയ'.  റഷണ്യയനില്  മഴ  ടപയ്തനാല്  ഇവനിടട  കേമ്മഷ്യൂണനിസ്റ്റുകേനാര്  കുടപനിടനിക്കുയ.
അടതലനായ  ടതറനാടണന്നയ്  ഇകപ്പെനാള്  മനസനിലനായനികല.  കസനാവനിയറയ്  യൂണനിയന്
തകേര്ടന്നങനിലയ  ഇവനിടടത്ത  കേമ്മഷ്യൂണനിസ്റ്റേയ്  പ്രസനാനത്തനിനയ്  എടന്തങനിലയ  സയഭവനികചനാ?
ഞങള് ഇകപ്പെനാള് അധനികേനാരത്തനിലനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  അവനിടട മഴ ടപയ്തനാല് ഇവനിടട
ഞങള് കുട പനിടനിക്കനില.  കസനാവനിയറയ്  വനിപവകത്തനാടയ്  ഞങള്ക്കയ് അഭനിമനാനമുണയ്;
ഇനമുണയ്.  "ആ  നവയബര്  ഏഴനിലനായനിരുനടവങനില്  കലനാകേമനിന്നയ്  ഇരുളനില്  കേഴനികയണനി
വകന്നടന"  എന്നയ്   കേവനി  ടവറടത  പനാടനിയതല.  നനിങള്ടക്കലനായ  അതറനിയനാവന്നതനാണയ്.
മനസനിടന ഉള്ളനില് നനിങളനില്  പലര്ക്കുയ പുകരനാഗമന ചനിന്തനാഗതനിയണയ്.  പകക്ഷ
കകേനാണ്ഗസനില് കേയറനിക്കഴനിഞനാല് പനിടന്ന കവടറയനായനിരനിക്കുയ. മുസ്ലേസ്പീയ ലസ്പീഗുകേനാരനുയ കകേരള
കകേനാണ്ഗസ്സുകേനാരനുമുണയ്  പുകരനാഗമനയ.  എനനിക്കയ്  വണ്യക്തനിപരമനായനി  അറനിയനായ.
പനിന്തനിരനിപ്പെന്മനാടരന്നയ്  പറയനാന്  അങടന  അധനികേയ  കപരനില.  ടപനാളനിറനിക്കല്
പനാര്ടനിയടട പ്രസയഗത്തനികലയയ്  കേടക്കുകേയല.  ലനാറനിന് അകമരനിക്കന് രനാജണ്യങളനായ
ബസസ്പീലനിലയ  ടബനാളസ്പീവനിയയനിലയ  ഇന്നയ്  ഇടതുപക്ഷയ  പ്രതനിപക്ഷത്തനായനി.  പകക്ഷ
നനാടള  അധനികേനാരത്തനില്   വരുയ.  കസനാഷണ്യലനിസ്റ്റേയ്  രനാജണ്യങള്  ബനാക്കനി  നനില്പ്പുണയ്.
കേനിഴക്കന്  യൂകറനാടപ്പെലനായ  കപനായനി.  പകക്ഷ  ഇവനിടട  അധനികേനാരയ  കപനായനില.  1937  ആണയ്
എടുക്കുന്നടതങനില്, സഖനാവയ് പനി.  കൃഷ്ണപനിള്ള കേമ്മഷ്യൂണനിസ്റ്റേയ് പ്രസനാനയ സനാപനിചനിടയ്
80  വര്ഷമനായനി.  80  വര്ഷമനായനി  ഇക്കൗ  പ്രസനാനയ  ഇവനിടട  നനില്ക്കുകേയനാണയ്.
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അടതനാരു ശേക്തനിയനാണയ്.  ഇവനിടട ഞങള് രണയ് കൂടരുണയ്.  സനി.പനി.ടഎ.(എയ.)-ഉയ
സനി.പനി.ടഎ.-യയ  ഉണയ്.  രണയ  കേമ്മഷ്യൂണനിസ്റ്റുകേനാരനാണയ്.  ഒരു  പ്രശ്നവയ  ഉണനായനില,
ഇനനിടയനാരു പ്രശ്നയ ഉണനാകേനാനുയ കപനാകുന്നനില.  പനി.  കൃഷ്ണപനിള്ള ആദണ്യടത്ത ടസക്രെടറനിയനായനി,
പനിടന്ന എയ. എന്. കഗനാവനിനന് നനായര്  അങടനയനാണയ് ചരനിത്രയ. പനിടന്ന ബല്റനായ
ഉണനായനിരുന.  അതുകേഴനിഞയ് ഇ.എയ.എസ്സുയ  എ.ടകേ.ജനിയയ  ഇ.  ടകേ.  നനായനനാരുയ
ടസക്രെടറനിമനാരനായനി.  അതയ്  കേഴനിഞയ്  ശസ്പീ.  വനി.  എസയ്.  അച്ചുതനാനനനുയ  ശസ്പീ.  പനിണറനായനി
വനിജയനുയ ഇടയയ് ചടയന് കഗനാവനിനനുയ ടസക്രെടറനിമനാരനായനി ചുമതലകയറ്റു.  ഇവടരലനായ
കൂടനി ടകേടനിപ്പെടുത്തുയര്ത്തനിയ പനാര്ടനിയനാണയ് കേമ്മഷ്യൂണനിസ്റ്റേയ് പനാര്ടനി. ഏറവയ അവസനാനയ
ഇകപ്പെനാള് സഖനാവയ് കകേനാടനികയരനി ബനാലകൃഷ്ണനനാണയ് പനാര്ടനിടയ നയനിക്കുന്നതയ്. സഖനാവയ്
പനിണറനായനി വനിജയന് പത്തുപതനിനനാലയ് വര്ഷയ പനാര്ടനിടയ നയനിച്ചു.  പനാര്ടനി ആശേയപരമനായയ
രനാഷ്ട്രസ്പീയപരമനായയ  കേനായനികേമനായയ  കേടുത്ത ആക്രെമണയ കനരനിട്ടുടകേനാണനാണയ്  മുകന്നനാട്ടു
കപനായതയ്.  ആ  വലനിയ   മനുഷണ്യടനപ്പെറനിയയ  കനരടത്ത  ഇവനിടട  പറയന്നതുകകേട്ടു.
അതനിടനനാനയ മറപടനി പറയനാന് ഉകദശേനിചതല.  നനിങള് പ്രവൃത്തനിയടട ഫലയ കേണയ്
ആളനിടന  നനിര്ണയനിക്കണയ.  പനിണറനായനി  വനിജയന്  നയനിച  ഇക്കൗ  പനാര്ടനി  ഇന്നയ്
അധനികേനാരത്തനില്  ഇരനിക്കുകേയനാണയ്.  അകദഹെത്തനിടന  കൂടട  കനതനാവനായ  ശസ്പീ.  വനി.  എസയ്.
അച്ചുതനാനനന് ഇവനിടട എടന അടുത്തയ്  ഇരനിപ്പുണയ്. അകദഹെത്തനിടന ഒരു കേടലനാസയ്
തനാടഴകപ്പെനായകപ്പെനാള്  ഞനാനനാണയ്  എടുത്തുടകേനാടുത്തതയ്,  ഞനാനല  ആരനായനാലയ  അതയ്
എടുത്തുടകേനാടുക്കുയ.  ഞങള്  തമ്മനിലള്ള  ബന്ധയ  വനാക്കുകേള്  ടകേനാണയ്  പറയനാന്
കേഴനിയന്നതല.  അതുടകേനാണയ്  മുസ്ലേസ്പീയ  ലസ്പീഗനിടല  രനാഷ്ട്രസ്പീയ  ഭനാവനിയള്ള  ശസ്പീ.  എന്.
ഷയസുദസ്പീന് കുടറക്കൂടനി വസ്തുനനിഷമനായനി പറയണയ. ഞനാന് കൂടുതടലനാനയ പറയന്നനില.
അങകയനാടയ് കസ്നേഹെമുള്ളതുടകേനാണനാണയ് പറയന്നതയ്. അടലങനില് പറകയണ കേനാരണ്യമനില. അതയ്
ഇവനിടട വചയ് അവസനാനനിപ്പെനിക്കുന. മറയ് കേനാരണ്യങളനികലയ്ടക്കനാനയ ഞനാന് കേടക്കുന്നനില. 2016
കമയയ്  25-നനാണയ് എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കനാര് അധനികേനാരത്തനില് വന്നതയ്.  2017-18
സനാമത്തനികേ  വര്ഷയ  തുടങനിയനികടയള.  2016  കമയയ്  മുതല്  2017  ഡനിസയബര്
വടരയള്ള  19 മനാസത്തനിനുള്ളനില്  ഇവനിടട  നനിര്മ്മനാണ  പ്രവര്ത്തനങളുടട  ഒരു
പൂക്കനാലയ തടന്ന ഉണനാകുയ. പൂക്കള് ഇവനിടട വനിടര്നതുടങനി. 

''എവനിടട തനിരനിടഞനാന കനനാക്കനിയനാലയ-

അവനിടടലനായ പൂത്ത മരങള് മനാത്രയ'' - 

എന്ന ചങമഴയടട കേവനിത ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണനയ് അറനിയനാമകലനാ.
ഇകപ്പെനാള് തുടങനിയനികടയള. എവനിടട കനനാക്കനിയനാലയ നനിര്മ്മനാണ പ്രവര്ത്തനങളുയ
വനികേസനവയ  കേനാണനായ.  ആ  ആരനാമയ  2017  ഡനിസയബര്  ആകുകമനാള്  പൂക്കള്
ടകേനാണയ്  ടടവവനിധണ്യമനാര്ന്ന  ഡനിടടസനുകേളനാല്  അങടന  സമൃദ്ധമനാകുയ.  പനിടന്ന
ബനാക്കനിയള്ള കേനാലയ.  ഇതയ്  നമ്മളുടടടയലനായ  കൂടനിയള്ള പ്രയതമനാണയ്,  ഞങളുടട
മനാത്രമല.   അതനിനയ്  കനതൃതസയ  ടകേനാടുക്കനാന് ജനങള് പറഞതനിനനാല് ഞങള്
കനതൃതസയ ടകേനാടുക്കുകേയനാണയ്.   നനിങള് ടപനാതുടവ സസസ്പീകേരനിക്കുകേയയ ടചയ്യുനണയ്.
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കേനാരണയ  അഴനിമതനിടക്കതനിടര  നനിങള്  എലനാകപരുയ  സയസനാരനിച്ചു.  അതയ്  വളടര
സകന്തനാഷമുള്ള കേനാരണ്യമനാണയ്.  നമ്മടളലനാകപരുയ സയസനാരനിക്കണയ.  ഇവനിടട ആദണ്യയ
ചര്ച തുടങനിയ സമയത്തയ് ബഹുമനാനടപ്പെട ഒരു ടമമര് അവനിടട ഇരുനടകേനാണയ്
പ്രസയഗനിചകപ്പെനാള്,  ശസ്പീ.  അടൂര് പ്രകേനാശേയ്  ടടമക്കനിലനാടത  എഴുകന്നറയ്  നനിന്നയ്  ഉറചയ്
പറയനണയ്.  ഇടതലനായ  ഞങളുടട  കേനാലകത്തതകലടയന്നയ്.  ആരുടട  കേനാലകത്തതനാടണന്നയ്
ശസ്പീ.  അടൂര് പ്രകേനാശേയ്  കൃതണ്യമനായനി  പഠനികചനാ?  അതനില് നനിങളുടട  കേനാലകത്തതനാണയ്
കൂടുതല്.  ശസ്പീ.  വനി.എസയ്.  അച്ചുതനാനനടന കേനാലകത്തതുമുണയ്.  ഇ.  കേ.  നനായനനാരുടട
കേനാലത്തയ്  തുടങനിയ  കറനാഡയ്  പണനി  ഇകപ്പെനാഴുയ  തസ്പീരനാനുള്ളതുണയ്,  എടന  കേയ്യനില്
അതനിടന ഫയലകേളുണയ്.  1970-ടല നനാലയ് വര്ക്കുകേളുമുണയ്,  അതയ് അച്ചുതകമകനനാടന
കേനാലത്തയ്  തുടങനിയതനാണയ്.  ഇക്കൗ  നനാടനിടല  നനിര്മ്മനാണ  പ്രവൃത്തനികേള്  തനാളയ  ടതറനിയനാണയ്
നടനടകേനാണനിരുന്നതയ്. ഇതനില് 80 ശേതമനാനവയ ശസ്പീ. ഉമ്മന് ചനാണനിയടട കേനാലടത്ത
വര്ക്കുകേളനാടണന്ന കേനാരണ്യത്തനില് സയശേയമനില. നനിങളകല ടതനാടയ് മുമണനായനിരുന്നതയ്.
അതനില് എന്തനിനനാണയ് തര്ക്കയ? ഞങള് കേഴനിഞ ഒരു വര്ഷയ പണനി ടചയ്ത കേനാരണ്യയ
ശസ്പീ. വനി. ടകേ. ഇബനാഹെനിയ കുഞയ് സനാഹെനിബയ് മറനകപനാടയന്നയ് കതനാനന.  വലനിയ
വര്ക്കുകേളുകടതടക്കയ  പണനി  തുടങനി  പൂര്ത്തനിയനാക്കനാതനിരുന്ന  45  വര്ക്കുകേളനാണയ്  ഞങള്
കേമ്മസ്പീഷന്  ടചയ്തതയ്.  അതനിടന  70  ശേതമനാനയ  പണനിയയ  പൂര്ത്തനിയനാക്കനി.  ഞങള്ക്കയ്
കവണടമങനില്  അതവനിടട  അങടന  ഇടനിരനിക്കനാമനായനിരുന.  ഞങള്  അങടന
ഇടനില,  ഇടുന്ന പ്രശ്നകമ ഉദനിക്കുന്നനില. എലനായ ടചയ്തയ് തസ്പീര്ക്കുകേയനാണയ്.  പുതനിയതനായനി
ബഡ്ജറനില്  ഉള്ടപ്പെടുത്തനിയ  പ്രധനാനടപ്പെട  25  വര്ക്കുകേള്  തുടങനി.  അറകുറപ്പെണനികേള്
ഇതുകപനാടല  ഭയഗനിയനായനി  ടചയ്തുതസ്പീര്ത്ത  ഒരു  കേനാലഘടമുണനാകേനില.  സമയക്കുറവ
ടകേനാണയ് എനനിക്കയ്  മറപടനി പറയനാന് ഒരുപനാടയ് സമയടമടുക്കനാന് പറനില,  എന്നനാലയ
വലനിയ വകുപ്പെനാകുകമനാള് അല്പ്പെയ സമയയ തകന്ന പറ.  ഇതുകപനാടല ഒരു വലനിയ
വകുപ്പെയ്  ടടകേകേനാരണ്യയ  ടചയ്യുന്ന ഭക്ഷണ്യ വകുപ്പുമനനിക്കയ്  സയസനാരനികക്കണതുണയ്.  അറകുറപ്പെണനി
എങടന  നടത്തനിടക്കനാണകപനാകുടമന്നയ്  എടന  ജനിലയനില്കൂടനി  കേടനകപനാകുന്ന
നനാഷണല്  ടടഹെകവ   ഉദനാഹെരണമനായനി  എടുത്തനാല്  മതനി.  കറനാഡനിടല  കുഴനിയനില്
കുടറ  മണയ്    ഇടുകേയനാണയ്.  ഞനാന്  മനിനനിസ്റ്റേറനായകപ്പെനാള് കേണതനാണയ്.  ഒരു കലനാറനി
മണനാണയ്  തടനിയതയ്,  വസ്പീണയ അങടന ടചയ്തു.  ഇങടന പൂര്ണമനായ അഴനിമതനിയനായനിരുന.
തുടര്ന്നയ്  നനാഷണല്  ടടഹെകവ  എകനികേഷ്യൂടസ്പീവയ്  എഞനിനസ്പീയടറയയ  ഒരു  അസനിസ്റ്റേനയ്
എകനികേഷ്യൂടസ്പീവയ് എഞനിനസ്പീയടറയയ രണയ് അസനിസ്റ്റേനയ് എഞനിനസ്പീയര്മനാകരയയ സടസനയ്
ടചയ്തു.  പനിടന്ന രണമനാസയ കേഴനിഞയ് പണനി നടത്തനി.  ഇനവടര ടപനാളനിഞനിടനില.
കറനാഡനിനയ് മസ്പീടത ഒരു ഷസ്പീറയ് ടപനാതനിഞനിട്ടുണയ്, അതയ് പുതനിടയനാരു ടടകകനാളജനിയനാണയ്.
കകേരളത്തനില് ടമനാത്തയ ഇടനിട്ടുണയ്.  ആവശേണ്യത്തനിനയ് ഫണയ  തന.  ഇനനിയയ  കുറചയ്
പണനി ബനാക്കനിയണയ്.  അതയ് ടചയ്യനായ.   846 കകേനാടനി രൂപ ടമയനിനനന്സയ് ഇനത്തനില്
അനുവദനിച്ചു. അതനില് 384  കകേനാടനി രൂപ ടചലവഴനിച്ചു കേഴനിഞ.  ഇക്കൗ വര്ഷകത്തതയ്
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വരനാന്  കപനാകേന്നകതയള.  അതനില്  ഒന്പതനിനനായനിരയ  ടചറനിയ  വര്ക്കുകേളനാണയ്  ടചയ്തതയ്.
അഞയ്  ലക്ഷയ,  പത്തയ്  ലക്ഷയ,  പതനിനഞയ്  ലക്ഷയ  രൂപയടട  ടചറനിയ  ടചറനിയ
ഒന്പതനിനനായനിരയ വര്ക്കുകേളനാണയ്.  അതനില് നനാലനായനിരയ വര്ക്കുകേള് ടചയ്തുകേഴനിഞ.
ഇനനി  അയ്യനായനിരയ  വര്ക്കയ്  ഇക്കൗ  സനാമത്തനികേ  വര്ഷയ  ടചകയ്യണതുണയ്.  കുഴനിടയണനിയനാണയ്
ടചയ്തടതന്നയ് പറഞയ് പത്രക്കനാടരലയ കേളനിയനാക്കനി.  സതണ്യത്തനില് കുഴനിടയണനിയനാണയ്
ടചയ്തതയ്.  ആരുയ അറനിയനാടതയനാണയ് എണനിയതയ്.  എണനിക്കഴനിഞതനിനുകശേഷമനാണയ്
ഞനാന് വനിളനിചയ് പറഞതയ്.  സതണ്യത്തനില് ഇക്കൗ ഗവണ്ടമനയ് വരുകമനാള് നനാഷണല്
ടടഹെകവയനില് അയ്യനായനിരയ കുഴനികേള് ഉണനായനിരുന. ഇകപ്പെനാള് പുതനിയ നനിര്മ്മനാണയ
നടക്കുകേയനാണയ്.  അതുടകേനാണയ്   ഇക്കൗ  കേനാരണ്യങടളലനായ  നനിങള്  മനസനിലനാക്കണയ.
അങയ് കപനായനി  കുഴനി  എണണടമന്നല ഞനാന് പറഞതയ്.  നമ്മള് ഓകരനാരുത്തരുയ
നമ്മുകടതനായ രസ്പീതനികേള് അവലയബനിക്കുന. ടടശേലനിയയ കേനാലത്തനിടന ആവശേണ്യവടമനാ
ടക്കയണകലനാ.  അതുകൂടനാടത ഇക്കൗ  19  മനാസയടകേനാണയ് അതനായതയ്  2016  കമയയ്  25
മുതല്  2017  ഡനിസയബര്  31  വടര  2,642  വര്ക്കുകേള് ഈ കകേരളത്തനില്  നടക്കുയ.  കുഴനി
അടയ്ക്കുന്നതയ് ഇതനില് വരനില. 2,642  വര്ക്കുകേളനില്  1,400  വര്ക്കുകേള്ക്കയ് എ.എസയ്.
ടകേനാടുത്തുകേഴനിഞ. അവ ടടണര് നടപടനികേളനികലയയ് കപനായനിടക്കനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.
ഈ കേനാലയളവനില്  കേനിഫ്ബനിയനിടല 15,000 കകേനാടനി രൂപയടക്കയ 1,11,590 കകേനാടനി
രൂപയടട വര്ക്കുകേള് ഇവനിടട  നടക്കുയ.  അതനില് 40,000 കകേനാടനി രൂപ നനാഷണല്
ടടഹെകവയ്ക്കുകവണനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനയ്  അനുവദനിചതനാണയ്.  അതയ്  കദശേസ്പീയ  പനാത  നനാലവരനി
ആക്കനാനുള്ളതനാണയ്.  പനിടന്ന രണയ്  സര്വ്വസ്പീസയ്  കറനാഡുകേളനാണയ്.  അതടക്കമനാണയ്  ഈ
പറയന്നതയ്.  മലകയനാര ടടഹെകവയടട  6,500  കകേനാടനി രൂപയയ അതനില് വരുയ.  ഇതയ്
മുഴുവന്  പൂര്ത്തനിയനാക്കനാടനനാനയ  ഈ  ഡനിസയബര്  31-നുള്ളനില്  കേഴനിയനില.  പകക്ഷ
ഇതയ്  നടനടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ബഹുമനാനടപ്പെട  അയഗങള്  പറഞ  കേസനാളനിറനിയയ മറ്റു
കേനാരണ്യങളുടമലനായ  മനാറനിക്കഴനിഞനാല് കകേരളമനാടകേ മനാറയ.  പനിടന്ന അടുത്തയ് വരുന്ന
സര്ക്കനാര്  ഏതനായനാലയ,  മനനി  ആരനായനാലയ  അകദഹെത്തനിനയ്  മുകന്നനാട്ടുകപനാകേനാന്  കേഴനിയയ.
അങടന  കകേരളടത്ത  മനാറനാന്  തടന്നയനാണയ്  തസ്പീരുമനാനനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  പറയകേ
മനാത്രമലകലനാ ടചയ്യുന്നതയ്,  അതനിടനനാരു പുതനിയ ടടകകനാളജനി ടകേനാണവന്നനികല.   കേനാക്കനാലയ
പനാലയ  ആ  ടടകേയ് കനനാളജനി  ഉപകയനാഗനിചയ്  പണനിതു.  ഒഴുകേനികപ്പെനാകുന്നതുകപനാടല
കതനാനനടവന്നനാണയ്  ആ  പനാലത്തനില്  കേയറന്നവടരലനായ  പറയന്നതയ്.  അകത  ടടകകനാളജനി
ഉപകയനാഗനിചനാണയ് പനാതനിരനാപ്പെള്ളനി മുതല് പുറക്കനാടയ് വടരയള്ള നനാഷണല് ടടഹെകവ
ടചയ്തതയ്.  വര്ജനിറന് എന്ന ജര്മ്മന് ടമഷസ്പീന് ഉപകയനാഗനിചനാണയ് അതയ് ടചയ്തതയ്. 10
കകേനാടനി രൂപയനാണയ് അതനിടന ടചലവയ്.  അതയ് മയഗലനാപുരത്തയ് കേപ്പെലനില് വന.  ആ
പനാലത്തനിലൂടട കപനാകുകമനാള്തടന്ന ഏകേകദശേയ എലനാവര്ക്കുയ മനസനിലനായനിക്കനാണുയ.
8-10  വണനികേള്  കകേനാര്ത്തനിടനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ഓകരനാ  വനാഹെനത്തനിനുയ  ഓകരനാ
ഉത്തരവനാദനിത്തമനാണുള്ളതയ്.  ഇതയ് കൂടുതല് ടമറകലനാ ടനാകറനാ  കചര്കക്കണതുടണങനില്
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അതനിനയ്  കവടറ  ടമഷസ്പീനുണയ്.  കറനാഡയ്  ടപനാളനിക്കുന്നതുയ  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതുടമലനായ  ഒകര
പ്രക്രെനിയയനായനി നടക്കുകേയനാണയ്.  പുകേകയനാ  ബഹെളകമനാ  ശേബ്ദകമനാ  ഒനമനില.
കകേരളത്തനിടല വസ്പീതനിയള്ള എലനാ കറനാഡനിലയ ഇതയ് ടചയ്യനായ. ഇ.ടകേ.ടകേ. വളടര നല
കകേനാണ്ടനാകറനാടണന്നനാണയ്  കകേടനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഞനാന്  അകദഹെകത്തനാടയ്  ഇതുകപനാടല
ഒടരണയ വനാങനാന് പറഞ.  അകദഹെയ പണനിടചയ്ത കറനാഡനിടനക്കുറനിടചലനായ  നല
അഭനിപ്രനായമനാണയ്.  ഈ ടമഷസ്പീന് ഇന്തണ്യയനില് ആടകേ മൂടന്നണകമയള. ഇതയ് നമ്മള്
ജര്മ്മനനിയനില്  നനിന്നയ്   വരുത്തുകേയനായനിരുന.  ഇതയ്  മൂന്നനാമടത്ത  കറനാഡയ്  മനാത്രമനാണയ്.
ഇത്തരത്തനില് ഇന്തണ്യയനില് രടണണയ മനാത്രകമ ഇതുവടര ടചയ്തനിട്ടുള.  കകേരളത്തനിടല എലനാ
പ്രധനാനടപ്പെട കറനാഡുകേളനിലയ  ഇതയ് ടകേനാണവരണടമനണയ്.  പനാസ്റ്റേനികേയ്,  റബ്ബര്,  ജനികയനാ
ടടകയ്റയനില്സയ്,  ടടടല്സയ്  എന്നനിവടയനാടക്ക  സനാര്വ്വത്രനികേമനാക്കനാന്
തസ്പീരുമനാനനിക്കുകേയയ  അതനിനയ്  തുടക്കയ  കുറനിചനിരനിക്കുകേയമനാണയ്.  കകേനാണ്ടനാകര്മനാര്ക്കയ്
കുടനിശനികേ  നല്കേനാനുണയ്.  കകേനാണ്ടനാകര്മനാര് കുറച്ചുകപര്  കജനാലനി  ടചയ്യനിടലനയ
അവടരടയനാടക്ക  അഴനിമതനിക്കനാടരന്നയ്  വനിളനിച്ചുടവനയ പറഞ.   എലനാവകരയയ
അഴനിമതനിക്കനാടരന്നയ് വനിളനിചനിടനില. അഴനിമതനി കേനാണനിക്കനാത്ത വടരനാനയ വനിറയ്കക്കണ
കേനാരണ്യമനില.

കകേനാണ്ടനാകര് എനപറഞനാല് കകേനാണ്സ്റ്റേനിറഷ്യൂഷണല് അകതനാറനിറനിയകല. കലനാ ഒനാഫയ്
കകേനാണ്ടനാകയ് പ്രകേനാരയ ഇപ്പുറത്തയ് ഗവണ്ടമന്റുയ അപ്പുറത്തയ് കകേനാണ്ടനാകറമകല.  രണകപരുയ
കൂടനിയകല  കറനാഡയ്  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതയ്.  അതനിടന  ടപ്രനാഫഷണല്സയ്  മനാത്രമനാണയ്
എഞനിനസ്പീകയഴയ്.  കകേനാണ്ടനാകര്  ഇലനാടത  എങടനയനാണയ്  കറനാഡയ്  പണനിയന്നതയ്;
കകേനാണ്സ്റ്റേനിറഷ്യൂഷണല്  അകതനാറനിറനിയനാടണന്നയ്  അകങര്ക്കുകൂടനി  കതനാന്നല് കവണയ.
ഇങടന  ടടകേക്കൂലനിയയ  ടകേനാടുത്തയ്  അലഞ  നടകക്കണ  ഒരുത്തനനാടണനയ  ഇഷമുള്ള
കറനാഡയ്  പണനിയനാടമനയ  അയനാളുയ  ധരനിക്കരുതയ്.  അയനാള്ക്കയ്  അയനാടളപ്പെറനി  ഒരു
ധനാരണ  കവണയ.  കകേനാലകഞരനി  എന്ന  സലത്തയ്  പ്രശേസ്തരനായ  കകേനാണ്ടനാകര്മനാര്
ഉണനായനിരുന. കകേനാലകഞരനി കകേനാണ്ടനാകര്മനാര് എനപറഞനാല് തറവനാടനികേളനാണയ്.
അവര് ഞനാനനാണയ് ഈ കറനാഡുയ പനാലവയ  പണനിതടതന്നയ്  അഭനിമനാനനിക്കുന്നവരനാണയ്.
ഇകപ്പെനാള് അങടന എത്രകപരുണയ്?  അതനികലയയ് ഞനാന് കേടക്കുന്നനില.  അതുടകേനാണയ്
കകേനാണ്ടനാകര്മനാടര  നമ്മള്  അയഗസ്പീകേരനിക്കുന.  പകക്ഷ  കകേനാണ്ടനാകര്മനാരുടട
ഭസ്പീഷണനിടയനാനയ  കവണ.  കസനാഷണ്യല്  ഓഡനിറയ്  നടപ്പെനിലനാക്കനിയനാല്  മനനി  ആ
സനാനത്തുനനിനയ കപനാകുടമന്നയ് ഒരു ടചറനിയ സയഘടനയടട പ്രസനിഡനയ് കരഖനാമൂലയ
എഴുതനി  അയചനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  കപരയ്  ഞനാന്  പറയന്നനില.  അകപ്പെനാള്  കവടറനാരു
സയഘടന- ''ടടധരണ്യമുടണങനില് ആ കപടരനാന്നയ്  പറയനാകമനാ''  എന്നയ്  കചനാദനിക്കുന.
ഞനാന് പറയന്നതയ് ഈ കവലടയനാനയ കവലനായധകനനാടയ് കവണ എന്നനാണയ്.  നനിങള്
നനിങളുടട  കേനാരണ്യയ  കനനാക്കനിയനാല്  മതനി.  നനിങള്  കറനാഡയ്  നന്നനായനി  പണനിയകേ.
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നന്നനായനി  പണനിതനാല്  പണയ  തരുയ  അടലങനില്   തരുകേയനില.   അത്രകയയള.
എങടനയനാണയ്  നമ്മുടട  വര്ക്കുകേള്  ഏടറടുകക്കണതയ്  എന്നതു  സയബന്ധനിചയ്
കകേനാണ്ടനാകര്മനാര്ക്കുകവണനി  ഒരു  അക്കനാഡമനി  തുടങണടമന്നയ്  ആകലനാചനിക്കുകേയനാണയ്.
അവര്ക്കയ് ക്ലെനാസയ് ടകേനാടുകക്കണതുണയ്. എഞനിനസ്പീയര്മനാര്ക്കയ് തടന്ന ക്ലെനാസയ് ഉണനായനിടനില. അതയ്
കകേനാകളജനില്  പഠനിചതയ്  മനാത്രമനാണയ്.  ധനാരനാളയ  മനാറങള് ഈ നനാടനില്  വരണയ.   അവരുടട
ബനാങയ്  ഗണ്യനാരണനി  പുനദുഃസനാപനിക്കുയ.   കലസന്സയ്  രജനികസഷടന തസ്പീയതനി  2018
മനാര്ചയ്  31  വടര നസ്പീടനിടക്കനാടുക്കനാനുയ ഗവണ്ടമനയ് തയ്യനാറനാണയ്.  പകക്ഷ സനിരമനായനി
അതയ്  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കരുതയ്.  നനിങള്  സസന്തയ  കേനാലനില്  നനില്കക്കണതനായനിട്ടുണയ്  എന്നനാണയ്
പറയനാന് ഉകദശേനിക്കുന്നതയ്.

സനി.ആര്.എഫയ്.-ല്  നനിന്നയ്  നനാനൂറനി  ചനിലസനാനയ  കകേനാടനി  രൂപ  ചരനിത്രത്തനില്
ആദണ്യമനായനാണയ്  കേനിടനിയതയ്.  അതുകപനാടല  പത്തയ്  ഇരുന്നൂകറനാളയ  കകേനാടനി  രൂപ  നബനാര്ഡനില്
നനിനയ കേനിട്ടുകേയണനായനി.  രണയ കൂടനി  ഏതനാണയ്  അമകതനാളയ  വര്ക്കുകേള് ഇവനിടട
കേനിടനിയനിട്ടുണയ്.  മടറനാരു കേനാരണ്യയ പറയനാനുള്ളതയ്  നനാഷണല് ടടഹെകവ നനാലവരനിപ്പെനാത
ആക്കുന്നതയ് സയബന്ധനിചനാണയ്. രണയ് വരനി സര്വ്വസ്പീസയ് കറനാഡുയ വരുയ. 40,000 കകേനാടനി
രൂപയടട അടങല് ഇകപ്പെനാള് കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് തസ്പീരുമനാനനിചനിട്ടുണയ്. അതയ് ചനിലകപ്പെനാള്
വര്ദ്ധനിക്കനാനനാണയ് സനാധണ്യത. കൂടനാടത ഈ വര്ഷയ 3,170 കകേനാടനി രൂപ കകേരളത്തനിനയ്
നനാഷണല് ടടഹെകവയ്ക്കുകവണനി  വനിവനിധ ബഡ്ജറ്റുകേളനിലനായനി വന്നനിട്ടുണയ്.  അങടന
43,170  കകേനാടനി  രൂപയടട  വര്ക്കയ്  2017  ഡനിസയബര്  വടരയള്ള  കേനാലയളവനില്
കകേരളത്തനില് നടക്കുടമന്നനാണയ് പറയനാനുള്ളതയ്. തസ്പീരകദശേ കറനാഡുയ മലകയനാര ടടഹെകവയമുണയ്.
തസ്പീരകദശേത്തുള്ള എലനാ ജനിലകേളുയ ഇതനില് വരുയ. മലകയനാരത്തുള്ള കറനാഡുകേളുയ വരുയ.
അതനിടന  അടടലന്ടമനയ്  ഏകേകദശേടമനാടക്ക  ആയനിട്ടുണയ്.  ഇനനി  അതനിടന  ഡനി.പനി.ആര്.
തയ്യനാറനാക്കണയ. അതനിനുകവണ ശമങളനികലയയ് കപനാവകേയനാണയ്.

ഞനാന് കേനിഫ്ബനിടക്കതനിടര  ഒനയ പറഞനിടനില.  അതനിനയ്  ഇന്നലടത്ത ഏഷണ്യനാടനറയ്
ചനാനല് കനനാക്കനിയനാല് മതനി. ഏഷണ്യനാടനറനാണകലനാ ഈ ടവടനി ടപനാടനിചതയ്.  അതവര്
തടന്ന ഇന്നടല ഭയഗണ്യന്തകരണ തനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 'ചനിത്രയ വനിചനിത്രയ' പരനിപനാടനിയനില്
അതനിടന  സയബന്ധനിചയ്  പറഞനിട്ടുണയ്.  ഞനാന്  അങടന  പ്രസയഗനിചനില.  ഞനാന്
പറഞതയ്  കവടറനാരു  പ്രശ്നമനാണയ്.  1960  മുതല്  നസ്പീണ  നനില്ക്കുന്നതനാണയ്  അതയ്.
ബഡ്ജറനില്  പണയ  ഇന്നതനിനനാടണന്നയ്  യഥനാസമയയ  കപടരഴുതനി  വയനാടത  അവസനാനയ
വര്ക്കയ് ടചയ്യനാന് നനിര്ബന്ധനിതരനാകുന്ന രസ്പീതനി പണ മുതകല ഉള്ളതനാണയ്. ഇതയ് മനാറനാന്
കേഴനിയണയ എന്നനാണയ് എടന അഭനിപ്രനായയ.  കേനാരണയ ഞങള്ക്കുകപനാലയ എനനിക്കയ്
ഇത്രയയ രൂപയണകലനാ എകന്നനാര്ത്തയ് അഭനിമനാനയ ഉണനാകുയ.  എത്ര തുകേ വകേയനിരു
ത്തനിയനിട്ടുടണന്നയ്  അറനിയന്നതയ് വര്ഷനാവസനാനയ  ഡനിസയബറനികലനാ ജനുവരനിയനികലനാ
ആയനിരനിക്കുയ.  അകപ്പെനാകഴയ്ക്കുയ  കേനാലനാവധനി  കേഴനിയയ.  അതനില് ടമനാത്തത്തനില് ടപനാതുമരനാമത്തയ്
വകുപ്പെനിനുയ  ഒരു  കറനാള്  ഉണനാകുയ.  പണമുതകല  ഉള്ള  അകറഞയ്ടമനനാണതയ്.  അതുകപനാടല
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തടന്ന  ധനകേനാരണ്യവകുപ്പെനിനുയ  ഉണനാകുയ.  ഭരണപരമനായ  മനാറങള്  കവണയ.  അതനിനനാണയ്
ഭരണപരനിഷ്കനാര  കേമ്മസ്പീഷടന  വചതയ്.  എലനാ  വകുപ്പെനിലയ  പരനിഷ്കരണയ  കവണയ.
ധനകേനാരണ്യ വകുപ്പെയ്,  പനി.ഡബഷ്യൂ.ഡനി.,  ടപനാതുഭരണയ എന്നനിവടയനാടക്ക ആദണ്യയതടന്ന
പരനിഷ്കരണയ  വകരണ  വകുപ്പുകേളനാണയ്.  അങടനടയനാടക്ക  വരുകമനാള്  ഒരു  സനാമത്തനികേ
നഷവയ ഉണനാവനിടലന്നയ്  മനാത്രമല ഉള്ളതയ്  കൃതണ്യമനായനി പറഞയ് കേനാരണ്യങള് നടന
കപനാകുയ.  പനിടന്ന  അധനികേയ  തുകേ  കവണടമങനില്  അതയ്  ധനകേനാരണ്യ  വകുപ്പെയ്  മറ്റുതരത്തനില്
വനായടയടുടത്തനാടക്ക അകറഞയ് ടചയ്യുടമന്നതനാണയ് അതുസയബന്ധനിചയ് പറയനാനുള്ളതയ്.

പനാലങടള സയബന്ധനിചയ്  അതണ്യന്തയ ഉത്കേണനാജനകേമനാടയനാരു സനിതനിയനാണുള്ളതയ്.
കകേരളത്തനില്  ഏതനാണയ്  2,300-ഓളയ  പനാലങളുണയ്.  ഇവയനില്  606 പനാലങള്
മനാത്രമനാണയ്  പൂര്ണമനായയ  കുറമറതനായനിട്ടുള്ളതയ്.  365  പനാലങള്  അടനിയന്തരമനായനി
റസ്പീകപസയ്  ടചകയ്യണതനാണയ്.  ഇതയ്  എലനാ  ജനിലകേളനിലമുണയ്.  അതനിടന  എസ്റ്റേനികമറ്റുയ
കേനാരണ്യങളുടമനാടക്ക  തയ്യനാറനാക്കനാന്  പറഞനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  അതനിനനാവശേണ്യമനായ  പണയ
തരുടമന്നനാണയ്  ബഹുമനാനടപ്പെട  ധനകേനാരണ്യ  വകുപ്പുമനനി  ബഡ്ജറനില്  പറഞനിരനിക്കുന്നതയ്.
ടപ്രനാകപ്പെനാസല് ടകേനാടുക്കുന്ന മുറയയ്  നമുക്കയ്  അതയ്  ടചകയ്യണനിവരുയ.  കേനാരണയ  100
വര്ഷമനായനി  പനാലങടളനാനയ  ആരുയ  പരനികശേനാധനിചനിടനില.  അതുടകേനാണയ്  അവ
കകേടനായനികക്കടനായനി  വരനികേയനാണയ്.  പനി.ഡബഷ്യൂ.ഡനി.-യടട  ചരനിത്രത്തനില്  ആദണ്യമനായനിടനാണയ്
ടമനാത്തയ പനാലങളുയ പരനികശേനാധനിചതയ്. പനാലങള് പരനികശേനാധനിചയ് അതുസയബന്ധനിചയ്
ഒരു ബുക്കയ് തയ്യനാറനാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  അതനുസരനിചയ് ഈ പനാലങള് പുതുക്കനി പണനികയ
ണതനായനിട്ടുണയ്.  അത്ഭുതകേരമനാടയനാരു  കേനാരണ്യടമന്നയ്  പറയന്നതയ്  100  വര്ഷയ  കേഴനിഞനിട്ടുയ
ഏതനാണയ്  10  പനാലങള്ക്കയ് ഒരു കുഴപ്പെവമനില എന്നതനാണയ്.  കേനാടനാക്കട  -  കുണമണ്
കേടവയ്, പനാമനായകകേനാടയ് പനാലയ - കനമയ, മനാറനികേപനാലയ - ടതനാടുപുഴ, കേലനാര് പനാലയ - അരുവനിക്കര,
ചനിറനാര് പനാലയ  -  അരുവനിക്കര,  ജഗതനി പനാലയ  -   തനിരുവനന്തപുരയ.  ഇതനില് ആറയ്
പനാലവയ തനിരുവനന്തപുരത്തനാണയ്. ടഎക്കനാടയ് പനാലയ -  ആറന്മുള, ളനായനിക്കനാടയ് പനാലയ -
കകേനാടയയ, മൂവനാറ്റുപുഴ പനാലയ - മൂവനാറ്റുപുഴ, വനാളനികക്കനാടയ് പനാലയ - ടനടുമങനാടയ്. പനിടന്ന
90, 87, 80 വര്ഷയ പഴക്കമുള്ള 17 പനാലങളുമുണയ്.  ഇവനിടടത്ത എയ.എല്.എ.മനാരുയ
പഞനായത്തുയ നഗരസഭയടമനാടക്ക കചര്ന്നയ്  100 വര്ഷയ കേഴനിഞ പനാലങടള ഒന്നയ്
ആദരനിക്കണയ.  ആ പനാലവമനായനി ബന്ധടപ്പെടയ് എടന്തങനിലയ ഒരു ചടങയ് സയഘടനിപ്പെനിക്കണയ.
ഈ  പനാലങള്  പണനിതനിടയ്  100  വര്ഷമനായനി  എന്നയ്  ആര്ക്കുയ  അറനിയനിലകലനാ.
ഇങടനടയനാടക്കയള്ള  പനാലങള്  ഉണനായനിരനിടക്ക  പണനിതയ്  19  വര്ഷമനായനിട്ടുള്ള
ഏനനാത്തയ് പനാലയ എങടന തനാടഴ വസ്പീണു; അതയ് നനിര്മ്മനാണത്തനിലള്ള തകേരനാറനാണയ്.
പനാലങടള സയബന്ധനിചയ് നമുടക്കനാരു കേനാഴ്ചപ്പെനാടയ് കവണയ.

അതുകപനാടല  മണ്ഡലതലയ  മുതല്  ജനിലനാതലയവടര  കസനാഷണ്യല്  ഓഡനിറയ്
ഏര്ടപ്പെടുത്തനാന് ഉകദശേനിക്കുനണയ്. കസ്റ്റേറയ് തലത്തനിലയ ജനിലനാ തലത്തനിലയ അസയബനി
തലത്തനിലയ  കേമ്മനിറനികേള് വരുയ.  നമുക്കയ്  150-ഓളയ  റസ്റ്റേയ്  ഹെക്കൗസുകേളുണയ്.  ഇതനില്
കുകറടയനാടക്ക നലതനാടണങനിലയ കുകറടയണയ ദസ്പീര്ഘകേനാലമനായനി ആരുയ ശദ്ധനിചനിടനില.  റസ്റ്റേയ്
ഹെക്കൗസുകേള്  പുതുക്കനിപ്പെണനിയകേയയ  ടമചടപ്പെടുത്തുകേയയ  ആവശേണ്യമനായതയ്  പുനര്
നനിര്മ്മനിക്കുകേയയ എകയ്റന്ഷന് കവണതയ് ടചയ്യുകേയയ ഭക്ഷണ സക്കൗകേരണ്യയ ഏര്ടപ്പെടുത്തനി റസ്റ്റേയ്
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ഹെക്കൗസുകേള് നവസ്പീകേരനികക്കണതനായനിട്ടുണയ്.  അവനിടട എയ.എല്.എ.-മനാര്ക്കയ് മറ്റുള്ളവടരകപ്പെനാടല
കററയ്  വനാങ്ങുന എടന്നനാരു ആകരനാപണയ വന്നനിട്ടുണയ്.  ഒരു എയ.എല്.എ.  അതുസയബന്ധനിചയ്
എഴുതനിത്തന.  അതുകപനാടല  ടപറസ്പീഷന്സയ് കേമ്മനിറനിയടട ടചയര്മനാന് ശസ്പീ.  രനാജു
എബഹെനായ  എഴുതനിത്തന.  അതുസയബന്ധനിചയ്  അകനസഷനിക്കുകേയനാണയ്.  എലനാ
എയ.എല്.എ.-മനാര്ക്കുയ  ഗസ്റ്റേയ്  ഹെക്കൗസനിടല  അകത  ചനാര്കജ  വനാങനാന്  പനാടുള
എനയ  ഈ  ഗവണ്ടമനയ്  വന്നതനിനുകശേഷയ  അധനികേയ  വനാങനിയ  പണയ  തനിരനിച്ചു
ടകേനാടുക്കണടമനയ ഉത്തരവനിടനിട്ടുണയ്.  അതനിനയ്  മുമള്ള കേനാരണ്യയ എത്രമനാത്രയ കേണപനിടനിക്കനാന്
കേഴനിയടമന്നയ്  എനനിക്കറനിയനില.  അവനിടട  ആവശേണ്യത്തനിനയ്  സ്റ്റേനാഫയ്  ഇലനായനിരുന.
വര്ഷങളനായനി നനിയമനയ നടന്നനിടനില. ഇകപ്പെനാള് എഞനിനസ്പീയര്മനാര്, ഓവര്സസ്പീയര്മനാര്
ഉള്ടപ്പെടട  1,207  കപടര  പനി.എസയ്.സനി.  വഴനിയയ  160  കപടര  എയകപനായ്ടമനയ്
എകയ്കചഞയ് വഴനിയയ നനിയമനിച്ചു.  അങടന ആടകേ  1,367 കപടര നനിയമനിച്ചു.  പകക്ഷ
ഇതുടകേനാടണനാനയ തനികേയനില. എന്നനാലയ ആ ശൂനണ്യതയയ് അത്രകത്തനാളയ വലനിടയനാരു
മനാറയ വന എനള്ളതനാണയ് സതണ്യയ. ശസ്പീ. ടകേ. ബനി.  ഗകണഷയ്  കുമനാര് അടക്കയ പല
എയ.  എല്.എ.മനാരുയ  എടുത്തുപറഞ  കേനാരണ്യങള്  ശേരനിയനാണയ്.  അതനിടലനാടക്ക
പരനികശേനാധനയണനാകുയ.  ഈ  ഗവണ്ടമനയ്  അധനികേനാരത്തനില്  വരുകമനാള്  കേരനാറകേനാര്ക്കയ്
ടകേനാടുക്കനാനുണനായനിരുന്ന കുടനിശനികേ 1600 കകേനാടനി രൂപയനായനിരുന. അതയ് മുഴുവനനായയ
ടകേനാടുത്തു കേഴനിഞ.  ഇകപ്പെനാള് 1600 കകേനാടനി രൂപ പുതനിയതനായനി വന്നനിട്ടുണയ്.  അതുയ
തനാമസനിയനാടത ടകേനാടുത്തു തസ്പീര്ക്കുയ.  അതുടകേനാണയ്   പണയ ടകേനാടുക്കനാത്തതനിനനാല്
പണനി നനിര്ത്തനിവച്ചു എടന്നനാരു സനിതനി ഉണനായനിടനില.  ഈ വകുപ്പെയ് ശേക്തനിടപ്പെടുത്തുന്നതനിടന
ഭനാഗമനായനി  കേണ്യനാബനിനറയ്  തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരയ  90  എഞനിനസ്പീയര്മനാടര  കകേരള  കസ്റ്റേറയ്
കറനാഡയ് ഫണയ് കബനാര്ഡനികലയയ്  ഡനികപനായയ് ടചയ്തനിട്ടുണയ്.  കേനിഫ്ബനിയടട വര്ക്കുകേള്
കൂടുതലനായയ അവനിടടയനാണയ് വരുന്നതയ്.  ഡനികസനനിയഗനിനനായനി തനിരുവനന്തപുരത്തയ്
മനാത്രമല,  കകേനാഴനികക്കനാടുയ  എറണനാകുളത്തുയ  കമഖലനാ  ഓഫസ്പീസുകേള്  ഓപ്പെണ്
ടചയ്തനിരനിക്കുകേയനാണയ്;  അതുടകേനാണയ്  വനികകേന്ദ്രസ്പീകൃതമനായനി  ഡനികസനനിയഗയ്  നടക്കുയ.
എലനാ ജനിലകേളനിലയ പനി.ഡബഷ്യൂ.ഡനി.-യടട ലകബനാറടറനികേളുടണങനിലയ അവടയനാനയ
കവണത്ര  ഭയഗനിയനായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില;  അവ  പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കനാനുയ  തസ്പീരുമനാനനിചനിട്ടുണയ്.
ടകേനാലയ,  ആലപ്പുഴ കബപ്പെനാസുകേളുടട  പ്രവൃത്തനിയനില്  6  മനാസടത്ത കേനാലതനാമസയ
വന്നനിട്ടുണയ്.  ആലപ്പുഴടയ സയബന്ധനിചയ്,  പനാലയ ഡനികസനനിയഗനിനയ്  രണയ്  എഞനിനസ്പീയര്മനാടര
തരനാടമന്നയ് ഇന്തണ്യന് ടറയനില്കവ പറടഞങനിലയ ഇകപ്പെനാഴുയ തന്നനിടനില.  ടകേനാലത്തയ്,
മണയ് കേനിടനാതനിരുന്നതയ് പ്രശ്നമനായനി.  കൂടനാടത ചനില ടതനാഴനിലനാളനികേള് കേനാരണ്യമറനിയനാടത
കപനായനി തടസടപ്പെടുത്തനി. രണനാഴ്ചക്കനാലയ അങടനകപനായനി. ഇകപ്പെനാടഴലനായ പരനിഹെരനിക്ക
ടപ്പെടനിട്ടുണയ്. 2018 കമയയ് 31-നകേയ രണയ് കബപ്പെനാസുകേളുയ പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കനാന് കേഴനിയടമന്നനാണയ്
കേരുതുന്നതയ്.  ആ നനിലയനിലനാണയ് ഗവണ്ടമനയ് മുകന്നനാട്ടുകപനായനിടക്കനാണനിരനിക്കുന്നതയ്.
കേഴനിഞ ഗവണ്ടമനനിടന കേനാലത്തയ് തുടങനിയ  4 കഫ്ല ഓവറകേള് പൂര്ത്തസ്പീകേരനിചയ്
ഉപകയനാഗത്തനിനനായനി  തുറനടകേനാടുത്തു.  കകേനാഴനികക്കനാടയ്  അതനികവഗയ  നനിര്മ്മനിച്ചു
ടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്. കവറനിലയനിലയ കുണന്നൂരുയ ബഡ്ജറനില് പറഞതുകപനാടല
കഫ്ല  ഓവറകേള്  നനിര്മ്മനിക്കനാനുള്ള  ഗവണ്ടമനയ്  ഉത്തരവകേളനിറക്കനി,  അതനിടന
ഡനി.പനി.ആര്. കനരടത്ത തയ്യനാറനാക്കനിയതയ്   ഒനകൂടനി പരനിഷ്ക്കരനിചയ് ഈ മനാസയ 31- ാം
തസ്പീയതനി കൂടുന്ന കേനിഫ്ബനിയടട കയനാഗത്തനില് പനാസനാക്കനാന് കേഴനിയടമന്നനാണയ് കേരുതുന്നതയ്. 
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കടനാളുകേള്  എടടണയ  നനിര്ത്തലനാക്കനി.  100  കകേനാടനി  രൂപയനില്  കേവനിഞയ് ടചലവള്ള
പനാലങളുടട  കടനാളുകേള്  നനിര്ത്തലനാക്കനാന് കകേന്ദ്രഗവണ്ടമനയ്  തയ്യനാറല.  നമ്മുടട  കപനാളനിസനി
എലനാ കടനാളുകേളുയ നനിര്ത്തണടമന്നതനാണയ്. സയസനാന ഗവണ്ടമനയ് പുതുതനായനി പണനി
ടചയ്യുന്നതനിനുയ കടനാള് പനിരനിക്കുന്നനില. നനിലവനില് കടനാള് പനിരനിച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുന്ന എട്ടു
പത്തയ്  പനാലങളുണയ്.  കുറചധനികേയ  കപസയള്ളതനാണയ്,  ബഹുമനാനടപ്പെട  മുഖണ്യമനനികയനാടുയ
ധനകേനാരണ്യ  വകുപ്പുമനനികയനാടുയ  ആകലനാചനിചകശേഷയ  അക്കനാരണ്യത്തനില്  തസ്പീരുമനാനടമടുക്കുയ.
എയ.എല്.എ.  കേസനാര്കടഴനികലയയ  അസയബനി  മനനിരത്തനിടലയയ  കറനാഡുകേളുടട  ടമയനിനനന്സയ്
ഈ സകമ്മളനയ കേഴനിഞനാലടന് ടചയ്യുയ.  ജനിലനാ കേളകകററ്റുകേളനിടലയയ ടമഡനിക്കല്
കകേനാകളജുകേളനിടലയയ  കകേനാമക്കൗണകേള്  വൃത്തനിയനാകക്കണതനായനിട്ടുണയ്,  അവടയലനായ
ടമചടപ്പെടുത്തനാന്  തസ്പീരുമനാനനിചനിട്ടുണയ്.  ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിടന  ഭനാഗമനായനി
സയസനാനടമനാടനാടകേയള്ള  പനി.ഡബഷ്യൂ.ഡനി.  ഓഫസ്പീസുകേടളയയ  മറയ്  കമഖലകേടളയയ
ബന്ധനിപ്പെനിച്ചുടകേനാണള്ള കേമഷ്യൂടര്വത്കേരണയ സജസ്പീവ പരനിഗണനയനിലനാണയ്.

ഞനാന്  അവസനാനനിപ്പെനിക്കുകേയനാണയ്.  നനിങള് ഓകരനാരുത്തരുയ  പറഞ കേനാരണ്യങള്ക്കയ്
എടുടത്തടുത്തയ്  മറപടനി  പറയന്നനില.  അഴനിമതനിയടട  കേനാരണ്യടത്തക്കുറനിചയ്  ഇവനിടട  പറഞ.
അഴനിമതനി എതനിര്ക്കനാന് നമുക്കയ് ധനാരനാളയ നനിയമങളുണയ്.  പനാര്ലടമനയ് പനാസനാക്കനിയ
നനിയമമനാണയ്  കഹെകവ  ടപ്രനാടക്ഷന്  ആകയ്.  കേഴനിഞ  ആഗസ്റ്റേയ്  മനാസയ  തടന്ന  കേണ്യനാബനിനറയ്
തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരയ കറനാഡയ് കേകയ്യറവമനായനി ബന്ധടപ്പെട കഹെകവ ടപ്രനാടക്ഷന് ആകയ്
ഇവനിടട  നടപ്പെനിലനാക്കനിയനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  കേകയ്യറത്തനിടനതനിരനായനി  കഹെകക്കനാടതനിയടടയയ
സുപ്രസ്പീയ കകേനാടതനിയടടയയ വനിധനിയടണങനിലയ ആളുകേള് വസ്പീണയ കേകയ്യറനിടക്കനാണനിരനി
ക്കുകേയനാണയ്.  ഇതനിനനായള്ള ജുഡസ്പീഷണ്യല് ഒഫസ്പീകസഴയ് ജനിലയനില് ഇ.ഇ., എ.എകയ്.ഇ.,
എ.ഇ.  എന്നനിവരനാണയ്.  അവനിടട  നടപ്പെനിലനാക്കനിയനിടനിടലങനില്  അവരുടട  കപരനില്
നടപടനിടയടുക്കനായ.  നമ്മള്  അതനികലയ്ടക്കനാനയ  കേടന്നനിടനില.  പ്രനാകദശേനികേമനായനി  ശേക്തമനായ
സമ്മര്ദമകല?  ഇങടന നടപടനിടയടുക്കുകമനാള് കകേരളത്തനില് അവകേനാശേയ പറഞയ്
സയഘടനിചയ്  ജനാഥടയനാടക്ക  നടക്കുനണയ്,  പല  രനാഷ്ട്രസ്പീയ  കനതനാക്കളുയ  കപനായനി
പ്രസയഗനിക്കുനണയ്,  ഇടതനാടക്ക പത്രത്തനില് വന്നനിട്ടുണയ്. അടതനാനയ ശേരനിയല.  ഈ
കേകയ്യറടമലനായ ഒഴനിപ്പെനിടചടുത്തയ് കറനാഡയ് നനിര്മ്മനികക്കണതനായനിട്ടുണയ്. തനിരുവനന്തപുരത്തയ് ജനിലനാ
കകേന്ദ്രങളനിലള്ള  കറനാഡയ്  നനിര്മ്മനാണയ  ഏകേകദശേയ  പൂര്ത്തനിയനായനി,  കകേനാഴനികക്കനാടയ്
ടചയ്തുടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  കേണ്ണൂര്,  ആലപ്പുഴ,  ടകേനാലയ ഇവ തഴയടപ്പെട ജനിലകേളനായനിരുന.
ഇവനിടട  ജനിലനാ  കകേന്ദ്രങളനിലള്ള  സകേലമനാന  പനി.ഡബ.ഡനി.  കറനാഡുകേളുയ  കറനാഡയ്
ഫണയ് കബനാര്ഡനിടനടക്കനാണയ് ടചയ്യനിക്കനാന് തസ്പീരുമനാനടമടുത്തനിട്ടുണയ്. ഏതനാണയ് 1200
കകേനാടനി രൂപയടട പ്രവൃത്തനി തസ്പീരുമനാനനിച്ചു കേഴനിഞ. എലനാ ജനിലനാ കകേന്ദ്രങളനിലയ ഇതുകപനാടല
ടചയ്യുന്നതനാണയ്.

സയസനാനത്തയ് കകേനാടനിക്കണക്കനിനയ്  രൂപയടട  പ്രവൃത്തനികേളനാണയ്  നടക്കുന്നതയ്.
111000  കകേനാടനി  രൂപ  പത്തനിരുപതയ്  മനാസയടകേനാണയ്  ടചലവഴനിക്കുനണയ്.  നമ്മള്
ജനാഗത പനാലനിചനിടലങനില്,  ഇതനില് അഴനിമതനിക്കുള്ള സനാധണ്യത വളടര കൂടുതലനാണയ്.
അതയ്  നമ്മുടട  വണ്യവസയടട ഭനാഗമനാണയ്.  ഞനാന് പറയന്നതയ്  അഴനിമതനി  ഇനയ ഇന്നടലയയ
തുടങനിയതല എന്നനാണയ്.  ഞനാന്  'കേക്കൗടനിലണ്യടന അര്തശേനാസയ'  ടകേനാണവന്നനിരനിക്കുകേയനാണയ്.
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ഇതയ്  ഏതനാണയ്  2400  വര്ഷയ  പഴക്കമുള്ള  ഗന്ഥമനാണയ്.  അന്നയ്  കേക്കൗടനിലണ്യന്  പറഞതയ്,
'ധനനാപഹെരണയ നടത്തനിയനാല് അപകേര്ത്തനാവനില് നനികന്നനാ ബന്ധുക്കളനില് നനികന്നനാ
മുഴുവന് തുകേയയ ഈടനാക്കണയ' എന്നനാണയ്.  ഇവനിടട ഒറ കപസ ഈടനാക്കുനകണനാ?
ഒനകേനില്  സടസനയ്  ടചയ്യുയ,  അതയ്  സകന്തനാഷമനാണയ്,  ആ  കപസയയടകേനാണയ്
കപനാകേനാമകലനാ.  ഇന്തണ്യയനില് അകതയള, വളടര അപൂര്വ്വമനായ കകേസുകേളനില് മനാത്രകമ
ശേനിക്ഷനിക്കടപ്പെടുനള.  അന്നയ്  കേക്കൗടനിലണ്യന്  പറഞടതലനായ  ടചയ്യനാടമന്നല.   അകതകപനാടല
ഉകദണ്യനാഗസര്,  അവര്ക്കയ്  സയഘടനയ്ടക്കനാനയ  കുഴപ്പെമനില.  ഇതനില്  കേക്കൗടനിലണ്യന്
പറയന്നതയ്,  'തമ്മനില്  ഒത്തുകൂടനി  സയസനാരനിചനാല്  രനാജനാവനിടന  വരുമനാനമനാണയ്
അപഹെരനിക്കടപ്പെടുന്നതയ്  '.  രനാജനാടവന  പറഞനാല്  ഭരണ  കേര്ത്തനാവയ്,  ഇകപ്പെനാള്
ഗവണ്ടമനയ്.  അകപ്പെനാള് ഉകദണ്യനാഗസര്ക്കയ് സയഘടനനാ സസനാതനണ്യയ ആവശേണ്യമനാണയ്,
പകക്ഷ നമ്മുടട ഖജനനാവനിടനയയ നനാടനിടനയയ തനാല്പ്പെരണ്യങള് സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്
അപ്പുറകത്തയയ്  കപനായനിക്കൂടനാ.  ഇകപ്പെനാള്  ഐ.എ.എസയ്.-കേനാടരലനായ  സയഘടന  ഉണനാക്കനി,
അവനിടട  കൂടനി,  ഇവനിടട  കൂടനി  എടന്നലനായ  പത്രത്തനില്  വരനാറനികല,  പത്രക്കനാര്ക്കയ്
പറയനാന് രസമനാണയ്, ഇതനിടനലനായ ലനിമനികറഷന്സയ് ഉണനാകേണയ. ആദണ്യകേനാലയ മുതകല
ഇതനിടനലനായ വണ്യവസയണയ്. ഇക്കനാരണ്യങടളനാടക്ക എലനാവരുയ ശദ്ധനിചനാല് ടകേനാള്ളനാടമന്നനാണയ്
എനനിക്കയ് പറയനാനുള്ളതയ്. 

'ടപനാതുമുതല്  നഷടപ്പെടുത്തുന്നവന്  രനാജനാവനിടന  ധനയ  ഭക്ഷനിക്കുന',  രനാജനാടവന്നനാല്
ഗവണ്ടമനയ്.  അദ്ധണ്യക്ഷന്  ജനങടള  ഭക്ഷനിക്കുന്നവനനാടണങനില്  ജനങളുടട  സനിതനി
എന്തനായനിരനിക്കുയ?  ഈ  ഗവണ്ടമനനിടന  അദ്ധണ്യക്ഷന്  ആകരയയ  ഭക്ഷനിക്കുന്നനില,  ഭക്ഷണയ
മനാത്രകമ  കേഴനിക്കുനള,  ജനങളുകടടതനാനയ  എടുത്തു  കേഴനിക്കുന്നനില.  നനിങളുടട
കേസ്പീഴനില് എലനാ വകുപ്പുകേളുയ അങടനയനായനിരുനകവനാടയന്നയ് യ.ഡനി.എഫയ്. ആത്മപരനികശേനാധന
നടത്തനിയനാല്  മതനി.  ഞനാന്  ആടരയയ  കുറയ  പറയന്നനില.  അകപ്പെനാള്  ഇടതനാടക്ക  ഞങള്
കനനാക്കുനണന്നയ് മനസനിലനായനികല? നമ്മുടട കേനാലടത്ത കേനാരണ്യയ മനാത്രമല, ചനിരപുരനാതനകേനാലയ
മുതല്  കലനാകേത്തയ്  എങടനയനാണയ്  ഭരണനാധനികേനാരനികേള്  പ്രവര്ത്തനിചതയ്,  എന്തനായനിരുന
സനനാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദശേങള്,  എന്തനായനിരുന വഴുതനികപ്പെനാകേലകേള്,  അന്നടത്ത സനിതനി
എന്തനായനിരുന,  ഇന്നടത്ത  സനിതനി  എന്തനാണയ്,  ഇടതലനായ  മനസനിലനാക്കണയ.
ഇക്കനാരണ്യങടളക്കുറനിടചലനായ  പറയകമനാള്,  ഇത്ര  വനിപുലവയ  ധനാരനാളയ  തുകേ  മുടക്കുന്നതുമനായ
നനിര്മ്മനാണ  പ്രവര്ത്തനങളനില്  ഒരു  ശേതമനാനയകപനാലയ  അഴനിമതനി  ഉണനാകേനാന്  പനാടനില.
നമ്മള്  എത്ര വനിചനാരനിചനാലയ  ടചറതനായണനാകുയ,  പകക്ഷ നമുക്കതയ്  നനിയനനിചനാല്
വളടരകയകറ  മനാറയ  വരുത്തനാന് കേഴനിയയ.  അഴനിമതനിടക്കതനിരനായ  കപനാരനാടയ  എല്.ഡനി.എഫയ്.
ഗവണ്ടമനനിടന  മുഖമുദയനാണയ്.  ഈ വകുപ്പെയ് അതയ് ഏടറടുത്തനിട്ടുണയ്. ഏതനാണയ് 105
ഓളയ കപര്ടക്കതനിടര നടപടനിടയടുത്തനിട്ടുണയ്. ഒരനാടളടയനാഴനിചയ് മറ്റുള്ളവടര തനിരനിടചടു
ത്തനിട്ടുടണനള്ളതയ്  മടറനാരു  കേനാരണ്യയ.  അതുടകേനാണയ്  സുതനാരണ്യമനായ,  സനാകങതനികേ  കമനയള്ള,
പ്രതണ്യക്ഷ ഫലയ തരുന്ന,  അതനികവഗയ കേനാരണ്യങള് നടക്കുന്ന, കേക്ഷനിരനാഷ്ട്രസ്പീയ വണ്യതണ്യനാസമനിലനാത്ത
വനികേസനയ.  ഒറ വനാക്കയ് കൂടനികയ പറയനള.  140 മണ്ഡലങള്ക്കുയ തന. കേഴനിഞ
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കേനാലത്തയ് അങടനയനായനിരുനടവന്നയ് ആരുയ വനാദനിക്കരുതയ്. എടന കേയ്യനില് ലനിസ്റ്റുണയ്, ഞനാന്
അടതനാനയ പറയന്നനില ശസ്പീ.  വനി.  ടകേ.  ഇബനാഹെനിയ  കുഞയ് എന്ന കപരുകപനാലയ
പറയനില.   അങയ്  അതനില്  വനിഷമനിക്കരുതയ്,  അകങയറയ  അനണ്യനായമനാണയ്  നടന്നതയ്.
യ.ഡനി.എഫയ്.-ടന കേനാലത്തയ്  എത്ര  എയ.എല്.എ.-മനാര്ക്കയ്  ഒനയ  കേനിടനിയനില  എന്നയ്  ഞനാന്
ലനിസ്റ്റേയ്  കനനാക്കനിപ്പെറയനായ.  അടുത്ത  അസയബനിയനില്  കമശേപ്പുറത്തു  വയനായ.
അങടനടയനാനയ ടചയ്യനാന് പനാടനില.  എലനാവര്ക്കുയ തുലണ്യമനായനിടയ്  ടചയ്യണയ.  ചനില
സലങളനില്  കുറച്ചു  മതനിയനാകുയ.   കുഞനാലനിക്കുടനി  സനാഹെനിബനിടന  മണ്ഡലത്തനില്
കൂടുതടലനാനയ  ടചകയ്യണ  കേനാരണ്യമനില  കേനാരണയ  എലനായ  ഭയഗനിയനായനി  ടചയ്തനിട്ടുണയ്.
അവനിടട കുറചയ് ടകേനാടുത്തനാല് മതനിയനാകുയ.  അങടനയള്ള  ധനാരനാളയ മണ്ഡലങളുണയ്.
ബഹുമനാനടപ്പെട  പനിണറനായനി  വനിജയന്  നയനിക്കുന്ന  ഗവണ്ടമനനിടല
മനനിമനാരുടടകയനാ,  ഞങളനിലനാരുടടടയങനിലകമനാ  അല  ഈ  ഖജനനാവയ്.  ഇതയ്
ജനങളുകടതനാണയ്.  ജനങള്ക്കുകവണനി  ഭരനിക്കുകേയനാണയ്.  എലനാ  എയ.എല്.എ.-
മനാര്ക്കുയ   തുലണ്യനസ്പീതനി,  സനാമൂഹെണ്യനസ്പീതനി  ഇതനാണയ്  ഞങളുടട  ലക്ഷണ്യയ.  ആ  പനാഠയ
നനിങള് ഞങളനില് നനിന്നയ് പഠനികച പറ. നനിങള് പഠനിക്കനില എന പറഞനാല് ശേരനിയനാവനില,
പഠനികച പറ. ആ കേനാരണ്യത്തനില് ഗുരുതരമനായ വസ്പീഴ്ച വന്നതനിടന ഫലമനായണനായ, ഗുരുതരമനായ
അഴനിമതനികേടളനാടക്കയണയ്.  സൂരജനിടന കേനാരണ്യയ പറഞനികല,  ദയവനായനി  അയനാളുടട
കേനാരണ്യയ  മനിണരുതയ്.   അന്നടത്ത  അകദഹെത്തനിടന  പല  ഓര്ഡറകേളുയ  നല
ഓര്ഡറകേളനായനിരുന്നനില.  അഴനിമതനിടക്കതനിടര,  സുതനാരണ്യതയ്ക്കുകവണനി,  ശേക്തമനായനി കറനാഡുകേള് ,
സക്കൗനരണ്യവത്കേരണയ  തുടങനി  കകേരളടത്ത  കലനാകേത്തനിടന  ഏറവയ  മുമനില്  നനില്ക്കുന്ന
മഹെത്തനായ ഒരു അടനിസനാന സക്കൗകേരണ്യ വനികേസന സയസനാനമനാക്കനി മനാറനാനുള്ള പനിണറനായനി
ഗവണ്ടമനനിടന തനിരുമനാനങള് നടപ്പെനിലനാക്കനാനുള്ള പരനിശമങളനാണയ് നടക്കുന്നതയ്.
നനിങളുടട പനിന്തുണയയ്  നനനിയണയ്.   ഈ ധനനാഭണ്യര്തന പനാസനാക്കനിത്തരണടമന്നയ്
അഭണ്യര്തനിക്കുന.

ഭക്ഷണ്യവയ സനിവനില് സകപസുയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലനാത്തമന്): സര്,
ഭക്ഷണ്യവകുപ്പെനിടന സയബന്ധനിചയ് ബഹുമനാനടപ്പെട അയഗങള് പ്രകേടനിപ്പെനിച  അഭനിപ്രനായങടളയയ
നല  വനാക്കുകേടളയയ  വനിമര്ശേനങടളയയ  നനിറഞ  മനകസനാടട  സസനാഗതയ  ടചയ്യുകേയനാണയ്.
ഭക്ഷണ്യഭദതനാ നനിയമയ നടപ്പെനാക്കുകേ എനള്ളതനാണയ് ഈ ഗവണ്ടമനനിടന മുന്നനിലള്ള
ഏറവയ പ്രധനാനടപ്പെട ടവല്ലുവനിളനി. കേഴനിഞ ഗവണ്ടമനനിടന കേനാലത്തുയ ഇതയ് ഏറവയ
പ്രധനാനടപ്പെട  ഒന്നനായനിരുന.  ഈ  സര്ക്കനാര്  അധനികേനാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശേഷയ
ഏതനാനുയ  നനാളുകേള്ക്കുള്ളനില്  തടന്ന  ഈ  നനിയമയ  നടപ്പെനിലനാക്കണടമന്ന  കേര്ശേന
നനിലപനാടനാണയ്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര്   സസസ്പീകേരനിചനിരുന്നതയ്.  മുന്ഗണനനാ/മുന്ഗണകനതര
പടനികേ തയ്യനാറനാക്കനി കറഷന് കേനാര്ഡയ് വനിതരണയ ടചയ്യുകേ എനള്ളതനാണയ് ഇതനിടല
ഏറവയ  പ്രധനാനടപ്പെട  ഘടകേയ.  ആ  സനര്ഭത്തനില്  അതനിടന  വനിവര  കശേഖരണയ
പ്രകതണ്യകേമനായനി നടത്തനാന് അവസരമുണനായനില. കേഴനിഞ ഗവണ്ടമനയ് തയ്യനാറനാക്കനിയ
വനിവര  കശേഖരണത്തനിടന  അടനിസനത്തനിലനാണയ്  കേരടയ്  പടനികേ  തയ്യനാറനാക്കനി
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പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിചതയ്.  ആ പടനികേയനില്നനിനതടന്ന കറഷന് വനിതരണയ ടചയ്യണടമന്നയ്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുകേയണനായനി.  കേരടയ്  ലനിസ്റ്റേയ്  പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിക്കുകേയയ പരനാതനികേള്
ക്ഷണനിക്കുകേയയ  ടവരനിഫനികക്കഷന്  കേമ്മനിറനിയയ  അപ്പെസ്പീല്  കേമ്മനിറനിയയ  പരനികശേനാധനിചതനിടന
അടനിസനാനത്തനില് അതനികനല് തസ്പീരുമനാനങടളടുക്കുകേയയ ടചയ്തു. അതനിടന അടനിസനാനത്തനില്
തയ്യനാറനാക്കനിയ  അന്തനിമ  പടനികേ  തകദശേഭരണ  സനാപനങള്ക്കയ്  സമര്പ്പെനിക്കുകേയയ ടചയ്തു.
അവരുടട  അഭനിപ്രനായങള്  കൂടനി  കകേടതനിനുകശേഷമനാണയ്  നടപടനികേളുമനായനി
മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതയ്.  ഇത്രയയ കേനാരണ്യങള് നനിര്വ്വഹെനിചതനിനുകശേഷമുള്ള പടനികേയനാണയ്
അന്തനിമ  പടനികേയനായനി  പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഈ  അന്തനിമ  പടനികേ  ഞങളുടട
ഇഷപ്രകേനാരയ  ടചയ്തതല.  ഇടതലനായ  സ്റ്റേനാറഷ്യൂടറനി  കപ്രനാസസനാണയ്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്
പനാസനാക്കനിയ ഭക്ഷണ്യഭദതനാ നനിയമത്തനിടല   വണ്യവസപ്രകേനാരമുള്ള നനിര്കദശേങള്ക്കയ്
വനികധയമനായനാണയ്  സ്റ്റേനാറഷ്യൂടറനി  കപ്രനാസടസലനായ  നടത്തനിയതയ്.  ആ  നടപടനികേള്
പൂര്ത്തനിയനാക്കുകേ  എനള്ളതയ്  പ്രധനാനടപ്പെട  കേനാരണ്യമനാണയ്.  അതയ്  പൂര്ത്തനിയനാക്കനി
ടകേനാണയ് മനാത്രകമ മുകന്നനാട്ടുകപനാകേനാന്  സനാധനിക്കുകേയള.  കൂടനികചര്കക്കണവരുടടയയ
ഒഴനിവനാകക്കണവരുടടയയ  ലനിസ്റ്റുകേള്  തകദശേഭരണ  സനാപനങളനില്നനിനയ
ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  അതനിനുകശേഷയ  വകുപ്പെയ്  വഴനി  ലഭനിച  പരനാതനികേളുയ  പരനികശേനാധനിച്ചു
ടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ഇന്നടത്ത  മുന്ഗണനനാ  പടനികേയനില്  ഏതനാണയ്  ഒരു  ലക്ഷകത്തനാളയ
അനര്ഹെടര കേടണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കചര്കക്കണവരുടട പടനികേയയ ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  അതനികനലള്ള
നടപടനികേള് ഇകപ്പെനാള് വകുപ്പെയ്  നടത്തനിടക്കനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  നനാല്പ്പെതയ്  ശേതമനാനകത്തനാളയ
നടപടനികേള്  ഇകപ്പെനാള്  പൂര്ത്തനിയനായനിട്ടുണയ്.  നനിങള്  എന്തനിനനാണയ്  പടനികേ  തകദശേഭരണ
സനാപനങള്ക്കയ് സമര്പ്പെനിചതയ്  എന്നനാണയ്  ശസ്പീ.  എ.  പനി.  അനനില് കുമനാര് വളടര
വനിമര്ശേനപരമനായനി  ഉന്നയനിചതയ്.  ആകയ്  പ്രകേനാരയ  ടചകയ്യണ,  നടപടനിക്രെമത്തനിടന
ഭനാഗമനായനാണയ് ടചയ്തതയ്. ബനാക്കനി കപ്രനാസസയ് നടനടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.

ശസ്പീ  .    സണനി  കജനാസഫയ്:  സര്,  ഗനാമസഭകേള്  വനിളനിച്ചുകചര്ത്തയ്  അനര്ഹെര്
ആടരങനിലയ  ലനിസ്റ്റേനിലടണങനില്  അവടര  ഒഴനിവനാക്കുന്ന  കജനാലനിയനാണയ്  പഞനായത്തുകേളുടട
ചുമതല.  അര്ഹെതടപ്പെടവര് ആടരങനിലയ വനിട്ടുകപനായനിട്ടുടണങനില് അവടരക്കൂടനി ആ ലനിസ്റ്റേനില്
ഉള്ടപ്പെടുകത്തണ ചുമതല പഞനായത്തുകേള്ക്കയ്  ഇകല;  അതനാണയ് ഇതനിടല നണ്യനായയ
എനള്ളതനാണയ്  ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമനാര് പറഞതയ്.

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലനാത്തമന്  : സര്,   ഈ  രണയ്  വനിഷയത്തനിലയ  അഭനിപ്രനായയ
പറയനാനുള്ള  അവകേനാശേയ  തകദശേഭരണ  സനാപനങള്ക്കുയ  അതനിനുകേസ്പീഴനിലള്ള
ഗനാമസഭകേള്ക്കുമുണയ്.  അതുടകേനാണനാണയ്  പടനികേയനില്  കൂടനികചര്കക്കണവടരയയ
ഒഴനിവനാകക്കണവടരയയ സയബന്ധനിചയ് നനിര്കദശേങള് തയ്യനാറനാക്കനി സമര്പ്പെനിക്കണടമന്നയ് എലനാ
തകദശേഭരണ സനാപനങള്ക്കുയ നനിര്കദശേയ  നല്കേനിയതയ്.   അനര്ഹെര് വസ്പീണയ ആ
പടനികേയനിലടണന്നയ്  മനസനിലനായതനിടന  അടനിസനാനത്തനില്  വകുപ്പെയ്  എന്കേസയറനി
നടത്തനിയതനിടന റനികപ്പെനാര്ടയ് ഞങള്ക്കയ് ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  അതനിടന അടനിസനാനത്തനില്
നടപടനിക്രെമങള്  പൂര്ത്തനിയനാകക്കണതുണയ്.  അടതലനായ  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിച്ചുടകേനാണയ്  മനാത്രകമ
ശേരനിയനായ രസ്പീതനിയനിലള്ള മുന്ഗണനനാ-മുന്ഗണകനതര പടനികേ തയ്യനാറനാക്കനാന് സനാധനിക്കുകേയള.
അതനിനയ്  കുറച്ചുകൂടനി  സമയയ  ആവശേണ്യമനായനി  വരുടമന്നനാണയ്  എനനിക്കയ്  അതയ്  സയബന്ധനിചയ്
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പറയനാനുള്ളതയ്.  ഈ  ആകയ്  നടപ്പെനാക്കുകമനാള്  ഏറവയ  പ്രധനാനടപ്പെട  ഘടകേയ  വനാതനില്പ്പെടനി
ഭക്ഷണ്യധനാനണ്യ വനിതരണയ എന്ന സയവനിധനാനമനാണയ്. പ്രസ്തുത പദ്ധതനി ടകേനാലയ ജനിലയനില് മനാര്ചയ്
മനാസത്തനില്  ആരയഭനിക്കുകേയണനായനി.  അതയ്  വളടര  വനിജയകേരമനായനി  മുകന്നനാട്ടു
കപനായനിടക്കനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  തനിരുവനന്തപുരയ,  പത്തനയതനിട,  ആലപ്പുഴ,  എറണനാകുളയ,
പനാലക്കനാടയ്,  കകേനാഴനികക്കനാടയ്  എന്നസ്പീ  6  ജനിലകേളനില് ഈ സയവനിധനാനത്തനില്  ധനാനണ്യവനിതരണയ
നടനടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.   കശേഷനിക്കുന്ന  7   ജനിലകേളനില്കൂടനി  അടുത്ത മനാസയ
വനാതനില്പ്പെടനി  വനിതരണത്തനിനയ്  അരനി  സയഭരണയ  നടത്തനിടക്കനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.
ഇതുയ വനിജയകേരമനായനി മുകന്നറനിടക്കനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്. ഭക്ഷണ്യഭദതനാ നനിയമപ്രകേനാരയ
സയസനാനടമനാടനാടകേ ധനാനണ്യവനിതരണയ വളടര കൃതണ്യമനായനി നനിര്വ്വഹെനിക്കനാനുള്ള എലനാ
നടപടനിക്രെമങളുയ  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്. അതനിടന  ഓകരനാ  കേടമകേളുയ
കേടക്കുകമനാള്  ധനാരനാളയ  പ്രശ്നങള്  ഉണനായനിടക്കനാണനിരനിക്കുടമന്നതയ്  സസനാഭനാവനികേമനാണയ്.
വനാതനില്പ്പെടനി വനിതരണവമനായനി ബന്ധടപ്പെടയ്  ടനാന്കസനാര്കടഷടന വനിഷയയ ഇവനിടട
സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയണനായനി.  ആ  പറഞടതനാനയ  ശേരനിയല.  അടതനാടക്ക  ഞങള്
കൃതണ്യമനായനി പരനികശേനാധനിച്ചുടകേനാണയ ഇവനിടട ഉയര്നവന്ന വനിമര്ശേനങള് ശേരനിയനായനി
ഉള്ടക്കനാണടകേനാണയ  കുറമറ  രസ്പീതനിയനില്  ടനാന്കസനാര്കടഷടന   കേരനാറണനാക്കനി
മുകന്നനാട്ടുകപനാകേനാനനാണയ്  ശമനിക്കുന്നതയ്.  അതനിടന  അടനിസനാനത്തനിലള്ള  നടപടനികേളനാണയ്
സസസ്പീകേരനിച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുന്നതയ്. വനാതനില്പ്പെടനി വനിതരണയ നടത്തനിയ ടകേനാലയ ജനിലയനില് ധനാനണ്യയ
മനിചയ വന.  രണയ് കേനികലനാ ധനാനണ്യയ ടകേനാടുത്തനിരുന്നതയ്  ഇകപ്പെനാള് മൂന്നയ് കേനികലനാ ധനാനണ്യമനാക്കനി
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കനാന് സനാധനിച്ചു. 

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന്: സര്, നനിലവനിലള്ള കറഷന് കേടകേളുടട എണയ
കുറയ്ക്കുന എടന്നനാരു അഭഷ്യൂഹെമുണനായനി.  അങടന കറഷന് കേടകേളുടട എണയ കുറയ്ക്കുന്നതനിനയ്
എടന്തങനിലയ നടപടനി  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുകണനാ;  ഇനനി എണയ കുറയനാന് തസ്പീരുമനാനമുണനാ
കുകേയനാടണങനില് അതയ്  സര്കവ്വയടടയയ  ആവശേണ്യകേതയടടയയ  അടനിസനാനത്തനില്
ശേനാസസ്പീയമനാക്കനാന് ശമനിക്കുകമനാ?

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലനാത്തമന്:  സര്,  ഞനാന് പറഞടകേനാണനിരുന്ന  കേനാരണ്യയ
പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കടട.  വനാതനില്പ്പെടനി  വനിതരണയ  ടകേനാലയ  ജനിലയനില്  നടത്തനിയതനിടന
റനിസള്ടനിടന  സയബന്ധനിചനാണയ്  ഞനാന്  പറഞതയ്.  അവനിടട  അരനി  മനിചമുണനായനി.
അതുടകേനാണയ് രണയ്  കേനികലനാ ഗനായ  അരനി വസ്പീതയ ടകേനാടുത്തനിരുന്ന ആളുകേള്ക്കയ് മൂന്നയ്
കേനികലനാ ഗനായ അരനി വസ്പീതയ ടകേനാടുക്കനാന് സനാധനിച്ചു. എലനായനിടത്തുയ ഈ സയവനിധനാനയ
നടത്തുന്നതനിനുമുമയ്  അരനി  മനിചമുണനായനിരുന.  നമ്മുടട  കേണക്കുപ്രകേനാരയ  ഒരു
കുടുയബത്തനിനയ്  രണ കേനികലനാ  അരനി  വസ്പീതയ  ടകേനാടുക്കനാന് കേഴനിയമനായനിരുന്ന കനനാണ്
പ്രകയനാറനിറനി/കനനാണ് സബ്സനിഡനി വനിഭനാഗത്തനിടല  65 ലക്ഷയ ആളുകേള്ക്കയ് കേഴനിഞ
മനാസയ മുതല്  8  കേനികലനാ അരനി വസ്പീതയ ടകേനാടുക്കുകേയനാണയ്.  ശസ്പീ.  പനി.  സനി.  കജനാര്ജയ്
സൂചനിപ്പെനിചതുകപനാടല  മുന്ഗണനനാ  പടനികേയനില്  154  ലക്ഷയ  കപര്ക്കയ്,  അതനിടന
ആദണ്യഭനാഗത്തു വരുന്ന എ.എ.കവ. പദ്ധതനി പ്രകേനാരയ 25 ലക്ഷയ കപര്ക്കയ് 35 കേനികലനാ
ധനാനണ്യയ  വസ്പീതയ  ടകേനാടുക്കുകേയനാണയ്.  പനിന്നസ്പീടയ്  വരുന്ന  129  ലക്ഷയ  ആളുകേള്ക്കയ്,
ഒരനാള്ക്കയ്  5  കേനികലനാ ധനാനണ്യയ  വസ്പീതയ ടകേനാടുക്കുകേയനാണയ്.  154  ലക്ഷയ കപരടങ്ങുന്ന,
കേഴനിഞ തവണ ടകേനാടുത്തനിരുന്നതനികനക്കനാള് കൂടുതല് ആളുകേള്ക്കയ് സമ്പൂര്ണമനായനി
സക്കൗജനണ്യ  അരനി  വനിതരണയ  നടത്തനി.  മുമയ്  തയ്യനാറനാക്കനിയ  ലനിസ്റ്റേയ്  പ്രകേനാരയ  കകേരളത്തനില്
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എലനായനിടത്തുയ അരനി  ടകേനാടുത്തുടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  കേഴനിഞ ഗവണ്ടമനനിടന
കേനാലത്തയ്  97  ലക്ഷയ കപര്ക്കനാണയ്  സക്കൗജനണ്യമനായനി അരനി വനിതരണയ നടത്തനിയതയ്.
എ.എ.കവ. പദ്ധതനി പ്രകേനാരയ 35 കേനികലനാ  അരനി കേനിട്ടുമനായനിരുന.  പസ്പീന്നസ്പീടയ് വരുന്ന
ഒരു ബനി.പനി.എല്. കേനാര്ഡുടമയയ് 25 കേനികലനാ അരനി ലഭനിക്കുമനായനിരുന. ആ സനാനത്തയ്
ഇകപ്പെനാള്  എ.എ.കവ.  പദ്ധതനി  പ്രകേനാരയ  35  കേനികലനായയ  കശേഷനിക്കുന്ന  154
ലക്ഷത്തനില്  ഒരു  കുടുയബത്തനിടല  ബനാക്കനിവരുന്ന  ആളുകേള്ക്കയ്  ഒരയഗത്തനിനയ്  5
കേനികലനാ പ്രകേനാരവയ ധനാനണ്യയ ടകേനാടുക്കുകേയനാണയ്. അങടന 97 ലക്ഷയ ആളുകേള്  154
ലക്ഷമനായനി,  സമ്പൂര്ണ സക്കൗജനണ്യയ വനാങ്ങുന്നവരനായനി. 178 ലക്ഷയ ആളുകേള്ക്കയ് രണ
രൂപ പ്രകേനാരമനാണയ്  കേഴനിഞ ഗവണ്ടമനനിടന കേനാലത്തയ്  അരനി  ടകേനാടുത്തനിരുന്നതയ്,
അതനില് കശേഷനിക്കുന്ന  121  ലക്ഷയ ആളുകേള്ക്കയ്,  ഒരു കുടുയബത്തനിടല ഒരയഗത്തനിനയ്
രണയ്  രൂപ  നനിരക്കനില്  ഒരു  കേനികലനാ  അരനി  ടകേനാടുക്കനാനനാണയ്  ഈ  ഗവണ്ടമനയ്
തസ്പീരുമനാനനിചനിരുന്നതയ്.  മുന്ഗണനനാ പടനികേ അനുസരനിചയ്  154  ലക്ഷയ ആളുകേള്ക്കയ്
നല്കേനാന്  കകേന്ദ്രസര്ക്കനാര് നല്കുന്ന  14.25  ലക്ഷത്തനില്  10.25 ലക്ഷയ  ടമടനികേയ്
ടണ് ധനാനണ്യയ കവണയ. രണയ് രൂപയ്ക്കുയ മൂന്നയ് രൂപയ്ക്കുമുള്ള ധനാനണ്യമനാണയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര്
നല്കുന്നതയ്.  അതനാണയ് നനായ സമ്പൂര്ണ സക്കൗജനണ്യമനായനി നല്കുന്നതയ്. പനിന്നസ്പീടയ് നനാലയ്
ലക്ഷയ  വരുന്ന  കടഡയ്  ഓവര്  അകലനാകക്കഷനനില്  ഒരു  കേനികലനാ  അരനി  8.30
രൂപയനാണയ് തരുന്നതയ്.  അതനാണയ് സയസനാന സര്ക്കനാര് രണയ് രൂപയയ് നല്കുന്നതയ്.
മുന്ഗണകനതര പടനികേയനിടല സബ്സനിഡനി  വനിഭനാഗയ  121  ലക്ഷയ കേഴനിഞള്ള  65
ലക്ഷയ  ആളുകേള്ക്കയ്  സബ്സനിഡനി  ഇലനാടത  കകേന്ദ്രസര്ക്കനാര്  നല്കുന്ന  അകത
കററനിലനാണയ് സയസനാന സര്ക്കനാര് ഇവനിടട അരനി ടകേനാടുക്കുന്നതയ്. അവര്ക്കയ് നല്കേനാന് നമ്മുടട
കേയ്യനില് കേണക്കു പ്രകേനാരയ ഉണനായനിരുന്നതയ്  2  കേനികലനാ ധനാനണ്യമനായനിരുന.  എന്നനാല്
കേഴനിഞ മനാസയ മുതല് 8 കേനികലനായനാണയ് ടകേനാടുക്കുന്നതയ്. മുന് സനിസ്റ്റേത്തനില് ടകേനാടുത്തു
ടകേനാണനിരുന്ന  അകത  അളവനില്  ധനാനണ്യയ  കനനാണ്  സബ്സനിഡനി  വനിഭനാഗത്തനിനയ്
ഇകപ്പെനാള് ടകേനാടുത്തുടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ഇതനാണയ് നമ്മുടട സയസനാനത്തയ് ഇന്നയ്
നടനടകേനാണനിരനിക്കുന്ന  ധനാനണ്യ  വനിതരണയ.  ധനാനണ്യ  വനിതരണയ  നനിലച്ചു,  കറഷന്
സമ്പ്രദനായയ  തകേര്ന  തുടങനിയ  വനിമര്ശേനങള്  നടത്തുന്നതയ്  ഈ  വസ്തുതകേള്
മനസനിലനാക്കനാടതയനാണയ്.  സയസനാനത്തയ്  എന്.എഫയ്.എസയ്.എ.  പൂര്ണമനായനി
നടപ്പെനാക്കണടമങനില് നനായ  ഇനനിയയ  കുടറക്കൂടനി  മുകന്നനാട്ടുകപനാകകേണതുണയ്.  ഈ
ഗവണ്ടമനയ്  വളടര ഭനാരനിച ഉത്തരവനാദനിത്തങള് ഏടറടുത്തുടകേനാണയ് വളടര ഗക്കൗരവകമറനിയ
കേടമകേള്  കേടന്നയ്  സയസനാനടത്തമനാടുയ  വനാതനില്പ്പെടനി  വനിതരണത്തനിനയ്  ഇകപ്പെനാള്
ധനാനണ്യയ സയഭരനിച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്. ഇടനനിലക്കനാടര പൂര്ണമനായനി ഈ രയഗത്തു
നനിന്നയ് ഒഴനിവനാക്കനിയനിരനിക്കുകേയനാണയ്. 

ഇവനിടട  ഉയര്ന്ന  മടറനാരു  വനിമര്ശേനയ  ധനാനണ്യയ  ടകേനാണകപനാകുന്ന  വനാഹെനങളനില്
ജനി.പനി.എസയ്.  സയവനിധനാനയ  ഘടനിപ്പെനിചനിടനില  എന്നതനാണയ്.  അതനിനുള്ള നടപടനികേള്
പുകരനാഗമനിച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ജനി.പനി.എസയ്.  ഘടനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ്  കവണനിയള്ള
ടടണര് നടപടനികേള് പൂര്ത്തനിയനാകുകേയയ ബനിസനിനസയ് ടമനാഡഷ്യൂളുകേള്  നനിശ്ചയനിക്കുകേയയ ടചയ്തു.
ജൂകല  മുതല്  ധനാനണ്യയ  ടകേനാണകപനാകുന്ന  വനാഹെനങളനില്  ജനി.പനി.എസയ്.  സയവനിധനാനയ
ഘടനിപ്പെനിക്കനാന്  കേഴനിയയ.  അകതനാടടനാപ്പെയ  കറഷന്  കേടകേളനില്  e  POSസയവനിധനാനയ
ജൂണ് -ജൂടടല  മനാസത്തനില്  ഏര്ടപ്പെടുത്തനാനനാകുയ.  അതനിനുള്ള  നടപടനിക്രെമങളുയ
പുകരനാഗമനിച്ചുടകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  അത്തരയ  സയവനിധനാനങള്  വനകേഴനിഞനാല്
വനിതരണയ ടചയ്യുന്ന ധനാനണ്യയ അരനിയനാടണങനിലയ കഗനാതമനാടണങനിലയ നനായ  നനിശ്ചനിയനിക്കുന്ന
അളവനില് തടന്ന ഗുണകഭനാക്തനാക്കളുടട കേയ്യനില് എത്തനിക്കനാന് കേഴനിയയ.   
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കറഷന് കേനാര്ഡയ്  വനിതരണയ ടചയ്യുന്നതനിടനക്കുറനിചയ്  ഇവനിടട  കചനാദനിചനിരുന.
വളടര  തമനാശേ കതനാന്നനിയ കേനാരണ്യമനാണതയ്.  കറഷന് കേനാര്ഡയ്  ടകേനാടുകക്കണ സമയയ
എത്രകയനാ  കേഴനിഞ.  കറഷന്  കേനാര്ഡയ്  ടകേനാടുകക്കണ  സമയത്തയ്  ടകേനാടുക്കനാന്  കേഴനിഞനില.
എന്.എഫയ്.എസയ്.എ.  ആകയ്  വന്നകപ്പെനാള്  അതനിടന  മനാറങള്കൂടനി  ഉള്ടക്കനാണ
ടകേനാണയ്  വനിതരണയ  ടചയ്യനാന് കേഴനിഞ ഗവണ്ടമനയ്  തസ്പീരുമനാനനിച്ചു.  അതനിനുയ  സനാധനിചനില.
ഇകപ്പെനാള് ആ ഉത്തരവനാദനിതസവയ ഈ ഗവണ്ടമനനിടന ചുമലനില് വന്നനിരനിക്കുകേയനാണയ്.
ടകേനാലയ ജനിലയനില് കറഷന് കേനാര്ഡനിടന അചടനി പൂര്ത്തനിയനായനി കേനാര്ഡയ് വനിതരണത്തനിനനായനി
ഡനിപ്പെനാര്ട്ടുടമനനില് കേനിടനിയനിട്ടുണയ്.  ആലപ്പുഴ,  വയനനാടയ്,  എറണനാകുളയ,  കകേനാടയയ  ജനിലകേളനില്
അചടനി  പൂര്ത്തനിയനായനി  കമയയ്  15-നകേയ  വനിതരണയ  ടചയ്യനാന്  കേഴനിയയവനിധയ  ലഭണ്യമനാകുയ.
ബനാക്കനി  ജനിലകേളനില്  കമയയ്  31-നകേയ  വനിതരണയ  ടചയ്യനാന്  സനാധനിക്കുടമന്നനാണയ്
മനസനിലനാക്കനാന്  കേഴനിഞതയ്.  എലനാ  ജനിലകേളനിലയ  കറഷന്  കേനാര്ഡയ്  വനിതരണയ
ടചയ്യനാനുള്ള ടസനറകേള് തസ്പീരുമനാനനിച്ചുകേഴനിഞ.  കറഷന് കേനാര്ഡനിടന കേനാരണ്യത്തനില്
ആശേങ കവണ.  എന്നനാല് ആകക്ഷപങളുയ പരനാതനികേളുമുള്ളതുയ  അനര്ഹെര് കേടന
കൂടനിയനിട്ടുള്ളതുമനായ കേനാര്ഡുകേള് കഹെനാള്ഡയ് ടചയ്തനായനിരനിക്കുയ വനിതരണയ നടത്തുന്നതയ്.
അത്തരയ കറഷന് കേനാര്ഡുകേളനില് തസ്പീരുമനാനടമടുത്തതനിനുകശേഷയ മനാത്രകമ വനിതരണയ
ടചയ്യനാന് സനാധനിക്കുകേയള.  കറഷന് കേടകേളുടട എണയ കുറയനാന് ഈ ഗവണ്ടമനയ്
തസ്പീരുമനാനടമടുത്തനിടനില.  എന്.എഫയ്.എസയ്.എ.  നടപ്പെനാക്കുകമനാള്  കറഷന്  വണ്യനാപനാരനികേളുടട
വരുമനാനയ  കുറയകമനാ  എന്ന ആശേങയണയ്.  അവര്ക്കയ്  കേനിടനിടക്കനാണനിരനിക്കുന്ന വരുമനാനടത്ത
സയബന്ധനിചയ്  നമുക്കയ്  അറനിയനാവന്നതനാണയ്.  ഞനാന്  അതുസയബന്ധനിചയ്  പറകയണ
കേനാരണ്യമനില.  കഹെനാള്ടസയനില്  ഉടമകേള്  ഈ  രയഗത്തുനനിന്നയ്  മനാറനിയനാലയ  അവര്ക്കയ്
അവരുകടതനായ  പ്രശ്നങളുണയ്.  ഈ  ആശേങകേടളലനായ  പ്രകേടനിപ്പെനിച  സനര്ഭത്തനില്
അതുസയബന്ധനിചയ് പഠനിക്കനാന് കറഷന് വണ്യനാപനാരനികേളുടട സയഘടനനാ പ്രതനിനനിധനികേളുയ
സനിവനില് സകപസയ് ഡയറകറയ ഉള്ടപ്പെടടയള്ളവരുടട ഒരു സമനിതനിടയ സര്ക്കനാര്
നനികയനാഗനിച്ചു.  ആ  സമനിതനി  അതുസയബന്ധനിചയ്  പഠനിചയ്  റനികപ്പെനാര്ടയ്  സര്ക്കനാരനിനയ്
സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണയ്.  ആ റനികപ്പെനാര്ടനിടന അടനിസനാനത്തനില് പ്രനാഥമനികേ ചര്ച നടത്തനി
കേഴനിഞ.  ഈ  മനാസയതടന്ന  ഇതുമനായനി  ബന്ധടപ്പെടയ്  ഗക്കൗരവകേരമനായ  തസ്പീരുമനാനമുണനാകുയ.
മുഖണ്യമനനി  തടന്ന  ഇക്കനാരണ്യത്തനില്  മുന്കേടയ്യടുത്തയ്  മസ്പീറനിയഗയ്  വനിളനിച്ചുകൂട്ടുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുനണയ്. 350  കറഷന് കേനാര്ഡുകേളനില് കുറവള്ള കറഷന് കേടകേള്
എക്കകണനാമനിക്കലനി  വയബനിളല  എന്നതയ്  ആ  റനികപ്പെനാര്ടനിടല  ശേനിപനാര്ശേയനാണയ്.
അതുടകേനാണയ് അത്തരയ കറഷന് കേടകേടള സയകയനാജനിപ്പെനിക്കണയ. 1500, 2000, 2500
കറഷന് കേനാര്ഡുകേളുള്ള കേടകേടള സയ് പനിറയ്  ടചയ്യണടമനയ റനികപ്പെനാര്ടനില് ശേനിപനാര്ശേ
ടചയ്യുന.  കറഷന്  കേടകേള്  കുറയനാന്  നമ്മള്  തസ്പീരുമനാനടമടുത്തനിടനില.  ആ  കേമ്മനിറനിയടട
ശേനിപനാര്ശേകേള് ഗവണ്ടമനനിനയ് മുന്നനില് പരനികശേനാധനയനായനി വചനിട്ടുണയ്.  എന്.എഫയ്.എസയ്.എ.
നടപ്പെനാക്കുന്ന  ആദണ്യഘടത്തനില്  കറഷന്  വനിതരണത്തനിലണനായ  ചനില  പ്രശ്നങള്
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എലനാവര്ക്കുയ അറനിയനാവന്നതനാണയ്. എഫയ്.സനി.ഐ. ഡനികപ്പെനാകേളനില് ടതനാഴനിലനാളനികേള്
അരനി സമയത്തയ് കേയറനിത്തന്നനില. ആ മനാസവയ അതനിനു പനിന്നസ്പീടുള്ള മനാസവയ കറഷന്
വനിതരണയ  നണ്യനായമനായനി  നടത്തുന്നതനിനയ്  ചനില  പ്രയനാസങളുണനായനി.  ആ  സനര്ഭത്തനില്
ആനയനില്നനിന്നയ്  വരുന്ന അരനിയടട  അളവയ കുറഞ.  അതനാണയ്  സയസനാനത്തയ്
അരനിയടട വനില ഉയരനാന് കേനാരണമനായതയ്.  ഇതയ് നമ്മള് പല സനര്ഭങളനിലയ ചര്ച
ടചയ്തനിട്ടുള്ള വനിഷയമനാണയ്.  അരനി  വനില  50  രൂപകയനാളയ  ഉയര്ന്നതയ്  ആ സനര്ഭത്തനിലനാണയ്.
എന്നനാല് നനായ ആ വനിഷയത്തനില് വളടര ഗക്കൗരവമനായനി ഇടടപടുകേയയ നമ്മുടട എലനാ
സയവനിധനാനങളുയ  ഫലപ്രദമനായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുകേയയ  ടചയ്തു.  കേണ്സഷ്യൂമര്  ടഫഡയ്
അവരുടട ഉത്തരവനാദനിതസയ  നനിര്വ്വഹെനിച്ചു.  ബയഗനാളനില്നനിനള്ടപ്പെടട അരനി  ടകേനാണ
വന്നയ് വളടര റസ്പീസണബനിളനായ കപ്രസനിനയ് ടപനാതുമനാര്ക്കറനില് ലഭണ്യമനാക്കനി. അരനിയടട
വനില  തനാകഴനാട്ടുവന.  ഇനയ  അരനിയടട  വനില  50  രൂപയനാടണന്നയ്  ഇവനിടട  പറഞകപ്പെനാള്
ഞനാന്  അതനില്  ഇടടപടയ്  പറഞനിരുന.  അരനിയടട  വനില  50  രൂപയനാടണന്നയ്
പറയന്നതയ് ശേരനിയല. ബനാന്ഡഡയ് ഐറയ അരനിക്കയ് ചനിലകപ്പെനാള് അത്രകത്തനാളയ വനില
ഉണനാകയക്കനായ.  എന്നനാല്  സനാധനാരണക്കനാര്  ഉപകയനാഗനിക്കുന്ന  പ്രധനാനടപ്പെട  എലനായനിനയ
അരനിക്കുയ വനില കുറഞ. ഇന്നയ് ആ സനിതനിയനാണയ് ടപനാതുമനാര്ക്കറനിലള്ളതയ്.  കറഷന്
വനിതരണത്തനിടന  കേനാരണ്യയ  മനാത്രമല,  എലനാ  ടപനാതുവനിതരണ  രയഗത്തുയ  നമ്മള്
നന്നനായനി ഇടടപടതനിടന ഫലമനായനി അരനിയടട വനില കുറയനാന് സനാധനിച്ചു.  അരനിവനില
വര്ദ്ധനിചകപ്പെനാള് അരനിക്കടകേള് മൂന്നയ് എണമനാകണനാ സയസനാനത്തയ് പ്രവര്ത്തനിചതയ്?
1500-ല്പ്പെരയ  വരുന്ന  മനാകവലനി  ഔടയ് ടലറ്റുകേളനിടലനാടക്ക  അരനി  ലഭണ്യമനാക്കനി.  അതു
കൂടനാടതയനാണയ്  നനിരവധനി  അരനിക്കടകേള്  സയസനാനത്തനാടകേ  തുറന്നയ്  ഈ പ്രയനാസകേരമനായ
സനാഹെചരണ്യടത്ത  അതനിജസ്പീവനിചതയ്.  മനാകവലനി  കസ്റ്റേനാറകേളനില്  സനാധനങളനില,  വനില
കൂടുതലനാണയ്,  അവടയനാടക്ക  കപരനിനയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന എന്ന വനിമര്ശേനയ  ഇവനിടട
ചനില  സുഹൃത്തുക്കള്  നടത്തുകേയണനായനി.  അതയ്  ശേരനിയല.  എലനാ  മനാകവലനി  കസ്റ്റേനാറകേളനിലയ
പലവണ്യഞനങള് നന്നനായനി വനിപണനയ ടചയ്യനാനുള്ള സക്കൗകേരണ്യങളുമനായനി. സബ്സനികഡസ്ഡയ്
ഉല്പന്നങള് കേനിട്ടുന്നനിടലന്ന പരനാതനി ഒരനിടത്തുമനില.  മനിക്കവനാറയ എലനാ പലവണ്യഞനങളുടടയയ
വനില  കുറഞതനായനാണയ്  മനസനിലനാക്കനാന്  സനാധനിക്കുന്നതയ്.  ഇവനിടട  സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില് നല്കേനിയനിരുന്ന പതനിമൂന്നനിന ഉല്പന്നങള് ഇന്നയ്  16  ആയനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുണയ്.
എഫയ്.സനി.ഐ.-യനില്നനിന്നയ്  വനാങ്ങുന്ന പചരനിയയ  പുഴുക്കലരനിയയ  കുടനനാടയ്  കറസുയ
ഉള്ടപ്പെടട  16  ഉല്പന്നങള്  സബ്സനികഡസ്ഡയ്  കററനില്  നല്കുനണയ്.  ആ
ഉല്പന്നങള്ക്കയ് ഒരു കേനാരണവശേനാലയ ഒരു സനര്ഭത്തനിലയ വനില വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കനില
എന്ന ഗവണ്ടമനനിടന പ്രഖണ്യനാപനയ ഇകപ്പെനാഴുയ നടപ്പെനിലനാക്കനിടക്കനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.
ആ നനിലപനാടനാണയ്  നനികതണ്യനാപകയനാഗ  സനാധനങള്ക്കയ്  വനില  കുറയനാന്  സനാഹെചരണ്യ
ടമനാരുക്കനിയടതന്ന കേനാരണ്യയ ആരുയ വനിസ്മരനിക്കരുതയ്. മനാകവലനി കസ്റ്റേനാറകേള്ക്കയ് ബഡ്ജറയ്
വനിഹെനിതയ കുറഞ, ധനകേനാരണ്യ വകുപ്പെയ് ചനിറമ്മനയയ കേനാണനിക്കുന എന്ന വനിമര്ശേനയ
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ശേരനിയല.  കേഴനിഞ ഗവണ്ടമനനിടന അവസനാന ബഡ്ജറനില് സനിവനില് സകപസയ്
കകേനാര്പ്പെകറഷനയ് നസ്പീക്കനിവച സബ്സനിഡനി തുകേ 70 കകേനാടനി രൂപയനായനിരുന. എന്നനാല്
ഈ ഗവണ്ടമനയ്  അധനികേനാരത്തനില് വന്നകപ്പെനാള് ആദണ്യ കേണ്യനാബനിനറയ്  കയനാഗത്തനില്
തടന്ന മുഖണ്യമനനി ചൂണനിക്കനാണനിച വനിഷയങളനില് ഏറവയ പ്രധനാനടപ്പെടതയ് സനിവനില്
സകപസയ് കകേനാര്പ്പെകറഷനയ് സബ്സനിഡനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുടമന്നതനാണയ്. ആ കയനാഗത്തനില് തടന്ന
സബ്സനിഡനി തുകേ  70  കകേനാടനി രൂപ എന്നതയ്  150  കകേനാടനി രൂപയനാക്കനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചു.
സനിവനില് സകപസയ് കകേനാര്പ്പെകറഷടന ചരനിത്രത്തനില്  150  കകേനാടനി  രൂപയനായനി  സബ്സനിഡനി
തുകേ വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചുകേനിട്ടുന്നതയ് ഈ ഗവണ്ടമനനിടന കേനാലത്തനാണയ്.  കേഴനിഞ ബഡ്ജറനില് 150
കകേനാടനി  രൂപ  എന്നതയ്  200  കകേനാടനി  രൂപയനായനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചു.  200  കകേനാടനി  രൂപ
ലഭനിച്ചുടവങനിലയ  440  കകേനാടനി  രൂപയടട  സബ്സനിഡനി  ഉല്പ്പെന്നങള്  ഇതുവടര
വനിറഴനിച്ചു എന്നതനാണയ് പ്രകതണ്യകേത. 

4.00 PM]

കേനാരണ്യമനായ  വനിമര്ശേനയ  വന്നതയ്  ഉപകഭനാക്തൃ  തര്ക്ക  പരനിഹെനാര  ജനിലനാ
കഫനാറങളുടടയയ  സയസനാന  കേമ്മസ്പീഷടനയയ  പ്രവര്ത്തനയ  സയബന്ധനിചനാണയ്.   അതനില്
കവക്കന്സനികേള് ഉണനാവകേയയ നനിയമനത്തനിനുള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുകേയയ ടചയ്ടതങനിലയ
പരനാതനികേള് ഉയര്നവന്നകപ്പെനാള് നടപടനി നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുകേയയ ടചയ്തനിട്ടുണയ്.  വസ്പീണയ അത്തരയ
നടപടനികേളുമനായനി  മുകന്നനാട്ടുകപനാവകേയനാണയ്.  വളടരകവഗയ  ആ  രയഗത്തയ് ആവശേണ്യമനായ
കേനാരണ്യങള്  ടചയ്യനാനുയ  കഫനാറങളുടട  പ്രവര്ത്തനയ  കേനാരണ്യക്ഷമമനായനി
മുകന്നനാട്ടുടകേനാണകപനാകേനാനുയ  കേഴനിയടമന്നനാണയ്  ഞനാന്   കേരുതുന്നതയ്.  അകതനാടടനാപ്പെയ
പറകയണ  പ്രധനാനടപ്പെട  രണമൂന്നയ്  കേനാരണ്യങളനില്  ഒന്നയ്,  കപ്രസയ് കമനാണനിററനിയഗയ്  ടസല്
രൂപസ്പീകേരനിച്ചുടവനള്ളതനാണയ്.  ഇന്തണ്യയടട  ഏറവയ  ടതകക്കയറത്തയ് സനിതനിടചയ്യുന്ന
സയസനാനടമന്ന  നനിലയനില്  ഏതയ്  സനാഹെചരണ്യത്തനിലയ  നനികതണ്യനാപകയനാഗ സനാധനങളുടട
വനില  വര്ദ്ധനവയ്  ഉണനാകുന്ന  സനിതനിയനാണയ്  കേണനിട്ടുള്ളതയ്.  ആ  സനാഹെചരണ്യത്തനില്
മനാര്ക്കറനില്  ഉണനാകുന്ന  ഓകരനാ  ചലനങളുയ  മനസനിലനാക്കനാനുയ  മുന്കൂര്  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കനാനുയ  കേഴനിയന്ന  സയവനിധനാനയ  ഒരുകക്കണതനിടന  അടനിസനാനത്തനില് വനിവനിധ
ഡനിപ്പെനാര്ട്ടുടമന്റുകേടള  ഏകകേനാപനിപ്പെനിച്ചുടകേനാണയ്  കപ്രസയ്  കമനാണനിററനിയഗയ്   ടസല്
ഇകപ്പെനാള്  രൂപസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  അതനിന  പ്രവര്ത്തനങള്  ഫലപ്രദമനായനി
മുകന്നനാട്ടുടകേനാണകപനാകേനാന്  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമനയ്  ആഗഹെനിക്കുകേയനാണയ്.  അതനിനുപുറകമ
കടബല് ഊരുകേളനില് ടചറധനാനണ്യങള് വനിതരണയ ടചയ്യുന്ന പദ്ധതനിയണയ്.  അരനി
കൂടനാടത  തനിന,  റനാഗനി,  കചനാളയ  തുടങനിയ  ടചറധനാനണ്യങള്  ഉപകയനാഗനിക്കുന്ന  കഗനാത്രവര്ഗ്ഗ
വനിഭനാഗങള്  സയസനാനത്തുണയ്.  അവരുടട  വനിഷമങള്  കേണറനിഞയ്  അവര്ക്കയ്
അത്തരയ പ്രധനാനടപ്പെട ധനാനണ്യങള് എത്തനിക്കനാന് കേഴനിയന്ന സയവനിധനാനടമനാരുക്കനാന്
ബഹുമനാനടപ്പെട  മുഖണ്യമനനി  വനിളനിച്ചുകൂടനിയ  കയനാഗത്തനില്  തസ്പീരുമനാനമനായനിട്ടുണയ്.
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അതനിനുള്ള നടപടനികേളുയ പുകരനാഗമനിക്കുകേയനാണയ്.  ഇവനിടട ചൂണനിക്കനാണനിചതുകപനാടല
കറഷന്  കേടകേളുടട  വനിഷയത്തനില്  വളടര  ഗക്കൗരവതരമനായ  ഇടടപടല്  നടത്തനാന്
കപനാവകേയനാണയ്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനയ്  തരുന്ന  പഞസനാര,  മടണണ  എന്നനിവയടട
അളവയ്  ടവടനിക്കുറചനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ആ  വനിഷയങടളലനായ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനനിനയ്
മുമനില്   അതതയ്  സനര്ഭങളനില്  ഉന്നയനിചനിട്ടുണയ്.  എന്നനാല്  പഞസനാരയടടയയ
മടണണയടടയയ വനിഷയത്തനില് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനനിടന നനിലപനാടയ് വണ്യതണ്യസ്തമനാണയ്.
പനിടന്നടയന്തനിനയ് കറഷന് കേടയനില് കപനാകേണടമന്ന കചനാദണ്യയ വളടര പ്രസക്തമനാണയ്.
ടപനാതുവനിതരണ രയഗടത്ത ഏറവയ പ്രധനാനടപ്പെട ഘടകേമനായനി നനിലടകേനാളന്ന കറഷന് കേടകേള്
ഫലപ്രദമനായനി പ്രവര്ത്തനിക്കനാന് ആവശേണ്യമനായ നടപടനി സസസ്പീകേരനികച മതനിയനാകൂ. അതുടകേനാണയ്
കറഷന്  കേടകേടള  അരനിയയ  കഗനാതമയ  മടണണയയ  മനാത്രമല,  ജനങള്  ഉപകയനാഗനിക്കുന്ന
അവശേണ്യസനാധനങള്കൂടനി ലഭണ്യമനാക്കുന്ന കകേന്ദ്രങളനാക്കനിത്തസ്പീര്ക്കണടമന്ന കേനാരണ്യവയ
നമ്മുടട മുമനിലണയ്. വളടര ഗക്കൗരവകത്തനാടുകൂടനിയനാണയ്   ഗവണ്ടമനയ് ആ വനിഷയടത്ത
കേനാണുന്നതയ്.  കറഷന്  കേടകേള്  നവസ്പീകേരനികക്കണതനായനിട്ടുണയ്.  ഇന്നടത്ത  കറഷന്
കേടകേള്ക്കയ്  കുറച്ചുകൂടനി  സക്കൗകേരണ്യങളുണനാക്കനി  ഫര്ണനിഷയ്  ടചയ്യുന്നതനിനനാവശേണ്യമനായ
നനിര്കദശേങളുമനായനി  മുകന്നനാട്ടുകപനാവകേയനാണയ്.  സകപകകേനാ  ഒക്കൗടയ് ടലറ്റുകേളുടട  കേനാരണ്യത്തനിലയ
ഇതുകപനാടല  ശദ്ധ  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കനാന്  ശമനിക്കുകേയനാണയ്.  ആതുരനാലയങള്,
കുറഞ  വരുമനാനക്കനാര്  തനാമസനിക്കുന്ന  സനാപനങള്,  അനനാഥനാലയങള്  എന്നനിവയ്ക്കുള്ള
ഭക്ഷണ്യധനാനണ്യ  വനിതരണയ  കകേന്ദ്ര  ടവല്ടഫയര്  സസ്പീമനില്  ഉള്ടപ്പെടുത്തനി  നല്കകേണതനാണയ്.
എന്നനാല്  അതയ്  ടകേനാടുക്കുന്നനില.  അവര്ക്കുയ  കറഷന്  കേനാര്ഡയ്  ഏര്ടപ്പെടുത്തനി  ധനാനണ്യങള്
ലഭനിക്കനാനുള്ള  അവസരടമനാരുക്കണടമന്നനാണയ്  ഗവണ്ടമനയ്  ആകലനാചനിക്കുന്നതയ്.
കഫനാര്ടനികഫഡയ്  ആടടയക്കുറനിച്ചുയ  ആട കറഷന് കേടകേളനിലയ സനിവനില് സകപസയ്
കകേനാര്പ്പെകറഷനനിലയ  വനിതരണയ  ടചയ്യുന്നനിടലനയ  പറയകേയണനായനി.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനയ്
കേഴനിഞ ജനുവരനി  മുതല് മനാര്ചയ് വടര കഗനാതമയ് തന്നനിരുന്നനിടലനള്ളതയ് എലനാവരുയ
അറനികയണ  കേനാരണ്യമനാണയ്.  അതനിനുകശേഷയ  കഗനാതമയ്  ലഭനിക്കുകേയണനായനി.   അതുടകേനാണയ്
കടഡയ്  ഓവര് അകലനാടയ് ടമനനില് ടകേനാടുക്കുന്ന കനനാണ് സബ്സനിഡനി വനിഭനാഗത്തനിടന
കഗനാതമയ് ഇപ്രകേനാരയ കഫനാര്ടനികഫ ടചയ്തയ് ആടയനാക്കനി ടകേനാടുക്കനാനുള്ള തസ്പീരുമനാന
ടമടുത്തനിട്ടുണയ്.  ബനാക്കനിവരുന്ന ആളുകേളുടട വനിഷയയ ആവശേണ്യയ കേണറനിഞയ് കഫനാര്ടനികഫഡയ്
ആടയനാക്കനി മനാറനാനുള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കനാടമന്നനാണയ് അതനിടനക്കുറനിചയ് പറയനാനുള്ളതയ്.

ഇക്കൗ രയഗത്തയ് ചൂണനിക്കനാണനിക്കനാനുള്ള മടറനാരു പ്രധനാനടപ്പെട കേനാരണ്യയ  നമ്മുടട
നനാടനില്  നനിലവനില്  വന്നനിട്ടുള്ള  ഡയറകയ്  ടസലനിയഗയ്  മള്ടനി  ടലവല്  മനാര്ക്കറനിയഗയ്
സയവനിധനാനമനാണയ്.  സയസനാനത്തയ്  2.9  ബനിലണ്യന്   രൂപയടട  കേചവടയ  ഇക്കൗ  രസ്പീതനിയനില്
നടക്കുനടവന്നനാണയ് മനസനിലനാക്കുന്നതയ്.  ഡയറകയ്  ഓണ്കലന് ടസലനിയഗുയ മള്ടനി
ടലവല് മനാര്ക്കറനിയഗുയ  നനിയനനിക്കനാന് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനയ്  കഗഡയ് കലന് പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിച്ചു
കേഴനിഞ.  2025-ല്  18  മുതല്  20  ബനിലണ്യന്  രൂപയടട  വനില്പ്പെന  ഇത്തരത്തനില്
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നടക്കനാനുള്ള  സനാധണ്യത  ഉടണന്നനാണറനിയന്നതയ്.  അതുടകേനാണയ്  ആ  രയഗത്തയ്  ആവശേണ്യമനായ
പ്രവര്ത്തനങള്  മുന്കൂടനി  ടചയ്യനാനുള്ള  നടപടനികേളുയ  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇവനിടട
 എലനാവരുയ പറഞതുകപനാടല ഇന്തണ്യയയ് മനാതൃകേയനായനി നനിലടകേനാണ ടപനാതുവനിതരണ
രയഗയ  എലനാ  അര്തത്തനിലയ  അതനിടന  കമന  ഉയര്ത്തനിപ്പെനിടനിച്ചുടകേനാണയ്  വളടര
ഫലപ്രദമനായനി,  സുതനാരണ്യമനായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  രയഗങളനാക്കനിത്തസ്പീതസ്പീര്ക്കനാനുള്ള
പരനിശമങളനാണയ്  ഗവണ്ടമനയ്  നടത്തനിടക്കനാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  സുതനാരണ്യത  ഉറപ്പുവരുത്തനി,
കേനാരണ്യക്ഷമമനായ ടപനാതുവനിതരണ രയഗമനായനി സയസനാനടത്ത കറഷന് സയവനിധനാനവയ
മനാകവലനി  കസ്റ്റേനാറകേളുയ  മുകന്നനാട്ടുടകേനാണകപനാകേനാന്  ശമനിക്കുകേയനാണയ്.  ഇക്കൗ  രയഗടത്തലനായ
അഴനിമതനി  ടകേനാടനികുത്തനി വനാണനിരുന്നതനാടണന്നയ് നനിങള്ക്കയ് എലനാവര്ക്കുമറനിയനായ.  ഇവനിടട
ചര്ചയനില് പടങടുത്ത പല അയഗങളുയ അതയ് ചൂണനിക്കനാണനിക്കുകേയയ ടചയ്തതനാണയ്.
കകേരളത്തനിടല ടപനാതുവനിതരണ രയഗത്തയ്,  പ്രകതണ്യകേനിചയ്  ധനാനണ്യ വനിതരണ രയഗത്തയ്
കറഷന്  കേടകേളനില്  വനിതരണയ  ടചയ്യുന്ന  ധനാനണ്യങള്  ഏതനാടണങനിലയ  കകേന്ദ്രയ
അകലനാടയ്  ടചയ്യുന്നതനില്  വളടര  ടചറനിടയനാരു  ഭനാഗയ  മനാത്രമനാണയ്   ജനങളനികലയയ്
എത്തനിടക്കനാണനിരുന്നതയ് എനള്ളതനാണയ് വസ്തുത. ആ സനാനത്തയ് ഗവണ്ടമനയ് എന്തയ്
നനിശ്ചയനിക്കുനകവനാ അതനില് ഒരു വണ്യതണ്യനാസവമനിലനാടത  ജനങളനികലയയ് എത്തുന്ന
സയവനിധനാനത്തനികലയനാണയ് നനായ കപനാകുന്നതയ്.  അഴനിമതനികയനാടയ് ഒരു വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചയമനിലനാത്ത  ഇക്കൗ
ഗവണ്ടമനനിടന  നടപടനി  ഇക്കൗ  രയഗത്തുയ  ഫലപ്രദമനായനി  നടപ്പെനിലനാക്കനാന്  കവണ
പരനിശമങളനാണയ്  നടത്തനിടക്കനാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  അതനിനയ്  എലനാ  അയഗങളുടടയയ  പനിന്തുണ
ഉണനാകേണടമനയ ഇക്കൗ ധനനാഭണ്യര്തന അയഗസ്പീകേരനിക്കണടമനയ അഭണ്യര്തനിക്കുന. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  സര്വ്വശസ്പീ പനാറക്കല് അബ്ദുല,  മഞളനായകുഴനി  അലനി,  അനൂപയ്
കജക്കബയ്,  ടകേ. സനി. കജനാസഫയ്,  കമനാന്സയ് കജനാസഫയ്, അബ്ദുല് ഹെമസ്പീദയ്. പനി., എന്.
ഷയസുദസ്പീന്, പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസനാക്കയ്,  എന്. എ. ടനലനിക്കുന്നയ്, പനി. ഉകബദുള്ള,
ടനി.  എ.  അഹെമ്മദയ് കേബസ്പീര്,  എയ.  ഉമ്മര്,  കറനാജനി എയ.  കജനാണ്,  കഡനാ.  എയ.  ടകേ.
മുനസ്പീര് എന്നസ്പീ അയഗങള് ടപനാതുമരനാമത്തയ് എന്ന  XV-ാം നമര് ധനനാഭണ്യര്തനയയ്
അവതരനിപ്പെനിച ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങള് പ്രസയ് ടചയ്യുനകണനാ?

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്...................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്....................

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങള് സഭ നനിരനാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ടപനാതുമരനാമത്തയ്  എന്ന  XV-ാം  നമര്  ധനനാഭണ്യര്തനയടട  കപരനില്  കേനാരണ്യവനിവര
പടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസ്റ്റേനില്  പ്രസ്തുത  ധനനാഭണ്യര്തനയ്ക്കു  കനടര  7-ാം
കകേനാളത്തനില് കേനാണനിചനിട്ടുള്ള തുകേ  2017-18  സനാമത്തനികേ വര്ഷടത്ത ടചലവകേള്
പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനനായനി അനുവദനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത്ത................
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ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന്: സര്, ഞനാന് കപനാള് ആവശേണ്യടപ്പെടുന.

(സഭനായഗങള് തനാടഴപ്പെറയയ പ്രകേനാരയ കവനാടയ് കരഖടപ്പെടുത്തനി)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്:  

1. ശസ്പീ. ടകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖനാദര്  

2. ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷനാ കപനാറനി 

3. ശസ്പീ. ടകേ. ആന്സലന്

4. ശസ്പീ. ആനണനി കജനാണ് 

5. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫയ് 

6. ടപ്രനാഫ. ടകേ. യ. അരുണന് 

7. ശസ്പീമതനി സനി. ടകേ. ആശേ 

8. ശസ്പീ. ടകേ. ബനാബു 

9. ശസ്പീ. എ. ടകേ. ബനാലന് 

10. ശസ്പീമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമനാള് 

11. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശേഖരന്  

12. ശസ്പീ. ടകേ. ദനാസന് 

13. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

14. ശസ്പീ. സനി. ദനിവനാകേരന് 

15. ശസ്പീ. എല്കദനാ എബഹെനായ 

16. ശസ്പീ. ടകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമനാര് 

17. ശസ്പീ. കജനാര്ജയ് എയ. കതനാമസയ് 

18. ശസ്പീ. സനി. ടകേ. ഹെരസ്പീന്ദ്രന് 

19. കഡനാ. ടകേ. ടനി. ജലസ്പീല് 

20. ശസ്പീ. ടജയനിയസയ് മനാതഡ്യു 

21. ശസ്പീ. ജനി. എസയ്. ജയലനാല് 

22. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരനാജന് 

23. ശസ്പീ. വനി. കജനായനി 
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24. ശസ്പീ. കജനാണ് ടഫര്ണനാണസയ്

25. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

26. ശസ്പീ. ടകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

27. ശസ്പീ. ടകേ. കുഞനിരനാമന് 

28. ശസ്പീ. കകേനാവൂര് കുഞകമനാന് 

29. ശസ്പീ. വനി. ടകേ. സനി. മമ്മതയ് കകേനായ

30. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

31. ശസ്പീ. മനാതഡ്യു ടനി. കതനാമസയ് 

32. ശസ്പീ. ടകേ. ടജ. മനാകനി 

33. ശസ്പീമതനി ടജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മ 

34. ശസ്പീ. എ. സനി. ടമനായ്തസ്പീന് 

35. ശസ്പീ. മുഹെമ്മദയ് മുഹെസനിന് പനി.

36. ശസ്പീ. ഡനി. ടകേ. മുരളനി  

37. ശസ്പീ. മുരളനി ടപരുടനലനി 

38. ശസ്പീ. എയ. നക്കൗഷനാദയ്

39. ശസ്പീ. യ. ആര്. പ്രദസ്പീപയ് 

40. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപയ് കുമനാര് 

41. ശസ്പീ. ടകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

42. ശസ്പീമതനി യ. പ്രതനിഭ ഹെരനി 

43. ശസ്പീ. പുരുഷന് കേടലണനി 

44. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹെസ്പീയ 

45. ശസ്പീ. എയ. രനാജകഗനാപനാലന്

46. ശസ്പീ. ടകേ. രനാജന്

47. ശസ്പീ. എസയ്. രനാകജന്ദ്രന്

48. ശസ്പീ. ആര്. രനാകജഷയ്
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49. ശസ്പീ. റനി. വനി. രനാകജഷയ്

50. ശസ്പീ. ടകേ. രനാജു 

51. ശസ്പീ. രനാജു എബഹെനായ 

52. ശസ്പീ. രനാമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളനി  

53. ശസ്പീ. ടകേ. ടകേ. രനാമചന്ദ്രന് നനായര് 

54. ശസ്പീ. മുലക്കര രതനാകേരന് 

55. ടപ്രനാഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ് 

56. ശസ്പീ. കേനാരനാടയ് റസനാഖയ്

57. ശസ്പീ. എസയ്. ശേര്മ്മ  

58. ശസ്പീ. എ. ടകേ. ശേശേസ്പീന്ദ്രന് 

59. ശസ്പീ. സനി. ടകേ. ശേശേസ്പീന്ദ്രന് 

60. ശസ്പീ. പനി. ടകേ. ശേശേനി

61. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷയ് 

62. ശസ്പീ. ബനി. സതണ്യന് 

63. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര്  

64. ശസ്പീമതനി ടകേ. ടകേ. കശേലജ ടസ്പീചര് 

65. ശസ്പീ. ജനി. സുധനാകേരന് 

66. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമനാര് 

67. ശസ്പീ. ടകേ. സുകരഷയ് കുറപ്പെയ്

68. ശസ്പീ. എയ. സസരനാജയ്

69. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. കടസണ് മനാസ്റ്റേര്

70. ശസ്പീ. പനി. തനികലനാത്തമന് 

71. ശസ്പീ. കതനാമസയ് ചനാണനി 

72. കഡനാ. ടനി. എയ. കതനാമസയ് ഐസകേയ് 
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73. ശസ്പീ. പനി. ഉണനി

74. ശസ്പീമതനി വസ്പീണനാ കജനാര്ജയ്

75. ശസ്പീ. ടകേ. വനി. വനിജയദനാസയ്

76. ശസ്പീ. ഇ. ടകേ. വനിജയന്

77. ശസ്പീ. പനിണറനായനി വനിജയന്.

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്  :  

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹെമസ്പീദയ്. പനി. 

2. ശസ്പീ. പനാറക്കല് അബ്ദുല

3. ശസ്പീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസനാക്കയ്

4. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേനാശേയ് 

5. ശസ്പീ. മഞളനായകുഴനി അലനി 

6. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 

7. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമനാര് 

8. ശസ്പീ. അനൂപയ് കജക്കബയ് 

9. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബനാലകൃഷ്ണന്

10. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റനായ

11. ശസ്പീ. വനി. ടകേ. ഇബനാഹെനിയ കുഞയ് 

12. ശസ്പീ. എല്കദനാസയ്  കുന്നപ്പെനിള്ളനി

13. ശസ്പീ. കഹെബനി ഈഡന്  

14. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബനാഹെനിയ 

15. ശസ്പീ. ടകേ. സനി. കജനാസഫയ് 

16. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി

17. ശസ്പീ. കമനാന്സയ് കജനാസഫയ് 

18. കഡനാ. എയ. ടകേ. മുനസ്പീര് 

19. ശസ്പീ. ടകേ. മുരളസ്പീധരന്  
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20. ശസ്പീ. എന്. എ. ടനലനിക്കുന്നയ് 

21. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന് 

22. ശസ്പീ. രകമശേയ് ടചന്നനിത്തല

23. ശസ്പീ. കറനാജനി എയ. കജനാണ്

24. ശസ്പീ. ടകേ. എസയ്. ശേബരസ്പീനനാഥന്

25. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

26. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദസ്പീന് 

27. ശസ്പീ. ടകേ. എയ. ഷനാജനി

28. ശസ്പീ. സണനി കജനാസഫയ് 

29. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതനാമസയ്

30. ശസ്പീ. പനി. ഉകബദുള്ള

31. ശസ്പീ. എയ. ഉമ്മര് 

32. ശസ്പീ. എയ. വനിന്ടസനയ്.

നനിഷ്പക്ഷത പനാലനിക്കുന്നവര്:

ശസ്പീ. പനി. സനി. കജനാര്ജയ്

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് : 77

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് : 32

നനിഷ്പക്ഷത പനാലനിക്കുന്നവര് : 1

പ്രകമയയ പനാസനായനിരനിക്കുന.  ഗനാനയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  സര്വ്വശസ്പീ  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്,  എ.  പനി.  അനനില്  കുമനാര്,
എന്. എ. ടനലനിക്കുന്നയ്, സണനി കജനാസഫയ്, എന്. ഷയസുദസ്പീന്, അബ്ദുല് ഹെമസ്പീദയ്. പനി.,
ടനി.  എ.  അഹെമ്മദയ്  കേബസ്പീര്,  ടകേ.  എസയ്.  ശേബരസ്പീനനാഥന്,  അനൂപയ്  കജക്കബയ്,
കമനാന്സയ്  കജനാസഫയ്,  പനാറക്കല്  അബ്ദുല,  കഹെബനി  ഈഡന്,  പനി.  ഉകബദുള്ള,
ടനി. വനി. ഇബനാഹെനിയ, എയ. ഉമ്മര്, പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസനാക്കയ്,  മഞളനായകുഴനി അലനി,
സനി.  മമ്മൂടനി,  കഡനാ.  എയ.  ടകേ.  മുനസ്പീര് എന്നസ്പീ അയഗങള് ഭക്ഷണ്യയ എന്ന  XXX-ാം
നമര് ധനനാഭണ്യര്തനയയ് അവതരനിപ്പെനിച ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങള് പ്രസയ് ടചയ്യുനകണനാ?
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അനുകൂലനിക്കുന്നവര്...................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്....................

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങള് സഭ നനിരനാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ഭക്ഷണ്യയ  എന്ന  XXX-ാം നമര് ധനനാഭണ്യര്തനയടട  കപരനില് കേനാരണ്യവനിവര
പടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസ്റ്റേനില്  പ്രസ്തുത  ധനനാഭണ്യര്തനയ്ക്കു  കനടര  7-ാം
കകേനാളത്തനില് കേനാണനിചനിട്ടുള്ള തുകേ  2017-18  സനാമത്തനികേ വര്ഷടത്ത ടചലവകേള്
പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനനായനി അനുവദനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത്ത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്...................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്..................

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന്: സര്, ഞനാന് കപനാള് ആവശേണ്യടപ്പെടുന.

(സഭനായഗങള് തനാടഴപ്പെറയയ പ്രകേനാരയ കവനാടയ് കരഖടപ്പെടുത്തനി)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്:  

1. ശസ്പീ. ടകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖനാദര്  

2. ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷനാ കപനാറനി 

3. ശസ്പീ. ടകേ. ആന്സലന്

4. ശസ്പീ. ആനണനി കജനാണ് 

5. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫയ് 

6. ടപ്രനാഫ. ടകേ. യ. അരുണന് 

7. ശസ്പീമതനി സനി. ടകേ. ആശേ 

8. ശസ്പീ. ടകേ. ബനാബു 

9. ശസ്പീ. എ. ടകേ. ബനാലന് 

10. ശസ്പീമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമനാള് 

11. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശേഖരന്  

12. ശസ്പീ. ടകേ. ദനാസന് 

13. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

14. ശസ്പീ. സനി. ദനിവനാകേരന് 
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15. ശസ്പീ. എല്കദനാ എബഹെനായ 

16. ശസ്പീ. ടകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമനാര് 

 17. ശസ്പീ. കജനാര്ജയ് എയ. കതനാമസയ് 

18. ശസ്പീ. സനി. ടകേ. ഹെരസ്പീന്ദ്രന് 

19. കഡനാ. ടകേ. ടനി. ജലസ്പീല് 

20. ശസ്പീ. ടജയനിയസയ് മനാതഡ്യു 

21. ശസ്പീ. ജനി. എസയ്. ജയലനാല് 

22. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരനാജന് 

23. ശസ്പീ. വനി. കജനായനി 

24. ശസ്പീ. കജനാണ് ടഫര്ണനാണസയ്

25. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

26. ശസ്പീ. ടകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

27. ശസ്പീ. ടകേ. കുഞനിരനാമന് 

28. ശസ്പീ. കകേനാവൂര് കുഞകമനാന് 

29. ശസ്പീ. വനി. ടകേ. സനി. മമ്മതയ് കകേനായ

30. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

31. ശസ്പീ. മനാതഡ്യു ടനി. കതനാമസയ് 

32. ശസ്പീ. ടകേ. ടജ. മനാകനി 

33. ശസ്പീമതനി ടജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മ 

34. ശസ്പീ. എ. സനി. ടമനായ്തസ്പീന് 

35. ശസ്പീ. മുഹെമ്മദയ് മുഹെസനിന് പനി.

36. ശസ്പീ. ഡനി. ടകേ. മുരളനി  

37. ശസ്പീ. മുരളനി ടപരുടനലനി 

38. ശസ്പീ. എയ. നക്കൗഷനാദയ്

287/2020
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39. ശസ്പീ. യ. ആര്. പ്രദസ്പീപയ് 

40. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമനാര് 

41. ശസ്പീ. ടകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

42. ശസ്പീമതനി യ. പ്രതനിഭ ഹെരനി 

43. ശസ്പീ. പുരുഷന് കേടലണനി 

44. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹെസ്പീയ 

45. ശസ്പീ. എയ. രനാജകഗനാപനാലന്

46. ശസ്പീ. ടകേ. രനാജന്

47. ശസ്പീ. എസയ്. രനാകജന്ദ്രന്

48. ശസ്പീ. ആര്. രനാകജഷയ്

49. ശസ്പീ. റനി. വനി. രനാകജഷയ്

50. ശസ്പീ. ടകേ. രനാജു 

51. ശസ്പീ. രനാജു എബഹെനായ 

52. ശസ്പീ. രനാമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളനി  

53. ശസ്പീ. ടകേ. ടകേ. രനാമചന്ദ്രന് നനായര് 

54. ശസ്പീ. മുലക്കര രതനാകേരന് 

55. ടപ്രനാഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ് 

56. ശസ്പീ. കേനാരനാടയ് റസനാഖയ്

57. ശസ്പീ. എസയ്. ശേര്മ്മ  

58. ശസ്പീ. എ. ടകേ. ശേശേസ്പീന്ദ്രന് 

59. ശസ്പീ. സനി. ടകേ. ശേശേസ്പീന്ദ്രന് 

60. ശസ്പീ. പനി. ടകേ. ശേശേനി

61. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷയ് 

62. ശസ്പീ. ബനി. സതണ്യന് 
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63. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര്  

64. ശസ്പീമതനി ടകേ. ടകേ. കശേലജ ടസ്പീചര് 

65. ശസ്പീ. ജനി. സുധനാകേരന് 

66. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമനാര് 

67. ശസ്പീ. ടകേ. സുകരഷയ് കുറപ്പെയ്

68. ശസ്പീ. എയ. സസരനാജയ്

69. ശസ്പീ. ഇ. റനി. കടസണ് മനാസ്റ്റേര്

70. ശസ്പീ. പനി. തനികലനാത്തമന് 

71. ശസ്പീ. കതനാമസയ് ചനാണനി 

72. കഡനാ. ടനി. എയ. കതനാമസയ് ഐസകേയ് 

73. ശസ്പീ. പനി. ഉണനി

74. ശസ്പീമതനി വസ്പീണനാ കജനാര്ജയ്

75. ശസ്പീ. ടകേ. വനി. വനിജയദനാസയ്

76. ശസ്പീ. ഇ. ടകേ. വനിജയന്

77. ശസ്പീ. പനിണറനായനി വനിജയന്.

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്  :  

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹെമസ്പീദയ്. പനി. 

2. ശസ്പീ. പനാറക്കല് അബ്ദുല

3. ശസ്പീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസനാക്കയ്

4. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേനാശേയ് 

5. ശസ്പീ. മഞളനായകുഴനി അലനി 

6. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 

7. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമനാര് 

8. ശസ്പീ. അനൂപയ് കജക്കബയ് 
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9. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബനാലകൃഷ്ണന്

10. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റനായ

11. ശസ്പീ. വനി. ടകേ. ഇബനാഹെനിയ കുഞയ് 

12. ശസ്പീ. എല്കദനാസയ്  കുന്നപ്പെനിള്ളനി

13. ശസ്പീ. കഹെബനി ഈഡന്  

14. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബനാഹെനിയ 

15. ശസ്പീ. ടകേ. സനി. കജനാസഫയ് 

16. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി

17. ശസ്പീ. കമനാന്സയ് കജനാസഫയ് 

18. കഡനാ. എയ. ടകേ. മുനസ്പീര് 

19. ശസ്പീ. ടകേ. മുരളസ്പീധരന്  

20. ശസ്പീ. എന്. എ. ടനലനിക്കുന്നയ് 

21. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന് 

22. ശസ്പീ. രകമശേയ് ടചന്നനിത്തല

23. ശസ്പീ. കറനാജനി എയ. കജനാണ്

24. ശസ്പീ. ടകേ. എസയ്. ശേബരസ്പീനനാഥന്

25. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

26. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദസ്പീന് 

 27. ശസ്പീ. ടകേ. എയ. ഷനാജനി

28. ശസ്പീ. സണനി കജനാസഫയ് 

29. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതനാമസയ്

30. ശസ്പീ. പനി. ഉകബദുള്ള

31. ശസ്പീ. എയ. ഉമ്മര് 

32. ശസ്പീ. എയ. വനിന്ടസനയ്
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നനിഷ്പക്ഷത പനാലനിക്കുന്നവര്:

ശസ്പീ. പനി. സനി. കജനാര്ജയ്

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അനുകൂലനിക്കുന്നവര് : 77

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് : 32

നനിഷ്പക്ഷത പനാലനിക്കുന്നവര് : 1

പ്രകമയയ പനാസനായനിരനിക്കുന.  ഗനാനയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

X  അറനിയനിപ്പെയ്

ചനിത്രപ്രദര്ശേനയ 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിടല  രനാജനാക്കനാടയ്  ഗവണ്ടമനയ്  കഹെസ്കൂളനിടല
ആറനായ  ക്ലെനാസയ് വനിദണ്യനാര്തനിനനി കുമനാരനി  കറനാസയ്  മരനിയ ടസബനാസ്റ്റേണ്യന് വരച ബഹുമനാനണ്യരനായ
ഗവര്ണര്, സസ്പീക്കര്, ടഡപഷ്യൂടനി സസ്പീക്കര്, മുഖണ്യമനനി, മനനിമനാര്, പ്രതനിപക്ഷ കനതനാവയ്,
നനിയമസഭനാ സനാമനാജനികേര് എന്നനിവരുടട ചനിത്രങളുടട ഒരു പ്രദര്ശേനയ  2017  കമയയ്
10-ാം തസ്പീയതനി ബുധനനാഴ്ച്ച രനാവനിടല 10.00 മണനി മുതല് കവകുകന്നരയ 5.00 മണനി
വടര നനിയമസഭനാ മനനിരത്തനിടല ടമകമഴയ് കലനാഞനില് നടക്കുകേയനാണയ്.  സഭനാസകമ്മളനത്തനിനു
കശേഷയ ബഹുമനാനടപ്പെട അയഗങള്ക്കയ് പ്രസ്തുത പ്രദര്ശേനയ വസ്പീക്ഷനിക്കനാവന്നതനാണയ്.

ഓര്ഡര്......  ഓര്ഡര്......  സഭ  ഇകപ്പെനാള്  പനിരനിയന്നതുയ  നനാടള  രനാവനിടല
8.30-നയ് വസ്പീണയ സകമ്മളനിക്കുന്നതുമനാണയ്.

(2017  കമയയ്  മനാസയ  11-ാം  തസ്പീയതനി  വണ്യനാഴനാഴ്ച  രനാവനിടല  8.30-നയ്  വസ്പീണയ
സകമ്മളനിക്കുന്നതനിനനായനി സഭ കവകുകന്നരയ 4.10-നയ് പനിരനിഞ.)


