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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

അഞഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 കമയയ്  17, ബുധന

വഭാലലലാം 166]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടയ്        [നമ്പര് 15

 നനിയമസഭ   2017  കമയയ്  മഭാസലാം  17-ാം  തതീയതനി  ബുധനഭാഴ്ച്ച  രഭാവനിലല
8.30-നയ് ബഹുമഭാനലപട   സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദലക്ഷതയനില
നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I. കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തക്കയ് അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദലങ്ങളുലട പടനികേയനിലല 
നമ്പര് ബഭാക്കറനില കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്..  … ഒഭാര്ഡര്..... കചേഭാദലലാം നമ്പര് *451.

ലലവദദ്യുതനി മനനി നടത്തനിയ പ്രസലാംഗത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള കകേസയ്

1 (*451) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ;

(എ)  ഇടുക്കനി കുഞനിത്തണനിയനിലല കയഭാഗത്തനില ലലവദദ്യുതനി മനനി നടത്തനിയ
വനിവഭാദ പ്രസലാംഗത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില അകദ്ദേഹത്തനിലനതനിലര കകേസയ് എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില  എന്നഭാണയ്  കകേസയ്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്തലതനലാം  ഏലതലഭാലാം  വകുപ്പുകേള
കചേര്ത്തഭാണയ് കകേസയ് എടുത്തലതനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കദവനികുളലാം  സബയ്  കേളക്ടര്,  മഭാധലമ  പ്രവര്ത്തകേര്,  മൂന്നഭാറനിലല
ലപഭാമ്പനിലലള  ഒരുലലമ  എന്നനിവരനില ആര്ലക്കതനിലര  ലലവദദ്യുതനി  മനനി നടത്തനിയ
പരഭാമര്ശത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ് കകേസയ് എടുത്തതയ്;

(സനി)  മനനിലക്കതനിലര  കകേസയ്  എടുക്കണലമന്നയ്  ആവശലലപടയ്  പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാവയ് സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനിക്കയ് കേത്തയ് നലകേനിയനിരുകന്നഭാ;
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(ഡനി)  എങനില എന്നഭാണയ് കേത്തയ് നലകേനിയലതനലാം അതനികന്മേല എനയ് നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുലവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  മനനിലക്കതനിലരയുള്ള  ആകക്ഷപലാം  ഗുരുതരമഭായ  വനിഷയമഭാലണനലാം
കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി  ഇലതഭാനലാം  കേഭാണുന്നനികലലയനലാം  ലലഹകക്കഭാടതനി
നടത്തനിയതഭായനി പറയലപടുന്ന പരഭാമര്ശലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനുകശഷലാം
കകേസയ് രജനിസ്റ്റര് ലചേയഭാന തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ?

മുഖലമനനി   (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ) : സര്,

(എ & ബനി)  കകേസയ് രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്തനിടനില.

(സനി  &  ഡനി)   ലലവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി  ശതീ.  എലാം.  എലാം.  മണനി  സതീകേലള
അപമഭാനനിക്കുന്ന  തരത്തനില  പ്രസലാംഗനിച്ചു  എന്നഭാകരഭാപനിചയ്  കകേലസ്സെടുക്കണലമന്നയ്
ആവശലലപടയ്  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവയ്  നലനിയ  കേത്തയ്  26-04-2017-നയ്  സലാംസഭാന
കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിക്കയ്  ലഭനിചനിരുന.  ഇക്കഭാരലത്തനില  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന
നനിര്കദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണയ്  എ.ഡനി.ജനി.പനി.,  സസൗത്തയ്  കസഭാണ്  മുകഖന  ഇടുക്കനി  ജനിലഭാ
കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിക്കയ്  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം
തുടര്ന്നയ്  മൂന്നഭാര്  ഡനിലലവ.എസയ്.പനി.  അകനസഷണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുമുണയ്.  കനരനിടയ്
കകേലസ്സെടുക്കുന്നതനിനുള്ള കുറകൃതലങ്ങള നടന്നനിടനില എന്നതനിനഭാല ഇതുസലാംബനനിചയ്
കകേസയ് രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്തനിടനില.

(ഇ)  ഇക്കഭാരലത്തനില സര്ക്കഭാരനിനയ് അറനിയനിലപഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  സര്,  ഇടുക്കനി ജനിലഭാ കേളക്ടറുലാം സബ്കേളക്ടറുലാം ഇസൗ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഒസൗകദലഭാഗനികേ  തതീരുമഭാനലാം  അനുസരനിച്ചുള്ള നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം
കേകയറലാം  ഒഴെനിപനിക്കഭാനുലാം  കപഭായകപഭാള  അവലര  ഭതീഷണനിലപടുത്തനി  ഒസൗകദലഭാഗനികേ
കൃതലനനിര്വ്വഹണത്തനിനയ്  തടസ്സെമുണഭാക്കുകേയുലാം  മൂന്നഭാറനിലല  ലപഭാമ്പനിലലള  ഒരുലലമ
നടത്തനിയ  സമരത്തനില  പലങടുത്ത  സതീകേലള  അപമഭാനനിക്കുന്ന  രതീതനിയനില
പ്രസലാംഗനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു എന്ന ആകരഭാപണലാം മനനിലക്കതനിലര നനിലനനിലക്കുകമ്പഭാള
ഇതുസലാംബനനിചയ് ബഹുമഭാനലനഭായ പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവയ് സലാംസഭാന ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കയ്
പരഭാതനി നലകേനിയനിട്ടുലാം ഇനലന പതീനല കകേഭാഡനിലല ലപ്രഭാവനിഷനുകേലളലഭാലാം അടഭാക്ടയ്
ലചേയ്യുന്ന  കുറകൃതലങ്ങള  മനനി  ലചേയ്തു  എന്നയ്  കബഭാദലലപടനിട്ടുലാം  എന്തുലകേഭാണഭാണയ്
ലലവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി  ശതീ.  എലാം.  എലാം.  മണനിലക്കതനിലര  കകേസയ്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്തയ്
അകനസഷനിക്കഭാത്തലതന്നയ് അങ്ങയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന :  സര്,  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ പ്രസലാംഗത്തനില സതീകേലള
അപമഭാനനിക്കുന്ന  തരത്തനിലുള്ള  പരഭാമര്ശങ്ങള  ഉണഭായനി  എന്നതയ്  വസ്തുതഭാ
വനിരുദമഭായ  കേഭാരലമഭാണയ്.  അതുലകേഭാണ്ടുതലന്ന  അതുമഭായനി  ബനലപടയ്  കകേസയ്
എടുക്കഭാന  കേഴെനിയനില.  ഒസൗകദലഭാഗനികേ  കൃതലനനിര്വ്വഹണലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
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നനിര്കദ്ദേശനിചതനുസരനിചയ് ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  ഉകദലഭാഗസര് നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
അക്കഭാരലത്തനില  മനനി  എന്ന  നനിലയയ്  ഒരു  തടസ്സെവലാം  ശതീ.  എലാം.  എലാം.  മണനി
സൃഷനിചനിടനില.  കകേലസ്സെടുക്കഭാനുള്ള കേഭാരലങ്ങലളഭാനലാം ഉണഭായനിരുന്നനില.

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  സര്,  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കുലാം  സബയ്  കേളക്ടര്ക്കുലാം
അവനിടലത്ത  സതീകേളക്കുലമതനിരഭായനി  മനനി  ശതീ.  എലാം.  എലാം.  മണനി  നടത്തനിയ
പരഭാമര്ശലാം   നഭാട്ടുഭഭാഷയഭാണയ്  എന്ന രതീതനിയനിലുള്ള നലഭായതീകേരണമഭാണയ്  മുഖലമനനി
ഉളലപലടയുള്ളവര്  നലഭാന  ശമനിചതയ്.  നഭാട്ടുഭഭാഷയുലട  ഭഭാഗമഭാലണങനില,  ഇതയ്
സലാംസഭാന പഭാഠഭാവലനിയനില ഉളലപടുത്തനി കുടനികേലള പഠനിപനിക്കഭാനഭാകണഭാ സര്ക്കഭാര്
ശമനിക്കുന്നതയ്; ഞഭാന കചേഭാദലലാം ആവര്ത്തനിക്കുകേയഭാണയ്, ഇനലന പതീനല കകേഭാഡനിലല
ലപ്രഭാവനിഷനുകേള  അടഭാക്ടയ്  ലചേയ്തനിട്ടുകപഭാലുലാം  അകദ്ദേഹത്തനിലനതനിരഭായനി  കകേലസ്സെടുക്കഭാത്തതയ്
മനനി എന്ന നനിലയനിലുള്ള എലനങനിലുലാം പ്രനിവനികലജയ് ഇനലന പതീനല കകേഭാഡനികലഭാ
കനിമനിനല  നടപടനികമങ്ങളനികലഭാ  ഉളളതുലകേഭാണഭാകണഭാ;  ഒരഭാളലക്കതനിലര  കകേസ്സെനിലലന്നയ്
മനനഃപൂര്വ്വലാം  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചഭാല  മതനികയഭാ;  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  കകേലസ്സെടുക്കഭാന
സര്ക്കഭാര് എന്തുലകേഭാണയ് തയഭാറഭാകുന്നനില?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന :  സര്,  ഇക്കഭാരലത്തനില അകനസഷണലാം നടത്തനിയഭാണയ്
സര്ക്കഭാര്  നനിലപഭാലടടുത്തതയ്.  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  പരഭാതനി
കേനിടനിയകപഭാള  അകനസഷണത്തനിനയ്  ഉത്തരവനിട്ടു.  അകനസഷണത്തനില   കകേലസ്സെടുക്കത്തക്ക
കുറങ്ങളനിലലന്നയ് കബഭാധലമഭായതനിനഭാല കകേലസ്സെടുത്തനില. അതഭാണയ് വസ്തുത.

ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് : സര്, ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി ഡലഹനിയനിലവചയ്
ശതീ.  എലാം.  എലാം.  മണനി  നടത്തനിയ  പ്രസഭാവന  തള്ളനിപറഞ.  ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനി  അതയ്  വളലര  ഗസൗരവത്തനില  എടുത്തു  എന്നഭാണയ്  അന്നയ്  ഞങ്ങള
കേരുതനിയതയ്.  പനിന്നതീടയ്  സഭയനിലുലാം  പുറത്തുലാം  ആ  പ്രസഭാവനലയ  അനുകൂലനിചയ്
പറയഭാനുണഭായ സഭാഹചേരലലാം എനഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന :  സര്,  ശതീ.  എലാം.  എലാം.  മണനിയുലട  പ്രസലാംഗലാം
പ്രകതലകേ  രതീതനിയനില  എഡനിറയ്  ലചേയ്തകപഭാള  ആളുകേളക്കയ്  ലതറനിദഭാരണയുണഭായനി.
പ്രതനികേരനിചവര് പനിന്നതീടയ് ലതറഭായനികപഭായനി എന്ന  നനിലപഭാടയ് സസതീകേരനിക്കുകേയഭാണുണഭായതയ്.
ഞഭാന  അകദ്ദേഹലത്ത  കുറലപടുത്തനിയല  സലാംസഭാരനിചതയ്,  എനഭാലണന്നയ്  പരനികശഭാധനിക്കുലാം
എന്നഭാണയ്  പറഞ്ഞതയ്.  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തയ്  ഒരു  ലതറലാം  ഉണഭായനിടനിലലന്നയ്
പനിന്നതീടയ് വലക്തമഭായനി.

ശതീ. സണനി കജഭാസഫനിനുകവണനി ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ്:  സര്, 'ലപഭാമ്പനിലലള
ഒരുലലമ  സമരത്തനില,  അന്നയ്  കുടനിയുലാം  സകേല  വൃത്തനികകേടുകേളുലാം  നടന,  അടുത്ത
കേഭാടനിലഭാണയ്  നടന്നതയ്,'  എലന്നഭാലക്കയഭാണയ്  മനനി  പറഞ്ഞതയ്.  ഇതയ്  റനികപഭാര്ടര്
ചേഭാനല രണഭാമതയ്  സഷതീകേരനിചയ് വലക്തത വരുത്തനിയതഭാണയ്.  അകതഭാലടഭാപലാം സബയ്
കേളക്ടലറ ലലകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുലമനലാം കേഭാല ലവട്ടുലമനലാം പറഞ്ഞതയ് മഭാധലമങ്ങളനിലലഭാലക്ക
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വഭാര്ത്ത  വന്നതഭാണയ്.  ഇലതഭാനലാം  കകേരള  ഗവണ്ലമന്റെയ്  കേഭാണുന്നനികലലയനലാം
മനനിലക്കതനിരഭായ ആകക്ഷപലാം ഗുരുതരമഭായ വനിഷയമഭാലണനലാം കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനി
ഇലതഭാനലാം കേഭാണുന്നനികലലയനലാം  ബഹുമഭാനലപട ലലഹകക്കഭാടതനി നടത്തനിയതഭായനി
പറയലപടുന്ന  പരഭാമര്ശലാംകപഭാലുലാം  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി  കേണനിടനില.  എലന്റെ
അഭനിപ്രഭായത്തനില  ശതീ.  എലാം.  എലാം.  മണനികയക്കഭാള  ഗുരുതരമഭായ  കൃതലവനികലഭാപമഭാണയ്,
കുറവഭാളനിലയ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന  നടപടനിയഭാണയ്  മുഖലമനനിയുലട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം
ഉണഭാകുന്നതയ്. എലന്റെ കചേഭാദലലാം പഭാര്ടനി അചടക്കനടപടനി എടുത്തതയ് എനനിനഭാണയ്? ....
(ബഹളലാം)....  ഞഭാന  മനസ്സെനിലഭാക്കുന്നതയ്  പഭാര്ടനി  പരസലമഭായനി  തഭാക്കതീതയ്  ലചേയ്തു
എന്നഭാണയ്.  നനിങ്ങള  എനയ്  കുഴെപലാം  കേഭാടനിയഭാലുലാം  നനിങ്ങളുലട  മനനി  എനയ്  കുഴെപലാം
കേഭാടനിയഭാലുലാം  പഭാര്ടനി  നടപടനിലയടുക്കുന്നതനില  ഞങ്ങളക്കയ്  വനികരഭാധമനില.  ഇസൗ
സഭയനിലല  ഒരു  മനനി നടത്തനിയ ഗുരുതര വതീഴ്ചലയയുലാം സകേല വൃത്തനികകേടനികനയുലാം
ഇങ്ങലന  വലഭാഖലഭാനനിക്കഭാകമഭാ;  ഇസൗ  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ഇനനിലയങനിലുലാം  ലതറതനിരുത്തനി
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; കകേലസ്സെടുക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന : സര്, നനിയമത്തനിനുമുന്നനില മനനികയഭാ എലാം.എല.എ.-കയഭാ
എനള്ള  പരനിഗണനലയഭാനമനില.  അത്തരത്തനിലുള്ള  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിക്കുന്നതയ്.
ഇക്കഭാരലത്തനില പരഭാതനി ലഭനിച്ചു, അതനിലനക്കുറനിചയ് അകനസഷണലാം നടത്തനി, അങ്ങലന
കകേസയ്  എടുക്കത്തക്ക  കുറമുണഭായനിടനിലലന്നയ്  കേണതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാത്തതയ്.  സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായല,  അതനില പ്രകതലകേലാം
രക്ഷലപടുത്തുന്ന  നടപടനികേള ഒനലാം  ഉണഭായനിടനില.  മനനി  എന്ന നനിലയ്ക്കുള്ള പ്രകതലകേമഭായ
പ്രനിവനികലജയ് അകദ്ദേഹത്തനിനയ് ലഭനിചനിടനില.  സഭാധഭാരണ നനിയമ നടപടനികമമനുസരനിചയ്
അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ കപരനില കുറലാം ചുമത്തത്തക്കവനിധത്തനില ഒനലാം ഉണഭായനിടനില.

ശതീ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമഭാറനിനുകവണനി ശതീ  .   എലകദഭാസയ്  കുന്നപനിള്ളനി : സര്,
നനിയമഭാനുസൃതലാം  കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന  ഉകദലഭാഗസലര  ഭതീഷണനിലപടുത്തനിയതനിനുലാം
സതീകേലള  അപമഭാനനിക്കുന്ന  തരത്തനില  സലാംസഭാരനിചതനിനുലാം  മനനി.  ശതീ.  എലാം.  എലാം.
മണനിലക്കതനിലര  കകേസയ്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേകയണതനിലലന്നയ്  ഏലതങനിലുലാം  രതീതനിയനിലുള്ള
നനിയകമഭാപകദശലാം സര്ക്കഭാരനിനയ്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില ആരഭാണയ് അതയ്  നലനിയതയ്? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന :  സര്,  ഇത്തരലാം പരഭാതനി ലഭനിചഭാല നനിയകമഭാപകദശലാം
കതടുകേയല,  കപഭാലതീസനിനയ്  ലലകേമഭാറുകേയഭാണയ്  പതനിവയ്.  പരഭാതനി  കപഭാലതീസനിനയ്
ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  അതുമഭായനി  ബനലപടയ്  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി തഭാലഴെത്തലത്തനില
നനിര്കദ്ദേശലാം  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.  സഭാധഭാരണ നനിലയ്ക്കുള്ള പരനികശഭാധനയുലാം അകനസഷണവമഭാണയ്
നടന്നനിട്ടുള്ളതയ്, മലറഭാരു തരത്തനിലുള്ള നനിലപഭാടുലാം ഇക്കഭാരലത്തനില ഉണഭായനിടനില.

ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ് : സര്, യു.ഡനി.എഫയ്. ഭരണത്തനിന കേതീഴെനില ശതീ. ലകേ.
സനി.  കജഭാസഫയ്  ഒരു  നലഭായഭാധനിപലന  നതീലലത്തഭാടനിയനില  വതീണ  കുറുക്കന  എന്നയ്
വനിളനിചയ്  ആകക്ഷപനിക്കുകേയുണഭായനി.  അതുസലാംബനനിചയ്  എലനങനിലുലാം  കനിമനിനല
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നടപടനികേള  അക്കഭാലത്തയ്  എടുത്തനിരുകന്നഭാ;  അതനിലന്റെ  ഇകപഭാഴെലത്ത  അവസ
എനഭാണയ്?  അതുകപഭാലല  ദൃശലമഭാധലമങ്ങളനിലലലഭാലാം നമ്മേള കേണതഭാണയ് ശതീമതനി
ബനിന്ദു  കൃഷ്ണ  ഒരു  എസയ്.ലഎ.-യുലട  ലതഭാപനി  ലതറനിപനിക്കുലമന്നയ്  പരസലമഭായനി
പറഞ്ഞതയ്. ....(ബഹളലാം)....

മനി  .   സതീക്കര് : ഒറ കചേഭാദലലാം മഭാതലാം കചേഭാദനിചഭാല മതനി.

ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ് : സര്, ഇതുമഭായനി ബനലപടതഭാണയ്. ....(ബഹളലാം)....
എനനിക്കയ് കചേഭാദനിക്കഭാന അവകേഭാശമനികല?

മനി  .   സതീക്കര് : ശതീ. എ. എലാം. ആരനിഫനിനയ് ഒരു കചേഭാദലലാം മഭാതലാം  അനുവദനിക്കഭാലാം.
....(ബഹളലാം)....

ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  സര്,  ശതീമതനി  ജമതീലഭാ  ഇബഭാഹനിലാം  ഒരു
പ്രസലാംഗത്തനില  ഡനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില  സനി.പനി.ലഎ.(എലാം)
പ്രവര്ത്തകേലര  ലവടനിനുറുക്കനിലക്കഭാന  എന്നയ്  പരസലമഭായനി  പ്രസലാംഗനിചനിടയ്  എലനങനിലുലാം
കകേസയ് അക്കഭാലത്തയ് എടുത്തനിരുകന്നഭാ?  ലകേ. സുധഭാകേരന ..  (… ബഹളലാം)...

മനി  .   സതീക്കര്: ശതീ. ആരനിഫയ് എനഭാണതീ പറയുന്നതയ്?  ഇരനിക. 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന  :  സര്,  ഇവനിലട ബഹുമഭാനലപട ലകേ.സനി.  കജഭാസഫയ്
നടത്തനിയ പരഭാമര്ശലത്തക്കുറനിചയ്  എലഭാവര്ക്കുലാം അറനിയഭാവന്നതഭാണയ്.   അക്കഭാരലത്തനില
അകദ്ദേഹലാം  തലന്ന  പരസലമഭായനി  കഖദപ്രകേടനലാം  നടത്തുകേയുലാം  മറയ്  നടപടനികേള
അവസഭാനനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തതഭാണയ്.  അതയ്  അവസഭാനനിചതഭാണയ്.  അതനിലന്റെ തുടര്ചയഭായനി
നനിയമ നടപടനികേലളഭാനലാം ഉണഭായനിടനില. മറയ് കേഭാരലങ്ങള എലന്റെ ശദയനില ഇകപഭാഴെനില.

ശതീ  .   ഷഭാഫനി  പറമ്പനില  : സര്, അങ്ങയ് ഇവനിലട സൂചേനിപനിച്ചു, ശതീ. എലാം. എലാം. മണനിയുലട
പ്രസലാംഗത്തനില  നനിയമവനിരുദമഭായനി ഒനമനില എന്നയ്.  സര്ക്കഭാര് ഏലനിച കജഭാലനി
ലചേയഭാന  കപഭായ  ഉകദലഭാഗസലന്റെ  ലലകേയുലാം  കേഭാലുലാം  ഒടനിക്കുലമനലാം   ഉസൗളമ്പഭാറയനികലയയ്
അയയ്ക്കുലമനലമഭാലക്കയഭാണയ് പറഞ്ഞതയ്. ഉസൗളമ്പഭാറ സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ കരഭാഗനികേള
ചേനികേനിത്സയയ്  എത്തുന്ന സലമഭാണയ്.  ഒരു മനനിക്കയ്  കതഭാനകമ്പഭാള ഉകദലഭാഗസലര
അയയഭാനുള്ള സലമല അതയ്.  മനനിയുലട പരഭാമര്ശലാം അവനിലടയുളള കരഭാഗനികേലള
അവകഹളനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ഇസൗ  ഉകദലഭാഗസലന  ഉസൗളമ്പഭാറയനികലയയ്  അയയ്ക്കുലമന്നയ്
മനനി പറഞ്ഞതയ് ഇസൗ നഭാടനിലല എലഭാവര്ക്കുലാം കബഭാദലമുള്ളതഭാണയ്. അതനിലന അങ്ങയ്
നലഭായതീകേരനിക്കുനകണഭാ;  അങ്ങലന  ഒരു  മനനി  പ്രസഭാവന  നടത്തഭാന  പഭാടുകണഭാ;
അക്കഭാരലത്തനില ഏലതങനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള നനിയമനടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന :  സര്,  ഇവനിലട  നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്ന എലഭാ ഉകദലഭാഗസകരയുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന നനിലപഭാടഭാണയ് ലപഭാതുകവ
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ഗവണ്ലമന്റെനിനുലാം  മനനിസഭയ്ക്കുലാം  മനനിമഭാര്ക്കുമുള്ളതയ്.  അതനിലനനിന്നയ്  വലതലസമഭായനി
ഒരു  മനനിയുലാം  നനിലപഭാടയ്  സസതീകേരനിക്കനില.  ഏലതങനിലുലാം  തരത്തനില  കകേസയ്
എടുക്കത്തക്ക പ്രശ്നങ്ങലളഭാനലാം അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ കപരനില ഉയര്നവന്നനിടനില. 

ടനി. പനി. ലസനകുമഭാര് സമര്പനിച ഹര്ജനിയനിനകമലുള്ള സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനി

2 (* 452) ശതീ  .   വനി  .  പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   അനനില അക്കര :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെക്കഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ;

(എ) സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനി സഭാനത്തുനനിനലാം തലന്ന നതീക്കലാംലചേയ്ത
നടപടനി  കചേഭാദലലാം  ലചേയ്തുലകേഭാണയ്  ശതീ.  ടനി.  പനി.  ലസനകുമഭാര്  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയനില
സമര്പനിച ഹര്ജനിയനികന്മേലുള്ള  വനിധനിപകേര്പയ്  എന്നഭാണയ്  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ലഭനിചലതന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)   ഇതനികന്മേല  എനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു;  എന്നഭാണയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിചതയ്;

(സനി)  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിവനിധനി  നടപനിലഭാക്കഭാനുണഭായ  കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള്ള
കേഭാരണലമനഭാണയ്;

(ഡനി)  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിവനിധനിയനില  വലക്തത  വരുത്തണലമന്നഭാവശലലപടയ്
സര്ക്കഭാര് സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില ഹര്ജനി നലകേനിയനിരുകന്നഭാ;  എങനില അതനികന്മേലുള്ള
തതീരുമഭാനലമനഭായനിരുന;

(ഇ)  ടനി.  പനി.  ലസനകുമഭാറനിനയ്  അനുകൂലമഭായനിട്ടുള്ള  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിവനിധനി
പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കണലമന്നഭാവശലലപടയ്  സര്ക്കഭാര്  ഹര്ജനി  നല കേനിയനിരുകന്നഭാ;
ഉലണങനില ഇക്കഭാരലത്തനില ഉപകദശലാം നലകേനിയതഭാരഭാണയ് എന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(എഫയ്)  ഇതുസലാംബനനിചയ്  നനിയമ വകുപയ്  ലസകടറനി,  അഡസകക്കറയ്  ജനറല,
ഹരതീഷയ് സഭാലലവ എന്നനിവരനിലനനിനലാം നനിയകമഭാപകദശലാം കതടനിയനിരുകന്നഭാ;  എങനില
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  )  : സര്, 

(എ)  25-4-2017-ല  സഭാക്ഷലലപടുത്തഭാത്ത  പകേര്പ്പുലാം  28-4-2017-ല
സഭാക്ഷലലപടുത്തനിയ പകേര്പ്പുലാം ലഭനിചനിരുന.

(ബനി)  നനിയമ  വകുപയ്  ലസകടറനിയുലടയുലാം  അഡസകക്കറയ്  ജനറലനിലന്റെയുലാം
നനിയകമഭാപകദശലാം  കതടനിയകശഷലാം  ബഹുമഭാനലപട  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിവനിധനിയനില
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വലക്തത  ആവശലലപട്ടുലകേഭാണയ്  ഒരു  കഭാരനിഫനികക്കഷന  ആപനികക്കഷനുലാം  കൂടഭാലത
വനിധനി  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  റനിവവ്യൂ  ഹര്ജനിയുലാം  3-5-2017-ല
സമര്പനിക്കുകേയുണഭായനി.

(സനി)  വനിധനി നടപനിലഭാക്കഭാന കേഭാലതഭാമസമുണഭായനിടനില.

(ഡനി)  നലകേനിയനിരുന.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കഭാരനിഫനികക്കഷന ഹര്ജനി,  25,000/-
രൂപ  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  ലതീഗല  സര്വ്വതീസസയ്  കേമ്മേനിറനിക്കയ്  ജൂവനനല  ജസ്റ്റനിസയ്
ഇഷവ്യൂസയ്  സലാംബനനിച  ആവശലങ്ങളക്കയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  അടച്ചുലകേഭാണയ്,
പനിനവലനിക്കഭാന അനുമതനി നലകുകേയുണഭായനി.

(ഇ)  നലകേനിയനിരുന.  അഡസകക്കറയ്  ജനറലനിലന്റെ ഉപകദശപ്രകേഭാരമഭാണയ്  റനിവവ്യൂ
ഹര്ജനി നലകേനിയതയ്.

(എഫയ്)  നനിയമ വകുപയ് ലസകടറനി,  അഡസകക്കറയ് ജനറല എന്നനിവരനിലനനിന്നയ്
നനിയകമഭാപകദശലാം കതടനിയനിരുന. 

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  സര്,  ഡനി.ജനി.പനി.  ശതീ.  ടനി.  പനി.  ലസനകുമഭാറനിലന്റെ
കകേസനില  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനി  ഉടന  നടപനിലഭാക്കണലമന്നയ്  നനിയമ  വകുപയ്  ലസകടറനി
ഉപകദശലാം നലകേനിയനിട്ടുലാം സര്ക്കഭാര് ടനി കകേസനില വലക്തതഭാ ഹര്ജനി നലകേഭാന തതീരുമഭാനനിചതയ്
എന്തുലകേഭാണഭാണയ്;  പനിന്നതീടയ്  സര്ക്കഭാര്  വലക്തതഭാ  ഹര്ജനി  പനിനവലനിക്കഭാനുണഭായ
സഭാഹചേരലലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന :  സര്,  ഡനി.ജനി.പനി.  ശതീ.  ടനി.പനി ലസനകുമഭാറനിലന്റെ
കകേസനില തുടര്നടപടനികേള എന്തുകവണലമന്നതനിലന സലാംബനനിചയ്   നനിയമ വകുപയ്
ലസകടറനിയനിലനനിനലാം  അഡസകക്കറയ്  ജനറലനിലനനിനലാം  നനിയകമഭാപകദശലാം  കതടനിയനിരുന.
അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില കഭാരനിഫനികക്കഷന ഹര്ജനി നലകേനിയകപഭാള  കകേഭാടതനി
സസതീകേരനിക്കഭാത്തതുലകേഭാണഭാണയ് പനിനവലനിചതയ്.  

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  സര്,  ലകേഭാടുവള്ളനി എലാം.എല.എ.  ശതീ.  കേഭാരഭാടയ്
റസഭാഖയ്,  തലന്റെ  ജതീവനയ്  ഭതീഷണനിയുലണന്നയ്  ശബ്ദകരഖ  സഹനിതലാം  ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കയ്
നലകേനിയ  പരഭാതനിയനികന്മേല  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുത്തനി  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാത്ത
ഉകദലഭാഗസലയ സലലാംമഭാറനിയ ഇകപഭാഴെലത്ത ഡനി.ജനി.പനി.-യുലട  നടപടനി  സര്ക്കഭാര്
ഇടലപടയ് തടസ്സെലപടുത്തനിയതനിനുള്ള കേഭാരണലാം എനഭാണയ്? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന :  സര്,  ശതീ.  കേഭാരഭാടയ്  റസഭാഖനിലന്റെ  ജതീവന
അപകേടത്തനിലഭാലണനകേഭാണനിചയ്  അകദ്ദേഹലാം  നലകേനിയ  ഹര്ജനിയനികന്മേല  ഇവനിലട
പരഭാമര്ശനിക്കലപട  ഉകദലഭാഗസ  ഏലതങനിലുലാം  വനിധത്തനിലുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം
കേഭാണനിചതഭായനി  പരനികശഭാധനയനില കേണനിടനില.   
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ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  സര്,  ഡനി.ജനി.പനി.  ശതീ.  ടനി.പനി.  ലസനകുമഭാര്
സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില  സമര്പനിച  ഹര്ജനിയനികന്മേല  കകേസയ്  നടത്തനിപ്പുമഭായനി
ബനലപടയ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനയ്  എത  രൂപ  ലചേലവഭായനിട്ടുണയ്?
മൂനകകേഭാടനികയഭാളലാം രൂപ സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനയ് ലചേലവഭായനിട്ടുലണന്നയ് കസഭാഷലല
മതീഡനിയയനില  പ്രചേരനിക്കുനണയ്.  അതയ് വഭാസവമഭാകണഭാ?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന : സര്, കകേസനിനയ് സഭാധഭാരണ പണലാം ലചേലവഭാകുലാം.
അതയ്  എതയഭാലണന്നതയ്  സലാംബനനിച  കേണക്കയ്  ഇകപഭാള  എലന്റെ  ലലകേവശമനില.
ഇതയ് മറച്ചുവയ്കക്കണ കേഭാരലമല, പനിന്നതീടയ് വലക്തമഭാക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം. 

ശതീ  .   അനനില അക്കര :  സര്, കേഴെനിഞ്ഞ സഭയനിലുലാം ഇസൗ സഭയനിലുലാം ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനികയഭാടയ്  ഞഭാന  കരഖഭാമൂലലാം  കുറചയ്  കേഭാരലങ്ങള  കചേഭാദനിചനിരുന.  തൃശ്ശൂര്
പൂരവമഭായനി ബനലപട കചേഭാദലമഭാണയ് ആദലലാം കചേഭാദനിചതയ്.  അടുത്ത പൂരലാം വരഭാറഭായനി.
ഇതുവലര ഒരു മറുപടനിയുലാം കേനിടനിയനിടനില. 

മനി  .  സതീക്കര്  :  ഇകപഭാള ഉപകചേഭാദലലാം കചേഭാദനിക്കഭാനഭാണയ് ആവശലലപടതയ്.  അതയ്
കചേഭാദനിക.

ശതീ  .    അനനില അക്കര :  സര്,  അതയ് പറയഭാതനിരനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്തതുലകേഭാണയ്
പറഞ്ഞതഭാണയ്.  ബഹുമഭാനലപട  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  ഡനി.ജനി.പനി.  ശതീ.  ടനി.പനി.
ലസനകുമഭാറനിലന്റെ കകേസ്സുമഭായനി ബനലപടയ് കകേഭാടതനിലചലവയ് അടയഭാന പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.
ഇതയ്  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഖജനഭാവനില  നനിന്നഭാകണഭാ  അതല  ബനലപട
കേക്ഷനികേളഭാകണഭാ അടയ്ക്കുന്നതയ്?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന :  സര്,  തൃശ്ശൂര് പൂരത്തനിലന്റെകമല കവലറഭാരു പൂരലാം
ഉണഭാക്കഭാലമന്നയ്  ചേനിലര്  ആഗ്രഹനിചനിരുന.  പകക്ഷ  അലതഭാനലാം  നടന്നനില.  നല
ഭലാംഗനിയഭായനി  തൃശ്ശൂര്  പൂരലാം  നടന.  ബഹുമഭാനലനഭായ  അലാംഗലാം  ഉകദ്ദേശനിചലതലനന്നയ്
വലക്തമല. അടുത്ത പൂരവലാം  നല രതീതനിയനില നടത്തഭാനുള്ള എലഭാ കമതീകേരണങ്ങളുലാം
സര്ക്കഭാര്  ലചേയ്യുലാം.  അതനില  ആരുലാം  കവവലഭാതനിലപകടണ  കേഭാരലമനില.  ബഭാക്കനി
കേഭാരലങ്ങള  ഗവണ്ലമന്റെയ്  അതനികന്റെതഭായ  രതീതനിയനില  ലചേലവനിടുലാം  മറഭാലരങനിലുലാം
ലചേലവനികടണതല.  

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,   കപഭാലതീസയ്  ലഹഡയ്  കേസഭാര്കടഴനില
അചടക്കലലാംഘനങ്ങളുലട കഘഭാഷയഭാതയഭാണയ് നടക്കുന്നതയ്. ഗവലണ്മെന്റെയ് ഏതഭായഭാലുലാം
ശരനി,  ഇത്തരലാം  വഭാര്ത്തകേള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലസ്റ്റബനിലനിറനിലയ  ബഭാധനിക്കുലാം.
ഇതുകപഭാലുള്ള വഭാര്ത്തകേള വരഭാത്തവനിധത്തനില  അചടക്കവനികധയമഭായനി കേഭാരലങ്ങള
കപഭാകുന്നതനിനയ് എനയ് നടപടനിയഭാണയ് ഗവണ്ലമന്റെയ് സസതീകേരനിക്കുന്നതയ്?  നൂറനിലധനികേലാം
ഡനിലലവ.എസയ്.പനി.-മഭാലര  ഒരുമനിചയ് മഭാറനി എന്നയ് മഭാധലമങ്ങളനില കേണ്ടു.  കപഭാലതീസയ്
ലഹഡയ് കേസഭാര്കടഴനില നനിരവധനികപലര ഇളക്കനി പ്രതനിഷനിച്ചു. ഇനസകബഭാര്ഡനികനഷന
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നടക്കുന്നതഭായനി  ജനങ്ങളുലട  മുന്നനില  വഭാര്ത്തകേള  വരനികേയഭാണയ്.  ഇതയ്
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ നനിയമസമഭാധഭാനപഭാലനലത്ത ഗുരുതരമഭായനി ബഭാധനിക്കുലാം. ഇതനിനയ്
ഗവണ്ലമന്റെയ് എന്തുനടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന :  സര്,  മുന  ആഭലനര  വകുപ്പുമനനികൂടനിയഭായ
ബഹുമഭാനല അലാംഗത്തനിലന്റെ ഉത്കേണ്ഠ ഏലതങനിലുലാം തരത്തനില കപഭാലതീസനില അചടക്ക
ലലാംഘനമുണഭാകുകമഭാ  എന്നഭാണയ്.  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  കപഭാലതീസനിലല  അചടക്കത്തനിനയ്
വലനിയകതഭാതനിലുള്ള മുനഗണന തലന്നയഭാണയ് നല്കുന്നതയ്.  അചടക്കലലാംഘനത്തനികന്റെതഭായ ഒരു
പ്രവണതയുലാം  അനുവദനിക്കുന്നതല.

മനി  .   സതീക്കര്  : ....(ബഹളലാം).... ആരുലാം ഉപകചേഭാദലത്തനിനയ് ലലകേ ഉയര്ത്തനിയനിടനില.
അനഭാവശലമഭായനി കേമന്റെയ് പറയണ. 

സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളുലട പ്രവര്ത്തന നനിലവഭാരലാം 

3 (*453) ശതീ  .   എസയ്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനനനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  അലകഡനികറഷന  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എത  സഭാപനങ്ങളക്കയ്
കേസഭാളനിറനി  കേസൗണ്സനില  ഓഫയ്  ഇനലയുലട  എന.എ.ബനി.എചയ്.  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചനിട്ടുണയ്;

(ബനി) ഏലതഭാലക്ക സഭാപനങ്ങളക്കയ് കകേരള അലകഡനികറഷന സ്റ്റഭാനകഡര്ഡയ്
കഫഭാര് കഹഭാസനിറലസയ് (കേഭാഷയ്) അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുലണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  അലകഡനികറഷന  ലഭനിക്കഭാനഭായനി  ഏര്ലപടുകത്തണ
സസൗകേരലങ്ങള എലനലഭാമഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ഉണയ്.  ഇതുവലര തഭാലഴെപറയുന്ന ഒനപതയ് സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളക്കയ്
കേസഭാളനിറനി  കേസൗണ്സനില  ഓഫയ്  ഇനലയുലട  എന.എ.ബനി.എചയ്.  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചനിട്ടുണയ്:

1. ഗവണ്ലമന്റെയ് ജനറല ആശുപതനി, എറണഭാകുളലാം

2. സതീകേളുലടയുലാം കുടനികേളുലടയുലാം ആശുപതനി, ലലതക്കഭാടയ്
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3. തഭാലൂക്കഭാശുപതനി, കചേര്ത്തല

4. സതീകേളുലടയുലാം കുടനികേളുലടയുലാം ആശുപതനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

5. റതീജനിയണല കേലഭാനസര് ലസന്റെര്, തനിരുവനനപുരലാം

6. ലഎകകേഭാണ്സയ് ആശുപതനി, ലഷഭാര്ണ്ണൂര്

7. സനി.എചയ്.സനി. പണപനിള്ളനി, എറണഭാകുളലാം

8. ബ്ലഡയ് ബഭാങയ്, ആലുവ

9. ജനിലഭാ ആശുപതനി, കേണ്ണൂര് (പ്രതീ എനടനി ലലവല)

(ബനി)  കകേരള  അലകഡനികറഷന  സ്റ്റഭാനകഡര്ഡയ്  കഫഭാര്  കഹഭാസനിറലസയ്
(കേഭാഷയ്) അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുള്ള സഭാപനങ്ങള

1. തഭാലൂക്കഭാശുപതനി, പഭാറശഭാല, തനിരുവനനപുരലാം

2. സനി.എചയ്.സനി., മണമ്പൂര്, തനിരുവനനപുരലാം

3. സനി.എചയ്.സനി., ലവള്ളറട, തനിരുവനനപുരലാം

4. പനി.എചയ്.സനി., ലചേമ്മേരുതനി, തനിരുവനനപുരലാം

5. പനി.എചയ്.സനി., മലാംഗലപുരലാം, തനിരുവനനപുരലാം

6. പനി.എചയ്.സനി., വടനിയൂര്ക്കഭാവയ്, തനിരുവനനപുരലാം

7. പനി.എചയ്.സനി., ലചേങല, തനിരുവനനപുരലാം

8. പനി.എചയ്.സനി., കേതീഴെഭാറനിങ്ങല, തനിരുവനനപുരലാം

9. പനി.എചയ്.സനി., ലകേഭാലയനില, തനിരുവനനപുരലാം

10. തഭാലൂക്കയ് ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴയ് ആശുപതനി, പുനലൂര്, ലകേഭാലലാം

11. പനി.എചയ്.സനി., കേരവഭാളൂര്, ലകേഭാലലാം

12. സതീകേളുലടയുലാം കുടനികേളുലടയുലാം ആശുപതനി, ആലപ്പുഴെ

13. സനി.എചയ്.സനി., ഇടയരനിക്കപ്പുഴെ, കകേഭാടയലാം

14.  പനി.എചയ്.സനി., അറക്കുളലാം, ഇടുക്കനി

15. സനി.എചയ്.സനി., പണപള്ളനി, എറണഭാകുളലാം

16. പനി.എചയ്.സനി., വഭാളകേലാം, എറണഭാകുളലാം

17. പനി.എചയ്.സനി., തനിരുവമ്പഭാടനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
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18. സനി.എചയ്.സനി., മുഹമ്മേ, ആലപ്പുഴെ

19. പനി.എചയ്.സനി., പഭാണനിക്കഭാടയ്, മലപ്പുറലാം

20.  പനി.എചയ്.സനി., മണലൂര്, തൃശ്ശൂര്

21. തഭാലൂക്കഭാശുപതനി, തഭാമരകശരനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

(സനി) അലകഡനികറഷന ലഭനിക്കഭാനഭായനി ഏര്ലപടുകത്തണ സസൗകേരലങ്ങള

കരഭാഗനികേളക്കഭാവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി  ആശുപതനിയുലട
കലഒസൗടയ്, ലലസകനജയ് കബഭാര്ഡുകേള സഭാപനികക്കണതഭാണയ്.

ആശുപതനിയുലട പൂര്ണവനിവരണലാം അടങ്ങുന്ന മഭാര്ഗ്ഗദര്ശനികേള സഭാപനിക്കണലാം.

കരഭാഗനികേളുലട അവകേഭാശങ്ങളുലാം പഭാലനികക്കണ കേടമകേളുലാം പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുകേ.

കടഭാക്കണ് സനിസ്റ്റലാം നടപനിലഭാക്കുകേ.

ഒ.പനി.-യുലടയുലാം അതലഭാഹനിത വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെയുലാം അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള
ലമചലപടുത്തുകേ.

ഒ.പനി., ലഭാബയ്, ഫഭാര്മസനി എന്നതീ വനിഭഭാഗത്തനില കരഭാഗനികേളക്കയ് വനിശമസലലാം
ഏര്ലപടുത്തുകേ.

കരഭാഗനികേളക്കയ് ശുദമഭായ കുടനിലവള്ളലാം നലകുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ.

വതീലലചേയറുകേള,  കടഭാളനി  തുടങ്ങനിയവ  കരഭാഗനികേളുലട  ആവശലത്തനിനഭായനി
സജ്ജമഭാക്കുകേ.

കസഫനി  ലബലറയ്ലകേഭാണയ്  സുരക്ഷനിതമഭായനി  സജ്ജമഭാക്കനിയ വതീലലചേയറുകേളുലാം
കടഭാളനികേളുലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.

അതലഭാഹനിത  വനിഭഭാഗലാം,  ഒ.പനി.,  എന്നനിവയുലട  പ്രകവശന  കേവഭാടങ്ങള
വതീലലചേയറുലാം  കടഭാളനിയുലാം  അനഭായഭാസലാം  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയഭാന  തക്കവണലാം
സജ്ജതീകേരനിക്കുകേ.

അതലഭാഹനിതവനിഭഭാഗത്തനിലുലാം ഒ.പനി.-യനിലുലാം എത്തുന്ന കരഭാഗനികേളുലട സസകേഭാരലത
ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

ദുരനനനിവഭാരണലാം,  ആശുപതനിയനില  അണുബഭാധ  നനിയനനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള,
ആശുപതനിയനിലല  ശുചേതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എന്നനിവയനില  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
പരനിശതീലനലാം നലകുകേ.
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മുലയൂട്ടുന്ന  അമ്മേമഭാര്ക്കുകവണനി  അവരുലട  സസകേഭാരലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന
പ്രകതലകേ മുറനികേള തയഭാറഭാക്കുകേ.

ആശുപതനികേളനിലല  അണുബഭാധ  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
നടപനിലഭാക്കുകേ.

കരഭാഗനികേളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ഉപകേരണങ്ങള  കരഭാഗഭാണു
വനിമുക്തമഭാക്കനിയകശഷലാം മഭാതകമ ഉപകയഭാഗനിക്കഭാറുള്ളൂ എന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തുകേ

ലലജവമഭാലനിനലങ്ങളുലാം  അലഭാലതയുള്ള  മഭാലനിനലങ്ങളുലാം  കവര്തനിരനിചയ്  നതീക്കലാം
ലചേയ്യുകേയുലാം  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  രതീതനിയനില  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം
ലചേയ്യുകേ.

ബകയഭാലമഡനിക്കല മഭാലനിനലങ്ങള കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന പ്രകേഭാരലാം
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം ലചേയ്യുകേ.

കരഭാഗതീപരനിചേരണ വനിഭഭാഗങ്ങളനില എലകബഭാ ടഭാപ്പുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

കരഭാഗനികേളക്കുലാം  ആശുപതനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാംകവണ  സുരക്ഷഭാനടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേ.

കരഭാഗനികേളക്കഭായനി കകേസയ് റനികക്കഭാര്ഡുകേള ഏകേതീകേരനിക്കുകേ.

പദതനിപ്രകേഭാരലാം  കരഭാഗനികേളക്കുള്ള  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനിലുള്ള  ചേനികേനിത്സഭാ
സസൗകേരലലാം സമയബനനിതമഭായനി ആവനിഷ്കരനിക്കുകേ.

ശരനിയഭായ  രതീതനിയനിലുള്ള  കരഭാഗതീ  പരനിചേരണലാം,  മരുന  വനിതരണലാം  എന്നനിവ
നടപഭാക്കുകേ.

ലകബഭാറടറനി പരനികശഭാധനകേളുലട കൃതലത ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

ലഭാബുകേളനില  കരഭാഗനിയുലട  രക്തലാം  സസതീകേരനിക്കല  മുതല  റനിസളടയ്
ലകേഭാടുക്കുന്നതുവലരയുള്ള  എലഭാ  പ്രകനിയകേളുലാം  ചേനിടലപടുത്തനിയ  മഭാനദണ്ഡത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില ലചേയ്യുകേ.

ലകബഭാറടറനികേളനില  ലഭലമഭാകുന്ന  എലഭാ  കസവനങ്ങളുലാം  വനിലനനിലവഭാരവലാം
ലഭാബനിലന്റെ മുനഭഭാഗത്തയ് പ്രദര്ശനിപനിക്കുകേ.

എലഭാ കരഭാഗനനിര്ണയ ഉപകേരണങ്ങളുലാം കേഭാലനികബഷന നടത്തുകേ.

ആശുപതനികേളനില  അറകുറപണനികേള  നടത്തനി  ആശുപതനി  ലകേടനിടങ്ങള
നവതീകേരനിക്കുകേ.

കകേടഭായ ഉപകേരണങ്ങള നന്നഭാക്കുകേ.
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അഗനിശമന ഉപകേരണങ്ങള സഭാപനിക്കുകേ.

അനസൗണ്ലസ്മെന്റെയ് സലാംവനിധഭാനലാം നടപഭാക്കുകേ.

കരഭാഗനികേളുലട ലറകക്കഭാര്ഡുകേള സൂക്ഷനിക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുകേ.

ഓകരഭാ ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം പ്രകതലകേലാം കപഴണല റനികക്കഭാര്ഡുകേള തയഭാറഭാക്കുകേ.

മരുനകേളുലട  കൃതലമഭായ  ഉപകയഭാഗലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഡ്രഗ്സയ് 
കഫഭാര്മുലറനി രൂപതീകേരനിക്കുകേ.

കപരുകേളനിലുലാം  രൂപത്തനിലുലാം  സഭാദൃശലലാം  പുലര്ത്തുന്നതുമഭായ  മരുനകേള
തരലാംതനിരനിചയ് കമതീകേരനിക്കുകേ.

ഫനിഡ്ജനിലന്റെ  തഭാപനനില  അളന്നയ്  ശരനിയഭായ  പ്രവര്ത്തനലാം  ആകണഭാലയന്നയ്
വനിലയനിരുത്തുകേ.

അവശലമരുനകേളുലട ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

വഭാര്ഡുകേളനിലുലാം  ഫഭാര്മസനിയനിലുലാം  മരുനകേള  പ്രകതലകേലാം  തയഭാറഭാക്കനിയ
കേലണയ്നറുകേളനില സൂക്ഷനിക്കുകേ.

ഫഭാര്മസനിയനില  ശുചേനിതസവലാം  വഭായുസഞഭാരവമുള്ള  അറകേളനില  മരുനകേള
സൂക്ഷനിക്കുകേ.

നഭാര്കക്കഭാടനികേയ്  മരുനകേള  ദുരുപകയഭാഗലാം  ലചേയഭാത്ത  രതീതനിയനില
സുരക്ഷനിതമഭായനി കമതീകേരനിക്കുകേ.

മരുനകേളുലട  പഭാര്ശസഫലങ്ങള  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകേ.

കരഭാഗനികേലളക്കുറനിച്ചുള്ള വനിവരസഭാകങതനികേ സലാംവനിധഭാനലാം നടപഭാക്കുകേ.

കരഭാഗനികേളുലട അഭനിപ്രഭായങ്ങളുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം സസതീകേരനിചയ് ആശുപതനികേളനില
കമലനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ.

ഗുണനനിലവഭാര  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  തുടര്ചയഭായനി
സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം കമലകനഭാടലാം നടത്തുകേ.

പസൗരഭാവകേഭാശകരഖയുലട  പകേര്പയ്  ആശുപതനികേളുലട  പ്രധഭാന  ഭഭാഗങ്ങളനില
പ്രദര്ശനിപനിക്കുകേ.

എലഭാ ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം തുടര്പരനിശതീലനലാം നടപഭാക്കുകേ.

കൂടഭാലത കദശതീയ ആകരഭാഗല പദതനികേള കൃതലമഭായനി നടപഭാക്കുകേ.
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ശതീ.  എസയ്.  രഭാകജന്ദ്രനുകവണനി  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :   സര്,
ആകരഭാഗല  കമഖലയനില  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്  കനതൃതസലാം  നലകുന്ന
ബഹുമഭാനലപട ആകരഭാഗല വകുപ്പുമനനിലയ ഞഭാന അഭനിനനനിക്കുന.  സലാംസഭാനത്തയ്
152  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങലള  കേമ്മേവ്യൂണനിറനി  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  ലസന്റെറുകേളഭാക്കനി
മഭാറന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എലനലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് നടപഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്;
അതനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .    ലലശലജ ടതീചര് : സര്, 170 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങലളയഭാണയ്
ഒന്നഭാലാംഘടത്തനില  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറഭാന  തതീരുമഭാനനിചതയ്.
അതനിലന്റെ  പശഭാത്തല  സസൗകേരലവലാം  മറയ്  സസൗകേരലങ്ങളുലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനഭാണയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില   നനിലവനില ഉചവലര  ഒരു
കഡഭാക്ടറഭാണയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.  തുടക്കത്തനില രണയ് കഡഭാക്ടര്മഭാരുലാം പനിന്നതീടയ്  ഒരു
കഡഭാക്ടലറയുലാംകൂടനി  നനിയമനിച്ചുലകേഭാണയ്  മൂന്നയ്  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  ഒരു  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രത്തനില ഉണഭാകേണലമന്നഭാണയ്  തതീരുമഭാനനിചതയ്.  മുപതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം കപരഭാണയ് ഒരു
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ളതയ്.  ജനങ്ങലള  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രത്തനില  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയഭാനുലാം  കുടുലാംബ  കഡഭാക്ടര്  സലാംവനിധഭാനത്തനികലയയ്
ലകേഭാണ്ടുവരഭാനുമഭാണയ്  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതയ്.  ജതീവനിതലലശലതീകരഭാഗങ്ങളുലാം
പകേര്ചവലഭാധനികേളുലമഭാലക്ക  നനിയനനിക്കുന്ന  പ്രധഭാനലപട  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള മഭാറുലാം.  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിലൂന്നനിയ ചേനികേനിത്സ നലനി
കരഭാഗതീസസൗഹൃദമഭായ  പ്രധഭാന  ആശുപതനിയഭായനി  മഭാറുലാം.  ലചേറനിയ  അസുഖങ്ങള
വരുകമ്പഭാള  ലസഷലഭാലനിറനി  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയയ്  വരുന്ന  സനിതനി  ഒഴെനിവഭാക്കനി
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  വച്ചുതലന്ന  പരനികശഭാധനയുലാം  ചേനികേനിത്സയുലാം
നലഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഉണഭാകുലാം. ലസക്കനഡറനി-ലടര്ഷലറനി കമഖലയനിലല തനിരക്കയ്
ഒഴെനിവഭാകുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.  ഇലതഭാലക്കയഭാണയ് പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലത്ത കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  മഭാറകമ്പഭാള  നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പ്രധഭാനലപട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള.
ഇതുസലാംബനനിച്ചുള്ള ലടയനിനനിലാംഗനിലന്റെ കമഭാഡവ്യൂള തയഭാറഭായനിട്ടുണയ്. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറന്ന  പഞഭായത്തുകേളനിലല
പ്രസനിഡന്റുമഭാകരയുലാം  ലമഡനിക്കല  ആഫതീസര്മഭാകരയുലാം  വനിളനിചയ്  കേഭാരലങ്ങലളലഭാലാം
കബഭാധലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  എനഭായനിരനിക്കണലാം ഒരു കുടുലാംബഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം  എന്നതനിലന്റെ
മഭാതൃകേ  തയഭാറഭാക്കനി  എത്തനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ  നടപടനികമങ്ങള  ദ്രുതഗതനിയനില
സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുകേയഭാണയ്.  ചേനികേനിത്സഭാകമഖലയനില പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  രലാംഗത്തനിനുലാം
കരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം  ചേനികേനിത്സഭാലചലവയ്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുളള  സലാംവനിധഭാനത്തനിനുലാം
ഉസൗന്നല നലകേനിലക്കഭാണയ്  ലമചലപട  ചേനികേനിത്സഭാ സമ്പ്രദഭായത്തനികലയയ്  കകേരളലത്ത
ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനയ്  ചേരനിതപരമഭായ  മഭാറമുണഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  തതീരുമഭാനമഭാണയ്
നകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനവമഭായനി സര്ക്കഭാര് മുകന്നഭാട്ടുകപഭാവകേയഭാണയ്. 
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ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  സര്,  എലാം.സനി.  കറഭാഡയ്,  നഭാഷണല
ലലഹകവ  തുടങ്ങനിയ  കറഭാഡുകേളനില  അപകേടങ്ങള  വര്ദനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.
ലചേങ്ങന്നൂര്  കപഭാലല  ജനിലഭാ  ആശുപതനിയഭായനി  പ്രഖലഭാപനിച  ആശുപതനികേളനില
കടഭാമഭാലകേയര്-ലഎ.സനി.  യൂണനിറകേള  ഇലഭാത്തതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  അതലഭാഹനിതലാം
സലാംഭവനിക്കുന്ന  കരഭാഗനികേലള  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനികലയയ്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകകേണ
സഭാഹചേരലമഭാണുളളതയ്.  വഴെനിക്കുവചയ്  കരഭാഗനികേള  മരണലപടുന്ന  അവസയുലാം
ഉണഭാകുനണയ്. ഒരു നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴയ് ആശുപതനികേളനിലലങനിലുലാം
കടഭാമഭാലകേയര്-ലഎ.സനി.  യൂണനിറകേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ;
അതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ലലശലജ ടതീചര് :  സര്,  കകേരളത്തനില  കറഭാഡപകേടങ്ങളമൂലലാം
മരണലാം  വര്ദനിക്കുന്നതയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.  കടഭാമഭാലകേയര്
സലാംവനിധഭാനലാം ലമചലപടുത്തഭാനുള്ള എലഭാ പദതനികേളുലാം ആകരഭാഗല വകുപയ് തയഭാറഭാക്കനി
കേഴെനിഞ.  എയനിലാംസനിലല  ജയപ്രകേഭാശയ്  നഭാരഭായണ്  ലമകമ്മേഭാറനിയല  കടഭാമഭാലകേയര്
യൂണനിറയ് സനര്ശനിച്ചു.  ആ  മഭാതൃകേയനില കകേരളത്തനിലല കടഭാമഭാലകേയര് സലാംവനിധഭാനലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള പദതനി ആവനിഷ്കരനിച്ചു,  അതനിനുള്ള പണവലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ഇസൗ  പദതനി  കകേരളത്തനില  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  ലലഹകവകേളനിലുള്ള  പ്രധഭാനലപട
ആശുപതനികേലള  ലതരലഞ്ഞടുക്കഭാനുലാം  അവനിടലത്ത കടഭാമഭാലകേയര്  ലമചലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്
ഇസൗ  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കഭാനുമഭാണയ്  ആകലഭാചേനിക്കുന്നതയ്.  ഇസൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലയളവനിനുള്ളനില  കകേരളത്തനില  വളലര  ലമചലപട  ഒരു  കടഭാമഭാലകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഉണഭായനിരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര് :  സര്,  ആകരഭാഗല രലാംഗത്തയ് ഇസൗ സര്ക്കഭാര്
ശദഭാപൂര്വ്വമഭായ  ഇടലപടല  നടത്തനിയതനിലന്റെ  ഫലലാം  കേണ്ടുതുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.
തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളനില  വലനിയ  കതഭാതനിലുള്ള  തനിരക്കയ്  അനുഭവലപടുകേയഭാണയ്.
സ്റ്റഭാഫയ് പഭാകറണനിലല പ്രശ്നലാം, 1962-ലല സ്റ്റഭാഫയ് പഭാകറണഭാണയ് മനിക്കവഭാറുമുള്ള എലഭാ
തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളനിലുലാം  നനിലവനിലുളളതയ്.  ഇതയ്  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനയ്  എനയ്
നടപടനിയഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;  എത  കേഭാലലാംലകേഭാണയ്  അതനിലന്റെ
നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   നശലജ ടതീചര്  : സര്, ഇലതഭാരു ഭഭാരനിച ഉത്തരവഭാദനിതസമഭാണയ്.
കകേരളത്തനിലല ജനസലാംഖലയുലാം  കരഭാഗനികേളുലട എണവലാം കൂടുന്നതനിനനുസരനിചയ് സ്റ്റഭാഫയ്
പഭാകറണ് മഭാറനിയനിടനില എനള്ളതയ്  യഭാഥഭാര്തലമഭാണയ്. 1961-ലല സ്റ്റഭാഫയ് പഭാകറണ്
അനുസരനിച്ചുള്ള സ്റ്റഭാഫയ് കപഭാലുമനില എന്നതയ് നനിരവധനി  തവണ ഞഭാന ഇസൗ സഭയനില
സൂചേനിപനിചതഭാണയ്.  ആര്ദലാം  മനിഷന നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  സ്റ്റഭാഫയ്  പഭാകറണ്
പരനിഷ്കരനികക്കണതഭായനിട്ടുണയ്.  നനിലവനിലുള്ള  സ്റ്റഭാഫയ്  പഭാകറണ്  അനുസരനിചയ്  ഓകരഭാ
തലത്തനിലുമുള്ള  ആശുപതനികേളക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശനിച  സ്റ്റഭാഫയ്/കപഭാസ്റ്റയ്  ഉകണഭാലയന്നയ്
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പരനികശഭാധനിക്കുകേയഭാണയ്  ഇകപഭാള  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ലചേയ്യുന്നതയ്.  അകപഭാഴെഭാണയ്  ഭഭാരനിച
രതീതനിയനിലുള്ള  കപഭാസ്റ്റയ്  കനികയഷന  ആവശലമഭായനി  വന്നതയ്.  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ
എലാം.എല.എ.-മഭാര്  അവരുലട  മണ്ഡലങ്ങളനിലുള്ള  ആശുപതനികേള
തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയഭായനി  പ്രഖലഭാപനിച്ചുലവന്നയ്  പറയുകേയുലാം  എന്നഭാല
തഭാലൂക്കഭാശുപതനിക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശനിച  സ്റ്റഭാഫയ്  പഭാകറണ്  ഇലലന്നയ്  പറഞലകേഭാണയ്
മനിക്കവഭാറുലാം എലഭാ മണ്ഡലങ്ങളനിലനനിനലാം എനനിക്കയ് സബ്മനിഷനുലാം കചേഭാദലവലമഭാലക്ക
നലകുകേയുമഭാണയ്.  അതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയുലാം
ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിയുലാം  ഇടലപടയ്  കപഭാസ്റ്റയ്  കനികയഷനയ്
ആവശലമഭായ  സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കനിയതയ്.  ഇസൗ  ഗവണ്ലമന്റെയ്  മൂവഭായനിരത്തനികലലറ
കപഭാസ്റ്റുകേള  ഒരു  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില  ആകരഭാഗല  വകുപനില  കനികയറയ്
ലചേയ്തുലവനള്ളതനില  എനനിക്കയ്  അഭനിമഭാനമുണയ്.  170   പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളക്കയ് മഭാതമഭായനി 650 കപഭാസ്റ്റയ് കനികയറയ് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്. കേഴെനിഞ്ഞ ദനിവസലത്ത
ഡനിമഭാന്റെയ് ഡനിസ്കഷലന്റെ മറുപടനിയനില ഓകരഭാ കമഖലയനിലുലാം കനികയറയ് ലചേയ്ത കപഭാസ്റ്റനിലന്റെ
എണലാം  ഞഭാന  പറഞ്ഞതഭാണയ്.  കൂടുതല  കപഭാസ്റ്റയ്  കനികയറയ്  ലചേയ്യുലാം.
തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളക്കയ്  കവണ  കപഭാസ്റ്റയ്  കനികയഷലന്റെ  ഫയലുകേള  ധനകേഭാരല
വകുപനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  ഇക്കഭാരലത്തനില  അനുകൂലമഭായ
സമതീപനമുണഭാകുലമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

ശതീ  .    കജഭാര്ജയ്  എലാം  .    കതഭാമസയ്:  സര്,  ഇകപഭാള  പനനി  വലഭാപകേമഭായതുമൂലലാം
ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനില  നനിനതനിരനിയഭാന  സലമനിലഭാത്ത  തനിരക്കയ്
അനുഭവലപടുകേയഭാണയ്.  ഇസൗ  പശഭാത്തലത്തനില  ഇതുവലര  ആര്ദലാം
പദതനിയനിലലഭാനലാം  ഉളലപടുത്തഭാത്ത  തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളുലടയുലാം  കേമ്മേവ്യൂണനിറനി
ലഹലത്തയ്  ലസന്റെറുകേളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിപുലതീകേരനിക്കഭാനുലാം  ലമചലപടുത്തഭാനുലാം
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  അകതഭാലടഭാപലാം   ആകരഭാഗല  സര്വ്വതീസനിനയ്  പുറത്തയ്
കലഭാകേപ്രശസരഭായ,  സൂപര് ലസഷലലനിസ്റ്റുകേളഭായ കഡഭാക്ടര്മഭാര് നമ്മുലട നഭാടനിലുണയ്.
അത്തരലാം  ആളുകേളുലട  കസവനലാം  ആകരഭാഗല  രലാംഗത്തയ്  ലഭലമഭാക്കഭാന  ഓണ്  കകേഭാള
സനിസ്റ്റലാം കപഭാലലയുള്ള സനിസ്റ്റലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    നശലജ  ടതീചര് :  സര്,  സനി.എചയ്.സനി.-കേലള
അവഗണനിക്കഭാന  നമുക്കയ്  സഭാധനിക്കനില.  ആര്ദലാം  പദതനിയനില  ലസക്കണറനി
വനിഭഭാഗത്തനില  തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേലള  ഉളലപടുത്തനിയതനിലന്റെകൂലട  സനി.എചയ്.സനി.-
കേലളയുലാം പരനിഷ്കരനിക്കഭാനഭാണയ് തതീരുമഭാനനിചതയ്. സനി.എചയ്.സനി.-കേളുലട ഇന്നലത്ത നനില
ലമചലപടുത്തണലാം.  ഒരു  സ്റ്റഭാകന്റെര്നഡകസഷന  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
അതുസലാംബനനിചയ് ഞഭാന സഭയനില പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  പഞഭായത്തനില നപ്രമറനി
ലഹലത്തയ്  ലസന്റെര്,  വനികേസന  കബ്ലഭാക്കനില  സനി.എചയ്.സനി.,  തഭാലൂക്കനില
തഭാലൂക്കഭാശുപതനി,  ജനിലയനില  ജനിലഭാ  ആശുപതനിയുലാം  ജനറല
ആശുപതനിയുമഭാണുള്ളതയ്.  ഇവയനിലനനിന്നയ്  ഓകരഭാ  ആശുപതനികേലളയഭായനി
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ലതരലഞ്ഞടുത്തയ്   ലമചലപടുത്തഭാന പരനിശമനിക്കുകേയഭാണയ്.  കേമ്മേവ്യൂണനിറനി  ലഹലത്തയ്
ലസന്റെറനിനഭാവശലമഭായ  സ്റ്റഭാഫയ്  പഭാകറണുലാം  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള  ലസഷലഭാലനിറനികേളുമുണയ്.
അതയ്  ഉലണന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയഭാണയ്  വരുലാംവര്ഷങ്ങളനില  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
ഉത്തരവഭാദനിതസലാം.  കേമ്മേവ്യൂണനിറനി  ലഹലത്തയ്  ലസന്റെര്  പരനിഷ്കരനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  അകതഭാലടഭാപലാം  വനിദഗ്ദ്ധരഭായ  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട  കസവനലാം
ഉറപ്പുവരുകത്തണതുണയ്.  കേഴെനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തനിനുള്ളനില നനിരവധനി  ലടയനിനനിലാംഗുലാം
മറലാം  എസയ്.എചയ്.എസയ്.ആര്.സനി.-യനില  (കസ്റ്ററയ്  ലഹലത്തയ്  സനിസ്റ്റലാംസയ്  റനികസഭാഴയ്
ലസന്റെര്)  നടനകേഴെനിഞ.  ഫഭാക്കലറനി  എനള്ള  നനിലയനില  നമ്മുലടകൂലട  വര്ക്കയ്
ലചേയ്യുന്ന,  ഇകപഭാള  സര്ക്കഭാര്  സര്വ്വതീസനിലുള്ള  വനിദഗ്ദ്ധരഭായ  ആളുകേകളഭാലടഭാപലാം
സസകേഭാരല  കമഖലയനിലുള്ള  വനിദഗ്ദ്ധലരയുലാം  ക്ഷണനിചനിട്ടുണയ്.  വനികദശ  രഭാഷ്ട്രങ്ങളനില
നനിനള്ള വനിദഗ്ദ്ധര് നമുക്കയ്  സഹഭായത്തനിനയ്  എത്തനികചര്ന്നനിട്ടുണയ്.  ഇതുസലാംബനനിചയ്
ഡനിമഭാന്റെയ്  ചേര്ചയനില  ഞഭാന  വലക്തമഭായനി  മറുപടനി  നലകേനിയതഭാണയ്.  ലണനനിലല
റനിസര്ചയ് ഇനസ്റ്റനിറവ്യൂടനിലനനിന്നയ് പ്രതനിഭകേള നലമ്മേ സഹഭായനിക്കഭാന  ലടയനിനനിലാംഗനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ഇവനിലട എത്തനികചര്ന്നനിട്ടുണയ്.  കേസഭാളനിറനി അഷസറനസനിലന്റെ കേഭാരലത്തനിലുലാം
വനികദശലത്ത  വനിദഗ്ദ്ധരടക്കമുള്ളവരുലട  സഹഭായലാം   ലഭലമഭാക്കഭാന  ശമനിചനിട്ടുണയ്.
നമ്മുലട  കേസഭാളനിറനി  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള  സഹഭായങ്ങലളലഭാലാം  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  

ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  സര്,  കകേരള  അലകഡനികറഷന  സ്റ്റഭാനകഡര്ഡ്സയ്
കഫഭാര് കഹഭാസനിറലസയ്  (കേഭാഷയ്),  കദശതീയ സര്ടനിഫനികക്കഷന,  കേഭായകേലപ എന്നതീ
ആകരഭാഗല സഭാപനങ്ങളുലട കസവന-ഗുണനനിലവഭാരലാം നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനയ്  കകേന്ദ്ര-
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നലകുനകണഭാ;  ആര്ദലാം
മനിഷനനില  ഉളലപടുത്തനിയ  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള  ഇസൗ
ഗുണനനിലവഭാരത്തനികലയയ് എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    നശലജ ടതീചര്  :  സര്, കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെയ് എന.എ.ബനി.എചയ്.
അലകഡനികറഷനുലാം  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെയ്  കേഭാഷയ്  അലകഡനികറഷനുമഭാണയ്
ഏര്പഭാടഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  കനരലത്ത  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  എന.എ.ബനി.എചയ്.
അലകഡനികറഷന ഏര്പഭാടഭാക്കഭാനുള്ള പണലാം അനുവദനിചനിരുന. എന്നഭാല ഇകപഭാള
പണലാം  അനുവദനിക്കുന്നനില.  കേഭാഷയ്  അലകഡനികറഷന  കകേരള  ഗവണ്ലമന്റെയ്
ഏര്പഭാടഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  അതനില  എലനഭാലക്കയഭാണയ്  കവണലതന്നയ്  ഇസൗ
ഉത്തരത്തനില  വനിശദമഭായനി  പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  കദശതീയ  അലകഡനികറഷന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
നലകകേണതുലാം അലതഭാരു ദതീര്ഘമഭായ കപ്രഭാസസ്സുമഭാണയ്.  അവരുലട പരനികശഭാധനയ്ക്കുലാം
മറയ് കേഭാരലങ്ങളക്കുലമഭാലക്ക കൃതലമഭായനി നമ്മേള അകപക്ഷനിക്കുനണയ്. കകേരളത്തനിലുള്ള
അലകഡനികറഷന കപ്രഭാസസ്സെയ് വലഭാപകേമഭാക്കഭാന നമ്മേള വനിചേഭാരനിചഭാല സഭാധനിക്കുലാം.
ആര്ദലാം  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ആശുപതനികേളുലാം  കേഭാഷയ്
നനിലവഭാരത്തനികലയയ്  വരണലമന്നയ്  ആഗ്രഹമുണയ്.  ഏതഭായഭാലുലാം  ആര്ദലാം
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പദതനിയനികലയയ്  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  ആശുപതനികേലള  മുഴുവന  കേഭാഷയ്
നനിലവഭാരത്തനികലയയ്  ലകേഭാണ്ടുവരഭാന  ഇകപഭാളത്തലന്ന  പരനിശമലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.
ഭഭാവനിയനില,  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ആശുപതനികേലളയുലാം  കേഭാഷയ്  നനിലവഭാരത്തനികലയയ്
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭാണയ് സര്ക്കഭാര് പരനിശമനിക്കുന്നതയ്.

ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ്  :  സര്,  മലകയഭാര  കമഖലയനിലല  ചേനികേനിത്സയുലട
അപരലഭാപ്തത  കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണഭാണയ്  തളനിപറമ്പയ്  തഭാലൂക്കഭാശുപതനി  ജനിലഭാ
ആശുപതനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  തതീരുമഭാനനിചനിരുന്നതയ്.
അകങ്ങയറനിയഭാലാം,  ധഭാരഭാളലാം  ഏരനിയ  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള്ള  ഒരു  ആശുപതനിയഭാണതയ്.
എന്നഭാല  അവനിലട  ആവശലമഭായ  സസൗകേരലങ്ങളനില.  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  എടുത്ത
തതീരുമഭാനലാം  നനിലവനിലുകണഭാ;  ഉലണങനില  അതയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    നശലജ ടതീചര് :  സര്,  ആകരഭാഗല കമഖലയനില ഓകരഭാ
ആശുപതനിലയയുലാം  അപ്കഗ്രഡയ്  ലചേയ്തയ്,  പനി.എചയ്.സനി.-ലയ  ജനിലഭാതലത്തനില  ലകേഭാണ്ടുവരനികേ
എന്ന  ലതറനിദഭാരണയുണയ്.  ഇകപഭാള  പലയനിടത്തുലാം  ആളുകേള  സനി.എചയ്.സനി.-ലയ
തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയഭാക്കനി മഭാറകമഭാലയന്നയ് കചേഭാദനിക്കുകേയഭാണയ്. അതനിലന്റെ ആവശലമനില.
ഒഭാകരഭാ  നനിലവഭാരത്തനിലുമുള്ള  ആശുപതനികേളക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള  സ്റ്റഭാനകഡര്ഡയ്
ഉറപ്പുവരുത്തനിയഭാല  കവലറ  കുഴെപലമഭാനമുണഭാവനില.   തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേലള
അതനിലന്റെ  നനിലവഭാരത്തനികലയയ് ലകേഭാണ്ടുവരഭാനഭാണയ് ഗവണ്ലമന്റെയ് ആകലഭാചേനിക്കുന്നതയ്.
ആ ലസഷലനലകസഷന മുഴുവന അവനിലട ലഭനിചഭാല ഏറവലാം നല ലസഷലഭാലനിറനി
ആശുപതനിയഭായനി  അതയ്  മഭാറുലാം.  ജനിലയനില  ഒരു  ജനിലഭാ  ആശുപതനി  മതനി.
ആയതനിനഭാല  തളനിപറമ്പയ്  തഭാലൂക്കഭാശുപതനിലയ  ഒരു  തഭാലൂക്കഭാശുപതനിക്കയ്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള  എലഭാ  ലസഷലഭാലനിറനികയഭാടുലാംകൂടനിയുള്ള  ഒരു  ആശുപതനിയഭായനി
അപ്കഗ്രഡയ്  ലചേയ്തയ്  അതനിലന്റെ  നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തഭാനഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചേനിക്കുന്നതയ്. തളനിപറമ്പയ് തഭാലൂക്കഭാശുപതനി ജനിലഭാ ആശുപതനിയഭാക്കനി മഭാകറണ
യഭാലതഭാരു ആവശലവമനില.  ബഹുമഭാനലപട ലകേ. സനി. കജഭാസഫയ് പറഞ്ഞതനുസരനിചയ്
തളനിപറമ്പയ് തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയുലട നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തഭാന ഇസൗ ഗവണ്ലമന്റെയ്
വന്നതനിനുകശഷലാം കേഭാരുണല ഫഭാര്മസനി അനുവദനിച്ചു. അതയ് ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
അതനിലന്റെ  മഭാസ്റ്റര്   പഭാന  തയഭാറഭാക്കഭാന  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.  ഏറവലാം  നലലഭാരു
ലസഷലഭാലനിറനി ആശുപതനിയഭായനി തളനിപറമ്പയ് തഭാലൂക്കഭാശുപതനി മഭാറുലാം.

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  സര്,  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തയ്  കേലഭാനസര്
വലഭാപകേമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  കേലഭാനസര്  പ്രതനികരഭാധത്തനില  ഉസൗന്നനിലക്കഭാണയ്
ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  ഏര്ളനി  ഡനിലറക്ഷന  ലസന്റെര്  വലഭാപകേമഭായനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  അത്തരലമഭാരു കനിനനികേയ് അടുത്ത ദനിവസലാം ബഹുമഭാനലപട മനനി
എലന്റെ  മണ്ഡലത്തനില  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ലചേയഭാന  കപഭാകുകേയഭാണയ്.  കേണ്ണൂര്  ജനിലഭാ
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പഞഭായത്തയ്  ഇക്കഭാരലത്തനില  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ  നനിലപഭാടയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  പനി.എചയ്.സനി.-കേളനിലുലാം  ഏര്ളനി  ഡനിലറക്ഷന  ലസന്റെര്
ആരലാംഭനിക്കഭാന  നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    നശലജ  ടതീചര് :  സര്,  കേലഭാനസര്  നമ്മേലളലയലഭാലാം
ഉത്ക്കണ്ഠലപടുത്തുന്ന ഒന്നഭായനി കകേരളത്തനില മഭാറനിയനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല ശകദയമഭായ
പരനിശമലാം  അക്കഭാരലത്തനില  ഉണഭാകകേണതുണയ്.  ഏര്ളനി  ഡനിലറക്ഷന  ലസന്റെര്
മഭാതമല,  കേലഭാനസറനിലന പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാനുള്ള നല ഇടലപടലുകേള ഇസൗ സര്ക്കഭാര്
നടത്തുകേയഭാണയ്.  ആര്.സനി.സനി.-ലയ  ലമചലപടുത്തഭാനുള്ള  നടപടനിലയക്കുറനിചയ്  കനരലത്ത
ഞഭാന ഇവനിലട സൂചേനിപനിചതഭാണയ്. മലബഭാര് കേലഭാനസര് ലസന്റെറനിലന വനിപുലമഭാക്കുന.
അകതഭാലടഭാപലാം  ലകേഭാചനിയനില  ഒരു  കേലഭാനസര്  ലസന്റെര്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കപഭാകുന.
എലഭാ  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  കേലഭാനസര്  ലസന്റെര്  ആരലാംഭനിക്കുന.
അകതഭാലടഭാപലാം സഭാധഭാരണ ആശുപതനികേളനില ഏര്ളനി ഡനിലറക്ഷനുള്ള സസൗകേരലവലാം
ഏര്ലപടുത്തണലാം.  കേണ്ണൂരനില  വളലര  പ്രധഭാനലപട  ഒരു  പദതനിക്കയ്  ഇകപഭാള
തുടക്കലാംകുറനിക്കഭാന  കപഭാകുകേയഭാണയ്.  ആയൂര്ദതീപ്തലാം എന്ന  കപരനില  കേലഭാനസര്
കരഭാഗനികേലള  കനരലത്തതലന്ന  കേലണത്തനി  ചേനികേനിത്സ  നലകേനി   ലപലടനതലന്ന
കഭദ മഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുന്ന  അതനിവനിപുലമഭാലയഭാരു  കേലഭാലമ്പയനിനനിനഭാണയ്
തുടക്കലാംകുറനിക്കുന്നതയ്.   ആയൂര്ദതീപ്തത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായഭാണയ്  കേലഭാനസര് കനിനനിക്കുകേള
കേണ്ണൂര് ജനിലയനില ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ്. നപലറയ് കപ്രഭാജക്ടയ് എനള്ള നനിലയനിലഭാണയ്  ആ
ലസന്റെര്  അവനിലട  ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ്.  തുടര്ന്നയ്  കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം  ആയൂര്ദതീപ്തലാം
കപ്രഭാജക്ടയ്  വലഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം  കേലഭാനസര്  ആദലലാംതലന്ന  കേലണത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുലാം.
ഉദഭാഹരണമഭായനി,  ബസ്റ്റയ് കേലഭാനസലറഭാലക്ക ലപലടന്നയ് കേണ്ടുപനിടനിചഭാല ചേനികേനിത്സനിചയ്
കഭദലപടുത്തഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  ആയതനിനഭാല  ഏര്ളനി  ഡനിലറക്ഷനനിലൂലട  കേലണത്തനി
ഉപരനിചേനികേനിത്സ  ആവശലമഭാലണങനില  അത്തരലാം  ആശുപതനികേളനില  റഫര്  ലചേയ്തയ്,
നമ്മുലട  നഭാടനില  കേലഭാനസറനിലന്റെ  ഭയലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പരനിശമമഭാണയ്
നടത്തുന്നതയ്.  ആയൂര്ദതീപ്തലാം  പദതനിയുലട  ഉദ്ഘഭാടനലാം  കേണ്ണൂരനില  നടത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചഭാണയ് ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം സൂചേനിപനിചതയ്.

ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി : സര്, ചേനികേനിത്സഭാ രലാംഗത്തയ് സസകേഭാരല കമഖലയനില ചൂഷണലാം
വര്ദനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില  ഹൃകദഭാഗലാം,  വൃക്കകരഭാഗലാം,  കേലഭാനസര്  തുടങ്ങനിയ
മഭാരകേകരഭാഗങ്ങളക്കയ്  ജനിലഭാ  ആശുപതനിയനില  ചേനികേനിത്സ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനമുണഭാകേണലാം.  പഭാവലപട  കരഭാഗനികേളക്കയ്  പ്രകതലകേനിചയ്  തതീരകദശ
കമഖലയനിലുള്ളവര്ക്കയ് നല ചേനികേനിത്സ ലഭനിക്കുന്നനില.  നഭാഷണല അലകഡനികറഷലന്റെ
കേസഭാളനിറനി  ഉറപ്പുവരുത്തനിലക്കഭാണയ്  പ്രഭാഥമനികേമഭായനി  കേനികടണ സസൗകേരലങ്ങള,  സ്റ്റഭാഫയ്
ലസ്ട്രെങ്തയ് ഉളലപലട വനിപുലതീകേരനിച്ചുലകേഭാണയ് ജനിലഭാ ആശുപതനിലയ ശക്തനിലപടുത്തഭാന
എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ ടതീചര്  :  സര്, ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് ഉന്നയനിചതയ്
വളലര  പ്രധഭാനലപട  കേഭാരലമഭാണയ്.  ആര്ദലാം  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ലസക്കനഡറനി
കമഖലലയ  അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നതനില  ജനിലഭാ  ആശുപതനികേലള  ഏറവലാം  നല
ലസഷലഭാലനിറനിയഭായനി  മഭാറഭാന  തതീരുമഭാനനിച്ചു.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിടഭാണയ്
ഹൃദയസലാംബനമഭായ ചേനികേനിത്സയുലാം ഓപകറഷനുമുളലപലട  ജനിലഭാ  ആശുപതനിയനില
നടപഭാക്കണലമന്നയ് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  8  ജനിലഭാ ആശുപതനികേളക്കയ് കേഭാത്തയ് ലഭാബയ്
അനുവദനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതയ്.  അതയ്  ലടണര്  ലചേയ്തു,  ഇനസ്റ്റഭാള  ലചേയഭാനുള്ള
ഘടത്തനില  എത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ആനജനികയഭാപഭാസ്റ്റനിലയഭാലക്ക  അവനിലട
നടത്തഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  കേഭാര്ഡനികയഭാളജനിസ്റ്റനിലനയുലാം  കേഭാര്ഡനികയഭാ  ലതഭാറഭാസനികേയ്
സര്ജലനയുലാം  കേലണത്തണലാം.  അതനിനുള്ള  പരനിശമലാം  ഇസൗ  ഗവണ്ലമന്റെയ്
നടത്തുകേയഭാണയ്. ജനിലഭാ  ആശുപതനികേകളഭാടയ്  മഭാസ്റ്റര്  പഭാന  തയഭാറഭാക്കനി  നലകേഭാന
ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.  കേണ്ണൂര്  ജനിലഭാ  ആശുപതനിയുലാം  എറണഭാകുളലാം  ജനറല
ആശുപതനിയുലാം മഭാസ്റ്റര് പഭാന തയഭാറഭാക്കനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്. രണയ് ആശുപതനികേളക്കുലാം
കേനിഫ്ബനിയനില  76  കകേഭാടനി രൂപ വതീതലാം അനുവദനിചനിട്ടുമുണയ്.  14  ജനിലഭാശുപതനികേളുലടയുലാം
മഭാസ്റ്റര്  പഭാന  ലഭനിക്കുന്നമുറയയ്  പണലാം  അനുവദനിച്ചുകേനിട്ടുലമന്നയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
കേലഭാനസറനിലന്റെ കേഭാരലലാം ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് പറഞ്ഞതയ് ശരനിയഭാണയ്. എലഭാ ജനിലഭാ
ആശുപതനികേളനിലുലാം  പഭാലനികയറതീവയ്-കേതീകമഭാ  യൂണനിറകേള  തുടങ്ങഭാന  ആകലഭാചേനിക്കുനണയ്.
ജനിലഭാ ആശുപതനികേള പഭാലനികയറതീവയ് ചേനികേനിത്സ നടത്തനിയഭാല ആര്.സനി.സനി.-യനിലുലാം
എലാം.സനി.സനി.-യനിലുമുണഭാകുന്ന  തനിരക്കയ്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  ജനിലഭാ
ആശുപതനികേളക്കയ്  നനിര്ദ്ദേനിഷ  ലസഷലഭാലനിറനികേളുണയ്.  അതയ്  മുഴുവന  ആ
രതീതനിയനിലത്തലന്ന  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണയ്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതയ്.  അതനിനുലാം  കപഭാസ്റ്റയ്
കനികയഷന  ആവശലമഭാണയ്.  ജനിലഭാ  ആശുപതനിലയ  ആര്ദലാം  പദതനിയനിലൂലട
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  കപഭാസ്റ്റയ്  കനികയഷലന്റെ  ഫയല  പ്രകതലകേനിചയ്  മൂവയ്
ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  അതയ്  ധനകേഭാരല  വകുപനിലുണയ്.  അതയ്  അലാംഗതീകേരനിച്ചു  കേനിട്ടുലമന്നയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ഏതഭായഭാലുലാം  രണ്ടുമൂന്നയ്  വര്ഷലാംലകേഭാണയ്  കകേരളത്തനിലല  ജനിലഭാ
ആശുപതനികേളുലട  ഇന്നലത്ത  മുഖചഭായ  മഭാറനി  ഏറവലാം  നല  ലസഷലഭാലനിറനി
ലസന്റെറുകേളഭായനിത്തതീരുലമന്നയ് ഞഭാന പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  സര്,  വടകേര  കമഖലയനില  വലഭാപകേമഭായനി  വൃക്ക
സലാംബനമഭായ  അസുഖലാം  പനിടനിലപടയ്  ഡയഭാലനിസനിസനിനയ്  വനികധയരഭാകുന്ന
കരഭാഗനികേളുലട  എണലാം  കൂടനിവരനികേയഭാണയ്.  വടകേര  ജനിലഭാ  ആശുപതനിയുലാം  മറയ്
പഭാലനികയറതീവയ്  സന്നദ സലാംഘടനകേളുലാം  കചേര്ന്നയ്  വനിവനിധ കമഖലകേളനില സസൗജനല
ഡയഭാലനിസനിസയ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുനണയ്.  കുറലഭാടനി  ഗവണ്ലമന്റെയ്
ആശുപതനിയനില നഭാദഭാപുരലാം, കുറലഭാടനി എലാം.എല.എ.-മഭാര് കചേര്നലകേഭാണയ് കേഴെനിഞ്ഞ
രണ്ടുവര്ഷമഭായനി  ഇത്തരത്തനിലുളള  പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തനിവരനികേയഭാണയ്.  ഒരു കകേഭാടനി
32  ലക്ഷലാം രൂപ കനരലത്ത കശഖരനിച്ചു.   ഇസൗ മഭാസലാം  21-നയ്  ഒരു കേണ്ലവനഷന
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വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.  ബഹുമഭാനലപട  മനനികയയുലാം  അതനികലയയ്  സകനഭാഷപൂര്വ്വലാം
ക്ഷണനിചനിട്ടുണയ്. 2 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് സമഭാഹരനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്. പ്രസ്തുത
കമഖലയനില  വൃക്ക  സലാംബനമഭായ  കരഭാഗലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില
നഭാദഭാപുരലാം  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ആശുപതനിയനില  ഡയഭാലനിസനിസയ്  യൂണനിറയ്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന
അനുമതനി നലകുകമഭാ; നഭാദഭാപുരലാം കമഖലയനില ഇതകയലറ കരഭാഗനികേള ഉണഭാകേഭാനുള്ള
കേഭാരണലമനഭാലണന്നയ് പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ  ടതീചര് :  സര്,  സലാംസഭാനത്തയ്  വളലര
ഗസൗരവതരമഭായനി  പരനികശഭാധന  നടകത്തണ  ഒകടലറ  രലാംഗങ്ങളുണയ്.  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തുന്നകതഭാലടഭാപലാം  സര്ക്കഭാര്  അത്തരത്തനിലുള്ള  പരനികശഭാധനകേളകൂടനി
നടത്തുന്നതനിനുള്ള തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണയ്. എന്തുലകേഭാണഭാണയ് ഇതകയലറ ഡയഭാലനിസനിസയ്
ആവശലമഭായനിവരുന്നലതനള്ള  പരനികശഭാധന  ഗവണ്ലമന്റെയ്  നടത്തുനണയ്.
ഡയഭാലനിസനിസനിലന്റെ ആവശലകേത കൂടനിവരുന്നതയ് കേണക്കനിലലടുത്തയ്  തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളനില
ഡയഭാലനിസനിസയ് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനയ് ഗവണ്ലമന്റെയ് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണഭായനി.
ആര്ദലാം  മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഒന്നഭാലാംഘടത്തനില  44  തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളക്കയ്
ഡയഭാലനിസനിസയ്  യൂണനിറയ്  അനുവദനിച്ചു.   അതനിനഭാവശലമഭായ  പണലാം  കേനിഫ്ബനിയനില
ഉളലപടുത്തനി  അനുവദനിച്ചുകേനിടനിയനിട്ടുണയ്.  ലകേ.എലാം.എസയ്.സനി.എല.  മുകഖനയഭാണയ്
നടപഭാക്കുന്നതയ്.  ഡയഭാലനിസനിസയ്  യൂണനിറകേള  വഭാങ്ങനി  ഇനസ്റ്റഭാള  ലചേയഭാനുള്ള
പ്രവൃത്തനിയുലട ലടണര് കേഴെനിഞ. 44 ആശുപതനികേളനില ആദലഘടത്തനില ഡയഭാലനിസനിസയ്
യൂണനിറകേള ഗവണ്ലമന്റെയ് നലകുകേയുലാം പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം. എലഭാ
തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളനിലുലാം  ഡയഭാലനിസനിസയ് ആവശലമഭായനിട്ടുണയ്.  ഒരു തഭാലൂക്കനില ഒരു
തഭാലൂക്കഭാശുപതനി  എന്ന  നനിലയനില  മഭാതകമ  ഗവണ്ലമന്റെനിനയ്  അനുവദനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.  എന്നഭാല  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  പറഞ്ഞതുകപഭാലല  സന്നദ
സലാംഘടനകേളുലടയുലാം  ബഹുജനങ്ങളുലടയുലാം  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  തഭാലൂക്കുതലത്തനിലുള്ള
എലഭാ തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളനിലുലാം ഡയഭാലനിസനിസയ് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനയ്
ഗവണ്ലമന്റെയ്  എലഭാ  പനിന്തുണയുലാം  നലകുലാം.  നഭാദഭാപുരത്തയ്  നടത്തുന്ന  ഇസൗ
പരനിശമത്തനിനയ് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ എലഭാ പനിന്തുണയുമുണഭാകുലമന്നയ് അറനിയനിക്കുകേയഭാണയ്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  സര്,  തനിരുവനനപുരലാം  നഗരത്തനില  ലഡങനിപനനി
വലഭാപകേമഭായനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  തനിരുവനനപുരലത്ത  പ്രധഭാനലപട  ആശുപതനിയഭായ
ജനറല  ആശുപതനിലയക്കുറനിചയ്  രണ്ടുമൂന്നയ്  ദനിവസമഭായനി  പതങ്ങളനില  വഭാര്ത്ത
വരുനണയ്.  അവനിലട  ഇരുപത്തകഞഭാളലാം  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കയ്   ലഡങനിപനനി  പനിടനിലപട്ടു
എന്നഭാണയ് പറയുന്നതയ്.  മറയ്  കരഭാഗനികേലളയുലാം ലഡങനിപനനി പനിടനിലപട കരഭാഗനികേലളയുലാം
ഒരുമനിചയ്  പഭാര്പനിചതനിലന്റെ ഫലമഭായനി  ലഡങനിപനനി  പകേരുന എന്ന വഭാര്ത്തയുണയ്.
ഞഭാന  ഒനരണ്ടുതവണ  ഇക്കഭാരലങ്ങള  ബഹുമഭാനലപട  മനനിയുലട  ശദയനില
ലപടുത്തനിയനിരുന.  സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളനില,  പ്രകതലകേനിചയ്  ജനറല ആശുപതനിയനില
ലഡങനിപനനി നനിയനനിക്കഭാനുള്ള ശക്തമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ ടതീചര് :  സര്,  വളലര ഗസൗരവമുള്ള വനിഷയമഭാണയ്
ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് പറഞ്ഞതയ്.  ഇത്തവണ ശുചേതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങലളലഭാലാം
കനരലത്ത  ആരലാംഭനിച്ചു.  ലഡങനിപനനി  പടര്ത്തുന്ന  aedes  aegypti  ലകേഭാതുകുകേലള
ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുള്ള  പരനിശമലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇന്നലല  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയുലട
കനതൃതസത്തനില  കേളക്ടര്മഭാലര  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തയ്  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസുണഭായനിരുന.
ഞങ്ങലളലഭാലാം  അതനില  പലങടുത്തു.  എലഭായനിടത്തുലാം  ആകരഭാഗല  പ്രവര്ത്തകേരുലാം
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലമഭാലക്ക  നടത്തനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവര്
വനിശദതീകേരനിച്ചു. മനിക്ക സലങ്ങളനിലുലാം നന്നഭായനി പ്രവര്ത്തനലാം നടന്നനിട്ടുണയ്. ഇതകയലറ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുലാം  ചേനില സലങ്ങളനില ലഡങനിപനനി പ്രതലക്ഷലപടുന
എന്നതയ് പരനികശഭാധനിക്കലപകടണ വനിഷയമഭാണയ്.  അതനില ജനറല കഹഭാസനിറലനിലല
വനിഷയവമുണയ്.  ലഡങനിപനനിക്കയ് പ്രതനികരഭാധ മരുന്നയ് കേണ്ടുപനിടനിചനിടനില. അതുലകേഭാണയ്
പനനി വന്നഭാല വനിശമനിക്കുകേ,  കൂടുതല ആളുകേളക്കയ് പകേരഭാതനിരനിക്കഭാനഭായനി  കരഭാഗനി
കേനിടക്കുന്ന സലത്തയ് ലനറയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ എന്നനിവയഭാണയ് ലചേയഭാന കേഴെനിയുന്നതയ്.
ജനറല  കഹഭാസനിറലനില  അവനിലടയുള്ള  സ്റ്റഭാഫുകേളക്കുളലപലട  ലഡങനിപനനി
പനിടനിലപട്ടു എന്ന വനിഷയമുണയ്. അക്കഭാരലത്തനില ഞങ്ങള ഉടനതലന്ന ഇടലപടനിട്ടുണയ്.
അവനിലട  വരുന്ന  കരഭാഗനികേളുലട  എണത്തനിലുലാം  വര്ദനവണഭായനിട്ടുണയ്  എന്നതയ്
വസ്തുതയഭാണയ്.  തനിരുവനനപുരലാം  കകേഭാര്പകറഷനനിലഭാണയ്  ലഡങനിപനനി  പനിടനിലപട
ഏറവലാം കൂടുതല കരഭാഗനികേളുളളതയ്. 3100-ലധനികേലാം ലഡങനിപനനി കകേസുകേള റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയ്തതനില  2100-ഉലാം  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിലഭാണയ്.  അതനിലത്തലന്ന  കൂടുതല
കരഭാഗനികേളുലാം കകേഭാര്പകറഷന പരനിധനിയനിലലപടവരഭാണയ്.  അതുലകേഭാണയ് കകേഭാര്പകറഷനനില
ലഡങനിപനനി പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാന പ്രകതലകേ മതീറനിലാംഗയ് വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തു. ഇന്നലല ലഡങനി
കഡ-യുലട ഭഭാഗമഭായനി ഞഭാനുലാം ബഹുമഭാനലപട മുന ആകരഭാഗല വകുപ്പുമനനി ശതീ.  വനി.
എസയ്.  ശനിവകുമഭാറുലാം  ഉളലപലടയുള്ളവര്  ലലഡ്ര  കഡ  ആചേരനിച്ചുലകേഭാണയ്  പ്രകതലകേ
കബഭാധവലക്കരണവലാം മറലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്. ആശുപതനിയനില വരുന്ന കരഭാഗനികേളക്കയ്
കേഴെനിയഭാവന്നത ലനറയ് വഭാങ്ങനിലക്കഭാടുത്തു. കരഭാഗനികേളുലട എണലാം വര്ദനിചകപഭാള ലനറയ്
തനികേയഭാലത വന.  അങ്ങലനയഭാണയ്  മറയ്  കരഭാഗനികേലളയുലാം ലഡങനിപനനി  ബഭാധനിചതയ്.
ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് ഇസൗ വനിഷയലാം നനിരവധനി തവണ എകന്നഭാടയ് സൂചേനിപനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.
ഞഭാന  അകപഭാലഴെലഭാലാം  ആശുപതനി  അധനികൃതര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
ഇക്കഭാരലലാം ഗസൗരവത്തനിലലടുത്തയ് അവനിലട പനനി വലഭാപനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന ഇടലപടഭാലാം.

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  സര്,  കേലഭാനസര്  ചേനികേനിത്സയഭാവശലമഭായ
സലാംവനിധഭാനലമഭാരുക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ്  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  ഇവനിലട
പറയുകേയുണഭായനി.  കേലഭാനസര്  ഇനസ്റ്റനിറവ്യൂടയ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മഭാവൂര്
ലതങ്ങനിലക്കടവനില ഒരു ടസ്റ്റയ് സസൗജനലമഭായനി സര്ക്കഭാരനിനയ് വനിട്ടുനലകേനിയ 8 ഏക്കര്
സലവലാം ബഹുനനില ലകേടനിടവലാം സര്ക്കഭാര് ഏലറടുത്തനിടയ് ആറുവര്ഷമഭായനി. ഇതുവലര
അവനിലട കപഭാസ്റ്റയ് കനികയറയ് ലചേയ്യുകേകയഭാ അതനിനഭാവശലമഭായ സലാംവനിധഭാനങ്ങലളഭാരുക്കുകേകയഭാ
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ലചേയ്തനിടനില. ഒരു വലക്തനി സസൗജനലമഭായനി സലവലാം ലകേടനിടവലാം വനിട്ടുനലകേനിയനിടയ് അതയ്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാതനിരനിക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  സര്ക്കഭാര്  ഗസൗരവമഭായനി
ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ? 

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ  ടതീചര് :  സര്,  കകേരളത്തനിലന്റെ  ആകരഭാഗല
കമഖലയനില അനനമഭായ ഇത്തരലാം സഭാധലതകേളുണയ്.  ഇസൗ വനിഷയലാം ബഹുമഭാനലപട
ലമമ്പര്  എലന്റെ  ശദയനിലലപടുത്തനിയതഭാണയ്.  എന്നഭാല  ഒരു  വര്ഷലാംലകേഭാണയ്
ഇക്കഭാരലങ്ങലളലഭാലാം ഒരുമനിചയ് ഏലറടുത്തയ് ആവശലമഭായ കപഭാസ്റ്റയ് കനികയഷന നടത്തുകേ
എന്നതയ്  അസഭാധലമഭാണയ്.  ഒരു  വലക്തനി  6  ഏക്കറനികലലറ  സലലാം  സലാംഭഭാവന
ലചേയ്തുലവന്നതയ്  വളലര  പ്രധഭാനലപട  കേഭാരലമഭാണയ്.  അവനിലട  എനഭാണയ്  ലചേയഭാന
സഭാധനിക്കുകേ എന്നയ് ഞങ്ങള പരനികശഭാധനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. എനഭായഭാലുലാം ആ
സലലാം നഷലപടുത്തഭാലത ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതഭാണയ്.
ഇതനിനനിടയനില  വന്ന  ആര്ദലാം  പദതനിയുമഭായനി  ബനലപട  കപഭാസ്റ്റയ്  കനികയഷലന്റെ
കേഭാരലങ്ങലളഭാലക്ക  എലഭാവര്ക്കുലാം  അറനിയഭാവന്നതഭാണയ്.  എലഭാലാംകൂടനി  ഒരുമനിചയ്
സഭാധനിക്കഭാത്ത  സനിതനിവന.  സസൗജനലമഭായനി  ലഭനിച  സലലാം  നഷലപടുത്തഭാലത
ഉചേനിതമഭായ ഒരു സലാംരലാംഭലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് ശമനിക്കുന്നതഭാണയ്.  

ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദയ് ഹുനസന തങ്ങള : സര്, കകേരളത്തനിലല KUHS (Kerala
University of Health Sciences), MCI (Medical Council of India) അടക്കമുള്ള
കകേന്ദ്രങ്ങള  നടത്തുന്ന  പരതീക്ഷകേള  പഭാസ്സെഭായഭാണയ്  ലമഡനിക്കല  വനിദലഭാര്തനികേള
പുറത്തനിറങ്ങുന്നതുലാം പ്രഭാക്ടതീസയ് നടത്തുന്നതുലാം.  അത്തരലാം പരതീക്ഷ പഭാസ്സെഭായ കുടനികേള
പുതനിയ  ലടസ്റ്റയ്  പഭാസ്സെഭായഭാല  മഭാതകമ  പുറത്തയ്  പ്രഭാക്ടതീസയ്  ലചേയഭാന  പഭാടുള്ളൂലവന്ന
കകേന്ദ്ര ഗവലണ്മെന്റെയ് നനിര്കദ്ദേശലാം കകേരളലാം അലാംഗതീകേരനിച്ചുലവന്നഭാണയ് ഞഭാന മനസ്സെനിലഭാക്കുന്നതയ്.
ആ നനിര്കദ്ദേശലാം കകേരളത്തനിലല ലഎ.എലാം.എ.  അടക്കമുള്ള സലാംഘടനകേളുമഭായനി ചേര്ച
ലചേയ്തതഭാകണഭാ;  അതയ് നലഭായതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?  നമ്മേള നടത്തുന്ന പരതീക്ഷയുലട
ഗുണനനിലവഭാരലാം  നമ്മേളതലന്ന  കമഭാശലമന്നയ്  പറയുന്ന  അവസ  പരനിഹരനിക്കഭാന
ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   നശലജ ടതീചര് : സര്, ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം പറഞ്ഞതയ്
വളലര പ്രധഭാനലപട കേഭാരലമഭാണയ്.  സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെയ് ഇക്കഭാരലലാം അലാംഗതീകേരനിച്ചുലകേഭാണയ്
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിനയ്  മറുപടനി  ലകേഭാടുത്തനിടനില.  എകനിറയ്  പരതീക്ഷ  നടത്തണലമന്നയ്
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെയ്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയഭാണുണഭായതയ്.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെയ്  ഇടയനിലട
ചേനില നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേഭാറുണയ്. അതനിലന്റെ ഫലമഭായഭാണയ് നതീറയ് പരതീക്ഷ നനിലവനില
വന്നതയ്.  ഇത്തരലാം പദതനികേള വരുകമ്പഭാള അതനിലന്റെ ഗുണവലാം കദഭാഷവലമലഭാമുണഭാകുലാം. ഇസൗ
വനിഷയത്തനിലുലാം  സലാംസഭാന  ഗവലണ്മെന്റെനിനയ്  ബുദനിമുട്ടുണയ്.   ഒരുതവണ  പരതീക്ഷ
പഭാസ്സെഭായനി  പുറത്തനിറങ്ങുന്ന  കുടനിക്കയ്  എനടനസയ്  കപഭാലുള്ള  രണഭാമലത്ത  പരതീക്ഷ
പ്രയഭാസമുണഭാക്കുന്നതഭാലണന്നയ്  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന  കബഭാദലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെയ്  പനിനവലനിക്കുകമഭാലയന്നറനിയനില.  ലഎ.എലാം.എ.-യുലാം  കകേന്ദ്ര
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ഗവണ്ലമന്റെനിനയ് പ്രകതലകേ നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ചേനില സലാംഘടനകേള കകേന്ദ്ര
മനനിയുമഭായനി ഇക്കഭാരലലാം സലാംസഭാരനിചനിട്ടുമുണയ്. ഇസൗ വനിഷയത്തനിലുള്ള ബുദനിമുടയ് കകേന്ദ്ര
മനനിയുമഭായനി  സലാംസഭാരനിചകപഭാള  ആകലഭാചേനിക്കഭാലമന്നയ്  പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെയ് നനിലപഭാടയ് തനിരുത്തുകമഭാലയന്നറനിയനില. 

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി  :  സര്,  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം
കകേരളത്തനിലല 3.75 കകേഭാടനികയഭാളലാം ജനങ്ങളുലട ആകരഭാഗലപരമഭായനിട്ടുള്ള പ്രശ്നത്തനില
ശക്തമഭായ  നനിലപഭാടയ്  സസതീകേരനിച്ചു  എന്നഭാണയ്  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  ഇസൗ  സഭലയ
അറനിയനിചതയ്. ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം ഏകേകദശലാം  3000
കപഭാസ്റ്റുകേള കനികയറയ് ലചേയ്തുലവന്നയ് പറഞ.  കേഭാസര്കഗഭാഡയ് മുതല തനിരുവനനപുരലാം
വലര  മുഴുവന  ജനപ്രതനിനനിധനികേലളയുലാം  സഭാമൂഹലരലാംഗത്തുള്ള  പ്രതനിനനിധനികേലളയുലാം
ആകരഭാഗലരലാംഗത്തുള്ള ഉന്നത സര്ക്കഭാര് ഉകദലഭാഗസലരയുലാം കനതൃതസത്തനില എടുത്തുലകേഭാണയ്
ഇത്തരലാം  തതീരുമഭാനങ്ങളുലാം  നനിലഭാപടുകേളുലാം  ശക്തമഭായനി  മുകന്നഭാടയ്  ലകേഭാണ്ടുകപഭായഭാല,
ബഹുമഭാനലപട മനനിക്കയ് വരുന്ന നഭാലുവര്ഷത്തനിനുള്ളനില കകേരളത്തനിലല  ആകരഭാഗലരലാംഗലാം
ശക്തമഭായനി മുകന്നഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന കേഴെനിയുകമഭാ? 

ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    നശലജ ടതീചര്  :  സര്,  ഇകപഭാള നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  ശക്തമഭായ  പനിന്തുണ  നലകുകേയഭാണയ്
ലചേയ്തതയ്. ഇസൗ പ്രവര്ത്തനങ്ങലളലഭാലാം ജനകേതീയമഭായനി മുകന്നഭാടയ് ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനഭാണയ്
ആഗ്രഹനിക്കുന്നതയ്. ഞഭാന കനരലത്ത സഭയനില സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല, ആര്ദലാം മനിഷന
കലഭാഞനിലാംഗനിലന്റെ സമയത്തയ് ജനങ്ങലളയഭാലകേ സലാംഘടനിപനിചയ് ആശുപതനി ലമചലപടുത്തഭാനുള്ള
പരനിശമലാം നടത്തണലാം. ചേനില സലങ്ങളനില ജനപ്രതനിനനിധനികേള വളലര ശദകയഭാലട
ഇടലപടനിട്ടുണയ്.  ഭസൗതനികേ സഭാഹചേരലങ്ങള ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം മറയ് പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം
ധഭാരഭാളലാം  ആളുകേള  സഹഭായനിക്കഭാന  മുകന്നഭാട്ടുവരുനണയ്.  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്
സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല  കകേരളത്തനിലല  മുഴുവന  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം  തഭാലരലമുള്ള
മുഴുവന  ജനങ്ങളുലാം  ഇടലപടയ്  പ്രവര്ത്തനിചഭാല  നമ്മുലട  സസപലാം  പൂവണനിയുകേയുലാം
കകേരളത്തനിലന്റെ  ആകരഭാഗലകമഖല  ജനകേതീയമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കരഭാഗതീ  സസൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ചേനികേനിത്സഭാലചലവയ്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നല  പനിന്തുണ  ലഭലമഭാകുകേയുലാം  ലചേയ്യുലാം.
ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  പറഞ്ഞതുകപഭാലല  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുലാം   ഗവണ്ലമന്റുലാം
അതനിനയ് ശക്തമഭായ കനതൃതസലാം ലകേഭാടുക്കുന്നതഭാണയ്.  

  ലകേഭാലലാം-കകേഭാവളലാം, കകേഭാടപ്പുറലാം-നതീകലശസരലാം ജലപഭാതകേളുലട വനികേസനലാം

 4 (*454) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ് :
ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന : 
ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ജലപഭാതകേലള  വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനില യഭാതയ്ക്കുലാം  ചേരക്കുനതീക്കത്തനിനുമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന എതമഭാതലാം സഭാധലമഭായനിട്ടുലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത കദശതീയ ജലപഭാത  2012-13  വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുലമന്നയ്
പ്രഖലഭാപനിചനിരുലന്നങനിലുലാം  അതയ്  യഭാഥഭാര്തലമഭാകേഭാലത  കപഭായതനിലന്റെ  കേഭാരണങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; പദതനിയുലട നനിലവനിലല സനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇകതഭാടനുബനനിച്ചുള്ള  ലകേഭാലലാം-കകേഭാവളലാം,  കകേഭാടപ്പുറലാം-നതീകലശസരലാം
എന്നതീ  സലാംസഭാന  ജലപഭാതകേളുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ലചേയ്ത  കേഭാരലങ്ങള
എലനലഭാമഭാലണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ) :  സര്,

(എ)  സലാംസഭാന  ഉളനഭാടന  ജലപഭാതയനില  ലകേഭാലലാം  മുതല  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
വലരയുള്ള കദശതീയ ജലപഭാത-3,  ലകേഭാലലാം മുതല കകേഭാവളലാം വലരയുലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
മുതല നതീകലശസരലാം വലരയുമുള്ള സലാംസഭാന ജലപഭാതകേള, ഇവയനികലയ്ക്കുളള ഫതീഡര്
കേനഭാലുകേള  എന്നനിവ  ഉളലപടുന.  ഇനലഭാന്റെയ്  വഭാടര്കവ  അകതഭാറനിറനി  ഓഫയ്  ഇനലയുലട
പരനിധനിയനിലുള്ള  കദശതീയ  ജലപഭാത-3-ലന്റെ  ലകേഭാലലാം  മുതല  കകേഭാടപ്പുറലാം  വലരയുള്ള
(ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്) 168  കേനി.മതീ.  ഭഭാഗലാം യഭാതയ്ക്കുലാം ചേരക്കുനതീക്കത്തനിനുലാം അനുകയഭാജലമഭായ
രതീതനിയനില  വനികേസനിപനിചയ്  സഞഭാരകയഭാഗലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  സലാംസഭാന
ജലപഭാതയുലട  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില  പുനരുദഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  കേനഭാല
നനിര്മ്മേഭാണവലാം  നടനവരുന.  മഭാഹനി  മുതല  വളപടണലാം  വലര  വനിവനിധ  ജലഭാശയങ്ങലള
ബനലപടുത്തനി  മൂന്നയ്  ഭഭാഗങ്ങളനില  കേനഭാല  പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേനികക്കണതഭായുണയ്.
കകേഭാവളലാം  മുതല  നതീകലശസരലാം  വലരയുള്ള  ജലപഭാത  പൂര്ണകതഭാതനില
വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനില  യഭാതയ്ക്കുലാം  ചേരക്കുനതീക്കത്തനിനുമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനികലയയ്
പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  വര്ക്കല  തുരങങ്ങള,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് കകേഭാര്പകറഷന പരനിധനിയനിലല ഇ.  ലകേ.  കേനഭാല തുടങ്ങനിയ ഭഭാഗങ്ങള
വനികേസനിപനികക്കണതഭായനിട്ടുമുണയ്.  ഇതുസലാംബനനിചയ്  സഭാകങതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധരുമഭായനി  ചേര്ച
നടത്തനി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള കപ്രഭാജക്ടയ് റനികപഭാര്ട്ടുകേള തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ജലപഭാതകേളനില  ലകേഭാലലാം  മുതല  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
വലരയുള്ള കദശതീയജലപഭാത-3-ലന്റെ കമലകനഭാടലാം കകേന്ദ്ര ഏജനസനിയഭായ ഇനലഭാന്റെയ്
വഭാടര്കവയ്സയ് അകതഭാറനിറനി ഓഫയ് ഇനലയഭാണയ് നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതയ്.

(സനി)  കകേഭാവളലാം-ലകേഭാലലാം,  കകേഭാടപ്പുറലാം-നതീകലശസരലാം എന്നതീ സലാംസഭാന ജലപഭാതകേളുലട
പുനരുദഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിവനിധ  പദതനികേളനില  ഉളലപടുത്തനി
നടത്തനിവരുന.  കകേഭാടപ്പുറലാം-നതീകലശസരലാം പഭാതയനില കകേഭാടപ്പുറലാം മുതല കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
വലര  160  കേനി.മതീ.  ദൂരലാം  National  Waterways  Act,  2016  പ്രകേഭാരലാം  കദശതീയ
ജലപഭാതയനില  ഉളലപടുത്തനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാന  ജലപഭാതകേളുലട
വനികേസനത്തനിനഭായനി നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ്  :  സര്,  ജലപഭാതകേള വലനിയ സഭാദലതകേളുള്ളതഭാണയ്.
ഇരുചേക വഭാഹനങ്ങള മുതല ചേരക്കുവഭാഹനങ്ങള വലര കദശതീയ പഭാതയനിലകടനി
കപഭാകുന്നതഭാണയ്  കറഭാഡുകേളനില  അപകേടങ്ങള  ഉണഭാകുന്നതനിനയ്  പ്രധഭാന  കേഭാരണലാം.
അവനിലടയഭാണയ് ജലപഭാതയനിലല ഗതഭാഗത സസൗകേരലങ്ങളുലട  ആധുനനികേവത്ക്കരണലാം
ഉണഭാകകേണതയ്.  കവഗതകയറനിയ സലാംവനിധഭാനലാം  വന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണയ്  ജലപഭാതകേള
പഭാര്ശസവത്ക്കരനിക്കലപടതയ്.  കവഗതകയറനിയ  ജലഗതഭാഗതലാം  സഭാദലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
കവഗത്തനില  ചേരക്കുനതീക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന :  സര്,  ജലഗതഭാഗത സസൗകേരലലാം വര്ദനിപനിക്കണ
ലമനതലന്നയഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. അതനിനയ് ജലപഭാത പൂര്ണമഭായനി കമത്തനിലഭാകകേണതുണയ്.
ലചേറനിയ തടസ്സെങ്ങളഭാണയ് ഇക്കഭാരലത്തനില ഇകപഭാഴുള്ളതയ്. ആ തടസ്സെങ്ങള  നതീക്കനി നല
രതീതനിയനില  ജലപഭാത  സുഗമമഭാക്കഭാനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.
എതയുലാംകവഗലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴെനിയുലമന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്. 

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  സര്,  ലകേഭാലലാം മുതല കകേഭാടപ്പുറലാം വലരയഭാണയ് കദശതീയ
ജലപഭാത.  കകേഭാവളലാം മുതല നതീകലശസരലാം വലരയുള്ള വലനിയ സഭാദലതയുലാം നമുക്കുണയ്.
അത്തരലാം  ജലപഭാതയനില  ധഭാരഭാളലാം  സലങ്ങളനില  പുതനിയതഭായനി  പഭാലങ്ങള
നനിര്മ്മേനികക്കണതഭായനി  വന്നനിട്ടുണയ്.   പഭാലങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള  അതനിലന്റെ
തൂണുകേള  പണനിയുന്നതയ് മണനിടഭാണയ്. മണനിടയ് പഭാലലാംപണനി പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള മണയ്
തനിരനിലചടുക്കഭാനഭാകുന്നനില.  ഇതയ്  പല സലത്തുലാം ഉളനഭാടന മത്സലസമ്പത്തനിലനയുലാം
ജലഗതഭാഗതലത്തയുലാം വലനിയ നനിലയനില ബഭാധനിക്കുനണയ്.  ജലഗതഭാഗതലാം കൂടുതല
സസൗകേരലപ്രദമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഹരനിത കകേരളലാം പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി,  നനിലവനില
പണനിതനിട്ടുള്ള  പഭാലങ്ങളുലട  ഭഭാഗത്തയ്  നതീക്കലാം  ലചേയലപടഭാത്ത  മണയ്  നതീക്കുന്നതനിനയ്
ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന :  സര്,  ഇതനിലനഭാരു  കമതീകേരണലാം  ഉണഭായഭാല
സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.  മുനകൂടനി  ആസൂതണലാം  ലചേയണലമകന്നയുള്ളൂ.  നമ്മുലട  നഭാടനില
മണനിലന്റെ  ആവശലലാം  നലതുകപഭാലലയുണയ്.  എന്നഭാല  ഇത്തരലാം  ജലപഭാതകേളുമഭായനി
ബനലപടയ്  എടുക്കുന്ന  മണയ്  അവനിലടതലന്ന  ഒഴുകേനികപഭാകുന  എന്നതഭാണയ്.  ദൂലര
സലകത്തയയ്  മണയ്  മഭാറന്നതനിനുലാം  എവനികടയയ്  മഭാറണലമനള്ളതയ്  മുനകൂടനി  പഭാന
ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  കേഴെനിയണലാം.  അത്തരത്തനിലുള്ള ഒരു കമതീകേരണലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില
ലകേഭാണ്ടുവരഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്. 

ശതീ  .    കജഭാണ്  ലഫര്ണഭാണസയ്  :  സര്,  കദശതീയ  ജലപഭാതയുലാം  സലാംസഭാന
ജലപഭാതയുലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  വനിനനികയഭാഗനിക്കലപടഭാത്തതനിനയ്  പ്രധഭാന  തടസ്സെലാം,
ജലപഭാത എത്തനികചരുന്ന വനിവനിധ സലങ്ങളനില ഗട്ടുകേളനികലയ്ക്കുലാം മറലാം ആവശലത്തനിനയ്
കറഭാഡയ്  ഗതഭാഗതസസൗകേരലകമഭാ,  ലറയനില  കേണകനിവനിറനികയഭാ  ഇലലനള്ളതഭാണയ്.
ഇതുകൂടനി പരനിഹരനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന : സര്, കറഭാഡനിലല തനിരക്കയ് ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാംകൂടനി
ഉകദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണ്ടുളളതഭാണയ്  ജലപഭാത.   ജലപഭാതയനികലയയ്  കറഭാഡനിലന്റെ  ആവശലലാം
എലഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  വരുന്നനില.  ചേനില  പ്രധഭാന കകേന്ദ്രങ്ങളനില മഭാതകമ  അതനിലന്റെ
ആവശലലാം വരുനള്ളൂ. എന്നഭാല നല രതീതനിയനില ജലപഭാത വനികേസനിക്കുകമ്പഭാള രണയ്
നസഡുലാം വലനിയ കതഭാതനില വനികേസനസഭാദലതയുള്ള പ്രകദശമഭായനി മഭാറുലാം. അതനിലൂലട
ഇവനിലട സൂചേനിപനിച  പ്രശ്നവലാം പരനിഹരനിക്കലപടുലമന്നഭാണയ് കേരുതുന്നതയ്.

ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  സര്,  ജലപഭാത  എന്ന  ആശയലാം  വളലര
പ്രധഭാനലപടതഭാണയ്.  ചേരക്കുനതീക്കത്തനിനയ്  മഭാതമല  യഭാതയ്ക്കുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
കേഴെനിയുലമന്നഭാണയ്  പുതനിയ  കേണക്കുകേള  സൂചേനിപനിക്കുന്നതയ്.  കകേഭാടപ്പുറലാം-നതീകലശസരലാം
പഭാത  അമ്പകതഭാ  അറുപകതഭാ  കേനികലഭാമതീറര്  നതീളലാം  കൂടനിയഭാല  മലാംഗലഭാപുരലാം  കപഭാര്ട്ടുമഭായനി
ബനനിപനിക്കഭാന  കേഴെനിയുന്നതഭാണയ്.  മലാംഗലഭാപുരലാം  കപഭാര്ട്ടുമഭായനി  ബനനിപനിചഭാല
സലാംസഭാനത്തനിനയ് വലനിയ കനടലാം ഉണഭാക്കഭാന കേഴെനിയുന്ന ഒരു പ്രധഭാന പഭാതയഭായനി
മഭാറുലാം.   മലാംഗലഭാപുരകത്തയയ്  നതീട്ടുന്നതയ് അനര്  സലാംസഭാന  പ്രശ്നമഭാലണങനില
മകഞശസരലാം കപഭാര്ടനികലയ്ക്കുകൂടനി ബനനിപനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കണലമന്നഭാണയ്
എനനിക്കയ്  അഭലര്തനിക്കഭാനുള്ളതയ്.  മകഞശസരലാം  ഹഭാര്ബറനിലന്റെ  പണനി  ഏകേകദശലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കപഭാകുകേയഭാണയ്.  നതീകലശസരലത്തയുലാം  മകഞശസരലത്തയുലാംകൂടനി
ബനനിപനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നതഭാണയ് എലന്റെ കചേഭാദലലാം.

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന : സര്, നതീകലശസരത്തനിനപ്പുറലാം ഏതുവലര ജലപഭാത
നതീടഭാന  സഭാധനിക്കുലമന്നതയ്  ഗസൗരവമഭായനി  പരനികശഭാധനികക്കണ  കേഭാരലമഭാണയ്.   ചേനില
പ്രധഭാന  തടസ്സെങ്ങള  ആ  രലാംഗത്തയ്  നനിലനനിലക്കുനണയ്.  ഇകപഭാള  അതുമഭായനി
ബനലപടയ്  ഒരു  ഉറപയ്  നലകേഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  സനിതനിയഭാണുള്ളതയ്.  സഭാധലമഭായ
കേഭാരലങ്ങലളഭാലക്ക ലചേയ്യുലമന്നയ് മഭാതകമ അക്കഭാരലത്തനില പറയഭാനുള്ളൂ.  

ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  സര്,  ലകേഭാലലാം-കകേഭാവളലാം  ജലപഭാതയുലട  രണഭാലാംഘട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിചതഭായനി  അങ്ങയ്  സൂചേനിപനിച്ചു.  ഇതനിനയ്  പ്രധഭാന  തടസ്സെലാം
വര്ക്കലയനിലല തുരങങ്ങളഭാണയ്. അതനിലന്റെ ഇകപഭാഴെലത്ത പരമഭാവധനി വതീതനി 1.10 മതീററഭാണയ്.
ഇതയ് വര്ദനിപനിചഭാല മഭാതകമ പ്രവ ര്ത്തനലാം സഭാദലമഭാകുകേയുള്ളൂ.  അതനിനയ് ഇനലഭാന്റെയ്
നഭാവനികഗഷന  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനിനയ്  സഭാധനിക്കുകേയനില.  തുരങലാം  വലുതഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
ചുമതല  മകറലതങനിലുലാം  ഏജനസനിലയ  ഏലപനിക്കുകമഭാ;  അതയ്  സലാംബനനിചയ്
എലനങനിലുലാം പഠനലാം നടക്കുനകണഭാ?     

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന :  സര്,  ജലപഭാത  പൂര്ണകതഭാതനിലഭാകുന്നതനിനുലാം
യഭാഥഭാര്തലമഭാകുന്നതനിനുലാം  ഒരു  പ്രകതലകേ  നതീക്കലാം  കവണലമന്നയ്  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  ഇകപഭാള  അതനിലന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ  ചേര്ചയനിലഭാണയ്.  എസയ്.പനി.വനി.
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കവഗത്തനില പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലാം.
സര്ക്കഭാരുലാം   സനിയഭാലുലാം  കചേര്ന്നയ്  ഒരു  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം
ഉയര്നവന്നനിട്ടുണയ്. ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള പ്രഭാരലാംഭഘട  ചേര്ചയനിലഭാണയ്.   
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ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  സര്,  ജലപഭാതയനില പ്രധഭാനലപട ഒരു ഭഭാഗമഭാണയ്
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  കമഖലയനിലല കേകനഭാലനി  കേനഭാല.  കദശതീയ  ജലപഭാതയുലട  എതഭാമലത്ത
ഘടമഭായഭാണയ് കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനിലയനിലല കേകനഭാലനി കേനഭാല ഭഭാഗലാം വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേ;  അതനിനയ്   പദതനികേളഭാലയങനില  തുടര്നടപടനികേള  എങ്ങലനയഭാണയ്
സസതീകേരനിക്കുന്നലതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന :  സര്,  നനിലവനിലുള്ള  കേനഭാലുകേള  ശരനിയഭായ
രതീതനിയനില  വഭാഹനങ്ങള  കേടനകപഭാകേഭാന  കേഴെനിയുന്ന  നനിലയനികലയയ്  ഉയര്ത്തുകേ
എന്നതഭാണയ്  ആദലഘടത്തനില നലതയ്.  അതനിനയ് ഭൂമനി ഏലറടുകക്കണനിവരുലാം. പുതനിയ
ഭൂമനി ഏലറടുക്കല നടപടനികേളക്കയ് ധഭാരഭാളലാം സമയലമടുക്കുലാം.  ഒന്നഭാലാംഘടലാം  ഗതഭാഗത
കയഭാഗലമഭാക്കുകേ എന്നതഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  രണഭാലാംഘടത്തനില ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനികൂടനി  നടത്തുലാം.  ബഹുമഭാനലനഭായ  അലാംഗലാം  ഉകദ്ദേശനിചതയ്  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കല
ആലണന്നയ് കതഭാനന.  അതയ് രണഭാലാംഘടത്തനില ലചേയ്യുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം നലതയ്.  

ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ലലടസണ് മഭാസ്റ്റര് :  സര്,  ജലപഭാതയുലട  വനികേസനലാം ഏറവലാം
അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭാണയ്.  ജലപഭാതയനികലയയ്  ചേരക്കുകേള എത്തനിക്കഭാനുലാം എത്തനിയ
സലത്തുനനിന്നയ്  അവ  കകേന്ദ്രത്തനികലയയ്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനുലാം  വലനിയ  ബുദനിമുട്ടുകേള
ഉലണന്നഭാണയ്  വലഭാപഭാരനികേള  പറയുന്നതയ്.  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന  എലനങനിലുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന :  സര്,  ജലപഭാത  യഭാഥഭാര്തലമഭാകുകേയുലാം
അതനിലൂലടയുള്ള  ഗതഭാഗതലാം  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാകുകേയുലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  ഇസൗ
പ്രശ്നങ്ങലളലഭാലാം പരനിഹരനിക്കലപടുലാം.  ചേനില കകേന്ദ്രങ്ങള അതനിനുണഭാകുലാം.  അവനിലടവചയ്
കേയറനിറക്കയ് നടപടനികേള സുഗമമഭായനി നടക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം. 

വൃദജനങ്ങലള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി പദതനികേള

5 (*455) ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില കുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് വകയഭാജനങ്ങളക്കയ് കനലരയുളള ശഭാരതീരനികേ  അകമങ്ങളുലാം
ലലലലാംഗനികേ അതനികമങ്ങളുലാം ഏറനിവരുന്ന സഭാഹചേരലലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വൃദജനങ്ങലള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്
നനിലവനിലുളളലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഉളലപലടയുളള  ആശുപതനികേള

വകയഭാജന സസൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്വകേ വൃദസദനങ്ങളനില തഭാമസനിക്കുന്നവരുലട കക്ഷമലപനഷനുകേള

ലലകേപറന്നതനില നനിലനനിലക്കുന്ന അവലക്തത പരനിഹരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി  (  ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ

ടതീചര്  ): സര്, 

(എ)  ഉണയ്.  വതീടുകേളനി ല ഒറയയ്  തഭാമസനിക്കുന്നതുലാം ബന്ധുക്കളുലടകയഭാ  അയല

വഭാസനികേളുലടകയഭാ സഭാമതീപലമനിലഭാലത കേഴെനിയുന്നതുമഭായ വൃദ സതീകേളഭാണയ് കൂടുതലഭായനി

പതീഡനിപനിക്കലപടുന്നതയ്.  മദലലാം,  മയക്കുമരുന്നയ്  എന്നനിവയയ്  അടനിമലപടവരഭാണയ്

പ്രധഭാനമഭായുലാം ഇത്തരലാം കുറകൃതലങ്ങളനില ഏര്ലപടുന്നതയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത മുതനിര്ന്ന പസൗരന്മേഭാരുലട കക്ഷമവലാം സുരക്ഷയുലാം മുനനനിര്ത്തനി

നനിരഭാലലാംബരുലാം നനിരഭാശയരുമഭായ വകയഭാജനങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം സുരക്ഷയ്ക്കുലാം

കക്ഷമത്തനിനുമഭായനി  16  ഗവണ്ലമന്റെയ്  വൃദസദനങ്ങളുലാം  ഓര്ഫകനജയ്  കേണ്കടഭാള

കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിലന്റെ  ഗ്രഭാന്റെയ്  സസതീകേരനിചയ്

300-ഓളലാം സന്നദ സലാംഘടനകേള നടത്തുന്ന വൃദസദനങ്ങളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

ഗവണ്ലമന്റെയ്  വൃദസദനങ്ങളനില  തഭാമസലാം,  ഭക്ഷണലാം,  മരുന്നയ്,  വസലാം  എന്നനിവ

സസൗജനലമഭായനി  നലകേനിവരുന.  ഒരു  അകനവഭാസനിക്കുകവണനി  പ്രതനിമഭാസലാം  2,000

രൂപ  ഭക്ഷണത്തനിനുലാം  1,000  രൂപ  മരുന്നനിനുലാം  200  രൂപ  കകേഭാലസ്മെറനികനിനുലാം

പ്രതനിവര്ഷലാം  2,000  രൂപ വസത്തനിനുലാം  1,500  രൂപ റനികനികയഷന/ടൂര് എന്നനിവയ്ക്കുലാം

ലഹയര് കേടനിലാംഗനിനയ് 600 രൂപയുലാം കേണനിജനസതീസനിനയ് 10,000 രൂപയുലാം നലനിവരുന.

കൂടഭാലത മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലലയുലാം കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലയുലാം വകയഭാജനങ്ങളക്കഭായനി

വകയഭാമനിതലാം  പദതനിയനിലൂലട  സസൗജനല  ലലവദലസഹഭായവലാം  മരുനലാം  അവരുലട

സസൗകേരലഭാര്തലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലമഭാലലബല   കനിനനിക്കുകേള

പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

പല്ലുകേള  പൂര്ണമഭായനി  നഷലപടവകരഭാ  കകേടുപഭാടുകേള  വന്ന  പല്ലുകേള  മഭാറനി

വയ്കക്കണ  അവസയനിലുളളവകരഭാ  ആയ  ബനി.പനി.എല.  വനിഭഭാഗത്തനിലുളള

വകയഭാജനങ്ങളക്കയ്  കൃ തനിമ  പല്ലുകേള  വയ്ക്കുന്നതനിനയ്  'മനഹഭാസലാം'  എന്ന  പദതനി

ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുണയ്.
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ഗവണ്ലമന്റെയ്  വൃദസദനങ്ങളനിലല  തഭാമസക്കഭാര്ക്കയ്  ഭഭാരതതീയ  ചേനികേനിത്സഭാ
വകുപനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട  'വകയഭാ  അമൃതലാം'  എന്ന  പദതനിയുലാം
നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന. 

60  വയസ്സെയ്  കേഴെനിഞ്ഞവര്ക്കയ്  വരുമഭാനപരനിധനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില
വഭാര്ദകേലകേഭാല ലപനഷന നലകേനിവരുന. 60  വയസ്സെയ്  കേഴെനിഞ്ഞവര്ക്കയ്  1,000/-
രൂപയുലാം 75 വയസ്സെയ് കേഴെനിഞ്ഞവര്ക്കയ് 1,500/- രൂപയുമഭാണയ് നനിലവനില ലപനഷനഭായനി
നലകേനിവരുന്നതയ്. 2017-ലല ബജറനില വഭാര്ദകേലകേഭാല ലപനഷന 1,100 രൂപയഭാക്കനി
വര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്. തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിലല രണയ് വൃദസദനങ്ങളനിലല തഭാമസക്കഭാര്ക്കയ്
മവ്യൂസനികേയ് ലതറഭാപനി നലകേനിവരുന. വകയഭാജനങ്ങളക്കുളള സലാംകയഭാജനിത സലാംരക്ഷണ
പദതനിയനിലൂലട  വകയഭാജനങ്ങളുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സന്നദ
സലാംഘടനകേളക്കയ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഗ്രഭാന്റെയ്  ലഭനിക്കുനണയ്. വകയഭാജനങ്ങളുലട
കക്ഷമത്തനിനുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബജറനില
'സഭായലാംപ്രഭ' എന്ന പദതനിക്കയ്  5 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുലടയുലാം  മുതനിര്ന്ന പസൗരന്മേഭാരുലടയുലാം  കക്ഷമവലാം സലാംരക്ഷണവലാം
സലാംബനനിചയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  കകേന്ദ്ര  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  അതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  ചേടങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  നനിയമത്തനില
അനുശഭാസനിക്കുലാംവനിധലാം  റവനവ്യൂ  ഡനിവനിഷണല  ഓഫതീസര്മഭാലര  പ്രനിലലസഡനിലാംഗയ്
ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിച്ചുലകേഭാണയ്  ലമയനിന്റെനനസയ്  ലലടബവ്യൂണലുകേളുലാം  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാലര  പ്രനിലലസഡനിലാംഗയ്  ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിച്ചുലകേഭാണയ്  അപകലറയ്
ലലടബവ്യൂണലുകേളുലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ജനിലഭാ  സഭാമൂഹലനതീതനി  ഓഫതീസര്മഭാലര
ലമയനിന്റെനനസയ് ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി നനിയമനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്. 

എലഭാ  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളനിലുലാം  അതതയ്  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളുലട
അതനിര്ത്തനിയനില  ഒറയയ്  തഭാമസനിക്കുന്ന  പ്രഭായമഭായവരുലട  കപരുവനിവരങ്ങള
അടങ്ങനിയ  പ്രകതലകേ  രജനിസ്റ്ററുകേള  2010  മുതല  സൂക്ഷനിക്കുനണയ്.  ഇതുകൂടഭാലത
ജനലലമതനി  ബതീറകേള  നടത്തുന്ന  ഉകദലഭാഗസര്  മുഖഭാനരലാം  കസ്റ്റഷന  അതനിര്ത്തനിയനില 
തനനിചയ്  തഭാമസനിക്കുന്ന  സതീകേളുലടയുലാം  പ്രഭായമഭായവരുലടയുലാം  കക്ഷമലാം  അകനസഷനിക്കുകേയുലാം
അവര്ക്കയ് പ്രകതലകേ ശദ നലകുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലയുലാം  ഒരു  പ്രധഭാന
ആശുപതനിയനില വകയഭാജന സസൗഹൃദ വഭാര് ഡുകേള പണനിയുന്നതനിനുലാം എലഭാ തഭാലൂക്കയ്
ആശുപതനികേളനിലുലാം വകയഭാജന സസൗഹൃദ ശസൗചേഭാലയങ്ങള പണനിയുന്നതനിനുലാം നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പരനിചേരണത്തനിനഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം
മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കരഭാഗനനിര്ണയലാം,  മരുനവനിതരണലാം,
കേസൗണ്സനിലനിലാംഗയ്, പകേലവതീടയ് എന്നതീ കസവനങ്ങള ഈ പദതനിയനില ഉളലപടനിട്ടുണയ്.
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വകയഭാജനങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗല-സഭാമ്പത്തനികേ-സഭാമൂഹനികേ  സുരക്ഷനിതതസലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  ആരലാംഭനിച  പദതനിയഭാണയ്  വകയഭാസസൗഹൃദ
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്  പദതനി.  ടനി  പദതനി  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില  മഭാണനിക്കല,
പൂവചല,  ലവമ്പഭായലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  മുണ്ടൂര്,
പുതുകശരനി,  ലപരുവമ്പയ്,  കേരനിമ്പ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  ലസന്റെര്  കഫഭാര്
ലജറകന്റെഭാളജനിക്കല സ്റ്റഡതീസയ് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ജനിലകേളനിലലയുലാം ഒരു പ്രധഭാന ആശുപതനിയനില
വകയഭാജന സസൗഹൃദ വഭാര്ഡുകേള പണനിയുന്നതനിനുലാം എലഭാ തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളനിലുലാം
വകയഭാജന സസൗഹൃദ ശസൗചേഭാലയങ്ങള പണനിയുന്നതനിനുലാം നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
ജനിലഭാ  ജനറല  ആശുപതനികേള  മുതല  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള  വലര
വകയഭാജന  സസൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ലജറനിയഭാടനികേയ്  കനിനനിക്കുകേളുലാം  കേലഭാമ്പുകേളുലാം
നടത്തനിവരുന.  കൃതനിമ ശവണ സഹഭായനി,  കൃതനിമ ദനങ്ങള എന്നനിവ വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനുളള  നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പക്ഷഭാഘഭാതമുളളവരുലട
പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി  കസ്ട്രെഭാക്കയ്  റതീഹഭാബനിലനികറഷന  ലസന്റെറുകേള  എലഭാ  ജനിലഭാ
ആശുപതനികേളനിലുലാം  സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  നഭാഷണല
കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  കഫഭാര്  ലഹലത്തയ്  ലകേയര് ഓഫയ്  ദനി  എലഡര്ലനി  (NPHCE)  പ്രകേഭാരലാം
ഇടുക്കനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  ആലപ്പുഴെ,  പത്തനലാംതനിട,  തൃശ്ശൂര് ജനിലകേളനില ലജറനിയഭാടനികേയ്
ലകേയര്  വഭാര്ഡയ്,  ലജറനിയഭാടനികേയ്  ഒ.പനി.,  ഫനിസനികയഭാലതറഭാപനി  യൂണനിറയ്  എന്നനിവ
സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനഭായനി  കഡഭാക്ടര്മഭാര്,  സ്റ്റഭാഫയ്  നഴ്സുമഭാര്,  ഫനിസനികയഭാ
ലതറഭാപനിസ്റ്റുകേള,  ലകേയര്  കകേഭാ-ഓഡനികനറര്മഭാര്  എന്നനിവലര  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില
നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ പദതനി മറ ജനിലകേളനികലയ്ക്കുലാം വലഭാപനിപനിക്കഭാനുളള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്വകേ  വൃദസദനങ്ങളനില  തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കയ്  നനിലവനില
കക്ഷമലപനഷന ലഭനിക്കുനണയ്.

ശതീമതനി ഇ  .    എസയ്  .    ബനിജനികമഭാള :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട മനനി നനിയമസഭഭാ
സമനിതനിയുലട   ലചേയര്കപഴണഭായനിരുന്ന   കേഭാലഘടത്തനിലഭാണയ്  സതീകേള,  കുടനികേള,
വൃദര്,  വനികേലഭാലാംഗര്  എന്നതീ  വനിഭഭാഗത്തനിലലപടുന്നവരുലട  പ്രശ്നങ്ങളുമഭായനി
ബനലപടയ്  പകത്തഭാളലാം  ജനിലകേളനില  ലതളനിലവടുപയ്  നടത്തുകേയുലാം  അതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില   വൃദരുലട  കക്ഷമവമഭായനി  ബനലപട  ശനിപഭാര്ശകേള
സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതയ്.   അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  കുകറകയലറ
കേഭാരലങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിക്കഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  ബഭാക്കനിയുള്ളവ  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്
ബഹുമഭാനലപട  മനനി  ഒരു  കയഭാഗലാം  വനിളനിക്കുന്നതനിലനക്കുറനിച്ചുലാം  പഞഭായത്തയ്,
കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷന,  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപയ്  എന്നനിവരുലട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
ഡഭാറഭാബഭാങയ്  തയഭാറഭാക്കനി  പകേല  വതീടുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതടക്കമുള്ള
കേഭാരലങ്ങലള സലാംബനനിച്ചുലാം ഗവണ്ലമന്റെയ് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?    
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ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ  ടതീചര് :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  ഒരു
പ്രധഭാന  കേഭാരലമഭാണയ്  പറഞ്ഞതയ്.  കനരകത്തയുള്ള  അനുഭവങ്ങലളലഭാലാം  മനസ്സെനില
വച്ചുലകേഭാണ്ടുതലന്നയഭാണയ് ഇത്തവണ പ്രഭായമഭായ സകഹഭാദരങ്ങളുലട കക്ഷമത്തനിനഭായനി
'സഭായലാംപ്രഭ'  എന്ന   പ്രകതലകേ  പദതനിക്കയ്  രൂപലാം  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്.   അതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി നനിലവനിലുള്ള വൃദസദനങ്ങലള ലമചലപടുത്തുകേയുലാം അകതഭാലടഭാപലാം പുതനിയ
70 പകേലവതീടുകേളകൂടനി ആരലാംഭനിക്കഭാന ഗവണ്ലമന്റെയ് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.
അതനിനഭാവശലമഭായ തുകേ നതീക്കനിവചനിട്ടുണയ്.  'സഭായലാംപ്രഭ'-യയ് പ്രഭാഥമനികേമഭായനി 5 കകേഭാടനി
രൂപയഭാണയ്  നതീക്കനിവചതയ്.  ലമചലപട  കപ്രഭാജക്ടയ്  തയഭാറഭാക്കനി  വരനികേയഭാണയ്.   അകപഭാള
കൂടുതല തുകേ അനുവദനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം. ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് പറഞ്ഞതുകപഭാലല
സദനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുകേ  മഭാതമല  വനിവനിധങ്ങളഭായ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്  'സഭായലാംപ്രഭ'-യുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.   ഭക്ഷണലാം,
ആകരഭാഗലപരനിപഭാലനത്തനിനഭാവശലമഭായ  കേഭാരലങ്ങള,  വലഭായഭാമലാം,  തലമുറകേളുമഭായനി
കൂടനികചരഭാനുള്ള സസൗകേരലലാം,  ആകമണങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കല  എന്നനിവയഭാണയ്  പ്രധഭാന
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള.  ആകമണങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനി  മുനകേലയടുത്തയ്  ഒരു  സമനിതനിലയ  നനിശയനിചനിട്ടുണയ്.  സമനിതനിയുലട
റനികപഭാര്ട്ടുകൂടനി കേനിടനിയഭാല  കൂടുതല കേഭാരലങ്ങള ആ കമഖലയനില ലചേയഭാന സഭാധനിക്കുലാം.
സതീകേള ഒറലപടയ് തഭാമസനിക്കുന്ന സലങ്ങളനില ജനലലമതനി കപഭാലതീസയ് സനര്ശനിചയ്
അവരുലട  വനിവരങ്ങള  അകനസഷനിക്കുനണയ്.  കപഭാലതീസനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  നല
നതീക്കമഭാണുള്ളതയ്.  

ശതീമതനി ഇ  .    എസയ്  .    ബനിജനികമഭാള :  സര്, നനിയമസഭഭാ കേമ്മേനിറനി  ശനിപഭാര്ശയുലട
ഭഭാഗമഭായനി  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതഭാണയ്  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവയ്  ഉളലപലടയുള്ള കേഭാരലങ്ങളനില
ഇടലപടുലാം  എനള്ളതയ്.  അന്നലത്ത നനിയമസഭഭാ  കേമ്മേനിറനിയുലട ശനിപഭാര്ശയുലട ഭഭാഗമഭായനി
വൃദസദനങ്ങളനില അരനി  ലകേഭാടുക്കുന്ന നടപടനി  ഭക്ഷല-സനിവനില സലലപസയ്  വകുപയ്
സസതീകേരനിചനിരുന.   എന്നഭാല  ഇകപഭാള  അവര്ക്കയ്  അതയ്  ലഭനിക്കുന്നനില.  ഭക്ഷല
വകുപ്പുമനനിയഭാണയ് അക്കഭാരലത്തനില മറുപടനി പറകയണതയ്.  വൃദസദനങ്ങളനില അരനി
ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനള്ളതഭാണയ് കചേഭാദലലാം. 

ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ ടതീചര്  :  സര്,  കറഷന സലാംവനിധഭാനലാം മഭാറനിയകപഭാള
ലചേറനിയ  പ്രയഭാസമുണഭായനിരുന  എന്നയ്  ഇന്നലല  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി
പറയുകേയുണഭായനി.  ഭക്ഷല  വകുപ്പുമനനി  നടത്തനിയ  ഫലപ്രദമഭായ  ഇടലപടലനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ഇകപഭാള അരനി കസ്റ്റഭാക്കുണയ്.  അതയ് ഇത്തരത്തനിലുള്ള സദനങ്ങളനികലയയ്
നലകേഭാന  ആകലഭാചേനിക്കുലമന്നയ്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി  പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  ഭക്ഷല
വകുപ്പുമനനി അതുസലാംബനനിചയ് മറുപടനി പറയുലാം.  
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ഭക്ഷലവലാം സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന  ) : സര്,
1700-ലപരലാം  ലവലലഫയര്  സഭാപനങ്ങള  സലാംസഭാനത്തയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.
മുമ്പയ്  അവര്ലക്കലഭാവര്ക്കുലാം അരനി ലകേഭാടുത്തനിരുന്നതഭാണയ്.   എന്നഭാല ഭക്ഷല ഭദതഭാ
നനിയമലാം നടപഭാക്കനിയകപഭാള  അരനി വനിഹനിതലാം  കുറഞ്ഞതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില
അതയ്  നനിര്ത്തനിവചനിരുന.  ഇകപഭാള  അരനി  കുറചയ്  മനിചമുണയ്,  അതയ്  അത്തരലാം
സഭാപനങ്ങളക്കയ്  ലകേഭാടുക്കഭാന തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുണയ്.   

ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന:  സര്,  അങ്ങയ്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  പ്രഖലഭാപനിതമഭായ
കേഭാരലങ്ങള വനിശദതീകേരനിചയ് പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  കകേരളത്തനിലല പല ജനിലകേളുലാം ലനഗറതീവയ്
വളര്ചയനികലയയ് വന്നനിട്ടുണയ്.  ഏലതലഭാലാം പ്രകദശങ്ങളനിലഭാണയ് ഒറലപടയ് പ്രഭായമഭായവര്
തഭാമസനികക്കണനിവരുന്നതയ്,  ഏലതലഭാലാം  പ്രകദശത്തഭാണയ്  മറ  സസൗകേരലങ്ങള
കൂടുതലഭായനിട്ടുള്ളതയ്  തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങള സലാംബനനിചയ്  ഗവണ്ലമന്റെയ്  എലനങനിലുലാം
പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  അത്തരലാം പ്രകദശങ്ങലള  ശദനിചയ് പ്രകതലകേ പദതനികേള
ആവനിഷ്ക്കരനിക്കഭാന ഗവണ്ലമന്റെയ് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ ടതീചര്: സര്, സഭാമൂഹല വളര്ചയുലടയുലാം  പുതനിയ
സഭാമൂഹല  വലവസനിതനിയുകടയുലാം  ഭഭാഗമഭായുള്ള  മഭാറങ്ങളഭാണയ്  എലഭായനിടത്തുലാം
കേഭാണുന്നതയ്.  കൂട്ടുകുടുലാംബങ്ങള  ഇലഭാതഭായനി  അണുകുടുലാംബങ്ങള  വന.  അതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  വതീടനില  ആളുകേള ഇലഭാത്ത  അവസയുണയ്.  പ്രഭായമഭായവര്  വതീടുകേളനില
ഒറലപടയ്  ജതീവനിക്കുകേയഭാണയ്.  സഭാമ്പത്തനികേകശഷനിയുള്ളവലരകന്നഭാ ഇലഭാത്തവലരകന്നഭാ
വലതലഭാസമനിലഭാലത  പ്രഭായമഭായവര്  കുടുലാംബങ്ങളനില ഒറലപടുകേയഭാണയ്.   ചേനിലകപഭാള
സതീകേളുലാം  പുരുഷന്മേഭാരുലാം  കവര്പനിരനിഞ്ഞയ്  നനിലക്കുന്ന  അവസയുലാം  ഉണഭാകുന,
മക്കകളഭാലടഭാപലാം  തഭാമസനികക്കണനിവരുന.  ആലരങനിലുലാം  ഒരഭാള  കുടുലാംബത്തനില
ഒറലപടുന.   ഇതയ്  വളലര  വലഭാപകേമഭായനിട്ടുണയ്.  ഒറലപടയ്  ജതീവനിക്കുന്നവരുലട
കേണക്കുകേള  സഭാമൂഹലകക്ഷമ  വകുപനിലന്റെ  കേയനിലുണയ്.  കകേരളത്തനിലന്റെ  പ്രതതീക്ഷനിത
ആയുസ്സെയ് വര്ദനിചതുലകേഭാണയ് പ്രഭായമഭായ തലമുറ ജനസലാംഖലയുലട 13 ശതമഭാനത്തനില
കൂടുതലഭാണയ്.  അവരുലട  കേഭാരലലാം  പ്രകതലകേലാം  ശദനിക്കണലാം.  അതുലകേഭാണഭാണയ്
സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപയ്  'വളരുന്ന  കകേരളലാം-വളര്ത്തനിയവര്ക്കയ്  ആദരലാം'  എലന്നഭാരു
കേലഭാലമ്പയനിന  ആരലാംഭനിചതയ്.  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല
ഇലതലഭാലാം  കേണ്ടുപനിടനിചയ്  അത്തരലാം  പ്രകദശത്തഭാണയ്  പകേലവതീടുകേള  തുടങ്ങുന്നതയ്.
അവര്ക്കയ്  കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം  കൃതലമഭായനി  ലകേഭാടുക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേളനികലയയ്
നതീങ്ങുകേയഭാണയ്.  ആധുനനികേമഭായ   ചേനില  സസൗകേരലങ്ങള   ഇത്തരലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില
ഉളലപടുത്തഭാനുലാം  ആകലഭാചേനിക്കുനണയ്.  

102/2020.
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ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന: സര്, കവണത പരനിഗണന ലഭനിക്കഭാലത കപഭാകുന്ന ഒരു

വനിഭഭാഗമഭായനി  വൃദജനങ്ങള  മഭാറനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അതുലകേഭാണ്ടുതലന്ന

അവര്ക്കുകവണ അഭയകകേന്ദ്രങ്ങളുലട  ആവശലകേതയുലാം  വര്ദനിക്കുന.  കകേരളത്തനില

നനിലവനിലുള്ള  വൃദസദനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തൃപ്തനികേരമഭായനിടഭാകണഭാ

നടക്കുന്നതയ്;  അവരുലട ഭക്ഷണലാം,  ആകരഭാഗല സലാംരക്ഷണലാം തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങള

കവണത ശദനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ ടതീചര് : സര്, ഇതുസലാംബനനിചയ് ഞഭാന പറഞ

കേഴെനിഞ.  കകേരളത്തനിലല  വൃദസദനങ്ങലള  ഭസൗതനികേമഭായനി  ലമചലപടുത്തുന്നകതഭാലടഭാപലാം

അതനിലന്റെ ഭരണകമങ്ങളുലാം ലമചലപടുകത്തണതുണയ്.  വൃദസദനങ്ങളുലട ചുമതലയുള്ള

സൂപ്രണണ്ടുമഭാലര  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തയ്  അവനിലട  കവണ  പരനിഗണന  ലകേഭാടുക്കണലമനലാം

എലനങനിലുലാം  വതീഴ്ചവന്നഭാല  കേര്ശന  നടപടനി  ഉണഭാകുലമനലാം  പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.

ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയുലട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിച  കേമ്മേനിറനി

ഇതുസലാംബനനിചയ് പരനികശഭാധനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അതനിലന്റെ റനികപഭാര്ടയ് വളലര

ലപലടനതലന്ന ലഭലമഭാകുലാം.  അതുകൂടനി ലഭലമഭാകുകമ്പഭാള വതീഴ്ച എനഭാലണന്നയ് നമുക്കയ്

വലക്തമഭായനി  മനസ്സെനിലഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  ആഹഭാരത്തനിലന്റെയുലാം  ചേനികേനിത്സയുകടയുലമലഭാലാം

കേഭാരലലാം  ലമചലപടുത്തഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   ആദലലാം  ഒരു ജനിലയനില  ഒരു

വൃദസദനലാം  ഏറവലാം  ആധുനനികേവലാം  സസൗകേരലമുള്ളതുമഭാക്കനി  മഭാറഭാന  ആവശലമഭായ

നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിക്കുന്നതയ്.   അതനിനുള്ള  പണലാം  നതീക്കനിവചനിട്ടുണയ്,

പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.    

ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില കുമഭാര് :  സര്, തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില

വഭാര്ഡുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  വകയഭാജന  കബ്ബുകേള  നനിര്ബനമഭായനി  രൂപതീകേരനിചയ്

അവനിലട ഭക്ഷണലാം, ലപനഷന, ചേനികേനിത്സ തുടങ്ങനി മറയ് അനുബന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

സലാംഘടനിപനിക്കുകേ എന്നതയ് പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി ഉളലപടുത്തഭാകമഭാ? 

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ  ടതീചര് :  സര്,  ഇതയ്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ

വകുപ്പുമനനിയുമഭായനി ചേര്ച ലചേകയണതഭാണയ്. ചേനില പഞഭായത്തുകേള ഇകപഭാളത്തലന്ന

ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള നടത്തുനണയ്.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലട

സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപ്പുകൂടനി ഇടലപടയ് നടത്തഭാനുള്ള  ആകലഭാചേന നടക്കുനണയ്.  

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്…. ഓര്ഡര്…. കചേഭാകദലഭാത്തരകവള അവസഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ.)
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 (2) കരഖഭാമൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷതചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

മണലത്തതീരകശഭാഷണലാം സലാംബനനിചയ് പഠനലാം

6 (*T 456) ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുല   : 
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നയ് : 
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് : 
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  തതീരക്കടലനിലല തനിരയനിളക്കലമന്ന പ്രതനിഭഭാസലത്ത പ്രതനികരഭാധനിചനിരുന്ന
മണലത്തനിടകേളുലട  കശഭാഷണലാംമൂലലാം  തതീരകദശവഭാസനികേൾ  അനുഭവനിക്കുന്ന
ദുരനിതങ്ങലളക്കുറനിചയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  മണലത്തതീരകശഭാഷണത്തനിനുലാം  തനിരയനിളക്ക  സഭാദലത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
പുലനിമുട്ടുകേളക്കുള്ള പങനിലനക്കുറനിചയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഇലലങനില,  ഇക്കഭാരലത്തനില അടനിയനര പഠനലാം നടത്തുകേയുലാം ആവശലലമങനില,
പുലനിമുടനിനയ് ബദല സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകമഭാ? 

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ): 

(എ) ഉണയ്.  

(ബനി  &  സനി)  ഇല.  എന്നഭാല കകേരളത്തനിലന്റെ  കേടലത്തതീര സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
ഫലപ്രദമഭായ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി 13-10-2016-ല സര്ക്കഭാര് ഒരു
ശനിലപശഭാല സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം അതനില Geo Textile Tube, Beach formation
etc.,  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില  രൂപകേലപന  ലചേയ്ത  കേടല  ഭനിത്തനികേളുലടയുലാം
പുലനിമുട്ടുകേളുലടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം,  തതീരപ്രകദശത്തയ് കേണലവനങ്ങള വച്ചുപനിടനിപനിക്കുകേ
മുതലഭായ പദതനികേലളക്കുറനിചയ് ചേര്ച ലചേയ്യുകേയുലാം ഓകരഭാന്നനിലന്റെയുലാം ഗുണകദഭാഷങ്ങള
വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  ഓകരഭാ തതീരത്തനിനുലാം അനുകയഭാജലമഭായ പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലൂലട  തതീരക്കടലനിലല  തനിരയനിളക്കലമന്ന  പ്രതനിഭഭാസലത്ത
പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്ന മണലത്തനിടകേളുലട കശഭാഷണലാം ഒരു പരനിധനിവലര കുറയഭാന കേഴെനിയുലാം.
ഓകരഭാ തതീരത്തനിനുലാം തനിരയനിളക്കത്തനിലന്റെയുലാം മണലത്തനിടകേളുലട കശഭാഷണത്തനിലന്റെയുലാം അളവയ്
വലതലസമഭാണയ്.   ആയതനിനഭാല  ഇതയ്  സലാംബനനിച  വനിശദമഭായ  ഒരു  ശഭാസതീയ
പഠനലാം നടകത്തണതുണയ്.   പുലനിമുടനിനയ്  ബദല സലാംവനിധഭാനലാം സഭാധലമഭാകണഭാലയന്ന
കേഭാരലലാം ജലകസചേന വകുപയ് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

*T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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പഭാചേകേവഭാതകേത്തനിലന്റെ അളവനിലുലാം വനിലയനിലുലാം തടനിപയ് 

7 (*457) ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് പഭാചേകേവഭാതകേത്തനിലന്റെ അളവനില  (തൂക്കത്തനില)  തടനിപയ്

നടക്കുന്നതഭായനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇത്തരലാം  തടനിപയ്  നടത്തുന്ന  ഓയനില  കേമ്പനനികേളലക്കതനിലര
ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പഭാചേകേവഭാതകേ  സനിലനിണറുകേളക്കയ്  എലാം.ആര്.പനി.-കയക്കഭാള  അധനികേവനില
ഈടഭാക്കുന്നതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില ഇതനിലനതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ഡനി) വനിതരണ ഏജനസനിയുലട സലാംഭരണശഭാലയനിലനനിന്നയ് എത കേനികലഭാമതീറര്
വലര ചുറളവനില ഉള്ള വതീടുകേളക്കഭാണയ്  എലാം.  ആര്.  പനി.  നനിരക്കനില  പഭാചേകേവഭാതകേ
സനിലനിണര്  നലകുന്നലതന്നയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇക്കഭാരലലാം  കേണക്കഭാക്കഭാലത വനിതരണ
ഏജനസനികേള  ജനങ്ങലള  ചൂഷണലാം  ലചേയ്യുന്നതയ്  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
ഇതനിലനതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന  ) :  

(എ)  ഉണയ്.  കബഭാടയ് ലനിലാംഗയ്  പഭാന്റെനിലനനിന്നയ്  ലഭലമഭാകുന്ന  പഭാചേകേവഭാതകേ
സനിലനിണറുകേള വനിതരണ ഏജനസനികേള പരനികശഭാധന നടത്തനി കൃതലമഭായ അളവയ്
ഉറപ്പുവരുത്തനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാതമഭാണയ്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നതയ്.   എങനിലുലാം  അളവനില  വലതലഭാസമുണഭാകുന്ന  ചേനില  കകേസ്സുകേള
ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.  എറണഭാകുളത്തയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഇനലന ഓയനില കകേഭാര്പകറഷന
ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ഇനലഡയ്ന  (എല.പനി.ജനി.)  കബഭാടയ് ലനിലാംഗയ്  പഭാന്റെനില  ലതീഗല
ലമകടഭാളജനി  വകുപയ്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ടനി  ഓയനില  കേമ്പനനിലക്കതനിലര
കകേലസ്സെടുക്കുകേയുലാം 7.5 ലക്ഷലാം രൂപ (ഏഴെയ് ലക്ഷത്തനി അമ്പതനിനഭായനിരലാം രൂപ മഭാതലാം)
രഭാജനി  ഫതീസയ്  ചുമത്തനിയനിട്ടുമുണയ്.  കൂടഭാലത  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  അഞയ്
കകേസ്സുകേള  കേലണത്തുകേയുലാം  89,000/-  (എണ്പത്തനിലയഭാനപതനിനഭായനിരലാം  രൂപ
മഭാതലാം)  രൂപ രഭാജനി ഫതീസയ് ഈടഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.
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(സനി)  ഇല.  എങനിലുലാം പഭാചേകേവഭാതകേത്തനിനയ് ചേനിലറ വനിലപന വനിലകയക്കഭാള
കൂടുതലഭായനി  ഈടഭാക്കുനലവന്നയ്  ഏലതങനിലുലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  പരഭാതനിലപടഭാല
ഉടനടനിതലന്ന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കണലമന്നയ്  എണക്കമ്പനനികേളക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  വനിതരണ  ഏജനസനിയനിലനനിനലാം  അഞയ്  കേനികലഭാമതീറര്  ചുറളവനിലുള്ള
വതീടുകേളക്കഭാണയ് എലാം.എര്.പനി.  നനിരക്കനില പഭാചേകേവഭാതകേ സനിലനിണര് നലകുന്നതയ്.
ഗലഭാസയ്  സനിലനിണര്  വതീടനില  എത്തനിച്ചുനലകുന്നതനിനുള്ള  ലഡലനിവറനി  ചേഭാര്ജ്ജയ്
നനിശയനിക്കുന്നതയ്  ഓകരഭാ  ജനിലയുലടയുലാം  ഭൂപ്രകൃതനിയനുസരനിചയ്  അതതയ്  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാരഭാണയ്.  അതതയ് ഗലഭാസയ് ഏജനസനിയുലട ഗലഭാസയ് സനിലനിണറുകേള കസ്റ്റഭാക്കയ്
ലചേയ്യുന്ന  കഗഭാഡസൗണ്  മുതല  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ  വതീടയ്  വലരയുള്ള  ദൂരലാം
അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണയ്  ലഡലനിവറനി  ഫതീസയ്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതയ്.   ചേനില
ഏജനസനികേള ലഡലനിവറനി  ചേഭാര്ജ്ജയ്  ഈടഭാക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  ചുരുക്കലാം  ചേനില
പരഭാതനികേള  ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.   ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട
അറനിവനികലയഭായനി  ലഡലനിവറനി  ചേഭാര്ജ്ജയ്  പ്രസനിദലപടുത്തണലമന്നയ്  എലഭാ  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  ചൂഷണലാം
ലചേയലപടുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനഭായനി  ഗലഭാസയ്  സനിലനിണറുകേളുലട  ലഡലവറനി  ചേഭാര്ജ്ജയ്
ലഡലനിവറനി  കേലഭാഷയ്  ലമകമ്മേഭായനില  കരഖലപടുത്തുനണയ്.   ലഡലനിവറനി  ചേഭാര്ജ്ജയ്
സലാംബനനിച പരഭാതനികേള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് ജനിലഭാ കേളക്ടറുലട പരഭാതനി പരനിഹഭാര
അദഭാലത്തുകേളനില ഉന്നയനിക്കഭാവന്നതുലാം പരനിഹഭാരലാം കതടഭാവന്നതുമഭാണയ്. ഇത്തരത്തനില
ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേളനില  ഓയനില  മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്  കേമ്പനനികേള  ഗലഭാസയ്
ഏജനസനിലക്കതനിലര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണയ്.

അവശലസഭാധനങ്ങള ഉലപഭാദന കകേന്ദ്രങ്ങളനിലനനിന്നയ് 
സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി 

8 (*458) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .    നടസണ് മഭാസ്റ്റര് :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  മഭാകവലനി ഔടയ് ലലറകേള വഴെനി വനിലന നടത്തുന്ന അവശലസഭാധനങ്ങളുലട

സലാംഭരണത്തനിനയ് സനിവനില സനപസയ് കകേഭാര്പകറഷന നടത്തുന്ന ലടണര് നടപടനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ഏലതലഭാലാം സഭാധനങ്ങളഭാണയ് ലടണര് ഒഴെനിവഭാക്കനി, ഔടയ് ലലറയ് മഭാകനജര്/
ഡനികപഭാ മഭാകനജര് എന്നനിവര് കനരനിടയ് വഭാങ്ങുന്നലതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  അമനിത വനിലക്കയറലാം  ഉണഭാകുന്ന സനര്ഭങ്ങളനില  ലടണര് ഒഴെനിവഭാക്കനി
സഭാധനങ്ങള  ഉലഭാദന  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലനനിന്നയ്  കകേഭാര്പകറഷന  കനരനിടയ്
സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ഭക്ഷലവലാം സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന  ): 

(എ)  സനപകകേഭാ  മഭാകവലനി  ഔടയ് ലലറകേളവഴെനി  വനിലപന  നടത്തുന്ന
അവശലസഭാധനങ്ങള  ഇ-ലടണര് മുകഖനയഭാണയ്  സലാംഭരനിക്കുന്നതയ്.   സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ
56  ഡനികപഭാകേളനികലയയ്  സഭാധനങ്ങള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  ലടണര്
നടക്കുന്നതനിനയ്  10  ദനിവസലാം  മുമ്പഭായനി  സനപകകേഭായുലട  ലവബ്നസറനില  ലടണര്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  പ്രമുഖ  കദശതീയ  പതങ്ങളനില  ലടണര്  ക്ഷണനിച  വനിവരലാം
പരസലലപടുത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  എലഭാ  മഭാസവലാം  അവശലസഭാധനങ്ങളക്കഭായനി
ഡനികപഭാകേളനിലനനിന്നയ് ഇനഡന്റുകേള സസതീകേരനിചയ് ലടണര് ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം തുടര്ന്നയ് ഇ-
ലടണറനിനഭായനി  സനപകകേഭാ  ലവബ്നസറനില  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്തനിട്ടുള്ള  സനപയര്മഭാര്
ലടണറനില  പലങടുക്കുകേയുമഭാണയ്  ലചേയ്യുന്നതയ്.   സനപയര്മഭാര്  ഉലപന്നങ്ങളുലട
നനിരക്കുലാം  അവര്  നലകേഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  ഉലപന്നങ്ങളുലട  അളവലാം  ലടണറനില
കരഖലപടുകത്തണതുണയ്.  ലടണര്  തുറന്നതനിനുകശഷലാം  സനപയര്മഭാര്  കരഖലപടുത്തനിയ
നനിരക്കയ്,  കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ  ലമഭാത്ത വനിപണനി വനിലകേള,  എക്കകണഭാമനികയ്  &
സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനികയ്  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്,  ഇനലന  കചേലാംബര്  ഓഫയ്  ലകേഭാകമഴയ്  &  ഇനഡസ്ട്രെനി,
പതങ്ങള തുടങ്ങനി വനിവനിധ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലനനിനലാം കശഖരനിച വനിപണനി വനിലകേളുമഭായനി
തഭാരതമലലാം ലചേയ്യുന.  വനിതരണക്കഭാര് കരഖലപടുത്തനിയ വനിലകേള തമ്മേനില വലനിയ
അനരലാം  ഉണഭാകുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം  വനിതരണക്കഭാര്  ഓഫര്  ലചേയ്ത
ഉലപന്നങ്ങളുലട  അളവയ്  പരലഭാപ്തമലഭാലത  വന്നഭാലുലാം  ലനകഗഭാസനികയഷന  നടത്തഭാറുണയ്.
പരമഭാവധനി  രണയ്  തവണയഭാണയ്  ലനകഗഭാസനികയഷനയ്  അവസരലാം  നലകേഭാറുള്ളതയ്.
ഒന്നഭാമലത്ത  ലനകഗഭാസനികയഷനനില  ഏറവലാം  കുറവയ്  നനിരക്കയ്  കരഖലപടുത്തനിയ
വനിതരണക്കഭാര്ക്കയ്  മഭാതമഭാണയ്  അവസരലാം നലകുന്നതയ്.  പ്രസ്തുത ലനകഗഭാസനികയഷനനില
കരഖലപടുത്തുന്ന വനില തൃപ്തനികേരമലലങനില ടനി ഇനത്തനില ലടണറനില പലങടുത്തനിട്ടുള്ള
എലഭാ വനിതരണക്കഭാരുമഭായുലാം  ലനകഗഭാസനികയഷന നടത്തനി ഓണ്നലനഭായനി  ലനിസ്റ്റയ്
കകേഭാസ്റ്റയ് ലസഭാലൂഷന തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം ഓകരഭാ ഇനത്തനിനുലാം ഏറവലാം കുറഞ്ഞ നനിരക്കയ്
കരഖലപടുത്തുന്ന  സനപയര്മഭാര്ക്കയ്  അവശലസഭാധനങ്ങള  ഡനികപഭാകേളനില
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  പര്കചസയ്  ഓര്ഡര്  നലകുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.
പഞസഭാരയയ് ഒകരസമയലാം ഇ-ലടണറനിനുപുറലമ എന.സനി.ഡനി.ഇ.എകയ്.  (നഭാഷണല
കേകമ്മേഭാഡനിറനി  ആന്റെയ്  ലഡറനികവറതീവയ്  എകയ്കചേഞയ്  ലനിമനിറ ഡയ്)  മുകഖന  ഇ-ഓക്ഷന
നടത്തനി നനിരക്കയ് ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം ഇ-ലടണര് & ഇ-ഓക്ഷനനിലകൂടനി ഏറവലാം കുറഞ്ഞ
നനിരക്കയ് കരഖലപടുത്തുന്നവര്ക്കയ് വനിതരണത്തനിനയ് കേരഭാറനില ഏര്ലപടുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

(ബനി)  ലടണര് ഒഴെനിവഭാക്കനി ഔടയ് ലലറയ്  മഭാകനജര്/ഡനികപഭാ മഭാകനജര് എന്നനിവര്
ബഭാനഡഡയ് ഉലപന്നങ്ങള മഭാതമഭാണയ് വഭാങ്ങുന്നതയ്.

(സനി)  ലടണര് നടപടനികേള ഒഴെനിവഭാക്കനിലക്കഭാണയ് സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങുന്നതനിനയ്
നനിലവനിലല  സഭാഹചേരലലാം  അനുവദനിക്കുന്നനില.   നനിലവനിലുള്ള  വലവസ  പ്രകേഭാരലാം
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5  ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കു  മുകേളനിലുള്ള  എലഭാ  പര്കചസുകേളുലാം  ഇ-ലടണര്  മുകഖനയഭാണയ്
നടകത്തണതയ്.  എന്നഭാലുലാം അമനിത വനിലക്കയറലാം തടയുന്നതനിനയ് കുറഞ്ഞ വനിലയനില
അവശലസഭാധനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ഉലപഭാദന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില
നനിനള്ളവലരകടനി  ഇ-ലടണര്  സലാംവനിധഭാനത്തനില  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഭായുള്ള
ശമങ്ങള നടനവരുന.

വനിഷഭാദകരഭാഗ കനിനനിക്കുകേള
9 (*459) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നയ് :

ശതീ  .   അബ്ദുല ഹമതീദയ്  .   പനി  . :
ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
ശതീ  .    പനി  .    ഉനബദുള്ള  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ) സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളനില വനിഷഭാദകരഭാഗ കനിനനിക്കുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) എങനില ആ തതീരുമഭാനത്തനിനനിടയഭാക്കനിയ സഭാഹചേരലങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  വനിഷഭാദകരഭാഗ  ചേനികേനിത്സയയ്  കയഭാഗലരഭായവരുലട  കസവനലാം  ഇകപഭാള
എലഭാ  ആശുപതനികേളനിലുലാം  ലഭലമഭാകണഭാ;  ഇലലങനില  കയഭാഗലരഭായ  ജതീവനക്കഭാലര
നനിയമനിക്കുകമഭാ?  

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

(എ)  ഉണയ്.  ആര്ദലാം  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവനിലവന്ന  170
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനില വനിഷഭാദകരഭാഗ കനിനനിക്കുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  സമൂഹത്തനില  5  ശതമഭാനലാം  മുതല  10  ശതമഭാനലാം  വലര  ആളുകേളക്കയ്
വനിഷഭാദകരഭാഗമുലണന്നയ്  വനിവനിധ  പഠനങ്ങള  ലതളനിയനിക്കുന.   വനിഷഭാദകരഭാഗലാം
മദലപഭാനലാം, ലതഭാഴെനില നഷലപടല, കുടുലാംബപ്രശ്നങ്ങള, ആത്മഹതല എന്നനിവയനികലയയ്
നയനിക്കഭാലാം.  ഇവലര പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലതലത്തനിലതലന്ന കേലണത്തുകേയുലാം ചേനികേനിത്സ
നലകുകേയുലാം  ലചേകയണതനിലന്റെ  ആവശലകേത  മുനനനിര്ത്തനിയഭാണയ്  ടനി  കനിനനിക്കുകേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 

(സനി)  കദശതീയ  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പരനിപഭാടനി  (NMHP)-യുലട
ലക്ഷലങ്ങളനിലലഭാന്നഭാണയ്  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  കസവനങ്ങള  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലതലത്തനില
ലഭലമഭാക്കുകേലയനള്ളതയ്.  അതനിനഭായനി  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല കഡഭാക്ടര്മഭാര്,
നഴ്സുമഭാര്,  ലഹലത്തയ്  വര്ക്കര്മഭാര്  എന്നനിവര്ക്കയ്  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പരനിശതീലനലാം
നലകുകേലയന്നതുലാം കദശതീയ മഭാനസനികേഭാകരഭാഗലപരനിപഭാടനിയുലട പ്രധഭാന ലക്ഷലമഭാണയ്.
ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  170  കുടുലാംബഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  കഡഭാക്ടര്മഭാര്,  നഴ്സുമഭാര്,



40       കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ് 17,  2017

ലഹലത്തയ്  വര്ക്കര്മഭാര്  എന്നനിവര്ക്കയ്  വനിഷഭാദകരഭാഗലത്ത  സതീന  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം
ചേനികേനിത്സനിക്കഭാനുമുള്ള  പരനിശതീലനലാം  നലകുകേയുലാം  വനിഷഭാദകരഭാഗ  ചേനികേനിത്സഭാപദതനിയഭായ
'ആശസഭാസലാം' ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.

ആശസഭാസകേനിരണലാം പദതനി
10 (*460) ശതീ  .   കേഭാരഭാടയ് റസഭാഖയ് :

ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ്   :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .    എലാം  .    നസൗഷഭാദയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ) മഭാനസനികേ-ശഭാരതീരനികേ ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുലട ദുരനിതലാം ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം

അവര്ക്കയ്  സഭാധഭാരണജതീവനിതലാം  സഭാധലമഭാകുന്നതനിനുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്ന  വനിവനിധ
പദതനികേള എലനഭാലക്കയഭാണയ്; 

(ബനി)  തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലടകൂടനി പനിന്തുണകയഭാലട നടപഭാക്കുലമന്നയ്
പ്രഖലഭാപനിച  ആശസഭാസ  കേനിരണലാം  പദതനി  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭായനിട്ടുകണഭാ  എന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

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

(എ)  ശഭാരതീരനികേവലാം  മഭാനസനികേവമഭായ  ലവല്ലുവനിളനി  കനരനിടുന്നവരുലട
പുനരധനിവഭാസത്തനിനുലാം  അവരുലട  ജതീവനിതനനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാംകവണനി
കകേരള സലാംസഭാന വനികേലഭാലാംഗ കക്ഷമ കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയനില തഭാലഴെ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനമുള്ള അലാംഗനവകേലലമുള്ളവര്ക്കയ്
വതീല  ലചേയര്,  മൂനവതീല  നസക്കനിള,  കൃതനിമ  നകേകേഭാലുകേള,  വഭാക്കര്,  കചസയ്,
കേഭാലനിപര്,  ശവണസഹഭായനി,  ലകേഭാകളഭാസ്റ്റമനി ബഭാഗുകേള,  കേണടകേള,  കുടനികേളക്കുള്ള
സനി.പനി. ലചേയറുകേള എന്നനിവ സസൗജനലമഭായനി നലകുന. 

അലാംഗനവ കേലലമുള്ള  പഠനിക്കുന്ന  കുടനികേളക്കുലാം  മുതനിര്ന്നവര്ക്കുലാം  കവണ
നഹലടകേയ് ലനിലാംപയ്,  ഇലകകഭാണനികേയ് വതീല ലചേയര്,  ഉയര്ന്ന കഭാസ്സുകേളനില പഠനിക്കുന്ന
വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  ലഭാപ് കടഭാപയ്  എന്നനിവ  നനിബനനകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി
സസൗജനലമഭായനി നലകുന. 

തഭാലഴെപറയുന്ന  നനിബനനകേളക്കുവനികധയമഭായനി  നസഡയ്  വതീല  ഘടനിപനിച
കമഭാകടഭാനറസ്ഡയ് സ്കൂടര് നലകുന. 

1. 18 വയസ്സെനിനുമുകേളനില പ്രഭായലാം.
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2. 40 ശതമഭാനവലാം അതനിനുമുകേളനിലുമുള്ള കലഭാകക്കഭാകമഭാകടഭാര് ഡനിലസബനിലനിറനി

3. ഒരു ലക്ഷത്തനില കുറഞ്ഞ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം.

സ്കൂടറനില  നസഡയ്  വതീല  ഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സബ്സനിഡനി,
സസയലാംലതഭാഴെനിലനിനുള്ള ബഭാങയ് കലഭാണ് സബ്സനിഡനി എന്നനിവ കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന
നലകുനണയ്.   കൂടഭാലത,  ഗുരുതരമഭായ നവകേലലലാം  ബഭാധനിച  കുടനികേളക്കയ്  സനിരലാം
നനികക്ഷപ പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

വനികേലഭാലാംഗരഭായ  വകയഭാജനങ്ങലള  തഭാമസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  പഭാറശഭാലയനില,
തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തുലാം  വനികേലഭാലാംഗ  കക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷനുലാം
സലാംയുക്തമഭായനി ഒരു വൃദസദനലാം പ്രവര്ത്തനിപനിച്ചുവരുന.

സഭാമൂഹലനതീതനി  ഡയറക്ടകററവഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേള
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

സലാംസഭാനലത്ത  അര്ഹരഭായ  മുഴുവന  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കുലാം  അടുത്ത  ഒരു
വര്ഷത്തനിനുള്ളനില സവനികശഷ തനിരനിചറനിയല കേഭാര്ഡയ് നലകുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ആകരഭാഗല  ഇനഷസറനസയ്  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതഭാണയ്.  കകേരള
സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാമനിഷന മുകഖന  'അനുയഭാത'  എന്ന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.
ഇസൗ പദതനിയനിലൂലട ജന്മേനഭായുള്ള നവകേലലങ്ങളക്കയ് കേഭാരണമഭാകുന്ന അവസകേലള
സലാംബനനിച്ചുലാം  നവകേലലങ്ങളക്കയ്  കേഭാരണമഭാകുന്ന  ഘടകേങ്ങളഭായ  അനതീമനിയ,
ലചേറനിയ  പ്രഭായത്തനിലുള്ള  വനിവഭാഹങ്ങള,  തഭാമസനിച്ചുണഭാകുന്ന  ഗര്ഭധഭാരണലാം,
രക്തബനത്തനിലുള്ള  വനിവഭാഹങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  സലാംബനനിച്ചുലാം  കബഭാധവത്കേരണ
കഭാസ്സുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുനണയ്.  ഗര്ഭധഭാരണ  സമയലാം  മുതല  പ്രസവഭാനനരലാം
വലരയുള്ള  പരനിചേരണങ്ങള  നലകുകമ്പഭാള നവകേലല  പ്രതനികരഭാധത്തനിനയ്  ഉസൗന്നല
നലകുന്ന  സമതീപനലാം  സസതീകേരനിക്കഭാനകവണ  നടപടനികേളുലാം  നടപഭാക്കുലാം.   ജൂനനിയര്
പബ്ലനികേയ്  ലഹലത്തയ്  നഴ്സുമഭാര്,  ആശഭാവര്ക്കര്മഭാര്,  അലാംഗനവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാര്,
കുടുലാംബശതീ പ്രവര്ത്തകേര് തുടങ്ങനിയവര്ക്കയ് ആവശലമഭായ പരനിശതീലനങ്ങള നലകേനി
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  എന്നനിവയുലട
സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണയ്  ഇസൗ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപഭാക്കുന്നതയ്.  നവകേലല
പ്രതനികരഭാധങ്ങളുലട ഭഭാഗമഭായനി എലാം.എലാം.ആര്., റൂലബല കരഭാഗങ്ങള പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള
വഭാകനിനുകേള സസൗജനലമഭായനി ലഭലമഭാക്കുനണയ്.

നവകേലലങ്ങള  എതയുലാംകനരലത്ത  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം  അനുകയഭാജലമഭായ
ഇടലപടല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനുമഭായനി  ആധുനനികേ  സസൗകേരലങ്ങകളഭാടു
കൂടനിയ ജനിലഭാ പ്രഭാരലാംഭ ഇടലപടല കകേന്ദ്രങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ
ജനിലകേളനിലുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.   ഇതനിനഭാവശലമഭായ  സലലാം  ആകരഭാഗല
വകുപയ് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്

102/2020.
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പൂര്ണമഭായ  സസൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  സനിരലാം  ജനിലഭാ  പ്രഭാരലാംഭ  ഇടലപടല
കകേന്ദ്രങ്ങള നനിലവനിലവരുന്നതുവലര അലാംഗപരനിമനിതരഭായ കുടനികേളക്കയ് ലതറഭാപനികേളുലാം
കസവനങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി നഭാഷണല ലഹലത്തയ് മനിഷലന്റെ നനിലവനിലുള്ള
ജനിലഭാ പ്രഭാരലാംഭ ഇടലപടല കകേന്ദ്രങ്ങള ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

അലാംഗപരനിമനിതരഭായവര്ക്കയ്  തുടര്ചയഭായ  ലതറഭാപനികേള  ആവശലമഭായതനിനഭാല
ലമഭാനബല  ഇന്റെര്ലവനഷന  യൂണനിറകേള  സഭാപനിക്കുന്നതഭാണയ്.   കൂടഭാലത
പടനികേവര്ഗ്ഗ  കമഖല,  തതീരകദശ  കമഖല  തുടങ്ങനിയ  പ്രകതലകേ  കമഖലകേളനില
നവകേലലങ്ങള  സതീന  ലചേയഭാനുലാം  ആവശലമഭായ  ലതറഭാപനികേളുലാം  കസവനങ്ങളുലാം
നലകുന്നതനിനുലാം സനിരലാം ഇന്റെര്ലവനഷന യൂണനിറകേളുലാം പ്രതീ സ്കൂള തലത്തനിലതലന്ന
ബുദനിമഭാനലലാം, വളര്ചഭാ വനികേഭാസ തഭാമസലാം തുടങ്ങനിയവ കേലണത്തുന്നതനിനയ് ലസഷലല
അലാംഗനവഭാടനികേളുലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.   ഓടനിസലാം  ബഭാധനിച  കുടനികേളക്കയ്
ചേനികേനിത്സയുലാം  ലതറഭാപനികേളുലാം  നലകുന്നതനിനയ്  ഒഭാടനിസലാം  ലസന്റെറുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ഒരു  കുഞ്ഞയ്  ജനനിചയുടനതലന്ന  കകേളവനി  പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നതനിനുള്ള
സസൗകേരലലാം സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ലഡലനിവറനി കപഭായനിന്റുകേളനിലുലാം സഭാപനിക്കുലാം.

മഭാനസനികേ ലവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുന്ന കുടനികേളക്കുകവണനി കമഭാഡല നചേലഡയ്
റനിഹഭാബനിലനികറഷന  ലസന്റെറുകേളുലാം  ബഡ്സയ്  റതീഹഭാബനിലനികറഷന  ലസന്റെറുകേളുലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.   അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കയ്  ആവശലമഭായ  വനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അവരുലട  വനിവനിധ  ആവശലങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള
പരഭാതനി പരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി കകേരള സഭാമൂഹല
സുരക്ഷഭാ മനിഷനനില ഒരു ലഹലപയ് ലഡസ്കയ് സഭാപനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.  ആശസഭാസകേനിരണലാം പദതനിയഭായനി സര്ക്കഭാര് നലകുന്ന ബജറയ്
വനിഹനിതത്തനിനുപുറലമ  കവണനിവരുന്ന  തുകേ  കേലണത്തുന്നതയ്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന വനിഹനിതത്തനില നനിനകൂടനിയഭാണയ്.  2016-2017
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം 22 കകേഭാടനി രൂപ
ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

ജനറനികേയ് നഭാമലാം കരഖലപടുത്തണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം
 11 (*461)  ശതീ  .   അനനില അക്കര  :

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് : 
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില  :
ശതീ  .    നഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളനിലനനിനലാം നലകുന്ന കുറനിപടനികേളനില പൂര്ണമഭായുലാം

മരുനകേളുലട ജനറനികേയ് നഭാമലാം കരഖലപടുത്തണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; 
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(ബനി)  ഈ  വലവസ  ലലാംഘനിചതനിനയ്  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ലക്കതനിലര  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?  

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

(എ) നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ആകരഭാഗല വകുപനിലല കഡഭാക്ടര്മഭാര്ലക്കതനിരഭായനി ഇത്തരത്തനില പരഭാതനി
ലഭനിചനിടനില.  തനിരുവനനപുരലാം  ഗവ.  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിലല  ഗലഭാകസ്ട്രെഭാ  എനകടഭാളജനി
വനിഭഭാഗത്തനിലല ഒരു സതീനനിയല റസനിഡന്റെയ്  (പനി.  ജനി.  വനിദലഭാര്തനി)  ഇത്തരത്തനില
ആശുപതനിയനില  ലഭലമലഭാത്ത  ഒരു  മരുന്നനിലന്റെ  ബഭാന്റെയ്  ലനയനിലാം  പ്രനിസയ് നകബയ്
ലചേയ്യുകേയുണഭായനി.  കമല സൂചേനിപനിച സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലനപറനി അറനിയഭാലതയഭാണയ്
ഇപ്രകേഭാരലാം ഒരു കുറനിപടനി നലകേനിയതയ്.  പ്രസ്തുത സതീനനിയര് റസനിഡന്റെനിനയ് സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവയ് പഭാലനിക്കണലമന്നയ് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകേയുണഭായനി.  ഇതനിനുകശഷലാം
ഇപ്രകേഭാരലാം ബഭാന്റെയ് ലനയനിലാം പ്രനിസയ് നകബയ് ലചേയ്യുന്ന സലാംഭവങ്ങളുണഭായനിടനില. 

ശബരനിമലയനില ഗ്രതീനഫതീലഡയ് വനിമഭാനത്തഭാവളലാം

12 (*462) ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷയ് കുറുപയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  ശബരനിമലയനിൽ ഗ്രതീനഫതീലഡയ് വനിമഭാനത്തഭാവളലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന തതസത്തനില

അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ സഭാധലതഭാപഠനലാം എത മഭാസത്തനിനുള്ളനില പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണയ്
തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതയ്; ഇതനിനഭായനി ആലരയഭാണയ് ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്; 

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  എത  ഏക്കര്  ഭൂമനി  ഏലറടുകക്കണതഭായനി  വരുലമന്നഭാണയ്
കേണക്കഭാക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ) :  

(എ  &  ബനി)  ശബരനിമല തതീര്തഭാടകേരുലട സസൗകേരലഭാര്തലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ബനലപട  വകുപ്പുകേളനിലനനിനലാം  ഏജനസനികേളനിലനനിനലാം  അലാംഗതീകേഭാരവലാം
കനിയറനസുലാം  ലഭനിക്കണലമന്ന  വലവസയനില  ഒരു  ഗ്രതീനഫതീലഡയ്  എയര്കപഭാര്ടയ്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  21-2-2017-ലല  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  തതസത്തനില  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതനിനയ് ഒരു ആധനികേഭാരനികേ ഏജനസനി മുഖന സഭാധലതഭാപഠനലാം
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നടത്തുന്നതനിനഭായനി  കകേരള കസ്റ്ററയ്  ഇനഡസ്ട്രെനിയല ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷന
(ലകേ.എസയ്.ലഎ.ഡനി.സനി.)-ലയ  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  പഠനത്തനിനഭായുള്ള
ആധനികേഭാരനികേ  ഏജനസനിലയ  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനഭായനി  ലകേ.എസയ്.ലഎ.ഡനി.സനി.
തഭാലപരലപതലാം പ്രസനിദലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. ഇതനിലന്റെ തുടര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.
ഇതനിലന്റെ സഭാധലതഭാപഠനലാം മൂനമഭാസത്തനിനുള്ളനില പൂര്ത്തനിയഭാകുലമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

(സനി)  ഇതനിനഭായനി ആയനിരലാം ഏക്കകറഭാളലാം ഭൂമനി ഏകറടുകക്കണതഭായനി വരുലമന്നഭാണയ്
കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്. ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടുന്ന ഏജനസനിയുലട വനിശദമഭായ പഠനത്തനിനുകശഷലാം
മഭാതകമ ഭൂമനി സലാംബനനിചയ് കൂടുതല വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാകുകേയുള്ളൂ.

വനിമഭാനക്കമ്പനനികേള പ്രവഭാസനികേലള ചൂഷണലാം ലചേയ്യുന്നതയ് തടയഭാന നടപടനി 

13 (*463) ശതീ  .   മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി  . :
ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല   :
ശതീമതനി സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ) കവനലവധനിക്കഭാലത്തയ് നഭാടനികലക്കയ് വരഭാന ആഗ്രഹനിക്കുന്ന പ്രവഭാസനികേലള

വനിമഭാനക്കമ്പനനികേള  വളലര  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കയ്  ഈടഭാക്കനി  ചൂഷണലാം  ലചേയ്യുന്നതയ്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഓണലാം,  കനിസ്തുമസയ്,  ബകതീദയ്  തുടങ്ങനിയ  ഉത്സവസമയങ്ങളനിലുലാം
ഹജ്ജനിലന്റെ  സമയത്തുലാം  വനിമഭാനക്കമ്പനനികേള  പ്രവഭാസനികേളനിലനനിനലാം  ഉയര്ന്ന
നനിരക്കുകേള ഈടഭാക്കുന്ന വനിവരലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി) ഇക്കഭാരലങ്ങളനിൽ പ്രവഭാസനികേളക്കയ് ആശസഭാസകമകുന്നതനിനയ് എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചലതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ): 

(എ & ബനി) പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  കവനലവധനിക്കഭാലത്തുലാം  ഓണലാം,  കനിസ്തുമസയ്,  ബകതീദയ്  തുടങ്ങനിയ
ഉത്സവസമയങ്ങളനിലുലാം ഹജ്ജനിലന്റെ സമയത്തുലാം വനിമഭാനക്കമ്പനനികേള പ്രവഭാസനികേളനില
നനിനലാം  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കുകേള  ഇസൗടഭാക്കുനലവനലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില  ഇടലപടണലമനലാം
കകേന്ദ്ര കവലഭാമയഭാന മനഭാലയത്തനികനഭാടയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ആവശലലപടനിരുന.
എന്നഭാല  വനിമഭാന  യഭാതഭാനനിരക്കുകേള  നനിശയനിക്കുന്നതയ്  കകേന്ദ്ര  കവലഭാമയഭാന
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മനഭാലയമലലനലാം  1937-ലല  എയര്കഭാഫയ്  ചേടങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  സര്വ്വതീസനിലന്റെ
പ്രകതലകേ നടത്തനിപയ്,  ലചേലവയ്,  മനിതമഭായ ലഭാഭലാം,  യഭാതക്കഭാരുലട  തനിരക്കയ്  എന്നനിവ
പരനിഗണനിചയ്  യഭാതഭാനനിരക്കയ്  നനിശയനിക്കുന്നതനിനയ്  വനിമഭാനക്കമ്പനനികേളക്കയ്  പൂര്ണ
അധനികേഭാരമുലണനമഭാണയ്  കകേന്ദ്ര  കവലഭാമയഭാന  മനഭാലയലാം  അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
മഭാതവമല,  കലഭാകേത്തനിലല  എലഭാ  വനിമഭാനക്കമ്പനനികേളുലാം  യഭാതക്കഭാരുലട
തനിരക്കനിനനുസരനിചഭാണയ്  അവരുലട  വനിമഭാന  യഭാതഭാനനിരക്കുകേള  കമതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.
ആയതനിനഭാല  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ഇസൗ  വനിഷയത്തനില  ഇടലപടുന്നതനിനയ്
പരനിമനിതനികേളുണയ്.   എന്നനിരൂന്നഭാലുലാം  വനിഷയത്തനിലന്റെ  പ്രഭാധഭാനലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തയ്
കകേന്ദ്രകവലഭാമയഭാന  മനഭാലയവമഭായുലാം  സനിവനില  ഏവനികയഷന  ഡയറക്ടര്  ജനറലുമഭായുലാം
ബനലപടയ് പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ശമനിച്ചുവരുനണയ്.

വനിലക്കയറലാം തടയുന്നതനിനയ് നപ്രസയ് കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  ലസലനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

  14 (*464) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .    കതഭാമസയ് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  സനിവനില  സനപസനിലന്റെ  കേതീഴെനില  നപ്രസയ്  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  ലസല

രൂപതീകേരനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം; 

(ബനി) സലാംസഭാനത്തയ് അവശലസഭാധനങ്ങളക്കയ് അടനിക്കടനി ഉണഭാകുന്ന വനിലക്കയറലാം
തടയുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്  ഇതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനില
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത  ലസലനിലന്റെ  ഘടന,  പ്രവര്ത്തനലാം  എന്നനിവ  സലാംബനനിച്ചുള്ള
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ? 

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന  ): 

(എ)  15-5-2017-ലല   സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  (നകേ.)നമ്പര്  10/2017/ഭ.സനി.സ.വ.
പ്രകേഭാരലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലല പ്രതനിനനിധനികേലളയുലാം സര്ക്കഭാര് ഏജനസനികേലളയുലാം
ലടകനിക്കല  സ്റ്റഭാഫനിലനയുലാം  ഉളലപടുത്തനി  നപ്രസയ്  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  ലസല
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)   അവശലസഭാധനങ്ങളുലട  വനിലനനിലവഭാരലാം  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലനനിനലാം
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലനനിനലാം  കശഖരനിചയ്  ആയതയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  വനിശകേലനലാം  നടത്തനി
അസസഭാഭഭാവനികേമഭായ  വനിലക്കയറലാം  കേഭാണുന്ന  സലങ്ങളനില  അടനിയനരമഭായനി
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പരനികശഭാധന  നടത്തനി  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേ,  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട  വനിലക്കയറലാം
സലാംബനനിച  പരഭാതനികേള  പരനികശഭാധനിചയ്  സമയബനനിതമഭായനി  തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേ  എന്നനിവയഭാണയ്  നപ്രസയ്  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  ലസലനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനില
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്. 

(സനി)  സനിവനില  സനപസയ്  ഡയറക്ടര്  കേണ്വതീനറുലാം,  കൃഷനി  വകുപനിലല
അഡനിനനികസ്ട്രെറതീവയ്  ഓഫതീസര്;  ഇക്കകണഭാമനികേയ്  ആന്റെയ്  സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനികയ്  വകുപനിലല
കജഭായനിന്റെയ്  ഡയറക്ടറുലാം രണയ് റനികസഭാഴയ്  ലഫകലഭായുലാം;  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്  മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്
ആന്റെയ് പര്കചസയ് വനിഭഭാഗലാം സതീനനിയര് ഓഫതീസര്;  സനപകകേഭാ മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ് ആന്റെയ്
ലകേഭാകമഴയ്  വനിഭഭാഗലാം  മഭാകനജര്,  ലഎ.  ടനി.  മനിഷന,  ഡബ്ലദ്യു.റനി.ഒ.  ലസല
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല ഓകരഭാ അഡനിനനികസ്ട്രെറതീവയ് ഓഫതീസര് എന്നനിവര് അലാംഗങ്ങളുമഭായുള്ളതഭാണയ്
പ്രസ്തുത ലസല.  വനിലനനിലവഭാരലാം സലാംബനനിചയ് തഭാലഴെത്തടനിലുള്ള വനിശകേലനത്തനിനുകശഷലാം
വനിലവര്ദനവയ്  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  കേലണത്തനി  സര്ക്കഭാരനിനയ്
ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിക്കുകേ എന്നതഭാണയ് പ്രസ്തുത ലസലനിലന്റെ മുഖല ചുമതല.

 എഫയ്.സനി.ഐ. കഗഭാഡസൗണുകേളനിലനനിന്നയ് കറഷനരനി ഏലറടുക്കല 

15 (*465) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബയ് :
കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞയ് :
ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുനസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ) സലാംസഭാനത്തനിനനുവദനിച കറഷനരനി എഫയ്.സനി.ഐ. കഗഭാഡസൗണുകേളനില

നനിന്നയ്  ഏലറടുക്കഭാത്ത  സനിതനിവനികശഷലാം  എങ്ങനിലന  സലാംജഭാതമഭായനി  എന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  യഥഭാസമയലാം  ഏലറടുത്തനിലലങനില  മുനകേഭാലലത്തകപഭാലല  സമയലാം
നതീടനിനലഭാനഭാവനിലലന്നയ്  എഫയ്.സനി.ഐ.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന
അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  അരനിയുലട കേഭാരലത്തനില ഏറവലാം ലഭലതക്കുറവയ്  കനരനിടുന്ന സലാംസഭാനത്തനിനയ്,
ഭഭാവനിയനില  കൂടുതല  അരനി  ആവശലലപടഭാനുള്ള  അവസരലാംകപഭാലുലാം  നഷമഭാകുലാം
എന്നകേഭാരലലാം പരനിഗണനിചയ് ഈ പ്രശ്നലാം അടനിയനരമഭായനി പരനിഹരനിക്കുകമഭാ? 

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന  ) : 

(എ) ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തനിനയ് 2016 നവലാംബര് മഭാസലാം
മുതല  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളനില  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനുവദനിച  2017  ജനുവരനി
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മഭാസകേസഭാടയനിലല  1298.829095  ലമ.ടണ്  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളഭാണയ്  (130  കലഭാഡയ്)
വനിലടടുക്കഭാനവകശഷനിക്കുന്നതയ്. ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട
വനിലടടുപയ്  ആരലാംഭനിച  2016  നവലാംബര്  മഭാസലാം  മുതല  അടനികലനി  സലാംബനനിച
ലതഭാഴെനില  പ്രശ്നങ്ങളമൂലലാം  വനിലടടുപനിലുണഭായ  കേഭാലതഭാമസമഭാണയ്  ഈ  അവസ
സലാംജഭാതമഭാക്കനിയതയ്.   കൂടഭാലത  വഭാഗണ്  കപലസ്മെന്റെയ്മൂലലാം  ഒനപതുലാം  എടയ്  അവധനി
ദനിനങ്ങളുലാം വനകചേര്ന്നതഭാണയ് വനിലടടുപനിനയ് പ്രയഭാസങ്ങളുണഭായതയ്. 

(ബനി) ഉണയ്. 

(സനി)  ഈ  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണ  അടനിയനര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

മദലപഭാനത്തനിലൂലട ഉണഭാകുന്ന കരഭാഗങ്ങള 

16 (*466)  ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .    അബ്ദുല റസ്സെഭാക്കയ് :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  മദലപഭാനലാം  മനുഷലലന്റെ  ആകരഭാഗലത്തനിനയ്  എതകത്തഭാളലാം  ഹഭാനനികേരമഭാലണന്നതു

സലാംബനനിചയ് ആകരഭാഗല വകുപയ് വനിവരകശഖരണകമഭാ,  പഠനകമഭാ നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) മദലപഭാനത്തനിലൂലട ഉണഭാകുന്ന കേരള കരഭാഗങ്ങളുലട കതഭാതയ് എതയഭാലണനലാം,
അത്തരത്തനിലുളള  എത  കരഭാഗനികേള  പ്രതനിവര്ഷലാം  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളനില
ചേനികേനിത്സകതടുന എന്നതനിലന്റെയുലാം കേണക്കുകേള ലഭലമഭാകണഭാ; എങനില വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഇക്കഭാരലങ്ങളനില  കൃതലമഭായ  കേണക്കയ്  കശഖരനിക്കത്തക്കവനിധലാം
ആശുപതനി ചേനികേനിത്സഭാകരഖകേളനില ആവശലമഭായ വനിവരങ്ങളകൂടനി കരഖലപടുത്തഭാന
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ? 

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

(എ)  മദലപഭാനലാം  മനുഷലഭാകരഭാഗലത്തനിനയ്  ഹഭാനനികേരമഭാലണന്നയ്  ശഭാസതീയമഭായ
ലതളനിവകേളുലാം  പഠനങ്ങളുലാം  കലഭാകേത്തനിലന്റെ  പല  ഭഭാഗങ്ങളനില  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതുലാം
അലാംഗതീകേരനിക്കലപടനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.  എന്നഭാല  2012-ലല ലഹലത്തയ് സര്നവലനസയ്
പദതനിയുലട  കചേഭാദലഭാവലനിയനില  മദലപഭാനലാം  സലാംബനനിച  വനിവരകശഖരണലാംകൂടനി
ഉളപടുത്തനിയനിരുന.  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  കനരനിടയ്  നടത്തനിയ  നപലറയ്  സ്റ്റഡനിയനില
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വനിവരകശഖരണലാം  നടത്തനിലയങനിലുലാം  ചേനില  സഭാകങതനികേ  കേഭാരണങ്ങളഭാല
നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണ സഭാഹചേരലമുണഭായനി.  സര്കവ്വ ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള പരനിശതീലനലാം
2016-2017-ല നലകേനി സര്കവ്വ നടപടനികേള നടനവരുന.

(ബനി)  മദലപഭാനത്തനിലൂലട  കേരള  കരഭാഗമുണഭാകുലമന്നതയ്  ശഭാസതീയമഭായനി
ലതളനിയനിക്കലപട  വസ്തുതയഭാണയ്.   ആകളഭാഹരനി  മദല  ഉപകഭഭാഗലാം  കൂടുതലഭായുള്ള
കകേരളത്തനില  കേരള  കരഭാഗനികേളുലട  എണവലാം  വര്ദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാദലത
കൂടുതലഭാണയ്.  ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനില കേരള കരഭാഗത്തനിനയ് ചേനികേനിത്സ കതടുന്ന
60  ശതമഭാനത്തനിലധനികേലാം കരഭാഗനികേളക്കയ് മദലത്തനിലന്റെ അമനിത ഉപകയഭാഗലാംമൂലമഭാണയ്
കേരള  കരഭാഗമുണഭാകുന്നതഭായനി  കേണക്കഭാക്കലപടുന്നതയ്.   ലമഡനിക്കല  വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനിന്കേതീഴെനിലുള്ള  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനിലനനിന്നയ്  ലഭലമഭായ  വനിവരലാം
അനുസരനിചയ്  41300  കരഭാഗനികേള  പ്രതനിവര്ഷലാം  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനില
ചേനികേനിത്സ കതടുന.

(സനി)  ഇ-ലഹലത്തയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  പൂര്ണകതഭാതനില  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകുന്നകതഭാലട
മദലപഭാനലാം  ലകേഭാണ്ടുള്ള  കേരളകരഭാഗലാം  ഉളലപലടയുള്ള  എലഭാ  കരഭാഗങ്ങളുലടയുലാം
കേണക്കുകേള  ആകരഭാഗല  വകുപനില  ലഭലമഭാകുന്നതഭാണയ്.  ഇതുസലാംബനനിചയ്  ആവശലമഭായ
കഭദഗതനികേള ആശുപതനി കരഖകേളനില വരുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ഇ-ലഹലത്തയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ആകരഭാഗല കമഖലയനില നതീതനി ആകയഭാഗനിലന്റെ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള 

17 (*467)  ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷയ് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ   .  നഭാണു :
ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)   രഭാജലലത്ത  ജനിലഭാ  ആശുപതനികേളുലടയുലാം  തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളുലടയുലാം

കേമ്മേദ്യുണനിറനി  ലഹലത്തയ്  ലസന്റെറുകേളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തഭാനുലാം
ലമചലപടുത്തഭാനുമുള്ള  നതീതനി  ആകയഭാഗനിലന്റെ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നടപനിലഭാക്കഭാന
എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില  കകേരളത്തനിനയ്  ഗുണകേരവലാം  നടപഭാക്കഭാവന്നതു
മഭായ എലനഭാലക്ക നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണുള്ളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

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

(എ)  നതീതനി  ആകയഭാഗുലാം  കകേന്ദ്ര ആകരഭാഗല  മനഭാലയവലാം  സലാംയുക്തമഭായനി
Health Index Initiative-  ലൂലട സലാംസഭാനങ്ങളുലട റഭാങനിലാംഗയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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ആകരഭാഗല  സൂചേനികേകേളുലാം  സദ്ഭരണ സൂചേനികേകേളുലാം  ഫണയ്  വനിനനികയഭാഗ സൂചേനികേകേളുലാം
ഉളലപടുത്തനിയഭാണയ്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  Health  Index  തയഭാറഭാക്കുന്നതയ്.  2017
ആഗസ്റ്റയ്  മഭാസകത്തഭാലട  Health  Index  തയഭാറഭാക്കനി  ലസപ്റലാംബര്  2017-ല
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുലമന്നഭാണയ്  നതീതനി  ആകയഭാഗയ്  അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതയ്.   ഇകതഭാലടഭാപലാം
ആറയ്  ഗുണനനിലവഭാര  സൂചേനികേകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങലളയുലാം ജനിലഭാ ആശുപതനികേലളയുലാം റഭാങനിലാംഗയ് നടത്തുനണയ്.  സര്ക്കഭാര് ടനി
സൂചേനികേകേളുലട  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  വനിശദമഭായനി  പഠനിച്ചു.   ആകരഭാഗല  കമഖലയനില
നടപഭാകക്കണ  സദ്ഭരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ആശുപതനികേലള  കരഭാഗതീസസൗഹൃദ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഉളലപടുത്തനിയഭാണയ്  ആര്ദലാം  മനിഷന
ചേനിടലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.   ഇനലന  പബ്ലനികേയ്  ലഹലത്തയ്  സ്റ്റഭാകന്റെര്ഡയ്  (IPHS)
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരമുള്ള സ്റ്റഭാഫയ്  പഭാകറണ്,  ഇ-ലഹലത്തയ്  സലാംവനിധഭാനലാം,  മഭാതൃ
ശനിശു സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള, 12  ലസഷലഭാലനിറനികേളുലട ലഭലത,  ആശുപതനി
ശുചേനിതസലാം,  ലഭാബയ്  സസൗകേരലലാം,  മരുനകേളുലട  ലഭലത,  കസഭാഷലല  ഓഡനിറയ്
സലാംവനിധഭാനലാം  തുടങ്ങനിയവ  ആകരഭാഗല  കമഖലയനില  ആര്ദലാം  മനിഷനനിലൂലട
നടപനിലഭാക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് പ്രതനിജഭാബദമഭാണയ്.

ജനിലഭാ ആശുപതനികേളടക്കലാം വനിവനിധ ആകരഭാഗല സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം ആകരഭാഗല
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലടയുലാം  സലാംസഭാന  തലത്തനിലുലാം  ആകരഭാഗല  സഭാപന  തലത്തനിലുലാം
വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുള്ള  ചേനില  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നതീതനി  ആകയഭാഗനിലന്റെ ലവബ്നസറനില
വന്നതയ്  ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗലാം  ആശുപതനികേളുലടയുലാം ആകരഭാഗല
സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിലയനിരുത്തഭാനുലാം   ലമചലപടുത്തഭാനുമഭായനി ആര്ദലാം
മനിഷന അടക്കലാം വനിവനിധ പരനിപഭാടനികേളക്കയ് ആകരഭാഗല വകുപയ് തുടക്കലാംകുറനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  നതീതനി  ആകയഭാഗനികന്റെതടക്കലാം  ഗുണകേരമഭായ  തഭാലഴെപറയുന്ന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ആര്ദലാം പദതനിയനില ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണയ്:

1. ആശുപതനി ഇനഫര്കമഷന സനിസ്റ്റലാം

2. ബ്ലഡയ് ബഭാങയ്, അണുനശതീകേരണ സലാംവനിധഭാനലാം

3. ജനിലഭാ ആശുപതനികേളനില രണയ് ലസഷലഭാലനിറനികേളുലട ലഭലത

4. ആശുപതനി ശുചേനിതസലാം, കേസഭാളനിറനി സര്ടനിഫനികക്കഷന

5. ആധുനനികേ ലഭാബയ് സസൗകേരലലാം

6. പരഭാതനി പരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനലാം 

7. അവശല മരുനകേളുലട ലഭലത

8. ആശുപതനി കസഭാഷലല ഓഡനിറയ് സലാംവനിധഭാനലാം

102/2020.
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സനി.എചയ്.സനി.  സ്റ്റഭാര്  കററനിലാംഗയ്  മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന
കരഭാഗതീസസൗഹൃദ സലാംവനിധഭാനലാം,  ആശുപതനി ശുചേനിതസലാം,  ആധുനനികേ ലഭാബയ്,  പരഭാതനി
പരനിഹഭാര  സലാംവനിധഭാനലാം,  അവശല  മരുനകേളുലട  ലഭലത  എന്നനിവയുലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ഇ-ഗകവണനസുലാം എലാം-ഗകവണനസുലാം വലഭാപകേമഭാക്കഭാനഭായനി നകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള 

18 (*468) ശതീ  .   ലജയനിലാംസയ് മഭാതദ്യു :
ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള്ള :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഇ-ഗകവണനസുലാം  എലാം-ഗകവണനസുലാം  വലഭാപകേമഭാക്കഭാനഭായനി

നകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലനഭാലക്കലയന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഇത്തരലാം കസവനങ്ങള ജനങ്ങളക്കയ് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
വനിവരസഭാകങതനികേവനിദല അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള എലനലഭാമഭാണയ്; 

(സനി)  ഇ-ഗകവണനസയ്  വലഭാപനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ജനകസവനകകേന്ദ്രങ്ങള
വലഭാപനിപനിക്കഭാനുലാം  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  കസവന  കമഖല  വനിപുലലപടുത്തഭാനുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ? 

 മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ) :

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ഇ-ഗകവണനസയ് വലഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഇ-ഡനിസ്ട്രെനിക്ടയ്,
ഇ-സലാംഭരണലാം,  ഇ-ഓഫതീസയ് എന്നതീ സര്വ്വതീസുകേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതുവഴെനി
യഥഭാകമലാം  റവനവ്യൂ  സര്ടനിഫനിക്കറകേളുലട  വനിതരണലാം,  ദര്ഘഭാസയ്  നടപടനികേള,
സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനിലല  ഫയല  നകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്ന  നടപടനികേള  എന്നനിവ
സുഗമവലാം  സുതഭാരലവലാം  കേഭാരലക്ഷമവമഭായനി  നടനവരുന.  ഇ-ഗകവണനസനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഐ.ടനി.  വനിഭഭാഗത്തനിലല  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസരുലട  കേഭാരലക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കഭാനഭായുള്ള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   കൂടഭാലത  
വനിവരസഭാകങതനികേ  വനിദലയുലട  വലഭാപനലാം  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില  തസരനിതലപടുത്തുന്നതനിനു
കവണനി  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  ഉകദലഭാഗസന്മേഭാലര  ലവര്ചസല  ഐ.  ടനി.  കകേഡര്
സലാംവനിധഭാനത്തനില ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

എലഭാ വകുപ്പുകേളുലാം വനിവനിധ തലങ്ങളനില ഇ-ഗകവണനസയ് ആപനികക്കഷനുകേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുനണയ്.  മനിക്ക  വകുപ്പുകേളുലാം  അടനിസഭാന  തലത്തനിലുള്ള  ലവബ്നസറകേളക്കയ്
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രൂപലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   ഇതുവഴെനി  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  അറനിയനിപ്പുകേള  നലകേഭാനുലാം
അവരുമഭായനി ആശയവനിനനിമയലാം നടത്തുന്നതനിനുലാം സഭാധനിക്കുനണയ്. അതുകപഭാലല ഇ-
ലപ്രഭാകേവ്യൂര്ലമന്റെയ്,  ഇ-ഓഫതീസയ്,  ഇ-ഡനിസ്ട്രെനിക്ടയ്  ആപനികക്കഷനുകേളുലട  ഉപകയഭാഗലാം
നനിര്ബനമഭാക്കനിയതനിനഭാല  വളലരയധനികേലാം  വകുപ്പുകേള/ഓഫതീസുകേള  ഈ
ആപനികക്കഷനുകേള ഉപകയഭാഗനിചയ് തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  ചേനില വകുപ്പുകേള കപപര്രഹനിത
ഓഫതീസുകേളഭായനി മഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  അവര് ഫയലുകേള നകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി
ഇ-ഓഫതീസയ്, ഡനി.ഡനി.എഫയ്.എസയ്. മുതലഭായ ആപനികക്കഷനുകേള ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.

എലാം-ഗകവണനസയ്  വലഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  വനികേസനിപനിച്ചു
ലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഏകേതീകൃത  ലമഭാനബല  ആപനികക്കഷനഭാണയ്  'എലാം-കകേരളലാം'.
സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളുലട വനിവനിധതരലാം കസവനങ്ങള ഒരു ലമഭാനബല ആപനികക്കഷന
വഴെനി ജനങ്ങളനിലലത്തനിക്കുകേ എന്നതഭാണയ് എലാം-ഗകവണനസയ് പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശലലാം.

(ബനി)  ഇ-ഗകവണനസനികലയഭായനി  സലാംസഭാന  ഡഭാറലസന്റെര്,  കസ്റ്ററയ്  നവഡയ്
ഏരനിയ  ലനറയ്  വര്ക്കയ്,  എലാം-ഗകവണനസയ്,  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസയ്  മുതലഭായ
ലപഭാതു  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങലളഭാരുക്കനിയനിട്ടുണയ്.   കനഭാഡല  ഏജനസനിയഭായ
ഐ. ടനി. മനിഷന കേണ്സളടനസനി കസവനങ്ങളുലാം നലകുനണയ്.

(സനി) ഉണയ്.

സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളനിലല മരുനകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം 

19 (*469)  ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളക്കയ്  കവണ  മരുനകേളുലാം  ഉപകേരണങ്ങളുലാം

ആവശലഭാനുസരണലാം  നലകേഭാന  കകേരള  ലമഡനിക്കല  സര്വതീസസയ്  കകേഭാര്പകറഷനയ്
സഭാധലമഭാകുനകണഭാ; 

(ബനി) സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളനില നലകുന്ന മരുനകേളനില പത്തയ് ശതമഭാനലാം
ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തവയഭാലണന്നയ്  കേലണത്തനിലയന്ന  വഭാര്ത്തയുലട  നനിജസനിതനി
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  മരുന്നയ്  വഭാങ്ങുന്നതനിലുലാം  സലാംഭരനിചയ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  ഘടത്തനിലുലാം
ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാനഭായനി കകേഭാര്പകറഷന ഏര്ലപടുത്തനിയ സലാംവനിധഭാനലാം
എലനന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 



52       കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ് 17,  2017

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

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  കകേരള ലമഡനിക്കല സര്വ്വതീസസയ് കകേഭാര്പകറഷന സലാംഭരനിചയ് സര്ക്കഭാര്
ആശുപതനികേളനില  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  മരുനകേളനില  പത്തയ്  ശതമഭാനലാം
ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തവയഭാലണന്നയ്  കേലണത്തനിലയന്ന  വഭാര്ത്ത  അടനിസഭാനരഹനിതമഭാണയ്.
കകേരള  ലമഡനിക്കല  സര്വ്വതീസസയ്  കകേഭാര്പകറഷന  സലാംഭരനിചയ്  സര്ക്കഭാര്
ആശുപതനികേളനില വനിതരണലാം ലചേയ്ത മരുനകേളനില  2015-16  കേഭാലയളവനില  7717
ബഭാചനില 63-ഉലാം (0.82%), 2016-17-ല 8873 ബഭാചനില എട്ടുലാം (0.12%) മഭാതമഭാണയ്
ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തവയഭാലണന്നയ് 11-5-2017 തതീയതനിവലര കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

(സനി)  മരുന്നയ്  വഭാങ്ങുന്നതനിലുലാം  സലാംഭരനിചയ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  ഘടത്തനിലുലാം
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനഭായനി  കകേഭാര്പകറഷന  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1.  ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയുലട ഭഭാഗമഭായനി  ദര്ഘഭാസയ് ക്ഷണനിക്കുകമ്പഭാള
തലന്ന  ഡ്രഗ്സയ്  കേണ്കടഭാള  വനിഭഭാഗത്തനിലനനിനലാം  ഫഭാര്മസനി  കകേഭാകളജനില
നനിനമുള്ള വനിദഗ്ദ്ധര് ഉലഭാദകേരുലട  ഫഭാക്ടറനി  സനര്ശനിചയ്  ഔഷധ നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള
അവകേഭാശലപടുന്ന  രതീതനിയനില  മരുന്നയ്  ഉലഭാദനിപനിക്കഭാനുലാം  കേഭാരലക്ഷമത
പരനികശഭാധനിക്കഭാനുമുള്ള സസൗകേരലമുലണന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തനിയകശഷലാം ആ കേമ്മേനിറനിയുലട
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  ദര്ഘഭാസയ്  ഉടമ്പടനിയനില  പ്രസ്തുത  ഔഷധ
നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കലള ഉളലപടുത്തുന്നതയ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം ലടകനിക്കല കേമ്മേനിറനി അലാംഗതീകേരനിച
ഔഷധ  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള  മരുനകേള  വനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിനുമുമ്പയ്  ഡ്രഗ്സയ്  &
കകേഭാലസ്മെറനികയ്  ആക്ടയ് പ്രകേഭാരലാം ഇന-ഹസൗസയ് ലഭാബുകേളനില പരനികശഭാധനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്
നലകകേണതഭാണയ്.   റനികപഭാര്ടയ്  കകഭാസ്ലചേക്കയ്  ലചേയഭാനഭായനി  ഇനലയനിലല
ഏലതങനിലുലാം എന.എ.ബനി.എല . അലാംഗതീകൃത ലഭാബുകേളനില പരനികശഭാധനിച റനികപഭാര്ട്ടുലാം
ഔഷധ നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള നലകകേണതഭാണയ്.

2.  കേസഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള വനിഭഭാഗലാം ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ് അടുത്ത
നടപടനിയഭായനി എലാംപഭാനല ലഭാബുകേലള ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണയ്.

3.  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  കകേഭാര്പകറഷന  സലാംഭരനിചയ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന
മരുനകേളനില നനിനലാം 10 ശതമഭാനത്തനില കുറയഭാലത സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചകശഷലാം
മരുനകേളുലടയുലാം  ഉത്പഭാദകേരുലടയുലാം  കപരുലാം  മറയ്  വനിവരങ്ങളുലാം  മഭായ്ചയ്
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കസഭാഫയ്  ലവയര്  നലകുന്ന  സഭാമ്പനിള  കകേഭാഡയ്/കലബല
പതനിപനിക്കുകേയുലാം ഇങ്ങലന കകേഭാഡയ് ലചേയ്യുന്ന സഭാമ്പനിളുകേളഭാണയ് എലാംപഭാനല ഡ്രഗ്സയ്
ലടസ്റ്റനിലാംഗയ്  ലകബഭാറടറനികേളനികലയയ്  അയചയ്  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന
നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  എലാംപഭാനല  ലഭാബുകേളനിലല  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയനില
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പരഭാജയലപടുന്ന  മരുനകേളുലട  സനിരതീകേരണ  പരനികശഭാധനയഭായനി  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ തനിരുവനനപുരത്തുള്ള ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനഭാ കകേന്ദ്രത്തനികലയയ്
അയയ്ക്കുന.

4.  കകേഭാര്പകറഷന  സലാംഭരനിചയ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന മരുനകേളനികലലതങനിലുലാം
ഒരു  മരുന്നനിലനക്കുറനിചയ്  പരഭാതനി  ഉയര്ന്നഭാല  പരഭാതനിയുലട  നനിജസനിതനി
മനസ്സെനിലഭാക്കനിയകശഷലാം  പ്രസണ്ടുത  ബഭാചനിലലപട  മരുന്നനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം
തഭാലഭാലനികേമഭായനി  മരവനിപനിക്കുകേയുലാം  (Freeze  Memo),  പരഭാതനി  ലഭനിച
സഭാപനത്തനിലനനിനലാം  കശഖരനിച  സഭാമ്പനിളുകേള  വനിശദമഭായ  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനയഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  തനിരുവനനപുരത്തുള്ള  ഡ്രഗ്സയ്
ലടസ്റ്റനിലാംഗയ്  ലകബഭാറടറനിയനില  അയചയ്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം
ലചേയ്യുനണയ്.

5.  ഇതുകൂടഭാലത  ഡ്രഗ്സയ്  ഇനലസക്ടര്മഭാര്,  കകേഭാര്പകറഷന  സലാംഭരനിചയ്
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന മരുനകേളനിലനനിനലാം സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചയ്  നനിയമപരമഭായ
പരനികശഭാധന   (സ്റ്റഭാറവ്യൂടറനി അനഭാലനിസനിസയ്) നടത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുനണയ്.

6.  ശതീതസലാംഭരണ ഊഷഭാവനിലുലാം  (2-8  ഡനിഗ്രനി  ലസലഷലസയ്)  നഭാര്കക്കഭാടനികേയ്
വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം  സൂക്ഷനിക്കുന്ന  മരുനകേള  കകേരള  ലമഡനിക്കല  സര്വ്വതീസസയ്
കകേഭാര്പകറഷനയ്  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാന
ഡ്രഗ്സയ്  കേണ്കടഭാളറുലട  സഹഭായലാംവഴെനി  നഭാഷണല  ഇനസ്റ്റനിറവ്യൂടയ്  ഓഫയ്
ബകയഭാളജനിക്കലസയ്,  കനഭായനിഡയനിലുലാം  ഇതര  ലസനടല  ഡ്രഗ്സയ്  ലടസ്റ്റനിലാംഗയ്
ലകബഭാറടറനികേളനിലുലാം  ഡ്രഗ്സയ്  കേണ്കടഭാളര്  മുഖഭാനരലാം  ലടസ്റ്റയ്  നടത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

7.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  ഡ്രഗ്സയ്  ലടസ്റ്റനിലാംഗയ്
ലകബഭാറടറനികേളനിലനനിനലാം  മരുന്നനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കഭാനഭായനി  അനലത
കസവന  വലവസയനില  ഉന്നത  ഉകദലഭാഗസലന  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  മഭാതമല
അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ കേതീഴെനില ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുമഭാലരയുലാം കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.

8.  ഒരു  ഉലഭാദകേന  വനിതരണലാംലചേയ്ത  ഏലതങനിലുലാം  രണനിനലാം  മരുനകേളുലട
ഒന്നനിലധനികേലാം  ബഭാച്ചുകേള  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തതഭായനി  പരനികശഭാധനഭാകകേന്ദ്രലാം
അറനിയനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില  ആ  മരുന്നനിലന  കേരനിമ്പടനികേയനില  ഉളലപടുത്തഭാനുള്ള
നടപടനികമങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

9.  ഒരു  ഉലഭാദകേന  വനിതരണലാംലചേയ്ത  ഏലതങനിലുലാം  രണനിനലാം  മരുനകേള
ഇങ്ങലന  കേരനിമ്പടനികേയനിലലപടുത്തനിയഭാല  പ്രസ്തുത  മരുനകേമ്പനനിലയതലന്ന
കേരനിമ്പടനികേയനില ഉളലപടുത്തുകേയുലാം മൂന്നയ് വര്ഷകത്തയയ് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ തുടര്നള്ള
ദര്ഘഭാസയ്  നടപടനിയനിലനനിനലാം വനിലക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.  അപ്രകേഭാരലാം നഭാളനിതുവലര
ഒരു സഭാപനലത്ത കേരനിമ്പടനികേയനില ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.



54       കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ് 17,  2017

കകേന്ദ്ര നപ്രസയ് കമഭാണനിററനിലാംഗയ് ലസലനിനയ് നലകുന്ന റനികപഭാര്ടയ് 

20 (*470) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .    പനി  .    ഉനബദുള്ള :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ) സനപകകേഭാ വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന നനികതലഭാപകയഭാഗ വസ്തുക്കളുലട ലനിസ്റ്റനില

ഇകപഭാള എത സഭാധനങ്ങള ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുലണന്നയ്  പറയഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത ലനിസ്റ്റനില
22 ഇനലാം മഭാതലാം ഉളലപടുത്തനിയതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ഈ ലനിസ്റ്റനിനയ് പരനിഷ്ക്കരണലാം ആവശലമഭാലണന്നയ് കേരുതുനകണഭാ; എങനില
അതനിനഭായനി എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്; 

(സനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നപ്രസയ് കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  ലസലനിനയ്  സലാംസഭാനലാം
റനികപഭാര്ടയ്  നലകുനകണഭാ;  എങനില  അതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എലനഭാലക്കയഭാലണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

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

(എ)  സബ്സനിഡനി  വനിലനനിലവഭാരപടനികേയനില  അരനി  ഉളലപലട  പതനിനഭാറയ്
ഇനങ്ങളുലാം  24  ശബരനി ഇനങ്ങളനില  52  സഭാധനങ്ങളുമഭാണയ് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
കൂടഭാലത  ലപഭാതുവനിപണനിലയക്കഭാള  കുറഞ്ഞനനിരക്കനില  ഫതീലസയനില  സബ്സനിഡനി
ഇനങ്ങളനില  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  27  ഇനങ്ങളുകടയുലാം  വനില  ടനി  പടനികേയനില
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്  ലപഭാതുലവ ആവശലകേതയുള്ളതുലാം വനിലക്കയറലാം
നനിരനരലാം  ഉണഭാകുന്നതുമഭായ  സഭാധനങ്ങളഭാണയ്  നനികതലഭാപകയഭാഗ  വസ്തുക്കളുലട
ലനിസ്റ്റനില ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡലാം.

(ബനി) ഇസൗ ലനിസ്റ്റയ് പരനിഷ്കരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം നനിലവനില പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടയ്,  വയനഭാടയ്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  തുടങ്ങനിയ ആറയ്  ജനിലകേളനിലല  22  നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുലട
ചേനിലറ ലമഭാത്ത വനിലകേള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലലപ്രസയ് കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  ലസലനിനയ്
സമര്പനിക്കുന.   പഭാവലപടവര്  ആശയനിക്കുന്ന  വനിപണനി,  ഇടത്തരക്കഭാര്
ആശയനിക്കുന്ന വനിപണനി,  ധനനികേര് ആശയനിക്കുന്ന വനിപണനി എന്നനിങ്ങലന ഓകരഭാ
ജനിലയനികലയുലാം  മൂന്നയ്  സലങ്ങളനിലനനിനലാം  വനില  കശഖരനിചയ്  അതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനയ് റനികപഭാര്ടയ് നലകുന്നതയ്.
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കനഭാര്ക്കയുലട ആഭനിമുഖലത്തനില കലഭാകേ കകേരളസഭ

21 (*471) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
ശതീ  .   എന   .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നയ് :
ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  കനഭാര്ക്കയുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ്

എലനലഭാലാം പുതനിയ പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) കലഭാകേ കകേരളസഭ എന്ന പുതനിയ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഉലണങനില  ഈ  പദതനിയനിലൂലട  എലനലഭാലാം  പ്രകയഭാജനങ്ങളഭാണയ്
പ്രവഭാസനികേളക്കയ് ലഭലമഭാക്കുകേ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

 മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ):  

(എ)  പ്രവഭാസനികേലള സലാംബനനിക്കുന്ന കേഭാരലങ്ങള അനുദനിനലാം മഭാറനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന
സഭാഹചേരലത്തനില  ഇവര്ക്കയ്  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  കസവനങ്ങള  നലകകേണതഭാണയ്.
അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  2017-18  വര്ഷലത്ത  ബജറനില  പുതനിയ  5  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.

1  ഓണ്ലലലന രജനികസ്ട്രെഷന സമ്പ്രദഭായവലാം ഡഭാറഭാകബസയ്  രൂപതീകേരണവലാം:-
പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേലളക്കുറനിച്ചുള്ള  സമഗ്രമഭായ  വനിവരലാം  കശഖരനിക്കുന്നതനിനുലാം
അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില പ്രവഭാസനി  പദതനികേള ആസൂതണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം
അടനിയനര  സഭാഹചേരലങ്ങളനില  പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേളക്കയ്  സഹഭായലമത്തനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള
പദതനി.

2  കേകമ്പഭാള ഗകവഷണലാം,  ലലനപുണലലാം നനിയമനകത്തഭാടനുബനനിച്ചുലാം അതനിനയ്
മുനപുലാം കശഷവമുള്ള കസവനങ്ങള:-  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ലതരലഞ്ഞടുപയ്  പ്രകനിയ
യുക്തനിഭദമഭാക്കുകേ, പരനിശതീലനലാം, ലലനപുണല വനികേഭാസലാം, നനിയമനഭാനനര സഹഭായലാം,
നനിയമസഹഭായലാം,  ലതഭാഴെനിലഭാളനിക്കുലാം  ലതഭാഴെനിലദഭാതഭാവമഭായുള്ള  ഇനഷസറനസയ്
പരനിരക്ഷ  തുടങ്ങനിയ  ലക്ഷലങ്ങള  മുനനനിര്ത്തനി  റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ്  ഏജനസനികേളുകടയുലാം
ഗവണ്ലമന്റെനികന്റെയുലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി.

3.  കലഭാകേ കകേരളസഭ:- പ്രവഭാസനി മലയഭാളനികേളുമഭായനി ബനലപട വനിഷയങ്ങള
ചേര്ച  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  അവ  വനിശകേലനലാംലചേയ്തയ്  നവതീന  ആശയങ്ങള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം രഭാജലത്തനിനയ്  അകേത്തുലാം പുറത്തുമുളള കകേരളതീയര് തമ്മേനിലുള്ള
ബനലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനുലാം സഹഭായനിക്കുന്ന പരനിപഭാടനി.
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4.  ആകഗഭാള  സഭാലാംസ്കഭാരനികേ  ഉത്സവലാം:-  കേലഭാകേഭാരന്മേഭാര്ക്കുലാം  സഭാലാംസ്കഭാരനികേ
പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുലാം  അവരുലട  കേലഭാരൂപങ്ങള  അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  പ്രവഭാസനി
മലയഭാളനികേളുലട സഹകേരണകത്തഭാലട കകേരളത്തനില സഭാലാംസ്കഭാരനികേ ഉത്സവലാം സലാംഘടനിപനിചയ്
സഭാലാംസ്കഭാരനികേ  വനിനനിമയത്തനിനയ്  കവദനിലയഭാരുക്കുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനിയുള്ള
പരനിപഭാടനി.

5.  വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങളനില അടനിയനര ആലാംബുലനസയ് കസവനലാം:-  പ്രവഭാസനി
മലയഭാളനികേളുലട  അടനിയനര  ചേനികേനിത്സഭാ  ആവശലങ്ങളക്കുലാം,  മരണലപട  പ്രവഭാസനി
മലയഭാളനിയുലട  മൃതശരതീരലാം  യഥഭാസലകത്തക്കയ്  എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം  വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങളനില
ആലാംബുലനസയ് കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി.

(ബനി & സനി)  ഉണയ്.  പ്രവഭാസ വനിഷയങ്ങള ചേര്ച ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം വനിദഗ്ദ്ധരുലട
അഭനിപ്രഭായങ്ങള  സസരൂപതീക്കുന്നതനിനുലാം  നൂതനമഭായ  പ്രവഭാസ  കക്ഷമപദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനില  സര്ക്കഭാരനിനയ്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം  നലകുന്നതനിനുലാം  കലഭാകേകകേരളസഭ
സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  നനിയമസഭഭാ സമഭാജനികേരുലാം ഇനലയനിലല മറയ്
സലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിനലാം  കലഭാകേത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനിലനനിനലാം  തനിരലഞ്ഞടുക്കുന്ന
പ്രവഭാസനിമലയഭാളനികേളുലട  പ്രതനിനനിധനികേളുമഭാണയ്  സഭയനിലല  അലാംഗങ്ങള.   വനിഷയഭാധനിഷനിത
ചേര്ചകേളുലാം  ലസമനിനഭാറുകേളുലാം  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാക്കുവഭാന  പദതനിയുണയ്.
വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കലലങനിലുലാം  സഭ  സകമ്മേളനിക്കഭാനഭാണയ്  ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.  2018
ജനുവരനി മഭാസലാം തനിരുവനനപുരത്തയ് ആദല സകമ്മേളനലാം നടത്തഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

 കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലട ഏകകേഭാപനവലാം പദതനി  സമര്പണവലാം

22 (*472) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .  എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ് കുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലട ഏകകേഭാപനത്തനിനുലാം പദതനി സമർപണത്തനിനുലാം

നനിശനിതസമയത്തയ്  തുകേ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സർക്കഭാർ  സസതീകേരനിച  നടപടനികേൾ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഓകരഭാ വകുപനിലുലാം കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലട ചുമതല ആർക്കഭാണയ്
നലനിയനിട്ടുളളതയ്; 

(സനി) 2016-2017  കേഭാലയളവനിൽ  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളനിൽ  ഏലതഭാലക്ക
പദതനികേളനിലഭായനി  എത  തുകേയഭാണയ്  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  നഷമഭായതയ്  എന്നയ്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 
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(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  സർക്കഭാർ  പ്രഖലഭാപനിച  പദതനികേളനിൽ  സലാംസഭാനലാം  സർപനിക്കഭാത്ത
പദതനികേൾ ഏലതഭാലക്കയഭാണയ്; 

(ഇ)  ഈ വർഷലാം സമർപനിക്കഭാൻ  കപഭാകുന്നതുലാം നടപനിലഭാക്കുവഭാൻ  കപഭാകുന്നതുമഭായ
പദതനികേൾ ഏലതഭാലക്കയഭാണയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ):  

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലട ഏകകേഭാപനത്തനിനുലാം പദതനി സമര്പണത്തനിനുലാം
നനിശനിതസമയത്തയ്  തുകേ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാരലക്ഷമമഭായ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്  നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.   എലഭാ  മഭാസവലാം  ചേതീഫയ്
ലസകടറനിയുലട  അദലക്ഷതയനില  കൂടുന്ന  ലസകടറനിമഭാരുലട  കയഭാഗത്തനില
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള ഉളലപലടയുള്ള പദതനികേളുലട അവകലഭാകേനലാം നടത്തഭാറുണയ്.
മുഖലമനനി അദലക്ഷനഭായുള്ള പഭാന എകയ്ലപനഡനിചര് റനിവവ്യൂ കേമ്മേനിറനിയുലട കയഭാഗലാം
ഓകരഭാ  ലലതമഭാസത്തനിനുകശഷവലാം  കചേരുകേയുലാം  ലതഭാട്ടുമുമ്പുള്ള  ലലതമഭാസത്തനിലന്റെ
പദതനി പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയഭാറുണയ്.  ഇതുകൂടഭാലത മുഖലമനനി തലത്തനില പ്രകതലകേ പദതനി അവകലഭാകേന
കയഭാഗങ്ങളുലാം  കചേരഭാറുണയ്.   പ്രസ്തുത  കയഭാഗങ്ങളനില  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളക്കയ്
മുനഗണന നലകേനി  കകേന്ദ്ര ഫണയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നലകേഭാറുണയ്.

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലട ഏകകേഭാപനത്തനിനുലാം പദതനി സമര്പണത്തനിനുലാം
നനിശനിതസമയത്തയ്  തുകേ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  27-8-2016-ലല  സ.  ഉ.  (എലാം.  എസയ്)
34/2016/പഭാനനിലാംഗയ്  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  ലസഷലല  ലസകടറനിയുലട  കേതീഴെനില
പ്രകതലകേ  ലസല  (co-ordination  cell  for  centrally  sponsored  schemes)
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്ന എലഭാ വകുപ്പുകേളുലാം
ഇസൗ  പ്രകതലകേ  ലസല്ലുലാം  കചേര്ന്നയ്  ഡലഹനിയനിലല  റസനിഡന്റെയ്  കേമ്മേതീഷണറുമഭായനി
ബനലപടയ്  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം  കനടനിലയടുക്കുന്നതനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
ഇത്തരത്തനിലുള്ള  സമകയഭാചേനിതമഭായ  ഇടലപടലുകേളുലട  ഫലമഭായനി  2015-16-ല
ലഭനികക്കണനിയനിരുന്ന 528 കകേഭാടനി രൂപ 2016-2017-ല ലഭലമഭാക്കുകേയുണഭായനി.

(ബനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ഓകരഭാ  ഭരണവകുപനിലുലാം
കനഭാഡല ഓഫതീസര്മഭാലര ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. ഓകരഭാ ഫതീലഡ്തല വകുപനിലുലാം
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളക്കയ് കനഭാഡല ഓഫനിസര്മഭാലര ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
പ്രധഭാനലപട  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുലട  കനഭാഡല  ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി
വകുപ്പുതലവനമഭാലര ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി) 2016-2017-ല കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളക്കഭായനി സലാംസഭാന ബജറനില
ഉളലക്കഭാളളനിച  കകേന്ദ്രവനിഹനിതത്തനിലന്റെ അടങല തുകേ മുഴുവനുലാം  കകേന്ദ്രത്തനിലനനിനലാം
ലഭലമഭായനിടനില.  ഏലതഭാലക്ക  പദതനിവനിഹനിതമഭാണയ്,  എന്തുകേഭാരണലാം ലകേഭാണഭാണയ്
ലഭലമഭാക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിടനില എന്നനിവ പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.
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(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിച  പദതനികേളനില  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള
പദതനികേള സമര്പനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ എന്നയ് ശദയനിലലപടനിടനില.

(ഇ)  2016-17-ല  ഉള്ള  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളഭാണയ്  2017-18-ലുലാം
തുടര്നകപഭാകുന്നതയ്.  അതുമുഴുവനുലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാലത കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ഏലതങനിലുലാം  പുതനിയ പദതനി  കകേന്ദ്രലാം ആവനിഷ്കരനിക്കുനലണങനില
അതുലാം സലാംസഭാനത്തയ് നടപഭാക്കഭാന അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടനിലയടുക്കുന്നതഭാണയ്.

സലാംസഭാന വനിജനിലനസയ് കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരണലാം 

23 (*473) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് വനിജനിലനസയ് കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന പദതനിയുകണഭാ;

എങനിൽ ഇതു സലാംബനനിച നനിര്കദ്ദേശലാം ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്; 

(ബനി)  കകേന്ദ്ര വനിജനിലനസയ് കേമ്മേതീഷലന്റെ മഭാതൃകേയനിലഭാകുകമഭാ ഈ കേമ്മേതീഷലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  നനിലവനിലുളള  വനിജനിലനസയ്  ആന്റെയ്  ആന്റെനികേറപ്ഷന  ബവ്യൂകറഭായയ്
പകേരമഭായനിരനിക്കുകമഭാ ഈ സലാംവനിധഭാനലമന്നയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

 മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ) :  

(എ-സനി)  സലാംസഭാന  വനിജനിലനസയ്  കേമ്മേതീഷന  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെയ് (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions)
കേരടയ് ബനില   തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  ആയതനിലന്റെ പകേര്പയ് സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെനിനയ്
ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  കകേന്ദ്ര  വനിജനിലനസയ്  കേമ്മേതീഷലന്റെ  മഭാതൃകേയനില
സലാംസഭാനത്തയ് വനിജനിലനസയ് കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിച്ചുള്ള പ്രസ്തുത
കേരടയ് ബനില പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമത്തനിലന്റെ ആനുകൂലലലാം പരനിമനിതലപടുത്തണലമന്ന 
കകേന്ദ്ര നനിര്കദ്ദേശലാം 

24 (*474) ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സെനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  ഫുഡയ് കകേഭാര്പകറഷന ഓഫയ് ഇനലലയ വനിഘടനിപനിക്കുകേ  (Unbundle)
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എന്ന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലട  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ശതീ.  ശഭാനകുമഭാര്  എലാം.  പനി.-യുലട
കനതൃതസത്തനില രൂപതീകേരനിച ഉന്നതതല സമനിതനിയുലട  പരനികശഭാധനഭാ വനിഷയങ്ങള
എലനഭാലക്കയഭായനിരുനലവന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  കേമ്മേറനിയുലട  പ്രധഭാന  ശനിപഭാര്ശകേള  എലനഭാലക്കയഭാലണന്നയ്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമത്തനിലന്റെ ആനുകൂലലലാം  പരനിമനിതലപടുത്തണലമനലാം
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളക്കയ് മനിനനിമലാം തഭാങ്ങുവനില നനിശയനിക്കുന്ന രതീതനി ഒഴെനിവഭാക്കണലമനലാം
ഭക്ഷലധഭാനലത്തനിനയ്  പകേരലാം  ആധഭാര്  ബനനിതകമഭാ  ജനധന  പദതനിയുമഭായനി
സലാംകയഭാജനിപനികചഭാ  ധഭാനലത്തനിനയ്  പകേരലാം  പണലാം  നലകേനി  ഭക്ഷല  കമഖലയനില
സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനിയനിനത്തനിലുള്ള  ലചേലവകുറയണലമനമുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ശദയനിലലപടനിരുകന്നഭാ;  ഇവ  ഭക്ഷലകമഖലലയ  എങ്ങലന  ബഭാധനിക്കുലമന്നയ്
പരനികശഭാധനിചനിരുകന്നഭാ; 

(ഡനി)  കേമ്മേറനിയുലട  മുമ്പഭാലകേ  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  നനിലപഭാടയ്
വലക്തമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ആലരഭാലക്കയഭാണയ്  നനികയഭാഗനിക്കലപടനിരുന്നലതനലാം  ഇവര്
മുകഖന മുന സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നനിലപഭാടയ് എലനനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

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

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ശതീ.  ശഭാനകുമഭാര്  എലാം.പനി.-യുലട  കനതൃതസത്തനില
രൂപതീകേരനിച ഉന്നതതല സമനിതനിയുലട പരനികശഭാധനഭാ വനിഷയങ്ങള അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(ബനി-ഡനി)  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട സലാംഭരണലാം, ലപഭാതുവനിതരണ സമ്പ്രദഭായലാം,
കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  എന്നനിവ  സലാംബനനിച്ചുലാം  എഫയ്.സനി.ലഎ.-യുലട
സലാംഭരണ വനിതരണ സസൗകേരലങ്ങള, ലതഭാഴെനിലഭാളനി പ്രശ്നങ്ങള എന്നനിവ സലാംബനനിച്ചുലാം
ലപഭാതുവനിതരണ  സമ്പ്രദഭായത്തനിലന്റെ  കേമ്പവ്യൂടര്വത്കേരണലാം  സലാംബനനിച്ചുലാം  സമനിതനി
വനിവനിധ  ശനിപഭാര്ശകേള  നലകേനിയനിരുന.   ഭക്ഷല  കേമ്മേനി  സലാംസഭാനങ്ങളക്കയ്
ലപഭാതുവനിതരണ  സമ്പ്രദഭായത്തനില   അതതയ്  സലാംസഭാനങ്ങളുലട  തഭാലരലത്തനിനയ്
അനുസരനിചയ്  പണലാം  അലലങനില ഭക്ഷലധഭാനലലാം  നല്കുന്ന രതീതനി  നടപനിലഭാക്കഭാവന്നതഭാലണന്നയ്
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്തനിരുനലവങനിലുലാം നനിലവനിലല രതീതനി മഭാറന്നതയ് സലാംബനനിചയ്
സലാംസഭാനലാം തതീരുമഭാനലമഭാനലാം എടുത്തനിടനില.  പ്രസ്തുത സമനിതനിയുലട ശനിപഭാര്ശകേള

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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ഭക്ഷല  കമഖലലയ  എങ്ങലന  ബഭാധനിക്കുലമന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.
സനിവനില സലലപസയ് കേമ്മേതീഷണറുലാം ഭക്ഷല വകുപയ് അഡതീഷണല ലസകടറനിയുമഭാണയ്
കേമ്മേനിറനി കയഭാഗത്തനില സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന പ്രതനിനനിധതീകേരനിചനിരുന്നതയ്.

നവകകേരള കേര്മ്മേ പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായുള്ള വനികേസന   മനിഷനുകേളുലട
ലക്ഷലങ്ങള 

25 (*475) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ് :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  നവകകേരള  കേര്മ്മേപദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായുളള  വനികേസന  മനിഷനുകേളുലട

ലക്ഷലങ്ങള എലനലഭാലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  മുനഗണനഭാ  കമഖലകേലള  കകേഭാര്ത്തനിണക്കനിലക്കഭാണഭാണയ്
വനികേസന മനിഷനുകേളക്കയ് രൂപലാം നലകേനിയനിരനിക്കുന്നതയ്; 

(സനി)  ജനപങഭാളനിത്തവലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  കനതൃതസവലാം
ഉറപഭാക്കഭാന ഇതനിനകേലാം സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലനലഭാമഭാണയ്; തഭാലഴെത്തട്ടുകേളനില
ഏലതലഭാലാം  നനിലയനിലുളള  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  സലാംഘടനകേളുലടയുലാം  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടു
കൂടനിയഭാണയ് മനിഷന ലക്ഷലങ്ങള നകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; 

(ഡനി)  മനിഷനുകേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ലപഭാതുപദതനികേള രൂപലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
ബനലപട  വകുപ്പുകേളുകടയുലാം  ഏജനസനികേളുകടയുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  അധനികേഭാരലാം
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇവയയ്  കവണനി  വരുന്ന  സഭാകങതനികേവനിദലയുലാം  സഭാകങതനികേ
സഹഭായവലാം  ആവശലഭാനുസരണലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  മനിഷനുകേളുലട  സഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ? 

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ) : 

(എ)  നവകകേരള  കേര്മ്മേ പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായുള്ള  വനികേസന  മനിഷനുകേളുലട
ലക്ഷലങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1  വനികേസന  പ്രകനിയയുലട  പൂര്ണ  പ്രകയഭാജനലാം  ഇനനിയുലാം  ലഭനിക്കഭാത്തവരുലാം
ഒഴെനിവഭായനികപഭായവരുമഭായ  സഭാധഭാരണക്കഭാരുലടയുലാം  മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലടയുലാം
ജതീവനിതസസൗകേരലങ്ങളുലാം  ജതീവനിത  ഗുണകമന്മേയുലാം  ഉപജതീവന  സസൗകേരലങ്ങളുലാം
സഭാമൂഹലകക്ഷമ സസൗകേരലങ്ങളുലാം ലമചലപടുത്തുകേ.
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2  ആകരഭാഗല  കമഖല  ഉളലപലടയുള്ള  വനികേസന  രലാംഗലത്ത  രണഭാലാം  തലമുറ
പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുകേ വഴെനി  കകേരള വനികേസന മഭാതൃകേ പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ശമങ്ങള ഫലപ്രഭാപ്തനിയനിലലത്തനിക്കുകേ.

3  ജലവലാം  മണലാം  ഉളലപലടയുള്ള  പ്രകൃതനിവനിഭവങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുകേയുലാം
ശഭാസതീയമഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം സുസനിരമഭായനി പരനിപഭാലനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ.

4  വലഭാപകേമഭായനി  ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ  മരങ്ങള  വച്ചുപനിടനിപനിചയ്  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ
ഹരനിതഭാവരണലാം സൃഷനിക്കുകേ.

5  തഭാലഴെത്തടനില  കസവനങ്ങള  നലകുന്ന  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളുലട
ലമചലപട  ഏകകേഭാപനവലാം  ലഭലമഭായ  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങളുകടയുലാം  മറ
വനിഭവങ്ങളുകടയുലാം ശഭാസതീയ വനിനനികയഭാഗവലാം പരനിപഭാലനവലാം ഉറപഭാക്കുകേ.

6  ജനകേതീയഭാസൂതണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ശക്തനിലപടുത്തനി  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ്
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപന തലത്തനില
കകേന്ദ്രതീകേരനിക്കുന്ന രതീതനിയനില ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേ.

7  സഭാപനതല-വലക്തനിഗത  സഭാമൂഹല  പ്രതനിബദതഭാ  വനിഭവങ്ങളുകടയുലാം
ജനകേതീയ കസഭാതസ്സുകേളുകടയുലാം സലാംകയഭാജനലാം സഭാധലമഭാക്കുകേ.

(ബനി)  തഭാലഴെപറയുന്ന  6  മുനഗണനഭാ  കമഖലകേലള  കകേഭാര്ത്തനിണക്കനിലക്കഭാണഭാണയ്
വനികേസന മനിഷനുകേളക്കയ് രൂപലാം നലകേനിയനിരനിക്കുന്നതയ്:

1. സമ്പൂര്ണ പഭാര്പനിടലാം-നലഫയ് മനിഷന

2. ജനസസൗഹൃദ സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേള

3. ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണലാം

4. ശുചേനിതസ-മഭാലനിനല സലാംസ്കരണലാം

5. മണയ്-ജല സലാംരക്ഷണലാം

6. നജവകൃഷനി രതീതനിക്കയ് പ്രഭാമുഖലലാം ലകേഭാടുത്തുലകേഭാണ്ടുള്ള കൃഷനി വനികേസനലാം.

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള  ജനകേതീയഭാസൂതണ  സലാംവനിധഭാനത്തനില  മനിഷനുകേള
സലാംകയഭാജനിപനിച  ജനപങഭാളനിത്തവലാം  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
കനതൃതസവലാം  ഉറപഭാക്കുവഭാന  വലക്തമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
വകുപയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.   തഭാലഴെത്തട്ടുകേളനില  കുടുലാംബശതീ,  കൃഷനിഭവനനിലല
കേഭാര്ഷനികേ കൂടഭായ, വനിവനിധ രഭാഷ്ട്രതീയ പഭാര്ടനികേളനിലല കേര്ഷകേ സലാംഘങ്ങള, സ്കൂളുകേള,
കകേഭാകളജുകേള  തുടങ്ങനിയ  സലാംഘടനഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  പരമഭാവധനി
പ്രകയഭാജനലപടുത്തുകേയുലാം  പരനിപൂര്ണ  ജനപങഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്
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വനിവനിധതലത്തനിലുള്ള മനിഷന പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില വനിവനിധ രഭാഷ്ട്രതീയ പഭാര്ടനികേളുകടയുലാം
സന്നദ  സലാംഘടനകേളുകടയുലാം  ലപഭാതുപ്രവര്ത്തകേരുകടയുലാം  സഹകേരണലാം
ഉറപഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

(ഡനി)  മനിഷനുകേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ലപഭാതുപദതനികേള രൂപലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
ബനലപട  വകുപ്പുകേളുകടയുലാം  ഏജനസനികേളുകടയുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  അധനികേഭാരലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   ഇവയ്ക്കുകവണനിവരുന്ന  സഭാകങതനികേവനിദലയുലാം  സഭാകങതനികേ  സഹഭായവലാം
ആവശലഭാനുസരണലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് മനിഷനുകേളുലട സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.  

അഡനിനനികസ്ട്രെറതീവയ് വനിജനിലനസയ് ലസലനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം 

26 (*476) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജയ് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫയ്  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  ജനിലകേളനില  അഡനിനനികസ്ട്രെറതീവയ്  വനിജനിലനസയ്  ലസല  പരനികശഭാധന

നടത്തനി കേലണത്തുന്ന ഒഴെനിവകേള പടനികേതനിരനിചയ്  പ്രസ്തുത ലസലനില സൂക്ഷനിക്കഭാത്ത
സനിതനിയനില,  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യുന്നതനില  ബനലപട  ഉകദലഭാഗസര്
വതീഴ്ചവരുത്തുനകണഭാ  എന്നയ്  നനിരതീക്ഷനിക്കഭാന  എനയ്  സലാംവനിധഭാനമഭാണയ്  പ്രസ്തുത
ലസലനിനയ് ഉള്ളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലസല  കൃതലമഭായ  കേണക്കയ്  സൂക്ഷനിക്കഭാലത  എങ്ങലനയഭാണയ്
തുടര്നടപടനി കേള  സസതീകേരനിക്കുന്നലതന്നയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത കേണക്കയ്  സൂക്ഷനിക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി) ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം അതതയ് വകുപ്പുകേളക്കയ്
നലകുന്നതയ്  ഏതയ്  വനിധത്തനിലഭാണയ്;  വഭാക്കഭാലുള്ള നനിര്കദ്ദേശമഭാകണഭാ അകതഭാ കേത്തയ്
മുകഖനകയഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  കേത്തയ് മുകഖനലയങനില 2016  ജനുവരനി മുതല ഇത്തരത്തനില നലകേനിയ
കേത്തുകേളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  വഭാക്കഭാലുള്ള  നനിര്കദ്ദേശമഭാലണങനില
സര്ക്കഭാര്  സലാംവനിധഭാനത്തനില  അത്തരലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലട  സഭാധുത  എതലയന്നയ്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ? 

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ): 

(എ  &  ബനി)  നനിലവനില  പടനികേതനിരനിചയ്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  സൂക്ഷനിക്കുനണയ്.
2016  ഡനിസലാംബര് മഭാസത്തനില നടത്തനിയ  'ഇന്റെനസതീവയ് കവക്കനസനി റനികപഭാര്ടനിലാംഗയ്
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കേലഭാമ്പയനിന'  മുതലഭാണയ്  വനിപുലമഭായ  രതീതനിയനില  ഒഴെനിവകേള  കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  അഡനിനനികസ്ട്രെറതീവയ്  വനിജനിലനസയ്  ലസല  ആരലാംഭനിചതയ്.   ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി 2016 ഡനിസലാംബര് 31-നയ്  കേഭാലഭാവധനി പൂര്ത്തനിയഭായ പനി.എസയ്.സനി. റഭാങയ്
പടനികേകേളക്കയ്  പ്രഭാധഭാനലലാം  നലകേനി  പരമഭാവധനി  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കയ്  കജഭാലനി
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തുടനതീളമുള്ള  വനിവനിധ  ജനിലഭാ  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം
ഡയറക്ടകററകേളനിലുമഭായനി  നടത്തനിയ  പരനികശഭാധനയനില  കേലണത്തനിയ  2394
ഒഴെനിവകേള പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  ടനി  ഒഴെനിവകേള  സലാംബനനിചയ്
വകുപയ്, തസനികേ, ഓഫതീസയ് തനിരനിച്ചുള്ള പടനികേ അഡനിനനികസ്ട്രെറതീവയ് വനിജനിലനസയ് ലസല
സൂക്ഷനിചനിട്ടുണയ്.  ഒഴെനിവകേള സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള നനിശനിത ലപ്രഭാകഫഭാര്മയനിലഭാണയ്
കശഖരനിക്കഭാറുള്ളതയ്.  കേലണത്തനിയ  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയഭാത്തതഭായനി
ശദയനിലലപടഭാല ഇക്കഭാരലലാം പ്രകതലകേമഭായനി പരനിഗണനിചയ് വകുപയ് കമധഭാവനികേളക്കയ്
ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടയ് ലചേയഭാന കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുന്നതഭാണയ്.

(സനി & ഡനി) വകുപ്പുകേളനിലല നനിലവനിലുള്ള ഒഴെനിവകേളുലാം പ്രതതീക്ഷനിത ഒഴെനിവകേളുലാം
സമയബനനിതമഭായനി  റനികപഭാര്ട്ടുലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  ഉകദലഭാഗസ
ഭരണ പരനിഷ്കഭാര വകുപനില നനിന്നയ് എലഭാ വകുപയ് കമധഭാവനികേളക്കുലാം നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം
പരനിപതലാം മുകഖന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിവരഭാറുണയ്. 2016 ജനുവരനി മുതല ഇത്തരത്തനില
പുറലപടുവനിച  പരനിപതങ്ങളുലട  പകേര്പ്പുകേള  അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.
പനി.എസയ്.സനി.  മുകഖനയുള്ള  നനിയമനങ്ങള  തസരനിതലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വകുപ്പുകേള  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യുന്ന  ഒഴെനിവകേളുലട  കൃതലതയുലാം  പുകരഭാഗതനിയുലാം
വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി  VARAM  (Vacancy  Arising  Reporting  and
Monitoring  System)  എന്ന  കപരനില  സര്ക്കഭാര്  ഒരു  പുതനിയ  കസഭാഫയ് ലവയര്
വനികേസനിപനിക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  കസഭാഫയ് ലവയറനിലൂലട  2017  ജനുവരനി  മഭാസലാം  മുതല
ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  (പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില)  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്. 

കുടുലാംബകക്ഷമ ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം  

27 (*477) ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   അബ്ദുല ഹമതീദയ്   .  പനി  . :
ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  കുടുലാംബകക്ഷമ ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ്

സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി)  ഓകരഭാ ഉപകകേന്ദ്രത്തനിനുലാം അനുവദനതീയമഭായ സ്റ്റഭാഫയ് പഭാകറണ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി) ഈ കകേന്ദ്രങ്ങളുലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണയ്; അവ കൃതലതകയഭാലട
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

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

(എ)  എലഭാ  കുടുലാംബകക്ഷമ  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  ലഭലത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ചുറമതനില,  കുഴെലകേനിണര്,
അറകുറപണനി,  കേഭാലപഴെക്കലാംലചേന്ന  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങള  ലപഭാളനിച്ചുമഭാറനി  പുതനിയവ
നനിര്മ്മേനിക്കുകേ എന്നനിവയയ് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയയ്, NCD
Clinic,  Adolescent  Health  Clinic,  പകേര്ചവലഭാധനി  നനിയനണലാം,  മറയ്
കരഭാഗനനിയനണ  പരനിപഭാടനികേള  എന്നനിവ  ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  കുടുലാംബകക്ഷമ
ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളനില നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.   E-Health  സലാംവനിധഭാനലാം  വരുന്നകതഭാലട
കുടുലാംബകക്ഷമ കകേന്ദ്രങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല ലമചലപടുന്നതഭാണയ്.  കുടുലാംബ കക്ഷമ
ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂലട  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  കസവനങ്ങള  ലമചലപടുത്തനി  ഇവലയ
ജനസസൗഹൃദ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  ഓകരഭാ  ഉപകകേന്ദ്രത്തനിനുലാം  ലജ.എചയ്.ഐ.,  ഒരു  ജൂനനിയര്  പബ്ലനികേയ്
ലഹലത്തയ് നഴയ് ആണയ് അനുവദനതീയമഭായ സ്റ്റഭാഫയ് പഭാകറണ്.

(സനി)  വഭാര്ഡ്തല  കുടുലാംബകക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കപ്രഭാലസഭാഹനിപനിക്കുകേ,
കരഭാഗ പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുകേ,  പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിലവയയ്  നടത്തുകേ,
ഗര്ഭകേഭാല പരനിചേരണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ, പ്രസവലാം ആശുപതനികേളനില നടത്തുന്നതനിനു
കവണ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേ,  അമ്മേയ്ക്കുലാം  കുഞ്ഞനിനുമുള്ള  പരനിചേരണലാം,  മൂലയൂടല
കപ്രഭാലസഭാഹനിപനിക്കുകേ  എന്നനിവയഭാണയ്  കുടുലാംബകക്ഷമ  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളുലട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലലാം.
കകേരളത്തനില  മഭാറനിയ  കരഭാഗഭാതുരതയുലട  സഭാഹചേരലത്തനില  ജതീവനിതനശലതീകരഭാഗങ്ങളക്കയ്
കൂടുതല  ഊന്നല  നലകേനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  പ്രകതലകേ  ആകരഭാഗലപരനിചേരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
വനികേസനിപനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   പഞഭായത്തനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  ഫതീലഡ്തല
ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള
ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.

ലപഭാതുജന പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട അഴെനിമതനി നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം 

28 (*478) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .    ആന്റെണനി കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  അഴെനിമതനി  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിച്ചു വരുന്നതയ്; 
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(ബനി)  ലപഭാതുജന  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  അഴെനിമതനി  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ലചേയ്യുകേ
എന്ന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലട  ലമഭാനബല  ആപനികക്കഷനുകേള  നടപനിലവരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ; 

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  സര്വ്വതീസനില  പുതുതഭായനി  പ്രകവശനിക്കുന്ന  ജതീവനക്കഭാര്
അഴെനിമതനിരഹനിതമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാലട അവര്ക്കയ് ഇനഡക്ഷന
ലടയനിനനിലാംഗയ് നലകുന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  അഴെനിമതനി  ലവളനിചത്തയ്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നവര്ക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  അവഭാര്ഡയ്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ? 

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ): 

(എ) സലാംസഭാന സനിവനില സര്വ്വതീസനിലല അഴെനിമതനി അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി  വനിജനിലനസയ്  ആന്റെയ്  ആന്റെനികേറപ്ഷന  ബവ്യൂകറഭായുലട  കനതൃതസത്തനില  പല
പ്രകേഭാരമുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പരഭാതനികേളനികന്മേല  അകനസഷണലാം,
മനിന്നല പരനികശഭാധന, തസരനിത പരനികശഭാധന, വനിജനിലനസയ് അകനസഷണലാം, ഓഫതീസയ്
സനര്ശനങ്ങള, കബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനികേള എന്നനിവ നടത്തുനണയ്.

(ബനി)  ലപഭാതുജന  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയുള്ള  അഴെനിമതനി  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിനഭായനി
വനിജനിലനസയ്  ആന്റെയ് ആന്റെനികേറപ്ഷന ബവ്യൂകറഭാ  'Arising  Kerala',  'Whistle Now'
എന്നതീ രണയ് ലമഭാനബല ആപനികക്കഷനുകേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  സര്വ്വതീസനില  പുതുതഭായനി  പ്രകവശനിക്കുന്ന  ജതീവനക്കഭാര്
അഴെനിമതനിരഹനിതമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  ഉകദലഭാഗസ
ഭരണപരനിഷ്കഭാര വകുപ്പുമഭായനി കചേര്ന്നയ് ഇനഡക്ഷന ലടയനിനനിലാംഗയ്  നലകുന്ന പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

( ഡനി)  ഒരു  കകേഭാടനിയനിലധനികേലാം  രൂപയയ്  കമലുള്ള  അഴെനിമതനി  കേലണത്തഭാന
സഹഭായനിക്കുന്ന വലക്തനിക്കയ്  5  ലക്ഷലാം  രൂപ  നലകുന്ന  "Whistle  Blowers
Award”ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

സതീകറഭാ കടഭാളറനസയ് ടു കേറപ്ഷന 

29 (*479) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ് :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടയ് റസഭാഖയ് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  'സതീകറഭാ  കടഭാളറനസയ്  ടു  കേറപ്ഷന  'എന്ന  ലക്ഷലലാം

കനടുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളനില അഴെനിമതനിസൂചേനികേ തയഭാറഭാക്കുന്ന പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ; 
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(ബനി) പ്രസ്തുത ലക്ഷലലാം പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി എലനലഭാലാം കബഭാധവത്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേളഭാണയ് സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേൾ  അഴെനിമതനിമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനയ്  വനിവരസഭാകങതനികേ
വനിദലയുലട എലനലഭാലാം സഭാധലതകേള ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ) : 

(എ)  ഉണയ്.  വനിജനിലനസയ് ആന്റെയ് ആന്റെനികേറപ്ഷന ബവ്യൂകറഭാ,  റനിസര്ചയ് ആന്റെയ്
ലടയനിനനിലാംഗയ് വനിലാംഗനിലന്റെ ഗകവഷണ പഠനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില അഴെനിമതനിയുലട
കതഭാതയ് അനുസരനിചയ് വകുപ്പുകേലള തരലാംതനിരനിചനിട്ടുണയ്.  ഓകരഭാ മൂന മഭാസലാം കൂടുകമ്പഭാഴുലാം
വകുപ്പുകേള തനിരനിച്ചുള്ള അഴെനിമതനിയുലട കതഭാതയ് കേണ്ടുപനിടനിചയ് നഭാലയ് പ്രഭാവശലലാം കകേരള
ആന്റെനി കേറപ്ഷന ഇനഡകയ് ആയനി പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് പദതനി.

(ബനി)  അഴെനിമതനി  നനികരഭാധന  നനിയമങ്ങലളപറനിയുലാം  അഴെനിമതനി  തുടച്ചു
നതീക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  പ്രനിവന്റെതീവയ്  വനിജനിലനസയ്  (Preventive  Vigilance)
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുകവണനിയുലാം  ഇതര  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളനില  കബഭാധവലക്കരണലാം
നടത്തുനണയ്.   സലാംസഭാന  സനിവനില  സര്വ്വതീസനികലയുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഇതര
ഓഫതീസുകേളനികലയുലാം  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  കുടുലാംബശതീ  പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുലാം  വഭായനഭാ
ശഭാലകേള മുഖഭാനരവലാം ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് പരനിശതീലന കഭാസ്സുകേള സലാംഘടനിപനിച്ചുലാം
കബഭാധവലക്കരണലാം  നടത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണയ്.   അഴെനിമതനിലയപറനി  വനിവരലാം
നലകുന്നതനിനഭായനി  വനിസനില  കബ്ലഭാവര്മഭാരുലട  കസവനലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനണയ്.
അഴെനിമതനി  തുടച്ചുനതീക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ജനിലഭാതലത്തനില  വനിജനിലനസയ്  കേമ്മേനിറനികേള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഭരണത്തനിലന്റെ  സദ്ഫലങ്ങള  ജനങ്ങളനില  എത്തനിക്കുവഭാനുലാം
സലാംതൃപ്തവലാം  അകതസമയലാം  കേഭാരലക്ഷമവമഭായ  സനിവനില  സര്വ്വതീസയ്
വഭാര്ലത്തടുക്കുന്നതനിനഭായനി  "Zero  tolerance  to  Corruption”എന്ന നയത്തനിലന്റെ
വനിജയത്തനിനഭാവശലമഭായ അഴെനിമതനി കബഭാധവലക്കരണലാം വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള
വഴെനിയുലാം വളലര ശക്തമഭായുലാം വനിപുലമഭായുലാം കസഭാഷലല മതീഡനിയയനിലുലാം  പത മഭാധലമ
ചേഭാനലുകേളനിലുലാം നടത്തനിവരുനണയ്.

(സനി)  ലപഭാതുജന  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയുള്ള  അഴെനിമതനി  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിനഭായനി
വനിജനിലനസയ്  ആന്റെയ് ആന്റെനികേറപ്ഷന ബവ്യൂകറഭാ  'Arising  Kerala',  'Whistle Now'
എന്നതീ രണയ് ലമഭാനബല ആപനികക്കഷനുകേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
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നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള നലഭായവനിലയയ് ലപഭാതുവനിപണനിയനില
ലഭലമഭാക്കുന്ന നടപടനി 

30 (*480) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില :
ശതീ  .    എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ് :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള  നലഭായവനിലയയ്  ലപഭാതുവനിപണനിയനില

എത്തനിക്കുന്നതനിനയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി) സബ്സനിഡനിയനില വനില്ക്കുന്ന ഉലന്നങ്ങള ഏലതഭാലക്കയഭാണയ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ലപഭാതുവനിപണനികയക്കഭാള  വനിലകുറചയ്  ഫതീലസയനില  സബ്സനിഡനി
നലകുന്ന അവശല ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ഏലതഭാലക്കയഭാണയ്; 

(ഡനി) ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് നലകുന്ന ഇത്തരലാം ഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങളക്കയ് അളവനില
നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന  ): 

(എ)  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുലട  വനില  വര്ദനവനിലന  കനരനിടഭാന
ശക്തമഭായ  വനിപണനിയനിടലപടല  പദതനി  സനിവനില  സനപസയ്  കകേഭാര്പകറഷന
മുകഖന  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപഭാക്കനി  വരുന.   കൂടുതല  വനിലപനശഭാലകേള  വഴെനി
മനിതമഭായ  നനിരക്കനില  വനിപണനിയനില  കൂടുതല  സഭാധനങ്ങള  എത്തനിക്കുകേയുലാം
ആദനിവഭാസനി/തതീരകദശ  കമഖലകേളനില  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  വതീട്ടുപടനിക്കല  എത്തനിചയ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  22
സഞരനിക്കുന്ന  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാറുകേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  യഥഭാര്ത  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനയ്
അവശലസഭാധനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുനലവന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന  അവയുലട  വനിലപന
കറഷന കേഭാര്ഡുകേളവഴെനി  നനിയനനിചനിട്ടുണയ്.   അരനിയുലാം  പലവലഞ്ജനങ്ങളുലാം കൂടഭാലത
എഫയ്.എലാം.സനി.ജനി. സഭാധനങ്ങളുലാം എലാം.ആര്.പനി. -കയക്കഭാളുലാം ശരഭാശരനി 5 മുതല 30 ശതമഭാനലാം
വലര  വനിലകുറചയ്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  വനിതരണലാം  നടത്തുന.  ലപഭാതുവനിപണനിയനി
കലതനികനക്കഭാള  20%  വലര  വനിലക്കുറവനില  കതയനില,  കേഭാപനി,  കേറനി  പസൗഡറുകേള,
കേഭായലാം,  വഭാളനപുളനി,  ഏലലാം,  അപലാംലപഭാടനി,  പുട്ടുലപഭാടനി  എന്നനിവ സനപകകേഭായുലട
സസനലാം  ബഭാന്റെഭായ  "ശബരനി”എന്ന  കപരനില  വനിപണനിയനില  വനിലപന  നടത്തനിവരുന.
ഉത്സവകേഭാലങ്ങളനിലല വനില വര്ദന നനിയനനിക്കഭാന പ്രകതലകേ ഉത്സവകേഭാല ചേനകേള
നടത്തനിവരുന.  മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാറുകേള ഇലഭാത്ത 31 പഞഭായത്തുകേളനിലകൂടനി മഭാകവലനി
കസ്റ്റഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)  ലചേറുപയര്,  ഉഴുന്നയ്,  കേടല,  വനപയര്,  തുവരപരനിപയ്,  മുളകേയ്,  മലനി,
പഞസഭാര,  ജയ  അരനി,  കുറുവ  അരനി,  പചരനി,  മട  അരനി,  ശബരനി  ലവളനിലചണ
എന്നനിവയഭാണയ് സബ്സനിഡനിയനില വനിലക്കുന്ന ഉലപന്നങ്ങള.

(സനി)  ലചേറുപയര്,  ഉഴുന്നയ് കബഭാള,  ഉഴുന്നയ്  (ലപഭാളനി),  ഉഴുന്നയ്  (പരനിപയ്),  കേടല,
വനപയര്, തുവരപരനിപയ്, തുവരപരനിപയ് (ഫട്ക്ക), പതീസയ് പരനിപയ്, മുളകേയ്, മലനി, ജതീരകേലാം,
കേടുകേയ്,  ഉലുവ,  മുളകേയ്  (കേഭാശതീരനി),  ഗ്രതീനപതീസയ്,  കേകബഭാളനി  ഗ്രഭാലാം,  പഞസഭാര,  റഭാഗനി,
പചരനി,  കബഭാധന അരനി,  മട അരനി,  ജയ അരനി,  ജയ അരനി  (ആന്ധ്ര  ഇതര ഇനലാം),
കുറുവ  അരനി,  പചരനി  (ഒ.എലാം.എസയ്.എസയ്.),  പുഴുക്കലരനി  (ഒ.എലാം.എസയ്.എസയ്.),
ലചേറുപയര്  പരനിപയ്  എന്നനിവയഭാണയ്  ഫതീലസയനില  സബ്സനിഡനി  നലകുന്ന
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള.

(ഡനി)   ദുരുപകയഭാഗലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി  സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്ന  സഭാധനങ്ങളുലട  അളവയ്  കറഷന  കേഭാര്ഡയ്  മുകഖന  നനിയനനിചനിട്ടുണയ്.
ലചേറുപയര്,  ഉഴുന്നയ്,  കേടല,  വനപയര്,  തുവരപരനിപയ്,  പഞസഭാര,  ലവളനിലചണ
എന്നനിവ ഓകരഭാ കേനികലഭാഗ്രഭാലാം വതീതവലാം മുളകേയ്, മലനി എന്നനിവ  ½ കേനികലഭാഗ്രഭാലാം വതീതവലാം
നലകുന.  ജയ അരനി,  കുറുവ അരനി,  പചരനി,  മട അരനി എന്നനിവ മഭാസത്തനില പത്തയ്
കേനികലഭാഗ്രഭാലാം രണയ് തവണയഭായനി നലകുന.

(ii) നക്ഷതചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

'നഭാലാം മുകന്നഭാടയ്' എന്ന പരനിപഭാടനി 

1 (4155) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  മുഖലമനനി ലപഭാതുജനങ്ങളുമഭായനി  സലാംവദനിക്കുന്നതനിനയ്  "നഭാലാം  മുകന്നഭാടയ്  "

എന്ന പരനിപഭാടനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പരനിപഭാടനിയുലട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള  എലനഭാലക്കയഭാലണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത  പരനിപഭാടനി  മുഖലമനനിയുലട  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  കഫഭാറമഭായനി
പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; 

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പരനിപഭാടനി  വനിവനിധ  ദൃശല  മഭാധലമങ്ങള  വഴെനി  സലാംകപ്രഷണലാം
ലചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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 ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്

(ബനി)  'സുതഭാരല  കകേരളലാം'  പരനിപഭാടനിയുലട  ഘടനയനിലുലാം  രൂപത്തനിലുലാം  മഭാറലാം
വരുത്തനിയുള്ള പരനിഷ്ക്കരനിച  പരനിപഭാടനിയഭാണയ്   "നഭാലാം  മുകന്നഭാടയ്  ".   ലതരലഞ്ഞടുത്ത
വനിഷയത്തനില  വനിദഗ്ദ്ധരുലാം  വനിദലഭാര്തനികേളുലാം  ജനങ്ങളനിലനനിന്നയ്
ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടുന്നവരുലാം  ഉളലപടുന്ന  സദസ്സെനികനഭാടയ്  മുഖലമനനി  സലാംവദനിക്കുന്ന
ഒരു  സലാംവനിധഭാനമഭാണയ്  "നഭാലാം  മുകന്നഭാടയ്"  എന്ന  ലടലനിവനിഷന  പരനിപഭാടനി.
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനികേസന  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങള  ജനങ്ങളനികലയയ്  എത്തനിക്കുകേയുലാം
ഇവ സലാംബനനിചയ്  അവരുലട അഭനിപ്രഭായവലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം ആരഭായുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ
എന്നതഭാണയ്  പരനിപഭാടനിയുലട  ലക്ഷലലാം.   പരനിപഭാടനിയനില  ചേര്ച  ലചേയലപടുന്ന
വനിഷയവമഭായനി  ബനലപടയ്  ജനങ്ങളക്കുള്ള  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം  ഇസൗ
സലാംവനിധഭാനലാം പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന്നതനിനയ് ഉ കദ്ദേശനിക്കുന. 

(സനി) മുഖലമനനിയുലട പരഭാതനിപരനിഹഭാര കഫഭാറമഭായനികടനി പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാനഭാവലാം
വനിധമഭാണയ്  "നഭാലാം മുകന്നഭാടയ്" വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്തനിരനിക്കുന്നതയ്. 

(ഡനി) ഉണയ്.  
ലകേ. എ. പനി. ഒന്നഭാലാം ബറഭാലനിയനനികലക്കുളള റഭാങയ് ലനിസ്റ്റയ് 

2(4156) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ലകേ. എ. പനി.  ഒന്നഭാലാം ബറഭാലനിയനനികലക്കുളള സനിവനില കപഭാലതീസയ് ഒഭാഫതീസര്
റഭാങയ് ലനിസ്റ്റയ് എന്നഭാണയ് നനിലവനില വന്നതയ്;അതനിലനനിനലാം എത കപര്ക്കയ് നനിയമനലാം
നലകേനി; 

(ബനി)  2-9-2014-ല  നനിലവനിലവന്ന  കേഴെനിഞ്ഞ  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനിലനനിനലാം
ലകേ.എ.പനി. ഒന്നഭാലാം ബറഭാലനിയനനികലക്കയ് എതകപര്ക്കയ് നനിയമനലാം നലകേനി; 

(സനി) നനിലവനിലുളള റഭാങയ് ലനിസ്റ്റനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി തതീരുവഭാന മഭാസങ്ങള മഭാതലാം
കശഷനിക്കുന്നതനിനഭാല  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്തയ്  നനിയമനലാം
തസരനിതലപടുത്തുവഭാനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എ.പനി.  ഒന്നഭാലാം  ബറഭാലനിയനനികലയ്ക്കുളള കപഭാലതീസയ്  കകേഭാണ്സ്റ്റബനിള
റഭാങയ്  പടനികേ  21-6-2016-നഭാണയ്  നനിലവനില  വന്നതയ്.   ടനി  ലനിസ്റ്റനിലനനിനലാം  217
കപര്ക്കയ് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നലകേനി. 
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(ബനി) മുന ലനിസ്റ്റനിലനനിനലാം 676 കപര്ക്കയ് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നലകേനി.

(സനി)  പ്രസ്തുത  ലനിസ്റ്റനിലനനിനലാം  ഒഴെനിവകേള  തനിടലപടുത്തനി  പരമഭാവധനി
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേലള നനിയമനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള ഇതനികനഭാടകേലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

ലകേ. എസയ്. ഇ. ബനി . സബയ്എഞനിനതീയര് ഒഴെനിവകേള സലാംബനനിച പരഭാതനി 

3  (4157)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  മുഖലമനനിയുലട  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സലാംവനിധഭാനത്തനിലല  കഡഭാക്കറയ്  
നലാം; ജനി 170202719 ആയനി കരഖലപടുത്തനി സസതീകേരനിച പരഭാതനിയനിനകമല സസതീകേരനിച
തുടര് നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ലകേ.  എസയ്.  ഇ.  ബനി  .യനില സബയ്എഞനിനതീയര്-  ഇലകനിക്കല തസനികേയനില
പനി.എസയ്.സനി. വഴെനി നനികേത്തലപകടണ 30% ഒഴെനിവകേള കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി) എങനില പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേള എതയഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിര്ദനിഷ  പരഭാതനി  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണ പരനിഷ്കഭാര  വകുപനിനയ്  നലകേനി.
കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡനിലനനിനലാം  ലഭനിച  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  സബയ്  എഞനിനതീയര്,  ഇലകനിക്കല  തസനികേയനില  ഏഴെയ്
ഒഴെനിവകേളുലണന്നയ് അറനിയനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) ഉണയ്.

(സനി) ഏഴെയ്.

പനി. എസയ്.സനി. നനിയമനലാം

4 (4158) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാ  ര , 19-5-2016  വലര  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്തനിട്ടുള്ള

ഒഴെനിവകേളനിൽ എത കപര്ക്കയ് ഇതുവലര നനിയമനലാം നലനിയനിട്ടുണയ്; 

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  ഇതുവലര  എത
ഒഴെനിവകേള  പനി.  എസയ്.  സനി. -ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്തനിടുണയ്;  ഇതനില  എത  കപര്ക്കയ്
നനിയമനലാം നലനിയനിട്ടുണയ്; 
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(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയഭാതനിരുന്ന  എത  കകേസുകേളഭാണയ്  പനി  &  എ.ആർ.ഡനി.  വനിജനിലനസയ്  വനിഭഭാഗലാം
കേലണത്തനിയതയ്;  ഇങ്ങലന  ഒഴെനിവകേള  കൃതലസമയലാം  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയഭാത്ത  എത
ഉകദലഭാഗസനമഭാര്ലക്കതനിലര നടപടനി എടുത്തനിട്ടുണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 19-5-2016  വലര പനി.എസയ്.സനിക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്ത ഒഴെനിവകേളനില റഭാങയ്
പടനികേ  നനിലവനിലുളളവയനില  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  റഭാങയ്  പടനികേ
നനിലവനിലനിലഭാത്ത  തസനികേകേളനില  ആയതയ്  തയഭാറഭാക്കുന്നമുറയയ്  നനിയമന ശനിപഭാര്ശ
നലകുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം 31-3-2017 വലര ആലകേ 31,137
ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  ടനി  കേഭാലയളവനില  36047  കപര്ക്കയ്  നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  

(സനി)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം  2016  ഡനിസലാംബര്
മഭാസത്തനില ഇന്റെനസതീവയ് കവക്കനസനി റനികപഭാര്ടനിലാംഗനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത
എലഭാ  ജനിലകേളനിലലയുലാം  പ്രധഭാന  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  ഡയറക്ടകററകേളനിലുലാം  അഡനിനനികസ്ട്രെറതീവയ്
വനിജനിലനസയ്  ലസലനിലല  ഉകദലഭാഗസര്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  2394  ഒഴെനിവകേള
കേലണത്തനിയനിരുന.  അവ  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുളള അടനിയനര
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു.  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിടനില. 

സമഗ്ര ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസയ് പദതനി 

5 (4159)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ്  കേബതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സമഗ്ര ആകരഭാഗല  ഇനഷസറനസയ്  പദതനി  സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം
ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം മഭാതമഭായഭാകണഭാ നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  ലപനഷനകേഭാരുലടയുലാം
കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കയ് ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  അധലഭാപകേര്ക്കുലാം  ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം
പുറകമ  മറയ്  ഏലതങനിലുലാം  തരത്തനിലുളള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  (ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള,  ഓകടഭാണമസയ്  കബഭാഡനികേള,  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,  കബഭാര്ഡുകേള)
പ്രസ്തുത പദതനി ബഭാധകേമഭാക്കുകമഭാ; 
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(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ഇനഷസറനസയ്  പദതനി  സലാംബനനിച  കേരടയ്  ലപ്രഭാകപഭാസല
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്,  ലപനഷനകേഭാര്,  ആശനിതര്  എന്നനിവലര
ആകരഭാഗല  ഇനഷസറനസയ്  പദതനിയുലട  പരനിധനിയനില  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) ലഭലമഭാക്കുലാം.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

(ഡനി) ലടണര് നടപടനികേളനിലൂലട ഇനഷസറനസയ് കേമ്പനനിലയ നനിശയനിക്കുന്നതുലാം
ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  ലപനഷനകേഭാരുലടയുലാം  ആശനിതരുലട  വനിവരങ്ങള
കശഖരനിക്കുന്നതുളലപലടയുളള  നടപടനികമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാകകേണതുണയ്.  പദതനിയുലട
രൂപകരഖ തയഭാറഭാകുന്നമുറയയ് വനിശദമഭായ ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ഹയര് ലസക്കന്റെറനി ലകേഭാകമഴയ് (ജൂനനിയര് ആനഡയ് സതീനനിയര്) കനഭാണ്
ലവഭാകക്കഷണല ടതീചര് റഭാങയ് ലനിസ്റ്റയ് കേഭാലഭാവധനി 

6(4160)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:  

ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  ലകേഭാകമഴയ്  (ജൂനനിയര്  ആനഡയ്  സതീനനിയര്)  കനഭാണ്
ലവഭാകക്കഷണല  ടതീചര്  തസനികേയനിലല  നഭാളനിതുവലരയുള്ള  മുഴുവന  ഒഴെനിവകേളുലാം
പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

ലസഷലല റൂള പ്രകേഭാരലാം ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂള ടതീചര് കകേഭാകമഴയ് (ജൂനനിയര്)-
ലന്റെ  അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുള്ള  തസനികേകേളനില  25%  നനിയമനലാം  എചയ്.എസയ്.എ./
യു.പനി.എസയ്.എ/എല.പനി.എസയ്.എ.-യനിലനനിനള്ള  കയഭാഗലരഭായ  അധലഭാപകേരുലട
തസനികേമഭാറലാം വഴെനിയുലാം 75% പനി.എസയ്.സനി. മുകഖന കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനലാം വഴെനിയുമഭാണയ്
നടത്തുന്നതയ്.  എലഭാ എന.ലജ.ഡനി.,  എല.ഡബ്ലദ്യു.എ.  ഒഴെനിവകേളുലാം പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്
ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  ഡയറക്ടര്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്ത
10 ഒഴെനിവകേളനികലയയ് പനി.എസയ്.സനി.-യനിലനനിനലാം നനിയമന ശനിപഭാര്ശ കേനികടണതുണയ്.
എചയ്.എസയ്.എസയ്.റനി.  കകേഭാകമഴയ്  (സതീനനിയര്)  തസനികേയനികലയയ്  ലപ്രഭാകമഭാഷന
നലകുന്നതനിനഭായനി  കയഭാഗലരഭായ  എചയ്.എസയ്.എസയ്.റനി  (ജൂനനിയര്)  കകേഭാകമഴയ്
അധലഭാപകേരുള്ളതനിനഭാല ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂള ടതീചര് കകേഭാകമഴയ് (സതീനനിയര്)-ലന്റെ
ഒഴെനിവകേള പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്തനിടനില.
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ലവഭാകക്കഷണല ഹയര് ലസക്കന്റെറനിയനില ആലകേ കനഭാണ് ലവഭാകക്കഷണല
ടതീചര്  (കകേഭാകമഴയ്)  സതീനനിയറനിനയ്  160  തസനികേയുണയ്.  ആയതനില  സമതീപകേഭാലത്തുണഭായ
4 (നഭാലയ്)  ഒഴെനിവകേളകൂടനി  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  ലവഭാകക്കഷണല ഹയര് ലസക്കന്റെറനി
ഡയറക്ടര് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.

ഫയല അദഭാലത്തുകേള 

7(4161)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില ഫയലുകേള ലകേടനിക്കനിടക്കുന്നതയ്
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലസകകടറനിയറയ്  വകുപ്പുകേള,  വകുപ്പുകമധഭാവനികേള,  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാര്  എന്നനിവകരഭാടയ്  മൂന്നയ്  മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല  ഫയല  അദഭാലത്തയ്
നടത്തുന്നതനിനഭായനി  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന്ന  പ്രകേഭാരലാം  2016-2017  കേഭാലയളവനില
എതതവണ ഫയല അദഭാലത്തുകേള നടത്തനിയനിട്ടുലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) ഫയല അദഭാലത്തുകേള നടത്തനിയതനിലന്റെ വനിശദവനിവരങ്ങള നലകേഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  കേഭാലയളവനില  ലസകകടറനിയറനിലുലാം  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേളനിലുലാം  കേളക്ടകററകേളനിലുമഭായനി  64  ഫയല  അദഭാലത്തയ്  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ഫയലുകേള ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന സഭാഹചേരലമനിലഭാത്ത വകുപ്പുകേളനില ഫയല അദഭാലത്തയ്
നടത്തനിയനിടനില.

(ബനി) കേളക്ടകററകേളനില തൃശ്ശൂര് - 5, പഭാലക്കഭാടയ് - 4, കേഭാസര്കഗഭാഡയ് -2, കേണ്ണൂര് -3,
കകേഭാടയലാം  -  7,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്-4,  ലകേഭാലലാം  -2,  വയനഭാടയ്-  6  തവണയുലാം  ഫയല
അദഭാലത്തയ്  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.   ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില  6  തവണയുലാം
ലതീഗലലമകടഭാളജനി, റവനവ്യൂ എന്നതീ വകുപ്പുകേളനില 5 തവണയുലാം സര്ലവ്വയുലാം ഭൂകരഖയുലാം
വകുപനില  4  തവണയുലാം  സലാംസഭാന  ജലഗതഭാഗത  വകുപയ്  3  തവണയുലാം
കേനിര്ത്തഭാഡ്സയ്  വകുപനില  2  തവണയുലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്,
കദശതീയസമ്പഭാദലപദതനി,  ലവഭാകക്കഷണല  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി  ഡയറക്ടകററയ്,
എലലകസയ് കേമ്മേതീഷണകററയ് എന്നതീ വകുപ്പുകേളനില  1  തവണയുലാം ഫയല അദഭാലത്തയ്
നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  മൂന്നയ്  മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല ഫയല അദഭാലത്തുകേള നടത്തുന്നതനിനഭായനി
എലഭാ വകുപ്പുകേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ലസകടറനിയറയ് - ജലവനിഭവ വകുപയ്
2 ഫയല അദഭാലത്തുകേള നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

102/2020.
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എചയ്.എസയ്.എസയ്.റനി. റഭാങയ് ലനിസ്റ്റനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി നതീട്ടുന്നതനിനയ് നടപടനി 

8(T*4162) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  എചയ്.എസയ്.എസയ്.റനി.  (ഇക്കകണഭാമനികയ്)  തസനികേയുലട  പനി.എസയ്.സനി.  റഭാങയ്
ലനിസ്റ്റനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിക്കുന്നതയ് എന്നഭാലണന്നയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ; പ്രസ്തുത
റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  നതീട്ടുന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
നതീടനിയ കേഭാലഭാവധനി എന്നഭാണയ് അവസഭാനനിക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ; 

(ബനി)  ഇസൗ  ലനിസ്റ്റനിലനനിനലാം  എത  കപര്ക്കയ്  നനിയമന ലാം  ലഭനിച്ചുലവനലാം
കശഷനിക്കുന്നവർ എതലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി) ബജ്റയ് പ്രസലാംഗത്തനില പ്രഖലഭാപനിച ഹയര് ലസക്കണറനി അഡതീഷണല
ബഭാചനില  വരുന്ന  തസനികേകേളനികലക്കയ്  ഇസൗ  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനിലുളളവര്ക്കയ്  നനിയമനലാം
നലകുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  നനിയമനലാം  കനരലത്തയഭാക്കണലമന്നതുളപലട  എചയ്.എസയ്.എസയ്.റനി.
(ഇക്കകണഭാമനികയ്)  റഭാങയ് കഹഭാൾകഡഴയ് അകസഭാസനികയഷൻ മുഖലമനനിക്കയ് സമര്പനിച
അകപക്ഷയനില എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  എചയ്.എസയ്.എസയ്.റനി.  (ഇക്കകണഭാമനികയ്)  ജൂനനിയര്/സതീനനിയര്  തസനികേയുലട
കേഭാലഭാവധനി  30-6-2017-ലഭാണയ്  അവസഭാനനിക്കുന്നതയ്.  പ്രസ്തുത  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനിലന്റെ
കേഭാലഭാവധനി നതീട്ടുന്നതനിനയ് നനിലവനില തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില. 

(ബനി)  എചയ്.എസയ്.എസയ്.റനി.  (ഇക്കകണഭാമനികയ്)  സതീനനിയര്  തസനികേയനില
41  കപര്ക്കുലാം  ജൂനനിയര്  തസനികേയനില  284  കപര്ക്കുലാം  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  എചയ്.എസയ്.എസയ്.റനി.  (ഇക്കകണഭാമനികയ്)  സതീനനിയര്  തസനികേയനില
1335 കപരുലാം ജൂനനിയര് തസനികേയനില 1063 കപരുലാം കശഷനിക്കുനണയ്.

(സനി)  അഡതീഷണല ബഭാചനികലയയ് തസനികേ സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നമുറയയ്  ഉണഭാകുന്ന ഒഴെനിവകേളനികലയയ്  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനിലനനിന്നയ്  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നതഭാണയ്.

(ഡനി)  മഭാര്ചയ്,  ഏപ്രനില,  കമയയ്  വലരയുള്ള  റനിടയര്ലമന്റെയ്  മുകഖനയുണഭാകുന്ന
എചയ്.എസയ്.എസയ്.റനി.  ജൂനനിയര് ഒഴെനിവകേള ഇതനികനഭാടകേലാംതലന്ന പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്
റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.

T* മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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റനിയല എകസ്റ്ററയ് നനിയനണ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനി 

9 (4163)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  റനിയല  എകസ്റ്ററയ്  തടനിപയ്  നനിയനനിക്കഭാനഭായുളള  റനിയല  എകസ്റ്ററയ്
നനിയനണ  നനിയമലാം  1-5-2017  മുതല  ഇനലയനിലല  13  സലാംസഭാനങ്ങളനില
നടപനിലഭാക്കുന്ന വനിവരലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സലാംസഭാനങ്ങളനില  കകേരളലാം  ഉളലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില
എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  മുന സര്ക്കഭാര് ലകേഭാണ്ടുവന്ന സലാംസഭാന റനിയല എകസ്റ്ററയ് അകതഭാറനിറനി
നനിലവനിലുകണഭാ;  ഇതനിലന്റെ  ലചേയര്മഭാന  ആരഭാണയ്;  ഉകദലഭാഗസര്  ആലരലഭാലാം;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഉണയ്.   കകേന്ദ്ര  ആക്ടഭായ  2016-ലല  റനിയല  എകസ്റ്ററയ്
(നനിയനണവലാം വനികേസനവലാം)  ആക്ടയ്  (ഏതഭാനുലാം  വകുപ്പുകേള)  2016  കമയയ്  ഒന്നഭാലാം
തതീയതനി നനിലവനില വന.  2015 - ലല സലാംസഭാന ആക്ടനിലല ഒകടലറ വലവസകേള
കകേന്ദ്ര ആക്ടനിലല വലവസകേളക്കയ് വനിരുദമഭായതനിനഭാല കകേന്ദ്ര ആക്ടനിനനുസൃതമഭായനി
ചേടങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  സലാംസഭാന  ആക്ടയ്  റദ്ദേഭാക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.  അതനിനഭായനി തയഭാറഭാക്കനിയ കേരടയ്,  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  കകേന്ദ്ര  ആക്ടയ്  പ്രകേഭാരലാം  റനിയല  എകസ്റ്ററയ്  ലറഗുകലററനി
അകതഭാറനിറനിയുലാം അപകലറയ് ലലടബവ്യൂണലുലാം സലാംസഭാനത്തയ് രൂപതീകേരനികക്കണതുണയ്.

(സനി)  സലാംസഭാന ആക്ടയ്  റദ്ദേഭാക്കനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല  ടനി  ആക്ടനിലന്റെ വലവസകേള
പ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിച  അകതഭാറനിറനി  ഇകപഭാഴുലാം  നനിലനനിലക്കുകേയഭാണയ്.   ലചേയര്മഭാനഭായനി
ശതീ.  എസയ്.  അജയകുമഭാറഭാണയ്.  ലഡപവ്യൂടനി  ടസൗണ്  പഭാനര്  ശതീ.  ലഡനസനില
ലഫര്ണഭാണസയ്  ലസകടറനിയുലട അധനികേച്ചുമതല വഹനിക്കുന.  മറയ്  ഉകദലഭാഗസലരഭാനലാം
നനിലവനിലനില.

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ് ഉന്നയനിച ആവശലങ്ങള 

10(4164)   ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്
ഉന്നയനിച ആവശലങ്ങള എലനലഭാമഭായനിരുന; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(ബനി)  ഇന്നയ്  സലാംസഭാനലാം  കനരനിടുന്ന  ഏലതലഭാലാം  പ്രശ്നങ്ങള  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിലലപടുത്തുകേയുണഭായനി; 

(സനി)  അതനികന്മേല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനള്ള  പ്രതനികേരണലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  & ബനി)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്
ഉന്നയനിച പ്രധഭാന ആവശലങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കേണ്ണൂര്  എയര്കപഭാര്ടയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തസരനിതലപടുത്തുന്നതയ്
സലാംബനനിചയ് 

കബക്കല,  വയനഭാടയ്,  ഇടുക്കനി,  ശബരനിമല  തുടങ്ങനിയ  ടൂറനിസ്റ്റയ്  കകേന്ദ്രങ്ങളനില
എയര്സ്ട്രെനിപയ് ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ് 

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എയര്കപഭാര്ടനിലന്റെ  നവതീകേരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായ
സഭാഹചേരലത്തനില  വലനിയ  വനിമഭാനങ്ങള  ഇറക്കഭാന  അനുമതനി  നലകുന്നതയ്
സലാംബനനിചയ്

കദശതീയ  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  അനുസരനിചയ്  കകേരളത്തനിനയ്  ലഭനികക്കണ
അധനികേ ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള അനുവദനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ്

കകേരളത്തനില എയനിലാംസയ് അനുവദനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ് 

കനഭാടയ്  നനികരഭാധനലാം കകേരള സമ്പദയ് വലവസയനിലുലാം സഹകേരണ കമഖലയനിലുലാം
ഉണഭാക്കനികയക്കഭാവന്ന പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള സലാംബനനിചയ് 

അങമഭാലനി - ശബരനി ലറയനിലപഭാതയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബനനിചയ്

സസഭാതനലസമര  കസനഭാനനിയഭായനിരുന്ന  സനി.  കകേശവലന്റെ  ബഹുമഭാനഭാര്തലാം
തപഭാല സ്റ്റഭാമ്പയ് പുറത്തനിറക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ് 

ഹനിന്ദുസഭാന നവ്യൂസയ് പ്രനിന്റെയ്സയ് ലനിമനിറഡനിലന്റെ നവതീകേരണത്തനിനയ് ധന സഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ് 

വനിഴെനിഞ്ഞലാം  തുറമുഖപദതനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാഗര്മഭാല  പദതനിയനില
കചേര്ക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ് 

ലകേഭാചനിയനില ഫഭാര്മ പഭാര്ക്കയ് അനുവദനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ് 

ഫഭാക്ടനില യൂറനിയ പഭാന്റെയ് അനുവദനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 77

കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  എനകഡഭാസളഫഭാന  ഇരകേളക്കയ്  കദശതീയമനുഷലഭാവകേഭാശ
കേമ്മേതീഷനുലാം  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുലാം  പ്രഖലഭാപനിച  നഷപരനിഹഭാര  തുകേയനിലല
കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ്.

പനി.എലാം.എ.ലലവ.  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  2022-ഓലട  എലഭാവര്ക്കുലാം
വതീടുകേള  എന്ന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഒന്നര  ലക്ഷലാം  വതീടുകേള  അനുവദനിക്കുന്നതയ്
സലാംബനനിചയ് 

പനി.എലാം.ജനി.എസയ്.ലലവ. - II  പ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനിനയ് ഫണയ് അനുവദനിക്കുന്നതയ്
സലാംബനനിചയ്

കകേരളത്തനിലല റയനിലകവ ലലലനുകേളുലട നവതീകേരണലാം സലാംബനനിചയ് 

കേശുവണനി കമഖലലയ സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് കകേന്ദ്രസഹഭായലാം സലാംബനനിചയ്

കകേരളത്തനിലല കദശതീയ പഭാതകേളുലട നവതീകേരണലാം സലാംബനനിചയ്.

(സനി)   കകേരളത്തനില എയനിലാംസയ് അനുവദനിക്കണലമന്ന  ആവശലലാം 6-11-2016- ല 
   കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നനിരസനിചനിരുന.

കേണ്ണൂര്  എയര്കപഭാര്ടയ്  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപടയ്  പരനികശഭാധന
നടത്തഭാനുള്ള കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിക്കഭാന കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  

ശബരനിമല വനികേസനത്തനിനഭായനി ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

സര്ക്കഭാര്  ഉന്നയനിച  വനിവനിധ  ആവശലങ്ങള  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  

ലഭാസ്റ്റയ് കഗ്രഡയ് തസനികേയനിലല ഒഴെനിവകേള 

11 (4165) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലല ലഭാസ്റ്റയ് കഗ്രഡയ് തസനികേയനിലല ഒഴെനിവകേള എത;
സഭാപനലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  ലഭാസ്റ്റയ്  കഗ്രഡയ്  തസനികേയനില  എത
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കയ് നനിയമനലാം നലകേനിയനിട്ടുലണന്നയ് ജനില തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 
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 ലഭാവലനിന കകേസനില ഹരതീഷയ് സഭാലകവയുലട ഫതീസയ് 

12(4166)  ശതീ  .   ഒ  .   രഭാജകഗഭാപഭാല : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:  

ലഭാവലനിന  കകേസയ്  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയനില  വഭാദനിക്കുന്നതനിനയ്  ഹരതീഷയ്
സഭാലകവയുലട  ഫതീസയ്  ഉളലപലട  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  എത  രൂപയഭാണയ്
നഭാളനിതുവലര ലചേലവഴെനിചലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

ലഭാവലനിന കകേസയ് സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയനില വഭാദനിചനിടനില.  

കദവനികുളലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലല ഒഴെനിവകേള 

13(4167)   ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലഭായനി  എത
ഒഴെനിവകേളുണയ് ;വകുപയ്, തസനികേ തനിരനിച്ചുളള കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേളനില പനി. എസയ്. സനി .വഴെനി നനികേകത്തണതയ് ഏലതലഭാലാം; 

(സനി) ആറയ് മഭാസത്തനിലധനികേമഭായനി ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്ന തസനികേകേള ഏലതലഭാലമന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ - സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

ഒഴെനിവകേള പനി.എസയ്.സനി. യയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യുന്ന നടപടനി 

14(4168) ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  എത്തനിയകശഷലാം  പനി.എസയ്.സനി.-യയ്
റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്ത  ഒഴെനിവകേളുലട  എണവലാം,  തസനികേകേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  വകുപയ്
തനിരനിചയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) സമയബനനിതമഭായനി റനികപഭാര്ടയ് ലചേയഭാത്ത വകുപ്പുകേളലക്കതനിലര എനയ്
നടപടനിയഭാണയ് സസതീകേരനിചലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  31-3-2017  വലരയുളള
കേഭാലയളവനില പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്ത 31137 ഒഴെനിവകേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം  2016  ഡനിസലാംബര്
മഭാസത്തനില ഇന്റെനസതീവയ് കവക്കനസനി റനികപഭാര്ടനിലാംഗനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത
എലഭാ ജനിലകേളനിലലയുലാം പ്രധഭാന ഓഫതീസുകേളനിലുലാം ഡയറക്ടകററകേളനിലുലാം ഉകദലഭാഗസ
ഭരണ പരനിഷ്ക്കഭാര (അഡനിനനികസ്ട്രെറതീവയ് വനിജനിലനസയ് ലസല) വകുപനിലല ഉകദലഭാഗസര്
പരനികശഭാധന നടത്തനി വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലഭായനി  2394 ഒഴെനിവകേള കേലണത്തനി അവ
പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യുന്നതനിനുളള അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു. 

സസതന ഓഡനിറയ് കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരണലാം 

15(4169) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  സസതന  ഓഡനിറയ്  കേമ്മേതീഷന  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ; 

(ബനി) ഓഡനിറയ് കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ ലക്ഷലങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓഡനിറയ്  കേമ്മേതീഷന  രൂപതീകേരണലാം  സലാംസഭാന  ഓഡനിറയ്  വകുപനിലന്റെ
നനിലവനിലുള്ള ഘടനയനില എനയ് മഭാറമുണഭാക്കുലാം എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ   -  സനി)  ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി  2017-18-ലല  ബജറയ്
പ്രസലാംഗത്തനില ഓഡനിറയ്  കേമ്മേതീഷനയ് രൂപലാംനലകുലമന്നയ് ബജറയ്  പ്രസലാംഗലാം ഖണ്ഡനികേ
56 പ്രകേഭാരലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്. ഇതുസലാംബനനിചയ് സസതീകേരനികക്കണ തുടര് നടപടനികേള
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  

 പ്രഭാകദശനികേ അവധനികേള പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള മഭാനദണ്ഡങ്ങള 

16(4170)  ശതീ  .    മുരളനി ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ആകഘഭാഷങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രഭാകദശനികേ  അവധനികേള  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതയ്
എലനലഭാലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങള അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി) തൃശൂര് ജനിലയനിലല പ്രസനിദമഭായ പഭാവറടനി വനിശുദ യസൗകസപനിതഭാവനിലന്റെ
തതീര്തഭാടന  കകേന്ദ്രത്തനിലല  തനിരുനഭാള  ദനിവസലാം  മുലകശരനി  കബ്ലഭാക്കയ്പഞഭായത്തയ്
അതനിര്ത്തനിയനില  പ്രകദശനികേ  അവധനി  നലകുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനിക്കുകമഭാലയന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലല  സുപ്രധഭാനമഭായ  പ്രഭാകദശനികേ  ഉത്സവങ്ങളക്കയ്/
വനികശഷ  ദനിവസങ്ങളക്കയ്  പ്രഭാകദശനികേ  അവധനി  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാലര  ചുമതലലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  ലപഭാതുവഭായനി  ജനി.ഒ.(എലാം.  എസയ്)
327/2002/ലപഭാ.ഭ.വ.  തതീയതനി  4-10-2002  എന്ന  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്
നനിലവനിലുണയ്.  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനില  ഉളലപടഭാത്ത  വനികശഷ  ദനിവസലാം/ഉത്സവങ്ങളക്കയ്
ആകഘഭാഷങ്ങളുലട ഭഭാഗമഭായനി  ഉണഭാകുന്ന  അനനിയനനിതമഭായ  ഭക്തജനത്തനിരക്കയ്,
തനമൂലലാം  ഉണഭാകുന്ന  ഗതഭാഗത  പ്രശ്നങ്ങള,  മറയ്  സഭാഹചേരലങ്ങള  എന്നനിവ
പരനിഗണനിചയ്  അതഭാതയ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  നലകുന്ന  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ/ശനിപഭാര്ശയുലട
അടനിസഭാനത്തനില വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിചയ് സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളക്കുലാം വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  പ്രഭാകദശനികേഭാവധനി  നലകേനിവരുന.  പ്രഭാകദശനികേഭാവധനികേള
അനുവദനിക്കുകമ്പഭാള  മുന  നനിശയപ്രകേഭാരമുളള  ലപഭാതു  പരതീക്ഷകേളക്കയ്
തടസ്സെമുണഭാകുന്നനിലലന്നയ്  അതതയ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്  ഉറപ്പുവരുകത്തണതുലാം  എന്നഭാല
കമല  പരഭാമര്ശനിത  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലന്റെ  പരനിധനിയനില  ഉളലപട്ടുവരുന്ന
ഉത്സവങ്ങളഭായഭാലുലാം  തനിരുവനനപുരലാം  നഗരത്തനിനയ്/തഭാലൂക്കനിനയ്  ബഭാധകേമഭായനിട്ടുളള
പ്രഭാകദശനികേ അവധനികേള പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മുനകൂര് അനുവഭാദകത്തഭാലട
ആയനിരനിക്കണലാം.  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം,   ഓകരഭാ  കകേസനിലുലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാരനില
നനിനമുളള  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ/ശനിപഭാര്ശയുലട  അടനിസഭാനത്തനില  പ്രഭാകദശനികേഭാവധനി
അനുവദനിക്കഭാന  അതതയ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാലരത്തലന്ന ചുമതലലപടുത്തനിലക്കഭാണഭാണയ്
സര്ക്കഭാര് തലത്തനില ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  അകപക്ഷ  ലഭലമഭാകുന്നമുറയയ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുലട  റനികപഭാര്ടയ്/ശനിപഭാര്ശ
പരനികശഭാധനിചയ് തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതഭാണയ്.  

മുതനിര്ന്ന ഐ.എ.എസയ്. ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് ജനിലകേളുലട ചുമതല 

17(4171) ശതീ  .  തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   നഹബനി ഈഡന : 
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    സണനി കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ചുക്കഭാന  പനിടനിക്കുവഭാന  മുതനിര്ന്ന

ഐ.എ.എസയ്.  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  ജനിലകേളുലട  ചുമതല  നലകുന്നതനിനയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ; 
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(ബനി) പദതനി നടത്തനിപയ് 2016-2017-ല അവതഭാളത്തനിലഭാലയന്ന ആകക്ഷപലാം
ഉണഭായ  സഭാഹചേരലത്തനിലഭാകണഭാ  മുതനിര്ന്ന  ഐ.എ.എസയ്.  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്
ജനിലകേളുലട ചുമതല നലകുവഭാന തതീരുമഭാനനിചലതന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  മുതനിര്ന്ന   IAS  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  (ഗവ.  ലസകടറനിമഭാര്)  ജനിലകേളുലട
വനികേസന  പ്രവര്ത്തനവമഭായനി  ബനലപടുത്തനി  ജനിലകേളുലട  ചുമതല  നലകുന്ന
സലാംവനിധഭാനത്തനിനയ്  16-3-2017-ലല സ.ഉ  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  1673/2017/ലപഭാ.ഭ.വ.
പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  (പകേര്പയ് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന)*

(ബനി)  പദതനി  നടത്തനിപയ്  അവതഭാളത്തനിലഭാലയന്ന  ആകക്ഷപലാം
ഉണഭായനിടനില.   ജനിലകേളനിലല  വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള മുതനിര്ന്ന ലസകടറനിമഭാര്
അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുന്നതയ്  വളലര  പ്രകയഭാജനകേരമഭായനിരനിക്കുലമന്നതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  മുതനിര്ന്ന  ലഎ.എ.എസയ്.  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  ജനിലകേളുലട
ചുമതല നലകേനിയതയ്.

മലയഭാളലാം റനികപഭാര്ടര് നനിയമനലാം 

18(4172)  ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

കേഭാറഗറനി നമ്പര് 270/2014  പ്രകേഭാരലാം നനിയമസഭയനിലല മലയഭാളലാം റനികപഭാര്ടര്
കഗ്രഡയ് II-ലന്റെ വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിചയ് എഴുത്തയ് പരതീക്ഷയുലാം ഡനികകഷന ലടസ്റ്റുലാം
കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുലാം  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റയ്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാലത  നനിയമനലാം  നവകുന്നതനിനുള്ള
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരള  നനിയമസഭയനിലല  റനികപഭാര്ടര്  കഗ്രഡയ്  II  തസനികേയുലട  ഡനികകഷന
ലടസ്റ്റയ്  12-4-2017-നഭാണയ്  നടത്തനിയതയ്.  അതനിനുകശഷലാം  റഭാങയ്  പടനികേ
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായുളള തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല തഭാലൂക്കുകേളനില വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട തഭാലൂക്കയ്
സബയ് ഡനിവനിഷന ഒഭാഫതീസുകേള 

19 (4173)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില  പുതുതഭായനി  അനുവദനിച  തഭാലൂക്കുകേളനില  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുലട  തഭാലൂക്കയ്  സബയ്  ഡനിവനിഷന  ഓഫതീസുകേള  അനുവദനിക്കഭാത്ത  കേഭാരലലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  തഭാലൂക്കുകേളനില  സബയ്  ഡനിവനിഷന  ഓഫതീസുകേള
എന്നഭാരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയുലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്

102/2020.
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ഉത്തരലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില പുതനിയതഭായനി അനുവദനിച തഭാലൂക്കുകേളനില വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുലട  സബയ്  ഡനിവനിഷന  ഓഫതീസുകേള  തുടങ്ങുവഭാന  ബനലപട  വകുപ്പുകേളഭാണയ്
നടപടനി സസതീകേരനികക്കണതയ്.  സനിവനില സലലപസയ് വകുപനിലന്റെ ഓഫതീസയ് പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  മറയ്  വകുപ്പുകേളുലട  ഓഫതീസുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
വനിലയനിരുത്തുന്നതഭാണയ്.  

ഡലഹനിയനിലല ടഭാവനകൂര് ഹസൗസയ് 

20(4174)  ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഡലഹനിയനിലല  ടഭാവനകൂര്  ഹസൗസയ്  സഭാലാംസ്കഭാരനികേ  കകേന്ദ്രമഭാക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ; 

(ബനി)  ഈ  പദതനിക്കയ്  എനയ്  തുകേയഭാണയ്  ലചേലവഴെനിക്കുന്നതയ്;  ഇതനിനഭായനി
ബജറനില തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിലന്റെ നപതൃകേ പദവനി ഉയര്ത്തനിപനിടനിച്ചുലകേഭാണയ് നനിലവനിലുള്ള
ടഭാവനകൂര്  പഭാലസയ്  എന്ന  നപതൃകേ  മനനിരത്തനിലന്റെ  ഘടനയനില  യഭാലതഭാരു
വലതലഭാസവലാം വരുത്തഭാലത ഒരു ആര്ടയ് ഗഭാലറനി, ലപഭാതു പ്രദര്ശനലാം, ലസമനിനഭാറുകേള,
കകേഭാണ്ഫറനസുകേള,  സഭാലാംസ്കഭാരനികേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എന്നനിവ  നടത്തുന്നതനിനുള്ള
ഒരു  ലപഭാതുകവദനിയഭാക്കനി  മഭാറന്നതയ്  സലാംബനനിച  നനിര്കദ്ദേശലാം  പരനിഗണനയനിലുണയ്.
ഇതനിലന്റെ  രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കഭാന  പ്രശസരഭായ ആര്ക്കനിലടക്റ്റുകേളുലട
പടനികേ തയഭാറഭാക്കഭാന ലസര്ചയ് -കേലാം-ലസലക്ഷന കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുന്നതടക്കമുള്ള
കേഭാരലങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഈ  പദതനി  സലാംബനനിച  നടപടനികേള  പ്രഭാരലാംഭദനിശയനിലഭാണയ്.
അതനിനഭാല ബജറനില തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിടനില.

സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര് സര്ക്കഭാരനിലനതനിലര പ്രതനികേരനിക്കുന്നതയ്
തടഞലകേഭാണയ് ഉത്തരവയ്  

21(4175)  ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്  സമൂഹമഭാധലമങ്ങളനിലകടനിയുലാം,  പ്രനിന്റെയ്
മതീഡനിയയനിലകടനിയുലാം  സര്ക്കഭാരനിലനതനിലര  പ്രതനികേരനിക്കുന്നതയ്  തടഞലകേഭാണയ്
ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; 
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(ബനി)  ഇത്തരലാം  ഒരു  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിക്കുവഭാനുണഭായ  സഭാഹചേരലലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ  &  ബനി)  സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര് ഏലതങനിലുലാം സലാംഭഭാഷണത്തനിലൂലടകയഭാ
എഴുത്തനിലൂലടകയഭാ   മറരതീതനിയനികലഭാ  സര്ക്കഭാര്  അനുവര്ത്തനിക്കുന്ന  നയകത്തകയഭാ
സര്ക്കഭാര്  എടുക്കുന്ന  നടപടനികേലളകയഭാ  ലപഭാതുജനമധലത്തനികലഭാ  അകസഭാസനികയഷനനികലഭാ
സലാംഘത്തനികലഭാ  ചേര്ച  ലചേയ്യുവഭാകനഭാ  വനിമര്ശനിക്കുവഭാകനഭാ  പഭാടനിലഭാത്തതുലാം
അങ്ങലനയുളള  ചേര്ചയനികലഭാ  വനിമര്ശനത്തനികലഭാ  യഭാലതഭാരു  രതീതനിയനിലുലാം
പലങടുക്കുവഭാകനഭാ പഭാടനിലഭാത്തതുമഭാലണന്നയ്   1960-ലല സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലട
ലപരുമഭാറ ചേടങ്ങളനിലല ചേടലാം  60 (എ) -  യനില വലവസ ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  ഇതുകൂടഭാലത
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മുനകൂര്  അനുവഭാദലാം  വഭാങ്ങഭാലത  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയപരമഭായ
കേഭാരലങ്ങലളപറനി  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്  മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട  അഭനിപ്രഭായ  പ്രകേടനലാം
നടത്തുവഭാന പഭാടനിലലനലാം  19-10-2012-  ലല  19469/  ഉപ.സനി. 2/2012  ഉ.ഭ.പ.വ.
സര്ക്കുലറനിലൂലടയുലാം  നനിഷ്കര്ഷനിചനിരുന.  എന്നഭാല  പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കേര്ശനമഭായനി
പഭാലനിക്കഭാലത  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്  സഭാമൂഹല  മഭാധലമങ്ങളനിലൂലടയുലാം  ദൃശല-ശവല
മഭാധലമങ്ങളനിലൂലടയുലാം  സര്ക്കഭാര്  നയങ്ങലളയുലാം  നടപടനികേളയുലാംക്കുറനിചയ്
അഭനിപ്രഭായപ്രകേടനലാം   നടത്തുന്നതഭായനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനിലലപട  സഭാഹചേരലത്തനില 
31-1-2017 - ലല 78/ഉപ.സനി. 2/2017/ ഉ.ഭ.പ.വ. സര്ക്കുലര് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ് .

ജതീവനക്കഭാരുലട സലാംഘടനകേള 

22 (4176)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  എത  സലാംഘടനകേളക്കയ്
നനിലവനില അലാംഗതീകേഭാരമുണയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലഭായനി  കേഭാറഗറനി  സലാംഘടനകേളഭായനി  എത
സലാംഘടനകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  അത്തരത്തനില  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  സലാംഘടനകേളക്കയ്  എലഭാലാം
അലാംഗതീകേഭാരലാം കേനിടനിയനിട്ടുളളവയഭാകണഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവനിധ വകുപനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട  310  സര്വ്വതീസയ് സലാംഘടനകേളക്കയ്
നനിലവനില സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരമുണയ്.  

(ബനി & സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.  
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ഭഭാഷഭാനവ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേതീഷന 

23  (4177)  ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കേന്ന ഡ,  തമനിഴെയ്  ഭഭാഷഭാനവ്യൂനപക്ഷക്കഭാര്ക്കയ്  കവണനി  ഭഭാഷഭാനവ്യൂനപക്ഷ
കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) എങനില എനയ് നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി) ഇലലങനില ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  കേന്നഡ,  തമനിഴെയ്  ഭഭാഷഭാ  നവ്യൂനപക്ഷ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുകവണനി
സലാംസഭാനതലത്തനില ഭഭാഷഭാ നവ്യൂനപക്ഷ കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിച
വനിഷയലാം  അടുത്ത  ഭഭാഷഭാ  നവ്യൂനപക്ഷ  സലാംസഭാനതല  സമനിതനിയുലട  അജണയനില
ഉളലപടുത്തനി ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുന്നതഭാണയ്. 

 കതഭാടങ്ങളക്കയ്  നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
 

24(4178) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .  സണനി കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :
ശതീ  .    കറഭാജനി എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  കതഭാടങ്ങളക്കയ്  പരനിധനി  നനിശയനിചയ്  കശഷനിക്കുന്ന  ഭൂമനി  സര്ക്കഭാര്

ഏലറടുക്കണലമന്നയ്  ലസഷലല  ഓഫതീസര്  ശതീ.  രഭാജമഭാണനികേലലാം  നലകേനിയ
റനികപഭാര്ടനില ശനിപഭാര്ശ നലകേനിയനിരുകന്നഭാ; ഉലണങനില ഇക്കഭാരലത്തനിലുള്ള സര്ക്കഭാര്
നനിലപഭാടയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കതഭാടങ്ങളക്കയ്  നനിയനണലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാന  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
ആകലഭാചേനയനിലുകണഭാ;  ഉലണങനില  ഇതയ്  സലാംബനനിച  കേഭാരലങ്ങള  ഏതയ്
ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ  &  ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  ലസഷലല  ഓഫതീസര്  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടയ്
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 
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മനനിമഭാര്ക്കുലാം ഉന്നത ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാംകവണനി വഭാങ്ങനിയ കേഭാറുകേള 

25(4179)  ശതീ  .    അബ്ദുല  ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം മനനിമഭാരുലടയുലാം ഉന്നത
ഉകദലഭാഗസരുലടയുലാം  ഉപകയഭാഗത്തനിനഭായനി  എത  കേഭാറുകേള  വഭാങ്ങനി;  ഇതനിനഭായനി
എത രൂപ ലചേലവഴെനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  കേമ്പനനികേളുലട  ഏതയ്  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  കേഭാറുകേളഭാണയ്
വഭാങ്ങനിയതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ; 

(സനി)  നനിലവനില  മനനിമഭാര്ലക്കലഭാലാം  ആധുനനികേ  സലാംവനിധഭാനമുള്ള  കേഭാറുകേള
ഉള്ളകപഭാള വതീണ്ടുലാം കേഭാറുകേള വഭാങ്ങനിയതനിലന്റെ സഭാലാംഗതലലാം എനഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനിലല  ആഡലാംബരങ്ങളുലാം  ധൂര്ത്തുലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം മനനിമഭാരുലടയുലാം
ഉന്നത  ഉകദലഭാഗസരുലടയുലാം  ഉപകയഭാഗത്തനിനഭായനി  കേഭാറുകേള  വഭാങ്ങനിയനിടനില.
എന്നഭാല സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ആതനികഥയ മരലഭാദയുലട ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാന
അതനിഥനികേളക്കുലാം  വനിശനിഷ/അതനിവനിശനിഷ  വലക്തനികേളക്കുലാം  മറയ്  വനിശനിഷഭാതനിഥനികേളക്കുലാം
വഭാഹന  സസൗകേരലലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെ  പഴെയ  35 വഭാഹനങ്ങളക്കയ്
പകേരലാം പുതനിയ 35 വഭാഹനങ്ങള (25 ലടഭാകയഭാട, ഇകന്നഭാവ, കനിസ്റ്റ, ZMT   7 സതീറയ്
(ഡതീസല),  10  ലടഭാകയഭാട  ആളടനിസയ്,   GL  (ഡതീസല)]  വഭാങ്ങഭാന  സര്ക്കഭാര്
അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  

(ഡനി) സര്ക്കഭാര് തലത്തനിലല ആഡലാംബരങ്ങളുലാം ധൂര്ത്തുലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുകേ എനളളതഭാണയ്
സര്ക്കഭാര് നയലാം.  

കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല അസനിസ്റ്റന്റുമഭാരുലട തസനികേമഭാറലാം 

26  (4180)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ലസകകടറനിയറനില  അസനിസ്റ്റന്റെയ്മഭാരുലട  എത  ശതമഭാനലാം
കവക്കനസനിയഭാണയ് കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല അസനിസ്റ്റന്റെയ്മഭാര്ക്കയ് തസനികേമഭാറത്തനിനഭായനി
നതീക്കനിലവചനിട്ടുളളതയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 
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(ബനി  2016  -ല  എത കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല  അസനിസ്റ്റന്റുമഭാര്  തസനികേമഭാറലാം
മുകഖന  അസനിസ്റ്റന്റുമഭാരഭായനിട്ടുലണനലാം  ഇതനിനയ്  നനിശയനിചനിരനിക്കുന്ന  കറകഷലഭാ
എതയഭാലണനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ; 

(സനി)  അവസഭാനമഭായനി  എന്നഭാണയ്  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല  അസനിസ്റ്റന്റെയ്മഭാരനില
നനിനലാം  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  നനിയമനലാം  നടത്തനിയലതനലാം  എതകപര്ക്കയ്  നനിയമനലാം  നലകേനിലയനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല  അസനിസ്റ്റന്റെനില  നനിനലാം  അസനിസ്റ്റന്റെയ്
തസനികേയനികലക്കയ് മഭാറലാം നല്കുന്നതനിനുളള പുതനിയ സര്ക്കുലര് എകപഭാള പുറലപടുവനിക്കുലമനലാം
എനഭാണയ് കേഭാലതഭാമസത്തനിനുളള കേഭാരണലമനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ  &  ബനി)  നനിലവനിലല  ലസഷലല  റൂള  അനുസരനിചയ്  ലപഭാതുഭരണ
ലസകകടറനിയറനില  25-3-2006-നുകശഷലാം  നനിയമനിതരഭായ  കേമ്പവ്യൂടര്  അസനിസ്റ്റന്റെയ്/
കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല  അസനിസ്റ്റന്റുമഭാര്ക്കുമഭായനി  തസനികേമഭാറത്തനിനഭായനി  എനടനി
കകേഡര്  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  തസനികേയുലട  20%  നതീക്കനിവചനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത  20%-ല
ലലടപനിസ്റ്റയ്/കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
തസനികേമഭാറത്തനിനുളള അനുപഭാതലാം 2:1 ആണയ്.  

2016-ല  2  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല  അസനിസ്റ്റന്റുമഭാര്  തസനികേമഭാറലാം  വഴെനി
അസനിസ്റ്റന്റുമഭാരഭായനിട്ടുണയ്.

(സനി) 3.-2-2016 - ല.    2 കപര്.

(ഡനി)  ലപഭാതുഭരണ  വകുപനില  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല  അസനിസ്റ്റന്റെനിലനനിനലാം
അസനിസ്റ്റന്റെയ്  തസനികേയനികലയയ്  മഭാറത്തനിനയ്   അകപക്ഷ  ക്ഷണനിച്ചുലകേഭാണയ്   9-5-2017-ലല
എസയ്.എ. 1/56/17/ലപഭാ.ഭ.വ. പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കുലര് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

ഹരനിത കകേരളലാം പദതനി 

27(4181)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഹരനിതകകേരള പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനിലല മുഴുവന ലപഭാതു
കേനിണറുകേളുലാം ശുചേതീകേരനിചയ് സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പഴെയ  പഞഭായത്തയ്  കേനിണറുകേള  പുനനഃസഭാപനിക്കുവഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം 

(എ) സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  

(ബനി)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ ലതഭാഴെനിലുറപയ്  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി
പഴെയ  പഞഭായത്തയ്  കേനിണറുകേള  ഒരു  പ്രഭാവശലലാം  ശുചേതീകേരനിക്കഭാനുലാം
പുനനഃസഭാപനിക്കഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുലാം.  പഞഭായത്തനിലന്റെ വനികേസന പദതനിയനില
ഉളലപടുത്തനിയുലാം  ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനിക്കഭായനി  ജലവനിഭവ  വകുപനിനയ്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുളള ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം കേനിണര് പുന:സഭാപനലാം സഭാധലമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.  

കകേന്ദ്ര പദതനികേള 

28 (4182)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കകേന്ദ്രത്തനിലനനിനലാം  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  ലഭലമഭാകുന്ന  ഫണ്ടുകേള
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായനിട്ടുലാം,  പദതനികേൾ  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന എനറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ്  ഈ
സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഇകപഭാള  നനിലവനിലുള്ള  പ്രധഭാനലപട  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള
ഏലതലഭാലാം; ഇവയയ് എത തുകേ വതീതലാം കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം ലഭലമഭാവനണയ്; 

(സനി)  ഒറപഭാലലാം അസലാംബ്ലനിമണ്ഡലത്തനിലല നനിലവനിലുള്ള കകേന്ദ്ര പദതനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള  ഉളലപലടയുള്ള  പദതനി  അവകലഭാകേനലാം
എലഭാ മഭാസവലാം ചേതീഫയ്  ലസകടറനിയുലട അദലക്ഷതയനില കൂടുന്ന ലസകടറനിമഭാരുലട
കയഭാഗത്തനില  നടത്തഭാറുണയ്.  പദതനിവനിഹനിതലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം
പദതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പ്രസ്തുത  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങളനില  നലകേഭാറുമുണയ്.  കൂടഭാലത,
മുഖലമനനി  അദലക്ഷനഭായുള്ള  പഭാന  എകയ്ലപന്റെനിചര്  റനിവദ്യു  കേമ്മേനിറനി  ഓകരഭാ
നതമഭാസത്തനിനുകശഷവലാം  കയഭാഗലാംകചേര്ന്നയ്  പദതനി  പുകരഭാഗതനി  അവകലഭാകേനലാം
നടത്തുകേയുലാം  ഫണ്ടുകേള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം  പദതനികേള
സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാംകവണ നനിര്കദ്ദേശലാം ബനലപട വകുപയ്
ലസകടറനിമഭാര്ക്കയ് നലകേഭാറുമുണയ്. മനനിമഭാരുലാം വകുപയ് ലസകടറനിമഭാരുലാം കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളുലട വനിനനികയഭാഗലാം സലാംബനനിചയ് അവകലഭാകേനകയഭാഗലാം കചേര്ന്നയ് പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി & സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.  



88       കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ് 17,  2017

നജവനവവനിദല കബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള 

29 (T*4184)  ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ) സലാംസഭാന നജവനവവനിദല കബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവകലഭാകേനലാം

ലചേയഭാറുകണഭാ; 

(ബനി)  നജവനവവനിദല  സലാംരക്ഷണകമഖലയനില  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രധഭാന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  നജവനവവനിദല  കബഭാര് ഡനിനയ്  കേതീഴെനില  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില
നജവനവവനിദല പരനിപഭാലന സമനിതനികേൾ രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  അതതയ് പ്രകദശങ്ങളനിലല നജവ ഇനങ്ങകളയുലാം അതുമഭായനി ബനലപട
നഭാടറനിവകേലളയുലാം പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന്നതനിനയ് പ്രസ്തുത സമനിതനികേള നനിര്വ്വഹനിക്കുന്ന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. 

(ബനി)  ലലജവലലവവനിധല  സലാംരക്ഷണ  കമഖലയനില  ബഹുമുഖ  കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണയ്
ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സുഗമമഭാക്കനി
നടപനിലഭാക്കഭാന കകേരള ലലജവലലവവനിധല ചേടലാം-2008 ലകേഭാണ്ടുവന്നനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന
ആസദമഭാക്കനി തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില ലലജവലലവവനിധല  പരനിപഭാലന
സമനിതനികേളുലട  (ബനി.എലാം.സനി.)  രൂപതീകേരണലാം,  ജനകേതീയ  ലലലജവലലവവനിധല രജനിസ്റ്റര്
(പനി.ബനി.ആര്.)  തയഭാറഭാക്കല,  ലലജവലലവവനിധലലാം   സസഭായത്തമഭാക്കുന്നതനിനുലാം അതനിലന്റെ
പ്രകയഭാജനലാം  നതീതനിപൂര്വമഭായനി  പങ്കുവയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  ലലജവലലവവനിധല  സലാംരക്ഷണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് ബനി.എലാം.സനി.-കേളക്കുകവണ സഭാകങതനികേ സഹഭായലാം നലകേല,
ലലജവലലവവനിധല  സലാംരക്ഷണ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കല,  ലലജവലലവവനിധലത്തനിലന്റെ
സുസനികരഭാപകയഭാഗവമഭായനി  ബനലപടയ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനഭാവശലമഭായ
ഉപകദശലാം  നലകുകേ  എന്നനിവയഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നതയ്.   കൂടഭാലത
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്  തലങ്ങളനില  നഭാഷണല  ലമഡനിസനിനല  പഭാന്റെയ്  കബഭാര്ഡയ്,

T* മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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യു.എന.ഡനി.പനി.,  ലജ.എന.റനി.ബനി.ജനി.ആര്.ലഎ.  കപഭാലുളള ഗകവഷണ കകേന്ദ്രങ്ങളുമഭായനി
സഹകേരനിചയ്  വനിവനിധതരത്തനിലുളള ലലജവലലവവനിധല സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലട ലചേയ്തുവരുനണയ്.     

(സനി) ഉണയ്.

(ഡനി)  ലലജവലലവവനിധലവമഭായനി  ബനലപട  നഭാടറനിവകേലള  കകഭാഡതീകേരനിചയ്
ജനകേതീയ  ലലജവലലവവനിധല  രജനിസ്റ്റര്  (പനി.ബനി.ആര്.)  ബനി.എലാം.സനി.കേള
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  നനിലവനില 82.5  ശതമഭാനലാം ബനി.എലാം.സനി.കേളനില പനി.ബനി.ആര്.
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  പനി.ബനി.ആര്.-ലന അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുളള ലലജവലലവവനിധല
സലാംരക്ഷണ-വനികേസന  പദതനികേള  ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുകേ,  നടപഭാക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ലലജവലലവവനിധല  പരനിപഭാലന  സമനിതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനണയ്.
ഇതുവലര  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളള  പനി.ബനി.ആര്.-ലന്റെ  വനിശദവനിവരങ്ങള  ഡനിജനിലലറസയ്
ലചേയ്തയ്  സൂക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം അതനിലന്റെ സലാംരക്ഷണലാം,  ഉപകയഭാഗലാം എങ്ങലന സഭാധലമഭാക്കഭാലാം
എന്നതനിനുലാം  തുടക്കലാംകുറനിചനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരലാം  അറനിവകേള  ഗകവഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്
എങ്ങലന പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാലാം,  ഒപലാം അതനിലൂലട ലഭലമഭാക്കുന്ന പ്രകയഭാജനലാം/ധനലാം
തുലലവലാം  നതീതനിപൂര്വവമഭായ  പങ്കുവയലനിലൂലട  (Access  and  Beneficiary-ABS)
എങ്ങലന നടപഭാക്കഭാലാം തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങളഭാണയ് ഇകപഭാള ലചേയ്തുവരുന്നതയ്. 

ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ അനുമതനിക്കഭായനി തതീരകദശപരനിപഭാലന അകതഭാറനിറനി
മുനപഭാലകേയുള്ള അകപക്ഷകേള 

30(4185)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമലക്കുകമ്പഭാള  കകേഭാസ്റ്റൽ  ലറഗുകലഷൻ
കസഭാൺ  നനിയമത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  അനുമതനിക്കഭായനി  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
ജനിലയനിലനനിന്നയ് ലഭനിചനിട്ടുളള എത അകപക്ഷകേള തതീരകദശപരനിപഭാലന അകതഭാറനിറനി
മുനപഭാലകേ സമർപനിക്കലപടനിരുന എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസണ്ടുത അകപക്ഷകേളനില എതലയണലാം നനിലവനിൽ  തതീര്പഭാക്കനി;  എത
കപര്ക്കയ് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് അനുമതനി നലകേനി; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി) ഇനനിയുലാം തതീര്പഭാവഭാലത എത അകപക്ഷകേള അവകശഷനിക്കുന എനലാം
ഇതയ് എകപഭാള തതീര്പഭാക്കുലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം 

 (എ)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമലക്കുകമ്പഭാള  300 -  ഒഭാളലാം അകപക്ഷകേള
KCZMA മുമ്പഭാലകേ സമര്പനിക്കലപടനിരുന. 

 (ബനി)  പൂര്ണമഭായ  അകപക്ഷകേലളലഭാലാംതലന്ന  തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   200-
ഓളലാം കപര്ക്കയ് അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  

 (സനി) അവകശഷനിക്കുന്നനില.  

കകേരള തതീരകദശ പരനിപഭാലന അകതഭാറനിറനിയുലട പ്രവര്ത്തനലാം

31(4186) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജയ്  :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന : 
ശതീ  .    സനി  .    എഫയ്  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  സലാംസഭാനലത്ത തതീരകദശ പരനിപഭാലന അകതഭാറനിറനിയുലട പ്രവര്ത്തനലാം

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇകപഭാള  അതയ്  കൃതലമഭായനി  നടക്കുനകണഭാലയന്നയ്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇകപഭാള ഏതു വകുപനിനഭാണയ് ഈ അകതഭാറനിറനിയുലട ഭരണച്ചുമതല;  ഏതയ്
വകുപനിനു  കേതീഴെനിലഭായനിരുന  മുൻപയ്  അകതഭാറനിറനി  പ്രവർത്തനിചനിരുന്നലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  അകതഭാറനിറനിയുലട  പരനിഗണനക്കഭായനി  വരുന്ന  ഫയലുകേള  ഈ
വകുപ്പുകേളനില പരസരലാം നകേമഭാറനി കേഭാലതഭാമസലാം വരുത്തഭാലത ജനങ്ങളുലട ബുദനിമുടയ്
ഒഴെനിവഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തയ് ആലകേയുള്ള എലഭാ അകപക്ഷകേളുലാം അതതയ് ജനിലകേളനില
പരനികശഭാധനിക്കഭാന  സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ;  അവയനിലൂലട  എത  അകപക്ഷകേള  ഈ
സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം തതീര്പഭാക്കനി; 

(ഇ) ലസകകടറനിയറനില തതീരകദശ സലാംരക്ഷണ വകുപയ് രൂപതീകേരനിചയ് അകതഭാറനിറനിലയ
അതനിനുകേതീഴെനിലുള്ള  സസതന  ഏജൻസനിയഭാക്കഭാൻ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(എഫയ്)  2016  ജനുവരനി  മുതല  അകതഭാറനിറനിയുലട  പരനിഗണനയഭായനി  ലഭനിച  
അകപക്ഷകേള എതലയന്നയ് ജനിലതനിരനിചയ് കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം 

(എ)  2011-  ലല  തതീരകദശ  പരനിപഭാലന  നനിയമത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
കകേരളത്തനിലല  തതീരകദശ  കമഖലയനിലല  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നനിയനനിക്കുന്നതയ് തതീരകദശ പരനിപഭാലന അകതഭാറനിറനിയഭാണയ്.  തതീരകദശ പരനിപഭാലന
അകതഭാറനിറനിലയ നനിയമനിക്കുന്നതയ് കകേന്ദ്ര വനലാം പരനിസനിതനി കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാന
മനഭാലയമഭാണയ്.   8-6-2016-ല നനിയമനിക്കലപട അലാംഗങ്ങളഭാണയ്  അകതഭാറനിറനിയനില
ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.  അകതഭാറനിറനിയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കൃതലമഭായനി  നടക്കുനണയ്.
ചുമതലകയറകശഷലാം കേഴെനിഞ്ഞ 9 മഭാസങ്ങളനിലഭായനി 11  പ്രഭാവശലലാം കയഭാഗലാം കചേരുകേയുലാം
മൂവഭായനിരകത്തഭാളലാം അകപക്ഷകേളനില തതീരുമഭാനലമടുക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  

(ബനി)  തതീരകദശ  പരനിപഭാലന  അകതഭാറനിറനി  വനലാം  പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിലന്റെ
നനിയനണത്തനിലുളള നഭാഷണല കകേഭാസ്റ്റല കസഭാണ് മഭാകനജയ് ലമന്റെനിലന്റെ കേതീഴെനിലഭാണയ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.  അകതഭാറനിറനിയുലട  ലസകകടറനിയറഭായനി  സലാംസഭാന പരനിസനിതനി
കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാന  വകുപയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.   മുമ്പയ്  ശഭാസ  സഭാകങതനികേ
വകുപഭായനിരുന അകതഭാറനിറനിയുലട ലസകകടറനിയറഭായനി പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്നതയ്.  

(സനി)  അകതഭാറനിറനിയുലട പരനിഗണനയഭായനി വരുന്ന ഫയലുകേള കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  മുമ്പയ്  ഇതനില  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന  ഉകദലഭാഗസരുലടയുലാം
ശഭാസജരുലടയുലാം കസവനലാം കുറച്ചുകേഭാലകത്തക്കുകൂടനി പുതനിയ വകുപനിനയ് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
ഇതുകൂടഭാലത അകതഭാറനിറനി  മുനലലകേ എടുത്തയ് ഫയല അദഭാലത്തയ് നടത്തനി  ആയനിരകത്തഭാളലാം
ഫയലുകേളനില തതീരുമഭാനലാം എടുത്തയ് കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുമുണയ്.  

(ഡനി)  ജനിലകേളനിലുളള  തതീരകദശ  പരനിപഭാലന  കേമ്മേനിറനികേള  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാന
അകതഭാറനിറനി തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില അകപക്ഷകേള ലലകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്നതയ്
ജനിലഭാ  തലത്തനിലല.   ജനിലഭാതലത്തനില  അകപക്ഷകേള  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുവഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാ എന്ന കേഭാരലലാം അകതഭാറനിറനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

(ഇ)  നനിലവനിലുളള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില
ഇതനിനഭായനി പുതനിയ വകുപയ് രൂപതീകേരനികക്കണ കേഭാരലമനില.  

(എഫയ് )  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.  

തതീരകദശ പരനിപഭാലന നനിയമലാം 

32 (4187)  ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  തതീരകദശ പരനിപഭാലന നനിയമലാം അനുസരനിചയ്,  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള
നടത്തുന്നതനിനയ് നനിലവനിലുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണയ്; 
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(ബനി)  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിചയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി  ലചേയ്യുകമ്പഭാള
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം കപഭാലുള്ള പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് ഏലതങനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള ഇളവകേള
അനുവദനിച്ചു  നലകേഭാറുകണഭാ;  ഉലണങനില  ഏലതലഭാലാം  സഭാഹചേരലങ്ങളനിലഭാണയ്  ഇതയ്
അനുവദനിചയ് വരുന്നതയ്; 

(സനി)  മത്സലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  അവരുലട  ഭവനങ്ങള  നനിലവനിലുള്ള
സലത്തയ് പുതുക്കനി പണനിയുന്നതനിനുലാം മറലാം തതീരകദശ നനിയമത്തനില ഇളവകേള നലകേനി
വരുനകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  തതീരകദശ  പരനിപഭാലന  നനിയമലാം  അനുസരനിചയ്  കേടലനിലന്റെ  കവലനികയറ
കരഖയനിലനനിനലാം  500  മതീററുലാം  കവലകയറത്തഭാല  സസഭാധതീനനിക്കലപടുന്ന  മറയ്
ജലഭാശയങ്ങളുലട തതീരത്തുനനിനലാം 100 മതീററുലാം കേഭായല ദസതീപുകേളനില 50 മതീററുലാം CRZ
നനിയനണ കമഖലയഭാണയ്.  ഈ കമഖലലയ CRZ I, CRZ II, CRZ III, ലസഷലല
കമഖല  എന്നനിങ്ങലന  തനിരനിചയ്  ഓകരഭാ  കമഖലയുലാം  വലതലസ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണയ്
നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  CRZ  II  കമഖലയനില  19-2-1991-നുമുമ്പയ്  നനിലവനിലുളള  അലാംഗതീകൃത
കറഭാഡനിലന്റെകയഭാ  ലകേടനിടങ്ങളുലടകയഭാ  കേരഭഭാഗകത്തക്കയ്  പുതനിയ  നനിര്മ്മേനിതനികേള
അനുവദനിക്കുന.   CRZ  III കമഖലയനില  കവലനികയറ  കരഖയനില  നനിനലാം  200
മതീററനിനുലാം  500  മതീററനിനുലാം  ഇടയനില വഭാസഗൃഹങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുമതനി
നലകുനണയ്.  കൂടഭാലത കവലനികയറ കരഖയനിലനനിനലാം 100 മതീററനിനുലാം 200 മതീററനിനുലാം
ഇടയനിലുളള  ഭഭാഗത്തയ് തതീരകദശവഭാസനികേളക്കുലാം പരമ്പരഭാഗത മത്സലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം
തഭാമസനിക്കുന്നതനിനുളള  വതീടനിനയ്  വനിസ്തൃതനി  നനിയനണകത്തഭാലട  അനുമതനി  
നലകേനി വരുന. 

(സനി)  മത്സലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  അവരുലട  ഭവനങ്ങള  നനിലവനിലുളള
സലത്തയ് പുതുക്കനി പണനിയുന്നതനിനയ് ചേനില വലവസകേകളഭാലട ഇളവകേള അനുവദനിചയ്
വരുനണയ്. 

പരനിയഭാരലാം വനികലജനിലന കനഭാണ് ഇ.എസയ്.എ. വനികലജഭായനി പ്രഖലഭാപനിക്കൽ 

33(4188)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സെനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിലല പരനിയഭാരലാം വനികലജനിലന കനഭാണ് ഇ.എസയ്.എ
വനികലജഭായനി പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിച്ചുള്ള അകപക്ഷകേളനില സര്ക്കഭാര് നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 
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(ബനി) ഇതനിനഭായുള്ള നടപടനികേള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  പരനിയഭാരലാം  വനികലജനിലന  കനഭാണ്
ഇ.എസയ്.എ.  വനികലജഭായനി പ്രഖലഭാപനിക്കണലമന്ന ചേഭാലക്കുടനി പഞഭായത്തയ് പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ
അകപക്ഷയനികന്മേല സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇക്കഭാരലത്തനില അനനിമ
തതീരുമഭാനലമടുകക്കണതയ് കകേന്ദ്ര വനലാം പരനിസനിതനി കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാന മനഭാലയമഭാണയ്.

കകേഭാസ്റ്റല ലറഗുകലഷന കസഭാണ് നനിയമലാം 
34  (4189) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സനി.  ആര്.  ഇസഡയ്  .നനിയമലാം കേഭാരണലാം സലാംസഭാനലാം കനരനിടുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനില  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തയ്
വതീഴ്ച ഉണഭായനി എന്നതയ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത സലാംബനനിചയ്  വളലര  പ്രധഭാനലപട  ഈ പ്രശ്നത്തനില
ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം കകേന്ദ്രവമഭായനി ബനലപടയ് നടത്തനിയ
ഇടലപടലുകേള എലനലഭാലാം; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  കകേഭാസ്റ്റല കസഭാണ് മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  പഭാന തയഭാറഭാക്കുന്നതനില മുന സര്ക്കഭാര്
വരുത്തനിയ വതീഴ്ച മറനികേടക്കുന്നതനിനയ് നടത്തുന്ന സജതീവ നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  കകേഭാസ്റ്റല  കസഭാണ്  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  പഭാന  സലാംസഭാനത്തയ്  ഏലതലഭാലാം
ജനിലകേളനിൽ  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്;  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  ഇതനിലന്റെ അവസലയനയ്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഇ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനിലയനില കകേഭാസ്റ്റല കസഭാണ് മഭാകനജ് ലമന്റെയ് പഭാന അനുസരനിചയ്
എത  മത്സലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളുലട  വതീടയ്  തതീരപ്രകദശത്തയ്  നനിലനനിലക്കുന
എന്നതയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  

(എഫയ്)  സലാംസഭാനലത്ത  സനിതനി  എപ്രകേഭാരമഭാണയ്  നശകലഷയ്  നഭായനികേയ്
സമനിതനി റനികപഭാര്ടനില വനിശദതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്; റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ   &  ബനി)  CRZ  നനിയമലാംമൂലലാം  കകേരളത്തനിലല  തതീരകദശ  കമഖലയനില
സലാംസഭാനലാം  കനരനിടുന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില
ലകേഭാണ്ടുവരനികേയുലാം  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ഇസൗ  വനിഷയങ്ങള  പഠനിക്കുന്നതനിനഭായനി
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കകേന്ദ്രലാം  കഡഭാ.  ലലശകലഷയ്  നഭായനികേയ്  അദലക്ഷനഭായനി  ഒരു  സമനിതനിലയ
നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിരുന.  പ്രസ്തുത സമനിതനി ഇക്കഭാരലലാം വനിശദമഭായനി  പഠനിചയ്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനയ്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.   ഇതനുസരനിചയ്   2011-ലല  CRZ
വനിജഭാപനത്തനില ചേനില ഇളവകേള അനുവദനിക്കുലമന്നയ് കേരുതലപടുന.  

(സനി)  2011-ലല  CRZ  റഗുകലഷന  പ്രകേഭാരമുള്ള  കകേഭാസ്റ്റല  കസഭാണ്
മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  പഭാന  (CZMP)-യുലട  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ  NCESS മുകഖന
തയഭാറഭാക്കനി  മലറഭാരു   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ  NCSCM-നയ്
പരനികശഭാധനയ്ക്കുഭായനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  തനിരനിലകേ ലഭനിചഭാലുടലന കകേരളത്തനിലല
10  തതീരകദശ  ജനിലകേളനിലുലാം  NCSCM  തനിരുത്തനി  അയച്ചുതന്നനിരനിക്കുന്ന  കവലനികയറ
കരഖ അനുസരനിചയ്  തയഭാറഭാക്കനിയ  Coastal  Zone  Management  Plan-ലന്റെ  കേരടയ്
പുതുക്കുകേയുലാം 10 ജനിലകേളനിലുലാം ഇതയ് പ്രസനിദതീകേരനിചയ് ബനലപടവരുലട പരഭാതനികേള
കൂടനി കകേടകശഷലാം അനനിമ പഭാന തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം ഇതയ് CZMP കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
വനലാം പരനിസനിതനി മനഭാലയത്തനിനയ് അയച്ചുലകേഭാടുക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിക്കുകമ്പഭാഴെഭാണയ് പ്രസ്തുത പഭാന അനനിമമഭാകുന്നതയ്.  

(ഡനി)  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലയുലാം  പഭാനനിലന്റെ  കേരടയ്  തയഭാറഭായനിട്ടുണയ്.
NCSCM കവലനികയറ  കരഖ  അനനിമമഭായനി  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനനുസരനിചയ്
ഇതനിനഭാവശലമഭായ തനിരുത്തലുകേള വരുകത്തണതുണയ്.  

(ഇ) NCSCM  കവലനികയറ കരഖ അനനിമമഭായനി  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനനുസരനിചയ്
മഭാതകമ ഇത്തരത്തനിലുളള ഒസൗകദലഭാഗനികേമഭായ കേണലക്കടുപയ് സഭാധലമഭാകുകേയുളളൂ.  

(എഫയ്)  കഡഭാ.  ലലശകലഷയ്  നഭായനികേയ്  സമനിതനി  റനികപഭാര്ടയ്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനഭാണയ് സമര്പനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇസൗ റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമല.  

 കകേരള സമുദതതീരലത്ത മഭാലനിനലലാം 

35 (4190) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  കകേരളകത്തഭാടയ്  കചേര്നള്ള  സമുദതതീരലാം  കലഭാകേത്തനിലലതലന്ന  ഏറവലാം

മഭാലനിനലകമറനിയതഭാലണന്ന  ജര്മനനിയനിലല  ആലഫഡയ്  ലവഗര്  ഇനസ്റ്റനിറവ്യൂടനിലല
ഗകവഷകേര് നടത്തനിയ പഠനത്തനില കേലണത്തനിയ കേഭാരലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  കവമ്പനഭാടയ്  കേഭായലനിലഭാണയ്  ഏറവലാം  അധനികേലാം  പഭാസ്റ്റനികേയ്  ഉള്ളലതന്ന
കേലണത്തലനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ഇക്കഭാരലത്തനില  കതീയഭാത്മകേമഭായ  എനയ്
നടപടനിയഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം 

(എ) റനികപഭാര്ടയ് ഒസൗകദലഭാഗനികേമഭായനി ലഭലമഭായനിടനില.  

(ബനി)  കവമ്പനഭാടയ്  കേഭായലനില മഭാലനിനലനനികക്ഷപമുളള കേഭാരലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.
ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ജലഭാശയങ്ങളുലാം
മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേളക്കയ് തുടക്കലാംകുറനിചനിട്ടുണയ്.

നദനികേളുലാം ആറുകേളുലാം ശുദതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി

36 (4191)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  പഭാസ്റ്റനികേയ്  മഭാലനിനലങ്ങളുലാം  കുപനികേളുലാം,  അറവയ്  മഭാലനിനലങ്ങളുലാം,  കകേഭാഴെനി
മഭാലനിനലങ്ങളുലാം ദുര്ഗനലാം വമനിക്കുന്ന മറയ് മഭാലനിനലങ്ങളുലാം ലകേടനിക്കനിടന്നയ് ഒഴുക്കയ് നനിലച
നദനികേളുലടയുലാം  ആറുകേളുലടയുലാം  കതഭാടുകേളുലടയുലാം  പുഴെകേളുലടയുലമലഭാലാം  നനിലവനിലല
അവസ ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  വനിവനിധ വകുപയ് മനനിമഭാലരയുലാം വനിവനിധ സലങ്ങളനിലല ജനപ്രതനിനനിധനികേലളയുലാം
ഉന്നത ഉകദലഭാഗസലരയുലാം കയഭാജനിപനിചയ് ഒരു ബൃഹത്തഭായ പദതനിക്കയ് തുടക്കലാംകുറനിചയ്
എലഭാ നദനികേളുലാം ആറുകേളുലാം മഭാലനിനലങ്ങലളലഭാലാം ഇലഭാതഭാക്കനി ശുദതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ
ജലഭാശയങ്ങളുലാം മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേളക്കയ് തുടക്കലാംകുറനിചനിട്ടുണയ്.

വഭാഹനങ്ങൾമൂലമുണഭാകുന്ന പരനിസനിതനി മലനിനതീകേരണലാം കുറയഭാന നടപടനി 

37(T4192)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി ബസ്സുകേള ഉളലപലടയുള്ള വഭാഹനങ്ങൾമൂലമുണഭാകുന്ന
പരനിസനിതനി  മലനിനതീകേരണലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനയ്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

നനിലവനില  1989-ലല  കകേന്ദ്ര  കമഭാകടഭാര്വഭാഹന  ചേടലാം  115  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു
വര്ഷത്തനിലധനികേലാം പഴെക്കമുളള എലഭാ വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം ആറുമഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല

T മഭാറനിച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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അലാംഗതീകൃത പുകേപരനികശഭാധനഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനില പരനികശഭാധനിചയ് മലനിനതീകേരണകത്തഭാതയ്
നനിയനണ  വനികധയമഭാലണന്നയ്  ലതളനിയനിക്കുന്ന  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  ആവശലമഭാണയ്.
സസകേഭാരല  കമഖലയനിലല  ഇത്തരലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  നനിയമ  വനിരുദമഭായുലാം  ശരനിയഭായ
വഭാഹന  പരനികശഭാധന  കൂടഭാലതയുലാം  സര്ടനിഫനിക്കറകേള  നലകുനലണന്ന  പരഭാതനി
ഉയര്ന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില  കകേന്ദ്രതീകൃത  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  ഇത്തരലാം
സര്ടനിഫനിക്കറകേള നലകേഭാനുളള നടപടനികേള  വകുപയ് ലകേലകടഭാണുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  1-4-2017  മുതല പനി.എസയ്. -  നഭാലയ് നനിലവഭാരത്തനിലുളള
വഭാഹനങ്ങള മഭാതകമ പുതനിയതഭായനി വനിലക്കഭാകനഭാ രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്യുവഭാകനഭാ പഭാടുളളു
എന്നയ്  ബഹുമഭാനലപട  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരലാം  വഭാഹനങ്ങളനിലല
മലനിനതീകേരണകത്തഭാതയ്  മറയ്  വഭാഹനങ്ങളുമഭായനി  തഭാരതമലലാം  ലചേയ്തഭാല  എതഭാണയ്  80
ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  കുറവഭാലണന്നഭാണയ്  കേരുതുന്നതയ്.  കൂടഭാലത  അനരതീക്ഷ  മലനിനതീകേരണലാം
കുറവഭായ എല.എന.ജനി., സനി.എന.ജനി. മുതലഭായ ഇനനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുലാം
ഇലകനികേയ് വഭാഹനങ്ങളുലട ഉപകയഭാഗവലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനണയ്. 

ഉയര്ന്ന ഫതീകേസനസനിയനിലുള്ള കഹഭാണുകേള നനികരഭാധനിക്കഭാൻ നടപടനി 

38(4193) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ) സലാംസഭാനത്തയ് എത ലഡസനിബല ഫതീകേസനസനി വലരയുള്ള കഹഭാണുകേള

ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാനഭാണയ് അനുമതനിയുള്ളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ശബ്ദമലനിനതീകേരണലാം  നനിയനനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലലാം  മുനനനിർത്തനി
ഇതുസലാംബനനിച  കബഭാധവലക്കരണലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളനില  ഉളവഭാക്കുന്നതനിനയ്
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി  വഭാഹനത്തനിനയ്  അകേത്തുള്ളവര്ക്കുലാം  പുറത്തുള്ളവര്ക്കുലാം  ഒരുകപഭാലല
കദഭാഷകേരമഭാകുന്ന ഉയര്ന്ന ഫതീകേസനസനിയനിലുള്ള കഹഭാണുകേള നനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനയ്
ശക്തമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)   കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനിയമമനുസരനിചയ്  ആകരഭാഗലത്തനിനയ്
ഹഭാനനികേരമഭാകേഭാത്ത  വനിധത്തനിലഭാണയ്  വഭാഹനത്തനില  കഹഭാണുകേള  വയ്കക്കണതയ്.
1989 -ലല കകേന്ദ്ര കമഭാകടഭാര് വഭാഹന ചേടലാം 119 (1) പ്രകേഭാരലാം ബവ്യൂകറഭാ ഓഫയ് ഇനഡലന
സ്റ്റഭാനകഡര്ഡ്സയ് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളള  IS:1984-1992  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിച്ചുളള
കഹഭാണ് മഭാതകമ ഘടനിപനിക്കുഭാവൂ. IS:1984-1992 പ്രകേഭാരലാം കമഭാലപഡുകേള, സ്കൂടറുകേള,
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മഭാഗകറഭാ സനിസ്റ്റമുളള കമഭാകടഭാര് ലലസക്കനിളുകേള എന്നനിവയഭായുളള ലലടപയ്-1  എ.സനി.
കഹഭാണനിനയ് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളളതയ്  85 മുതല 105 വലര ലഡസനിലബലഭാണയ്. കസ്റ്റഭാകറജയ്
ബഭാററനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ഇരുചേക വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം മുചക വഭാഹനങ്ങളക്കുമുളള
ലലടപയ്-2  (എ)  ഡനി.സനി.  കഹഭാണനിനയ്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളളതയ്  90  മുതല  115  വലര
ലഡസനിലബലഭാണയ്.   ഡനി.സനി.  സനിസ്റ്റമുളള  പഭാസ്സെഞര്  കേഭാറുകേളക്കുലാം  ലകേഭാകമഴലല
വഭാഹനങ്ങളക്കുമുളള ലലടപയ്-2 (ബനി)  ഡനി.സനി.  കഹഭാണുകേളക്കയ് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളളതയ്
100  മുതല  125  ലഡസനിലബലഭാണയ്.  പഭാസഞര്  കേഭാറുകേളക്കുലാം  ലകേഭാകമഴലല
വഭാഹനങ്ങളക്കുമുളള  വനിനഡയ്  കടഭാണ്  ലലടപനിലുളള  ലലടപയ്-3  ഡനി.സനി.  കഹഭാണുകേളക്കയ്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളളതയ് 105 മുതല 125 ലഡസനിലബലഭാണയ്.  

ഇതനിലധനികേലാം ശബ്ദമുണഭാക്കുന്ന കഹഭാണുകേള ഇളക്കനിമഭാറന്നതടക്കമുളള ശനിക്ഷഭാ
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത ലസക്ഷന 177 പ്രകേഭാരലാം പനിഴെയുലാം ചുമത്തനി
വരുന.  ഇത്തരലാം ഉയര്ന്ന ശബ്ദമുയര്ത്തുന്ന വഭാഹനങ്ങളുലാം അവയനിലല കഹഭാണുകേളുലാം
ജനങ്ങളുലട  ശഭാരതീരനികേ  മഭാനസനികേ  ആകരഭാഗലലത്ത  ബഭാധനിക്കുനലവന്നയ്  വനിവനിധ
ആകരഭാഗല  സഭാമൂഹനികേ  കമഖലകേളനിലല  വനിദഗ്ദരുലട  പഠന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.  അവയനിലല  നനിഗമനങ്ങള  പരനിഗണനയര്ഹനിക്കുനണയ്.
2017 ഏപ്രനില 26-ാം തതീയതനി കകേരള സലാംസഭാനത്തയ്  'കനഭാ കഹഭാണ് കഡ' ആയനി
ആദലമഭായനി  ആചേരനിക്കുകേയുണഭായനി.   ഇനലന  ലമഡനിക്കല  അകസഭാസനികയഷലന്റെ
ആഭനിമുഖലത്തനിലഭായനിരുന  ഇസൗ  സലാംരലാംഭലാം.  വഭാഹനങ്ങളനിലല  കഹഭാണ്  ഉപകയഭാഗലത്തപറനി
ലപഭാതുജനങ്ങലള കബഭാധവത്കേരനിക്കുകേ  എന്നതഭായനിരുന ഇസൗ സലാംരലാംഭത്തനിലന്റെ ഉകദ്ദേശലലാം.

ലപരനിയഭാറനിലല മഭാലനിനല പ്രശ്നലാം 

 39  (4194) ശതീ  .    അനവര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .    കതഭാമസയ് :
   ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    നഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  മദലകകേരളത്തനിലല  പ്രധഭാന  കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സെഭായ  ലപരനിയഭാറനില

മഭാലനിനലലാം രൂക്ഷമഭാകുന്ന വസ്തുത ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ലപരനിയഭാറനിലന്റെ  മഭാലനിനല  പ്രശ്നലത്തക്കുറനിചയ്  പഠനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്-
സര്ക്കഭാരനിതര  ഏജനസനികേളുലട  കേലണത്തലുകേളുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  അര്ഹനിക്കുന്ന
ഗസൗരവകത്തഭാലട പരനിഗണനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  കകേരള  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡയ്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള
പരനികശഭാധനയനില  രഭാസവലവസഭായശഭാലകേള  വലനിയരതീതനിയനില  രഭാസമഭാലനിനലലാം
ലപരനിയഭാറനില  തള്ളുന്നതഭായുലാം  കുടനിലവള്ള  സലാംഭരണകമഖലയനില  അപകേടകേരമഭായ
നനിലയനില  ഖനകലഭാഹമഭാലനിനലലാം തള്ളുന്നതഭായുലാം സനിരതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

102/2020
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(ഡനി)  എങനില ഇക്കഭാരലത്തനില എനയ് നടപടനിയഭാണയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ) ലപരനിയഭാറനില മഭാലനിനലലാം രൂക്ഷമഭാകുന്ന വസ്തുത ശദയനിലലപടനിടനില.  

(ബനി) ലപരനിയഭാറനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം സലാംബനനിചയ് സലാംസഭാന മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ കബഭാര്ഡനിലന്റെ കമഭാണനിററനിലാംഗയ് റനികപഭാര്ട്ടുകേളനികന്മേലഭാണയ് കബഭാര്ഡയ് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതയ്.  മറയ് ഏജനസനികേളുലട ആധനികേഭാരനികേമഭായ കേലണത്തലുകേള ശദയനില
വന്നഭാല അവ കബഭാര്ഡയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  ആവശലമഭായ തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.
ലപരനിയഭാറനിലല  മഭാലനിനലപ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  ലപരനിയഭാര്  നദനിയനിലല  പഭാതഭാളലാം
എന്ന സലത്തയ് ജലകസചേന വകുപനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില ലറഗുകലറര് സഥഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം സനിരതീകേരനിചനിടനില.  

(ഡനി)  ലപരനിയഭാറനിലന്റെ  തതീരത്തുളള  എലഭാ  വലവസഭായശഭാലകേളുലാം  മതനിയഭായ
രതീതനിയനില  മലനിനജലലാം  ശുദതീകേരനിചകശഷലാം  മഭാതലാം  പുറനള്ളുന്നതനിനഭാണയ്
കബഭാര്ഡനില നനിനലാം നനിബനനഭാവനികധയമഭായനി അനുമതനികേള നലകുന്നതയ്.  തുടര്ന്നയ്
നടത്തുന്ന  പരനികശഭാധനകേളനില  സഭാപനങ്ങള  വതീഴ്ച  വരുത്തുനകണഭാലയന്നയ്
കമഭാണനിറര് ലചേയ്തുവരുന.  എലനങനിലുലാം തരത്തനിലുളള വതീഴ്ചകേള ശദയനിലലപടഭാല
ആവശലമഭായ  തുടര്നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകേനി  അതയ്  പഭാലനിക്കലപടുനകണഭാ  എന്നയ്
ഉറപഭാക്കനി  വരുന.   ലപരനിയഭാറനിലന്റെ  തതീരത്തുളള  വലഭാവസഭായനികേ  കമഖലയുലട
കമഭാണനിററനിലാംഗനിനഭായനി എനവകയഭാണ്ലമന്റെയ് സര്ലലവലനസയ് ലസന്റെര് എന്ന കപരനില
കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഏലൂരുള്ള ജനിലഭാ ഓഫതീസയ് 24 മണനികറുലാം പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാണയ്.  

പഭാസ്റ്റനികേയ് സൃഷനിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള 

40(4195) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  10-6-2016-ല  നഹകക്കഭാടതനിയുലാം  തുടര്ന്നയ്  23-6-2016-ല  ഡനി.ജനി.പനി.യുലാം
പുറലപടുവനിച  ഉത്തരവകേളനില  ലപഭാതുസലങ്ങളനില  പഭാസ്റ്റനികേയ്  കേത്തനിക്കുന്നതയ്
കുറകേരമഭാലണനലാം  അവ  തടയുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കണലമനലാം
വലക്തമഭാക്കനിയനിരനിലക്ക ബസയ് സ്റ്റഭാന്റെനിലുലാം പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലുലാം ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനിലഭാലകേയുള്ള
ലപഭാതുസലങ്ങളനിലുലാം  പഭാസ്റ്റനികേയ്  ഉളലപലടയുള്ള മഭാലനിനലങ്ങള കൂടനിയനിടയ്  കേത്തനിക്കുന്നതയ്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ലചേറുകേനിട  കഹഭാടലുകേളനിലുലാം  തട്ടുകേടകേളനിലുലമഭാലക്ക  ചൂടുള്ള  ഭക്ഷണ
സഭാധനങ്ങള  പഭാസ്റ്റനികേയ്  കപപറനില  കേഴെനിക്കുവഭാന  നലകുന്നതുലാം  ലപഭാതനിഞ  നലകുന്നതുലാം
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ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങൾ  ഉണഭാക്കുലമന്ന  വനിദഗ്ദ്ധപഠനങ്ങള  ലഭലമഭായനിട്ടുലാം  ഇകപഭാഴുലാം
തുടരുന്നതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  കമല  സൂചേനിപനിച  കേഭാരലങ്ങള  തടയുന്നതനിനയ്  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ & ബനി) ഉണയ്.

(സനി)  പഭാസ്റ്റനികേയ്  കേത്തനിക്കുന്നതുമൂലമുളള  കദഭാഷഫലങ്ങലളക്കുറനിചയ്  ലടലനിവനിഷന,
കറഡനികയഭാ,  സഭാമൂഹലമഭാധലമങ്ങള എന്നനിവയനിലൂലടയുലാം  ഇതര മഭാധലമങ്ങളനിലൂലടയുലാം
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്   ശക്തമഭായ കബഭാധവത്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള ശുചേനിതസമനിഷന
നടത്തനിവരുന.   കൂടഭാലത  പഭാസ്റ്റനികേയ്  ഉത്പന്നങ്ങളക്കയ്  പ്രകൃതനിസസൗഹൃദ  ബദല
ഉത്പന്നങ്ങളുലട  ഉത്പഭാദനവലാം  ഉപകയഭാഗവലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള  സലാംസഭാനത്തഭാകേമഭാനലാം  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   ലപഭാതുസലങ്ങളനില
പഭാസ്റ്റനികക്കഭാ  റബകറഭാ  കേത്തനിക്കുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനുലാം  ഇത്തരത്തനിലുളള
സലാംഭവങ്ങളനില  കമലനടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ബനലപട  എലഭാ  കപഭാലതീസയ്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം സസഭാന കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനി നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  50
ലലമകകഭാകണഭാ അതനില കുറഞ്ഞകതഭാ ആയ പഭാസ്റ്റനികേയ് കേവറുകേള അതനിര്ത്തനി ലചേക്കയ്
കപഭാസ്റ്റുകേളനിലൂലട  കേടത്തുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനയ്  എലഭാ  കപഭാലതീസയ്  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  

ശബ്ദമലനിനതീകേരണ നനിയനണ നടപടനി 

 41(4196)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  വഭാഹനങ്ങളനില അനുവദനിചതനിലുലാം ഉയര്ന്ന ലഡസനിലബല കഹഭാണുകേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുലാം  ഇവ  ആശുപതനി  ഉളലപലടയുള്ള  ലപഭാതു  ഇടങ്ങളനില
ശബ്ദമലനിനതീകേരണലാം സൃഷനിക്കുന്നതുലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇത്തരലാം  കഹഭാണുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്  തടയഭാന  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്; 

(സനി)  ഉത്സവങ്ങകളഭാടനുബനനിചയ്  ആഴ്ചകേകളഭാളലാം  കറഭാഡുകേള  നതീലള
അതദ്യുചത്തനില സസൗണയ് സനിസ്റ്റലാം പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നനിയനണലാം നനിലവനിലുകണഭാ; 
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(ഡനി)  ശബ്ദമലനിനതീകേരണലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  കൃതലമഭായ  സമയലാംപഭാലനിചയ്
ഉത്സവ/ആകഘഭാഷ  പരനിസരത്തു  മഭാതമഭായനി  ഉചഭഭാഷനിണനിയുലട  ശബ്ദലാം
പരനിമനിതലപടുത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണയ്.  

(ബനി)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനിയമമനുസരനിചയ്  ആകരലഭാഗലത്തനിനയ്
ഹഭാനനികേരമഭാകേഭാത്ത  വനിധത്തനിലഭാണയ്  വഭാഹനത്തനില  കഹഭാണുകേള  വയ്കക്കണതയ്.
1989-ലല കകേന്ദ്രകമഭാകടഭാര് വഭാഹന ചേടലാം  119 (1)  പ്രകേഭാരലാം ബവ്യൂകറഭാ ഓഫയ് ഇനലന
സ്റ്റഭാനകഡര്ഡ്സയ് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളള  IS: 1984-1992  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിച്ചുള്ള
കഹഭാണ്  മഭാതകമ  ഘടനിപനിക്കഭാവൂ.   ഇതനിലധനികേലാം  ശബ്ദമുണഭാക്കുന്ന  കഹഭാണുകേള
ഇളക്കനിമഭാറന്നതടക്കമുളള  ശനിക്ഷഭാ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   കൂടഭാലത
ലസഷന  177  പ്രകേഭാരലാം പനിഴെയുലാം ചുമത്തനി വരുന. 2017  ഏപ്രനില  26-ാംതതീയതനി
കകേരള  സലാംസഭാനത്തയ്  'കനഭാ  കഹഭാണ്  കഡ'  ആയനി  ആദലമഭായനി  ആചേരനിക്കുകേയുണഭായനി.
ഇനലന ലമഡനിക്കല അകസഭാസനികയഷലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനിലഭായനിരുന ഇസൗ സലാംരലാംഭലാം.
വഭാഹനങ്ങളനിലല കഹഭാണ് ഉപകയഭാഗലത്തപറനി  ലപഭാതുജനങ്ങലള കബഭാധവത്കേരനിക്കുകേ
എന്നതഭായനിരുന ഇസൗ സലാംരലാംഭത്തനിലന്റെ ഉകദ്ദേശലലാം.  

(സനി & ഡനി) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്, ശബ്ദമലനിനതീകേരണ നനിയനണ ചേടങ്ങള
2000  പ്രകേഭാരമുള്ള  അനരതീക്ഷ  ശബ്ദ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  (ആലാംബനിയന്റെയ്  കനഭായനിസയ്
കേസഭാളനിറനി)  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  അധനികേഭാരനികേലള  നനികയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണയ്
29-7-2002-ല  ആഭലനര  വകുപനിലനനിനലാം  വനിജഭാപനലാം  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.
ആയതയ്  പ്രകേഭാരലാം  ഡനിസ്ട്രെനിക്ടയ്   മജനികസ്ട്രെറയ്,  കപഭാലതീസയ്  കേമ്മേതീഷണര്/സൂപ്രണയ് ഓഫയ്
കപഭാലതീസയ്/ലഡപവ്യൂടനി സൂപ്രണയ് ഒഭാഫയ് കപഭാലതീസയ് എന്നനിവരഭാണയ് ഇതുസലാംബനനിച്ചുള്ള
അധനികേഭാരനികേള.  ലപഭാതുസലങ്ങളനില/ ലപഭാതുനനിരത്തുകേളനില ഉചഭഭാഷനിണനികേള/മറയ്
ശബ്ദമുണഭാക്കുന്ന  ഉപകേരണങ്ങള  എന്നനിവ  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കമലധനികേഭാരനികേളുലട അനുമതനി ആവശലമഭാണയ്. 

പനി.എസയ്.സനി. ഓണ്നലന പരതീക്ഷയുലാം റഭാങയ് ലനിസ്റ്റയ് കേഭാലഭാവധനി നതീടലുലാം

42(4197) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എത  പനി.എസയ്.സനി.  ലനിസ്റ്റുകേളുലട  കേഭാലഭാവധനി  
നതീടനി നലകേഭാന ശനിപഭാര്ശ നലകേനി; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഓണ്നലന  പനി.എസയ്.സനി.  പരതീക്ഷ  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; 

(സനി) എങനില ഇതനിനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം രണ്ടുതവണ റഭാങയ്  പടനികേകേളുലട
കേഭാലഭാവധനി  ദതീര്ഘനിപനിക്കുവഭാന  പനി.എസയ്.സനി.-കയഭാടയ്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്തനിരുന.
സര്ക്കഭാര്  ശനിപഭാര്ശയുലട  അടനിസഭാനത്തനില  30-6-2016  മുതല  30-12-2016
വലരയുളള  കേഭാലയളവനില  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിക്കുന്ന  റഭാങയ്  പടനികേകേളുലട
കേഭാലഭാവധനി  31-12-2016  വലരയുലാം  31-12-2016  മുതല  29-6-2017  വലരയുള്ള
കേഭാലയളവനില  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിക്കുന്നതുലാം  ഒരു  തവണകപഭാലുലാം  കേഭാലഭാവധനി
ദതീര്ഘനിപനിചയ് നലകേനിയനിടനിലഭാത്തതുമഭായ റഭാങയ് പടനികേകേളുലട കേഭാലഭാവധനി  30-6-2017
വലരയുലാം  നനിബനനകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  പനി.എസയ്.സനി.  ദതീര്ഘനിപനിചയ്
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  

(ബനി & സനി) ഉണയ്.  നനിലവനിലുളള നഭാലയ് ഓണ്ലലലന പരതീക്ഷഭാകകേന്ദ്രങ്ങളനില
കൂടുതല  ബഭാച്ചുകേള  ഉളലപടുത്തനിയുലാം  പ്രഭാകദശനികേ  ഭഭാഷയനിലല  കചേഭാദലങ്ങളകൂടനി
ഓണ്ലലലന  രതീതനിയനികലയയ്  മഭാറനിയുലാം  ഓണ്ലലലന  പരതീക്ഷ  വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന
പബ്ലനികേയ് സര്വ്വതീസയ് കേമ്മേതീഷന നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  

പനി. എസയ്. സനി. മുകഖന നനിയമനലാം നടത്തഭാത്ത സഭാപനങ്ങള 

43 (4198)  ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കകേരളത്തനില പനി.എസയ്.സനി.  മുകഖന നനിയമനലാം നടത്തഭാത്ത ഏലതലഭാലാം
അര്ദസര്ക്കഭാര്, സസയലാംഭരണ, ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളഭാണുളളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനങ്ങളനിലല  നനിയമനങ്ങള  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്
വനിടുന്നതനിനയ്  ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ;  ഉലണങനില  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; 

(സനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനങ്ങളനില  നനിലവനില  എത  ഒഴെനിവകേളഭാണുളളലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ - സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.  

പനി.എസയ്.സനി. നടത്തുന്ന പരതീക്ഷകേളനില മലയഭാളലാം 

44(4199) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .    നടസണ് മഭാസ്റ്റര് :
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)   ബനിരുദലാം  കയഭാഗലതയഭായുള്ള  എലഭാ  പനി.എസയ്.സനി.  പരതീക്ഷകേളക്കുലാം

പത്തയ് മഭാര്ക്കനിനയ് മലയഭാളലാം കചേഭാദലങ്ങള ഉളലപടുത്തുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; 
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(ബനി)  പനി.എസയ്.സനി.  നടത്തുന്ന  ബനിരുദലാം  കയഭാഗലതയഭായുള്ള  പരതീക്ഷകേള
മലയഭാളത്തനില നടത്തുന്നതനിനയ് നതീക്കമുകണഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി) ലമഡനിക്കല, എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്, ലക്ചേറര് തസനികേ കപഭാലല സഭാകങതനികേ
കയഭാഗലതകേള കവണ്ടുന്ന തസനികേകേളനികലക്കയ്  പൂര്ണമഭായനി  മലയഭാളത്തനില  പരതീക്ഷ
നടത്തുന്നതയ് പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ  &  ബനി)  മലയഭാളഭഭാഷഭാ  കചേഭാദലങ്ങള  പനി.എസയ്.സനി.  പരതീക്ഷകേളനില
ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുളള  ഒന്നഭാലാംഘടലമന്ന  നനിലയനില  ബനിരുദലാം  കയഭാഗലതയഭായുളള
ചേനില തസനികേകേളനില മലയഭാളലാം/തമനിഴെയ്/കേന്നഡ എന്നതീ ഭഭാഷകേളനില പത്തയ് മഭാര്ക്കനിലന്റെ
കചേഭാദലങ്ങള  ഉളലപടുത്തഭാന  കകേരള  പബ്ലനികേയ്  സര്വ്വതീസയ്  കേമ്മേതീഷന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.
കകേരളത്തനിലല  നനിയമനപരതീക്ഷകേളനില  മലയഭാളത്തനിലന്റെ  പ്രഭാധഭാനലലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി,  പനി.എസയ്.സനി.   ലചേയര്മഭാനുമഭായുലാം
ഒസൗകദലഭാഗനികേഭഭാഷഭാ വകുപയ് ലസകടറനിയുമഭായുലാം 3 -5-2017 -നയ് നടത്തനിയ ചേര്ചയനില,
ചേനിങ്ങലാം 1  മുതല ബനിരുദലാം കയഭാഗലതയഭായുളള എലഭാ പരതീക്ഷകേളനിലുലാം  10  മഭാര്ക്കനിലന്റെ
മലയഭാളലാം  കചേഭാദലങ്ങള  ഉളലപടുത്തുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന്നതഭായനി  പനി.എസയ്.സനി.  ലചേയര്മഭാന  അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുലട
മലയഭാള  രചേനഭാകശഷനി  പരനികശഭാധനിക്കണലമനലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  മലയഭാളത്തനില
പരതീക്ഷകേള നടത്തഭാന കേഴെനിയുകമഭാ എനലാം പരനികശഭാധനിക്കണലമന്നയ് ചേര്ചഭാകവളയനില
പനി.എസയ്.സനി.-കയഭാടയ്  ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.  ഒസൗകദലഭാഗനികേഭഭാഷഭാ  വകുപനിലന്റെയുലാം
പനി.എസയ്.സനി.-യുലടയുലാം  പ്രതനിനനിധനികേളുലാം  മറയ്  വനിദഗ്ദ്ധരുലാം  ഉളലപടുന്ന  സമനിതനി
രൂപവലക്കരനിചയ് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചയ് വനിശദമഭായനി റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭാക്കഭാലമന്നയ്
പനി.എസയ്.സനി. ലചേയര്മഭാന അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.  

(സനി)  സഭാകങതനികേ കയഭാഗലതയുളള തസനികേകേളക്കയ് മലയഭാളലാം ഉളലപടുത്തുന്നതനില
സഭാകങതനികേ ബുദനിമുട്ടുലണന്നയ് പനി.എസയ്.സനി. അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.  

എല.ഡനി.സനി., വനി.ഇ.ഒ. തസനികേകേളുലട ആലപ്പുഴെ  ജനിലഭാതല 
പനി.എസയ്.സനി. ലനിസ്റ്റയ് 

45(4200) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  എല.ഡനി.സനി.,  വനി.ഇ.ഒ.  തസനികേകേളുലട  ആലപ്പുഴെ  ജനിലഭാതല
പനി.എസയ്.സനി. ലനിസ്റ്റയ് എന്നഭാണയ് പ്രസനിദതീകേരനിചലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലനിസ്റ്റുകേളനിലനനിനലാം  ഇതുവലര  എതകപലരയഭാണയ്
നനിയമനിചലതനലാം ലനിസ്റ്റനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി എന്നയ് അവസഭാനനിക്കുലമനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലല  എല.ഡനി.സനി.  ഒഴെനിവകേളുലാം  എല.എസയ്.ജനി.ഡനി.-യനിലല
വനി.ഇ.ഒ.  ഒഴെനിവകേളുലാം  അടനിയനരമഭായനി  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  പരമഭാവധനി
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കയ്  കജഭാലനിയനില  പ്രകവശനിക്കഭാന  അവസരലമഭാരുക്കുന്നതനിനുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ)  എല.ഡനി.സനി.  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റയ്  31-3-2015-നുലാം  വനി.ഇ.ഒ.  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റയ്  
25-7-2016 -നുലാം പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  

(ബനി)  എല.  ഡനി.  സനി.  റഭാങയ് ലനിസ്റ്റനിലനനിനലാം  287  കപര്ക്കുലാം വനി.ഇ.ഒ.  റഭാങയ്
ലനിസ്റ്റനില നനിനലാം 58 കപര്ക്കുലാം നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നലകേനിയനിട്ടുണയ്. റഭാങയ് പടനികേയുലട
കേഭാലഭാവധനി കുറഞ്ഞതയ് ഒരു വര്ഷവലാം പരമഭാവധനി മൂന്നയ് വര്ഷവലാം ആയനിരനിക്കുലാം.  ഒരു
വര്ഷത്തനിനുകശഷലാം ഇകത തസനികേയനികലയയ് പുതനിയ ഒരു റഭാങയ് പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന പക്ഷലാം
പഴെയ പടനികേ റദ്ദേഭാകുന്നതഭാണയ്.  

(സനി)  വകുപ്പുകേളനിലല  നനിലവനിലുളള  ഒഴെനിവകേളുലാം  പ്രതതീക്ഷനിത  ഒഴെനിവകേളുലാം
അടനിയനരമഭായനി  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  വനിവനിധ
സര്ക്കുലറുകേള മുകഖന വകുപദലക്ഷന്മേഭാര്ക്കുലാം നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം സര്ക്കഭാര്
കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണ  പരനിഷ്ക്കഭാര
വകുപനിലന്റെ  അഡനിനനികസ്ട്രെറതീവയ്  വനിജനിലനസയ്  വനിഭഭാഗലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില
ദ്രുതപരനികശഭാധന  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയലപടഭാലതയുണഭായനിരുന്ന  ഒഴെനിവകേള
പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  പനി. എസയ്.സനി.
മുകഖനയുളള  നനിയമനങ്ങള  തസരനിതലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വകുപ്പുകേള
റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യുന്ന  ഒഴെനിവകേളുലട  കൃതലതയുലാം  പുകരഭാഗതനിയുലാം  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര് ഒരു പുതനിയ കസഭാഫയ് ലവയര് VARAM (Vacancy Arising Reporting
and Monitoring system) വനികേസനിപനിക്കുകേയുലാം പ്രസ്തുത കസഭാഫയ് ലവയറനിലൂലട 2017
ജനുവരനി  മഭാസലാം  മുതല ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴനിലല  ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്
(പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില)  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  നനിയമനങ്ങള
തസരനിതലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  28-2-2017-  നുമുമ്പയ് വകുപ്പുതല ലപ്രഭാകമഭാഷന കേമ്മേനിറനി
കചേര്ന്നയ് ലസലക്ടയ് ലനിസ്റ്റയ് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിരുന.  
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ഭരണഭഭാഷ പൂര്ണമഭായുലാം മലയഭാളമഭാക്കഭാന നടപടനി 

46 (4201) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് ഭരണഭഭാഷ മലയഭാള ഭഭാഷയഭാക്കനിലയങനിലുലാം ലസകകടറനിയറനില
നനിനലാം  പുറലപടുവനിക്കുന്ന  ഉത്തരവകേള,  ചേതീഫയ്  ലസകടറനിയുലട  ലസകടറനിമഭാരുമഭായുള്ള
മതീറനിലാംഗനിലന്റെ  മനിനനിറയ്സയ്,  ലമകമ്മേഭാകേള,  കസ്റ്റഭാര്  പര്കചസയ്  വകുപയ്,  ഉകദലഭാഗസ
ഭരണപരനിഷ്കഭാര  വകുപയ്  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളനിലല  അകനസഷണ/പരനികശഭാധനഭാ
റനികപഭാര്ട്ടുകേള,  മലയഭാളത്തനില  തുടങ്ങനിയ  ഫയലനിലല  തുടര്കുറനിപ്പുകേള  തുടങ്ങനി
മനിക്കവഭാറുലാം എലഭാ നടപടനികേളുലാം മലയഭാളത്തനില എഴുതുന്നതനിനയ് പകേരലാം ആലാംഗകലയ
ഭഭാഷയനിലഭാണയ് എഴുതുന്നലതന്നതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  എങനില ഇക്കഭാരലങ്ങള മലയഭാള ഭഭാഷയനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  സമയപരനിധനി
നനിശയനിച്ചു  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാലയനലാം  ഇലലങനില  ഒരു  നനിശനിത  തതീയതനി  മുതല
എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  എഴുത്തുകുത്തുകേളുലാം  നനിര്ബനമഭായുലാം  മലയഭാളത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം
അതനിനയ്  വതീഴ്ചവരുത്തുന്ന  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  കേര്ശന  കമലനടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനകൂടനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ & ബനി) ഉണയ്.  ലസകകടറനിയറനിലനനിന്നയ് പുറലപടുവനിക്കുന്ന ഉത്തരവകേള,
ലസകടറനിമഭാരുമഭായുളള  ചേതീഫയ്  ലസകടറനിയുലട  പ്രതനിമഭാസ  കയഭാഗത്തനിലന്റെ
നടപടനിക്കുറനിപയ്  തുടങ്ങനിയവ ഇലാംഗതീഷനിലഭാണയ്  പുറലപടുവനിക്കുന്നലതന്നയ്  ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.
പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുളലപലടയുളള  കരഖകേള  മലയഭാളത്തനില തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്
ഉകദ്ദേലഭാഗസഭരണ  പരനിഷഭാരവകുപ്പുലാം  കസ്റ്റഭാര്  പര്കചസയ്  വകുപ്പുലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നയ്  അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.   ലസകകടറനിയറനിലല  ഭഭാഷഭാമഭാറപുകരഭാഗതനി
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലസകടറനിമഭാരുമഭായുളള  ചേതീഫയ്  ലസകടറനിയുലട
പ്രതനിമഭാസകയഭാഗത്തനില  ഭഭാഷഭാമഭാറപുകരഭാഗതനി  ഒരനിനമഭായനി  ഉളലപടുത്തനി  അവകലഭാകേനലാം
ലചേയണലമന്നയ്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയുലട  അദലക്ഷതയനിലുളള
ഒസൗകദലഭാഗനികേഭഭാഷ  സലാംബനനിച  ഉന്നതതല  സമനിതനി  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണഭായനി.
2017  കമയയ്  - 1  മുതല ലസകകടറനിയറയ് ഉളലപലടയുളള എലഭാ വകുപ്പുകേളനിലനനിനലാം
സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം പുറലപടുവനിക്കുന്ന എലഭാവനിധ ഉത്തരവകേളുലാം സര്ക്കുലറുകേളുലാം
മറയ് കേത്തനിടപഭാടുകേളുലാം ഫയലനടപടനികേളുലാം റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലാം ചുവലട ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന്ന
സഭാഹചേരലങ്ങളനിലലഭാഴെനിലകേ  മലയഭാളത്തനില  മഭാതകമ  ആകേഭാവൂ  എന്നയ്
വലക്തമഭാക്കനിലക്കഭാണയ് ' ഭരണഭഭാഷഭാപ്രഖലഭാപനലാം' നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  
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സലാംസഭാനലത്ത  തമനിഴെയ്,  കേന്നഡ  ഭഭാഷഭാ  നവ്യൂനപക്ഷങ്ങളുലട  അവകേഭാശങ്ങള
നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണയ്, 

(1) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്

(2) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങള

(3) ലലഹകക്കഭാടതനി - സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി

(4) ഇതരസലാംസഭാനങ്ങള

(5) മറ രഭാജലങ്ങള

(6)  സലാംസഭാനലത്ത  നവ്യൂനപക്ഷഭഭാഷകേളഭായ  തമനിഴെയ്,  കേന്നഡ
അലഭാലതയുളള മറ ഭഭാഷഭാനവ്യൂനപക്ഷക്കഭാരുമഭായുളള കേത്തനിടപഭാടുകേള

(7)  ഇലാംഗതീഷയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കണലമന്നയ്  ഏലതങനിലുലാം  നനിയമത്തനില
പ്രകതലകേലാം  പരഭാമര്ശമുളള  സലാംഗതനികേള  എന്നതീ  സഭാഹചേരലങ്ങളനില  കുറനിപ്പുഫയല
മലയഭാളമഭായനിരനിക്കണലമന്ന  നനിബനനയ്ക്കുവനികധയമഭായനി  കേത്തനിടപഭാടുകേളക്കയ്
ഇലാംഗതീഷയ് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

വകുപ്പുതലവന്മേഭാരുലാം  ഓഫതീസയ്  കമധഭാവനികേളുലാം  ഇക്കഭാരലലാം  ഉറപ്പുവരുകത്തണതഭാലണനലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭരണഭഭാഷഭാമഭാറനടപടനികേളനില  വതീഴ്ചവരുത്തുന്ന  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേളുലട ലലാംഘനമഭായനിക്കണയ് നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാലണനലാം
വനിശദമഭാക്കനിലക്കഭാണയ്  26-4-2017-ലല സ.ഉ.(അചടനി)നമ്പര്  6/2017/ഉഭപവ.  പ്രകേഭാരലാം
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്. 

 കയഭാഗലതഭാ മഭാനദണ്ഡത്തനില മഭാറലാംവരുത്തുന്ന നടപടനി

47(4202)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:  

പരതീക്ഷ  നടത്തനിയതുലാം  നനിലവനില  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റുള്ളതുമഭായ  തസനികേകേളുലട
കയഭാഗലതഭാ മഭാനദണ്ഡലാം പുതുക്കനി നനിശയനിക്കുനകണഭാ;  കയഭാഗലതഭാ മഭാനദണ്ഡത്തനില
മഭാറലാം  വരുത്തുകമ്പഭാള  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനിലുള്ളവലര  ബഭാധനിക്കഭാത്ത  വനിധത്തനില
നടപനിലഭാക്കഭാന  എലനലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങള  ആണയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

വനിവനിധ  തസനികേയുലട  കയഭാഗലതഭാ  മഭാനദണ്ഡലാം  പുതുക്കനി  വനികശഷഭാല  ചേടലാം
കഭദഗതനി  ലചേയ്തയ്  വനിജഭാപനലാം  പുറലപടുവനിക്കുന്ന  ചേനില  അവസരത്തനില  പ്രസ്തുത
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തസനികേയുലട  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റയ്  നനിലവനിലുളള  സഭാഹചേരലലാം  ഉണഭാകേഭാറുണയ്.   ഇത്തരലാം
സഭാഹചേരലത്തനില,  പുതുക്കനിയ  കയഭാഗലതഭാ  മഭാനദണ്ഡലാം  സര്ക്കഭാര്  വനിജഭാപന
തതീയതനിക്കുകശഷലാം  കകേരള  പബ്ലനികേയ്  സര്വ്വതീസയ്  കേമ്മേതീഷന  പുറലപടുവനിക്കുന്ന
വനിജഭാപനങ്ങളക്കയ്  മഭാതകമ  ബഭാധകേമഭായനിരനിക്കുകേയുള്ളൂ എന്നയ്  ഒരു അപവഭാദഖണ്ഡലാം
(saving clause) വനിജഭാപനത്തനില ഉളലപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ജൂനനിയര് ഇനസ്ട്രെക്ടര് ലകബഭാറടറനി അസനിസ്റ്റന്റെയ് റഭാങയ് ലനിസ്റ്റയ് 

48(4203)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) കകേരള പബ്ലനികേയ് സര്വ്വതീസയ് കേമ്മേതീഷന കേഭാറഗറനി നമ്പര് 12/2010 പ്രകേഭാരലാം
നടത്തനിയ  ജൂനനിയര്  ഇനസ്ട്രെക്ടര്  ലകബഭാറടറനി  അസനിസ്റ്റനറയ്  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റയ്
പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) ഇലലങനില എന്നകത്തക്കയ് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുലാം എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
ഉത്തരലാം 

(എ  &  ബനി)  കേഭാറഗറനി  നമ്പര്  12/2010  പ്രകേഭാരമുള്ള  ജൂനനിയര്  ഇനസ്ട്രെക്ടര്
(ലകബഭാറടറനി  അസനിസ്റ്റന്റെയ്-ലകേമനിക്കല  പഭാന്റെയ്)  തസനികേയുലട  ചുരുക്കപടനികേ
പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  അഭനിമുഖ പരതീക്ഷകൂടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി റഭാങയ് പടനികേ എതയുലാം
കവഗത്തനില പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനി പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുവഭാന വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി 

49(4204) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്  :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ്  :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില  :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ്  നടപനിലഭാക്കനിയ പങഭാളനിത്ത ലപനഷന

പദതനി പനിനവലനിക്കുലമന്ന വഭാഗ്ദഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; 

(ബനി പദതനി പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുവഭാന വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിലയ നനിയമനിക്കുലമന്ന
പ്രഖലഭാപനലാം  പ്രഭാവര്ത്തനിമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില  ആലരഭാലക്കയഭാണയ്  വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനിയനിലല അലാംഗങ്ങള;  എന്നകത്തക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് തരുവഭാനഭാണയ് ആവശലലപടനിട്ടുളളതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനി പനിനവലനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ്
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചയ് ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാളളുന്നതഭാണയ്.  
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ഫയര്മഭാന, ലലഡ്രവര്-കേലാം-പമ്പയ് ഒഭാപകററര് റഭാങയ് ലനിസ്റ്റയ് 

50(4205)  ശതീ  .    ആന്റെണനി കജഭാണ്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)   12-1-2017-ല  പ്രസനിദതീകേരനിച  ഫയര്മഭാന,  നഡ്രവര്-കേലാം-പമ്പയ്
ഓപകററര് തസനികേയുലട റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനിലനനിനലാം ഇതുവലര എതകപര്ക്കയ്  നനിയമനലാം
നലനി എന്ന വനിവരലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  നനിലവനില  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്തനിട്ടുള്ള  ഒഴെനിവകേളനികലക്കയ്  ഉടന  നനിയമനലാം
നടത്തുകമഭാ; 

(സനി)  ലനിസ്റ്റയ്  പ്രസനിദതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം  തസനികേയുലട  കയഭാഗലത
പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  എങനില നനിലവനിലുള്ള റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനിലുള്ളവര്ക്കയ്  പരനിഷ്കരനിച കയഭാഗലത
നനിര്ബനമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഇ) ഈ കേഭാരലത്തനിലുള്ള സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ  &  ബനി)  ഫയര്മഭാന  ലലഡ്രവര്-കേലാം-പമ്പയ്  ഓപകററര്  തസനികേയുലട
12-1-2017-ല  പനി.എസയ്.സനി.   പ്രസനിദതീകേരനിച  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനിലനനിനലാം,  ടനി  തസനികേയുലട
കയഭാഗലത  പസയ്  ടു  പഭാസ്സെഭായനിരനിക്കണലമന്നയ്  പരനിഷ്കരനിച്ചുലകേഭാണയ്  26-11-2014-ല
ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര്  243/2014/ആഭലനരലാം  പ്രകേഭാരലാം  പുറലപടുവനിച  ലസഷലല  റൂള
കഭദഗതനിക്കയ്  മുനപയ്  നനിലവനില  വന്ന  8  ഒഴെനിവനികലയഭായനി  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ
നടത്തുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതഭായുലാം  ലസഷലല  റൂള  കഭദഗതനി
ലചേയ്ത  26-11-2014-നു കശഷലാം  ലഭനിച  ഒഴെനിവകേള വഭാര്ഷനികേ ലസലക്ഷന  നടപടനി
സസതീകേരനിചയ്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനിലനനിനലാം  നനികേത്തഭാന  പബ്ലനികേയ്
സര്വ്വതീസയ് കേമ്മേതീഷന നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.  

(സനി & ഡനി) 12-1-2017-ല റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റയ് പ്രസനിദതീകേരനിച കശഷലാം കയഭാഗലത
പരനിഷ്കരനിച്ചു ലകേഭാണ്ടുളള ഉത്തരലവഭാനലാം ഉണഭായനിടനില.  

(ഇ)  26-11-2014-ലല  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  ഫയര്മഭാന  ലലഡ്രവര്-കേലാം-പമ്പയ്
ഒഭാപകററര്  തസനികേയുലട  കയഭാഗലത  പരനിഷ്കരനിചയ്  ഉത്തരവഭായനിരുലന്നങനിലുലാം  ടനി
തസനികേയനികലക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയലപട  ഒഴെനിവകേളനികലയയ്  (പഴെയ  കയഭാഗലത
അടനിസഭാനമഭാക്കനി)  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  പനി.എസയ്.സനി.
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26-12-14 തതീയതനിയനില വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം റഭാങയ് ലനിസ്റ്റയ് 12-1-17-ല
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  കയഭാഗലത  പുതുക്കനി  നനിശയനിചതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില നനിലവനിലുളള റഭാങയ് ലനിസ്റ്റയ് റദ്ദുലചേയ്യുകേകയഭാ പുതനിയ വനിജഭാപനലാം
പുറലപടുവനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്നപക്ഷലാം  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനിലുള്ള  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കയ്
നനിയമനത്തനിനുളള അവസരലാം നഷമഭാകുന്ന സഭാഹചേരലലാം സലാംജഭാതമഭാകുലമന്നതനിനഭാല
1-1-2015-കനഭാ അതനിനുകശഷകമഭാ  പനി.എസയ്.സനി.  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുള്ള ഫയര്മഭാന
ലലഡ്രവര്-കേലാം-പമ്പയ് ഓപകററര് തസനികേയുലട വനിജഭാപനങ്ങളക്കുമഭാതലാം പുതുക്കനിയ
കയഭാഗലത  ബഭാധകേമഭാക്കനിലകേഭാണയ്  ലസഷലല  റൂളസയ്  കഭദഗതനി  ലചേയ്യുന്നതയ്
സലാംബനനിചയ് സര്ക്കഭാര് പനി.എസയ്.സനി.-യുലട ഉപകദശലാം കതടനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  

ഫയര്ലമന, നഡ്രവര് തസനികേയനികലക്കുള്ള പനി.എസയ്.സനി. റഭാങയ് ലനിസ്റ്റയ് 

51 (4206)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ് കകേഭായ :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഫയര് ആനറയ് റസ്കദ്യു സര്വതീസനില ഫയര്ലമന,  നഡ്രവര് തസനികേയനികലക്കയ്
നനിയമനലാം നലകുന്നതനിനയ് പനി.എസയ്.സനി. റഭാങയ് ലനിസ്റ്റയ് നനിലവനിലുകണഭാ; 

(ബനി)  എങനില പ്രസ്തുത ലനിസ്റ്റനില നനിനലാം നനിയമന നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
എത കപര്ക്കയ് നനിയമനലാം നലകേനി; 

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനികലക്കഭായനി  പരതീക്ഷ  നടത്തനിയതനിനുകശഷലാം
ഇതുമഭായനി ബനലപട ലസഷലല റൂള കഭദഗതനി ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  എങനില  നനിലവനിലുള്ള  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനിലല  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേലള  അതയ്
കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുകമഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ) ഫയര്മഭാന ലലഡ്രവര്-കേലാം-പമ്പയ് ഓപകററര് തസനികേയുലട  12-1-2017-ല
പനി.എസയ്.സനി. പ്രസനിദതീകേരനിച റഭാങയ് ലനിസ്റ്റയ് നനിലവനിലുണയ്.  

(ബനി) ഫയര്മഭാന ലലഡ്രവര്-കേലാം-പമ്പയ് ഓപകററര് തസനികേയുലട 12-1-2017-ല
പനി.എസയ്.സനി.  പ്രസനിദതീകേരനിച റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനിലനനിനലാം,  ടനി  തസനികേയുലട  കയഭാഗലത
പസയ് ടു  പഭാസ്സെഭായനിരനിക്കണലമന്നയ്  പരനിഷ്ക്കരനിച്ചുലകേഭാണയ്  26-11-2014  ലല ജനി.ഒ.(പനി)
നലാം.243/2014  /ആഭലനരലാം  പ്രകേഭാരലാം  പുറലപടുവനിച  ലസഷലല  റൂള  കഭദഗതനിക്കയ്
മുനപയ്  നനിലവനിലവന്ന  8  ഒഴെനിവനികലയഭായനി  നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നടത്തുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതഭായുലാം  ലസഷലല റൂള കഭദഗതനി  ലചേയ്ത  26-11-2014-നയ്
കശഷലാം  ലഭനിച  ഒഴെനിവകേള  വഭാര്ഷനികേ  ലസലക്ഷന  നടപടനി  സസതീകേരനിചയ്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനിലനനിനലാം  നനികേത്തഭാന  പബ്ലനികേയ്  സര്വ്വതീസയ്
കേമ്മേതീഷന ഉത്തരവഭായനിട്ടുളളതഭായുലാം പനി.എസയ്.സനി.  ലസകടറനി അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.  
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(സനി) ഇല.  

(ഡനി)  ബഭാധകേമല.  

ലവഭാകക്കഷണല ഹയര് ലസക്കന്റെറനി കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ് പനി.എസയ്.സനി. അലാംഗതീകേഭാരലാം

52(T4207)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ലവഭാകക്കഷണല  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  വനിഭഭാഗത്തനിലല

ഏലതലഭാലാം കകേഭാഴ്സുകേളക്കഭാണയ് കകേരള പനി.എസയ്.സനി.യുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം ഉള്ളലതനലാം,

ഇലഭാത്ത കകേഭാഴ്സുകേള ഏലതലഭാമഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പനി.എസയ്.സനി.  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ഇലഭാത്ത  കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം

നലകുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) എലഭാ വനി.എചയ്.എസയ്.ഇ. കകേഭാഴ്സുകേളക്കുലാം പനി.എസയ്.സനി.-യുലട അലാംഗതീകേഭാരമുണയ്.  

(ബനി) ബഭാധകേമല. 

ലലബടഭാനസ്ഫര് നനിയമനവമഭായനി ബനലപട എസയ്.ആര്.ഒ.

53(4208) ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദയ് ഹുനസന തങ്ങള : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)   ലസകടറനികയറയ്  സര്വ്വതീസനിലല  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  തസനികേയനികലയ്ക്കുള്ള  

നബടഭാനസ്ഫര്  നനിയമനവമഭായനി  ബനലപട  എസയ്.ആര്.ഒ.  636/16-ലല  അപഭാകേതകേള

പരനിഹരനിചയ് പുതനിയ എസയ്.ആര്.ഒ. പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  എസയ്.ആര്.ഒ.  636/16-ലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  എലനങനിലുലാം

നബടഭാനസ്ഫര് നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  എസയ്.ആര്.ഒ.  636/16-ലല  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിചഭാലുലാം  ഇകത

ആവശലത്തനിനഭായനി  ഇറക്കനിയ  എസയ്.ആര്.ഒ.  9/2016  നനിലനനിലക്കുലമന്ന ആശങ

പരനിഹരനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എസയ്.ആര്.ഒ. 9/2016  റദ്ദേയ് ലചേയ്യുവഭാന

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇതയ് സലാംബനനിച വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ)  എസയ്.ആര്.ഒ.  639/16-ലന്റെ അപഭാകേത പരനിഹരനിചയ്  കഭദഗതനി  വനിജഭാപനലാം
പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) ലപഭാതുഭരണ വകുപനില SRO 636/16 പ്രകേഭാരലാം നനിയമനലാം നടത്തനിയനിടനില.  

(സനി)  SRO  9/16,  SRO  636/16  ഇവയനിലല  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിചയ്
കഭദഗതനി വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലസകകടറനിയറയ് അസനിസ്റ്റന്റെയ് തസനികേയനികലക്കുളള  തസനികേമഭാറലാം  

54(4210) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഇതരവകുപ്പുകേളനിലല  ഓഫതീസയ്  അറനഡന്റെയ്മഭാരനിലനനിനലാം  ലസകകടറനിയറയ്
അസനിസ്റ്റന്റെയ്  തസനികേയനികലക്കയ്  തസനികേമഭാറലാം  വഴെനിയുള്ള  നനിയമനത്തനിനയ്  നനിലവനില
എത ശതമഭാനലാം തസനികേളഭാണയ് നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നതയ്; 

(ബനി)  മറയ്  വകുപ്പുകേളനില  ഓഫതീസയ്  അറനഡന്റെയ്മഭാരനിലനനിനലാം  എല.ഡനി.ക്ള ര്ക്കയ്
തസനികേയനികലക്കുള്ള തസനികേമഭാറത്തനിനയ്  നനിലവനിലുളള ശതമഭാനത്തനിനയ് സമഭാനമഭായനി
പ്രസണ്ടുത കറകഷലഭാ വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  തസനികേയനിലുണഭാകുന്ന  ഒഴെനിവനിലന്റെ  2%  ആണയ്  ഇതര
വകേപ്പുകേളനിലല  ഓഫതീസയ്  അറനഡന്റുമഭാരനിലനനിനലാം  ലസകകടറനിയറയ്  അസനിസ്റ്റന്റെയ്
തസനികേയനികലയയ് തസനികേമഭാറലാം വഴെനിയുള്ള നനിയമനത്തനിനയ് നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നതയ്. 

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.  

ഐ. ടനി. വലവസഭായ കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനഭായുളള പദതനികേള 

55(4211) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജയ് :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : 
ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ) ഐ.  ടനി. വലവസഭായ കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേളുലട

വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) സര്ക്കഭാര് കസവന സലാംവനിധഭാനങ്ങളനില ഇ-ഗകവണനസയ്, എലാം-ഗകവണനസയ്
തുടങ്ങനിയ  ഐ.ടനി.  അധനിഷനിത  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വലഭാപനിപനിക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം
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സലാംസഭാനത്തുനനിനള്ള  ഐ.ടനി.  ഉലപന്നങ്ങളുലാം  ഐ.ടനി.  കസവനങ്ങളുലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; 

(സനി)  ഐ.ടനി.  വലവസഭായ കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനഭായുള്ള വനകേനിട  പദതനികേള
ഏലതലഭാലമനലാം അവയുലട നനിലവനിലല പുകരഭാഗതനി എലനലഭാലമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

   ഉത്തരലാം

(എ)  ഐ.  ടനി.  വലവസഭായ  കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള
പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമഗ്ര  വനികേസനത്തനില  വനിവരസഭാകങതനികേവനിദലയ്ക്കുള്ള
നനിര്ണഭായകേമഭായ  പങയ്  മനസ്സെനിലഭാക്കനി  അവ  പൂര്ണമഭായനി  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്
കകേരളലത്ത ഏറവലാം നല ഐ.ടനി.  നനികക്ഷപ സസൗഹൃദ കകേന്ദ്രമഭാക്കുകേ,  മനികേച ഇ-
ഗകവണനസയ്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  സര്ക്കഭാര്  കസവനങ്ങള  സുഗമവലാം  സുതഭാരലവമഭാക്കനി
എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ജനങ്ങളനിലുലാം  എത്തനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി
രൂപതീകേരനിക്കുന്ന പുതനിയ ഐ.ടനി.  നയലാം.  വനിവരസഭാകങതനികേവനിദല,  ഇലകകഭാണനികയ്/
ലടലനികകേഭാലാം/ലമഭാനബല  തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളുലാം  മറയ്  അനുബന  വലവസഭായങ്ങളുലാം
ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള വനികേസനങ്ങളഭാണയ് ഐ.റനി.  വനികേസനത്തനിലന്റെ അഭനിവൃദനിക്കഭായനി
പ്രസ്തുത നയത്തനില പ്രധഭാനമഭായുലാം ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്. ഇതുമഭായനി ബനലപടയ്
തഭാലഴെപറയുന്ന കമഖലകേളുലാം ഐ.റനി. നയത്തനില ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന:

• ഡനിജനിറല ഭരണ സലാംവനിധഭാനലാം  (ഇ-ഗകവണനസയ്)

• മഭാനവകശഷനി മൂലധന വനികേസനലാം

• പശഭാത്തല/അടനിസഭാന വനികേസന സസൗകേരലങ്ങള

• ഐ.ടനി. പഭാര്ക്കുകേള

• ഏകേജഭാലകേ സര്ക്കഭാര് കപഭാര്ടല

• സസതന ഓപണ് കസഭാഫയ് ലവയറുകേളുലട ഉപകയഭാഗവലാം ഉത്പഭാദനവലാം

• ഇലകകഭാണനികയ് കസവനങ്ങള, വനിഭവ സമഭാഹഭാരങ്ങള

• ജനകസവന കകേന്ദ്രങ്ങള, ഡനിജനിറല സഭാക്ഷരത, ഡനിജനിറല ലകേഭാകമഴയ്,  ഇ-
ലകേഭാകമഴയ്,  ലമഭാനബല  ലകേഭാകമഴയ്,  ലടകകഭാളജനി  ഇന്നകവഷന  കസഭാണ്,
സ്റ്റഭാര്ടയ്അപയ്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള,  ഓണ്നലന  വനിപണന  കകേന്ദ്രങ്ങള,
നസബര്  കമഖല,  ഫഭാബയ്  ലഭാബുകേള,  സ്മെഭാര്ടയ്  ഗ്രഭാമങ്ങള,  വലവസഭായ
വനികേസനവലാം ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങളുലാം വനിവരവനിനനിമയ ശ ശലാംഖലകേളുലാം  ഡഭാറഭാ
ലസന്റെറുകേളുലാം  തുടങ്ങനി  നനിരവധനി  കമഖലകേള  സലാംസഭാനതല
വനികേസനത്തനിനഭായനി ഐ.ടനി. കപഭാളനിസനിയനില ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.
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വനിവനിധ  സഭാകങതനികേ  ലസക്ടറുകേളക്കഭായുള്ള  ഒരു  ആകഗഭാള  ഇന്നകവഷന
ഇനകേദ്യുകബറര്  ഹബഭായനി  കകേരള  ലടകകഭാളജനി  ഇന്നകവഷന  കസഭാണ്  (KTIZ)
കേളമകശരനിയനിലല  കേനിനഫ  നഹലടകേയ്  പഭാര്ക്കനില  13.2  ഏക്കര്  സലത്തയ്
സഭാപനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്. 

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് കസവന സലാംവനിധഭാനങ്ങളനില ഇ-ഗകവണനസയ്,  എലാം-ഗകവണനസയ്
തുടങ്ങനിയ ഐ.ടനി. അധനിഷനിത പ്രവര്ത്തനങ്ങള വലഭാപനിപനിക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം സലാംസഭാനത്തു
നനിനള്ള  ഐ.ടനി.  ഉലപന്നങ്ങളുലാം  ഐ.ടനി.  കസവനങ്ങളുലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ആവശലമഭായ  പദതനികേള  ഐ.ടനി.  നയത്തനില  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  അവയനില
പ്രധഭാനമഭായവ ഏകേജഭാലകേ സര്ക്കഭാര് കപഭാര്ടല,  ഫതീ  ആനഡയ്  ഓപണ് കസഭാഴയ്,
സഭാകങതനികേവനിദല  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള,  ഏകേജഭാലകേ  കസ്റ്ററയ്  കപഭാര്ടല
തുടങ്ങനിയവ ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള ഇ-ഗകവണനസയ് സലാംവനിധഭാനലാം,  നനിലവനിലുള്ള
ഇ-ഗകവണനസയ്  സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാലടഭാപലാം  കൂടുതല  പുതനിയ  കസവനങ്ങളുലാം
ലഭലമഭാക്കുകേ,  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള,  അക്ഷയ  ബഭാങനിലാംഗയ്  സലാംയുക്ത  സലാംരലാംഭങ്ങള,
കേനികയഭാസ്കുകേള, ഫണയ്സയ് ജനകസവന കകേന്ദ്രങ്ങള, സനിറനിസണ് കകേഭാള ലസന്റെറുകേള
തുടങ്ങനിയ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  സജ്ജതീകേരനിക്കഭാന  പുതനിയ  ഐ.  ടനി.  നയത്തനിലൂലട
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്. 

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ലടകകഭാപഭാര്ക്കുമഭായനി  ബനലപട്ടുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില
മൂന്നഭാലാംഘട  പദതനിയനിലുലാം  ലടകകഭാസനിറനിയനിലുമഭാണയ്  വനകേനിട  പദതനികേള  ഉടന
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.  മൂന്നഭാലാംഘടലാം  -  SEZ  കമഖലയനില ഒരു ലക്ഷലാം ചേതുരശ അടനി
വനിസതീര്ണത്തനില  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  ഗലാംഗ-യമുന  ഐ.ടനി.  ലകേടനിട
സമുചയത്തനില ഏകേകദശലാം മുഴുവന സലങ്ങളുലാം കേമ്പനനികേളക്കയ് നലകേനിക്കഴെനിഞ.
10  ഏക്കര്  SEZ  ഭൂമനിയനില  IT/ITES  സലാംരലാംഭങ്ങളുലാം  9.73  ഏക്കര്  Non  SEZ
ഭൂമനിയനില ലകേഭാകമഴലല വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങളുലാം ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണയ് കബഭാസ്റ്റണ്
ആസഭാനമഭായ  കടഭാറസയ്  ഗ്രൂപനിലന്റെ  ഡസൗണ്ടസൗണ്  ലടകകഭാപഭാര്ക്കയ്  പദതനി
ലടകകഭാപഭാര്ക്കനിലന്റെ  വനകേനിട  പദതനികേളനില  ഉളലപടുന.  ഇതനിനഭായനി
ലടകകഭാപഭാര്ക്കുലാം  കടഭാറസുലാം  തമ്മേനില  ഒരു  എലാം.ഒ.യു.  ഒപ്പുവചനിട്ടുണയ്.  പദതനിക്കഭാവശലമഭായ
സലലാം നലകേഭാനുലാം ആവശലമഭായ അനുമതനികേള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.  ഏതഭാനുലാം മഭാസങ്ങളക്കുള്ളനില ഈ പദതനി ആരലാംഭനിക്കുലമന്നയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  മലറഭാരു  വനപദതനിയഭായനി  423  ഏക്കറനിലുള്ള  ലടകകഭാസനിറനി
പദതനിയനിലല  IT/ITES  വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങളലക്കഭാപലാം സഭാകങതനികേവനിദലയുലട
കകേന്ദ്രമഭായനി കനഭാളജ്സനിറനി സഭാപനിക്കഭാനുലാം പദതനിയുണയ്. അക്കഭാദമനികേയ് കമഖലയനിലല
വനകേനിട സഭാപനങ്ങളുലട പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടഭാപലാം നനികക്ഷപങ്ങളക്കുലാം മറയ് സഭാകങതനികേ
സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുമഭായനി  നനിരവധനി  കേമ്പനനികേളുലട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയഭാകുലാം
കനഭാളജ്സനിറനി  നടപഭാക്കുകേ.  ലടകകഭാപഭാര്ക്കനിലന്റെ ആദലലത്ത ലകേടനിടത്തനിലന്റെ പണനി
ലടകകഭാസനിറനിയനില ഉടന ആരലാംഭനിക്കുലാം.  രണയ്  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
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ഐ.ടനി.  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണയ്  ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.  കറഭാഡയ്,  നവദദ്യുതനി,
ജലവനിതരണലാം തുടങ്ങനിയ അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

വനിവനിധ  സഭാകങതനികേ  ലസക്ടറുകേളക്കഭായുള്ള  ഒരു  ആകഗഭാള  ഇന്നകവഷന
ഇനകേദ്യുകബറര്  ഹബഭായനി  കകേരള  ലടകകഭാളജനി  ഇന്നകവഷന  കസഭാണ്  (KTIZ)
കേളമകശരനിയനിലല കേനിനഫ നഹലടകേയ് പഭാര്ക്കനില 13.2 ഏക്കര് സലത്തയ് സഭാപനിചയ്
വരനികേയഭാണയ്.  നനിര്മ്മേനിച  സ്റ്റഭാര്ടപയ്  കമഭാഡവ്യൂളുകേള,  ഉയര്ന്ന  നനിലവഭാരമുള്ള
ഫഭാബനികക്കഷന  ലഭാബുകേള,  ആര്  &  ഡനി  ലഭാബുകേള,  വഭാണനിജല  ഓഫതീസുകേള,
കഡഭാര്ലമടനിക്കുകേള  മുതലഭായവ  ഉളലപടുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം  കകേരള  ലടകകഭാളജനി
ഇന്നകവഷന കസഭാണ്.  ബകയഭാലടകകഭാളജനി  ബനിസനിനസ്സെയ്  ഇനകേദ്യുകബറര്  (KSUM-
RGCB),  ഇന്നകവഷന ബനിസനിനസയ് ഇനകുകബറര്  (ലസഭാനസറനി),  ഇലകകഭാണനികയ്
ഇനകേദ്യുകബറര് (IIITM-K, Diety, Government of India എന്നനിവയുലട സലാംയുക്ത
സലാംരലാംഭലാം) എന്നനിവയഭാണയ് നനിലവനിലല പ്രസ്തുത കസഭാണനിലുള്ളതയ്.

അക്ഷയകകേന്ദ്രങ്ങലള നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

56 (4212)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള അമനിതഫതീസയ് ഇടഭാക്കുന്നതയ് സലാംബനനിച പരനികശഭാധനകേള
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങലള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  കസവനങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഏകേതീകൃത നനിരകക്കര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനി  സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരഭാതനികേള  ലഭനിക്കുന്നമുറയയ്  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തഭാറുണയ്.  പരഭാതനി
ലഭനിക്കുകമ്പഭാള ആദലലാം  അക്ഷയ ജനിലഭാ  കപ്രഭാജക്ടയ്  ഓഫതീസയ്  മുകഖന അകനസഷണലാം
നടത്തനി ബനലപട അക്ഷയ സലാംരലാംഭകേനനിലനനിനലാം വനിശദതീകേരണലാം ആവശലലപടുലാം.
തുടര്ന്നയ്  ഹനിയറനിലാംഗയ്  ആവശലലമങനില  പ്രഭാഥമനികേ  തലത്തനില  ഹനിയറനിലാംഗയ്  നടത്തനി
ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ലമകമ്മേഭാ  നലകുകേ,  തഭാക്കതീതയ്  നലകുകേ,  പനിഴെ
ചുമത്തുകേ  തുടങ്ങനി  പ്രസ്തുത  അക്ഷയ കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  റദ്ദേഭാക്കുന്നതുളലപലടയുള്ള
നടപടനികേള പരഭാതനിയുലട ഗസൗരവമനുസരനിചയ് സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.

(ബനി) ജനിലഭാതലത്തനില അക്ഷയ ചേതീഫയ് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനററഭായ ജനിലഭാ കേളക്ടറുലാം
സലാംസഭാനതലത്തനില  അക്ഷയ  ഡയറക്ടറുലാം  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള
നനിയനനിക്കഭാറുണയ്.  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള  മുകഖന  ലഭലമഭാക്കുന്ന  കസവനങ്ങളക്കയ്

102/2020.
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ഈടഭാകക്കണ സര്വ്വതീസയ് ചേഭാര്ജയ് സലാംബനനിച ചേഭാര്ടയ് ഓകരഭാ അക്ഷയ കകേന്ദ്രത്തനിലുലാം
പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുലണന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  അക്ഷയ  ജനിലഭാ  ഓഫതീസുകേലള
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഉകദലഭാഗസര് അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള സനര്ശനിചയ് ആയതയ്
ഉറപ്പുവരുത്തുനമുണയ്.  ചേഭാര്ടയ്  പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാത്ത ലസന്റെറുകേളക്കയ് ഇതുസലാംബനനിചയ്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനി  വരുനണയ്.  സര്വ്വതീസയ്  ചേഭാര്ജ്ജുകേള  ഏകേതീകേരനിചനിട്ടുലണങനിലുലാം
അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂലട  ലഭലമഭാക്കുന്ന  ചേനില  കസവനങ്ങളക്കയ്  നനിരക്കയ്
നനിശയനിചനിടനില.  അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള ഇതനിനയ്  വലതലസ നനിരക്കുകേള ഈടഭാക്കനിവരുന.
ആയതയ്  പരനിഹരനിചയ്  നനിശനിത നനിരക്കയ്  നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനയ്  അക്ഷയ ഡയറക്ടര്
ലപ്രഭാകപഭാസല തയഭാറഭാക്കനിവരനികേയഭാണയ്. 

അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള ഈടഭാക്കുന്ന സര്വ്വതീസയ് ചേഭാര്ജയ് 

57(4213)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  മുഖലമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനികലക്കയ്  ഓണ്നലനഭായനി
അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള  ഓകരഭാരുത്തരനില  നനിനലാം  100
മുതല 150 രൂപ വലര ഈടഭാക്കുന എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  മുഖലമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനികലക്കയ്  ഓണ്നലനഭായനി
അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനുയ്  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഈടഭാക്കുന്ന  സര്വ്വതീസയ്  ചേഭാര്ജയ്
ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലനനിനലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  ലഭലമഭാകുന്ന
കസവനങ്ങളക്കയ് ലപഭാതുവഭായ സര്വ്വതീസയ് ചേഭാര്ജയ്  നനിലവനിലുകണഭാ;  ഇലലങനില ഇതയ്
ഏകേതീകേരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള നകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.  എന്നഭാല പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില ലചേന്നതീര്ക്കര പഞഭായത്തനിലല
ഉസൗനകേല  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രത്തനില  80  രൂപ  വലര  വഭാങ്ങനിയതഭായനി  പരഭാതനി
ലഭനിചനിരുന. പ്രസണ്ടുത പരഭാതനി പരനികശഭാധനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ഇസൗടഭാക്കനിയ
തുകേ  ബനലപട  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രലാം  അകപക്ഷകേര്ക്കയ്  മടക്കനിനലകുന്നതനിനയ്
തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണയ്.   

(ബനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.   

(സനി) ഉണയ്.
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ഡനിജനിറല ഇനല പബ്ലനികേയ് ഇന്റെര്ലനറയ് അകസ്സെയ് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം 

58  (4214) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്ക്രത  പദതനിയഭായ  ഡനിജനിറൽ  ഇനല  പബ്ലനികേയ്  ഇന്റെർലനറയ്
അകസ്സെയ് കപ്രഭാഗ്രഭാമനിലന്റെ സലാംസഭാനലത്ത നഭാളനിതുവലരയുളള പ്രവർത്തനങ്ങൾ , ലഭനിച
തുകേ ,വനിനനികയഭാഗനിച തുകേ എന്നനിവ ജനിലഭാ അടനിസഭാനത്തനിൽ വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഈ  വർഷലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കഭാൻ  കപഭാകുന്ന  പദതനികേള
എലനഭാക്കയഭാണയ്;  ഈ വർഷലത്ത കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം എതയഭാണയ്;  ഈ
വർഷലാം എത രൂപ വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സനിറനിസണ്  കകേഭാമണ്  സര്വ്വതീസയ്  ലസന്റെറുകേള
വഴെനിയുലാം കപഭാസ്റ്റയ് ഓഫതീസയ് വഴെനിയുലാം ജനങ്ങളക്കയ് ഇ- കസവനങ്ങള എത്തനിക്കഭാനുളള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.   എന്നഭാല ഇസൗ പദതനി വഴെനി  തുകേലയഭാനലാം
ലഭനിചനിടനില.  

(ബനി)  കകേരള  സലാംസഭാന  ലലഫബര്  ഒപനികേയ്  ലനറയ് വര്ക്കയ്  (ലകേ-കഫഭാണ്),
പബ്ളനികേയ്  ലലവലലഫ  എന്നതീ  പദതനികേളഭാണയ്  ഇസൗ  വര്ഷലാം  സലാംസഭാനത്തയ്
നടപനിലഭാക്കഭാന കപഭാകുന്നതയ്.  

കകേരള സലാംസഭാന ലലഫബര് ഒപനികേയ് ലനറയ് വര്ക്കയ് (ലകേ-കഫഭാണ്) പദതനിയുലട
എസ്റ്റനികമറയ്  തുകേയഭായ  1028  കകേഭാടനി  രൂപ സലാംസഭാന വനിഹനിതമഭാണയ്.   കേനിഫ്ബനി
വഴെനിയഭാണയ് തുകേ സമഭാഹരനിക്കുന്നതയ്.  ഇസൗ പദതനിയുലട കേണ്സളടനസനി ചേഭാര്ജഭായ
46.65 ലക്ഷലാം രൂപയനില 4.68 ലക്ഷലാം രൂപ നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  

പബ്ളനികേയ് ലലവലലഫ പദതനിയുലട എസ്റ്റനികമറയ് തുകേയഭായ  25  കകേഭാടനി  (1000
ലലവലലഫ  കഹഭാടയ്  കസഭാടയ്)  രൂപ  സലാംസഭാന  വനിഹനിതമഭാണയ്.  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഓപകററലറ  കേലണത്തുവഭാനകവണനി  ലഎ.ടനി.  മനിഷന
Expression  of  Interest  (EOI)  21-4-2017-ല  ക്ഷണനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത
പദതനിക്കഭായനി ഇസൗ വര്ഷലാം തുകേലയഭാനലാം വനിനനികയഭാഗനിചനിടനില.  

അക്ഷയയുലട കസവന നനിരക്കുകേള 

59(4215) ശതീ  .   അബ്ദുല ഹമതീദയ്   .  പനി  . : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലനനിനലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  ലഭനിക്കുന്ന
കസവനങ്ങളക്കയ് നനിരക്കയ്  നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില പ്രസ്തുത നനിരക്കയ്  നനിലവനില
വന്നതയ് എന്നയ് മുതലഭാണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 
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(ബനി)  അക്ഷയ  സലാംരലാംഭങ്ങള  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  വനിജയകേരമഭാകണഭാലയന്നയ്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  വനിലക്കയറലാം,  രൂപയുലട മൂലലകശഭാഷണലാം,  മറയ് ലചേലവകേളുലട വര്ദനവയ്
എന്നനിവ അക്ഷയയുലട കസവന നനിരക്കുകേള നനിശയനിക്കുന്നതനിനയ് മഭാനദണ്ഡമഭാക്കഭാറുകണഭാ; 

(ഡനി)  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  കസവന  നനിരക്കുകേള  പുനനഃകമതീകേരനിക്കഭാറുകണഭാ;
എങനില എത വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല; മഭാനദണ്ഡലാം എനഭാണയ്; 

(ഇ)  അക്ഷയയുലട  കസവന  നനിരക്കുകേള  അവസഭാനമഭായനി  നനിശയനിച്ചുനലകേനിയതയ്
എന്നഭാണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(എഫയ്)  അക്ഷയ സലാംരലാംഭങ്ങള ലഭാഭകേരമഭായനി  നടത്തനിലക്കഭാണയ്  കപഭാകുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
പനിന്തുണ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  നലകുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.  ഓകരഭാ വകുപനിലന്റെയുലാം കസവനങ്ങള അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള മുകഖന
ലഭലമഭാക്കുന്നമുറയഭാണയ്  പ്രസ്തുത  കസവനങ്ങളക്കയ്  നനിരക്കുലാം  നനിശയനിക്കുന്നതയ്.
നനിലവനിലല നനിരക്കുകേള അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.  

(ബനി)  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  സഭാമ്പത്തനികേ  ലഭാഭമല  മറനിചയ്  ലപഭാതുജന
കസവനലമന്ന  ലക്ഷലലാം  മുനനനിര്ത്തനിയഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  സലാംസഭാനത്തയ്  അക്ഷയ
കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുളളതയ്.  എന്നഭാല അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങലളലഭാലാം ഒരുക്കനി
അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്ന  സലാംരലാംഭകേലര  സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം
ആയതയ്   ലഭാഭകേരമഭാകകേണതുണയ്.  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങലളലഭാലാം  ലപഭാതുലവ  ലഭാഭകേരമഭായനി
തലന്നയഭാണയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.  വരുമഭാനത്തനില  ഏറക്കുറചനിലുകേളുണഭാകുലമന്നയ്
മഭാതലാം.  അക്ഷയയനിലൂലട  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ചേനില  പദതനികേള  കേഭാലനികേമഭായതനിനഭാല
അത്തരലാം  പദതനികേളക്കുകവണനി  കസവനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുകേ  വഴെനി  അക്ഷയ
കകേന്ദ്രങ്ങളക്കയ് സഭാമ്പത്തനികേ കനടമുണഭാകേഭാറുണയ്.  

(സനി) ഉണയ്.  

(ഡനി) പുനനഃകമതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  

(ഇ)  ഓകരഭാ  വകുപനിലന്റെയുലാം  കസവനങ്ങള  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള  മുകഖന
ലഭലമഭാക്കുന്ന മുറയഭാണയ് പ്രസ്തുത കസവനങ്ങളക്കയ് നനിരക്കുലാം നനിശയനിക്കുന്നതയ്.  ഓകരഭാ
കപ്രഭാജകനിനുലാം  ലവകവ്വലറ  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരമഭാണയ്  നനിരക്കയ്
നനിശയനിചനിട്ടുളളതയ്.  31-3-2017- ലല സ.ഉ.(ലലകേ) നമ്പര് 21/2017/ വലവ. പ്രകേഭാരലാം

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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ലലമനനിലാംഗയ്  &  ജനികയഭാളജനി  വകുപനിലല  കകേരള  ഓണ്ലലലന  ലലമനനിലാംഗയ്  ലപര്മനിറയ്
അവഭാര്ഡനിലാംഗയ് സര്വ്വതീസസയ്  (KOMPAS)-ലന്റെ ഭഭാഗമഭായ ഇ-പഭാസ്സെനിനയ് കവണനിയുളള
രജനികസ്ട്രെഷലന്റെ നനിരക്കഭാണയ് അവസഭാനമഭായനി നനിശയനിചനിട്ടുളളതയ്.  

(എഫയ്)  അക്ഷയ  പദതനികേളുലട  വനിവരണങ്ങള  ലവബ്ലലസറനില
പ്രസനിദതീകേരനിച്ചുലാം  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  സര്ക്കഭാരനിതര  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ആശയ വനിനനിമയലാം
നടത്തനിയുലാം  സലാംസഭാന-കകേന്ദ്ര  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  നടത്തുന്ന
ശനിലശഭാലകേളനില  അക്ഷയയുലട  പ്രഭാതനിനനിധലലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനിയുലാം  പ്രദര്ശന
സ്റ്റഭാളുകേളുലാം  വനിവനിധ  തലങ്ങളനിലുളള  കേലഭാമ്പയനിനുകേളുലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്
അദലക്ഷനഭായുളള  ഡനിസ്ട്രെനിക്ടയ്  ഇ-ഗകവണനസയ്  ലസഭാലലസറനിയുലട  കേമ്മേനിറനികേളനില
പുതനിയ പദതനികേളുലട ആശയ രൂപതീകേരണവലാം ചേര്ചകേളുലാം സലാംഘടനിപനിച്ചുലാം അക്ഷയ
സലാംസഭാന/ജനിലഭാ ഓഫതീസുകേള അക്ഷയ സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് കവണ പനിന്തുണ നലകേനി
വരുനണയ്.  

പയന്നൂര് ലഎ.ടനി. പഭാര്ക്കയ് 

60 (4216)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  പയന്നൂര് ഐ.ടനി പഭാര്ക്കയ് തുടങ്ങുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതുവലരയഭായനി
എന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഐ.ടനി.  പഭാര്ക്കനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  എലനലഭാലാം  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്
ഇതുവലര പൂര്ത്തനിയഭായതയ്; എത കകേഭാടനി രൂപ ഇതുവലര ലചേലവഴെനിച്ചു; 

(സനി)  2006-11  സർക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  അനുവദനിചയ്  ഇത  വര്ഷമഭായനിട്ടുലാം
പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങഭാന  കേഴെനിയഭാലത നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഇഴെഞനതീങ്ങഭാന
എനഭാണയ് കേഭാരണലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  എന്നയ്  പ്രവര്ത്തനലാം
തുടങ്ങഭാന കേഴെനിയുലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഫസൗകണഷന  വര്ക്കയ്  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  Pre-Engineered  Building
Material ലലസറനില എത്തനിയനിട്ടുണയ്.  

(ബനി)  പഭാര്ക്കനികലയ്ക്കുളള  അകപ്രഭാചയ്  കറഭാഡയ്,  11  KV  ഇലകനിക്കല  ലലലന,
ചുറമതനില,  50,000  ചേതുരശ  അടനി  ലഎ.ടനി  ലകേടനിടലാം  എന്നനിവയുലട  പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 5 കകേഭാടനികയഭാളലാം രൂപ ഇതുവലര ലചേലവഴെനിച്ചു.   



118       കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ് 17,  2017

(സനി)  ലഎ.ടനി.  പഭാര്ക്കനികലയ്ക്കുളള  അകപ്രഭാചയ്  കറഭാഡനിനുളള  ഭൂമനിയുലട
അകേസനിസനിഷന  പൂര്ത്തതീകേരനിചതയ്  2015-16-ലഭാണയ്.   ഇതുമൂലമഭാണയ്   പഭാര്ക്കനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള തുടങ്ങഭാന കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടതയ്.  

(ഡനി)  ഇസൗ  സലലാം  വലവസഭായ  വകുപനിനയ്  കൂടുതല  ഫലപ്രദമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴെനിയുകമഭാലയന്നയ്  വനിലയനിരുത്തനി  അവര്ക്കുകൂടനി  പ്രകയഭാജന
പ്രദമഭായ രതീതനിയനില നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള കമതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

കനമലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില  
നനിനളള ധനസഹഭായലാം 

61  (4218)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കനമലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലനനിന്നയ്  കേഴെനിഞ്ഞ  പത്തയ്
മഭാസത്തനിനുള്ളനില മുഖലമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനിലനനിനലാം  ധനസഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി എത അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഈ  അകപക്ഷകേളനില  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുളളലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  എത  അകപക്ഷകേര്ക്കയ്  ധനസഹഭായലാം  നലകുകേയുണഭായനിട്ടുണയ്;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ –സനി) നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുളള കേണക്കുകേള സൂക്ഷനിക്കഭാറനില. 

ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനിലനനിനലാം  ധനസഹഭായലാം

62  (4219)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം,  മുഖലമനനിയുലട
ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനിലനനിനലാം  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനില
നനിനലാം എത അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണയ്; 

(ബനി)  അതനില  എത  അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുലണന്ന  തഭാലൂക്കുകേള
തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഇനനി  എത  അകപക്ഷകേളനികന്മേല  ആലപ്പുഴെ  കേളക്ടറനില  നനിനലാം
മഭാകവലനിക്കര തഹസനിലദഭാരനിലനനിനലാം റനികപഭാര്ടയ് ലഭനിക്കഭാനുണയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 
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(ഡനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേളനികന്മേല  അടനിയനരമഭായനി  റനികപഭാര്ടയ്  നലഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഇ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം,  ഈയനിനത്തനില മഭാകവലനിക്കര
മണ്ഡലത്തനില അനുവദനിച തുകേയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  തഭാലൂക്കയ്  എണലാം

കചേര്ത്തല 1631

അമ്പലപ്പുഴെ 2096

കുടനഭാടയ് 482

കേഭാര്ത്തനികേപള്ളനി 3379

മഭാകവലനിക്കര 1167

ലചേങ്ങന്നൂര് 590

ആലകേ 9345

(ബനി) തഭാലൂക്കയ്  എണലാം

കചേര്ത്തല 1125

അമ്പലപ്പുഴെ 1839

കുടനഭാടയ് 391

കേഭാര്ത്തനികേപള്ളനി 2917

മഭാകവലനിക്കര 1034

ലചേങ്ങന്നൂര് 483

ആലകേ 7789

 (സനി) ആലപ്പുഴെ കേളക്ടകററനില 13 അകപക്ഷകേളനിലുലാം മഭാകവലനിക്കര തഭാലൂക്കനില
59 അകപക്ഷകേളനിലുലാം റനികപഭാര്ടയ് ലഭനിക്കഭാനുണയ്.  കൂടഭാലത, 323 അകപക്ഷകേളനികന്മേല
തഹസനിലദഭാരുലട  റനികപഭാര്ടയ്  ആലപ്പുഴെ  കേളക്ടകററനില  ലഭനിചതയ്  ഓണ്ലലലനഭായനി
കചേര്ക്കുന്നതനിനയ്  മുഖലമനനിയുലട  ലപഭാതുജന  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  ലസലനിനയ്
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.  

(ഇ)  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുളള കേണക്കുകേള സൂക്ഷനിക്കഭാറനില. 
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ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായ അകപക്ഷകേളനികന്മേല ഓണ്ലലലന  റനികപഭാര്ടയ് 

63 (4220) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  മുഖലമനനിയുലട  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായ  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള
അകപക്ഷകേളനികന്മേല  വനികലജയ്  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  ഓണ്നലന  റനികപഭാര്ടയ്
ആവശലലപടഭാറുകണഭാ; 

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  വനികലജയ്  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ഓണ്നലനഭായനി  സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ്  സസൗകേരലലാം  ലഭലമഭാകണഭാ;  ഇലലങനില  എത
വനികലജഭാഫതീസുകേളനില പ്രസ്തുത സസൗകേരലലാം ലഭലമല; 

(സനി)  ഓണ്നലന  റനികപഭാര്ടനിലാംഗയ്  സസൗകേരലമനിലഭാത്ത  എത
വനികലജഭാഫതീസുകേളനികലക്കയ്  ചേനികേനിത്സഭാധനസഹഭായ  അകപക്ഷകേളനികന്മേല  ഓണ്നലന
റനികപഭാര്ടയ് ആവശലലപടനിട്ടുണയ്; 

(ഡനി)  ഓണ്നലന  റനികപഭാര്ടനിലാംഗയ്  സസൗകേരലമനിലഭാത്ത വനികലജഭാഫതീസുകേളനികലക്കയ്
ഇത്തരത്തനില  റനികപഭാര്ടഭാവശലലപടതുവഴെനി  കരഭാഗനികേളക്കയ്  യഥഭാസമയലാം  ധനസഹഭായലാം
ലഭനിക്കഭാത്ത സനിതനിവനികശഷലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ?; 

ഉത്തരലാം

(എ)  മുഖലമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനിലനനിന്നയ്  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി
ലഭനിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേളനികന്മേലുള്ള  നടപടനി  കൂടുതല  കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലാം  കേഴെനിയുന്നത  ഓണ്ലലലനഭായനി  സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  മുഖലമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില  നനിനമുളള
ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  ഓണ്ലലലനവഴെനി  അകപക്ഷകേള  അതതയ്  വനികലജുകേളനില
ലഭനിക്കുന.  വനികലജയ്  ഓഫതീസര്മഭാര്  അകപക്ഷ  പരനികശഭാധനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്
ഓണ്ലലലനവഴെനി തഹസനിലദഭാര്മഭാര്ക്കുലാം തഹസനിലദഭാര്മഭാര് ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം
ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര് സര്ക്കഭാരനികലയ്ക്കുലാം നലകുന.  

(ബനി - ഡനി) എലഭാ വനികലജയ് ഓഫതീസുകേളനിലുലാം റനികപഭാര്ട്ടുകേള ഓണ്ലലലനഭായനി
സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ് സസൗകേരലലാം ലഭലമഭാണയ്.  

മലപ്പുറലാം മണ്ഡലത്തനില ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനിലനനിനലാം സഹഭായലാം

64 (4221)  ശതീ  .    പനി  .    ഉനബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  മുഖലമനനിയുലട
ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനിലനനിനലാം  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  മലപ്പുറലാം  മണ്ഡലത്തനിലനനിനലാം
എത അകപക്ഷകേള ലഭനിച്ചു; അവയനില എത എണത്തനിനയ് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു; 
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(ബനി)  ഓകരഭാ  അകപക്ഷകേരുകടയുലാം  കപരുവനിവരങ്ങളുലാം  അനുവദനിച  തുകേയുലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ; 

(സനി)  തുകേ  കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാലത  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  ബനലപട
ജനിലഭാകേളകകറകേളനിലുലാം  തഭാലൂക്കയ്  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  കൃതലമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  മുഖലമനനിയുലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനിലനനിനലാം ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി
ലഭനിചനിട്ടുള്ള അകപക്ഷകേളുലട മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം സൂക്ഷനിക്കഭാറനില. 

(സനി)  മുഖലമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില  നനിന്നയ്  ധനസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള  അകപക്ഷകേള  കവഗത്തനില  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്
ഓണ്ലലലന (Online) സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  

ടഭാക്ടര് മറനിഞ്ഞയ് മരണമടഞ്ഞ  പുകലലനി കജഭാസഫനിലന്റെ 
കുടുലാംബത്തനിനയ് ധനസഹഭായലാം

65 (4222) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സെനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  അതനിരപള്ളനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല  തവളക്കുഴെനിപഭാറ  പടനികേവര്ഗ്ഗ
കകേഭാളനനിയനില  അകഗ്രഭാ  സര്വ്വതീസയ്  ലസന്റെര്  മുകഖന  തരനിശുനനിലലാം  ലനലകൃഷനിയയ്
ഒരുക്കുന്നതനിനനിലട  ടഭാക്ടര്  മറനിഞ്ഞയ്  അപകേട  മരണമടഞ്ഞ,  അകഗ്രഭാ  സര്വ്വതീസയ്
ലസന്റെറനിലല  കേര്മ്മേസമനിതനി  അലാംഗമഭായ   പുകലലനി  കജഭാസഫനിലന്റെ  കുടുലാംബത്തനിനയ്
ധനസഹഭായലാം  ലഭനിയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  ബഹു.  കൃഷനി  വകുപയ്  മനനി  മുകഖന  സമര്പനിച
അകപക്ഷയനില നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) ഇലലങനില ധനസഹഭായലാം അനുവദനിയ്ക്കുന്നതനിനയ് അടനിയനര നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  പുകലലനി  കജഭാസഫനിലന്റെ  കുടുലാംബത്തനിനയ്  മുഖലമനനിയുലട
ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനിലനനിനലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിടനില.  ധനസഹഭായത്തനിനുളള
അകപക്ഷ ലഭനിക്കുന്നമുറയയ് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

മുഖലമനനിയുലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനി
 66 (4223) ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

ഏലത്തൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  മുഖലമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ



122       കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ് 17,  2017

നനിധനിയനിലനനിനലാം തുകേ അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുലാം ആയതയ് വനിതരണലാം ലചേയഭാത്ത എത
അകപക്ഷകേള  ഉലണന്നയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത  തുകേ  എകപഭാള  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

മണ്ഡലലാംതനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള സൂക്ഷനിക്കഭാറനില. 

മുഖലമനനിയുലട ജനസഭാനസന ഫണയ് 

67 (4224)  ശതീ  .    പുരുഷന കേടലുണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  പഭാര്ശസവലക്കരനിക്കലപടവലര  സഹഭായനിക്കഭാനഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കലപട
ജനസഭാനസന  ഫണനിലനനിനലാം  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കഭാനഭായനി  നഭാളനിതുവലര  എത
അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണയ്; 

(ബനി) മഭാരകേകരഭാഗങ്ങളക്കടനിമലപടയ് ഭതീമമഭായ ചേനികേനിത്സഭാ ലചേലവയ് വരുന്നവര്ക്കയ്
സർക്കഭാരനിലന്റെ  മകറലതങനിലുലാം  ചേനികേനിത്സഭാസഹഭായങ്ങള  ലഭനിചനിട്ടുലണങനില  ജനസഭാനസന
ഫണനിലനനിനലാം സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനില തടസ്സെമുകണഭാ; 

(സനി)  ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം അകപക്ഷ ലഭനിചവര്ക്കയ് സഹഭായങ്ങള നലകുന്നതനിൽ
എനഭാണയ് തടസ്സെലമന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനസഭാനസന ഫണനിലനനിനലാം സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ
കേളക്ടകററകേളനിലുലാം തഭാലൂക്കയ്/വനികലജയ് ഓഫതീസുകേളനിലുമഭായനി 306456 (മൂന്നയ് ലക്ഷത്തനി
ആറഭായനിരത്തനി  നഭാന്നൂറനി  അനപത്തനിയഭാറയ്)  അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത
ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിയുലട ഒഭാഫതീസനിലനനിനലാം ധനകേഭാരല അഡതീഷണല ചേതീഫയ്
ലസകടറനിയുലട ഓഫതീസനിലനനിനലാം പതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം അകപക്ഷകേളുലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  

(ബനി)  പഭാര്ശസവലക്കരനിക്കലപടുന്ന  ജനങ്ങളുലട  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  ഫണയ്  അപരലഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  കൂടുതല  ഫണയ്
സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  വനികേസനവലാം  കക്ഷമവലാം  ഏകകേഭാപനിചയ്  കപഭാകുന്നതനിനുമഭായനിടഭാണയ്
മുഖലമനനിയുലട  ജനസഭാനസന ഫണനിനയ്  രൂപലാം  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഫണയ്  സമഭാഹരണവലാം
വനിനനികയഭാഗവലാം സലാംബനനിച കേഭാരലത്തനില തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാന കപഭാകുന്നകതയുള്ളൂ.  

(സനി)  ജനസഭാനസനലാം  പദതനിയുലട  നനിലവനിലല  ഉത്തരവകേളനിലല  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലട
പുനര്കമതീകേരണ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിവരനികേയഭാണയ്. 
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ലകേഭാചനി ലമകടഭാ ലറയനിൽ കകേഭാർപകറഷനനിൽ കുടുലാംബശതീ 
അലാംഗങ്ങളക്കയ് കജഭാലനി 

68 (4225)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ലകേഭാചനി  ലമകടഭാ  ലറയനില  കകേഭാര്പകറഷനനില  കജഭാലനിക്കുകവണനി
കുടുലാംബശതീ അലാംഗങ്ങളക്കയ് ലടയനിനനിലാംഗയ് നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  ലടയനിനനിലാംഗയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  എത  കപര്ക്കയ്  ലകേഭാചനി
ലമകടഭാ ലറയനില കകേഭാര്പകറഷനനില കജഭാലനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്; 

(സനി)  ലടയനിനനിലാംഗയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  കുടുലാംബശതീ  അലാംഗങ്ങളക്കയ്  കജഭാലനി
നലകേഭാലത  പുറത്തുനനിനള്ളവര്ക്കയ്  കജഭാലനി  നലകേനിയതുമഭായനി  ബനലപടയ്
കുടുലാംബശതീ  അലാംഗങ്ങള  സമരലാം  നടത്തുന്നതയ്  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതുമഭായനി
ബനലപട കേഭാരലങ്ങള അകനസഷനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാചനി  ലമകടഭാ  ലറയനില  സലാംവനിധഭാനത്തനിലല  സഭാകങതനികേ  ഇതര
കേര്മ്മേകമഖലകേളഭായ  ഹസൗസയ്  കേതീപനിലാംഗയ്,  ടനിക്കറയ്  വനിതരണലാം,  കേസ്റ്റമര്  സര്വ്വതീസയ്,
കേഭാന്റെതീന,  പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്  എന്നതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല കജഭാലനികേള ലചേയ്യുവഭാന പ്രഭാപ്തരഭായ
വനനിതകേലള  ലതരലഞ്ഞടുക്കുവഭാനുള്ള  ചുമതല  ധഭാരണഭാപതത്തനിലൂലട  കുടുലാംബശതീ
മനിഷലനയഭാണയ്  ഏലപനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  കുടുലാംബശതീ  വനനിതകേലള
ലതരലഞ്ഞടുക്കുകേയുലാം  അവര്ക്കയ്  കസഭാഫയ്  സ്കനില  ലടയനിനനിലാംഗയ്  നലകുകേയുലാം  ലചേയ്തു.
തുടര്ന്നയ്  ലകേഭാചനി  ലമകടഭാ  ലറയനില  ലനിമനിറഡയ്  ഇവര്ക്കയ്  ലടകനിക്കല  കസഫനി
ലടയനിനനിലാംഗുലാം നലകേനി.

(ബനി  &  സനി)  ലടയനിനനിലാംഗയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  വനനിതകേളുലട  നനിയമനലാം
സലാംബനനിച  പൂര്ണചുമതല  കുടലാംബശതീ  മനിഷനഭാണയ്.  ഇതുമഭായനി  ബനലപടയ്
കുടുലാംബശതീ  അലാംഗങ്ങള  സമരലാം  നടത്തുന്നതയ്  ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.
പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി ജനിലഭാ കേളക്ടര് കുടുലാംബശതീയുമഭായനി ചേര്ച നടത്തനിയനിരുന.
സുതഭാരലമഭായ  നടപടനികമത്തനിലൂലട  നനിയമനലാം  നടകത്തണ  ചുമതല
കുടുലാംബശതീക്കഭാണയ്. 

കലഭാകേ കകേരളസഭയയ് രൂപലാം നലകേഭാനുളള പദതനി 

69 (4226) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .  രഭാകജഷയ് :
ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ : 
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ) കലഭാകേ കകേരള സഭയയ് രൂപലാം നലകേഭാനുള്ള, ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പദതനിയയ്

അനനിമരൂപലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; 
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(ബനി)  സസകദശവലാം പ്രവഭാസനി മലയഭാളനികേളുലാം തമ്മേനിലുള്ള സമ്പര്ക്ക പ്രഭാധഭാനലലാം
കേണക്കനിലലടുത്തയ്  കകേരളത്തനിനകേത്തുലാം പുറത്തുമുള്ള മലയഭാളനികേളക്കയ് പ്രഭാതനിനനിധലലാം
നലകേനി കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില കലഭാകേ കകേരള സഭയയ് രൂപലാം നലകേഭാകമഭാ; 

(സനി)  രഭാജലത്തനിനകേത്തുലാം  പുറത്തുമുള്ള  കകേരളതീയര്  തമ്മേനിലുള്ള  ബനലാം
ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  പ്രവഭാസനികേലള ഔകദലഭാഗനികേമഭായനി  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
അവരുലട പ്രതനിനനിധനികേളക്കയ് ഒരുമനിച്ചുകൂടുന്നതനിനുലാം സഹഭായകേരമഭായ രതീതനിയനില സഭ
രൂപതീകേരനിക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  കലഭാകേ കകേരള സഭ എന്നകത്തയയ് രൂപതീകേരനിക്കുലമനലാം അതനിലന്റെ ആദല
സകമ്മേളനലാം എകപഭാള നടത്തഭാന സഭാധലമഭാകുലമനലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) കലഭാകേ കകേരള സഭ എന്ന പുതനിയ പദതനിയയ് ബജറനില 450 ലക്ഷലാം രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി-ഡനി)  പ്രവഭാസനികേളുലട  വനിഷയങ്ങള  ചേര്ചലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  വനിദഗ്ദ്ധരുലട
അഭനിപ്രഭായങ്ങള  സസരൂപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നൂതനമഭായ  പ്രവഭാസ  കക്ഷമപദതനികേള
ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുന്നതനില സര്ക്കഭാരനിനയ് മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം കലഭാകേ കകേരളസഭ
സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേരുലാം  ഇനലയനിലല  മറ
സലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിനലാം കലഭാകേത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനിലനനിനലാം ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്ന
പ്രവഭാസനി മലയഭാളനികേളുലട പ്രതനിനനിധനികേളുമഭാണയ് സഭയനിലല അലാംഗങ്ങള.  വനിഷയഭാധനിഷനിത
ചേര്ചകേളുലാം ലസമനിനഭാറുകേളുലാം ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കുവഭാനുലാം വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കലലങനിലുലാം
സഭ  സകമ്മേളനിക്കഭാനുലാം  പദതനിയുണയ്.  2018  ജനുവരനി  മഭാസലാം  ആദല  സകമ്മേളനലാം
നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  

വനികദശ ജയനിലുകേളനില കേനിടക്കുന്ന മത്സലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട 
കമഭാചേനത്തനിനയ് നടപടനി 

70(*T4227)  ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  മത്സലബനനത്തനില  ഏർലപടനിരനിലക്ക,  മലയഭാളനികേളഭായ  എത
മത്സലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേലള വനികദശ രഭാജലങ്ങള അറസ്റ്റയ് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

*T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  നനിലവനില  എത  മത്സലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  വനികദശ  ജയനിലുകേളനില
കേനിടക്കുനണയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഇത്തരത്തനില  വനികദശ  ജയനിലുകേളനില  കേനിടക്കുന്ന  മത്സലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
കമഭാചേനത്തനിനഭായനി  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില  അറസ്റ്റയ്  ലചേയലപടുന്ന  ഇനലഭാക്കഭാരനില  എത
മലയഭാളനികേള  ഉളലപടുന  എന്ന  ഇനലാം  തനിരനിചയ്  കൃതലമഭായ  കേണക്കയ്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിനയ് ലഭനിചനിടനില.  

(ബനി  &  സനി)  2017  ലഫബ്രുവരനി  5-നയ്  ലകേഭാചനിയനിലനനിനലാം  മത്സലബനനത്തനിനയ്
കപഭായ വനിഴെനിഞ്ഞലാം സസകദശനികേളഭായ 7 മലയഭാളനികേള ഉളലപലട 32 ഇനലഭാക്കഭാരഭായ
മത്സലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള അതനിര്ത്തനി ലലാംഘനിചയ് ബനിടതീഷയ് അധതീനതയനിലുള്ള ഡതീകഗഭാ
ഗഭാര്ഷല  ദസതീപനില  മത്സലബനനലാം  നടത്തനിയതനിനയ്  അവനിലട  അറസ്റ്റയ്  ലചേയ്തയ്
ജയനിലനിലടയലപടുകേയുണഭായനി.  ഇസൗ വനിഷയത്തനില സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്,  ബനിടതീഷയ്
ലലഹകേമ്മേതീഷണര്, അകമരനിക്കയനിലല ഇനലന അലാംബഭാസഡര്, കകേന്ദ്ര വനികദശ കേഭാരല
മനഭാലയലാം  എന്നനിവരുമഭായനി  നടത്തനിയ  ഇടലപടലമൂലലാം  ഇവലര  തനിരനിലകേ
നഭാടനിലലത്തനിചനിട്ടുണയ്. 

ഗളഫയ് മലയഭാളനികേളക്കഭായനി വനിമഭാനക്കമ്പനനി

 71 (4228) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .   അനനില അക്കര :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ) ഗളഫയ് മലയഭാളനികേള വനിമഭാനകലനിയുലട കപരനില കനരനിടുന്ന വനികവചേനലാം

ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇതനിനയ് പരനിഹഭാരമഭായനി ഒരു വനിമഭാനക്കമ്പനനി തുടങ്ങുലാം എന്നയ് വഭാഗ്ദഭാനലാം
നല കേനിയനിരുകന്നഭാ; 

(സനി)  ഇതയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഇതനിനകേലാം  നകേലക്കഭാണ  നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  വനിമഭാന യഭാതഭാകലനിയുലട കേഭാരലത്തനില ഗളഫയ് മലയഭാളനികേള ചൂഷണലാം
കനരനിടുന്നതഭായനി ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഗളഫയ്  കമഖലയനില  കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന  മലയഭാളനികേളുലട  വനിമഭാനയഭാത
സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരളത്തനിലന്റെ  ഉടമസതയനില  എയര്  കകേരള  ലനിമനിറഡയ്
എന്ന കേമ്പനനി രൂപതീകേരനിചനിരുന.  

(സനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പുറത്തനിറക്കനിയ പുതനിയ കവലഭാമയഭാന നയപ്രകേഭാരലാം  
(15-6-2016  മുതല)  ഏതയ്  കേമ്പനനിക്കഭാകണഭാ  20  വനിമഭാനങ്ങകളഭാ  അലലങനില
ലമഭാത്തമഭായ സതീറകേളുലട 20%  ആഭലനര സര്വ്വതീസുകേളക്കഭായനി മഭാറനിവചനിരനിക്കുന്നതയ്, ആ
വനിമഭാന കേമ്പനനിക്കയ് വനികദശകത്തയയ് വനിമഭാന സര്വ്വതീസുകേള നടത്തഭാലാം.  എന്നഭാല 20
വനിമഭാനങ്ങള ഏലറടുക്കുകേ അലലങനില  20%  സതീറകേള ആഭലനര ഗതഭാഗതത്തനിനയ്
കവണനി  മഭാറനിവയ്ക്കുകേ  എന്ന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പുതനിയ  നയലാം,  എയര്  കകേരള
കേമ്പനനിയുലട  പ്രവര്ത്തനലത്ത  മുകന്നഭാടയ്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനുതകുന്നതല.  ഇക്കഭാരണത്തഭാല
എയര് കകേരള പദതനി തഭാലഭാലനികേമഭായനി നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.

പ്രവഭാസനി കേമ്മേതീഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം  

72(4229)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുനസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  പ്രവഭാസനി കേമ്മേതീഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം സലാംബനനിചയ് വനിശദമഭായ വനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) പ്രവഭാസനി കേമ്മേതീഷലന്റെ ഓഫതീസയ് വനിലഭാസലാം, അകപക്ഷകേള അയകക്കണ
ഉകദലഭാഗസലന്റെ വനിലഭാസലാം എന്നനിവ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പ്രവഭാസനി  കേമ്മേതീഷനയ്  പരനിഗണനയുലാം  സസൗകേരലങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നനിലലന്ന
പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില അതനില എടുത്ത നടപടനികേള എലനലഭാലമന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 26-4-2016-ലല സ.ഉ. (പനി) 2/2016/കനഭാര്ക്ക നമ്പര് ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം
ലചേയര്കപഴണ്  ഉളലപലട  5  അലാംഗങ്ങലള  ഉളലപടുത്തനി  രൂപതീകേരനിക്കലപട
എന.ആര്.ലഎ.  (ലകേ)  കേമ്മേതീഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം  30-4-2016-ല ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.
കേമ്മേതീഷന ആകനില  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന പ്രഭായപരനിധനിയഭായ  65  വയസ്സെയ്  അധനികേരനിച
2 അലാംഗങ്ങള ഒഴെനിലകേയുള്ള 2 ലമമ്പര്മഭാരുലാം ലചേയര്കപഴണുലാം ലമമ്പര് ലസകടറനിയുലാം
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അടങ്ങനിയതഭാണയ് നനിലവനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കേമ്മേതീഷലന്റെ ഘടന.  കേമ്മേതീഷലന്റെ  4
സ്റ്റഭാറവ്യൂടറനി മതീറനിലാംഗുകേളുലാം 2 സനിറനിലാംഗുകേളുലാം ഇസൗ കേഭാലയളവനില നടന്നനിട്ടുണയ്.  കേമ്മേതീഷന
ആക്ടനിലനക്കുറനിച്ചുലാം കേമ്മേതീഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം സലാംബനനിച്ചുലാം ലപഭാതുജനഭാവകബഭാധലാം
സൃഷനിക്കഭാന പ്രവഭാസനി ഭഭാരതതീയര് കൂടുതലുള്ള മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലകേളനില
പ്രവഭാസനി  സലാംഘടനകേകളയുലാം  മഭാധലമങ്ങകളയുലാം  പലങടുപനിച്ചുലകേഭാണയ്  കബഭാധവലക്കരണ
കഭാസ്സുകേള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണയ്.    

(ബനി)  തനിരുവനനപുരത്തുള്ള കനഭാര്ക്ക ലസന്റെര് ലകേടനിടത്തനിലഭാണയ് കേമ്മേതീഷന
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.  

വനിലഭാസലാം :

ലചേയര്കപഴണ് 

പ്രവഭാസനി ഭഭാരതതീയ കകേരളതീയ കേമ്മേതീഷന

കനഭാര്ക്ക ലസന്റെര്, ലലതക്കഭാടയ്,

തനിരുവനനപുരലാം - 14  

(സനി)  പ്രവഭാസനി  കേമ്മേതീഷലന്റെ  സുഗമമഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭാവശലമഭായ
സസൗകേരലങ്ങള യഥഭാസമയലാം ലഭലമഭാക്കനി വരുനണയ്.  തനിരുവനനപുരത്തയ് കനഭാര്ക്ക
റൂടയ്സയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കനഭാര്ക്ക ലസന്റെറനില ലചേയര്കപഴണ്,  ലമമ്പര് ലസകടറനി,
ലമമ്പര്മഭാര്  എന്നനിവര്ക്കുള്ള  ഒഭാഫതീസയ്  മുറനികേളുലാം  മറയ്  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങളുലാം
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  എറണഭാകുളത്തയ്  ഒരു  ഫയലനിലാംഗയ്  കസ്റ്റഷന
സജ്ജതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേമ്മേതീഷനനില  പുതുതഭായനി
നനിയമനിക്കലപടുന്ന  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം  മറയ്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനുളള
ഓഫതീസയ്  സസൗകേരലവലാം  മറലാം  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
കേമ്മേതീഷന  ലചേയര്മഭാലന്റെ  ആവശലത്തനിനഭായനി  ഒരു  ഇകന്നഭാവ  കേഭാര്  വഭാടകേ
അടനിസഭാനത്തനില  നലകുന്നതനിനുളള  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ഒരു  പുതനിയ
ഇകന്നഭാവ  കേഭാര്  വഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   ഒരു
സര്ക്കഭാര്  കജഭായനിന്റെയ്  ലസകടറനിലയ  കേമ്മേതീഷലന്റെ  ലമമ്പര്  ലസകടറനിയുലട  പൂര്ണ
ചുമതല  നലകേനി  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  കേമ്മേതീഷന  ലചേയര്കപഴണയ്  ഒരു  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല
അസനിസ്റ്റന്റെനിലന  ദനിവസ  കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  എറണഭാകുളലാം
സര്ടനിഫനിക്കറയ് ആതന്റെനികക്കഷന ഓഫതീസനില ലഡപവ്യൂകടഷന വലവസയനില കജഭാലനി
ലചേയ്യുന്ന  ഒരു  അസനിസ്റ്റന്റെനിലന്റെ  കസവനലാം  കേമ്മേതീഷലന്റെ  കജഭാലനികേള  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കേമ്മേതീഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
അസനിസ്റ്റന്റെയ്  ലസകടറനി (1), അസനിസ്റ്റന്റെയ് (1), കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല അസനിസ്റ്റന്റെയ് (1),
ലലഡ്രവര്  (1),  ഒഭാഫതീസയ്  അറനഡന്റെയ്  (1)  എന്നതീ  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  
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 പ്രവഭാസനികേലള ചൂഷണലാം ലചേയ്യുന്നതയ് നനിയനനിക്കഭാന  ഇടലപടല

 73(4230) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജ്ജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  ഗളഫയ്  നഭാടുകേളനില  അവനിദഗ് ദ  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  ലതഭാഴെനില

സഭാധലതയുലാം കവതനവലാം കുറഞവരുന്ന സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം ലതഭാഴെനിലുകേള കനടഭാന
നനിര്ബനനിതരഭാകുന്നവലര  വലഭാജ  റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ്  ഏജനസനികേള  വഞനിക്കുന്നതുലാം
വനിമഭാനക്കമ്പനനികേള അമനിത നനിരക്കയ്  ഈടഭാക്കനി ചൂഷണലാം ലചേയ്യുന്നതുലാം നനിയനനിക്കുവഭാന
സസതീകേരനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ചൂഷണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായുള്ള  വലഭാജപരഭാതനികേളലകേഭാണ്ടുലാം  നനിസ്സെഭാര
കുറങ്ങള  ചുമത്തനിയുലാം  ജയനിലനില  അടയലപടുന്നവര്ക്കയ്  നനിയമ  പരനിരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനഭായനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പ്രവഭാസനി  കേമ്മേതീഷന  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില
അതനിനുകവണനിയുള്ള നടപടനി നകേലക്കഭാള്ളുവഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ലതഭാഴെനില  ചൂഷണത്തനിനുലാം  റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ്  തടനിപ്പുകേള  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി
ദൃശല  ശവല  മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട  കബഭാധവലക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  കനഭാര്ക്ക
നടത്തനിവരുന. കൂടഭാലത കകേരളത്തനിലല വനിവനിധ കകേന്ദ്രങ്ങളനില പ്രവഭാസനികേളക്കഭായനി
പ്രതീ  ഡനിപഭാര്ചര്  ഓറനിയകന്റെഷന  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുനണയ്.  റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ്
തടനിപ്പുമഭായനി  ബനലപടയ്  ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേള  സര്ക്കഭാര്  പ്രകതലകേ
ശദലചേലുത്തനി  ബനലപട  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി  മുകഖന  അകനസഷണലാം
നടത്തനി  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   കൂടഭാലത  ഇനലഭാ
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  വനികദശകേഭാരല  വകുപയ്  മുകഖന  അതതയ്  രഭാജലലത്ത
എലാംബസ്സെനികേളുമഭായനി  ബനലപട്ടുലാം  ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.
റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ്  രലാംഗലത്ത  തടനിപയ്  തടയുന്നതനിനഭായനി  2015-ലല  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം നഴ്സുമഭാലര ലതരലഞ്ഞടുത്തയ് വനികദശ രഭാജലങ്ങളനികലയയ് അയയ്ക്കുന്നതനിനുലാം
2016-ലല കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം വതീടയ് കജഭാലനിക്കഭായനി കപഭാകുന്ന സതീകേളുലട
റനിക്രൂടയ്ലമന്റെനിനുലാം ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടനിട്ടുളള  സഭാപനമഭായ കനഭാര്ക്ക റൂടയ്സയ് മുകഖന
ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചയ്  സുതഭാരലവലാം  സുരക്ഷനിതവമഭായ  രതീതനിയനില
റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ് നടത്തനിവരുന.  
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വനിമഭാനക്കമ്പനനികേള  അമനിത  യഭാതഭാകലനി  ഇസൗടഭാക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുള്ളതുലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില  ധഭാരഭാളലാം  പരഭാതനികേളുലാം  നനികവദനങ്ങളുലാം
ലഭനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.  ഇസൗ  വനിഷയലാം  ശദയനിലലപട  ഉടലനതലന്ന  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ബനലപട  മനഭാലയങ്ങകളഭാടയ്  അനുകൂല  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണലമന്നയ്
സര്ക്കഭാര് അഭലര്തനിചനിട്ടുണയ്.  അടനിയനര ഇടലപടലനിനഭായനി പല അവസരങ്ങളനിലുലാം
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായുള്ള ചേര്ചകേളനിലുലാം ഇസൗ വനിഷയലാം ഗസൗരവമഭായനി
അവതരനിപനിചനിട്ടുമുണയ്.  കൂടഭാലത ഇത്തരലാം സനര്ഭങ്ങളനില എയര് ഇനല മുഖഭാനരലാം
കൂടുതല  വനിമഭാനങ്ങള  അനുവദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സസകേഭാരല  കേമ്പനനികേലളക്കഭാള  കുറഞ്ഞ
നനിരക്കനില യഭാതഭാകലനി ഇസൗടഭാക്കനി ദുരനിതലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.  

(ബനി)  തങ്ങളുകടതലഭാത്ത  കുറങ്ങളക്കുലാം  മറയ്  ലചേറനിയ  കുറകൃതലങ്ങളക്കുലാം
വനികദശ  ജയനിലുകേളനില  കേഴെനിയുന്ന  നനിരപരഭാധനികേളഭായ  പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേളക്കയ്
വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില  എലാംബസനികേളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  നനിയമസഹഭായലാം  നലകുന്ന
പ്രവഭാസനി  നനിയമ  സഹഭായ പദതനി  (PLAC)  കനഭാര്ക്ക റൂടയ്സയ്  ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുണയ്
കൂടഭാലത  വനിവനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില  അഭയലാം  ആവശലമഭായനി
വരുന്ന കകേരളതീയ സതീകേലള എലാംബസനികേളനില എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം ഇതനിനഭാവശലമഭായനി
വരുന്ന യഭാതഭാലചലവയ് വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം ഇസൗ പദതനിയനിലൂലട കേഴെനിയുന.  

കനഭാര്ക്ക  റൂടയ്സനില  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്തനിട്ടുള്ള  പ്രവഭാസനി  സലാംഘടനകേള,  വനികദശ
രഭാജലങ്ങളനിലല  ഇനലന  എലാംബസനി,  എലാംബസനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  നനിയമവനിദഗ്ദ്ധര്
തുടങ്ങനിയവരുലട സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണയ് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  

(സനി) പ്രവഭാസനി ഭഭാരതതീയ കേമ്മേതീഷന പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

വനിമഭാനക്കമ്പനനികേളുലട ലകേഭാള്ള അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാന ഇടലപടലുകേള 

74(4231) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .   എലകദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ) കകേരളത്തനിലനനിന്നയ് ഗളഫയ് രഭാജലങ്ങളനികലക്കുള്ള യഭാതക്കഭാരുലട തനിരക്കയ്

ചൂഷണലാംലചേയ്തയ്  വനിവനിധ  വനിമഭാനക്കമ്പനനികേള  യഭാതഭാകലനിയനില  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കയ്
ഈടഭാക്കുന്നതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഈ  പകേലലക്കഭാള്ള നനിയനനിക്കുവഭാന കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ഇടലപടണലമന്ന,
ഗതഭാഗത-വനികനഭാദ  കമഖലയുമഭായനി  ബനലപട  പഭാര്ലലമന്റെറനി  സമനിതനിയുലട
ശനിപഭാര്ശ ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

102/2020.
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(സനി)  വനിമഭാനക്കമ്പനനികേളുലട  ലകേഭാള്ള  അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാന  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  എലനലഭാലാം  ഇടലപടലുകേളഭാണയ്  ഇതനിനകേലാം  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  ഉണയ്.

(സനി)  വനിമഭാനക്കമ്പനനികേള  അമനിത  യഭാതഭാകലനി  ഇസൗടഭാക്കുന്നതഭായനി
ശദയനിലലപടനിട്ടുള്ളതുലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില  ധഭാരഭാളലാം  പരഭാതനികേളുലാം  നനികവദനങ്ങളുലാം
ലഭനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.  ഇസൗ വനിഷയലാം ശദയനിലലപട ഉടലനതലന്ന കകേന്ദ്ര പ്രവഭാസനി
കേഭാരലമനഭാലയവമഭായുലാം  വനികദശകേഭാരലമനഭാലയവമഭായുലാം  കവലഭാമയഭാന മനഭാലയവമഭായുലാം
ബനലപടയ്  ഇക്കഭാരലത്തനില  അടനിയനര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണലമന്നയ്
ആവശലലപടനിരുന.  എന്നഭാല  വനിമഭാന  യഭാതഭാനനിരക്കുകേള  നനിശയനിക്കുന്നതയ്
കകേന്ദ്രകവലഭാമയഭാന മനഭാലയമലലനലാം,  1937-ലല എയര്കഭാഫയ്  ചേടങ്ങള പ്രകേഭാരലാം
സര്വ്വതീസനിലന്റെ പ്രകതലകേത,  നടത്തനിപയ്,  ലചേലവയ്,  മനിതമഭായ  ലഭാഭലാം,  യഭാതക്കഭാരുലട
തനിരക്കയ് എന്നനിവ പരനിഗണനിചയ് നനിശയനിക്കുന്നതനിനയ് വനിമഭാന കേമ്പനനികേളക്കയ് പൂര്ണ
അധനികേഭാരമുലണനമഭാണയ്  കകേന്ദ്ര  കവലഭാമയഭാന  മനഭാലയലാം  അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
മഭാതവമല,  കലഭാകേത്തനിലല  എലഭാ  വനിമഭാന  കേമ്പനനികേളുലാം  യഭാതക്കഭാരുലട
തനിരക്കനിനനുസരനിചഭാണയ്  അവരുലട വനിമഭാന യഭാതഭാ നനിരക്കുകേള കമതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.
ആയതനിനഭാല  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ഇസൗ  വനിഷയത്തനില  ഇടലപടുന്നതനിനയ്
പരനിമനിതനികേളുണയ്.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  വനിഷയത്തനിലന്റെ  പ്രഭാധഭാനലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തയ്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്രകവലഭാമയഭാന മനഭാലയവമഭായുലാം സനിവനില ഏവനികയഷന
ഡയറക്ടര് ജനറലുമഭായുലാം ബനലപടയ് പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനയ് ശമനിച്ചുവരുനണയ്.

 സര്ടനിഫനിക്കറകേള സഭാക്ഷലലപടുത്തുന്നതനിനയ് ഓണ്നലന സലാംവനിധഭാനലാം 

75(4232)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  അക്കഭാദമനികകേതര  സര്ടനിഫനിക്കറകേള  (ജനന  സര്ടനിഫനിക്കറയ്,  വനിവഭാഹ
സര്ടനിഫനിക്കറയ്  തുടങ്ങനിയവ) സഭാക്ഷലലപടുത്തുന്നതനിനയ്  കനഭാര്ക്ക  റൂടയ്സനിലന്റെ
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  ലകേഭാചനി  ഓഫതീസുകേളനില  സസൗകേരലമനിലഭാത്തതുമൂലലാം  ജനങ്ങള
പ്രയഭാസലപടുന്നതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) ലകേഭാചനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ഓഫതീസുകേളനില രണയ് അണര് ലസകടറനിമഭാരുലട
തസനികേകേൾ  സൃഷനിചനിട്ടുലാം  സഭാക്ഷലലപടുത്തുന്നതനിനുളള  അധനികേഭാരലാം  നലകേഭാത്തതനിനുളള
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ; 
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(സനി) സര്ടനിഫനിക്കറകേള സഭാക്ഷലലപടുത്തുന്നതനിനയ് ഓണ്നലന സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തുന്നതയ് പരനിഗണനയനില ഉകണഭാ ; 

(ഡനി)  ഉലണങനില  ഇതനിനഭായനി  നഭാളനിതുവലര  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) അക്കഭാദമനികകേതര സര്ടനിഫനിക്കറകേള കനഭാര്ക്ക റൂടയ്സനിലന്റെ കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,
ലകേഭാചനി ഓഫതീസുകേളനില സഭാക്ഷലലപടുത്തുന്നനില എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കനഭാര്ക്ക  റൂടയ്സനിലന്റെ  എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവനനപുരലാം  സര്ടനിഫനിക്കറയ്
അറകസ്റ്റഷന ലസന്റെറുകേളനില  കഹഭാലാം  ഓതന്റെനികക്കഷന ഓഫതീസര്മഭാരുലട  (അണര്
ലസകടറനി/ലഡപവ്യൂടനി  ലസകടറനി  റഭാങനിലുള്ള  കഹഭാലാം  ഒഭാതന്റെനികക്കഷന  ഓഫതീസര്)
തസനികേ നനിലവനില ഉണയ്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  അറകസ്റ്റഷന ലസന്റെറനില
പ്രസ്തുത തസനികേ ഇല.  

ആഭലനര വകുപനിലല കഹഭാലാം ഒഭാതന്റെനികക്കഷന ഓഫതീസര്മഭാരഭാണയ് നനിലവനില
അക്കഭാദമനികകേതര സര്ടനിഫനിക്കറകേള സഭാക്ഷലലപടുത്തനി വരുന്നതയ്.  

അക്കഭാദമനികകേതര  സര്ടനിഫനിക്കറകേള  കനഭാര്ക്ക  റൂടയ്സനിലന്റെ  എറണഭാകുളലാം,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  അറകസ്റ്റഷന  ലസന്റെറുകേള  വഴെനി  സഭാക്ഷലലപടുത്തുന്നതനിനയ്
അനുമതനി നലകുന്ന വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  

(സനി  &  ഡനി)  സര്ടനിഫനിക്കറകേള  സഭാക്ഷലലപടുത്തുന്നതനിനയ്  അകപക്ഷകേന,
അകപക്ഷകേനുമഭായനി ബനമുള്ള വലക്തനികേള ബനലപട കരഖകേള സഹനിതലാം കനരനിടയ്
ഹഭാജരഭാകേണലാം. എന്നഭാല സര്ടനിഫനിക്കറകേള സഭാക്ഷലലപടുത്തുന്നതനിനയ് മുകന്നഭാടനിയഭായുള്ള
രജനികസ്ട്രെഷന ഇകപഭാള ഓണ്ലലലനഭായനി നടത്തുനണയ്.

ഓപകറഷന ദുര്ഗ്ഗ
76 (4233)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്  മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

വനിവനിധ സ്കൂളുകേള, കകേഭാകളജുകേള, ബസയ് സ്റ്റഭാന്റുകേള, ലറയനിലകവ കസ്റ്റഷനുകേള
എന്നനിവനിടങ്ങളനില  എത്തുന്ന  സതീകേലളയുലാം  ലപണ്കുടനികേലളയുലാം  മറയ്  കുടനികേലളയുലാം
പൂവഭാലന്മേഭാരുലട പനിടനിയനിലനനിനലാം രക്ഷനിക്കുവഭാന ഉത്തര്പ്രകദശനിലുലാം ഹരനിയഭാനയനിലുലാം
ഓപകറഷന  ദുര്ഗ്ഗലയന്ന  കപരനിൽ  പ്രവർത്തനിക്കുന്നകപഭാലല  കകേരളത്തനിലുലാം  24
മണനികറുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പൂവഭാല  വനിരുദ  സ്കസഭാഡനിനയ്  രൂപലാം  നൽകുവഭാൻ
സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനത്തയ്  സതീകേളുലടയുലാം  കുടനികേളുലടയുലാം  സുരക്ഷ സലാംബനമഭായനി  പനിങയ്
കപഭാലതീസയ് പകടഭാളനിലാംഗയ്,  വനനിതഭാ ലഹലപയ് ലലലന,  ലലഫ്ലെെയനിലാംഗയ് സ്കസഭാഡയ്,  ഷഭാകഡഭാ
കപഭാലതീസയ്,  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനനില  വനനിതഭാ  ലഹലപയ്  ലഡസ്കുകേള  എന്നതീ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നനിലവനിലുണയ്.  24  മണനികറുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പൂവഭാല വനിരുദ
സ്കസഭാഡനിനയ്  രൂപലാംനലകുന്നതയ്  സലാംബനനിച  നനിര്കദ്ദേശലാം  ഇകപഭാള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലനില. 

പനിങയ് കപഭാലതീസനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തഭാന നടപടനി 

77(4234)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) സതീസുരക്ഷ മുനനനിര്ത്തനി സലാംസഭാനത്തയ് ആരലാംഭനിച പനിങയ് കപഭാലതീസനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) പനിങയ് കപഭാലതീസനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തഭാന എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സതീ  സുരക്ഷ  മുനനനിര്ത്തനി  സലാംസഭാനത്തയ്  ആരലാംഭനിച  പനിങയ്
കപഭാലതീസനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ലപഭാതുസലങ്ങളനില
സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  കകേരളഭാ
കപഭാലതീസയ്, നഗരങ്ങളനില നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനിയഭാണയ് പനിങയ് കപഭാലതീസയ് പകടഭാള.
ഇതനികലയയ്  പ്രകതലകേലാം  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസയ്
ഉകദലഭാഗസലരയഭാണയ്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  തനിരക്കുള്ള  സമയങ്ങളനില
ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനിലുലാം മറയ് ലലപ്രവറയ് ബസ്സുകേളനിലുലാം യൂണനികഫഭാമനില
സഞരനിചയ്,  യഭാത ലചേയ്യുന്ന സതീകേളക്കയ് മനികേച സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുകേ,  സതീകേളുലടയുലാം
വനികേലഭാലാംഗരുലടയുലാം  സതീറനിലനിരുന്നയ്  യഭാത  ലചേയ്യുന്നതയ്  തടയുകേ,  ബസ്സെനിലുലാം  ബസയ്
കസ്റ്റഭാപ്പുകേളനിലുലാം  പൂവഭാലശലലലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുകേ  തുടങ്ങനിയവലയഭാലക്ക  ഇതനിലലപടുന.
ഇതനികലയഭായനി  പൂര്ണമഭായുലാം  സജ്ജതീകേരനിച  പനിങയ്  കപഭാലതീസയ്  കേണ്കടഭാള  റൂമനിലല
കടഭാള  ഫതീ  നമ്പര്  ആയ  1515-കലയയ്  ഏലതഭാരു  വലക്തനിക്കുലാം  സതീ  സുരക്ഷലയ
സലാംബനനിചയ്  പ്രശ്നങ്ങള  വനിളനിചറനിയനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  അത്തരലാം  വനിവരങ്ങള
കേണ്കടഭാള  റൂമനില  ലഭനിചഭാലുടന  ബനലപട  പനിങയ്  കപഭാലതീസയ്  പകടഭാള
വഭാഹനങ്ങളനിലല  ഉകദലഭാഗസലര  അറനിയനിചയ്  സതസര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.    
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(ബനി)  പനിങയ്  കപഭാലതീസനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം എലഭാ കപഭാലതീസയ്  ജനിലകേളനികലയ്ക്കുലാം
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.   ഇതനിനുപുറലമ  ഇസൗ
സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  ലമചലപട  കസവനലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വഭാഹനങ്ങളനില  നൂതന  സഭാകങതനികേവനിദലയുലട  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  ഉപകേരണങ്ങള
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   ഇസൗ  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലുള്ള  ജനിലകേളനിലല  പ്രധഭാനലപട
ബസയ്  കസ്റ്റഭാപ്പുകേള,  വഭാണനിജലകമഖലകേള,  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലട
പരനിസരങ്ങള,  പഭാര്ക്കുകേള,  ആരഭാധനഭാലയങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  സലങ്ങളനില  പനിങയ്
പകടഭാള വഭാഹനങ്ങള പകടഭാളനിലാംഗയ്  നടത്തനിവരുന്നതുലാം സതീ സുരക്ഷയയ് ആവശലമഭായ
സഹഭായലാം നലകേനി വരുന്നതുമഭാണയ്.  കൂടഭാലത, ഇവരുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള ബനലപട
കമലുകദലഭാഗസന്മേഭാര് പരനികശഭാധനിചയ് കേഭാരലക്ഷമമഭാകണഭാ എന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തുനണയ്.

ഭൂതത്തഭാനലകേടനില കപഭാലതീസയ് ഒസൗടയ്കപഭാസ്റ്റയ് 

78  (4235)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഏലറ  പ്രധഭാനലപടതുലാം  ധഭാരഭാളലാം  ടൂറനിസ്റ്റുകേൾ  വനകപഭാകുന്നതുമഭായ
ഭൂതത്തഭാനലകേടയ് ടൂറനിസ്സെലാം ലഡസ്റ്റനികനഷൻ പ്രകദശത്തയ് മുനപയ് കപഭാലതീസയ് ഔടയ്കപഭാസ്റ്റയ്
ഉണഭായനിരുന്നതഭായനി സർക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) പൂതുതഭായനി ഒരു കപഭാലതീസയ് ഔടയ്കപഭാസ്റ്റയ് ഇവനിലട സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഭൂതത്തഭാനലകേടയ് പ്രകദശത്തയ് കപഭാലതീസയ് ഒസൗടയ് കപഭാസ്റ്റയ് ഉണഭായനിരുന്നനില.
എന്നഭാല  തനിരക്കുള്ള  സമയങ്ങളനില  കപഭാലതീസനിലന്റെ  സഭാന്നനിദലലാം  ടനി  കമഖലയനില
ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണയ്.  

(ബനി) കപഭാലതീസയ് ഒസൗടയ്കപഭാസ്റ്റയ് സഭാപനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിച ലപ്രഭാകപഭാസലുകേലളഭാനലാം
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കുടുലാംബ കകേഭാടതനികേളനില ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന കകേസുകേള

79 (4236) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കുടുലാംബ  കകേഭാടതനികേളുലട  എണവലാം
തതീര്പ്പുകേലനിക്കഭാനുളള കകേസ്സുകേളുലട എണവലാം ജനിലതനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഈ കകേഭാടതനികേളനിൽ ഒരു വര്ഷലാം ശരഭാശരനി ഫയല ലചേയ്യുന്ന വനിവഭാഹ
കമഭാചേന  കകേസ്സുകേളുലട  എണലാം  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  വനിവഭാഹ  കമഭാചേന  കകേസ്സുകേള
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കവഗത്തനില  തതീര്പ്പുകേലനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കൂടുതല  കുടലാംബ  കകേഭാടതനികേള
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;എങനില വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില 28 കുടുലാംബ കകേഭാടതനികേള സലാംസഭാനത്തയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.
ഇവയുലട  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  എണലാം,  ഇസൗ  കകേഭാടതനികേളനില  തതീര്പഭാക്കഭാനുള്ള
കകേസുകേളുലട എണലാം എന്നനിവ അനുബനലാം* (എ)-യനില കചേര്ക്കുന. 

(ബനി)  ഇസൗ കകേഭാടതനികേളനില ഒരു വര്ഷലാം ശരഭാശരനി ഫയല ലചേയ്യുന്ന വനിവഭാഹ
കമഭാചേന  കകേസുകേളുലട  എണലാം  അനുബനലാം  *(ബനി)-  ല  കചേര്ക്കുന.  കനഭാര്ത്തയ്
പറവൂര്, കുനലാംകുളലാം, ആലുവ, ലനയഭാറനിനകേര എന്നനിവനിടങ്ങളനില കുടുലാംബ കകേഭാടതനികേള
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലലഹകക്കഭാടതനി രജനിസ്ട്രെഭാറുലട ലപ്രഭാകപഭാസല പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന. 

കുണറയനില വനിദലഭാര്തനിനനി ദുരൂഹസഭാഹചേരലത്തനില തൂങ്ങനി മരനിച സലാംഭവലാം 

80(4237)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) കുണറയനില 6-ാം കഭാസ്സെയ് വനിദലഭാര്തനിനനി ദുരൂഹസഭാഹചേരലത്തനില തൂങ്ങനി
മരനിച സലാംഭവത്തനില കപഭാസ്റ്റയ്കമഭാര്ടലാം റനികപഭാര്ടയ് കപഭാലതീസനിനയ് എന്നഭാണയ് ലഭനിചതയ്; 

(ബനി)  കപഭാസ്റ്റയ്കമഭാര്ടലാം  റനികപഭാര്ടനില  കുടനി  പതീഡനിപനിക്കലപടനിരുന  എന്നയ്
വലക്തമഭാക്കനിയനിരുകന്നഭാ; 

(സനി) ഇതയ് സലാംബനനിച റനികപഭാര്ടയ് ഉന്നത ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് അയചനിരുകന്നഭാ;
എങനില എന്നഭാണയ് റനികപഭാര്ടയ് അയചതയ്; 

(ഡനി)  ഈ കകേസനില അകനസഷണലാം നവകേനിയതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം എലനനലാം
പ്രതനികേലള  കേലണത്തനി  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനില  ആരുലട  ഭഭാഗത്തഭാണയ്
വതീഴ്ചയുണഭായലതനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ; 

(ഇ) പ്രമഭാദമഭായ ഈ കകേസനില നടപടനി നവകേനിപനിച കപഭാലതീസുകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര
മഭാതൃകേഭാപരമഭായ ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള നകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രസ്തുത  സലാംഭവവമഭായനി  ബനലപടയ്  കപഭാസ്റ്റയ്കമഭാര്ടലാം  റനികപഭാര്ടയ്
7-2-2017-ല കപഭാലതീസനിനയ് ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി) ഉണയ്. 

(സനി)  ഇതുസലാംബനനിചയ്  കുണറ  സബയ്  ഇനലസക്ടര്  കുണറ  സര്ക്കനിള

ഇനലസക്ടലറ  വനിവരലാം  അറനിയനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  കുണറ  സനി.ലഎ.

18-2-2017  മുതല  ടനി  കകേസനിലന്റെ  അകനസഷണലാം  ഏലറടുത്തനിരുന.  മറയ്

കമലുകദലഭാഗസലര ഇസൗ വനിവരലാം അറനിയനിചനിരുന്നനില.  

(ഡനി)  ഇസൗ  കകേസനില  കപഭാസ്റ്റയ്കമഭാര്ടലാം  നടത്തനിയ  കഡഭാക്ടലറ  കേണയ്

കചേഭാദനിക്കുന്നതനിലുലാം  പ്രതനികേലള  അറസ്റ്റയ്  ലചേയ്യുന്നതനിലുലാം  കമലുകദലഭാഗസലര

യഥഭാസമയലാം വനിവരലാം അറനിയനിക്കുന്നതനിലുലാം കുണറ എസയ്.ലഎ. റജതീഷയ് കുമഭാര്, കുണറ

സനി.ലഎ. ഷഭാബു എന്നനിവരുലട ഭഭാഗത്തയ് വതീഴ്ച ഉണഭായനിട്ടുള്ളതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  

(ഇ) കുണറ എസയ്.ലഎ. റജതീഷയ് കുമഭാര്,  കുണറ സനി.ലഎ. ഷഭാബു എന്നനിവലര

അകനസഷണവനികധയമഭായനി  സലസന്റെയ്  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  ഇവരുലടകമല  വകുപ്പുതല

അകനസഷണത്തനിനയ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  

കേകന്നറനി മുതല രഭാമനകുളങ്ങര വലര സഭാപനിച കേലഭാമറകേള 

81 (4238)  ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള്ള :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ചേവറ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കദശതീയ പഭാതയനില കേകന്നറനി  മുതല

രഭാമനകുളങ്ങര  വലര  മുനമനനി  ഷനിബു  കബബനി  കജഭാണനിലന്റെ  ആസനിവനികേസന

ഫണനിലനനിനലാം  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  വനിനനികയഭാഗനിചയ്  സഭാപനിച  കേലഭാമറകേള

പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാകണഭാ; 

(ബനി) സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് വകുപനിലന്റെ കനരനിടയ് നനിയനണത്തനിലുള്ള പ്രസ്തുത

കേലഭാമറകേള കുറകൃതലങ്ങള കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനയ് സഹഭായകേരമഭാകണഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ചേവറ കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനപരനിധനിയനിലലപട ജലാംഗ്ഷനുകേളനില

ബഹുമഭാനലപട മുനമനനി ശതീ. ഷനിബു കബബനി കജഭാണനിലന്റെ ആസനി വനികേസന ഫണയ്

ഉപകയഭാഗനിചയ്  പനി.ഡബ്ലദ്യു.ഡനി.  ഇലകകഭാണനികേയ്  ഡനിവനിഷലന്റെ കമലകനഭാടത്തനില  M/s

Navigun  Communications  &  Security  Systems  Pvt.  Ltd.,  ശക്തനികുളങ്ങര

എന്ന  സഭാപനലാം  കേലഭാമറകേള  പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാക്കനി  കപഭാലതീസയ്  വകുപനിനയ്

ലലകേമഭാറനിയനിടനില.
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 ലനയഭാറനിനകേര ജനറല ആശുപതനിയനില കപഭാലതീസയ് എയ്ഡ്കപഭാസ്റ്റയ് 

82 (4239)  ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ലനയഭാറനിനകേര  ജനറല  ആശുപതനി  പരനിസരത്തയ്  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന
സഭാമൂഹലവനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  കമഭാഷണലാം എന്നനിവ തടയുന്നതനിനയ്  ആശുപതനിയനില
കപഭാലതീസയ്  എയ്ഡ്കപഭാസ്റ്റയ്  സഭാപനിക്കഭാന തനിരുവനനപുരലാം  റൂറല എസയ്.  പനി.-യയ്
2017 ലഫബ്രുവരനി മഭാസത്തനില നലകേനിയ അകപക്ഷയനില എനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു;

(ബനി)  ലനയഭാറനിനകേര ജനറല ആശുപതനിയനില  കപഭാലതീസയ്  എയ്ഡ്കപഭാസ്റ്റയ്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് എലനങനിലുലാം തടസ്സെമുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) കപഭാലതീസയ് ആസഭാനത്തയ് ലഭനിച അകപക്ഷയനികന്മേല സലാംസഭാന
കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനി തലത്തനില നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേരുനഭാഗപള്ളനിക്കുലാം ഓചനിറയ്ക്കുലാം മകധല കഹഭാലാംഗഭാര്ഡുകേലള  
നനിയമനിക്കുവഭാന നടപടനി

83  (4240) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കദശതീയപഭാതയനില കേരുനഭാഗപള്ളനിക്കുലാം ഓചനിറയ്ക്കുലാം ഇടയനില അടനിക്കടനിയുണഭാകുന്ന
അപകേടങ്ങള  സർക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഈ  ഭഭാഗത്തുള്ള  പ്രധഭാന
ജലാംഗ്ഷനുകേളനില കഹഭാലാംഗഭാര്ഡനിലന നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി,  ഓചനിറ  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളനില  ആലകേ  എത
കഹഭാലാംഗഭാര്ഡുകേള കജഭാലനി ലചേയ്യുനലവന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ; 

(സനി) കദശതീയപഭാതയനില പുത്തനലതരുവനില കഹഭാലാംഗഭാര്ഡനിലന നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.  ഇസൗ ഭഭാഗത്തുള്ള പല പ്രധഭാന ജലാംഗ്ഷനുകേളനിലുലാം
കഹഭാലാംഗഭാര്ഡനികനകയഭാ  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസലരകയഭാ  ടഭാഫനികേയ്  ഡവ്യൂടനിക്കഭായനി
നനികയഭാഗനിക്കഭാറുണയ്.  

(ബനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി,  ഓചനിറ കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനുകേളനില യഥഭാകമലാം  10-ഉലാം
7-ഉലാം കഹഭാലാം ഗഭാര്ഡുകേള കജഭാലനി ലചേയ്യുനണയ്.   
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(സനി)  കദശതീയപഭാതയനില പുത്തനലതരുവനില ഗതഭാഗതത്തനിരക്കുള്ള  (ടഭാഫനികേയ്
പതീകേയ്  സമയങ്ങളനില)  സമയങ്ങളനില  കഹഭാലാംഗഭാര്ഡനിലനകയഭാ,  കപഭാലതീസയ്
ഉകദലഭാഗസലരകയഭാ ഡവ്യൂടനിക്കഭായനി നനിയമനിച്ചുവരുന.

ടനി .പനി. ലസനകുമഭാര് നലകേനിയ അപതീലുകേളനിൽ ഹഭാജരഭായ 
അഭനിഭഭാഷകേര്ക്കയ് നൽകേനിയ ഫതീസയ് 

84(4241)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി  സഭാനത്തുനനിനലാം  നതീക്കനിയ  നടപടനി  കചേഭാദലലാം
ലചേയ്തുലകേഭാണയ് ടനി.  പനി.  ലസനകുമഭാര് കകേരള നഹകക്കഭാടതനിയനിലുലാം സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയനിലുലാം
നലകേനിയ  അപതീലുകേളനില  സര്ക്കഭാരനിലന  പ്രതനിനനിധതീകേരനിചയ്  ആലരലഭാമഭാണയ്  ഈ
കകേഭാടതനികേളനിൽ ഹഭാജരഭായനി വഭാദനിചതയ്; 

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  അഭനിഭഭാഷകേരുലാം,  അഡസകക്കറയ്  ജനറലുലാം  ഒഴെനിലകേ  പ്രസ്തുത
കകേസുകേളനില നഹകക്കഭാടതനിയനിലുലാം സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയനിലുലാം ഹഭാജരഭായ അഭനിഭഭാഷകേര്ക്കയ്
ഇതുവലര എത തുകേ ഫതീസഭായനി നലകേനി; ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം നലകേനിയ ഫതീസയ് എത
വതീതലമന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  വക്കതീല  ഫതീസനിനയ്  പുറലമ  വനിമഭാനയഭാതഭാകലനി,  തഭാമസസസൗകേരലലാം എന്നതീ
ഇനങ്ങളനില ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാംകവണനി ലചേലവഭായ തുകേ എതലയന്നയ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ശതീ.  ടനി.  പനി.  ലസനകുമഭാര്  കകേരളഭാ  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില  നലനിയ
കകേസനില സര്ക്കഭാരനിലന പ്രതനിനനിധതീകേരനിചയ് ഹഭാജരഭായതയ് അഡസകക്കറയ് ജനറലഭാണയ്.
സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയനില  നലകേനിയ  അപതീലനില  ഹഭാജരഭായതയ്  സതീനനിയര്
അഡസകക്കറമഭാരഭായ  ശതീ.  ഹരതീഷയ്  സഭാലലവയുലാം  ശതീ.  പനി.  പനി.  റഭാവവലാം  കകേരള
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ സ്റ്റഭാനഡനിലാംഗയ് കേസൗണ്സനില ശതീ. ജനി. പ്രകേഭാശുമഭാണയ്.  

(ബനി) ഇതുവലരയുലാം ഫതീസയ് നലകേനിയനിടനില.  

(സനി) തുകേ ലചേലവഭായനിടനില. 

ഡനിനവ.എസയ്.പനി.-മഭാരുലട സലലാംമഭാറലാം

85(4242)  ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് കസനയനിലല  100  ഡനി.  നവ.  എസയ്.  പനി.  മഭാലര
സലലാം മഭാറനിലക്കഭാണയ് 5-5-2017 ല ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇതയധനികേലാം ഡനിനവ  .  എസയ്  .  പനി.-മഭാലര ഒരുമനിചയ്  സലലാം മഭാറഭാന
ഉണഭായ പ്രകതലകേ സഭാഹചേരലലാം എനഭായനിരുന എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 
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(സനി) പ്രധഭാനലപട അഴെനിമതനി കകേസുകേളുലട അകനസഷണച്ചുമതല ഉണഭായനിരുന്ന
വനിജനിലൻസയ് ആൻഡയ് ആന്റെനികേറപ്ഷൻ  ബവ്യൂകറഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലല ഡനി.  നവ.  എസയ് .  പനി.
മഭാലര  സലലാംമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ആലരലയലഭാമഭാണയ്  സലലാംമഭാറനിയലതനലാം
അവര് ഓകരഭാരുത്തരലാം  അകനസഷനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്ന കകേസുകേള ഏലതലഭാമഭാലണനലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 4-5-2017-ല ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഭരണ  സസൗകേരലവലാം  ലപഭാതുജന  തഭാത്പരലവലാം  പരനിഗണനിചഭാണയ്
സലലാംമഭാറലാം നടത്തനിയതയ്.

(സനി)  അഴെനിമതനി  കകേസുകേളുലട  അകനസഷണമഭാണയ്  വനിജനിലനസയ്  ആനഡയ്
ആന്റെനികേറപ്ഷന  ബവ്യൂകറഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലല  ഡനിനവ.എസയ്.പനി.-മഭാരുലട  ചുമതല.
ഇവരുലാം സലലാംമഭാറലാം ലചേയലപടവരുലട ലനിസ്റ്റനിലുണയ്. കപരുവനിവരലാം അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന*.

വഭാഹന പരനികശഭാധനയുലട കപരനില യഭാതക്കഭാലര  കപഭാലതീസുകേഭാര് ആകമനിചയ്
പരനികക്കലനിക്കുന്ന സലാംഭവങ്ങള

86 (4244) ശതീ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  വഭാഹന  പരനികശഭാധനയുലട  കപരനില  നബക്കയ്  യഭാതക്കഭാലര
കപഭാലതീസുകേഭാര് ആകമനിചയ് പരനികക്കലനിക്കുന്ന സലാംഭവങ്ങള ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  24-3-2017-ല  വഭാഹന  പരനികശഭാധനയനിലട  കപഭാലതീസയ്  ലഭാത്തനി
എറനിഞ്ഞയ് വതീഴനിയതനിലനത്തുടര്ന്നയ് ഇലനിപക്കുളലാം നഭാമ്പുകുളങ്ങര ലകേഭാപഭാറപടതീറതനില
നനിസ്സെഭാമുദതീനയ്  പരനിക്കയ്  പറനിയനിരുന്നതഭായനി  അറനിയഭാകമഭാ;  എങനില  ഇക്കഭാരലത്തനില
കുറക്കഭാരനഭായ സനിവനില കപഭാലതീസയ് ഓഫതീസര്ലക്കതനിലര എനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു; 

(സനി)  കേഴെനിഞ്ഞ വര്ഷലാം ലകേഭാലത്തയ് നബക്കയ് യഭാതനികേലന സമഭാനരതീതനിയനില
കവഭാക്കനികടഭാക്കനി എറനിഞ്ഞയ് പരനികക്കൽപനിച കപഭാലതീസയ് ഉകദലഭാഗസലനതനിലര എനയ്
ശനിക്ഷഭാ നടപടനിയഭാണയ് നകേലക്കഭാണതയ് എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

 ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തഭാലകേയഭായനി രണയ് സലാംഭവങ്ങള ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.  

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി)  ഇസൗ സലാംഭവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.  25-3-2017-ല ലലവകേനിടയ്  7.00
മണനിക്കുകശഷലാം  വള്ളനിക്കുന്നലാം  കസ്റ്റഷന  ഹസൗസയ്  ഓഫതീസറുലാം  സലാംഘവലാം  ചൂനഭാടയ്
ജലാംഗ്ഷനയ് സമതീപലാം വഭാഹന പരനികശഭാധന നടത്തനിവരലവ ലമഭാലലബല കഫഭാണനില
സലാംസഭാരനിച്ചുലകേഭാണയ് വഭാഹനലാം ഓടനിച്ചുവന്ന നനിസഭാമുദ്ദേതീന എന്ന യുവഭാവയ്  കപഭാലതീസയ്
ജതീപയ് കേണയ് ലവടനിത്തനിരനിച്ചു കപഭാകേഭാന ശമനിക്കലവ ഡവ്യൂടനിയനിലുണഭായനിരുന്ന സനി.പനി.ഒ
6878  കേണന  നനിസഭാമുദ്ദേതീലന  തടയുന്നതനിനുകവണനി  ലലകേയനിലനിരുന്ന  വടനി
വതീശനിയതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തലയയ് പനിറകേനിലഭായനി പരനികക്കറയ് ശതീ. നനിസഭാമുദ്ദേതീന എന്ന
യുവഭാവയ്  ആശുപതനിയനില  അഡനിറഭാകേഭാനനിടയഭായ  ദസൗര്ഭഭാഗലകേരമഭായ  സലാംഭവലത്ത
തുടര്ന്നയ്  വഭാഹന പരനികശഭാധന നടത്തുന്ന കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസര് പഭാലനികക്കണ
മരലഭാദകേള  സലാംബനനിച  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്  സര്ക്കുലറുകേളക്കുലാം  ചേടങ്ങളക്കുലാം
വനിരുദമഭായനി  നനിരുത്തരവഭാദപരമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച  സനി.പനി.ഒ  6278  കേണലന
ആലപ്പുഴെ  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിയുലട  ഉത്തരവയ്  നമ്പര്
എചയ്  1/പനി.ആര്/919/2017  തതീയതനി  25-3-2017  പ്രകേഭാരലാം  സര്വ്വതീസനിലനനിനലാം
സലസന്റെയ് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.   

(സനി)  കുറക്കഭാരനഭായ  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസലന  അചടക്ക  നടപടനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി ജനിലഭാ കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനിയുലട ഉത്തരവയ് നമ്പര് എചയ്2/41774/16  കേവ്യൂ
തതീയതനി  5-8-2016  പ്രകേഭാരലാം  എ.ആര്.  സനി.പനി.ഒ  6665  ശതീ.  മഭാഷ്ദഭാസനിലന
സര്വ്വതീസനിലനനിനലാം  സലസന്റെയ്  ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതുലാം  തുടര്ന്നയ്  പനി.എചയ്.കേവ്യൂ  ഉത്തരവയ്
നമ്പര്  ജനി  59995/2016  തതീയതനി  3-10-2016  പ്രകേഭാരലാം  സര്വ്വതീസനില  തനിരനിലകേ
പ്രകവശനിപനിചനിട്ടുണയ്.   ടനിയഭാലനതനിലരയുള്ള വകുപ്പുതല നടപടനി നടനവരനികേയഭാണയ്.
കൂടഭാലത ടനി കപഭാലതീസയ് ഉകദലഭാഗസലനതനിരഭായനി ലകേഭാലലാം ഇസൗസ്റ്റയ് കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷന
ലലകലാം  നമ്പര്  2548/2016  u/s  338  IPC  പ്രകേഭാരലാം  ബഹുമഭാനലപട  കകേഭാടതനി
മുനപഭാലകേ കുറപതലാം സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  

കുണറ കപഭാലതീസയ് വലഭാജ കകേസനില കുടുക്കനി എന്ന പരഭാതനി 

 87(4245)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.യനില അസനിസ്റ്റന്റെയ് എഞനിനതീയറഭായ ലകേഭാലലാം പടപക്കര
സസകദശനി കജഭാണ് ഷഭാജനിലയ കുണറ കപഭാലതീസയ്  സനി.ഐ  വലഭാജകകേസനില കുടുക്കനി
എന്ന പരഭാതനിയനികന്മേല അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഈ കകേസയ് ഡനി.നവ.എസയ്.പനി.  റഭാങനില കുറയഭാത്ത സതലസനനഭായ
ഒരു  കപഭാലതീസയ്  ഓഫതീസലറലകേഭാണയ്  അകനസഷനിപനിക്കണലമന്നതയ്  സലാംബനനിച്ചുയ്
കകേഭാടയലാം,  നകലാംബഭാഞയ്  സനി.ഐ.ഡനി  സഭാമ്പത്തനികേ  കുറകനസഷണവനിഭഭാഗലാം  2,
ലഡപലടനി സൂപ്രണയ്  2-7-16  ല കകേഭാടയലാം ജനിലഭാ കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനിക്കയ് നലകേനിയ
കേത്തനികന്മേല നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 
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(സനി)  ഇലലങനില  ഈ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  കകേസയ്  കസ്റ്ററയ്
നകലാംബഭാഞനിലല സതലസനനഭായ ഒരു ഉകദലഭാഗസലനലക്കഭാണയ് പുനരകനസഷണലാം
നടത്തുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   കുണറ  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷന  ലലകലാം  നമ്പര്  1953/2015
സനി.ബനി.സനി.ലഎ.ഡനി-യനികലയയ്  ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  തുടര്ന്നയ്  ലലകലാംബഭാഞയ്
വനിഭഭാഗലാം  ലലകലാം  നമ്പര്  2/CR/HHW-1/TVM/17  ആയനി  റതീ-നമ്പര്  ലചേയ്തയ്
അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന്നതുമഭാണയ്.  

(സനി) ബഭാധകേമല.

മൂന്നഭാലാം ബറഭാലനിയനനില നനിനള്ള കപഭാലതീസയ് വനിനലഭാസലാം

88(4246) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  അടൂര്  ലകേ.എ.പനി.  മൂന്നഭാലാം  ബറഭാലനിയനനിലനനിനലാം  കലഭാക്കല
കപഭാലതീസനികലക്കയ് കപഭാലതീസുകേഭാലര വനിനലസനിചകപഭാള ലകേഭാലലാം റൂറല കപഭാലതീസനിനയ്
ആവശലമഭായ അലാംഗസലാംഖല ലഭലമഭാകേഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ബറഭാലനിയനനില നനിനലാം കലഭാക്കല കപഭാലതീസനികലക്കയ്  കപഭാലതീസുകേഭാലര
വനിനലസനിക്കുകമ്പഭാള  ലകേഭാലലാം  റൂറല  കപഭാലതീസനിനയ്  ആവശലമഭായ  അലാംഗസലാംഖല
ലഭലമഭാക്കഭാന എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ശദയനിലലപടനിടനില.  ലകേഭാലലാം റൂറല ജനിലയനിലല ഒഴെനിവകേളുലട
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  ലകേ.എ.പനി.  മൂന്നഭാലാം  ബറഭാലനിയനനിലനനിനലാം  കസനഭാലാംഗങ്ങളക്കയ്
സലലാംമഭാറലാം അനുവദനിക്കുന്നതയ്. 

കേലമ്പലലാം ജലാംഗ്ഷനനില ടഭാഫനികേയ് സനിഗല ലലലറയ് 

89(4247)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ആറനിങ്ങല മണ്ഡലത്തനിലല കേലമ്പലലാം ജലാംഗ്ഷനനില ടഭാഫനിക്കയ് സനിഗല
നലറയ്  സഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപടയ്  ഇ.  ഇ.  പനി.  ഡബ്ലദ്യു.  ഡനി.(എന.എചയ്)
ഡനിവനിഷന ആഭലനരവകുപനിനയ് നലകേനിയ കേത്തയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 
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(ബനി)  എങനിൽ  കേത്തനികന്മേല  സസതീകേരനിച  നടപടനി  സലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കേലമ്പലലാം  ജലാംഗ്ഷനനില കസഭാളഭാര്  ടഭാഫനികേയ്  സനിഗല ലലലറയ്
സഭാപനിക്കണലമന്നഭാവശലലപടയ്  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്  PWD  National
Highways-ലന്റെ കപഭാലതീസയ്  ആസഭാനത്തയ്  ലഭനിച  കേത്തയ്  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്
കമധഭാവനി തലത്തനില പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

 അതലഭാധുനനികേ നസബര് ലഭാബുകേൾ സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി 

90 (4248) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  നസബര്  കകേസുകേളനില  അകനസഷണലാം  നവകുന്നതയ്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇതനിനുകേഭാരണലാം  ശഭാസതീയമഭായനി  കുറലാം  ലതളനിയനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബുകേള  കകേരളഭാ  കപഭാലതീസനില  ഇലഭാത്തതുലകേഭാണഭാണയ്  എന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  നനിലവനില സനി- ഡഭാകേയ് മുകഖന നടത്തുന്ന ഇത്തരലാം പരനികശഭാധനകേളുലട
കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  കകേരളഭാ  കപഭാലതീസനിനു  കേതീഴെനില
അതലഭാധുനനികേ ലഭാബയ് സസൗകേരലലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പരനികശഭാധനകേള നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സഭാകങതനികേ  ജഭാനലാം
ഉള്ളവര് കപഭാലതീസയ് കസനയനില ലഭലമഭാലണന്ന കേഭാരലലാം സർക്കഭാരനിനയ് അറനിവകണഭാ : 

(ഇ)  സമയബനനിതമഭായനി  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിടനില. 

(ബനി)  കപഭാലതീസയ്  വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള്ള  തനിരുവനനപുരലത്ത  കസ്റ്ററയ്
കഫഭാറനസനികേയ്  സയനസയ്  ലകബഭാറടറനിയനില  ലലസബര്  കകേസുകേളനിലല
പരനികശഭാധനകേള നടത്തുന്നതനിനുള്ള സസൗകേരലലാം നനിലവനിലുണയ്.  

(സനി)  നനിലവനില കപഭാലതീസയ് വകുപനിനയ് കേതീഴെനിലുള്ള തനിരുവനനപുരലത്ത കസ്റ്ററയ്
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കഫഭാറനസനികേയ്  ലകബഭാറടറനിയനില  മഭാതമഭാണയ്  ലലസബര്  കകേസുകേളനിലല
പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുന്നതയ്.  ഇതനിനുപുറകമ  സനി-ഡഭാക്കനിലുലാം  ഇത്തരലാം
പരനികശഭാധനകേള   നടത്തുനണയ്.   കപഭാലതീസയ്  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനില  തൃശ്ശൂരനില
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  റതീജനിയണല  കഫഭാറനസനികേയ്  സയനസയ്  ലകബഭാറടറനിയനിലകടനി
ലലസബര്  പരനികശഭാധന  സലാംവനിധഭാനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  കവണനിയുള്ള
നടപടനികമങ്ങള അനനിമഘടത്തനിലഭാണയ്.  

(ഡനി)  ലലസബര്  കകേസുകേളനിലല  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുന്നതനിനയ്
ആവശലമഭായ  സഭാകങതനികേജഭാനലാം  ലഭനിച  സയന്റെനിഫനികേയ്  ഉകദലഭാഗസര്  കസ്റ്ററയ്
കഫഭാറനസനികേയ്  സയനസയ്  ലകബഭാറടറനിയനിലുലാം  തൃശ്ശൂര്  റതീജനിയണല  കഫഭാറനസനികേയ്
സയനസയ് ലകബഭാറടറനിയനിലുലാം നനിലവനിലുണയ്.

(ഇ)  ലലസബര്  കകേസുകേളനിലല  പരനികശഭാധനകേള  സമയബനനിതമഭായനി
നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  

ഇരനികര് കുഞ്ഞഭാമനിന ലകേഭാലകക്കസയ് അകനസഷണലാം 

91 (4249) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) കേഴെനിഞ്ഞ അസലാംബ്ലനി ഇലക്ഷന സമയത്തയ് ഇരനികര് സനിദനികേയ് നഗറനിലല
കുഞ്ഞഭാമനിന എന്ന സതീലയ ലകേഭാലലപടുത്തനിയ സലാംഭവത്തനില അകനസഷണലാം ഇകപഭാള
ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്; 

(ബനി)  ഒരു  വര്ഷമഭായനിട്ടുലാം  ഈ  കകേസനിലല  യഥഭാര്ത  പ്രതനികേലള
കേലണത്തുന്നതനിനയ് കലഭാക്കല കപഭാലതീസനിനയ് സഭാധനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില കകേസയ്
അകനസഷണലാം സനി. ബനി. ഐ.-ലയ ഏലപനിക്കഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ; 

(സനി)  ഈ ആവശലലാം ഉന്നയനിചയ് കേഴെനിഞ്ഞ ദനിവസലാം ഇരനികര് പഞഭായത്തനില
നടത്തനിയ ഹര്ത്തഭാല സർക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  എങനില  ഇക്കഭാരലത്തനില  എനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു  എന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതുസലാംബനനിചയ്  ഇരനികര്  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനനില  ലലകലാം  നമ്പര്
372/2016 u/s 397, 302 IPC  പ്രകേഭാരലാം രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്ത കകേസയ് മടന്നൂര് കപഭാലതീസയ്
ഇനലസക്ടര്  ഊര്ജ്ജനിതമഭായനി  അകനസഷണലാം  നടത്തനിവരുന.   നഭാളനിതുവലരയുള്ള
അകനസഷണത്തനില  പ്രതനികേലള  തനിരനിചറനിഞ്ഞയ്  അറസ്റ്റയ്  ലചേയഭാന  സഭാധനിചനിടനില.
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ടനി  കകേസനിലല  പ്രതനികേലളന്നയ്  സലാംശയനിക്കുന്നവര്  ഇനലയനിലല  വനിവനിധ
സലാംസഭാനങ്ങളനില  വനിവനിധ  കപരുകേളനില  മഭാറനിമഭാറനി  തഭാമസനിക്കുന്നതഭായനി
ലവളനിവഭായനിട്ടുണയ്.  പ്രതനികേലള  കേലണത്തുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ
കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനുകേളനികലയ്ക്കുലാം ഇനലയനിലല  ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം  LOC
തയഭാറഭാക്കനി  അയചനിട്ടുണയ്.  പ്രതനികേലളന്നയ്  സലാംശയനിക്കുന്നവരുലട  കഫഭാകടഭാ
സഭാമൂഹലദൃശലമഭാധലമങ്ങളനില പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  

(ബനി)  കകേസയ്  സനി.ബനി.ലഎ.-ലയ  ഏലപനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.  

(സനി) ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.  

(ഡനി) സലാംഭവത്തനിലല പ്രതനികേലള കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള ഊര്ജ്ജനിത പരനിശമങ്ങള
കപഭാലതീസനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  നടത്തനിവന്നനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.   ഇതനിനഭായനി  ജനിലഭാ
കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിയുലട  സ്കസഭാഡനിലല  അലാംഗങ്ങലള  ഉളലപടുത്തനി  പ്രകതലകേ
അകനസഷണ സലാംഘലത്ത നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.   ടനി  അകനസഷണസലാംഘലാം പ്രതനികേലള
കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള ശമലാം തുടര്നവരുന.  

വലഭാപകേമഭായനി കുടനികേലള തടനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുന്ന റഭാക്കറയ്

92 (4250) ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കകേരളത്തനില  വലഭാപകേമഭായനി  കുടനികേലള  തടനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുന്ന റഭാക്കറയ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  തടനിലക്കഭാണയ്  കപഭാകേല  വനിഷയവമഭായനി  ബനലപടയ്  സലാംസഭാനത്തയ്
എത കകേസുകേള രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിതനിട്ടുണയ്; 

(സനി) ഇത്തരലാം റഭാക്കറയ് നനിരതീക്ഷനിക്കഭാന പ്രകതലകേ കസന രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങനില കസന രൂപതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിടനില.   

(ബനി)  കുടനികേലള  തടനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകേല  വനിഷയവമഭായനി  ബനലപടയ്
സലാംസഭാനത്തയ് 168 കകേസുകേള രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.

(സനി)  പ്രകതലകേ  കസന  രൂപതീകേരനിചനിടനില.  ഇത്തരലാം  നതീക്കങ്ങള
നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിയമനടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജനിലകേളനില  Anti
Human Trafficking യൂണനിറയ് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. 
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ലചേര്ക്കളയനിലല ജവ്യൂസയ് കേടയനില സദഭാചേഭാര ഗുണഭായനിസലാം 

93(4251)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില  കേഴെനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം  നവലാംബറനില
ലചേര്ക്കളയനിലല  ജവ്യൂസയ്  കേടയനിലവചയ്  വനിദലഭാര്തനികേലള  സദഭാചേഭാര  ഗുണകേള
ആകമനിച സലാംഭവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) ഈ കകേസനില എത പ്രതനികേളഭാണുള്ളതയ്;  എലഭാ പ്രതനികേലളയുലാം അറസ്റ്റയ്
ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ഇതനിലല  പ്രതനികേളക്കയ്  ഏലതങനിലുലാം  രഭാഷ്ട്രതീയ  പഭാര്ടനിയുമഭായനി
ബനമുകണഭാലയനലാം  ഇവരനില  ആലരങനിലുലാം  മകറലതങനിലുലാം  കകേസനിൽ
ഉളലപടനിട്ടുകണഭാലയനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  സനിരമഭായനി  കുറകൃതലങ്ങളനില  ഏര്ലപടുന്ന  ഈ  പ്രതനികേൾക്കയ്
ഏലതങനിലുലാം  കകേസനില  ശനിക്ഷ  വഭാങ്ങനി  ലകേഭാടുക്കഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.  ഇസൗ  സലാംഭവത്തനിനയ്  വനിദലഭാനഗര്  കപഭാലതീസയ്
കസ്റ്റഷന ലലകലാം നമ്പര് 527/16 u/s 143, 147, 148, 323, 326, 341, 307 r/w149
IPC ആയനി കകേസയ് രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.   

(ബനി)  ഇസൗ കകേസനില ആലകേ  6  പ്രതനികേളഭാണുള്ളതയ്.  ആയതനില  1, 3, 4, 5
പ്രതനികേലള  അറസ്റ്റയ്  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  2,  6  പ്രതനികേള  ഒളനിവനിലഭായതനിനഭാല  അറസ്റ്റയ്
ലചേയ്തനിടനില.  പ്രതനികേളുലട കപരുവനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. പനി.എ. ഹഭാരനിസയ് @ മുള്ളു ഹഭാരനിസയ്, S/o അഹമ്മേദയ്

2. ലലഫസല @ ലലപച്ചു, S/o അബ്ദുള റഹനിമഭാന

3. ലലഫസല ടനി.എ., S/o അഹമ്മേദയ്.

4.അബ്ദുള ലത്തതീഫയ് സനി.എചയ്.@ചേനിലറ ലത്തതീഫയ്, S/o അബ്ദുള ഖഭാദര്

5. അബ്ദുള ലഷഫതീഖയ് പനി.@അക്തര് ലപഭാവ്വല

6. ജഭാഫര് @ജഭാപ്പു, S/o ബനി.ലകേ. അബ്ദുല.  

(സനി) കമലപറയുന്ന കകേസനിലല പ്രതനികേള മുസതീലാം ലതീഗയ് അനുഭഭാവനികേളഭാണയ്.
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ഇസൗ  കകേസനിലല  ഒന്നഭാലാം  പ്രതനിയഭായ  പനി.എ.  ഹഭാരനിസയ്  @മുള്ളു  ഹഭാരനിസയ്,  S/o
അഹമ്മേദയ്,  കതഭാടത്തനില ഹസൗസയ്,  മഭാര്കത്തഭാമ  ബധനിര  വനിദലഭാലയത്തനിനയ്  സമതീപലാം,
ലചേര്ക്കുള,  ലചേങള ഗ്രഭാമലാം എന്നയഭാള വനിദലഭാനഗര് കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനനിലല തഭാലഴെ
പറയുന്ന കകേസുകേളനിലല പ്രതനിയഭാണയ്. 

1. Cr. No. 494/2011 U/s 143, 147, 148, 447, 427 r/w 149.

2.Cr. No. 495/2011 U/s 143, 147, 148, 447, 427 r/w 149 IPC 

3. Cr. No.495/2013 U/s 143, 147, 341, 323 r/w 149 

4. Cr. No.579/2013 U/s 143, 147, 148, 153 (A)506(ii) 427 r/w 149  IPC

5. Cr. No. 202/2014 U/s 143, 147, 225, 332 IPC

2-ാം പ്രതനിയഭായ ലലഫസല @ ലലപച്ചു, S/o അബ്ദുള റഹനിമഭാന, ബഭാലടുക്കലാം
ഹസൗസയ്, ലചേര്ക്കള, ലചേങള ഗ്രഭാമലാം എന്നയഭാള വനിദലഭാനഗര് കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനനിലല
തഭാലഴെ പറയുന്ന കകേസുകേളനിലല പ്രതനിയഭാണയ്.  

1. Cr. No. 495/2011 U/s 143, 147, 148, 447, 427 r/w 149 IPC

2. Cr.No. 657/2014 U/s 143, 147, 153  r/w 149 IPC.

3. Cr.No. 535/2015 U/s 143, 147, 148, 323, 324, r/w 149 IPC.

4. Cr. No. 97/2016 U/s 143, 147, 148, 341, 323, 324, 308  r/w 149 IPC.

5. Cr. No. 527/2016 U/s 143, 147, 148, 341, 323, 326, 307, r/w 149  IPC

4-ാം പ്രതനി അബ്ദുള ലത്തതീഫയ് എന്നയഭാള

1. Cr.No. 79/2014 U/s 143, 144, 147, 341, 427, 323, 324, 326, 308,  r/w 149 IPC.

2. Cr.No. 127/ 2014 U/s 143, 144, 147, 341, 427, 324, 326, 308 r/w 149 IPC.

3. Cr.No. 117/2014 U/s 448, 341, 506(1), 326, 149 IPC എന്നതീ

 കകേസുകേളനില ഉളലപടയഭാളുലാം വനിചേഭാരണ കനരനിടുന്നയഭാളുലാം ആണയ്.

 5-ാം പ്രതനി അബ്ദുള ലഷഫതീകേയ് എന്നയഭാള

1.  ആദുര് കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷന ലലകലാം നലാം. 68/2015 U/s 143, 147, 148,  
427, 308 r/w 149 IPC.

2.  ആദുര് കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷന ലലകലാം നലാം. 71/2015 U/s 427, 326 IPC  
എന്നതീ കകേസുകേളനില ഉളലപടയഭാളുലാം വനിചേഭാരണ കനരനിടുന്നയഭാളുലാം ആണയ്.

102/2020.
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ഇസൗ കകേസനിലല  6-ാം പ്രതനിയഭായ ജഭാഫര്  @ജഭാപ്പു എന്നയഭാള വനിദലഭാനഗര്
കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനനിലല തഭാലഴെ പറയുന്ന കകേസുകേളനിലല പ്രതനിയഭാണയ്. 

1. Cr. No. 657/2014 U/s 143, 147, r/w 149 IPC.

2. Cr. No. 535/2015 U/s 143, 147, 148, 323, 324 r/w 149 IPC.

3. Cr.No. 97/2016 U/s 143, 147, 148, 341, 323, 324, 308, r/w 149   IPC.

4. Cr. No. 527/2016 U/s 143, 147, 148, 341, 323, 326, 307, & 149  IPC.

(ഡനി)  ഇല.   ഇവര്ലക്കതനിലര  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്ത  കകേസുകേള  കൂടുതലുലാം
അകനസഷണഭാവസയനിലുലാം വനിചേഭാരണയനിലുമഭാണയ്.  

പ്രകേടനക്കഭാര്ക്കയ് കനലരയുള്ള ജലപതീരങനി പ്രകയഭാഗലാം  

94(4252) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ് കേബതീര്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ലസകടറനികയറനികലക്കുലാം  ജനിലഭാഭരണകകേന്ദ്രങ്ങളനികലക്കുലാം  വരുന്ന
പ്രകേടനക്കഭാർക്കുകനലര  ജലപതീരങനികേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുമൂലലാം  അവരനില
ഉണഭാകുന്ന ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങള സലാംബനനിചയ് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  കേടുത്ത വരളചയനിൽ  ഇത്തരത്തനില അശഭാസതീയമഭായനി  ജലലാം  പഭാഴെഭാക്കുന്നതയ്
ഉചേനിതമഭാലണന്നയ് കേരുതുനകണഭാ;

(സനി)  എങനില ജലപതീരങനികേളക്കയ്  പകേരലാം  ആകരഭാഗലത്തനിനയ്  കദഭാഷകേരമലഭാത്ത  മറ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.  

(ബനി  &  സനി)  സമരക്കഭാരുലാം  മറലാം  അകമത്തനികലയയ്  തനിരനിയുന്ന  ഘടത്തനില
മഭാതലാം അവലര അതനിലനനിനലാം പനിനതനിരനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കനരനിട്ടുള്ള ബലപ്രകയഭാഗലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഏറവലാം  ലഘുവലാം  ഫലപ്രദവമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗലമന്ന  നനിലയനിലഭാണയ്
ജലപതീരങനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന്നതയ്.  പ്രകേടനക്കഭാര്ക്കുകനലര  ജലപനിരങനികേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുമൂലലാം  അവരനില  ആകരഭാഗലപ്രശ്നലാം  ഉണഭാകുന്നതഭായനി  ഇതുവലര
ശദയനിലലപടനിടനില.  
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 കുറഭാകനസഷണവലാം കമസമഭാധഭാനപഭാലനവലാം 

 95(4253)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കപഭാലതീസനില  കുറഭാകനസഷണവലാം  കമസമഭാധഭാനപഭാലനവലാം  കവര്തനിരനികക്കണ
സമയലാം അതനികമനിലചന്ന നഹകക്കഭാടതനി ഡനിവനിഷന ലബഞയ്  പരഭാമര്ശലാം സർക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  കപഭാലതീസനിലന്റെ കേഭാരലക്ഷമതയുലാം  കുറഭാകനസഷണമനികേവലാം കമസമഭാധഭാന
പഭാലനവലാം  ലമചലപടുത്തഭാന  കകേഭാടതനികേള  വലക്തമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി
അറനിയഭാകമഭാ;  കുറഭാകനസഷണ കമഖലയനില മഭാറമുണഭാകേഭാത്തതനില കകേഭാടതനി അതൃപ്തനി
പ്രകേടനിപനിചതഭായനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  എങനില  ഈ  രലാംഗത്തയ്  എലനലഭാലാം  മഭാറങ്ങള  വരുത്തഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാചനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ  നഗരങ്ങളനിലല
ഏലതങനിലുലമഭാരു കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനനിലലങനിലുലാം യഥഭാര്തത്തനില കുറഭാകനസഷണവലാം
കമസമഭാധഭാനപഭാലനവലാം  ഫലപ്രദമഭായ  രതീതനിയനില  വനിഭജനിചയ്  നടപനില
വരുത്തുന്നതനിനയ് സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ എന്ന ബഹുമഭാനലപട കകേരള ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട
സനിലാംഗനിള ബഞയ്  (ശതീ.  ടനി.  എല.  കമഭാഹനന ഫയല ലചേയ്ത  Cri.  MC-4188/15)
11-9-2015  തതീയതനിയനില  ഇസൗ  വനിഷയലത്ത  സലാംബനനിചയ്  വനിധനിനലഭായലാം
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  

(ബനി) ബഹുമഭാനലപട സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനി Prakash Singh Vs Union of India
എന്ന  കകേസനിലല  വനിധനിനലഭായത്തനില  ഇതുസലാംബനമഭായനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  

(സനി)  കമസമഭാധഭാനവലാം  കുറഭാകനസഷണവലാം  കവര്തനിരനിക്കണലമന്നതയ്
ബഹുമഭാനലപട  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയുലട  ഉത്തരവനിലല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനിലലപടതുലാം
അതുകപഭാലല ജസ്റ്റനിസയ് ലകേ.  ടനി.  കതഭാമസയ് കേമ്മേതീഷന ശനിപഭാര്ശകേളനില പ്രധഭാനലപടതുമഭാണയ്.
അപ്രകേഭാരലാം  കവര്തനിരനിക്കുകമ്പഭാള  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം  കനതൃതസലാം  നലകേഭാന
കപഭാലതീസയ്  സബയ്  ഇനലസക്ടര്മഭാകരയുലാം  രണയ്  വനിഭഭാഗങ്ങളുകടയുലാം  കമലകനഭാടലാം
വഹനിക്കുവഭാന  കസ്റ്റഷന  ഹസൗസയ്  ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി  ഇനലസക്ടര്മഭാലരയുലാം
നനിയമനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  
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കപഭാലതീസനിലനതനിലരയുള്ള മണല - ഭൂമഭാഫനിയ ആകമണങ്ങള 

96(4254)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  മണല  -
ഭൂമഭാഫനിയകേലള അമര്ച ലചേയ്യുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അവലര പനിനതുടര്ന്നയ് കനരനിടുന്ന
അവസരങ്ങളനില  എത  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  മഭാഫനിയകേളുലട
ആകമണലാം ഉണഭായനിട്ടുണയ്;  വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ; 

(ബനി)  മണല - ഭൂമഭാഫനിയകേലള അമര്ചലചേയ്യുന്നതനിനുലാം അവലര നനിയമത്തനിനു
മുനപനില  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം  കേര്ശന നടപടനി  സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ;  എങനിൽ  വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  മണല-  ഭൂമഭാഫനിയകേളുലട
ആകമണലാം  ഉണഭായനിടനില.   എന്നഭാല  അനധനികൃതമഭായനി  മണല  കേടത്തുന്നവലര
പനിനതുടര്ന്നയ് പനിടനിക്കഭാന ശമനിക്കുന്ന അവസരത്തനില  11  കപഭാലതീസയ് ഉകദലഭാഗസര്
ആകമണത്തനിനയ്  വനികധയരഭായനിട്ടുണയ്.  ഇതുസലാംബനനിചയ്  8  കകേസുകേള  രജനിസ്റ്റര്
ലചേയ്തനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  അനധനികൃതമഭായനി  മണലകേടത്തയ്  നടത്തുന്നവകരയുലാം അനധനികൃതമഭായനി
ഭൂമനി  ഇടപഭാടുകേള  നടത്തുന്നവകരയുലാം  കേലണത്തുവഭാന  രഹസലഭാകനസഷണവലാം
നനിരതീക്ഷണവലാം  നടത്തനി  സലാംശയമുള്ള  സലങ്ങളനില  ലറയ്ഡയ്  ലചേയ്തുലാം  കുറക്കഭാലര
കേലണത്തനി  കേര്ശന  നനിയമ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   അനധനികൃതമഭായനി
മണല  ഖനന  സഭാധലതയുള്ള  സലങ്ങളനില  പകടഭാളനിലാംഗയ്  ശക്തമഭാക്കനി  വഭാഹന
പരനികശഭാധനകേള നടത്തനി അനധനികൃത മണല കേടത്തയ് തടയുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ഡനി.ജനി.പനി. ലസനകുമഭാറനിലന്റെ നനിയമനകകേസുമഭായനി ബനലപട ലചേലവയ് 

97(4256)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) ഡനി.ജനി.പനി. ടനി. പനി. ലസനകുമഭാറനിലന്റെ നനിയമനവമഭായനി ബനലപട കകേസയ്
വഭാദനിക്കുന്നതനിനയ് നഭാളനിതുവലരയഭായനി വക്കതീല ഫതീസയ് ഇനത്തനില എത രൂപയഭാണയ്
സര്ക്കഭാരനിനയ് ലചേലവഭായതയ് ; 
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(ബനി)  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവനിനയ്  സഷതീകേരണലാം  ആവശലലപട്ടുലകേഭാണയ്
സര്ക്കഭാര് നലകേനിയ പുന:പരനികശഭാധന ഹര്ജനി സമർപനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി വക്കതീല
ഫതീസനിനത്തനില എത രൂപ ലചേലവഭായനി ? 

ഉത്തരലാം

(എ &  ബനി)  ഇതുവലര തുകേലയഭാനലാം ലചേലവഴെനിചനിടനില. 

ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് തനിരനിചറനിയല കേഭാര്ഡയ് 

 98(T*4257)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കകേരളത്തനിലുള്ള ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  കപരനില എത
കനിമനിനല കകേസുകേള രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ; 

(ബനി)  ഇത്തരലാം  കനിമനിനലുകേലള  നനിരതീക്ഷനിക്കഭാന  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്; ഇലങനില നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി) ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് തനിരനിചറനിയല കേഭാര്ഡയ് നലകേഭാന
സലാംവനിധഭാനലാം ഉകണഭാ; ഇലങനില അതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാനലത്ത
ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  ഉളലപടനിട്ടുള്ള  684  കനിമനിനല  കകേസുകേള
രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.   

(ബനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കലഭാക്കല  കപഭാലതീസനിനുലാം  ഷഭാകഡഭാ  കപഭാലതീസനിനുലാം  രഹസലഭാകനസഷണ
വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം  പ്രകതലകേലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.   ഇവര്  കൂടമഭായുലാം
അലഭാലതയുലാം  തഭാമസനിക്കുന്ന  സലങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  കപഭാലതീസയ്  പകടഭാളനിലാംഗയ്
നടത്തനി വരുനണയ്.  കൂടഭാലത ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട തഭാമസസലങ്ങളനില
ജനലലമതനി  കപഭാലതീസയ്,  ലറസനിഡന്റെയ്സയ്  അകസഭാസനികയഷനുകേള  എന്നനിവയുലട
സഹകേരണകത്തഭാലട നനിരതീക്ഷണലാം നടത്തനിവരുനമുണയ്.   

(സനി) ഉണയ്. ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി ആര്.എസയ്.ബനി.ലലവ.-
യുലട  മഭാതൃകേയനില  'ആവഭാസയ്  '  എന്ന കപരനില ആകരഭാഗല  ഇനഷസറനസയ്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  27/10/2016-ല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.
ആവഭാസയ്  പദതനി  പ്രഭാബലലത്തനില  വരുന്നകതഭാടുകൂടനി  ഇതര  സലാംസഭാന

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ആകരഭാഗലസുരക്ഷനിതതസലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം  അകതഭാലടഭാപലാം
വലക്തനിഗത  വനിവരകശഖരണലാം  നടത്തനി  ഒരു  ഡഭാറഭാബഭാങയ്  തയഭാറഭാക്കഭാനുലാം
തനിരനിചറനിയല  കേഭാര്ഡയ്  വനിതരണലാം  ലചേയഭാനുലാം  കേഴെനിയുലാം.  ഇനഷസറനസയ്
പരനിരക്ഷകയഭാലടഭാപലാം  ആഭലനരലാം,  ആകരഭാഗലലാം,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണലാം  തുടങ്ങനി  മറയ്
വകുപ്പുകേളക്കയ്  ആവശലമഭായ  വനിവരങ്ങള  കൂടനി  ഉളലക്കഭാള്ളനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം  കമല
വനിവരങ്ങള  മറയ്  വകുപ്പുകേളക്കയ്  പ്രഭാപലമഭാക്കുവഭാന  കേഴെനിയുലാംവനിധത്തനിലുള്ള
വനിവനികധഭാകദ്ദേശല  ഏകേതീകൃത  ഇനഷസറനസയ്  ലനിങയ്ഡയ്  തനിരനിചറനിയല  കേഭാര്ഡഭാണയ്
നലകുന്നതയ്.  ഇതയ്  ചേനിപയ്  അധനിഷനിതമഭായ  തനിരനിചറനിയല  കേഭാര്ഡഭാണയ്.  ചേനിപയ്
അധനിഷനിതമഭായ ഇസൗ തനിരനിചറനിയല കേഭാര്ഡനില സവനികശഷ തനിരനിചറനിയല നമ്പര്,
കേവ്യൂ.ആര്. കകേഭാഡയ് എന്നനിവ ഉണഭായനിരനിക്കുലാം.

ഇതരസലാംസഭാനലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട കുടനികയറലാം

99(4258) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  വലനിയ കതഭാതനിലുള്ള ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട കുടനികയറലാം
സമ്പദ്ഘടനയനിലുലാം സഭാമൂഹലരലാംഗത്തുലാം ലചേലുത്തുന്ന സസഭാധതീനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള
കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനനില  കരഖലപടുത്തനി  സൂക്ഷനിക്കണലാം  എന്ന  വലവസ  ഇകപഭാഴുലാം
സലാംസഭാനത്തയ്  കുറമറ  രതീതനിയനില  നടപനിലഭായനിടനില  എന്നതയ്  സർക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി) ഇതയ് പരനിഹരനിക്കഭാന എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  ഇതനിനയ്  ആവശലമഭായ സലാംവനിധഭാനങ്ങള കപഭാലതീസനിനയ്  ഉകണഭാലയനലാം
ഉള്ളവ പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ എനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) വനിലയനിരുത്തനിയനിടനില.  

(ബനി-ഡനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള  തനിരനിചറനിയഭാനുലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുലാം  ഇവലര  സലാംബനനിച  വനിവരലാം  കശഖരനിചയ്  അതതയ്  കപഭാലതീസയ്
കസ്റ്റഷനുകേളനില  സൂക്ഷനിക്കുവഭാന  കപഭാലതീസയ്  ആസഭാന  എകനികേവ്യൂടതീവയ്  ഡയറക്ടതീവയ്
13/09  പ്രകേഭാരലാം  SHO-മഭാര്ക്കയ്  നനിലവനില  നനിര്കദ്ദേശമുണയ്.  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള
വനിവരകശഖരണത്തനിനയ്  നനിയമപരമഭായ  പനിനബലമനിലഭാത്തതനിനഭാല  പരനിമനിതനികേളുലാം
സഭാകങതനികേ ബുദനിമുട്ടുകേളുമുണയ്.  ആയതനിനഭാല കമല നനിര്കദ്ദേശലാം കുറമറ രതീതനിയനില
നടപനിലഭാക്കഭാനഭാവന്നനില. ഇവലര കജഭാലനിക്കയ് നനികയഭാഗനിക്കുന്ന ലതഭാഴെനില  ദഭാതഭാക്കള
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ഇവരുലട  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചയ്  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനനില  നലകുന്നതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  ഡഭാറഭാകബസയ്  തയഭാറഭാക്കുനലണങനിലുലാം  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള
വനിവരകശഖരണത്തനിനയ്  നനിയമപരമഭായ  പനിനബലമനിലഭാത്തതനിനഭാലുലാം  ഇവര്
കൂലടകലട സലലാം മഭാറുന്നതനിനഭാലുലാം ഇതയ് കുറമറതഭാക്കഭാനഭാവന്നനില.  ഭരണഘടനഭാ
പരമഭായ എലഭാവനിധ അവകേഭാശങ്ങളുമുള്ള ഇനലന പസൗരന്മേഭാരഭാണയ് ഇതര സലാംസഭാന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലാം.   ഇനലന ഭരണഘടനയുലട  Article  19(1)  പ്രകേഭാരലാം  ഏലതഭാരു
ഇനലന പസൗരനുലാം ഇനലയനിലലവനിലടയുലാം കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള അവകേഭാശമുണയ്.
ഒരു സലാംസഭാനത്തയ്  ലതഭാഴെനിലലടുക്കുന്ന  ഒരു വലക്തനി  മലറഭാരു  സലാംസഭാനത്തുനനിന്നയ്
വരുന്ന ആളഭാണയ് എന്നതനിനഭാല മഭാതലാം അയഭാളുലട കമല കപഭാലതീസയ് നനിരതീക്ഷണലാം
ഏര്ലപടുത്തുന്നതയ്  ഭരണഘടനഭാപരമഭായനി  ലതറഭാണയ്.  ലതഭാഴെനില  വകുപയ്  ഇതര
സലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട വനിവരകശഖരണത്തനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

കനമലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല അകമസലാംഭവങ്ങള 

100 (4259)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കനമലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില കേഴെനിഞ്ഞ പത്തയ് മഭാസത്തനിനനിടയയ് എത
അകമസലാംഭവങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുണയ്; 

(ബനി)  അകമ  സലാംഭവങ്ങളുമഭായനി  ബനലപടയ്  കപഭാലതീസയ്  ഇതുവലര  എത
കകേസുകേള രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്; 

(സനി)  കകേരളത്തനിലല  ഏകേ  ബനി.ലജ.പനി.  എലാം.എല.എ-യുള്ള  ഈ  മണ്ഡലത്തനില
ഭരണകേക്ഷനി  സലാംഘടനകേള  മന:പ്പൂര്വ്വമഭായനി  അകമങ്ങള  നടത്തുന്നതയ്
ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്? 

ഉത്തരലാം 

(എ) പതനിനഭാറയ് (16) അകമസലാംഭവങ്ങള റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  

(ബനി) 16 ലലകലാം കകേസുകേള രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  

(സനി)  ശദയനിലലപടനിടനില.  അകമസലാംഭവങ്ങള  ശദയനിലലപടഭാല
ശക്തമഭായ നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.  കൂടഭാലത കനമലാം,  പൂജപ്പുര കപഭാലതീസയ്
കസ്റ്റഷന  അതനിര്ത്തനികേളനില  അധനികേമഭായ  കപഭാലതീസയ്  പകടഭാളനിലാംഗുലാം  നടത്തനി
വരുനണയ്.   അകമസലാംഭവങ്ങള  നടത്തുന്നതയ്  ആരഭായഭാലുലാം  അവര്ലക്കതനിലര  മറയ്
പരനിഗണനകേള കൂടഭാലത ശക്തമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ് സര്ക്കഭാര് നയലാം.
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ലകേഭാലലാം റൂറല കപഭാലതീസയ് ആസഭാനത്തയ്  കേണ്കടഭാള റൂലാം 

101(4260)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില  റൂറല  കപഭാലതീസയ്  ആസഭാനലാം  സഭാപനിതമഭായതയ്
എന്നഭാണയ്; 

(ബനി)  ലടലനികേമ്മേവ്യൂണനികക്കഷന  വനിഭഭാഗലാം,  പൂര്ണസജ്ജമഭായ കേണ്കടഭാള  റൂലാം
എന്നതീ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ലകേഭാലലാം റൂറല കപഭാലതീസയ്  ആസഭാനത്തയ് ലഭലമല എന്ന
വനിവരലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി) പ്രസ്തുത കപഭാലതീസയ് ആസഭാനത്തയ് കമല പരഭാമര്ശനിച സലാംവനിധഭാനങ്ങള
അടനിയനരമഭായനി ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

 (എ) ലകേഭാലലാം റൂറല കപഭാലതീസയ് ആസഭാനലാം 1-3-2011 - ല നനിലവനിലവന.  

 (ബനി  &  സനി)  ഇതനിനഭായുള്ള നടപടനികേള സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി
തലത്തനില സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  

തതീരകദശ കപഭാലതീസയ് കസനയുലട നവതീകേരണലാം 

 102(4261)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജയ്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത തതീരകദശത്തനിലന്റെ  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിച
തതീരകദശ കപഭാലതീസനിലന്റെ നവതീകേരണത്തനിനഭായനി എലനങനിലുലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; 

(ബനി) എങനില അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  മലലറന  ഇനലഭാ  റനിസര്വയ്  ബറഭാലനിയന,  മലലറന  കപഭാലതീസയ്
ലടയനിനനിലാംഗയ്  ലസന്റെര്,  കകേഭാസ്റ്റല  കപഭാലതീസയ്  ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴയ്,  19   എലാം-  കബഭാടയ്സയ്,
All  Terrain  Vehicles,  ലലലറയ്  ഹസൗസുകേള,  തതീരപ്രകദശലത്ത  തനപ്രധഭാന
സലങ്ങള,  ഉയര്ന്ന  ലകേടനിടങ്ങള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  നനിരതീക്ഷണത്തനിനഭായനി
സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേലഭാമറകേള  സഭാപനിക്കല,  സഭാറലലലറയ്  കഫഭാണ്  ലഭലമഭാക്കല
എന്നനിവ  തതീരകദശ  സുരക്ഷഭാ  പദതനിയുലട  മൂന്നഭാലാം  ഘടത്തനില
ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ലപ്രഭാകപഭാസല  കകേന്ദ്ര   ആഭലനര  മനഭാലയത്തനിനയ്
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  
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തതീരകദശ  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ലകേഭാചനിയനില

ലഹഡ്കകേസഭാര്കടഴയ്   നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി   ജനി.ഒ.  (ആര്.റനി)  നമ്പര്  785/17/ആഭലനരലാം

തതീയതനി  31-3-2017  പ്രകേഭാരലാം  3,30,00,000/-  രൂപ  മതനിപ്പു  തുകേ  കേണക്കഭാക്കനി

ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

കപഭാലതീസയ് കസനയനിലല ഉയര്ന്ന സതീ പ്രഭാതനിനനിധലലാം

103 (4262) ശതീ  .   എ  .   പനി  .    അനനില കുമഭാര് :

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :

ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കപഭാലതീസയ്  കസനയനിലല  സതീ  പ്രഭാതനിനനിധലലാം  50  ശതമഭാനമഭായനി

ഉയര്ത്തുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില ഇതുവലര നകേലക്കഭാണ നടപടനികേള

എലനലഭാമഭാണയ്; 

(ബനി)  സതീ സുരക്ഷയയ് മുനതൂക്കലാംനലകുന്ന സലാംസഭാനമഭായനിട്ടുലാം സലാംസഭാനത്തയ്

നനിലനനിലക്കുന്ന സഭാഹചേരലങ്ങള സതീകേളക്കയ് അനുകൂലമഭാലണന്നയ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ; 

(സനി) കപഭാലതീസനിലല ഉയര്ന്ന സതീ പ്രഭാതനിനനിധലലാം സതീസുരക്ഷയയ് ആക്കലാംകൂട്ടുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  15  ശതമഭാനമഭായനി  ഘടലാംഘടമഭായനി  ഉയര്ത്തുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കസനയനില  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസുകേഭാരുലട  അലാംഗബലലാം

ഉയര്ത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 380 വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ് കകേഭാണ്സ്റ്റബനിളമഭാലരയുലാം 20

വനനിതഭാ  കപഭാലതീസയ്  ഹവതീലദഭാര്മഭാലരയുലാം  ഉളലപടുത്തനി  ഒരു  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസയ്

ബറഭാലനിയന തൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  

(ബനി)  ഉണയ്.   സതീ സുരക്ഷയയ് പ്രഭാധഭാനലലാം നലകേനിലക്കഭാണയ് പനിങയ്  കപഭാലതീസയ്

പകടഭാള,  നനിര്ഭയ  പദതനി,  വനനിതകേളക്കുള്ള  സസയലാം  പ്രതനികരഭാധ  പരനിശതീലന

പരനിപഭാടനികേള, കബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനികേള തുടങ്ങനിയ പദതനികേള സലാംസഭാന

കപഭാലതീസയ് ആസൂതണലാംലചേയ്തയ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി) കപഭാലതീസനിലല സതീ പ്രഭാതനിനനിധലലാം ഉയര്ത്തുന്നതയ് സതീ സുരക്ഷയയ് കൂടുതല

പ്രഭാധഭാനലലാം നലകുന്നതനിനയ് കവണനിയഭാണയ് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതയ്. 



154       കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ് 17,  2017

 കപഭാലതീസയ് കസനയനിലല തഭാലഴെതടനിലല ഉകദലഭാഗസരുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള

104(4263) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന : 
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന : 
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : 
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശയ്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ്  കസനയനിലല തഭാലഴെതടനിലല ഉകദലഭാഗസരുലട

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില സര്ക്കഭാരനിനയ് പൂര്ണ സലാംതൃപ്തനിയുകണഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കപഭാലതീസുലാം  ജനങ്ങളുലാം  തമ്മേനിലുളള  അകേലലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനയ്
കപഭാലതീസനിലന്റെ ഭഭാഗത്തയ്  നനിനണഭാകുന്ന നനിരനര വതീഴ്ചകേള തടസ്സെമഭാകുനലവന്നതയ്
വസ്തുതയഭാകണഭാ; 

(സനി)  ലറയനിഞയ്  അടനിസഭാനത്തനില  കപഭാലതീസുകദലഭാഗസരുലട  കയഭാഗലാം
മുഖലമനനി വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കയഭാഗങ്ങളനില  മുഖലമനനിയുലട  കപഭാലതീസയ്  ഉപകദശകേന
പലങടുക്കുകേയുലാം  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കനരനിടയ്  നലകുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്നതയ് ശരനിയഭാകണഭാ; 

(ഇ)  സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനി സഭാനത്തയ് കലഭാകേയ് നഭാഥയ് ലബഹ്റലയ
നനിയമനിച ഉത്തരവയ് സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനി റദ്ദേഭാക്കനിയകശഷവലാം  29-4-2017-  ല കചേര്ന്ന
കമഖലഭാ  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസന്മേഭാരുലട  കയഭാഗത്തനില  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്
കമധഭാവനിയഭായ ലബഹ്റ പലങടുത്തതയ് എനടനിസഭാനത്തനിലഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

 ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് കസനയനിലല ഉകദലഭാഗസരുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തൃപ്തനികേരമഭാലണന്നയ് വനിലയനിരുത്തുന.  

(ബനി) കപഭാലതീസനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിന്നയ് നനിരനര വതീഴ്ചകേള ഉണഭായനിടനില.  

(സനി) വനിളനിചയ്കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.   

(ഡനി) ഇത്തരലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിയതഭായനി ശദയനിലലപടനിടനില.   

(ഇ)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി  എന്ന  നനിലയനിലഭാണയ്  കലഭാകേയ്  നഭാഥയ്
ലബഹ്റ  29-4-2017-ല  കചേര്ന്ന  കമഖലഭാ  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസന്മേഭാരുലട
കയഭാഗത്തനില പലങടുത്തതയ്.  ശതീ. ടനി.  പനി. ലസനകുമഭാറനിലന സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ്
കമധഭാവനിയഭായനി  പുനര്നനിയമനിചതയ്  6-5-2017-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്.  
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 ജനിഷ്ണു പ്രകണഭായയ് ലകേഭാലകക്കസയ് അകനസഷണത്തനിലവന്ന വതീഴ്ച

105 (4264) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ജനിഷ്ണു പ്രകണഭായയ് ലകേഭാലകക്കസനില ആദലഘട അകനസഷണത്തനിലവന്ന
വതീഴ്ചകേള എലനലഭാമഭാലണന്നയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ജനിഷ്ണുവനിലന്റെ  മൃതകദഹലാം  കപഭാസ്റ്റയ്കമഭാര്ടലാം  നടത്തനിയതനിലല  വതീഴ്ച,
പ്രതനികേളക്കയ്  കകേഭാടതനികേളനിലനനിനലാം  മുനകൂര്  ജഭാമലലാം  ലഭനിക്കുവഭാനനിടയഭാക്കനിയ
സഭാഹചേരലലാം എന്നനിവ സലാംബനനിചയ് അകനസഷനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) കേലണത്തനിയനിടനില.   

(ബനി)  ജനിഷ്ണു  പ്രകണഭായനിയുലട  മൃതകദഹലാം  കപഭാസ്റ്റയ്കമഭാര്ടലാം  നടത്തനിയതനില
അപഭാകേതകേള സലാംഭവനിചനിട്ടുലണന്നയ് ജനിഷ്ണു പ്രകണഭായനിയുലട കുടുബഭാലാംഗങ്ങള പരഭാതനി
ഉന്നയനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ഇസൗ കേഭാരലത്തനില അപഭാകേതകേള ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ
എന്നയ് അകനസഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി Director, Medical Education-കനഭാടയ് ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.
ഇസൗ  കകേസനിലന്റെ  അകനസഷണത്തനില  ലഭലമഭായ  ലതളനിവകേളുലട  വനിവരങ്ങള
ജഭാമലഭാകപക്ഷ സമര്പനിച സമയലാം ബഹുമഭാനലപട കകേഭാടതനി മുമ്പഭാലകേ ഹഭാജരഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
ആയതയ് പരനികശഭാധനിചകശഷമഭാണയ് ബഹുമഭാനലപട കകേഭാടതനി  പ്രതനികേളക്കയ്  ജഭാമലലാം
അനുവദനിചതയ്. 

 കപഭാലതീസയ് കസനയനില വരുത്തനിയ നയപരവലാം ഭരണപരവമഭായ മഭാറങ്ങള

106 (4265) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം കപഭാലതീസയ് കസനയനില
വരുത്തനിയ നയപരവലാം ഭരണപരവമഭായ മഭാറങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ജനനമതനി  പദതനിയനില  എലനങനിലുലാം  മഭാറലാംവരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ; 

(സനി)  നനിയമപരമഭായനി  മഭാതലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  കപഭാലതീസയ്  കസനയയ്
സര്വ്വവനിധ ലപ്രഭാഫഷണല സസഭാതനലവലാം അനുവദനിച്ചു നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
അതയ് നടപനിലഭാക്കഭാന കസനലയ അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  ഇത്തരത്തനില  ലപ്രഭാഫഷണല  സസഭാതനലലാം  നലകേനിയകപഭാള  കസന
അതയ് ദുരുപകയഭാഗലാം ലചേയ്യുന്നതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 
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(ഇ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  കപഭാലതീസയ്  കസനയുലട
സമതീപനത്തനിലുള്ള  എലനങനിലുലാം  മഭാറലാം  ഉണഭായതഭായനി  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ  ;
എങനിൽ അതനിനുള്ള കേഭാരണലാം എനഭാണയ് ; 

(എഫയ്)  ഇലലങനില  കപഭാലതീസയ്  കസനയുലട  സമതീപനത്തനില  മഭാറലാം
വരുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സതീകേളുകടയുലാം  കുടനികേളുകടയുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനയ്  പ്രകതലകേ  ശദ
ലചേലുത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ,  ലലസബര് കുറകൃതലങ്ങലള
കേലണത്തനി ലചേറുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേ,  വകയഭാജനങ്ങളുലട  സലാംരക്ഷണലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളനിലുലാം  ജനലലമതനി
കപഭാലതീസയ്  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുകേ,  തതീരകദശ  സുരക്ഷ  ശക്തനിലപടുത്തുകേ  എന്നതീ
പ്രധഭാനലപട  പദതനികേളനിലൂലട  ജനങ്ങളുലട  ജതീവനുലാം  സസത്തനിനുലാം  സലാംരക്ഷണലാം
നലകുകേ എന്ന തതസത്തനില ഉസൗന്നനിയുള്ള നയസമതീപനമഭാണയ് പനിനതുടരുന്നതയ്.  

(ബനി)  ഉണയ്.  ജനലലമതനി  കപഭാലതീസനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  സര്ക്കഭാര്
കകേരളത്തനിലല മുഴുവന കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളനികലയ്ക്കുലാം വലഭാപനിപനിചനിട്ടുണയ്.   നനിയമ
പരനിപഭാലനത്തനിനുലാം  കമസമഭാധഭാനപഭാലനത്തനിനുലാം  പൂര്ണമഭായനി  ജനങ്ങലള
പലങടുപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  കപഭാലതീസനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനമഭാണനിതയ്.  നനിലവനില  കകേരളത്തനിലല
കപഭാലതീസനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  ജനലലമതനി  സലാംവനിധഭാനത്തനികലയയ്
മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ജനലലമതനി കപഭാലതീസനിലാംഗയ് എന്നയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ് ജനങ്ങലള
പൂര്ണമഭായുലാം  ഉളലക്കഭാണ്ടുലാം   പലങടുപനിച്ചുലാം  നടത്തുന്ന  കപഭാലതീസനിലാംഗയ്  സമ്പ്രദഭായമഭാണയ്.
തന്മൂലലാം  ജനങ്ങളക്കയ്  കപഭാലതീസനികനഭാടുള്ള  മകനഭാഭഭാവത്തനിനയ്  ഗുണപരമഭായ  മഭാറലാം
വന്നനിട്ടുണയ്. ജനലലമതനി കപഭാലതീസനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായുള്ള ഭവന സനര്ശനവലാം ജനലലമതനി
സുരക്ഷഭാസമനിതനിയുലാം  ജനങ്ങളുലട  പ്രശ്നങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം  ആവലഭാതനികേളനികലയ്ക്കുലാം കനരനിടയ്
ഇറങ്ങനിലചലഭാന  സഹഭായനിക്കുന.  വനിവനിധ  ബതീറകേളനികലയയ്  ബതീറയ്  ഒഭാഫതീസര്മഭാരുലാം
അസനിസ്റ്റന്റെയ്  ബതീറയ്  ഓഫതീസര്മഭാരുലാം  നടത്തുന്ന  സനര്ശനത്തനിലന്റെ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലാം
വനിശദ  വനിവരങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാകുനണയ്.   കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേള   കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്
സഭാലാംസഭാരനികേ,  സഭാമൂഹനികേ,  വനിദലഭാഭലഭാസ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  ലമഡനിക്കല  കേലഭാമ്പുകേളുലാം,
രക്ത ഗ്രൂപയ്  നനിര്ണയ കേലഭാമ്പുകേളുലാം നടത്തുകേ വഴെനി ആകരഭാഗല രലാംഗത്തുലാം കപഭാലതീസയ്
കസ്റ്റഷന  ഇടലപടുന.   കൂടഭാലത  മദലമയക്കു  മരുന്നനിലനതനിലരയുള്ള  കബഭാധവലക്കരണ
ലസമനിനഭാറുകേള,  ജനലലമതനി  സുരക്ഷഭാ പദതനി  സലാംസഭാന തലത്തനില കനതൃതസലാം
നലകേനി  നടപനിലഭാക്കനിയ ലഹരനി  വനിരുദ കേഭാവലകടലാം  കപഭാലലയുള്ള പദതനികേള,
ടഭാഫനികേയ് കബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനികേള തുടങ്ങനിയവയനിലൂലട ജനങ്ങലള കൂടുതല
പലങടുപനിച്ചുലാം അവരുലട വനിശസഭാസമഭാര്ജ്ജനിച്ചുലാം ജനലലമതനി കപഭാലതീസയ് സലാംവനിധഭാനലാം
കൂടുതല ലമചലപട രതീതനിയനികലയയ് മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന.   
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(സനി) ഉണയ്. നനിലവനിലുള്ള നനിയമവലവസകേളക്കയ് അനുസൃതമഭായനി സസതനവലാം
നതീതനിപൂര്വ്വകേവമഭായ ഒരു കപഭാലതീസയ് സലാംവനിധഭാനമഭാണയ് സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനിലുള്ളതയ്. 

(ഡനി)  അത്തരലാം ആകക്ഷപലാം ശദയനിലലപടനിടനില.  

(ഇ)  കപഭാലതീസയ്  കസന പൂര്ണമഭായനി  ജനസസൗഹൃദ കസനയഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന. 

(എഫയ്) ബഭാധകേമല.  

കപഭാലതീസയ്  വകുപനിലല കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല അസനിസ്റ്റന്റെയ് 
തസനികേയനിലല ഒഴെനിവകേള

107(4266)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) കപഭാലതീസയ് വകുപനിലല കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല അസനിസ്റ്റന്റെയ് തസനികേയനിലല
ഒഴെനിവകേള പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില നടപനിസ്റ്റയ്  -
കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  കേണ്ലവര്ഷന  അനുപഭാതലാം  50:50  ആക്കനി
എങ്ങലനയഭാണയ് പഭാലനിച്ചുകപഭാരുന്നതയ് എന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  2011  മുതല  നടത്തനിയ  35  നനിയമനങ്ങളനില  ഈ  തതസലാം
പഭാലനിചനിരുകന്നഭാ; എങനില കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  17-11-2012  ലല  G.O  (Ms.)No.288/2012/Home  എന്ന  ഉത്തരവയ്
പ്രകേഭാരലാം ലസഷലല ബഭാഞയ് സനി.  ഐ.  ഡനി-കലയയ് മഭാതമഭായനി പരനിമനിതലപടുത്തനിയ
നനിയമനങ്ങള കപഭാലതീസയ്  വകുപനില  പൂര്ണമഭായുലാം  നടപനിലഭാക്കനിയതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
എനഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി) 23-12-2014 ലല GO (Ms.) No. 266/2014/Home പ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത
തസനികേയനിലല  നനിയമനലാം  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  വനിട  സഭാഹചേരലത്തനില  നടപടനികമങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  മുനപയ്  മറയ്  രതീതനിയനില  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതയ്  
ചേടപ്രകേഭാരമഭാകണഭാലയന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഇ)  നനിലവനില  എത  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്;  2017-2018
കേഭാലയളവനില എത പ്രതതീക്ഷനിത  ഒഴെനിവകേള ഉണയ്;  ജനിലയുലാം  യൂണനിറലാം  തനിരനിച്ചുള്ള
കേണക്കുകേള  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  50:50  എന്ന  അനുപഭാതലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  പഭാലനിചയ്
നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കപഭാലതീസയ്    വകുപനില കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  നനിയമനലാം
1:1 എന്ന അനുപഭാതത്തനിലഭാണയ്.  50%  ഒഴെനിവകേള പനി.എസയ്.സനി.  മുകഖനയുലാം  50%
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ഒഴെനിവകേള തസനികേമഭാറലാം മുകഖനയുമഭാണയ് നനികേത്തുന്നതയ്.  നനിലവനില ആലകേയുള്ള 109
തസനികേയനില  63  കപര്  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയമന  പ്രകേഭാരവലാം  (പനി.എസയ്.സനി/
എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ്  /വകുപ്പുമഭാറലാം/ആശനിത നനിയമനലാം) 37  കപര് തസനികേമഭാറലാം വഴെനിയുലാം
നനിയമനിക്കലപടവരഭാണയ്. നനിലവനില 9 തസനികേകേള ഒഴെനിവണയ്.  1:1 എന്ന അനുപഭാതലാം
അനുസരനിചയ് കനരനിടയ്  നനിയമനലാം ലഭനികക്കണ 55 കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല അസനിസ്റ്റന്റെയ്
തസനികേയനികലയ്ക്കുള്ള  നനിയമനങ്ങളക്കയ്  പകേരലാം  63  കപരഭാണയ്  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയമന
പ്രകേഭാരലാം നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ആയതനിനഭാല നനിലവനിലുള്ള നനിയമനങ്ങള തസനികേമഭാറലാം
വഴെനി നനികേത്തുവഭാന മഭാറനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  

(ബനി) 2011 മുതല നടന്ന നനിയമനങ്ങളനില 18 കപര്ക്കയ് തസനികേമഭാറലാം വഴെനിയുലാം
17 കപര്ക്കയ് പനി.എസയ്.സനി. വഴെനിയുലാം നനിയമനലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  

(സനി)  ലസഷലല  ബഭാഞനികലയ്ക്കുലാം  കപഭാലതീസയ്  വകുപനികലയ്ക്കുലാം  സനി.എ.-മഭാലര
നനിയമനിക്കുന്നതയ്  കപഭാലതീസയ്  എസ്റ്റഭാബ്ലനിഷയ് ലമന്റെഭാണയ്.  പ്രസ്തുത  സനി.എ.-മഭാര്ക്കയ്
ലപഭാതുവഭായ  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസ്റ്റുലാം  ലപ്രഭാകമഭാഷനുകേളുമഭാണയ്  നനിലവനിലുള്ളതയ്.
ആയതനിനഭാല  പ്രസ്തുത ഉത്തരവയ് കപഭാലതീസയ് വകുപനിനയ് പൂര്ണമഭായുലാം ബഭാധകേമഭാണയ്.  

(ഡനി)  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയമനത്തനിനഭായനി  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള  കേസഭാട  കമലപറയുന്ന
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിനയ്  മുമ്പുതലന്ന  അധനികേരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  ആയതനിനഭാല
തസനികേമഭാറലാം വഴെനി നനികേകത്തണ ചേടപ്രകേഭാരമുള്ള ഒഴെനിവകേള മഭാതകമ ടനി ഉത്തരവനിനയ്
കശഷലാം  നനികേത്തനിയനിട്ടുള്ളൂ.  കപഭാലതീസയ്  വകുപനില  സനി.എ.-മഭാരുലട  കസവനലാം
അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭായ  ഒന്നഭാണയ്.  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസന്മേഭാരുലട  അമനിത
കജഭാലനിഭഭാരലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സനി.എ.-മഭാലര  അടനിയനരമഭായനി
നനിയമനികക്കണതഭായനി  വന്ന  സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണയ്  ഇപ്രകേഭാരലാം  നനിയമനികക്കണനി
വന്നതയ്.  

(ഇ) 9 ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുണയ്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.  

(1) എസയ്.എ.പനി.

(2) എസയ്.സനി.ആര്.ബനി. ആസഭാനലാം

(3) എസയ്.ബനി.സനി.ലഎ.ഡനി. ആസഭാനലാം

തനിരുവനനപുരലാം (ഒന്നയ് വതീതലാം) (4) തനിരുവനനപുരലാം റൂറല എസയ്.പനി. ഓഫതീസയ്

(5) സനി.ബനി.സനി.ലഎ.ഡനി.ഒ.സനി.ഡബ്ലദ്യു.

 (6) സനി.ബനി.സനി.ലഎ.ഡനി. ആസഭാനലാം

(7) ഒ.സനി.ഡബ്ലദ്യു.സനി.എസയ്.ഒ.
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തനിരുവനനപുരലാം  റൂറലനികലയുലാം  ഡനി.പനി.ഒ
പത്തനലാംതനിടയനികലയുലാം  2  ഒഴെനിവകേള പനി.എസയ്.സനി-

തനിരുവനനപുരലാം റൂറല ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതുലാം എന്നഭാല നഭാളനിതുവലര
& ഡനി.പനി.ഒ. പത്തനലാംതനിട നടപടനി  ഉണഭായനിടനിലഭാത്തതുമഭാണയ്.  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവയ്
(ഒന്നയ് വതീതലാം) സലാംവരണലാം  ലചേയ്തനിരുന്ന   ഓര്കത്തഭാപതീഡനികേയ്

അലാംഗപരനിമനിതര്  ലനിസ്റ്റനില  ഇലഭാത്തതനിനഭാല
നനിയമനലാം നടത്തഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.  

ഇതനിനുപുറകമ 2017-2018 വര്ഷത്തനില 4 പ്രതതീക്ഷനിത ഒഴെനിവകേള ഉണയ്.  

(1) ഡനി.പനി.ഒ. എറണഭാകുളലാം റൂറല-എറണഭാകുളലാം ജനില.

(2) എസയ്.ഡനി.പനി.ഒ ആറനിങ്ങല- തനിരുവനനപുരലാം റൂറല

(3) എസയ്.ഡനി.പനി.ഒ കചേര്ത്തല-ആലപ്പുഴെ

(4) എസയ്.ബനി.സനി.ലഎ.ഡനി (എചയ്.കേദ്യു.)-തനിരുവനനപുരലാം

50:50 എന്ന  അനുപഭാതത്തനില  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  

കപഭാകകഭാ നനിയമപ്രകേഭാരലാം ആദനിവഭാസനി  യുവഭാക്കളലക്കതനിലര രജനിസ്റ്റര്ലചേയ്ത കകേസുകേള

  108 (T*4267) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    സണനി കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  കപഭാകകഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം ആദനിവഭാസനി യുവഭാക്കളലക്കതനിലര  നനിലവനില

എത  കകേസുകേള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്തനിട്ടുലണനലാം  എത  കപലര  ശനിക്ഷനിച്ചുലവനലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  എടുത്ത  കകേസുകേള  പുനരകനസഷനിക്കുവഭാന
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കനിടയനില  പ്രസ്തുത  നനിയമലത്തക്കുറനിചയ്  കബഭാധവലക്കരണലാം
നടത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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   ഉത്തരലാം

(എ)  കപഭാകകഭാ നനിയമലാം നനിലവനിലവന്നയ് നഭാളനിതുവലര  (9-5-2017)  വലര  166
കകേസുകേള രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്യുകേയുലാം 14 കപലര ശനിക്ഷനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.   

(ബനി) നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിയനിടനില.   

(സനി)  കഗഭാതഭാചേഭാര  പ്രകേഭാരലാം  പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത  ലപണ്കുടനിലയ
വനിവഭാഹലാംലചേയ്തയ്  കുടുലാംബജതീവനിതലാം  നയനിക്കുന്ന  ആ ദനിവഭാസനി  യുവഭാക്കളക്കയ്  സതീ
സുരക്ഷയുമഭായനി  ബനലപട്ടുള്ള  നനിയമലലാംഘനത്തനിലന്റെ  കപരനില  ശനിക്ഷനിക്കലപടയ്
ജയനിലനിലടയ്ക്കുന്ന സനിതനിവനികശഷലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ആദനിവഭാസനി ഊരുകേളനില
കപഭാകകഭാ  നനിയമലത്തക്കുറനിച്ചുലാം  ലലശശവ  വനിവഭാഹത്തനിലന്റെ  ആകരഭാഗല
പ്രശ്നങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം അവകബഭാധലാം നലകുന്നതനിനയ് കപഭാലതീസയ് ഉകദലഭാഗസര് കകേഭാളനനികേളനില
സനര്ശനലാം നടത്തനി കബഭാധവലക്കരണ കഭാസുകേള നലകേനിവരുനണയ്.  

കപഭാലതീസയ്  കേലാംപയനിന്റെയ് അകതഭാറനിറനി   പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

109(4268) ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കപഭാലതീസയ്  കേലാംപയനിന്റെയ്  അകതഭാറനിറനി  കപഭാലതീസനിനയ്
അനുകൂലമഭായനി  നനിലപഭാടുകേള  സസതീകേരനിചഭാണയ്  കകേസുകേള  തതീര്പഭാക്കുന്നലതന്ന
ആകക്ഷപലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) കപഭാലതീസയ് കേലാംപയനിന്റെയ് അകതഭാറനിറനിയുലട കേഭാരലക്ഷമതയുലാം നനിഷ്പക്ഷതയുലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി) മനുഷലഭാവകേഭാശ പ്രവര്ത്തകേലരകയഭാ ലപഭാതുപ്രവര്ത്തകേലരകയഭാ കൂടനി ഉളലപടുത്തനി
കപഭാലതീസയ് കേലാംപയനിന്റെയ് അകതഭാറനിറനിലയ പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലലപടനിടനില.  

(ബനി)  സനിവനില  കകേഭാടതനിക്കുള്ള  എലഭാ  അധനികേഭാരങ്ങളുമുള്ള  സലാംസഭാന
കപഭാലതീസയ്  അകതഭാറനിറനി  നനിഷ്പക്ഷമഭായഭാണയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.   അകതഭാറനിറനിയുലട
പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ് കകേന്ദ്ര അകനസഷണ ഏജനസനികേളനില
പ്രവര്ത്തനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  എന്നഭാല  കകേരള  കപഭാലതീസനില  പ്രവര്ത്തനിചനിടനിലഭാത്തതുമഭായ
കപഭാലതീസയ് സൂപ്രണനിലന്റെ റഭാങനിലുള്ള ഒരു ഉകദലഭാഗസലന ചേതീഫയ് ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന
ഓഫതീസറഭായനി നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ് 25-4-2017-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ.) നമ്പര് 1036/17/
ആഭലനരലാം പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.   

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.   
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ഗുണഭാ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം സഭാമൂഹല വനിരുദര്ക്കുലമതനിലരയുള്ള നടപടനി 

110 (4269)  ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുല : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) ഗുണഭാ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം സഭാമൂഹലവനിരുദര്ക്കുലമതനിലരയുള്ള നടപടനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി കേഴെനിഞ്ഞ ഒരു മഭാസത്തനിനുള്ളനില സലാംസഭാനത്തഭാലകേ എത കപലര അറസ്റ്റയ്
ലചേയ്തു; 

(ബനി) ഇവരുലട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ഗുണഭാ-റസൗഡനി ലനിസ്റ്റനിൽലപടയ്  ഒളനിവനില കേഴെനിഞ്ഞനിരുന്നതുലാം കമസമഭാധഭാനത്തനിനയ്
ഭതീഷണനിയഭായവരുമഭായ എതകപലര അറസ്റ്റുലചേയ്യുകേയുണഭായനി; 

(ഡനി)  അറസ്റ്റയ്  ലചേയലപടവര്ലക്കതനിലര  ഏലതലഭാലാം  വകുപ്പുകേള  പ്രകേഭാരമഭാണയ്
കകേലസടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഗുണഭാ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം സഭാമൂഹലവനിരുദര്ക്കുലമതനിലരയുള്ള നടപടനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി  കേഴെനിഞ്ഞ  ഒരു മഭാസത്തനിനുള്ളനില  (2017  ഏപ്രനില മഭാസലാം)  സലാംസഭാനത്തഭാലകേ
456 കപലര അറസ്റ്റയ് ലചേയ്തു.   

(ബനി) ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം അനുബനമഭായനി *കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.

(സനി) 8 കപലര അറസ്റ്റയ് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.   

(ഡനി)  അറസ്റ്റയ്  ലചേയലപടവര്ലക്കതനിലര  ചുമത്തനിയനിട്ടുള്ള  വകുപ്പുകേള  ചുവലട
കചേര്ക്കുന.  

ചുമത്തലപട വകുപയ് അറസ്റ്റയ് ലചേയ്തവരുലട എണലാം

KAAPA Act Sec.3 8

151 CrPC 439

160 IPC 1

HURT Cases 6

Theft Cases 2

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്

102/2020.
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ആയനിറനി തതീരകദശ കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷന   

111 (4270)   ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം  മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  സർക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  അനുവദനിച  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല
ആയനിറനി  തതീരകദശ  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷന  ഇതുവലര  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കഭാത്തതയ്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഓഫതീസയ്  ഉൾലപലട  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം
തുടങ്ങഭാന നവകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില അനുവദനിചനിട്ടുള്ള കകേഭാസ്റ്റല കപഭാലതീസയ്
കസ്റ്റഷനുകേളഭായ  തൃക്കരനിപ്പൂര്  (ആയനിറനി),  കുമ്പള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  ഒഭാഫതീസയ്
ലകേടനിടലാം,  വഭാഹനങ്ങള,  മറയ്  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള,  കസനഭാലാംഗങ്ങളുലട
നനിയമനലാം എന്നനിവ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കസ്റ്റഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  

സലാംസഭാന കപഭാലതീസനിലല കേഭായനികേതഭാരങ്ങള 

112(4271) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാന
കപഭാലതീസനില  എത  കേഭായനികേതഭാരങ്ങലള  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്;  ഏലതലഭാലാം  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭാണയ്
പ്രസ്തുത നനിയമനങ്ങൾ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് കപഭാലതീസയ് കസനയനില എത കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങളക്കയ് നനിയമനലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം
(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാന

കപഭാലതീസനില  76  കേഭായനികേതഭാരങ്ങലള  നനിയമനിക്കുവഭാന  ഉത്തരവയ്  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
കദശതീയ  ലഗയനിലാംസനില  ഒളനിമ്പനികയ്  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  പ്രകേടനലാം  കേഭാഴ്ചവച
ശതീ.  സജന  പ്രകേഭാശയ്,  ശതീമതനി  എലനിസബത്തയ്  സൂസന  കകേഭാശനി  എന്നനിവര്ക്കയ്
ആലാംഡയ്  കപഭാലതീസയ്  ഇനലസക്ടര് തസനികേയനില കനരനിടയ്  നനിയമനലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
ഇതുകൂടഭാലത  വനിവനിധ  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളനില   മനികേവയ്  ലതളനിയനിച  74  കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങലള  ഹവതീലദഭാര്  തസനികേയനികലക്കയ്   ലതരലഞ്ഞടുക്കുകേയുണഭായനി.  ഓകരഭാ
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കേഭായനികേ ഇനത്തനിലുലാം നനിയമനിക്കലപട കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളുലട എണലാം തഭാലഴെപറയുന.
   

Sl.
No. 

Discipline വനനിത പുരുഷന ആലകേ

1 അതയ് ലറനികയ് 12 8 20

2 ഫുട്കബഭാള 0 6 6

3 കവഭാളതീകബഭാള 0 0 0

4 ബഭാസ്കറയ്കബഭാള 4 4 8

5 നതീനല 0 6 6

6 വഭാടര്കപഭാകളഭാ 0 12 12

7 ഹഭാനഡ്കബഭാള 0 12 12

8 കേഭാകനഭായനിങയ് 0 0 0

9 കേയഭാക്കനിങയ് 0 0 0

10 ജൂകഡഭാ 0 10 10

ആലകേ 16 58 74

കമല  പ്രതനിപഭാദനിച  ഇനങ്ങളനില  വഭാടര്കപഭാകളഭാ  ഇനത്തനില  നടന്ന
ലതരലഞ്ഞടുപയ്  സലാംബനനിചയ്  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രെറതീവയ്  ടനിബവ്യൂണല  മുമ്പഭാലകേ
പരഭാതനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല  വഭാടര്കപഭാകളഭാ  ഇനത്തനിലല  12  തസനികേകേളനിലല
നനിയമനലാം തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി നനിര്ത്തനിവയഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.  

മലപ്പുറലാം വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷന ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി  

113(4272)  ശതീ  .    പനി  .    ഉനബദുള്ള :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  10-4-15-ലല  894/2015/ആഭലനരലാം  നമ്പര്  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം
അനുവദനിച  മലപ്പുറലാം  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഈ
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കസ്റ്റഷനനികലക്കയ്  ആവശലമഭായ  ജതീവനക്കഭാരുലട  പുനര്വനിനലഭാസലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ; 

(സനി)  സതീകേളലക്കതനിലരയുള്ള  കുറകൃതലങ്ങള വര്ദനിച്ചുവരുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില
പ്രസ്തുത കസ്റ്റഷന എന്നകത്തക്കയ് ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) ഏറനഭാടയ് തഭാലൂക്കയ്  മലപ്പുറലാം വനികലജയ് വഭാര്ഡയ് നമ്പര് 14-ല 268 -ാം നമ്പര്
എന്ന ലകേടനിടത്തനില മലപ്പുറലാം  വനനിതഭാ കപഭാലനിസയ്  കസ്റ്റഷന പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനയ്
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ്  നലാം.  ജനി.ഒ.  (ആര്.റനി.)  നമ്പര്  894/15/ആഭല.,  തതീയതനി  10-4-
2015  പ്രകേഭാരലാം  (കകേരള സര്ക്കഭാര് വനിജഭാപനലാം എസയ്.ആര്.ഒ.  നമ്പര് 235/2015  പ്രകേഭാരലാം)
അനുമതനി  നലനിയനിട്ടുണയ്.  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
അലാംഗസലാംഖല പുനര്വനിനലഭാസലാം വഴെനി കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ഒരു വനനിതഭാ  സബയ്  ഇനലസക്ടര് ഉളലപലട  25  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസയ്
ഉകദലഭാഗസലര പ്രസ്തുത കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനനികലയയ് പുനര്വനിനലഭാസലാം വഴെനി നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  മലപ്പുറലാം  വനനിതഭാ  കപഭാലനിസയ്  കസ്റ്റഷന  തഭാമസലാംവനിനഭാ  ഉദ്ഘഭാടനലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ലപമ്പനിലലള ഒരുലലമ പ്രവര്ത്തകേരുലട സമരപനല ലപഭാളനിച്ചുനതീക്കുവഭാന ശമലാം

 114(4273) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   നഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    എലകദഭാസയ്  കുന്നപനിള്ളനി   :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  ലപമ്പനിനള  ഒരുനമ  പ്രവര്ത്തകേര്  നനിരഭാഹഭാര  സമരലാം  ഇരനിക്കുന്ന

മൂന്നഭാറനിലല സമരപനല ലപഭാളനിച്ചുനതീക്കുവഭാന 27-4-2017-ല ശമമുണഭാകയഭാ; 

(ബനി)  ഏതയ്  രഭാഷ്ട്രതീയ പഭാര്ടനിയനിലലപട പ്രവര്ത്തകേരഭാണയ് പനല ലപഭാളനിക്കുന്നതനിനയ്
ശമനിചലതനലാം  അവര്ലക്കതനിലര  ഏലതലഭാലാം  വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരമഭാണയ്  കകേലസടുത്തലതനലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ; 

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ് സമഭാധഭാനപരമഭായനി സലാംഘടനിക്കുവഭാനുലാം സമരലാം നടത്തുവഭാനുമുള്ള
അവകേഭാശലാം നനികഷധനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില ഏതയ് നനിയമപ്രകേഭാരലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ലപമ്പനിലലള  ഒരുലലമ  സമരകത്തഭാലടഭാപലാം  സതലഭാഗ്രഹ  സമരലാം
നടത്തനിവന്നനിരുന്ന  എ.എ.പനി.  പ്രവര്ത്തകേലര  കദകഹഭാപദവലാം  ഏലപനിച്ചുലവനലാം
സമരപനല ലപഭാളനിക്കഭാന ശമനിച്ചുലവനലാം കേഭാണനിചയ് എ.എ.പനി.  പ്രവര്ത്തകേയഭായ
റഭാണനി  ആകന്റെഭായുലട  ലമഭാഴെനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില  മൂന്നഭാര്  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷന
ലലകലാം  513/17  u/s   143,  147,  294 (b),  506 (1),  324,  427 r/w149  IPC
പ്രകേഭാരലാം കേണഭാലറനിയഭാവന്ന ഇരുപകതഭാളലാം ആളുകേളലക്കതനിലര കകേലസ്സെടുത്തനിട്ടുണയ്. 

(സനി) ഇല. 
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കേഭായലാംകുളലാം കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനനില സസൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

115(4274)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനനില ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് ഡ്രസനിലാംഗയ് റൂലാം,  റസ്റ്റയ് റൂലാം
എന്നനിവയഭായനി മതനിയഭായ സസൗകേരലലാം ഇല എനള്ള വസ്തുത ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  സസൗകേരലങ്ങൾ  ഒരുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷലന്റെ  സുഗമമഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്
ആവശലമഭായ കേമ്പവ്യൂടര്, പ്രനിന്റെര്, കഫഭാകടഭാസ്റ്റഭാറയ് ലമഷതീന എന്നനിവ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ജനനമതനി  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷന  കൂടനിയഭായ  ഈ  കസ്റ്റഷനനില  20
ബതീറകേളനില കസവനലാം അനുഷനിക്കുന്നതനിനയ് ആവശലമഭായ ജതീവനക്കഭാര് ഇല എനള്ള
വസ്തുത ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില കസ്റ്റഷനനികലക്കയ് മതനിയഭായ ജതീവനക്കഭാലര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. ഇതയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കേഭായലാംകുളലാം  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനനില  6  കേമ്പവ്യൂടറുകേളുലാം  4  പ്രനിന്റെറുലാം  
2 കഫഭാകടഭാസ്റ്റഭാറയ് ലമഷതീനുലാം നനിലവനിലുണയ്. 

(സനി) ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.  കേഭായലാംകുളലാം കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനനില ജനലലമതനി
പദതനി  ആരലാംഭനിചതുമഭായനി  ബനലപടയ്  4  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസലര
അധനികേമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.   

തലകശരനി തതീരകദശ കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷന

 116(4275) ശതീ  .  എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

 തലകശരനിയനില  പുതനിയതഭായനി  ആരലാംഭനിച  തതീരകദശ  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷലന്റെ
ഉത്ഘഭാടനത്തനിനുള്ള എലനങനിലുലാം  നടപടനികമങ്ങള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ  ;എങനിൽ
പ്രസ്തുത കസ്റ്റഷലന്റെ നനിലവനിലുള്ള അവസ എനഭാലണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

ലകേടനിടലാം,  മറയ്  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള,  കസനഭാലാംഗങ്ങളുലട  നനിയമനലാം,
വഭാഹനങ്ങള എന്നനിവ സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല തലകശരനി കകേഭാസ്റ്റല കപഭാലതീസയ്
കസ്റ്റഷലന്റെ ഉദ്ഘഭാടനലാം തഭാമസലാംവനിനഭാ നടത്തഭാവന്നതഭാണയ്.   
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 എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില പുതനിയ കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷന

117(4276) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില എവനിലടലയങനിലുലാം പുതനിയ കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷന
ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ് സർക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  എങനില എവനിലടലയലഭാമഭാലണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ഇതനിനുകവണനി എലനലഭാലാം നടപടനികമങ്ങള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ് ; വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി  സമര്പനിച  പുതുതഭായനി
തുടകങ്ങണ  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളുലട  മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില  എറണഭാകുളലാം
ജനിലയനിലല  (ലകേഭാചനി സനിറനി)  കുമ്പളങ്ങനി എന്ന സലവലാം ഉളലപടനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത
ലകേഭാചനി ലമകടഭായുലട പ്രവര്ത്തനത്തനികനഭാടനുബനനിചയ് സുരക്ഷഭാകമതീകേരണത്തനിനുലാം
നനിയമപഭാലനത്തനിനുമഭായനി  ലകേഭാചനി  ലമകടഭാ  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  

വനിമണ്സയ് കഹഭാസ്റ്റലനിലന്റെ ഭൂമനിയനിലല മരങ്ങള മുറനിചയ്  കേടത്തനിയ കകേസയ്

118 (4277)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ് കകേഭായ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് സനിവനില കസ്റ്റഷന കകേഭാമ്പസൗണനിനയ് സമതീപമുളള വര്ക്കനിലാംഗയ്
വനിമണ്സയ്  കഹഭാസ്റ്റലനിലന്റെ  നടത്തനിപ്പുകേഭാര്  പ്രസ്തുത  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനിലല  മരങ്ങള
മുറനിച്ചുകേടത്തനിയതയ് സലാംബനനിചയ് കകേസുകേള നനിലവനിലുകണഭാ; 

(ബനി)  എങനില  ആലരലഭാമഭാണയ്  പ്രതനികേള;  ഏലതലഭാലാം  വകുപയ്  പ്രകേഭാരമഭാണയ്
കകേസയ് ചേഭാര്ജ്ജയ് ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതയ്; 

(സനി) കകേസനിലന്റെ ഇകപഭാഴെലത്ത സനിതനി എനഭാലണന്നയ്  ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ  & ബനി)  ഉണയ്.  നടക്കഭാവയ് കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷന Cr. No. 964/12  u/s
379 IPC and 3 (1) of PDPP Act 1984. (Later PDPP Act deleted)  പ്രകേഭാരലാം
കകേസയ്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്തയ്  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  കുറപതലാം  കകേഭാടതനിയനില
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.   അഡസകക്കറയ്  ആനന കേനകേലാം,  ലസകടറനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലഭാ
വനനിതഭാ കഹഭാസ്റ്റല ആണയ് ടനി കകേസനിലല പ്രതനി.  

(സനി) കകേസയ് ഇകപഭാള വനിചേഭാരണയനിലഭാണയ്.   
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ആലപഭാടയ് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില കകേഭാസ്റ്റല  കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷന

119 (4278)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  ഫനിഷനിലാംഗയ്  ഹഭാര്ബറനിലന്റെ  പ്രഭാധഭാനലവലാം  പ്രകദശത്തനിലന്റെ
സുരക്ഷനിതതസവലാം മുനനനിര്ത്തനി ആലപഭാടയ് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില കകേഭാസ്റ്റല കപഭാലതീസയ്
കസ്റ്റഷന  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങനിൽ  വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ; 

(ബനി)  മത്സലബനന  യഭാനങ്ങള  കേഭായലാംകുളലാം  ഫനിഷനിലാംഗയ്  ഹഭാര്ബറനില
അടുക്കുകമ്പഭാഴുണഭാകുന്ന കമസമഭാധഭാന പ്രശ്നങ്ങള നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം
കമതീകേരണങ്ങളഭാണയ് ഇകപഭാള നടത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര ആഭലനര മനഭാലയത്തനിലന്റെ  തതീരകദശ സുരക്ഷഭാ പദതനിയനില
ഉളലപടുത്തനിയഭാണയ് തതീരകദശ കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനുകേള അനുവദനിക്കുന്നതയ്. നനിലവനില
ഇസൗ  പ്രകദശലാം,  കതഭാടപള്ളനി  തതീരകദശ  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷലന്റെ  അധനികേഭാര
പരനിധനിയനിലലപടതഭാണയ്.  ഇസൗ  കമഖലയനില പുതുതഭായനി ഒരു കകേഭാസ്റ്റല കപഭാലതീസയ്
കസ്റ്റഷനകൂടനി ആവശലമുള്ളതഭായനി കേഭാണുന്നനില.  

(ബനി) കമസമഭാധഭാന പ്രശ്നങ്ങള ഉണഭാകുന്നതഭായനി ശദയനിലലപടഭാല ഓചനിറ
കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനനിലനനിനലാം ആവശലമഭായ കപഭാലതീസയ് ഉകദലഭാഗസലര വനിനലസനിചയ്
പ്രകദശത്തയ്  സലാംഘര്ഷങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
കൂടഭാലത  കപഭാലതീസുമഭായനി  നനിരനര  ബനലാം  സഭാപനിചയ്  പ്രസ്തുത  പ്രകദശത്തയ്
സമഭാധഭാനഭാനരതീക്ഷലാം  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനയ്  കേടകലഭാര  ജഭാഗ്രത  സമനിതനികേളുലാം
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.    

ചേഭാലക്കുടനി കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷന ലകേടനിട സമുചയ നനിര്മ്മേഭാണലാം

120(4279) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സെനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷന,  സര്ക്കനിള ഓഫതീസയ്,  ഡനിനവ.  എസയ്.  പനി.
ഓഫതീസയ്  എന്നനിവയഭായനി  ചേഭാലക്കുടനിയനില  ഒരു  ലകേടനിട  സമുചയലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള അകപക്ഷയനില എലനങനിലുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) ഇതനിനഭായനി അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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 ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ചേഭാലക്കുടനി കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷന, സര്ക്കനിള ഓഫതീസയ്, ഡനിലലവ.എസയ്.പനി.
ഓഫതീസയ്  എന്നനിവയഭായനി  ഒരു  കപഭാലതീസയ്  കകേഭാലാംപകയ്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്
പഭാനുലാം  എസ്റ്റനികമറലാം  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  തൃശ്ശൂര്  റൂറല  ജനിലഭാ
കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനി തലത്തനില സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

അടനിവഭാരത്തയ് പുതനിയ കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷന

121(4280) ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  അടനിവഭാരത്തയ്  പുതനിയ  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷന
ആരലാംഭനിക്കണലമന്ന ആവശലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇതയ് സലാംബനനിച എലനങനിലുലാം റനികപഭാര്ട്ടുകേള സര്ക്കഭാരനില ലഭലമഭാകണഭാ;
എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  അടനിവഭാരത്തയ്  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷന  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  സർക്കഭാർ
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനി സമര്പനിച പുതുതഭായനി തുടകങ്ങണ
68  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളുലട  മുനഗണനഭാപടനികേയനില  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  റൂറല
കപഭാലതീസയ് ജനിലയനിലല അടനിവഭാരലാം കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷന ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുലണങനിലുലാം
സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനിയനിലനനിനലാം ആയതയ് സലാംബനനിച ലപ്രഭാകപഭാസല
ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  

 സതീപതീഡന കകേസുകേള 

 122(4281)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  എത  സതീപതീഡന
കകേസുകേള  സലാംസഭാനത്തയ്  ഉണഭായനിട്ടുലണന്നയ്  ജനിലതനിരനിചയ്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ; 

(ബനി) ഇതനിലല വഭാദനികേളുലാം പ്രതനികേളുലാം ആലരലഭാമഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഇതനില  ഏലതങനിലുലാം  കകേസനില  രഭാഷ്ട്രതീയ  പഭാര്ടനികേളുലട  കനതഭാക്കള/
പ്രവര്ത്തകേര് ഉളലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില ഇവരുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് ഇകതഭാലടഭാപലാം അനുബനലാം 1 ആയനി ഉളലക്കഭാള്ളനിക്കുന.*

(ബനി)  ഇതനിലല വഭാദനികേളുകടയുലാം പ്രതനികേളുകടയുലാം പ്രഭായലാംതനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം
അനുബനലാം 2 ആയനി ഉളലക്കഭാള്ളനിക്കുന.* 

(സനി)  ഇതനില  വനിവനിധ  രഭാഷ്ട്രതീയ  പഭാര്ടനികേളുലട  കനതഭാക്കള/പ്രവര്ത്തകേര്
ഉളലപടനിട്ടുള്ള കകേസുകേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം 3 ആയനി ഉളലക്കഭാള്ളനിക്കുന.* 

 കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല കുടുലാംബ കകേഭാടതനിക്കയ് സസനമഭായനി  ലകേടനിടലാം

123 (4282) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല കുടുലാംബ കകേഭാടതനിക്കയ്  സസനമഭായനി  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് സലലാം അനുവദനിചയ് നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഈ  സലത്തയ്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  എസ്റ്റനികമറനിനയ്
ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ? 

   ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡയ് കകേഭാടതനി വളപനിനടുത്തുള്ള മുടകത്തഭാടനി ഗ്രഭാമത്തനിലല 30 ലസന്റെയ്
സലലാം  കുടുലാംബ  കകേഭാടതനി  ലകേടനിടലാം  പണനിയുന്നതനിനഭായനി  ജ ണ്ടുഡതീഷലല
ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനിനയ് ലലകേമഭാറലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  

(ബനി) ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി ലലഹകക്കഭാടതനി രജനിസ്ട്രെഭാര് DSR 2014 പ്രകേഭാരമുള്ള
എസ്റ്റനികമറയ്  സമര്പനിചനിരുന.   സര്ക്കഭാര് അതയ്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  DSR  2016
പ്രകേഭാരമുള്ള റനിലലവസ്ഡയ് എസ്റ്റനികമറയ് ലഭലമഭാക്കുവഭാന ലലഹകക്കഭാടതനി രജനിസ്ട്രെഭാകറഭാടയ്
ആവശലലപടനിരനിക്കുകേയുമഭാണയ്.  

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല കനിമനിനല കകേസുകേള

124(4283) ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല റസ്സെഭാക്കയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലനറ  കേഭാലത്തയ്  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില  എത
കനിമനിനല കകേസുകേള രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്; ഇതനില എത പ്രതനികേളഭാണുള്ളതയ്; എത
പ്രതനികേളുലട അറസ്റ്റയ് കരഖലപടുത്തനി; 

(ബനി)  ജനിലയനില  കേഴെനിഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷലാം  എത  ലകേഭാലപഭാതകേ  കകേസുകേള

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്തു;  എത  പ്രതനികേളഭാണയ്  ഇവയനില  ഉളലപടനിട്ടുള്ളതയ്;  എത
ലകേഭാലപഭാതകേ കകേസ്സുകേളനിലല  പ്രതനികേലള പനിടനികൂടനി;  ലകേഭാലപഭാതകേ കകേസ്സുകേളനിലല
പനിടനികേനിടഭാപ്പുള്ളനികേള എത; 

(സനി)  സതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലമതനിലരയുള്ള അതനികമങ്ങളുലാം പതീഡനങ്ങളുലാം
സലാംബനനിച്ചുയ്  കേഭാസര്കകേഭാടയ്  ജനിലയനില  എത  കകേസ്സുകേള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്;
കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷന  തനിരനിചയ്  കേണക്കയ്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനില  എത  പ്രതനികേലള
അറസ്റ്റയ് ലചേയഭാനുലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്
ജനിലയനില രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്ത കകേസുകേളുകടയുലാം പ്രതനികേളുകടയുലാം എണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

ആലകേ രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്ത
കനിമനിനല കകേസുകേള

ആലകേ പ്രതനികേള അറസ്റ്റുലചേയ്ത പ്രതനികേളുലട
എണലാം

10,964 (IPC+SLL) 14465 12473

 (ബനി) ലകേഭാലപഭാതകേ കകേസുകേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

വര്ഷലാം

ലകേഭാലപഭാതകേ
കകേസുകേളുലട

ആലകേ എണലാം

ആലകേ
പ്രതനികേള 

അറസ്റ്റയ് ലചേയ്ത
ആലകേ

പ്രതനികേള

അറസ്റ്റയ്
ലചേയഭാനുള്ള
പ്രതനികേള

2016 12 16
15 (ഒരു പ്രതനി
ആത്മഹതല

ലചേയ്തു)
ഇല

2017- 
9-5-2017

വലര
8 24 24 ഇല

 (സനി) 712 കകേസുകേള. കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷന തനിരനിചയ് വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന: 
കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷന ആലകേ കകേസുകേളുലട

എണലാം 
അറസ്റ്റയ് ലചേയഭാനുള്ള
പ്രതനികേളുലട എണലാം

1 2 3

മകഞശസരലാം 28 15

കുമ്പള 24 10
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1 2 3

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 62 21

വനിദലഭാനഗര് 58 27

ബദനിയഡുക്ക 66 40

ആധുര് 48 5

കബഡകേലാം 23 4

കബക്കല 45 20

അമ്പലത്തറ 21 6

കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗയ് 86 16

നതീകലശസരലാം 38 6

ചേകനര 57 10

ചേതീകമനനി 20 5

ചേനിറഭാരനിക്കല 41 8

ലവള്ളരനിക്കുണയ് 49 6

രഭാജപുരലാം 36 10

എസയ്.എലാം.എസയ്. 10 1

പനിനവലനിച കനിമനിനല കകേസുകേള

125(4284) ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല റസ്സെഭാക്കയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  എത  കനിമനിനല
കകേസുകേള പനിനവലനിചനിട്ടുണയ്; പ്രസണ്ടുത കകേസ്സുകേളുലട എണലാം ജനില തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ഈ കകേസുകേളനില എത പ്രതനികേളുണയ് ; 

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  സസത്തുക്കള  നശനിപനിച  കകേസ്സുകേള  പനിനവലനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനിൽ അത്തരലാം കകേസുകേളനിലല പ്രതനികേളനിലനനിനലാം നഷപരനിഹഭാരലാം ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 71  കനിമനിനല കകേസുകേള പനിനവലനിചനിട്ടുണയ്.  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ്
അനുബനമഭായനി **കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

(ബനി) 929 പ്രതനികേള.

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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(സനി)  7  കകേസുകേള പനിനവലനിചനിട്ടുണയ്.   പ്രതനികേളനിലനനിനലാം നഷപരനിഹഭാരലാം
ഇസൗടഭാക്കനിയനിടനില.  

പയന്നന്നൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കകേഭാകറഭാത്തയ് ദുരന നനിവഭാരണ  കസനയുലട യൂണനിറയ്

126(4285)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  പയന്നൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  കകേഭാകറഭാലാം  വനികലജനില  വരുന്ന കകേഭാകറഭാത്തയ്
ദുരന നനിവഭാരണ കസനയുലട ഒരു യൂണനിറയ്  അനുവദനിചതഭായനി പ്രഖലഭാപനലാം ഉണഭായനിരുകന്നഭാ;
അതനിലന്റെ തുടര്നടപടനികേള ഏതയ് വലരയഭായനി എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ദുരന  നനിവഭാരണ  കസനയുലട  യൂണനിറയ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
സലലാം കകേഭാകറഭാലാം വനികലജനില ലഭലമഭാകയഭാ; 

(സനി)  യൂണനിറയ്  സഭാപനിക്കഭാന ആവശലമഭായ സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനില
എലനങനിലുലാം തടസ്സെങ്ങള ഉകണഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  പയന്നന്നൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  കകേഭാകറഭാലാം  വനികലജനില  ദുരന  നനിവഭാരണ
കസനയുലട  യൂണനിറയ്  അനുവദനിക്കഭാന  സലാംസഭാന  ദുരന  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനി
തതീരുമഭാനനിചനിടനില.  

(ബനി & സനി)  ബഭാധകേമല.  

ലപഭാതുസലലത്ത പുകേവലനി നനികരഭാധനലാം

127(4286) ശതീ  .   അനനില അക്കര :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .  ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  ലപഭാതുസലലത്ത  പുകേവലനി  നനിയമലാംമൂലലാം  നനികരഭാധനിചനിട്ടുലണങനിലുലാം

സലാംസഭാനത്തയ് പുകേയനില ഉപകയഭാഗലാം വലപകേമഭാകുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) നനികരഭാധനവലാം കബഭാധവലക്കരണവലാം നനിലവനിലുലണങനിലുലാം, ലപഭാതുസലങ്ങളനില
പരസലമഭായനി പുകേവലനിക്കുന്നവരുലട എണലാം ഏറുന എന്ന വസ്തുത പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  2017 ജനുവരനി  1  മുതല  മഭാര്ചയ്  31 വലര  ലപഭാതുസലങ്ങളനില
പുകേവലനിചതനിനയ്  എത  കപര്ലക്കതനിലര  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുലവനലാം  എത  തുകേ
പനിഴെയഭായനി ഈടഭാക്കനിലയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 173

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.  

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ലപഭാതുസലത്തയ്  പരസലമഭായനി  പുകേവലനിക്കുന്നവരുലട
എണലാം  ഏറനിവരുന്നതഭായനി  ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.   ലപഭാതുസലത്തയ്  പുകേവലനി
നനികരഭാധനലാം  കൃതലമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഇത്തരക്കഭാലര  കേലണത്തനി
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.  

(സനി) 2017 ജനുണ്ടുവരനി  1 മുതല മഭാര്ചയ് 31 വലര ലപഭാതുസലങ്ങളനില പുകേവലനിചതനിനയ്
42879 കപര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  1,30,28,200/-  രൂപ പനിഴെയഭായനി
ഇസൗടഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  

കേരുനഭാഗപള്ളനി നഗരത്തനിലല ഗതഭാഗതക്കുരുക്കയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള

128(4287) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കേരുനഭാഗപളളനി  നഗരത്തനില  അനുഭവലപടുന്ന  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കയ്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിലട  ടഭാഫനികേയ്  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷന സഭാപനിയ്ക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്
ലകേഭാലലാം  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിയുലട  വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടയ്  ഗവണ്ലമന്റെനിനയ്
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ആയതനികന്മേല  എനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു  എന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ടഭാഫനികേയ്  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  നനിര്മ്മേനിച
ലകേടനിടലാം നനിലവനില എനയ് ആവശലത്തനിനുകവണനി ഉപകയഭാഗനിക്കുനലവന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കപഭാലതീസയ്,  കഹഭാലാം  ഗഭാര്ഡയ്,  ടഭാഫനികേയ്  വഭാര്ഡന്മേഭാര്  എന്നനിവലര
നഭാഷണല ലലഹകവയനിലല ജലാംഗ്ഷനുകേളനില കപഭാസ്റ്റയ് ലചേയ്തയ് ടഭാഫനികേയ് നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയുലാം  ലമഭാലലബല  പകടഭാളനിലാംഗയ്  മുകഖന  ടഭാഫനികേയ്  ലലാംഘനങ്ങള
കേലണത്തനി നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുലാം വരുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ് കൂടുതലഭായനി ടഭാഫനികേയ് സബയ് ഡനിവനിഷനുകേളുലാം ടഭാഫനികേയ്
കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളുലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി
ലഭലമഭാക്കനിയ  ലപ്രഭാകപഭാസല  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  ഇതനില
കേരുനഭാഗപള്ളനിയുലാം ഉളലപടുനണയ്.  
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(സനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനിയനില ടഭാഫനികേയ്  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷന ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിചനിടനില.  

തനിരുവനനപുരലാം സനിറനി കപഭാലതീസയ് കേണ്കടഭാളറൂമനില ആധുനനികേ 
കചേഭാദലലാം ലചേയല മുറനി

129(4288) ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  പ്രതനികേലള കചേഭാദലലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  ആധുനനികേ സസൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ
കചേഭാദലലാംലചേയല  മുറനി  തനിരുവനനപുരലാം  സനിറനി  കപഭാലതീസയ്  കേണ്കടഭാള  റൂമനില
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  എങനില ഇത്തരലാം ആധുനനികേ കചേഭാദലലാംലചേയല മുറനി എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം
സഭാപനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ; 

(സനി)  കപഭാലതീസുകദലഭാഗസര്ക്കയ്  പ്രതനികേലള  ശഭാസതീയമഭായനി  കചേഭാദലലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള പരനിശതീലനലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  കുറഭാകനസഷണലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേവനിദലയുലട
സഹഭായകത്തഭാലട  മഭാറനിലക്കഭാണയ്  കപഭാലതീസയ്  കസനലയ  കൂടുതല  ജനസസൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി നകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ? 

 ഉത്തരലാം

(എ) തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം  ആധുനനികേ കചേഭാദലലാംലചേയല മുറനി  സഭാപനിക്കുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  

(സനി) ഉണയ്. 

(ഡനി)  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേവനിദലയുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  കപഭാലതീസയ്
കസനലയ കൂടുതല ജനസസൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ. 

കേഴെകടത്തയ് പടനികേജഭാതനി യുവഭാവനിലന കപഭാലതീസയ്  മര്ദ്ദേനിലചന്ന പരഭാതനി

130(4289)  ശതീ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കേഴെകടലാം  കേരനിചഭാറ  അകപഭാകളഭാ  കകേഭാളനനിയനില  തഭാമസനിക്കുന്ന
പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലലപട  അരുണനിലന  കേഴെകടലാം  എസയ്.ഐ.-യുലാം
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കപഭാലതീസുകേഭാരുലാം കചേര്ന്നയ് മര്ദ്ദേനിചയ്  ലചേവനിയുലട കകേള വനിശക്തനി നഷലപടുത്തനിലയന്ന
പരഭാതനിയനികന്മേല എനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുലവന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ; 

(ബനി) കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനനില മൂന്നഭാലാംമുറ അനുവദനിക്കനില എന്ന മുഖലമനനിയുലട
പ്രഖലഭാപനത്തനിനയ് വനിരുദമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കപഭാലതീസുകേഭാര്ലക്കതനിലര കേര്ശന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം   

(എ)  അയപന  മകേന  അരുണ്  നലകേനിയ  പരഭാതനിയനില  അകനസഷണലാം
നടത്തനിയതനില  കേഴെകടലാം  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനനില  ഒരു  ലപണ്കുടനിലയ
കേഭാണഭാനനിലലന്ന  പരഭാതനിലയ  തുടര്ന്നയ്  പ്രസ്തുത  അരുണനികനഭാടയ്  വനിവരലാം
കചേഭാദനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  കസ്റ്റഷനനില  ലകേഭാണ്ടുവരുകേയുലാം  കപഭാലതീസനിലന്റെ  കചേഭാദലങ്ങകളഭാടയ്
സഹകേരനിക്കഭാലത  പ്രകകേഭാപനപരമഭായനി  സലാംസഭാരനിക്കുകേയുലാം  കപഭാലതീസനിലന
ലവല്ലുവനിളനിക്കുകേയുലാം  അകമസസഭഭാവലാം  പ്രകേടനിപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്ത  അരുണനിലന
ലമഡനിക്കല  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനനില  ഹഭാജരഭാക്കുകേയുലാം
കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനനില  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  ശലലമുണഭാകുന്ന  രതീതനിയനില
കേലഹസസഭഭാവനിയഭായനി ഉചത്തനില സലാംസഭാരനിചതനിനുലാം കമഭാശമഭായനി ലപരുമഭാറനിയതനിനുലാം
കേഴെകടലാം കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷന നകലാം  544/17  u/s  118(a)  of  KP  Act  പ്രകേഭാരലാം
കകേസയ്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്തയ്  ജഭാമലത്തനില  വനിടയചനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.  തുടര്ന്നയ്  ഈ
സലാംഭവത്തനികലയയ്  കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  ലമഭാഴെനികേളുലാം  അനുബന  കരഖകേളുലാം
പരനികശഭാധനിചതനില  അരുണനിലന  കപഭാലതീസയ്  മര്ദ്ദേനിചതഭായ  വനിവരങ്ങലളഭാനലാം
കേലണത്തനിയനിടനില.  ആയതനിനഭാല  ഈ  പരഭാതനിയനികന്മേല  മറയ്  നടപടനികേലളഭാനലാം
സസതീകേരനിചനിടനില. 

(ബനി)  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനനില  മൂന്നഭാലാംമുറ  അനുവദനിചനിടനില.  ഇത്തരലാം
പ്രര്ത്തനങ്ങള കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനനില നടത്തനിയഭാല കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  കേര്ശന
നനിയമ/വകുപ്പുതല നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ലനയഭാറനിനകേര കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനനിലല ലസപ്റനികേയ് ടഭാങയ് 
നനിര്മ്മേഭാണത്തനില കമകക്കടയ്

131 (4290) ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ലനയഭാറനിനകേര  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനനില  കപഭാലതീസയ്  ഹസൗസനിലാംഗയ്
കകേഭാര്പകറഷന  നനിര്മ്മേനിച  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  ലസപ്റനികേയ്  ടഭാങയ്  സലപരനിമനിതനികേഭാരണലാം
നനിറഞപുറകത്തയയ്  ഒഴുകേനി  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  ബുദനിമുടയ്  സൃഷ് ടനിച  സഭാഹചേരലലാം
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ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  ഇക്കഭാരലത്തനിൽ  എലനങനിലുലാം  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗലാം
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ; 

(ബനി) പുതനിയ ലസപ്റനികേയ് ടഭാങയ് പണനിയുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനികചഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത ടഭാങയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില എലനങനിലുലാം കമകക്കടയ്  നടന്നതഭായനി
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ? 

ഉത്തരലാം   

(എ & ബനി) ലനയഭാറനിനകേര കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനനില കപഭാലതീസയ് കേസഭാര്കടഴനിലന്റെ
പണനി പൂര്ത്തനിയഭാവകേയുലാം കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷലന്റെ സതീകവജയ് കേണക്ഷന കേസഭാര്കടഴനിലന്റെ
ലസപ്റനികേയ് ടഭാങനികലയയ് ബനനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുമുണയ്.

(സനി) ശദയനിലലപടനിടനില.   

ഗുണഭാസലാംഘങ്ങള തമ്മേനിലുളള സലാംഘര്ഷങ്ങള സൃഷനിച  അരക്ഷനിതഭാവസ

 132(4291) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഗുണഭാസലാംഘങ്ങള  തമ്മേനിലുള്ള  സലാംഘര്ഷങ്ങളുലാം
ലകേഭാലപഭാതകേങ്ങളുലാം ലപഭാതുജനങ്ങളക്കനിടയനില അരക്ഷനിതഭാവസ സൃഷനിചനിട്ടുലണന്ന
കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് ഗസൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ; 

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  ഇത്തരലാം  സലാംഘടനങ്ങളനില
എതകപര് ലകേഭാലലപടനിട്ടുണയ്; 

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  കമസമഭാധഭാനലാം  പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനില  കപഭാലതീസയ്
പരഭാജയലപടതഭാണയ്  ഈ  സനിതനിവനികശഷത്തനിനയ്  കേഭാരണലമന്നയ്  കേരുതുനകണഭാ;
ഇലലങനില ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങളുലട ആവര്ത്തനലാം തടയുവഭാന കേഴെനിയഭാത്തത്തനിലന്റെ
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം   

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഗുണഭാസലാംഘങ്ങള  തമ്മേനിലുളള  സലാംഘര്ഷങ്ങളുലാം
ലകേഭാലപഭാതകേങ്ങളുലാം  വലഭാപകേമല.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  ഒറലപട  സലാംഭവങ്ങള  ഉണഭായനിട്ടുണയ്.
എന്നഭാല ഇതുമൂലലാം ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് അരക്ഷനിതഭാവസ ഉണഭായനിടനിലഭാത്തതഭാണയ്.
ലപഭാതുജനങ്ങളുലട  ലലസസരജതീവനിതകത്തയുലാം  സുരക്ഷകയയുലാം  മുനനനിര്ത്തനി
ഗുണഭാപ്രവര്ത്തനങ്ങലള  തടയുവഭാനുലാം  അമര്ചലചേയ്യുവഭാനുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുനണയ്.  
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(ബനി) 2 കപര് ലകേഭാലലപടനിട്ടുണയ്.  

(സനി)  കമസമഭാധഭാനലാം  പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനില  കപഭാലതീസനിനയ്  വതീഴ്ചവന്നനിടനില.
സലാംസഭാനത്തയ് ശക്തമഭായ കപഭാലതീസയ് സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുള്ളതുലാം കപഭാലതീസനിലന്റെ
കേഭാരലക്ഷമമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളവഴെനി ജനങ്ങളുലട ജതീവനുലാം സസത്തനിനുലാം സലാംരക്ഷണലാം
നലകേനി  വരുന്നതുലാം  സമൂഹത്തനില  അരക്ഷനിതഭാവസ   സൃഷനിക്കുവഭാന
ശമനിക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര ശക്തമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുലകേഭാണയ് കമസമഭാധഭാന
പഭാലനലാം  നടത്തനിവരുന്നതുമഭാണയ്.  കപഭാലതീസയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ശക്തമഭായതനിനഭാലഭാണയ്
സലാംസഭാനത്തയ് ഭദമഭായ കമസമഭാധഭാനനനില സലാംജഭാതമഭായനിട്ടുള്ളതയ്.  

കക്ഷകതഭാത്സവങ്ങളുമഭായനി ബനലപട അകമസലാംഭവങ്ങള

133 (4292)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കക്ഷകതഭാത്സവങ്ങളുമഭായനി  ബനലപടയ്  ഒരു  യുവജന
സലാംഘടന അകമങ്ങള അഴെനിച്ചുവനിടുന്നതഭായുള്ള ആകക്ഷപലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  കക്ഷതഭാചേഭാരവമഭായനി  ബനലപടയ്  സഭാപനിക്കുന്ന  കേഭാവനിലക്കഭാടനിക്കുമുകേളനില
യുവജന  സലാംഘടന  അവരുലട  ലകേഭാടനി  സഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപടയ്
തര്ക്കങ്ങള ഉണഭായതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി) കക്ഷതങ്ങലള ആസൂതനിതമഭായനി സലാംഘര്ഷകമഖലയഭാക്കുന്നതനിനയ് ചേനിലര്
ശമനിക്കുന്നതഭായുള്ള റനികപഭാര്ട്ടുകേള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
ഇതനിലനതനിലര എനയ് നടപടനിയഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം   

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കക്ഷകതഭാത്സവങ്ങളുമഭായനി  ബനലപടയ്  ഒരു  യുവജന
സലാംഘടനയുലാം അകമങ്ങള അഴെനിച്ചുവനിടതഭായ സലാംഭവലാം ശദയനിലലപടനിടനില.  

(ബനി) സലാംഘര്ഷങ്ങളുണഭായതഭായനി ശദയനിലലപടനിടനില. 

(സനി)  കക്ഷതങ്ങലള  ആസൂതനിതമഭായനി  സലാംഘര്ഷ  കമഖലയഭാക്കുന്ന
തരത്തനിലുള്ള  പ്രവര്ത്തനലാം  നടക്കുന്നതഭായനി  ശദയനിലലപടനിടനില.  എലഭാ
വനിഭഭാഗത്തനികന്റെയുലാം  ആരഭാധനഭാലയങ്ങകളഭാ  ആകഘഭാഷങ്ങകളഭാ  സസതനമഭായുലാം
സമഭാധഭാനപരമഭായുലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്  എലഭാവനിധ  പരനിരക്ഷയുലാം  സര്ക്കഭാര്  
നലകേനി വരുനണയ്. 

102/2020.
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സനിഡ്കകേഭാ മഭാകനജനിലാംഗയ് ഡയറക്ടര്ലക്കതനിലര വനിജനിലനസയ് അകനസഷണലാം

134 (4293) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

 സനിഡ്കകേഭാ  മഭാകനജനിലാംഗയ്  ഡയറക്ടര്  ആയനിരുന്ന  സജനി  ബഷതീറനിലനതനിലര
ഏലതലഭാലാം  കമകക്കടുകേളക്കതനിലരയുളള  പരഭാതനികേളഭാണയ്  വനിജനിലനസയ്  വകുപയ്
അകനസഷനിക്കുന്നതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം   

 ഉത്തരലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന. 

സനിഡ്കകേഭായുലട കേടവനയനിലല ഭൂമനിയുമഭായനി ബനലപട വനിജനിലനസയ്
അകനസഷണലാം

135 (4294)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സനിഡ്കകേഭായുലട അധതീനതയനിലുള്ള കേടവനയനിലല ഭൂമനി ഒരു സസകേഭാരല
സഭാപനത്തനിനയ് പഭാടത്തനിനയ് ലകേഭാടുത്തതുമഭായനി ബനലപട കേരഭാറനിലല കമകക്കടുകേള
സലാംബനനിചയ് വനിജനിലനസയ് അകനസഷണലാം നടത്തണലമന്നയ് ആവശലലപടയ് വലവസഭായ
വകുപനിലനനിനലാം വനിജനിലനസയ് ഡയറക്ടര്ക്കയ് കേത്തയ് നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  അകനസഷണലാം ആവശലലപടയ് എന്നഭാണയ് വനിജനിലനസയ് വകുപനിനയ് കേത്തയ്
നലകേനിയതയ്; 

(സനി) പ്രസ്തുത കമകക്കടുമഭായനി ബനലപട വനിജനിലനസയ് കകേസയ് ഇകപഭാള ഏതയ്
ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം   

(എ) ഇല.

(ബനി)  വനിജനിലനസയ്  (ബനി)  വകുപനിലന്റെ  1-10-2016-ലല  9479/B1/16/Vig.
നമ്പര്  കേത്തയ്  പ്രകേഭാരലാം  വനിജനിലനസയ്  അകനസഷണലാം  ആവശലലപടയ്  വനിജനിലനസയ്
ഡയറക്ടര്ക്കയ് കേത്തയ് നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   

(സനി) വനിജനിലനസയ് അകനസഷണലാം ലസഷലല ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന യൂണനിറയ് 1-ല
നടനവരുന.  

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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വനിജനിലനസയ് - രജനിസ്റ്റര് ലചേയലപട കകേസുകേളുലാം ശനിക്ഷനിക്കലപട കകേസുകേളുലാം

136 (4295)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് കേഴെനിഞ്ഞ 10 വര്ഷക്കഭാലയളവനില വനിജനിലനസയ് രജനിസ്റ്റര്
ലചേയ്ത കകേസുകേള എതലയനലാം ശനിക്ഷനിക്കലപട കകേസുകേള എതലയനലാം പ്രതനികേള
കുറവനിമുക്തരഭാക്കലപട കകേസുകേള എതലയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) ഇതനില വകുപ്പുതല നടപടനികേളക്കയ് വനികധയമഭായ കകേസുകേള എതയഭാണയ്;
ശനിക്ഷനിക്കലപട  ഉകദലഭാഗസരനില  കനഭാണ്  ഗസറഡയ്,  ഗസറഡയ്  തസനികേയനിലുള്ളവര്,
വകുപ്പുതലവന്മേഭാര് മുതല മുകേളനികലഭാട്ടുള്ളവര് എന്നനിങ്ങലന കേഭാറഗറനി തനിരനിച്ചുള്ള പടനികേ
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  വനിജനിലനസയ്  ആന്റെയ്  ആന്റെനികേറപ്ഷന  ബവ്യൂകറഭായുലട  ലചേലവനികലക്കയ് 
കേഴെനിഞ്ഞ 10 വർഷലാം ലചേലവഭാക്കനിയ തുകേ വർഷലാം തനിരനിചയ് നലകേഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം   

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് കേഴെനിഞ്ഞ 10 വര്ഷക്കഭാലയളവനില വനിജനിലനസയ് രജനിസ്റ്റര്
ലചേയ്ത  കകേസുകേളുലട  എണലാം  1877,  ശനിക്ഷനിക്കലപട  കകേസുകേള  24,
കുറവനിമുക്തരഭാക്കലപട കകേസുകേള 139.  

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)

വര്ഷലാം പഭാന ഫണയ് കനഭാണ് പഭാന ഫണയ്

2007-2008 24,42,541 20,93,24,041

2008-2009 49,83,032 20,24,54,163

2009-2010 49,54,546 27,01,31,082

2010-2011 43,85,946 30,95,40,934

2011-2012 66,73,645 44,27,51,281

2012-2013 1,09,95,596 42,14,19,163

2013-2014 94,99,938 47,92,45,610

2014-2015 1,49,14,462 71,87,51,814

2015-2016 68,55,875 57,25,24,945

2016-2017 6,95,887 79,19,54,831
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സര്ക്കഭാര് ഉകദലഭാഗസരുലട കപരനിലുള്ള വനിജനിലനസയ് കകേസുകേള 

 137  (4296)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുനസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസരുലട  കപരനിലുള്ള  വനിജനിലനസയ്  കകേസുകേളനില
പഴെക്കലാംലചേന്ന  നനിരവധനി  കകേസുകേള  തതീര്പഭാക്കഭാലത  കേനിടക്കുനലണന്ന  പരഭാതനി
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  എത  വര്ഷലാംവലര  പഴെക്കലാംലചേന്ന  കകേസുകേള  നനിലവനിലുണയ്;
ഇതനിനുപരനിഹഭാരമഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാന  കേഴെനിയുലമന്നയ്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ; 

(ബനി)  വനിജനിലനസയ്  കകേസുകേള  എളുപത്തനില  തതീര്പഭാക്കഭാന  നടപടനി
സസനികേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  2003  മുതലുള്ള  കകേസുകേള  പ്രകതലകേമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന  ഒരു
ജദ്യുഡതീഷലല  കേമ്മേതീഷലന  നനിയമനിക്കഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങനിൽ
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം   

(എ)  ചേനില  വനിജനിലനസയ്  കകേസുകേളുലട   അകനസഷണലാം ലലഹകക്കഭാടതനി  കസ്റ്റ
ലചേയ്തനിരനിക്കുന്നതനിനഭാലുലാം ചേനില സഭാമ്പനിളുകേളുലട പരനികശഭാധനഭാറനികപഭാര്ടയ് ലഭനിക്കഭാനുള്ള
കേഭാലതഭാമസലാം, അകനസഷണത്തനിനഭാവശലമഭായ കരഖകേള ബനലപട ഓഫതീസുകേളനില
നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം,  അകനസഷണ  ഉകദലഭാഗസരുലട
അപരലഭാപ്തത  എന്നതീ  കേഭാരണങ്ങളഭാലുലാം  വനിജനിലനസയ്  കകേസുകേളനിലല  അകനസഷണലാം
സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലത  വരുനണയ്.  നനിലവനില  730
വനിജനിലനസയ് കകേസുകേള അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുണയ്.  അതനില  13  വര്ഷലാം
വലര പഴെക്കമുള്ള വനിജനിലനസയ് കകേസുകേളുണയ്.  6  വനിജനിലനസയ് കകേഭാടതനികേളനിലഭായനി
1396  കകേസുകേള  വനിചേഭാരണ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുണയ്.  സമയബനനിതമഭായനി
അകനസഷണങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  അകനസഷണ  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലനിവരുനണയ്. 

(ബനി)  വനിജനിലനസയ്  കകേസുകേളുലട  അകനസഷണ  പുകരഭാഗതനി  സലാംബനനിചയ്
ലറയ്ഞയ്   കപഭാലതീസയ്   സൂപ്രണ്ടുമഭാര്  പ്രതനിമഭാസ  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തുകേയുലാം
അകനസഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്തുവരുന.
വനിജനിലനസയ്  ഡയറക്ടകററനിലുലാം  ലലതമഭാസനികേമഭായനി  അകനസഷണ  പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തനി  സമയബനനിതമഭായനി  അകനസഷണങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
അകനസഷണ  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം,  അനധനികൃത  സസത്തയ്സമ്പഭാദനലാം
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ഉളലപലടയുള്ള  മറയ്  കകേസുകേള ഒരു ടതീലാം  രൂപതീകേരനിചയ്  ചേതീഫയ്  ഇനലവസ്റ്റനികഗറനിലാംഗയ്
ഓഫതീസറുലട  കനതൃതസത്തനില  കകേസകനസഷണലാം  നടത്തനി  കവഗത്തനില
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം  എന്നനിവ വനിജനിലനസയ്  ഡയറക്ടര് തലത്തനില
നലനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില വനിജനിലനസയ്  അകനസഷണലാം

138(4297)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനില  വനിജനിലനസയ്  അകനസഷണലാം
കനരനിടുന്ന ഉകദലഭാഗസരുലട കപരുവനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസണ്ടുത ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിരഭായ കകേസനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം കകേസനിലന്റെ
നനിലവനിലല സനിതനിയുലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം   

(എ & ബനി) അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രെറതീവയ് നടബവ്യൂണല അലാംഗങ്ങളുലട നനിയമനലാം

139(4298) ശതീ  .  സണനി കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .   അനനില അക്കര :
ശതീ  .  തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രെറതീവയ്  നടബവ്യൂണലനില  നനിലവനില  എത

അലാംഗങ്ങളുലട ഒഴെനിവകേളുണയ്; 

(ബനി)  നഹകക്കഭാടതനി  ചേതീഫയ്  ജസ്റ്റനിസയ്  അദലക്ഷനഭായ  സമനിതനി  അഡനിനനികസ്ട്രെറതീവയ്
നടബവ്യൂണല  അലാംഗങ്ങളുലട  നനിയമനത്തനിനയ്  ശനിപഭാര്ശ  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില
എന്നഭാലണനലാം ആലരലയഭാലക്കയഭാണയ് ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്തലതനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഫയല  ഗവര്ണര്ക്കയ്  സമര്പനിക്കുവഭാന  കേഭാലതഭാമസലാം
ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില  എത  കേഭാലതഭാമസലാം  വനലവനലാം  ഏതയ്  ഓഫതീസനിലഭാണയ്
കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായലതനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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(ഡനി)  ഈ ഫയലനില രണഭാഴ്ചയകേലാം തതീരുമഭാനലമടുക്കണലമന്നയ് കകേരള നഹകക്കഭാടതനി
6-4-2017-ല  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുകന്നഭാ;  പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില  എന്നഭാണയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിചലതന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം   

(എ)  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രെറതീവയ്  നടബവ്യൂണലനില  നനിലവനില  രണയ്
അഡനിനനികസ്ട്രെറതീവയ് അലാംഗങ്ങളുലട ഒഴെനിവണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.  24-10-2016-ല കഡഭാ.  ടനി.  പനി.  ലസനകുമഭാര്,  ഐ.പനി.എസയ്.,
ശതീ. വനി കസഭാമസുനരന ,ഐ.എ.എസയ്. എന്നനിവലര സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.

(സനി) ഇല. 

(ഡനി)  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ബഹുമഭാനലപട
നഹകക്കഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശനിചതനിനനുസരനിചയ്  20-4-2017-ല  കചേര്ന്ന  മനനിസഭഭാകയഭാഗ
തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ഇക്കഭാരലത്തനിലുള്ള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം
ബഹുമഭാനലപട  ഗവര്ണലറ  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  ഗവര്ണറുലട  അഭനിപ്രഭായലാം  ലഭലമഭായ
മുറയയ്  10-5-2017-ല  കചേര്ന്ന  മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രെറതീവയ്
നടബവ്യൂണല  ലമമ്പര്മഭാരുലട  നനിയമന  കേഭാരലത്തനില  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം
കരഖലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  ബഹുമഭാനലപട  നഹകക്കഭാടതനി  ചേതീഫയ്  ജസ്റ്റനിസയ്  അദലക്ഷനഭായ
സമനിതനിയുലട  ശനിപഭാര്ശ  ബഹുമഭാനലപട  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  ചേതീഫയ്  ജസ്റ്റനിസനിനയ്
സമര്പനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണയ്.

ലകേഭാലലാം കകേഭാടതനി സമുചയലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന നടപടനി

140(4299) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ലകേഭാലലാം സനിവനില കസ്റ്റഷനനില പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന കകേഭാടതനി ലകേടനിടങ്ങളുലട
കശഭാചേനതീയഭാവസയുലാം അപരലഭാപ്തതയുലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ലകേഭാലലാം കകേഭാടതനി സമുചയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള ഏതയ്
ഘടത്തനിലഭാണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം   

(എ  &  ബനി)  ഉണയ്.  ലകേഭാലലാം  കകേഭാടതനിസമുചയ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  രണയ്
വര്ഷത്തനിനുള്ളനില  തതീര്പഭാക്കണലമന്ന  വലവസയനില  ലകേഭാലലാം  തഭാലൂക്കനിലല
മുണക്കല വനികലജനില  38.16  ഏക്കര് സലലാം ജൂഡതീഷലറനി വകുപനിനയ്  അനുവദനിചനിരുന.
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എന്നഭാല  WP(C)7574/2011-ല ബഹുമഭാനലപട ലലഹകക്കഭാടതനി  10-10-2011-ല
പുറലപടുവനിച  ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ടനി  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ
കേലനിടതീല  നടന്നനില.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ലകേഭാലലാം  ഇസൗസ്റ്റയ്  വനികലജനിലല
കബ്ലഭാക്കയ്  നമ്പര്  161-ല  ഉളലപട  ആശഭാമലാം  ഗസ്റ്റയ്  ഹസൗസനിനയ്  സമതീപലാം  സലലാം
ലഭലമഭാക്കണലമന്നയ് രജനിസ്ട്രെഭാര് ആവശലലപട്ടുലവങനിലുലാം ഇസൗ സലലാം ടൂറനിസലാം വകുപനില
നനിനലാം ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല ആ സലത്തയ്  കകേഭാടതനി സമുചയലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാലമന്ന
നനിര്കദ്ദേശലാം പ്രഭാകയഭാഗനികേമലലന്നയ് കേലണത്തുകേയുലാം ലചേയ്തു.  സലവമഭായനി ബനലപടയ്
ലകേഭാലലാം  സബയ്  കകേഭാടതനിയനില  ഒ.എസയ്.  813/09  നമ്പരനില  ഒരു  കകേസയ്
ഇതനിനനിടയനിലുണഭാവകേയുലാം  എന്നഭാല  ഇസൗ  കകേസയ്  ഇകപഭാള  തതീര്പഭാവകേയുലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.   ഇതനിലന്റെലയലഭാലാം  അടനിസഭാനത്തനില  ലകേഭാലലാം  കകേഭാടതനി  സമുചയ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി സലത്തനിലന്റെ ലഭലത ആവശലലപട്ടുലകേഭാണ്ടുള്ള latest report
നലകുവഭാന രജനിസ്ട്രെഭാകറഭാടയ് സര്ക്കഭാര് ആവശലലപടനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  

ഫയര്ലമന ലലഡ്രവര് തസനികേയനിലല ഒഴെനിവകേള

141 (4300)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ് കകേഭായ :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) കകേരളത്തനില എത ഫയര്ലമന നഡ്രവര് തസനികേകേള ഉണയ്; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത തസനികേയനിൽ  നനിലവനില എത ഒഴെനിവകേള ഉലണനലാം അതനിൽ
എത എണലാം പനി.എസയ്.സനി-.ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്തുലവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം   

(എ) 899.

(ബനി) പ്രസ്തുത തസനികേയനില നനിലവനില 112 ഒഴെനിവകേളുണയ്. നനിലവനിലുള്ള എലഭാ
ഒഴെനിവകേളുലാം പനി.എസയ്.സനി.- ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്. 

പനളലാം ഫയര്കസ്റ്റഷന

 142(4301) ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  പനളത്തയ്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ഫയര്കസ്റ്റഷന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
നനിലവനിലുള്ള തടസ്സെങ്ങള എലനലഭാലമന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ആയതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  നഭാളനിതുവലര  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള എലനലഭാലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 
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(സനി)  സമയബനനിതമഭായനി  പനളലാം  ഫയര്കസ്റ്റഷന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
കവണ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം   

(എ)  ഫയര്കസ്റ്റഷന തുടങ്ങുന്നതനിനഭാവശലമഭായ സലലാം,  സനിരമഭായ ലകേടനിടലാം
എന്നനിവ  ലഭലമഭായനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല  പനളത്തയ്  ഫയര്കസ്റ്റഷന
ആരലാംഭനിക്കഭാനഭായനിടനില. 

(ബനി  &  സനി)  ഫയര്കസ്റ്റഷന  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പനളലാം
നഗരസഭഭാതനിര്ത്തനിക്കുള്ളനിലലപട  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  പുറലാംകപഭാക്കയ്  സലവലാം
ആറപുറകമ്പഭാക്കയ്  ഭൂമനിയുലാം  ഉളലപടുന്ന  30  ലസന്റെയ്  സലലാം  ഫയര്  ആന്റെയ്  ലറസ്കവ്യൂ
വകുപനിനയ്  വനിട്ടുനലകുന്നതനിനുള്ള  പനളലാം  നഗരസഭയുലട  തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  ഭൂമനി  ലലകേമഭാറുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.
പ്രസ്തുത സലലാം ഫയര്  &  ലറസ്കവ്യൂ  വകുപനിനയ്  ലലകേമഭാറനി  ലഭനിക്കുന്നമുറയയ്  ഫയര്കസ്റ്റഷന
തുടങ്ങുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  

കസ്റ്റഷനറനി വകുപ്പുമുകഖന വനിതരണലാം നടത്തുന്ന വസ്തുക്കളുലട 
ഗുണനനിലവഭാരലാം

143 (4302)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജയ്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കസ്റ്റഷനറനി  വകുപ്പുമുകഖന  വനിതരണലാം  നടത്തുന്ന  വസ്തുക്കളുലട
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്
എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  കൂടുതല  നടപടനികേള
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങനില അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം   

(എ)  കസ്റ്റഷനറനി വകുപയ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന കപപര് ഇനങ്ങള വഭാങ്ങുന്നതയ്,
വകുപനിലന്റെ  കപപര്  ലടസ്റ്റനിലാംഗയ്  ലഭാബനില  പരനികശഭാധനിചയ്  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപഭാക്കനിയകശഷലാം  മഭാതമഭാണയ്.  കൂടഭാലത,  കൂടുതല  കൃതലത  കവണനിവരുന്ന
സഭാഹചേരലങ്ങളനില കകേഭാടയത്തുള്ള ഹനിന്ദുസഭാന നവ്യൂസ് പ്രനിന്റെയ് ലനിമനിറഡനിലന്റെ ലഭാബനില
അയച്ചുലാം കപപറനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കുനണയ്.  പൂര്ണമഭായുലാം   ഇ-ലടണര്
മുകഖനയഭാണയ്  സഭാമഗ്രനികേള  വഭാങ്ങുന്നലതന്നതനിനഭാല  മത്സരസസഭഭാവമുള്ള  കൂടുതല
ലടണറുകേള  ലഭനിക്കഭാന  സഭാഹചേരലമുണഭാകുകേയുലാം  ഗുണകമന്മേയുള്ളവ
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ലതരലഞ്ഞടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.  കപപര് ഒഴെനിലകേയുള്ള മറയ്  ഓഫതീസയ്
കസ്റ്റഷനറനി  സഭാമഗ്രനികേളുകടയുലാം  സഭാമ്പനിളുകേള  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധനയയ്
വനികധയമഭാക്കനിയഭാണയ് ലതലരലഞ്ഞടുക്കുന്നതയ്. 

(ബനി)  IS  നനിലവഭാരമുള്ള  സഭാധനങ്ങള,  പ്രമുഖ  ബഭാന്റുകേളുലട  ഉലപന്നങ്ങള
എന്നനിവ  മഭാതലാം  വഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.   നനിലവനില  വനിതരണലാം
ലചേയ്തുവരുന്ന  പല  ഇനങ്ങളുലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനി  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുത്തനി
വനിപണനിയനിലല പുതനിയ ഉലപന്നങ്ങള വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

വടകേര-മഭാഹനി കേനഭാല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം

144(4303)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) കകേഭാസ്റ്റല ഷനിപനിലാംഗയ് ആന്റെയ് ഇനലഭാന്റെയ് നഭാവനികഗഷന വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള്ള
വടകേര-മഭാഹനി  കേനഭാല  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  ഇകപഭാള  ഏതയ്  ഘടത്തനിലഭാണയ്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ; 

(ബനി)  എത റതീച്ചുകേളഭായനിടഭാണയ് ഇകപഭാള പ്രവൃത്തനി നടന്നയ് വരുന്നതയ്;  ഓകരഭാ
റതീചനികലയുലാം ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ; 

(സനി) 1,3,5  എന്നതീ റതീച്ചുകേളനിലല പ്രവൃത്തനികേൾ  ചേനില സഭാകങതനികേ കേഭാരണങ്ങളഭാല
വഴെനിമുടനി നനിലക്കുന്ന സഭാഹചേരലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  എങനില ഒരു ഉന്നത ഉകദലഭാഗസ സലാംഘലത്ത സലലാം സനര്ശനിക്കുന്നതനിനയ്
നനികയഭാഗനിക്കുകമഭാ; 

(ഇ)  അലലങനില  സമയബനനിതമഭായനി  പദതനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനയ്
സർക്കഭാർ എലനഭാലക്ക നടപടനികേള നകേലക്കഭാള്ളുലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം   

(എ & ബനി) 17.61  കേനി.മതീ.  നതീളമുള്ള വടകേര-മഭാഹനി കേനഭാലനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഇകപഭാള  5  റതീച്ചുകേളനിലഭായനി  നടനവരുന.  450.080  കേനി.മതീ.  മുതല  454.080
കേനി.മതീ.  വലരയുള്ള  റതീചയ്-1-ലന്റെ  പ്രവൃത്തനി  നബഭാര്ഡയ്  18-ല  ഉളലപടുത്തനി  20
ശതമഭാനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചകശഷലാം സഭാകങതനികേ കേഭാരണങ്ങളഭാല കഫഭാര്കകഭാസയ് ലചേയ്തു.
കേനഭാലനിലന്റെ  അടനിഭഭാഗലത്ത  ലചേളനി  നനിറഞ്ഞ മണനിലന്റെ  പ്രകതലകേത കേഭാരണലാം  പഭാറ
ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  പഭാര്ശസഭനിത്തനികേള  ഇടനിഞ്ഞയ്  തഭാഴുന്നതനിനഭാല  കേനഭാല  പഭാര്ശസങ്ങളനില
കൂടുതല  സലലാം  ഏലറടുത്തയ്  കവണത  ചേരനികവഭാലട  ലലസഡയ്  ലവടനി  കേനഭാല
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനഭായനി സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  
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454.080 കേനി.മതീ. മുതല 457.080 കേനി.മതീ. വലരയുള്ള റതീചയ് - 2 -ലന്റെ പ്രവൃത്തനി
13-ാം  ധനകേഭാരലകേമ്മേതീഷനനില  ഉളലപടുത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.   എന്നഭാല  കേനഭാല
പൂര്ണകതഭാതനില  ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  അതലഭാവശലമഭായ  പണനികേള
ഉളലപടുത്തനി നവതീകേരനിച എസ്റ്റനികമറയ് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം അതനിനപ്രകേഭാരലാം ബഭാക്കനി
പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനമുണയ്. 

457.380  കേനി.മതീ.  മുതല  460.62  കേനി.മതീ.  വലരയുള്ള റതീചയ്  -3-ലന്റെ പ്രവൃത്തനി
13-ാം ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷനനില ഉളലപടുത്തനി 50 ശതമഭാനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ബഭാക്കനി
പ്രവൃത്തനിയുലട നവതീകേരനിച എസ്റ്റനികമറയ് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

460.62 കേനി.മതീ. മുതല 464.21 കേനി.മതീ വലരയുള്ള റതീചയ് -4-ലന്റെ പ്രവൃത്തനി 13-ാം
ധനകേഭാരലകേമ്മേതീഷനനില  ഉളലപടുത്തനി  എഗ്രനിലമന്റെയ്  പ്രകേഭാരലാം  93  ശതമഭാനലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.   കേനഭാല  പൂര്ണകതഭാതനില  ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
അതലഭാവശല  പണനികേള  ഉളലപടുത്തനി നവതീകേരനിച  എസ്റ്റനികമറനിനയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിന  പ്രകേഭാരലാം  ബഭാക്കനി  പ്രവൃത്തനികേള  ഉടന  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

464.21  കേനി.മതീ.  മുതല  467.69  കേനി.മതീ.  വലരയുള്ള റതീചയ്  -5  -ലന്റെ പ്രവൃത്തനി
സലാംസഭാന പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി  29  ശതമഭാനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.   എന്നഭാല
കേനഭാല  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ  സലപരനിമനിതനിമൂലലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  സലലാം  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചയ്
വരുന.  

(സനി) ഉണയ്.

(ഡനി  &  ഇ)  വടകേര-മഭാഹനി കേനഭാല നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഘടങ്ങളനില
ചേതീഫയ് ലടകനിക്കല എകഭാമനിനര്, ഇറനികഗഷന ചേതീഫയ് എഞനിനതീയര്, തനിരുവനനപുരലാം
ഗവ.  ലഎ.ലഎ.റനി.-യനിലല  റനിട.  ലപ്രഭാഫ.  കഡഭാ.  ലകേ.  ബഭാലന,  ഡലഹനി
ലഎ.ലഎ.റനി.-യനിലല  റനിട.  ലപ്രഭാഫസര്  കഡഭാ.  ലകേ.  അരവനിനന  തുടങ്ങനിയവര്
സനര്ശനിക്കുകേയുലാം  ആവശലമഭായ  പഠനങ്ങളക്കുകശഷലാം  സഭാകങതനികേ  ഉപകദശങ്ങള
നല്കുനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.  ഇസൗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പ്രകേഭാരലാം തുടര്നള്ള കേനഭാല നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസയ് കേഭാര്ഡയ് പുതുക്കല

145(4305) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   നഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ലതഭാഴെനിലുലാം എകയ്ലലസസുലാം  വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  സമഗ്ര  ആകരഭാഗല  ഇനഷസറനസയ്  അലാംഗതസ  രജനികസ്ട്രെഷനുലാം,  കേഭാര്ഡയ്

പുതുക്കലുലാം  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങളവഴെനി  മഭാതകമ  നടപഭാക്കഭാവ  എന്നയ്  2012-ല
ഉത്തരവഭായനിരുകന്നഭാ; 
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(ബനി)  എങനില  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനിനയ്  വനിരുദമഭായനി  ഈ  വര്ഷലാം  കേഭാര്ഡയ്
പുതുക്കല കേരഭാര് റനിലയനസനിനയ് നലകുവഭാനുണഭായ സഭാഹചേരലലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം   

(എ)  16-5-2012-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  (എലാംഎസയ്.)  നമ്പര്70/2012/
ലതഭാഴെനില  പ്രകേഭാരലാം  ആര്.എസയ്.ബനി.ലലവ./ചേനിസയ്  ആകരഭാഗല  കേഭാര്ഡയ്  അലാംഗതസ
രജനികസ്ട്രെഷനുലാം  കേഭാര്ഡയ്  പുതുക്കലുലാം  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങളവഴെനി  നടത്തണലമന്നയ്
സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിരുന.  

(ബനി)  കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേള അലാംഗതീകേരനിച ഇ-ലടണര് വഴെനി നടപയ്
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ആര്.എസയ്.ബനി.ലലവ.  പദതനിക്കുകവണനി ലടണര് നലകേനിയതയ്
റനിലയനസയ് ജനറല ഇനഷസറനസയ് കേമ്പനനിക്കഭാണയ്.  ആര്.എസയ്.ബനി.ലലവ. കേഭാര്ഡയ്
വനിതരണലാം,  ലടണര്  ലഭനിച  ഇനഷസറനസയ്  കേമ്പനനിയുലട  പൂര്ണ
ഉത്തരവഭാദനിത്തമഭാണയ്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിച  ആര്.എസയ്.ബനി.ലലവ.-യുലട
ലടണര്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  ഇനഷസറനസയ്  കേമ്പനനികക്കഭാ  അവരുലട
പ്രതനിനനിധനികക്കഭാ കേസഭാളനിറനി കേസൗണ്സനില ഒഭാഫയ് ഇനല അലാംഗതീകേരനിച സ്മെഭാര്ടയ് കേഭാര്ഡയ്
കസവന  ദഭാതഭാവനിലന  മഭാതകമ  ആകരഭാഗല  കേഭാര്ഡയ്  പുതുക്കുന്ന  നടപടനികേള
ഏലപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.  ലതരലഞ്ഞടുത്ത ഇനഷസറനസയ് കസവന ദഭാതഭാവയ്
ഇസൗ  വര്ഷലാം  കേഭാര്ഡയ്  പുതുക്കുന്നതനിനഭായനി  കേസഭാളനിറനി  കേസൗണ്സനില  ഓഫയ്  ഇനല
അലാംഗതീകേരനിച  സ്മെഭാര്ടയ്  കേഭാര്ഡയ്  കസവന  ദഭാതഭാക്കലള  മഭാതമഭാണയ്
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  

നനിലവനില അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങളക്കയ് കേസഭാളനിറനി കേസൗണ്സനില ഓഫയ് ഇനലയുലട
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചതഭായനി അറനിവനില.  

സസകേഭാരല ലഭാബുകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം

146(4306)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജയ്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സസകേഭാരല  ലഭാബുകേളനില  പലതുലാം  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തതഭാലണന്ന
വനിവരലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  സസകേഭാരലലഭാബുകേളുലട  നനിലവഭാരമനിലഭായ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുലമന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ; 
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(സനി)  ഇവനിടങ്ങളനില  പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നവരുലട  കയഭാഗലതയുലാം  പരനികശഭാധന
ഉപകേരണങ്ങളുലട നനിലവഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം   

(എ-ഡനി)  സസകേഭാരല  ആശുപതനികേളുലാം  ലകബഭാറടറനികേളുലാം  ഉളലപലടയുള്ള
ആതുരഭാലയങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം കമതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനില സലാംവനിധഭാനമനില.
സലാംസഭാനലത്ത  സസകേഭാരല  ആശുപതനികേള,  ലഭാബുകേള,  സ്കഭാനനിലാംഗയ്  ലസന്റെറുകേള
തുടങ്ങനിയ  എലഭാ  ചേനികേനിത്സഭാ  സഭാപനങ്ങളുകടയുലാം  പ്രവര്ത്തന  നനിലവഭാരലാം
ആവശലമഭായ  നനിയമലാം  മുകഖന  നനിയനനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  "കകേരള
കനിനനിക്കല എസ്റ്റഭാബ്ലനിലഷന്റെയ്  (രജനികസ്ട്രെഷന  &  ലറഗുകലഷന)  ബനില  2017 ''-  നയ്
രൂപലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ബനില  നനിയമസഭയനില  അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഫഭാര്മസനി കേസൗണ്സനില 

147(4307)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) അകലഭാപതനി ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളക്കുള്ളതുകപഭാലല ആയുര്കവ്വദ ഫഭാര്മസനിസ്റ്റു
കേളക്കഭായനി ഫഭാര്മസനി കേസൗണ്സനില രൂപതീകേരനിക്കഭാന ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; 

(ബനി)  ആയുര്കവ്വദ  ലമഡനിക്കല കസ്റ്റഭാറുകേളനില മരുന്നയ്  വനിലനയയ്  ആയുര്കവ്വദ
രജനികസ്ട്രെഡയ് ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേള കവണലാം എന്നയ് നനിബനനയുകണഭാ; 

(സനി) സസകേഭാരല കേമ്പനനികേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന ആയുര്കവ്വദ മരുനകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിയ്ക്കുന്നതനിനയ് നനിലവനില എനയ് സലാംവനിധഭാനമഭാണുള്ളതയ്? 

ഉത്തരലാം   

(എ) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുണയ്.  

(ബനി)  ഇല.   ആയുര്കവ്വദ  മരുനകേളുലട  വനിലനയയ്  ലസയനില  ലലലസനസയ്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില.  

(സനി)  സസകേഭാരല  കേമ്പനനികേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  ആയുര്കവ്വദ  മരുനകേളുലട
ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ്  ഇനഹസൗസയ്  ലകബഭാറടറനി  സലാംവനിധഭാനലാം
എലഭാ ഫഭാര്മസനികേളനിലുമുണയ്.  പ്രസ്തുത സലാംവനിധഭാനമനിലഭാത്ത ഫഭാര്മസനികേള ആയുഷയ്
അപ്രൂവ്ഡയ്  ലഭാബനില  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ഗുണനനിലവഭാരലാം
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ഉറപ്പുവരുത്തുനണയ്.   സഭാപന  പരനികശഭാധന  നടത്തുന്ന  ആയുര്കവദ  ഡ്രഗ്സയ്
ഇനലസക്ടര്മഭാര് സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചയ് ഡ്രഗ്സയ് ലടസ്റ്റനിലാംഗയ്  ലകബഭാറടറനിയനികലയയ്
അയയ്ക്കുകേയുലാം ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുനണയ്.  

കേഭാനസര് ചേനികേനിത്സക്കയ് സസൗകേരലമനിലഭാത്ത ജനിലകേള

148(4308)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില കേഭാനസര് ചേനികേനിത്സയയ് സസൗകേരലമനിലഭാത്ത ജനിലകേള
നനിലവനിലുകണഭാ; എങനില അവ ഏലതലഭാലാം ജനിലകേളഭാണയ്; 

(ബനി)  ഇങ്ങലനയുള്ള ജനിലകേളനില കേഭാനസര് ചേനികേത്സയഭായനി  സര്ക്കഭാര് എലനങനിലുലാം
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; അവ ഏലനലഭാമഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം   

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ആര്.സനി.സനി.,  മലബഭാര്  കേഭാനസര് ലസന്റെര്,  കേണ്ണൂര്,
ലകേഭാചനിന കേലഭാനസര് & റനിസര്ചയ് ലസന്റെര്, എറണഭാകുളലാം കൂടഭാലത തനിരുവനനപുരലാം,
ആലപ്പുഴെ,  കകേഭാടയലാം,  തൃശ്ശൂര്,  ലകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  സര്ക്കഭാര് ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേള,
എറണഭാകുളലാം  ജനറല  ആശുപതനി  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങളനിലഭാണയ്  കേലഭാനസര്
ചേനികേനിത്സ  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില  ലഭലമഭായനിട്ടുളളതയ്.  പൂര്ണ  കതഭാതനില
പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭായ  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനിലഭാത്ത  ജനിലകേളഭായ  ലകേഭാലലാം,
ഇടുക്കനി,  പത്തനലാംതനിട,  മലപ്പുറലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  വയനഭാടയ്,  പഭാലക്കഭാടയ്  എന്നതീ
ജനിലകേളനില ആധുനനികേ രതീതനിയനിലുള്ള ചേനികേനിത്സഭാ സസൗകേരലങ്ങള നനിലവനിലനില.  

(ബനി)  മറയ്  ജനിലകേളനില  അധനിവസനിക്കുന്ന  കേഭാനസര് കരഭാഗനികേളക്കയ്  ഇതയ്
ശഭാരതീരനികേവലാം  മഭാനസനികേവലാം  സഭാമ്പത്തനികേവമഭായ ബുദനിമുട്ടുകേള ഉണഭാക്കുന എന്നയ്
കബഭാദലലപടതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഒരു  കേലഭാനസര്
ചേനികേനിത്സഭാലയലാം  എന്ന  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലകത്തഭാലട  ജനിലഭാ  കേഭാനസര് ലകേയര്  പദതനി
ആരലാംഭനിചതയ്.   ഇസൗ ലസന്റെറുകേളനില റതീജനിയണല കേലഭാനസര് ലസന്റെറുകേളനില പരനിശതീലനലാം
ലഭനിച  കഡഭാക്ടര്മഭാരുകടയുലാം  സ്റ്റഭാഫയ്  കനഴ്സുമഭാരുകടയുലാം  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം
കേതീകമഭാലതറഭാപനി  ഉളലപലടയുള്ള  കേലഭാനസര്  ചേനികേനിത്സഭാ  സസൗകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുകേയുലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  നഭാളനിതുവലര  25000-ത്തനിലപരലാം കേതീകമഭാ ലതറഭാപനികേളുലാം  1500-കലലറ
കരഭാഗനനിര്ണയവലാം ഇസൗ ലസന്റെറുകേളനിലൂലട നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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 ഇ.സനി.ജനി. ലടകതീഷലലന്റെ കപഭാസ്റ്റയ് കനികയഷന ലപ്രഭാകപഭാസല

149(4309) ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഹൃകദഭാഗത്തഭാല  മരനിക്കുന്നവരുലട  വഭാര്ഷനികേക്കണക്കയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത  കരഭാഗചേനികേനിത്സയനനിവഭാരലമഭായ  ഇ.സനി.ജനി.  വനിഭഭാഗലാം
അവഗണനയുലട  വക്കനിലഭാലണനള്ള  കേഭാരലലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ആയതയ്
പരനിഹരനിയ്ക്കുവഭാന എനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു; 

(ബനി)  ഇ.സനി.ജനി.  ലടകതീഷലലന്റെ  കപഭാസ്റ്റയ്  കനികയഷന  ലപ്രഭാകപഭാസല
സലാംബനനിച  874000/H2/ആ.കു.വ.  നമ്പര്  ഫയലനികന്മേല  നഭാളനിതുവലര  എനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപതനികേള  മുതലലങനിലുലാം  ഇ.സനി.ജനി.  ലടകതീഷലലന്റെ  തസനികേ
സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

 ഉത്തരലാം

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള്ള  ആശുപതനികേളനില  ചേനികേനിത്സ
കതടനിയവരനില 2016-ല 1457 കപരുലാം ലമഡനിക്കല വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള്ള
ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനിലനനിനലാം  ലഭലമഭായ  വനിവരമനുസരനിചയ്  801  കപരുലാം
ഹൃകദഭാഗത്തഭാല മരണലപടുകേയുണഭായനി.  ഇ.സനി.ജനി.  വനിഭഭാഗലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന
കവണ  നടപടനികേള  ആര്ദലാം  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ലമഡനിക്കല
കകേഭാകളജുകേളനില ഇ.സനി.ജനി. വനിഭഭാഗലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

(ബനി  &  സനി)  ആര്ദലാം  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  84  ഇ.സനി.ജനി.  ലടകതീഷലന
തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം  സര്ക്കഭാര്  പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  ഇതനില
തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളുലാം ഉളലപടുന.

പനി.എചയ്.സനി.- കേലള ഫഭാമനിലനി ലഹലത്തയ് ലസന്റെറുകേളഭായനി 
ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി

 150 (4310) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം എത പനി.എചയ്.സനി.-കേലള
ഫഭാമനിലനി ലഹലത്തയ് ലസന്റെറുകേളഭായനി ഉയര്ത്തനിലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഇതനികലക്കഭായനി  ഏലതലഭാലാം വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരുലട തസനികേകേളഭാണയ്
പുതനിയതഭായനി സൃഷനിചലതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ; 
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(സനി)  പല  പനി.എചയ്.സനി.-കേളനിലുലാം  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനയ്
സൂപര്നവസറനി തസനികേകേള നനിലവനിലനിലഭാലയന്നതയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇതയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലനലഭാലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

 ഉത്തരലാം

(എ) 28-3-2017-ലല സ.ഉ  (ആര്റനി.)  നമ്പര്  845/2017  ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനലത്ത  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  170  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള
കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രമഭാക്കനി മഭാറനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  

(ബനി)  12-5-2017   തതീയതനിയനിലല  സ.ഉ.  (എലാംഎസയ്.)75/2017/  ആ.കു.വ.
പ്രകേഭാരലാം അസനിസ്റ്റന്റെയ് സര്ജന - 170, സ്റ്റഭാഫയ് നഴയ്സയ് - 340, ലഭാബയ് ലടകതീഷലന -170
എന്നതീ തസനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുണയ്.  

(സനി)  സൂപര്ലലവസറനി  തസനികേയനില  ഒഴെനിവകേള  വരുകമ്പഭാള  ലപ്രഭാകമഭാഷന
നലകേനി പ്രസ്തുത തസനികേകേള നനികേത്തുന്നതഭാണയ്. കകേസുകേള സലാംബനമഭായുലാം ലപ്രഭാകമഭാഷനയ്
തടസ്സെങ്ങള കനരനിടുനണയ്.  

പനി. എചയ്. സനി.- കേളുലടയുലാം സനി.എചയ്.സനി-കേളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

 151(4311)  ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗലലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  പനി.എചയ്.സനി.-കേളുലടയുലാം
സനി.എചയ്.സനി.-കേളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചലതന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  അതനിരൂക്ഷമഭായ  വരളച  കേഭാരണലാം  ജലജനലകരഭാഗങ്ങള  ബഭാധനിചയ്
പനി.എചയ്.സനി.-കേളനില  ചേനികേനിത്സകതടനിലയത്തുന്ന  നനിര്ദനരഭായ  കരഭാഗനികേളക്കയ്
ആവശലത്തനിനയ്  ചേനികേനിത്സയുലാം  മരുനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു;  വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ആര്ദലാം  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  ലലപ്രമറനി  ലഹലത്തയ്
ലസന്റെറുകേളുലടയുലാം  കേമ്മേവ്യൂണനിറനി  ലഹലത്തയ്  ലസന്റെറുകേളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  

(ബനി)  ജലജനലകരഭാഗങ്ങളഭായ  വയറനിളക്ക  കരഭാഗങ്ങള,  മഞ്ഞപനിത്തലാം
(ലഹപലലററനിസയ്.എ),  ലലടകഫഭായ്ഡയ് എന്നതീ കരഭാഗങ്ങളുലട ചേനികേനിത്സക്കഭാവശലമഭായ
മരുനകേളുലാം (ആന്റെനിബകയഭാടനികേയ് ഉളലപലട) ഒ.ആര്.എസയ്., സനിങയ്, ലഎ.വനി.ഫ്ലൂയനിഡയ്
തുടങ്ങനിയവയുലട ലഭലത എലഭാ ആകരഭാഗല സഭാപനങ്ങളനിലുലാം ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
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പനനി ബഭാധയുലടയുലാം ലഹപലലററനിസയ് ബഭാധയുലടയുലാം  കേണക്കയ്

152(4312  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  എചയ്.വണ്.-എന.വണ്.പനനി,ലഡങനിപനനി  തുടങ്ങനി  വനിവനിധയനിനലാം  പനനികേളുലാം
ലഹപനററനിസയ്  A  മുതല  പലയനിനലാം  മഞ്ഞപനിത്തവലാം  പടര്നപനിടനിയ്ക്കുന്നതയ്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  എങനില  കവനലക്കഭാലലാം  തുടങ്ങനിയതനിനുകശഷമുണഭായനിട്ടുള്ള  പനനിബഭാധയുലടയുലാം
ലഹപനററനിസയ്  ബഭാധയുലടയുലാം  ഇരകേളഭായ  കരഭാഗനികേളുലട  കേണക്കയ്  ജനില  തനിരനിചയ്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി) ഇക്കഭാലയളവനില മരണലപട പ്രസ്തുത കരഭാഗനികേളുലട കേണക്കുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  H1  N1/ലഡങനിപനനി  തുടങ്ങനിയവ  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭാല  സര്ക്കഭാര്/
സസകേഭാരല  കമഖലയനിലല  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  നഴെ യ്സുമഭാര്ക്കുലാം  പനനി  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയ
നലകുവഭാനുള്ള  സലാംസഭാന  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന  നനിര്കദ്ദേശലാം  ശദയനിലലപട്ടുകവഭാ;
എങനില എനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഇ)  പ്രസ്തുത പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയയ്  (പനനിയ്ക്കുള്ളതയ്)  സര്ക്കഭാര് ആശുപതനിയനില
നനിലവനില  ലഭലമഭാകണഭാ,  എങനില  എത  കപര്ക്കയ്  നലകേനി  എനലാം  ഇലലങനില
ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാന എനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി & സനി) അനുബനമഭായനി*കചേര്ക്കുന.

(ഡനി)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.   ലഡങനിപനനി,  മകലറനിയ,  ചേനിക്കനഗുനനിയ
തുടങ്ങനിയ പ്രഭാണനിജനല കരഭാഗങ്ങളക്കയ് നഭാളനിതുവലര പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയയ് ലഭലമല.
എചയ്  1  എന  1  അസുഖത്തനിനുള്ള  ഒസലറഭാമനിവനിര്  എന്ന  മരുന്നനിലന്റെ  ലഭലത
ആകരഭാഗലവകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള എലഭാ ആശുപതനികേളനിലുലാം ഉറപയ് വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ഇസൗ വര്ഷലാം പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയ്പനിനുള്ള ഫണയ് അകലഭാകക്കഷന പൂര്ത്തനിയഭായനി
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലളപറനിയുള്ള വനിവരകശഖരണലാം നടത്തനിവരുന.  

(ഇ)  ലഭലമല.   എലഭാ  ജനിലകേളനിലനനിനലാം  ആവശലമുള്ള വഭാകനിലന്റെ  കേണക്കയ്
ആവശലലപടനിട്ടുണയ്. ഇതയ് ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് അനനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.   

അവയവദഭാനലാം

153(4313)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  അവയവലാം  ദഭാനലാം  ലചേയ്യുവഭാനുലാം  മഭാറനിവയഭാനുലാം  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമ
വലവസകേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി)  അവയവ  ദഭാനത്തനിലന്റെ  മറവനില  അവയവ  കേചവടലാം  നടക്കുന്നതയ്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  അവയവ  മഭാറനിവയല  നടത്തഭാന  ആശുപതനികേളക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി
ആവശലമുകണഭാ; 

(ഡനി)  എങനില ഏലതഭാലക്ക  ആശുപതനികേളക്കഭാണയ്  കകേരളത്തനില  അവയവ
മഭാറനിവയല നടത്തഭാനുള്ള അനുമതനിയുള്ളതയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  പഭാസ്സെഭാക്കനിയ  1994-ലല  ടഭാനസഭാകന്റെഷന  ഓഫയ്
ഹവ്യൂമന  ഒഭാര്ഗന  ആക്ടനിലല  (THO  ACT)  വലവസകേളക്കനുസൃതമഭായഭാണയ്
അവയവദഭാനവലാം അവയവ മഭാറനിവയല ശസകനിയയുലാം നടക്കുന്നതയ്.  

(ബനി) ശദയനിലലപടനിടനില.

(സനി) ഉണയ്.  

(ഡനി) വനിവരലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.  

ഫുഡയ് കസഫനി ഓഫതീസര്മഭാരുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള

154(4314)  ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനില  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനില  എത
ഓഫതീസുകേളുലണനലാം എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നലതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ഫുഡയ് കസഫനി ഓഫതീസര്മഭാരുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി) തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനിനയ് ഫുഡയ് കസഫനി ഓഫതീസയ് അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ഓഫതീസയ്  തനിരുവമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിലത്തലന്ന  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനില  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനില
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഓഫതീസുകേളുലട വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ജനിലഭാ  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  കേമ്മേതീഷണറുലട  കേഭാരലഭാലയലാം,  പഭാളയലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,
പ്രവര്ത്തനിക്കുന.   വടകേര,  കുറലഭാടനി,  നഭാദഭാപുരലാം  സര്ക്കനിള  ഓഫതീസുകേള

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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വടകേരയനിലുലാം ബഭാലുകശരനി,  കപരഭാമ്പ്ര,  ലകേഭായനിലഭാണനി ഓഫതീസുകേള കപരഭാമ്പ്രയനിലുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന.   കൂടഭാലത  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  സസൗത്തയ്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  കനഭാര്ത്തയ്,
ഏലത്തൂര്,  കബപ്പൂര്,  തനിരുവമ്പഭാടനി,  കുന്നമലാംഗലലാം,  ലകേഭാടുവള്ളനി  എന്നതീ  സര്ക്കനിള
ഒഭാഫതീസുകേള കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലഭാ അസനിസ്റ്റന്റെയ് കേമ്മേതീഷണറുലട കേഭാരലഭാലയത്തനിലുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന.   അസനിസ്റ്റന്റെയ്  കേമ്മേതീഷണറുലട  കേഭാരലഭാലയലാം  (ഇന്റെലനിജനസയ്  )
കകേഭാടപറമ്പയ് എന്ന സലത്തുലാം റതീജനിയണല അനലനിറനിക്കല ലകബഭാറടറനി മലഭാപറമ്പയ്
എന്ന സലത്തുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  

(ബനി) ഫുഡയ് കസഫനി സ്റ്റഭാനകഡര്ഡയ് ആക്ടയ് 2006, റൂള 2011, ലറഗുകലഷനസയ്
2011  എന്നതീ  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം  ഭക്ഷല  വസ്തുക്കളനില  അടങ്ങനിയനിട്ടുള്ള  മഭായലാം
കേലണത്തുന്നതനിനുലാം  നനിയമപരമഭായ  നടപടനി  എടുക്കുന്നതനിനുലാം  ഫുഡയ്  കസഫനി
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കയ് ചുമതലകേള നനിര്വ്വചേനിചയ്  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  

ഫുഡയ്  കസഫനി  ആന്റെയ്  സ്റ്റഭാനകഡര്ഡ്സയ്  റൂളസയ്  2011-ലല  2.1.3  ഭഭാഗലാം
അനുസരനിചയ്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ഉകദലഭാഗസര്  അകനസഷണവനികധയമഭായനി  ഭക്ഷല
വസ്തുക്കളുലട  സര്വ്വയനിലനസയ്  സഭാമ്പനിള  കശഖരനിചയ്  അനലനിറനിക്കല  ലഭാബുകേളനില
വനിദഗ്ദ്ധ പരനികശഭാധനയഭായനി അയച്ചുലകേഭാടുക്കുന.  പരനികശഭാധനഭാഫലത്തനില unsafe,
sub  standard,  misbranded  ആയനി  കേലണത്തനിയഭാല  പ്രസ്തുത  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട
വനിലപന തടയുകേയുലാം ബനലപട സഭാപനലാം തുടര് അകനസഷണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
സതീല ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്യുന.  

ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വനിലപന  എന്നനിവയുമഭായനി  ബനലപടയ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  വലക്തനികേളക്കയ്  പകേര്ചവലഭാധനികപഭാലുള്ള  കരഭാഗങ്ങള
ഉകണഭാലയന്നതയ്  ലമഡനിക്കല സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില പരനികശഭാധനിചയ്
ഉറപ്പുവരുത്തുന.  

ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില
തങ്ങളുലട  സര്ക്കനിള  പരനിധനിക്കുള്ളനിലല  സഭാപനങ്ങള  പരനികശഭാധന  നടത്തനി
ഗുണകമന്മേയനിലഭാത്ത സഭാപനങ്ങളക്കയ് ഗുണകമന്മേ ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള കനഭാടതീസയ്
നലകുന.  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  പഭാക്കനിലാംഗയ്,  വനിലപനകകേന്ദ്രങ്ങള എന്നനിവ
പരനികശഭാധനിചയ്  ലലലസനസയ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  സഭാപനലാം
പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തുന. 

ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ഉകദലഭാഗസര്  തങ്ങള  നടത്തനിയ  അകനസഷണത്തനിലന്റെ
റനികപഭാര്ടയ്,  അകനസഷണവനികധയമഭായനി പനിടനിലചടുത്ത ഭക്ഷല വസ്തുക്കളുലട സഭാമ്പനിള,
കസ്റ്റഭാക്കയ്  എന്നനിവ  സലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള,  യഥഭാസമയലാം  ബനലപട
ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് ലലകേമഭാറുന.  മഭായലാം കേലര്ത്തനിയ ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട വനിതരണലാം
നടത്തുവഭാന ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന വഭാഹനങ്ങള പനിടനിലചടുത്തയ് പരനികശഭാധനിക്കുന. 
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ഇറക്കുമതനി  ലചേയ്ത നനികരഭാധനിത ഭക്ഷല  ഉലപന്നങ്ങളുലട  വനിലപന തടയുന.
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ഉകദലഭാഗസര്  തങ്ങളുലട  സര്ക്കനിള  പരനിധനിക്കുള്ളനില  ഭക്ഷല
വനിഷബഭാധകപഭാലുള്ള  സലാംഭവങ്ങളുണഭായഭാല  അടനിയനരമഭായനി  പ്രസ്തുത  സലലാം
സനര്ശനിചയ്  ഇസൗ  വനിഷയത്തനിനകമലുള്ള  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടയ്  ബനലപട
ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് ലലകേമഭാറുന.  

പഞഭായത്തയ്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  എന്നനിവയുലട  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  പദതനികേള
സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ മഭാനദണ്ഡങ്ങള, നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എന്നനിവ തയഭാറഭാക്കുന. 

 (സനി)  ഉണയ്.   ഓഫതീസനിനയ്  സലലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല  നനിലവനില ജനിലഭാ
ഓഫതീസയ് ലകേടനിടത്തനിലഭാണയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.  

(ഡനി) തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനില ഓഫതീസയ് ലകേടനിടലാം ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് പ്രസ്തുത
ഓഫതീസയ്  തനിരുവമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിലത്തലന്ന  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.                                                                     

എചയ് വണ് എന വണ് പനനി

155(4315) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

 സലാംസഭാനത്തയ് എചയ് വണ്-എന വണ് പനനി ബഭാധനിതരഭായവര്ക്കയ് മതനിയഭായ
ചേനികേനിത്സ  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  എലനഭാലക്ക  കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  ലചേയ്തനിട്ടുളളതയ്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

എചയ്  1  എന  1  കരഭാഗത്തനിനുള്ള  ചേനികേനിത്സ  ഇന്നയ്  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്
ആകരഭാഗലസഭാപനങ്ങളനിലുലാം  സസൗജനലമഭായനി  ലഭലമഭാണയ്.   എചയ്  വണ്-എന  വണ്
ചേനികേനിത്സക്കഭാവശലമഭായ ഒസളടഭാമനിവനിര് മരുന്നയ് എലഭാ സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളനിലുലാം
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനുപുറലമ കേഭാരുണല മരുന്നയ് കേടകേളനിലുലാം വനിവനിധ സസകേഭാരല
മരുന്നയ്  കേടകേളനിലുലാം  ഇതയ്  ലഭലമഭാണയ്.  ഇസൗ  കരഭാഗത്തനിലന്റെ  പകേര്ച  തടയഭാന
ജനങ്ങളക്കയ് കബഭാധവലക്കരണ കഭാസ്സുകേളുലാം ലഘുകലഖകേളുലാം തയഭാറഭാക്കനി വനിതരണലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.   ചേനികേനിത്സ  പൂര്ണമഭായനി  ഫലപ്രദമഭാകേഭാന  കഡഭാക്ടര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന
മരുനകേളക്കയ്  പുറലമ  മറയ്  സഹഭായപരനിചേരണങ്ങള  (ആഹഭാരലാം,  കേഞ്ഞനിലവള്ളലാം
കപഭാലുള്ള  ചൂടയ്  പഭാനതീയങ്ങള,  വനിറഭാമനിനസയ്  ലഭനിക്കത്തക്കവനിധത്തനിലുള്ള  ഫലവര്ഗ്ഗങ്ങള,
വനിശമലാം)  വളലര  ആവശലമഭാണയ്.  എചയ്  1  എന  1  ഫലപ്രദമഭായുള്ള  നനിയനണ
പരനിപഭാടനികേള  ജനിലയനിലുലാം  സലാംസഭാനത്തുലാം  നടപനിലഭാക്കഭാനകവണനി  ഇകപഭാള
നടക്കുന്ന  സലാംവനിധഭാനങ്ങലള  നനിരനരമഭായനി  ഡനി.എചയ്.എസയ്,  എ.ഡനി.എചയ്.എസയ്.
(പനി.എചയ്),  കസ്റ്ററയ് കനഭാഡല ഓഫതീസര് മുതലഭായ അധനികേഭാരനികേള പലവടലാം പുനര്
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അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുകേയുലാം കവണ അധനികേനനിര്കദ്ദേശങ്ങള കൃതലമഭായനി  നലകുകേയുലാം
ലചേയ്യുന.   ജനങ്ങളുലട  സലാംശയ  നനിവഭാരണത്തനിനുലാം  സഹഭായ  കസവനങ്ങള
ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനുലാം ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെ 24 മണനികറുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ലഹലപയ്
ലലലന "ദനിശ" യനില ബനലപടുന്നതനിനുള്ള പത പരസലലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

കദശതീയ ആകരഭാഗല ദസൗതല പദതനി
156 (4316)  ശതീ  .    ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

 കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്ക്രത  പദതനിയഭായ  കദശതീയ  ആകരഭാഗല  ദസൗതലലാം(NHM)
പദതനിയുലട സലാംസഭാനലത്ത കേഴെനിഞ്ഞ അഞയ് വർഷലത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ലഭനിച
തുകേ,  വനിനനികയഭാഗനിച  തുകേ  ,എന്നനിവ  സഹനിതലാം  ജനിലഭാ  അടനിസഭാനത്തനിൽ
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  ഈ  വർഷലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കഭാൻ  കപഭാകുന്ന
പദതനികേള  എലനഭാക്കയഭാണയ്;  ഈ  വർഷലത്ത  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം
എതയഭാണയ്; ഈ വർഷലാം എത രൂപ വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്? 

ഉത്തരലാം

കേഴെനിഞ്ഞ  അഞയ്  വര്ഷലത്ത  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അനുബനലാം  1* ആയനി
കചേര്ക്കുന. ലഭനിച തുകേ തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം ലഭനിച തുകേ 
(രൂപ കകേഭാടനിയനില)

ലചേലവയ് 
(രൂപ കകേഭാടനിയനില)

കകേന്ദ്രലാം സലാംസഭാനലാം

2012-13 227.65 30 382.48

2013-14 280.66 76.94 365.36

2014-15 224.94 112.24 327.6

2015-16 219.19 70 358.03

2016-17 190.57 302.8 368.24

ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില ലകേഭാടുത്ത തുകേയുലാം ലചേലവഭാക്കനിയ തുകേയുലാം അനുബനലാം
2 * ആയനി കചേര്ക്കുന.

ഇസൗ  വര്ഷലാം  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  കപഭാകുന്ന  പദതനികേള  അനുബനലാം  3  ആയനി
കചേര്ക്കുന.*

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  പദതനികേളുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  
* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം  303.3  കകേഭാടനി രൂപയുലാം
(ഇതനില 219.93 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് എന.എചയ്.എലാം. പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട വനിഹനിതലാം.
83.37  കകേഭാടനി രൂപ കുടുലാംബകക്ഷമ വകുപനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പള ലചേലവഭാണയ്)
സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം  202.2  കകേഭാടനി രൂപയുമഭാണയ്.  ഇതനില  368.24  കകേഭാടനി രൂപ
(83.37 കകേഭാടനി രൂപ ഒഴെനിവഭാക്കനി) വനിനനികയഭാഗനിച്ചു.

വനിഷഭാദ കരഭാഗനികേളുലട എണലാം

157(4317) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  വനിഷഭാദ  കരഭാഗനികേളുലട  എണലാം  കൂടനിവരുന്നതയ്  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില കലഭാകേഭാകരഭാഗല സലാംഘടനഭാ റനികപഭാര്ട്ടുകേള പ്രകേഭാരലാം ഇനലയനില എത; അതയ്
കകേരളത്തനില എത; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഇതുമൂലലാം  വലക്തനി  -കുടുലാംബപരമഭായ  പ്രശ്നങ്ങള,  ലതഭാഴെനിലപരമഭായ
അപകേടങ്ങളുലാം  പ്രശ്നങ്ങളുലാം  അനുബന  അസുഖങ്ങളുലാം  ആത്മഹതലകേളുലാം
കൂടനിവരുന്നതയ് ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെ ശദയനിലലപട്ടുകവഭാ;  ഉലണങനില വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഇതുമൂലലാം  അകേഭാരണ  സങടലാം,  ഇഷമുള്ളവയനിലകപഭാലുലാം  തഭാലപരലമനിലഭായ,
ക്ഷതീണലാം,  തളര്ച  തുടങ്ങനി  ആത്മഹതലവലരയുലാം,  മറുഭഭാഗത്തയ്  ലകേഭാലപഭാതകേങ്ങള
നടത്തുവഭാനുള്ള  പ്രവണതകേളുലാം  ഇവര്  കേഭാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതയ്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  കരഭാഗനികേളക്കയ്  മരുനലാം ചേനികേനിത്സയുലാം ആശയവലാം നലകുവഭാനഭായനി
ആകരഭാഗല വകുപയ് എനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന എനലാം കേഴെനിഞ്ഞ 5 വര്ഷമഭായനി
എത  കരഭാഗനികേളക്കയ്   (ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം)  വകുപയ്  ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായലാം  നലകേനി
വരുന എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  ഇനലയനിലുലാം കകേരളത്തനിലുമഭായനി വനിഷഭാദകരഭാഗനികേളുലട പ്രകതലകേ
കേണക്കുകേള കലഭാകേഭാകരഭാഗലസലാംഘടന ലഭലമഭാക്കനിയനിടനില.  സമൂഹത്തനില 5 –10%
വലര ജനങ്ങളക്കയ് വനിഷഭാദകരഭാഗലാം ഉലണന്ന കേണക്കുകേള കലഭാകേഭാകരഭാഗലസലാംഘടന
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഒ.പനി.-യനില വരുന്ന കരഭാഗനികേളുലട അവസകേളനിലനനിന്നയ് വനിഷഭാദകരഭാഗലാം
കൂടുതലഭാലണന്നയ് മനസ്സെനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണയ്. എന്നഭാല വലക്തമഭായ കേണക്കുകേള
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ഇലഭാത്തതനിനഭാല  ഇതനിനുകവണനിയുള്ള  വനിശദമഭായ  പഠനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി) സങടലാം, തഭാലരലമനിലഭായ, ക്ഷതീണലാം, തളര്ച, ഉറക്കക്കുറവയ്, വനിശപനിലഭായ,
ശദക്കുറവയ് എന്നനിവ വനിഷഭാദകരഭാഗത്തനിലന്റെ ലക്ഷണങ്ങളഭാണയ്.  ആത്മഹതലകേളനില
നലലഭാരു ശതമഭാനത്തനിനുലാം കേഭാരണലാം വനിഷഭാദകരഭാഗമഭാണയ്.  ലകേഭാലപഭാതകേത്തനിനുള്ള
പ്രവണത വനിഷഭാദകരഭാഗത്തനില സഭാധഭാരണ കേഭാണഭാറനില.   

(ഡനി)  ജനിലഭാ  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പരനിപഭാടനി  (ഡനി.എലാം.എചയ്.പനി.)  വഴെനി  എലഭാ
ജനിലയനിലുലാം  വനിഷഭാദകരഭാഗലാം  ഉളലപലടയുള്ള  മഭാനസനികേ  കരഭാഗങ്ങള
സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളനില  ചേനികേനിത്സനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനുപുറലമ  ആര്ദലാം
പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനത്തയ്  170  കുടുലാംബഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളനില
'ആശസഭാസലാം' എന്ന പദതനി വനിഷഭാദകരഭാഗചേനികേനിത്സയഭായനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനഭായനി ഇസൗ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല കഡഭാക്ടര്, നഴയ്, ലഹലത്തയ് വര്ക്കര്മഭാര് എന്നനിവര്ക്കയ് പരനിശതീലനവലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  വനിഷഭാദകരഭാഗനികേളക്കഭായനി  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  സസൗജനലമഭായനി
ചേനികേനിത്സയുലാം മരുനകേളുലാം ലഭലമഭാക്കുനണയ്.  എന്നഭാല വനിഷഭാദകരഭാഗത്തനിനയ് ആകരഭാഗല വകുപയ്
ചേനികേനിത്സഭാധനസഹഭായലാം നലകേനിവരുന്നനില. 

 ശമ്പള കുടനിശനികേ അടനിയനരമഭായനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനയ് നടപടനി

158  (4318)  ശതീ  .  എലകദഭാസയ്  കുന്നപനിള്ളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
ആകരഭാഗലവകുപയ്  മുകഖന  2012 -ല നനിയമനിച  തഭാലക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാലര  2016
ലസപ്റലാംബറനില  പനിരനിച്ചുവനിടനിരുകന്നഭാ;  എത  ജതീവനക്കഭാരുലട  കസവനമഭാണയ്
ഇപ്രകേഭാരലാം അവസഭാനനിപനിചതയ്; കേഭാറഗറനി തനിരനിചയ് വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ; 

(ബനി)  2016  ലസപ്റലാംബറനില  പ്രസ്തുത  ജതീവനക്കഭാരുലട  കസവനലാം
അവസഭാനനിപനിക്കുകമ്പഭാള അവര്ക്കയ് എത മഭാസലത്ത ശമ്പളലാം കുടനിശനികേയഭായനിരുന; 

(സനി)  തഭാലക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാലര  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി നനികയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാള  പനിരനിച്ചുവനിടലപട  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
മുനഗണന നലകേണലമനലാം രണയ്  മഭാസത്തനിനുള്ളനില ശമ്പള കുടനിശനികേ നലകേണലമനലാം
പനിരനിച്ചുവനിടലപട  ജതീവനക്കഭാര്  നലകേനിയ  പരഭാതനി  പരനിഗണനിച  അഡനിനനികസ്ട്രെറതീവയ്
നടബവ്യൂണല  എറണഭാകുളലാം  2016  ഡനിസലാംബര്  2-നയ്,  OA/1588/2016  നമ്പര്
കകേസനില വനിധനി പ്രസഭാവനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  എങനില രണയ്  മഭാസത്തനിനകേലാം  ഇവരുലട  ശമ്പള കുടനിശനികേ  നലകേഭാന
കേഴെനികഞ്ഞഭാ; ഇലലങനില കേഭാരണലമനഭാണയ്; 
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(ഇ)  ശമ്പള  കുടനിശനികേ  ലഭനിക്കഭാത്തതനില  മനലാംലനഭാനയ്  ജഗദതീപയ്  എന്ന
ജതീവനക്കഭാരന ആത്മഹതല ലചേകയണ സഭാഹചേരലമുണഭാകയഭാ; 

(എഫയ്) കമല ജതീവനക്കഭാരുലട മുഴുവന ശമ്പള കേനിടനിശനികേയുലാം അടനിയനരമഭായനി
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  തുടര്നളള  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
അവലര  തഭാത്കേഭാലനികേ  അടനിസഭാനത്തനില  മുനപരനിചേയലാംവചയ്  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  പനിരനിച്ചുവനിടനിരുന.  638  ജതീവനക്കഭാരുലട  കസവനലാം  അവസഭാനനിപനിച്ചു.
കേഭാറഗറനി തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് അനുബനമഭായനി*കചേര്ക്കുന.  

(ബനി) 11 മഭാസലത്ത.

(സനി) പ്രസഭാവനിചനിട്ടുണയ്.  

(ഡനി)  സ.  ഉ.  (സഭാധഭാ.)  2719/2017/ഫനിന.  തതീയതനി  29-3-2017  പ്രകേഭാരലാം
ശമ്പളകുടനിശനികേ അനുവദനിചയ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  

(ഇ)  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  നനിയമനിച
തഭാലക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാരനഭായ ശതീ. ജഗദതീപയ് ആത്മഹതല ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.   

(എഫയ്)  29-3-2017  തതീയതനിയനില  5,55,91,000  (അഞയ്  കകേഭാടനി
അമ്പത്തനിയഞയ്  ലക്ഷത്തനി  ലതഭാണ്ണൂറനി  ഒന്നഭായനിരലാം  രൂപ)  ശമ്പളകുടനിശനികേ
നലകുന്നതനിനഭായനി  14  ജനിലകേളക്കഭായനി  വനിതരണലാംലചേയ്തയ്  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ടനി
ജതീവനക്കഭാരുലട മുനപരനിചേയലാംവചയ് നനിയമനിക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

 കേടകലഭാര കമഖലയനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഡനിലസനസറനികേള 

159(4319)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ് കകേഭായ :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കേടകലഭാര  കമഖലയനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഡനിലസനസറനികേളുലട
സഭാധഭാരണ  പ്രവൃത്തനിസമയലാം  കേടലനിലകപഭാകുന്ന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  കസവനലാം
കേനിട്ടുന്നതനിനയ്  പരലഭാപ്തമല.  ആയതനിനഭാല  ഇത്തരലാം  ഡനിലസനസറനികേള
നവകുകന്നരങ്ങളനിലുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനയ് ആവശലമഭായ കമതീകേരണലാം ലചേയ്യുകമഭാ; 

(ബനി)  നപ്രമറനി  ലഹലത്തയ് ലസന്റെറുകേളനില കഡഭാക്ടര്മഭാര് ലതീവയ്  ആകുകമ്പഭാള
പകേരലാം  കമതീകേരണങ്ങള  അടനിയനരമഭായനി  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  ജനിലഭാതലത്തനില
സലാംവനിധഭാനലാം ഉകണഭാ; ഇലലങനില അതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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ഉത്തരലാം

(എ) പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.  

(ബനി)  ലലപ്രമറനി  ലഹലത്തയ് ലസന്റെറുകേളനില കഡഭാക്ടര്മഭാര് ലതീവയ്  ആകുകമ്പഭാള
പകേരലാം കമതീകേരണങ്ങള ജനിലഭാ ലമഡനിക്കല ആഫതീസര്മഭാര് നടത്തഭാറുണയ്.

പുതനിയ ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനിലല തസനികേകേള

160 (4320) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  പുതുതഭായനി  തുടങ്ങനിയ
ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനില മഭാതമഭായനി എത തസനികേകേള സ ശഷനിചനിട്ടുണയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  ആകരഭാഗല  വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനിനുകേതീഴെനില പുതനിയതഭായനി തുടങ്ങനിയ/ഏലറടുത്ത ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനില
മഭാതമഭായനി 498 തസനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുണയ്.   

ലകേഭാലലാം  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനില  4-7-2016-ലല  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവയ് G.O. (Ms.) 128/2016/H&FWDപ്രകേഭാരലാം 108 തസനികേകേളുലാം 7-10-2016 -ലല
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  G.O.  (Ms)191/2016/H&FWD  പ്രകേഭാരലാം  282  തസനികേകേളുലാം
എറണഭാകുളലാം  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനില  5-5-2017-ലല  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവയ് G.O. (Ms)72/2017/ H&FWDപ്രകേഭാരലാം 108 തസനികേകേളുലാം സൃഷനിചനിട്ടുണയ്.

എചയ്.ലഎ.വനി. കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

 161(4321) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷയ് :
ശതീ  .   എന  .   വനിജയന പനിള്ള :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജയ് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  സലാംസഭാനലത്ത എചയ്.ഐ.വനി-എയ്ഡ്സയ് കരഭാഗബഭാധനിതരുലട എണലാം

കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഇവര്ക്കഭായനി  എലനലഭാലാം  ചേനികേനിത്സഭാ  സസൗകേരലങ്ങളഭാണയ്  നലകേനി
വരുന്നതയ്; 
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(സനി)  എചയ്.ഐ.വനി.  കരഭാഗവലഭാപനലാം  തടയുന്നതനിനുലാം  എയ്ഡ്സയ്  കരഭാഗ
പ്രതനികരഭാധമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  കകേരള  സലാംസഭാന  എയ്ഡ്സയ്
കേണ്കടഭാള ലസഭാനസറനി എലനലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് നടത്തനിവരുന്നതയ്; 

(ഡനി)  എചയ്.ഐ.വനി.  കരഭാഗബഭാധനിതര്  സമൂഹത്തനില  കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം ഈ കരഭാഗലാം സലാംബനനിചയ്  ഫലപ്രദമഭായ കബഭാധവത്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

   (എ)  ഉണയ്.   സലാംസഭാനത്തയ്  2017  ജനുവരനി വലര  29444  ആളുകേളക്കയ്
എചയ്. ലഎ.വനി. അണുബഭാധയുലണന്നയ് സനിരതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) എചയ്.ലഎ.വനി. അണുബഭാധനിതര്ക്കഭാവശലമഭായ ആന്റെനി റനികടഭാലലവറല
ചേനികേനിത്സ  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലവനിലുള്ള  ഉഷസ്സെയ്  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂലട  (എ.ആര്.ടനി.  ലസന്റെര്)
നഭാഷണല  എയ്ഡ്സയ്  കേണ്കടഭാള  ഓര്ഗലലനകസഷലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട
സസൗജനലമഭായനി നലകേനിവരുന.  കകേരളത്തനില  10  ചേനികേനിത്സഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാണുള്ളതയ്.
സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളഭായ  തനിരുവനനപുരലാം,  ആലപ്പുഴെ,  കകേഭാടയലാം,
തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  ജനറല  ആശുപതനി
എറണഭാകുളലാം/കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  ജനിലഭാ  ആശുപതനികേളഭായ  ലകേഭാലലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്  &
കേണ്ണൂര്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലകടനിയഭാണയ്  ചേനികേനിത്സ  ലഭലമഭാക്കുന്നതയ്.   എചയ്.ലഎ.വനി.
അണുബഭാധമൂലലാം  എയ്ഡ്സയ്  എന്ന  കരഭാഗഭാവസയനിലലത്തനിയവര്ക്കഭാണയ്
എ.ആര്.ടനി.  ചേനികേനിത്സ നലകേനിവരുന്നതയ്.   കൂടഭാലത ഇവര്ക്കയ് വരഭാന  സഭാധലതയുള്ള
അവസരജനലകരഭാഗങ്ങളഭായ  ക്ഷയലാം,  നവ്യൂകമഭാണനിയ,  വനിവനിധ  തരത്തനിലുള്ള വഭായനിലുലാം
ലതഭാണയനിലുമുള്ള  പൂപല  കരഭാഗങ്ങള.  ശരതീരത്തനിലല  ഗ്രനനികേളുലട  വതീക്കലാം
തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുള്ള ചേനികേനിത്സയുലാം സസൗജനലമഭായനി നലകേനിവരുന.  എ.ആര്.ടനി. ലസന്റെര്
ഇലഭാത്ത  ജനിലകേളനില  എചയ്.ലഎ.വനി.  അണുബഭാധനിതര്ക്കയ്  എ.ആര്.ടനി.  മരുനകേള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള 13 ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളുലാം (Link ART Centre) പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
ഇസൗ  ചേനികേനിത്സയയ്  മുകന്നഭാടനിയഭായനിട്ടുള്ള  കേസൗണ്സനിലനിങ്ങുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം
ശരനിയഭായ ജതീവനിതചേരലകേളനിലൂലടയുലാം ആവശലമഭായ ചേനികേനിത്സയനിലൂലടയുലാം എയ്ഡ്സയ്
ബഭാധനിതരഭാകേഭാലത  സഭാധഭാരണജതീവനിതലാം  നയനിക്കുവഭാനുലാം  അവര്  ദതീര്ഘകേഭാലലാം  ജതീവനിക്കഭാനുലാം
സഭാധലമഭാകുന.  ഇസൗ സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണയ് ഇസൗ ചേനികേനിത്സഭാരതീതനികേളുലട പ്രഭാധഭാനലലാം ഏറുന്നതയ്.  

(സനി)   (i)  എചയ്.ലഎ.വനി.  കരഭാഗവലഭാപനലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി  എചയ്.ലഎ.വനി.
പനിടനിലപടഭാന  സഭാധലത  കൂടുതലുള്ള  ലലലലാംഗനികേ  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള,  സസവര്ഗ്ഗരതനിക്കഭാരഭായ
പുരുഷന്മേഭാര്,  മയക്കുമരുന്നയ്  കുത്തനിവചയ്   ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നവര്,  ഭനിന്നലനിലാംഗക്കഭാര്,
ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള,  ദതീര്ഘദൂര  ടക്കയ്  ലലഡ്രവര്മഭാര്  എന്നനിവലര
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കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുലകേഭാണയ്  വനിവനിധ  കബഭാധവലക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള,  എചയ്.ലഎ.വനി.,
പരനികശഭാധന,  ഗര്ഭ-നനികരഭാധന  ഉറകേളുലട  വനിതരണലാം  തുടങ്ങനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
'സുരക്ഷ' പദതനിയനിലൂലട നടപനിലഭാക്കുന. 

(ii)  ലലലലാംഗനികേ  കരഭാഗമുള്ളവര്ക്കയ്  എചയ്.ലഎ.വനി.  പനിടനിലപടഭാന  സഭാധലത
കൂടുതല  ആയതനിനഭാല  ലലലലാംഗനികേ  കരഭാഗപരനികശഭാധനയുലാം  കേസൗണ്സനിലനിലാംഗുലാം
ചേനികേനിത്സയുലാം കകേരള സലാംസഭാന എയ്ഡ്സയ് നനിയനണ ലസഭാലലസറനിയുലട  'പുലരനി'
(STI) കകേന്ദ്രങ്ങളനിലകടനി സസൗജനലമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന.

(iii)  എചയ്.ലഎ.വനി.  പരനികശഭാധനയുലാം  കേസൗണ്സനിലനിലാംഗുലാം  പ്രധഭാനലപട
സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കജലഭാതനിസയ്  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  കൂടനി
സസൗജനലമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന.  എചയ്.ലഎ.വനി.  പ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം  അണുബഭാധനിതരഭായ
അമ്മേയനിലനനിനലാം  കുഞ്ഞനികലക്കുള്ള  അണുവലഭാപനലാം  തടയുന്നതനിനുലാം  കജലഭാതനിസയ്
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല കേസൗണ്സനിലനിലാംഗയ് ലസക്ഷനുകേളനില ഉസൗന്നല നലകുന.

(iv)  രക്തസന്നനികവശത്തനിലൂലടയുള്ള  എചയ്.ലഎ.വനി.  വലഭാപനലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി
സസകമധയുലാം  തുടര്ചയഭായുമുള്ള  സന്നദരക്തദഭാനലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേയുലാം,
രക്തസുരക്ഷനിതതസലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  രക്തബഭാങ്കുകേള  മുകഖന
സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണയ്.  

(ഡനി)  എചയ്.ലഎ.വനി.  പ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം  എചയ്.ലഎ.വനി.  ബഭാധനിതകരഭാടുള്ള
സഭാമൂഹലനനിന ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി ലടലനിവനിഷന,  കറഡനികയഭാ സഭാമൂഹലമഭാധലമങ്ങള,
ബസ്സെയ്  ബഭാനഡനിലാംഗയ്,  ചുവലരഴുത്തുകേള,  കഹഭാര്ഡനിലാംങ്ങുകേള  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ
മഭാധലമങ്ങളനിലകടനിയുള്ള  കബഭാധവലക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം   വനിവനിധ
ദനിനഭാചേരണങ്ങളുലാം  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത  കേലഭാലയങ്ങളനില  ലറഡയ്  റനിബണ്
കബണ്ടുകേള രൂപതീകേരനിചയ് വനിദലഭാര്തനികേളുലട ഇടയനില   എചയ്.  ലഎ.വനി.-ലയക്കുറനിചയ്
അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുന.

തകദ്ദേശസസയലാം  ഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  കബഭാധവലക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള തഭാലഴെത്തടനില എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഇതനിനകേലാം
തലന്ന  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  എചയ്.ലഎ.വനി.  അണുബഭാധനിതലര  സമൂഹത്തനിലന്റെ
മുഖലധഭാരയനില ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം സഭാമൂഹലസുരക്ഷനിതതസലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി
വനിവനിധ വകുപ്പുകേള/സഭാപനങ്ങളുലട സഹകേരണകത്തഭാലട പ്രതനിമഭാസ ധനസഹഭായ
പദതനി,  കപഭാഷകേഭാഹഭാര  വനിതരണ  പദതനി  എന്നനിവ  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
ഇതുകൂടഭാലത  എലഭാ  എചയ്.ലഎ.വനി.  ബഭാധനിത  കുടുലാംബങ്ങലളയുലാം  ബനി.പനി.എല.
പടനികേയനില  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള   സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  നനിലവനിലുണയ്.
ആര്.എസയ്.ബനി.ലലവ., കസ്നേഹപൂര്വ്വലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസ  ധനസഹഭായ  പദതനി
എന്നനിവയനിലുലാം അണുബഭാധനിതലര ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  
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ബഭാലനയലാം
 162(4322) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :

ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  സലാംസഭാനലാം  2016-ല  അലാംഗതീകേരനിച  ബഭാലനയത്തനിലന്റെ  മുഖല

അടനിസഭാന തതസങ്ങള എലനലഭാമഭാണയ്; 

(ബനി)  സഭാര്വതനികേ  പ്രതനികരഭാധ  മരുനപകയഭാഗത്തനില  ഇനലയനില  ഏറവലാം
പുറകേനില  നനിലക്കുന്ന  48  ജനിലകേളനില  രലണണലാം  (മലപ്പുറലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്)
കകേരളത്തനിലഭാലണന്നതയ് പരനിഗണനിചയ് കുടനികേളക്കയ് നവകേലലകമഭാ കരഭാഗകമഭാ ഇലഭാലത
ജതീവനിക്കഭാനുള്ള അവകേഭാശലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാന സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(സനി) സലാംസഭാനലത്ത 50 ശതമഭാനകത്തഭാളലാം കുടനികേള വനിളര്ച ബഭാധനിചവരുലാം
21  ശതമഭാനലാം  ഭഭാരക്കുറവള്ളവരുമഭായതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

 (എ) (1) സുദൃഡമഭായ നനിലനനിലപയ്, ആകരഭാഗലലാം, അടനിസഭാനഭാവശലങ്ങള 

(2)  പതീഡനലാം,  അവഗണന,  ചൂഷണലാം  എന്നനിവയനില  നനിനള്ള  
  സലാംരക്ഷണലാം.

(3)  കുടനികേളുലട പൂര്ണമഭായ വനികേഭാസലാം

(4) തതീരുമഭാനങ്ങലളടുക്കുന്നതനില പങഭാളനിത്തലാം

(ബനി)  കുടനികേളനില കരഭാഗങ്ങള തടയുന്നതനിനഭായനി  പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയകേള
(10 കരഭാഗങ്ങളലക്കതനിലരയുള്ള) –  യു.ലഎ.പനി.-യുലട ഭഭാഗമഭായനി നടപഭാക്കനിവരുന.
ഇതയ്  സഭാര്വ്വതനികേമഭായനി,  സസൗജനലമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ആകരഭാഗലസഭാപനങ്ങള
മുഖഭാനരലാം നനിശനിത ദനിവസങ്ങളനില നലകേനിവരുന.  ഇതുകൂടഭാലത അലാംഗനവഭാടനികേള
മുഖഭാനനിരവലാം വഭാര്ഡയ് തലത്തനിലുലാം കുത്തനിവയയ് നടത്തനിവരുന.  

കുടനികേളനില ജന്മേനഭായുള്ള ലലവകേലലങ്ങളക്കയ് കേഭാരണമഭാകയക്കഭാവന്ന റുലബലഭാ
കപഭാലുള്ള  കരഭാഗങ്ങലള  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കുത്തനിവയകേളുലാം
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി മഭാറങ്ങള ഉളലക്കഭാണയ് യു.ലഎ.പനി.-യനില ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ലലവകേലലങ്ങള ഗര്ഭഭാവസയനില കേലണത്തുന്നതനിനുലാം  18 -19  ആഴ്ചയനില  anomaly
scan  നടത്തനിവരുന.   കൂടഭാലത  ആര്.ബനി.എസയ്.ലകേ.  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
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ജന്മേനഭായുള്ള  ലലവകേലലങ്ങള  ജനനസമയത്തയ്  കേലണത്തഭാന  സതീനനിലാംഗയ്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  

പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയയ്  എലഭാ  കുടനികേളക്കുലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി  മനിഷന
ഇന്ദ്രധനുഷയ് എന്ന പദതനിയുലാം ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട ജനിലകേളനില നടപഭാക്കനിവരുന. 

(സനി)  ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുണയ്.   സലാംസഭാനലത്ത  6-ാം  കഭാസ്സെയ്  മുതല  12-ാം
കഭാസ്സുവലരയുള്ള  ആണ്കുടനികേളക്കുലാം  ലപണ്കുടനികേളക്കുലാം  അയണുലാം  കഫഭാളനികേയ്
ആസനിഡുമുള്ള  ഗുളനികേ  എലഭാ  തനിങളഭാഴ്ചയുലാം  (ആഴ്ചയനില  ഒരനിക്കല)  നലകേനിവരുന.
സര്ക്കഭാര്  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനിലഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നതയ്.
മഭാതമല 6 മഭാസലാം മുതല 60 മഭാസലാം വലര പ്രഭായമുള്ള കുടനികേളക്കയ് അയണ് സനിറപയ്
നലകുന്നതനിനുള്ള ഒരു പദതനിയുലാം  ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുണയ്.  കുടനികേളനിലല കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവയ്
മൂലമുണഭാകുന്ന  വനിളര്ചയയ്  കേഭാരണമഭായ  വനിരബഭാധ  ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി
വര്ഷത്തനില  രണ്ടുപ്രഭാവശലലാം  (ലഫബ്രുവരനി  10-നുലാം  ആഗസ്റ്റയ്  10  -നുലാം)  കദശതീയ
വനിരവനിമുക്ത   ദനിനങ്ങളനില  1  വയസയ്  മുതല  19  വയസയ്  വലരയുള്ള  കുടനികേളക്കയ്
വനിരനശതീകേരണത്തനിനഭായുള്ള ആലബന്റെകസഭാള ഗുളനികേ നലകുന്ന പദതനിയുലാം  2016
ആഗസ്റ്റയ് മുതല നടത്തനിവരുന. 

എകേതീകൃത ലകബഭാറടറനി, സ്കഭാനനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം

163 (4323)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനില ചേനികേനിത്സയ്ലക്കത്തുന്ന കരഭാഗനികേള വനിവനിധ
ലടസ്റ്റുകേളക്കയ്  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില  അലഞ്ഞയ്
കേഷലപടുന്നതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനില ലകബഭാറടറനി, സ്കഭാനനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏലതങനിലുലാം ഒരുഭഭാഗത്തയ് ഒന്നനിചയ് സജ്ജതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

ജനിലഭാ ജനറല ആശുപതനികേളനില പനി.ആര്.ഒ. തസനികേകേള

164 (4324)  ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ   : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) ജനിലഭാ ജനറല ആശുപതനികേളനില പനി.ആര്.ഒ -തസനികേകേള നനിലവനിലുകണഭാലയന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(ബനി) എങനില ഇവരുലട നനിയമനരതീതനി എങ്ങലനലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത തസനികേയനികലക്കുള്ള നനിയമനത്തനിനയ്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള കയഭാഗലതകേള
എലനഭാലക്കലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  ഈ  കയഭാഗലതകേളുലാം  നനിയമനരതീതനിയുലാം  നനിശയനിച്ചുലകേഭാണയ്  ലസഷലല
റൂളസയ്  നനിലവനിലുകണഭാ;  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  എങനില  അതനിലന്റെ  പകേര്പയ്  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇലലങനില ലസഷലല റൂളസയ് പുറലപടുവനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനിലുണയ്. 

(ബനി)  നഭാഷണല ലഹലത്തയ് മനിഷന വഴെനി  ജനിലഭാ  ആശുപതനികേളനില കേരഭാര്
അടനിസഭാനത്തനില പബ്ലനികേയ് റനികലഷനസയ് ഓഫതീസര്മഭാലര നനിയമനിക്കുന.  

(സനി) എലാം.ബനി.എ./എലാം.എചയ്.എ./എലാം.എസയ്.ഡബ്ലവ്യൂ./എലാം.പനി.എചയ്. 

(ഡനി) ഇല.

ആകരഭാഗല കമഖലയനില പുതനിയ തസനികേകേള

 165(4325)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെകേഭാലത്തയ്  ആകരഭാഗല  കമഖലയനില  എത  പുതനിയ
തസനികേകേള സൃഷനിലചനലാം,  അവ ഏലതഭാലക്കലയനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  ഇതുവലര
ആകരഭാഗലകമഖലയനില  എത  പുതനിയ  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കഭാന  കേഴെനിലഞ്ഞനലാം
അതനില എത തസനികേകേളനില നനിയമന നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാലയനലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെകേഭാലത്തയ്  ആകരഭാഗല  വകുപനില  2622  തസനികേകേള
സൃഷനിക്കുകേയുണഭായനി.   ആയവ സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള അനുബനലാം  1* ആയനി
കചേര്ക്കുന.    

 ലമഡനിക്കല വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില 2021 തസനികേകേള സൃഷനിക്കുകേയുണഭായനി.
ആയവ സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള അനുബനലാം 2* ആയനി കചേര്ക്കുന.  

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്

*
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കൂടഭാലത  ഫുഡ്കസഫനി  കേമ്മേതീഷണറുലട  കേഭാരലഭാലയത്തനില  2  കജഭായനിന്റെയ്
കേമ്മേതീഷണറുലട  തസനികേയുലാം  5  ഫുഡയ്  കസഫനി  ഓഫതീസറുലട  തസനികേയുലാം  57
ഭക്ഷലസുരക്ഷ ഓഫതീസറുലടയുലാം 32 മുനനിസനിപല കകേഭാമണ് സര്വ്വതീസയ് തസനികേ (ഫുഡയ്
ഇനലസക്ടര്)  ഓകരഭാ  സതീനനിയര്  സൂപ്രണനിലന്റെയുലാം  ജൂനനിയര്  സൂപ്രണനിലന്റെയുലാം  99
കഭാര്ക്കുമഭാരുലടയുലാം 30 ഓഫതീസയ് അറന്റെന്റെനിലന്റെയുലാം തസനികേകേള സൃഷനിക്കുകേയുണഭായനി.

(ബനി) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം ആകരഭാഗലവകുപനില
1301-ഉലാം  ലമഡനിക്കല  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില  1399-ഉലാം  തസനികേകേള
സൃഷനിക്കുകേയുണഭായനി.   ആയവ സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള അനുബനലാം  3* ആയനി
കചേര്ക്കുന.                

 എനകഡഭാസളഫഭാന ദുരനിതബഭാധനിതര് 

166(4326) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

എനകഡഭാസളഫഭാന  ദുരനിതബഭാധനിതര്  ഉളപലടയുള്ള  ഗുരുതരകരഭാഗലാം
ബഭാധനിചവര്ക്കയ്  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില  സൂപര്  ലസഷലഭാലനിറനി  ചേനികേനിത്സ
ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല  ഈ  കരഭാഗനികേള  ആശയനിക്കുന്ന  കേര്ണഭാടകേത്തനിലല
മലാംഗലരുവനിലല  ആശുപതനികേളനിലല  ചേനികേനിത്സയയ്കൂടനി  എസയ്.എലാം.എ.പനി  വഴെനിയുള്ള
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭനിക്കഭാന നടപടനികേള ഉണഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

എനകഡഭാസളഫഭാന  ദുരനിതബഭാധനിതര്  ഉളലപലടയുള്ള  ഗുരുതരകരഭാഗലാം
ബഭാധനിചവര്ക്കയ്  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില  സൂപര്  ലസഷലഭാലനിറനി  ചേനികേനിത്സ
ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല  നനിലവനില  കേര്ണഭാടകേ  സലാംസഭാനലത്ത  ലകേ.എലാം.സനി.
കഹഭാസനിറല  മലാംഗലഭാപുരലാം,  ലയനപഭായ  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജയ്  കഹഭാസനിറല
മലാംഗലഭാപുരലാം, ലകേ.എലാം.സനി. കഹഭാസനിറല, മണനിപഭാല എന്നനിവനിടങ്ങളനില ചേനികേനിത്സനിക്കുന്നതനിനയ്
എനകഡഭാസളഫഭാന പഭാകക്കജുവഴെനി ധനസഹഭായലാം നലകുനണയ്.  

ആകരഭാഗല വകുപനില പുതനിയ തസനികേകേള

167(4327) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  ആകരഭാഗല  വകുപനില
പുതനിയ  തസനികേകേള  സൃഷനിചതനിലന്റെ  എണലാം  തസനികേ  തനിരനിചയ്  പ്രകതലകേലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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ഉത്തരലാം

ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  ആകരഭാഗലവകുപനില
1301-ഉലാം  ലമഡനിക്കല  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില  1399-ഉലാം  തസനികേകേള
സൃഷനിക്കുകേയുണഭായനി.   ആയവ  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  അനുബനമഭായനി*

കചേര്ക്കുന. 
 ലകേഭാലലാം ജനിലയനില കേഭാനസര് കരഭാഗലാം തടയുന്നതനിനയ് നടപടനി 

168(4328) ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില  കേലഭാനസര്  കരഭാഗലാം  കമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിച്ചു
വരുന്നതഭായനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി ജനിലയനില കേഭാനസര് കരഭാഗലാം തടയുന്നതനിനഭായനി ആകരഭാഗല വകുപയ് നടത്തുന്ന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലനലഭാലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ലകേഭാലലാം ജനിലഭാ ആശുപതനിയനില അതലഭാധുനനികേ കേഭാനസര് ചേനികേനിത്സഭാവനിഭഭാഗലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാന ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിടനില.  

(ബനി)  ജനിലയനില  കേഭാനസര്  കരഭാഗ  നനിയനണത്തനിനഭായനി  രണയ്  കകേന്ദ്രങ്ങള
സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  പുനലൂര്  തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനിലുലാം  ലകേഭാലലാം  ജനിലഭാ  ആശുപതനിയനിലുലാം
ജനിലഭാ  കേഭാനസര്  ലകേയര്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേഭാനസര്  ലകേയര്  യൂണനിറകേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനുപുറലമ  തനിരുവനനപുരലാം  റതീജനിയണല  കേഭാനസര്
ലസന്റെറനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില  ജനിലഭാ  കേഭാനസര്  ഡനിറക്ഷന  യൂണനിറയ്  നതീണകേര
തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനില പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  

(സനി)  ലകേഭാലലാം  ജനിലഭാശുപതനിയനില  അതലഭാധുനനികേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാടുകൂടനി
കേഭാനസര്  ചേനികേനിത്സഭാ  യൂണനിറയ്  സജ്ജതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനി
വരുന.  കേതീകമഭാലതറഭാപനി  യൂണനിറയ്,  കേലഭാനസര് സതീനനിലാംഗയ്  യൂണനിറയ്,  പഭാലനികയറതീവയ്
കേതീകമഭാലതറഭാപനി  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ  കസവനങ്ങള  ഇസൗ  യൂണനിറനിലൂലട
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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ആകരഭാഗല വകുപനില പ്രവര്ത്തന കമതീകേരണലാം 

169 (4329) കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനില  പ്രവര്ത്തന  കമതീകേരണലാം  വഴെനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
നനിയമനലാം നലകുനകണഭാ; 

(ബനി) കരഭാഗബഭാധനിതര്, പ്രകതലകേ പരനിഗണന അര്ഹനിക്കുന്നവര് എന്നനിവര്ക്കയ്
പ്രവര്ത്തന കമതീകേരണലാം വഴെനി സലലാം മഭാറലാം നലകുന്നതയ് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പ്രവര്ത്തന  കമതീകേരണലാം  നലകുന്നതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
നനിലവനിലുകണഭാ; ഉലണങനില അതനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി) പ്രവര്ത്തന കമതീകേരണലാം നലകുന്നതനിനയ് മഭാനദണ്ഡലാം നനിലവനിലനിലലങനില
ഏലതഭാലക്ക വനിഭഭാഗത്തനിനഭാണയ് പ്രവര്ത്തന കമതീകേരണലാം വഴെനി നനിലവനില നനിയമനലാം
നലകുന്നതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണയ്.   അനുതഭാപ  വലവസയനില  കേളക്ടറുലട  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  ആകരഭാഗല  വകുപനില  കരഭാഗബഭാധനിതര്,  പ്രകതലകേ  പരനിഗണന
അര്ഹനിക്കുന്നവര്  എന്നനിവര്ക്കയ്  പ്രവര്ത്തനകമതീകേരണലാം  വഴെനി  നനിയമനലാം
നലകുനണയ്.  

(ഡനി)  ബുദനിമഭാനലലാം,  കേഭാനസര് തുടങ്ങനിയ മഭാരകേകരഭാഗലാം ബഭാധനിച കുടനികേളുലട
രക്ഷനിതഭാക്കള,  കേഭാനസര്  തുടങ്ങനിയ  മഭാരകേകരഭാഗലാം  ബഭാധനിച  ജതീവനക്കഭാര്,
ജതീവനക്കഭാരുലട  ഭഭാരല,  ഭര്ത്തഭാവയ്,  വനിധവ,  വനിഭഭാരലന,  വനലതഭാ  ചേനികേനിത്സ
തുടരുന്നവര് തുടങ്ങനിയ അനുതഭാപലാം അര്ഹനിക്കുന്നവര്ക്കയ് പ്രവര്ത്തന കമതീകേരണലാം
വഴെനി നനിയമനലാം നലകുന.

പശനിമ ലകേഭാചനിയനിലല കേരുകവലനിപടനിയനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന 
ടനി.ബനി. ആശുപതനി

170(4330) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  പശനിമ  ലകേഭാചനിയനിലല  കേരുകവലനിപടനിയനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ടനി.ബനി
ആശുപതനിയുലട കശഭാചേനതീയഭാവസ ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  എങനില  കശഭാചേനതീയഭാവസ  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  എങനില സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനി എലനന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ? 
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(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.   

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  കമലകരയുലട
അറകുറപണനികേള നടകത്തണതുലാം കൂടഭാലത പുതനിയ ലകേടനിടത്തനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല
ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണയ്.  

(സനി)  കശഭാചേനതീയവസയനിലഭായ ലകേടനിടങ്ങള ലപഭാളനിചയ്മഭാറന്നതനിനുലാം പുതനിയ
ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  ഡയറക്ടറനില
നനിനലാം ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ഏകേതീകൃത ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല നനിയമലാം 

171(4331)  ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഏകേതീകൃത  ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  നനിയമലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) ഇത്തരത്തനിലുള്ള ഏകേതീകൃത നനിയമലാം നനിലവനിലനിലഭാത്തതുമൂലലാം വകുപനിലന്റെ
നദനലാംദനിന പ്രവര്ത്തനങ്ങലള ബഭാധനിക്കുനകണഭാ; എങനില വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  എങനില ഇക്കഭാരലത്തനില സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലനഭാലക്കലയന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനിലുള്ള ടഭാവനകൂര് ലകേഭാചനിന ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല
നനിയമവലാം  മദഭാസയ്  പബ്ലനികേയ്  ലഹലത്തയ്  ആകലാം  പരനിഷ്ക്കരനിചയ്  സലാംസഭാനത്തനിനയ്
ലപഭാതുവഭായ  ഒരു  ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  നനിയമലാം  പഭാസ്സെഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  കേരടയ്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  നനിയമങ്ങളഭായ  1939-ലല  മദഭാസയ്
പബ്ലനികേയ്  ആകലാം  1955-ലല  ടഭാവനകൂര്  ലകേഭാചനിന  പബ്ലനികേയ്  ലഹലത്തയ്  ആകലാം
അനുസരനിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആകരഭാഗല വകുപയ് ലചേയ്തുവരുനണയ്  ഇതനുസരനിചയ്
പകേര്ചവലഭാധനി  കരഭാഗങ്ങള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ലതീഗല  കനഭാടതീസുകേള
ലകേഭാടുക്കുകേ,  നനിയമ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങള ലചേയ്തുവരുനണയ്.
സലാംസഭാനത്തയ് രണയ്  ഭഭാഗങ്ങളനില രണയ് നനിയമങ്ങളഭാണയ്  നനിലവനിലുള്ളതയ്.   വളലര
കേഭാലപഴെക്കമുള്ളതഭാലണന്ന ഒരു പരനിമനിതനി ഇസൗ നനിയമങ്ങളക്കുണയ്. മഭാതമല ശനിക്ഷഭാ
നടപടനികേളുലാം പനിഴെകേളുലമഭാലക്ക കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില പരനിഷ്ക്കരനികക്കണതുണയ്.  

102/2020
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(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനിലുള്ള ടഭാവനകൂര് ലകേഭാചനിന ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല
നനിയമവലാം  മദഭാസയ്  പബ്ലനികേയ്  ലഹലത്തയ്  ആകലാം  പരനിഷ്ക്കരനിചയ്  സലാംസഭാനത്തനിനയ്
ലപഭാതുവഭായ  ഒരു  ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  നനിയമലാം  പഭാസ്സെഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  കേരടയ്  ബനില
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. 

പൂഴെനഭാടയ് പനി. എചയ്. സനി.- ലയ സനി. എചയ്. സനി.- ആയനി  
ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി

172(4332) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)   പഭാറശഭാല  മണ്ഡലത്തനിലല  ഒറകശഖരമലാംഗലലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല
പൂഴെനഭാടയ് പനി .എചയ്.സനി.-ലയ സനി.എചയ്.സനി.-ആയനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ് നലകേനിയനിരുന്ന
നനികവദനലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; 

(ബനി)  പൂഴെനഭാടയ്  പനി.എചയ്.സനി.-ലയ  സനി.എചയ്.സനി.-ആയനി  ഉയര്ത്തുന്നതനികലക്കഭായനി
എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്ന വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി) പഭാറശഭാല മണ്ഡലത്തനിലല ഏലതഭാലക്ക പനി. എചയ്.സനി.-കേലള സനി .എചയ്.
സനി.-ആയനി ഉയര്ത്തുവഭാന നനിശയനിചനിട്ടുലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

 ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാപനങ്ങളുലട  പദവനി  ഉയര്ത്തുകേ  എന്നതല  സഭാപനങ്ങളനില
നനിശനിത മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലട സസൗകേരലങ്ങള കമതീകേരനിക്കുന്ന  കേഭാരലമഭാണയ്  ഇകപഭാള
പരനിഗണനിച്ചുവരുന്നതയ്.  

(ബനി)  28-3-2017-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  845/17/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം
ലതലരലഞ്ഞടുക്കലപട  170  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറനിയനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനില  പൂഴെനഭാടയ്
പനി.എചയ്.സനി.- യുലാം ഉളലപടനിട്ടുണയ്. 

 (സനി)  പഭാറശഭാല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  6  പനി.എചയ്.സനി.-യുലാം  2
സനി.എചയ്.സനി.-  യുലാം  ഒരു  തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയുലാം  നനിലവനില  കസവനലാം  നലകേനിവരുനണയ്.
നനിലവനില  ആര്ദലാം  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  170  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള
കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറന്ന നടപടനിയഭാണയ് സസതീകേരനിക്കുന്നതയ്.  പനി.എചയ്.സനി.-ലയ
സനി.എചയ്.സനി.-ആയനി ഉയര്ത്തുന്ന വനിഷയലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.  

പനവൂര് പനി.എചയ്.സനി.
 173(4333) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

 വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  പനവൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല
പനി.എചയ്.സനി.  24x7  പനി.എചയ്.സനി.  ആയനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികമങ്ങള
ഏതുവലരയഭായനി എന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

ആകരഭാഗലസഭാപനങ്ങളുലട  പദവനി  ഉയര്ത്തുകേ  എന്നതല  സഭാപനങ്ങളനില
നനിശനിത മഭാനദണ്ഡങ്ങകളഭാലട സസൗകേരലങ്ങള കമതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലമഭാണയ് ഇകപഭാള
ആകരഭാഗല  വകുപയ്  പരനിഗണനിച്ചുവരുന്നതയ്.   വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല
പനവൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല  പനവൂര്  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനില  പബ്ലനികേയ്
അക്കസൗണയ്സയ്  കേമ്മേനിറനിയുലട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  തസനികേ  സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.   

ലകേഭാലലാം ജനിലഭാ ആശുപതനിയുലട വനികേസനലാം

174 (4334)  ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷയ്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം  ലകേഭാലലാം  ജനിലഭാ  ആശുപതനിയുലട
വനികേസനത്തനിനഭായനി ആകരഭാഗല വകുപയ് നടത്തനിയ പ്രവൃത്തനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ലകേഭാലലാം  ജനിലഭാ  ആശുപതനിയുലട  വനികേസനത്തനിനയ്  മഭാസ്ററര്  പഭാന
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ലകേഭാലലാം ജനിലഭാ ആശുപതനിയനില തഭാലഴെപറയുന്ന പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് ഫണയ്
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്:

മരുന്നയ് സലാംഭരണശഭാലഭാ നവതീകേരണലാം 37,48,000/-

കനിടനിക്കല ലകേയര് യൂണനിറനിലന്റെ തുടര്നനിര്മ്മേഭാണലാം 16,62,500/-

കസ്ട്രെഭാക്കയ് യൂണനിറയ് 11 ലക്ഷലാം

ലനിലാംബയ് ഫനിറനിലാംഗയ് ലസന്റെര് 6,50,000/-

എമര്ജനസനി ലമഡനിക്കല ലകേയര് 4,03,576/-

കൂടഭാലത  അനകസഷലഭാ  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനില  81,332/-  രൂപയുലട  ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങുകേയുലാം  ജറനിയഭാടനികേയ്  കനിനനികേയ്,  ലഡയയ് ലനി  എന.സനി.ഡനി.  കനിനനികേയ്,  കേതീകമഭാ
ലതറഭാപനി ലസന്റെര് എന്നനിവ ആരലാംഭനിചനിട്ടുമുണയ്.

(ബനി)  മഭാസ്റ്റര്  പഭാനനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സൂപര്  ലസഷലഭാലനിറനി  കബ്ലഭാക്കനിനയ്  36
കകേഭാടനി രൂപയുലട എസ്റ്റനികമറയ് തയഭാറഭാക്കനി വരുന.  
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നഭാഷണല റൂറല ലഹലത്തയ് മനിഷന

 175(4335) ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

 നഭാഷണല  റൂറല  ലഹലത്തയ്  മനിഷന  മുകഖന  ലഭാകബഭാറടറനി  സസൗകേരലലാം
ഇലഭാത്ത  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഉളലപലടയുളള  ആശുപതനികേളനില
സസൗജനല  നനിരക്കനില  ലകബഭാറടറനി  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുവഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

കദശതീയഭാകരഭാഗല  ദസൗതലത്തനിലന്റെ  സമഗ്ര  ആകരഭാഗല  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസഭാനലത്ത  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  250  പ്രഭാഥമനികേ  സഭാമൂഹല  ആകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളനില  അതഭാതനിടലത്ത  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  ലഭാകബഭാറടറനി
സലാംവനിധഭാനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.   തഭാലഴെപറയുന്ന  നനിബനനകേള  പഭാലനിക്കുന്ന
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളക്കയ് ലഭാബുകേള അനുവദനിചനിട്ടുണയ്:

1.  ഒരു ലഭാബയ് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാന ഏകേകദശലാം  3,20,000  രൂപ ലചേലവയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനണയ്.  പദതനി  തുകേയുലട  20  ശതമഭാനലാം  ലചേലവയ്  അതതയ്
പഞഭായത്തുകേള വഹനിക്കണലാം.

2.  ലഭാബയ്  ലടകതീഷലലന്റെ  ശമ്പളലാം  ലഭാബനിലനനിനലാംകേനിട്ടുന്ന  വരുമഭാനത്തനില
നനിനലാം വഹനിക്കണലാം.

3.  ലഭാബയ് സജ്ജതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  150  ചേതുരശ അടനി വനിസതീര്ണമുള്ള
മുറനി സസൗകേരലലപടുത്തണലാം.

ഇസൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഇതുവലര  158  പ്രഭാഥമനികേ  സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  ലഭാബുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.   ബഭാക്കനിയുള്ളവയുലട
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.   കദശതീയ  നഗരഭാകരഭാഗല
ദസൗതലത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനത്തയ്  ആരലാംഭനിചനിരനിക്കുന്ന  83  അര്ബന
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങകളഭാലടഭാപവലാം ലകബഭാറടറനികേള പ്രവര്ത്തനികക്കണതഭാണയ്.
ബനലപട  നഗരസഭകേളഭാണയ്  ലകേടനിടലാം  സജ്ജതീകേരനികക്കണതയ്.   എന്നഭാല
ലകേടനിടത്തനിലന്റെ സല പരനിമനിതനിമൂലലാം  65 UPHC-  കേളനില മഭാതകമ ഇതനികനഭാടകേലാം
ലഭാകബഭാറടറനികേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുള്ളൂ.   അവകശഷനിക്കുന്നവയനിലകൂടനി
ലഭാബുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള ശമങ്ങള തുടരുന.  
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കകേഭാടയലാം ജനിലയനിലല പനി.എചയ്.സനി.-കേള അപ്കഗ്രഡയ് ലചേയല 

176 (4336) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

 കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിലല  ഏലതഭാലക്ക  പനി.എചയ്.സനി.-കേളഭാണയ്  തഭാലൂക്കയ്
ആശുപതനികേളഭാക്കനി ഉയര്ത്തഭാന കപഭാകുന്നതയ് എന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

പനി.എചയ്.സനി.-കേലള  തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളഭാക്കനി  പദവനി  ഉയര്ത്തുന്ന  വനിഷയലാം
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.  

നഭാഷണല ലഹലത്തയ് മനിഷന

 177(4337) ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  നഭാഷണല ലഹലത്തയ്  മനിഷനയ്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷകത്തക്കയ്
എത കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനിക്കഭാണയ്  അനുമതനി  ലഭനിചതയ്;  ഇതനില സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനിഹനിതലാം എത തുകേയഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഈ  വര്ഷലാം  ഇതുവലര  എത  കകേഭാടനിരൂപയഭാണയ്  കകേന്ദ്രത്തനിലനനിനലാം
ലഭനിചതയ്;  എത കകേഭാടനിരൂപയഭാണയ്  സലാംസഭാന  വനിഹനിതമഭായനി  എന.എചയ്.എലാം.-നയ്
നലകേനിയതയ്; 

(സനി) മഭാര്ചയ് 2017 വലരയുള്ള വനിനനികയഭാഗ ശതമഭാനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷകത്തയയ് നഭാഷണല ലഹലത്തയ് മനിഷനയ്
521.87 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനികേളക്കഭാണയ് അനുമതനി കേനിടനിയതയ്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
അറനിയനിചതനുസരനിചയ് സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം 202.2 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വര്ഷലത്ത  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതലാം  303.3  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്.
ഇതനില  275.31  കകേഭാടനി രൂപ കകേന്ദ്രത്തനിലനനിനലാം ലഭനിച്ചു.  മുന കുടനിശനികേ  (141.03
കകേഭാടനി)  ഉളലപലട  സലാംസഭാന  വനിഹനിതമഭായനി  302.8  കകേഭാടനി  രൂപ  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില ലഭനിച്ചു.  

(സനി) മഭാര്ചയ് വലര അനുമതനി കേനിടനിയ പദതനികേളനില 88% ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണയ്.
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മഴെക്കഭാല കരഭാഗങ്ങള തടയഭാന നടപടനി

178(4338) ശതീ  .  പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) മഴെക്കഭാല കരഭാഗങ്ങള തടയഭാന സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളനില എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനില  ചേനില  ഭഭാഗങ്ങളനില  ലഡങനിപനനി  വലഭാപകേമഭാവന്നതയ്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  ബഭാലുകശരനി  മണ്ഡലത്തനില  എത  കകേസ്സുകേള  ഇതയ്  വലര  റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയലപടനിട്ടുണയ്;  എലനഭാലക്ക  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്  നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന
ലതനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം  നനിയനണത്തനിനുലാം  ജനിലകേളനിലല
പ്രകതലകേതകേളുലാം  ആവശലങ്ങളുലാം  ഉളലക്കഭാള്ളനിചയ്  ഒരു  വഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേ  പദതനി
തയഭാറഭാക്കനി  സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.   മഴെക്കഭാലലാം  വരുന്നതനിനു
മുനകപതലന്ന തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങകളയുലാം ശുചേനിതസ മനിഷകനയുലാം ഇതര
വകുപ്പുകേലളയുലാം ഒലത്തഭാരുമനിപനിചയ്  മഴെക്കഭാലപൂര്വ്വ ശുചേതീകേരണവലാം കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ
നനിയനണ കബഭാധവലക്കരണ കേലഭാമ്പയനിനുകേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കരഭാഗനനിരതീക്ഷണലാം,
ലകേഭാതുകേയ്  നനിരതീക്ഷണലാം  എന്നനിവ  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതുവഴെനി  പകേര്ചവലഭാധനികേളുണഭാകുന്നതയ്
കനരകത്തതലന്ന  കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാനുലാം  നനിയനനിക്കഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുന.  ആശുപതനികേളനില
ആവശലത്തനിനയ് കഡഭാക്ടര്മഭാരുലടയുലാം മറയ് ഉകദലഭാഗസരുലടയുലാം മരുന്നനിലന്റെയുലാം കരഭാഗ
നനിയനണത്തനിനുള്ള സഭാധനസഭാമഗ്രനികേളുലടയുലാം ലഭലതയുലാം ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  

കരഭാഗലാം  ലപഭാടനിപ്പുറലപടുന്ന  അവസരങ്ങളനില  ദ്രുതകേര്മ്മേകസന  രൂപതീകേരനിചയ്
ലമഡനിക്കല  കേലഭാമ്പയ്,  ലമഭാലലബല  കനിനനികേയ്  എന്നനിവ  നടത്തനി  കരഭാഗലാം  എതയുലാം
ലപലടന്നയ് കേലണത്തനി കവണ ചേനികേനിത്സ നലകുകേയുലാം കരഭാഗപകേര്ച തടയുന്നതനിനുള്ള
ലകേഭാതുകേയ്  നശതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഉറവനിട  നശതീകേരണലാം,  വതീടനിനുള്ളനില
കേതീടനഭാശനിനനി  തളനിക്കുകേ  (ലഎ.എസയ്.എസയ്.)  വതീടനിനയ്  പുറത്തയ്  അനരതീക്ഷത്തനില
കേതീടനഭാശനിനനി  തളനിക്കുകേ  (കഫഭാഗനിലാംഗയ്),  ജലശുദനി  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനഭായനി
കകഭാറനികനഷന ഉളലപലടയുള്ള മറയ് കബഭാധവലക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള, വയറനിളക്ക
കരഭാഗത്തനിലന്റെ  പഭാനതീയ  ചേനികേനിത്സയഭാവശലമഭായ  ഒ.ആര്.എസയ്.-ലന്റെ  ലഭലത എന്നനിവയുലാം
ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  എലനിപനനി  പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാനഭായനി  ഓടകേള,  കേളങ്ങള
വൃത്തനിയഭാക്കുന്നവര്ക്കുലാം കൃഷനിപണനി ലചേയ്യുന്നവര്ക്കുലാം കഡഭാകനിലലവകനിന പ്രതനികരഭാധ
ഗുളനികേകേളുലാം നലകുനണയ്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ ഫണ്ടുലാം ജനിലഭാതലത്തനില ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  
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(ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനില  രഭാമനഭാട്ടുകേര,  കേഭാകര്  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെയുലാം  പരനിധനിയനില  ലഡങനിപനനി  കേഴെനിഞ്ഞ  വര്ഷങ്ങലള  അകപക്ഷനിചയ്
കൂടുതലഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  

(സനി) ബഭാലുകശരനി മണ്ഡലത്തനില 56 പനനി കകേസ്സുകേളഭാണയ് ഇതുവലര റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതനില  5  കകേസുകേള ലഡങനിപനനി ആലണന്നയ് സനിരതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
ഉറവനിട  നശതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  ലമഡനിക്കല  കേലഭാമ്പയ്,  ലഹലത്തയ്
എഡവ്യൂകക്കഷന തുടങ്ങനിയ പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന.

കദവനികുളലാം മണ്ഡലത്തനിലല കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട തസനികേയനില ഒഴെനിവകേള

  179(4339) ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  നപ്രമറനി  ലഹലത്തയ്ലസന്റെര്,
കേമ്മേവ്യൂണനിറനി  ലഹലത്തയ്ലസന്റെര്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട  തസനികേയനില
ഒഴെനിവകേള എലനങനിലുലാം നനിലനനിലക്കുനകണഭാ; 

(ബനി) ഉലണങനില പഞഭായത്തയ് തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഈ  തസനികേയനില  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

 ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട ഒഴെനിവകേളനില.

(ബനി & സനി) ബഭാധകേമല.

കകേശവപുരലാം കേമ്മേവ്യൂണനിറനി ലഹലത്തയ് ലസന്റെറനില  രഭാതനികേഭാല ചേനികേനിത്സ

  180(4340)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)   ആറനിങ്ങല  മണ്ഡലത്തനിലല  കകേശവപുരലാം  കേമ്മേവ്യൂണനിറനി  ലഹലത്തയ്
ലസന്റെറനില രഭാതനികേഭാല ചേനികേനിത്സയയ് ജതീവനക്കഭാരനിലഭാത്തതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  എങനില പുതനിയ തസനികേകേള സൃഷനിചയ് കൂടുതല ജതീവനക്കഭാലര ലഭലമഭാക്കുവഭാന
നടപടനികേള നകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ? 

 ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  ആശുപതനി  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  സ്റ്റഭാന്റെലലഡകസഷന
ലപ്രഭാകപഭാസലനില കകേശവപുരലാം സനി.എചയ്.സനി.-ലയ ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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കദവനികുളലാം സനി.എചയ്.സനി.-യുലട കശഭാചേനതീയഭാവസ

181 (4341)  ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  2006-ലല  എല.ഡനി.എഫയ്.
സര്ക്കഭാര് സനി.എചയ്.സനി.യഭായനി ഉയര്ത്തനിയ കദവനികുളലാം സനി.എചയ്.സനി.-യുലട കശഭാചേനതീയഭാവസ
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) ഉലണങനില ഇതയ് പരനിഹരനിയഭാന എനയ് നടപടനിയഭാണയ് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി) ഇലലങനില ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.   

(ബനി)  അടനിസഭാന  സസൗകേരലലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
വകുപ്പുമുകഖന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  

(സനി)  കൂടുതല  അടനിസഭാന  സസൗകേരലവനികേസനത്തനിനഭായനി  ലപ്രഭാകപഭാസല
ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ് അനനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ആര്ദലാം പദതനി

182 (4342) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  തഭാലൂക്കയ്  ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴയ്  ആശുപതനിയനില  ആര്ദലാം
പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  ചേനികേനിത്സഭാ  സസൗകേരലലാം  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം  ഡയഭാലനിസനിസയ്
സസൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപതനിയുലട  സസൗകേരലലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
പ്രകതലകേ പരനിഗണന നലകുകമഭാ; 

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനിലുളള നനിലപഭാടയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

   ഉത്തരലാം

(എ)  ആര്ദലാം  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  അധനികേ  തസനികേ
സൃഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുളള  ലപ്രഭാകപഭാസലനില  കകേഭാതമലാംഗലലാം  തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയുലാം
ഉളലപടനിട്ടുണയ്.  ഡയഭാലനിസനിസയ് സസൗകേരലലാം 2017-18-ല ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.
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 (ബനി  &  സനി) 22-4-2017  തതീയതനിയനിലല സ.ഉ. (എലാംഎസയ്.)  നമ്പര്  58/17
ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  കകേഭാതമലാംഗലലാം  തഭാലൂക്കഭാശുപതനിലയ  ആര്ദലാം  പദതനിയനില
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനുസരനിചയ്  ചേനികേനിത്സഭാ  സസൗകേരലങ്ങള
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  ഇതനുസരനിചയ് പുതനിയ
തസനികേകേള  സൃഷനിചയ്  ചേനികേനിത്സഭാ  സസൗകേരലങ്ങള  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

പകേര്ചപനനികേള

 183(4344)  ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  പകേര്ച  പനനികേള,  മറയ്  പകേര്ച  വലഭാധനികേള  എന്നനിവ  തടയുന്നതനിനയ്
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്; 

(ബനി ഇത്തരലാം കരഭാഗങ്ങള തടയുവഭാനഭായനി കകേഭാളനനികേളനിലുലാം മറലാം ശുചേതീകേരണ
പ്രവൃത്തനികേള നടത്തുന്നതനിനുലാം,  ലകേഭാതുകേയ് നനിവഭാരണത്തനിനുമഭായനി ആകരഭാഗല വകുപയ്
പ്രകതലകേലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനകണഭാ; ഉലണങനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പകേര്ചവലഭാധനികേള  പനിടനിലപടഭാല  നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്  ആകരഭാഗല
വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ലമഭാനബല  കനിനനിക്കുകേള  തുടങ്ങുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേനിടയഭായ  രതീതനിയനിലുള്ള  കരഭാഗനനിരതീക്ഷണവലാം  ലകേഭാതുകുസഭാന്ദ്രത   
നനിരതീക്ഷണവലാം ലകേഭാതുകേയ് ഉറവനിട നശതീകേരണവലാം നടത്തനിവരുന.  

• പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സമയബനനിതമഭായുലാം
വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

• ജലദസൗര്ലഭലമുള്ളനിടത്തയ്  സലാംഭരനിചയ്  സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന്ന  ജലത്തനില
ലകേഭാതുകേയ്  ലപരുകേഭാതനിരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  

• പകേര്ചവലഭാധനികേളുണഭാകുകമ്പഭാള  ഉടനതലന്ന  ചേനികേനിത്സ  ഉറപഭാക്കല,
കരഭാഗനനിയനണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കല,  അതുവഴെനി
പകേര്ചവലഭാധനി  വലഭാപനലാം  തടയല,  മരണലാം  ഒഴെനിവഭാക്കല  എന്നതീ
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

• ലകേഭാതുകുജനല,  ജലജനല,  ജന്തുജനല  കരഭാഗനനിയനണത്തനിനയ്  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുലട  സലാംകയഭാജനവലാം  ആവശലമഭായ  സഭാകങതനികേ  ഉപകദശവലാം
നലകേനിവരുന.
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• പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധ  നനിയനണത്തനിനഭാവശലമഭായ  വഭാര്ഷനികേ
കേര്മ്മേപദതനി തയഭാറഭാക്കനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  

(ബനി)  പ്രകതലകേ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.   കരഭാഗബഭാധനിത
പ്രകദശങ്ങളനില  റഭാപനിഡയ്  ലറലസഭാണ്സയ്  ടതീലാം  ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന  നടത്തുകേയുലാം
ഉസൗര്ജ്ജനിതമഭായനി ലകേഭാതുകേനിലന്റെ ഉറവനിട നശതീകേരണലാം, ഇനകഡഭാര്കസ്പ്രേ (വതീടനിനകേത്തയ്
ആകരഭാഗലത്തനിനയ്  ഹഭാനനികേരമലഭാത്ത  ലലപറനിതലാം  എകയ്ടഭാകയ്  കസ്പ്രേ  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്),
വതീടനിനുപുറത്തയ്  കസ്പ്രേയനിലാംഗയ്,  കഫഭാഗനിലാംഗയ്  കൂടഭാലത  വലക്തനിഗത  സുരക്ഷഭാമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
തുടങ്ങനിയവ കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  ലചേയ്തുവരുന.  ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനികേള കപഭാലുള്ള
ദുര്ഘട പ്രകദശങ്ങളനില ലലടബല ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റുമഭായനി സഹകേരനിച്ചുലകേഭാണയ് കരഭാഗ
പ്രതനികരഭാധ നടപടനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

(സനി)  അത്തരലാം  സനര്ഭങ്ങളനില  ആവശലഭാനുസരണലാം  ലമഭാലലബല
കനിനനിക്കുകേള തുടങ്ങഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  

മലപ്പുറലാം തഭാലൂക്കയ് ലഹഡയ് കേസഭാര്കടഴയ് ആശുപതനിയുലട ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

184(4345) ശതീ  .   പനി  .   ഉനബദുള്ള : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  മലപ്പുറലാം തഭാലൂക്കയ് ലഹഡയ് കേസഭാര്കടഴയ്  ആശുപതനിയുലട പുതനിയ ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണലാം ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണയ്; 

(ബനി) നടപടനികമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
തടസ്സെങ്ങള എനഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി) നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള എന്നകത്തക്കയ് ആരലാംഭനിക്കുലമന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ? 

   ഉത്തരലാം

(എ)  മലപ്പുറലാം തഭാലൂക്കയ് ലഹഡയ് കേസഭാര്കടഴയ്  ആശുപതനിയുലട പുതനിയ ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ലടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി, 4-5-2017-ല എഗ്രനിലമന്റെയ്
ഒപയ് വചനിട്ടുണയ്.  പഴെയ ലകേടനിടലാം ലപഭാളനിച്ചുമഭാറന്നതനിനയ് സര്കവ്വ റനികപഭാര്ടയ് ആവശലമഭാണയ്.
പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയയ്  പഴെയ  ലകേടനിടലാം  ലപഭാളനിച്ചുമഭാറന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി)  പഴെയ  ലകേടനിടങ്ങള  (3  എണലാം)  ലപഭാളനിച്ചുനതീക്കുന്നതനിനയ്  സര്കവ്വ
റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭായനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല  പ്രസ്തുത  ആശുപതനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.  

(സനി) പഴെയ ലകേടനിടലാം ലപഭാളനിച്ചുനതീക്കുന്നതനിനയ് സര്കവ്വ റനികപഭാര്ടയ് ലഭനിചഭാലുടന
പുതനിയ ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്. 
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പഭാലകമല പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം

185(4346) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  പഭാലകമല പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനില പുതുതഭായനി  അനുവദനിച
തസനികേകേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  മഭാകവലനിക്കര  ജനിലഭാ  ആശുപതനിയനില  സര്ജന  തസനികേയനില
കഡഭാക്ടര്മഭാരനില  എന്നതയ്  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഈ  തസനികേയനില
അടനിയനരമഭായനി നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ആര്ദലാം  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  28-3-2017-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)
845/2017/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്ത  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  170
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  ഉയര്ത്തുവഭാന
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.   അതനില പഭാലകമല പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം ഉളലപടനിട്ടുണയ്.
ടനി കകേന്ദ്രങ്ങളനില കഡഭാക്ടര്മഭാരുലടയുലാം നഴ്സുമഭാരുലടയുലാം ലഭാബയ് ലടകതീഷലനമഭാരുലടയുലാം
ആലകേ 680 തസനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുണയ്.    

(ബനി)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.  ലസഷലഭാലനിറനി  തസനികേയനില  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട
കേസൗണ്സനിലനിലാംഗയ് നടനകേഴെനിഞ.  ഉടന നനിയമനലാം നലകുന്നതഭാണയ്.  

സതീനനിയര് സൂപ്രണയ് ശതീ. ജനി. രഭാകജന്ദ്രലന്റെ സലലാംമഭാറലാം

186(4347) ശതീ  .   ഒ  .   രഭാജകഗഭാപഭാല : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  വനികേലഭാലാംഗരഭായ  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം  സഭാനക്കയറലാം
നലകുകമ്പഭാഴുലാം  സസനലാം  ജനിലയനില  ഒഴെനിവലണങനില  നനിയമനിക്കണലമന്ന  ഉത്തരവയ്
നനിലവനിലുകണഭാ ; 

(ബനി)  പഭാങ്ങപഭാറ  ലഹലത്തയ്  ലസന്റെറനില  ജൂനനിയര്  സൂപ്രണഭായനി
കജഭാലനികനഭാക്കനിവന്നനിരുന്ന  വനികേലഭാലാംഗനഭായ  ശതീ.  ജനി.രഭാകജന്ദ്രന  സതീനനിയര്
സൂപ്രണഭായനി  സഭാനക്കയറലാം  കേനിടനിയകപഭാള  സസനലാം  ജനിലയനില  ഒഴെനിവണഭായനിട്ടുലാം
തൃശ്ശൂരനില നനിയമനിചതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി) തനിരുവനനപുരത്തയ് രണയ് സതീനനിയര് സൂപ്രണ്ടുമഭാര്ക്കയ് 2017 ലഫബ്രുവരനി
മഭാസത്തനില  സഭാനക്കയറലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ഉണഭാകുന്ന
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ഒഴെനിവനില  ശതീ.ജനി.രഭാകജന്ദ്രലന  നനിയമനിക്കണലമന്നയ്  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രെറതീവയ്
നടബവ്യൂണല  വനിധനി  പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില  ഈ  ഉത്തരവയ്
നടപനിലഭാക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനിലുണയ്.  കകേരള ഗവണ്ലമന്റെയ് ലപഭാതുഭരണ വകുപനിലന്റെ പരനിപതലാം
നലാം.  130558/എസയ്.ഡനി.  1/82/ജനി.എ.ഡനി.  തതീയതനി  10-3-1983-ല  ഇപ്രകേഭാരലാം
പറഞ്ഞനിരനിക്കുന “as  far  as  possible  physically  handicapped  employees
may  be posted conveniently  in  their  respective  districts,  at  the  time  of
promotion to higher posts.”

(ബനി)  ശതീ.  ജനി.  രഭാകജന്ദ്രന,  സതീനനിയര്  സൂപ്രണഭായനി  സഭാനക്കയറലാം
ലഭനിചകപഭാള തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില ഒരു ഒഴെനിവഭാണയ് ഉണഭായനിരുന്നതയ്.  പ്രസ്തുത
സഭാനക്കയറ പടനികേയനിലല  ഏറവലാം  സതീനനിയറഭായ ഒരു വനനിതഭാ ജതീവനക്കഭാരനിലയ
പ്രസ്തുത ഒഴെനിവനില നനിയമനിക്കുകേയഭായനിരുന.

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില ഒഴെനിവകേളുണഭാകുകമ്പഭാള ശതീ.  രഭാകജന്ദ്രലന്റെ
അകപക്ഷ,  മറയ്  അകപക്ഷകേളുലണങനില  അവകയഭാലടഭാപലാം  പരനിഗണനിക്കണലമന്നയ്
ബഹുമഭാനലപട  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവനിടനിരുന.  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവയ്  വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനിചതനിന  പ്രകേഭാരലാം  നലകേനിയ  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പയ്  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

  ലകേഭാഴെനിക്കര ആയ്യുര്കവദ ആശുപതനി 

187(4348) ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കേപ്പൂര്  പഞഭായത്തനിലല  ലകേഭാഴെനിക്കര  ആയ്യുര്കവദ  ആശുപതനിയനില
എലനലഭാലാം അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങളഭാണയ്  നനിലവനിലുള്ളതയ്;എലനലഭാലാം ചേനികേനിത്സഭാ
സസൗകേരലങ്ങള നനിലവനില ഇവനിലട ലഭലമഭാണയ്; 

(ബനി) ഈ ആശുപതനിയനില കേനിടത്തനി ചേനികേനിത്സഭാ സസൗകേരലലാം അനുവദനിക്കഭാവന്നതഭാലണന്ന
ശനിപഭാര്ശ  ഭഭാരതതീയ  ചേനികേനിത്സഭാ  വകുപനിലനനിനലാം  സര്ക്കഭാരനില  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില ഇതനികന്മേല സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദഭാമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഈ ആശുപതനിയനില കേനിടത്തനി ചേനികേനിത്സഭാ സസൗകേരലലാം അനുവദനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ? 

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 221

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില ഡനിലസനസറനിയഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ടനി സഭാപനത്തനിനയ് 20
ലസന്റെയ് സലമുണയ്. 20 കേനിടക്കകേകളഭാടുകൂടനിയ ആശുപതനിക്കഭായുളള സസൗകേരലങ്ങകളഭാടു
കൂടനിയ ലകേടനിടവലാം ഒ. പനി. ചേനികേനിത്സയ്ക്കുള്ള സസൗകേരലവലാം നനിലവനിലുണയ്. 

(ബനി & സനി) ഇതുസലാംബനനിചയ് സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലതയുളലപലടയുള്ള എലഭാ
വനിവരങ്ങളുലാം  ഉളലക്കഭാള്ളനിചയ്  പുതുക്കനിയ  ലപ്രഭാകപഭാസല  സമര്പനിക്കഭാന  ഭഭാരതതീയ
ചേനികേനിത്സഭാ  വകുപയ്  ഡയറക്ടര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ലപ്രഭാകപഭാസല  ലഭനിക്കുന്ന
മുറയയ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

പകേര്ചവലഭാധനികേളുലട കേഭാരണങ്ങള

188(4349) ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷയ് കുറുപയ് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  വലഭാപകേമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  പകേര്ചവലഭാധനികേളുലട  കേഭാരണങ്ങള

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ബഭാഹുലലവലാം അവരുലട തഭാമസ
സലലത്തയുലാം  കജഭാലനി  സലലത്തയുലാം  അനഭാകരഭാഗലകേരമഭായ  ചുറപഭാടുകേളുലാം
പകേര്ചവലഭാധനികേളക്കയ് കേഭാരണമഭാകുനണയ് എന്നതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  എങനില  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇതര  സലാംസഭാന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  ലമഡനിക്കല  കേലഭാമ്പുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  ഇവരുലട  വഭാസസലങ്ങളനിലല  ശുചേനിതസലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം
ഇവര്ക്കയ്  ആവശലമഭായ  കബഭാധവത്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ബഭാഹുലലവലാം  അവരുലട തഭാമസ
സലകത്തയുലാം  കജഭാലനി  സലകത്തയുലാം  അനഭാകരഭാഗലകേരമഭായ  ചുറപഭാടുകേളുലാം
പകേര്ചവലഭാധനികേളക്കയ് ഒരു പരനിധനിവലര കേഭാരണമഭാകുനണയ്.  
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(സനി)  ഉണയ്.  എലഭാ  ജനിലയനിലുലാം  ആകരഭാഗലവകുപയ്  തുടര്ചയഭായനി  ഇതരസലാംസഭാന
ലതഭാഴെനിലഭാളനി കേലഭാമ്പുകേള സനര്ശനിചയ് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട വലക്തനി ശുചേനിതസലാം, പരനിസര
ശുചേനിതസലാം, കുടനിലവള്ള ശുചേനിതസലാം തുടങ്ങനിയവ നനിരതീക്ഷനിചയ് ആവശലമഭായ നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലവനിലുള്ളതുലാം ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
വരകവഭാലട ഉണഭായനിട്ടുള്ളതുമഭായ  ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങള  ഇലഭായ  ലചേയ്യുകേലയന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാലട സലാംസഭാന ആകരഭാഗലവകുപയ്  "ലഹലത്തനി കകേരള"  എന്ന കപരനില
സമഗ്രമഭായ  ഒരു  പദതനി  ആവനിഷ്ക്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   ഇസൗ  പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലടയുലാം  അവര്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന
ലതഭാഴെനിലനിടങ്ങളുലാം അവരുലട വഭാസസലങ്ങളുലാം പരനികശഭാധനയയ്  വനികധയമഭാക്കുകേയുലാം
അവരനില  മലമ്പനനി,  മനയ്,  കുഷലാം,  ക്ഷയലാം  തുടങ്ങനിയ  പകേര്ചവലഭാധനികേളുള്ളവലര
കേലണത്തുകേയുലാം ചേനികേനിത്സയയ് വനികധയമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണയ്.

(ഡനി)  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  വഭാസസലങ്ങളനിലല  ശുചേനിതസലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  ഇവര്ക്കഭാവശലമഭായ  കബഭാധവത്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം
നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.   പല ജനിലകേളനിലുലാം  ഇത്തരലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള
ലക്ഷലലാം  വച്ചുലകേഭാണയ്  വനിവനിധ  തരത്തനിലുള്ള  കബഭാധവത്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടനവരുനണയ്.   ഇവര്ക്കയ്  മനസ്സെനിലഭാകുന്ന  ഭഭാഷയനിലുള്ള  ലഘുകലഖകേളുലാം
കപഭാസ്റ്ററുകേളുലാം  അചടനിചയ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.   ഇത്തരലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
ഇടയനില  നനിനതലന്ന  അവരുലട  കകേഭാണ്ടഭാക്ടറനില  കൂടനികയഭാ,  ഗ്രൂപയ്  ലതീഡറനില
കൂടനികയഭാ കബഭാധവത്ക്കരണ സകനശങ്ങള അവരനില എത്തനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   

തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേലള ലസഷലഭാലനിറനി ആശുപതനികേളഭാക്കനി  
ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി

 189(4350)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) തഭാലൂക്കയ് ആശുപതനികേലള ലസഭാഷലഭാലനിറനി ആശുപതനികേളഭാക്കനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  എങനില ഉയര്ത്തലപടനിട്ടുള്ള ആശുപതനികേളനില കടഭാമഭാലകേയര് യൂണനിറയ്
ഏര്ലപടുത്തുന്നകേഭാരലലാം ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ലചേങ്ങന്നൂര്  ആശുപതനിയനില  കടഭാമഭാലകേയര്  യൂണനിറയ്  ഏര്ലപടുത്തുന്നകേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  നനിലവനില സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള ആര്ദലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം
ജനിലഭാതല  ആശുപതനികേളനില  സൂപര്  ലസഷലഭാലനിറനി  ചേനികേനിത്സഭാ  സസൗകേരലങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  തഭാലൂക്കുതല  ആശുപതനികേളനില  ഡയഭാലനിസനിസയ്  സസൗകേരലലാം
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ഉളലപലടയുള്ള  ലസഷലഭാലനിറനി  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം ആയതനുസരനിച്ചുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുമഭാണയ്.

സസകേഭാരല ലഭാബുകേളക്കയ് ലലലസനസുലാം  പ്രവര്ത്തനഭാനുമതനിയുലാം 

 190(4351)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സസകേഭാരലകമഖലയനില  എത ലഭാബുകേളക്കയ്  ഏലതലഭാലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാന ഡ്രഗ്സയ്  കേണ്കടഭാള  കബഭാര്ഡയ്  നലസനസുലാം  പ്രവര്ത്തനഭാനുമതനിയുലാം
നലകേനിയനിട്ടുലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) പല സസകേഭാരല ലഭാബുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ് ശരനിയഭായ മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പഭാലനിക്കഭാലതയുലാം കയഭാഗലരഭായ പരനികശഭാധകേലര ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലതയുലാം അമനിതഫതീസയ്
ഈടഭാക്കനിയുലാം  കരഭാഗനികേളക്കയ്  ശരനിയഭായ  റനിസളടയ്  ലഭലമഭാക്കഭാലതയുമഭാലണന്നതയ്
കബഭാര്ഡുലാം വകുപ്പുലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  സസകേഭാരല  കമഖലയനിലല  ആശുപതനികേളനില  ലഭാബുകേളക്കയ്  ഡ്രഗ്സയ്
കേണ്കടഭാള  കബഭാര്ഡയ്  പ്രവര്ത്തനഭാനുമതനിയുലാം  നലസനസുലാം  നലകുനകണഭാ;
എങനില എത ആശുപതനികേളക്കയ് നനിലവനില നലസനസയ് നലകേനിയനിട്ടുണയ്; 

(ഡനി)  സസകേഭാരല  ആശുപതനികേള,  നഴനിലാംഗയ്  കഹഭാമുകേള  തുടങ്ങനി  സസകേഭാരല
ലഭാബുകേളുലട നനിയനണലാം,  രജനികസ്ട്രെഷന,  ഫതീസയ് ഏകേതീകേരണലാം എന്നനിവ സര്ക്കഭാര്
നനിയനണത്തനിനകേതീഴെനില  ആക്കഭാനുലാം  ജനങ്ങളക്കയ്  ലതറഭായ  പരനികശഭാധനഭാഫലലാം,
അമനിതഫതീസയ്  എന്നനിവയനിലനനിനലാം  സലാംരക്ഷണവലാം  നലകുവഭാനുലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്
നഭാളനിതുവലര എന്തുനടപടനി സസതീകേരനിച്ചുലവനലാം എനയ് തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം
എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

 ഉത്തരലാം

(എ) ഡ്രഗ്സയ് & കകേഭാലസ്മെറനികയ് ആക്ടയ്സയ് & റൂളസനിലല മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി
മരുനകേളുലടയുലാം സസൗനരല വര്ദകേ വസ്തുക്കളുലടയുലാം ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയയ്
സസകേഭാരല  കമഖലയനില  നഭാലയ്  ലഭാകബഭാറടറനികേളക്കയ്  ഡ്രഗ്സയ്  കേണ്കടഭാള  വകുപയ്
അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  

(ബനി-ഡനി)  സസകേഭാരല  ആശുപതനികേളുലാം  ലകബഭാറടറനികേളുലാം  ഉളലപലടയുള്ള
ആതുരഭാലയങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം കമതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനില സലാംവനിധഭാനമനില.
സലാംസഭാനലത്ത  സസകേഭാരല  ആശുപതനികേള,  ലഭാബുകേള,  സ്കഭാനനിലാംഗയ്  ലസന്റെറുകേള
തുടങ്ങനിയ  എലഭാ  ചേനികേനിത്സഭാ  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനനനിലവഭാരലാം
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ആവശലമഭായ  നനിയമലാം  മുകഖന  നനിയനനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  "കകേരള
കനിനനിക്കല എസ്റ്റഭാബ്ലനിലഷന്റെയ് (രജനികസ്ട്രെഷന & റഗുകലഷന) ബനില 2017"-നയ് രൂപലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   ബനില  നനിയമസഭയനില  അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   

സസകേഭാരല ആശുപതനികേളനിലല ചേനികേനിത്സഭാ ലചേലവയ്  ഏകേതീകേരനിക്കുവഭാന നടപടനി

 191  (4352)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്  ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

 സസകേഭാരല  ആശുപതനികേളനിലല  ചേനികേനിത്സഭാ  നനിരക്കയ്  ഏകേതീകേരനിക്കുവഭാന
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങനില വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

സസകേഭാരല  ആശുപതനികേളുലാം  ലകബഭാറടറനികേളുലാം  ഉളലപലടയുള്ള
ആതുരഭാലയങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം കമതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനില സലാംവനിധഭാനമനില.
സലാംസഭാനലത്ത  സസകേഭാരല  ആശുപതനികേള,  ലഭാബുകേള,  സ്കഭാനനിലാംഗയ്  ലസന്റെറുകേള
തുടങ്ങനിയ  എലഭാ  ചേനികേനിത്സഭാ  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തന  നനിലവഭാരലാം
ആവശലമഭായ  നനിയമലാം  മുകഖന  നനിയനനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  "കകേരള
കനിനനിക്കല എസ്റ്റഭാബ്ലനിലഷന്റെയ് (രജനികസ്ട്രെഷന & റഗുകലഷന) ബനില 2017"-നയ് രൂപലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   ബനില  നനിയമസഭയനില  അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  

 കബഡഡുക്ക, മുളനിയഭാര്, ലപരനിയ സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേള 

192 (4353) ശതീ  .    ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല  കബഡഡുക്ക,  മുളനിയഭാര്,  ലപരനിയ
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേലള  സനി.  എചയ്.  സനി.-കേള  ആയനി
ഉയര്ത്തനി ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസണ്ടുത  ഉത്തരവനിനനുസൃതമഭായ  തസനികേകേള  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇലലങനില  ആയതയ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള
കേഭാലതഭാമസലാം എനഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി) പ്രസ്തുത ആശുപതനികേളനില നനിലവനില ഐ.  പനി. യൂണനിറയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇലലങനില  ആയതയ്  തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള  തടസ്സെലാം
എനഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.  6-11-2008-ലല ജനി.ഒ. (എലാംഎസയ്.) 568/08/ആ.കു.വ. സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരമഭാണയ് സനി.എചയ്.സനി. -ആയനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.   

(ബനി)  ഇല.  ആര്ദലാം  മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായുള്ള  സ്റ്റഭാന്റെലലഡകസഷന  ലപ്രഭാകപഭാസലനില
ലപരനിയ  സനി.എചയ്.സനി.-യുലാം  മുളനിയഭാര്  സനി.എചയ്.സനി.-യുലാം  ഉളലപടനിട്ടുണയ്.
ഇതനുസരനിചയ് ലപരനിയ സനി.എചയ്.സനി.-യനില കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട  4  തസനികേ ഉളലപലട
ലമഭാത്തലാം 22 അധനികേ തസനികേയുലാം മൂളനിയഭാര് സനി.എചയ്.സനി.-യനില കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട 5
തസനികേ ഉളലപലട ലമഭാത്തലാം  30  അധനികേ തസനികേയുലാം സൃഷനിക്കുന്ന ലപ്രഭാകപഭാസല
പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  

(സനി) ഉണയ്. കബഡഡുക്ക സനി.എചയ്.സനി.-ല 20 കേനിടക്കകേകളഭാടുകൂടനിയ ലഎ.പനി.
യൂണനിറയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്. നനിലവനില ഒ.പനി. വനിഭഭാഗങ്ങളനില സഭാധഭാരണ ദനിവസങ്ങളനില
250-350  കരഭാഗനികേളുലാം മഴെക്കഭാലത്തയ്  450-600  കരഭാഗനികേളുലാം ചേനികേനിത്സയയ് എത്തുന.
കൂടഭാലത  നനിലവനില  ഇസൗ  സഭാപനലാം  എനകഡഭാസളഫഭാന  കപ്രഭാജക്ടനില
ഉളലപടുത്തുകേയുലാം 2 നനിലകേളനിലഭായനി 12 കേനിടക്കകേള വതീതലാം 24 കേനിടക്കകേകളഭാടുകൂടനിയ
ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  പണനി  അവസഭാന  ഘടത്തനിലലത്തനിനനിലക്കുകേയഭാണയ്.  മൂളനിയഭാര്
സനി.എചയ്.സനി.-യനില 4 കഡഭാക്ടര്മഭാരടക്കമുള്ള ആശുപതനി ജതീവനക്കഭാര് പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുനണയ്.  നനിലവനില  12  കേനിടക്കകേകളഭാടുകൂടനിയ  ലഎ.  പനി.  യൂണനിറയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.
ലഭാബയ് സസൗകേരലലാം ലഭലമഭാണയ്. ലപരനിയ സനി.എചയ്.സനി.-യനില 12 കേനിടക്കകേകളഭാടുകൂടനിയ
ലഎ.പനി.  യൂണനിറയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  ലഭാബയ്,  ഫഭാര്മസനി സസൗകേരലലാം  ലഭലമഭാണയ്.
ടനി.സനി.എചയ്.സനി.-യനില  6  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട  കസവനലാം  ലഭലമഭാണയ്.  കരഭാഗനികേളക്കയ്
ആര്.എസയ്.ബനി.ലലവ.  സസൗകേരലലാം,  ഉചഭക്ഷണലാം  എന്നനിവ  ലഭലമഭാണയ്.  ഒരു  ദനിവസലാം
ഏകേകദശലാം 10 കരഭാഗനികേള ലഎ. പനി. വനിഭഭാഗത്തനില ചേനികേനിത്സലയടുക്കുനണയ്.  ഇ.സനി.ജനി.
സസൗകേരലലാം ലഭലമഭാണയ്.  

വകയഭാമനിതലാം പദതനി

193(4354) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .  വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷയ് :
ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ) സലാംസഭാനത്തയ് വകയഭാജനങ്ങളുലട കക്ഷമത്തനിനഭായനി വകയഭാമനിതലാം പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  എങനില  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  ലക്ഷലങ്ങള  എലനഭാലക്കയഭാലണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(സനി)  വകയഭാജനങ്ങളക്കഭായനി  എലനലഭാലാം  കസവനങ്ങളഭാണയ്  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം
ലഭലമഭാകുന്നതയ്; 

(ഡനി) വൃദജനങ്ങലള സലാംരക്ഷനികക്കണതനിലന്റെയുലാം ബഹുമഭാനനികക്കണതനിലന്റെയുലാം
ആവശലകേത  സലാംബനനിചയ്  യുവജനങ്ങളക്കയ്  അവകബഭാധലാം  നലകുന്നതനിനുള്ള
പരനിപഭാടനികേള  ഈ  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില  അതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വകയഭാജനങ്ങളുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  കകേരള  സഭാമൂഹല
സുരക്ഷ മനിഷന മുകഖന വകയഭാമനിതലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   

(ബനി  & സനി)  വകയഭാമനിതലാം പദതനി ആദലഘടലമന്ന നനിലയനില മുനനിസനിപല
കകേഭാര്പകറഷന  പ്രകദശങ്ങളനിലഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നതയ്.   പദതനിയുലട
ലക്ഷലങ്ങളുലാം പദതനിയനിലൂലട നലകുന്ന കസവനങ്ങളുലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

• സലാംസഭാനലത്ത  നഗരസഭകേളനില  തഭാമസനിക്കുന്ന  65  വയസയ്  കേഴെനിഞ്ഞ
മുതനിര്ന്ന പസൗരന്മേഭാര്ക്കയ് വരുമഭാന പരനിധനി മഭാനദണ്ഡമഭാക്കഭാലത ലമഭാലലബല
കനിനനിക്കയ്,  കേസൗണ്സനിലനിലാംഗയ്,  ലലവദലസഹഭായലാം,  മരുന്നയ്  എന്നനിവ
സസൗജനലമഭായനി നലകുന.  

• കേനിടപ്പുകരഭാഗനികേളുലട  വതീടനില  കപഭായനി  പഭാലനികയറതീവയ്  കഹഭാലാം  ലകേയര്
നലകുന.

• ലമഭാലലബല  ലമഡനിക്കല  കേലഭാമ്പനിലൂലട  ലലവദലസഹഭായവലാം  സസൗജനല
മരുനകേളുലാം ലഭലമഭാക്കുന.  

• വകയഭാജനങ്ങളക്കയ് കേസൗണ്സനിലനിലാംഗയ് കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുന.  

• വകയഭാജനങ്ങലള  ആശുപതനികേളനില  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനുലാം  തനിരനിലകേ
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം  സസൗജനല  ആലാംബുലനസയ്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  

• വകയഭാജനങ്ങളുലട  മഭാനസനികകേഭാലഭാസത്തനിനഭായനി  വനിദലഭാലയങ്ങള,
കബ്ബുകേള,  റസനിഡനസയ്  അകസഭാസനികയഷനുകേള,  സന്നദ  കസവന
സലാംഘടനകേള  എന്നനിവലര  ഉളലപടുത്തനി  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  പുതുതലമുറയയ്  മുതനിര്ന്നവകരഭാടയ്  ആദരവലാം
ബഹുമഭാനവലാം  ഉതകുന്ന  കബഭാധവലക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ.  

• വലതലസ  കമഖലകേളനില  പ്രവര്ത്തനിചയ്  മനികേവയ്  ലതളനിയനിച  മുതനിര്ന്ന
പസൗരന്മേഭാരുലട കസവനലാം സമൂഹത്തനിനുകവണനി ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേ.  

• വകയഭാജനങ്ങളക്കയ് ലഹലയ് ലഡസയ് വഴെനി ആവശലമഭായ വനിവരങ്ങള നലകുകേ. 
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(ഡനി) മുതനിര്ന്ന  പസൗരന്മേഭാലര  സലാംരക്ഷനികക്കണതനിലന്റെയുലാം
ബഹുമഭാനനികക്കണതനിലന്റെയുലാം  ആവശലകേത  സലാംബനനിചയ്  യുവജനങ്ങളക്കയ്
അവകബഭാധലാം  നലകുന്നതനിനുള്ള  പരനിപഭാടനികേള  വകയഭാമനിതലാം  പദതനിയനില
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   വകയഭാജന  ദനിനഭാചേരണകത്തഭാടനുബനനിചയ്  വകയഭാമനിതലാം
പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  സ്ക്കൂള  കകേഭാകളജുതല  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  ലസമനിനഭാറുകേള
സലാംഘടനിപനിചയ് കബഭാധവലക്കരണലാം നലകേഭാറുണയ്. 

ഡയഭാലനിസനിസയ് യൂണനിറകേള

194(4355) ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഏലതലഭാലാം  തലങ്ങളനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളഭാണയ്  ഇകപഭാള
ഡയഭാലനിസനിസയ് യൂണനിറകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നലതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി) എലഭാ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം പൂര്ണ സമയലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഒരു
ഡയഭാലനിസനിസയ്  യൂണനിലറങനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളനില  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

   ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ജനില/ജനറല/തഭാലൂക്കയ് ആശുപതനികേളനിലുലാം പഭാലക്കഭാടയ്
ജനിലയനിലല ചേഭാലനികശരനി സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനിലുലാം കകേഭാടത്തറ ഗവണ്ലമന്റെയ്
ലലടബല  ലസഷലഭാലനിറനി  ആശുപതനിയനിലുലാം  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  ലകേഭാകണഭാടനി
സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനിലുലാം  മകഞരനി  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനിലുലാം
ഡയഭാലനിസനിസയ് യൂണനിറകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി) മഭാനലവനിരുദ പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി സലാംസഭാനലത്ത 44 സര്ക്കഭാര്
ആശുപതനികേളനില  ഡയഭാലനിസനിസയ്  യൂണനിറയ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്   2017-18-ല അനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ഘടലാംഘടമഭായനി ഏര്ലപടുത്തുന്നതഭാണയ്.  

കേഭാനസര് കരഭാഗബഭാധനിതരുലട എണലാം

195 (4356) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാനസര് കരഭാഗബഭാധനിതരുലട എണലാം ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം വര്ദനിക്കുനകണഭാ;
ഇതനിലന്റെ  കേഭാരണങ്ങള  പഠന  വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  വനിശദവനിവരലാം
നലകുകമഭാ; 

(ബനി) ഈ വനിവരങ്ങളുലട അടനിസഭാനത്തനില കബഭാധവത്കേരണ പരനിപഭാടനികേള
നടക്കുനകണഭാ; എങനില വനിശദ വനിവരലാം നലകുകമഭാ; 
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(സനി)  ഈ  സഭാഹചേരലത്തനില  എലഭാ  ജനിലഭാ  ആശുപതനികേളനിലുലാം  കേഭാനസര്
ചേനികേനിത്സയ്ക്കുള്ള കനിനനിക്കുകേള ആരലാംഭനിയ്ക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  ഭക്ഷണ  രതീതനി,  ജതീവനിതലലശലനിയനിലുള്ള  മഭാറലാം,  പുകേയനില
ഉളലപലടയുള്ള  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  ഉപകയഭാഗലാം,  കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട
ഉപകയഭാഗലാം  മുതലഭായവയഭാണയ്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  കേഭാനസര്  വര്ദനിക്കുവഭാന
കേഭാരണമഭാകുന്നതയ്. എന്നഭാല ഇതുസലാംബനനിചയ് പ്രകതലകേ പഠനങ്ങള നടത്തനിയനിടനില.

(ബനി)  ജതീവനിതലലശലതീ  കരഭാഗമഭായ  കേഭാനസറനിലനക്കുറനിചയ്  ജനങ്ങലള
കബഭാധവത്ക്കരനിക്കുകേയുലാം  നലതഭായ  ജതീവനിതലലശലനി  അവലലാംബനിക്കുന്നതനിനുള്ള
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശവലാം  ആര്.സനി.സനി.-യുലട  കേമ്മേവ്യൂണനിറനി  ഓകങഭാളജനി  വനിഭഭാഗലാം  മുകഖന
നലകേനിവരുന.  ഇതനിലൂലട മുനകൂര് കരഭാഗനനിര്ണയത്തനിലന്റെ പ്രഭാധഭാനലലാം ജനങ്ങളക്കയ്
മനസ്സെനിലഭാക്കനി  ലകേഭാടുക്കുവഭാനുലാം  ഫലപ്രദമഭായ  ചേനികേനിത്സ  നലകുവഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുലാം.
മുനകൂര്  കരഭാഗനനിര്ണയത്തനിനഭായനി   സലാംസഭാന  ആകരഭാഗല  വകുപനില  കജഭാലനി
ലചേയ്യുന്ന കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  (പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം,  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രലാം,
റഫറല  യൂണനിറയ്,  ജനിലഭാ  ആശുപതനി)  നഴ്സുമഭാര്ക്കുലാം  ആകരഭാഗല  പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുലാം
കേഭാനസര്  കരഭാഗ  നനിര്ണയത്തനിനുള്ള  പദതനികേളുലാം  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം
നടത്തനിവരുന. 2014 ജനുവരനി മഭാസലാം കകേരള ആകരഭാഗല വകുപ്പുലാം എന. ആര്. എചയ്. എലാം.-ഉലാം
കചേര്ന്നയ് ഒരു സമഗ്ര കേഭാനസര് നനിയനണ പദതനിക്കയ് തുടക്കമനിടനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ
പ്രഭാരലാംഭ ഘടമഭായനി പത്തനലാംതനിട,  ആലപ്പുഴെ,  ഇടുക്കനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  തൃശ്ശൂര് എന്നതീ
ജനിലകേളനിലുള്ള  എന.ആര്എചയ്.എലാം.  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  നഴ്സുമഭാര്ക്കുലാം  കേഭാനസര്
കബഭാധവത്ക്കരണ  കഭാസുകേളുലാം  കേലഭാനസര്  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  പരനിശതീലനവലാം
ആര്.സനി.സനി. നലകേനിവരുന.

മലബഭാര്  കേഭാനസര്  ലസന്റെറനിലന്റെ  കേമ്മേവ്യൂണനിറനി  ഓകങഭാളജനി  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
കേതീഴെനില  കേഭാനസര്  കബഭാധവത്ക്കരണത്തനിനുലാം  കേഭാനസര്  നനിയനണത്തനിലന്റെയുലാം
ഭഭാഗമഭായനി ധഭാരഭാളലാം കഭാസുകേളുലാം കേലഭാമ്പുകേളുലാം നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത കേലഭാനസര്
ലകേയര് പദതനിയുലട  കേതീഴെനില മലബഭാര്  കമഖലയനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്
കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം നഴ്സുമഭാര്ക്കുലാം കേഭാനസര് ചേനികേനിത്സയ്ക്കുള്ള പരനിശതീലനലാം എലാം.സനി.സനി.
നലകേനിവരുന.  എലഭാ ജനിലകേളനികലയുലാം  ആശുപതനികേളനില തുടര്  കേതീകമഭാലതറഭാപനി
ചേനികേനിത്സ  നലകേഭാന  കേഴെനിയുന്ന  തരത്തനിലഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനി
വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്തനിരനിക്കുന്നതയ്.  
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ചേനിടയഭായ  വലഭായഭാമലാം,  ആകരഭാഗലപരമഭായ  ഭക്ഷണലാം,  ലഹരനിമുക്തനി

എന്നനിവലയക്കുറനിച്ചുള്ള  ആകരഭാഗല  കബഭാധവത്ക്കരണലാം  സ്കൂളതലലാം  മുതല  വനിവനിധ

വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗല വകുപയ് നലകേനിവരുന.  ഇതനിനഭായനി കേഭാനസര് ലകേയര്

പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി എലഭാ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷവലാം ഫണയ് വകേയനിരുത്തഭാറുണയ്. 

ലമഡനിക്കല വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനയ് കേതീഴെനിലുള്ള ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനില

കേഭാനസര്  കബഭാധവത്ക്കരണ  കഭാസുകേളുലാം  കരഭാഗനനിര്ണയ  കേലഭാമ്പുകേളുലാം

നടത്തനിവരുന.  പഞഭായത്തയ്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  പ്രകദശങ്ങളനില  ഫതീലഡയ്  ജതീവനക്കഭാര്,

ആശ  വര്ക്കര്മഭാര്,  അലാംഗനവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാര്,  കുടുലാംബശതീ  പ്രവര്ത്തകേര്,  മറയ്

സന്നദ  സലാംഘടനകേള  എന്നനിവയുലട  സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണയ്  കബഭാധവത്ക്കരണ

പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിവരുന്നതയ്.  

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  കേഭാനസര്  കരഭാഗനികേളുലട  വര്ദനയയ്

ആനുപഭാതനികേമഭായ  കസവനലാം  നലകുന്നതനിനയ്  നനിലവനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്   കേഭാനസര്

ചേനികേനിത്സഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള അപരലഭാപ്തമഭാണയ്.  ഇസൗ അവസയയ് ഒരു പരനിഹഭാരലാം എന്ന

നനിലയനില  സലാംസഭാന  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  ആവനിഷ്കരനിച  പദതനിയഭാണയ്  ജനിലഭാ

കേഭാനസര് ലകേയര് പദതനി.  ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം ആകരഭാഗല വകുപനിനയ് കേതീഴെനിലുള്ള ഒരു

ആശുപതനിയനില  അര്ബുദ  ചേനികേനിത്സയ്ക്കുലാം  നനിര്ണയത്തനിനുലാം  ഒരു  ലകേയര്  ലസന്റെര്

എന്ന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലട ആരലാംഭനിച ഇസൗ പദതനി ഇന്നയ് സലാംസഭാനത്തയ് 12 ജനിലകേളനില

പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണയ്. കൂടുതല ആശുപതനികേളനില ഇസൗ കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   കൂടഭാലത  കൂടുതല സസൗകേരലങ്ങളുലാം  പഭാലനികയറതീവയ്

കേതീകമഭാലതറഭാപനി  വഭാര്ഡുകേളുലാം  ഉളലപടുത്തനിലകേഭാണയ്  കേഭാനസര്  ചേനികേനിത്സഭാരലാംഗലാം

ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി   സമഗ്ര  കേഭാനസര്  ചേനികേനിത്സഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങള  എലഭാ

ജനിലകേളനിലുലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ലഹലത്തയ് ഇനലസക്ടര് തസനികേ

 196(4357) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനില  ലഹലത്തയ്  ഇനലസക്ടര്  തസനികേയനിലല

ഒഴെനിവകേള എവനിലടലയലഭാലമനലാം പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേള പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ്

ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ഇലലങനില റനികപഭാര്ടയ് ലചേയഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തഭാമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ലഹലത്തയ്  ഇനലസക്ടര്  തസനികേയനിലല  നനിലവനിലുള്ള  ഒഴെനിവയ്
വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1 തനിരുവനനപുരലാം 17

2 ലകേഭാലലാം 12

3 പത്തനലാംതനിട 19

4 ആലപ്പുഴെ 15

5 കകേഭാടയലാം 5

6 ഇടുക്കനി 23

7 എറണഭാകുളലാം 2

8 തൃശ്ശൂര് 11

9 പഭാലക്കഭാടയ് 6

10 കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 1

11 മലപ്പുറലാം 1

12 വയനഭാടയ് 2

13 കേണ്ണൂര് 1

14 കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 1

ലഹലത്തയ്  ഇനലസക്ടര്  കഗ്രഡയ്-2  തസനികേ  ലപ്രഭാകമഭാഷന
തസനികേയഭായതനിനഭാല  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസയ്.സനി-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയഭാറനില.
എന്നഭാല  27.03.2015-ലല  സ.ഉ   (ലലകേ)നമ്പര്  101/2015  /ലപഭാ.ഭ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  ഒരു  ഒഴെനിവയ്  എന്ന  കമത്തനില  14  ഒഴെനിവകേള
(പടനികേവര്ഗ്ഗവനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുള്ള)കനരനിട്ടുള്ള  നനിയമനത്തനിനഭായനി  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്
റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.

ലഹലത്തയ് ഇനലസക്ടര് ഒഴെനിവകേള

197(4358) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനില  ജൂനനിയര്  ലഹലത്തയ്  ഇനലസക്ടര്,  ജൂനനിയര്
ലഹലത്തയ്  ഇനലസക്ടര്  കഗ്രഡയ്  I,  ലഹലത്തയ്  ഇനലസക്ടര്  എന്നനിവരുലട  എത
ഒഴെനിവകേള ഉണയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(ബനി) ഈ ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  30-4-2017-ലല  കേണക്കനുസരനിചയ്,  ജൂനനിയര്  ലഹലത്തയ്  ഇനലസക്ടര്

കഗ്രഡയ്-2  തസനികേയനില ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലനില.  ജൂനനിയര് ലഹലത്തയ് ഇനലസക്ടര്

കഗ്രഡയ്-1  തസനികേയനില  29  ഒഴെനിവകേളുലാം  ലഹലത്തയ് ഇനലസക്ടര് തസനികേയനില  116

ഒഴെനിവകേളുമുണയ്. 

(ബനി)  ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലപ്രഭാകമഭാഷന സലാംബനനിചയ്  ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില  നനിലനനിലക്കുന്ന

കകേസനിലല  അനനിമവനിധനിക്കയ്  അനുസരനിചയ്  മഭാതകമ  ലഹലത്തയ്  ഇനലസക്ടര്

തസനികേയനിലുള്ള ഒഴെനിവകേള ലപ്രഭാകമഭാഷനവഴെനി നനികേത്തഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ. 

ലഡപവ്യൂടനി മഭാസ്സെയ് മതീഡനിയ ആന്റെയ് എഡവ്യൂകക്കഷന ഓഫതീസര്

തസനികേയനികലയ്ക്കുള്ള നനിയമനലാം

198(4359)  ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ആകരഭാഗല വകുപനിലല ലഡപവ്യൂടനി മഭാസ്സെയ് മതീഡനിയ ആന്റെയ് എഡവ്യൂകക്കഷന

ഓഫതീസര്  തസനികേയനികലക്കുള്ള  നനിയമനലാം  ഏതയ്  രതീതനിയനിലഭാണയ്  നടത്തനിവരുന്നലതന്നയ്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേയനികലക്കുള്ള  നനിയമനത്തനിനയ്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള

കയഭാഗലതകേള എലനഭാലക്കലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ഈ  കയഭാഗലതകേളുലാം  നനിയമനരതീതനിയുലാം  നനിശയനിച്ചുലകേഭാണയ്  ലസഷലല

റൂളസയ്  നനിലവനിലുകണഭാ;  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  എങനില  അതനിലന്റെ  പകേര്പയ്

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇലലങനില ലസഷലല റൂളസയ് പുറലപടുവനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

 ഉത്തരലാം

(എ) ജനി.ഒ. (എലാംഎസയ്.) നമ്പര് 60/75/ലഹലത്തയ് തതീയതനി 17-3-1975 എന്ന

ഉത്തരവയ്  അനുസരനിചഭാണയ്  ആകരഭാഗല  വകുപനിലല ലഡപവ്യൂടനി  മഭാസയ്  മതീഡനിയ ആന്റെയ്

എഡവ്യൂകക്കഷന ആഫതീസര് തസനികേയനികലയ്ക്കുള്ള നനിയമനലാം നടത്തുന്നതയ്.   
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(ബനി) കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനലാം 

കസഭാഷലല  സയനസയ്/കസഭാഷലല  വര്ക്കയ്/വനിദലഭാഭലഭാസലാം  എന്നനിവയനിലുള്ള
ബനിരുദഭാനനര  ബനിരുദലാം  (കമല  കയഭാഗലതയുള്ളവരുലട  അഭഭാവത്തനില)  ബനിരുദവലാം
കസഭാഷലല സയനസനില ഡനികപഭാമയുലാം. 

തസനികേമഭാറലാം മുകഖന

ബനിരുദലാം, ലഹലത്തയ് ഇനലസകക്ടഴയ് ലടയനിനനിലാംഗയ് കകേഭാഴയ് അലലങനില തത്തുലല
കയഭാഗലത.

(സനി) ഇല.  

ലപ്രഭാകപഭാസല ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.

മഭാകവലനിക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില ഒഴെനിവള്ള
തസനികേകേളനില നനിയമനലാം

199 (4360)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  സനിതനിലചേയ്യുന്ന  ജനിലഭാ
ആശുപതനിയനിലുലാം,  സനി.എചയ്.സനി.,  പനി.എചയ്.സനി.-കേളനിലുലാം  ആവശലമഭായ  സ്റ്റഭാഫയ്
നനിലവനിലുകണഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില ഒഴെനിവള്ള തസനികേകേളനില അടനിയനരമഭായനി
നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  മഭാകവലനിക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  എലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
നനിലവനിലുള്ള  ഒഴെനിവകേളനില  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കഭാസ്സെയ് 4 തസനികേയനിലല നനിയമനലാം, പഭാര്ടയ് ലലടലാം സസതീപര് തസനികേ
എന്നതീ  ഒഴെനിവകേളനില  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ്  എകയ്കചേഞനില
നനിനള്ള ലനിസ്റ്റയ് പ്രകേഭാരലാം ഇന്റെര്വവ്യൂ നടത്തനി ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജനിലല ലകബഭാറടറനി  പരനികശഭാധനകേള

200(4361)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിലല  സൂപര്  ലസഷലഭാലനിറനി
ആശുപതനിയനിലല  കരഭാഗനികേളക്കയ്  ലചേറനിയ  കതഭാതനിലുള്ള  ലകബഭാറടറനി
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പരനികശഭാധനകേളക്കുകപഭാലുലാം കുലറ ദൂലരയുള്ള പ്രധഭാന ലകേടനിടത്തനികലക്കയ് കപഭാകകേണനി
വരുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  തുറന്ന  സ്ട്രെക്ചേറനികലഭാ,  വതീലലചേയറനികലഭാ  ഇരുത്തനി  അതലഭാസന്ന
നനിലയനിലുള്ള കരഭാഗനികേലള ലവയനിലുലാം മഴെയുലാംലകേഭാണയ് പരുപരുത്ത കറഭാഡനിലൂലട തള്ളനി
ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതുമൂലലാം  ഉണഭാകുന്ന  കേടുത്ത  പ്രയഭാസങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  കകേന്ദ്രതീകൃത  ലഭാബയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. 

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജനിലല ലനിഫ്റ്റുകേള

201(4362)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനില  സൂപര്  ലസഷലഭാലനിറനി  കബ്ലഭാക്കനില
നനിലവനില എത ലനിഫ്റ്റുകേള ഉണയ്;  ഇതനില എത എണലാം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണയ്; 

(ബനി)  എലഭാ ലനിഫ്റ്റുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങനില സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  എലഭാ  ലനിഫ്റ്റുകേളനികലക്കുലാം  ആവശലമഭായത  ലനിഫയ്  ഓപകററര്മഭാലര
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില നനികയഭാഗനിക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  ലനിഫയ്  ഓപകററര്മഭാര്  കൃതലമഭായനി  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന  എന്നകേഭാരലലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) 4 ലനിഫ്റ്റുകേള; നനിലവനില എലഭാലാം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണയ്.

(സനി  &  ഡനി)  ഒരു  ഷനിഫനില  ഒരു  ലനിഫയ്  ഒഭാപകററര്  മഭാതകമയുള്ളൂ;  ലനിഫയ്
ഒഭാപകററര്മഭാര് കൃതലമഭായനി കജഭാലനി ലചേയ്യുനണയ്.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജനില ഫഭാമനിലനി  ലമഡനിക്കല വനിഭഭാഗലാം

202(4363) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജനില ഫഭാമനിലനി ലമഡനിക്കല വനിഭഭാഗലാം
ആരലാംഭനിചനിടയ് എത വര്ഷമഭാലയന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(ബനി)  ലമഡനിക്കല  കേസൗണ്സനില  ഓഫയ്  ഇനലയുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  എനയ്
കേഭാരണത്തനിലഭാണയ് ഈ കകേഭാഴനിനയ് ലഭനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഈ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
ഇതുവലര സസതീകേരനിചലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

   ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജനില ഫഭാമനിലനി ലമഡനിക്കല വനിഭഭാഗലാം
ആരലാംഭനിചനിടയ് അഞയ് വര്ഷമഭായനി.

(ബനി)  അകസഭാസനികയറയ്  ലപ്രഭാഫസറുകടയുലാം  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  ലപ്രഭാഫസറുകടയുലാം
കുറവള്ളതനിനഭാലഭാണയ് എലാം.സനി.ലഎ. അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കഭാത്തതയ്.

(സനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിലല  പതീഡനിയഭാടനികേയ്  വനിഭഭാഗലാം
അകസഭാസനികയറയ്  ലപ്രഭാഫസറഭായ കഡഭാ.  റനി.  ലകേ.  അഷ്റഫനിലന ഫഭാമനിലനി  ലമഡനിസനിന
വനിഭഭാഗലാം അകസഭാസനികയറയ് ലപ്രഭാഫസറഭായനി നനിയമനിചയ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില
ആകരഭാഗല  വകുപയ്  ഡയറക്ടറുലട  കേതീഴെനിലുള്ള  രണയ്  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കയ്  ലഡപവ്യൂകടഷന
വലവസയനില ഫഭാമനിലനി ലമഡനിസനിന വനിഭഭാഗത്തനില നനിയമനലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില സതീകേളുലടയുലാം കുടനികേളുകടയുലാം ആശുപതനി

 203(4364)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില  സതീകേളുലടയുലാം  കുടനികേളുകടയുലാം  ആശുപതനി
സഭാപനിക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) ഇതനിനയ് എത കകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനിയഭാണയ് നലകേനിയനിട്ടുള്ളതയ്;
ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിലടത വര്ഷമഭായനി;വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  നനിലവനില  ഇതനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി  ഏതുവലരയഭാലയന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സതീകേളുലടയുലാം  കുടനികേളുകടയുലാം  ആശുപതനികേള  നനിലവനിലനിലഭാത്ത
ജനിലകേളനില  അവ  സഭാപനിക്കുന്നതഭാലണന്ന  2011-12,  2012-13  ബജറയ്
പ്രഖലഭാപനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില  സതീകേളുലടയുലാം
കുടനികേളുകടയുലാം ആശുപതനി അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി)  16-11-2013-ലല  സ.ഉ.  (ആര്.റനി)  നമ്പര്  3822/13/ആ.കു.വ.  എന്ന
ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  360  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  7-8-2015-ലല  സ.ഉ.(ആര്.റനി)
നലാം.2644/2015/ആ.കു.വ. എന്ന ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം 200 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ഉളലപലട
560  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.   സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേള
അനുബനമഭായനികചേര്ക്കുന.* 

(സനി)  പഴെയ  ജനിലഭാ  ആശുപതനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവന്നനിരുന്ന  ലകേടനിടങ്ങള
സനിതനിലചേയ്യുന്ന  പുതനിയ  കകേഭാട  കകേഭാമ്പസൗണനിലഭാണയ്  ഡബ്ലവ്യൂ  &  സനി  ലകേടനിടലാം
പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.   പ്രസ്തുത  സലത്തയ്  സനിതനി
ലചേയ്യുന്ന പഴെയ ലകേടനിടങ്ങള ലപഭാളനിച്ചുമഭാറന്നതനിനയ് അനുമതനി നലകേനിയനിരുലന്നങനിലുലാം
മൂന്നയ്  തവണ കലലലാം നടത്തനിയനിട്ടുലാം  കലലലാം ഉറപനിക്കുവഭാന സഭാധനിചനിടനില.   പ്രസ്തുത
പഴെയ ലകേടനിടങ്ങള ലപഭാളനിച്ചുനതീക്കനി നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  

മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിലല ആയുര്കവ്വദ ആശുപതനികേളനില 
ആവശലമഭായ ജതീവനക്കഭാര്

204(4365)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) മഭാകവലനിക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ആയുര്കവദ ആശുപതനികേളനില
ആവശലമഭായ ജതീവനക്കഭാര് ഉകണഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഈ  ആയുര്കവദ  ആശുപതനികേളനില  ആവശലമഭായ  സ്റ്റഭാഫനിലന
നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി) തഴെക്കര ആയുര്കവദ ആശുപതനിയനില കേനിടത്തനി ചേനികേനിത്സ ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 

 ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   നനിലവനില  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  സ്റ്റഭാഫയ്  പഭാകറണ്  പ്രകേഭാരലാം
മഭാകവലനിക്കര  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ആയൂര്കവ്വദ  ആശുപതനിയനില  ഒരു  നഴയ്  കഗ്രഡയ്  II
തസനികേയുലട  കുറവണയ്.  പുതനിയതഭായനി  നഴയ്  തസനികേ  സൃഷനിക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിച
വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനില ഫഭാമനിലനി ലമഡനിക്കല വനിഭഭാഗലാം

 205(4366)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനില  ഫഭാമനിലനി  ലമഡനിക്കല  വനിഭഭാഗവലാം  എലാംഡനി

ഫഭാമനിലനി  ലമഡനിസനിനുലാം  അനുബന  സസൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

 ഉത്തരലാം

ലമഡനിക്കല  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനുകേതീഴെനില  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ലമഡനിക്കല

കകേഭാകളജനില  മഭാതമഭാണയ്  നനിലവനില  ഫഭാമനിലനി  ലമഡനിസനിന  വനിഭഭാഗവലാം  എലാം.ഡനി.

ഫഭാമനിലനി  ലമഡനിസനിന  കകേഭാഴ്സുമുള്ളതയ്.  സലാംസഭാനലത്ത  മറയ്  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനില

ഫഭാമനിലനി  ലമഡനിസനിന  വനിഭഭാഗവലാം  എലാം.ഡനി.  ഫഭാമനിലനി  ലമഡനിസനിന  കകേഭാഴ്സുലാം

ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാണനിടനില. 

പഭാവലപട കരഭാഗനികേളക്കയ് സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായലാം 

206 (4367)  ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  പഭാവലപട കരഭാഗനികേളക്കയ് എലനലഭാലാം സഹഭായങ്ങളഭാണയ് ഇകപഭാള സര്ക്കഭാര്

തലത്തനില നലകേനിവരുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)   ഏലതലഭാലാം  കരഭാഗങ്ങളക്കുലാം  ശസകനിയകേളക്കുലാം  ധനസഹഭായത്തനിനയ്

അര്ഹതയുലണനലാം എത തുകേ വതീതലാം നലകേനിവരുനലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി) നനിലവനില ഏലതലഭാലാം ആശുപതനികേളനിലല ചേനികേനിത്സകേളക്കഭാണയ് ധനസഹഭായലാം

നലകേനിവരുന്നതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കയ് ആശുപതനികേലളകടനി ഇവയനില ഉളലപടുത്തുന്നതനിനയ്

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ഇ)  കേനിഡ്നനി  മഭാറനിവയല  ശസകനിയ  കേഴെനിഞ്ഞ  കരഭാഗനികേളക്കയ്  തുടര്ചേനികേനിത്സയുലാം

ധനസഹഭായവലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാവലപട  കരഭാഗനികേളക്കയ്  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായമഭായനി
എസയ്.എലാം.എ.പനി.  എന്ന  ലസഭാലലസറനിയനിലനനിനലാം  പരമഭാവധനി  50,000  രൂപ
ഒറത്തവണ  കഡഭാക്ടറുലട  ചേനികേനിത്സഭാ  സഭാക്ഷലപതത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
നലകുന.  കൂടഭാലത ആകരഭാഗല വകുപ്പുമനനിയുലട ധനസഹഭായമഭായനി  2,000  രൂപ
മൂന ലക്ഷത്തനില തഭാലഴെ വരുമഭാനമുള്ള നനിര്ദനരഭായ കരഭാഗനികേളക്കയ് നലകേനിവരുന. 

(ബനി & സനി) ധനസഹഭായത്തനിനയ് അര്ഹതയുള്ള കരഭാഗങ്ങളുലടയുലാം ശസകനിയകേളുലടയുലാം
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള ആശുപതനികേളുലടയുലാം ലനിസ്റ്റയ് അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി)  പുതനിയ  സഭാപനങ്ങലള  ലസഭാലലസറനിയനില  ഉളലപടുത്തുവഭാന
ഗകവര്ണനിലാംഗയ് കബഭാഡനി കൂടനി തതീരുമഭാനനികക്കണതുണയ്. 

(ഇ)  തുടര്ചേനികേനിത്സയയ്  ആര്.എസയ്.ബനി.ലലവ.,  ചേനിസയ്  പസയ്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം
പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാവന്നതഭാണയ്.  

ആസനി വനികേസന ഫണയ് വനിനനികയഭാഗനിചയ് ആലാംബുലനസയ്

207(4368) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ആസനി  വനികേസന  ഫണയ്
2015-16-ല നനിനള്ള തുകേ വനിനനികയഭാഗനിചയ്  കേരുനഭാഗപള്ളനി തഭാലൂക്കഭാശുപതനിക്കുലാം
തഴെവ പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനിനുലാം ആലാംബുലനസയ് വഭാങ്ങുന്നതനിനയ് ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചനിരുന.  പ്രസണ്ടുത  ആലാംബുലനസുകേള  വഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള്ള
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആശുപതനികേള  ആലാംബുലനസയ്  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള
അടനിസഭാനസസൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിചയ്  ബനലപട
വകുപനിലന അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  എതയുലാംകവഗലാം  പ്രസ്തുത  ആലാംബുലനസയ്  വഭാങ്ങുന്നതനിനുയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

   ഉത്തരലാം

(എ-സനി) കേരുനഭാഗപള്ളനി തഭാലൂക്കഭാശുപതനിക്കയ് ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല.എ.
ശതീ.  സനി.  ദനിവഭാകേരലന്റെ  (2015-16)  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ആസനി  വനികേസന

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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ഫണനില ഉളലപടുത്തനി ആലാംബുലനസയ് വഭാങ്ങുന്നതനികലയഭായനി വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടയ്
നലകേഭാന ആകരഭാഗല വകുപയ് ഡയറക്ടകറഭാടയ് ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടയ്
ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

തഴെവ  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനിനയ്  ആലാംബുലനസയ്  വഭാങ്ങുന്ന  വനിഷയലാം
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

ലമഡനിക്കല റതീ-ഇലാംകബഴയ്ലമന്റെയ് അകപക്ഷകേളനില തുകേ  
അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് കേഭാലതഭാമസലാം

   208(4369)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സെനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലട  ലമഡനിക്കല  റതീഇലാംകബഴലമന്റെയ്
അകപക്ഷകേളനില  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  വലനിയ  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകുന്നതയ്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) ശതീ. വനിനസന്റെയ് സനികമതനി, ഓഫതീസയ് അറന്റെന്റെയ്, എല. എ. ഐ. യു. പനി.  എസയ്.,
കേഭാടുകുറനി  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമുകഖന  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷയനില
[ആര്(6) 92731/DPI] എലനങനിലുലാം നടപടനി സസകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത അകപക്ഷപ്രകേഭാരലാം ലമഡനിക്കല റതീഇലാംകബഴയ്ലമന്റെയ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്
അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

 ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.   ധനവകുപനിലന്റെ  18-2-2014-ലല  107/14/ധന.
നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം ഓകരഭാ അകപക്ഷയനിലുലാം അനുവദനതീയമഭായ ഇനങ്ങള  
7-12-2012-ലല  ജനി.  ഒ.  (എലാം.എസയ്)  378/2012/ആകുവ.  നമ്പര്  ഉത്തരവനിലല
വലവസ  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവഭാദനിത്തലപട  ഉകദലഭാഗസര്  പരനികശഭാധനിചയ്  തുകേ
തനിടലപടുത്തനി  നലകകേണതുണയ്.   ലമഡനിക്കല  റതീ-ഇലാംകബഴയ്ലമന്റെയ്  അകപക്ഷകേളുലട
ബഭാഹുലലലാംമൂലലാം  പ്രസ്തുത അകപക്ഷകേളനില തുകേ അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  കേഭാലതഭാമസലാം
വരുനണയ്.

(ബനി & സനി) ശതീ. വനിനലസന്റെയ് സനികമതനി, ഓഫതീസയ് അറന്റെന്റെയ്, എല. എ. ലഎ.
യു.  പനി.  എസയ്., കേഭാടുകുറനി  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമുകഖന  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള
അകപക്ഷ 16-12-2016-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര് 4242/2016/ലപഭാ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം
അനുവദനിചയ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.
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ആകരഭാഗലകേനിരണലാം  പദതനി

 209 (4370) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ് :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ആകരഭാഗലകേനിരണലാം പദതനി നടപഭാക്കനി വരുനകണഭാ; 

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുലട ലക്ഷലങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയുലട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  ആലരഭാലക്കയഭാലണനലാം  ഇവലര
ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലനഭാക്കയഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  എലനലഭാലാം  ചേനികേനിത്സഭാ  ലചേലവകേളഭാണയ്  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
സസൗജനലമഭായനി ലഭനിക്കുന്നതയ്; 

(ഇ)  ഈ  പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപഭാക്കഭാനുലാം  അര്ഹരഭായ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുലാം തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട
സഹഭായ സഹകേരണങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

   ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. 

(ബനി)  ജനനലാം മുതല  18  വയസ്സുവലരയുള്ള കുടനികേളക്കയ്  എലഭാവനിധത്തനിലുള്ള
ചേനികേനിത്സകേളുലാം സസൗജനലമഭായനി നലകുന്ന പദതനിയഭാണയ് ആകരഭാഗല കേനിരണലാം.

(സനി)  ജനനലാം  മുതല  18  വയസ്സുവലരയുള്ള  കുടനികേളക്കയ്  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്
ആശുപതനികേളനിലുലാം  ആകരഭാഗലകേനിരണലാം  പദതനിയനിലൂലടയുള്ള  ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായലാം
ലഭനിക്കുലാം.   എ.പനി.എല./ബനി.പനി.എല.   വലതലഭാസലാം  ഇല.   എന്നഭാല  ആദഭായ
നനികുതനിദഭായകേര്ക്കുലാം സര്ക്കഭാര്/ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം
അവരുലട ആശനിതര്ക്കുലാം ഇസൗ പദതനിയുലട പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുന്നതല.

(ഡനി)  ഒ.പനി.  ടനിക്കറയ്,  മരുനകേള,  ആശുപതനിയനില നടത്തുന്ന പരനികശഭാധനകേള,
ചേനികേനിത്സകേള  എന്നനിവ സസൗജനലമഭായനി ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ആശുപതനിയനില ലഭലമലഭാത്ത
മരുനകേള/പരനികശഭാധനകേള ആശുപതനിയുമഭായനി എലാംപഭാനല ലചേയ്തനിട്ടുള്ള നനിര്ദനിഷ
മരുന്നയ് കേടകേള/ലഭാബുകേളനില നനിനലാം സസൗജനലമഭായനി ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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ഹഭാജരഭാകക്കണ കരഖകേള 

• ഒ.പനി. ടനിക്കറനികനഭാലടഭാപലാം പൂര്ണമഭായ ചേനികേനിത്സഭാ കരഖകേള

• സഭാഹചേരലമനുസരനിചയ് ആശുപതനി അധനികൃതര് ആവശലലപടുന്ന മറയ്
കരഖകേള.

(ഇ)  പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

മൃതസഞ്ജതീവനനി  പദതനി

 210  (4371)  ശതീ  .    പനി  .    ഉനബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) അവയവദഭാന സലാംവനിധഭാനമഭായ മൃതസഞ്ജതീവനനി പദതനി വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പദതനിയനികലക്കയ് ഇതനിനകേലാം എത അകപക്ഷകേള ലഭനിച്ചു; എത കപര്ക്കയ്
അവയവങ്ങള ദഭാനലാംനലകേനി; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ; 

(സനി)  അവയവങ്ങളക്കഭായനി  അകപക്ഷനിചയ്  വര്ഷങ്ങള  കേഭാത്തനിരുന്നയ്
മരണത്തനിനയ് കേതീഴെടങ്ങനിയവരുകണഭാ; എങനില അവരുലട കേണക്കുകേള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  മസനിഷ്ക  മരണഭാനനര  അവയവദഭാന  പദതനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
കകഭാഡതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കവണനി  2012-ല  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ആകരഭാഗല
കൂടുലാംബകക്ഷമ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില  മൃതസഞ്ജതീവനനി  (കകേരള  ലന റയ്  വര്ക്കയ്  കഫഭാര്
ഓര്ഗന  ലഷയറനിങയ്)  എന്ന  പ ദതനിക്കയ്  രൂപലാംനലകേനി.   കകേരളത്തനിലല  എലഭാ
മരണഭാനനര  അവയവദഭാനവലാം  നടക്കുന്നതയ്  മൃതസഞ്ജതീവനനി  വഴെനിയഭാണയ്.  പ്രസ്തുത
പദതനിയുലട  ഭരണ  നനിര്വ്വഹണലാം  സുഗമമഭാക്കുവഭാന  സലാംസഭാനലത്ത  മൂന്നയ്
കസഭാണുകേളഭായനി (South,  Central, North) തരലാംതനിരനിചനിട്ടുണയ്.  

മസനിഷ്ക മരണലാം സലാംഭവനിചയഭാളുലട  കപരയ്,  വയസ്സെയ്,  രക്തഗ്രൂപയ്,  കേഭാരലക്ഷമതഭാ
പരനികശഭാധന,  അവയവലാം  ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമഭാകണഭാ  എന്ന  പരനികശഭാധനഭാഫലലാം
എന്നനിവ  കശഖരനിക്കുന.   അതതയ്  കസഭാണനിലല  മുനഗണനഭാകമത്തനിലുലാം
അവയവങ്ങള  കചേരഭാന  സഭാധലതയുള്ള  രജനികസ്ട്രെഷന  ലചേയ്ത  കരഭാഗനികേളുലട
സഭാമ്പനിളുകേള  മസനിഷ്കമരണലാം  സലാംഭവനിച  വലക്തനിയുമഭായനി  കചേര്ച  പരനികശഭാധനിചയ്
ആയതനിനയ്  നനിശയനിചനിട്ടുളള  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിച്ചുമഭാണയ്  അവയവലാം  ദഭാനലാം
ലചേയ്യുന്നതയ്.   ഓകരഭാ അവയവദഭാനലാം കേഴെനിയുകമ്പഭാഴുലാം മുനഗണനഭാകമലാം പഭാലനിലചന്നയ്
സഭാക്ഷലലപടുത്തനിയ  അതനിലന്റെ  പൂര്ണ  റനികപഭാര്ടയ്  ആകരഭാഗലവകുപയ്  ലസകടറനി,
നഭാഷണല  ഓര്ഗന  &  ടനിഷവ്യൂ  ടഭാനസ്  പഭാന്റെയ്  ഓര്ഗലലനകസഷന  ഡയറക്ടര്
എന്നനിവലര കരഖഭാമൂലലാം അറനിയനിക്കഭാറുണയ്.
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(ബനി)  മൃതസഞ്ജതീവനനി പദതനിയനില  3249  ആളുകേള അവയവലാം മഭാറനിവയല
ശസകനിയയഭായനി  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.   ഇതനില  702  ആളുകേളക്കയ്  ഇസൗ
പദതനിയനിലൂലട  അവയവങ്ങള  മഭാറനിവചനിട്ടുണയ്.   മഭാറനിവചനിട്ടുള്ള  അവയവങ്ങള
സലാംബനനിച വര്ഷലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന:

വര്ഷലാം 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ആലകേ

ദഭാതഭാക്കള 9 36 58 76 72 6 257

അവയവങ്ങള 22 88 156 218 199 19 702

 (സനി) ഉണയ്.  605 കപര് മരണലപടുകേയുണഭായനി.

കേഭാനസര് ലകേയര് കഫഭാര് ലലലഫയ് പദതനി

 211 (4372) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ആര്സനിസനി.-യനില  2014  ആഗസ്റ്റയ്  വലര
നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  കേഭാനസര്  ലകേയര്  കഫഭാര്  നലഫയ്  പദതനി  നവ്യൂനതകേള
പരനിഹരനിചയ് പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികമങ്ങള എനഭാലയന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുലമങനില
അതുവലര പഴെയ പദതനി തലന്ന തുടരഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

 ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി) 1986-ലഭാണയ് ആര്.സനി.സനി.  കേഭാനസര് ലകേയര് കഫഭാര് ലലലഫയ്
പദതനി  ആരലാംഭനിചതയ്.   കകേവലലാം  101  രൂപ  അലാംഗതസ  ഫതീകസഭാടുകൂടനി  ആരലാംഭനിച
പദതനിയുലട  ഒന്നഭാലാംഘടലാം  1991-ല  അവസഭാനനിചനിരുന.  1992-ല  രണഭാലാംഘട
പദതനി  500  രൂപ അലാംഗതസ ഫതീകസഭാടുകൂടനി ആരലാംഭനിച്ചു.  പ്രസ്തുത പദതനി  1996-ല
നനിര്ത്തലഭാക്കുകേയുലാം  അതനിനുകശഷലാം  500  രൂപ,  10,00 0  രൂപ  എന്നതീ  രണ്ടുതരലാം
അലാംഗതസ  ഫതീകസഭാടുകൂടനി  1997-ല  മൂന്നഭാലാംഘട  പദതനിക്കയ്  തുടക്കമഭായനി.   2014
ഓഗസ്റ്റയ്  മഭാസത്തനില  ഇസൗ  പദതനിയുലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കനി.   നഭാലഭാലാംഘട  പദതനി
തുടങ്ങുന്നതനിലന്റെ മുകന്നഭാടനിയഭായനിടഭാണയ്  ഇസൗ പദതനി  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതയ്.   പുതനിയ
അലാംഗങ്ങലള കചേര്ക്കുന്നനില.   എങനിലുലാം  അലാംഗതസലാം  എടുത്തനിട്ടുള്ളവര്ക്കയ്  നനിബനന
പ്രകേഭാരമുള്ള  ആനുകൂലലങ്ങള  ആജതീവനഭാനലാം  ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.   പദതനികേള
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്  ഒരു  നനിശനിത  സമയലാം  കേഴെനിയുകമ്പഭാള
നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതയ്.   കേഴെനിഞ്ഞകേഭാല  പദതനികേളുലട  അനുഭവത്തനിലനനിന്നയ്
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പഭാഠമുളലക്കഭാണ്ടുലകേഭാണയ്  കുകറകടനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  നഭാലഭാലാംഘട  പദതനി
ആവനിഷ്ക്കരനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ചേനികേനിത്സഭാ സലാംബനമഭായ ചേനില സഭാകങതനികേ
കേഭാരലങ്ങളകടനി പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണയ് ജനങ്ങളക്കയ്  പരമഭാവധനി പ്രകയഭാജനപ്രദമഭായ
പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഉസൗര്ജ്ജനിതമഭായനി തുടരുന.

ലഎരഭാണനിമുടലാം അകലഭാപതനി ആശുപതനി

 212(4373) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഐരഭാണനിമുടലാം  അകലഭാപതനി  ആശുപതനിയുലട  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച
പുതനിയ ലകേടനിടലാം തുറന്നയ് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആശുപതനിയനില  ആവശലത്തനിനയ്  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലാം  മറയ്
സ്റ്റഭാഫുകേളുലാം ഇല എന്നറനിയനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള നനികവദനലാം സര്ക്കഭാരനിനയ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി) പ്രസ്തുത നനികവദനത്തനികന്മേല എനയ് നടപടനിയഭാണയ് നകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതയ്; 

(ഡനി)  ഈ  ആശുപതനിക്കുകവണ  കഡഭാക്ടര്മഭാരുകടയുലാം  മറയ്  സ്റ്റഭാഫുകേളുലടയുലാം
നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനയ് കവണ നടപടനികേള നകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ ? 

   ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. 

(ബനി) ആകരഭാഗല വകുപയ് ഡയറക്ടകററനില ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി & ഡനി) നനിശനിത ലപ്രഭാകഫഭാര്മയനിലുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല ആകരഭാഗല വകുപയ്
ഡയറക്ടറനിലനനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.  

കേഭാനസര് നനിയനണ പഠന കകേന്ദ്രലാം
 213 (4374) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  റതീജനിയണല  കേഭാനസര്  ലസന്റെറനിലന്റെ  കേതീഴെനില
തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില  എത  കേഭാനസര്  നനിയനണ  പഠനകകേന്ദ്രങ്ങള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഒരു  കേഭാനസര്  നനിയനണ  പഠന  കകേന്ദ്രലാം  വര്ക്കലയനില
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  അവശലലാം കവണ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; 
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(സനി)  കേഭാനസര്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്  സലാംസഭാന  ആകരഭാഗലവകുപയ്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില  ആര്.സനി.സനി.  കൂടഭാലത  ഇന്റെര്നഭാഷണല
ഏജനസനി  കഫഭാര്  റനിസര്ചയ്  ഒഭാണ്  കേഭാനസര്  (ലഎ.എ.ആര്.സനി.)-യുലട
സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി   കേഴെകടലാം,  ചേനിറയനിനകേതീഴെയ്  കബ്ലഭാക്കയ്  പഞഭായത്തുകേളനിലല
ജനങ്ങളുലട  ഇടയനില  സനഭാര്ബുദലാം,  ഗര്ഭഭാശയഗള  കേഭാനസര്  എന്നനിവ  മുനകൂടനി
കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇവലയക്കുറനിചയ്  അവകബഭാധലാം  നലകുന്നതനിനുമഭായനി
'ടനിവഭാനഡ്രലാം  ബസ്റ്റയ്  കേഭാനസര്  സതീനനിലാംഗയ്  '  എന്ന  ഒരു  കപ്രഭാജക്ടയ്  മലാംഗലപുരത്തയ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

(ബനി) ഇസൗ കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.  

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  കേഭാനസര്  കരഭാഗനികേളുലട  വര്ദനയയ്
ആനുപഭാതനികേമഭായ  കസവനലാം  നലകുന്നതനിനയ്  നനിലവനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്  കേഭാനസര്
ചേനികേനിത്സഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള അപരലഭാപ്തമഭാണയ്.  ഇസൗ അവസയയ് ഒരു പരനിഹഭാരലാം എന്ന
നനിലയനില  സലാംസഭാന  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  ആവനിഷ്കരനിച  പദതനിയഭാണയ്  ജനിലഭാ
കേഭാനസര് ലകേയര് പദതനി.  ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം ആകരഭാഗല വകുപനിനയ് കേതീഴെനിലുള്ള ഒരു
ആശുപതനിയനില  അര്ബുദ  ചേനികേനിത്സയ്ക്കുലാം  നനിര്ണയത്തനിനുലാം  ഒരു  ലകേയര്  ലസന്റെര്
എന്ന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലട  ആരലാംഭനിച  പ ദതനി  ഇന്നയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  12  ജനിലകേളനില
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണയ്. കൂടുതല ആശുപതനികേളനില ഇസൗ കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   കൂടഭാലത  കൂടുതല സസൗകേരലങ്ങളുലാം  പഭാലനികയറതീവയ്
കേതീകമഭാലതറഭാപനി  വഭാര്ഡുകേളുലാം  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  കേഭാനസര്  ചേനികേനിത്സഭാരലാംഗലാം
ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  സമഗ്ര  കേഭാനസര്  ചേനികേനിത്സഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങള  എലഭാ
ജനിലകേളനിലുലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.   ഇതനിനുപുറലമ
എലഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവലാം  ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം  ഉപജനിലഭാതലത്തനിലുലാം  കേഭാനസര്
സതീനനിലാംഗയ്  കേലഭാമ്പുകേള  നടത്തനിവരുന.   ഇതനിലൂലട  നനിരവധനി  കരഭാഗനികേലള
പ്രഭാരലാംഭദശയനിലത്തലന്ന കേലണത്തുന്നതനിനുലാം ചേനികേനിത്സനിക്കുന്നതനിനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാലത  ജതീവനിതലലശലതീ  കരഭാഗമഭായ  കേഭാനസര്  തടയുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
കബഭാധവലക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ആകരഭാഗല വകുപയ് നടത്തനിവരുനണയ്. 

 മുലകശരനി ഗവണ്ലമന്റെയ് ആയൂര്കവദ ആശുപതനിയനില കേനിടത്തനി ചേനികേനിത്സ

 214(4375) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല മുലകശരനി ഗവണ്ലമന്റെയ് ആയൂര്കവദ ആശുപതനിയനിലല
ജതീവനക്കഭാരുലട  അനുവദനിക്കലപട  തസനികേകേള,  നനിലവനിലുള്ള  ജതീവനക്കഭാരുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എന്നനിവ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 
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(ബനി)  ഈ  ആശുപതനിലയ  അപ്കഗ്രഡയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിത്സ
ഉളലപലടയുള്ള സസൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  മുലകശരനി  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ആയൂര്കവദ  ഡനിലസനസറനിയനില  അനുവദനിക്കലപട
തസനികേകേള ചുവലട പറയുന:

1. ലമഡനിക്കല ഓഫതീസര് - 1

2. അറന്റെര് - 1

3. പഭാര്ടയ് ലലടലാം സസതീപര് - 1

നനിലവനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലമഡനിക്കല ഓഫതീസര് - കഡഭാ. ഷനിനനി. ലകേ. എലാം.

അറന്റെര് - ശതീമതനി സതീന. ടനി. പനി.

പഭാര്ടയ് ലലടലാം സസതീപര് - (ഒഴെനിവയ്)

നനിലവനിലല പഭാര്ടയ് ലലടലാം സസതീപറനിലന്റെ ഒഴെനിവയ് എലാംകപഭായ്ലമന്റെനികലയയ് റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  സനിരനനിയമനലാം  നടത്തുന്നതുവലര  ദനിവസകവതന  നനിയമനലാം
നടത്തനിവരുന.

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്. 

ആയൂര്കവദ ഫഭാര്മസനിസ്റ്റയ് തസനികേ

215 (4376)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ആയൂര്കവദ  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റയ്  തസനികേയനില  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില  എത
ഒഴെനിവകേള ഉലണന്നയ് ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രകേഭാരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്തനിടനിലലങനില
ആയതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഒഴെനിവകേലളഭാനലാം നനിലവനിലനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.
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മടഭാകഞരനി സതീകേളുലടയുലാം കുടനികേളുലടയുലാം ആശുപതനി

216(4377) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  മടഭാകഞരനിയനിലല  സതീകേളുലടയുലാം  കുടനികേളുലടയുലാം  ആശുപതനിയനില
നഗനകക്കഭാളജനി  വനിഭഭാഗത്തനില  നനിലവനില  എത  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 കേഭാലയളവനില ഈ ആശുപതനിയനില
എത  പ്രസവവലാം  സനികസറനിയനുലാം  നടന്നനിട്ടുലണനലാം  പുറകമ  ആശുപതനിയനികലക്കയ്
എത കകേസുകേള റഫര് ലചേയ്തനിട്ടുലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  മടഭാകഞരനിയനിലല  സതീകേളുലടയുലാം  കുടനികേളുലടയുലാം  ആശുപതനിയനിലല
നഗനകക്കഭാളജനി  വനിഭഭാഗത്തനില  രണയ്  കേണ്സളടന്റുമഭാരുലടയുലാം  രണയ്  ജൂനനിയര്
കേണ്സളടന്റുമഭാരുലടയുലാം തസനികേകേള അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുണയ്.  ഇതനില ഒരു കേണ്സളടന്റുലാം
രണയ് ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റുമഭാരുലാം ഈ സഭാപനത്തനില കജഭാലനി ലചേയ്തുവരുന.  ഒരു
കേണ്സലടന്റെയ് തസനികേ ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന.

       (ബനി) 

കേഭാലയളവയ് പ്രസവലാം സനികസറനിയന റഫര് ലചേയ്തവ

2013-2014 254 253 68

2014-2015 212 207 124

2015-2016 195 168 42

 സര്ക്കഭാര്, സസകേഭാരല ആശുപതനികേളനില സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേലഭാമറകേള

  217(4378)ശതീ  .    പനി  .    ഉനബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്,  സസകേഭാരല  ആശുപതനികേളനിലുലാം  തതീവ്രപരനിചേരണ
വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം, ഓപകറഷന തതീകയറര് എന്നനിവനിടങ്ങളനില സനി.സനി.ടനി.വനി കേലഭാമറകേള
നനിര്ബനമഭാക്കണലമന്ന മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷലന്റെ ഉത്തരവയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) എങനില ഇക്കഭാരലത്തനില സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  സര്ക്കഭാര് , സസകേഭാരല ആശുപതനികേളനിലല തതീവ്രപരനിചേരണ വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം
ഓപകറഷന  തനികയററുകേളനിലുലാം  സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേലഭാമറകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്
അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ആശുപതനികേളനിലലത്തുന്ന കരഭാഗനികേളുലട പ്രകതലകേനിചയ് സതീ കരഭാഗനികേളുലട
സസകേഭാരലതലയ  ബഭാധനിക്കുന്ന  വനിഷയമഭായതനിനഭാല  ഇക്കഭാരലത്തനില  വനിശദമഭായ
പഠനലാം ആവശലമഭാണയ്.

(സനി)  വനിവനിധ  അവസയനിലുള്ള  കരഭാഗനികേള  ഒരു  ഐ.സനി.യു.-വനില
ഉള്ളകപഭാള  സനി.സനി.ടനി.വനി.-കേള  നഴനിലാംഗയ്  കസ്റ്റഷനുകേളുമഭായനി  മഭാതലാം  ബനനിപനിചയ്
സഭാപനിക്കുന്നതയ്  അനുകയഭാജലമഭായനിരനിക്കുലാം.   അവ  ലപഭാതുവഭായ  സലത്തയ്
ആകരഭാഗലപ്രവര്ത്തകേര്  അലഭാത്തവര്  വതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്  കരഭാഗനിയുലട
സുരക്ഷനിതതസത്തനിനുലാം സസകേഭാരലതയ്ക്കുലാം നലതല.  

അനഭാരഭാഷ്ട്ര ആയൂര്കവദ കകേന്ദ്രലാം

218(4379) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

സലാംസഭാനത്തയ്  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  ആയുര്കവദ  കകേന്ദ്രലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള  പദതനി
ഉകണഭാ; ഉലണങനില ഇതനിലന്റെ നടപടനികമങ്ങള ഏതുവലരയഭായനി? 

   ഉത്തരലാം

കേണ്ണൂര് ജനിലയനില റവനവ്യൂ വകുപയ് കേലണത്തുന്ന ഉചേനിതമഭായ സലത്തയ് ഉകദ്ദേശലാം
മൂന്നൂറയ്  കകേഭാടനി  രൂപ ലചേലവനില കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുലട സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായകത്തഭാലട  ഒരു  അനര്കദ്ദേശതീയ  ആയൂര്കവദ  റനിസര്ചയ്  ഇനസ്റ്റനിറവ്യൂടയ്  13-ാം
പദതനിക്കഭാലത്തയ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് തതസത്തനില അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

2016-17-ലല  ബജറനില  ഈ  പദതനിക്കുകവണനി  ആയൂര്കവദ  ലമഡനിക്കല
വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനയ്  അനുവദനിച  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  നടത്തനിപയ്  ഏജനസനിയഭായ
നഭാഷണല ആയുഷയ് മനിഷനയ് നകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  അകതഭാലടഭാപലാം ഈ പദതനിയുലട
കപ്രഭാജക്ടയ് റനികപഭാര്ടയ് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ശതീ. കകേശകവന്ദ്രകുമഭാര് ഐ.എ.എസയ്.,
അദലക്ഷനഭായുള്ള  11  അലാംഗ വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിലയ ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുമുണയ്.  പ്രസ്തുത
സമനിതനി പ്രഭാഥമനികേ റനികപഭാര്ടയ് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടയ് റനികപഭാര്ടയ്
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ  സലാംസഭാനങ്ങളനില  നനിനള്ള  വനിദഗ്ദ്ധലര
പലങടുപനിചയ് മഭാര്ചയ് മഭാസത്തനില ഒരു ശനിലപശഭാല സലാംഘടനിപനിച്ചു.  ഈ പദതനിക്കയ്
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ഉളലപലട  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  കകേന്ദ്ര  ആയുഷയ്
വകുപ്പുമനനിലയ സനര്ശനിചയ് ചേര്ച നടത്തനിയനിരുന.  കേണ്ണൂര് ജനിലയനില ആയൂര്കവദ
റനിസര്ചയ്  ഇനസ്റ്റനിറവ്യൂടയ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലലാം  കേലണത്തുന്നതനിനയ്  റവനവ്യൂ
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വകുപനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുമുണയ്.  കൂടഭാലത 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത
ബജറനില  5  കകേഭാടനി  രൂപ  റനിസര്ചയ്  ഇനസ്റ്റനിറവ്യൂടനിനഭായനി  മൂലധന  ശതീര്ഷകേത്തനില
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  

 ലടകനിക്കല അസനിസ്റ്റന്റെയ് തസനികേയനികലക്കുള്ള നനിയമനലാം

219(4380)  ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനിലല  ലടകനിക്കല  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  തസനികേയനികലക്കുള്ള
നനിയമനലാം ഏതു രതീതനിയനിലഭാണയ് നടത്തനിവരുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേയനികലക്കുള്ള  നനിയമനത്തനിനയ്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള
കയഭാഗലതകേള എലനഭാലക്കലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ഈ  കയഭാഗലതകേളുലാം  നനിയമനരതീതനിയുലാം  നനിശയനിച്ചുലകേഭാണയ്  ലസഷലല
റൂളസയ്  നനിലവനിലുകണഭാ;  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  എങനില  അതനിലന്റെ  പകേര്പയ്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇലലങനില  ലസഷലല  റൂളസയ്  പുറലപടുവനിക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  ഡയറക്ടറുലട  കേതീഴെനില  ലടകനിക്കല   അസനിസ്റ്റന്റെയ്
കഗ്രഡയ്  2  തസനികേയനികലയയ്  ലഹലത്തയ്  സൂപര്ലലവസര്/  ലഹലത്തയ്  ഇനലസക്ടര്
കഗ്രഡയ്  1/  ലലഫകലറനിയ  ഇനലസക്ടര്  കഗ്രഡയ്  1/മകലറനിയ  ഇനലസക്ടര്  കഗ്രഡയ്  1
എന്നതീ  തസനികേകേളനിലനനിനലാം  സതീനനികയഭാറനിറനി  അടനിസഭാനത്തനില  നനിയമനിക്കുന.
ലടകനിക്കല അസനിസ്റ്റന്റെയ് കഗ്രഡയ് 1 തസനികേയനികലയയ് ലടകനിക്കല അസനിസ്റ്റന്റെയ് കഗ്രഡയ് 2
തസനികേയനിലനനിന്നയ്  സതീനനികയഭാറനിറനി  പ്രകേഭാരലാം  നനിയമനിക്കുന.   ലമഡനിക്കല
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനയ് കേതീഴെനില ലപ്രഭാകമഭാഷനനിലൂലട നനിയമനലാം നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  ആകരഭാഗല  വകുപനില  പസയ്  2/ലഹലത്തയ്  ഇനലസക്ടര്  കകേഭാഴയ്
പഭാസ്സെഭായവരനില നനിനലാം ജൂനനിയര് ലഹലത്തയ് ഇനലസക്ടര് കഗ്രഡയ്  2  തസനികേയനില
നനിയമനിക്കലപടുന്ന ജതീവനക്കഭാരന സര്വ്വതീസയ് സതീനനികയഭാറനിറനി പ്രകേഭാരമഭാണയ് ജൂനനിയര്
ലഹലത്തയ്  ഇനലസക്ടര്  കഗ്രഡയ്-1,  ലഹലത്തയ്  ഇനലസക്ടര്,  ലഹലത്തയ്
സൂപര്ലലവസര്,  ലടകനിക്കല  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  കഗ്രഡയ്  -2,  ലടകനിക്കല  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  കഗ്രഡയ്-1
എന്നതീ  ലപ്രഭാകമഭാഷന  തസനികേകേളനില  നനിയമനിക്കലപടുന്നതയ്.   ലമഡനിക്കല
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനുകേതീഴെനില ലടകനിക്കല അസനിസ്റ്റന്റെയ് തസനികേയയ് നനിശയനിചനിട്ടുള്ള
കയഭാഗലതകേള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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(സനി)  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  ഡയറക്ടറുലട  കേതീഴെനിലുലാം  ലമഡനിക്കല  വനിദലഭാഭലഭാസ
ഡയറക്ടറുലട  കേതീഴെനിലുലാം  ലസഷലല  റൂളസയ്  നനിലവനിലനില.   ആകരഭാഗല  വകുപയ്
ഡയറക്ടറുലട  കേതീഴെനില  ലസഷലല  റൂളസയ്  പുറലപടുവനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപട
വനിഷയലാം  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനിയുലട  പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.   ലമഡനിക്കല  വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനില ലസഷലല റൂളസയ് പുറലപടുവനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.

മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല പരനിപഭാലനരലാംഗത്തയ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള
220(4381) ശതീ  .   ലജയനിലാംസയ് മഭാതദ്യു :

ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പരനിപഭാലനരലാംഗത്തയ്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള

എലനഭാലക്കയഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
പ്രസ്തുത  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്; 

(സനി)  മഭാനസനികേ  കരഭാഗനികേളുലട  പുനരധനിവഭാസത്തനിനുലാം  പരനിചേരണത്തനിനുലാം
വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്തനലാം സഭാധലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  മഭാനസനികേകരഭാഗ  ചേനികേനിത്സയ്ക്കുള്ള
സസൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ എന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; 

(ഇ)  മകനഭാകരഭാഗങ്ങലളക്കുറനിചയ് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള
കബഭാധവത്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  സഭാമൂഹലഭാധനിഷനിതമഭായനി  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  ചേനികേനിത്സ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ജനിലഭാ  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പരനിപഭാടനി  (DMHP)  കകേരളത്തനിലല  14  ജനിലകേളനിലുലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലലസകേലഭാടനിസ്റ്റയ് ഉളലപലടയുള്ള വനിദഗ്ധ
സലാംഘലാം ജനിലയനിലല സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളനില മഭാസലാംകതഭാറുമുള്ള കനിനനിക്കുകേള
നടത്തനിവരുന.  മകനഭാകരഭാഗത്തനിനുള്ള ഒസൗഷധങ്ങളുലാം കേസൗണ്സനിലനിങ്ങുലാം മറയ് കസവനങ്ങളുലാം
സസൗജനലമഭായനി  നലകേനിവരുന.  മഭാസനനികേകരഭാഗനികേളുലട  പുനരധനിവഭാസത്തനിനുകവണനി
ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില  27  പകേലവതീടുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  സ്കൂള കുടനികേളുലട
മഭാസനനികേഭാകരഭാഗലലാം മുനനനിര്ത്തനി തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള സ്കൂള
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മഭാനസനികേഭാകരഭാഗലപരനിപഭാടനി  ഇസൗ അധലയനവര്ഷലാം  മുതല സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ
വലഭാപനിപനിക്കുനണയ്. വനിഷഭാദകരഭാഗചേനികേനിത്സ പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലതലത്തനില നടപനിലഭാക്കുന്ന  '
'ആശസഭാസലാം '  പദതനി ആരലാംഭനിച്ചു കേഴെനിഞ.  പരതീക്ഷഭാകപടനി,  മറയ് മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല
പ്രശ്നങ്ങള  എന്നനിവയ്ക്കുള്ള  ലടലനികഫഭാണ്  കേസൗണ്സനിലനിലാംഗയ്  കസവനമഭായനി  'ദനിശ  '
(1056) - യുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനില,  KIIFB-യുലട
സഹഭായകത്തഭാലട  100  കകേഭാടനി രൂപയുലട അടനിസഭാന വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ലമചലപടുത്തഭാനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  തനിരുവനനപുരലാം  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രത്തനില  അടനിസഭാനസസൗകേരലലാം  ലമചലപടുത്തഭാനുള്ള നവതീകേരനിച  മഭാസ്റ്റര്പഭാന
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.   ഇതനിനുപുറകമ  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനില  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന
ലഹരനി വനികമഭാചേന കകേന്ദ്രത്തനില പുതുതഭായനി ലഡലതീറനിയലാം  ICU  തുടങ്ങഭാനുള്ള തുകേ
2017-2018 പഭാന ഫണനില ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  സഭാധലമഭാണയ്.   ഇകപഭാളത്തലന്ന സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലുള്ള
മഭാനസനികേകരഭാഗ  പുനരധനിവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളക്കയ്  ചേനികേനിത്സയുലാം  മരുനകേളുലാം
ആകരഭാഗല  വകുപ്പുവഴെനിയഭാണയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതയ്.  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല
എകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  

(ഡനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില
മഭാനസനികേഭാകരഭാഗലചേനികേനിത്സ ഇകപഭാളത്തലന്ന ലഭലമഭാണയ്.  ഇതയ് മറയ് ജനിലകേളനികലയ്ക്കുലാം
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   

(ഇ) മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല കബഭാധവത്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം
ജനിലഭാ മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല പരനിപഭാടനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി നടത്തനിവരുനണയ്.  ഇതനിനഭായനി
പ്രകതലകേ ഫണയ് ഓകരഭാ ജനിലയ്ക്കുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുമുണയ്. 

കഹഭാസനിറല   ലഡവലപ്ലമന്റെയ് കേമ്മേനിറനി ജതീവനക്കഭാരുലട 
കസവന കവതന വലവസ

221(4382)  ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ലമഡനിക്കൽ  കകേഭാകളജുകേളനിലല കഹഭാസനിറല ലഡവലപയ്ലമനറയ്  കേമ്മേനിറനി
ജതീവനക്കഭാർക്കയ് തുലലകജഭാലനിക്കയ് തുലലകവതനലാം എന്ന നയലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം ലമഡനിക്കൽ  കകേഭാകളജനിൽ  പ്രവര്ത്തനിയ്ക്കുന്ന കപയനിലാംഗയ്
കേസൗണറനിലല കഹഭാസനിറല ലഡവലപയ്ലമനറയ് കേമ്മേനിറനി ജതീവനക്കഭാരുലട നനിലവനിലുള്ള
സതീനനികയഭാറനിറനി ലനിസ്റ്റയ് പ്രസനിദതീകേരനിചതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡലമനഭാണയ്; 
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(സനി)  ഫഭാർമസനി  പഭാസഭായനി  രജനികസ്ട്രെഷൻ  ലഭലമഭായവലരയഭാകണഭാ
സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസ്റ്റനിൽ  ഉൾലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്;  കഹഭാസനിറല  ലഡവലപയ്ലമനറയ്
കേമ്മേനിറനി  ജതീവനക്കഭാർക്കയ്  ഇ.പനി.എഫയ്.  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനിൽ
നടപഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനില  കഹഭാസനിറല  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  ലസഭാനസറനി
ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് തുലലകജഭാലനിക്കയ് തുലല കവതനലമന്ന നയലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി)  കപയനിലാംഗയ് കേസൗണറനിലല കകേഡര് രജനിസ്റ്ററനില കരഖലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന
ജതീവനക്കഭാരനില  Date  of  joining  കേണക്കഭാക്കനിയഭാണയ്  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസ്റ്റയ്
പ്രസനിദതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.   ഫഭാര്മസനിസ്റ്റനിനയ്  മഭാതമഭായനി  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസ്റ്റയ്
പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില.

(സനി)  ഫഭാര്മസനി  പഭാസഭായനി  രജനികസ്ട്രെഷന  ലഭലമഭായവലരയഭാണയ്
സതീനനികയഭാറനിറനി ലനിസ്റ്റനില ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്. HDS ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് ഇ.പനി.എഫയ്.
നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.  HDS  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ഇ.പനി.എഫയ്.  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ബഹുമഭാനലപട നഹകക്കഭാടതനിയനില നനിനലാം W.A. No. 2482 OF2008 & 18100F
2012  &  W.P.  (C)  No.  18647OF2011  നമ്പരഭായനി  9.-11-2016-ല  ഉത്തരവയ്
ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസണ്ടുത ഉത്തരവനിലനതനിലര അപതീല ഫയല ലചേയഭാനുള്ള നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

കേഭാരുണല പദതനി

222(4383) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാരുണല  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  ഏലതലഭാലാം  സസകേഭാരല
ആശുപതനികേളനിലഭാണയ്  ചേനികേനിത്സ  ലഭനിക്കുന്നലതനലാം  ഓകരഭാ  ആശുപതനിയനിലുലാം
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള കരഭാഗങ്ങള ഏലതഭാലക്കലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ടനി  പടനികേയനില ഇലഭാത്ത ആശുപതനികേളനില ചേനികേനിത്സ കനടനിയവര്ക്കയ്
പ്രകതലകേ പരനിഗണന നലകേനി പ്രകതലകേ അനുമതനി ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില
വന്നകശഷലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി) ഉണയ്.  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം 3 സലാംസഭാനതല
സമനിതനികേളനിലഭായനി  ആലകേ  73  കരഭാഗനികേളക്കയ്  അലകഡനിറ ഡയ്  അലഭാത്ത
ആശുപതനികേളനില  പ്രകതലകേ  അനുമതനി  പ്രകേഭാരലാം  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. ചേനികേനിത്സഭാ ബനില്ലുകേളുലടയുലാം കരഖകേളുലടയുലാം അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്
തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 

തനിരുവനനപുരലാം ആര്.സനി.സനി.-യനിലല പരനികശഭാധനഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള

223(4384)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം ആര്.സനി.സനി.യനില ചേനികേനിത്സയ്ലക്കത്തുന്ന കരഭാഗനികേള 
വനിവനിധ  പരനികശഭാധനകേളക്കയ്  ആര്.സനി..സനി.-യനിലല  വനിവനിധ  നനിലകേളനില
(സലങ്ങളനില) നടന്നയ് കേഷലപടുന്നതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  പരനികശഭാധനഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള,  ലകബഭാറടറനികേള  ഒരനിടത്തയ്  ഒന്നനിചയ്
സജ്ജതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ആര്.സനി.സനി.-യനില  ഒരു  പുതനിയ  പത്തുനനില  ലകേടനിടലാംകൂടനി
പണനിപൂര്ത്തനിയഭായനി പല കസവനങ്ങളുലാം ഈ ലകേടനിടത്തനികലയയ് മഭാറനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
വനിവനിധ  പരനികശഭാധനകേള,  ലഭാകബഭാറടറനികേള  എന്നനിവ  കരഭാഗനികേളക്കയ്
സസൗകേരലപ്രദമഭായ  രതീതനിയനില  സജ്ജതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
നടനവരനികേയഭാണയ്.   പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകുന്നകതഭാടുകൂടനി
കരഭാഗനികേളക്കയ് ഇകപഭാഴുള്ള ബുദനിമുടയ് പരനിഹരനിക്കലപടുന്നതഭാണയ്.

പ്രധഭാനമനനി സസഭാസല സുരക്ഷഭാ കയഭാജന
 224(4385) ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :

ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .   എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനിലല  അടനിസഭാന

സസൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  പ്രധഭാനമനനി  സസഭാസല  സുരക്ഷഭാ  കയഭാജന
(PMSSY)നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്ത  ഏലതലഭാലാം  ലമഡനിക്കല
കകേഭാകളജുകേളക്കയ് കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായലാം ലഭനിച്ചുലവന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(സനി)  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനില  നൂതന  സഭാകങതനികേവനിദലകേള
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്; 

(ഡനി)  ഈ  പദതനിയുലട  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതലാം  എതയഭാലണനലാം  നടപയ്  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം ഇതനിനഭായനി എത രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനില  ഈ  പദതനി
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   ആലപ്പുഴെ,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനില
ഇതയ് നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി  -   ഡനി)  പനി.എലാം.എസയ്.എസയ്.നവ.  ഒന്നഭാലാംഘടത്തനില  ഉളലപടനിട്ടുള്ള
തനിരുവനനപുരലാം ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജനിനയ്  കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭായനി അനുവദനിച  (100
കകേഭാടനി  രൂപ)  മുഴുവന  തുകേയുലാം  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  പനി.എലാം.എസയ്.എസയ്.നവ.  മൂന്നഭാലാംഘടത്തനില
ഉളലപടനിട്ടുള്ള റനി.ഡനി.  ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജയ് ആലപ്പുഴെ,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ലമഡനിക്കല
കകേഭാകളജയ് എന്നനിവയുലട സൂപര് ലസഷലഭാലനിറനി കബ്ലഭാക്കുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളക്കുലാം
ലമഡനിക്കല ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുന്നതനിനുമഭായനി കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം 240 കകേഭാടനി രൂപ
(120  കകേഭാടനി  രൂപ  വതീതലാം)  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   നൂതന  സഭാകങതനികേവനിദലകേള
ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുള്ള  ലമഡനിക്കല  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  സൂപര്  ലസഷലഭാലനിറനി  കബ്ലഭാക്കുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണവമഭാണയ് ഈ പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  പ്രസ്തുത പണനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയയ് കകേന്ദ്രത്തനിലനനിനലാം ഫണയ് അനുവദനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കേമ്മേവ്യൂണനിറനി ലഹലത്തയ് ലസന്റെറുകേള

225(4386)  ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല  റസ്സെഭാക്കയ്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കേമ്മേവ്യൂണനിറനി  ലഹലത്തയ്  ലസന്റെറുകേളനില  നനിലവനില  24  മണനികറുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കേഭാഷസഭാലനിറനി സസൗകേരലമുകണഭാ; 

(ബനി)  കേമ്മേവ്യൂണനിറനി ലഹലത്തയ് ലസന്റെറുകേളനില കേഭാഷസഭാലനിറനി ഇലഭാത്തതനിനഭാല
ലപഭാതുജനങ്ങള പ്രയഭാസമനുഭവനിക്കുന്നതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ് ആകരഭാഗല വകുപയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം 

(എ)  നനിലവനില  തഭാലൂക്കഭാശുപതനി  മുതല  മുകേളനികലഭാട്ടുള്ള  കമജര്
ആശുപതനികേളനിലഭാണയ്  കേഭാഷസഭാലനിറനി  കസവനലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതയ്.   എന്നനിരുന്നഭാലുലാം
പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  ലനന്മേഭാറ,  അഗളനി  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  24
മണനികര് കേഭാഷസഭാലനിറനി കസവനലാം ലഭലമഭാണയ്.   

(ബനി) ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.  

(സനി)  നനിലവനില  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  കേഭാഷസഭാലനിറനി  കസവനലാം
ആരലാംഭനിക്കുകേ  എന്നതയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലനില.  എന്നഭാല  ആര്ദലാം
പദതനിയനിലൂലട  സലാംസഭാനലത്ത  ആകരഭാഗലസഭാപനങ്ങളനില  അധനികേ  തസനികേ
സൃഷനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം   ലമചലപട
ചേനികേനിത്സഭാ സസൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള നടനവരുന.  

തനിരുവനനപുരലാം ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജനില  ദനിവസകവതന  കജഭാലനിക്കഭാര്

226  (4387)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) തനിരുവനനപുരലാം ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജയ്, എസയ്.എ.ടനി ആശുപതനികേളനില
എത  ദനിവസകവതന  കജഭാലനിക്കഭാര്  കസവനലാം  അനുഷനിക്കുന;  ഏലതലഭാലാം
തസനികേകേളനില എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  കുടുലാംബശതീ  മുകഖന  തഭാലഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനികലഭാ  ദനിവസകവതനഭാടനി
സഭാനത്തനികലഭാ കജഭാലനി ലചേയ്യുനകണഭാ; എങനില എതകപര്; 

(സനി)  ജനശതീ  മുകഖന  തഭാലഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനികലഭാ  ദനിവസകവതനഭാടനി
സഭാനത്തനികലഭാ കജഭാലനി ലചേയ്യുനകണഭാ; എങനില എതകപര്? 

 ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജയ്  ആശുപതനിയനില  154  കപര്
തഭാലഴെപറയുന്ന തസനികേകേളനില ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില കജഭാലനി കനഭാക്കുന.

1. റനിടകയര്ഡയ് കനഴനിലാംഗയ് അസനിസ്റ്റന്റെയ് - 146

2. കഹഭാസനിറല  അറനഡര് കഗ്രഡയ് -     6

3. ലനിഫയ് ഓപകററര്  -     1

4. പവര് കലഭാനടനി അറനഡര് -     1
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എസയ്.എ.ടനി.  ആശുപതനിയനില  93  കപര്  തഭാലഴെപറയുന്ന  തസനികേകേളനില
ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില കജഭാലനി കനഭാക്കുന.

1. റനിടകയര്ഡയ് കനഴനിലാംഗയ് അസനിസ്റ്റന്റെയ് -   50

2. കഹഭാസനിറല  അറനഡന്റെയ്  -   39

3. ലടലനികഫഭാണ് ഓപകററര്  -     1

4. ഫഭാര്മസനിസ്റ്റയ്  -     3

(ബനി)  ഉണയ്.  എസയ്.എ.ടനി.  ആശുപതനിയനില  കഹഭാസനിറല  അറനഡന്റെയ്
തസനികേയനില  ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില  35  കപരുലാം  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജയ്
ആശുപതനിയനില  തഭാലക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില  12  ദനിവസലാം  വതീതലാം  കജഭാലനികനഭാക്കുന്ന
178  കപരുമുണയ്.  കൂടഭാലത എചയ്.ഡനി.എസയ്.-ലന്റെ കേതീഴെനില 2017  ഏപ്രനില മഭാസലാം 14
കപലര നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഉണയ്.   എസയ്.എ.ടനി.  ആശുപതനിയനില  കഹഭാസനിറല  അറനഡന്റെയ്
തസനികേയനില  4  കപരുലാം  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജയ്  ആശുപതനിയനില  6  കപരുലാം
ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില കജഭാലനിലചേയ്യുനണയ്.

അവയവദഭാനത്തനിനയ് കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

 227(4388)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  മുനവര്ഷങ്ങലള  അകപക്ഷനിചയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  അവയവദഭാന  ശസകനിയകേള
കുറഞവരുന്ന സഭാഹചേരലമുണഭായനിട്ടുകണഭാ; എങനില എനഭാണയ് ഇതനിനയ് കേഭാരണലാം; 

(ബനി)  ഈ  വര്ഷലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  എത  അവയവദഭാനശസകനിയകേള
നടന്നനിട്ടുണയ്; 

(സനി)  അവയവദഭാനശസകനിയ  നനിരുത്സഭാഹലപടുത്തുന്നതരത്തനിലുള്ള  പ്രചേരണങ്ങള
സലാംസഭാനത്തയ്  നടക്കുന്നതഭായനി  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഇതനിലനതനിലര
എനയ് നടപടനിയഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്; 

(ഡനി)  അവയവദഭാനത്തനിലന്റെ  നടപടനികമങ്ങള  അവയവദഭാനത്തനിനയ്
സന്നദരഭായനി  എത്തുന്നവര്ക്കുലാം  ബന്ധുക്കളക്കുലാം  ഏലതങനിലുലാം  തരത്തനില  ബുദനിമുട്ടുകേള
സൃഷനിക്കുനകണഭാ; എങനില ഇതയ് പരനിഹരനിചയ് നലകുന്നതനിനയ് ആവശലമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഇക്കഭാരലലാം ശദയനിലലപടനിടനില.

(ബനി) പലത്തഭാനപതയ്.
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(സനി)  ഇല.   എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  ലപഭാതുസമൂഹത്തനില  മരണഭാനനര
അവയവദഭാനലത്തക്കുറനിച്ചുള്ള  ആശങകേള  ദൂരതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവയവദഭാനത്തനിലന്റെ
ആവശലകേത  സലാംബനനിചയ്  കബഭാധവലക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുമഭായനി  ലസമനിനഭാറുകേള,
ശനിലപശഭാലകേള,  ലമഡനിക്കല-പഭാരഭാലമഡനിക്കല  സ്റ്റഭാഫനിനയ്  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള  എന്നനിവ  നടത്തനിവരുന.   മസനിഷ്ക  മരണഭാനനര  അവയവദഭാനലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുവഭാനഭായനി  പ്രശസ  സനിനനിമഭാതഭാരലാം  പത്മശതീ  കഡഭാ.  കമഭാഹനലഭാലനിലന
ഗുഡയ് വനില അലാംബഭാസനിഡറഭായനി നനിയമനിക്കുകേയുണഭായനി.

(ഡനി) ഇക്കഭാരലലാം ശദയനിലലപടനിടനില.

ചേനിക്കനകപഭാക യ്

 228 (4389)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  നടപ്പുവര്ഷലാം ചേനിക്കനകപഭാകയ്  കരഭാഗലാം  പടര്നപനിടനിചതഭായനി  ശദയനില
ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) 2017 ജനുവരനി 1 മുതല ഏപ്രനില 30 വലര കേഭാലയളവനില ഈ അസുഖലാം
ബഭാധനിചവരുലട  കേണക്കുകേള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നകേവശമുകണഭാ;  ഉലണങനില  ജനില
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ഈ  കരഭാഗലാം  പടര്നപനിടനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കേഭാരണങ്ങള  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  ഭഭാവനിയനില  ഈ  കരഭാഗലാം  പടര്നപനിടനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  നകേലകേഭാണ
നടപടനികേള എലനലഭാലമന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  എലഭാ  ജനിലയനിലനനിനലാം  ചേനിക്കനകപഭാകയ്  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിചവരുലട
വനിവരങ്ങള റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  2017  ജനുവരനി  1  മുതല  ഏപ്രനില  30  വലര  കേഭാലയളവനില
ചേനിക്കനകപഭാകയ് ബഭാധനിചവരുലട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കമ നമ്പര് ജനില ചേനിക്കനകപഭാകയ്

1 2 3

1 തനിരുവനനപുരലാം 964

2 ലകേഭാലലാം 1562

3 പത്തനലാംതനിട 322
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1 2 3

4 ഇടുക്കനി 742

5 കകേഭാടയലാം 839

6 ആലപ്പുഴെ 1376

7 എറണഭാകുളലാം 610

8 തൃശ്ശൂര് 832

9 പഭാലക്കഭാടയ് 465

10 മലപ്പുറലാം 3487

11 കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 1309

12 വയനഭാടയ് 576

13 കേണ്ണൂര് 1010

14 കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 759

(സനി)  ചേനിക്കനകപഭാകയ്  ചൂടുകേഭാലത്തയ്  കൂടുതലഭായനി  കേണ്ടുവരുന്ന,  നവറസയ് മൂലലാം
വഭായുവനിലൂലട  പകേരുന്ന  ഒരു  കരഭാഗമഭാണയ്.   ആളുകേള  കൂടുതല  തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുന്ന
പ്രകദശങ്ങളനില കരഭാഗപകേര്ചയയ് സഭാധലതകയലറയഭാണയ്.  ഈ വര്ഷലാം ലപഭാതുലവ ചൂടയ്
കൂടനിയ സനിതനിയഭായതനിനഭാല കൂടുതല കകേസുകേളുണഭായനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  കരഭാഗനികേളക്കയ്  ആവശലമഭായ വനിശമവലാം കപഭാഷകേഭാഹഭാരവലാം  നലകുകേ,
മറള്ളവരുമഭായനി  കൂടുതല  അടുത്തയ്  ഇടലപടുന്നതയ്  കുറയ്ക്കുകേ,  നവറസനിലനതനിരഭായ
മരുനകേള നലകുകേ തുടങ്ങനിയവ ലചേയ്തുവരുന. കബഭാധവലക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ശക്തമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന.   സ്കുള,  കകേഭാകളജയ്,  കഹഭാസ്റ്റലുകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില
പ്രകതലകേ കബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനികേള നടപഭാക്കനിവരുനണയ്.

ആശുപതനികേളനില ലകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് അനുമതനി

 229(4390) ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) 2011-2016 കേഭാലയളവനില നഭാഷണല ലഹലത്തയ് മനിഷലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായകത്തഭാലട  ആശുപതനികേളനില  അടനിസഭാന  സസൗകേരലലമഭാരുക്കുന്നതനിനഭായനി
എത ലകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാണയ് അനുമതനി ലഭനിചതയ്; 

(ബനി)  ആയതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം,  ലകേടനിടങ്ങളുലട
വനിസ്തൃതനി, തുകേ എന്നനിവ തനിരനിചയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(സനി)  2016  മഭാര്ചയ്  31-നയ്  മുമ്പയ്,  ഇതനില എത പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്
ഉദ്ഘഭാടനലാം നനിര്വ്വഹനിചനിട്ടുണയ്; 

(ഡനി)  2015-16,  2016-17  കേഭാലയളവനില എത പുതനിയ ലകേടനിടങ്ങളക്കഭാണയ്
അനുമതനി ലഭനിചതയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഇ) ആയതനില എത പദതനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ ഉദ്ഘഭാടനലാം, പൂര്ത്തതീകേരണ
ഉദ്ഘഭാടനലാം എന്നനിവ നനിര്വ്വഹനിചനിട്ടുണയ്? 

ഉത്തരലാം 

(എ) 2011-2016 കേഭാലയളവനില നഭാഷണല ലഹലത്തയ് മനിഷലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായകത്തഭാലട  ആശുപതനികേളനില  അടനിസഭാന  സസൗകേരലലമഭാരുക്കുന്നതനിനഭായനി
100 സബയ് ലസന്റെര് ഉളലപലട 147 ലകേടനിടങ്ങളക്കയ് അനുമതനി ലഭനിച്ചു. 

(ബനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം 1* ആയനി കചേര്ക്കുന. 

(സനി) 2016 മഭാര്ചയ് 31 -നയ് മുമ്പയ് 126 പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  

(ഡനി)  2015-16,  2016-17  കേഭാലയളവനില  15  പുതനിയ  ലകേടനിടങ്ങളക്കഭാണയ്
അനുമതനി ലഭനിചതയ്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം 2* ആയനി കചേര്ക്കുന. 

(ഇ)  ആയതനില  5  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഉദ്ഘഭാടനലാം  നടന്നനിട്ടുണയ്.
എന്നഭാല പൂര്ത്തതീകേരണ ഉദ്ഘഭാടനലാം ഒരു പദതനിയുലടയുലാം നടന്നനിടനില.  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.

മത്സലങ്ങളനില അപകേടകേരമഭായ രഭാസവസ്തുക്കള

 230(*T4391)  ശതീ  .  മുലക്കര രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  പുറത്തുനനിനലാംലകേഭാണ്ടുവരുന്ന  മത്സലങ്ങളനില
അപകേടകേരമഭായ  രഭാസവസ്തുക്കള  അടങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതഭായനിട്ടുള്ള  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) ഇതനികന്മേല പരനികശഭാധന നടത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
സര്ക്കഭാര് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
*T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.



258       കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ് 17,  2017

ഉത്തരലാം

(എ) പത വഭാര്ത്തകേള ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  മത്സലലാം  കകേടുകൂടഭാലത  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആകരഭാഗലത്തനിനയ്  ഹഭാനനികേരമഭായ
രഭാസവസ്തുക്കള  വലഭാപകേമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുനലവന്ന  വഭാര്ത്തയുലാം  ശദയനില
ലപടതനിലനത്തുടര്ന്നയ്  'ഓപകറഷന  സഭാഗര്റഭാണനി'  എന്ന  കപരനില  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
വകുപയ് പരനികശഭാധനകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഓപകറഷന സഭാഗര്റഭാണനിയുലട ഒന്നഭാലാം
ഘടത്തനില  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലനനിനലാം  മത്സലത്തനിലന്റെയുലാം
ഐസനിലന്റെയുലാം  ഏകേകദശലാം  450  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചയ്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
കേമ്മേതീഷണറുലട  കേതീഴെനിലുള്ള  ലഭാബുകേളനിലുലാം  ലകേഭാചനിയനിലല  ലസനടല  ഇനസ്റ്റനിറവ്യൂടയ്
ഓഫയ് ഫനിഷറതീസയ് ലടകകഭാളജനിയനിലുലാം അയചയ് പരനികശഭാധനിപനിചനിട്ടുണയ്.

ഓപകറഷന സഭാഗര്റഭാണനിയുലട  രണഭാലാം  ഘടത്തനില  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ
കബഭാധവലക്കരണ  കഭാസ്സുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനികനഭാലടഭാപലാം  നകേപുസകേങ്ങളുലാം
കബഭാധവലക്കരണ കനഭാടതീസുകേളുലാം വനിതരണലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.

ഓപകറഷന  സഭാഗര്റഭാണനിയുലട  മൂന്നഭാലാംഘടത്തനില  മത്സലത്തനിലന്റെ
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയനില  മത്സലത്തനില  മഭായലാം  കേലര്ത്തനിയതഭായനി
കേലണത്തനിയഭാല  ബനലപടവര്ലക്കതനിലര  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമ
പ്രകേഭാരലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ലഡങനിപനനിയുലാം എലനിപനനിയുലാം തടയുന്നതനിനയ്  ശുചേതീകേരണപ്രവര്ത്തനങ്ങള

 231(4392) ശതീ  .   ലകേ  .  മുരളതീധരന :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .  ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  തലസഭാനത്തയ്  ലഡങനിപനനിയുലാം എലനിപനനിയുലാം വലഭാപകേമഭാകുന്നതഭായുള്ള

റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) 2017  ജനുവരനിക്കുകശഷലാം എതകപര്ക്കയ് ലഡങനിപനനിയുലാം എലനിപനനിയുലാം
ബഭാധനിച്ചുലവനലാം, ഇതനില എതകപര് മരണലപട്ടുലവനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ലഡങനിപനനിയുലാം  എലനിപനനിയുലാം  തടയുന്നതനിനയ്  തതീവ്ര  ശുചേതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; സലാംസഭാന പതീഡയ് ലസലനിലന്റെ ഇക്കഭാരലത്തനിലുള്ള
പ്രവര്ത്തനലാം ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 259

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഡങനിപനനിയുലാം  എലനിപനനിയുലാം  മുനവര്ഷങ്ങലള  അകപക്ഷനിചയ്
വര്ദനവണഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി  ലഡങനിപനനി,  എലനിപനനി  എന്നനിവ  ബഭാധനിചവരുലടയുലാം  മരണലപടവരുലടയുലാം
എണലാം അനുബനലാം 'എ' ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി) 2017 ഏപ്രനില 24 മുതല 27 വലര സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം
ലകേഭാതുകുകേളുലട  ഉറവനിട  നശതീകേരണത്തനിനഭായനി  ഒരു  തതീവ്രയത  പരനിപഭാടനി
നടത്തുകേയുണഭായനി.   സലാംസഭാന  പതീഡയ്  ലസലനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

കുടുലാംബലപനഷന

 232(4393)   ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ആകരഭാഗലവകുപനില  പഭാര്ടയ്നടലാം  സസതീപര്  ആയനിരനിലക്ക  മരണമടഞ്ഞ
ശതീ.  പനി.  ലജ.  കതഭാമസനിലന്റെ  ഭഭാരലയയ്  കുടുലാംബലപനഷന  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങനില കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ലപനഷന  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആശനിതനനിയമനത്തനിനുമഭായനി
സമര്പനിചനിരുന്ന  1337936/എഫയ്/ലഹലത്തയ്/2017  നമ്പര്  ഫയലനില  ഇതുവലര
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഫയലനിനയ്  ധനകേഭാരല  വകുപനിലന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങനില  ഇതുസലാംബനനിചയ്  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
ധനകേഭാരല  വകുപനില  ഇതുസലാംബനനിചയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന്ന  ഫയലനിലന്റെ
നമ്പര് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  ആകരഭാഗല വകുപനില പഭാര്ടയ്ലലടലാം  സസതീപര് ആയനിരനിലക്ക മരണമടഞ്ഞ
ശതീ.  പനി.  ലജ.  കതഭാമസയ്  എന്ന  വലക്തനിയുലട  വനിവരങ്ങള  ശദയനിലലപടനിടനില.
എന്നഭാല 29-6-2007-ല പഭാര്ടയ്ലലടലാം സസതീപറഭായനി ആകരഭാഗലവകുപനില കജഭാലനിയനില
പ്രകവശനിച   ശതീ.  ടനി.  ലജ.  കതഭാമസയ്  കനിമനിനല  കകേസയ്  നമ്പര്  903/12  എന്ന
കകേസനില  പ്രതനിയഭാവകേയുലാം  ടനിയഭാലന  സര്വ്വതീസനിലനനിനലാം  സലസന്റെയ്  ലചേയ്യുകേയുലാം
സലസനഷനനിലനിരനിലക്ക ടനിയഭാന  12-5-2015-ല മരണലപടുകേയുലാം ലചേയ്തു.  ടനിയഭാലന്റെ
* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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ഭഭാരലക്കയ്  എകയ്കഗ്രഷല  ഫഭാമനിലനി  ലപനഷന  അനുവദനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്. 

(ബനി  &  സനി)  ശതീ.  ടനി.  ലജ.  കതഭാമസനിലന്റെ സലസനഷനകേഭാലലാം കമതീകേരനിക്കുന്നതു
സലാംബനനിച  1337936/എഫയ്/ലഹലത്തയ്/2017  നമ്പര്  തപഭാല  ഉളലക്കഭാള്ളുന്ന
ഫയല  (നമ്പര് എഫയ്  2/78/2017  ആ.കു.വ)  ധനകേഭാരല  വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്
(ഫയല നമ്പര് എചയ് & എലബനി1/93/2017-ഫനിന).

ആകരഭാഗല വകുപനില വനിവനിധ തസനികേകേളനിലഭായനിട്ടുളള ഒഴെനിവകേള

 233(4394)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ആകരഭാഗലവകുപനില വനിവനിധ  തസനികേകേളനിലഭായനിട്ടുള്ള  എലഭാ ഒഴെനിവകേളുലാം
റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  റനികപഭാര്ടയ്ലചേയ്ത  ഒഴെനിവകേളുലട  വനിശദവനിവരലാം
നലകുകമഭാ; 

(ബനി)  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട  ഒഴെനിവകേള  (അകലഭാപതനി,  ആയൂര്കവദ,  കഹഭാമനികയഭാ)
നനികേത്തുന്നതനിനയ്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങനില  വനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം 

(എ) ആകരഭാഗല വകുപനില കഭാര്ക്കുമഭാരുലട ചേനില ഒഴെനിവകേള ഒഴെനിലകേയുള്ള എലഭാ
ഒഴെനിവകേളുലാം  പനി.  എസയ്.  സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.    വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനലാം 1 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

ലമഡനിക്കല വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനയ് കേതീഴെനിലുള്ള എലഭാ ഒഴെനിവകേളുലാം പനി.  എസയ്.
സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.   വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനലാം  2  ആയനി
കചേര്ക്കുന.*

കൂടഭാലത  സ്റ്റഭാഫയ്  നഴനിലന്റെ  പുതുതഭായനി  സൃഷനിച  എലഭാ  ഒഴെനിവകേളുലാം  റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.   ടഭാനസ്ഫവ്യൂഷന  ലമഡനിസനിന  വനിഭഭാഗത്തനില  രണയ്  അസനിസ്റ്റന്റെയ്
ലപ്രഭാഫസര്മഭാരുലട  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയഭാനുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)   കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട  ഒഴെനിവകേള  ഉണഭാകുന്നമുറയയ്  പനി.  എസയ്.  സനി.-ക്കയ്
റനികപഭാര്ടയ് ലചേയഭാന വകുപയ് തലവന്മേഭാര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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പകേര്ചപനനിയുലട ദുരനിതലാം

 234(4395)  ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന പകേര്ചപനനിയുലട ദുരനിതലാം അനുഭവനിക്കുന്ന കരഭാഗനികേലള
പരനിചേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവര്ക്കുകവണ  ചേനികേനിത്സഭാ  സസൗകേരലലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം
വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളനിലുലാം  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപതനികേളനിലുലാം
ഒരുക്കനിയനിരനിക്കുന്ന കമതീകേരണലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പകേര്ചപനനി  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  ആശുപതനികേളനില  മരുന്നനിലന്റെ
അപരലഭാപ്തത പരനിഹരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  പകേര്ചപനനി കരഭാഗനികേലള  പരനിചേരനിക്കുവഭാനഭായനി  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല
തലത്തനില  പനനികനിനനിക്കുകേള  എലഭാ  വര്ഷവലാം  നടത്തനിവരുന്നതയ്  ഈ  വര്ഷവലാം
നടത്തനിവരുന.  ഇതനിനഭായനി ഒരു കഡഭാക്ടര് പനനിയുള്ള കരഭാഗനികേലള കനഭാക്കഭാനഭായനി
മഭാതലാം ഒ.പനി.  വനിഭഭാഗത്തനില കസവനലാം അനുഷനിക്കുന.  കൂടഭാലത പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം,
സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രലാം,  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപതനി,  ജനിലഭാ  ആശുപതനി,  ജനറല
ആശുപതനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  പഭാരലസറകമഭാള  ഗുളനികേകേള,  വനിവനിധ  ആന്റെനിബകയഭാടനികേയ്
മരുനകേള, ഒസലടഭാമനിവനിര് ഗുളനികേകേള എന്നനിവയുലട ലഭലത ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   ലകേ.എലാം.എസയ്.സനി.എല.-ലല  ഡനി.ഡനി.എലാം.എസയ്.
സലാംവനിധഭാനലാം  വഴെനി  കകേരളത്തനിലല  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം,  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രലാം,  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപതനി,  ജനിലഭാ  ആശുപതനി,  ജനറല ആശുപതനി എന്നനിവനിടങ്ങളനില
പകേര്ചപനനിക്കയ്  ആവശലമഭായ മരുനകേളഭായ വനിവനിധ തരത്തനിലുള്ള ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കുകേള,
പഭാരലസറകമഭാള,  ഒസലടഭാമനിവനിര്,  കഡഭാകനിനവകനിന  എന്നനിവയുലട  കൃതലമഭായ
ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

വഭാടഭാനപള്ളനിയനില കഹഭാമനികയഭാ ആശുപതനി

235(4396)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  വഭാടഭാനപള്ളനിയനില  കഹഭാമനികയഭാ  ആശുപതനി
നനിലവനിലനിലലന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) എങനില ഇവനിലട ഒരു കഹഭാമനികയഭാ ആശുപതനി അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

വൃക്കകരഭാഗനികേളക്കഭായനി കൂടുതല സസൗകേരലങ്ങള

 236(4397) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .  വനിജയദഭാസയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  ജതീവനിതനശലനി  കരഭാഗങ്ങളമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  വൃക്കകരഭാഗനികേളുലട

എണലാം കൂടനി വരുന്നതഭായനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപതനികേളനില ഡയഭാലനിസനിസയ്  കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേള അടക്കമുളള  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളനില
വൃക്കകരഭാഗനികേളക്കഭായനി  കൂടുതല  സസൗകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണയ്.  

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ലമഭാത്തലാം  79  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപതനികേളനില  18
എണത്തനില  ഡയഭാലനിസനിസയ്  യൂണനിറയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.   KIIFBപഭാകക്കജനില
ഉളലപടുത്തനി  58  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപതനികേളനില  ഡയഭാലനിസനിസയ്  സസൗകേരലലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം,  ആലപ്പുഴെ,  കകേഭാടയലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,
എറണഭാകുളലാം എന്നതീ ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനില വൃക്കകരഭാഗത്തനിനുള്ള ആധുനനികേ
ചേനികേനിത്സകേള  ലഭലമഭാണയ്.  ടനി  ആശുപതനികേളനില  സുസജ്ജമഭായ  ഡയഭാലനിസനിസയ്
യൂണനിറകേള  നനിലവനിലുണയ്.  മകഞരനിയനില  ഡയഭാലനിസനിസനിനയ്  സസൗകേരലങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  തനിരുവനനപുരലാം, ആലപ്പുഴെ, കകേഭാടയലാം, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് എന്നതീ
ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനില വൃക്കമഭാറനിവയല ശസകനിയയുലാം നടത്തലപടുന.  ഇവ
കൂടഭാലത  സലാംസഭാനലത്ത  39  ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കയ്/ജനറല  ആശുപതനികേളനിലുലാം
ഡയഭാലനിസനിസയ് സസൗകേരലലാം ലഭലമഭാണയ്. KIIFB  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  44  സഭാപനങ്ങളനിലകടനി
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ഡയഭാലനിസനിസയ് സസൗകേരലലാം നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ആര്ദലാം
പദതനി പ്രകേഭാരലാം സൂപര് ലസഷലഭാലനിറനി സസൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തുന്ന സഭാപനങ്ങളനില
ലനകഫഭാളജനിസ്റ്റനിലന്റെ തസനികേ സൃഷനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം-ലസഷലഭാലനിറനി യൂണനിറകേള 

237 (4398) ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

എലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  തലക്കുളത്തൂര്  സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രത്തനില
ഏലതലഭാലാം  ലസഷലഭാലനിറനി  യുണനിറകേളഭാണയ്  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നലതന
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; അവയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

എലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  തലക്കുളത്തൂര്  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രത്തനില 19-1-2017-ലല സ.ഉ. (എലാംഎസയ്.)  നമ്പര് 9/2017/ആ.കു.വ. പ്രകേഭാരലാം
ഒരു അസനിസ്റ്റന്റെയ് ദനല സര്ജന തസനികേ സൃഷനിക്കുകേയുലാം കഡഭാ. പ്രനിയങ ജയചേന്ദ്രലന
അസനിസ്റ്റന്റെയ് ദനല സര്ജനഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുമുണയ്.

കറഭാഡപകേടത്തനിലലപടുന്നവര്ക്കയ് അടനിയനര ചേനികേനിത്സ

238(4399)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കറഭാഡപകേടങ്ങള  ദനിനലാംപ്രതനി  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില,
അപകേടത്തനിലലപടുന്നവര്  തക്കസമയത്തയ്  ചേനികേനിത്സ  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല  മരണലപടുന്നതയ്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  എങനില,  നഹകവകേളനിലുലാം  അപകേടനനിരക്കയ്  കൂടനിയ  കറഭാഡുകേളനിലുലാം
അപകേടങ്ങളനിലലപടുന്നവര്ക്കയ്  അടനിയനര  നവദലസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്
ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ള സസൗകേരലങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  കറഭാഡപകേടങ്ങളനിലലപടുന്നവര്ക്കയ്  അതനികവഗലാം  വനിദഗ്ദ്ധ  ചേനികേനിത്സ
ലഭലമഭാക്കുന്ന  ഏലതങനിലുലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  പദതനി  നനിലവനിലുകണഭാലയന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി) ഏലതലഭാലാം കറഭാഡുകേളഭാണയ് സലാംസഭാനത്തയ് അപകേടനനിരക്കയ് കൂടനിയതഭായനി
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 
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(ഇ)  ടനി കറഭാഡുകേകളഭാടയ് ബനലപട എലഭാ ആശുപതനികേളനിലുലാം കടഭാമഭാ ലകേയര്
സലാംവനിധഭാനലാം ലമചലപടുത്തഭാനുലാം ഏതയ്  അടനിയനര സഭാഹചേരലവലാം കനരനിടുന്നതനിനുലാം
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില ഏലതലഭാലാം ആശുപതനികേളനിലഭാണയ്
ഇത്തരലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങള എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ-ഇ)  ലമഡനിക്കല  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള്ള  ലമഡനിക്കല
കകേഭാകളജുകേളനില കറഭാഡപകേടത്തനിലലപടയ് എത്തുന്നവര്ക്കയ് തക്കസമയത്തയ് ചേനികേനിത്സ
ലഭലമഭാക്കുനണയ്.  കൂടഭാലത,  ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനില കേഭാഷസഭാലനിറനികയഭാടനുബനനിചയ്
കടഭാമഭാ ലകേയര് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കടഭാമഭാ ലകേയര് സലാംവനിധഭാനലാം
ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനികലയഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനയ് ലപ്രഭാകപഭാസല സമര്പനിക്കുകേയുലാം
അതനിനപ്രകേഭാരലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജനില ലലവല 1  കടഭാമ ലകേയറുലാം
ആലപ്പുഴെ ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജനില ലലവല  2  കടഭാമ ലകേയറുലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
തതസത്തനില അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  തനിരുവനനപുരലാം ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജനില
അതലഭാധുനനികേ  സസൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  കപഭാളനി  കടഭാമ  ലകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം
പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭായനിവരുന.  കകേഭാടയലാം ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജനില 25 കകേഭാടനി രൂപ
മുടക്കനി  കടഭാമ  ലകേയര്  അടക്കമുള്ള  പുതനിയ  കേഭാഷസഭാലനിറനി  കബ്ലഭാക്കയ്  ഈ  വര്ഷലാം
പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാകുലാം.

ലഭാബയ് ലടകതീഷലന കഗ്രഡയ് -2 തസനികേയുലട കയഭാഗലതകേള

239 (4400)   ശതീ  .    പഭാറക്കല അബ്ദുല  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ലഭാബയ്  ലടകനിഷലന  കഗ്രഡയ്-2  തസനികേയയ്  നനിലവനില  പനി.എസയ്.സനി.
നനിശയനിചനിട്ടുള്ള കയഭാഗലതകേള എലനഭാലക്കയഭാണയ്; 

(ബനി)  ഡനി.എലാം.എല.ടനി.,  ബനി.എസയ്.സനി.എലാം.എല.ടനി.,  ബനിരുദങ്ങളഭാണയ് നനിലവനിലല
കയഭാഗലതകേള എന്ന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശരനിയഭാകണഭാ; 

(സനി) എന്നഭാല ഈ തസനികേയനികലക്കയ് ലമചലപട കയഭാഗലതയഭായ നമകകഭാബകയഭാളജനി
ബനിരുദലാം പരനിഗണനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; 

(ഡനി) എങനില ഇക്കഭാരലലാം പനി.എസയ്.സനി.- യുലട ശദയനില ലകേഭാണ്ടുവരുകമഭാ; 

(ഇ)  2010-ല  പഭാര്ലലമന്റെയ്  പഭാസഭാക്കനിയ  കനിനനിക്കല  എസ്റ്റഭാബ്ലനിലഷന്റെയ്
ബനിലനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  സലാംസഭാനത്തയ്  ഈ  നനിയമലാം  പഭാസ്സെഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം 

(എ)  പ്രതീ ഡനിഗ്രനി അലലങനില പസയ് ടു (സയനസയ്), എലാം.എല.ടനി. അലലങനില
തത്തുലല കയഭാഗലത.

(ബനി) ശരനിയല.

(സനി & ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ഇ) ഉണയ്.  സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കുടുലാംബകക്ഷമ ഉപകകേന്ദ്രങ്ങള

240(4401)  ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല  റസ്സെഭാക്കയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലവനില  എത  കുടുലാംബകക്ഷമ  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണന്നയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള
കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലനനിനലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  എലനഭാലക്ക
കസവനങ്ങളഭാണയ് ലഭലമഭാകുന്നതയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പുതനിയ  കുടുലാംബകക്ഷമ  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനിക്കുവഭാന  എലനഭാലക്ക
മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണയ് ആവശലമഭായനിട്ടുള്ളതയ്; 

(ഡനി) ഇത്തരലാം കകേന്ദ്രങ്ങള തുടങ്ങുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
ഇതനിനയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായങ്ങള
ലഭനിക്കുനകണഭാ; വനിശദവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലവനില  5403  കുടുലാംബകക്ഷമ  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

തനിരുവനനപുരലാം 483

ലകേഭാലലാം 418

പത്തനലാംതനിട 260

ആലപ്പുഴെ 366

കകേഭാടയലാം 339
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ഇടുക്കനി 307

എറണഭാകുളലാം 410

തൃശ്ശൂര് 472

പഭാലക്കഭാടയ് 504

മലപ്പുറലാം 578

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 402

വയനഭാടയ് 204

കേണ്ണൂര് 413

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 247

(ബനി) പ്രസ്തുത കകേന്ദ്രത്തനിലനനിനലാം ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയയ്,
വയറനിളക്കത്തനിനുള്ള  ഒ.ആര്.എസയ്.,   പ്രസവസലാംബനമഭായ  ആവശലങ്ങളക്കയ്
ഗര്ഭനിണനികേലള  സഹഭായനിക്കുകേ  അമ്മേയ്ക്കുലാം  കുഞ്ഞനിനുമുള്ള  പരനിചേരണലാം,  മുലയൂടല
കപ്രഭാലസഭാഹനിപനിക്കുകേ മുതലഭായ  കസവനങ്ങളഭാണയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതയ്.   ഇതുകൂടഭാലത
കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം സബ്ലസന്റെര്വഴെനി നടപഭാക്കുനണയ്.

(സനി)  പുതനിയ കുടുലാംബകക്ഷമ ഉപകകേന്ദ്രലാം സഭാപനിക്കഭാന മതനികലഭാടയ് കൂടനിയ  10
ലസന്റെയ്  സലവലാം  അയഭായനിരത്തനില  കുറയഭാലത  ജനസലാംഖലയുലാം  ആവശലമഭാണയ്.
(മലകയഭാരകമഖലയനില ജനസലാംഖല  3000-ല കുറയഭാലത മതനിയഭാകുലാം)  കുടുലാംബകക്ഷമ
ലകേടനിടത്തനില ലജ.പനി.എചയ്.എന-നയ്  തഭാമസനിക്കുവഭാന മുറനി,  പ്രതനികരഭാധ മരുനകേള
സൂക്ഷനിക്കഭാന സസൗകേരലമുള്ള മുറനി,  വരുന്ന കരഭാഗനികേളക്കയ് ഇരനിക്കുവഭാനുള്ള സലലാം,
ലലവദദ്യുതനി, ലവള്ളലാം എന്നതീ സസൗകേരലങ്ങളഭാണയ് പുതനിയ കുടുലാംബകക്ഷമ ഉപകകേന്ദ്രങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള.

(ഡനി)  പുതനിയ  കുടുലാംബകക്ഷമ  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങള  തുടങ്ങുന്നതനിനയ്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അനുമതനി  ആവശലമുണയ്.   ആയതയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായങ്ങള  ഇകപഭാള  ലഭനിക്കുന്നനില.   എലാം.എല.എ.-മഭാരുലട  ആസനിവനികേസന
ഫണനിലനനിനലാം ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ് ഫണനിലനനിനലാം കുടുലാംബകക്ഷമ ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളക്കയ്
സസനമഭായനി  ലകേടനിടങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
ലഭനിക്കുനണയ്. 
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ഇസൗ അദലയനവര്ഷലത്ത ലമഡനിക്കല പ്രകവശനലാം

241(4402)  ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) കകേഭാന്നനി, ഇടുക്കനി, പഭാരനിപള്ളനി, തനിരുവനനപുരലത്ത പുതനിയ ലമഡനിക്കല
കകേഭാകളജയ്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  2017-18  അദലയനവര്ഷലാം ലമഡനിക്കല പ്രകവശനലാം
സഭാധലമഭാകുകമഭാ; ഇതനികലക്കഭായനി എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കമലപറഞ്ഞ കകേഭാകളജുകേളനില 2017-18  അദലയനവര്ഷലാം പ്രകവശനലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴെനിയനിലലങനില  ആയതനിനുള്ള  കേഭാരണങ്ങള  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
ഇക്കഭാരലത്തനില  സര്ക്കഭാരനിനയ്  വതീഴ്ച  സലാംഭവനിചനിട്ടുലണങനില  ആയതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേഭാന്നനി,  ഇടുക്കനി,  തനിരുവനനപുരലത്ത പുതനിയ ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജയ്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില  2 017-18  അദലയനവര്ഷലാം  ലമഡനിക്കല  കേസൗണ്സനില  ഓഫയ്
ഇനലയുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭായനിടനില.  എന്നഭാല  ലകേഭാലലാം  ലമഡനിക്കല
കകേഭാകളജനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  സലാംബനനിച  വനിഷയലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനികന്റെയുലാം
കലഭാധഭാ കേമ്മേനിറനിയുകടയുലാം സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. 2017-18  അദലയനവര്ഷലാം
ലമഡനിക്കല പ്രകവശനലാം സഭാധലമഭാകുലമന്നയ് ഉറപഭായുലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  

(ബനി)  ഭസൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങളുലട  അഭഭാവത്തഭാല  കകേഭാന്നനി,  ഇടുക്കനി,
തനിരുവനനപുരലത്ത പുതനിയ ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജയ്  (IGGMC)  എന്നനിവനിടങ്ങളനില
2017-18 അദലയനവര്ഷലാം പ്രകവശനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയനില. 

കഹഭാമനികയഭാ അദലഭാപകേരുലട കവതനലാം

242(4403)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  കഹഭാമനികയഭാ  ഫഭാര്മസനി  അദലഭാപകേരുലട  മഭാസകവതനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതയ് ആകലഭാചേനയനില ഉകണഭാ ? 

ഉത്തരലാം 

പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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മഭാനനവഭാടനി നഴനിലാംഗയ് കകേഭാകളജയ് ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം

243 (4404)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  മഭാനനവഭാടനി  നഴനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജയ്  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  എത തുകേയഭാണയ് ഇതനിനഭായനി മഭാറനിവചനിരനിക്കുന്നതയ്? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  മഭാനനവഭാടനി  നഴനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായുള്ള  പ്രവൃത്തനി
SE(K) 141/16-17 dated 4-10-2016 ആയനി എഗ്രനിലമന്റെയ് വചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  പ്രവൃത്തനി
23-10-2 016-നയ്  തുടങ്ങുകേയുലാം ലചേയ്തു.  എന്നഭാല ടനി  സലലാം പഴെശനികുടതീരത്തനിനയ് സമതീപമുള്ള
സലാംരക്ഷനിത  പ്രകദശമഭായതനിനഭാല  പ്രവൃത്തനി  നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണതഭായനിവന. തുടര്ന്നയ്
ആര്ക്കനികയഭാളജനി  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  അനുമതനിക്കഭായനി  അകപക്ഷനിക്കുകേയുലാം
തത്ഫലമഭായനി 29-4-2017-നയ് ടനി സലലാം ആര്ക്കനികയഭാളജനി വനിഭഭാഗവമഭായനി കചേര്ന്നയ്
സലാംയുക്ത പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുലാം ലചേയ്തു.  തുടര്ന്നയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള
അനുമതനി ലഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  പ്രവൃത്തനിയനിലനനിന്നയ് തലന്ന ഒഴെനിവഭാക്കനിത്തരണലമന്നയ്
കേരഭാറുകേഭാരന  അകപക്ഷ  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല  അനനിമ  തതീരുമഭാനത്തനിനഭായനി
ഉത്തരകമഖലഭാ സൂപ്രണനിലാംഗയ് എഞനിനതീയര്ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   

(ബനി) G.O. (Rt.) No. 1070/2012/PWD dated 12-6-2012 എന്ന സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം 172.50 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്

സര്ക്കഭാര് ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജനില പനി.ജനി. കകേഭാഴനിനുള്ള 
പ്രകതലകേ കേസഭാട ഉയര്ത്തഭാന നടപടനി 

244 (4405) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനില  എലാം.  ബനി.  ബനി.  എസയ്.  പഠനലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവര്ക്കയ് പനി.ജനി.  കകേഭാഴനിനുള്ള പ്രകതലകേ കേസഭാട ഉയര്ത്തഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രകതലകേ  കേസഭാടയനില  ഉന്നത  പഠനത്തനിനയ്  പ്രകവശനലാം  ലഭനിചവര്ക്കയ്
ടവ്യൂഷന ഫതീസയ് ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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  ഉത്തരലാം 

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനില  എലാം.ബനി.ബനി.എസയ്.  പഠനലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവര്ക്കയ്  പനി.ജനി. കകേഭാഴനിനുള്ള പ്രകതലകേ  കേസഭാട നനിലവനിലനില. 

(ബനി) കചേഭാദലലാം ഉദനിക്കുന്നനില. 

ഗവണ്ലമന്റെയ് ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനില സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനിക യ്   
അധലഭാപകേരുലട തസനികേ

245(4406) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ഗവണ്ലമന്റെയ് ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനില ലമഡനിക്കല
കേസൗണ്സനില ഓഫയ് ഇനലയുലട മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശ പ്രകേഭാരലാം ഉണഭാകകേണ സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനികയ്
അധലഭാപകേരുലട തസനികേ നനികേത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസണ്ടുത  അധലഭാപകേരുലട  തസനികേ  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്നതയ്  ലമഡനിക്കല
കകേഭാകളജുകേളക്കുള്ള  അലാംഗതീകേഭാരലത്ത  ബഭാധനിക്കുകമഭാലയന്നയ്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  എങനില  ഏലതലഭാലാം  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനിലഭാണയ്  കേമ്മേവ്യൂണനിറനി
ലമഡനിസനിന  വനിഭഭാഗത്തനില  സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനികയ്/ബകയഭാ  സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനികയ്  അധലഭാപകേരുലട
തസനികേ ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്നതയ്;  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഓകരഭാ കകേഭാകളജനിലുലാം എത വതീതലാം
ഒഴെനിവയ് ഉലണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  ഏലതങനിലുലാം അധലഭാപകേലര നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഭായനി പ്രസ്തുത തസനികേ
പുനര്വനിനലഭാസലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില  ഏലതലഭാലാം  ലമഡനിക്കല
കകേഭാകളജുകേളനിലഭാണയ്  അത്തരലാം  അധലഭാപകേലര  പുനര്വനിനലസനിചനിരനിക്കുന്നതയ്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഇ)  ഉലണങനില പ്രസണ്ടുത നടപടനിയുലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എലനലഭാമഭാണയ്;
ആയതയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലൂലട ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേള കനരനിടുന്ന പ്രതനിസനനി
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി) തനിരുവനനപുരലാം ഗവണ്ലമന്റെയ് ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
ഗവണ്ലമന്റെയ് ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജയ് എന്നനിവനിടങ്ങളനില അസനിസ്റ്റന്റെയ് ലപ്രഭാഫസര് ഇന
ബകയഭാസ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനികനിലന്റെ  ഓകരഭാ  തസനികേയുലാം  ആലപ്പുഴെ  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനില
ലക്ചേറര് ഇന സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനികനിലന്റെ ഒരു തസനികേയുലാം കകേഭാടയലാം ഗവണ്ലമന്റെയ് ലമഡനിക്കല
കകേഭാകളജനില  ലക്ചേറര്  ഇന  ബകയഭാസ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനികനിലന്റെ  ഒരു  തസനികേയുലാം  ഒഴെനിഞ
കേനിടക്കുന.  പ്രസണ്ടുത തസനികേകേള ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്നതയ്  നനിലവനില എലാം.സനി.ലഎ.
അലാംഗതീകേഭാരലത്ത ബഭാധനിചനിടനില. 
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(ഡനി)  സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനികയ്  വനിഷയവമഭായനി  ബനലപടയ്  തസനികേ  പുനര്വനിനലഭാസലാം
നടത്തനിയനിടനില. 

(ഇ) ബഭാധകേമല. 
 പഭാരഭാലമഡനിക്കല ഇനസ്റ്റനിറവ്യൂടയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം 

246 (4407)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

 കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല കേലലഭാകശരനി മണ്ഡലത്തനിലല പനിലഭാത്തറയനില നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന പഭാരഭാലമഡനിക്കല  ഇനസ്റ്റനിറവ്യൂടനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എകപഭാള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴെനിയുലാം; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല കേലലഭാകശരനി മണ്ഡലത്തനിലല പനിലഭാത്തറയനില നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  പഭാരഭാലമഡനിക്കല  ഇനസ്റ്റനിറവ്യൂടനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  2017
ലസപ്റലാംബറനില  പൂര്ത്തനിയഭാവലമന്നയ്  സഭാപനത്തനിലന്റെ  പ്രനിനസനിപഭാള  റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത സഭാപനത്തനിലന്റെ ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള  2015
നവലാംബറനില ആരലാംഭനിച്ചു.  18  മഭാസലാം ലകേഭാണയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണതഭായനിരുന.
നനിലവനില  കഹഭാസ്റ്റല  കബ്ലഭാക്കനിലന്റെ  സ്ട്രെക്ചര്  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.  അക്കഭാദമനികേയ്
കബ്ലഭാക്കനിലന്റെ ഒന്നഭാലാം നനിലയുലട കകേഭാണ്കതീറയ് പ്രവൃത്തനി നടനവരുന. 

കകേരള കസ്റ്ററയ് ഡ്രഗ്സയ് & ഫഭാര്മസവ്യൂടനിക്കലസയ് ലനിമനിറഡയ് 

247 (4408) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഡ്രഗ്സയ്  &
ഫഭാര്മസവ്യൂടനിക്കലസയ്  ലനിമനിറഡയ്  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  മരുനകേളുലാം  മറയ്  ഉലന്നങ്ങളുലാം
എലനലഭാലമനലാം ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ഓകരഭാന്നനിലന്റെയുലാം ശരഭാശരനി എത ശതമഭാനലാം ലകേ.
എലാം.  എസയ്.  സനി.  എല,  കേഭാരുണല  ഫഭാര്മസനി,  സനപകകേഭാ,  മഭാകവലനി
ലമഡനിക്കലകസ്റ്റഭാര്,  നതീതനി  ലമഡനിക്കലകസ്റ്റഭാര്  എന്നനിവ  വഴെനി  വനിപണനലാം
നടത്തുനലവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഇത്തരലാം സര്ക്കഭാര് നനിയനണത്തനിലുള്ള മരുന്നയ്  വനിപണന/വനിതരണ
സഭാപനങ്ങള ഓകരഭാനലാം മറയ് ഏലതലഭാലാം മരുന്നയ് കേമ്പനനികേളുലട ഉലന്നങ്ങള വഭാങ്ങനി
വനിപണനലാം നടത്തുനലവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  പ്രസ്തുത  സഭാപനങ്ങളനില  വനിപണനലാം
നടത്തനിയ മരുനകേളക്കയ് ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ;  എങനില
ഇവര്  വനിപണനലാം  നടത്തുന്ന  മരുനകേളനില  എത  ശതമഭാനലാം  മരുനകേള
ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനഭാ വനികധയമഭാക്കനി എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 
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   ഉത്തരലാം 

(എ) കകേരള കസ്റ്ററയ് ഡ്രഗ്സയ് & ഫഭാര്മസവ്യൂടനിക്കലസയ് ലനിമനിറഡയ് ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന
മരുനകേളുലാം മറയ് ഉലന്നങ്ങളുലാം അനുബനലാം ' I '   ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

2014-15 മുതല 2017-18 വലരയുള്ള വര്ഷങ്ങളനില കകേരള കസ്റ്ററയ് ഡ്രഗ്സയ് &
ഫഭാര്മസവ്യൂടനിക്കലസയ്  ലനിമനിറഡനിലനനിനലാം  കകേരള  ലമഡനിക്കല  സര്വ്വതീസസയ്
കകേഭാര്പകറഷന സലാംഭരനിച മരുനകേളുലട എണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കമ
നമ്പര്

 വര്ഷലാം മരുനകേളുലട
എണലാം

ദര്ഘഭാസയ് അളവനിലന്റെ
ശതമഭാനലാം

1 2014-15 37 30%

2 2015-16 29 30%

3 2016-17 28 30%

4 2017-18 26 40%

13 25%

കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഡ്രഗ്സയ്  &  ഫഭാര്മസവ്യൂടനിക്കലസയ്  ലനിമനിറഡയ്  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന
മരുനകേളനില പഭാരലസറഭാകമഭാള  500  മഭാതമഭാണയ്  കേണ്സവ്യൂമര്ലഫഡയ്  വഭാങ്ങുന്നതയ്.
കേഴെനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം  25,080/-  രൂപയുലട  5700  സ്ട്രെനിപയ്  ആണയ്  കേണ്സവ്യൂമര്ലഫഡയ്
വഭാങ്ങനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതയ്.  സലലപകകേഭാ,  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഡ്രഗ്സയ്  &
ഫഭാര്മസവ്യൂടനിക്കലസനിലനനിനലാം മരുനകേലളഭാനലാം വഭാങ്ങുന്നനില.   

(ബനി) വനിവരലാം അനുബനലാം  '  II  ' * ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി) ഉണയ്.  2016 - 17 സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം കകേരള ലമഡനിക്കല സര്വ്വതീസസയ്
കകേഭാര്പകറഷന,  കേഭാരുണല ഫഭാര്മസനി,  സലലപകകേഭാ,  മഭാകവലനി ലമഡനിക്കല കസ്റ്റഭാര്,
നതീതനി  ലമഡനിക്കല  കസ്റ്റഭാര്  എന്നനിവ  വഴെനി  വനിതരണലാം  നടത്തനിയ  മരുന്നയ്
ബഭാച്ചുകേളനിലനനിന്നയ് 1687 മരുന്നയ് ബഭാച്ചുകേള ഡ്രഗ്സയ് കേണ്കടഭാള വകുപയ് കശഖരനിചയ്
പരനികശഭാധനയയ് വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

ഡ്രഗ്സയ് കേണ്കടഭാള വനിഭഭാഗലത്ത ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനി

248(4409) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   എലകദഭാസയ്  കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ) സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനില എത ലമഡനിക്കല കസ്റ്റഭാറുകേളുണയ്; 

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി)  അവ പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഡ്രഗ്സയ്  കേണ്കടഭാള വനിഭഭാഗത്തനിലല
നനിലവനിലുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം  ലമഡനിക്കല കസ്റ്റഭാറുകേളുലട  കേഭാരലക്ഷമമഭായ
പരനികശഭാധനയയ്  പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ;  അലലങനില  ഡ്രഗ്സയ്  കേണ്കടഭാള  വനിഭഭാഗലത്ത
ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലവനില  19289  ലമഭാത്ത/ചേനിലറ  ഒസൗഷധ  വലഭാപഭാര
സഭാപനങ്ങള നനിലവനിലുണയ്.  

(ബനി)   സലാംസഭാന  ഡ്രഗ്സയ്  കേണ്കടഭാള  വനിഭഭാഗത്തനിലല  നനിലവനിലുള്ള
പ്രവര്ത്തന സലാംവനിധഭാനലാം തഭാലഴെ വനിവരനിക്കുന്ന രതീതനിയനിലഭാണയ്:

രകണഭാ  മൂകന്നഭാ  ജനിലകേള  കചേര്ത്തയ്  ആറയ്  കമഖലകേളഭായനി  തനിരനിചയ്  ഓകരഭാ
കമഖലയനിലുലാം അസനിസ്റ്റന്റെയ് ഡ്രഗ്സയ് കേണ്കടഭാളറുലട  കമലകനഭാടത്തനിലഭാണയ്  ഡ്രഗ്സയ്
ഇനലസക്ടര്മഭാര് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്. ഡ്രഗ്സയ് ഇനലസക്ടര്മഭാര് അവരുലട അധനികേഭാര
പരനിധനിയനില വരുന്ന ഒസൗഷധ വലഭാപഭാര സഭാപനങ്ങള സനിരമഭായനി പരനികശഭാധനിചയ്
അവകലഭാകേനലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  ഡ്രഗ്സയ്  കേണ്കടഭാളര്മഭാര്ക്കയ്
സമര്പനിക്കുകേയുലാം  അപഭാകേതകേള  ഉലണങനില  അവ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.  മരുനകേളുലട ലഷലഫയ് ലലലഫനിലുടനതീളലാം
അവയുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിക്കുകേയുലാം
നനിയമലാം  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  വലവസകേള  പഭാലനിചഭാകണഭാ  സഭാപനങ്ങള
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നലതനലാം  മരുനകേളക്കയ്  അമനിതവനില  ഇസൗടഭാക്കുനകണഭാലയനലാം
അനധനികൃത  പരസലങ്ങള  തടയുന്നതനിനുള്ള  വലവസകേള  പഭാലനിക്കലപടുനകണഭാലയനലാം
പരനികശഭാധനിചയ് ഉറപ്പുവരുത്തുകേ എന്നതഭാണയ് എനകഫഭാഴയ്ലമന്റെയ് വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ പ്രധഭാന
ചുമതലകേള.  പ്രസണ്ടുത  ചുമതലകേള  ഡ്രഗ്സയ്  കേണ്കടഭാള  വകുപയ്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
ലചേയ്തുവരുന.

(സനി)  നനിലവനില  എനകഫഭാഴയ്ലമന്റെയ്  വനിഭഭാഗത്തനില  47  ഡ്രഗ്സയ്
ഇനലസക്ടര്മഭാരുലട  കസവനലാം  ലഭലമഭാണയ്.   ഇവരുലട  കമലകനഭാടത്തനിനഭായനി  ഏഴെയ്
അസനിസ്റ്റന്റെയ്  ഡ്രഗ്സയ്  കേണ്കടഭാളര്മഭാരുലാം  രണയ്  ലഡപവ്യൂടനി  ഡ്രഗ്സയ്
കേണ്കടഭാളര്മഭാരുമഭാണുള്ളതയ്.  മരുനകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  വനിതരണ  വനിപണനലത്തപറനി
വനിലയനിരുത്തുന്നതനികലയഭായനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ള മകഷലക്കര് കേമ്മേനിറനി
2003-ല  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടയ്  പ്രകേഭാരലാം  200  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  ഒരു  ഡ്രഗ്സയ്
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ഇനലസക്ടര്  എന്ന  അനുപഭാതമഭാണയ്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്തനിരനിക്കുന്നതയ്.
വകുപ്പുതലവനനിലനനിനലാം  വലക്തമഭായ  ശനിപഭാര്ശ  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയയ്  ഡ്രഗ്സയ്
കേണ്കടഭാള വനിഭഭാഗലത്ത കൂടുതല ശക്തനിലപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ഡ്രഗ്സയ് കേണ്കടഭാള വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

 249(4410) ശതീ  .  കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) ഡ്രഗ്സയ് കേണ്കടഭാള വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമല എന്ന
ആകക്ഷപലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  വനിറഴെനിക്കലപടുന്ന മരുനകേളനികലലറയുലാം  ഗുണനനിലവഭാര
മനിലഭാത്തവയഭാലണനലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  ആവശലത്തനിനയ്  ഉകദലഭാഗസരനില
എനള്ളതുലാം  ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാൻ  എന്തുനടപടനി
സസതീകേരനിക്കുലാം എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഇന്നയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ലമഡനിക്കല  കസ്റ്റഭാറുകേളനില
സര്ക്കഭാര് എത മഭാസലാം കൂടുകമ്പഭാഴെഭാണയ് പരനികശഭാധന നടത്തുന്നതയ്; കൃതനിമലാം കേഭാണനിച
കഷഭാപ്പുകേളനില  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില
വന്നതനിനുകശഷലാം എത കഷഭാപ്പുകേളനില കമല നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഡ്രഗ്സയ് കേണ്കടഭാള വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില
വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനികേള  പഠനിചയ്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  സമര്പനിക്കുനണയ്.
പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമലലന്ന  തരത്തനിലുള്ള  ആകക്ഷപങ്ങലളഭാനലാം  ഡ്രഗ്സയ്
കേണ്കടഭാള   വകുപനിലന്റെ  ശദയനിലലപടനിടനില.   ഇത്തരലാം  അവകലഭാകേനങ്ങളനിലുലാം
റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിലുലാം പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തഭാന നലകുന്ന ശനിപഭാര്ശകേള ഡ്രഗ്സയ്
കേണ്കടഭാള വകുപയ് പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുനണയ്.  ഇത്തരത്തനില നനിലവനില ഡ്രഗ്സയ്
ലടസ്റ്റനിലാംഗയ്  ലഭാബുകേളനില  എന.എ.ബനി.എല.  അകഡനികറഷന  ലഭലമഭാക്കല,
നൂതനമഭായ  ലടസ്റ്റനിലാംഗയ്  ഉപകേരണങ്ങള  സജ്ജതീകേരനിക്കല  എന്നനിങ്ങലനയുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരുന.   ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനയ്  ലളനിതമഭായുലാം  സുതഭാരലമഭായുലാം
ലലലസനസയ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുകയഭാജലമഭായ  രതീതനിയനില  നഭാഷണല
ഇനകഫഭാമഭാറനികേയ്  ലസന്റെര്  രൂപകേലന  ലചേയ്തനിട്ടുള്ള  എകയ്.എല.എന.  എന്ന
ഒഭാണ്ലലലന  കസഭാഫയ് ലവയര്  പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭായനിട്ടുണയ്.   സലാംസഭാനലത്ത
ഇരുപതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം  ലമഭാത്ത  ചേനിലറ  മരുന്നയ്  വലഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങളക്കയ്
ലലലസനസുകേള  അനുവദനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം  ഒസൗഷധ  നനിയമങ്ങള  ഫലപ്രദമഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുലാം  ഡ്രഗ്സയ്  കേണ്കടഭാള  വകുപനിലല  ഉകദലഭാഗസര്
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  

102/2020.
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  വനിറഴെനിക്കലപടുന്ന  മരുനകേളനികലലറയുലാം
ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തതഭാലണന്ന  ആകക്ഷപലാം  അടനിസഭാനരഹനിതമഭാണയ്.
വനിപണനിയനില ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള  മരുനകേലളലഭാലാംതലന്ന അതതയ് സലാംസഭാന ഡ്രഗ്സയ്
കേണ്കടഭാള വകുപനിലന്റെ കേര്ശന നനിരതീക്ഷണത്തനിലഭാണയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതയ്.   ഓകരഭാ
ബഭാചയ്  മരുനകേളുലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലത്തലന്ന  കേര്ശന
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനിയതനിനുകശഷമഭാണയ്  വനിലപനയയ്/വനിതരണത്തനിനഭായനി
വനിപണനിയനില  എത്തനിക്കുന്നതയ്.   ഇപ്രകേഭാരലാം  എത്തുന്ന  മരുനകേള  അവയുലട  ലഷലഫയ്
ലലലഫനിലുടനതീളലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം  നനിലനനിര്ത്തുനലണന്നയ്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഡ്രഗ്സയ്  കേണ്കടഭാള  വനിഭഭാഗലാം  ഇനലസക്ടര്മഭാര്  സഭാമ്പനിള  കശഖരനിക്കുകേയുലാം
പരനികശഭാധനയഭായനി  ഡ്രഗ്സയ്  ലടസ്റ്റനിലാംഗയ്  ലഭാകബഭാറടറനികേളനികലയയ്  അയയ്ക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന.  പ്രസ്തൂത ലഭാബുകേളനില നനിശനിത കയഭാഗലതയുള്ള അസനിസ്റ്റന്റെയ്  കഗ്രഡയ്-III
സഭാമ്പനിളുകേള  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  റനികപഭാര്ടയ്  സൂപര്ലലവസറനി  കപഭാസ്റ്റനിലുള്ള
അനലനിസ്റ്റയ്  കഗ്രഡയ്-II-നയ്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.   അനലനിസ്റ്റയ്  കഗ്രഡയ്  -  II
റനികപഭാര്ട്ടുകേള വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിചയ്  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള ലടസ്റ്റുകേലളലഭാലാംതലന്ന
യഥഭാവനിധനി  ലചേയ്തനിട്ടുലണന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തനി  സഭാക്ഷലലപടുത്തനി  ഗവലണ്മെന്റെയ്
അനലനിസ്റ്റനിനയ് സമര്പനിക്കുകേയുലാം ഗവണ്ലമന്റെയ് അനലനിസ്റ്റയ് അവ വതീണ്ടുലാം പരനികശഭാധനിചയ്
മരുന്നനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  സഭാക്ഷലലപടുത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നതഭാണയ്  പരനികശഭാധനഭാ
രതീതനി.

നനിലവനില  ഡ്രഗ്സയ്  കേണ്കടഭാള  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില  തനിരുവനനപുരത്തുലാം
എറണഭാകുളത്തുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മരുന്നയ്  പരനികശഭാധന  ലഭാബുകേളനില  മരുന്നയ്
സഭാമ്പനിളുകേള  ഇപ്രകേഭാരലാം  പരനികശഭാധനയയ്  വനികധയമഭാക്കുനണയ്.   പരനികശഭാധനഭാ
സലാംവനിധഭാനലാം  വനിപുലലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  കകേഭാന്നനി
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലുലാം  പുതനിയ  ലകബഭാറടറനികേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  എലഭാ  ലഭാബുകേളുലാം  പ്രവര്ത്തന
സജ്ജമഭാകുന്നമുറയയ്  ലടസ്റ്റനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനക്ഷമതയനില ഗണലമഭായ
പുകരഭാഗമനലാം ഉണഭാകുന്നതഭാണയ്.   മരുന്നനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനില
രഭാജലത്തയ്  നമ്മുലട  സലാംസഭാനലാം  വളലരകയലറ  മുന്നനിലഭാണയ്.   രഭാജലത്തയ്  വനിതരണലാം
ലചേയലപടുന്ന  മരുനകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേതീഴെനില
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  നഭാഷണല  ഇനസ്റ്റനിറവ്യൂടയ്  ഒഭാഫയ്  ബകയഭാളജനിക്കലസയ്  2014-2016
കേഭാലയളവനില പഠനവനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം കകേരള സലാംസഭാനത്തയ്
വലഭാജ മരുനകേലളഭാനലാം തലന്നയനിലഭാലയന്നയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.

(സനി) ഡ്രഗ്സയ് ഇനലസക്ടര്മഭാര് അവരുലട അധനികേഭാര പരനിധനിയനില വരുന്നതുലാം
ഒസൗഷധ വനിലനയഭായനി ലലലസനസയ് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതുമഭായ സഭാപനങ്ങള ഡ്രഗ്സയ്
&  കകേഭാലസ്മെറനികയ്  റൂളസയ്  പ്രകേഭാരലാം  വര്ഷത്തനില  ഒരു  പ്രഭാവശലലമങനിലുലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനണയ്.  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം  15923
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സഭാപനങ്ങളനില പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുലാം  484  സഭാപനങ്ങളുലട ലലലസനസയ്
സലസന്റെയ് ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്. 

വനി ലകേയര് പദതനി

250(4411) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സെനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന :
ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദയ്  : 
ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  മനിഷന  ഏലറടുക്കുന്ന  കക്ഷമപരനിപഭാടനികേളക്കുലാം

വലക്തനിഗത ആനുകൂലല പദതനികേളക്കുലാം ഫണയ് സസരൂപനിക്കുന്നതനിനഭായനി വനി ലകേയര്
പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  സസരൂപനിക്കലപടുന്ന  തുകേ  എലനലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളക്കഭാണയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി) ഈ പദതനിയഭായനി ഏലതലഭാലാം മഭാര്ഗ്ഗത്തനിലൂലടയഭാണയ് പണലാം സമഭാഹരനിക്കുന്നതയ്; 

(ഡനി)  ഈ  ഫണനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  സലാംബനനിചയ്  ഓഡനിറയ്  നടത്തുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ? 

   ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണയ്.   

(ബനി)  അതതീവ  ഗുരുതര  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിചവരുലാം  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി
വളലരയധനികേലാം  പനികന്നഭാക്കലാം  നനിലക്കുന്നവരുലാം  ചേനികേനിത്സയഭായനി  പണലാം  കേലണത്തുവഭാന
കേഴെനിയഭാത്തവരുലാം  സഭാമൂഹലസുരക്ഷഭാ  മനിഷലന്റെ  പദതനികേളഭായ  കേഭാനസര്  സുരക്ഷഭാ,
തഭാകലഭാലലാം,  വകയഭാമനിതലാം,  ഹലാംഗര്ഫതീ  സനിറനി,  ശ്രുതനിതരലാംഗലാം,  ആശസഭാസകേനിരണലാം
എന്നതീ പദതനികേളനിലലഭാനലാം ഉളലപടുത്തഭാന കേഴെനിയഭാത്തവരുമഭായനിട്ടുള്ള അകപക്ഷകേര്ക്കഭാണയ്
വനിലകേയര് പദതനിയനിലൂലട ധനസഹഭായലാം നലകുന്നതയ്. 

(സനി)  സമൂഹത്തനിലല  ഏറവലാം  അവശത അനുഭവനിക്കുന്ന ജനവനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
പുനരധനിവഭാസത്തനിനുകവണനി  ലലകേത്തഭാങ്ങഭാകേഭാന  സന്മേനസ്സുള്ള  സമൂഹത്തനിലല
നഭാനഭാതുറകേളനിലലപടവരനിലനനിനലാം  കൂടഭാലത  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള,
ബഭാങ്കുകേള,  തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള,  കദശതീയവലാം അനര്കദ്ദേശതീയവമഭായ
ഏജനസനികേള മുകഖനയുലാം ഫണയ് കശഖരനിക്കുന.

(ഡനി) അക്കസൗണന്റെയ് ജനറല ഓഡനിറയ് നടത്തുനണയ്.
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യഭാചേകേ പുനരധനിവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

 251 (4412)  ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞയ് :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര്  :
കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന യഭാചേകേ പുനരധനിവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങളുലട

പ്രവര്ത്തനലത്ത സലാംബനനിച ആവലഭാതനികേള ശദയനില വന്നനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  പുനരധനിവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  അസസൗകേരലങ്ങളുലാം,  അപരലഭാപ്തതകേളുലാം,
അകനവഭാസനികേളക്കയ് അവനിലടനനിനലാം രക്ഷലപടഭാന കപ്രരകേമഭാകുനലണന്ന വസ്തുത
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  പ്രസണ്ടുത പുനരധനിവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനത്തനിലുലാം അകനവഭാസനികേലള
കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിലുലാം  ഭനിക്ഷഭാടന  മഭാഫനിയ  വഹനിക്കുന്ന  പങനിലനക്കുറനിചയ്
സമഗ്രമഭായനി അകനസഷനിചയ് പരനിഹഭാര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

 ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇല. 

(ബനി) അത്തരലാം പരഭാതനികേള ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ് ഭനിക്ഷഭാടനമഭാഫനിയ പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനിലലപടനിടനില.
എന്നനിരുന്നഭാലുലാം മുനകേരുതലലന്നനനിലയയ് കപഭാലതീസനിലല രഹസലഭാകനസഷണ വനിഭഭാഗലാം,
ഷഭാകഡഭാ  കപഭാലതീസയ്  കൂടഭാലത  ലമഭാലലബല  പകടഭാളനിലാംഗയ്  എന്നനിവയുലട
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനിയുലാം  ബതീറയ്  സഞരനിക്കുന്ന  സമയത്തുലാം  എലഭാത്തരലാം  ഭനിക്ഷഭാടന
പ്രവര്ത്തനങ്ങലളയുലാം  പ്രകതലകേലാം  ശദനിക്കുന.   കൂടഭാലത  ലറയനിലകവകസ്റ്റഷന,
ബസയ് സ്റ്റഭാന്റെയ് പരനിസരങ്ങളനില നനിരനരലാം നനിരതീക്ഷണലാം നടത്തനി വരുന. 

വനനിതഭാ വനികേസന വകുപയ്

 252(4413) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  വനനിതഭാ  വനികേസന  വകുപയ്  രൂപതീകേരണത്തനിലന്റെ  നനിലവനിലല  സ്റ്റഭാറസയ്
റനികപഭാര്ടയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  എന മുതല പ്രസ്തുത വകുപയ്  പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചു
തുടങ്ങുലാം;  സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിലന വനിഭജനിചനിടഭാകണഭാ ഈ വകുപയ് രൂപതീകേരനിക്കുകേ;
വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ; 
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(ബനി)  ഇതനികലക്കഭായനിട്ടുള്ള  ലസഷലല  റൂളസയ്  തയഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
ആയതനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ഓഫതീസയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ? 

 ഉത്തരലാം 

(എ  -  സനി)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപയ്  വനിഭജനിചയ്  വനനിതഭാ  വനികേസന  വകുപയ്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  പഠനലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ്
17-9-2016-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  436/2016/സഭാ.നതീ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപയ്  മുന  ഡയറക്ടര്  ശതീ.  വനി.  എന.  ജനികതന്ദ്രലന  ലസഷലല
ഓഫതീസറഭായനി  നനിയമനിക്കുകേയുലാം  അകദ്ദേഹലാം  ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്
സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  ആയതയ് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

  ഔവര് ലറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി ടു ചേനിലഡ്രന പദതനി 
253(4414) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :

ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന :
ശതീ  .  കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ്   :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  കേസൗമഭാരക്കഭാരഭായ  കുടനികേളുലട  വനിവനിധ  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്

ഔവര് ലറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി ടു ചേനിലഡ്രന എന്ന പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  കുടനികേള  സമൂഹത്തനിലനനിന്നയ്  ഒറലപടയ്  കപഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന  അവര്ക്കയ്
സഭാമൂഹലവലാം  മനനഃശഭാസപരവമഭായ  പനിന്തുണകയകേനി  സഭാമൂഹല  പങഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനുലാം  ലതറഭായ  മഭാര്ഗ്ഗത്തനിലൂലട  സഞരനിക്കുന്ന  കുടനികേലള
പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം എലനലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്  ഈ  പദതനിയനില
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്; 

(സനി)  ഏലതലഭാലാം  വകുപ്പുകേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണയ്  പ്രസ്തുത പദതനി
നടപഭാക്കുന്നലതനലാം പദതനിയനില ലപഭാതുജന പങഭാളനിത്തലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  സ്കൂളുകേളനില  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ
എനലാം  കൂടുതല  സ്കൂളുകേളനികലയയ്  ഇതയ്  വലഭാപനിപനിക്കഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ
എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  കുടനികേള സമൂഹത്തനില നനിന്നയ് ഒറലപടയ്  കപഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന അവര്ക്കയ്
സഭാമൂഹലവലാം  മന:ശഭാസപരവമഭായ  പനിന്തുണകയകേനി  സഭാമൂഹല  പങഭാളനിത്തലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  ലതറഭായ  മഭാര്ഗ്ഗത്തനിലൂലട  സഞരനിക്കുന്ന  കുടനികേലള
പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ഒ.ആര്.സനി.  നടത്തനിവരുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. കുടനികേളക്കഭായനി ജതീവനിത ലലനപുണനി (ലലലഫയ് സ്കനില) വനിദലഭാഭലഭാസലാം.

2. കുടനികേളുലട കേഴെനിവകേകളയുലാം ബുദനിമുട്ടുകേകളയുലാം സലാംബനനിച ശഭാസതീയമഭായ പഠനലാം. 

3. കുടനികേളനിലല സര്ഗ്ഗഭാത്മകേമഭായ കേഴെനിവകേലള കേലണത്തനി പരനികപഭാഷനിപനിക്കല

4. രക്ഷനിതഭാക്കളക്കഭായനി രക്ഷകേര്തൃതസ പലനിശതീലനലാം

5. അദലഭാപകേര്ക്കഭായുള്ള പരനിശതീലനങ്ങള

6. പ്രകതലകേ പരനിചേരണലാം ആവശലമുള്ള കുടനികേലള കേലണത്തനി അവര്ക്കയ്
കഭാസ്സെയ്  റൂലാം  തലത്തനിലുലാം  സ്കൂള  തലത്തനിലുലാം  ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം  ആവശലമഭായ
സലാംരക്ഷണവലാം പരനിചേരണവലാം ഉറപയ് വരുത്തഭാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

7.  SMART-40-വനിവനിധ  സസഭഭാവ-ലലവകേഭാരനികേ  പ്രയഭാസങ്ങള
അനുഭവനിക്കുന്ന കുടനികേളുലട പരനിരക്ഷ ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ് സ്കൂളതല സലാംവനിധഭാനലാം.

8. ലമന്റെറനിലാംഗയ്  - സഹരക്ഷഭാകേര്ത്തൃതസ പരനിപഭാടനി. 

(സനി)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിനുകേതീഴെനില  സലാംകയഭാജനിത  ശനിശുസലാംരക്ഷണ
പദതനിയുലട  കനതൃതസത്തനില ആകരഭാഗലലാം,  ആഭലനരലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  എലലകസയ്,
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണലാം,  കൃഷനി  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളുലട  പങഭാളനിത്തത്തനിലൂലടയഭാണയ്
ഒ.ആര്.സനി.  പദതനി  നടപഭാക്കനിവരുന്നതയ്.  ലമന്റെറനിലാംഗയ്  കപഭാലുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  വനിപുലമഭായ  ലപഭാതുജനപങഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്
ഒ.ആര്.സനി. രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  

(ഡനി)  നനിലവനില  സലാംസഭാനത്തനിലഭാകേമഭാനലാം  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട
93  സര്ക്കഭാര്/  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനിലഭാണയ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതയ്.
2017-18 അദലയന വര്ഷത്തനില ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം പതനിനകഞഭാളലാം സ്കൂളുകേളനിലകൂടനി
പദതനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  
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മഭാനസനികേ ലവല്ലുവനിളനി കനരനിടുന്ന വനിദലഭാര്തനികേലള 
പരനിശതീലനിപനിക്കുന്ന സ്കൂളുകേള

 254(4415)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  മഭാനസനികേ  ലവല്ലുവനിളനി  കനരനിടുന്ന  വനിദലഭാര്തനികേലള  പരനിശതീലനിപനിക്കുന്ന
എത  സ്കൂളുകേളഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  കനരനിടയ്  നടത്തനിവരുന്നതയ്;  എത  സ്കൂളുകേള  സന്നദ
സലാംഘടനകേകളഭാ മറയ് തരത്തനികലഭാ നടത്തുനണയ്; 

(ബനി) ഈ വനിദലഭാര്തനികേലള പരനിശതീലനിപനിക്കുന്ന അദലഭാപകേര്ക്കയ് നലകേനിവരുന്ന
കവതനലാം/ഓണകററനിയലാം  വളലര  തുചമഭാലണന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതയ്
വര്ദനിപനിചയ് ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി നനികവദനങ്ങള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  മഭാനസനികേ  ലവല്ലുവനിളനി  കനരനിടുന്ന  വനിദലഭാര്തനികേലള  പരനിശതീലനിപനിക്കുന്ന
അദലഭാപകേര്ക്കയ്  അര്ഹമഭായ  പരനിഗണന  നലകുന്നതനിനുലാം  നലഭായമഭായ  കവതനലാം
നലകുന്നതനിനുലാം അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

   ഉത്തരലാം 
(എ)  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലുള്ള  കസ്റ്ററയ്  ഇനസ്റ്റനിറവ്യൂടയ്  കഫഭാര്

ലമന്റെലനി  ചേലഞയ്ഡയ്,  പഭാങ്ങപഭാറ എന്ന സസയലാംഭരണ സഭാപനലാം ഒഴെനിലകേ മഭാനസനികേ
ലവല്ലുവനിളനി  കനരനിടുന്ന  കുടനികേളക്കഭായനി  സര്ക്കഭാര്  കനരനിടയ്  സ്കൂളുകേള  നടത്തുന്നനില.
സന്നദ  സലാംഘടനകേള  നടത്തുന്ന  സ്കൂളുകേള,  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള
നടത്തുന്ന  ബഡ്സയ്  സ്കൂളുകേള  എന്നനിവ  ഉളലപലട  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
ഡയറക്ടകററനിലനനിനലാം രജനികസ്ട്രെഷന ലഭനിച 311 സഭാപനങ്ങള നനിലവനിലുണയ്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഇസൗ  അദലഭാപകേര്ക്കയ്  കവതനലാം  നനിശയനിചയ്  നലകേനിയനിടനില.
എന്നഭാല  പ്രസ്തുത  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  നലകേനിവരുന്ന  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായത്തനിലനനിനലാം  ഒരു  വനിഹനിതലാം  ഓണകററനിയലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി
വനിനനികയഭാഗനിക്കുന.   സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  നനികവദനങ്ങള
ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേനനിലയനുസരനിചയ്  പ്രസ്തുത വനിഭഭാഗലാം സ്കൂളനിലല
അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  അര്ഹമഭായ  പരനിഗണനയുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായവലാം നലകേനിവരുനണയ്.

വമണ് ലപ്രഭാടക്ഷന ഒഭാഫതീസര്
255(4416) ശതീ  .    റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് വമണ് ലപ്രഭാടക്ഷന ഓഫതീസര്മഭാരുലട എത തസനികേകേള
ഒഴെനിഞ കേനിടക്കുനണയ്; 
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(ബനി)  ഒഴെനിവള്ള  തസനികേകേളനില  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ? 

   ഉത്തരലാം 

(എ) സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനില 4 വമണ് ലപ്രഭാടക്ഷന ഓഫതീസര് തസനികേകേള
ഒഴെനിഞകേനിടക്കുനണയ്.

(ബനി)  സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിലല വനികശഷഭാല ചേടത്തനില വമണ് ലപ്രഭാടക്ഷന
ഓഫതീസര്  തസനികേയനില  ഉകദലഭാഗക്കയറലാം  മുകഖന  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനഭാണയ്
വലവസ  ലചേയ്യുന്നതയ്.   എന്നഭാല  ഫതീഡര്  കേഭാറഗറനിയനില  ഏലതഭാലക്ക  വനിഭഭാഗലാം
ജതീവനക്കഭാലര ഉളലപടുത്തണലമന്നയ് നനിഷ്കര്ഷനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല ഒഴെനിവള്ള വമണ്
ലപ്രഭാടക്ഷന  ഒഭാഫതീസര്  തസനികേയനില  സനിരനനിയമനലാം  നലകുവഭാന  കേഴെനിയുന്നനില.
ആയതനിനഭാല  വനികശഷഭാല  ചേടത്തനില  കഭദഗതനി  വരുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്. 

മഭാനസനികേ ലവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുന്ന കുടനികേളക്കയ്  കസ്കഭാളര്ഷനിപ്പുലാം ലപനഷനുലാം

 256(4417) ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  മഭാനസനികേ  ലവല്ലുവനിളനികേള  കനരനിടുന്ന  കുടനികേളക്കയ്  കസ്കഭാളര്ഷനിപ്പുലാം
ലപനഷനുലാം  നനികഷധനിക്കുന്നതഭായുള്ള  പരഭാതനി  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  മഭാനസനികേ ലവല്ലുവനിളനികേള ഉള്ള കുടനികേളക്കയ്  സര്ടനിഫനിക്കറനില  60%
നവകേലലലാം  ഉലണങനിലുലാം  തഭാത്കേഭാലനികേ  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  നലകുന്നതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ലപര്മനന്റെയ്  ഡനിസയ്എബനിലനിറനി  എന്നയ്  സര്ടനിഫനിക്കറനില  കചേര്ക്കഭാത്തതുമൂലലാം
കുടനികേളുലാം രക്ഷനിതഭാക്കളുലാം ആനുകൂലലങ്ങള കനടുന്നതനിനയ് പ്രയഭാസലാം അനുഭവനിക്കുന്നതയ്
പരനിഹരനിക്കുവഭാന എനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി) കുടുലാംബ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില മഭാനസനികേ നവകേലലലാം
കനരനിടുന്ന  കുടനികേളുലട  ലപനഷനുലാം  ചേനികേനിത്സഭാ  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  നനികഷധനിക്കുന്നതഭായുള്ള
പരഭാതനി പരനിഹരനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; ലപനഷന അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്
വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം എത രൂപയഭായഭാണയ് നനിജലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്? 
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 ഉത്തരലാം 

(എ)  ഒനമുതല  എടഭാലാം  കഭാസ്സുവലര  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനില  പഠനിക്കുന്ന
മഭാനസനികേ  ലലവകേകേലലമുള്ള  കുടനികേളക്കയ്  2016-17  വര്ഷലാം  വലര  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്. മഭാനസനികേ ലവല്ലുവനിളനി കനരനിടുന്ന കുടനികേള ഉളലപലടയുള്ള
എലഭാ  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  (ഒന്നഭാലാം  കഭാസയ്  മുതല  പനി.ജനി.
കകേഭാഴ്സുവലരയുള്ള Govt. / Aided സ്കൂള/കകേഭാകളജയ് പഠനിക്കുന്ന) സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപയ്
മുകഖന കസ്കഭാളര്ഷനിപയ് നലകേനിവരുന.  മഭാനസനികേ ലവല്ലുവനിളനി കനരനിടുന്ന  കുടനികേളക്കയ്
കസ്കഭാളര്ഷനിപയ്  നനികഷധനിക്കുന്നതഭായുള്ള  പരഭാതനികേലളഭാനലാം  ശദയനിലലപടനിടനില.
മഭാനസനികേ  ലവല്ലുവനിളനികേള  കനരനിടുന്ന  കുടനികേളക്കയ്  ലപനഷന  നലകുന്ന
പദതനികേലളഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുന്നനില.  

(ബനി & സനി)  30-6-2012-ലല ജനി.ഒ. (പനി) നലാം. 39/2012/സഭാ.നതീ.വ. ഉത്തരവയ്
പ്രകേഭാരലാം  ലപര്മനന്റെയ്  ഡനിലസബനിലനിറനി  എനലാം  ലടമ്പററനി  ഡനിലസബനിലനിറനി  എനലാം
സര്ടനിഫനിക്കറനില കചേര്ക്കുന്നതയ് വലക്തനികേളനിലല ലലവകേലലങ്ങളുലട കതഭാതനുസരനിച്ചുലാം
പരനിഹരനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്തവനിധലാം  ശഭാശസതമഭായ ലലവകേലലങ്ങളക്കുമഭാണയ്.   ഡനിലസബനിലനിറനി
സലാംബനമഭായ തര്ക്കങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജയ്  സൂപ്രണയ്
ലചേയര്മഭാനഭായ അപകലറയ് ലമഡനിക്കല കബഭാര്ഡയ് രൂപനികേരനിചനിട്ടുണയ്. പരഭാതനിക്കഭാര്ക്കയ്
കമലപറഞ്ഞ കബഭാര്ഡനില അപതീല സമര്പനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.  

(ഡനി)  ദഭാരനിദലകരഖയയ്  തഭാലഴെയുള്ള  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  അലാംഗപരനിമനിതരഭായവര്ക്കയ്
ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായമഭായനി പരമഭാവധനി 5,000 രൂപ വലര അനുവദനിച്ചു വരുനണയ്.
വനികേലഭാലാംഗ  ദുരനിതഭാശസഭാസ കകേഭാര്പസയ് ഫണനില നനികക്ഷപനിചനിട്ടുള്ള തുകേയുലട പലനിശ
ഉപകയഭാഗനിചഭാണയ്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതയ്.   അകപക്ഷകേരുലട  എണലാം
കൂടുതലുലാം  ലഭലമഭാകുന്ന  പലനിശ  തുകേ  കുറവമഭായതനിനഭാല  മുഴുവന  അകപക്ഷകേര്ക്കുലാം
സമയപരനിധനിയ്ക്കുള്ളനില  ധനസഹഭായലാം  നലകേഭാന  കേഴെനിയഭാറനില.  മഭാനസനികേ
ലവല്ലുവനിളനികേള  കനരനിടുന്ന  കുടനികേളക്കയ്  ലപനഷന  നലകുന്ന  പദതനികേലളഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നനില.

ശതീമതനി മഭാധവനിയമ്മേയുലട ലപനഷന

257(4418)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ് ഹുനസന തങ്ങള :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നവ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജ്ജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ആധഭാര്  ഇലഭാത്ത  കേഭാരണത്തഭാല  ലപനഷന  ലഭനിക്കുന്നനിലലന്ന
പരഭാതനികേള  സഭാമൂഹലകക്ഷമ  വകുപനില  നനിലവനിലുകണഭാ;  എങനില  അവയനില  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എലനലഭാലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 



282       കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ് 17,  2017

(ബനി  ആധഭാര്  എടുക്കുവഭാന  കേഴെനിയഭാത്തവര്ക്കയ്  ലപനഷന  ലഭനിക്കുന്നനിലലന്ന
പരഭാതനി പരനിഹരനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി) ശതീമതനി മഭാധവനി അമ്മേ, കേനിഴെലക്ക കമലുവതീടനില, ഇരനിമ്പനിളനിയലാം വനികലജയ്,
തനിരൂര്, മലപ്പുറലാം എന്നയഭാളക്കയ് കേര്ഷകേലത്തഭാഴെനിലഭാളനി ലപനഷന ലഭനിക്കുന്നനിലലന്ന
പരഭാതനി നനിലവനിലുകണഭാ; 

(ഡനി)  ശതീമതനി  മഭാധവനി  അമ്മേയുലട  കുടനിശനികേ  ലപനഷന  ലഭനിക്കുവഭാന
ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

 ഉത്തരലാം 

(എ  &  ബനി)   ആധഭാര് ലഭനിക്കഭാത്ത കേഭാരണത്തഭാല ലപനഷന ലഭനിക്കഭാത്ത
സഭാഹചേരലലാം നനിലവനിലനില.  ആധഭാര് ഇലഭാത്ത ലപനഷന ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള കറഷന
കേഭാര്ഡയ്,  ഇലക്ഷന  തനിരനിചറനിയല  കേഭാര്ഡയ്   ഇവയനില  എലതങനിലുലാം  ഒന്നനിലന്റെ
പകേര്പ്പുലാം  സതലവഭാങ്മൂലവലാം  ബനലപട  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനത്തനില
സമര്പനിക്കുന്നപക്ഷലാം ലപനഷന ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി  &  ഡനി)  ശതീമതനി  മഭാധവനിയമ്മേ,  കേനിഴെലക്ക  കമലുവതീടനില,  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം
വനികലജയ്,  തനിരൂര്,  മലപ്പുറലാം  (ലപനഷണര്  ലഎ.ഡനി.  നമ്പര്  109530100044)
എന്നയഭാളുലട  കേര്ഷകേ ലതഭാഴെനിലഭാളനി  ലപനഷനനില,  ടനിയഭാള  സമര്പനികക്കണതഭായ
സതലവഭാങ്മൂലലാം  യഥഭാസമയലാം  സമര്പനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല  2017  ജനുവരനി,
ലഫബ്രുവരനി,  മഭാര്ചയ്  മഭാസങ്ങളനിലല  തുകേ  തടഞവചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.   ഇരനിമ്പനിളനിയലാം
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലനനിനലാം  ടനിയഭാളുലട  സതലവഭാങ്മൂലലാം  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല
ലപനഷന ഇനനിമുതല ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  കുടനിശനികേ അനുവദനിചയ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന
അവസരത്തനില ടനി തുകേ നലകുന്നതഭാണയ്.

കകേന്ദ്ര ബഭാലനതീതനി നനിയമലാം

258 (4419) ശതീ  .    അബ്ദുല  ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) കകേരളത്തനിലല അനഭാഥ മനനിരങ്ങള കകേന്ദ്ര ബഭാലനതീതനി നനിയമ (Juvenile
Justice  Act-2015)  പ്രകേഭാരലാം  രജനിസ്റ്റര്  ലചേകയണതുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ; 

(ബനി)  കകേന്ദ്ര ബഭാലനതീതനി നനിയമത്തനിലല 110,70 വകുപയ് പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  ചേടങ്ങള  ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതയ്  സലാംബനനിച  നനിജസനിതനി
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ; 

(സനി)  കകേന്ദ്ര ബഭാലനതീതനി നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള അനഭാഥഭാലയങ്ങളക്കയ്
അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലതയുണഭാകുലമന്നതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 
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(ഡനി)  ഇങ്ങലന അധനികേമഭായനി ഉണഭാകുന്ന സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത സര്ക്കഭാര്
ഏലറടുക്കുകമഭാ; 

(ഇ)  കകേന്ദ്ര  ബഭാലനതീതനി  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  ചേടങ്ങള  ഉണഭാക്കുന്ന
അവസരത്തനില  കകേരളത്തനിലല  അനഭാഥ  മനനിരങ്ങളുലട  അഭനിപ്രഭായലാംകൂടനി
കേണക്കനിലലടുക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(എഫയ്) കകേന്ദ്ര ബഭാലനതീതനി നനിയമലാം അനഭാഥഭാലയങ്ങളുലട ചുമതല സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ്  വലവസ  ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  അപ്രകേഭാരമുളള
ഏലറടുക്കല ഭരണഘടന ഉറപയ് നലകുന്ന നവ്യൂനപക്ഷ അവകേഭാശങ്ങളക്കുലാം വഖഫയ്
കേരഭാറനിനുലാം വനിരുദമഭാകുകമഭാലയന്നയ് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ? 

   ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണയ്. 15-1-2016  മുതല പ്രഭാബലലത്തനില വന്ന  2015-ലല ജുവലലനല
ജസ്റ്റനിസയ്  (ലകേയര് ആന്റെയ് ലപ്രഭാടക്ഷന ഒഭാഫയ് ചേനിലഡ്രന)  ആക്ടനിലല  41 (1)  വകുപയ്
പ്രകേഭാരലാം  എലഭാ  ലലചേലഡയ്  ലകേയര്  സഭാപനങ്ങളുലാം  നനിര്ബനമഭായുലാം  രജനിസ്റ്റര്
ലചേയലപടണലമന്നയ് അനുശഭാസനിക്കുന.  രജനികസ്ട്രെഷന കനടഭാലത ലലചേലഡയ് ലകേയര്
സഭാപനങ്ങള നടത്തുന്നതയ് കുറകേരമഭാണയ്.  ഇസൗ വലവസ പഭാലനിക്കഭാലത ലലചേലഡയ്
ലകേയര് സഭാപനങ്ങള നടത്തുന്നതയ് ഒരു വര്ഷലത്ത തടവനികനഭാ ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ
പനിഴെകയഭാ രണ്ടുലാം കൂലടകയഭാ ചുമത്തഭാവന്ന കുറമഭാണയ്.  

(ബനി) സലാംസഭാന ചേടലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   

(സനി)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.  ബഭാലനതീതനി നനിയമത്തനില നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുലാം
പ്രകേഭാരലാം  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  സജ്ജതീകേരനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം  സ്റ്റഭാഫുകേലള
നനിയമനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം  അനഭാഥഭാലയങ്ങളക്കയ്  അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലതയുണഭാകേഭാന
സഭാധലതയുണയ്.

(ഡനി)  തതീരുമഭാനനിചനിടനില. 

(ഇ)  പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.    

(എഫയ്) ഇല.

അനഭാഥരഭായ കുടനികേലള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് പദതനി

259 (4420)  ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീമതനി സനി  .   ലകേ  .   ആശ :
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില കുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ) അമ്മേകയഭാ, അചകനഭാ അലലങനില ഇവര് രണ്ടുകപരുലാം മരനിചഭാല ,കുടനികേള

അനഭാഥരഭാകുന്ന സഭാഹചേരലലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 
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(ബനി) ഇത്തരലാം കുടനികേലള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  കുടനികേളക്കയ്  തങ്ങള  അനഭാഥരഭാണയ്  എന്ന  കതഭാന്നല

ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കുവഭാന  എലനലഭാലാം  കേരുതല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലമന്നയ്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  ഇവരുലട  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനയ്  എലനഭാലക്ക  ആനുകൂലലങ്ങള

നലകുലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

 ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  അചകനഭാ അമ്മേകയഭാ/ഇവര് രണ്ടുകപരുലാം ഇലഭാത്തകതഭാ ആയ കുടനികേള

ലജ.ലജ.  ആക്ടയ്  2016  ലസക്ഷന  2  (14)  പ്രകേഭാരലാം  ശദയുലാം  സലാംരക്ഷണവലാം

ആവശലമഭായ കുടനികേളഭാണയ്.  ഇത്തരലാം കുടനികേളുമഭായനി ബനലപട വനിഷയങ്ങള ലലചേലഡയ്

ലവലലഫയര് കേമ്മേനിറനിയഭാണയ് ലലകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്നതുലാം തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതുലാം.  ഇസൗ

വനിഭഭാഗത്തനിലലപടുന്ന  കുടനികേളക്കയ്  കഫഭാസ്റ്റര്  ലകേയര്,  കസഭാണ്സര്ഷനിപയ്,  ദലത്തടുക്കല

എന്നതീ  പദതനികേളനില  ഉളലപടുത്തനി  കുടുലാംബങ്ങളനില  പുന:രധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണ

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനണയ്. ഇത്തരലാം പദതനികേളനിലലഭാനലാം ഉളലപടുത്തഭാന കേഴെനിയുന്നനിലലങനില

അവസഭാനലത്ത  മഭാര്ഗ്ഗലമന്ന  നനിലയനില  കുടനിലയ  സഭാപനവഭാസത്തനിനയ്

(institutionalisation) വനിടുകേയഭാണയ് ലചേയ്യുന്നതയ്.

(സനി)   ശദയുലാം  സലാംരക്ഷണവലാം  ആവശലമഭായ  കുടനികേലള  കേഴെനിയുന്നതുലാം

കുടുലാംബങ്ങളനില നനിര്ത്തനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭാണയ് പ്രഥമ പരനിഗണന നലകുന്നതയ്.

അതനികലയഭായനി  സഭാപകനതര  സലാംരക്ഷണ  പരനിപഭാടനികേളഭായ  ദലത്തടുക്കല,

കഫഭാസ്റ്റര്  ലകേയര്,  കസഭാണ്സര്ഷനിപയ്  എന്നതീ  പരനിപഭാടനികേള  ലഎ.സനി.പനി.എസയ്.

മുഖഭാനരലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  

(ഡനി)   ലഎ.സനി.പനി.എസയ്.  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  പ്രകേഭാരമുള്ള  കസഭാണ്സര്ഷനിപയ്

പദതനി പ്രകേഭാരലാം വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം നലകേനിവരുന.  പ്രതനിമഭാസലാം

2,000  രൂപ  നനിരക്കനില  തുടര്ചയഭായനി  മൂന്നയ്  വര്ഷകത്തയഭാണയ്  ധനസഹഭായലാം

നലകുന്നതയ്.  സഭാപനങ്ങളനില തഭാമസനിക്കുന്ന കുടനികേളുലട വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനഭാവശലമഭായ

എലഭാ ലചേലവകേളുലാം വകുപയ് വഹനിക്കുനണയ്. 
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വനിശപ്പുരഹനിത നഗരലാം പദതനി 
260 (4422) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  വനിശപ്പുരഹനിത നഗരലാം പദതനി എന്ന കപരനില ഒരു പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
എനമുതലഭാണയ് ഇതയ് നടപനിലഭാക്കനിയതയ്; 

(ബനി) ഇകപഭാള ഏലതലഭാലാം നഗരങ്ങളനിലഭാണയ് പ്രസണ്ടുത പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  പുതുതഭായനി  ഏലതലഭാലാം  നഗരങ്ങലളയഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പദതനിയനിന
കേതീഴെനില ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്; 

(സനി)  വനിശപ്പുരഹനിത  നഗരലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  ഫണയ്
എങ്ങലനയഭാണയ് കേലണത്തുന്നതയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

 ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണയ്.  2009 മുതല .    

(ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  മലപ്പുറലാം,  ലകേഭാലലാം,  തനിരുവനനപുരലാം  എന്നതീ
നഗരങ്ങളനിലഭാണയ് ഇസൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് നഗരത്തനില
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജയ്  ആശുപതനി,  ബതീചയ്  കഹഭാസനിറല,  ലകേഭാലലാം
നഗരത്തനില വനികക്ടഭാറനിയ ആശുപതനി,  ജനിലഭാ ആശുപതനി,  മലപ്പുറലാം നഗരസഭയനില
ജനിലഭാ  കഹഭാമനികയഭാ  ആശുപതനി,  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപതനി,  തനിരുവനനപുരത്തയ്
ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജയ്  ആശുപതനി,  എസയ്.എ.റനി.  ആശുപതനി എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല
കരഭാഗനികേളക്കുലാം  കൂടനിരനിപ്പുകേഭാര്ക്കുമഭാണയ്  ഇസൗ  പദതനിയനിലൂലട  ഉചഭക്ഷണലാം
നലകേനിവരുന്നതയ്.  പുതുതഭായനി  മറയ്  നഗരങ്ങളനിലലഭാനലാം  ഇസൗ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.  

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേള,
തനിരുവനനപുരലാം  എസയ്.എ.റനി.  ആശുപതനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനറല  ആശുപതനി
(ബതീചയ്  ആശുപതനി)  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  സര്ക്കഭാര്  എലഭാ  വര്ഷവലാം  അനുവദനിചയ്
നലകുന്ന  പഭാന  ഫണനില  നനിന്നഭാണയ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  ഫണയ്
കേലണത്തുന്നതയ്.  ലകേഭാലലാം  കകേഭാര്പകറഷന,  മലപ്പുറലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനി
എന്നനിവനിടങ്ങളനില  50%  ഫണയ് സര്ക്കഭാര് അനുവദനിക്കുന്ന പഭാന ഫണനില നനിനലാം
ബഭാക്കനി 50% യഥഭാകമലാം കകേഭാര്പകറഷനുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുലാം വഹനിക്കുന.  

 അങണവഭാടനി കകേന്ദ്രങ്ങലള പ്രതീ-സ്കൂളുകേളഭാക്കനി മഭാറവഭാന നടപടനി

 261(4423)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) അങണവഭാടനി കകേന്ദ്രങ്ങലള പ്രതീ-സ്കൂളുകേളഭാക്കനി മഭാറവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; 
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(ബനി)  ഉലണങനില ആദലഘടത്തനില എത അങണവഭാടനി  കകേന്ദ്രങ്ങലളയഭാണയ്
പ്രതീ-സ്കൂളുകേളഭാക്കനി  മഭാറന്നലതന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കയ്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ? 

  ഉത്തരലാം 

(എ  &  ബനി)   സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലവനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  33115
അങണവഭാടനികേളനിലുലാം  3  വയസയ്  മുതല  6  വയസ്സുവലരയുള്ള കുടനികേളക്കയ് പ്രതീ-സ്കൂള
വനിദലഭാഭലഭാസലാം നലകേനിവരുന. 

അങണവഭാടനി ജതീവനക്കഭാരുലട ലപ്രഭാകമഭാഷന

262(4424) ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  അങണവഭാടനികേളനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  വര്ക്കര്,  ലഹലപര്  എന്നതീ
തസനികേകേളനിലുള്ളവരുലട  ലപ്രഭാകമഭാഷന  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എലനഭാലക്കയഭാലണന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ഇതയ് എങ്ങലനയഭാണയ് നടപനിലഭാക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

   ഉത്തരലാം 

(എ)  അങണവഭാടനി വര്ക്കര് തസനികേയുലട  25% 10-ാംതരലാം കയഭാഗലതയുലാം  10
വര്ഷലാം  സനിരലാം  കസവനവമുള്ള  അങണവഭാടനി  ലഹലപര്മഭാര്ക്കഭായനി
നതീക്കനിവചനിട്ടുണയ്.  അങണവഭാടനി  വര്ക്കര്ക്കയ്  നനിലവനില  സഭാനക്കയറത്തനിനയ്
വലവസയനില.  എന്നഭാല സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിലല സൂപര്ലലവസര് തസനികേയുലട
29%, 10 വര്ഷലാം കസവനമുള്ള അങണവഭാടനി വര്ക്കര്മഭാര്ക്കുലാം 11%, ബനിരുദകയഭാഗലതയുള്ള
അങണവഭാടനി വര്ക്കര്ക്കുമഭായനി  ലകേ.പനി.എസയ്.സനി.  മുകഖന  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്
നതീക്കനിവചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  അങണവഭാടനി  വര്ക്കര്  തസനികേയുലട  25  ശതമഭാനത്തനികലയയ്
ലഹലപര്മഭാര്ക്കയ്  ബനലപട  പഞഭായത്തയ്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷന
അടനിസഭാനത്തനില സഭാനക്കയറലാം നലകുന.  കകേഭാര്പകറഷന ഏരനിയയനില ഇതയ്
കപ്രഭാജക്ടയ് തലത്തനിലഭാണയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  

വകയഭാജനങ്ങളുലട അവകേഭാശ സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം 
സഭാമൂഹനികേ സുരക്ഷയ്ക്കുലാം പദതനികേള

263 (4425) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :
ശതീമതനി യു  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
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(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ജനസലാംഖലയുലട  ഉകദ്ദേശലാം  15  ശതമഭാനലാം  വരുന്ന
വകയഭാജനങ്ങളുലട  അവകേഭാശ  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  സഭാമൂഹനികേ  സുരക്ഷയ്ക്കുലാം
എലനഭാലക്ക പദതനികേളഭാണുള്ളതയ്; 

(ബനി)  ലചേലവകുറഞ്ഞ  രതീതനിയനിലുലാം  പഭാവലപടവര്ക്കയ്  സസൗജനലമഭായുലാം  ചേനികേനിത്സഭാ
സസൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാന സഭാധലമഭാകുനകണഭാ; 

(സനി)  ലപഭാതുസലങ്ങളനിലുലാം  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  വഭായനശഭാലകേളനിലുലാം  ഇവര്ക്കയ്
പ്രകതലകേ പരനിഗണന ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ഡനി) സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനില കൂടുതല വൃദസദനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം
സസകേഭാരല  കമഖലയനിലല  വൃദസദനങ്ങള  ആശഭാസലകേരമഭായ  രതീതനിയനിലഭാണയ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നലതന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ? 

     ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുലടയുലാം  മുതനിര്ന്ന  പസൗരന്മേഭാരുലടയുലാം  കക്ഷമവലാം
സലാംരക്ഷണവലാം  സലാംബനനിചയ്  കകേന്ദ്രനനിയമലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം
അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ചേടങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.
നനിയമത്തനില  അനുശഭാസനിക്കുലാംവനിധലാം  റവനവ്യൂ  ഡനിവനിഷണല  ഒഭാഫതീസര്മഭാലര
പ്രനിലലസഡനിലാംഗയ്  ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  ലമയനിന്റെനനസയ്  ലലടബവ്യൂണലുകേളുലാം
ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാലര പ്രനിലലസഡനിലാംഗയ് ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി നനിയമച്ചുലകേഭാണയ് അപകലറയ്
ലലടബവ്യൂണലുകേളുലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   ജനിലഭാ  സഭാമൂഹലനതീതനി  ഓഫതീസര്മഭാലര
ലമയനിന്റെനനസയ് ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി നനിയമനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.

എലഭാ  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളനിലുലാം  അതതയ്  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളുലട
അതനിര്ത്തനിയനില  ഒറയയ്  തഭാമസനിക്കുന്ന  പ്രഭായമഭായവരുലട  കപരുവനിവരങ്ങള
അടങ്ങനിയ പ്രകതലകേ രജനിസ്റ്ററുകേള 2010 മുതല സൂക്ഷനിക്കുനണയ്. 

സലാംസഭാനലത്ത മുതനിര്ന്ന പസൗരന്മേഭാരുലട  കക്ഷമവലാം സുരക്ഷയുലാം മുനനനിര്ത്തനി
നനിരഭാലലാംബരുലാം നനിരഭാശയരുമഭായ വകയഭാജനങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം സുരക്ഷയ്ക്കുലാം
കക്ഷമത്തനിനുമഭായനി  16  ഗവണ്ലമന്റെയ്  വൃദസദനങ്ങളുലാം  ഒഭാര്ഫകനജയ്  കേണ്കടഭാള
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിലന്റെ  ഗ്രഭാന്റെയ്  സസതീകേരനിചയ്
300-ഓളലാം സന്നദ സലാംഘടനകേള നടത്തുന്ന വൃദസദനങ്ങളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.
ഗവണ്ലമന്റെയ്  വൃദസദനങ്ങളനില  തഭാമസലാം,  ഭക്ഷണലാം,  മരുന്നയ്,  വസലാം  എന്നനിവ
സസൗജനലമഭായനി നലകേനിവരുന. 
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കൂടഭാലത മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലലയുലാം കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലയുലാം വകയഭാജനങ്ങളക്കഭായനി
വകയഭാമനിതലാം  പദതനിയുലട  സസൗജനല  ലലവദലസഹഭായവലാം  മരുനലാം
വകയഭാജനങ്ങളക്കയ് അവരുലട സസൗകേരലഭാര്തലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലമഭാലലബല
കനിനനിക്കുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

ഗവണ്ലമന്റെയ്  വൃദസദനങ്ങളനിലല  തഭാമസക്കഭാര്ക്കയ്  ഭഭാരതതീയ  ചേനികേനിത്സഭാ
വകുപനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട  വകയഭാഅമൃതലാം  എന്ന  പദതനിയുലാം
നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന.  

60  വയസയ് കേഴെനിഞ്ഞവര്ക്കയ് വരുമഭാന പരനിധനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില  11,00
രൂപയുലാം  75  വയസ്സെയ്  കേഴെനിഞ്ഞവര്ക്കയ്  1500  തൂപയുലാം  വഭാര്ദകേലകേഭാല  ലപനഷന
നലകുനണയ്.  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിലല  രണയ്  വൃദസദനങ്ങളനിലല  തഭാമസക്കഭാര്ക്കയ്
മവ്യൂസനികേയ് ലതറഭാപനി നലനിവരുന. വകയഭാജനങ്ങളുലട കക്ഷമത്തനിനുലാം സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി
നടപയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബജറനില  '  സഭായലാംപ്രഭ'  എന്ന   പദതനിക്കയ്
5 കകേഭാടനി തൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലയുലാം  ഒരു  പ്രധഭാന
ആശുപതനിയനില വകയഭാജന സസൗഹൃദ വഭാര്ഡുകേള പണനിയുന്നതനിനുലാം എലഭാ തഭാലൂക്കയ്
ആശുപതനികേളനിലുലാം  വകയഭാജന  സസൗഹൃദ  ശസൗചേഭാലയങ്ങള  പണനിയുന്നതനിനുലാം
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പരനിചേരണത്തനിനഭായനി  എലഭാ
ജനിലകേളനിലുലാം  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  കരഭാഗനനിര്ണയലാം,
മരുനവനിതരണലാം,  കേസൗണ്സനിലനിലാംഗയ്,  പകേലവതീടയ്  എന്നതീ  കസവനങ്ങള  ഇസൗ
പദതനിയനില ഉളലപടനിട്ടുണയ്.

വകയഭാജനങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗല-സഭാമ്പത്തനികേ-സഭാമൂഹനികേ-സുരക്ഷനിതതസലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  ആരലാംഭനിച  പദതനിയഭാണയ്  വകയഭാസസൗഹൃദ
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്  പദതനി.  ടനി  പദതനി  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില  മഭാണനിക്കല,
പൂവചല,  ലവമ്പഭായലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  മുണ്ടൂര്,
പുതുകശരനി,  ലപരുവമ്പയ്,  കേരനിമ്പ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  ലസന്റെര്  കഫഭാര്
ലജറകന്റെഭാളജനിക്കല സ്റ്റഡതീസയ് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത നഗരസഭകേളനില തഭാമസനിക്കുന്ന  65  വയസയ് കേഴെനിഞ്ഞ
മുതനിര്ന്ന പസൗരന്മേഭാരുലട ആകരഭാഗലസലാംരക്ഷണ പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി  വകയഭാമനിതലാം
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   ഇസൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വരുമഭാന  പരനിധനി
മഭാനദണ്ഡമഭാക്കഭാലത  ലമഭാലലബല  കനിനനിക്കയ്,  കേസൗണ്സനിലനിലാംഗയ്,  ലലവദലസഹഭായലാം,
മരുന്നയ്,  പഭാലനികയറതീവയ്  ലകേയര്,  എന്നനിവ  സസൗജനലമഭായനി  നലകുന.   വകയഭാജനങ്ങലള
ആശുപതനികേളനില ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനുലാം തനിരനിലകേലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം സസൗജനല
ആലാംബുലനസയ് സലാംവനിധഭാനവലാം നലകുന.  
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പല്ലുകേള  പൂര്ണമഭായനി  നഷലപടവകരഭാ  കകേടുപഭാടുകേള  വന്ന  പല്ലുകേള
മഭാറനിവയ്കക്കണ  അവസയനിലുള്ളവകരഭാ  ആയ  ബനി.പനി.എല.  വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള
വകയഭാജനങ്ങളക്കയ്  കൃതനിമ  പല്ലുകേള  വയ്ക്കുന്നതനിനയ്  മനഹഭാസലാം  എന്ന  പദതനി
ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുണയ്.

ഗവലണ്മെന്റെയ്  വൃദസദനങ്ങളനിലല  തഭാമസക്കഭാര്ക്കഭായനി  ഭഭാരതതീയ  ചേനികേനിത്സഭാ
വകുപ്പുമഭായനി കചേര്ന്നയ് വകയഭാ അമൃതലാം ആയുര്കവ്വദ ചേനികേനിത്സഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  സമൂഹത്തനില മുതനിര്ന്ന പസൗരന്മേഭാര് ഇടലപടുന്ന സമസ കമഖലകേളനിലുലാം
വകയഭാജന സസൗഹൃദഭാനരതീക്ഷലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില  നനിലവനില  16  വൃദസദനങ്ങള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.   സസകേഭാരല  വൃദസദനങ്ങളനിലല  തഭാമസക്കഭാരുലട  പ്രശ്നങ്ങള
മനസ്സെനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ജസ്റ്റനിസയ്
(റനിട.)  സനി.  എന.  രഭാമചേന്ദ്രനനഭായര്  അദലക്ഷനഭായ  ഒരു  ഉന്നതതലസമനിതനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   സമനിതനി  നനിലവനില വൃദസദനങ്ങള സനര്ശനിചയ്  പ്രവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തനിവരുന.  

ഇന്റെകഗ്രറഡയ് ലലചേലഡയ് ലഡവലപയ്ലമന്റെയ് സ്കതീലാം മനിഷന

264(4426) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഇന്റെകഗ്രറഡയ്  നചേലഡയ് ലഡവലപയ്ലമന്റെയ്  സ്കതീലാം  മനിഷനയ് കേതീഴെനില കേരഭാര്
ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; 

(ബനി)  ഉലണങനില  ഏലതലഭാലാം  തസനികേകേളനിലഭാണയ്  നനിയമനലാം  നടത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; എലനലഭാലാം കയഭാഗലതകേളഭാണയ് നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

 ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

അങണവഭാടനികേളനിലല അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസനലാം

 265 (4427)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  സസനമഭായനി  ലകേടനിടമനിലഭാത്ത  എത  അങണവഭാടനികേള
നനിലവനിലുണയ്; 

102/2020.
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(ബനി അങണവഭാടനികേളനിലല അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസനത്തനിനയ് പ്രകതലകേ
പദതനി എലനങനിലുലാം നനിലവനിലുകണഭാ;  പ്രഭാഥമനികേ സസൗകേരലങ്ങള നനിലവനിലനിലഭാത്ത
അങണവഭാടനികേലള  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം  പ്രഭാഥമനികേ  സസൗകേരലങ്ങള 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

   ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  സസനമഭായനി  ലകേടനിടമനിലഭാത്ത  8776  അങണവഭാടനികേള
നനിലവനിലുണയ്.  

(ബനി)  വനികകേന്ദ്രതീകേരണഭാസൂതണ  പ്രകേഭാരലാം  അങണവഭാടനികേള  തകദ്ദേശസസയലാം
ഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  അതുലകേഭാണ്ടുതലന്ന  അങണവഭാടനികേളക്കയ്
അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  ഒരുകക്കണതയ്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
ചുമതലയഭാണയ്.  അങണവഭാടനികേളുലട അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
വകുപയ്  തലങ്ങളനില  പ്രകതലകേ  കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേള  നടപനിലഭാക്കുനണയ്.
ഭൂമനിയനിലഭാത്ത  അങണവഭാടനികേളക്കഭായനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  ഭൂമനി  കേലണത്തനി
ലകേടനിടലാം പണനിയുന്നതനിനഭായുള്ള പദതനി ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കുനണയ്.  

പ്രഭാഥമനികേ  സസൗകേരലങ്ങളനിലഭാത്ത  അങണവഭാടനികേലള  കേലണത്തുന്നതനിനയ്
അങണവഭാടനി  കഗ്രഡനിലാംഗയ്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   അങണവഭാടനികേളുലട  കഗ്രഡയ്
നനിശയനിക്കുന്നതനില ഒരു ഘടകേലാം അങണവഭാടനികേളുലട പ്രഭാഥമനികേ സസൗകേരലങ്ങളഭാണയ്.
അങണവഭാടനികേള അപ്കഗ്രഡയ് ലചേയ്യുന്നതനിനയ് വകുപയ് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ബജറനില തുകേ
വകേയനിരുത്തനി ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം അനുവദനിച്ചുവരുന.  

അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കയ് സലാംവരണലാം

266(4428) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സര്ക്കഭാര്,  ലപഭാതുകമഖലയനില  കേരഭാര്/ദനിവസകവതന/എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ്
നനിയമനങ്ങളനില അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കയ് സലാംവരണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
എത  ശതമഭാനമഭാലണനലാം,  ആയതനിലന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എലനലഭാമഭാലണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  നനിലവനില  സര്ക്കഭാര്,  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില  കേരഭാര്/
ദനിവസകവതന/എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ് മുകഖന നനിയമനലാം ലഭനിച അലാംഗപരനിമനിതലര അവരുലട
ഡനിലസബനിലനിറനിയുലട  ശതമഭാനലാം  പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണയ്,  ഒരു  വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായവലര
അതതയ്  വകുപ്പുകേളനില  സനിരലപടുത്തുന്നതനിനയ്  എലനങനിലുലാം  പദതനികേള
സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപയ് നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ; 
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(സനി)  ഇലലങനില  ഇത്തരത്തനിലുള്ളവലര  സനിരലപടുത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ലപഭാതുകമഖലയനില  കേരഭാര്/ദനിവസ  കവതന
നനിയമനങ്ങളനില  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കയ്  സലാംവരണലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില.
എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ്  മുകഖനയുളള  നനിയമനങ്ങളനില  3%  സലാംവരണലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്ന
നടപടനി അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണയ്.   

(ബനി & സനി) നനിലവനില പരനിഗണനയനിലനില.

അങണവഭാടനികേളനില ഭക്ഷണവനിതരണത്തനില നഗര-ഗ്രഭാമ  വലതലഭാസലാം

267(4429) ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  അങണവഭാടനികേളനില വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന ഭക്ഷണത്തനിലന്റെ ഗുണത്തനിലുലാം
ഇനത്തനിലുലാം  അളവനിലുലാം  നഗര-ഗ്രഭാമ  വലതലഭാസമുകണഭാ;  ഉലണങനില  വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ; 

(ബനി) ഭക്ഷണ വനിതരണത്തനില നഗര-ഗ്രഭാമ വലതലഭാസലാം നനിലനനിലക്കുന്നതഭായ
പത  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില  ഇതനിലന്റെ  നനിജസനിതനി
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  അടനിസഭാന  സസൗകേരല  വനികേസനത്തനിലുലാം  കപഭാഷകേഭാഹഭാരവനിതരണത്തനിലുലാം
നഗര-ഗ്രഭാമ  വലതലഭാസങ്ങളനിലഭാലത  തുലലനതീതനി  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  അങണവഭാടനികേളനില  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  ഭക്ഷണത്തനിലന്റെ
ഗുണത്തനിലുലാം  ഇനത്തനിലുലാം  അളവനിലുലാം  നഗരഗ്രഭാമ  വലതലഭാസമനില.   സഭാമൂഹലനതീതനി
വകുപ്പുവഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ലഎ.സനി.ഡനി.എസയ്.  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭാണയ്.
അങണവഭാടനികേള വനികകേന്ദ്രതീകൃതഭാസൂതണ പ്രകേഭാരലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ്
ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.   6  മഭാസലാം മുതല  6  വയസ്സുവലര പ്രഭായമുള്ള കുടനികേളക്കയ്
500  കേകലഭാറനിയുലാം  12-15  ഗ്രഭാലാം വലര കപ്രഭാടതീനുലാം ഗുരുതര കപഭാഷകേഭാഹഭാര കുറവള്ള
കുടനികേളക്കയ്  8 00  കേകലഭാറനിയുലാം  20-25  ഗ്രഭാലാം  വലര  കപ്രഭാടതീനുലാം,  ഗര്ഭനിണനികേള,
പഭാലൂട്ടുന്ന അമ്മേമഭാര് എന്നനിവര്ക്കയ്  600 കേകലഭാറനിയുലാം  18-20 ഗ്രഭാലാം വലര കപ്രഭാടതീനുലാം
അടങ്ങുന്ന  ഭക്ഷണ  പദഭാര്തങ്ങള  നലകുന്നതനിനഭാണയ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
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നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള
പ്രഭാകദശനികേ  ഭക്ഷണകമത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  കമലവനിവരനിച  കേകലഭാറനി
ലഭനിക്കത്തക്കവനിധലാം  ആഹഭാര  സഭാധനങ്ങള   അലാംഗനവഭാടനികേളനില  നലകേനിവരുന.
ഇതനിനയ് ഗ്രഭാമ-നഗര വലതലഭാസമനില.  

6  മഭാസലാം മുതല  3  വയസ്സുവലര പ്രഭായമുള്ള കുടനികേളക്കയ്  അമൃതലാം നവ്യൂടതീമനികയ്
ആണയ് നലകേനിവരുന്നതയ്.   100  ഗ്രഭാലാം നവ്യൂടനിമനികനില കഗഭാതമ്പയ്  45  ഗ്രഭാലാം,  കേടല  15
ഗ്രഭാലാം,  കേപലണനി  10  ഗ്രഭാലാം,  കസഭായ  10  ഗ്രഭാലാം,  പഞസഭാര  15  ഗ്രഭാലാം  എന്നനിവ
അടങ്ങനിയനിരനിക്കുന.  ഇതയ് ദനിവസലാം 135 ഗ്രഭാലാം കേണക്കനില 25 ദനിവസകത്തയയ് കടക്കയ്
കഹഭാലാം കറഷന ആയനി വതീടുകേളനികലയയ് ലകേഭാടുത്തുവനിടുന.  

അങണവഭാടനികേളനില പഠനിക്കുന്ന  3  വയസയ്  മുതല  6  വയസ്സുവലര പ്രഭായമുള്ള
കുടനികേളക്കയ്  രഭാവനിലല  പഭാലയ്,  മുട,  എള്ളുണ,  കേപലണനി  മനിഠഭായനി  മുതലഭായവയനില
ഏലതങനിലുലാം കമഭാണനിലാംഗയ് സ്നേഭാകഭായുലാം, കേഞ്ഞനി, പചക്കറനി കചേര്ത്ത കചേഭാറയ്, കേഞ്ഞനിയുലാം
പയറുലാം  ഇവയനികലലതങനിലുലാം  ഉചയ്ക്കുലാം,  ഉപ്പുമഭാവയ്,  പഭായസലാം,  പുലഭാവയ്
തുടങ്ങനിയവയനികലലതങനിലുലാം ലലവകുകന്നരവലാം ജനറല ഫതീഡനിലാംഗയ്  ആയനി നലകുന.
പ്രഭാകദശനികേ  ഭക്ഷണകമത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ഭക്ഷണ  സഭാധനങ്ങളക്കയ്
വലതലഭാസലാം വരഭാറുണയ്.  6  മഭാസലാം മുതല  6  വയസ്സുവലര പ്രഭായമുള്ള കുടനികേളക്കയ്  6
രൂപയുലാം  ഗുരുതര കപഭാഷകേഹഭാര  കുറവള്ള കുടനികേളക്കയ്  9  രൂപയുലാം  ഗര്ഭനിണനികേള,
പഭാലൂട്ടുന്ന അമ്മേമഭാര് എന്നനിവര്ക്കയ് 7 രൂപയുമഭാണയ് കപഭാഷകേഭാഹഭാരത്തനിനഭായനി കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതയ്.   ഇതനിലന്റെ  50%  തുകേ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
വഹനിക്കണലമന്നഭാണയ്  നനിലവനിലുള്ള  വലവസ.   എന്നഭാല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശത്തനില  പറയുന്നതനികനക്കഭാള  കൂടുതല  തുകേയഭാണയ്  സലാംസഭാന
വനിഹനിതമഭായനി തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങള ലചേലവഴെനിക്കുന്നതയ്.  ഒരു കുടനിക്കയ് 20 മുതല 25
രൂപ വലര ഓകരഭാ തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളുലാം ലചേലവഴെനിക്കുനണയ്.

(സനി) അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസനലാം, കപഭാഷകേഭാഹഭാര വനിതരണലാം എന്നനിവ
വനികകേന്ദ്രതീകൃതഭാസൂതണലത്ത  തുടര്ന്നയ്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്
ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  മഭാനദണ്ഡലാം  പഭാലനിചയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനികേള  നഗര-ഗ്രഭാമ  വലതലഭാസങ്ങളനിലഭാലത  തുലലനതീതനി  ഉറപഭാക്കനിയഭാണയ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതയ്. 

വൃദ മഭാതഭാപനിതഭാക്കലള വഴെനിയനില ഉകപക്ഷനിക്കുന്നവര്

268 (4430)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വൃദമഭാതഭാപനിതഭാക്കലള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാലത  വഴെനിയനില
ഉകപക്ഷനിക്കുന്ന സലാംഭവങ്ങള വര്ദനിച്ചുവരുന്നതഭായനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 
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(ബനി)  ഇത്തരക്കഭാര്ലക്കതനിലര  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേലളടുക്കഭാനഭാണയ്  നനിയമ
വലവസയനില വകുപ്പുകേളുള്ളലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  വര്ദനിച്ചുവരുന്നതഭായനി  ശദയനിലലപടനിടനില.  എന്നഭാല  വഴെനിയനില
ഉകപക്ഷനിക്കുന്ന സലാംഭവങ്ങള ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുലടയുലാം  മുതനിര്ന്ന  പസൗരന്മേഭാരുലടയുലാം  കക്ഷമവലാം
സലാംരക്ഷണവലാം സലാംബനനിചയ് കകേന്ദ്രനനിയമലാം 2007 സലാംസഭാനത്തയ് നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം
അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ചേടങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്. നനിയമത്തനില
അനുശഭാസനിക്കുലാംവനിധലാം  റവനവ്യൂ   ഡനിവനിഷണല  ഓഫതീസര്മഭാലര  പ്രനിലലസഡനിലാംഗയ്
ഒഭാഫതീസര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിച്ചുലകേഭാണയ്  ലമയനിന്റെനനസയ്  ലലടബവ്യൂണലുകേളുലാം  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാലര  പ്രനിലലസഡനിലാംഗയ്  ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിച്ചുലകേഭാണയ്  അപകലറയ്
ലലടബവ്യൂണലുകേളുലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   ജനിലഭാ  സഭാമൂഹലനതീതനി  ഓഫതീസര്മഭാലര
ലമയനിന്റെനനസയ് ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി നനിയമനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  

പ്രസ്തുത നനിയമത്തനിലല അദലഭായലാം VI  വകുപയ് 24 പ്രകേഭാരലാം മുതനിര്ന്ന പസൗരലന
പൂര്ണമഭായുലാം  ഉകപക്ഷനിക്കണലമന്ന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലട  ഏലതങനിലുലാം  സലത്തയ്
ഉകപക്ഷനിച്ചുകപഭാകുന്ന,  മുതനിര്ന്ന  പസൗരലന്റെ  സലാംരക്ഷണകമഭാ  പരനിരക്ഷകയഭാ  ഉള്ള
ഏലതഭാരഭാളനിനുലാം  മൂനമഭാസലാംവലര കേഭാലയളവനിലുള്ള തടവശനിക്ഷകയഭാ  5,000/-  രൂപ
വലര  പനിഴെകയഭാ  രണ്ടുലാംകൂടനികയഭാ  നലകേനി  ശനിക്ഷനിക്കലപടഭാവന്നതഭാലണന്നയ്  വലവസ
ലചേയ്തനിട്ടുണയ്.  

മക്കള  ഉകപക്ഷനിക്കുന്ന  മഭാതഭാപനിതഭാക്കള  കനരനികടണനിവരുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള
ശദയനിലലപടഭാല  ജനിലഭാ  സഭാമൂഹലനതീതനി  ഓഫതീസര്  (ലമയനിന്റെനനസയ്
ഓഫതീസര്മഭാര്)  വഴെനി  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  സഭാപനപരമഭായ  സലാംരക്ഷണലാം
ആവശലമുള്ളവലര  ഗവണ്ലമന്റെയ്  വൃദസദനങ്ങളനികലഭാ  ഓര്ഫകനജയ്  കേണ്കടഭാള
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  സന്നദസലാംഘടനകേള  നടത്തുന്ന  വൃദസദനങ്ങളനികലഭാ
പഭാര്പനിക്കഭാറുണയ്.   മക്കളനിലനനിന്നയ്  ജതീവനഭാലാംശലാം ആവശലമുള്ള മഭാതഭാപനിതഭാക്കളക്കയ്
ജനിലഭാ  സഭാമൂഹലനതീതനി  ഓഫതീസര്  (ലമയനിന്റെനനസയ്  ഓഫതീസര്മഭാര്)  മുകഖന
ലമയനിന്റെനനസയ്   ലലടബവ്യൂണലുകേളനില  കകേസയ്  ഫയല  ലചേയ്യുന്നതനിനുകവണ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേഭാറുണയ്.   

ബനി.പനി.എല., എ.പനി.എല. വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ് വനിതരണലാം 
ലചേയ്യുന്ന ഉലപന്നങ്ങള

 269(4431)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

കറഷന  കേടകേള  വഴെനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  ഉലപന്നങ്ങള  ബനി.പനി.എല,
എ.പനി.എല.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ് ഒരുകപഭാലലയഭാകണഭാ നലകുന്നലതനലാം ഓകരഭാന്നനിനുലാം
ബനി.പനി.എല,  എ.പനി.എല.  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലനനിനലാം  എത  രൂപ  വതീതമഭാണയ്
ഈടഭാക്കുന്നതയ് എനലാം ഇനലാം തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 



294       കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ് 17,  2017

ഉത്തരലാം

കറഷന  ഉലപന്നങ്ങള  ബനി.പനി.എല.,  എ.പനി.എല.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്
പ്രതനിമഭാസ നനിരക്കനില തരലാം തനിരനിചഭാണയ് നലകുന്നതയ്.  2017 കമയയ് മഭാസലാം വനിതരണലാം
ലചേയ്ത കറഷന സഭാധനങ്ങളുലട അളവയ് ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന:

വനിഭഭാഗലാം
ഓകരഭാ വനിഭഭാഗത്തനിനുമുള്ള കറഷന സഭാധനങ്ങളുലട

വനിതരണകത്തഭാതയ് 

അരനി കഗഭാതമ്പയ് മലണണ 

എ.എ.ലലവ. കേഭാര്ഡനിനയ് 28
കേനി.ഗ്രഭാലാം

സസൗജനലമഭായനി 

കേഭാര്ഡനിനയ് 7
കേനി.ഗ്രഭാലാം

സസൗജനലമഭായനി

എലഭാ
വനിഭഭാഗത്തനിലലയുലാംലലവദദ്യു

തതീകേരനിച വതീടനിലല
കേഭാര്ഡനിനയ് 1/2 ലനിററുലാം
ലലവദദ്യുതതീകേരനിക്കഭാത്ത
വതീടനിലല കേഭാര്ഡനിനയ് 4
ലനിററുലാം ലനിററനിനയ് 21/-

രൂപ നനിരക്കനില 

എ.എ.ലലവ.
ഒഴെനിലകേയുള്ള
മുനഗണനഭാ

വനിഭഭാഗലാം
(priority)

ഓകരഭാ അലാംഗത്തനിനുലാം
4 കേനി.ഗ്രഭാലാം വതീതലാം
സസൗജനലമഭായനി

ഒഭാകരഭാ
അലാംഗത്തനിനുലാം 1
കേനി.ഗ്രഭാലാം വതീതലാം
സസൗജനലമഭായനി

മുനഗണകനത
ര വനിഭഭാഗലാം

(സബ്സനിഡനി)
NP (S) 

ഓകരഭാ  അലാംഗത്തനിനുലാം
2  കേനി.ഗ്രഭാലാം  വതീതലാം
കേനി.ഗ്രഭാമനിനയ്  2/-  രൂപ
നനിരക്കനില 

ഇല

മുനഗണകനത
രവനിഭഭാഗലാം
(കനഭാണ്

സബ്സനിഡനി)
NP (NS)

ഓകരഭാ  കേഭാര്ഡനിനുലാം  അരനിയുലാം
കഗഭാതമ്പുമുളലപലട  8  കേനി.ഗ്രഭാലാം
ഭക്ഷലധഭാനലലാം.   അരനി  കേനി.ഗ്രഭാമനിനയ്
8.90/-  തൂപ  നനിരക്കനിലുലാം  കഗഭാതമ്പയ്
കേനി.ഗ്രഭാമനിനയ്  6.70  രൂപ  നനിരക്കനിലുലാം
(2017 ലമയയ് മഭാസത്തനിലല കസ്റ്റഭാക്കനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില)

2017  ലഫബ്രുവരനി  മഭാസലാം  വലര  കകേന്ദ്ര  സബ്സനിഡനി  ഉപകയഭാഗനിചയ്
മുനഗണനഭാ/എ.എ.ലലവ.  വനിഭഭാഗത്തനിലലപട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  പ്രതനിമഭാസലാം
250  ഗ്രഭാലാം വതീതലാം പഞസഭാര കേനി.ഗ്രഭാമനിനയ്  13.50  രൂപ നനിരക്കനില നലകേനിയനിരുന.
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലല  ബജറനില  പഞസഭാര  സബ്സനിഡനി
നലകുന്നതനിനുള്ള  തുകേ  വകേയനിരുത്തഭാത്തതനിലന  തുടര്നണഭായ  പഞസഭാര
വനിതരണത്തനിലല  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കണലമന്ന  സലാംസഭാനങ്ങളുലട
അഭലര്തന പരനിഗണനിചയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് കമലപടനി വനിഷയലാം പുനനഃപരനികശഭാധനിചയ്
വരനികേയഭാണയ്.  ആയതനിനുള്ള  അനനിമ  തതീരുമഭാനലാം  വരുന്നതുവലര
കേഭാത്തനിരനിക്കണലമന്നയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.
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വനില നനിരതീക്ഷണ ലസലനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി

 270(4432)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) ഭക്ഷല വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന വനില നനിരതീക്ഷണ ലസലനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം  വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നപ്രസയ്  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  ലസലനിനയ്  നനികതലന
റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിക്കുന്നതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡലാം എലനലഭാലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുലട  ലനിസ്റ്റനില  22  എണലാം  എന്നതനിലന്റെ
മഭാനദണ്ഡലാം എനഭാലണനലാം സഭാധനങ്ങള ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

  ഉത്തരലാം

(എ)  വനില നനിരതീക്ഷണ ലസലനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം വനിപുലതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം
നനിലവനില സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.   

(ബനി)  പഭാവലപടവര് ആശയനിക്കുന്ന വനിപണനി,  ഇടത്തരക്കഭാര് ആശയനിക്കുന്ന
വനിപണനി,  ധനനികേര് ആശയനിക്കുന്ന വനിപണനി എന്നനിങ്ങലന ഒഭാകരഭാ  ജനിലയനികലയുലാം
മൂന്നയ് സലങ്ങളനിലനനിനലാം വനില കശഖരനിചയ് അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനയ് റനികപഭാര്ടയ് നല്കുന്നതയ്.  

(സനി)  രഭാജലത്തയ്  ഏറവലാം  കൂടുതല  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന്ന  നനികതലഭാപകയഭാഗ
സഭാധനങ്ങലളന്ന  നനിലയനിലഭാണയ്  പ്രസ്തുത  ലനിസ്റ്റനില  22  ഇനലാം  സഭാധനങ്ങള
ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ളതയ്.   അരനി,  കഗഭാതമ്പയ്,  ആടമഭാവയ്,  കേടലപരനിപയ്,  തുവരപരനിപയ്,
ഉഴുനപരനിപയ്,  പയറുപരനിപയ്,  മസൂര്ദഭാല,  പഞസഭാര,  ശര്ക്കര,  കതയനില,  പഭാല,
നനിലക്കടലലയണ,  കേടുലകേണ,  വനസതനി,  കസഭായ  എണ,  സൂരലകേഭാനനി  എണ,
പഭാകമഭായനില,  ഉരുളക്കനിഴെങ്ങയ്,  സവഭാള,  തക്കഭാളനി,  ഉപയ്  എന്നനിവയഭാണയ്  ലനിസ്റ്റനിലുള്ള
സഭാധനങ്ങള.   

കറഷന കേടകേലള കേമ്പവ്യൂടര്വഴെനി ബനനിപനിക്കുന്ന എനഡയ്  ടു എനഡയ് പദതനി

 271(4433) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   ഐ  .  ബനി  .   സതതീഷയ് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ) കറഷന വനിതരണലാം കൂടുതല കേഭാരലക്ഷമവലാം സുതഭാരലവലാം അഴെനിമതനിരഹനിതവമഭാക്കഭാന

എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ; 
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(ബനി)  കറഷന  കേടകേലള  കേമ്പവ്യൂടര്വഴെനി  ബനനിപനിക്കുന്ന  എനഡയ്  ടു  എനഡയ്
പദതനിയുലട നനിലവനിലല സനിതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  കറഷന വനിതരണലാം സലാംബനനിചയ്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുണഭാകുന്ന പരഭാതനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവ  സമയബനനിതമഭായനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭായ സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ? 

   ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  പ്രകേഭാരലാം  കറഷന
കേടകേളനില  ഇ-കപഭാസയ്  സഭാപനിചയ്  ആധഭാര്  അധനിഷനിതമഭാക്കനി  യഥഭാര്ത
ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിലന തനിരനിചറനിഞള്ള കറഷന വനിതരണലാം,  ജനി.പനി.എസയ്.  ടഭാക്കനിലാംഗയ്,
ടഭാനസഭാരനസനി   കപഭാര്ടല  (ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട  അകലഭാടയ്ലമന്റെയ്  ഓണ്ലലലനനില
പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതയ്),  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സലാംവനിധഭാനലാം,  കസഭാഷലല  ആഡനിറനിലാംഗയ്,
വനിജനിലനസയ്  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരണലാം  തുടങ്ങനിയ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  പുതനിയതഭായനി
കറഷന വനിതരണ കമഖലയനില നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   

(ബനി)  കറഷന  കേടകേളനില  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഇ-കപഭാസയ്  (ഇലകകഭാണനികേയ്
കപഭായനിന്റെയ്  ഒഭാഫയ്  ലസയനില)  ലമഷതീനുകേള  പര്കചസയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  ലടണര്
നടപടനികേള   സലലപകകേഭാ  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   ഇ-കപഭാസയ്  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി
ലടണറുകേള  ക്ഷണനിച്ചുലകേഭാണയ്  23-2-2017-നയ്  RFP  (Request   for  Proposal)
പബ്ലനിഷയ്  ലചേയ്യുകേയുണഭായനി.   ഇകപഭാള  ലഭലമഭായ  ലടണറുകേളുലട  ഇവഭാലവ്യൂകവഷന
പ്രകനിയ  നടനവരനികേയഭാണയ്.   ഇസൗ  മഭാസകത്തഭാലട  ലടണര്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലമന്നയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.   എനഡയ്  ടു  എനഡയ്  കേമ്പവ്യൂടലലറകസഷന
കപ്രഭാജക്ടനിലന്റെ സനിസ്റ്റലാം  ഇന്റെകഗ്രറര് ആയനി സര്ക്കഭാര് നനിയമനിച സലലപകകേഭായഭാണയ്
ലടണര്  നടപടനികേള  ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നതയ്.   കറഷന  കേടകേളനില  കസ്റ്റഭാക്കയ്
കനരനിലടത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  വഭാതനിലപടനി  വനിതരണ  സലാംവനിധഭാനലാം  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  

(സനി)  ഉണയ്.   ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  പരഭാതനി  നലകുന്നതനിനഭായനി  കടഭാള  ഫതീ
നമ്പരുകേളഭായ  1800-425-1550,  1967  എന്നനിവ  24  മണനികറുലാം  പ്രവര്ത്തനിചയ്
വരുന.   ടനി  നമ്പരുകേളനില  ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേള  ജനില/തഭാലൂക്കയ്  സലലപ
ആഫതീസര്മഭാര്  അടനിയനരമഭായനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   സനിവനില  സലലപസയ്  ഡയറക്ടര്,  കറഷനനിലാംഗയ്  കേണ്കടഭാളര്,
വനിജനിലനസയ്  ആഫതീസര്  എന്നനിവര്ക്കയ്  ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേള  അടനിയനര
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അകനസഷണലാം  നടത്തനി  പരനിഹഭാരലാം  കേണ്ടുവരുന.  ജനില/തഭാലൂക്കയ്  സലലപ
ഒഭാഫതീസുകേളനില ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനികേളുലാം ജനില സലലപ  ആഫതീസര്/തഭാലൂക്കയ് സലലപ
ആഫതീസര്,   കറഷനനിലാംഗയ്  ഇനലസക്ടര്മഭാര്  എന്നനിവര്  അകനസഷണലാം  നടത്തനി
ഉചേനിതമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില  ലഭനിക്കുന്ന
പരഭാതനികേള  സനിവനില  സലലപസയ്  കേമ്മേതീഷണര്വഴെനി  അകനസഷണലാം  നടത്തനി
ഉചേനിതമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  

ലനലയ് ല്ല്  സലാംഭരണലാം

272 (T*4434)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) 2016-17-ല ലനലയ്ല്ല് സലാംഭരണത്തനിനഭായനി എത തുകേ വകേയനിരുത്തുകേയുണഭായനി ;
എത ടണ് ലനലയ് ല്ല് സലാംഭരനിച്ചു; 

(ബനി) ഇതനിനഭായനി എത തുകേ ലചേലവഴെനിച്ചുലവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം  

(എ)  2016-17  വര്ഷത്തനില  ലനലയ് ല്ല്  സലാംഭരണത്തനിനഭായനി  ബജറയ്
വനിഹനിതത്തനില  600  കകേഭാടനി  രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  2016-17  സതീസണനില
മഭാര്ചയ് 31 വലര  3.18 ലക്ഷലാം ലമടനികേയ് ടണ് ലനലയ് ല്ല് സലാംഭരനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) 2015-16 വര്ഷത്തനില കുടനിശനികേയഭായ 163.28  കകേഭാടനി രൂപ ഉളലപലട
2016-17  വര്ഷത്തനില  ആലകേ  486.49  കകേഭാടനി  രൂപ  ലനലയ് ല്ല്  സലാംഭരണത്തനിനഭായനി
ലചേലവഴെനിച്ചു. 

ലനലയ് ല്ല് സലാംഭരണലാം

 273 (T*4435)  ശതീ  .    പഭാറക്കല അബ്ദുല  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതലാം  ലവടനിക്കുറചതനിലുലട  ലനലനിലന്റെ
സലാംഭരണ വനിലയനില വന്ന കുറവയ് എത രൂപയഭാണയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ; 

(ബനി) എത കേനികലഭാ ലനലഭാണയ് സനപകകേഭാ ഇതനിനകേലാം കശഖരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  ലനലനിലന്റെ വനില ലഭലമഭാകേഭാലത വന്നകതഭാലട അടുത്ത കൃഷനിയനിറക്കഭാന
കേര്ഷകേര്  വനിമുഖത  കേഭാണനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

T* മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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 ഉത്തരലാം

(എ)  ലനലയ് ല്ല്  സലാംഭരണത്തനിനഭായുള്ള സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതലാം ലവടനിക്കുറയ്ക്കുകേകയഭാ
ലനലയ് ല്ല് സലാംഭരണ വനിലയനില കുറവയ് വരുത്തുകേകയഭാ ലചേയ്തനിടനില.  

(ബനി)  2016-17  സതീസണനില നഭാളനിതുവലര  (9-5-2017  വലര)  4.46  ലക്ഷലാം
ലമടനികേയ് ടണ് ലനലയ് ല്ല് സലാംഭരനിചനിട്ടുണയ്.  

(സനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ബജറയ്  വനിഹനിതമഭായ  കസ്റ്ററയ്  ഇനലസന്റെതീവയ്
കബഭാണസയ്  (SIB)  കൂടഭാലത കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നല്കുന്ന മനിനനിമലാം സകപഭാര്ടയ് ലലപ്രസുലാം
(MSP)  ലഭലമഭാകുന്നമുറയയ്  ലനലനിലന്റെ  വനില  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  കൃതലമഭായനി   വനിതരണലാം
ലചേയ്തുവരുന.  കേര്ഷകേര്  കൃഷനി  ഇറക്കഭാന  വനിമുഖത  കേഭാണനിക്കുന്നതഭായനി
ശദയനിലലപടനിടനില.  

ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരലാം അനുവദനിച ഭക്ഷലധഭാനലലാം

274(4436)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കനിയതു  പ്രകേഭാരലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
സലാംസഭാനത്തനിനയ്  എത  ടണ്  ഭക്ഷലധഭാനലമഭാണയ്  അനുവദനിച്ചുനലകേനിയനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ; 

(ബനി)  2017  മഭാര്ചയ്,  ഏപ്രനില  മഭാസങ്ങളനില  എത  ടണ്  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
ഏലറടുത്തയ് വനിതരണത്തനിനഭായനി കറഷന കേടകേളക്കയ് നലകേനിയനിട്ടുണയ്;  അരനിയുലടയുലാം
കഗഭാതമ്പനിലന്റെയുലാം അളവയ് പ്രകതലകേലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി) അനുവദനിചതനിലന്റെ എത ശതമഭാനമഭാണയ് ഏലറടുത്തയ് വനിതരണത്തനിനഭായനി
നലകേനിയനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

   ഉത്തരലാം

(എ)  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കനിയതയ്  പ്രകേഭാരലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
സലാംസഭാനത്തനിനയ് പ്രതനിവര്ഷലാം  14.25  ലക്ഷലാം ലമടനികേയ്  ടണ് ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളഭാണയ്
(പ്രതനിമഭാസലാം 118754.083 ലമടനികേയ് ടണ്) അനുവദനിചയ് നലകേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  

(ബനി)  2017  മഭാര്ചയ്,  ഏപ്രനില  മഭാസങ്ങളനില  ഏലറടുത്തയ്  വനിതരണത്തനിനയ്
കറഷന  കേടകേളക്കയ്  നലനിയനിട്ടുള്ള  അരനിയുലടയുലാം  കഗഭാതമ്പനിലന്റെയുലാം  അളവയ്
സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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(അളവയ് -  ലമടനികേയ് ടണനില)

മഭാസലാം അരനി കഗഭാതമ്പയ് ആലകേ

മഭാര്ചയ് 2017 102174.866 16579.217 118754.083

ഏപ്രനില 2017 95715.792 23038.291 118754.083

ആലകേ 197890.658 39617.508 237508.166

(സനി) 2017 മഭാര്ചയ്,  ഏപ്രനില മഭാസങ്ങളനില അനുവദനിചതനിലന്റെ 100 ശതമഭാനലാം
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലാം ഏലറടുത്തയ് വനിതരണത്തനിനഭായനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ഭക്ഷല ഭദതഭാ
നനിയമപ്രകേഭാരലാം  2017  മഭാര്ചയ്,  ഏപ്രനില  മഭാസങ്ങളനില  ഓകരഭാ  മഭാസവലാം
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്  118754.083  ലമടനികേയ്  ടണ്  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളഭാണയ്.   ഇതയ്
പൂര്ണമഭായുലാം വനിലടടുത്തനിട്ടുള്ളതുലാം വനിതരണത്തനിനഭായനി നലകേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.  

ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം

275  (4437)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

 ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  പൂര്ണമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

കദശതീയ  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  അര്ഹരഭായ
മുനഗണനഭാ കുടുലാംബങ്ങലള കേലണത്തല (identification of priority households),
വഭാതനിലപടനി ഭക്ഷലധഭാനല വനിതരണലാം (door steps delivery), കറഷന സഭാധനങ്ങള
ഓണ്ലലലനനിലൂലട  അനുവദനിക്കല  (online  allocation),  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര
സലാംവനിധഭാനലാം  (Grievance  Redressal  Mechanism)  എന്നനിങ്ങലന നഭാലയ്  പ്രധഭാന
കേഭാരലങ്ങളഭാണയ് ലചേയ്തുതതീര്കക്കണതയ്.  

ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം, 2013  അനുശഭാസനിക്കുന്ന രതീതനിയനില തഭാലൂക്കയ് സലലപ
ആഫതീസയ്,  വനികലജയ്  ആഫതീസയ്,  പഞഭായത്തയ്  ഓഫതീസയ്,  കകേഭാര്പകറഷന/
മുനനിസനിപഭാലനിറനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലുലാം  ലവബ്ലലസറനിലുലാം  കേരടയ്  മുനഗണനഭാ  പടനികേ
സലാംബനനിചയ്  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പ്രസനിദലപടുത്തുകേയുലാം ലഭലമഭായ ആകക്ഷപങ്ങളനിലുലാം പരഭാതനികേളനിലുലാം  പഞഭായത്തയ്
ലസകടറനി ലചേയര്മഭാനുലാം കറഷനനിലാംഗയ് ഇനലസക്ടര് കേണ്വതീനറുലാം വനികലജയ് ആഫതീസര്,
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സനി.ഡനി.എസയ്.  സൂപര്ലലവസര് എന്നനിവര് അലാംഗങ്ങളുമഭായുള്ള കേമ്മേനിറനി ഹനിയറനിലാംഗയ്
നടത്തനി പരഭാതനികേളനില തതീര്പ്പുകേലപനിചനിരുന. ടനി തതീരുമഭാനത്തനില ആകക്ഷപമുള്ളവര് ജനിലഭാ
കേളക്ടര് ലചേയര്മഭാനുലാം ജനിലഭാ സലലപ ആഫതീസര് കേണ്വതീനറുലാം ജനിലഭാ പഞഭായത്തയ്
ലഡപവ്യൂടനി  ഡയറക്ടര്,  എ.ഡനി.സനി.  (ജനറല),   ജനിലഭാ  കസഭാഷലല  ലവലലഫയര്
ഓഫതീസര് എന്നനിവരടങ്ങുന്ന അപതീല കേമ്മേനിറനിക്കയ്  പരഭാതനി  സമര്പനിചയ്  പരഭാതനിക്കയ്
പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തനിരുന.   ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  റതീ-റഭാങനിലാംഗയ്
നടത്തനി അനനിമ പടനികേ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  നലകേനി  അനനിമ  പടനികേ  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  വഴെനിയുലാം  ഓഫതീസുകേളനില  കനരനിട്ടുലാം
അര്ഹര്/അനര്ഹരുലട  പരഭാതനികേള  ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.   ഇതനികന്മേല  അകനസഷണ
റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭാകുന്നമുറയയ് അനര്ഹലര ഒഴെനിവഭാക്കനി റതീ-റഭാങനിലാംഗയ് നടത്തുന്നതഭാണയ്.  

കദശതീയ ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം,  2013 - ലന്റെ ലസക്ഷന 24 (2) (എ)  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അലാംഗതീകൃത  ഏജനസനി,  കറഷന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
എഫയ്.സനി.ലഎ.-യനില നനിനലാം വനിലടടുത്തയ് ഇന്റെര്മതീഡനിയറനി കഗഭാഡസൗണനില സൂക്ഷനിചയ്,
കറഷനകേടകേളനില  കനരനിലടത്തനിക്കുന്ന  വഭാതനിലപടനി  വനിതരണത്തനിലന്റെ  ലലപലറയ്
കപ്രഭാജക്ടയ് മഭാര്ചയ് 9-നയ് ലകേഭാലലാം ജനിലയനില ആരലാംഭനിച്ചു.  മറയ് 6 ജനിലകേളനില കമയയ് 2-നയ്
ആരലാംഭനിച്ചു.  ബഭാക്കനിയുള്ള ഏഴെയ് ജനിലകേളനില ജൂണ് 1 മുതല വഭാതനിലപടനി വനിതരണലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള നടനവരുന.  

കറഷന  കേടകേളനില  ബകയഭാലമടനികേയ്  അധനിഷനിത  സഭാകങതനികേവനിദലയുലട
പനിനബലത്തനില  കറഷന  വനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്  ഇ-കപഭാസയ്  (ഇലകകഭാണനികേയ്
കപഭായനിന്റെയ് ഒഭാഫയ് ലസയനില)  ലമഷതീനുകേള പര്കചസയ് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  വഭാതനിലപടനി വനിതരണത്തനിനുള്ള വഭാഹനങ്ങളനില ജനി.പനി.എസയ്.
ഘടനിപനിക്കുന്ന  പദതനിക്കഭായനി  EoI  (Expression  of  Interest)  ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം
ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  RFT  (Request  for  Proposal)  കഡഭാകേദ്യുലമന്റെയ്
തയഭാറഭാക്കനി വരനികേയുമഭാണയ്.  

കകേരള കസ്റ്ററയ് ലഎ.ടനി.  മനിഷലന്റെ കകേഭാള ലസന്റെര് മുകഖന  1967, 1800-1125-
1550  എന്നതീ  കടഭാളഫതീ  ലഹലപയ്  ലലലന  നമ്പറുകേള  ഉപകയഭാഗനിചയ്  പരഭാതനി
പരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കസ്റ്ററയ്  ഫുഡയ്  കേമ്മേതീഷന നനിലവനില
വരുന്നതുവലര  സലാംസഭാന  ഉപകഭഭാക്തൃ  തര്ക്ക  പരനിഹഭാര  കേമ്മേതീഷനയ്  ഭക്ഷലഭദതഭാ
നനിയമത്തനിലന്റെ  സലാംസഭാനതല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  ചുമതല  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   കസ്റ്ററയ്  ഫുഡയ്  കേമ്മേതീഷന
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 
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ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം

276 (4438) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം നടപഭാക്കുന്ന പദതനി പൂര്ണമഭായുലാം

നടപഭാക്കനികയഭാ എനലാം ഇലലങനില,  എകപഭാള പൂര്ത്തതീകേരനിയ്ക്കുലാം എനലാം നനിലവനിലല

പ്രവൃത്തനികേള ഏതുഘടലാം വലരയഭായനി എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി  ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമത്തനിലന്റെ കനഭാഡല ജനിലയഭായനി  പ്രഖലഭാപനിച  ജനില

ഏതയ്  എനലാം ആ ജനിലയനിലല  പ്രവൃത്തനികേള ഏതയ്  ഘടലാം  വലരയഭായനി  എനലാം മറയ്

ജനിലകേളുലട പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി എനയ് എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത  നനിയമലാം  നടപഭാക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിച  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എലനലഭാലാം;  അവയനില നടപഭാക്കനിയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എനയ് എനലാം

നടപഭാക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്തതഭായനി  ഏലതങനിലുലാം  ഉലണങനില  അവ  എലനനലാം

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  നഭാളനിതുവലര പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാല കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്

സലാംസഭാനത്തനിനയ്  നലകേനിവരുന്ന  ഭകക്ഷലഭാലന്നങ്ങള  തുടങ്ങനി  ഏതനിലലലഭാലാം

കുറവവരുത്തനി; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

 ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  കദശതീയ  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  അര്ഹരഭായ

മുനഗണനഭാ കുടുലാംബങ്ങലള കേലണത്തല (identification of priority households),

വഭാതനിലപടനി ഭക്ഷലധഭാനല വനിതരണലാം (door steps delivery), കറഷന സഭാധനങ്ങള

ഓണ്ലലലനനിലൂലട  അനുവദനിക്കല  (online  allocation),  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര

സലാംവനിധഭാനലാം  (Grievance  Redressal  Mechanism)  എന്നനിങ്ങലന നഭാലയ്  പ്രധഭാന

കേഭാരലങ്ങളഭാണയ് ലചേയ്തുതതീര്കക്കണതയ്.  

ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം  2013  അനുശഭാസനിക്കുന്ന രതീതനിയനില തഭാലൂക്കയ് സലലപ

ആഫതീസയ്,  വനികലജയ്  ആഫതീസയ്,  പഞഭായത്തയ്  ഓഫതീസയ്,  കകേഭാര്പകറഷന/

മുനനിസനിപഭാലനിറനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലുലാം  ലവബ്ലലസറനിലുലാം  കേരടയ്  മുനഗണനഭാ  പടനികേ

സലാംബനനിചയ്  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രസനിദലപടുത്തുകേയുലാം
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ലഭലമഭായ ആകക്ഷപങ്ങളനിലുലാം പരഭാതനികേളനിലുലാം പഞഭായത്തയ് ലസകടറനി ലചേയര്മഭാനുലാം

കറഷനനിലാംഗയ്  ഇനലസക്ടര്  കേണ്വതീനറുലാം   വനികലജയ്  ആഫതീസര്,  സനി.ഡനി.എസയ്.

സൂപര്ലലവസര്  എന്നനിവര്  അലാംഗങ്ങളഭായുമുള്ള  കേമ്മേനിറനി  ഹനിയറനിലാംഗയ്  നടത്തനി

പരഭാതനികേളനില തതീര്പ്പുകേലപനിചനിരുന. ടനി തതീരുമഭാനത്തനില ആകക്ഷപമുള്ളവര് ജനിലഭാ

കേളക്ടര് ലചേയര്മഭാനുലാം ജനിലഭാ സലലപ ആഫതീസര് കേണ്വതീനറുലാം ജനിലഭാ പഞഭായത്തയ്

ലഡപവ്യൂടനി  ഡയറക്ടര്,  എ.ഡനി.സനി.  ജനറല,  ജനിലഭാ  കസഭാഷലല  ലവലലഫയര്

ഓഫതീസര് എന്നനിവരടങ്ങുന്ന അപതീല കേമ്മേനിറനിക്കയ്  പരഭാതനി  സമര്പനിചയ്  പരഭാതനിക്കയ്

പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തനിരുന.   ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  റതീ-റഭാങനിലാംഗയ്

നടത്തനി അനനിമ പടനികേ തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി

നലനി  അനനിമ  പടനികേ  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള

വഴെനിയുലാം  ഒഭാഫതീസുകേളനില  കനരനിട്ടുലാം  അര്ഹര്/അനര്ഹരുലട  പരഭാതനികേള

ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനികന്മേല  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭാകുന്നമുറയയ്

അനര്ഹലര ഒഴെനിവഭാക്കനി റതീ-റഭാങനിലാംഗയ് നടത്തുന്നതഭാണയ്. 

കദശതീയ ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം,  2013-ലന്റെ ലസക്ഷന  24 (2) (എ)  പ്രകേഭാരലാം

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അലാംഗതീകൃത  ഏജനസനി,  കറഷന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള

എഫയ്.സനി.ലഎ.-യനിലനനിനലാം വനിലടടുത്തയ് ഇന്റെര്മതീഡനിയറനി കഗഭാഡസൗണനില സൂക്ഷനിചയ്,

കറഷനകേടകേളനില  കനരനിലടത്തനിക്കുന്ന  വഭാതനിലപടനി  വനിതരണത്തനിലന്റെ  ലലപലറയ്

കപ്രഭാജക്ടയ് മഭാര്ചയ് 9-നയ് ലകേഭാലലാം ജനിലയനില ആരലാംഭനിച്ചു.  മറയ് 6 ജനിലകേളനില കമയയ് 2-നയ്

ആരലാംഭനിച്ചു.  ബഭാക്കനിയുള്ള ഏഴെയ് ജനിലകേളനില ജൂണ് 1 മുതല വഭാതനിലപടനി വനിതരണലാം

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള നടനവരുന.  

കറഷന  കേടകേളനില   ബകയഭാലമടനികേയ്  അധനിഷനിത  സഭാകങതനികേവനിദലയുലട

പനിനബലത്തനില  കറഷന  വനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്  ഇ-കപഭാസയ്  (ഇലകകഭാണനികേയ്

കപഭായനിന്റെയ് ഓഫയ് ലസയനില)  ലമഷതീനുകേള പര്കചസയ് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  വഭാതനിലപടനി വനിതരണത്തനിനുള്ള വഭാഹനങ്ങളനില ജനി.പനി.എസയ്.

ഘടനിപനിക്കുന്ന  പദതനിക്കഭായനി  EoI  (Expression  of  Interest)  ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം

ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  RFP  (Request  for  proposal)   കഡഭാകേദ്യുലമന്റെയ്

തയഭാറഭാക്കനി വരനികേയുമഭാണയ്. 

കകേരള കസ്റ്ററയ്  ലഎ.ടനി.  മനിഷലന്റെ കകേഭാള ലസന്റെര് മുകഖന  1967,1800-1125-
1550  എന്നതീ  കടഭാളഫതീ  ലഹലപയ്  ലലലന  നമ്പറുകേള  ഉപകയഭാഗനിചയ്  പരഭാതനി
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പരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കസ്റ്ററയ്  ഫുഡയ്  കേമ്മേതീഷന നനിലവനില
വരുന്നതുവലര  സലാംസഭാന  ഉപകഭഭാക്തൃ  തര്ക്കപരനിഹഭാര  കേമ്മേതീഷനയ്  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ
നനിയമത്തനിലന്റെ  സലാംസഭാനതല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  ചുമതല  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  കസ്റ്ററയ്  ഫുഡയ്  കേമ്മേതീഷന
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.   7-10-2016-ലല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല
എ.പനി.എല./ബനി.പനി.എല.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  നലകേനിവന്നനിരുന്ന അധനികേ വനിഹനിതലാം
ഇനനികമല  നലകുകേയനിലലന്നയ്  അറനിയനിചനിരുന.  2016  ജൂലലല  മുതല  അധനികേ
വനിഹനിതലാം  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  ലഭലമഭായനിടനില.  2016  നവലാംബറനില  ഭക്ഷലഭദതഭാ
നനിയമലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലവരുത്തനിയതനിനുകശഷലാം  ഇകപഭാള  ലഭനിച്ചു
ലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ് ടനി  നനിയമപ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തനിനയ് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള വനിഹനിതമഭാണയ്.
പ്രതനിവര്ഷലാം  14.25  ലക്ഷലാം  ലമടനികേയ്  ടണ്  ഭക്ഷല  ധഭാനലങ്ങളഭാണയ്  ഇകപഭാള
ലഭലമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.   ടനി  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  പ്രസ്തുത
അളവനിലുള്ള ഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങള 2016 നവലാംബര് മുതല ലഭലമഭാകുനണയ്.  

കറഷന കേടകേളുലട നവതീകേരണലാം

277  (4439)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കറഷന  കേടകേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനയ്  സസതീകേരനിക്കുന്ന  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കറഷന കേടകേള വഴെനി അവശല വസ്തുക്കള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
സഭാധലതകേള  പരനികശഭാധനിചയ്  ആവശലമഭായ  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ; 

(സനി)  കറഷന  കേടകേള  സഭാമഭാനല  ജനവനിഭഭാഗത്തനിനയ്  കൂടുതല
ആശയനിക്കഭാവന്ന  സഭാപനങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറവഭാന  സസതീകേരനിക്കുന്ന  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) സമ്പൂര്ണ കേമ്പവ്യൂടര്വലക്കരണത്തനിലന്റെ പ്രതീ-ലലപലറയ് പദതനി, കമഭാഡല
ലലപലറയ്  പദതനി  എന്നനിവയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  22
കറഷന കേടകേളനില (14 എണലാം തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിലുലാം 8 എണലാം എറണഭാകുളലാം
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ജനിലയനിലുലാം)  ഒകര നനിറത്തനിലുലാം മഭാതൃകേയനിലുമുള്ള ലപയനിന്റെനിലാംഗയ്,  ഇലകനിഫനികക്കഷന,
തറ  ലലടല  പഭാകേല,  ലനയനിലാം  കബഭാര്ഡയ്  സഭാപനിക്കല,  കസ്റ്റഭാക്കയ്  കബഭാര്ഡയ്
സഭാപനിക്കല എന്നതീ കജഭാലനികേള ലചേയ്തയ് നവതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  2016-17-ലല ബജറനില
ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  മുഖഭാനരലാം  പലനിശരഹനിത  വഭായ  നലകേനി  കറഷന  കേടകേള
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലമന്നയ് പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം
ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യുമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  ക്ഷണനിചനിരുലന്നങനിലുലാം
ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  അധനികേഭാരനികേള  പ്രതനികേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാല  നടപടനികേള
തുടരഭാനഭായനിടനില.  

(ബനി & സനി) കറഷന കേടകേളവഴെനി നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  വനിവനിധതരലാം  കസവനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള  സഭാധലതകേള
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.   

മഭാകവലനികസ്റ്റഭാര് ഇലഭാത്ത പഞഭായത്തുകേള

 278(4440)  ശതീ  .  എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാര് ഇലഭാത്ത എത പഞഭായത്തുകേള സലാംസഭാനത്തുണയ്; 

(ബനി)  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാര് ഇലഭാത്ത പഞഭായത്തുകേളനില ഇതയ്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

   ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  31  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില  സലലപകകേഭായുലട
വനിലപനശഭാലകേളനില.  

(ബനി)  മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാറുകേളനിലഭാത്ത പഞഭായത്തുകേളനില പുതനിയവ ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
പദതനിയുണയ്.   ഇതനിനഭായുള്ള  നടപടനികേള  ബനലപട  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുമഭായനി
കചേര്ന്നയ് ഉസൗര്ജ്ജനിതമഭായനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  

ലനലയ് ല്ല് സലാംഭരണത്തനില  സലലപകകേഭായുലാം മനില്ലുടമകേളുലാം  തമ്മേനിലുള്ള തര്ക്കലാം

279  (T4441)  ശതീ  .    പഭാറക്കല അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  നൂറയ് കേനികലഭാ ലനലനിനയ്  68  കേനികലഭാ അരനി സനപകകേഭായയ്  നലണലമന്നയ്
സനപകകേഭായുലാം മനില്ലുടമകേളുലാം തമ്മേനില ധഭാരണ ഉകണഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  ഇകപഭാള സലാംഭരനിക്കുന്ന ലനലനില നനിന്നയ് ഇതയുലാം അരനി കേനിട്ടുന്നനിലലന്ന

മനില്ലുടമകേളുലട പരഭാതനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി) നഷലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് കൃഷനിക്കഭാര് അധനികേലാം ലനലയ് ല്ല് നലകേണലമന്നയ്

മനില്ലുടമകേള നനിര്ബനലാം പനിടനിക്കുനകണഭാലയന്നയ് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  ഇതനിലനത്തുടര്നള്ള  തര്ക്കത്തനില  ലനലയ് ല്ല്  സലാംഭരണലാം  മുടങ്ങുകേകയഭാ

നവകുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്ന  സഭാഹചേരലലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില

വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വലവസകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില  100  കേനികലഭാഗ്രഭാലാം

ലനലനിലനനിന്നയ്  68  കേനികലഭാഗ്രഭാലാം  അരനി  മനില്ലുകേഭാര്  സലലപകകേഭായയ്  നലകകേണതഭാലണന്ന

കേഭാരലത്തനില സലലപകകേഭായുലാം മനില്ലുകേഭാരുലാം തമ്മേനില ധഭാരണഭാപതലാം ഒപനിടനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

(ബനി)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.  

(സനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിബനനയനുസരനിചയ് കേര്ഷകേര് നലകുന്ന 100

കേനികലഭാഗ്രഭാലാം  ലനലനിലനനിന്നയ്  68  കേനികലഭാഗ്രഭാലാം  അരനി  മനില്ലുകേഭാര്  സലലപകകേഭായയ്

നലകകേണതഭാണയ്.  നനിശനിത ഗുണനനിലവഭാര മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കുനലണങനില

മഭാതകമ  ഇതയുലാം  അരനി  സലലപകകേഭായയ്  നലകേഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു.  ലനലനിലന്റെ

ഗുണകമന്മേയനില  വലതനിയഭാനലാം  വരുന്നപക്ഷലാം,  അതയ്  കേര്ഷകേര്  വൃത്തനിയഭാക്കനി

നലകകേണതഭാണയ്.  ഇസൗ  വനിഷയത്തനില മനില്ലുടമകേളുലാം കൃഷനിക്കഭാരുലാം ഉന്നയനിചയ് കപഭാരുന്ന

പ്രശ്നങ്ങലള  സലാംബനനിചയ്  പഠനിചയ്  റനിപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനികയഭാഗനിച

കേമ്മേനിറനിയുലട  റനികപഭാര്ടയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ലലകേവശലാം  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.   ആയതയ്

പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  നനിശനിത  ഗുണകമന്മേഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള

ക്കനുസൃതമഭായനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കലപടുന്ന ലനലയ് ല്ല്  സലാംഭരനിക്കുന്നതനില വതീഴ്ച വന്നനിടനില.

ലനലനിലന്റെ  ഗുണകമന്മേയനില  വലതനിയഭാനലാം  സലാംഭവനിക്കുന്ന  കേഭാരലങ്ങള  പ്രധഭാനമഭായുലാം
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ഇസൗര്പലാം,  പതനിരയ്  എന്നനിവയഭാണയ്.  ഇസൗര്പമുള്ള  ലനലയ് ല്ല്  കേര്ഷകേര്  ഉണക്കനി

നലകകേണതുലാം പതനിരുള്ള ലനലയ് ല്ല് പതനിരയ് കേളഞ്ഞയ് വൃത്തനിയഭാക്കനി നലകകേണതുമഭാണയ്.

ഇക്കഭാരണങ്ങളഭാല ലനലയ് ല്ല് സലാംഭരണലാം ലലവകുനണയ്.   

ലനലയ് ല്ല് സലാംഭരണത്തനിനയ് മനില്ലുകേള തയഭാറഭാകേഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം

 280(  T*4442)  ശതീ  .    പഭാറക്കല അബ്ദുല : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ലനലയ് ല്ല്  സലാംഭരനിക്കഭാന  ചുമതലലപട  മനില്ലുകേള  യഥഭാസമയലാം  അതനിനയ്

തയഭാറഭാകേഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  നനിലവഭാരലാം  കുറഞ്ഞ  ലനലനിലനനിന്നയ്  നനിശനിത  കതഭാതനില  അരനി

ലഭനിക്കഭാത്തതഭാണയ് മനില്ലുടമകേലള ഇതനിനയ് കപ്രരനിപനിക്കുന്നലതന്നതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  നനിലവഭാരലാം  കുറഞ്ഞ  ലനലനിലനനിനലാം  ആധുനനികേ  സലാംസ്കരണമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട

അരനി അനുബന ഉലപന്നങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; 

(ഡനി) പ്രസ്തുത കേഭാരലത്തനില സര്ക്കഭാറുലാം മനില്ലുടമകേളുലാം തമ്മേനില തതീരുമഭാനമഭാകേഭാത്തതുമൂലലാം

ലനലയ് ല്ല്  പഭാടത്തുതലന്ന  കേനിടന  നശനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരലലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിടനില. 

(ബനി) ബഭാധകേമല. 

(സനി)  അരനി  അനുബന  ഉലപന്നങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം

പരനിഗണനയനിലനില.  

(ഡനി)  സര്ക്കഭാരുലാം  മനില്ലുടമകേളുലാം  തമ്മേനില  തതീരുമഭാനമഭാകേഭാത്തതുമൂലലാം  ലനലയ് ല്ല്

പഭാടങ്ങളനില കേനിടന്നയ് നശനിക്കുന്ന സഭാഹചേരലലാം ശദയനിലലപടനിടനില.  

T* മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള ഏജനസനി

281(4443) ശതീ  .   എലകദഭാസയ്  കുന്നപനിള്ളനി   : 

ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ്   :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്   :

ശതീ  .    ലകേ  .    എസയ്    .  ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കകേന്ദ്രലാം  ലപഭാതുവനിതരണത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  അനുവദനിക്കുന്ന

ഭക്ഷല  ധഭാനലങ്ങള  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  ഏജനസനിയഭായനി  ആലരയഭാണയ്

നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളതയ്; 

(ബനി)  ഏജനസനികേലള  നനികയഭാഗനിക്കഭാന  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം

നനിഷ്ക്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള വലവസകേള വനിവരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഏലതങനിലുലാം  കേരഭാറനിനഭായനി,  സനപകകേഭാ  ലടണര്  സസതീകേരനിച

നടപടനിലക്കതനിലര  കകേസ്സെയ്  നനിലവനിലുകണഭാ;  എങനില  കകേസ്സെനിലന്റെ  ഇകപഭാഴെലത്ത

അവസ വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  അനുവദനിക്കുന്ന ഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങള ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള

ഏജനസനിയഭായനി സലലപകകേഭാലയയഭാണയ് നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 

(ബനി) കദശതീയ ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം, 2013 ലസക്ഷന 24 (2) (എ) പ്രകേഭാരവലാം

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ 2015-ലല റനി.പനി.ഡനി.എസയ്. ഉത്തരവയ് ജനി.എസയ്.ആര്. 213 (ഇ)

7  പ്രകേഭാരവലാം  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  എഫയ്.സനി.ലഎ.  കഗഭാഡസൗണുകേളനിലനനിനലാം

വനിലടടുക്കുന്നതയ്  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലപടുത്തനിയ  ഏജനസനിയഭായനിരനിക്കണലമന്നയ്

അനുശഭാസനിക്കുന.  ടനി ശഭാസനലാം അനുസരനിചയ് 29-8-2016-ല സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്

സലലപകകേഭാലയ ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള എഫയ്.സനി.ലഎ.-യനിലനനിനലാം വനിലടടുത്തയ് കറഷന

ഡനികപഭാകേളനില എത്തനിക്കുന്നതനിനുളള അലാംഗതീകൃത ഏജനസനിയഭായനി നനിയമനിച്ചു.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഭക്ഷലസുരക്ഷ  നനിയമലാം,  2013  നടപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി എഫയ്.സനി.ലഎ. /  സനി.എലാം.ആര്.  കഗഭാഡസൗണുകേളനിലനനിനലാം സലലപകകേഭാ

കനഭാടനിലലഫഡയ്  ഡനികപഭാ  കഗഭാഡസൗണുകേളനികലക്കുലാം  ടനി  കഗഭാഡസൗണുകേളനിലനനിനലാം
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ചേനിലറ  വലഭാപഭാരനികേളക്കയ്  കറഷന  സഭാധനങ്ങള  എത്തനിച്ചുലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള

കേടത്തുകേരഭാറനിലനതനിലര  6  കകേസുകേളുലാം  ഇ-കപഭാസയ്  ലമഷതീന  സഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി

ബനലപട  കേരഭാറനിലനതനിലര  ഒരു  കകേസുലാം  ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട

പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  

സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന സഭാധനങ്ങള

 282(4444) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാറുകേള,  സനപകകേഭാ  എന്നനിവ  വഴെനി  ഏലതലഭാലാം

സഭാധനങ്ങളഭാണയ് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില വനില്ക്കുന്ന സഭാധനങ്ങളുലട  ലപഭാതുമഭാര്ക്കറനിലല

വനില വനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ; 

(സനി)  മഭാകവലനി,  സനപകകേഭാ  എന്നനിവ  വഴെനി  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില

സഭാധനങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാന ഈ സർക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് ലചേലവഴെനിച തുകേ

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ; 

(ഡനി)  മഭാകവലനി/സനപകകേഭാ  കസ്റ്റഭാറുകേളവഴെനി  കുടുലാംബശതീ/മറയ്  പ്രഭാകദശനികേ

ഉലന്നങ്ങള എന്നനിവ വനിലക്കുന്നതനിനയ് വനിലക്കയ് നനിലവനിലുകണഭാ; 

(ഇ) ഉലണങനില പ്രസ്തുത വനിലക്കയ് ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ലചേറുപയര്,  ഉഴുന്നയ്  കബഭാള,  വനകേടല,  തുവരപരനിപയ്,  വനപയര്,

ലവളനിലചണ,  മുളകേയ്,  മലനി,  പഞസഭാര,  പചരനി,  മട അരനി,  ജയ അരനി,  കുറുവ അരനി

എന്നനിവയഭാണയ്  സലലപകകേഭാ  വനിലപനശഭാലകേളവഴെനി  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില

വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  സഭാധനങ്ങള.  ടനി  13  ഇനങ്ങളക്കുപുറകമ  അരനി  വനില

വര്ദനവനിലനത്തുടര്ന്നയ്  എഫയ്.സനി.ലഎ.-യനിലനനിനലാം  സലാംഭരനിക്കുന്ന  പുഴുക്കലരനി,

പചരനി,  ആന്ധ്ര  ഇതര ജയ അരനി  എന്നനിവയുലാം സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില വനിലപന

നടത്തനിവരുന.  
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(ബനി)  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില വനില്ക്കുന്ന സഭാധനങ്ങളുലട  ലപഭാതുമഭാര്ക്കറനിലല
വനിലവനിവരലാം അനുബനമഭായനി *കചേര്ക്കുന.

(സനി)  മഭാകവലനി,  സലലപകകേഭാ  എന്നനിവ  വഴെനി  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില
സഭാധനങ്ങള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുവഭാന  2016  ജൂണ്  മുതല  2017  മഭാര്ചയ്  വലര
1007.08 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി & ഇ) മഭാകവലനി/സലലപകകേഭാ കസ്റ്റഭാറുകേളവഴെനി കുടുലാംബശതീ/മറയ് പ്രഭാകദശനികേ
ഉത്പന്നങ്ങള എന്നനിവ വനിലക്കുന്നതനിനയ് വനിലക്കുകേലളഭാനലാംതലന്ന നനിലവനിലനില. 

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാര്, സൂപര്  മഭാര്ക്കറയ് 
എന്നനിവയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള

 283(4445) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  മണലൂര് മണ്ഡലത്തനില സനിവനില സനപസയ് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ കേതീഴെനില
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാര്,  സൂപര് മഭാര്ക്കറയ്  എന്നനിവയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നലകുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസണ്ടുത  കസ്റ്റഭാറുകേളനില  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുള്ള  സഭാധനങ്ങളുലട
ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത  കസ്റ്റഭാറുകേളനില  അനുവദനിക്കലപട  തസനികേകേളുലടയുലാം  നനിലവനില
കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  ഏലതങനിലുലാം  കസ്റ്റഭാറനില  ജതീവനക്കഭാരുലട  ഒഴെനിവയ്  നനിലവനിലുകണഭാ;
ഉലണങനില  അതയ്  നനികേത്തഭാന  സസതീകേരനിച  നടപടനി  എലനലഭാമഭാണയ്  എന്നയ്
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) മണലൂര് മണ്ഡലത്തനില തൃശ്ശൂര് ഡനികപഭായുലട കേതീഴെനില കേഭാഞ്ഞഭാണനിയനിലുലാം
ചേഭാവക്കഭാടയ്  ഡനികപഭായുലട  കേതീഴെനില  ലവങനിടങ്ങയ്,  മുലകശരനി,  പൂവത്തൂര്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില   മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാറുകേളുലാം  ചേഭാവക്കഭാടയ്  ഡനികപഭായുലട  കേതീഴെനില
വഭാടഭാനപള്ളനി, പഭാവറടനി എന്നനിവനിടങ്ങളനില സൂപര് മഭാര്ക്കറകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന. 

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി)  സനിവനില സലലപസയ് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ കേതീഴെനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന എലഭാ
വനിലനശഭാലകേളനിലുലാം സബ്സനിഡനി സഭാധനങ്ങളുലട ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത സബ്സനിഡനി നനിരക്കനിലുള്ള വനിലപനക്കുകശഷലാം മഭാതകമ
മറയ് നനിരക്കുകേളനില വനിലപന നടത്തഭാവൂ എന്ന  നനിര്കദ്ദേശവലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി  &  ഡനി  )  സലാംസഭാനതലത്തനിലഭാണയ്  സലലപകകേഭായനില  തസനികേകേള
അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുള്ളതയ്.  ഓകരഭാ  ഒസൗടയ് ലലറകേള/ഡനികപഭാകേള തനിരനിചയ്  തസനികേകേള
നനിശയനിക്കലപടനിടനില.  അതനിനഭാല  ഒരു  പ്രകതലകേ  കസ്റ്റഭാറനിലല  ഒഴെനിവയ്
കേലണത്തഭാനഭാവനില.   നനിലവനില കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന ജതീവനക്കഭാരുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.  

സബ്സനിഡനി നനിരക്കനിലുള്ള മലണണ വനിഹനിതലാം

 284 (4446) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന :
ശതീ  .  എലകദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  സലാംസഭാനത്തനിനുള്ള  മലണണ  വനിഹനിതലാം  എത

ശതമഭാനമഭാണയ് ലവടനിക്കുറചതയ്; 

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  മലണണ  വനിഹനിതലാം  ലവടനിക്കുറക്കുന്നതനിനയ്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നല്കുന്ന നലഭായതീകേരണങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  മത്സലബനന  കമഖലക്കയ്  മലണണ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില
നല്കകേണതനിലലന്നഭാകണഭാ  കകേന്ദ്രനയലാം  എന്നയ്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  കുകറവര്ഷങ്ങളഭായനി  കകേന്ദ്രത്തനിലനനിനലാം  ലഭലമഭാകുന്ന
മലണണയുലട  വനിഹനിതത്തനില  തുടര്ചയഭായ  കുറവയ്  വരുനണയ്.   2017-18  ആദല
പഭാദത്തനില ലഭലമഭായ  15456  കേനികലഭാ ലനിറര് മലണണ  2016-17  ആദലപഭാദത്തനില
ലഭലമഭായ  27960  കേനികലഭാ  ലനിറര്  മലണണകയക്കഭാള  44%  കുറവയ്  വരുത്തനിയഭാണയ്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുളളതയ്.  

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി  &  സനി)  പനി.ഡനി.എസയ്.  മലണണ  പഭാചേകേ  ആവശലത്തനിനുലാം  വനിളക്കയ്

കേത്തനിക്കഭാനുലാം  മഭാതകമ  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവൂ  എന്നയ്  കകേന്ദ്രലാം  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം

നലനിയനിട്ടുണയ്.  പഭാചേകേ  വഭാതകേ  കേണക്ഷനുകേളനിലുലാം  ലലവദദ്യുതതീകേരനിച  വതീടുകേളുലട

എണത്തനിലുണഭായ  ആനുപഭാതനികേ  വര്ദനവലാം  മലണണ  വനിഹനിതലാം  കുറയ്ക്കുവഭാന

കേഭാരണമഭായനിട്ടുണയ്.  മഭാതമല പനി.ഡനി.എസയ്.  മലണണ മത്സലബനനഭാവശലങ്ങളക്കയ്

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ് കകേന്ദ്രലാം അലാംഗതീകേരനിചനിടനില.

കദവനികുളലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില സഞരനിക്കുന്ന മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാര്

 285(4447) ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില സഞരനിക്കുന്ന മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാര്

ഏലതലഭാലാം ഭഭാഗങ്ങളനിലഭാണയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  സഞരനിക്കുന്ന  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാര്  സസൗകേരലലാം  കൂടുതല  സലങ്ങളനില

ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിലനക്കുറനിചയ് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ? 

 ഉത്തരലാം

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  സലലപകകേഭാ  വനിലനശഭാലകേളനിലഭാത്ത

കേഭാനല്ലൂര്,  മറയൂര്,  വടവട,  കദവനികുളലാം,  ഇടമലക്കുടനി  (ലപടനിമുടനി)  എന്നതീ

പഞഭായത്തുകേളനിലല  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനിലഭാണയ്  സഞരനിക്കുന്ന  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാര്

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്. 

(ബനി)  സഞരനിക്കുന്ന  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാര്  എന്ന  പദതനി  പ്രധഭാനമഭായുലാം

പനികന്നഭാക്ക മലകയഭാര പ്രകദശങ്ങള, ആദനിവഭാസനി കമഖലകേള, തതീരകദശ കമഖലകേള

തുടങ്ങനിയ  ഭൂമനിശഭാസപരമഭായുലാം  സഭാമൂഹലപരമഭായുലാം  പനിന്നഭാക്കലാം  നനിലക്കുന്ന

കമഖലകേളനിലല  ജനങ്ങളക്കയ്  അവശലസഭാധനങ്ങള  നലഭായവനിലയ്ലക്കത്തനിക്കുകേ

എന്ന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലടയഭാണയ്  നടപനില വരുത്തുന്നതയ്.   കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെകയഭാ,

എലാം.എല.എ.  ഫണനില  നനികന്നഭാ,  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാകുന്ന

സമയത്തഭാണയ്  പുതനിയതഭായനി  സഞരനിക്കുന്ന  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാറുകേള

ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാകുന്നതയ്.  നനിലവനിലല സഭാഹചേരലത്തനില പുതനിയതഭായനി സഞരനിക്കുന്ന

മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാര് ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില.  
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പലവലഞ്ജന സഭാധനങ്ങളക്കയ് അഞയ് വര്ഷകത്തയയ് സനിരവനില

286(4448) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ലതരലഞ്ഞടുപയ്  വഭാഗ്ദഭാന  പ്രകേഭാരലാം  ഏലതലഭാലാം  പലവലഞ്ജന

സഭാധനങ്ങളക്കഭാണയ് അഞയ് വര്ഷകത്തയയ് സര്ക്കഭാര് സനിരവനില നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി) ഓകരഭാ ഇനത്തനിലന്റെയുലാം വനിലവനിവരലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത സഭാധനങ്ങള എവനിലട നനിലന്നലഭാലാം ലഭനിക്കുലമനലാം ലഭലമഭാകുന്ന

അളവയ് എതയഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

 ഉത്തരലാം

(എ)  ലചേറുപയര്,  ഉഴുന്നയ്  കബഭാള,  വനകേടല,  തുവരപരനിപയ്,  വനപയര്,

ലവളനിലചണ,  മുളകേയ്,  മലനി,  പഞസഭാര,  പചരനി,  മട അരനി,  ജയ അരനി,  കുറുവ അരനി

എന്നതീ  പലവലഞ്ജന  സഭാധനങ്ങളക്കഭാണയ്  അഞയ്  വര്ഷകത്തയയ്   സര്ക്കഭാര്

സനിരവനില നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 

(ബനി) വനില വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

കമ നമ്പര് ഇനലാം വനിലവനിവരലാം

1 ലചേറുപയര് 66

2 ഉഴുന്നയ് കബഭാള 66

3 വനകേടല 43

4 തുവരപരനിപയ് 65

5 വനപയര് 45

6 ലവളനിലചണ (ലനിററനിനയ്) 90

7 മുളകേയ് 75

8 മലനി 92

9 പഞസഭാര 22
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10 പചരനി 23

11 മട അരനി 24

12 ജയ അരനി 25

13 കുറുവ അരനി 25

(സനി) സബ്സനിഡനി സഭാധനങ്ങളുലാം മറയ് അവശലസഭാധനങ്ങളുലാം സലലപകകേഭായുലട

എലഭാ വനിലനശഭാലകേളനിലുലാം ലഭലമഭാണയ്.  ഒരു കറഷന കേഭാര്ഡനിനയ് ലചേറുപയര്, ഉഴുന്നയ്,

കേടല,  തുവരപരനിപയ്,  വനപയര്,  പഞസഭാര എന്നനിവ 1  കേനികലഭാഗ്രഭാലാം വതീതവലാം മുളകേയ്,

മലനി എന്നനിവ അര കേനികലഭാഗ്രഭാലാം വതീതവലാം ജയ അരനി, മട അരനി, കുറുവ അരനി,  പചരനി

എന്നനിവ മഭാസത്തനില 2 തവണയഭായനി 10 കേനികലഭാഗ്രഭാലാം വതീതവലാം ലഭലമഭാണയ്.  

ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില സനിവനില സലലപസയ്  

വകുപനിലന്റെ സഭാപനങ്ങള

287(4449) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  സനിവനില  സനപസയ്  വകുപനിലന്റെ

കേതീഴെനില എത സഭാപനങ്ങളുണയ്; അവ ഏലതലഭാലാം; 

(ബനി)  പുതുതഭായനി  ഏലതങനിലുലാം സഭാപനലാം തുടങ്ങണലമന്നയ്  ആവശലലപട്ടുലകേഭാണയ്

നനികവദനലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില അതനിനകമല എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു എന്നയ്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സനിവനില സലലപസയ്  വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില ഒറപഭാലലാം  തഭാലൂക്കയ്  സലലപ

ഓഫതീസുലാം  സനിവനില  സലലപസയ്  കകേഭാര്പകറഷനുകേതീഴെനില  7  വനിലപനശഭാലകേളുലാം

പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  

1. അമ്പലപഭാറ മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാര്

2. എലമ്പുലഭാകശരനി മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാര്

3. കേല്ലുവഴെനി മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാര്
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4. കേടമ്പഴെനിപ്പുറലാം മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാര്

5. ശതീകൃഷ്ണപുരലാം സൂപര് മഭാര്ക്കറയ്

6. ഒറപഭാലലാം മഭാകവലനി ലമഡനിക്കല കസ്റ്റഭാര്

7. പതീപനിളസയ് ബസഭാര്, ഒറപഭാലലാം 

(ബനി)  സനിവനില  സലലപസയ്  വകുപനിനയ്  നനികവദനലാം  ലഭനിചനിടനില.  എന്നഭാല

കേരനിമ്പുഴെ  പഞഭായത്തനില  ഒരു  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  നനികവദനലാം

ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതനിനയ് അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം ലനലയ് ല്ല് സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനയ്  സസതീകേരനിച നടപടനികേള

  288(T*4450) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കേര്ഷകേരനില നനിനലാം ലനലയ് ല്ല് സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനയ് സസതീകേരനിച നടപടനികേള

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  മനില്ലുടമകേളുലട  ചൂഷണലാം  തടയുന്നതനിനയ്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള

എലനലഭാമഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

   ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  ഭക്ഷല  ലപഭാതുവനിതരണ  മനഭാലയലാം

ആവനിഷ്കരനിചയ്  ഫുഡയ്  കകേഭാര്പകറഷന  ഓഫയ്  ഇനലയുലട  കമലകനഭാടത്തനില

നടപനിലഭാക്കുന്ന   വനികകേന്ദ്രതീകൃത  ധഭാനല  സലാംഭരണ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭാണയ്  ലനലയ് ല്ല്

സലാംഭരണ  വനിതരണ  പദതനി.   ഇസൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേര്ഷകേര്  ലനലയ് ല്ല്

സലാംഭരണത്തനിലല  ലപഭാതുനനിബനനകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  ഓണ്ലലലന  ആയനി

രജനികസ്ട്രെഷന  നടകത്തണതുലാം  രജനികസ്ട്രെഷന  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള

കേര്ഷകേര്ക്കയ് രജനികസ്ട്രെഷന ലഎഡന്റെനിറനി നമ്പര് നലകുന്നതുമഭാണയ്. ഇങ്ങലന രജനിസ്റ്റര്

ലചേയ്ത  കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം  നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനിയഭായ  സലലപകകേഭായുമഭായനി കേരഭാര്

ഒപനിടനിട്ടുള്ള മനില്ലുകേള മുഖഭാനരലാം ലനലയ് ല്ല് സലാംഭരനിക്കുന. 

T* മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(ബനി)  കേര്ഷകേകരഭാ  സഭാപനങ്ങകളഭാ  പരഭാതനി  ഉന്നയനിചനിടനില.   എങനിലുലാം

കൃതലമഭായ പരനികശഭാധന മനില്ലുകേളനില ഉറപയ് വരുത്തുനണയ്.  

കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം സലാംഭരനിക്കുന്ന ലനലനിനയ് വനില

 289(T*4451) ശതീ.  ബനി.  ഡനി.  കദവസ്സെനി  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സനപകകേഭായ്ക്കുകവണനി  കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം  വനിവനിധ  മനില്ലുടമകേള

സലാംഭരനിക്കുന്ന  ലനലനിനയ്  മനില്ലുടമകേളക്കുലാം  കേര്ഷകേനുലാം  യഥഭാസമയലാം  വനില

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം  സലാംഭരനിക്കുന്ന  ലനലനിലന്റെ  തൂക്കലാം  കേനിഴെനിചയ്  മഭാതലാം

മനില്ലുടമകേള കേര്ഷകേര്ക്കയ് വനില നലകുന്നതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  ഗുണകമന്മേയുലട  കപരനില  തൂക്കലാം  കുറക്കുന്നതയ്  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

മനില്ലുടമകേള വഴെനി സസതീകേരനിക്കുന്ന ലനലനിലന്റെ പരനികശഭാധനയയ് മനില്ലുടമകേളുലട ഏജന്റെനിനയ്

പകേരലാം കൃഷനി വകുപയ് ഉകദലഭാഗസലര ഉളലപടുത്തുന്നതനിനയ് ആവശലമഭായ നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ലനലയ് ല്ല്  സലാംഭരണ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം  ലനലയ് ല്ല്

സലാംഭരനിചതനിനുകശഷലാം ആയതനിലന്റെ അളവനുസരനിചയ് മഭാതമഭാണയ് തുകേ ലഭലമഭാക്കുവഭാന

അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്നതയ്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നല്കുന്ന മനിനനിമലാം സകപഭാര്ടയ് ലലപ്രസയ്

(എലാം.എസയ്.പനി.)  അടനിസഭാന  തഭാങ്ങുവനിലയഭായ  കസ്റ്ററയ്  ഇനലസന്റെതീവയ്  കബഭാണസയ്

(എസയ്.ലഎ.ബനി.)  എന്നനിവയനില നനിനമഭാണയ് ലനലനിനയ് വനില നലനിവരുന്നതയ്.  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനില  നനിനമുള്ള  തുകേ  ലഭലമഭാകുന്നമുറയയ്  ലനലനിലന്റെ  വനില  കേര്ഷകേര്ക്കയ്

കൃതലമഭായനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുനണയ്.  

(ബനി) ശദയനിലലപടനിടനില.  

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  

T* മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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സ്കൂളുകേളനില ഉചഭക്ഷണത്തനിനയ് ലഭനിക്കുന്ന അരനിയുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം

290(4452)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില ഉചഭക്ഷണത്തനിനയ്  ലഭനിക്കുന്നതയ്  ഗുണനനിലവഭാരലാം
കുറഞ്ഞ അരനിയഭാലണന്ന പരഭാതനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  എങനില,  ഇത്തരലാം  അരനി  ലഭനിക്കുന്നതയ്  എവനിലടലയലഭാമഭാലണനലാം
ഇത്തരലാം പരഭാതനി ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി എനയ് നടപടനി സസതീകേരനിലചനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  സ്കൂളുകേളനില  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  അരനിയുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കഭാന എലനലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണയ് നനിലവനിലുളളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

   ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിടനില. 

(ബനി) ബഭാധകേമല. 

(സനി)  സ്കൂള ഉചഭക്ഷണ പദതനിക്കയ് ലഭനിക്കുന്ന അരനി ഫുഡയ് കകേഭാര്പകറഷന
ഒഭാഫയ്  ഇനഡലയുലട  ഗുണകമന്മേഭാ  ഉകദലഭാഗസര്  പ്രകതലകേ  പരനികശഭാധന  നടത്തനി
ഗുണകമന്മേ ഉറപഭാക്കനി ടനി  പദതനിക്കഭായനി അകലഭാടയ്  ലചേയ്യുന.  ഇസൗ അരനി സനിവനില
സലലപസയ്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ഗുണകമന്മേ  പരനികശഭാധനഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ഉകദലഭാഗസര്
പരനികശഭാധനിചയ്  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭാലണന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തനിയതനിനയ്  കശഷമഭാണയ്
ഫുഡയ്  കകേഭാര്പകറഷന  ഓഫയ്  ഇനഡലയനിലനനിന്നയ്  വനിലടടുക്കുന്നതയ്.  ഇങ്ങലന
വനിലടടുക്കുന്ന അരനി സലലപകകേഭാ  ഡനികപഭാകേളനിലനനിനലാം വനിലനശഭാലകേളനിലനനിനലാം
സ്കൂളുകേളനികലയയ്  വനിതരണലാം  നടത്തുന്ന  അവസരങ്ങളനിലുലാം  ഗുണകമന്മേ  സലാംബനനിച
പരനികശഭാധനയുലാം ഫനികഫഭാ  (FIFO)  (ഫസ്റ്റയ്  ഇന ഫസ്റ്റയ്  ഒസൗടയ്)  രതീതനിയുലാം  തുടരുന.
ഏലതങനിലുലാം  തരത്തനില  ഗുണകമന്മേ  സലാംബനനിച  സലാംശയലാം  ഉടലലടുക്കുന്ന
അവസരത്തനില ഡനികപഭാ തലത്തനില ലഭലമഭായ കേസഭാളനിറനി അഷസറനസയ് ഓഫതീസറുലട
കസവനലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന. 

വഭാതനിലപടനി കറഷന വനിതരണലാം

291 (4453) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  വഭാതനിലപടനി  കറഷന  വനിതരണലാം  എന  മുതല  ആരലാംഭനിക്കുലാം;  ഏതയ്
ഏജനസനി  മുകഖനയഭാണയ്  വഭാതനിലപടനി  കറഷന  വനിതരണലാം  നടത്തുകേലയന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ; 
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(ബനി) എപ്രകേഭാരമഭാണയ് ഈ പദതനിയുലട വനിതരണ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതയ്;
നടപടനികമങ്ങളുകടയുലാം വനിതരണത്തനിലന്റെയുലാം വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 2017  മഭാര്ചയ് മഭാസലാം മുതല ലലപലറയ് കപ്രഭാജക്ടഭായനി ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലുലാം
തനിരുവനനപുരലാം, എറണഭാകുളലാം, പത്തനലാംതനിട, ആലപ്പുഴെ, പഭാലക്കഭാടയ്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
എന്നതീ  ജനിലകേളനില  കമയയ്  മഭാസലാം  മുതലുലാം  വഭാതനിലപടനി  വനിതരണലാം  ആരലാംഭനിച്ചു.
കശഷനിക്കുന്ന  ജനിലകേളനില  അടുത്ത  ഘടമഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  സലലപകകേഭാ  മുകഖനയഭാണയ്  വഭാതനിലപടനി  കറഷന  വനിതരണലാം
നടത്തുന്നതയ്.  

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അലാംഗതീകൃത  ഏജനസനിയഭായ  സനിവനില  സലലപസയ്
കകേഭാര്പകറഷന  എഫയ്.സനി.ലഎ.-  യനിലനനിനലാം  കറഷന  സഭാധനങ്ങള  വനിലടടുത്തയ്
സലലപകകേഭായുലട  തഭാലൂക്കുതല  ഇന്റെര്മതീഡനിയറനി  കഗഭാഡസൗണനില  സൂക്ഷനിചയ്
അലാംഗതീകൃത ടഭാനകസഭാര്ടനിലാംഗയ്  കേരഭാറുകേഭാരഭാല ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള കറഷന കേടകേളനില
എത്തനിക്കുകമ്പഭാഴെഭാണയ് വഭാതനിലപടനി വനിതരണ നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നതയ്.  കൂടഭാലത
യഥഭാര്ത  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനയ്  തലന്നയഭാണയ്  കറഷന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
ലഭനിക്കുന്നലതന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന ഇ-കപഭാസയ് ലമഷതീനുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ലടണര്  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.   ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്ന
വഭാഹനങ്ങള  നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാനഭായനി  ഇവയനില  ജനി.പനി.എസയ്.  സസൗകേരലലാം
ഏര്ലപടുത്തുവഭാനുലാം നനിശയനിചനിട്ടുണയ്.  

ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള പൂഴനിവച്ചുണഭാക്കുന്ന വനിലക്കയറത്തനിലനതനിലര
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം

292(4454) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജയ്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  വനിലക്കയറത്തനിനയ്  ആധഭാരമഭാകുന്ന  പൂഴനിവപയ്  കപഭാലുളള  സലാംഭവങ്ങള
കേലണത്തുകമ്പഭാള ഇതനിലനതനിലര എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിച്ചു വരുന്നതയ്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള പൂഴനിവച്ചുണഭാക്കുന്ന വനിലക്കയറലാം കേലണത്തനി,  കകേസയ്
രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  ഇത്തരലാം  കേചവട  മഭാഫനിയകേളക്കയ്  കേഠനിന  ശനിക്ഷ  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്ന രതീതനിയനില നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുവഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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 ഉത്തരലാം

(എ)  വനിലക്കയറത്തനിനയ്  ആധഭാരമഭാകുന്ന പൂഴനിവയയ്  കപഭാലുള്ള   സലാംഭവങ്ങള

കേലണത്തുകമ്പഭാള  നനിയമലലാംഘനലാം  നടത്തുന്നവര്ലക്കതനിലര  1955-ലല  അവശല

സഭാധനനനിയമലാം,  1966-ലല  കകേരള  കറഷനനിലാംഗയ്  ഒഭാര്ഡര്,  1980-ലല  പ്രനിവനഷന

ഓഫയ്  ബ്ലഭാക്കയ്  മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്  ലമയനിന്റെനനസയ്  ആന്റെയ്  സലലപ  ഓഫയ്  എസനഷലല

കേകമ്മേഭാഡനിറതീസയ്  ആക്ടയ്  എന്നതീ  നനിയമങ്ങള  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  ചേടങ്ങളനുസരനിചയ്

നനിയമ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  അനധനികൃതമഭായനി  സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന്ന

ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങള  പനിടനിലചടുത്തയ്  നടപടനികമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  പ്രകേഭാരലാം

ലപഭാതുവനിതരണ ശലാംഖല വഴെനിയുലാം സലലപകകേഭാ ഒസൗടയ് ലലറയ് വഴെനിയുലാം വനിലന നടത്തനി

ലഭനിക്കുന്ന തുകേ റവനവ്യൂ ലഡകപഭാസനിറഭായനി സൂക്ഷനിചയ് സര്ക്കഭാരനികലയയ് വസൂലഭാക്കുന. 

(ബനി)  നനിയമ  ലലാംഘനലാം  നടത്തുന്നവലര  കപ്രഭാസനികേവ്യൂടയ്  ലചേയഭാനുലാം  നനിയമ

ലലാംഘനത്തനിലന്റെ വലഭാപ്തനിയനുസരനിചയ് തടങലനില വയ്ക്കുകേ, പനിഴെ ഇസൗടഭാക്കുകേ തുടങ്ങനിയ

കേര്ശന ശനിക്ഷണ നടപടനികേളക്കയ് നനിലവനിലല നനിയമത്തനിലതലന്ന വലവസയുണയ്.

കറഷനകേടകേളനിലൂലടയുള്ള ഭക്ഷലധഭാനല വനിതരണലാം

 293(4455)   ശതീ  .    കജഭാണ്  ലഫര്ണഭാണസയ്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ഭക്ഷലവലാം  സനിവനില  സനപസുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കറഷനകേടകേളക്കയ്  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  വനിതരണത്തനിനഭായനി

ലഭലമഭാക്കുന്നതയ് മഭാസലാംകതഭാറുമഭാകണഭാ; 

(ബനി)  ഓകരഭാ  കറഷനകേടക്കുലാം  അനുവദനിക്കുന്നതുലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതുലാം

വനിതരണലാം  ലചേയഭാലത  ബഭാക്കനി  വരുന്നതുമഭായ  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങലള  സലാംബനനിചയ്

വനിശദഭാലാംശങ്ങള കശഖരനിക്കഭാറുകണഭാ; 

(സനി)  ലകേഭാചനി  തഭാലൂക്കനില  എത  കറഷനകേടകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണനലാം

ഈ  കറഷന  കേടകേളക്കയ്  2016-17 കേഭാലയളവനില  അനുവദനിച  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള

എതലയനലാം മഭാസലാംതനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(ഡനി)  ഈ  കേഭാലയളവനില  എ.പനി.എല.,  ബനി.പനി.എല.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി

വനിതരണലാം ലചേയ്തതുലാം വനിതരണലാം ലചേയഭാലത ബഭാക്കനിവന്നതുമഭായ ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഇ) ഓകരഭാ മഭാസവലാം വനിതരണലാം ലചേയഭാലത ബഭാക്കനിവരുന്ന ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള

അര്ഹരഭായവര്ക്കയ് ലഭലമഭാക്കഭാറുകണഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ) അലത 

(ബനി) ഉണയ്. 

(സനി)  88  കറഷന കേടകേള.   2016-17  കേഭാലയളവനില ലകേഭാചനി  തഭാലൂക്കനിലല

കറഷന  കേടകേളക്കയ്  അനുവദനിച  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട  മഭാസലാംതനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കയ്

അനുബനമഭായനി*  കചേര്ക്കുന.  

(ഡനി)  വനിതരണലാം ലചേയ്തതയ്

ഇനലാം ബനി.പനി.എല.

(ലമ. ടണ്)

എ.പനി.എല.

(ലമ.ടണ്)    

അരനി 4379 3031.755

കഗഭാതമ്പയ് 475.055 1014.891

 വനിതരണലാം ലചേയഭാലത ബഭാക്കനിവന്നതയ്.

ഇനലാം ബനി.പനി.എല.

(ലമ. ടണ്)

എ.പനി.എല.

(ലമ.ടണ്)   

അരനി 343.704 301.017

കഗഭാതമ്പയ് 79.512 156.649

 (ഇ) ഓകരഭാ മഭാസവലാം വനിതരണലാം ലചേയഭാലത ബഭാക്കനിവരുന്ന ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള

കറഷന  സലാംവനിധഭാനത്തനിലനനിനലാം  നഷലപടുന്നനില.   ഇസൗ  വനിഹനിതലാംകൂടനി

ഉളലപടുത്തനിയഭാണയ്  അടുത്ത  മഭാസലത്ത  വനിതരണലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതുലാം

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതുലാം.  ആയതനിനഭാല  ബഭാക്കനിവരുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള

അര്ഹരഭായവര്ക്കയ് തലന്നയഭാണയ് ലഭലമഭാക്കുന്നതയ്. 

സൂപര്മഭാര്ക്കറകേളുലാം ആധുനതീകേരനിച മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാറുകേളുലാം  ആരലാംഭനിക്കല 

294(4456) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് സൂപര്മഭാര്ക്കറകേളുലാം ആധുനതീകേരനിച മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാറുകേളുലാം

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  നൂറനഭാടയ്  ഇടകപഭാണ്  ജലാംഗ്ഷനനില

പുതനിയ സൂപര്മഭാര്ക്കറയ് അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

 ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് പുതനിയ സൂപര് മഭാര്ക്കറകേളുലാം  ആധുനതീകേരനിച മഭാകവലനി

കസ്റ്റഭാറുകേളുലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  പ്രകതലകേനിചയ്  പദതനിലയഭാനലാം തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.

നനിലവനില കുറഞ്ഞതയ് 500 ചേതുരശ അടനിലയങനിലുലാം വനിസതീര്ണമുള്ളതുലാം പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്,

ഗതഭാഗതലാം,  കടഭായയ് ലലറയ്  സസൗകേരലങ്ങളുമുള്ള  ലമചലപട  ലകേടനിടങ്ങളനിലഭാണയ്  പുതനിയ

മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാറുകേള പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കുന്നതയ്.  കൂടഭാലത 10 ലക്ഷത്തനിലകടുതല

വനിറവരവള്ള മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാറുകേള കുറഞ്ഞതയ്  1000 ചേതുരശ അടനി വനിസതീര്ണമുള്ള

ലകേടനിടലാം ലഭലമഭാക്കനി സൂപര് മഭാര്ക്കറകേളഭായനി ഉയര്ത്തനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  

(ബനി)   മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  നൂറനഭാടയ്  പഞഭായത്തനില  ഇടകപഭാണ്

ജലാംഗ്ഷനനില സൂപര് മഭാര്ക്കറയ് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് അകപക്ഷ ലഭനിചനിടനില.

 കഹഭാടലുകേള ഭക്ഷണസഭാധനത്തനിലന്റെ വനില  പ്രദര്ശനിപനിക്കണലമന്ന നനിയമലാം

295(4457) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കകേരളത്തനിലല  സ്റ്റഭാര്  കഹഭാടലുകേള  ഒഴെനിലകേയുളള  കഹഭാടലുകേളനില

ഭക്ഷണസഭാധനത്തനിലന്റെ  വനില  നനിശയനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഗുണകമന്മേ

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം നനിലവനില നനിയമലാം ഉകണഭാ; 
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(ബനി)  ഇലലങനില  ഇതുമഭായനി  ബനലപടയ്  ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
പരനിഗണനയനില ഉകണഭാ; 

(സനി)  കഹഭാടലുകേളനിലുലാം  കബക്കറനികേളനിലുലാം  ഭക്ഷണസഭാധനങ്ങളുലട  വനില
പ്രദര്ശനിപനിക്കണലമന്നയ് നനിലവനില നനിയമലാംമൂലലാം നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനകണഭാ; 

(ഡനി)  ഇലലങനില ഈ കമഖലയനില സര്ക്കഭാര് ഇടലപടല പരനിഗണനയനില
ഉകണഭാ; 

(ഇ)  ഉലണങനില  നനിയമലാം  കേര്ശനമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഏതയ്
വനിധത്തനില ഇടലപടുന എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കഹഭാടലുകേളനില  ഭക്ഷണ  സഭാധനങ്ങളുലട  ഗുണകമന്മേ,
അളവയ്, കഹഭാടലുകേളുലട അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള, നല്കുന്ന കസവനലാം എന്നനിവയുലട
അടനിസഭാനത്തനില  ഒകരയനിനലാം  ഭക്ഷണ  സഭാധനങ്ങളക്കയ്  വനിവനിധ  തരത്തനിലഭാണയ്
വനില  ഇസൗടഭാക്കുന്നതയ്.   ഇതയ്  ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്   നനിലവനില  നനിയമമനില.
ഭക്ഷണസഭാധനങ്ങളുലട  ഗുണകമന്മേ പരനികശഭാധനിക്കുന്നതുലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുലാം ഭക്ഷല
സുരക്ഷഭാ വകുപഭാണയ്.  

(ബനി)  കഹഭാടലുകേളനിലല  ഭക്ഷണ  പദഭാര്തങ്ങളുലട  വനില  കമതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
രൂപലാം നലനിയ  "2015-ലല കകേരള കഹഭാടലുകേള (ഭക്ഷണ വനില കമതീകേരണലാം) ബനില"
നമ്പര്  382-ആയനി  പ്രസനിദതീകേരനിച്ചുലവങനിലുലാം  പതനിമൂന്നഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭഭാ
സകമ്മേളന  കേഭാലയളവനില  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  വയ്ക്കുവഭാന  കേഴെനിയഭാത്തതനിനഭാല
ലഭാപഭായനിരുന.  കഹഭാടലുകേലള കഗ്രഡയ് ലചേയ്തയ് വനില ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള ശമലാം
നനിയമപരമഭായനി  നനിലനനിലക്കുകമഭാ  എന്നകേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  
10-8-2016  തതീയതനിയനില  ഒരു കയഭാഗലാം  കചേര്ന്നനിരുന.   നനിയമലാംമൂലമുള്ള  ഭക്ഷണ
വനില ഏകേതീകേരണത്തനിനയ് സഭാധുതയനിലലനലാം ആയതയ് അപ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാലണനമുള്ള
വഭാദമഭാണയ്  പ്രസ്തുത കയഭാഗത്തനില ഉയര്നവന്നതയ്.   ഇതനിലന്റെയടനിസഭാനത്തനില ടനി
ബനിലനിനയ് പ്രസക്തനിയനിലലന്നയ് കേണതനിനഭാല മലറനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാലമന്നയ്
ഗസൗരവപൂര്വ്വലാം ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന.  

(സനി) ഉണയ്. 

(ഡനി) കമല ഉത്തരത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ബഭാധകേമല. 

102/2020.
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(ഇ)  ഭക്ഷണ  സഭാധനങ്ങളുലട  വനില  വനിവരപടനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള

കേഭാണത്തക്കവനിധലാം  പ്രദര്ശനിപനിക്കണലമന്നയ്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണയ്.   ഇതയ്  ഉറപയ്

വരുത്തഭാനഭായുലാം വനില വനിവരപടനികേയനില പ്രദര്ശനിപനിചനിരനിക്കുന്നതനില കൂടുതല വനില

ഭക്ഷണ സഭാധനങ്ങളക്കയ് ഇസൗടഭാക്കുനകണഭാലയന്നയ് പ്രകതലകേലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി

ലപഭാതുവനിതരണ വകുപനിലല ഉകദലഭാഗസര് മഭാതമഭായുലാം റവനദ്യു,  ലതീഗല ലമകടഭാളജനി

എന്നതീ  വകുപനിലല  ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി  കചേര്നലാം  നനിരനരലാം  പരനികശഭാധനകേള

നടത്തുകേയുലാം  നനിയമലലാംഘനലാം  നടത്തുന്നവര്ലക്കതനിലര  1977-ലല  Kerala  Food

Stuffs (Display of Prices by Catering Establishments) Order,  1977-ലലയുലാം

1 980-ലലയുലാം Kerala Essential Commodities (Maintenance of Accounts and

Display of Prices and Stocks) Order എന്നനിവ പ്രകേഭാരവലാം ശക്തമഭായ നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

പനി.എലാം.യു.ലലവ. ഉളലപലടയുള്ള കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള

296(4458) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഈ  വർഷലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കുവഭാൻ  കപഭാകുന്ന

ഭക്ഷലവകുപ്പുമഭായനി  ബനലപട  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്ക്രത  പദതനികേള  എലനഭാക്കയഭാണയ്;

ഇവയഭായുള്ള  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം  എതയഭാണയ്;  മുന  വര്ഷത്തനില  ഈ

പദതനികേളക്കഭായനി എഎ്രത രൂപ വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്ക്രത  പദതനിയഭായ  "പ്രധഭാന  മനനി  ഉജ്ജസല

കയഭാജന(പനി.എലാം.യു.ലലവ.)”എല.പനി. ജനി. കേണക്ഷന ടു ബനി.പനി.എല. ഫഭാമനിലതീസയ്

പദതനിയുലട  സലാംസഭാനലത്ത  നഭാളനിതുവലരയുളള  പ്രവർത്തനങ്ങൾ,  ലഭനിച  തുകേ,

വനിനനികയഭാഗനിച തുകേ എന്നനിവ ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിൽ വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില ഭക്ഷല ലപഭാതുവനിതരണ വകുപനില

സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന  കപഭാകുന്ന  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള

(1) അന്നപൂര്ണ പദതനി (2)  ആദലഭാന കേമ്പൂടര്വത്ക്കരണ പദതനി (3) ഉപകഭഭാക്തൃ

കബഭാധവത്ക്കരണ പരനിപഭാടനി  (4)  ഉപകഭഭാക്തൃ  തര്ക്കപരനിഹഭാര കേമ്മേതീഷലന്റെ ജനിലഭാ

കഫഭാറങ്ങളുലടയുലാം അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസന പദതനി എന്നനിവയഭാണയ്.  വനിശദ
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വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കമ

നമ്പര്

പദതനിയുലട

കപരയ്

കകേന്ദ്ര

വനിഹനിതലാം

സലാംസഭാന

വനിഹനിതലാം ആലകേ

മുനവര്ഷലാം

(2016-17)

ലചേലവഴെനിച

തുകേ

1 2 3 4 5 6

1 അന്നപൂര്ണ

പദതനി

203.2 ലക്ഷലാം 50.8 ലക്ഷലാം 254 ലക്ഷലാം ഇല.

2 ആദലഭാന

കേമ്പവ്യൂടര്

വത്കേരണ

പദതനി

1,21,73,645

5,65,95,271

(മുന  വര്ഷലാം

ഉപകയഭാഗനി

ക്കഭാത്തതയ്

ഉളലപലട) 

6,87,68,916 780.63

ലക്ഷലാം

3 ഉപകഭഭാക്തൃ

കബഭാധ

വത്ക്കരണ

പരനിപഭാടനി

24,22,000

 

ഇല 24,22,000 21,97,510

രൂപ

4 ഉപകഭഭാക്തൃ

തര്ക്ക

പരനിഹഭാര

കേമ്മേതീഷലന്റെയുലാം

ജനിലഭാ

കഫഭാറങ്ങളുലടയുലാം

അടനിസഭാന

സസൗകേരലവനികേ

സന പദതനി

262.75

ലക്ഷലാം

ഇല 262.75

ലക്ഷലാം

ഇല.

(ബനി)  പ്രധഭാനമനനി  ഉജ്ജസല  കയഭാജന  പൂര്ണമഭായുലാം  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത

പദതനിയഭാണയ്.   സലാംസഭാനത്തയ്  1.4  ലക്ഷലാം  എല.പനി.ജനി.  കേണക്ഷനുകേള  ഇസൗ
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പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണയ്.  എലഭാ  ജനിലഭാ

പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  വനിവരലാം  നലകുകേയുലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്

കബഭാധവത്ക്കരണലാം നലകുകേയുലാം ലചേയ്യുനണയ്.  കയഭാഗലരഭായ അകപക്ഷകേര്ക്കയ് ഇസൗ

പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സസൗജനല  കേണക്ഷനുകേള  നലകേനി  ആവശലമഭായ  തുകേ

എണക്കമ്പനനികേള  വഴെനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ഏജനസനികേളക്കയ്  നലകുകേയുമഭാണയ്

ലചേയ്യുന്നതയ്.   ആയതനിനഭാല ഇസൗ പദതനിയുലട നടത്തനിപനിനഭായനി സലാംസഭാനത്തനിനയ്

യഭാലതഭാരു തരത്തനിലുള്ള ഫണ്ടുലാം ലഭലമഭാകുന്നനില. 

ലതീഗല ലമകടഭാളജനി വകുപനിലന്റെ അധനികേഭാരങ്ങള

297(4459) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :

ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം :

ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :

ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില സനപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  കൃതലമഭായ  അളവനിലുലാം  തൂക്കത്തനിലുലാം  സഭാധനങ്ങള

ലഭലമഭാക്കുന എന്നയ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാന ലതീഗല ലമകടഭാളജനി  വകുപനില എലനലഭാലാം

സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണയ് നനിലവനിലുള്ളലതന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബനലപടയ്  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട  പരഭാതനികേളക്കയ്  മുനതൂക്കലാം

നലകേനി,  സമയബനനിതമഭായനി  അവ  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം  പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം  ഉള്ള

സലാംവനിധഭാനങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ലപഭാതുസലങ്ങളനില വനിലക്കുന്ന പഭാക്കയ്  ലചേയ്ത ഭക്ഷണ  പദഭാര്തങ്ങളക്കയ്

അമനിത  വനില  ഈടഭാക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം  നനിയനനിക്കഭാനുലാം  വകുപനിനുള്ള അധനികേഭാരങ്ങള

എലനലഭാമഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ജനിലഭാതലത്തനില  ജനറല അസനിസ്റ്റന്റെയ്  കേണ്കടഭാളര്മഭാരുലാം  ലലഫ്ലെെയനിലാംഗയ്

സ്കസഭാഡയ്  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  കേണ്കടഭാളര്മഭാരുലാം  തഭാലൂക്കയ്  തലത്തനില  ഇനലസക്ടര്മഭാരുലാം

ലതീഗല ലമകടഭാളജനി നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള പരനികശഭാധനഭാകജഭാലനികേളുലാം ലവരനിഫനികക്കഷന

കജഭാലനികേളുലാം  നടത്തനിവരുന.  ഉപകയഭാക്തഭാക്കള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  അളവയ്  തൂക്ക

ഉപകേരണങ്ങള  പരനികശഭാധനഭാ  വനികധയമഭാക്കനി  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന
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പ്രകേഭാരമുള്ളവ  മുദലചേയ്തുലാം  അലഭാലതയുള്ളവ  തനിരസ്കരനിച്ചുലാം  ലവരനിഫനികക്കഷന

കജഭാലനികേള കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്  ലചേയ്തുവരുന.  കൃതലമഭായ അളവലാം

തൂക്കവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  മനിന്നല  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനി  കുറലാം

ലചേയ്തവര്ലക്കതനിലര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.  പഭായയ്  ലചേയ്ത  ഉലപന്നങ്ങള

നനിശനിത  അളവനില  തലന്നയഭാണയ്  പഭായയ്  ലചേയ്തതയ്  എന്നതുസലാംബനനിച

പരനികശഭാധനകേള  നടത്തഭാറുണയ്.  ലതീഗല  ലമകടഭാളജനി  വകുപനിലന്റെ  ലനറയ്  കേണന്റെയ്

ലവരനിഫനികക്കഷന യൂണനിറയ്  അളവനില കുറവവരുത്തനി പഭായയ്  ലചേയ്തയ് നനിയമലലാംഘനലാം

നടത്തുന്നവര്ലക്കതനിലര  കപ്രഭാസനികേവ്യൂഷന  ഉളലപലടയുള്ള  നനിയമനടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ലതീഗല ലമകടഭാളജനി നനിയമങ്ങലളപറനി ലപഭാതുജനങ്ങളക്കനിടയനില

അവകബഭാധ കഭാസുകേള/ലസമനിനഭാറുകേള എന്നനിവയുലാം വകുപയ് സലാംഘടനിപനിക്കുനണയ്.  

(ബനി)  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട പരഭാതനിയുള്ള കമഖലകേളനില വനിലന നടത്തുകമ്പഭാള

തൂക്കത്തനിലുള്ള കുറവയ് കേലണത്തുന്നതനിനയ് പ്രകതലകേ മനിന്നല പരനികശഭാധന നടത്തുന.

കനരനിട്ടുലാം ലടലനികഫഭാണ് വഴെനിയുലാം ഇ-ലമയനില വഴെനിയുലാം പരഭാതനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം

വലക്തമഭായ  കമലവനിലഭാസലാം  നലകുന്ന  പരഭാതനിക്കഭാലര  സസതീകേരനിച  നടപടനി

സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള  അറനിയനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന. 

(സനി)  കനരലത്ത  പഭായയ്  ലചേയ്തയ്  എത്തനിചനിട്ടുള്ള  ഭക്ഷണ  പദഭാര്തങ്ങള

ഉളലക്കഭാള്ളുന്ന  പഭായറകേളക്കയ്  നനിയമഭാനുസരണമുള്ള  പ്രഖലഭാപനങ്ങള

ആവശലമഭാണയ്.   അവയയ്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതനില  കൂടുതല  വനില  ഇസൗടഭാക്കുന്നതയ്

പഭാകക്കജ്ഡയ് കേകമ്മേഭാഡനിറതീസയ്  റൂളസയ്  2011,  ചേടലാം  18  (2)  പ്രകേഭാരലാം  കുറകേരമഭാണയ്.

ഒരനിക്കല  കരഖലപടുത്തനിയതയ്  മഭാറനി  കൂടുതല  വനില  കരഖലപടുത്തനി  വനിലഭാനുലാം

നനിയമത്തനില  വലവസയനില.  പഭാകക്കജുകേളനില  കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  പരമഭാവധനി

ചേനിലറ വനിലന വനില മഭായ്ക്കുകേകയഭാ തനിരുത്തുകേകയഭാ മറയ്ക്കുകേകയഭാ ലചേയ്യുന്നതയ് ചേടലാം 18 (5)

പ്രകേഭാരലാം  കുറകേരമഭാണയ്.  നനിയമലലാംഘനലാം  നടത്തുന്നവര്ലക്കതനിലര  കപ്രഭാസനികേവ്യൂഷന

ഉളലപലടയുള്ള നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(നക്ഷതചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  4183, 4209,  4217, 4243, 4255,   4304, 4343,

4421 എന്നതീ നമ്പര് കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള ലഭലമഭായനിടനില.)

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ.)
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9.30 a.m]

II.  റൂളനിളിംഗയ്

നനിയമസഭഭാ കചഭാദദ്യങ്ങള്കയ് യഥഭാസമയളിം മറുപടനി ലഭദ്യമഭാകഭാത്തതയ്
സളിംബനനിചയ്

മനി  .    സസ്പീകര:   നനിയമസഭഭാ  കചഭാദദ്യങ്ങള്കയ്  കൃതദ്യസമയത്തുതനന്നെ  മറുപടനി
ലഭദ്യമഭാകണനമന്നെതയ് ചട്ടപ്രകേഭാരളിം അനനിവഭാരദ്യമഭായ  കേഭാരദ്യമഭാണയ്. ഇതു സളിംബനനിചയ്
നനിരവധനി  പ്രഭാവശദ്യളിം  റൂളനിളിംഗുകേളളിം  ഓരമ്മനപ്പെടുത്തലുകേളളിം  നചയറനില്നനിനളിം
ഉണഭായനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.  മുന്ഗഭാമനികേളഭായ  സസ്പീകരമഭാരളിം  ഇതുസളിംബനനിചയ്  നനിരവധനി
റൂളനിളിംഗുകേള് നല്കേനിയതഭായനി കേഭാണുനണയ്.  എന്നെഭാല് ഇകഭാരദ്യത്തനില് ഗുണപരമഭായ
പുകരഭാഗതനി ഉണഭാകുന്നെനില്ല എന്നെതുളിം വസ്പീണളിം വസ്പീണളിം ഇതുസളിംബനനിച പരഭാതനികേള്
ഉയരന എന്നെതുളിം നചയറനിനന വല്ലഭാനത അസസ്വസ്ഥതനപ്പെടുത്തുന.  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട
അളിംഗങ്ങള്  പലകപ്പെഭാഴഭായനി  ഇകഭാരദ്യളിം  നചയറനിനന്റെ  ശ്രദ്ധയനില്നപ്പെടുത്തുനണയ്.
കൂടഭാനത  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവയ്  10-5-2017-നയ്  നല്കേനിയ  കേത്തനില്
അകന്നെ  ദനിവസകത്തയയ്  കനഭാട്ടസ്പീസയ്  നല്കേനിയനിരന്നെ  333  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത
കചഭാദദ്യങ്ങളനില്  19  എണ്ണത്തനിനുമഭാത്രകമ  ചട്ടളിം  47(1)  പ്രകേഭാരമുള്ള  സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില്
ഉത്തരളിം നല്കേനിയനിരനള്ളൂനവന്നെയ് അറനിയനിചനിരന.

ഇകഭാരദ്യളിം  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിചതനില്  പ്രസ്തുത  പരഭാതനി  വസ്തുതഭാപരമഭാനണനളിം
അകന്നെ ദനിവസനത്ത കുകറ കചഭാദദ്യങ്ങള്ക്കുള്ള മറുപടനികേള് നതഭാട്ടടുത്ത ദനിവസങ്ങളനില്
നല്കേനിയനിരന്നെതഭായളിം  കേഭാണുകേയണഭായനി.  എന്നെഭാല്  നനിരഭഭാഗദ്യകേരനമന പറയനട്ട,
244  കചഭാദദ്യങ്ങള്ക്കുള്ള  മറുപടനികേള്  ആ  ദനിവസകത്തതുമഭാത്രമഭായനി  ഇനനിയളിം
നല്കേഭാനുള്ളതഭായനിട്ടഭാണയ്  കേഭാണഭാന്  കേഴനിഞ്ഞതയ്.   അതുകപഭാനല  ഇന്നെയ്  മറുപടനി
നല്കകേണനിയനിരന്നെ  305  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചഭാദദ്യങ്ങളനില്  16  എണ്ണത്തനിനുമഭാത്രമഭാണയ്
യഥഭാസമയളിം  മറുപടനി  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതയ്  അകങ്ങയറളിം  നനിരഭാശഭാജനകേമഭായ  ഒര
സഭാഹചരദ്യമഭാനണന്നെയ് പറകയണനിയനിരനിക്കുന.

കചഭാദദ്യങ്ങള്കയ് യഥഭാസമയളിം മറുപടനി ലഭനികഭാത്തതു സളിംബനനിച പരഭാതനികേള്
വസ്പീണളിം വസ്പീണളിം സഭഭാതലത്തനില് ഉയരനവരന്നെതുളിം അവ ഓകരഭാന്നെനിനന്റെയളിം കപരനില്
നചയറനില്നനിന്നെയ് ആവരത്തനിചയ് റൂളനിളിംഗുകേള് ഉണഭാകുന്നെതുളിം ഒഴനിവഭാകനപ്പെകടണതഭാണയ്.
ഇ-ഗകവണന്സളിം ആധുനനികേ കേമ്മമ്മ്യൂണനികകഷന് സളിംവനിധഭാനങ്ങളളിം  വനിവരഭാവകേഭാശ
നനിയമളിംമൂലളിം സഭാധഭാരണ ജനങ്ങള്ക്കുകപഭാലുളിം വനിവരങ്ങള് യഥഭാസമയളിം ലഭദ്യമഭാകുന്നെ
സഭാഹചരദ്യവളിം  നനിലവനിലുള്ളകപ്പെഭാള്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  സഭാമഭാജനികേര  10
ദനിവസങ്ങള്ക്കുമുമയ്  എഴുതനി  സമരപ്പെനിക്കുന്നെ  കചഭാദദ്യങ്ങള്കയ്  യഥഭാസമയളിം  മറുപടനി
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നല്കേഭാതനിരനിക്കുന്നെതനിനയ്  ഏനതങനിലുളിം  തരത്തനിലുള്ള  നദ്യഭായസ്പീകേരണളിം  പരദ്യഭാപ്തമഭാകുനമന്നെയ്
നചയര കേരതുന്നെനില്ല.

കചഭാദദ്യങ്ങള്കയ് യഥഭാസമയളിംതനന്നെ മറുപടനി നല്കേണനമങനില് ഇകഭാരദ്യത്തനില്
അതതയ് മനനിമഭാരനട ഓഫസ്പീസമഭായനി ബനനപ്പെട്ടയ്  ഇതനിനഭായനി കേഭാരദ്യക്ഷമമഭായ ഒര
ഏകകേഭാപനളിം  ഉണഭാകകേണതഭായനിട്ടുണയ്.   നനിലവനില്  അപ്രകേഭാരളിം  ശക്തമഭായ
ഏകകേഭാപനളിം  നടനവരന്നെ  മനനിമഭാരമഭായനി  ബനനപ്പെട്ട  കചഭാദദ്യങ്ങള്കയ്
കൃതദ്യസമയത്തുതനന്നെ  മറുപടനി  നനിയമസഭഭാ  നസക്രകട്ടറനിയറനില്  ലഭദ്യമഭാകുനനണന്നെഭാണയ്
കേഴനിഞ്ഞകേഭാല അനുഭവത്തനില്നനിനളിം  മനസനിലഭാകഭാന്  കേഴനിയന്നെതയ്.  നഭാലഭാളിം
സകമ്മളനളിം അവസഭാനനിക്കുന്നെ ദനിവസളിം ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  ആറയ്  മനനിമഭാര  തങ്ങളനട
വകുപ്പുകേളമഭായനി  ബനനപ്പെട്ട എല്ലഭാ കചഭാദദ്യങ്ങള്ക്കുളിം മറുപടനി  നല്കേനിയനിരന്നെതഭായനി
നചയര സഭനയ അറനിയനിചനിരന്നെതഭാണയ്.

ഇഇൗ  സഭാഹചരദ്യത്തനില്  നനിയമസഭഭാ  കചഭാദദ്യങ്ങള്കയ്  യഥഭാസമയളിം  മറുപടനി
ലഭനിക്കുന്നെനില്ല  എന്നെ  തരത്തനിലുള്ള  ഒര  പരഭാതനികകഭാ  അതുസളിംബനനിച
വനിശദസ്പീകേരണങ്ങള്കകഭാ  അകഭാരദ്യത്തനില്  നചയറനില്നനിനള്ള  ആവരത്തനിച്ചുള്ള
റൂളനിളിംഗുകേള്കകഭാ ഇടവരത്തഭാത്തവനിധത്തനില് കമലനില് കചഭാദദ്യങ്ങള്ക്കുള്ള മറുപടനികേള് ചട്ടളിം
നനിഷ്കരഷനിക്കുന്നെ  പ്രകേഭാരളിംതനന്നെ  ലഭദ്യമഭാക്കുന്നെ  കേഭാരദ്യത്തനില്  പ്രകതദ്യകേ  ഉഇൗന്നെല്
നല്കേനിനകഭാണയ്  ഇതുസളിംബനനിച  പരഭാതനികേള്കയ്  ശഭാശസ്വതമഭായ  ഒര  പരനിഹഭാരളിം
കേനണത്തണനമന്നെയ് നചയര റൂള് നചയ്യുന.

കേഭാകരദ്യഭാപകദശകേ  സമനിതനിയനട  ഏഴഭാമതയ്  റനികപ്പെഭാരട്ടനിനല  ശനിപഭാരശ  സഭ
അളിംഗസ്പീകേരനിചതനിനന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് സഭയനട അഞഭാളിം സകമ്മളനളിം ഇഇൗ മഭാസളിം
25-ാം  തസ്പീയതനി  അവസഭാനനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇനനിയളിം  ആറയ്  ദനിവസമഭാണയ്  സഭ
സകമ്മളനികഭാനനിരനിക്കുന്നെതയ്.  ഇഇൗ സഭാഹചരദ്യത്തനില് ഇഇൗ സകമ്മളനകേഭാലത്തയ് ലഭനിച
കചഭാദദ്യങ്ങള്ക്കുളള  കനഭാട്ടസ്പീസകേളനില്  ഇനനിയളിം  മറുപടനി  ലഭദ്യമഭാകഭാനുള്ളവ  ഉള്നപ്പെനടയള്ള
എല്ലഭാ  കചഭാദദ്യങ്ങള്ക്കുമുള്ള  സമ്പൂരണ്ണ  മറുപടനി  25-ാം  തസ്പീയതനികകേളിംതനന്നെ
നല്കേണനമന്നെയ് നചയര റൂള് നചയ്യുന.

ഇഇൗ  സകമ്മളനളിം  അവസഭാനനിക്കുന്നെ  സന്ദരഭത്തനില്  സകമ്മളന  നടപടനികേനള
സളിംബനനിചയ്  സളിംക്ഷനിപ്ത  വനിവരണളിം  നടത്തുകമഭാള്  മറുപടനി  ലഭദ്യമഭാകേഭാത്ത  ഒര
കചഭാദദ്യവളിം  ഒര  മനനിയനടയളിം  കപരനില്  ഉണഭാകേഭാതനിരനികഭാന്  ബനനപ്പെട്ടവര
പ്രകതദ്യകേളിം ശ്രദ്ധനികകണതഭാനണനളിം നചയര അറനിയനിക്കുന.

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവയ്  (ശ്രസ്പീ  .    രകമശയ്  നചന്നെനിത്തല):  സര,  ഞഭാനനഭാര  കേത്തയ്
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അകങ്ങയയ്  തന്നെതനിനന്റെ  നവളനിചത്തനില്  അങ്ങയ്  രകണഭാ  മൂകന്നെഭാ  തവണയഭാണയ്

ഇതഭാവരത്തനിക്കുന്നെതയ്.  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  സഭഭാകനതഭാവയ്  കൂടനിയഭായ  മുഖദ്യമനനി

ഇതനിനനപ്പെറനി റനിയഭാകയ് നചയഭാല് നന്നെഭായനിരനിക്കുനമന്നെഭാണയ് എനനികയ് പറയഭാനുള്ളതയ്.

കേഭാരണളിം കചഭാദദ്യളിം കചഭാദനിക്കുകേ എന്നെതയ് സഭയനട അവകേഭാശമഭാണയ്. അതനില് ഭരണ-

പ്രതനിപക്ഷ  വദ്യതദ്യഭാസമനില്ല.  അതയ്  അളിംഗങ്ങളനട  അവകേഭാശമഭാണയ്.  അതയ്  ഗവണ്നമന്റെനില്

നനിന്നെയ് വനിവരങ്ങള് കേനിട്ടഭാനുള്ള മഭാരഗ്ഗമഭാണയ്. ഇത്രയളിം ഗുരതരമഭായ പരഭാമരശളിം അങ്ങയ്

നടത്തനിയകപ്പെഭാള്  സഭഭാ  കനതഭാവനിനന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനളിം  അകഭാരദ്യത്തനില്

റനിയഭാക്ഷനുണഭാകേണനമന്നെയ് ഞഭാന് അഭദ്യരതനിക്കുകേയഭാണയ്.

മനി  .   സസ്പീകര: നചയര  പറഞ്ഞതയ്  കേഴനിഞ്ഞ  കുകറ  കേഭാലങ്ങളഭായള്ള

പ്രവണതയഭാണയ്. അതനിനയ് ആവരത്തനിചഭാവരത്തനിചയ് റൂളനിളിംഗയ് നല്കേനിയനിട്ടുളിം പരനിഹഭാരളിം

കേഭാണുന്നെനില്ല.  എനന്റെ  മുന്ഗഭാമനികേളളിം  ഇതുസളിംബനനിച  നനിരവധനി  റൂളനിളിംഗുകേള്

നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   നസക്രകട്ടറനിയറനില്,  സരകഭാര  ഓഫസ്പീസകേള്  ഉത്തരങ്ങള്

തയഭാറഭാകനി  പഭാരലനമന്റെയ്  നസക്ഷനനികലയയ്  നകേഭാടുത്തയ്  അവനിനടനനിന്നെയ്  അപ്രൂവയ്

നചയ്തുവരന്നെ  ഒര കപ്രഭാസസ്സുണയ്.   എവനിനടയഭാണയ്  ഇതനിനന്റെ  വസ്പീഴ്ചനയന്നെയ്  മനസനിലഭാകനി

ഇടനപടണനമന്നെഭാണയ് നചയര ഉകദ്ദേശനിചതയ്. റൂളനിളിംഗനിനുമുകേളനില് കവനറ ചരചയനില്ല.

III.  അടനിയന്തരപ്രകമയളിം

 നകേ.എസയ്.യ. പ്രകേടനത്തനിനയ് കനനര നടന്നെ കപഭാലസ്പീസയ് അതനിക്രമളിം

   മനി  .    സസ്പീകര:  സസ്വഭാശ്രയ നമഡനികല് കകേഭാകളജുകേളനികലയയ് പ്രകവശനത്തനിനയ്

സരകഭാര  ഏരനപ്പെടുത്തനിയ  അമനിതമഭായ  ഫസ്പീസയ്  വരദ്ധനവനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്

നകേ.എസയ്.യ.  സളിംസ്ഥഭാന കേമ്മനിറനിയനട ആഭനിമുഖദ്യത്തനില് നടത്തനിയ പ്രകേടനത്തനിനയ്

കനനര യഭാനതഭാര പ്രകകേഭാപനവമനില്ലഭാനത തനികേച്ചുളിം ക്രൂരമഭായനി കപഭാലസ്പീസയ് നടത്തനിയ

ലഭാത്തനിചഭാരജനിലുളിം  ടനിയര  ഗദ്യഭാസയ്  പ്രകയഭാഗത്തനിലുളിം  നനിരവധനി  വനിദദ്യഭാരതനികേള്കയ്

ഗുരതരമഭായനി  പരനികകറ  സഭാഹചരദ്യവളിം  അവരകയ്  നമഡനികല്  കകേഭാകളജനില്

നദ്യഭായമഭായ ചനികേനിത്സ നനികഷധനിച മനുഷദ്യതസ്വരഹനിതമഭായ നടപടനിനയക്കുറനിച്ചുളിം മനുഷദ്യഭാവകേഭാശ

ലളിംഘനനത്തക്കുറനിച്ചുളിം  സഭഭാനടപടനികേള്  നനിരത്തനിവചയ്  ചരചനചയണനമന്നെഭാവശദ്യനപ്പെട്ടയ്

സരവ്വശ്രസ്പീ  ഹഹബനി  ഇഇൗഡന്,  പനി.  നകേ.  ബഷസ്പീര,  അനൂപയ്  കജകബയ്  എന്നെസ്പീ

ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട അളിംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേഭാരളിം കനഭാട്ടസ്പീസയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 
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നചലവചുരകലനിനന്റെ  കപരപറഞ്ഞയ്  കകേരളത്തനിനല  റബ്ബര  കബഭാരഡനിനന്റെ
പ്രഭാകദശനികേ ഓഫസ്പീസകേള് പൂട്ടനിയതുമൂലളിം റബ്ബര കേരഷകേര അനുഭവനിക്കുന്നെ ദുരനിതങ്ങള്
സളിംബനനിചയ് സഭഭാനടപടനികേള് നനിരത്തനിവചയ് ചരച നചയണനമന്നെഭാവശദ്യനപ്പെട്ടയ് ശ്രസ്പീ.
നകേ.  എളിം.  മഭാണനിയളിം റൂള് 50  പ്രകേഭാരളിം കനഭാട്ടസ്പീസയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ശ്രസ്പീ.  നകേ.  സനി.
കജഭാസഫയ്  ഇകത  വനിഷയത്തനില്  സബ്മനിഷനുളിം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ചട്ടപ്രകേഭാരളിം
രണഭാമനത്ത കനഭാട്ടസ്പീസയ് അളിംഗസ്പീകേരനികഭാന് നനിരവ്വഭാഹമനില്ല.  എന്നെഭാല് വനിഷയത്തനിനന്റെ
ഗഇൗരവളിം പരനിഗണനിചയ് ഇതയ് ആദദ്യനത്ത സബ്മനിഷനഭായനി അനുവദനികഭാവന്നെതഭാണയ്.

മുഖദ്യമനനി (  ശ്രസ്പീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ): സര, ഫസ്പീസയ് വരദ്ധനവയ് ആകരഭാപനിച്ചുളിം
വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ  നയങ്ങള്  തനിരത്തണനമന്നെയ്  ആവശദ്യനപ്പെട്ടുളിം  മുദഭാവഭാകേദ്യങ്ങള്
വനിളനിച്ചുനകേഭാണയ് നകേ.എസയ്.യ.  പ്രസനിഡന്റെനിനന്റെ കനതൃതസ്വത്തനില് ഇരന്നൂകറഭാളളിം കപര
16-5-2017-നയ്  ഉചയയ്  12.30-ഓനട  പഭാളയളിം  രക്തസഭാക്ഷനി  മണ്ഡപത്തനിനയ്
സമസ്പീപത്തുനനിനളിം  നനിയമസഭയനികലയയ്  മഭാരചയ്  നടത്തനി.   പ്രവരത്തകേനര  കവള്ഡയ്
വഭാര  നമകമ്മഭാറനിയല്  ഭഭാഗത്തുവചയ്  ബഭാരനികകഡുകേള്  നനിരത്തനി  കപഭാലസ്പീസയ്
തടഞ്ഞതനിനനത്തുടരന്നെയ്  അവര കറഭാഡനില്  കുത്തനിയനിരന്നെയ്  മുദഭാവഭാകേദ്യങ്ങള്  വനിളനിക്കുകേയളിം
അക്രമഭാസക്തരഭായനി  ബഭാരനികകഡുകേള്  തള്ളനിമറനിചനിട്ടയ്  മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകേഭാന്  ശ്രമനിക്കുകേയളിം
കപഭാലസ്പീസനിനുളിം വഭാഹനങ്ങള്ക്കുളിംകനനര കേയനില് കേരതനിയനിരന്നെ വടനികേളളിം കേല്ലുകേളളിം
പട്ടനികേ കേഷ്ണങ്ങളളിം വലനിനചറനിഞ്ഞയ് സളിംഘരഷമുണഭാക്കുകേയളിം നചയ്തു.  പലപ്രഭാവശദ്യളിം
പനിരനിഞ്ഞുകപഭാകേഭാന് നനിയമഭാനുസരണളിം ആവശദ്യനപ്പെട്ടനിട്ടുളിം അതയ് കൂട്ടഭാകഭാനത അവര
മുദഭാവഭാകേദ്യളിം  വനിളനിചയ്  ഗതഭാഗതളിം  പൂരണ്ണമഭായളിം  സളിംഭനിപ്പെനിക്കുകേയളിം  കപഭാലസ്പീസനിനുളിം
നപഭാതുജനങ്ങള്ക്കുളിം വഭാഹനങ്ങള്ക്കുളിം കനനര കേല്ലുകേളളിം കേമ്പുകേളളിം വലനിനചറനിഞ്ഞയ്
അക്രമളിം  അഴനിച്ചുവനിടുകേയമഭായനിരന.  സ്ഥലത്തുണഭായനിരന്നെ  എകനികേമ്മ്യൂട്ടസ്പീവയ്  മജനികസ്ട്രേറനിനന്റെ
നനിരകദ്ദേശഭാനുസരണളിം  പ്രകകേഭാപനിതനര  ജലപസ്പീരങനി  ഉപകയഭാഗനിചയ്  പനിരനിച്ചുവനിടഭാന്
ശ്രമനിച്ചു.  എന്നെഭാല്  അവര  കപഭാലസ്പീസനിനുകനനര  കേല്ലുകേളളിം  മറളിം  വലനിനചറനിഞ്ഞയ്
അക്രമപ്രവരത്തനങ്ങള്  തുടരന്നെതനിനഭാല്  ടനിയര  ഗദ്യഭാസയ്  നഷല്ലുളിം  ടനിയര  ഗദ്യഭാസയ്
ഗ്രകനഡുളിം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുളിം  ലഭാത്തനി  പ്രകയഭാഗനിച്ചുളിം  പനിരനിച്ചുവനികടണനിവന.
സളിംഭവനത്തത്തുടരന്നെയ് പരനിക്കുപറനിയ  12  സമരകഭാനര കപഭാലസ്പീസയ് തനിരവനന്തപുരളിം
നമഡനികല് കകേഭാകളജയ് ആശുപത്രനിയനിനലത്തനിച്ചു. ഒ. പനി. ടനികറയ് നല്കേനി കഡഭാകരമഭാര
പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷളിം  തുടര  പരനികശഭാധനയഭായനി  സമരകഭാനര  വനിവനിധ
പരനികശഭാധനഭാ വനിഭഭാഗങ്ങളനികലയയച്ചു. ഹവകുകന്നെരകത്തഭാനട എല്ലഭാവരനടയളിം ഒ.പനി.
ടനികറയ് കശഖരനിചയ്  ഒരഭാള് വന്നെയ് ഇവനരനയല്ലഭാളിം ഒരമനിചയ് അഡനിറയ്  നചയണനമന്നെയ്
കഡഭാകകറഭാടയ്  ആവശദ്യനപ്പെട്ടകപ്പെഭാള്  പരനികശഭാധനഭാ  റനികപ്പെഭാരട്ടുകേള്  സഹനിതളിം
ഓകരഭാരത്തര വരണനമന്നെയ് കഡഭാകരമഭാര നനിരകദ്ദേശനിക്കുകേയഭാണുണഭായതയ്.  ആരക്കുളിം
ചനികേനിത്സ നനികഷധനിചനിട്ടനില്ല.  ഗുരതരമഭായ പരനികയ് ആരക്കുമനില്ല.  അടനിയന്തരപ്രകമയ
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കനഭാട്ടസ്പീസനില് ഭൂരനിപക്ഷളിം കപരക്കുളിം തലയഭാണയ് പരനിനകന്നെഭാണയ് വനിവരനിക്കുന്നെതയ്. ഇതയ്
വസ്തുതയല്ല.  സമരകഭാരനില്  ഒരഭാളഭായ  ബഭാലരഭാമപുരനത്ത  ശ്രസ്പീ.  സല്ഫനി  137194,
137347  എന്നെസ്പീ രണയ് ഒ.പനി.  ടനികറയ് നമരകേള് പ്രകേഭാരളിം ചനികേനിത്സ കതടനിയനിട്ടുണയ്.
ഇയഭാനള  കൂടഭാനത  ശ്രസ്പീ.  കജഭാരജയ്  പയസയ്  ഉള്നപ്പെനട  രണകപനര  അഡനിറയ്
നചയ്നതങനിലുളിം  ഹവകേനിട്ടയ്  വസ്പീട്ടനികലയയ്  മടങ്ങുകേയഭാണുണഭായതയ്.  ഇകപ്പെഭാള്
പത്തുകപരഭാണയ്  തനിരവനന്തപുരളിം  നമഡനികല്  കകേഭാകളജയ്  ആശുപത്രനിയനില്
ചനികേനിത്സയനിലുള്ളതയ്.  നകേ.എസയ്.യ.  പ്രവരത്തകേര  കപഭാലസ്പീസനിനുകനനര  നടത്തനിയ
കേകല്ലറനില് കേകന്റെഭാണ്നമന്റെയ്  എ.സനി.പനി.  ശ്രസ്പീ.  നകേ.  ഇ.  ഹബ ജു ഉള്നപ്പെനട  അഞയ്
കപഭാലസ്പീസയ്  ഉകദദ്യഭാഗസ്ഥരഭാണയ്  പരനികകറയ്  ചനികേനിത്സ  കതടനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതനില്
കേകന്റെഭാണ്നമന്റെയ്  എ.സനി.പനി.-കയ്  സഭാരമഭായനി  പരനികകറനിട്ടുണയ്.  ഒഇൗകദദ്യഭാഗനികേ
കൃതദ്യനനിരവ്വഹണത്തനികലരനപ്പെട്ട  കപഭാലസ്പീസകേഭാനര  പരനികകല്പ്പെനിചയ്  കൃതദ്യനനിരവ്വഹണത്തനിനയ്
തടസളിംവരത്തുകേയളിം  നപഭാതുവസ്പീഥനിയനില്  മഭാരഗ്ഗതടസളിം  സൃഷനിക്കുകേയളിം  നചയതനിനയ്
68-ഓളളിം കപനര പ്രതനികേളഭാകനി മമ്മ്യൂസനിയളിം കപഭാലസ്പീസയ് കസ്റ്റേഷനനില് ഹക്രളിം 726/2017
ആയനി കപഭാലസ്പീസയ് സസ്വകമധയഭാ കകേസയ് രജനിസ്റ്റേര നചയയ് അകനസ്വഷണളിം നടത്തനിവരന. 

ശ്രസ്പീ  .    ഹഹബനി  ഈഡന് :  സര,  ഇന്നെനത്ത  കദശഭാഭനിമഭാനനി  പത്രത്തനിനല
വഭാരത്തയഭാണയ്. "ജുഡസ്പീഷദ്യല് അകനസ്വഷണളിം കവണളിം- എസയ്.എഫയ്.ഐ.'  കപഭാലസ്പീസയ്
അക്രമനത്തക്കുറനിചയ്  ജുഡസ്പീഷദ്യല്  അകനസ്വഷണളിം  നടത്തണനമനളിം  പ്രകക്ഷഭാഭകേനര
മരദ്ദേനിച  കപഭാലസ്പീസകേഭാര  ഉള്നപ്പെനടയള്ളവരനകതനിനര  നനിയമനടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനികണനമനളിം
എസയ്.എഫയ്.ഐ.  ആവശദ്യനപ്പെട്ടു.  സമഭാധഭാനപരമഭായനി  പ്രതനികഷധനികഭാനുള്ള അവകേഭാശളിം
സളിംരക്ഷനികഭാന്  ഹഹദരഭാബഭാദനിനല  ഇന്ദനിരഭാ  പഭാരകനില്  എസയ്.എഫയ്.ഐ.
ഉള് നപ്പെനടയള്ള സളിംഘടനകേള് നടത്തനിയ ധരണ്ണയ്നകതനിനര നതലുങഭാന കപഭാലസ്പീസയ്
അഴനിച്ചുവനിട്ട  അക്രമത്തനില്  എസയ്.എഫയ്.ഐ.  കകേന്ദ്ര  എകനികേമ്മ്യൂട്ടസ്പീവയ്  അപലപനിച്ചു.
ലഭാത്തനിചഭാരജനില്  എസയ്.എഫയ്.ഐ.  സളിംസ്ഥഭാന  നസക്രട്ടറനി  ശ്രസ്പീ.  കകേഭാട്ട  രകമശയ്
അടകമുള്ള  ഒകട്ടനറ  കപരകയ്  പരനികകറ.  'ധരണ  ചഇൗകയ്  '  സമരമഭാണയ്  അവനിനട
നടന്നെതയ്.” അതനിനയ് മുകേളനില് "നകേ.എസയ്.യ.  മഭാരചനില് അക്രമളിം,  എസയ്.പനി.-കയ് പരനികയ്.”
ഒകര കപജനിനലങനിലുളിം ഈ അഹലന്നമന്റെയ് നടത്തഭാതനിരനികഭാനുള്ള സഭാമഭാനദ്യ മരദ്യഭാദ
കദശഭാഭനിമഭാനനി  കേഭാണനികണമഭായനിരന.  ഈ  ഹവരദ്ധദ്യളിം  തനന്നെയഭാണയ്,  ഈ
ഇരട്ടത്തഭാപ്പുതനന്നെയഭാണയ് കകേരള ഗവണ്നമനളിം സമരകത്തഭാടയ്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നെനതനള്ളതഭാണയ്
ദഇൗരഭഭാഗദ്യകേരമഭായ  സ്ഥനിതനിവനികശഷളിം.  നമഡനികല്  പനി.  ജനി.  കകേഭാഴ്സുകേളനില്  കകേരള
ചരനിത്രത്തനിനല  ഏറവളിം  വലനിയ  ഫസ്പീസയ്  വരദ്ധനവനിനനതനിനരയഭായനിരന  ഇന്നെനല
ശ്രസ്പീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റഭാളിം ഇവനിനട അടനിയന്തരപ്രകമയളിം അവതരനിപ്പെനിചതയ്.  നമഡനികല്
പനി.  ജനി.  കകേഭാഴ്സുകേളനട ഫസ്പീസയ് വരദ്ധനവനിനനതനിനര കകേരളത്തനിനല ഉത്തരവഭാദനപ്പെട്ട
ഒര വനിദദ്യഭാരതനി സളിംഘടന എന്നെ നനിലയനില് നകേ.എസയ്.യ. സളിംസ്ഥഭാന കേമ്മനിറനിയനട
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ആഭനിമുഖദ്യത്തനില്  നടത്തനിയ   മഭാരചനില്  പനങടുത്ത വനിദദ്യഭാരതനികേനള  നനിയമസഭഭാ
കേവഭാടത്തനിനടുത്തയ്  കറഭാഡനില്  കകേരള  കപഭാലസ്പീസയ്  എ.  സനി.  ശ്രസ്പീ.  ഹബജുവനിനന്റെ
കനതൃതസ്വത്തനില്  ബഭാരനികകഡുകേള്  വചയ്  തടയന്നെ  സഭാഹചരദ്യമുണഭായനി.  യഭാനതഭാര
പ്രകകേഭാപനവമനില്ലഭാനത  സളിംസ്ഥഭാന  കനതഭാകള്  സളിംസഭാരനിചകശഷളിം  നപണ്കുട്ടനികേളടകളിം
നൂറമകതഭാളളിം  വനിദദ്യഭാരതനികേള്  മുദഭാവഭാകേദ്യളിം  വനിളനിച്ചുനകേഭാണനടത്തനിയ  മഭാരചനിനുകനനര
സമഭാധഭാനപരമഭായ അന്തരസ്പീക്ഷളിം തകേരത്തുനകേഭാണയ്  കകേരള  കപഭാലസ്പീസയ്  സമരകഭാരക്കുകനനര
ആകക്രഭാശനിക്കുകേയളിം  നപണ്കുട്ടനികേളടകമുള്ള വനിദദ്യഭാരതനികേനള ലഭാത്തനിചഭാരജനിനയ്
വനികധയമഭാക്കുകേയളിം  നകേ.എസയ്.യ.-വനിനന്റെ  സളിംസ്ഥഭാന  ഭഭാരവഭാഹനികേളടകമുള്ളവനര
ടനിയര ഗദ്യഭാസയ് നഷല്ലുകേളളിം ഗ്രകനഡുകേളളിം ഉപകയഭാഗനിചയ്  അതനിക്രൂരമഭായനി മഭാരകേമഭായ
രസ്പീതനിയനില്  പരനികകല്പ്പെനിക്കുകേയളിം  നചയ്യുന്നെതയ്  പത്ര-ദൃശദ്യമഭാധദ്യമങ്ങളനിലൂനട  നമ്മള്
കേണതഭാണയ്.   നകേ.എസയ്.യ.-വനിനന്റെ  സളിംസ്ഥഭാന  പ്രസനിഡന്റെയ്  ശ്രസ്പീ.  അഭനിജനിത്തയ്,
ഹവസയ് പ്രസനിഡനമഭാരഭായ  ശ്രസ്പീ.  റഷസ്പീദയ്,  ശ്രസ്പീ.  ശ്രസ്പീലഭാല്,  ശ്രസ്പീ.  നജഷസ്പീര,  ശ്രസ്പീമതനി
റനിങ, ശ്രസ്പീമതനി കസ്നേഹ,  സളിംസ്ഥഭാന ഭഭാരവഭാഹനികേളഭായ ശ്രസ്പീ. നനബസ്പീല്, ശ്രസ്പീ. രഭാഹുല്,
ശ്രസ്പീ.  ശരത്തയ്,  ശ്രസ്പീ.  എറനികേയ്,  ശ്രസ്പീ.  ആദരശയ്,  ശ്രസ്പീ.  സഹഹല്,  ശ്രസ്പീ.  റനികനഭാ,
എറണഭാകുളളിം  ജനില്ലഭാ  പ്രസനിഡന്റെയ്  ശ്രസ്പീ.  അകലഭാഷനി  എന്നെനിവനര  അതനിക്രൂരമഭായനി
മരദ്ദേനിച്ചു.  ജലപസ്പീരങനി പ്രകയഭാഗനിചനിട്ടുളിം പനിരനിയഭാത്ത വനിദദ്യഭാരതനികേനള,  കൂട്ടളിംകൂട്ടമഭായനി
നചറനിയ  ഗ്രൂപ്പുകേളഭായനി  നനിന്നെ  വനിദദ്യഭാരതനികേനള  നൂറുകേണകനിനയ്  കപഭാലസ്പീസകേഭാര
ഹഫബര  ലഭാത്തനി  ഉപകയഭാഗനിചഭാണയ്  തലയടനിചതയ്.  നകേ.എസയ്.യ.  സളിംസ്ഥഭാന
ഹവസയ്  പ്രസനിഡന്റെയ്   ശ്രസ്പീ.  ശ്രസ്പീലഭാലനിനന്റെ  ഈ  കഫഭാകട്ടഭാ  കേണനിട്ടഭാകണഭാ  ഒര
രസ്പീതനിയനിലുള്ള അക്രമവളിം ഉണഭായനിട്ടനിനല്ലന്നെയ് പറയന്നെതയ്; (ശ്രസ്പീ. ശ്രസ്പീലഭാലനിനന്റെ മുറനികവറ
കഫഭാകട്ടഭാ  സഭയനില്  ഉയരത്തനികഭാണനിച്ചു.)  കദഹമഭാസകേലളിം  ഹഫബര  ലഭാത്തനിനകേഭാണയ്
അടനിചയ്  മുറനികവലനിച  ഈ  നചറുപ്പെകഭാരനന  കേണനകേഭാണഭാകണഭാ  കകേരളത്തനിനന്റെ
ബഹുമഭാനദ്യനഭായ  മുഖദ്യമനനി  പറയന്നെതയ്,  യഭാനതഭാര  തരത്തനിലുള്ള
പരനിക്കുമുണഭായനിട്ടനില്ല,  നനിസഭാരമഭായ പരനികഭാണുണഭായനിട്ടുള്ളനതന്നെയ്;  എങ്ങനനയഭാണയ്
ഇതനിനന നദ്യഭായസ്പീകേരനികഭാന് സഭാധനിക്കുന്നെതയ്?  എറണഭാകുളളിം ജനില്ലഭാ പ്രസനിഡന്റെയ്  ശ്രസ്പീ.
അകലഭാഷനിയനട  തല  അടനിച്ചുനപഭാട്ടനിചയ്  അകദ്ദേഹത്തനിനന്റെ  കകേള്വനികയ്  തടസമുണഭാക്കുന്നെ
രസ്പീതനിയനിലഭായനിരന  കപഭാലസ്പീസനിനന്റെ  അക്രമളിം.  ഇത്രയളിം  സളിംഭവങ്ങള്  ഉണഭായനിട്ടുളിം
കപഭാലസ്പീസയ്  യഭാനതഭാര  വനിധത്തനിലുള്ള  അക്രമപ്രവരത്തനങ്ങളനിലുളിം  ഏരനപ്പെട്ടനിട്ടനിനല്ലന്നെഭാണയ്
പറയന്നെതയ്.  സളിംസ്ഥഭാന കേമ്മനിറനിയനട ഉപഭാദ്ധദ്യക്ഷ ശ്രസ്പീമതനി  കസ്നേഹ നഭായര എന്നെ
നപണ്കുട്ടനിനയ രണയ് വനനിതഭാ കപഭാലസ്പീസയ് കകേഭാണ്സ്റ്റേബനിള്മഭാരനട സഭാന്നെനിദ്ധദ്യത്തനില്
പുരഷ  കപഭാലസ്പീസയ്  അതനിക്രൂരമഭായനി  മരദ്ദേനിക്കുന്നെ  സഭാഹചരദ്യമുണഭായനി.  അതനിനന
കചഭാദദ്യളിംനചയ  ശ്രസ്പീമതനി  കസ്നേഹയ്നകതനിനര  കകേട്ടഭാല്  അറയ്ക്കുന്നെ  തരത്തനില്,  ഈ
സഭയനില്  വനിശദസ്പീകേരനികഭാന് കേഴനിയഭാത്ത വനിധത്തനിലുളള അസഭദ്യവരഷളിം നചഭാരനിയന്നെ
എ.  സനി.  ശ്രസ്പീ.  ഹബജുവനിനനയളിം  കപഭാലസ്പീസകേഭാനരയമഭാണയ്  കേഭാണഭാന്  സഭാധനിചതയ്.
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കകേരളത്തനിനല  സസ്പീ  സളിംരക്ഷകേനരന്നെയ്  എല്ലഭായ്കപ്പെഭാഴുളിം  വനികശഷനിപ്പെനിക്കുന്നെ,  ഈ
ഗവണ്നമന്റെയ്  അധനികേഭാരത്തനില്  വരഭാന്കവണനി  ഏറവളിം  വലനിയ  കേദ്യഭാനമയനിന്
നടത്തനിയ സസ്പീകേളനട  സളിംരക്ഷകേരനട  സളിംരക്ഷണളിം  പല ഘട്ടങ്ങളനിലഭായനി  നമ്മള്
കേണവരനികേയഭാണയ്.  ജനിഷ്ണു  പ്രകണഭായനിയനട  അമ്മ  ഡനി.ജനി.പനി.  ഓഫസ്പീസനിനുമുന്നെനില്
സമരളിം നചയഭാന് വന്നെകപ്പെഭാള് ഇകത സമസ്പീപനമഭാണയ് കകേരള കപഭാലസ്പീസയ് സസ്വസ്പീകേരനിചതയ്.
ഇന്നെനല  ഈ  സഭയനില്  ബഹുമഭാനദ്യയഭായ  ഒര  വനനിതഭാ  അളിംഗളിം  ഒര  കചഭാദദ്യളിം
കചഭാദനിചകപ്പെഭാള് ആ കചഭാദദ്യത്തനിനയ്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനി  നല്കേനിയ ഉത്തരളിം,
"കകേരളത്തനിനല എസയ്.ഐ.-മഭാരക്കുളിം അതനിനയ് മുകേളനികലഭാട്ടുള്ള ഉകദദ്യഭാഗസ്ഥരക്കുമുള്ള
കമഖല  തനിരനിച്ചുള്ള  കകേഭാണ്ഫറന്സയ്  നടന.  ആ  കകേഭാണ്ഫറന്സനില്  സഭദ്യമഭായനി
നപരമഭാറഭാന്  നനിരകദ്ദേശളിം  നകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്,  കേരശനമഭായ  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുളിം"
എന്നെഭാണയ്.  ഒര  നപണ്കുട്ടനിക്കുകനനര  ഇത്രയളിം  അസഭദ്യവരഷളിം  നചഭാരനിഞ്ഞ  ഈ
കപഭാലസ്പീസകേഭാരനനതനിനര  പരഭാതനിയനട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  നനിയമനടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനികഭാന്
ഈ  ഗവണ്നമന്റെയ്  തയഭാറഭാകുകമഭാ;  അതഭാണയ്  എനന്റെ  കചഭാദദ്യളിം.  അതനിക്രൂരമഭായ
രസ്പീതനിയനില്  പല  ഘട്ടങ്ങളനിലഭായനി  അവനിനടനനില്ക്കുന്നെ  യഭാത്രകഭാരക്കുവനര
ബുദ്ധനിമുട്ടുണഭാക്കുന്നെ  തരത്തനില്  ടനിയരഗദ്യഭാസനിനന്റെയളിം  ഗ്രകനഡനിനന്റെയളിം  പ്രകയഭാഗമുണഭായനി.
നമസഭാരളിം  കേഴനിഞ്ഞുവന്നെ  വനിശസ്വഭാസനികേള്ക്കുളിം   ബസയ്  കേഭാത്തുനനിന്നെവരക്കുളിം
കദഹഭാസസ്വഭാസ്ഥദ്യമുണഭാകുന്നെ  തരത്തനികലയയ്  ഇതയ്  മഭാറനിനയന്നെതയ്  അപകേടകേരമഭായ
സഭാഹചരദ്യമഭാണയ്.  നമ്മള്  മനസനിലഭാകകണതയ്,  അപ്പുറത്തനിരനിക്കുന്നെവരളിം
ഇപ്പുറത്തനിരനിക്കുന്നെവരനമല്ലഭാളിം എല്ലഭാ  കേഭാലഘട്ടത്തനിലുളിം  വനിദദ്യഭാരതനി  യവജന
സളിംഘടനയനട ഭഭാഗമഭായനി സമരളിം നടത്തനിവന്നെവരഭാണയ്.  നമുനകഭാനക കപഭാലസ്പീസനിനന്റെ അടനി
കേനിട്ടുകേയളിം  അക്രമത്തനില്  പരനികകല്ക്കുകേയളിം  ആശുപത്രനിയനില്  പ്രകവശനിക്കുകേയളിം
ജയനില്വഭാസളിം  അനുഭവനിക്കുകേയനമഭാനക  നചയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  അതനിനലഭാനളിം
യഭാനതഭാര  തരകവമനില്ല.  ആ  വനികേഭാരളിം  നനിങ്ങളളിം  ഉള്നകഭാള്ളുനമന്നെയ്  ഞഭാന്
കേരതുകേയഭാണയ്.  എന്നെഭാല്  അതനിഗുരതരമഭായനി  പരനികകറ  ഈ  വനിദദ്യഭാരതനികേനള
തനിരവനന്തപുരളിം നമഡനികല് കകേഭാകളജനില് രണയ് മണനികയ്  നകേഭാനണത്തനിചകപ്പെഭാള്,
ഏറവളിം  ഗുരതരമഭായനി  പരനികകറ  വനിദദ്യഭാരതനികേനളകപ്പെഭാലുളിം  അവനിനട അഡനിറയ്
നചയഭാന്  തയഭാറഭായനിനല്ലനള്ളതയ്  ഗഇൗരവമഭായനി  കേഭാകണണതഭാണയ്.  മരദ്ദേനത്തനികലറ
പരനികനിനുപുറകമ കകേരള ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ നപഭാളനിറനികല് അജണ കഡഭാകര മഭാരനിലൂനട
നടപ്പെഭാകഭാന് ശ്രമനിക്കുകേയഭാണയ് ഈ ഗവണ്നമന്റെയ് നചയതയ്. ശ്രസ്പീ. കേഭാനളിം രഭാകജന്ദ്രനന്റെ
ഭഭാഷയനില്  പറഞ്ഞഭാല്  സമരങ്ങള്നകതനിനര  മുതലഭാളനിമഭാരനട  ഹശലനിയനില്
പ്രവരത്തനിക്കുന്നെ  വനിദദ്യഭാരതനി  വനിരദ്ധ,  ജനവനിരദ്ധ  സരകഭാര   എന്നെതനിനയ്
ഒകരനയഭാര ഉത്തരകമയള്ളൂ, അതയ് ശ്രസ്പീ. പനിണറഭായനി വനിജയനന്റെ സരകഭാരഭാണയ്.  ഈ
സരകഭാരനിനന്റെ പ്രവരത്തനങ്ങള്,  പ്രകതദ്യകേനിചയ്  ആഭദ്യന്തര വകുപ്പുമഭായനി  ബനനപ്പെട്ടയ്
കേഴനിഞ്ഞ  കുകറ  നഭാളകേളഭായനി  എല്ലഭാസ്ഥലത്തുളിം  നസ്പീതനി  നനികഷധനികനപ്പെടുന.
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തഭാങള്കയ്  കനരനിട്ടയ്  പരഭാതനി  തരന്നെ  കകേസ്സുകേളനില്  മഭാത്രമഭാണയ്  ചനിലതനിനലങനിലുളിം
നടപടനിയണഭാകുന്നെനതന്നെയ്  തഭാങള്തനന്നെ  ഈ  സഭയനില്  പലതവണ
വദ്യക്തമഭാക്കുകേയണഭായനി.  കകേരളത്തനിനല  കപഭാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേള്   സഭാധഭാരണകഭാരനയ്
സമസ്പീപനികഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത  അവസ്ഥയനിലഭാണയ്.   എളിം.ബനി.ബനി.എസയ്.,  പനി.ജനി.  ഡനികപഭാമ
കകേഭാഴ്സുകേള്, പനി.ജനി. സസ്വഭാശ്രയ കകേഭാഴ്സുകേള് എന്നെനിവയമഭായനി ബനനപ്പെട്ടുണഭായ  ഫസ്പീസയ്
വരദ്ധനവയ്  കകേരളത്തനിനല  സഭാധഭാരണകഭാരകയ്  അപ്രഭാപദ്യമഭാകുന്നെ  തരത്തനികലയയ്
മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. നകേ.എസയ്.യ.-വനിനന്റെ സമരളിം മഭാറനിനനിരത്തനിയഭാല്,  നമഡനികല് പനി.ജനി.
പ്രകവശന  ഫസ്പീസനിനന്റെ  കേഭാരദ്യത്തനിലുണഭായ  കുത്തനനയള്ള  വരദ്ധനവനിനനക്കുറനിചയ്
ഇന്നെനല  തഭാങളനട  ഏറവളിം  അടുത്ത  സഹൃത്തുകൂടനിയഭായ  മഭാകനജയ് നമന്റെയ്
അകസഭാസനികയഷനന്റെ  പ്രതനിനനിധനി   കഡഭാ.  പനി.  എ.  ഫസല്  ഗഫൂര  ഒര  മഭാധദ്യമ
ചഭാനലനില്  പറഞ്ഞതയ്  എളിം.ബനി.ബനി.എസയ്.  സസ്പീറനിനന്റെ  ഫസ്പീസയ്  2.5  ലക്ഷളിം
രൂപയനില്നനിന്നെയ്   8  ലക്ഷളിം  രൂപയഭായനി  വരദ്ധനിപ്പെനികഭാന്  കപഭാകുനനവന്നെഭാണയ്.
നമഡനികല്  മഭാകനജയ് നമന്റെനിനന്റെ  നകേഭാള്ളയയ്  കുടപനിടനിക്കുന്നെ  ഈ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
സമസ്പീപനനത്തയഭാണയ് ഞങ്ങള് കചഭാദദ്യളിം നചയ്യുന്നെതയ്.  സസ്വഭാശ്രയ വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസവമഭായനി
ബനനപ്പെട്ടയ്  പലതവണ  നമ്മുനട യവസഹൃത്തുകള് ഇവനിനട സമരളിം നചയനിട്ടുണയ്.
യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേഭാലഘട്ടത്തനില്  പതനിനഭായനിരളിം  രൂപ  ഫസ്പീസയ്
വരദ്ധനിപ്പെനിച സന്ദരഭത്തനില്  ഇവനിടനത്ത ലക്ഷകണകനിനയ്  രൂപയനട  നപഭാതുമുതല്
നശനിപ്പെനിച്ചുനകേഭാണയ്  എസയ്.എഫയ്.ഐ.-യളിം  ഡനി.ഹവ.എഫയ്.ഐ.-യളിം   സമരളിം
നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  അഞ്ചുവരഷളിംനകേഭാണയ്  47,000  രൂപയഭാണയ്  നമഡനികല് രളിംഗത്തയ്
കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്നമന്റെയ്  കൂട്ടനിയതയ്.   ഈ  ഗവണ്നമന്റെയ്  വന്നെതനിനുകശഷളിം  നൂറയ്
ദനിവസളിംനകേഭാണയ്  ഒറയടനികയ്  65,000  രൂപ  കൂട്ടനിയതയ്  കകേരളത്തനിനല
മഭാകനജയ് നമനകേനള  സഹഭായനികഭാനഭാനണന്നെ കേഭാരദ്യത്തനില്  യഭാനതഭാര തരകവമനില്ല.
അതുതനന്നെയഭാണയ്  ഇവനിനട  പനി.ജനി.  കകേഭാഴ്സുകേളനിലുമുണഭായനിട്ടുള്ളതയ്.  തുടരനളിം
എളിം.ബനി.ബനി.എസയ്.-നന്റെ  ഫസ്പീസയ്  നനിരണ്ണയനിക്കുന്നെ  സഭാഹചരദ്യത്തനിലുളിം  tip  of  the
iceberg എന്നെയ് വനികശഷനിപ്പെനികഭാന് കേഴനിയന്നെ തരത്തനികലയയ്, അതയ് നമ്മുനട സസ്വഭാശ്രയ
രളിംഗനത്ത  വദ്യഭാപകേമഭാകേഭായനി  ബഭാധനികഭാന്  കപഭാവകേയഭാണയ്.  സഭാധഭാരണകഭാരനയ്
നമഡനികല്  വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസളിം  അപ്രഭാപദ്യമഭാക്കുന്നെ  നനിലപഭാടയ്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നെ
ഗവണ്നമന്റെനിനനതനിനര  ശക്തമഭായനി പ്രതനികഷധനിക്കുകേയഭാണയ്.   നകേ.എസയ്.യ.-വനിനന്റെ
എറണഭാകുളളിം  ജനില്ലഭാ  പ്രസനിഡന്റെയ്  ശ്രസ്പീ.  അകലഭാഷനികയ്  അതനിക്രൂരമഭായഭാണയ്
മരദ്ദേനകമറതയ്.   അകദ്ദേഹത്തനിനന്റെ  ഷരട്ടഭാണനിതയ്.  കചഭാരപുരണ  ഇഇൗ  ഷരട്ടയ്  ഞഭാന്
സഭയനില്  പ്രദരശനിപ്പെനിക്കുകേയഭാണയ്  (ഷരട്ടയ്  ഉയരത്തനികഭാട്ടനി).  ഇഇൗ  സമരനത്ത
കചഭാരയനില് മുകനിനകഭാല്ലഭാന് ഗവണ്നമന്റെയ് ശ്രമനിക്കുകേയഭാനണങനില് ആ ഓകരഭാ തുള്ളനി
കചഭാരയനില്നനിനളിം  ആയനിരകണകനിനയ്  വനിദദ്യഭാരതനികേളനട  വലനിയ  സമരളിം
നകേ.എസയ്.യ.-വനിനന്റെ  ആഭനിമുഖദ്യത്തനില്  ഇവനിനട  നടക്കുനമന്നെയ്  പറയഭാന്  ഞഭാന്
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ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണയ്.   In  the  communist  manifesto,  Marx  and  Engels
proclaimed that communist must rescue agitation from the upper class and
provide free education.  വകരണദ്യവരഗ്ഗത്തനില്നനിന്നെയ് വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസളിം മഭാറനിനകഭാണയ്
സഭാധഭാരണകഭാരകയ്  സഇൗജനദ്യ  വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസളിം  നകേഭാടുകണനമന്നെഭാണയ്  കേമ്മമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേയ്
മഭാനനിനഫകസ്റ്റേഭായനില് മഭാരകളിം ഏളിംഗല്സളിം പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്.  രണര ലക്ഷളിം രൂപയനില്
നനിന്നെയ്  എട്ടയ്  ലക്ഷളിം  രൂപയഭായനി  ഫസ്പീസയ്  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുകമഭാള്  നനിയമസഭയനിനല
ഏനതങനിലുനമഭാര കേമ്മമ്മ്യൂണനിസ്റ്റുകേഭാരനയ് വഭാക്കുനകേഭാകണഭാ കനഭാക്കുനകേഭാകണഭാ ഇതനിനന
എതനിരകഭാന്  സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ?  അവനിനടയഭാണയ്  ബഹുമഭാനദ്യനഭായ  മനനി
ഉള്നപ്പെനടയളളവര നദ്യഭായസ്പീകേരണ വഭാദങ്ങളമഭായനി മുകന്നെഭാട്ടുവരന്നെ ദഇൗരഭഭാഗദ്യകേരമഭായ
സ്ഥനിതനിവനികശഷമുണഭായതയ്.  ഗുരതരമഭായ ഇഇൗ പ്രശളിം സഭ വളനര ഗഇൗരവകത്തഭാനട
കേഭാണണളിം.  ഈ ഗവണ്നമന്റെയ് ഉന്നെത വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസവളിം നമഡനികല് വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസവളിം
സഭാധഭാരണകഭാരകയ്  അപ്രഭാപദ്യമഭാകനി  സസ്വഭാശ്രയ  നകേഭാള്ളകഭാരകയ്  കുടപനിടനിക്കുകേയഭാണയ്.
ശ്രസ്പീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയന്  ഒര  ഏകേഭാധനിപതനിയനട  സസ്വഭഭാവത്തനിലഭാണയ്
നപരമഭാറുന്നെതയ്.   ഇതയ്  ഒര  കേഭാരണവശഭാലുളിം  അളിംഗസ്പീകേരനികഭാന്  സഭാധനികനില്ല.
അധഭാരമ്മനികേമഭായ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  മുകന്നെഭാട്ടുള്ള  പ്രയഭാണളിം,  വനിദദ്യഭാരതനികേള്ക്കുകനനരയള്ള
കപഭാലസ്പീസനിനന്റെ  നരനഭായഭാട്ടയ്  ഇവ  ഒരനികലുളിം   അളിംഗസ്പീകേരനികഭാന്  സഭാധനികനില്ല.
വനിദദ്യഭാരതനികേളനട  സമരനത്ത  ലഭാത്തനിനകേഭാണളിം  ഗ്രകനഡുനകേഭാണളിം  ടനിയര
ഗദ്യഭാസനകേഭാണളിം  അടനിചമരത്തഭാന്  ശ്രമനിക്കുന്നെ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ഇഇൗ  പ്രഖദ്യഭാപനിത
നയത്തനിനനതനിനര  പ്രതനികഷധനിക്കുന.  കേഭാഷസ്വഭാലനിറനിയനിലുണഭായനിരന്നെ  കഡഭാകര
പരനികകറവനര അഡനിറയ്  നചയഭാന് തയഭാറഭായനില്ല.  മുന് മുഖദ്യമനനി ബഹുമഭാനദ്യനഭായ
ഉമ്മന്  ചഭാണനി  രണയ്  മണനിക്കൂര  ആശുപത്രനിയനില്കപ്പെഭായനി  കുത്തനിയനിരനിപ്പെയ്  സമരളിം
നടത്തനിയതനിനുകശഷളിം സരജനികല് വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള കഡഭാകറഭാണയ് അവനര അഡനിറയ്
നചയഭാന്  തയഭാറഭായതയ്.   പരനികകറവനര  അഡനിറയ്  നചയഭാന്  തയഭാറഭാകേഭാത്ത
കഡഭാകരനകതനിനര ശക്തമഭായ നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനികണളിം.  വനിദദ്യഭാരതനി സമരകത്തഭാടുള്ള ഇഇൗ
സമസ്പീപനളിം ഒര കേഭാരണവശഭാലുളിം നദ്യഭായസ്പീകേരനികഭാന് സഭാധനികനില്ല.  ഗുരതരമഭായ ഈ
വനിഷയളിം   സഭഭാനടപടനികേള്  നനിരത്തനിവചയ്  ചരച  നചയണനമന്നെയ്  ആവശദ്യനപ്പെടുകേയഭാണയ്.

  

മുഖദ്യമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്):  സര,  സസ്വഭാശ്രയ  കകേഭാകളജുകേളനട
പ്രശവമഭായനി  ബനനപ്പെട്ടയ്  ചനില  കേഭാരദ്യങ്ങള്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  അളിംഗളിം
ചൂണനികഭാണനിചതുനകേഭാണയ്  പറയകേയഭാണയ്,  ഇവനിനട  കനരകത്തയണഭായനിരന്നെ   അവസ്ഥയയ്
വലനിയ മഭാറളിംവരനികേയഭാണയ്.  സഭാധഭാരണ സളിംസ്ഥഭാന സരകഭാരളിം സസ്വഭാശ്രയ മഭാകനജ് നമനകേളളിം
തമ്മനില് ചനില  കേരഭാറുകേനളഭാനക ഉണഭാകഭാറുണയ്.  അതനിനുള്ള സഭാധദ്യത ഇകപ്പെഭാഴനില്ല.
കേഭാരണളിം  50  ശതമഭാനളിം നമരനിറയ്  എന്നെ ഏരപ്പെഭാടയ്  അവസഭാനനിച്ചു,  എല്ലഭാളിം നസ്പീറയ്-നന്റെ
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ഭഭാഗമഭായനി.  എല്ലഭാളിം നസ്പീറയ് പരസ്പീക്ഷയനില്ക്കൂടനി മഭാത്രകമ എടുകഭാന് കേഴനിയ.  കേഴനിഞ്ഞ
പ്രഭാവശദ്യകത്തതുകപഭാനല  50  ശതമഭാനളിം  സളിംസ്ഥഭാന  പരസ്പീക്ഷ  50  ശതമഭാനളിം  നസ്പീറയ്
എന്നെ  രസ്പീതനിയല്ല.  സളിംസ്ഥഭാന  ഗവണ്നമന്റെനിനയ്  ഏനതങനിലുളിം  തരത്തനില്  ഫസ്പീസയ്
നനിശ്ചയനികഭാന് കേഴനിയന്നെ നനിലയല്ല ഉളളതയ്. അതുമഭായനി ബനനപ്പെട്ടയ് ഫസ്പീ നറഗുകലററനി
കേമ്മസ്പീഷനഭാണയ്  ഫസ്പീസയ്  നനിശ്ചയനികകണതയ്.  ഇഇൗനയഭാര  യഭാഥഭാരതദ്യളിം  നഭാളിം
മനസനിലഭാകണളിം.  ഇതയ്  നപഭാതുവനിലുള്ള  കേഭാരദ്യമഭാണയ്.  കനരകത്തയണഭായനിരന്നെതുകപഭാനല
സളിംസ്ഥഭാന  ഗവണ്നമന്റെനിനയ്  ഇഇൗ  വനിഭഭാഗവമഭായനി  കേരഭാര  ഒപ്പുവയഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത
സഭാഹചരദ്യമഭാണുളളതയ്.  അതയ് വസ്തുതയഭാണയ്.

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവയ്  (ശ്രസ്പീ  .    രകമശയ് നചന്നെനിത്തല):  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനസ്പീ,
അങ്ങയ്  പറഞ്ഞതയ്  ശരനിയഭാനണങനില്  പനി.ജനി.  കകേഭാഴനിനയ്  ക്രനിസദ്യന്  മഭാകനജ് നമനകേളമഭായനി
ആദദ്യളിം സളിംസ്ഥഭാന ഗവണ്നമന്റെയ് ചരച നടത്തനിയതയ് എന്തനിനഭാണയ്; ആ ചരചയനിലൂനട
അവര വച നനിരകദ്ദേശളിം എങ്ങനനയഭാണയ് പനിന്നെസ്പീടയ് അളിംഗസ്പീകേരനികനപ്പെട്ടതയ്?

ശ്രസ്പീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര,  ഞഭാന്  മനസനിലഭാക്കുന്നെതയ്  അവരവച
നനിരകദ്ദേശളിം  ഇഇൗ പറയന്നെതല്ല.  കനരകത്ത ഫസ്പീ  നറഗുകലററനി  കേമ്മസ്പീഷന് നനിശ്ചയനിച
ഫസ്പീസഭാണയ്  ഇകപ്പെഭാള്  നപഭാതുവനില്  അളിംഗസ്പീകേരനികനപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതയ്.  അതനില്നനിന്നെയ്
ഏനതങനിലുളിം  തരത്തനില്  കുറവവരത്തുന്നെതനിനയ്  ശ്രമളിം  നടത്തനിനയനള്ളതയ്  ശരനിയഭാണയ്.
പനക്ഷ  അതനിനയ്  മഭാകനജ് നമന്റെയ്  സമ്മതനിക്കുന്നെ  നനിലയണഭായനിട്ടനില്ല.  അകപ്പെഭാള്  ഫസ്പീ
നറഗുകലററനി  കേമ്മസ്പീഷന്  നനിശ്ചയനിച  ഫസ്പീസതനന്നെ  ഏരനപ്പെടുത്തുന്നെ  നനിലയണഭായനി
എന്നെതഭാണയ്  വസ്തുത.  നമ്മുനട  പരനിമനിതനിയഭാണയ്  ഞഭാന്  പറയന്നെതയ്.  കനരകത്ത
ഉണഭായനിരന്നെതുകപഭാനല നമുകയ് കേരഭാര ഒപ്പെനിടഭാന് കേഴനിയന്നെ അവസ്ഥ ഇകപ്പെഭാഴനില്ല.

ഇന്നെനല നടന്നെ സളിംഭവനത്തക്കുറനിചയ് ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട അളിംഗളിം ചൂണനികഭാണനിച
കേഭാരദ്യങ്ങള്,  അതയ്  അടനിയന്തരപ്രകമയളിം  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നെ  ഹശലനിയനില്
അവതരനിപ്പെനിച്ചുനവന്നെയ് മഭാത്രകമയള്ളൂ.  പ്രകകേഭാപനനമഭാനളിം ഉണഭാകഭാത്തവരനട കനനര
കപഭാലസ്പീസയ് അതനിക്രമളിം കേഭാണനിച്ചു എന്നെഭാണയ് അകദ്ദേഹളിം പ്രധഭാനമഭായളിം ആകരഭാപനിചതയ്.
അതനിനന്റെനയല്ലഭാളിം ഒകട്ടനറ ദൃശദ്യങ്ങള് ഇതനിനകേളിം പുറത്തുവന്നെനിട്ടുണയ്.  വനിദദ്യഭാരതനികേള്
പ്രകേടനളിം  നടത്തുകമഭാള്  എന്തനിനഭാണയ്  കേയനില്  വലനിയ  മുട്ടന്വടനി;  മുട്ടന്വടനി
കേയനില്വചയ് പ്രകേടനളിം നടത്തുന്നെ ദൃശദ്യളിം പുറത്തുവന്നെനിട്ടുണയ്.  നകേഭാടനി നകേട്ടനിയ വടനിയല്ല,
വണ്ണമുള്ള വടനിയഭാണയ്. അതയ് കുത്തനി നടക്കുകേയഭാണയ്. അതനിനന്റെ ആവശദ്യളിം എന്തഭാണയ്?
കേയനിനലഭാതുങ്ങഭാത്ത  തരത്തനിലുള്ള  കേല്ലഭാണയ്  നകേഭാണനടന്നെതയ്.  അതയ്  വനിവനിധ
മഭാധദ്യമങ്ങള് പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിചകല്ലഭാ; എന്തനിനഭാണയ് അങ്ങനന കേനല്ലടുക്കുന്നെതയ്? വനിവനിധ
മഭാധദ്യമങ്ങളനില്വന്നെ  വഭാരത്തകേളനില്  ഇഇൗ  കേലയ്ല്ല്  കപഭാലസ്പീസകേഭാരനട  കനനര
വലനിനചറനിയന്നെ  ദൃശദ്യവമുണകല്ലഭാ;  എന്തനിനഭാണയ്  അത്തരനമഭാര  അവസ്ഥയണഭാകനിയതയ്?
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എന്തനിനയ്  ഇത്തരനമഭാര  അക്രമരസ്പീതനി  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചു;  ഇതയ്  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്
സസ്വസ്പീകേരനികകണ  കേഭാരദ്യമല്ലകല്ലഭാ;  കേഭാരദ്യങ്ങള്  ചരച  നചയഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത
അവസ്ഥയനില്ലകല്ലഭാ.  അവനിനട  നടന്നെ  കേഭാരദ്യങ്ങനളനയല്ലഭാളിം  പനിന്തഭാങ്ങുന്നെ  നനിലയഭാണകല്ലഭാ
നനിങ്ങള്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നെതയ്,  അതുനകേഭാണഭാണകല്ലഭാ  ഇഇൗ  ശബ്ദനമഭാനക  ഇവനിനട
ഉയരന്നെതയ്.   ഇത്തരത്തനിനലഭാര  കേഭാരദ്യളിം  സളിംഭവനിച്ചുകപഭാനയന്നെ  ജഭാളദ്യതയല്ലകല്ലഭാ
ഉള്ളതയ്.  ഇതനിനന്റെനയല്ലഭാളിം ദൃശദ്യങ്ങള് ഇകപ്പെഭാള് പുറത്തുവന്നെനിട്ടുണയ്.  ഇത്ര പചയഭായനി
അക്രമ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  നടത്തുകേ,  എന്നെനിട്ടയ്  പ്രകകേഭാപനനമഭാനളിം  ഉണഭാകഭാത്തവരനട
കനനര  കപഭാലസ്പീസയ്  ഇടനപനട്ടന്നെയ്  പറയകേ,  ഇതഭാണയ്  ഇവനിനടയണഭായനിട്ടുള്ളതയ്.  ഒര
കപഭാലസ്പീസയ്  ഉകദദ്യഭാഗസ്ഥനയ്  കേഭാരദ്യമഭായ  പരനിക്കുപറനി.  ദൃശദ്യങ്ങള്  അതയ്
വദ്യക്തമഭാക്കുകേയഭാണകല്ലഭാ.  അകദ്ദേഹത്തനിനന്റെ യണനികഫഭാമനിലടകളിം രക്തളിം നനിറഞ്ഞുനനില്ക്കുന്നെ
അവസ്ഥയഭാണുള്ളതയ്.  ആക്രമണളിം  എത്ര  രൂക്ഷമഭായനിരന  എന്നെകല്ല  അതയ്
സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നെതയ്.  ഇത്തരത്തനിനലഭാര  അക്രമരസ്പീതനി  എന്തനിനയ്  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചു;  അതനിനുമഭാത്രളിം
ഇവനിനട എന്തുസളിംഭവനിച്ചു;  എന്തഭാണയ് അവനര പ്രകകേഭാപനിപ്പെനിചതയ്?  യഥഭാരതത്തനില്
ഇതയ് വനിദദ്യഭാരതനികേള്ക്കുണഭായ പ്രകകേഭാപനമല്ല,  കബഭാധപൂരവ്വളിം ഇത്തരനമഭാര രളിംഗളിം
സൃഷനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  ഏകതഭാ  കൂട്ടര  അവനര  ഇറകനിവനിട്ടു  എന്നെതകല്ല  വസ്തുത.
അങ്ങനനനയഭാര നനില സസ്വസ്പീകേരനികഭാകമഭാ;  അത്തരത്തനിനലഭാര അവസ്ഥയണഭാകഭാന്
പഭാടുകണഭാ?  ഇഇൗ സളിംഭവത്തനില് പരനിക്കുപറനിയ ആളകേനള ആശുപത്രനിയനിനലത്തനിച്ചു.
ആശുപത്രനിയനിനലത്തനിയഭാല്  സഭാധഭാരണ  എന്തഭാണയ്  നചയ്യുകേ?  കേഭാഷസ്വഭാലനിറനിയനില്
പരനികശഭാധനിക്കുളിം.  അവരകയ് വനിവനിധ പരനികശഭാധനകേള് പനിന്നെസ്പീടയ്  നടകത്തണനിവരളിം.
അതനിനഭായനി  അവരനട  പകല്  കുറനിപ്പുനകേഭാടുത്തയ്  അയയ്ക്കുന.   പനിനന്നെ  അവനര
കേഭാണുന്നെനില്ല.  

ശ്രസ്പീ  .   നകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ്: സര, അങ്ങയ് അങ്ങനന പറയരതയ്.

ശ്രസ്പീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്:  സര,  ബഹുമഭാനദ്യനഭായ ഉമ്മന് ചഭാണനി അവനിനട
ഇരനിക്കുനനവന്നെയ്  കകേട്ടയടന്  ഞഭാന്  അവനിനട  വനിളനിച്ചു  സളിംഭവനമന്തഭാനണന്നെയ്
കചഭാദനിച്ചു.  അതനിനുകശഷമുള്ള റനികപ്പെഭാരട്ടയ് എനന്റെ കേയനിലുണയ്, അതയ് കവനറ. 

10.00 AM]

ശ്രസ്പീ  .   രകമശയ് നചന്നെനിത്തല: സര, ഇങ്ങനനനയഭാര സളിംഭവമുണഭായതയ് ശ്രസ്പീ. നകേ.
സനി. കജഭാസഫഭാണയ് എനന്നെ വനിളനിച്ചുപറയന്നെതയ്.  7 മണനികയ് ഞഭാന്  സൂപ്രണനികനഭാടയ്
സളിംസഭാരനിചകപ്പെഭാള് അഡനിറയ് നചയഭാനമന്നെയ് പറഞ്ഞു. 8.30 ആയനിട്ടുളിം അവനര അഡനിറയ്
നചയഭാത്ത സഭാഹചരദ്യത്തനില് ഞഭാനുളിം  ശ്രസ്പീ. നകേ. സനി. കജഭാസഫളിം ശ്രസ്പീ. എ. നകേ. ബഭാലനന
വനിളനിച്ചു.   ഞഭാന് അങ്ങയനട നപഭാളനിറനികല് നസക്രട്ടറനി  ശ്രസ്പീ.  എളിം.  വനി.  ജയരഭാജനനയളിം
വനിളനിച്ചു.  നകേഭാലപഭാതകേനിനയകപ്പെഭാലുളിം ആശുപത്രനിയനില് അഡനിറയ്  നചയ്യുമകല്ലഭാ?  അങ്ങയ്
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ശ്രസ്പീ.  എ.  നകേ.  ബഭാലകനഭാടയ്  കചഭാദനിക്കുകേ.  അവനിടനത്ത ആശുപത്രനി സൂപ്രണനികനഭാടയ്
സളിംസഭാരനിചയ്  അഡനിറയ്  നചയഭാനമന്നെയ്  പറഞ്ഞനിട്ടയ്  മണനിക്കൂറുകേള്  കേഴനിഞ്ഞഭാണയ്
ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചഭാണനികയ്   അവനിനട  ഇരനികകണനിവന്നെതയ്.  ഇതയ്  ശരനിയഭായ
നടപടനിയഭാകണഭാ?  അങ്ങയ്  ആകലഭാചനികണളിം. 

ശ്രസ്പീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര,  അങ്ങയ്  വനിളനിച  കേഭാരദ്യവളിം  പറഞ്ഞു.
പരനികശഭാധനയയ്  ചസ്പീട്ടയ്  നകേഭാടുത്തയ്  വനിനട്ടങനിലുളിം   പനിനന്നെ  അയഭാള്  പരനികശഭാധനയയ്
കപഭായനില്ല എന്നെതഭാണയ് പ്രശളിം.  കുകറ കേടലഭാസ്സുമഭായനി ഒരഭാള് നചന്നെയ് ഇവനരനയല്ലഭാളിം
അഡനിറയ്  നചയണനമന്നെയ്  ആവശദ്യനപ്പെട്ടകപ്പെഭാള്,  ഓകരഭാരത്തരഭായനി  വരനട്ട,  അഡനിറയ്
നചയഭാനമന്നെ  നനിലപഭാടഭാണയ്  ബനനപ്പെട്ടവര  സസ്വസ്പീകേരനിചതയ്.  അവര  ഒരതരത്തനിലുളിം
അഡനിഷനയ്  എതനിരഭായനിരന്നെനില്ല.  ഇതഭാണയ്  യഥഭാരതത്തനില് സളിംഭവനിചതയ്.  ബഭാകനി
കേഭാരദ്യങ്ങള് നനിങ്ങള് പരനികശഭാധനികചഭാള.  ഇകഭാരദ്യളിം ആശുപത്രനിയനട ഉത്തരവഭാദനപ്പെട്ടയഭാള്
എകന്നെഭാടയ് പറഞ്ഞകപ്പെഭാള് ഞഭാന് അകദ്ദേഹകത്തഭാടയ് പറഞ്ഞതയ്, ഇഇൗ വനിവരങ്ങനളഭാനളിം
ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചഭാണനി  അറനിഞ്ഞനിരനികനില്ല.  അകദ്ദേഹളിം  അവനിനടയനണങനില്  നനിങ്ങള്
ഉടനന  അകദ്ദേഹത്തനിനന്റെ  അടുത്തയ്  നചല്ലുകേ.  അനല്ലങനില്  ഉത്തരവഭാദനപ്പെട്ട  ആനള
അയയ്ക്കുകേ,  എന്നെനിട്ടയ്  ഇകഭാരദ്യങ്ങനളഭാനക  പറയകേ  എന്നെഭാണയ്.  കേഭാരദ്യങ്ങള്  കവഗളിം
പരനിഹരനിക്കുന്നെ നനിലയണഭാകേണനമന്നെയ് പറഞ്ഞു.  ഏതഭായഭാലുളിം ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മന് ചഭാണനി
അവനിനട  ഇരനികകണ  സഭാഹചരദ്യമുണഭാകേഭാന്  പഭാടനില്ലഭായനിരന.  അഡനിഷന്
നനികഷധനിച പ്രശകമ ഉണഭായനിട്ടനില്ല. ഓകരഭാരത്തരഭായനി നചല്ലഭാന് തയഭാറഭാകേഭാത്തതനിനന്റെ
പ്രശകമ ഉണഭായനിരനള്ളൂ.  ഇതഭാണയ്  സളിംഭവനിചതയ്.  ....(ബഹളളിം)....  ഞഭാന് കനരനിട്ടയ്
മനസനിലഭാകനിയ കേഭാരദ്യങ്ങള് പറയകണ.  

ശ്രസ്പീ  .    രകമശയ്  നചന്നെനിത്തല:  സര,  അങ്ങയനട  നതഭാട്ടടുത്തനിരനിക്കുന്നെ
ബഹുമഭാനദ്യനഭായ  എ.  നകേ.  ബഭാലകനഭാടയ്  കചഭാദനിക്കുകേ.  ഞങ്ങള്  ആശുപത്രനിയനില്
കപഭായനി കേണതഭാണയ്. അടനിനകേഭാണയ് നടകഭാന് വയഭാത്ത അവസ്ഥയനിലുളള കുട്ടനികേളനട
ചസ്പീട്ടുമഭായനി  കവനറഭാരഭാള്  കപഭാകുന്നെതനില്  എന്തയ്  നതറഭാണുള്ളതയ്?  മുന്  മുഖദ്യമനനി
ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മന്ചഭാണനികയ് അവനിനട കുത്തനിയനിരനികകണനി വന. ശ്രസ്പീ.  എ.  നകേ.  ബഭാലന്
അതനികനഭാടയ്  കയഭാജനിക്കുന്നെനില്ലകല്ലഭാ.   മുഖദ്യമനനി  അകദ്ദേഹകത്തഭാടയ്  കചഭാദനിക്കൂ.
ശ്രസ്പീ.  എ.  നകേ.  ബഭാലന്  ഇടനപട്ടതുനകേഭാണകല്ല  ആ  സമയത്തയ്  നസ്പീതനിയണഭായതയ്.
അങ്ങയ്  ഇടനപട്ട  കേഭാരദ്യളിം  ഞഭാന്  അറനിഞ്ഞനില്ല.   ഇങ്ങനന  ഒര  സളിംഭവമുണഭായനി,
സഭാമഭാനദ്യ നസ്പീതനിയണഭാകേണനമന്നെയ് അങ്ങയനട നപഭാളനിറനികല് നസക്രട്ടറനിനയ ഞഭാന്
വനിളനിചയ്  പറഞ്ഞകപ്പെഭാള്  ഇടനപടഭാനമന്നെയ്  അകദ്ദേഹളിം  എകന്നെഭാടയ്  പറഞ്ഞു.
അതുനകേഭാണഭാണയ് ഞഭാന് അങ്ങനയ വനിളനികഭാതനിരന്നെതയ്.   ഞഭാന് ശ്രസ്പീ.  എ.  നകേ.  ബഭാലനന
വനിളനിച്ചു,  അകദ്ദേഹളിം  അകപ്പെഭാള്ത്തനന്നെ  നറകസഭാണയ്  നചയ്തു.  ഇങ്ങനനയള്ള
ഉകദദ്യഭാഗസ്ഥനര അങ്ങയ് നദ്യഭായസ്പീകേരനികരതയ്. ശരനിയഭായ നടപടനിയല്ല ഇതയ്.
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ശ്രസ്പീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര,  ഇനതല്ലഭാളിം  ഒകര  സമയത്തഭായനിരനിക്കുളിം
നടന്നെനിട്ടുണഭാവകേ.  അങ്ങയ് ഇകദ്ദേഹനത്ത വനിളനിക്കുകമഭാള്ത്തനന്നെ ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മന് ചഭാണനി
അവനിനട  ഇരനിക്കുനനവനള്ളതയ്  അറനിയഭാമകല്ലഭാ.  അറനിഞ്ഞ  ഉടനന  ഞഭാനുളിം
വനിളനിക്കുകേയഭാണയ്. അകപ്പെഭാള് ഇനതല്ലഭാളിം ഒകര സമയത്തഭായനിരനിക്കുളിം സളിംഭവനിചനിട്ടുളളതയ്.
ഞഭാന് സളിംസഭാരനിച നമഡനികല് കകേഭാകളജനിനന്റെ ഉത്തരവഭാദനപ്പെട്ടയഭാള് തനന്നെ അങ്ങുളിം
മറയ്  ചനിലരളിം  ബനനപ്പെട്ട  കേഭാരദ്യളിം  പറഞ്ഞു.  അവര  ഇകത  നനിലപഭാടഭാണയ്
ആവരത്തനിചതയ്.  ഇകഭാരദ്യത്തനില്  ഒരതരത്തനിലുള്ള  നപഭാളനിറനികല്  അജണയമനില്ല.
ഇവനിനട  കേഭാരദ്യങ്ങള്  കൃതദ്യമഭായനി  നടനകപഭാകേണനമന്നെയ്  മഭാത്രകമ  സരകഭാര
ഉകദ്ദേശനിക്കുനള്ളൂ.  അതനിനയ്  വനിഘഭാതമുണഭാക്കുന്നെ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  നടന്നെകപ്പെഭാള്
കപഭാലസ്പീസനിനയ്  ഇടനപകടണനി  വന്നെനിട്ടുണയ്.  കപഭാലസ്പീസയ്  കവണ  സളിംയമനളിം
പഭാലനിച്ചുനവനതനന്നെയഭാണയ് യഥഭാരത സളിംഭവങ്ങള് കേഭാണുകമഭാള് മനസനിലഭാകഭാന്
കേഴനിയന്നെതയ്.  ചനില കേഭാരദ്യങ്ങള് ഇവനിനട പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്,  ഒരഭാള് പറഞ്ഞുനവനന്നെഭാനകയള്ളതയ്.
അനതന്തഭാനണന്നെയ്  എനനികറനിയനില്ല.  അതുസളിംബനനിചയ്  ഇകപ്പെഭാള്  അഡസ്വഭാന്സഭായനി
പ്രതനികേരനികകണതനിനല്ലന്നെഭാണയ് കതഭാനന്നെതയ്. 

ശ്രസ്പീ  .    ഉമ്മന്  ചഭാണനി:  സര,  രണയ്  കേഭാരദ്യങ്ങളഭാണയ്  എനനികയ്  പറയഭാനുള്ളതയ്.
ശ്രസ്പീ. രകമശയ് നചന്നെനിത്തല ആദദ്യളിം സൂപ്രണനിനന വനിളനിചകപ്പെഭാള് അഡനിറയ് നചയഭാനമന്നെയ്
പറഞ്ഞു.   ഒര  മണനിക്കൂര  കേഴനിഞ്ഞഭാണയ്  ഞഭാന്  അവനിനട  നചല്ലുന്നെതയ്.  ആനരയളിം
അഡനിറയ്  നചയഭാത്തതുനകേഭാണയ്  ഞഭാന്  സൂപ്രണനിനന  വനിളനിച്ചു.  ഉടനന  അഡനിറയ്
നചയ്യുനമന്നെയ് അകദ്ദേഹളിം പറഞ്ഞു.  വസ്പീണളിം ഒര മണനിക്കൂര അവനിനട നനിന.  അഡനിറയ്
നചയ്യുന്നെനിനല്ലന്നെയ്  കേണകപ്പെഭാള്  ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസയ്.  ശനിവകുമഭാറനിനന  ഞഭാന്  വനിളനിച്ചു.
അകദ്ദേഹളിം  വനിളനിചകപ്പെഭാഴുളിം  അഡനിറയ്  നചയഭാനമന്നെയ്  പറഞ്ഞു.  പകക്ഷ  അഡനിറയ്
നചയ്യുന്നെനില്ല.  ശ്രസ്പീ.  രകമശയ്  നചന്നെനിത്തല പറഞ്ഞതുകപഭാനല  ശ്രസ്പീ.  എ.  നകേ.  ബഭാലകനഭാടയ്
കചഭാദനിചഭാല് അകങ്ങയയ് മനസനിലഭാകുളിം. അവസഭാനളിം ആ പ്രശളിം  രമദ്യമഭായനി തസ്പീരക്കുന്നെതനിനയ്
അവനിടനത്ത  എസയ്.നഎ.-യളിം  സനി.നഎ.-യളിം  കൂടനി  ശ്രമനിച്ചു.  നമഡനികല്  കകേഭാകളജയ്
സരകനിള് ഇന്നസകകറഭാടയ്  കചഭാദനിചഭാല് മതനി.  ഒര കഡഭാകര പനിടനിവഭാശനിനയടുത്തു.
സൂപ്രണയ്  പറഞ്ഞനിട്ടുകപഭാലുളിം  അഡനിറയ്  നചയനില്ല  എന്നെ  നനിലപഭാനടടുത്തകപ്പെഭാള്
സരജനികല് കേഭാഷസ്വഭാലനിറനിയനിനല കഡഭാ.  അനനിലനിനനനകഭാണഭാണയ്  ഇവനര അഡനിറയ്
നചയനിചതയ്. അങ്ങയ് അകനസ്വഷനിചഭാല് അതയ് മനസനിലഭാകുളിം.   

മനറഭാന്നെയ്,  ഫസ്പീസനിനന്റെ  കേഭാരദ്യത്തനിലുള്ള  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  പരനിമനിതനി  ഞഭാന്
നല്ലതുകപഭാനല  മനസനിലഭാക്കുന.  കകേഭാടതനിവനിധനിയണയ്.  അതനിനപ്പുറകത്തയയ്
സളിംസ്ഥഭാന  ഗവണ്നമന്റെനിനയ്  കപഭാകേഭാന്  സഭാധനികനില്ല.  എന്നെഭാല്   ഇഇൗ  വനിധനിയള്ള
സഭാഹചരദ്യത്തനിലുളിം  സമരതരഭായ,  സഭാമത്തനികേമഭായനി  പനികന്നെഭാകളിം  നനില്ക്കുന്നെ
കുട്ടനികേനള  സഹഭായനികഭാന്  സളിംസ്ഥഭാന  ഗവണ്നമന്റെയ്  മനസ്സുവചഭാല്  സഭാധനിക്കുളിം.
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ഫസ്പീസയ്  ഒകന്നെ  ആകഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയള്ളൂ.  പനക്ഷ  ഗവണ്നമന്റെയ്  നനിശ്ചയനിക്കുന്നെ,
സഭാമത്തനികേമഭായനി പനികന്നെഭാകളിം നനില്ക്കുന്നെ,  ഉയരന്നെ റഭാങയ്  വഭാങ്ങനിയ കുട്ടനികേള്കയ്
കസഭാളരഷനിപ്പെയ് നല്കുന്നെ സളിംവനിധഭാനളിം മഭാകനജയ് നമനകേനളനകഭാണയ് സസ്വസ്പീകേരനിപ്പെനികഭാന്
കേഴനിയണളിം.  കകേഭാടതനിവനിധനിയനട  പരനിമനിതനികേള്ക്കുള്ളനില് നനിനനകേഭാണയ്  സഭാമൂഹനികേ
പ്രതനിബദ്ധതകയഭാടുകൂടനി  പഠനികഭാന്  സഭാമത്തനികേ  സഇൗകേരദ്യമനില്ലഭാത്ത;  മനിടുകരഭായ
കുട്ടനികേള്കയ്  സഇൗകേരദ്യമുണഭാകനിനകഭാടുകണളിം.  അതനിനയ്  വദ്യക്തമഭായനിട്ടുള്ള  സസ്പീളിം
നമുക്കുണഭാകഭാന് സഭാധനിക്കുളിം.  അങ്ങനന വന്നെഭാല് ഇഇൗ പ്രശത്തനിനയ് പരനിഹഭാരമഭാകുളിം. 

ശ്രസ്പീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്:  സര,  ഞഭാനറനിഞ്ഞ കേഭാരദ്യങ്ങളഭാണയ്   ഇകപ്പെഭാള്
പറഞ്ഞതയ്.  അകദ്ദേഹളിം അവനിനട  ഇരനിക്കുനനവന്നെയ്  കകേട്ട ആ നനിമനിഷളിംതനന്നെയഭാണയ്
ഞഭാന്  വനിളനിക്കുന്നെതയ്,  അതനില്  തഭാമസമുണഭായനിട്ടനില്ല.  അകദ്ദേഹനത്ത  അവനിനട
ഇരത്തഭാന്  പഭാടനില്ല,  മറയ്  നടപടനികേള്  നനിങ്ങള്  സസ്വസ്പീകേരനികണളിം.  അകദ്ദേഹകത്തഭാടയ്
കേഭാരദ്യങ്ങള് പറയണളിം. പനിനന്നെ എന്തഭാകണഭാ ആവശദ്യളിം അതയ് നപനട്ടന്നെയ്  നനിറകവറകേ
എന്നെഭാണയ്  പറഞ്ഞതയ്.  പനിനന്നെ മനറഭാര  നനിരകദ്ദേശളിം  അകദ്ദേഹളിം  വചതയ്,  പഭാവനപ്പെട്ട
മനിടുകരഭായ നമരനിറനില് പഭാസഭായ കുട്ടനികേനള സളിംരക്ഷനിക്കുന്നെ കേഭാരദ്യമഭാണയ്.  അത്തരളിം
കേഭാരദ്യങ്ങളനില് സരകഭാര എകപ്പെഭാഴുളിം  പ്രതനിജഭാബദ്ധമഭാണയ്.  അതനില് സരകഭാരനിനയ്
എന്തുനചയഭാന്  കേഴനിയനമന്നെയ്  പരനികശഭാധനിക്കുളിം.  പകക്ഷ  മഭാകന ജയ് നമനമഭായനി
സളിംസഭാരനിചയ്  എത്രകത്തഭാളമഭാകുനമന്നെതനില്  അവദ്യക്തതയണയ്.  ഏതഭായഭാലുളിം  ആ
നനിരകദ്ദേശവളിം  തള്ളനികളകയണ ഒന്നെല്ല.   എല്ലഭാ  കേഭാരദ്യവളിം  പരനികശഭാധനിചയ്  കവണതയ്
നചയ്യുളിം.  ഏതഭായഭാലുളിം ഇഇൗ കേഭാരദ്യത്തനില് സഭ നനിരത്തനിവചയ് ചരച നചയത്തക ഒര
പ്രശവമനില്ല എന്നെയ് വദ്യക്തമഭാക്കുകേയഭാണയ്. 

മനി  .    സസ്പീകര:  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിയനട  വനിശദസ്പീകേരണത്തനിനന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് അടനിയന്തര പ്രകമയത്തനിനയ് അവതരണഭാനുമതനി നനികഷധനിക്കുന.

(അടനിയന്തരപ്രകമയഭാവതരണത്തനിനയ് അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവയ്  (ശ്രസ്പീ  .    രകമശയ്  നചന്നെനിത്തല):  സര,  ബഹുമഭാനദ്യനഭായ
നനഹബനി  ഇഇൗഡന്  ഇന്നെനലയണഭായ  വളനര  പ്രധഭാനനപ്പെട്ട  സളിംഭവളിം  സഭയനട
ശ്രദ്ധയനില്  നകേഭാണവരന്നെതനിനുകവണനിയഭാണയ്  അടനിയന്തരപ്രകമയളിം  അവതരനിപ്പെനിചതയ്.
ഇന്നെനല  തനിരവനന്തപുരത്തയ്  നടന്നെതയ്  കപഭാലസ്പീസനിനന്റെ  നരനഭായഭാട്ടഭായനിരന.
വനിദദ്യഭാരതനികേനള ക്രൂരമഭായനി മരദ്ദേനിക്കുന്നെതഭാണയ് കേണതയ്. വനിദദ്യഭാരതനികേള് നടത്തനിയതയ്
സസ്വഭാശ്രയ  കകേഭാകളജുകേളനിനല  ഫസ്പീസയ്  വരദ്ധനയ്നകതനിരഭായ  സമരമഭായനിരന.
ഇത്തരനമഭാര സമരളിം നടക്കുന്നെതയ് ആദദ്യമഭായനിട്ടല്ലകല്ലഭാ.  ഇഇൗ നനിയമസഭയനില്  27-7-2015-ല്
ബഹുമഭാനദ്യനഭായ സസ്പീകര അവതരനിപ്പെനിച അടനിയന്തരപ്രകമയളിം ഇവനിനടയണയ്,  ഞഭാന്
അതയ്  വഭായനിക്കുന്നെനില്ല.  സസ്വഭാശ്രയ  വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ  രളിംഗനത്തപ്പെറനി  അങ്ങയ്  പറഞ്ഞ
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കേഭാരദ്യങ്ങനളഭാനക വഭായനിചഭാല് അതയ് ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെനിനയ് വളനര ബുദ്ധനിമുട്ടഭാകുളിം. ഇഇൗ
സളിംസ്ഥഭാനനത്ത സസ്വഭാശ്രയ മഭാകനജയ് നമനകേള്കയ്  കൂച്ചുവനിലങ്ങനിടഭാന്  ബഭാധദ്യതയളള
ഗവണ്നമന്റെയ്  അവരകയ്  ഫസ്പീസയ്  അനനിയനനിതമഭായനി  വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചുനകേഭാടുക്കുന്നെതയ്
സളിംബനനിചഭാണയ്  ഇന്നെനല അടനിയന്തരപ്രകമയളിം  അവതരനിപ്പെനിചതയ്.  മനനി  ഇന്നെനല
ഇവനിനട  പറഞ്ഞ  കേഭാരദ്യങ്ങനളഭാനളിം  നനിലനനില്ക്കുന്നെതല്ല.  കനരകത്തയളള
അവസ്ഥയനില്  മഭാറമുനണന്നെയ്  മുഖദ്യമനനി  പറഞ്ഞതയ്  ഞങ്ങള്  അളിംഗസ്പീകേരനിക്കുന.
ഇവനിനട നൂറയ് ശതമഭാനളിം നസ്പീറയ് പഭാസഭായ കുട്ടനികേനള മഭാത്രകമ പ്രകവശനിപ്പെനികഭാന് കേഴനിയ.
മുഖദ്യമനനി  പറഞ്ഞതയ്  ശരനിയല്ല.  ഇവനിനട  സസ്വഭാശ്രയ മഭാകനജയ് നമനകേളമഭായനി  ചരച
നടന.  ക്രനിസദ്യന്  മഭാകനജയ് നമനകേളമഭായനി  ചരച  നടത്തനിയഭാണയ്  ഫസ്പീസയ്
തസ്പീരമഭാനനിചതയ്.  അതനിനുകശഷളിം  സസ്വഭാശ്രയ  മഭാകനജയ് നമനകേള്  ചരചയ്ക്കുവന.  ആ
ചരചയനില്  30  ലക്ഷളിം  രൂപയഭായനി  ഫസ്പീസയ്  വരദ്ധനിപ്പെനികണനമന്നെഭാണയ്  അവര
ആവശദ്യനപ്പെട്ടതയ്.   അതയ്   അളിംഗസ്പീകേരനികഭാനത ചരച അലസനി.   ഇവനിനട  ഞങ്ങള്
ചരച  നടത്തനിയനിട്ടനിനല്ലന്നെയ്  ഗവണ്നമന്റെയ്  പറയന്നെതയ്  ശരനിയല്ല,  അതയ്  വഭാസവ
വനിരദ്ധമഭാണയ്.  ചരച  നടത്തുകേയളിം  ആ  ചരചയനില്  തസ്പീരമഭാനമഭാകേഭാനത  വരനികേയളിം
നചയകപ്പെഭാഴഭാണയ്  ഫസ്പീ നറഗുകലററനി  കേമ്മനിറനി  ഫസ്പീസയ്  നപ്രഭാവനിഷണലഭായനി
തസ്പീരമഭാനനിചതയ്.  സസ്വഭാശ്രയ  മഭാകനജയ് നമനകേള്കയ്  അവരനട  അകഇൗണകേള്/
നറകകഭാരഡുകേള്  സമരപ്പെനിചഭാല്  വസ്പീണളിം  ഫസ്പീസയ്  കൂകട്ടണ  സഭാഹചരദ്യമുണഭാകുനമന്നെഭാണയ്
ജസ്റ്റേനിസയ് രഭാകജന്ദ്ര ബഭാബു കേമ്മനിറനി പറയന്നെതയ്.  മഭാത്രമല്ല,  ഇവനിനട ബഹുമഭാനദ്യനഭായ
മുഖദ്യമനനി  ഇകഭാരദ്യളിം  അറനിയഭാനതയഭാകണഭാ,  അകതഭാ  അറനിഞ്ഞനിട്ടയ് മറച്ചുവചതഭാകണഭാനയന്നെയ്
എനനികറനിയനില്ല. ഗവണ്നമന്റെയ് ചരച നടത്തനിയതനിനുകശഷമഭാണയ് ഇഇൗ ഫസ്പീസയ് മുഴുവന്
തസ്പീരമഭാനനിചനിട്ടുളളനതന്നെയ് നമ്മള് മനസനിലഭാകണളിം.  ഇവനിനട നനിങ്ങള് ചരചയനിലൂനട
ഫസ്പീസയ്  കുറയണമഭായനിരന,  അതനിനയ്  തയഭാറഭായനില്ല.  പനി.ജനി.  കകേഭാഴനിനയ്  ഇതഭാണയ്
സ്ഥനിതനിനയങനില് എളിം.ബനി.ബനി.എസയ്. കകേഭാഴനിനന്റെ സ്ഥനിതനി എന്തഭാകുളിം? എളിം.ഇ.എസയ്.
കകേഭാകളജനിനന്റെ  നചയരമഭാന്  ഇന്നെനല  പറഞ്ഞതയ്  8  ലക്ഷളിം  രൂപയഭായനി
ഉയരകത്തണനിവരനമന്നെഭാണയ്.  അങ്ങനനനയങനില് എളിം.ബനി.ബനി.എസയ്.-നയ് പഠനിക്കുന്നെ
കുട്ടനികയ് 40 ലക്ഷളിം രൂപനയങനിലുളിം കവണനിവരളിം. നമഡനികല് പനി.ജനി.-കയ് 14 ലക്ഷളിം
രൂപയഭാണയ് ഫസ്പീസയ്,  ആ കകേഭാഴയ് പൂരത്തനിയഭാകുകമഭാള് 42 ലക്ഷളിം രൂപ കവണനിവരളിം.
സസ്വഭാശ്രയ  നമഡനികല്  കകേഭാകളജനില്  പനി.ജനി.  പഠനിചനിറങ്ങുന്നെ  വനിദദ്യഭാരതനികയ്
നചലവഭാകുന്നെതയ് 82 ലക്ഷളിം രൂപയഭാണയ്. 82 ലക്ഷളിം രൂപയയ് പ്രതനിമഭാസ വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ
വഭായ്പയനട തനിരനിചടവയ് 70,000 രൂപയഭാണയ്.  നഹല്ത്തയ് സരവ്വസ്പീസനില് പനി.ജനി.കകേഭാഴയ്
പഭാസഭായ  കുട്ടനികയ്  കേനിട്ടുന്നെ  ശമളളിം  52,000  രൂപയഭാണയ്.  എന്തയ്  സഭാമൂഹനികേ
പ്രതനിബദ്ധതയഭായനിരനിക്കുളിം കകേരളത്തനിലുണഭാകേഭാന് കപഭാകുന്നെതയ്?  ഇതയ് ഗഇൗരവപൂരവ്വളിം
ഗവണ്നമന്റെയ്  കേണനില്ല.   സരകഭാര  കസഭാളരഷനിപ്പെയ്  നകേഭാടുകണളിം,  അകതഭാനടഭാപ്പെളിം
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മഭാകനജയ് നമനകേനളനകഭാണളിം  നകേഭാടുപ്പെനികണളിം.  പഭാവനപ്പെട്ട  വനിദദ്യഭാരതനികേള്കയ്
പഠനികഭാനുളള  അവസരളിം  ഉണഭാകേണനമനളള  നനിരകദ്ദേശമഭാണയ്  ഇന്നെനല  ഞഭാന്
മുകന്നെഭാട്ടുവചതയ്.  ഇതനിനനഭാനളിം  തയഭാറഭാകേഭാനത  മഭാകനജയ് നമനമഭായനി  ചരച  നചയ്തു,
അവര പറയന്നെ ഫസ്പീസയ്  അളിംഗസ്പീകേരനിച്ചുനകേഭാടുത്തു.  ഇഇൗ നടപടനിയഭാണയ്  കകേരളത്തനില്
ശക്തമഭായ പ്രതനികഷധത്തനിനയ് വഴനിനതളനിചതയ്.  അതനിനനതനിനരയഭാണയ് കകേരളത്തനിനല
വനിദദ്യഭാരതനികേള്,  നകേ.എസയ്.യ.-കഭാര  സമരളിം  നചയതയ്.  ബഹുമഭാനദ്യനഭായ
മുഖദ്യമനനികയ് സമരത്തനികനഭാടയ് എന്തഭാണയ് ഇത്ര പുചളിം; അകദ്ദേഹത്തനിനയ് കപഭാലസ്പീസനിനന്റെ
കേഭാകനിയനില് പുരണ രക്തനത്തപ്പെറനിയഭാണയ്  ദു:ഖളിം.  വനിദദ്യഭാരതനികേളനട  ശരസ്പീരത്തനില്
വസ്പീണ  ലഭാത്തനിനയപ്പെറനി  അകദ്ദേഹളിം  പറയന്നെനില്ല.  അവരനട  ശരസ്പീരത്തനില്  വസ്പീണ
രക്തനത്തപ്പെറനി  അകദ്ദേഹത്തനിനയ്  പ്രയഭാസമനില്ല.  അങ്ങയനട  ഗവണ്നമന്റെയ്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നെതനിനുകശഷളിം  എല്ലഭാ  സമരങ്ങകളഭാടുളിം  പുചമഭാണയ്,  എല്ലഭാ  സമരങ്ങകളഭാടുളിം
നനിങ്ങള്കയ്  അസസ്വസ്ഥതയഭാണയ്,  വനിദദ്യഭാരതനി  സമരങ്ങനള  അടനിചമരത്തുന.
സളിംസ്ഥഭാനത്തയ്  ലഭാത്തനിചഭാരജളിം  ഗ്രകനഡുളിം  ജലപസ്പീരങനിയളിം  കേണ്ണസ്പീരവഭാതകേവളിം
വദ്യഭാപകേമഭായനി  ഉപകയഭാഗനികനപ്പെടുന.  കേഴനിഞ്ഞ  ഒര  വരഷത്തനിനനിടയനില്  എത്ര
നകേ.എസയ്.യ.-കഭാനരയഭാണയ്  ആശുപത്രനിയനില്  അഡനിറയ്  നചയതയ്;  എത്ര  കപര
ജയനിലനില്കപ്പെഭായനി; എത്ര കപര അളിംഗവനിഹസ്പീനരഭായനി; എത്ര കപരനട കേണ്ണയ് നഷനപ്പെട്ടു;
നകേ.എസയ്.യ.  വനിദദ്യഭാരതനികേനളയളിം  യത്തയ്  കകേഭാണ്ഗ്രസ്സുകേഭാനരയളിം  കകേരളത്തനില്
അകങ്ങഭാളമനികങ്ങഭാളളിം  പനിണറഭായനി  വനിജയനന്റെ കപഭാലസ്പീസയ്  തല്ലനിചതയ്ക്കുന്നെതഭാണയ്  ഒര
വരഷമഭായനി  കേഭാണുന്നെതയ്.  കനമത്തയ്  യത്തയ്  കകേഭാണ്ഗ്രസ്സുകേഭാരനന്റെ  ജനകനന്ദ്രനിയളിം
തകേരത്ത ഒര കപഭാലസ്പീസയ് ഉകദദ്യഭാഗസ്ഥനന്റെ കേഥയഭാണയ് ഞഭാന് ഇന്നെനല പറഞ്ഞതയ്.
ആ  എസയ്.നഎ.  സരവ്വസ്പീസനിലനിരനികഭാന്  കയഭാഗദ്യനല്ല.   ഇങ്ങനനയളള  കപഭാലസ്പീസയ്
ഉകദദ്യഭാഗസ്ഥനര  നദ്യഭായസ്പീകേരനികഭാന്  പഭാടനില്ല.   ഏതഭായഭാലുളിം  അയഭാള്നകതനിനര
നടപടനിനയടുക്കുനമന്നെയ്  മുഖദ്യമനനി  പറഞ്ഞതനില്  സകന്തഭാഷമുണയ്.  ഇങ്ങനനയളള
ആളകേളഭാണയ്  കകേരള  കപഭാലസ്പീസനിനയ്  അപമഭാനമഭായനിട്ടുളളതയ്.  വനിദദ്യഭാരതനി-യവജന
സമരങ്ങനള  നനകേകേഭാരദ്യളിം  നചയ്യുന്നെ  രസ്പീതനി  ശരനിയഭാകണഭാ?  ഇവനിനട  ലഭാ  അകഭാദമനി
സമരളിം  നടന്നെകപ്പെഭാള് നനിങ്ങളനട  സമസ്പീപനളിം എന്തഭായനിരന;  ശ്രസ്പീമതനി  മഹനിജയനട
സമരനത്ത  നനിങ്ങള്  കനരനിട്ടതയ്  എങ്ങനനയഭാണയ്;  നപഭാമനിനനള  ഒരഹമയനട
സമരനത്ത നനിങ്ങള് കനരനിട്ടതയ് എങ്ങനനയഭാണയ്?  കകേരളത്തനില് നടക്കുന്നെ ജനകേസ്പീയ
സമരങ്ങകളഭാടയ്  ഇഇൗ സരകഭാരനിനന്റെ സമസ്പീപനളിം അകങ്ങയറളിം പ്രതനികഷധഭാരഹമഭാണയ്.
നനിങ്ങള്കയ്  സമരകത്തഭാടയ്  പുചമഭാണയ്.  ഇവനിനട  കേഭാനളിം  രഭാകജന്ദ്രനന്റെ  വഭാക്കുകേള്
ഉദ്ധരനിക്കുന.  സമരളിംനകേഭാണയ്  എന്തയ്  കനടനിനയന്നെഭാണയ്  ശ്രസ്പീമതനി  മഹനിജകയഭാടയ്
മുഖദ്യമനനി  കചഭാദനിചതയ്?  ഒര  സമരളിം  നചയ്യുകമഭാള്  അങ്ങനനയഭാകണഭാ
കചഭാദനികകണതയ്; സമരളിം നചയ്യുകമഭാള് ചനിലകപ്പെഭാള് ഒര പ്രകയഭാജനവളിം ഉണഭാനയന്നെയ്
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വരനില്ല.  പനക്ഷ  ജനങ്ങളനട  പ്രതനികഷധളിം,  അവരനട ആവശദ്യളിം,  ജനിജഭാസ
അനതല്ലഭാളിം ഉയരത്തനിപ്പെനിടനികഭാന് സമരങ്ങള് കവണനിവരളിം. ഇനതഭാനളിം മുഖദ്യമനനിനയ
ഞഭാന്  പറഞ്ഞുപഠനിപ്പെനികകണ  കേഭാരദ്യമല്ലകല്ലഭാ;   അകദ്ദേഹളിം  സമരങ്ങളനിലൂനട  വന്നെ
ആളകല്ല?  അങ്ങയ്  മുഖദ്യമനനി  ആയനിരനിക്കുകമഭാള് സമരങ്ങനള  ഇങ്ങനന  അടനിചമരത്തുന്നെതയ്
നതറഭായ  നടപടനിയഭാനണന്നെഭാണയ്  എനനികയ്  പറയഭാനുളളതയ്.  യത്തയ്  കകേഭാണ്ഗ്രസയ്
സമരങ്ങള്കയ്  കനനര  ഗ്രകനഡയ്  എറനിയന.  ഇന്നെനല  തനിരവനന്തപുരത്തയ്
മൂന്നൂറനിലധനികേളിം വനിദദ്യഭാരതനികേള് സമഭാധഭാനപരമഭായനി സമരളിം നചയകപ്പെഭാഴഭാണയ്  വഭാര
നമകമ്മഭാറനിയലനില്വചയ്  അവനര  കപഭാലസ്പീസയ്  തടഞ്ഞതയ്.  ഒര  പ്രകകേഭാപനവമനില്ലഭാനതയഭാണയ്
ഭസ്പീകേരമഭായ  ലഭാത്തനിചഭാരജണഭായതുളിം  ഗ്രകനഡയ്  എറനിഞ്ഞതുളിം. സമരളിം  നചയ്യുന്നെവകരഭാടയ്
ഇത്രയളിം അസഹനിഷ്ണുത എന്തനിനഭാണയ്?  കകേരള  കപഭാലസ്പീസനിനന ഉപകയഭാഗനിചയ്  വനിദദ്യഭാരതനി
സമരങ്ങനള അടനിചമരത്തഭാന് കനഭാകനിയഭാല് അതയ് ഇവനിനട നടകനില്ല.  വനിദദ്യഭാരതനി
സമരങ്ങളമഭായനി ശക്തമഭായനി മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുനമന്നെയ് തനന്നെയഭാണയ് എനനികയ് പറയഭാനുളളതയ്. ആ
കുട്ടനികേളനട  ശരസ്പീരത്തനിലുളള  ലഭാത്തനിയനട  പഭാടുകേള്  മനനഃസഭാക്ഷനിയളള  ഒരഭാള്ക്കുകപഭാലുളിം
കേണനനില്കഭാന് കേഴനിയനില്ല.  അത്രയളിം ഭസ്പീകേരമഭായഭാണയ് മരദ്ദേനിചതയ്.  ഞഭാന് ആഭദ്യന്തര
വകുപ്പുമനനി  ആയനിരന്നെ  കേഭാലത്തയ്  കുട്ടനികേള്  സമരളിം  നചയഭാല്  തലയടനികരനതന്നെ
പ്രകതദ്യകേ  നനിരകദ്ദേശളിം  നകേഭാടുത്തനിരന. കുട്ടനികേള്  സമരളിം  നചയ്യുകമഭാള്  അവര
ചനിലകപ്പെഭാള് ബഭാരനികകഡനിനടത്തുവന്നെയ് ഉന്തുളിം തള്ളുമുണഭാക്കുളിം.  ഇന്നെനല കുട്ടനികേളനട
തലയടനിചയ്  പരനികകല്പ്പെനിചയ്  ഭസ്പീകേരമഭായനി  മരദ്ദേനിക്കുകേയഭാണുണഭായതയ്.  ഇതനിനനപ്പെറനി
സമഗ്രമഭായ അകനസ്വഷണളിം നടത്തഭാന് മുഖദ്യമനനി തയഭാറഭാകേണളിം.  ഇന്നെനലയണഭായ
നരനഭായഭാട്ടയ്  ആവശദ്യമനില്ലഭാത്തതുളിം ഒഴനിവഭാകഭാന് കേഴനിയന്നെതുമഭായനിരന. 

ശ്രസ്പീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ്:  സര,  സസ്വഭാശ്രയ  വനിഷയവമഭായനി  ബനനപ്പെട്ടയ്  മുന്
മുഖദ്യമനനി  ബഹുമഭാനദ്യനഭായ  ഉമ്മന്  ചഭാണനി  പറഞ്ഞതയ്,  സളിംസ്ഥഭാന  സരകഭാരനിനയ്
ഒനളിംനചയഭാന് കേഴനിയനില്ല, കസഭാളരഷനിപ്പെനിനന്റെ കേഭാരദ്യളിം മഭാത്രകമ പരനിഗണനികഭാന് പറ,  അതയ്
മഭാകനജയ് നമന്റെനിനന്റെ  നനിലപഭാടനിനന  ആശ്രയനിചനിരനിക്കുനമന്നെഭാണയ്.  അതനിനയ്
ബഹുമഭാനദ്യനഭായ മുഖദ്യമനനി വളനര കപഭാസനിറസ്പീവഭായനി പ്രതനികേരനിക്കുകേയളിം നചയ്തു. ഇഇൗ
സഭാഹചരദ്യത്തനില് സമരളിം അവസഭാനനിപ്പെനികഭാന് പ്രതനിപക്ഷളിം തയഭാറഭാകണഭാ?

ശ്രസ്പീ  .    രകമശയ് നചന്നെനിത്തല:  സര,  സസ്വഭാശ്രയ മഭാകനജയ് നമനകേളനട വകഭാലത്തയ്
ഡനി.നനവ.എഫയ്.നഎ.-യനട  പ്രസനിഡന്റെയ്  ഏനറടുത്തതനില്  എനനികയ്  വലനിയ  സകന്തഭാഷമുണയ്,
ഞഭാന് സകന്തഭാഷനിക്കുന.  ....(ബഹളളിം)....

ശ്രസ്പീ  .    ഉമ്മന് ചഭാണനി:  സര,  സഭാമത്തനികേമഭായനി ബുദ്ധനിമുട്ടുന്നെ വനിദദ്യഭാരതനികേനള
സഹഭായനികഭാന്  ഗവണ്നമന്റെനിനയ്  മനസ്സുനണങനില്  സഭാമൂഹനികേ  പ്രതനിബദ്ധതയനണങനില്
സഭാധനിക്കുനമന്നെഭാണയ് ഞഭാന് പറഞ്ഞതയ്.
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ശ്രസ്പീ  .   രകമശയ് നചന്നെനിത്തല: സര, ബഹുമഭാനദ്യനഭായ റനി. വനി. രഭാകജഷനിനന്റെ വഭാകയ്
കകേട്ടകപ്പെഭാള്  എനനികയ്  അത്ഭുതളിം  കതഭാന്നെനി.   അകദ്ദേഹനത്തകപ്പെഭാനലയള്ള
ഒരഭാളനില്നനിനളിം ഞഭാനനിതയ് പ്രതസ്പീക്ഷനിചനില്ല.  ....(ബഹളളിം) .…

മനി  .    സസ്പീകര:  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവയ്  സളിംസഭാരനിക്കുകമഭാള്  നനിങ്ങള്
പനിറകേനിലനിരന്നെയ് ബഹളളിം വയ്ക്കുന്നെതയ് എന്തനിനഭാണയ്?  അകദ്ദേഹളിം സളിംസഭാരനിക്കുകേയകല്ല? 

ശ്രസ്പീ  .    രകമശയ് നചന്നെനിത്തല: സര,  ഒര ഗവണ്നമന്റെയ് വനിചഭാരനിചഭാല് ഇനതഭാനക
നടക്കുളിം.  ഒര  ഗവണ്നമന്റെനിനയ്  അതനികന്റെതഭായ  ശക്തനിയണയ്.  ഗവണ്നമന്റെയ്
മുന്കേനയടുത്തയ് കസഭാളരഷനിപ്പെയ് നകേഭാടുകഭാന് നനിരബനനികണളിം. പഭാവനപ്പെട്ട വനിദദ്യഭാരതനികേള്കയ്
പഠനികഭാനുള്ള  അവസരമുണഭാകണളിം.  ഫസ്പീസയ്  കുറയഭാന്  തയഭാറഭാകേണളിം.  അവര
കചഭാദനിക്കുന്നെ  ഫസ്പീസയ്  നകേഭാടുകഭാനഭാകണഭാ  ഗവണ്നമന്റെയ്  ഭരനിക്കുന്നെതയ്;  അതഭാണയ്
ഞങ്ങളനട  പ്രതനികഷധളിം.  ആ  ആവശദ്യളിം  അളിംഗസ്പീകേരനികണനമന്നെഭാവശദ്യനപ്പെട്ടയ്
വനിദദ്യഭാരതനികേള്  നടത്തുന്നെ  സമരങ്ങനള  കചഭാരയനില്  മുകനിനകഭാല്ലുന്നെ  നടപടനി
അകങ്ങയറളിം  പ്രതനികഷധഭാരഹമഭാണയ്.  അതയ്  അളിംഗസ്പീകേരനികഭാന്  നനിവൃത്തനിയനില്ല.   ഇന്നെനല
ബഹുമഭാനദ്യനഭായ  ഉമ്മന്  ചഭാണനി  അവനിനട  സതദ്യഭാഗ്രഹമനിരനികകണ
സഭാഹചരദ്യമുണഭാകനിയതയ്  ശരനിയഭാകണഭാ?  അതനിനനിടയഭാകനിയ  കഡഭാകനറ  അടനിയന്തരമഭായനി
സനസന്റെയ് നചയഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനികണളിം. സൂപ്രണയ് പറഞ്ഞഭാല് കകേള്കഭാത്ത
കഡഭാകറുളിം  ശ്രസ്പീ.  എ.  നകേ.  ബഭാലന്  പറഞ്ഞഭാല്  കകേള്കഭാത്ത  സൂപ്രണമഭാണയ്.
എന്തഭാണയ്   ഇവനിനട  നടക്കുന്നെതയ്?   ഈ സളിംസ്ഥഭാനനത്ത ഒര മുന് മുഖദ്യമനനികയ്
ആശുപത്രനിയനില് സമരളിം നചകയണ അവസ്ഥയണഭാനയന്നെയ് പറയന്നെതയ്  ഭൂഷണമല്ല.
അതയ് ശരനിയഭായ നടപടനിയല്ല.  വനിദദ്യഭാരതനികേള് സമരളിം നചയ്യുന്നെതയ് ആദദ്യമഭായനിട്ടല്ല.
ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനിയനട വഭാക്കുകേള് കകേട്ടകപ്പെഭാള് എനനികയ് അത്ഭുതളിം കതഭാന്നെനി.
അവരനട  കേയനില്  കേല്ലുളിം  വടനിയനമഭാനകയണഭായനിരന  എന്നെഭാണയ്  പറഞ്ഞതയ്.
ഏതഭായഭാലുളിം അവരനട കേയനില് നപകടഭാള് കബഭാളിംബനില്ലഭായനിരന.  പണയ് നപകടഭാള്
കബഭാളിംനബറനിഞ്ഞ കേഭാരദ്യളിം  ഞഭാന് ഇവനിനട  ആവരത്തനിക്കുന്നെനില്ല.  അവരനട കേയനില്
വഭാരകകമനിയളിം  പണനി  ആയധങ്ങളളിം  ഇല്ലഭായനിരന.  വനിദദ്യഭാരതനി  സമരങ്ങകളഭാടയ്
ഗവണ്നമനളിം  കപഭാലസ്പീസളിം  സഹനിഷ്ണുത  കേഭാണനികണളിം.  വനിദദ്യഭാരതനികേള്  സമരളിം
നചയ്യുകമഭാള് അവരനട  തലയടനിചയ്  നപഭാട്ടനിക്കുന്നെ സമസ്പീപനളിം  ഒട്ടുളിം  ശരനിയല്ല.   ....
(ബഹളളിം).... 

മനി  .    സസ്പീകര:  പസ്പീസയ്.....  പസ്പീസയ്.....  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവയ്  സളിംസഭാരനികനട്ട.
ഇരനിക്കൂ. 

ശ്രസ്പീ  .    രകമശയ്  നചന്നെനിത്തല:  സര,  ഇന്നെനല  ഏതഭാണയ്  പത്തനിലധനികേളിം
വനിദദ്യഭാരതനികേള്കഭാണയ്  ക്രൂരമഭായ  മരദ്ദേനകമറതയ്.  നപണ്കുട്ടനികേളടകമുള്ളവരകയ്
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മരദ്ദേനകമറ.  കസ്നേഹ എന്നെ  കുട്ടനി  എനന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലുള്ളതഭാണയ്.  ആ  കുട്ടനികയഭാടയ്
ഇന്നെനല വളനര കമഭാശമഭായ രസ്പീതനിയനില് അസഭദ്യളിം  പറയകേയളിം ആ കുട്ടനിനകതനിനര
അക്രമങ്ങള്  അഴനിച്ചുവനിടുകേയളിം  നചയ്തു.   ഇത്രയളിം  വൃത്തനിനകേട്ട  ഭഭാഷ  ഒരനികലുളിം
കപഭാലസ്പീസയ്  ഉപകയഭാഗനികഭാന്  പഭാടനില്ലഭാത്തതഭാണയ്.  ഇങ്ങനനയള്ള  കേഭാരദ്യങ്ങള്
ആവരത്തനിക്കുന്നെ  കപഭാലസ്പീസകദദ്യഭാഗസ്ഥരനകതനിനര  നടപടനിനയടുക്കുന്നെതനിനുപകേരളിം അവനര
സളിംരക്ഷനിക്കുന്നെ  നനിലപഭാടഭാണയ്  ഗവണ്നമന്റെയ്  ഹകേനകഭാണനിരനിക്കുന്നെതയ്.  ഇതനില്
ഞങ്ങള്  ശക്തമഭായ  പ്രതനികഷധളിം  കരഖനപ്പെടുത്തഭാന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണയ്.
വനിദദ്യഭാരതനികേള്ക്കുകനനര  അക്രമളിം  നടത്തനിയ  കപഭാലസ്പീസകദദ്യഭാഗസ്ഥര  ആരഭാനണങനിലുളിം
അവരനട കപരനില് നടപടനിയണഭാകേണളിം, ഇകഭാരദ്യളിം സമഗ്രമഭായ അകനസ്വഷണത്തനിനയ്
വനികധയമഭാകണളിം.  കുട്ടനികേനള  അഡനിറയ്  നചയഭാത്ത കഡഭാകറുനട  കപരനില് നടപടനിനയടുകഭാന്
തയഭാറഭാകേണനമന്നെയ്  ഞഭാന്  അഭദ്യരതനിക്കുന.  ശക്തമഭായ  പ്രതനികഷധളിം  ഞഭാന്
കരഖനപ്പെടുത്തുകേയഭാണയ്. 

(ഗവനണ്മെന്റെയ്  നനിലപഭാടനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്  യ.ഡനി.എഫയ്.  അളിംഗങ്ങള്
സസ്പീകറുനട  ഡയസനിനയ്  മുന്നെനില് വനനനിന്നെയ്  മുദഭാവഭാകേദ്യളിം  വനിളനിചയ്  സഭഭാനടപടനികേള്
തടസനപ്പെടുത്തനിനകഭാണനിരന.)

ശ്രസ്പീ  .    നകേ  .    എളിം  .    മഭാണനി:  സര,  വളനര  പ്രധഭാനനപ്പെട്ട  ഈ  വനിഷയളിം  ചരച
നചയഭാന് അവസരളിം നനികഷധനിച ഗവണ്നമന്റെയ് നനിലപഭാടനില് പ്രതനികഷധനിചയ് ഞഭാനുളിം
എനന്റെ കേക്ഷനിയനില്നപ്പെട്ട അളിംഗങ്ങളളിം വഭാകഇൗട്ടയ് നടത്തുന. 

(ശ്രസ്പീ.  നകേ.  എളിം.  മഭാണനിയളിം  അകദ്ദേഹത്തനിനന്റെ പഭാരട്ടനിയനില്നപ്പെട്ട  അളിംഗങ്ങളളിം
സഭവനിട്ടയ് പുറത്തുകപഭായനി.)

IV.  ശ്രദ്ധ ക്ഷണനികല്

(1) മത്സദ്യബനന തുറമുഖ നനിരമ്മഭാണളിം

ശ്രസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷളിംസസ്പീര:  സര,  തലകശ്ശേരനി വളനര ചരനിത്രപ്രഭാധഭാനദ്യമുളള
നഗരമഭാണയ്.  സഖഭാവയ്  നഭായനഭാര  കകേരളത്തനിനന്റെ  മുഖദ്യമനനിയഭായനിരനിക്കുകമഭാഴഭാണയ്
തലകശ്ശേരനി  തലഭായനിയനില്  ഒര  ഫനിഷനിളിംഗയ്  ഹഭാരബറനിനയ്  തറകല്ലനിട്ടതയ്.  തുടരന്നെയ്
ഗവണ്നമന്റെനിനയ് മഭാറമുണഭായനി.  വനികേസനത്തനില് രഭാഷസ്പീയമനിനല്ലന്നെഭാണയ് യ.ഡനി.എഫയ്.
പറയന്നെതയ്.  പകക്ഷ പലകപ്പെഭാഴുളിം  വനികേസനത്തനിനന്റെ  കപരനില്  രഭാഷസ്പീയളിം  കേളനിക്കുന്നെ
കേഭാഴ്ചയഭാണയ് കേഭാണുന്നെതയ്.  യ.ഡനി.എഫയ്. ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേഭാലത്തയ് തലകശ്ശേരനിയനിനല
തലഭായനി  ഹഭാരബറനിനന്റെ  പ്രവരത്തനളിം സളിംഭനിപ്പെനിക്കുകേയളിം  പനിന്നെസ്പീടയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.
ഗവണ്നമന്റെയ്   അധനികേഭാരത്തനില്   വന്നെകപ്പെഭാള്,  2006-ല്  സഖഭാവയ്   എസയ്.  ശരമ്മ
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ഫനിഷറസ്പീസയ്  വകുപ്പുമനനി  ആയനിരനിക്കുകമഭാള്  അതനിനന്റെ  പ്രവരത്തനളിം
തസ്വരനിതഗതനിയനില് ആരളിംഭനിക്കുകേയളിം പ്രവരത്തനളിം ഏതഭാണയ് പൂരത്തസ്പീകേരനികനപ്പെടുന്നെ
ഘട്ടളിം  എത്തനിയകപ്പെഭാകഴയ്ക്കുളിം  സരകഭാരനില്  മഭാറമുണഭാകുകേയളിം  നചയ്തു.  പനിന്നെസ്പീടയ്
അധനികേഭാരത്തനില്വന്നെ യ.ഡനി.എഫയ്.  സരകഭാര  2011  മുതല്  2016  വനര ഏതഭാണയ്
അഞ്ചുവരഷകഭാലളിം തലഭായനി ഫനിഷനിളിംഗയ് ഹഭാരബറനിനന്റെ പ്രവരത്തനളിം സളിംഭനിപ്പെനിക്കുകേയമഭായനിരന.
ഇകപ്പെഭാഴുളിം  പ്രവരത്തനളിം  പൂരത്തനിയഭായനിട്ടനില്ല.  അതനിനന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വലനിയ
രസ്പീതനിയനിലുള്ള  പ്രശങ്ങളഭാണയ്  ജനങ്ങള്  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിച്ചുനകേഭാണനിരനിക്കുന്നെതയ്.
തലകശ്ശേരനിയനട  പരമരഭാഗത  മത്സദ്യഗ്രഭാമങ്ങളഭായ തലഭായനികയയളിം  കഗഭാപഭാല്കപ്പെട്ടകയയമഭാണയ്
ഈ ഹഭാരബര പരസരളിം ബനനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  തലഭായനി ഭഭാഗനത്ത പ്രവരത്തനങ്ങള്
ഏനറക്കുനറ പൂരത്തനിയഭാനയങനിലുളിം കഗഭാപഭാല്കപ്പെട്ട ഭഭാഗനത്ത പ്രവൃത്തനികേള് ഇനനിയളിം
ആരളിംഭനിചനിട്ടനില്ല.   ഹഭാരബറനിനകേത്തുള്ള തലഭായനി-കഗഭാപഭാല്കപ്പെട്ട  റനിളിംഗയ്  കറഭാഡനിനന്റെ
പ്രവൃത്തനിയളിം കഗഭാപഭാല്കപ്പെട്ട ഫനിളിംഗര നജട്ടനിയനട പ്രവൃത്തനിയളിം ആരളിംഭനിചനിട്ടനില്ല.  റനിളിംഗയ്
കറഭാഡയ് നനിരമ്മനികഭാത്തതുനകേഭാണയ് എന്.എചയ്.  കറഭാഡനിലൂനട മൂന്നെയ് കേനികലഭാമസ്പീറകറഭാളളിം
ചുറനി  യഭാത്രനചകയണ  സഭാഹചരദ്യമഭാണുള്ളതയ്.  ഫനിളിംഗര  നജട്ടനി  നനിരമ്മനികഭാത്തതുനകേഭാണയ്
കഗഭാപഭാല്കപ്പെട്ട  ഭഭാഗത്തയ്  കബഭാട്ടുകേള്  അടുപ്പെനികഭാന്  സഭാധനിക്കുന്നെനില്ല.  അതുകപഭാനല
ഹഭാരബറനിനകേത്തയ്  ചനില  സ്ഥലങ്ങളനിനല  പഭാറകേള്  നസ്പീകളിംനചയ്യുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനിയളിം  സസ്വസ്പീകേരനികണളിം.  പഭാനനില്  അളിംഗസ്പീകേരനിച  നകേട്ടനിടങ്ങളനട  നനിരമ്മഭാണളിം
പൂരത്തനിയഭായനി.  എന്നെഭാല്  യഭാരഡനിനല  ഇലകനികേയ്  നടപടനികേള്  പൂരത്തനിയഭായനിട്ടനില്ല.
കവലനിയനിറക സമയത്തയ് ഫനിഷനിളിംഗയ് ഹഭാരബറനിനന്റെ പ്രവരത്തനളിം ഹവകേനിയതുനകേഭാണയ്
മണല്ത്തനിട്ടകേള് കേഭാരണളിം കബഭാട്ടുകേള്കയ്  നനിരബഭാധളിം  കേടനവരഭാന് കേഴനിയന്നെനില്ല.
ആയതനിനഭാല്  ബഭാകനിയള്ള  പ്രവൃത്തനികേള്  അടനിയന്തരമഭായനി  പൂരത്തസ്പീകേരനികണളിം.
തലഭായനി ഫനിഷനിളിംഗയ് ഹഭാരബറനിനയ് സഖഭാവയ് നഭായനഭാരനട കേഭാലത്തയ് തറകല്ലനിട്ടതഭാണയ്.
തലകശ്ശേരനിയനിനല  ജനങ്ങളനട  ഏനറകഭാലനത്ത  അഭനിലഭാഷമഭാണതയ്.  എത്രകയഭാ
കേഭാലമഭായനി  തലകശ്ശേരനിയനിനല  ജനങ്ങള്  ഉയരത്തനിപ്പെനിടനിക്കുന്നെ  ആവശദ്യത്തനിനയ്
പരനിഹഭാരമുണഭാകണനമന്നെയ്  ഞഭാന്  ആവശദ്യനപ്പെടുകേയഭാണയ്.   2010-ല്  എല്.ഡനി.എഫയ്.
ഗവനണ്മെന്റെനിനന്റെ കേഭാലത്തയ് പുലനിമുട്ടുകേളനട നനിരമ്മഭാണളിം, അകപ്രഭാചയ് കറഭാഡയ്, കേദ്യഭാന്റെസ്പീന്,
ഓഫസ്പീസയ് നകേട്ടനിടളിം തുടങ്ങനിയവയനട പ്രവൃത്തനി പൂരത്തനിയഭാകനിയനിരന.  പകക്ഷ 2011
മുതല്  2016  വനര ഒര പ്രവരത്തനവളിം നടത്തഭാന് സഭാധനികഭാത്ത സഭാഹചരദ്യമഭാണുണഭായതയ്.
വളനര  കേഷനപ്പെട്ടയ്  ജസ്പീവനിക്കുന്നെ  ഒര  വനിഭഭാഗമഭാണയ്  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്.
അതുനകേഭാണയ്  തലകശ്ശേരനികപഭാനല  ചരനിത്രപ്രഭാധഭാനദ്യമുള്ള  നഗരത്തനില്  ജസ്പീവനിക്കുന്നെ
മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട  സസ്വപ്നങ്ങള്കയ്  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുന്നെതനിനയ്  തലഭായനി
മത്സദ്യബനന  തുറമുഖത്തനിനന്റെ  പ്രവരത്തനളിം  അടനിയന്തരമഭായനി  പൂരത്തസ്പീകേരനികണനമന്നെയ്
ഞഭാന്  അഭദ്യരതനിക്കുകേയഭാണയ്.  അകതഭാനടഭാപ്പെളിം  ഈ  പ്രവരത്തനളിം  പൂരത്തസ്പീകേരനിചയ്
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കേമ്മസ്പീഷന് നചയഭാനുള്ള നടപടനി ഫനിഷറസ്പീസയ് വകുപ്പുമനനിയനട ഭഭാഗത്തുനനിനമുണഭാകേണനമന്നെയ്
ഞഭാന് ഈ ശ്രദ്ധക്ഷണനികലനിലൂനട ആവശദ്യനപ്പെടുകേയഭാണയ്.  വളനര നപനട്ടനതനന്നെ
ഇതയ്  പൂരത്തസ്പീകേരനികഭാനഭാവശദ്യമഭായ  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനമന്നെ  കപഭാസനിറസ്പീവഭായ
ഉത്തരമഭാണയ് ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട മനനിയനില്നനിനളിം ഞഭാന് പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നെതയ്. 

(യ.ഡനി.എഫയ്.  അളിംഗങ്ങള്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  സസ്പീകറുനട  ഡയസനിനയ്
മുന്നെനില്നനിന്നെയ് മുദഭാവഭാകേദ്യളിം വനിളനിച്ചുനകേഭാണനിരന.)

മനി  .    സസ്പീകര:  നനിങ്ങള് പ്രതനികഷധളിം പ്രകേടനിപ്പെനിച്ചു.  ഇനനി സസ്പീറനികലയയ് കപഭാകൂ.
വളനര  ശക്തമഭായ  പ്രതനികഷധളിം  പ്രകേടനിപ്പെനിച്ചു.  നനിങ്ങള്  സസ്പീറനികലയയ്  കപഭായഭാല്
മഭാത്രകമ പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിനയ് ഹമകയ് ലഭനിക്കൂ. 

(മുദഭാവഭാകേദ്യളിം  വനിളനിച്ചുനകേഭാണയ്  ഡയസനിനയ്  മുന്നെനില്നനിന്നെ  യ.ഡനി.എഫയ്.
അളിംഗങ്ങള് അവരവരനട സസ്പീറകേളനികലയയ് കപഭായനി.) 

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവയ്  (  ശ്രസ്പീ  .    രകമശയ് നചന്നെനിത്തല):  സര,  ഇത്രയളിം ഗുരതരമഭായ
പ്രശമുണഭായനിട്ടുളിം  വളനര  ലഭാഘവകത്തഭാനടയഭാണയ്  ഗവണ്നമന്റെയ്  നപരമഭാറനിയതയ്.
ഇതനില് ഞങ്ങള്കയ്  ശക്തമഭായ പ്രതനികഷധമുണയ്.  ഞങ്ങളനട  കുട്ടനികേള് ഭസ്പീകേരമഭായ
ലഭാത്തനിചഭാരജനിനയ് വനികധയരഭായനി ആശുപത്രനിയനില് ചനികേനിത്സയനില് കേഴനിയകേയഭാണയ്.
ഈ  സരകഭാര  നടപടനിയനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്  പ്രതനിപക്ഷളിം  ഒന്നെടങളിം  വഭാകഇൗട്ടയ്
നചയ്യുന.

(ഗവണ്നമന്റെയ്  നനിലപഭാടനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്  യ.  ഡനി.  എഫയ്.  അളിംഗങ്ങള്
ഒന്നെടങളിം സഭവനിട്ടയ് പുറത്തുകപഭായനി.) 

(അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. നഡപമ്മ്യൂട്ടനി സസ്പീകര)  

മത്സദ്യബനനവളിം ഹഭാരബര എഞനിനസ്പീയറനിളിംഗുളിം കേശുവണനി വദ്യവസഭായവളിം
വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീമതനി  നജ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ്മ):  സര,  തലഭായനി  മത്സദ്യബനന
തുറമുഖത്തനിനന്റെ രണയ് പുലനിമുട്ടുകേള്കനിടയനില് സ്ഥനിതനിനചയ്യുന്നെ ലഭാന്റെനിളിംഗയ് നസന്റെറഭാണയ്
ചഭാലനില്  കഗഭാപഭാല്കപ്പെട്ട.  1993-ല്  നനിരമ്മഭാണളിം  പൂരത്തനിയഭാകനിയ  ചഭാലനില്
കഗഭാപഭാല്കപ്പെട്ട  ഫനിഷയ്  ലഭാന്റെനിളിംഗയ്  നസന്റെര  തലഭായനി  മത്സദ്യബനന  തുറമുഖ
പദ്ധതനിയനട  അളിംഗസ്പീകേരനിച  കേരഭാറനില്  ഉള്നപ്പെടുന്നെതല്ല.   ചഭാലനില്  കഗഭാപഭാല്കപ്പെട്ട
ഫനിഷയ്  ലഭാന്റെനിളിംഗയ്  നസന്റെറനിനന്റെ നവസ്പീകേരണത്തനിനയ്  എന്.എഫയ്.ഡനി.ബനി.-യനില്നനിന്നെയ്
അനുമതനി  ലഭനിചതനുസരനിചയ്  2013-ലഭാണയ്  83.4  ലക്ഷളിം  രൂപയനട  ഭരണഭാനുമതനി
ആദദ്യളിം  ലഭദ്യമഭായതയ്.    പഭാറയ്കഫഭാളിം നവസ്പീകേരണളിം,  പഭാരകനിളിംഗയ്  ഏരനിയ,  ഓടയനട
നനിരമ്മഭാണളിം,  കലഭാകര റൂളിം,  ഹവദദ്യുതസ്പീകേരണളിം,  ജലവനിതരണ സളിംവനിധഭാനളിം എന്നെസ്പീ
പ്രവൃത്തനികേള്  2015  കമയയ്  മഭാസത്തനില്  പൂരത്തസ്പീകേരനിച്ചു.  തലഭായനി  ഒര  ഫനിഷനിളിംഗയ്
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ഹഭാരബറഭായനി  ഉയരത്തണനമന്നെ  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട  ആവശദ്യളിം  കേണകനിനലടുത്തയ്
2007-ല്  നഭായനഭാര  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേഭാലത്തയ്  ഒര  പുതനിയ  പദ്ധതനി  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്നമന്റെനിനയ്  സമരപ്പെനിക്കുകേയളിം  19.25  കകേഭാടനി  രൂപയനട  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിക്കുകേയമുണഭായനി.  പുലനിമുട്ടുകേളനട  നനിരമ്മഭാണളിം,  കബഭാട്ടയ്  അടുപ്പെനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
കേസ്പീവഭാള്,  കലലപ്പുര,  ഡ്രഡ്ജനിളിംഗയ്  ആന്റെയ്  റനിക്ലകമഷന്,  പഭാരകനിളിംഗയ്  ഏരനിയ,
ഇകന്റെണല് കറഭാഡയ്,  ഓട നനിരമ്മഭാണളിം,  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവയ് കബഭാകയ്,  കേഭാന്റെസ്പീന്,  നനറയ്
നമന്റെനിളിംഗയ്  യഭാരഡയ്  തുടങ്ങനിയ വരക്കുകേളഭായനിരന അതനിനന്റെ വനിവനിധ ഘടകേങ്ങള്.
നനിരമ്മഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള്കയ്  കവണനിവന്നെ  നടണര  അധനികേ  നനിരകയ്,  നഷഡമ്മ്യൂള്
റനിവനിഷന് എന്നെനിവയനട ഭരണഭാനുമതനി തുകേയനില് ഉള്നപ്പെടുത്തനി പൂരത്തസ്പീകേരനികഭാന്
സഭാധനികഭാത്തതനിനഭാല്  2014-ല്  വസ്പീണളിം പുതനിയ  എസ്റ്റേനികമറയ്  നല്കുകേയളിം  34.79
കകേഭാടനി രൂപയനട പുതനിയ ഭരണഭാനുമതനി കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനളിം ലഭദ്യമഭാകുകേയളിം നചയ്തു.
ഇകപ്പെഭാള്  തലഭായനി  ഫനിഷനിളിംഗയ്  ഹഭാരബറനിനന്റെ  75  ശതമഭാനളിം  നനിരമ്മഭാണളിം
പൂരത്തസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഡ്രഡ്ജനിളിംഗയ്,  പഭാരകനിളിംഗയ്  ഏരനിയ,  കലഭാഡനിളിംഗയ്  ഏരനിയ,
തസ്പീരസളിംരക്ഷണത്തനിനഭായള്ള  കഗ്രഭായനിളിംഗയ്  നനിരമ്മഭാണളിം  എന്നെനിവയഭാണയ്  ഇനനി
പൂരത്തസ്പീകേരനികകണ  പ്രവൃത്തനികേള്.  കഗ്രഭായനിളിംഗയ്  നനിരമ്മഭാണത്തനിനുള്ള  നടന്ഡര
ക്ഷണനിച കേരഭാറുകേഭാരനയ് നസലക്ഷന് കനഭാട്ടസ്പീസയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പഭാരകനിളിംഗയ് ഏരനിയ,
കലഭാഡനിളിംഗയ്  ഏരനിയ  എന്നെനിവയനട  85  ശതമഭാനളിം  പണനി  പൂരത്തസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
ഡ്രഡ്ജനിളിംഗയ് പ്രവൃത്തനി 10 ശതമഭാനളിം മഭാത്രകമ ആയനിട്ടുള്ളൂ.  കശഷനിക്കുന്നെ ഡ്രഡ്ജനിളിംഗയ്
പ്രവൃത്തനിയളിം പഭാരകനിളിംഗയ് ആന്റെയ് കലഭാഡനിളിംഗയ് ഏരനിയകേളളിം കഗ്രഭായനിളിംഗയ് നനിരമ്മഭാണവളിം
പൂരത്തസ്പീകേരനിചയ്  ഹഭാരബറനിനന്റെ  നനിരമ്മഭാണളിം  2017  ഡനിസളിംബറനില്  കേമ്മസ്പീഷന്
നചയഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതയ്.  തലഭായനി  മത്സദ്യബനന  തുറമുഖപദ്ധതനിയനട
ഭഭാഗമഭായനി  ഇകപ്പെഭാള്  നടനവരന്നെ  ഡ്രഡ്ജനിളിംഗയ്  പൂരത്തസ്പീകേരനിക്കുകമഭാള്  ചഭാലനില്
കഗഭാപഭാല്കപ്പെട്ട  ഭഭാഗത്തയ്  നല്ല  രസ്പീതനിയനില്  ബസ്പീചയ്  ലഭാന്ഡനിളിംഗനിനുള്ള  സഇൗകേരദ്യളിം
ലഭനിക്കുന്നെതഭാണയ്.  ചഭാലനില് കഗഭാപഭാല്കപ്പെട്ട ഭഭാഗത്തയ് അടുപ്പെനിക്കുന്നെ യഭാനങ്ങള്ക്കുകൂടനി
വഭാരഫയ് സഇൗകേരദ്യവളിം ലസ്പീകവരഡയ് പുലനിമുട്ടയ് മുതല് പ്രധഭാന പുലനിമുട്ടയ് വനര റനിളിംഗയ് കറഭാഡയ്
നനിരമ്മനിക്കുന്നെതനിനന്റെ  ആവശദ്യവളിം  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട  ഭഭാഗത്തുനനിന്നെയ്
ഉയരനവന്നെനിട്ടുണയ്.  ഇവനയഭാനക  കകേന്ദ്രഭാനുമതനി  ലഭനിച  തലഭായനി  മത്സദ്യബനന
തുറമുഖ  പദ്ധതനിയനില്  ഉള്നപ്പെടുത്തനിയനിട്ടനില്ല.  എന്നെഭാല്  സളിംസ്ഥഭാന  ഗവണ്നമന്റെയ്
അതനിനയ്  മുന്കേനയടുത്തുനകേഭാണയ്  റനിളിംഗയ്  കറഭാഡയ്  നനിരമ്മനികഭാനഭാവശദ്യമഭായ  നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നെതഭാണയ്.  

ശ്രസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷളിംസസ്പീര:  സര,  ഈ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  തസ്വരനിതഗതനിയനിലഭാകഭാന്
ഉകദദ്യഭാഗസ്ഥരനട  ഉന്നെതതലകയഭാഗളിം  വനിളനിച്ചുകചരകഭാന്  സഭാധനിക്കുകമഭാ;
ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മനനികൂടനി  മുന്കേനയടുത്തഭാല്  ഈ  പ്രവരത്തനളിം  തസ്വരനിതഗതനിയനിലഭാകുളിം.
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ഇകപ്പെഭാള് അണ് എന്റെനിളിംഗഭായനി നസ്പീണകപഭാകുകേയഭാണയ്, അനനിശ്ചനിതഭാവസ്ഥ ഇകപ്പെഭാഴുമുണയ്. 

ശ്രസ്പീമതനി നജ  .   കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മ: സര,  ഇകപ്പെഭാള് വദ്യക്തമഭായ ഒര കേഭാഴ്ചപ്പെഭാടുണയ്.
അങ്ങയനടകൂടനി  സഭാന്നെനിദ്ധദ്യത്തനില്  ബനനപ്പെട്ട  ഉകദദ്യഭാഗസ്ഥരനട  കയഭാഗളിം
വനിളനികഭാവന്നെതഭാണയ്.   അനനിശ്ചനിതഭാവസ്ഥ  ഇകഭാരദ്യത്തനിലനില്ല.  വളനര  കൃതദ്യമഭായ
ലക്ഷദ്യകബഭാധമുണയ്.  ഈ ഡനിസളിംബറനില്ത്തനന്നെ പൂരത്തസ്പീകേരനികഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതയ്.
അതനിനഭാവശദ്യമഭായ നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനികഭാളിം.

(സഭയനില്നനിനളിം  പറുത്തുകപഭായ  പ്രതനിപക്ഷഭാളിംഗങ്ങള്  വസ്പീണളിം  സഭയനില്
ഹഭാജരഭായനി.) 

(2) ഉപരനിപഠനത്തനിനയ് സസ്പീറയ് ഉറപ്പെഭാകല് 

ശ്രസ്പീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര:  സര,   ഇകഴനിഞ്ഞ എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.
പരസ്പീക്ഷഭാഫലളിം  പുറത്തുവന്നെകപ്പെഭാള്  മലപ്പുറളിം  ജനില്ലയനില്  കേഴനിഞ്ഞ  ഏതഭാനുളിം
വരഷങ്ങനളകപ്പെഭാനല  വലനിയ മുകന്നെറമഭാണയ് വനിജയശതമഭാനത്തനിലുണഭായതയ്.  മലപ്പുറളിം
ജനില്ലയനില് ഏതഭാണയ്  95  ശതമഭാനത്തനിലധനികേളിം  വനിദദ്യഭാരതനികേള്  വനിജയനിച്ചു.
കകേരളത്തനിനല  മറയ്  പതനിമൂന്നെയ്  ജനില്ലകേളനിലുമനില്ലഭാത്ത  ഒര  പ്രകതദ്യകേ  സഭാഹചരദ്യളിം
മലപ്പുറളിം ജനില്ലയനില് നനിലനനില്ക്കുനനവന്നെതഭാണയ് ഈ ശ്രദ്ധക്ഷണനികല്  അവതരനിപ്പെനികഭാനുള്ള
കേഭാരണളിം.  യഥഭാരതത്തനില്  വനിജയനിച  കുട്ടനികേളനില്  മൂന്നെനിനലഭാന്നെയ്  കപരകയ്
ഉപരനിപഠനത്തനിനുള്ള  സഭാഹചരദ്യളിം  അനല്ലങനില്  സസ്പീറകേള്  ലഭനികഭാത്ത  അവസ്ഥ
മലപ്പുറളിം ജനില്ലയനില് ഈ വരഷളിം ഉണഭാകുനമനള്ള ഗഇൗരവതരമഭായ സ്ഥനിതനി ഞഭാന്
ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മനനിയനടയളിം  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെയളിം  ശ്രദ്ധയനില്നപ്പെടുത്തുകേയഭാണയ്.
ഈ വരഷളിം മലപ്പുറളിം ജനില്ലയനില്  80554  കുട്ടനികേള് എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പരസ്പീക്ഷ
എഴുതനിയതനില്  76958 വനിദദ്യഭാരതനികേള്  വനിജയനിചയ്  ഉപരനിപഠനത്തനിനയ്  അരഹത
കനടനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. ഇന്നെയ് മലപ്പുറളിം ജനില്ലയനില് നനിലവനില് ഹയര നസകണറനികയ്
47934 സസ്പീറകേളളിം നവഭാകകഷണല് ഹയര നസകണറനി കകേഭാഴനിനയ് 2300 സസ്പീറകേളളിം
ഉള്നപ്പെനട 50000-ലധനികേളിം സസ്പീറകേളഭാണയ് ഗവണ്നമന്റെനിലുളിം എയ്ഡഡയ് സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലുമഭായനി
ഇവരക്കുളളതയ്.  ഈ  കേണക്കുവചയ്  കനഭാകനിയഭാല്  ഏതഭാണയ്  26000-കത്തഭാളളിം
വനിദദ്യഭാരതനികേള്കയ്  മലപ്പുറളിം ജനില്ലയനില് ഉപരനിപഠനത്തനിനയ്  അവസരളിം  കേനിട്ടഭാത്ത
സഭാഹചരദ്യമുണഭാകുളിം.  കകേരളത്തനിനല മറ  പല ജനില്ലകേളനിലുളിം  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.
പരസ്പീക്ഷഭാഫലളിം വന്നെയ് പസയ് ടു കകേഭാഴനിനയ് അകപക്ഷ നല്കേനിയഭാല് ഉടന് സസ്പീറയ് ലഭനിക്കുന്നെ
സഭാഹചരദ്യവളിം  അഡനിഷന്  പൂരത്തസ്പീകേരനിചഭാല്  മുഴുവന്  സസ്പീറകേളനിലുളിം  കുട്ടനികേള്
ഇല്ലഭാത്ത  സഭാഹചരദ്യവമഭാണയ്  ഉണഭാകുന്നെനതങനില്  മലപ്പുറളിം  ജനില്ലയനില്  കനനര
വനിപരസ്പീതമഭാണയ്.  ഞഭാന്  സൂചനിപ്പെനിചതുകപഭാനല,  മലപ്പുറത്തയ്  മൂന്നെനിനലഭാന്നെയ്
വനിദദ്യഭാരതനികേള്കയ്  പുറത്തുനനില്കകണ  സഭാഹചരദ്യമുണഭാവകേയഭാണയ്.  ഇവനിടനത്ത
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പരസ്പീക്ഷഭാഫലളിം വന്നെതനിനുകശഷകമ സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.-യനട റനിസള്ട്ടയ്   വരനികേയള്ളൂ.
അതുകൂടനി വരകമഭാള് കുട്ടനികേളനട എണ്ണളിം ഇനനിയളിം വരദ്ധനിക്കുളിം. കൂടഭാനത ഒര പുതനിയ
സഭാഹചരദ്യളിംകൂടനി വന്നെനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. കേഴനിഞ്ഞ ഒനരണയ് വരഷളിം മുമയ് നമഡനികല്-
എഞനിനസ്പീയറനിളിംഗനിനയ്  ഒന്നെഭാളിം  റഭാങയ്  മകഞരനിയനിനല  ഒര  എന്ടന്സയ്  കകേഭാചനിളിംഗയ്
നസന്റെറനില് പഠനിച വനിദദ്യഭാരതനികഭാണയ് ലഭനിചതയ്.  മകഞരനിയനിലുളിം കകേഭാട്ടയലുനമഭാനക
നല്ല  എന്ടന്സയ്  കകേഭാചനിളിംഗയ്  നസന്റെറുകേളളളതുനകേഭാണയ്  മറ  ജനില്ലകേളനില്നനിനള്ള
കുട്ടനികേള്  കകേഭാട്ടയത്തുളിം  തൃശ്ശൂരനമഭാനക  കപഭാകുന്നെതുകപഭാനല  മകഞരനിയനിലുളിം
കകേഭാട്ടയലുനമഭാനക വരന്നെ സഭാഹചരദ്യളിം കൂടനിവരനികേയഭാണയ്.  എല്ലഭാളിംകൂടനിയഭാകുകമഭാള്
ഏതഭാണയ്  30000-ത്തനിലധനികേളിം  വനിദദ്യഭാരതനികേള്കയ്  അഡനിഷന്  കേനിട്ടഭാനത
പുറത്തുനനില്കകണ  സഭാഹചരദ്യമുണഭാകുളിം.  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മനനികറനിയഭാളിം  ഏതയ്
ഗവണ്നമന്റെഭായഭാലുളിം എല്ലഭാ വരഷവളിം 20 ശതമഭാനളിം സസ്പീറയ് കൂട്ടനിനകഭാടുക്കുളിം. അങ്ങനന
വരകമഭാള്  ഏതഭാണയ്  പതനിനഭായനിരകത്തഭാളളിം  വനിദദ്യഭാരതനികേള്കയ്  അഡനിഷന്
ലഭനിക്കുളിം.  എന്നെഭാലുളിം  മലപ്പുറളിം  ജനില്ലയനില്  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പഭാസഭായ
ഇരപതനിനഭായനിരകത്തഭാളളിം  വനിദദ്യഭാരതനികേള്കയ്  ഹയര  നസകണറനികയ്  പഠനികഭാന്
അവസരളിം  കേനിട്ടഭാത്ത  ഗഇൗരവതരമഭായ  സഭാഹചരദ്യമുണഭാകുനമന്നെയ്  ഞഭാന്  ഗവണ്നമന്റെനിനന
അറനിയനിക്കുകേയഭാണയ്.  20  ശതമഭാനളിം സസ്പീറകേള് കൂട്ടനിനകഭാടുത്തതുനകേഭാണമഭാത്രളിം ഈ
പ്രശളിം പരനിഹരനികഭാന് കേഴനിയനില്ല. അതുനകേഭാണയ് നനിരബനമഭായളിം പുതനിയ ബഭാച്ചുകേള്
ഉണഭാകേണളിം.  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളകേളനില്  പുതനിയ  ഹയര  നസകണറനി  ബഭാച്ചുകേള്
അനുവദനികണനമനന്നെഭാനളിം  ഞഭാന്  പറയന്നെനില്ല.  നനിലവനിലുള്ള  ഗവണ്നമന്റെയ്
സ്കൂളകേളനിനലങനിലുളിം  സഇൗകേരദ്യപ്രദമഭായ  സഭാഹചരദ്യങ്ങളള്ളനിടത്തയ്  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള്
അനുവദനികണളിം.  മനറഭാന്നെയ്  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  വനരയള്ള  ഗവണ്നമന്റെയ്
സ്കൂളകേളണയ്.  അവനിനട  ഹയര  നസകണറനി  കകേഭാഴ്സുകേള്കൂടനി  അനുവദനികഭാനുള്ള
തസ്പീരമഭാനനമടുകണളിം. വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസരളിംഗത്തയ് കേഴനിഞ്ഞ കുറചയ് വരഷങ്ങളഭായനി ഏറവളിം
പുറകേനിലഭായനിരന്നെ  മലപ്പുറളിം  ജനില്ല  ഇന്നെയ്  ഏറവളിം  മുന്നെനില്  നനില്ക്കുന്നെ
സഭാഹചരദ്യമഭാണുള്ളതയ്.  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.,  ഹയര നസകണറനി,  നമഡനികല്-
എഞനിനസ്പീയറനിളിംഗയ് എന്ടന്സയ് പരസ്പീക്ഷകേളനില് ഏറവളിം നല്ല റനിസള്ട്ടുള്ള ജനില്ലയഭായനി
മലപ്പുറളിം  മഭാറനികഴനിഞ്ഞു.  നനിരഭഭാഗദ്യകേരനമന  പറയനട്ട,  അതനിനനുസരനിചയ്
പഠനികഭാനുളള  വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്ലഭാത്ത  സഭാഹചരദ്യളിം  ഇന്നെയ്  മലപ്പുറളിം
ജനില്ലയനിലുണയ്. പസയ് ടുവനിനുളിം ഇകത സഭാഹചരദ്യളിം തനന്നെയഭാണയ് നനിലവനിലുള്ളതയ്. ഞഭാന്
അതനികലയയ് കേടക്കുന്നെനില്ല.  എനനികയ് ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട മനനികയഭാടയ് സൂചനിപ്പെനികഭാനുള്ളതയ്, ഈ
സഭാഹചരദ്യത്തനില് 20  ശതമഭാനളിം  സസ്പീറകേള്  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനയ്  എന്തുനചയഭാന്
കേഴനിയനമന്നെയ്  ആകലഭാചനികണളിം.  പ്രകതദ്യകേനിചയ്  ഗവണ്നമന്റെയ്  സ്കൂളകേളനില്  പുതനിയ
ബഭാച്ചുകേള് അനുവദനിചയ്  ഈ  പ്രശത്തനിനയ്  പരനിഹഭാരളിം  കേഭാണണനമന്നെയ്
അഭദ്യരതനിക്കുകേയഭാണയ്.
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വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ  വകുപ്പുമനനി  (  നപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനഭാഥയ്  ): സര,  മലപ്പുറളിം
ജനില്ലയനില്  ഈ വരഷളിം  80554  വനിദദ്യഭാരതനികേള് എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പരസ്പീക്ഷ
എഴുതുകേയളിം അതനില് 76958  വനിദദ്യഭാരതനികേള് ഉപരനിപഠനത്തനിനയ് അരഹരഭാകുകേയളിം
നചയ്തു.  2017-18 അദ്ധദ്യയനവരഷളിം മലപ്പുറളിം ജനില്ലയനില് മഭാത്രളിം ഹയര നസകണറനി,
പസയ് വണ് കകേഭാഴനിനയ് നമരനിറയ്  കേസ്വഭാട്ടയനില്  40722  സസ്പീറളിം മഭാകനജ യ്നമന്റെയ് കേസ്വഭാട്ടയനില്
5358  സസ്പീറളിം കേമ്മമ്മ്യൂണനിറനി കേസ്വഭാട്ടയനില്  3180  സസ്പീറളിം അണ്-എയ്ഡഡയ് കമഖലയനില്
11,386 സസ്പീറകേളമുള്നപ്പെനട ആനകേ 60646 സസ്പീറകേള് ലഭദ്യമഭാണയ്.  കൂടഭാനത മലപ്പുറളിം
ജനില്ലയനില് നവഭാകകഷണല് ഹയര നസകണറനിയനില്  2325  സസ്പീറളിം  ഐ.ടനി.ഐ.-യനില്
5484  സസ്പീറളിം  കപഭാളനിനടകനികനില്  880  സസ്പീറമുള്നപ്പെനട  8689  സസ്പീറകേള്കൂടനി
എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പരസ്പീക്ഷ  വനിജയനിച  കുട്ടനികേള്കയ്  ഉപരനിപഠനത്തനിനയ്
ലഭദ്യമഭായനിട്ടുണയ്. ഇതനിനുപുറകമ ഓപ്പെണ് സ്കൂള് മുഖഭാന്തരവളിം വനിദദ്യഭാരതനികേള്കയ് ഹയര
നസകണറനി പഠനളിം നടത്തഭാവന്നെതഭാണയ്.  ഇത്തരത്തനില് മലപ്പുറളിം ജനില്ലയനില്നനിനളിം
2017  മഭാരചനില്  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പരസ്പീക്ഷ  വനിജയനിച  മുഴുവന്  കുട്ടനികേള്ക്കുളിം
ഉപരനിപഠനത്തനിനഭാവശദ്യമഭായ സഇൗകേരദ്യളിം സരകഭാര ഒരകനിയനിട്ടുണയ്. കേഴനിഞ്ഞവരഷളിം
(2016-17)  പ്രകവശന നടപടനികേള് പൂരത്തനിയഭായകപ്പെഭാള് മലപ്പുറളിം ജനില്ലയനില് ഹയര
നസകണറനി,  പസയ്  വണ്  കകേഭാഴനിനയ്  4615  സസ്പീറകേള്  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടന്നെനിരനനവന്നെയ്
കേനണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കനരനത്ത  ഇവനിനട  സൂചനിപ്പെനിചതുകപഭാനല,  ഈ  അദ്ധദ്യയനവരഷനത്ത
ഏകേജഭാലകേ  സളിംവനിധഭാനളിം  മുകഖനയള്ള  അകലഭാട്ടുനമനകേളനിലൂനട  പ്രകവശന  നടപടനികേള്
പൂരത്തനിയഭായതനിനുകശഷളിം  അകപ്പെഭാഴനത്ത  സ്ഥനിതനിയനുസരനിചയ്  വസ്തുതകേള്  വനിലയനിരത്തനി
സരകഭാര പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണയ്. 

ശ്രസ്പീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര  : സര, ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട മനനി ഇവനിനട സൂചനിപ്പെനിച
കേണക്കുപ്രകേഭാരളിം മലപ്പുറളിം  ജനില്ലയനില് യഭാനതഭാര ബുദ്ധനിമുട്ടുമനില്ല;  സസ്പീറകേള് ഒഴനിഞ്ഞു
കേനിടക്കുനനവന്നെഭാണയ്  പറഞ്ഞതയ്.  അങ്ങയ് ഒര കേഭാരദ്യളിം  ആകലഭാചനികണളിം,  കേഴനിഞ്ഞ
വരഷനത്ത  ഓപ്പെണ്  സ്കൂള്  രജനികസ്ട്രേഷന്  എത്രയനണന്നെയ്  പരനികശഭാധനികണളിം.
അതനിനയ്  കേഭാരണളിം പറയന്നെതയ്,  ഇത്തരളിം സ്കൂളകേളനിനലഭാനളിം അഡനിഷന് കേനിട്ടഭാത്തവരഭാണയ്
ആ  സഭാഹചരദ്യങ്ങളനികലയയ്  കപഭാകുന്നെനതന്നെഭാണയ്.  അഡനിഷന്  കേനിട്ടഭാനത  പുറത്തു
കപഭാകുന്നെ  ആയനിരകണകനിനയ്  കുട്ടനികേള്  മലപ്പുറളിം  ജനില്ലയനിലുള്ളകപ്പെഭാള്  സസ്പീറകേള്
ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനനവന്നെഭാണയ് അങ്ങയ് നനിയമസഭയനില് പറഞ്ഞ കേണകയ്.  അകങ്ങയയ്
ലഭനിച റനികപ്പെഭാരട്ടയ്  പ്രകേഭാരമഭായനിരനിക്കുളിം പറയന്നെനതങനിലുളിം  മലപ്പുറനത്ത സഭാഹചരദ്യളിം
തസ്പീരത്തുളിം വദ്യതദ്യസമഭാണയ്.  അതുനകേഭാണയ് കേഭാരദ്യങ്ങളനട ഗഇൗരവളിം മനസനിലഭാകനി  20
ശതമഭാനളിം  സസ്പീറയ്  വരദ്ധനയനുസൃതമഭായനി  മറയ്  നടപടനികേള്കൂടനി  ഗവണ്നമന്റെയ്
സസ്വസ്പീകേരനികണനമന്നെയ് അഭദ്യരതനിക്കുകേയഭാണയ്. 

നപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനഭാഥയ്  : സര,  ഈ  കേണക്കുകേളനുസരനിചഭാണയ്  ഞഭാന്
കനരനത്ത പറഞ്ഞതയ്.  കേഴനിഞ്ഞവരഷളിം സസ്പീറകേള് ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടന എന്നെതുനകേഭാണയ്
ഇത്തവണ  അങ്ങനനയഭാകേണനമന്നെനില്ല.  ഇത്തവണ  പ്രകവശന  നടപടനികേള്
പൂരത്തസ്പീകേരനികനട്ട, അതനിനന്റെ അവസ്ഥയനുസരനിചയ് നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനികഭാളിം. 
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V. സബ്മനിഷന് 

(1) റബ്ബര കബഭാരഡനിനന്റെ റസ്പീജനിയണല് ഓഫസ്പീസകേള് പൂട്ടുന്നെതയ് സളിംബനനിചയ് 

ശ്രസ്പീ  .    നകേ  .    എളിം  .    മഭാണനി:   സര,  റബ്ബര  കബഭാരഡനിനന്റെ  കകേരളത്തനിനല
റസ്പീജനിയണല്  ഓഫസ്പീസകേള്  പൂട്ടഭാനുള്ള  നസ്പീകളിം  വളനര  ഗഇൗരവമഭായതുളിം  ജഭാഗ്രത
പഭാലനികകണതുളിം  അതനിനനതനിനര  പ്രതനികഷധനികകണതുളിം  കകേന്ദ്രത്തനില്  സമ്മരദ്ദേളിം
നചലുകത്തണതുമഭാണയ്.  കകേരളത്തനിലഭാണയ്  ഇന്തദ്യയനിനല  90  ശതമഭാനളിം  റബ്ബറുളിം
ഉല്പ്പെഭാദനിപ്പെനിക്കുന്നെതയ്. 12 മനില്ലദ്യണ് കൃഷനികഭാരഭാണയ് ഈ കമഖലയനിലുള്ളതയ്. അവരനട
ആവശദ്യങ്ങള്  നനിറകവറനിനകഭാണനിരനിക്കുന്നെതയ്  റബ്ബര  കബഭാരഡഭാണയ്.  റബ്ബര
കബഭാരഡനിനന്റെ  കേസ്പീഴനില്  44  റസ്പീജനിയണല്  ഓഫസ്പീസകേളള്ളതനില്  26  ഓഫസ്പീസകേള്
കകേരളത്തനിലഭാണയ് സ്ഥനിതനി നചയ്യുന്നെതയ്.  ഈ റസ്പീജനിയണല് ഓഫസ്പീസകേള് വഴനിയഭാണയ്
കൃഷനികഭാര ബനനപ്പെടുന്നെതയ്.  നചലവയ്  ചുരകലനിനന്റെ ഭഭാഗമഭായഭാണയ്  കകേരളത്തനിനല
റസ്പീജനിയണല്  ഓഫസ്പീസകേള്  നനിരത്തല്  നചയ്യുന്നെതയ്.  കേഴനിഞ്ഞമഭാസളിം  എറണഭാകുളളിം,
കകേഭാതമളിംഗലളിം  റസ്പീജനിയണല്  ഓഫസ്പീസകേള്  പൂട്ടുകേയണഭായനി.  കേഭാസരകഗഭാഡയ്,
മണ്ണഭാരകഭാടയ്,  തനിരവനന്തപുരളിം,  ശ്രസ്പീകേണഭാപുരളിം,  തലകശ്ശേരനി  എന്നെസ്പീ  ഓഫസ്പീസകേള്
ഈ  വരഷളിം  പൂട്ടഭാനനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  എന്നെഭാല്  കേരണ്ണഭാടകേയനിലുളിം  വടക്കുകേനിഴകന്
സളിംസ്ഥഭാനങ്ങളനിലുളിം  പുതനിയ  ഓഫസ്പീസകേള്  അനുവദനിക്കുനണയ്.   ഇനതഭാര ഇരട്ടത്തഭാപ്പെയ്
നയമഭാണയ്.  ഇതനിനനതനിനര നമ്മുനട പ്രതനികഷധളിം കകേന്ദ്രനത്ത അറനിയനികണളിം.  റബ്ബര
കബഭാരഡയ്  ആസ്ഥഭാനളിം  കകേഭാട്ടയത്തുനനിനളിം  ഗുവഭാഹത്തനിയനികലയയ്  മഭാറന്നെതനിനുള്ള
ഗൂഢനസ്പീകവളിം  ഇതനിനുപനിന്നെനിലുണയ്.  എല്ലഭാ  നനിലയനിലുളിം  റബ്ബര  കൃഷനികഭാകരഭാടയ്
കദഭാഹകേരമഭായ നനിലപഭാടഭാണയ് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നെതയ്. കകേരളകത്തഭാടയ് കേടുത്ത അവഗണനയഭാണയ്
കേഭാണനിക്കുന്നെതയ്.  ഇതനിനനതനിനര  പ്രതനികഷധനികണളിം.  അതനിനയ് ഗവണ്നമന്റെയ് ശക്തമഭായ
നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനികണനമന്നെയ് ആവശദ്യനപ്പെടുകേയഭാണയ്. 

മനി  .    നഡപമ്മ്യൂട്ടനി  സസ്പീകര:   ശ്രസ്പീ.  നകേ.  സനി.  കജഭാസഫളിം  ഈ  വനിഷയളിം
സളിംബനനിചയ് സബ്മനിഷന് അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയഭാണയ്.

ശ്രസ്പീ  .    നകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ്:  സര,  ഇവനിനട ചൂണനികഭാണനിചതുകപഭാനല വളനര
ഗഇൗരവമഭായ  സഭാഹചരദ്യമഭാണനിതയ്.  ഇവനിനട  പ്രവരത്തനിചനിരന്നെ  കകേഭാതമളിംഗലളിം,
എറണഭാകുളളിം,  കകേഭാട്ടയളിം എന്നെസ്പീ മൂന്നെയ് ഓഫസ്പീസകേള് നനിരത്തലഭാകനി.  പടനിപടനിയഭായനി
കകേരളത്തനിനല  എല്ലഭാ  ഓഫസ്പീസകേളളിം  റബ്ബര  കബഭാരഡയ്  മരവനിപ്പെനികഭാന്  കപഭാകുകേയഭാണയ്.
റബ്ബര കൃഷനികഭാരകയ് ആനുകൂലദ്യങ്ങള് ലഭനിക്കുന്നെതയ് ഈ ഓഫസ്പീസകേള് മുകഖനയഭാണയ്.
സബ്സനിഡനിയളിം  സഹഭായങ്ങളളിം  നവട്ടനിക്കുറച്ചു.  കകേരളത്തനിനന്റെ  സമദ്ഘടനയനില്
വലനിയ പങവഹനിക്കുന്നെ റബ്ബര കേരഷകേനര  തകേരകഭാന് കബഭാധപൂരവ്വമഭായനി  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്നമന്റെയ്  ശ്രമനിക്കുകേയഭാണയ്.   ഇതയ്  ഗഇൗരവമഭായനി  കേഭാണണനമന്നെയ്   കേഴനിഞ്ഞ
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ദനിവസളിം അങ്ങയ്  പറയകേയണഭായനി.  ഇകഭാരദ്യളിം  സളിംബനനിചയ്  സരവ്വകേക്ഷനി സളിംഘളിം
പ്രധഭാനമനനിനയ  കേഭാണണനമന്നെഭാണയ്  എനന്റെ  അഭനിപ്രഭായളിം.  അല്ലഭാനത  ഇകഭാരദ്യളിം
പരനിഹരനികനപ്പെടുകേയനില്ല. ഇതയ് ലഘുവഭായനി കേഭാണരതയ്.  ഇതനിനന്റെ എല്ലഭാ വനികേഭാരവളിം
ഉള്നകഭാണനകേഭാണയ് ഗവണ്നമന്റെയ് നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനികണളിം.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെനില്
ശക്തമഭായ സമ്മരദ്ദേളിം നചലുത്തണളിം. 

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സനനില്  കുമഭാര  ):  സര,  വളനര
ഗഇൗരവമഭായ വനിഷയമഭാണനിതയ്.   ഈ വനിഷയളിം ഇവനിനട  ഉന്നെയനികനപ്പെട്ട ശ്രസ്പീ.  നകേ.
എളിം.  മഭാണനിയളിം ശ്രസ്പീ.  നകേ.  സനി.  കജഭാസഫളിം പറഞ്ഞ കേഭാരദ്യങ്ങകളഭാടയ് ഗവണ്നമന്റെനിനയ്
യഭാനതഭാര വനികയഭാജനിപ്പുമനിനല്ലന്നെയ് മഭാത്രമല്ല കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസളിം ശ്രസ്പീ. സണ്ണനി കജഭാസഫയ്
അവതരനിപ്പെനിച  അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനില്  ഇകഭാരദ്യളിം  ചൂണനികഭാണനിചതുമഭാണയ്.
സളിംസ്ഥഭാന ഗവണ്നമന്റെയ്  വളനര ഗഇൗരവമഭായനിത്തനന്നെയഭാണയ് ഇതനിനന കേഭാണുന്നെതയ്.
സസ്വഭാഭഭാവനികേ  റബ്ബറനിനന്റെ  90  ശതമഭാനവളിം  ഉല്പ്പെഭാദനിപ്പെനിക്കുന്നെതയ്  കകേരളത്തനിലഭാണയ്.
കകേന്ദ്ര  സരകഭാര  കനരനിട്ടയ്  നനിയനനിക്കുന്നെ  റബ്ബര  കബഭാരഡനിനയ്  കകേരളത്തനില്
26 കമഖലഭാ ഓഫസ്പീസകേളഭാണുണഭായനിരന്നെതയ്.  ഇതനില് കകേഭാതമളിംഗലളിം,  എറണഭാകുളളിം
ഓഫസ്പീസകേള്  സളിംകയഭാജനിപ്പെനികഭാന്  റബ്ബര  കബഭാരഡയ്  തസ്പീരമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
ചങ്ങനഭാകശ്ശേരനി,  കകേഭാട്ടയളിം  ഓഫസ്പീസകേള്  സളിംകയഭാജനിപ്പെനിചയ്  ചങ്ങനഭാകശ്ശേരനിയനില്
പ്രവരത്തനളിം തുടങ്ങഭാനഭാണയ്  പദ്ധതനിയനിട്ടനിരനിക്കുന്നെതയ്.  ഇതയ്  കകേഭാട്ടയളിം കമഖലയനിനല
റബ്ബര  കേരഷകേരകയ്  ബുദ്ധനിമുട്ടുണഭാക്കുന്നെ  കേഭാരദ്യമഭാണയ്.  പടനിപടനിയഭായനി  റബ്ബര
വനികേസന  കമഖലയനില്നനിനളിം  കകേന്ദ്ര  സരകഭാരനിനന്റെ  പനിനഭാറമഭാകണഭാനയന്നെയ്
സളിംശയനികകണനിയനിരനിക്കുന്നെ വസ്തുതകേളഭാണനിതയ്.  വടക്കുകേനിഴകന് സളിംസ്ഥഭാനങ്ങളനിലഭാണയ്
റബ്ബര  കൃഷനി  വദ്യഭാപനിപ്പെനികകണനതനളിം  കകേരളത്തനില്  റബ്ബര  കബഭാരഡനിനന്റെ
പ്രവരത്തനളിം  കുറച്ചുനകേഭാണവരണനമനമുള്ള  കകേന്ദ്ര  വഭാണനിജദ്യ  മനഭാലയത്തനിനന്റെ
നയമഭാണയ്  കമഖലഭാ  ഓഫസ്പീസകേള്  നനിരത്തലഭാകനപ്പെടുന്നെതനിലൂനട  നടപ്പെഭാകുന്നെതയ്.
ഓഫസ്പീസകേള്  പൂട്ടനിയളിം  ലയനിപ്പെനിച്ചുളിം  കകേരളത്തനിനല  ജസ്പീവനകഭാരനട  എണ്ണളിം
കുറച്ചുമഭാണയ്  ഇതനിനയ്  തുടകമനിട്ടനിരനിക്കുന്നെതയ്.  റബ്ബറനിനുകവണനി  പ്രകതദ്യകേ  നയളിം
രൂപസ്പീകേരനിക്കുനമന്നെയ്  പ്രഖദ്യഭാപനിചനിരന്നെ  കകേന്ദ്ര  സരകഭാര  ഇകപ്പെഭാള്  അതനില്നനിനളിം
പുറകകേഭാട്ടുകപഭായനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  പുതനിയ  നനികുതനി  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള്  റബ്ബര  കബഭാരഡനിനന്റെ
വരമഭാനളിം കുറയ്ക്കുനമനളിം ഇതുമഭായനി ബനനപ്പെട്ടയ്  റബ്ബര കബഭാരഡനിനന്റെ സഭാമത്തനികേ
സ്ഥനിതനി  അസ്ഥനിരനപ്പെകട്ടക്കുനമനളിം പറയനണയ്.  റബ്ബര  ആകയ്  തനന്നെ റദ്ദേഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള
പ്രഭാരളിംഭനടപടനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നെതഭായളിം  അറനിയന.  ഇകഭാരദ്യങ്ങള്  ചൂണനികഭാണനിചയ്
സളിംസ്ഥഭാന  സരകഭാര  കകേന്ദ്ര  സരകഭാരനിനയ്  നനികവദനങ്ങള്  നല്കുകേയളിം
കകേന്ദ്രമനനിമഭാനര കനരനില്കേണയ് കകേരളത്തനിനന്റെ ആശങകേള് കബഭാധദ്യനപ്പെടുത്തുകേയളിം
നചയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  കമഖലഭാ  ഓഫസ്പീസകേള്  പൂട്ടുകേയളിം  സളിംകയഭാജനിപ്പെനിക്കുകേയളിം
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നചയ്യുന്നെതനിലൂനട റബ്ബര കേരഷകേരകയ്  ബുദ്ധനിമുട്ടുണഭാക്കുന്നെ കേഭാരദ്യത്തനില് സളിംസ്ഥഭാന
സരകഭാരനിനയ്  ഒരതരത്തനിലുളിം  കയഭാജനികഭാന്  കേഴനിയനില്ല.  ഇതനിനനതനിരഭായനി  കകേന്ദ്ര
ഗവണ് നമന്റെനില്  ശക്തമഭായ സമ്മരദ്ദേളിം നചലുത്തുന്നെതഭായനിരനിക്കുളിം.  അടനിയന്തരപ്രകമയഭാവതരണ
സമയത്തയ് ബഹുമഭാനദ്യനഭായ സണ്ണനി കജഭാസഫളിം ഇകപ്പെഭാള്  ശ്രസ്പീ. നകേ. എളിം. മഭാണനിയളിം
ശ്രസ്പീ.  നകേ.  സനി.  കജഭാസഫളിം  ഒര  സരവ്വകേക്ഷനി  സളിംഘനത്ത  കകേന്ദ്രത്തനികലയയ്
അയയണനമന്നെയ് പറയകേയണഭായനി.  റബ്ബറനിനന്റെ ഇന്നെനത്ത സഭാഹചരദ്യളിം വച്ചുനകേഭാണയ്
സളിംസ്ഥഭാന  കൃഷനി  വകുപ്പെയ്  റബ്ബര  കേരഷകേരനട  ഒര  കയഭാഗളിം  വനിളനിച്ചുകൂട്ടഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  ഇന്തദ്യയനില്  90  ശതമഭാനളിം റബ്ബര ഉല്പ്പെഭാദനിപ്പെനിക്കുന്നെ,  കകേരളത്തനിനന്റെ
സമദ്ഘടനനയ ബഭാധനിക്കുന്നെ പ്രശമഭായതുനകേഭാണയ്  ഒര സരവ്വകേക്ഷനി സളിംഘനത്ത
പ്രധഭാനമനനിനയ  കേഭാണുന്നെതനിനുകവണനി  അയയ്ക്കുന്നെ  കേഭാരദ്യളിം  ഗവണ്നമന്റെയ്
തസ്പീരമഭാനനിക്കുകേയഭാണയ്. 

(2) ശബ്ദതഭാരഭാവലനിയനട നൂറഭാളിം വഭാരഷനികേളിം 

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവയ്  (ശ്രസ്പീ  .    രകമശയ് നചന്നെനിത്തല  ):  സര,  ശബ്ദതഭാരഭാവലനിയനട
നൂറഭാളിം  വഭാരഷനികേളിം  സരകഭാരതലത്തനില്  സമുചനിതമഭായനി  ആകഘഭാഷനികണനമന്നെതഭാണയ്
എനന്റെ  ആവശദ്യളിം.  മലയഭാളത്തനിനല  ആദദ്യനത്ത  സമ്പൂരണ്ണ  നനിഘണവഭായ
ശ്രസ്പീകേകണശസ്വരളിം പത്മനഭാഭപനിള്ളയനട ശബ്ദതഭാരഭാവലനിയനട അചടനി പൂരത്തനിയഭായനിട്ടയ്
നൂറുവരഷമഭാകുകേയഭാണയ്.  നൂറുവരഷളിം  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുളിം  മലയഭാള  പദഭാവലനിയനട
കവദപുസകേമഭായനിട്ടഭാണയ് ഈ നനിഘണ പരനിഗണനികനപ്പെടുന്നെതയ്.  നഹരമന് ഗുണരട്ടനിനനയളിം
നബഞമനിന്  നബയയ് ലനിനയയളിം  കപഭാലുള്ള  പഭാശ്ചഭാതദ്യ  പണ്ഡനിതനഭാരഭാണയ്  അതനിനുമുന്പയ്
മലയഭാള  ഭഭാഷയയ്  ഒര  നനിഘണ  എന്നെ  സസ്വപ്നളിം  പൂരത്തനിയഭാകഭാനഭായനി
പരനിശ്രമനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  അവയ്നകഭാനക  അതനികന്റെതഭായ  പരനിമനിതനികേളണഭായനിരന.
അവനയല്ലഭാളിം  വഭായനിച്ചുകനഭാകനി  പരനികശഭാധനയയ്  വനികധയമഭാകനിയഭാണയ്  പുതനിയ
നനിഘണ  നനിരമ്മനികഭാന്  ശ്രസ്പീകേകണശസ്വരളിം  പത്മനഭാഭപനിള്ള  തയഭാറഭായതയ്.  1895-ല്
തുടങ്ങനി  1923-ല് സമഭാപനിച ഒര മഹഭായജത്തനിനന്റെ ഫലമഭായണഭായതഭാണയ് ഇന്നെയ്
നമ്മള്  കേഭാണുന്നെ  ശബ്ദതഭാരഭാവലനി  എന്നെ  മലയഭാള  നനിഘണ.  സഭാധഭാരണകഭാരളിം
വനിദദ്യഭാരതനികേളളിം  പണ്ഡനിതരളിം  അദ്ധദ്യഭാപകേരനമല്ലഭാളിം  ആശ്രയനിക്കുന്നെ  മലയഭാള
ഭഭാഷയനിനല ഏകേ നനിഘണവഭാണനിതയ്.  1917 നവളിംബര 13-ാംതസ്പീയതനി ഇതനിനന്റെ 1-ാം
സഞനികേയളിം  1923 മഭാരചയ് 16-നയ് ഇതനിനന്റെ 22-ാം സഞനികേയളിം പുറത്തുവന്നെകതഭാനട
പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരണളിം പൂരത്തനിയഭായനി.  നനിഘണ നനിരമ്മഭാണത്തനിനയ് തനന്റെ ജസ്പീവകനഭാപഭാധനിയഭായ
വകസ്പീല് പണനി ഉകപക്ഷനികകണനിവന്നെതനിനനത്തുടരന്നെയ് നനിഘണവനിനന്റെ നനിരമ്മഭാണളിം
പൂരത്തനിയഭായകപ്പെഭാകഴയ്ക്കുളിം  അകദ്ദേഹളിം  നകേഭാടനിയദഭാരനിദദ്യത്തനിലഭായനി.  സഖനമന്നെ  വഭാകയ്
ഞഭാനുണഭാകനിയ  നനിഘണവനിലുനണങനിലുളിം  അനതന്തഭാനണന്നെയ്  ഞഭാനനിനവനര
അറനിഞ്ഞനിട്ടനിനല്ലന്നെഭാണയ്  അകദ്ദേഹളിം  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്.  1947-ല് അകദ്ദേഹളിം  മരനിക്കുന്നെതുവനര
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ശബ്ദതഭാരഭാവലനിയനട മൂന്നെയ് പതനിപ്പുകേള് മഭാത്രകമ പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളൂ. പനിന്നെസ്പീടുണഭായ
പതനിപ്പുകേനളല്ലഭാളിം  എഡനിറയ്  നചയയ്  പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിചവയഭായനിരന.  ഒര  നനിഘണ
എന്നെതനികനകഭാള്  മലയഭാളത്തനിനല  വനിജഭാനകകേഭാശളിം  എന്നെ  നനിലയനിലഭാണയ്
ശ്രസ്പീകേകണശസ്വരളിം  പത്മനഭാഭപനിള്ള  ഇതയ്  നനിരമ്മനിചയ്  വരളിംതലമുറയയ്  സമരപ്പെനിചതയ്.
എന്നെഭാല് പനിന്നെസ്പീടുണഭായ പതനിപ്പുകേനളല്ലഭാളിം  വനിജഭാനകകേഭാശളിം  എന്നെ സസ്വഭഭാവനത്ത
ഇല്ലഭാതഭാകനി  നവറുളിം  നനിഘണനവന്നെ  രസ്പീതനിയനിലഭാണയ്  പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിചതയ്.  എന്നെഭാല്
ആയനിരകണകനിനയ് വഭാക്കുകേളളിം പ്രകയഭാഗങ്ങളളിം അതനിനുകശഷളിം മലയഭാള ഭഭാഷയനില്
ഉണഭായനിട്ടുണയ്.  ഇനതല്ലഭാളിം ഉള്നപ്പെടുത്തനി ശബ്ദതഭാരഭാവലനി ഒര സമഗ്ര മലയഭാളഭഭാഷഭാ
നനിഘണവഭാകനി  മഭാകറണതയ്  കേഭാലഘട്ടത്തനിനന്റെ  ആവശദ്യമഭാണയ്.  മലയഭാള  ഭഭാഷയ്ക്കുകവണനി
നമുനകഭാര  സരവ്വകേലഭാശഭാലയണയ്,  ഭഭാഷയനട  നനിലനനില്പ്പെനിനുകവണനി  നനിരവധനി
സ്ഥഭാപനങ്ങളമുണയ്.  കശ്രഷ്ഠ  ഭഭാഷയഭായ  മലയഭാളനത്ത  നനിരബനനിത  ഒന്നെഭാളിം
ഭഭാഷയഭാകനിയനിട്ടുണയ്.  അനതല്ലഭാളിം  നല്ലതഭാണയ്.  എന്നെഭാല്  ആധുനനികേവളിം  നനികതദ്യഭാപകയഭാഗ
പ്രദവമഭായ ഒര നനിഘണ ഇകപ്പെഭാള് മലയഭാള ഭഭാഷയനില്ല. ശ്രസ്പീകേകണശസ്വരളിം പത്മനഭാഭപനിളളയനട
കപരനില് സഭാരകേകമഭാ,  സ്ഥഭാപനകമഭാ എന്തനിനയ്  ഒര പ്രതനിമകപഭാലുളിം ഇല്ല.  ഇനതല്ലഭാളിം
മുന്നനിരത്തനി  ശബ്ദതഭാരഭാവലനിയനട  നൂറഭാളിം  വഭാരഷനികേളിം  സരകഭാരതലത്തനില്
സമുചനിതമഭായനി ആകഘഭാഷനിക്കുന്നെതനിനുളിം ഈ നനിഘണ പരനിഷ്കരനിചയ്  വരളിംതലമുറയയ്
മുതല്ക്കൂട്ടഭായനി  മലയഭാള  ഭഭാഷനയ  സമന്നെമഭാകഭാന്  സമഗ്രമഭാനയഭാര  നനിഘണ
തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുളിം  അകദ്ദേഹത്തനിനുകവണനി  ഒര  സഭാരകേളിം  നനിരമ്മനിക്കുന്നെതനിനുളിം
നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനികണനമന്നെയ് ഞഭാന് അഭദ്യരതനിക്കുന.

പട്ടനികേജഭാതനി പട്ടനികേവരഗ്ഗ പനികന്നെഭാകസമുദഭായകക്ഷമവളിം നനിയമവളിം സഭാളിംസഭാരനികേവളിം
പഭാരലനമന്റെറനികേഭാരദ്യവളിം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .   എ  .   നകേ  .   ബഭാലന്  ): സര, ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവയ് ഉന്നെയനിച വനിഷയളിം മഭാതൃഭൂമനി എഡനികറഭാറനിയലനില് കമയയ്  13-നയ്
വളനര പ്രഭാധഭാനദ്യകത്തഭാടുകൂടനി റനികപ്പെഭാരട്ടയ് നചയതഭാണയ്. 1864-ല് തനിരവനന്തപുരത്തയ്
ജനനിച  കേവനിയളിം  അഭനിഭഭാഷകേനുമഭായ  ശ്രസ്പീകേകണശസ്വരളിം  പത്മനഭാഭപനിള്ള  മലയഭാള
ഭഭാഷയയ് നല്കേനിയ എകഭാലനത്തയളിം മഹത്തഭായ ഗ്രന്ഥമഭാണയ് ശബ്ദതഭാരഭാവലനി. 1895
മുതല്  1923  വനരയള്ള  നസ്പീണ 18  വരഷനത്ത  പ്രയത്നത്തനിനന്റെ  ഫലമഭാണയ്  ഈ
ഗ്രന്ഥളിം.  ഒര ഭഭാഷഭാ വനിജഭാനഗ്രന്ഥളിം എന്നെ നനിലയനിലഭാണയ് ശബ്ദതഭാരഭാവലനി ആദദ്യളിം
പുറത്തനിറങ്ങനിയതയ്. 1917 നവളിംബര 13-നയ് ആദദ്യകത്തതുളിം 1923 മഭാരചയ്  16-നയ്  22-ാഭാ
മകത്തതുളിം   സഞനികേകേളഭായഭാണയ്  ശബ്ദതഭാരഭാവലനി  പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിചതയ്.  ആദദ്യനത്ത
സഞനികേ  ഇറങ്ങനിയനിട്ടയ്  നൂറുവര ഷളിം  പൂരത്തനിയഭാവകേയഭാണയ്.  1929-ല്
പുനനഃപ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിക്കുകമഭാഴഭാണയ്  ശബ്ദതഭാരഭാവലനി  നനിഘണ  പൂരണ്ണരൂപളിം
ഹകേവരനിക്കുന്നെതയ്.  അഭനിഭഭാഷകേനഭായ  ശ്രസ്പീകേകണശസ്വരളിം  പത്മനഭാഭപനിള്ള  ഏനറ
കക്ലശങ്ങള് സഹനിചയ് തനന്റെ ജസ്പീവനിതളിംതനന്നെ മലയഭാള ഭഭാഷയയ് ഉഴനിഞ്ഞുവചഭാണയ് ഈ
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രസ്പീതനിയനിനലഭാര ഗ്രന്ഥളിം ഒര നൂറഭാണമുന്പയ് തയഭാറഭാകനിയതയ്.  ഇനളിം ശബ്ദതഭാരഭാവലനി
തനന്നെയഭാണയ് റഫറന്സനിനയ് നഭാളിം ആശ്രയനിക്കുന്നെതയ്.  മലയഭാളത്തനിനല അഭനിമഭാനമഭായ
എഴുത്തുകേഭാരനില് മനികവരളിം ജഭാനപസ്പീഠളിം കജതഭാകളടകളിം തങ്ങള് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ
ഭഭാഷയയ്  ശബ്ദതഭാരഭാവലനിയനില്  പറയന്നെ  അരതതലങ്ങളഭാണയ്  ആധനികേഭാരനികേമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതയ്.  ആ  നനിലയനില്  ശബ്ദതഭാരഭാവലനി  കേഴനിഞ്ഞ  ഒര  നൂറഭാണഭായനി
മലയഭാള  ഭഭാഷഭാപദങ്ങളനട  ഏകേസ്പീകേരണളിം  എന്നെ  പ്രക്രനിയയളിം  നനിരവ്വഹനിക്കുനണയ്.
മലയഭാള  ഭഭാഷയനട  ഹബബനിള്  എന്നെയ്  വനികശഷനികനപ്പെടുന്നെ  കശ്രഷ്ഠഗ്രന്ഥമഭാണയ്
ശബ്ദതഭാരഭാവലനി.  ഇങ്ങനനനയഭാനകയഭാനണങനിലുളിം  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവയ്
സൂചനിപ്പെനിചതുകപഭാനല ശബ്ദതഭാരഭാവലനികയ്  കേനിട്ടനിയ അളിംഗസ്പീകേഭാരളിം  ഗ്രന്ഥകേരത്തഭാവഭായ
ശ്രസ്പീകേകണശസ്വരളിം  പത്മനഭാഭപനിള്ളയയ്  ലഭനിചതഭായനി  പറയഭാനഭാകേനില്ല.  അകദ്ദേഹത്തനിനന്റെ
കപരനില്  ഒര  സഭാരകേളിംകപഭാലുളിം  നനിലവനിലനില്ല.  ഇകഭാരദ്യങ്ങനളല്ലഭാളിം  ഗവണ്നമന്റെയ്
ഗഇൗരവമഭായനി  കേഭാണുകേയഭാണയ്.  ശബ്ദതഭാരഭാവലനിയനട  നൂറുവരഷളിം  തനികേയന്നെ  2017
നവളിംബര  മഭാസത്തനില്  സഭാളിംസഭാരനികേ  വകുപ്പെനിനന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  കകേരള  ഭഭാഷഭാ
ഇന്സ്റ്റേനിറമ്മ്യൂട്ടയ്  ഭഭാഷഭാ  ശനിലശഭാലകേള്,  അകഭാഡമനികേയ്  പരനിപഭാടനികേള്,  പുസകേകമള
തുടങ്ങനി വനിപുലമഭായ ആകഘഭാഷ പരനിപഭാടനികേള് സളിംഘടനിപ്പെനിക്കുളിം. ഭഭാഷഭാ ഇന്സ്റ്റേനിറമ്മ്യൂട്ടയ്
ഈ  വരഷളിം  ശബ്ദതഭാരഭാവലനിയനട  നൂറഭാളിം  വഭാരഷനികേളിം  പ്രകതദ്യകേ  പതനിപ്പെയ്
പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിക്കുളിം.  ഭഭാഷഭാ  ഇന്സ്റ്റേനിറമ്മ്യൂട്ടയ്  പുതുതഭായനി  പണനികേഴനിപ്പെനിക്കുന്നെ ഹലബ്രറനി
നകേട്ടനിടത്തനിനയ് ശ്രസ്പീകേകണശസ്വരളിം പത്മനഭാഭപനിള്ളയനട കപരളിം നല്കുളിം.  

(3) പ്രകതദ്യകേ ടനിബമ്മ്യൂണല് 

ശ്രസ്പീ  .    എന്  .    ഷളിംസദ്ദേസ്പീന്:  സര,  പഭാചനിമടയനിനല  ജലചൂഷണത്തനിനുളിം
ജലമലനിനസ്പീകേരണത്തനിനുനമതനിരഭായനി  നകേഭാകകകേഭാള  വനിരദ്ധ  സമനിതനി  കേഴനിഞ്ഞ  15
വരഷളിം  നടത്തനിയ  സമരളിം  ഇകപ്പെഭാള്  വസ്പീണളിം  പഭാലകഭാടയ്  കേളകകററനിനുമുന്നെനില്
ആരളിംഭനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  പഭാചനിമടയനിനല നകേഭാകകകേഭാള പഭാന്റെയ്  പ്രവരത്തനിക്കുന്നെനില്ല
എന്നെനതഭാഴനിചഭാല്  സമരകഭാര  ഉന്നെയനിച  ആവശദ്യങ്ങള്  മുഴുവന്  അകതപടനി
നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണയ്.  ഇതനിലുളിം  ഏനറ  കഖദകേരമഭായ  സളിംഗതനി,  ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസയ്.
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേഭാലഭാവധനി തസ്പീരഭാറഭായ സമയത്തയ് ഈ നനിയമസഭ ഐകേകേകണദ്യന
പഭാസഭാകനിയ  ബനില്  പ്രസനിഡന്റെനിനന്റെ  അനുമതനി  ലഭനികഭാനത  തനിരനിച്ചുവന്നെനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
2011-നല  കകേരള  പഭാചനിമട  നകേഭാകകകേഭാള  ദുരനിതബഭാധനിതരകയ്  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസവളിം
നഷപരനിഹഭാരവളിം  ആവശദ്യനപ്പെടുന്നെതനിനുള്ള  പ്രകതദ്യകേ  ടനിബമ്മ്യൂണല്  ബനില്ലനിനയ്
രഭാഷപതനി  അനുമതനി  നനികഷധനിചതയ്  സളിംബനനിച്ചുള്ള  സകന്ദശമഭാണനിതയ്  (കപപ്പെര
ഉയരത്തനികഭാട്ടനി).  ശുഷ്കഭാന്തനിയനില്ലഭാനത  ബനില്  പഭാസഭാകനിയതഭാണയ്  അനുമതനി
നനികഷധനികഭാനുണഭായ  കേഭാരണളിം.  നമ്മള് ബനില്  പഭാസഭാക്കുന്നെകവളയനില്  വരന്നെ
ഒബ്ജക്ഷനുകേളളിം  അതുമഭായനി  ബനനപ്പെട്ട  മറയ്  കേഭാരദ്യങ്ങളളിം  കവണവനിധത്തനില്
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ഉള്നകഭാള്ളഭാത്തതുനകേഭാണഭാണയ്  ബനില്  നനിരഭാകേരനികഭാനനിടയഭായതയ്.  2010-നല
കദശസ്പീയ  ഹരനിത  ടനിബമ്മ്യൂണല്  നനിയമത്തനിനല  വകുപ്പുകേള്  പകേരത്തനിനയഴുതുകേ
മഭാത്രമഭാണയ്  ഈ ബനില്ലനില് നചയതയ്.  കദശസ്പീയ ഹരനിത ടനിബമ്മ്യൂണല് നനിയമളിം ഇന്തദ്യന്
പഭാരലനമന്റെയ്  പഭാസഭാകനിയതഭാണയ്.  അങ്ങനന  പകേരത്തനിനയഴുതനിയ  ബനില്  ഉടന്
നനിയമമഭാകുളിം  അകപ്പെഭാള്  നഷപരനിഹഭാരളിം  ലഭനിക്കുനമന്നെയ്  പറഞ്ഞയ്  നമ്മള്  ആ
പഭാവങ്ങനള പറനിച്ചു.  ആ  ബനില്  നനിയമമഭാകുനമന്നെയ്  കേരതനിയഭാണയ്  അവര
ഇത്രയളിംകേഭാലളിം  കേഭാത്തനിരന്നെതയ്.   നഭാഷണല് ഗ്രസ്പീന്  ടനിബമ്മ്യൂണല്  ആകയ്  2010-നല
3,  14,  15,  29  എന്നെസ്പീ  വകുപ്പുകേള്  അകതപടനി  പഭാചനിമട  ബനില്ലനില്
പകേരത്തനിനയഴുതനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ഈ  നനിയമളിം
നനിലവനിലുള്ളതുനകേഭാണയ് നമ്മുനട ബനില് അസഭാധുവഭായതയ്. അങ്ങനനയഭാണയ് ആ ബനില്
പ്രസനിഡന്റെയ് നനിരഭാകേരനിചതയ്.  ഈ സഭാഹചരദ്യത്തനില് എന്തുനചയഭാന് സഭാധനിക്കുനമന്നെയ്
രണകൂട്ടരളിം ആകലഭാചനികണളിം.  വനി.  എസയ്.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേഭാലത്തുണഭായ ഒര
ബനില്ലനിനഭാണയ്  ഈ  ദുരഗതനിയണഭായനിട്ടുള്ളതയ്.  സമരകഭാരകയ്  ഇതനില്  വലനിയ
പ്രയഭാസമുണയ്.  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരകഭാര  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെഭാല്  ഈ
പ്രശത്തനിനയ് പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുനമന്നെയ് പ്രകേടനപത്രനികേയനില് പറഞ്ഞനിരന. എല്.ഡനി.എഫയ്.
സരകഭാര  അധനികേഭാരത്തനില്വന്നെയ്  ഒരവരഷളിം  പനിന്നെനിട്ടനിട്ടുളിം  ഇതനിനുകവണനി  ഒര
സമസ്പീപനവളിം  സസ്വസ്പീകേരനിചനില്ല.   പരനിസ്ഥനിതനി  പ്രശങ്ങള്ക്കുളിം  ജലചൂഷണങ്ങള്ക്കുനമഭാനക
നഷപരനിഹഭാരളിം  നല്കുനമന്നെഭാണയ്  ഗ്രസ്പീന്  ടനിബമ്മ്യൂണല്  നനിയമത്തനില്  പറയന്നെതയ്.
എന്നെഭാല്  പഭാചനിമടയനിനല  ആദനിവഭാസനികേളളിം  പഭാവനപ്പെട്ട  ജനങ്ങളളിം  ഗ്രസ്പീന്
ടനിബമ്മ്യൂണലനിനന സമസ്പീപനിക്കുകേനയന്നെതയ് വളനര പ്രയഭാസമുള്ള കേഭാരദ്യമഭാണയ്. 1985-നല
കഭഭാപ്പെഭാല്  വഭാതകേദുരന്തത്തനിനന്റെ  ഇരകേള്ക്കുകവണനി  സരകഭാര  കകേസയ്  നടത്തനി
അവരകയ് നഷപരനിഹഭാരളിം  വഭാങ്ങനിനകഭാടുത്തു.  അങ്ങനന  ഒര  നപ്രഭാവനിഷന്  ഗ്രസ്പീന്
ടനിബമ്മ്യൂണല്  ആകനിലനില്ല.  എന്നെഭാല്  കലഭാകല്  അകതഭാറനിറനികേള്കയ്  കവണനമങനില്
കകേസയ്  നകേഭാടുകഭാനമന്നെയ്  പറയനണയ്.  കലഭാകല്  അകതഭാറനിറനി  എനപറയകമഭാള്
പഭാലകഭാടയ്  പഞഭായത്തനിനനനകഭാണയ്  സരകഭാര  കകേസയ്  നകേഭാടുപ്പെനിചയ്  ഗ്രസ്പീന്
ടനിബമ്മ്യൂണല് വഴനി നകേഭാകകകേഭാള കേമനനിയനില്നനിനളിം ഈ പഭാവനപ്പെട്ട ജനങ്ങള്കയ്
നഷപരനിഹഭാരളിം  വഭാങ്ങനിനകഭാടുകഭാന്  കേഴനിയകമഭാ  എന്നെയ്  പരനികശഭാധനികണളിം.
അതുകപഭാനല  സമരകഭാനര  ഇതുവനര  ചരചയയ്  വനിളനിചനിട്ടനില്ല.  ഇതയ്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട
നനിയമ  വകുപ്പുമനനികയ്  അറനിയഭാവന്നെ  കേഭാരദ്യമഭാണയ്.  അവനര  വനിളനിചയ്  ചരച
നചയഭാനുള്ള സനനസയ് ഗവണ്നമന്റെയ് കേഭാണനികണളിം. പ്രസ്തുത വനിഷയളിം കകേഭാടതനിയനില്
എത്തനിയകപ്പെഭാള് നനിശ്ചനിത അളവയ് ജലളിം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനയ്  അവരകയ് അനുമതനി
നകേഭാടുനത്തങനിലുളിം  അവര   ഇനളിം  കൂടുതല്  ജലളിം   ഉപകയഭാഗനിച്ചുനകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
ധഭാരഭാളളിം  പരഭാതനികേള്  ലഭനിചനിട്ടുളിം  ജലവനിഭവ  വകുപ്പെയ്  അതനിനനതനിനര  നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നെനില്ല.  പഭാചനിമട  ദുരനിതബഭാധനിതരനട  സമരളിം  വസ്പീണളിം  ആരളിംഭനിച
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പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  ഈ  വനിഷയത്തനില്  ഗവണ്നമന്റെയ്  ശക്തമഭായനി  ഇടനപടണളിം.
നനിലവനില് നനിയമമനില്ല.  ഇവരകയ് നഷപരനിഹഭാരളിം നല്കേഭാനുള്ള ശ്രമളിം സരകഭാരനിനന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനമുണഭാകേണനമന്നെഭാണയ് എനനികയ് സഭമുമഭാനകേ അഭദ്യരതനികഭാനുള്ളതയ്.

മുഖദ്യമനനിക്കുകവണനി  പട്ടനികേജഭാതനി പട്ടനികേവരഗ്ഗ പനികന്നെഭാകസമുദഭായ കക്ഷമവളിം
നനിയമവളിം സഭാളിംസഭാരനികേവളിം പഭാരലനമന്റെനികേഭാരദ്യവളിം വകുപ്പുമനനി  (  ശ്രസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബഭാലന്  ):
സര,  24-2-2011-നയ്  കകേരള  നനിയമസഭ  പഭാസഭാകനി,  ഗവരണര  രഭാഷപതനിയനട
അനുമതനികഭായനി  അയച  കകേരള  പഭാചനിമട  നകേഭാകകകേഭാള  ബനില്  20-112015-നയ്
രഭാഷപതനി  തനിരനിചയചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  പ്രസ്തുത  ബനില്ലനിനല  വനിഷയളിം  ഭരണഘടനയനട
253-ാം അനുകചദപ്രകേഭാരളിം പഭാരലനമന്റെയ് പഭാസഭാകനിയ  2010-നല ഗ്രസ്പീന് ടനിബമ്മ്യൂണല്
ആകനിനന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരന്നെതഭാകേയഭാല്  കകേരള  നനിയമസഭയയ്  ഈ  ബനില്
പുനരവതരനിപ്പെനികഭാന് കേഴനിയനിനല്ലന്നെഭാണയ് നനിയകമഭാപകദശളിം ലഭനിചനിട്ടുള്ളതയ്. നനിയമസഭ
മനറഭാര നനിയമനനിരമ്മഭാണളിം നടത്തനിയഭാല്ത്തനന്നെ അങ്ങനനയണഭാക്കുന്നെ നനിയമനനിരമ്മഭാണ
അധനികേഭാരളിം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാള് അതയ് പരനിസ്ഥനിതനിയമഭായനി ബനനപ്പെട്ട വനിഷയങ്ങള്
സളിംബനനിച്ചുണഭായനിട്ടുള്ളതുളിം  കദശസ്പീയ  ഗ്രസ്പീന്  ടനിബമ്മ്യൂണലനിനന്റെ  കമഖലയനില്
വരന്നെതുമഭായ ഒര കേളറബനിള് നലജനികസ്ലേഷനഭായനി  വദ്യഭാഖദ്യഭാനനികനപ്പെടുളിം.  എന്നെഭാല്
2005  ഒകകഭാബര  18-നുകശഷമുള്ള  സളിംഗതനികേളനില്  മഭാത്രകമ  ഗ്രസ്പീന്  ടനിബമ്മ്യൂണല്
മുമഭാനകേ  നഷപരനിഹഭാരത്തനിനുകവണനി  കകേസയ്  ഫയല്  നചയഭാന്  കേഴനിയ.
നകേഭാകകകേഭാള കേമനനി 2005  ഒകകഭാബര  18-നുമുമയ് സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല് ഗ്രസ്പീന്
ടനിബമ്മ്യൂണല്  വഴനിയല്ലഭാനത  നഷപരനിഹഭാരളിം  കനടനിനയടുകഭാന്  കകേസയ്  ഫയല്
നചയ്യുന്നെതടകമുള്ള  നനിയമനടപടനികേള്  നനിയമവനിദഗ്ധരമഭായനി  ആകലഭാചനിചയ്
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നെതഭാണയ്.  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട നമമര സൂചനിപ്പെനിചതുകപഭാനല പഭാചനിമടയനില്
സമരളിം നടത്തുവരനട കയഭാഗളിം വനിളനിച്ചുകചരകഭാന്  കേളകരകയ് നനിരകദ്ദേശളിം നല്കേഭാളിം.
നപപനി കേമനനിയമഭായനി ബനനപ്പെട്ടയ് പ്രകതദ്യകേ സബ്മനിഷന് തന്നെഭാല് അതനിനയ് മറുപടനി
ഞഭാന് പനിന്നെസ്പീടയ് പറയഭാളിം. 

(4) വനിമഭാനത്തഭാവള വനികേസനളിം

ശ്രസ്പീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല്:  സര,  കകേരളത്തനിനന്റെ തലസ്ഥഭാനമഭായ തനിരവനന്തപുരനത്ത
വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിനന്റെ പ്രശങ്ങള് അങ്ങയനട ശ്രദ്ധയനില് നകേഭാണവരഭാനഭാണയ് ഞഭാന്
ശ്രമനിക്കുന്നെതയ്.  80  വരഷങ്ങള്ക്കുമുമഭാണയ്  കകേരളത്തനില്  ആദദ്യമഭായനി
വനിമഭാനത്തഭാവളളിം നനിരമ്മനിചതയ്.  മറയ് അന്തഭാരഭാഷ വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങനള അകപക്ഷനിചയ്
അവസഭാന  പരനിഗണനയഭാണയ്  ഇതനിനുള്ളതയ്.  ഏറവളിം  കൂടുതല്  വനികേസനഭാവശദ്യങ്ങളള്ള
വനിമഭാനത്തഭാവളമഭാനണന്നെയ്  എല്ലഭാവരളിം  സമ്മതനിക്കുന.  കകേരളത്തനില്  മഭാത്രമല്ല
തമനിഴയ് നഭാട്ടനിലുള്ളവരക്കുളിം  ഈ വനിമഭാനത്തഭാവളളിം പ്രകയഭാജനളിം നചയ്യുനണയ്. അതനിനന്റെ
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വനികേസനത്തനിനയ് തടസളിം നനില്ക്കുന്നെവരനട കയഭാഗളിം ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനി രണയ്
പ്രഭാവശദ്യളിം വനിളനിച്ചുകൂട്ടനിനയന്നെയ് പറഞ്ഞു. 88  ഏകര സ്ഥലളിംകൂടനി ലഭനിചഭാല് മഭാത്രകമ
റണ്കവ എകേയ് സ്റ്റേന്റെയ് നചയഭാന് സഭാധനിക്കുകേയള്ളൂ. അതനിനയ് ചൂണനികഭാണനിചനിട്ടുള്ള ഭൂമനി
ഏനറടുക്കുന്നെതനിനയ് ചനില തടസങ്ങളണയ്.   അതുസളിംബനനിചയ് രണയ് കേഭാരദ്യങ്ങളഭാണയ്
എനനികയ് പറയഭാനുള്ളതയ്,  ഇതുമഭായനി ബനനപ്പെട്ടയ് ഭൂമനിയളിം വസ്പീടുളിം നഷനപ്പെടഭാന് ഇടയള്ളവരകയ്
നദ്യഭായമഭായ നഷപരനിഹഭാരളിം നല്കുന്നെതനിനുളിം അവനര പുനരധനിവസനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനുളിം
ശ്രദ്ധനികണളിം. എന്നെഭാല് ഏതയ് വനികേസനകത്തയളിം എതനിരകഭാന് വനികേസനവനികരഭാധനികേളഭായ
ചനില തത്പരകേക്ഷനികേള് പ്രവരത്തനിക്കുളിം.  മറള്ള ഓരഗഹനകസഷന് മുഖഭാന്തനിരളിം ഈ
പ്രശളിം  പരനിഹരനികഭാന്  സഭാധനികനില്ല. ഗവണ്നമന്റെയ്  ദൃഢനനിശ്ചയകത്തഭാടുകൂടനി
ഇനനികഷദ്യറസ്പീനവടുത്തയ്  ബനനപ്പെട്ട  ആള്കഭാരനട  കയഭാഗളിം  പ്രകതദ്യകേമഭായനി  വനിളനിച്ചുകൂട്ടനി
ചരചനചയയ്  പ്രശളിം പരനിഹരനികഭാന് ശ്രമനികണളിം.  ഒരനികല്ക്കൂടനി  അതനിനയ്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട
മുഖദ്യമനനി  മുന്കേനയടുകണളിം.  മറള്ള  ഓരഗഹനകസഷനനയല്ല,  അഫക്റ്റഡയ്
പഭാരട്ടസ്പീസനിനനയഭാണയ് ചരചയയ് വനിളനികകണതയ്. 

11.00 AM]

മുഖദ്യമനനിക്കുകവണനി  പട്ടനികേജഭാതനി  പട്ടനികേവരഗ്ഗ  പനികന്നെഭാകസമുദഭായകക്ഷമവളിം
നനിയമവളിം സഭാളിംസഭാരനികേവളിം പഭാരലനമന്റെറനികേഭാരദ്യവളിം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബഭാലന്  ) :
സര,  തനിരവനന്തപുരളിം  അന്തഭാരഭാഷ  വനിമഭാനത്തഭാവള  വനികേസനത്തനിനഭായനി  കപട്ട,
മുട്ടത്തറ  വനികല്ലജുകേളനിലഭായനി  18.53  ഏകര  സ്ഥലളിം  ഏനറടുക്കുന്നെതനിനഭായനി
എയരകപഭാരട്ടയ് നസഷദ്യല് തഹസസ്പീല്ദഭാര നടപടനി ആരളിംഭനിചനിട്ടുണയ്.  അകതഭാനടഭാപ്പെളിം
സ്ഥലകമനറടുകല്മൂലമുണഭാകുന്നെ  സഭാമൂഹനികേഭാഘഭാത  പഠനളിം  നടത്തനി  റനികപ്പെഭാരട്ടയ്
സമരപ്പെനികഭാന്  ഒര  വനിദഗ്ദ്ധനനയളിം  ചുമതലനപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  സ്ഥലളിം
നപഭാനളിംവനിലയ്നകടുക്കുന്നെതുമഭായനി  ബനനപ്പെട്ടയ്  എയരകപഭാരട്ടയ്  ഉകദദ്യഭാഗസ്ഥരളിം
റവനമ്മ്യൂ  ജസ്പീവനകഭാരളിം  സളിംയക്ത  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  സരകവ്വ  കജഭാലനികേള്
ആരളിംഭനിചകപ്പെഭാള് വസ്തു ഏനറടുക്കുന്നെതനിനനതനിനര രൂപസ്പീകൃതമഭായ ആക്ഷന് കേഇൗണ്സനിലനിനന്റെ
കനതൃതസ്വത്തനില്  കജഭാലനികേള്  തടസനപ്പെടുത്തനി.  കപഭാലസ്പീസയ്  ഉകദദ്യഭാഗസ്ഥരനട
സഭാന്നെനിദ്ധദ്യത്തനില് വസ്പീണളിം സരകവ്വ നടപടനികേള്കഭായനി ജസ്പീവനകഭാര എത്തനിനയങനിലുളിം
തകദ്ദേശവഭാസനികേളനട  എതനിരപ്പെനിനനത്തുടരന്നെയ്   അതയ്  സഭാധനിചനിട്ടനില്ല.  സ്ഥലകമനറടുകല്
നടപടനികേള് സളിംബനനിചയ് 15-4-2017-നയ് മുഖദ്യമനനി വനിളനിച്ചുകചരത്ത കയഭാഗത്തനിനല
തസ്പീരമഭാനത്തനിനയ് തുടരചയഭായനി സമ്മതപത്രളിം നല്കേനിയ ഭൂവടമകേളമഭായനി 21-4-2017-
നയ്  കേളകകററനില് ചരച നടന.  സഭാമൂഹനികേഭാഘഭാത പഠനളിം നടത്തനി പുനരധനിവഭാസ
പഭാകകജയ്,  ഭൂമനിയനട  വനില  എന്നെനിവ  സളിംബനനിച  വദ്യക്തത  ലഭനിചതനിനുകശഷളിം
മഭാത്രകമ സ്ഥലകമനറടുകഭാന് സമ്മതനിക്കുകേയള്ളൂനവന്നെഭാണയ് ഭൂവടമകേളനട നനിലപഭാടയ്.
സഭാമൂഹനികേഭാഘഭാത  പഠന  റനികപ്പെഭാരട്ടയ്  ലഭനിക്കുന്നെമുറയയ്  പുനരധനിവഭാസ  പഭാകകജയ്,



സബ്മനിഷന് 359

വസ്തുവനിനന്റെ  വനില  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരദ്യങ്ങളനില്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള്കയ്  വനികധയമഭായനി
തുടരനടപടനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നെതഭാണയ്.   ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാലനിനന്റെയളിം
അകദ്ദേഹത്തനിനന്റെ പഭാരട്ടനിയനടയളിം സഹഭായമുനണങനില് ഇതയ്  നമുകയ് നടപ്പെനിലഭാകഭാന്
സഭാധനിക്കുനമന്നെഭാണയ് വനിശസ്വസനിക്കുന്നെതയ്. 

ശ്രസ്പീ  .   ഒ  .   രഭാജകഗഭാപഭാല് : പൂരണ്ണമഭായളിം അനുകൂലമഭാണയ്. 

(5)  CRZ പരനിധനിയനില്നനിന്നെയ്  വലനിയപണനികന് തുരത്തനിനന ഒഴനിവഭാകല് 

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ആര  .    സനനില് കുമഭാര:  സര,  1986-നല പരനിസ്ഥനിതനി  സളിംരക്ഷണ
നനിയമപ്രകേഭാരളിം   പരനിസ്ഥനിതനി-വനളിം-മനഭാലയളിം  19-2-1991-ല്   തസ്പീരകദശ
നനിയനണ  കമഖലഭാ  വനിജഭാപനളിം  പുറനപ്പെടുവനിക്കുകേയണഭായനി.  തസ്പീരകദശ
പരനിസ്ഥനിതനി  സളിംരക്ഷനിക്കുകേയളിം  പരനിപഭാലനിക്കുകേയളിം  നചയ്യുകേയഭായനിരന  ലക്ഷദ്യളിം.
എന്നെഭാല്  1991-നല  വനിജഭാപനളിം  നടപ്പെനിലഭാകനിയ  കേഴനിഞ്ഞ  രണയ്  ദശകേത്തനിനനിടയനില്
വനിവനിധ  പ്രശങ്ങള്  ഉയരനവരനികേയണഭായനി.   1991-നല  നനിയനണ  സസ്വഭഭാവളിം
പരനിസ്ഥനിതനി പ്രഭാധഭാനദ്യമുള്ള കമഖലകേളനില് കേഴനിയന്നെ വദ്യക്തനികേള്ക്കുളിം സമൂഹത്തനിനുളിം
ബുദ്ധനിമുട്ടുണഭാകനി.   കകേരളത്തനിനല  ജലഭാശയങ്ങളനട   മധദ്യത്തനിലുള്ള   തുരത്തുകേളനിലുളിം
ഇതുമൂലമുള്ള  ബുദ്ധനിമുട്ടുണഭായനി.  നകേഭാടുങ്ങല്ലൂര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്നപ്പെട്ട
നകേഭാടുങ്ങല്ലൂര മുനനിസനിപ്പെഭാലനിറനിയനില്  നഭാലുവശവളിം നവള്ളത്തഭാല് ചുറനപ്പെട്ടയ് കേനിടക്കുന്നെ
110  ഏകര മഭാത്രമുള്ള  വലനിയപണനികന് തുരത്തനില് അഞ്ഞൂകറഭാളളിം കുടുളിംബങ്ങള്
തനിങ്ങനിപ്പെഭാരക്കുന.  ഭൂരനിഭഭാഗളിം കപരക്കുളിം  5-10  നസന്റെനിനയ് തഭാനഴയഭാണയ് ഭൂമനിയള്ളതയ്.
ഇവരനില്  അധനികേളിംകപരളിം  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളളിം  കൂലനികവല നചയ്യുന്നെവരമഭാണയ്.
ഇവനിടളിം  CRZ  കമഖലയനില്നപ്പെട്ടതനിനഭാല്  പഭാവനപ്പെട്ട  ഇവരകയ്  വസ്പീടയ്  വയ്ക്കുഭാനുളിം
ഗവണ്നമന്റെയ്  ആനുകൂലദ്യളിം  ലഭദ്യമഭാകഭാനുളിം  കേഴനിയഭാത്ത  അവസ്ഥയഭാണുള്ളതയ്.
ആയതനിനഭാല്  വലനിയപണനികന്  തുരത്തനിനന  CRZ  പരനിധനിയനില്നനിനളിം
ഒഴനിവഭാകഭാനുള്ള  നടപടനിയണഭാകേണളിം.  ഇകപ്പെഭാള്  നനിലവനിലുള്ള  അകപക്ഷകേള്
തനിരവനന്തപുരത്തുള്ള  ഓഫസ്പീസനില്  നകേട്ടനികനിടക്കുകേയഭാണയ്.  അകപക്ഷകേളനികനല്
നടപടനിയണഭാകേണനമനളിം ഈ സബ്മനിഷനനിലൂനട ആവശദ്യനപ്പെടുകേയഭാണയ്.

മുഖദ്യമനനിക്കുകവണനി  പട്ടനികേജഭാതനി  പട്ടനികേവരഗ്ഗ  പനികന്നെഭാകസമുദഭായകക്ഷമവളിം
നനിയമവളിം സഭാളിംസഭാരനികേവളിം പഭാരലനമന്റെറനികേഭാരദ്യവളിം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .     എ  .    നകേ  .    ബഭാലന്):
സര,  കകേരളത്തനിനല  കേഭായലുകേളനടയളിം   പുഴകേളനടയളിം  കേരയനില്   കവലനികയറ
കരഖയനില്നനിന്നെയ്  100 മസ്പീറര വനര  CRZ  കമഖലയഭാണയ്.  എന്നെഭാല് കകേരളത്തനിനന്റെ
പ്രകതദ്യകേ  സഭാഹചരദ്യളിം  കേണകനിനലടുത്തയ്  കേഭായല്  ദസ്വസ്പീപുകേളനില്  കവലനികയറ
കരഖകേളനില്നനിന്നെയ്   50  മസ്പീറര  മഭാത്രമഭായനി   CRZ  കമഖല   ചുരകനിയനിട്ടുണയ്.
നകേഭാടുങ്ങല്ലൂര നഗരസഭഭാ പരനിധനിയനിനല  വലനിയപണനികന്   തുരത്തയ് രണയ് കേനികലഭാ
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മസ്പീറര  വസ്പീതനിയളിം  200  മസ്പീറര  നസ്പീളവളിം  മഭാത്രമുളള  കേഭാഞ്ഞനിരപ്പുഴയഭാല്  ചുറനപ്പെട്ട
ദസ്വസ്പീപഭാണയ്.  ഏകേകദശളിം  550-ല്പ്പെരളിം കുടുളിംബങ്ങള് ഇവനിനട തഭാമസനിക്കുനണയ്. CRZ
ക്ലനിയറന്സനിനുളള  നടപടനിക്രമങ്ങള്  പഭാലനിക്കുകമഭാള്   വളനര  തുചമഭായ  സ്ഥലളിംമഭാത്രകമ
ഗൃഹനനിരമ്മഭാണത്തനിനയ്  അനുകയഭാജദ്യമഭായനി  അവകശഷനിക്കുകേയളള.  അതനിനഭാല്
തുരത്തനിനല ഭൂരനിഭഭാഗളിം  ജനങ്ങള്ക്കുളിം  ഗൃഹനനിരമ്മഭാണത്തനിനയ് അനുമതനി നല്കേഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയനില്ല.  ഭൂമനിശഭാസപരമഭായനി  വലനിയപണനികന്  തുരത്തയ്  സമുദനനിരപ്പെനില്
നനിനളിം  ഉയരന്നെതഭായതുനകേഭാണയ്  നവളളനപ്പെഭാകഭസ്പീഷണനിയനില്ലഭാത്ത  സ്ഥലമഭാണയ്.
എന്നെനിരന്നെഭാലുളിം  കകേരളത്തനിനല  ഏനതങനിലുളിം  തസ്പീരകദശ  കമഖലനയകയഭാ
തുരത്തുകേനളകയഭാ   CRZ  പരനിധനിയനില്നനിനളിം  ഒഴനിവഭാകണനമങനില്  സളിംസ്ഥഭാന
സരകഭാര  ഇകഭാരദ്യളിം ശനിപഭാരശനചയയ് കകേന്ദ്ര വനളിം-പരനിസ്ഥനിതനി മനഭാലയത്തനിനന്റെ
അളിംഗസ്പീകേഭാരളിം  കതകടണതുണയ്.

(അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് പഭാനല് ഓഫയ് നചയരമഭാന് ശ്രസ്പീ. പനി. ഉഹബദുള്ള)

(6)  സഭാളിംസഭാരനികേ സമുചയളിം

ശ്രസ്പീ  .    നകേ  .    നകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന്  നഭായര:  സര,  മണ്മറഞ്ഞുകപഭായവരളിം
നചങ്ങന്നൂരനിനന്റെ സന്തഭാനങ്ങളളിം അതനിപ്രഗത്ഭരളിം കകേരളത്തനിനന്റെ സഭാമൂഹദ്യ-രഭാഷസ്പീയ-
കേലഭാ-സഭാളിംസഭാരനികേ  രളിംഗങ്ങളനില്  നനിസ്തൂല  സളിംഭഭാവനകേള്  നല്കേനിയവരമഭായ
തഭാനഴപ്പെറയന്നെവരനട സരണകേള് നനിലനനിരത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനികണനമന്നെയ്
ഞഭാന് ഈ സബ്മനിഷനനിലൂനട ആവശദ്യനപ്പെടുകേയഭാണയ്. നഎകേദ്യകകേരളത്തനിനന്റെ 60-ാം
വഭാരഷനികേളിം  ആകഘഭാഷനിക്കുന്നെ  ഈ  കവളയനില്    പ്രഥമ  സസ്പീകറുളിം  പുകരഭാഗമന
പ്രസ്ഥഭാനങ്ങളനട  നഭായകേനുമഭായനിരന്നെ  ആര.  ശങരനഭാരഭായണന്  തമനി,   അകത
മനനിസഭയനിനല  ഭക്ഷദ്യ  വകുപ്പുമനനിയളിം  നചങ്ങന്നൂര  പുത്തന്കേഭാവയ്  സസ്വകദശനിയമഭായനിരന്നെ
നകേ.  സനി.  കജഭാരജയ്,  തനിര-നകേഭാചനി സഭയനിലുളിം കകേരള നനിയമസഭയനിലുളിം മൂന്നെയ് തവണ
അളിംഗമഭായളിം  രണയ്  തവണ  രഭാജദ്യസഭഭാളിംഗമഭായളിം  പഭാവനപ്പെട്ടവരനട  അഖനികലന്തദ്യഭാ
കനതഭാവമഭായനി  പ്രവരത്തനിച  പനി.  നകേ.  കുഞ്ഞചന്,  മൂന്നെയ്  പ്രഭാവശദ്യളിം  നനിയമസഭഭാളിംഗമഭായനി
പ്രവരത്തനിച  നകേ.  ആര.  സരസസ്വതനിയമ്മ,  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനിയനട  സഹപ്രവരത്തകേനഭായനി
നനവകളിം  സതദ്യഭാഗ്രഹത്തനില്  പനങടുത്ത  പത്മശ്രസ്പീ  കജഭാരജയ്  കജഭാസഫയ്,
കലഭാകേപ്രശസ  പത്രപ്രവരത്തകേനുളിം  മഭാധദ്യമരളിംഗനത്ത  കുലപതനിയളിം  പണ്ഡനിറയ്
ജവഹരലഭാല്  നനഹ്റുവനിനന്റെ  സഹൃത്തുമഭായനിരന്നെ  പത്മവനിഭൂഷണ്  കപഭാത്തന്
കജഭാസഫയ്,  അകദ്ദേഹത്തനിനന്റെ  സകഹഭാദരന്  കസഭാരട്സനിനന്റെ  കുലപതനിയഭായനിരന്നെ
പത്മശ്രസ്പീ പനി. എളിം. കജഭാസഫയ്, പ്രശസ കവദപണ്ഡനിതനഭായനിരന്നെ ആചഭാരദ്യ നകരന്ദ്ര ഭൂഷണ്,
കേഥകേളനി   ആചഭാരദ്യനുളിം കുലപതനിയളിം ശ്രസ്പീ. പനി. ശ്രസ്പീകുമഭാരന് തമനിയനട ഒര പ്രസനിദ്ധ
ഗഭാനത്തനില് ഗുര നചങ്ങന്നൂനരന്നെയ് പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള പ്രശസനഭായനിരന്നെ പത്മശ്രസ്പീ ഗുര
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നചങ്ങന്നൂര രഭാമന്പനിളള,  ശനിവശങരപ്പെനിളള തുടങ്ങനി ഒകട്ടനറ പ്രഗത്ഭരണയ്. ഇവരനട
സരണകേള്  നനിലനനിരകത്തണതുളിം  ഭഭാവനിതലമുറനയ  കബഭാദ്ധദ്യനപ്പെടുകത്തണതുളിം
ജനനഭാടനിനന്റെ ആദരവയ് പ്രകേടനിപ്പെനികകണതുളിം  ഒര നഭാടനിനന്റെ കേടമയളിം സഭാളിംസഭാരനികേ
കകേരളത്തനിനന്റെ ഉത്തരവഭാദനിതസ്വവമഭാണയ്.  ഇവരനട സരണ നനിലനനിരത്തുന്നെതനിനഭായനി
ഒര  സഭാളിംസഭാരനികേ  സമുചയളിം  പണനിയന്നെതനിനയ്  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനളിം
അടനിയന്തര  ശ്രദ്ധയണഭാകേണനമന്നെയ്  ഞഭാന്  ഈ  സബ്മനിഷനനിലൂനട  വനിനയപൂരവ്വളിം
അഭദ്യരതനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഗുര നചങ്ങന്നൂരനിനന്റെ നഭാമകധയത്തനില് ഒര സഭാരകേത്തനിനു
കവണനിയള്ള  പ്രഖദ്യഭാപനമുണഭാനയങനിലുളിം  അതയ്  പ്രഭാവരത്തനികേമഭായനിട്ടനില്ല.  ഈ
മഹഭാപ്രതനിഭകേളനട ഓരമ്മകേള് നനിലനനിരത്തഭാനുളിം ആര.  ശങരനഭാരഭായണന് തമനി,
നകേ. സനി. കജഭാരജയ് അടകമുള്ള മഹഭാനഭാര ഈ നഭാടനിനയ് സളിംഭഭാവന നല്കേനിയതനിനന്റെ
സരണയ്ക്കുളിംകവണനി  ഒര  സഭാരകേളിം  അടനിയന്തരമഭായനി  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നെതനിനയ്  നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനികണളിം. 

പട്ടനികേജഭാതനി  പട്ടനികേവരഗ്ഗ  പനികന്നെഭാകസമുദഭായകക്ഷമവളിം  നനിയമവളിം
സഭാളിംസഭാരനികേവളിം  പഭാരലനമന്റെറനികേഭാരദ്യവളിം  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബഭാലന്)  :
സര,  നഎകേദ്യകകേരളത്തനിനന്റെ  60-ാം വഭാരഷനികേഭാകഘഭാഷകവളയനില്  ജനളിംനകേഭാണയ്
നചങ്ങന്നൂരനിനന്റെയളിം കേരമ്മളിംനകേഭാണയ് നമ്മുനട സളിംസ്ഥഭാനത്തനിനന്റെയളിം കനതഭാകളഭായനി
മഭാറനിയ മണ്മറഞ്ഞ പ്രഥമ കകേരള നനിയമസഭഭാ സസ്പീകര  ആര.  ശങരനഭാരഭായണന് തമനി,
രഭാജദ്യസഭഭാളിംഗമഭായനിരന്നെ പനി.നകേ.  കുഞ്ഞചന്,  ഭക്ഷദ്യ വകുപ്പുമനനിയഭായനിരന്നെ  നകേ.
സനി.  കജഭാരജയ്,  കേഭായനികേ പ്രതനിഭ പത്മശ്രസ്പീ  കജഭാരജയ് കജഭാസഫയ്,  പത്രപ്രവരത്തകേന്
പത്മഭൂഷന്  കപഭാത്തന്  കജഭാസഫയ്,  കവദപണ്ഡനിതന്  ആചഭാരദ്യ  നകരന്ദ്രഭൂഷണ്,
കേഥകേളനി  ആചഭാരദ്യന്  ഗുര  നചങ്ങന്നൂര  രഭാമന്പനിളള,  കേഥകേളനി  നടന്  മനങഭാമയ്
ശനിവശങരപ്പെനിളള  എന്നെനിവരനട  സരണ  നനിലനനിരത്തണനമന്നെ  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട
എളിം.എല്.എ.-യനട  ആവശദ്യളിം  വളനര  പ്രധഭാനനപ്പെട്ടതഭാണയ്.  ഇഇൗ  സരകഭാര
നകവഭാതഭാന നഭായകേരനട കപരനില് ഓകരഭാ ജനില്ലയനിലുളിം  40 കകേഭാടനി രൂപ നചലവനില്
സഭാളിംസഭാരനികേ  സമുചയളിം  നനിരമ്മനിക്കുന്നെതനിനുളള  പദ്ധതനി  2016-17 നല  ബജറനില്
പ്രഖദ്യഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  അതനിനന്റെ  ഡനി.പനി.ആര.   തയഭാറഭാകനിനകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
ഏതഭാണയ്  7  ജനില്ലകേളനില്  സ്ഥലളിം  ലഭദ്യമഭായനിട്ടുണയ്.  മറയ്  ജനില്ലകേളനില്  സ്ഥലളിം
ലഭദ്യമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ആലപ്പുഴ  ജനില്ലയനില്  ഇപ്രകേഭാരളിം
നനിരമ്മനിക്കുന്നെ സഭാളിംസഭാരനികേ സമുചയളിം സഖഭാവയ് പനി.  കൃഷ്ണപനിള്ളയനട നഭാമകധയത്തനിലഭാണയ്
നനിരമ്മനിക്കുന്നെതയ്.  ആലപ്പുഴ  ജനില്ലയനിനല  പ്രവരത്തനരഹരനിതമഭായ  ആസനിന്വഭാള്
ഇതനിനഭായനി  സഭാളിംസഭാരനികേ  വകുപ്പെനിനയ്  ലഭദ്യമഭാകുനമന്നെയ്  2017-18-നല  ബജറനില്
പ്രഖദ്യഭാപനിചനിട്ടുണയ്. കേനിഫ്ബനി ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് നടപ്പെനിലഭാക്കുന്നെ ഈ സഭാളിംസഭാരനികേ
സമുചയത്തനില് നഭാടകേശഭാല,  സനിനനിമഭാ തനികയറര,  സളിംഗസ്പീതശഭാല,  ഗദ്യഭാലറനി,  പുസകേ
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കേടകേള്,  ചരചകേള്ക്കുളിം  നസമനിനഭാറുകേള്ക്കുമുള്ള  ഹഭാളകേള്,  ശനിലനികേള്ക്കുളിം
കേരകേഇൗശലകഭാരക്കുമുള്ള പണനിശഭാലകേള്, നഭാടകേ റനികഹഴല് സഇൗകേരദ്യളിം, കേലഭാകേഭാരനഭാരക്കുളിം
സഭാഹനിതദ്യകേഭാരനഭാരക്കുളിം ഹ്രസസ്വകേഭാല തഭാമസ സഇൗകേരദ്യളിം  എന്നെനിവ ഉള്നകഭാള്ളുന്നെതഭാണയ്.
ഇകതഭാനടഭാപ്പെളിം പ്രഭാകദശനികേമഭായനി ഇടത്തരളിം സഭാളിംസഭാരനികേ സ്ഥഭാപനങ്ങള്  അനുബനമഭായനി
ആവശദ്യമഭാണയ്.  അതനിനന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി   നചങ്ങന്നൂരനില്  സ്ഥഭാപനികണനമന്നെയ്
ആവശദ്യനപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്നെ  സഭാളിംസഭാരനികേ  സമുചയത്തനിനഭായനി  സഭാളിംസഭാരനികേ  വകുപ്പെനില്
നപ്രഭാകപ്പെഭാസലുകേനളഭാനളിം നനിലവനിലനില്ല.  സ്ഥലലഭദ്യതനയപ്പെറനിയളിം  പരനികശഭാധനികകണതഭാണയ്.
ഇതുസളിംബനനിചയ് വനിശദമഭായ ഒര നപ്രഭാകപ്പെഭാസല് ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട എളിം.എല്.എ.-യളിം
ആ  പ്രകദശനത്ത  തകദ്ദേശസസ്വയളിംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളളിം  മുകന്നെഭാട്ടുവയ്ക്കുന്നെമുറയയ്
ഗവണ്നമന്റെയ് അനുകൂലമഭായ നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നെതഭായനിരനിക്കുളിം.

(7) പട്ടയ വനിതരണളിം

ശ്രസ്പീ  .    ആന്റെണനി കജഭാണ്  : സര,   എനന്റെ   മണ്ഡലമഭായ  കകേഭാതമളിംഗലനത്ത
1500-ല്പ്പെരളിം  കേരഷകേരകയ്  പട്ടയളിം  നല്കേണനമന്നെഭാവശദ്യനപ്പെട്ടുനകേഭാണഭാണയ്  ഞഭാന്
ഈ  സബ്മനിഷന്  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നെതയ്.  കകേഭാതമളിംഗലളിം  മണ്ഡലത്തനില്  കുട്ടമ്പുഴ,
ചസ്പീരന്പഭാറ, കനരദ്യമളിംഗലളിം എന്നെസ്പീ 3 വനികല്ലജുകേളനിലഭായനി റവനമ്മ്യൂ ഭൂമനി ഹകേവശളിംവചയ്
കൃഷനി നചയ്യുന്നെവരളിം  1977-നുമുമയ് വനഭൂമനി ഹകേവശളിംവചയ് കൃഷനി നചയ്യുന്നെവരമഭായ
നൂറുകേണകനിനയ്  കേരഷകേര  തഭാമസനിക്കുനണയ്.   ഇതനില്  കുട്ടമ്പുഴ  വനികല്ലജനിനല
കേരഷകേര  1977-നുമുമയ്  ഭൂമനി  ഹകേവശമഭാകനിയവരളിം  സരകഭാര  ഇതനികനഭാടകേളിം
ഹകേവശകരഖ  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളവരമഭാണയ്.   മറയ്  രണയ്  വനികല്ലജുകേളനിനല  കേരഷകേര
നനിലവനില് റവനമ്മ്യൂ ഭൂമനി ഹകേവശളിംവചയ് കൃഷനി നചയ്യുന്നെവരഭാണയ്. മുമയ് ഇടുകനി ജനില്ലയനട
ഭഭാഗമഭായനിരന്നെ കുട്ടമ്പുഴ വനികല്ലജയ് നനിലവനില് ഹനില്ടഭാകഭായനി പ്രഖദ്യഭാപനിചനിട്ടുള്ളതുളിം റസ്പീസരകവ്വ
നടപടനികേള്  പൂരത്തസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.   ആയതനിനഭാല്  ഇടുകനി  പഭാകകജനിനന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഇടുകനി ജനില്ലയനില് പട്ടയളിം നല്കുന്നെ അകത മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരളിം  റവനമ്മ്യൂ
ഭൂമനിയനില് ഒകരകറുളിം വനഭൂമനിയനില് നഭാലയ് ഏകര വനരയമുള്ള കേരഷകേരകയ് കുട്ടമ്പുഴ
വനികല്ലജനിലുളിം  അടനിയന്തരമഭായനി  പട്ടയളിം  നല്കകേണതുണയ്.  ഈ  ആവശദ്യങ്ങളന്നെയനിചയ്
വരഷങ്ങളഭായനി  അവനിനടയള്ള  കേരഷകേര വനികല്ലജയ്,  തഭാലൂകയ്  ഓഫസ്പീസകേളനില്
കേയറനിയനിറങ്ങനി  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള കേരഷകേരകയ് റസ്പീസരകവ്വ
അടനിസ്ഥഭാനമഭാകനി പട്ടയളിം നല്കുന്നെതനിനയ് അടനിയന്തര നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനികണനമനളിം
ഇതനിനുകവണനി 2003 വനര കകേഭാതമളിംഗലത്തുണഭായനിരന്നെ പ്രകതദ്യകേ റവനമ്മ്യൂ ഓഫസ്പീസയ്
അടനിയന്തരമഭായനി  പുനനഃസ്ഥഭാപനിച്ചുനകേഭാണയ്  കവണ  ഇടനപടല്  സരകഭാരനിനന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനമുണഭാകേണനമനളിം ഈ സബ്മനിഷനനിലൂനട ആവശദ്യനപ്പെടുകേയഭാണയ്. 
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റവനമ്മ്യൂവളിം  ഭവനനനിരമ്മഭാണവളിം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):  സര,
കകേഭാതമളിംഗലളിം തഭാലൂകനിനല കുട്ടമ്പുഴ,  കനരദ്യമളിംഗലളിം,  ചസ്പീരന്പഭാറ വനികല്ലജുകേളനിലഭായനി
റവനമ്മ്യൂഭൂമനി  ഹകേവശളിംവചയ്  കൃഷനിനചയ്തുവരന്നെ  പട്ടനികേജഭാതനി/പട്ടനികേവരഗ്ഗ
വനിഭഭാഗങ്ങളള്പ്പെനടയള്ളവരക്കുളിം  1-1-1977-നുമുമയ്  വനഭൂമനി  ഹകേവശളിം  വചതയ്
സളിംയക്ത  പരനികശഭാധന  പൂരത്തനിയഭാകനി  വനഭാവകേഭാശകരഖ  നല്കേനിയവരക്കുളിം
അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന്നെമുറയയ്  പട്ടയളിം  നല്കുന്നെതനിനുള്ള  നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നെതഭാണയ്.  കൂടഭാനത,  നനിരത്തലഭാകനിയ  നസഷദ്യല്  തഹസസ്പീല്ദഭാര
ഓഫസ്പീസയ്  പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ആവശദ്യകേത  സളിംബനനിചയ്  ജനില്ലഭാ  കേളകര
പ്രഭാഥമനികേ  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  റനികപ്പെഭാരട്ടയ്  സമരപ്പെനിക്കുന്നെമുറയയ്  തസ്പീരമഭാനളിം
ഹകേനകഭാള്ളുന്നെതഭാണയ്.  

(8)  നഡങനിപ്പെനനി 

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാരജയ്  : സര,  ഞഭാന് സതദ്യത്തനില് ഏറവളിം ഭഭാഗദ്യമുള്ള ഒര
എളിം.എല്.എ.  ആനണന്നെഭാണയ്  വനിചഭാരനിചനിരന്നെതയ്.  കേഭാരണളിം,  കേഴനിഞ്ഞ  40
ദനിവസമഭായനി   പൂഞ്ഞഭാര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിനല മുഴുവന് കമഖലയനിലുളിം  കേനത്ത
മഴയഭാണയ്.  കകേരളളിം മുഴുവന് ചൂടുനകേഭാണയ് പുകേയകമഭാള് പൂഞ്ഞഭാര,  കേഭാഞ്ഞനിരപ്പെള്ളനി,
ഈരഭാറകപട്ട കമഖല മുഴുവന് കേനത്ത മഴയഭാണയ്.  വളനര സകന്തഭാഷമുണയ്.  കേഭാരണളിം,
ഞങ്ങളനട  നവള്ളമഭാണകല്ലഭാ  കകേഭാട്ടയളിം  ജനില്ലയനില് എല്ലഭാവരളിം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതയ്.
അത്രയളിം  സകന്തഭാഷത്തനിലനിരനിക്കുകേയഭായനിരന  ഞഭാന്.  പനക്ഷ  നഡങനിപ്പെനനി
പടരനപനിടനിക്കുന്നെതയ്  ഞങ്ങനള  ദുനഃഖത്തനിലഭാഴനി.  പ്രഭാകദശനികേ  എഡനിഷനനിലുള്ള
പത്രങ്ങള്  മുഴുവന്  പനനി  പടരന്നെ തനിനനയളിം  ഈരഭാറകപട്ട  ആശുപത്രനിനയയളിം
സളിംബനനിചയ്  അഞയ്  കകേഭാളളിം  വഭാരത്തയഭാണയ്  നകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന്നെതയ്.  മലയഭാള
മകനഭാരമ, മഭാതൃഭൂമനി, ദസ്പീപനികേ, മളിംഗളളിം, മഭാധദ്യമളിം തുടങ്ങനിയ എല്ലഭാ പത്രങ്ങളനിലുളിം നഭാലുളിം
അഞ്ചുളിം കകേഭാളളിം വഭാരത്തയഭാണയ്.  പനക്ഷ,  ഇകങ്ങഭാട്ടയ് അതയ് വരഭാത്തതുനകേഭാണയ് മനനി
അറനിയന്നെനില്ല.  ഈരഭാറകപട്ടയനിനല  ഹപ്രവറയ്  ആശുപത്രനിയനില്  80  കപര
ചനികേനിത്സയനിലഭാണയ്.  വനിശദഭാളിംശങ്ങള്  എനന്റെ  കേയനിലുണയ്.  വളനര  രൂക്ഷമഭായനി
നഡങനിപ്പെനനി  പടരകേയഭാണയ്.  അതുതനന്നെയല്ല,  ഈരഭാറകപട്ട  ആശുപത്രനിയനട
കേഭാരദ്യത്തനില്  മനനിയനട  പ്രകതദ്യകേ  ശ്രദ്ധ  കവണളിം.  കഫഭാഗനിളിംഗയ്  ഉള്പ്പെനടയള്ള
നടപടനികേളനികലയയ്  ശക്തമഭായനി  നസ്പീങ്ങണളിം.  ഈരഭാറകപട്ട  മഭാത്രമല്ല,  തനിടനഭാടയ്,
പൂഞ്ഞഭാര,  പൂഞ്ഞഭാര-നതകകകര,  തസ്പീകകഭായനി,  തലപ്പെലളിം എന്നെസ്പീ വനികല്ലജുകേകളയളിം
ശ്രദ്ധനികണളിം. കകേരളത്തനില് ആദദ്യളിം നഡങനിപ്പെനനി കേനണത്തനിയതയ് മുണകയത്തഭാണയ്.
മുണകയളിം,  പഭാറകത്തഭാടയ്,  എരകമലനി,  കൂട്ടനികല്  എന്നെസ്പീ  കമഖലകേളനിലുളിം
നഡങനിപ്പെനനിയണയ്.  
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ആകരഭാഗദ്യവളിം  സഭാമൂഹദ്യനസ്പീതനിയളിം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീമതനി നകേ  .    നകേ  .    ഹശലജ ടസ്പീചര):
സര,  ഈരഭാറകപട്ട  നഗരസഭയനില്  ഉള്നപ്പെട്ട  പത്തഭാഴനിപ്പെടനി  ഭഭാഗത്തയ്  10,  11,  12
വഭാരഡുകേളനിലഭായനി  6  നഡങനിപ്പെനനി  കകേസ്സുകേള്  സ്ഥനിരസ്പീകേരനിക്കുകേയളിം  6  എണ്ണളിം
സളിംശയനികനപ്പെടുകേയളിം  നചയനിട്ടുണയ്.  12-ാം  വരഡനില്  മഭാരചനില്  ഒര  കകേസളിം
ഏപ്രനിലനില്  2  കകേസ്സുകേളമഭാണയ്  സ്ഥനിരസ്പീകേരനിചതയ്.  കൂടഭാനത  സളിംശയനികനപ്പെടുന്നെ  5
നഡങനിപ്പെനനി  കകേസ്സുകേള്  ഏപ്രനിലനില്  റനികപ്പെഭാരട്ടയ്  നചയനിട്ടുണയ്.  11-ാം  വഭാരഡനില്
ഏപ്രനില്  മഭാസളിം  ഒര  കകേസയ്  സ്ഥനിരസ്പീകേരനിച്ചു.  10-ാം  വഭാരഡനില്  2  കകേസ്സുകേള്
ഏപ്രനിലനില്  സ്ഥനിരസ്പീകേരനിച്ചു.   ഈ  പ്രകദശത്തയ്  കഫഭാഗനിളിംഗയ്,  നകേഭാതുകേനിനന്റെ  ഉറവനിട
നശസ്പീകേരണളിം,  കസ്പ്രേയനിളിംഗയ്,  പനനി  സരകവ്വ  തുടങ്ങനിയ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  ജനില്ലഭാ
ആകരഭാഗദ്യ വകുപ്പെനിനന്റെയളിം പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗദ്യ കകേന്ദ്രത്തനിനന്റെയളിം തകദ്ദേശ സസ്വയളിംഭരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങളനടയളിം  കനതൃതസ്വത്തനില്  നടനവരന.  17-4-2017-ല്  ഈ
വനിഷയവമഭായനി ബനനപ്പെട്ടയ് പത്തഭാഴനിപ്പെടനി അങണവഭാടനിയനില് ഹവകുകന്നെരളിം 4 മണനി
മുതല്  നമഡനികല്  കേദ്യഭാമയ്  സളിംഘടനിപ്പെനിചനിരന.   കൂടഭാനത  ഈരഭാറകപട്ട
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗദ്യ  കകേന്ദ്രത്തനിനല  ഒ.  പനി.  സമയളിം  നസ്പീട്ടുകേയളിം  നചയനിട്ടുണയ്.
പ്രകദശനത്ത  ആകരഭാഗദ്യ  പ്രവരത്തകേരനട  കനതൃതസ്വത്തനില്  കബഭാധവല്കരണ
പ്രവരത്തനങ്ങള് കേഭാരദ്യക്ഷമമഭായനി നടനവരന.  എങനിലുളിം ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട നമമര
സൂചനിപ്പെനിച ഉത്കേണ  ഞഭാന് തള്ളനികളയന്നെനില്ല.  നഡങനിപ്പെനനി ബഭാധനിചയ് മനികവഭാറുളിം
ആളകേള് സസ്വകേഭാരദ്യ ആശുപത്രനികേളനില് അഡനിറഭാകുനണയ്. 

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാരജയ്  :  സര,  80  ആളകേള് ഈരഭാറകപട്ടയനിനല സസ്വകേഭാരദ്യ
ആശുപത്രനിയനില് അഡനിറഭാണയ്.

ശ്രസ്പീമതനി  നകേ  .    നകേ  .    ഹശലജ  ടസ്പീചര  :  സര,  80  കപര  അവനിനടയനണന്നെയ്
പറയന,  അതയ്  പ്രകതദ്യകേളിം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണയ്.  ഇതനിനന്റെ  റനികപ്പെഭാരട്ടയ്
ഗവണ്നമന്റെനിനയ് എത്തനികഭാന് സസ്വകേഭാരദ്യ ആശുപത്രനികേകളഭാടയ്  ഞങ്ങള് ആവശദ്യനപ്പെട്ടനിട്ടുണയ്.
ചനിലര  എത്തനിക്കുനണയ്,  ചനിലര  കൃതദ്യമഭായനി  എത്തനിക്കുന്നെനില്ല.   പ്രകതദ്യകേനിചയ്
മട്ടന്നൂരനില്  നഡങനിപ്പെനനിയണഭായ  സമയത്തയ്  ആദദ്യളിം  സസ്വകേഭാരദ്യ  ആശുപത്രനിയനില്
അഡനിറഭായകപ്പെഭാഴഭാണയ് അപകേടമുണഭായതയ്.  എല്ലഭാവരളിം ഗവണ്നമന്റെയ് ആശുപത്രനിയനികലയയ്
വരണനമന്നെയ്  ഞഭാന്  പത്രസകമ്മളനത്തനിലൂനട  പറഞ്ഞു.  തഭാങ്ങഭാനഭാവഭാത്ത
ഭഭാരമഭായനിരനിക്കുനമങനിലുളിം   നഡങനിപ്പെനനി  ബഭാധനിചവര  പനിന്നെസ്പീടയ്  ഗവണ്നമന്റെയ്
ആശുപത്രനിയനില് വരനികേയളിം നല്ല ശ്രദ്ധകയഭാടുകൂടനിയ പരനിചരണളിം അവരകയ് ലഭനിക്കുകേയളിം
നചയകപ്പെഭാഴഭാണയ്  നഡങനിപ്പെനനി  നനിയനനികഭാന്  സഭാധനിചതയ്.   തനിരവനന്തപുരളിം
ജനില്ലനയ അകപക്ഷനിചയ് തഭാങളനട ജനില്ലയനില് പനനിബഭാധനിതരനട എണ്ണളിം തഭാരതകമദ്യന
കുറവഭാണയ്.  പൂഞ്ഞഭാറനില്  ഇത്രയളിം  കകേസ്സുകേള്  വന്നെനിട്ടുനണനള്ളതയ്  ശ്രദ്ധനികകണ
വനിഷയമഭാണയ്.  ഇനതനന്നെ  സസ്വകേഭാരദ്യ  ആശുപത്രനിയനിലുള്ള  കകേസ്സുകേള്
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പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനിനയ് ആകരഭാഗദ്യ വകുപ്പെയ് ഉകദദ്യഭാഗസ്ഥനര ചുമതലനപ്പെടുത്തുളിം.  എല്ലഭാ
നടപടനിക്രമങ്ങളളിം  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുളിം.   ഇകപ്പെഭാള്   നചയ  കേഭാരദ്യങ്ങള്മഭാത്രളിം  കപഭാരഭാ,
കുനറക്കൂടനി  ശ്രദ്ധ  നചലുത്തുനമന്നെയ്  ഉറപ്പെയ്  നല്കുന.  ആശുപത്രനിയനിനല  മറയ്  ചനില
കേഭാരദ്യങ്ങള് ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട നമമര പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  അതുളിം പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭാവശദ്യമഭായ
നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുളിം.   തുടരചയഭായനി  നല്ല  മഴ  നപയ്തുനവന്നെയ്  കകേട്ടകപ്പെഭാള്
ആശസ്വഭാസമുണയ്.  അതുവഴനി ഈ കരഭാഗളിം പരത്തുന്നെ കസഭാഴഭാനകേ വഭാഷഇൗട്ടയ്  നചയഭാല്
പനനി  കുറയളിം.  എന്നെഭാല്  ഒറ  മഴ  നപയയ്  നനിന്നെഭാല്  ഉള്ളതനികനകഭാളളിം  വലനിയ
അപകേടത്തനികലയയ് നസ്പീങ്ങുളിം. ഇന്നെനല ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനിയനട കനതൃതസ്വത്തനില്
വസ്പീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറന്സയ്  നടത്തനിയനിരന.   കേളകര,  ജനില്ലഭാ  പഞഭായത്തയ്
പ്രസനിഡന്റെയ്  എന്നെനിവകരഭാനടല്ലഭാളിം  റനികപ്പെഭാരട്ടയ്  നചയഭാന്  ആവശദ്യനപ്പെട്ടനിട്ടുണയ്.
അവനര ഭാനക കേഭാരദ്യങ്ങള് റനികപ്പെഭാരട്ടയ് നചയ്യുനണയ്.  പൂഞ്ഞഭാറനിനല കേഭാരദ്യളിം  പ്രകതദ്യകേളിം
ശ്രദ്ധനിക്കുന്നെതനിനയ് ഗവണ്നമന്റെയ് ഇനതനന്നെ നനിരകദ്ദേശളിം നല്കുന്നെതഭാണയ്.

(9)  ടൂറനിസളിം നഡവലപ്നമന്റെയ് അകതഭാറനിറനി

ശ്രസ്പീ  .    എളിം  .    വനിന്നസന്റെയ്  : സര,  കകേരളത്തനിനല,  ആദദ്യനത്ത  ടൂറനിസളിം
നഡസ്റ്റേനികനഷനഭായ  കകേഭാവളളിം  അന്തഭാരഭാഷ  ഭൂപടത്തനില്  സ്ഥഭാനളിംപനിടനിചനിട്ടയ്
45  വരഷത്തനികലനറയഭായനി.   അവനിനട  6  മഭാസളിം  ടൂറനിസളിം സസ്പീസണുണഭായനിരന്നെതയ്
ഇകപ്പെഭാള്  രണയ്-രണര  മഭാസമഭായനി  ചുരങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അവനിടനത്ത
അതദ്യഭാകേരഷണമഭായ  ശക്തനികുറഞ്ഞ  തനിരകേളളിം  സൂരദ്യന്  ഉദനിക്കുന്നെതുമുതല്
ഹവകുകന്നെരളിം 5 മണനി വനര സണ്ബഭാത്തനിനുള്ള സഇൗകേരദ്യവനമഭാനക കലഭാകേനത്തമഭാടുമുള്ള
ടൂറനിസ്റ്റുകേനള വളനരയധനികേളിം ആകേരഷനിക്കുന്നെതഭാണയ്. എന്നെഭാല് ഇന്നെയ് ശുചനിതസ്വമനില്ലഭായ
കേഭാരണളിം അവനികടയയ് ടൂറനിസ്റ്റുകേള് വരന്നെതയ് കുറയകേയഭാണയ്.  മഭാത്രമല്ല,  നഡ്രയനികനജയ്
സഇൗകേരദ്യമനില്ലഭാത്ത  ഗുരതരമഭായ  ഒര സഭാഹചരദ്യവളിം  നനിലവനിലുണയ്.  രഭാത്രനിയനില്
നതരവവനിളക്കുകേള്  കേത്തഭാറനില്ല,  നല്ല  കറഭാഡുകേളനില്ല,  പഭാരകനിളിംഗയ്  സഇൗകേരദ്യമനില്ല.
ആനകേ  ടൂറനിസളിം  പ്രകതദ്യകേതകേനള  നശനിപ്പെനിക്കുന്നെ  അന്തരസ്പീക്ഷമഭാണയ്  അവനിനട
നനിലനനില്ക്കുന്നെതയ്.  കലഭാകേനത്തല്ലഭായനിടത്തുളിം  ഒര  കമഭാഡല്  ടൂറനിസളിം  നഡസ്റ്റേനികനഷനുണയ്.
കകേരളത്തനില് അങ്ങനനനയഭാര കമഭാഡല് ടൂറനിസളിം നഡസ്റ്റേനികനഷനനില്ല.  കകേഭാവളനത്ത
അങ്ങനനനയഭാര  കമഭാഡല്  ടൂറനിസളിം  നഡസ്റ്റേനികനഷനഭാകനി  മഭാറണനമന്നെയ്  ഞഭാന്
ആവശദ്യനപ്പെടുകേയഭാണയ്.  അകതഭാനടഭാപ്പെളിം  സമസ്പീപ  പ്രകദശങ്ങളഭായ  നചഭാവ്വര,  പൂവ്വഭാര,
നപഭാഴനികര,  നവള്ളഭായണനി  തുടങ്ങനിയ  സ്ഥലങ്ങളനിനല  ടൂറനിസളിം  സഭാധദ്യതകേള്കൂടനി
പ്രകയഭാജനനപ്പെടുകത്തണതുണയ്.  ഇതനിനനക്കുറനിചയ്  വനികദശനികേള്ക്കുളിം  ആഭദ്യന്തര
ടൂറനിസ്റ്റുകേള്ക്കുളിം  കൂടുതല്  പരനിചയനപ്പെടുത്തുന്നെതനിനുള്ള  സളിംവനിധഭാനങ്ങള്
ഏരനപ്പെടുത്തണളിം.  നനിരന്തരമഭായ  കമല്കനഭാട്ടളിം  അവനിനട ആവശദ്യമഭാണയ്.  ശുദ്ധമഭായ
നവള്ളളിം  ലഭദ്യമഭാക്കുന്നെതനിനുളിം  ശുചനിതസ്വളിം  ഉറപ്പുവരത്തുന്നെതനിനുളിം  നതരവനഭായളനട
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ശലദ്യളിം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനുളിം  നഡ്രയനികനജയ്  സഇൗകേരദ്യങ്ങള്  ഏരനപ്പെടുത്തുന്നെതനിനുളിം
അനധനികൃതമഭായനി  നടക്കുന്നെ  നനിരമ്മഭാണപ്രവരത്തനങ്ങള്  നനിരത്സഭാഹനപ്പെടുത്തുന്നെതനിനുളിം
നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനികണളിം. നമ്മുനട നഭാടനിനന്റെ തനതഭായ കേലഭാരൂപങ്ങള്, പരമരഭാഗത
നതഭാഴനില് സളിംരളിംഭങ്ങള്  എന്നെനിവനയല്ലഭാളിം   വനികദശനികേനള   വളനര  ആകേരഷനിക്കുന്നെതഭാണയ്.
അവനിനട  കനരനത്ത  ഉണഭായനിരന്നെ  കകേരള  കേലഭാഗ്രഭാമളിം  ഇന്നെയ്  പഭാരകനിളിംഗയ്
ഏരനിയയഭായനി  മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  രഭാഷസ്പീയകഭാനര  കുത്തനിനനിറയഭാനത
ഇതനിനനക്കുറനിചയ്   കേഭാഴ്ചപ്പെഭാടുള്ള  വദ്യക്തനികേനള  ഉള്നപ്പെടുത്തനി  കകേഭാവളളിം  ടൂറനിസളിം
നഡവലപ്നമന്റെയ്  അകതഭാറനിറനി  രൂപസ്പീകേരനികണനമന്നെഭാണയ്  എനനികയ്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട
മനനികയഭാടയ് പറയഭാനുള്ളതയ്.

സഹകേരണവളിം  വനികനഭാദസഞഭാരവളിം  കദവസസ്വവളിം  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .
കേടകേളിംപള്ളനി സകരന്ദ്രന്):  സര,  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട എളിം.എല്.എ. കകേഭാവളനത്തക്കുറനിചയ്
പറഞ്ഞ കേഭാരദ്യങ്ങള്  കുനറകയനറ ശരനിയഭാണയ്.  കകേഭാവളളിം അന്തഭാരഭാഷ പ്രഭാധഭാനദ്യമുള്ള
ഒര ടൂറനിസളിം  കകേന്ദ്രളിം  തനന്നെയഭാണയ്.  ഇതനിനന്റെ  നനിലവഭാരളിം  അന്തഭാരഭാഷതലത്തനില്
ഉയരത്തുന്നെതനിനുള്ള ഭഇൗതനികേ സഭാഹചരദ്യവളിം അടനിസ്ഥഭാനസഇൗകേരദ്യവളിം ഏരനപ്പെടുത്തുന്നെതനിനുള്ള
ശ്രദ്ധയളിം പ്രഭാധഭാനദ്യവളിം  കേഴനിഞ്ഞകേഭാലത്തുളിം ഗവണ്നമന്റെയ്   നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പനക്ഷ
അതയ്  കകേഭാവളത്തനിനന്റെ  സഭാധദ്യതയനുസരനിചയ്  ഉയരനവന്നെനിട്ടനില്ല.  ഇനനിയളിം  വളനര
ശ്രദ്ധകയഭാടുകൂടനി സഭാധദ്യതകേള് ഉപകയഭാഗനപ്പെടുകത്തണതഭായനിട്ടുണയ്.  ഇകപ്പെഭാള്ത്തനന്നെ
ഒഭാകരഭാ ടൂറനിസ്റ്റേയ്  കകേന്ദ്രത്തനിനന്റെയളിം പ്രഭാധഭാനദ്യത്തനിനനുസരനിചയ്  കവണ സഇൗകേരദ്യങ്ങളളിം
പരനിരക്ഷയളിം ഏരനപ്പെടുത്തുന്നെതനിനഭായനി ജനില്ലഭാ ടൂറനിസളിം നപ്രഭാകമഭാഷന് കേഇൗണ്സനില്,
നഡസ്റ്റേനികനഷന്  മഭാകനജയ് നമന്റെയ്  കേഇൗണ്സനില്  എന്നെനിവയയ്  പുറകമ  ഗ്രസ്പീന്  കേഭാരനപ്പെറയ്
പദ്ധതനിപ്രകേഭാരളിം  പ്രകതദ്യകേ  നഡസ്റ്റേനികനഷന്  മഭാകനജരമഭാനരയളിം  ചുമതലനപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
യഥഭാരതത്തനില്  നമുനകഭാര  അകതഭാറനിറനി  ഇല്ലഭാത്തതുനകേഭാണല്ല.  അങ്ങയ്
ചൂണനികഭാണനിചതുകപഭാനല  ഒര  കമഭാണനിററനിളിംഗയ്  സളിംവനിധഭാനളിം  ഫലപ്രദമഭായനി
വരഭാത്തതനിനന്റെ ഭഭാഗമഭായള്ള ദുരനിതങ്ങള് പരനിഹരനികഭാനുള്ള പരനിശ്രമളിം ഗവണ്നമന്റെയ്
നടത്തുനണയ്.  ഇകപ്പെഭാള് ഒര നഡസ്റ്റേനികനഷന് മഭാകനജയ് നമന്റെയ്  കേമ്മനിറനി എളിം.എല്.എ .-യനട
കനതൃതസ്വത്തനില് രൂപസ്പീകേരനികഭാന്  ഗവണ്നമന്റെയ് തസ്പീരമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.   അകദ്ദേഹത്തനിനയ്
ആ  കേമ്മനിറനിയനട  കമല്കനഭാട്ടളിം  വഹനിച്ചുനകേഭാണയ്  കകേഭാവളത്തനിനന്റെ  വനികേസന
പ്രവരത്തനങ്ങളനില് കേഭാരദ്യമഭായനി ശ്രദ്ധനികഭാന് സഭാധനിക്കുളിം.  കകേഭാവളത്തനിനന്റെ വനിവനിധ
പ്രശങ്ങള് ചരച നചയഭാന് ഗവണ്നമന്റെയ് ഒര കയഭാഗളിം വനിളനികഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.
ഇഇൗ നനിയമസഭഭാ സകമ്മളനളിം കേഴനിഞ്ഞഭാലുടന് ഒര പ്രകതദ്യകേ കയഭാഗളിം കചരന്നെതഭാണയ്.
ഇകപ്പെഭാള്  നനലറനിനന്റെ  പ്രശളിം  പരനിഹരനികഭാന്   ഒകന്നെകേഭാല്  കകേഭാടനി  രൂപയനട
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി,  നകേല്കടഭാണ്  അതനിനന്റെ പ്രവൃത്തനി ഏനറടുത്തനിട്ടുണയ്.  അതയ്
ഉടന്തനന്നെ ആരളിംഭനിക്കുളിം.  ശുദ്ധജല ദഇൗരലഭദ്യളിം, മഭാലനിനദ്യ സളിംസരണളിം,  പഭാരകനിളിംഗയ്
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സളിംവനിധഭാനളിം  ഈ  പ്രശങ്ങനളഭാനക  അകദ്ദേഹളിം  പറഞ്ഞതയ്  ശരനിയഭാണയ്.
ഇകഭാരദ്യങ്ങനളല്ലഭാളിം  വളനരകവഗളിം  ചരചനചയയ്  പരനിഹരനിചയ്  കകേഭാവളത്തനിനന്റെ
പ്രഇൗഢനിയളിം മകനഭാഹഭാരനിതയളിം കൂടുതല് നമചനപ്പെടുത്തുന്നെതനിനുള്ള പ്രവരത്തനത്തനിനയ്
ഗവണ്നമന്റെയ്  രൂപളിം നല്കുന്നെതഭാണയ്.  കകേഭാവളകത്തയയ് സഞഭാരനികേനള ആകേരഷനിക്കുന്നെതനില്
പ്രശളിം ഉണഭായനിട്ടുനണനളളതയ് ശരനിയഭാണയ്. ഏതഭാണയ് ആറയ് മഭാസളിം മുമ്പുവനര ധഭാരഭാളളിം
സഞഭാരനികേള്  എത്തനിനകഭാണനിരന്നെ  കകേഭാവളത്തയ്  ഇകപ്പെഭാള്  എണ്ണത്തനില്
കുറവണഭായനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അതനിനന്റെ കേഭാരണളിം അകദ്ദേഹത്തനിനറനിയഭാളിം.  നമ്മുനട മദദ്യനയളിം
അകഭാരദ്യത്തനില് ഒര  പ്രധഭാന  പ്രശമഭാണയ്.  അനതല്ലഭാളിം  എങ്ങനന  പരനിഹരനികഭാന്
കേഴനിയനമന്നെയ് ചരചയനിലൂനട തസ്പീരമഭാനനികണളിം.  മറയ് അടനിസ്ഥഭാന സഇൗകേരദ്യവനികേസനത്തനിനുള്ള
കേഭാരദ്യങ്ങള് ഗവണ്നമന്റെയ് കയഭാഗളിം വനിളനിചയ് നനിരവ്വഹനിക്കുന്നെതനിനയ് ശ്രമനിക്കുന്നെതഭാണയ്.

(അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീകര)

(10)  കസഭാട്ടയ് അഡനിഷന് 

ശ്രസ്പീ  .    സനി  .    നകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന് :  സര,  വയനഭാടയ്  ജനില്ലയനില്  അരനിവഭാള്
കരഭാഗനികേളഭായ വനിദദ്യഭാരതനികേള്ക്കുളിം ആദനിവഭാസനി വനിദദ്യഭാരതനികേള്ക്കുളിം പസയ് വണ്-നയ്
അവരനട വസ്പീടനിന ടുത്തുള്ള വനിദദ്യഭാലയങ്ങളനില് കസഭാട്ടയ് അഡനിഷന് അനുവദനികണനമന്നെഭാണയ്
സബ്മനിഷനനിലൂനട  ഉന്നെയനിക്കുന്നെതയ്.  അരനിവഭാള്  കരഭാഗളിം  ഒര ജനനിതകേ
കരഭാഗമഭായതനിനഭാല്  എകപ്പെഭാഴഭാണയ്  കരഭാഗളിം  വരന്നെനതന്നെയ്  പറയഭാന്  കേഴനിയനില്ല,
ചനികേനിത്സനിചയ് കഭദമഭാകഭാന് കേഴനിയഭാത്ത ഒന്നെഭാണയ്. വസ്പീടനിനടുത്തുള്ള സ്കൂളകേളനില് മഭാത്രകമ
അവരകയ്  പഠനികഭാന്  കേഴനിയ.  അരനിവഭാള്  കരഭാഗനികേളഭായ  വനിദദ്യഭാരതനികേള്കയ്
പ്രകതദ്യകേളിം ധനസഹഭായളിം നല്കുന്നെ കേഭാരദ്യനത്തപ്പെറനി ഗവണ്നമന്റെയ്  ആകലഭാചനികണളിം.
ആദനിവഭാസനി  വനിദദ്യഭാരതനികേള്കനിടയനില്   നകേഭാഴനിഞ്ഞുകപഭാകുന്നെവരനട  എണ്ണളിം  വളനര
കൂടുതലഭാണയ്.  പത്തഭാളിം ക്ലഭാസയ് കേഴനിഞ്ഞയ് പസയ് വണ്-നയ്  ദൂനരയള്ള വനിദദ്യഭാലയങ്ങളനില്
അഡനിഷന്  കേനിട്ടുകമഭാള്  കപഭാകേഭാന്  പലകപ്പെഭാഴുളിം  വനിമുഖത  പ്രകേടനിപ്പെനിക്കുകേയഭാണയ്.
അതുനകേഭാണയ്  വസ്പീടനിനടുത്തുള്ള  സ്കൂളകേളനില്  ഇഇൗ  രണയ്  വനിഭഭാഗത്തനില്നപ്പെടുന്നെ
വനിദദ്യഭാരതനികേള്ക്കുളിം  പസയ്  വണ്-നയ്  അഡനിഷന്  കേനിട്ടഭാനുള്ള  പ്രകതദ്യകേ  നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനികണളിം.  നനിരവധനി എളിം.ആര.എസയ്.-കേള് വയനഭാട്ടനിലുണയ്.  അവനിനടനയല്ലഭാളിം
നല്ല  വനിജയമഭാണയ്  ഇപ്രഭാവശദ്യളിം  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതയ്.  എളിം.ആര.എസയ്.-ല്  പസയ്  ടു
സഇൗകേരദ്യമനില്ലഭാത്ത  വനിദദ്യഭാലയങ്ങളനില്  പസയ്  ടു  കൂടനി  ഉള്നപ്പെടുത്തണനമന്നെയ്
ഗവണ്മന്റെനിനന്റെ ശ്രദ്ധയനില്നപ്പെടുത്തുകേയഭാണയ്. 

വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ വകുപ്പുമനനി (നപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവസ്പീന്ദ്രനഭാഥയ്): സര, സളിംസ്ഥഭാനനത്ത
ഹയര  നസകന്റെറനി  സ്കൂളകേളനിനല  പസയ്  വണ്  പ്രകവശനളിം  ലളനിതവളിം  സതഭാരദ്യവളിം
സഭാമൂഹനികേനസ്പീതനി  ഉറപ്പെഭാക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  കേഴനിഞ്ഞ  ഒന്പതയ്  വരഷമഭായനി
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നടപ്പെനിലഭാകനിവരന്നെ  ഏകേജഭാലകേ  പ്രകവശനനമന്നെ  കകേന്ദ്രസ്പീകൃത  അകലഭാട്ടയ്നമന്റെയ്
സളിംവനിധഭാനത്തനിലൂനടയഭാണയ്  ഇഇൗ  വരഷവളിം  നടപ്പെഭാക്കുന്നെതയ്.  വയനഭാടയ്
ജനില്ലയനില്നനിനളിം 2017 മഭാരചനില് എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പരസ്പീക്ഷ എഴുതനിയ 17184
വനിദദ്യഭാരതനികേളഭാണയ്  ഉപരനിപഠനത്തനിനയ്  അരഹത  കനടനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  2017-2018
അദ്ധദ്യയന വരഷളിം വയനഭാടയ് ജനില്ലയനില് ഹയരനസകന്ഡറനി പസയ് വണ് കകേഭാഴനിനയ്
മഭാത്രളിം  10188  സസ്പീറകേള്  ലഭദ്യമഭാണയ്.  ഇതനിനുപുറകമ  നവഭാകകഷണല്  ഹയര
നസകന്റെറനി  തുടങ്ങനി  ഓപ്പെണ്  സ്കൂള് ഉള്നപ്പെനടയള്ള  മറയ്  ഉപരനിപഠന സഭാധദ്യതകേളമുണയ്.
വയനഭാടയ്  ജനില്ലയനിനല  അരനിവഭാള്  കരഭാഗനികേളഭായ  വനിദദ്യഭാരതനികേനളയളിം  ആദനിവഭാസനി
വനിദദ്യഭാരതനികേനളയളിം  ഏകേജഭാലകേ പ്രകവശന സളിംവനിധഭാനത്തനില്നനിനളിം ഒഴനിവഭാകനി
പ്രകവശന  പ്രക്രനിയയനില്  ഉള്നപ്പെടുത്തുന്നെതനിനയ്  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  ബുദ്ധനിമുട്ടുണയ്.  ടനി
വനിദദ്യഭാരതനികേള്കയ്  അവരനട  അരഹതയനട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  വസ്പീടനിനടുത്തുള്ള
സ്കൂളകേളനില്ത്തനന്നെ പ്രകവശനളിം ലഭദ്യമഭാക്കുന്നെതഭാണയ്.   ഇവരകയ്  മഭാത്രമഭായനി  ഏകേജഭാലകേ
സളിംവനിധഭാനളിംവഴനിയള്ള പ്രകവശനളിം പൂരത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിനുമുമഭായനി കസഭാട്ടയ് അഡനിഷന്
നടത്തഭാന് കേഴനിയനില്ല.     മുന്വരഷങ്ങളനില് വയനഭാടയ്  ജനില്ലഭാ  കേളകര ശനിപഭാരശ നചയയ്
അകലഭാട്ടയ്നമന്റെയ്  പൂരത്തനിയഭാകുന്നെമുറയയ്  സരകഭാരനിനയ്  അധനികേബഭാധദ്യത  ഉണഭാകേഭാനത
ഇത്തരളിം  അധനികേ  സസ്പീറകേള്  സൃഷനിചയ്  പ്രകവശനളിം  ഉറപ്പെഭാകനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.
ഏകേജഭാലകേ  പ്രകവശനപ്രക്രനിയ  പൂരത്തനിയഭാകനിയകശഷളിം  സഇൗകേരദ്യപ്രദമഭായ  സ്കൂള്-
കകേഭാമനികനഷന്  പ്രകവശനളിം  ലഭനികഭാത്ത വയനഭാടയ്  ജനില്ലയനിനല  അരനിവഭാള്  കരഭാഗ
ബഭാധനിതരഭായ  വനിദദ്യഭാരതനികേളളിം  ആദനിവഭാസനി  വനിദദ്യഭാരതനികേളളിം  സരകഭാരനിനന
സമസ്പീപനിക്കുകേയഭാനണങനില് അവരകയ് ആവശദ്യനപ്പെടുന്നെ സ്കൂളനിലുളിം കകേഭാമനികനഷനനിലുളിം
സരകഭാരനില്നനിനള്ള  പ്രകതദ്യകേ  അനുമതനി  ഉത്തരവനിലൂനട  പ്രകവശനളിം
ഉറപ്പുവരത്തുന്നെ  വനിഷയളിം  ഗവണ്നമന്റെയ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണയ്.  എന്നെനിരന്നെഭാലുളിം
വയനഭാടയ്  ജനില്ലയനിനല  അരനിവഭാള്  കരഭാഗബഭാധനിതരഭായ  വനിദദ്യഭാരതനികേള്ക്കുളിം
ആദനിവഭാസനി  വനിദദ്യഭാരതനികേള്ക്കുളിം  ഏകേജഭാലകേ  പ്രകവശന  സളിംവനിധഭാനത്തനില്
സഇൗകേരദ്യപ്രദമഭായ  സ്കൂള്-കകേഭാമനികനഷന്  പ്രകവശനളിം  വലനിയ  കതഭാതനില്
ആവശദ്യമുള്ളപക്ഷളിം  കേളകറുനട  ശനിപഭാരശയനട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  സരകഭാരനിനന്റെ
കനതൃതസ്വത്തനില് കസഭാട്ടയ് അഡനിഷന് നടത്തഭാവന്നെതഭാണയ്.

(11) ഇലന്തൂര ബനി.എഡയ്. കകേഭാകളജനിനല അഡനിഷന് 

ശ്രസ്പീമതനി  വസ്പീണഭാ  കജഭാരജയ് :  സര,  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  സരവ്വകേലഭാശഭാലയനട
കേസ്പീഴനില് സരവ്വകേലഭാശഭാല കനരനിട്ടയ് നടത്തുന്നെ സസ്വഭാശ്രയ വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ സ്ഥഭാപനങ്ങള്
ഒര നസഭാനനസറനിയനട കേസ്പീഴനിലഭാകഭാന് സരവ്വകേലഭാശഭാല തസ്പീരമഭാനനമടുത്തനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
ഇതനിനന്റെ ഫലമഭായനി ആറന്മുള നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിനല ഇലന്തൂര ബനി.എഡയ്.  കകേഭാകളജയ്,
ചുട്ടനിപ്പെഭാറ    അനനപഡയ്    സയന്സയ്   കകേഭാകളജയ്   തുടങ്ങനിയവ     നസഭാനനസറനിയനട
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 കേസ്പീഴനിലഭാകേഭാന്  കപഭാകുകേയഭാണയ്.   നസഭാനനസറനി  രൂപസ്പീകേരണവമഭായനി  ബനനപ്പെട്ട
നടപടനികേള് സമയബനനിതമഭായനി  പൂരത്തനിയഭാകുകമഭാ  എന്നെ ആശങ നനിലനനില്ക്കുനണയ്.
ഒര  ഗ്രഭാമപ്രകദശത്തയ്  വളനര  മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി  പ്രവരത്തനിച്ചുവരന്നെ  ഒര
കകേഭാകളജഭാണയ്  ഇലന്തൂര  ബനി.എഡയ്.  കകേഭാകളജയ്.  ഇകപ്പെഭാള്  അവനിനട  അഡനിഷന്
നടകകണ സമയമഭാണയ്. നസഭാനനസറനിയനട രൂപസ്പീകേരണവളിം അഡനിഷന് കപ്രഭാസസ്സുളിം
തഭാമസനിക്കുകമഭാ?  ഇതുസളിംബനനിച  ആശങകേള്  നനിലനനില്ക്കുന.  അഡനിഷന്
തഭാമസനിക്കുകേയഭാനണങനില് വനിദദ്യഭാരതനികേള് മറയ് സസ്വകേഭാരദ്യ കകേഭാകളജുകേനള ആശ്രയനിക്കുന്നെ
സ്ഥനിതനിയണഭാകുളിം.  അതുനകേഭാണയ്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ  വകുപ്പുമനനിയളിം
സരകഭാരളിം  ഇഇൗ  വനിഷയത്തനില്  അടനിയന്തരമഭായനി  ഇടനപട്ടയ്  സമകയഭാചനിതമഭായനി
നസഭാനനസറനി  രൂപസ്പീകേരണവമഭായനി  ബനനപ്പെട്ടുള്ള  ആശങകേള്  പരനിഹരനിചയ്
അഡനിഷന് പ്രക്രനിയകേള് കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നെതനിനയ് നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകമഭാ?

വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ വകുപ്പുമനനി  (നപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനഭാഥയ്)  :  സര,  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി
സരവ്വകേലഭാശഭാല  കനരനിട്ടയ്  നടത്തനിയനിരന്നെ  ഇലന്തൂര  ബനി.എഡയ്.  കകേഭാകളജയ്
ഉള്നപ്പെനടയള്ള സസ്വഭാശ്രയ സ്ഥഭാപനങ്ങളനില് 2017-2018  അദ്ധദ്യയന വരഷളിം മുതല്
കനരനിട്ടയ്  പ്രകവശനളിം  നടകത്തണതനിനല്ലന്നെയ്  സരവ്വകേലഭാശഭാലഭാ  സനിന്ഡനികകറയ്
തസ്പീരമഭാനനിക്കുകേയളിം  ടനി  സ്ഥഭാപനങ്ങള്  തുടരന്നെയ്  ഒര  നസഭാനനസറനിയനട  കേസ്പീഴനില്
പ്രവരത്തനളിം  തുടരഭാന്  ധഭാരണയഭാവകേയളിം  നചയനിട്ടുണയ്.  6-4-2017-നല  സരകഭാര
ഉത്തരവപ്രകേഭാരളിം ടനി നസഭാനനസറനിയനട നമകമ്മഭാറഭാണളിം ഓഫയ് അകസഭാസനികയഷനുളിം
റൂള്സയ്  ആന്റെയ്  നറഗുകലഷനുളിം  അനുസരനിചയ്  ഉത്തരവയ്  പുറനപ്പെടുവനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.
നനിരദ്ദേനിഷ  നസഭാനനസറനി  പൂരണ്ണകതഭാതനില്  പ്രവരത്തനളിം  ആരളിംഭനിക്കുന്നെമുറയയ്
വനിദദ്യഭാരതനി  പ്രകവശനമുള്നപ്പെനട  എല്ലഭാ  വനിഷയങ്ങളനിലുമുള്ള  ആശങകേള്
പരനിഹരനികനപ്പെടുന്നെതഭാണയ്. അഡനിഷനനില്   പ്രശമുണഭാകുന്നെതല്ല.

VI.  റനികപ്പെഭാരട്ടയ് സമരപ്പെണളിം 

2017-  നല മദഭാസയ് ഹനിന്ദുമത ധരമ്മ എന്കഡഭാവ്നമനകേള്   (  കഭദഗതനി  )   ബനില് 

മനി  .    സസ്പീകര :  2017-നല  മദഭാസയ്  ഹനിന്ദുമത  ധരമ്മ  എന്കഡഭാവ്നമനകേള്
(കഭദഗതനി)  ബനില്ലനിനന  സളിംബനനിച  സബ്ജകയ്  കേമ്മനിറനി  II-നന്റെ  റനികപ്പെഭാരട്ടയ്
ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട റവനമ്മ്യൂവളിം ഭവനനനിരമ്മഭാണവളിം വകുപ്പുമനനികയ്  സമരപ്പെനികഭാവന്നെതഭാണയ്.

റവനമ്മ്യൂവളിം  ഭവനനനിരമ്മഭാണവളിം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്) :സര,
ഭൂനനികുതനിയളിം  കദവസവളിം  സളിംബനനിച  സബ്ജകയ്  കേമ്മനിറനി  II-നന്റെ  അദ്ധദ്യക്ഷനഭായ
ഞഭാന്  2017-നല  മദഭാസയ്  ഹനിന്ദുമത  ധരമ്മ  എന്കഡഭാവ്നമനകേള്  (കഭദഗതനി)
ബനില്ലനിനന സളിംബനനിച സബ്ജകയ് കേമ്മനിറനി റനികപ്പെഭാരട്ടയ് സമരപ്പെനിക്കുന.

102/2020.
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മനി  .   സസ്പീകര : റനികപ്പെഭാരട്ടയ്  സമരപ്പെനിചനിരനിക്കുന.

VII. ബനില് പനിന്വലനിക്കുന്നെതനിനുളള പ്രകമയളിം 

''2014-  നല കകേരള മഭാരനിഹടളിം കബഭാരഡയ് ബനില്  "    പനിന്വലനിക്കുന്നെതയ്
സളിംബനനിച പ്രകമയളിം 

മനി  .   സസ്പീകര:  തുറമുഖവളിം മമ്മ്യൂസനിയവളിം പുരഭാവസ്തു സളിംരക്ഷണവളിം വകുപ്പുമനനികയ്
ഭരണഘടനയനട  201-ാം  അനുകചദ  പ്രകേഭാരളിം  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  രഭാഷപതനിയനട
നനിരകദ്ദേശഭാനുസരണളിം  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  ഗവരണര  തനിരനിചയച  ''2014-നല  കകേരള
മഭാരനിനനടളിം കബഭാരഡയ് ബനില്" പനിന്വലനികണനമന്നെ പ്രകമയളിം അവതരനിപ്പെനികഭാവന്നെതഭാണയ്.

തുറമുഖവളിം  മമ്മ്യൂസനിയവളിം  പുരഭാവസ്തു  സളിംരക്ഷണവളിം  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    രഭാമചന്ദ്രന്
കേടന്നെപ്പെള്ളനി): സര,  "ഒര  ബനില്  പനിന്വലനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള്
ക്രമനപ്പെടുത്തുന്നെ കകേരള നനിയമസഭയനട നടപടനിക്രമവളിം കേഭാരദ്യനനിരവ്വഹണവളിം സളിംബനനിച
ചട്ടങ്ങളനിനല  ചട്ടളിം  94(ബനി)  പ്രകേഭാരളിം  2017  മഭാരചയ്  മഭാസളിം  22-ാം  തസ്പീയതനി
ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  ഗവരണര  തനിരനിചയച  2014-നല  കകേരള  മഭാരനിനനടളിം  കബഭാരഡയ്
ബനില്" പനിന്വലനികണനമന്നെ പ്രകമയളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    മഭാതദ്യു  ടനി  .    കതഭാമസയ്):  സര,  ഞഭാന്  ഈ
പ്രകമയനത്ത പനിന്തഭാങ്ങുന.

VIII. ക്രമപ്രശളിം 

2014-  നല കകേരള മഭാരനിനനടളിം കബഭാരഡയ് ബനില് പനിന്വലനിക്കുന്നെതയ് സളിംബനനിചയ്

ശ്രസ്പീ  .   എളിം  .   ഉമ്മര: സര, ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട രഭാഷപതനി തനിരനിചയച ഈ ബനില്ലനിനന്റെ
ആദദ്യ ഭഭാഗത്തനില് പറയന്നെതയ്,  "...AND WHEREAS, the President of India,
after having considered the Bill so reserved has returned the Bill with a
direction to  Governor  of  Kerala  to  return  the  Bill,  in  pursuance of  the
proviso  to  Article  201  of  the  Constitution  of  India,  to  the  Legislative
Assembly  with a message to reconsider the Bill,  as follows:”എന്നെഭാണയ്.
Reconsider നചയണനമന്നെയ്  വളനര കൃതദ്യമഭായനി പറഞ്ഞുനകേഭാണഭാണയ് രഭാഷപതനി ഈ
നമകസജയ്  അയചനിട്ടുളളതയ്.  111-ഓളളിം  വകുപ്പുകേളള്ള  ഈ  ബനില്ലനില്  10-ഓളളിം
കഭദഗതനികേകളഭാടുകൂടനി  കൃതദ്യമഭായനി  reconsider  നചയണനമന്നെഭാണയ്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്.
എന്നെഭാല്  ഈ കേത്തയ് കഫഭാരകവരഡയ് നചയകപ്പെഭാള് കേത്തനിനന്റെ അവസഭാന ഭഭാഗത്തയ്
ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  ഗവരണര പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നെതയ്,  "...NOW  THEREFORE,  I,  P.
Sathasivam, Governor of Kerala do hereby return the Bill to the Legislative
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Assembly in pursuance of the proviso to Article 201 of the Constitution of
India  with  the  message  to  withdraw  the  Bill  by  the  Kerala  Legislative
Assembly.”എന്നെഭാണയ്.  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  പ്രസനിഡന്റെയ്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്  ബനില്
reconsider  നചയണനമനളിം ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട ഗവരണര പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്  withdraw
നചയണനമനമഭാണയ്.  ഇതയ്  രണളിം  രണഭാണയ്,  വളനര  contradictory  ആണയ്.
ഒരപകക്ഷ  ഈ  ബനില്  ഇകങ്ങഭാട്ടയചകപ്പെഭാള്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  ഗവരണറുനട
ഭഭാഗത്തുനനിന്നെയ്  ഒര  bonafide  mistake  പറനിയതഭായനിരനികഭാളിം.  ''....to
reconsider''എന്നെതനിനയ്  പകേരമഭായനി  ''...to  withdraw''  എന്നെഭാണയ്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്.
ആരട്ടനികനിള്  201-ഉളിം  കകേരള നനിയമസഭയനട നടപടനിക്രമവളിം കേഭാരദ്യനനിരവ്വഹണവളിം
സളിംബനനിച  ചട്ടങ്ങളനിനല  ചട്ടളിം  100-ഉളിം  അനുശഭാസനിക്കുന്നെതയ്  ബനില്  reconsider
നചയ്യുകേയഭാനണങനില്  ഈ  പ്രകമയളിം  ഇന്നെയ്  പഭാസഭാകഭാന്  പഭാടനില്ല  എന്നെഭാണയ്.
ആരട്ടനികനിള് 201 ഞഭാന് വഭായനികഭാളിം. ''when a Bill is so returned, the House or
Houses shall reconsider it accordingly within a period of six months from
the date of receipt of such message and, if it is again passed by the House
or Houses with or without amendment, it shall be presented again to the
President  for  his  consideration''.  ഈ  കഭദഗതനികയഭാടുകൂടനികയഭാ  കഭദഗതനി
കൂടഭാനതകയഭാ  പ്രസനിഡന്റെനിനുതനന്നെ  തനിരനിചയയണനമന്നെയ്  ആരട്ടനികനിള്  201-ല്
കൃതദ്യമഭായനി  പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.   മുന്പയ്  ഇവനിനട  നമുകയ്  വന്നെനിട്ടുള്ള  പല  ബനില്ലുകേളളിം
കൃതദ്യമഭായനി ഇങ്ങനന നനകേകേഭാരദ്യളിം നചയനിട്ടുണയ്.  The Kerala Casual, Temporary
and  Badli  Workers  (Wages)  Act  1989  ഇങ്ങനന  reconsider  നചയണനമന്നെയ്
ആരട്ടനികനിള്  201  പ്രകേഭാരളിം  തനിരനിചയചതയ്  കകേരള  നനിയമസഭയനട  നടപടനിക്രമവളിം
കേഭാരദ്യനനിരവ്വഹണവളിം  സളിംബനനിച  ചട്ടങ്ങളനിനല  ചട്ടളിം 100  പ്രകേഭാരളിം
കേണകഭാക്കുകേയളിം  അതയ്  കഭദഗതനികേകളഭാടുകൂടനി  തനിരനിചയയ്ക്കുകേയമഭാണുണഭായതയ്.
അതുകപഭാനലതനന്നെ 13-ാം കകേരള നനിയമസഭയനില് 2012 ഡനിസളിംബര മഭാസളിം 13-ാം
തസ്പീയതനി  രഭാഷപതനി  തനിരനിചയച  The  Registration  (Kerala  Amendment)  Bill
2009-നന പുനനഃപരനിഗണനിചയ്  വസ്പീണളിം പഭാസഭാകനി  തനിരനിചയയ്ക്കുകേയഭാണയ്  ഉണഭായതയ്.
ഇവനിനട  ഇതയ്  withdraw  നചയണനമന്നെഭാണയ്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നെതയ്.   Withdraw
നചയലുളിം  reconsider  നചയലുളിം  രണളിം രണഭാണയ്,  ചട്ടപ്രകേഭാരവളിം  അതനിനന്റെ
ഫലത്തനിലുമുണഭാകുന്നെതയ്  രണഭാണയ്.  ഇവനിനട  232-ാം  നമര  ബുള്ളറനിനനില്
ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട രഭാഷപതനി  reconsider  നചയണനമനളിം ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട ഗവരണര
withdraw  നചയണനമനളിം  കൃതദ്യമഭായനി  പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  കകേരള  നനിയമസഭയനട
നടപടനിക്രമവളിം  കേഭാരദ്യനനിരവ്വഹണവളിം  സളിംബനനിച  ചട്ടങ്ങളനിനല  ചട്ടളിം   94(ബനി)
പ്രകേഭാരമഭാകണഭാ  100 പ്രകേഭാരമഭാകണഭാ ഇതയ്  ഉപകയഭാഗനികകണനതന്നെതഭാണയ്  ഇവനിനട
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തരകവനിഷയളിം.  2014-നല  കകേരള  മഭാരനിനനടളിം  കബഭാരഡയ്  ബനില്,  കകേരള
നനിയമസഭയനട നടപടനിക്രമവളിം കേഭാരദ്യനനിരവ്വഹണവളിം സളിംബനനിച ചട്ടങ്ങളനിനല ചട്ടളിം
94(ബനി) ഉപകയഭാഗനിചയ് പനിന്വലനിചഭാല് പകേരളിം പുതനിയ ബനില് നകേഭാണവകരണനിവരളിം.
പുതനിയ ബനില് നകേഭാണവരകമഭാള് മൂന്നെഭാളിം  വഭായന,  സബ്ജകയ്  കേമ്മനിറനിയനികലയയ്  അയയല്
തുടങ്ങനി  ഒരപഭാടയ്  കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുളിം.  അകതഭാനടഭാപ്പെളിം  നനിയമസഭയനട  ബനില്
രജനിസ്റ്റേറനില്നനിന്നെയ്  2014-നല  കകേരള  മഭാരനിനനടളിം  കബഭാരഡയ്  ബനില്  നസ്പീകളിംനചയനപ്പെടുളിം.
പുതനിയ  ബനില്  അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയഭാനണങനില്,  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  രഭാഷപതനി
നനിരകദ്ദേശനിച പ്രകേഭാരളിം ബനില്ലനില് കഭദഗതനി ഉള്നകഭാള്ളനികഭാന് കേഴനിയനില്ല. അതുകപഭാനല
കകേരള നനിയമസഭയനട നടപടനിക്രമവളിം  കേഭാരദ്യനനിരവ്വഹണവളിം സളിംബനനിച  ചട്ടങ്ങളനിനല
ചട്ടളിം 103  അനുസരനിച്ചുള്ള പുനനഃപരനികശഭാധനഭാ ബനില് കഭദഗതനി നനിരകദ്ദേശനികഭാനുള്ള
അളിംഗങ്ങളനട  അവകേഭാശവളിം  നഷമഭാകുളിം.  ഇകപ്പെഭാള്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  രഭാഷപതനി
തന്നെനിട്ടുള്ള  നനിരകദ്ദേശ  പ്രകേഭാരളിം  reconsider  നചയ്യുകേയഭാനണങനില്  അളിംഗങ്ങള്കകഭാ
ഗവണ്നമന്റെനികനഭാ  കവണനമങനില്  കഭദഗതനി  നചയ്യുകേകയഭാ  അല്ലഭാനതകയഭാ  മടകനി
അയയഭാവന്നെതഭാണയ്.  അകപ്പെഭാള് ഇതനിനയ് പുറകമ ക്ലറനികല് മനികസ്റ്റേകയ് വന എനള്ള
ഒറകഭാരണത്തഭാല്  കകേരള  നനിയമസഭയനട  നടപടനിക്രമവളിം  കേഭാരദ്യനനിരവ്വഹണവളിം
സളിംബനനിച ചട്ടങ്ങളനിനല ചട്ടളിം 94  അനുസരനിചയ് ഒരനികലുളിം ഇന്കവഭാകയ് നചയഭാന്
പറനില്ല.  ഇവനിനട  ചട്ടളിം  കൃതദ്യമഭാണയ്.  ഞഭാന്  കകേരള  നനിയമസഭയനട  നടപടനിക്രമവളിം
കേഭാരദ്യനനിരവ്വഹണവളിം സളിംബനനിച ചട്ടങ്ങളനിനല ചട്ടളിം   100 വഭായനികഭാളിം. "ചട്ടളിം 100-
പുനനഃപരനിഗണനയ്ക്കുള്ള  പ്രകമയത്തനിനന്റെ  കനഭാട്ടസ്പീസയ്:-  99-ാം  ചട്ടത്തനില്  പറഞ്ഞപ്രകേഭാരമുള്ള
സകന്ദശകത്തഭാടുകൂടനി ഗവരണര ബനില് തനിരനിചയചതനിനുകശഷളിം ഏനതഭാര സമയത്തുളിം,
ഗവണ്നമന്റെയ്  ബനില്ലനിനന്റെ  കേഭാരദ്യത്തനില്  ഏനതങനിലുളിം  മനനികകഭാ  മകറനതങനിലുളിം
സളിംഗതനിയനില്  ഏനതങനിലുളിം  അളിംഗത്തനികനഭാ  അപ്രകേഭാരളിം  തനിരനിചയയനപ്പെട്ട  ബനില്,
സകന്ദശത്തനിലുള്നകഭാള്ളുന്നെ നനിരകദ്ദേശങ്ങളനട നവളനിചത്തനില്,  പുനനഃപരനിഗണനയ്നകടുകണ
നമന്നെ  പ്രകമയളിം  അവതരനിപ്പെനികഭാനുളള  തനന്റെ  ഉകദ്ദേശനത്തപ്പെറനി  കനഭാട്ടസ്പീസയ്
നല്കേഭാവന്നെതഭാണയ്.''  എന്നെഭാല്  ഇവനിനട  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മനനി  ഈ  പ്രകമയളിം
അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതയ്  കകേരള നനിയമസഭയനട നടപടനിക്രമവളിം കേഭാരദ്യനനിരവ്വഹണവളിം
സളിംബനനിച  ചട്ടങ്ങളനിനല  ചട്ടളിം 94(ബനി)  പ്രകേഭാരമഭാണയ്,  ഇതയ്  പനിന്വലനികഭാനുള്ളതഭാണയ്.
ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട രഭാഷപതനി പുനനഃപരനികശഭാധനികണനമന്നെയ് പറഞ്ഞ ഒര ബനില് കകേരള
നനിയമസഭയനട നടപടനിക്രമവളിം കേഭാരദ്യനനിരവ്വഹണവളിം സളിംബനനിച ചട്ടങ്ങളനിനല ചട്ടളിം
94  ഉപകയഭാഗനപ്പെടുത്തനി  ഒരനികലുളിം  പനിന്വലനികഭാന്  പഭാടനില്ല.  അതയ്  കഭദഗതനി
നചയ്യുകേയഭാണയ്  കവണതയ്.  അതുനകേഭാണയ്  എനനികയ്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  നചയറനികനഭാടയ്
പറയഭാനുള്ളതയ് ഇനതഭാര bonafide mistake ആണയ്. ഇകപ്പെഭാള് സപ്രസ്പീളിം കകേഭാടതനിയനട
ഭഭാഗത്തുനനിന്നെയ് ഒര മനികസ്റ്റേക്കുണഭായകപ്പെഭാള് ഗവണ്നമന്റെയ് അതനിനയ് ക്ലഭാരനിഫനികകഷന്
എഴുതനിയനികല്ല?  അകപ്പെഭാള്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  ഗവരണറുനട  ഭഭാഗത്തുനനിന്നെയ്  ഒകര
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നമകസജനിനകേത്തയ്  withdraw  നചയണനമനളിം  reconsider  നചയണനമനളിം
പറഞ്ഞഭാല് ഗവണ്നമന്റെനിനയ് കവണനമങനില് ഒര കേനത്തഴുതനി പുനനഃപരനികശഭാധനിച്ചുകൂകട;
അതനിനലഭാര  ക്ലഭാരനിഫനികകഷന്  വഭാങ്ങനിക്കൂകട?  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  ഗവരണറുനട
ഭഭാഗത്തുനനിന്നെയ്  ഒര bonafide mistake  പറനിയതനിനന,  ആ നതറയ്  അങ്ങനനതനന്നെ
ആവരത്തനിച്ചുനകേഭാണയ്  നനിയമളിം പനിന്വലനിച്ചുകപഭാവകേയഭാണയ് നചയ്യുന്നെതയ്.  അതയ്   നനിലവനിലുള്ള
നനിയമകത്തഭാടുളിം  ചട്ടകത്തഭാടുളിം  ഭരണഘടനകയഭാടുളിം   കേസ്പീഴ് വഴകങ്ങകളഭാടുളിം  നചയ്യുന്നെ
ലളിംഘനമഭായനിരനിക്കുളിം.  അതുനകേഭാണയ്  ഈ  പ്രകമയളിം  ഇവനിനട  പഭാസഭാകഭാനത
പനിന്വലനിചയ്  ഈ  ബനില്  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനികണനമന്നെഭാണയ്
എനനികയ് പറയഭാനുള്ളതയ്. 

ശ്രസ്പീ  .    എസയ്  .    ശരമ്മ:  സര,  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  ഗവരണറുളിം  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട
രഭാഷപതനിയളിം പറഞ്ഞ വഭാക്കുകേള് തമ്മനിലുള്ള contradiction ആണയ് ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട
അളിംഗളിം ഇവനിനട പറഞ്ഞതയ്. അതയ് ഒര ചരചയയ് വനികധയമഭാകനി തസ്പീരമഭാനനമടുകകണ
കേഭാരദ്യമനില്ല.  കേഭാരണളിം  കകേഭാണ്സ്റ്റേനിറമ്മ്യൂഷണലഭായനി  കനഭാക്കുകമഭാള്  കസ്റ്റേറനിനന്റെ  നഹഡയ്
ഗവരണറഭാണയ്. ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട ഗവരണനറക്കുറനികചഭാ ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട രഭാഷപതനിനയക്കുറനികചഭാ
ഒര  ഡനിസഷന്  നനിയമസഭയകേത്തയ്  അനുവദനസ്പീയമല്ല.  ഇത്തരളിം  ഒര  സഭാഹചരദ്യത്തനില്
ക്ലഭാരനിഫനികകഷന്  എനന്തങനിലുളിം  ആവശദ്യമഭാനണങനില്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മനഭാലയളിം
ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  ഗവരണറുമഭായനി  കനരനിട്ടയ്  സളിംസഭാരനിചയ്   ഇതനിനയ്  ക്ലഭാരനിഫനികകഷന്
ലഭദ്യമഭാകനിനകഭാണയ് നചയഭാളിം.

ശ്രസ്പീ  .    നനഹബനി  ഈഡന്:  സര,  ഈ  സഭയ്ക്കുള്ള  പ്രകതദ്യകേ  പ്രനിവനികലജനിനന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണയ്  2014-നല  കകേരള  മഭാരനിനനടളിം  കബഭാരഡയ്  ബനില്  നമ്മള്
പഭാസഭാകനിയതയ്.  ഇതുമഭായനി  ബനനപ്പെട്ടയ്  ശ്രസ്പീ.  എളിം.  ഉമ്മര  പറഞ്ഞ  അകത വനികേഭാരകത്തഭാടയ്
കയഭാജനിക്കുകേയഭാണയ്.  കകേരള  നനിയമസഭയനട  നടപടനിക്രമവളിം  കേഭാരദ്യനനിരവ്വഹണവളിം
സളിംബനനിച ചട്ടങ്ങളനിനല ചട്ടളിം 94(ബനി)-ല് പറയന്നെതയ്, "ബനില്ലനിനുപകേരളിം, അതനിനല
വദ്യവസ്ഥകേള്കയ്  സഭാരമഭായ  മഭാറളിംവരത്തുന്നെ  ഒര  പുതനിയ  ബനില്  പനിന്നെസ്പീടയ്
നകേഭാണവരഭാനുനണകന്നെഭാ;  അഥവഭാ  (സനി)  ബനില്ലനിനുപകേരളിം,  മറ  വദ്യവസ്ഥകേള്ക്കു
പുറകമ  അതനിനല  എല്ലഭാ  വദ്യവസ്ഥകേളളിം  അനല്ലങനില്  ഏനതങനിലുളിം  വദ്യവസ്ഥകേള്
ഉള്നകഭാള്ളുന്നെ മനറഭാര ബനില് പനിന്നെസ്പീടയ് നകേഭാണവരഭാനുനണകന്നെഭാ ഉള്ള കേഭാരണത്തഭാല്
ബനില്  പനിന്വലനികഭാനുള്ള  അനുവഭാദത്തനിനയ്  അഭദ്യരതനികഭാവന്നെതഭാണയ്”എന്നെഭാണയ്.
ഇവനിനട  കകേരള നനിയമസഭയനട നടപടനിക്രമവളിം കേഭാരദ്യനനിരവ്വഹണവളിം സളിംബനനിച
ചട്ടങ്ങളനിനല ചട്ടളിം 94(ബനി) പ്രകേഭാരമല്ല കനഭാട്ടസ്പീസയ് നകേഭാടുകകണനിയനിരന്നെതയ്, 94 (സനി)
പ്രകേഭാരമഭായനിരന  കനഭാട്ടസ്പീസയ്   നകേഭാടുകകണതയ്.  ഇതനിനന്റെ  entire  structure-നന
ബഭാധനിക്കുന്നെനില്ല.  12  വകുപ്പുകേള്  മഭാത്രളിം  reconsider  നചയഭാനഭാണയ്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട
പ്രസനിഡന്റെയ്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതനിനലഭാര  ചരച  കവനണന്നെയ്  പറഞ്ഞതനികനഭാടയ്
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കയഭാജനികഭാന്  കേഴനിയനില്ല.  കേഭാരണളിം  ഇതയ്  മുഴുവന്  ബനില്ലനിനന  മഭാറനിസ്ഥഭാപനിക്കുന്നെ
തരത്തനികലയഭാണയ്,  അനല്ലങനില്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  ഗവരണര  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്  ഈ
ബനില്  പനിന്വലനികണനമനള്ളതഭാണയ്.  117  വകുപ്പുകേളള്ളതനില്  12  വകുപ്പുകേള്കയ്
മഭാത്രമഭാണയ് കഭദഗതനി നനിരകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതയ്.  ഇതയ് മുഴുവന് മഭാറനിയഭാലുളിം ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട
പ്രസനിഡന്റെയ്  അതയ് തനിരനിചയയ്ക്കുളിം.  അതനില്  12  വകുപ്പുകേനളക്കുറനിചയ്  വളനര
നസസനിഫനികഭായനി പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.

മനി  .    സസ്പീകര:  ശ്രസ്പീ.  നനഹബനി  ഈഡന്,  അകങ്ങയയ്  ഇതുസളിംബനനിചയ്
എനന്തങനിലുളിം ക്ലഭാരനിഫനികകഷന് ഉനണങനില് കചഭാദനികഭാളിം, ചരചയനില്ല. അങ്ങനന ഒര
കേസ്പീഴ് വഴകമനില്ല. അകങ്ങയയ് ചട്ടളിം 303 പ്രകേഭാരളിം ക്ലഭാരനിഫനികകഷന് കചഭാദനികഭാളിം.

ശ്രസ്പീ  .    നനഹബനി ഈഡന്: സര,  ഞഭാന് ഇതനിനന്റെ ഇന്റെഗ്രനിറനിനയ അല്ല കചഭാദദ്യളിം
നചയ്യുന്നെതയ്.  ഇതനില്  സഭാകങതനികേമഭായനി  വന്നെനിട്ടുള്ള  ചനില  പനിഴവകേള്
ചൂണനികഭാണനിക്കുകേയഭാണയ്.  ശ്രസ്പീ.  എളിം.  ഉമ്മര  പറഞ്ഞതുകപഭാനല  ഇതയ്  പനിന്വലനികണളിം.
പുതനിനയഭാര ബനില്ലനിനയ് ധഭാരഭാളളിം നപ്രഭാസസ്പീഡദ്യുവറുണയ്.  2014-നല ബനില്ലനിനനക്കുറനിചഭാണയ്
നമ്മള് ചരച നചയ്യുന്നെതയ്.  ഇനനിയളിം ഒരപഭാടയ് നപ്രഭാസസ്പീഡദ്യുവറുകേളനികലയയ് കപഭാകകേണനിവരളിം.
2014  ഡനിസളിംബര  17-ാംതസ്പീയതനി  നനിയമസഭ  പഭാസഭാകനി  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട
ഗവരണറുനട  അനുമതനിക്കുകവണനിയഭാണയ്  2014-നല  കകേരള  മഭാരനിനനടളിം  കബഭാരഡയ്
ബനില്  സമരപ്പെനിചതയ്.  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  ഗവരണര  പ്രസ്തുത  ബനില്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട
രഭാഷപതനിയനട പരനിഗണനയഭായനി നസ്പീകനിവയ്ക്കുകേയണഭായനി. ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട രഭാഷപതനി
പ്രസ്തുത  ബനില്ലനിനല  ചനില  വകുപ്പുകേള്  1962-നല  കേസ്റ്റേളിംസയ്  നനിയമത്തനിനല  ചനില
വകുപ്പുകേള്കയ് അനുസൃതമഭായ രസ്പീതനിയനില് കഭദഗതനി നചയണനമന്നെയ് ഭരണഘടനയനട
അനുകചദളിം  201-നന്റെ  നപ്രഭാനനവകസഭാ  പ്രകേഭാരളിം  പുന:പരനിഗണനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി
തനിരനിചയയ്ക്കുകേയഭാണുണഭായതയ്.  കകേരള  മഭാരനിനനടളിം  കബഭാരഡയ്  ബനില്ലനിനല  12
വകുപ്പുകേള്കയ്  കഭദഗതനി  വരത്തഭാനഭാണയ്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  രഭാഷപതനി  നനിരകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
എന്നെഭാല് ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട ഗവരണര നനിയമസഭയയ് നല്കേനിയ സകന്ദശത്തനില് ബനില്
പനിന്വലനികണനമന്നെഭാണയ്  ആവശദ്യനപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതയ്.  ബനില്ലനിനല  വദ്യവസ്ഥകേള്കയ്
സഭാരമഭായനി മഭാറളിംവരത്തുന്നെ,  ഒര പുതനിയ ബനില് നകേഭാണവരന്നെതനിനുകവണനിയഭാണയ്
ഈ  ബനില്   പനിന്വലനിക്കുന്നെതനിനയ്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മനനി  കകേരള  നനിയമസഭയനട
നടപടനിക്രമവളിം  കേഭാരദ്യനനിരവ്വഹണവളിം  സളിംബനനിച  ചട്ടങ്ങളനിനല  ചട്ടളിം  94(ബനി)
പ്രകേഭാരളിം  പ്രകമയത്തനിനയ്  കനഭാട്ടസ്പീസയ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ആ  94(ബനി)  ചട്ടളിം
നനിലനനില്ക്കുകേയനില്ല,  ചട്ടളിം94(സനി)  പ്രകേഭാരമഭായനിരനന്നെങനില്  കൂടുതല്
സഭാധുതയണഭാകുമഭായനിരന. അതുകപഭാനലതനന്നെ സഭ പഭാസഭാകനിയ ബനില്ലനിനയ് പകേരളിം
മറ വദ്യവസ്ഥകേള്കയ് പുറകമ അതനിനല എല്ലഭാ വദ്യവസ്ഥകേളളിം അനല്ലങനില് ഏനതങനിലുളിം
വദ്യവസ്ഥകേള്  ഉള്നകഭാള്ളുന്നെ  മനറഭാര  ബനില്  നകേഭാണവരന്നെ  സഭാഹചരദ്യത്തനില്
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കകേരള  നനിയമസഭയനട  നടപടനിക്രമവളിം  കേഭാരദ്യനനിരവ്വഹണവളിം  സളിംബനനിച
ചട്ടങ്ങളനിനല ചട്ടളിം 94(സനി) പ്രകേഭാരമഭാണയ് ബനില് പനിന്വലനികഭാന് ആവശദ്യനപ്പെകടണനിയനിരന്നെതയ്.
ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മനനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  പ്രകമയത്തനില്  കകേരള  നനിയമസഭയനട
നടപടനിക്രമവളിം കേഭാരദ്യനനിരവ്വഹണവളിം സളിംബനനിച ചട്ടങ്ങളനിനല ചട്ടളിം  94(ബനി)-കയ്
പകേരളിം  94(സനി)  കവണനമനള്ള  പ്രകമയളിം  വസ്പീണളിം  നകേഭാണവരണളിം.  ഇതഭാണയ്
ചൂണനികഭാണനികഭാനുള്ളതയ്.

പട്ടനികേജഭാതനി  പട്ടനികേവരഗ്ഗ  പനികന്നെഭാകസമുദഭായകക്ഷമവളിം  നനിയമവളിം
സഭാളിംസഭാരനികേവളിം പഭാരലനമന്റെറനികേഭാരദ്യവളിം വകുപ്പുമനനി (ശ്രസ്പീ  .   എ  .   നകേ  .   ബഭാലന്): സര,
ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട ഗവരണറുനട സകന്ദശത്തനിനന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാവയ്  ഒര  ക്രമപ്രശളിം  നകേഭാണവന്നെതനിനയ്  അന്നെയ്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  നചയറനിനന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനളിം  റൂളനിളിംഗയ്  ഉണഭായതഭാണയ്.  ഏനറക്കുനറ  അകത  കേഭാരദ്യളിംതനന്നെയഭാണയ്
വസ്പീണളിം withdraw  നചയണനമന്നെ പ്രകമയത്തനിനന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇവനിനട വന്നെനിട്ടുള്ളതയ്.
17-11-2014-നയ് കകേരള നനിയസഭ പഭാസഭാകനിയതഭാണയ്  2014-നല കകേരള മഭാരനിനനടളിം
കബഭാരഡയ് ബനില്. തുടരന്നെയ് ബനില്ലനിനല ചനില വദ്യവസ്ഥകേള് കകേന്ദ്ര നനിയമമഭായ കേസ്റ്റേളിംസയ്
ആകയ്  1962,  നനകഗഭാഷദ്യബനിള്  ഇന്സ്ട്രുനമന്റെയ്സയ്  ആകയ്  1881  ഇവയനിനല
വദ്യവസ്ഥകേള്കയ്  എതനിരഭായതുനകേഭാണയ്  ഭരണഘടനയനിനല  ആരട്ടനികനിള്  254
പ്രകേഭാരളിം  രഭാഷപതനിയനട  അളിംഗസ്പീകേഭാരത്തനിനഭായനി  അയചതഭാണയ്.  എന്നെഭാല്
ആരട്ടനികനിള് 200, 201  പ്രകേഭാരളിം ഭരണഘടനയനട ഏഴഭാളിം പട്ടനികേ ഒന്നെഭാളിം ലനിസ്റ്റേനില്
പഭാരലനമന്റെനിനന്റെ  നനിയമനനിരമ്മഭാണ  അധനികേഭാര  കമഖലയനിനല  വനിഷയങ്ങള്കൂടനി
ഉള്നപ്പെടുത്തനിയതഭാണയ്  ഇഇൗ  നനിയമളിം  എന്നെതനിനഭാലഭാണയ്  രഭാഷപതനി  ഇതയ്  തനിരനിചയചതയ്,
രഭാഷപതനിയനട  അളിംഗസ്പീകേഭാരളിം  ലഭനികഭാത്തതനിനനത്തുടരന്നെഭാണയ്  ബനില്  'withdraw'
നചയണനമന്നെയ് സരകഭാരനിനന അറനിയനിചതയ്. കമല് വനിവരനിച കേഭാരണങ്ങളഭാല് 2014-
നല  കകേരള  മഭാരനിനനടളിം  കബഭാരഡയ്  ബനില്  നനിയമസഭ  പഭാസഭാകനിയ  രൂപത്തനില്
അവതരനിപ്പെനികഭാന് കേഴനിയനില്ല.  അതുനകേഭാണഭാണയ് രഭാഷപതനി ബനില് മടകനിഅയചതയ്.
റസ്പീ കേണ്സനിഡര നചയണനമങനില് നനിലവനിലുള്ള ബനില് പനിന്വലനികണളിം.  ബനില്ലനില്
പഭാരലനമന്റെനില്മഭാത്രളിം  പഭാസഭാക്കുന്നെ  വദ്യവസ്ഥകേള്  ഉള്നപ്പെടുന്നെതുനകേഭാണയ്  ബനില്
പനിന്വലനികഭാനത  കകേരള  നനിയമസഭയനട  നടപടനിക്രമവളിം  കേഭാരദ്യനനിരവ്വഹണവളിം
സളിംബനനിച ചട്ടങ്ങളനിനല ചട്ടളിം 94(ബനി) പ്രകേഭാരളിം സമഗ്രമഭായ ബനില് നകേഭാണവരഭാന്
സഭാധദ്യമല്ല.  അതുനകേഭാണഭാണയ് ഗവരണ്ണര 'withdraw'  എന്നെ വഭാകയ് ഉപകയഭാഗനിചതയ്.
ഇഇൗ അരതത്തനില്  'reconsider'  എനപറയന്നെതുളിം  'withdraw'  എനപറയന്നെതുളിം
സമഭാനമഭാണയ്, എത്രകയഭാ റൂളനിളിംഗുകേള് ഇവനിനട ഉണഭായനിട്ടുണയ്.  ഒര ബനില് ഗവരണ്ണര
റസ്പീ-കേണ്സനിഡര  നചയണനമന്നെയ് ആവശദ്യനപ്പെട്ടയ് സഭയനികലയയ് മടകനിഅയചഭാല് ആ
ബനില്  അകത  രൂപത്തനില്  അവതരനിപ്പെനികകണഭാ,  മഭാറങ്ങള്  വരത്തനി
അവതരനിപ്പെനികകണഭാ,  അകതഭാ  ബനില്  പനിന്വലനിചയ്  നനിയമ  നമ്മ്യൂനതകേള്  ഇല്ലഭാനത
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പുതനിയ ബനില്ലഭായനി  നകേഭാണവരകണഭാ എനള്ള കേഭാരദ്യങ്ങനളല്ലഭാളിം  തസ്പീരമഭാനനിക്കുന്നെതയ്
നനിയമസഭയഭാണയ്.   അതനിനുള്ള പരമഭാധനികേഭാരളിം  സഭയ്ക്കുണയ്.  കകേരള നനിയമസഭയനട
നടപടനിക്രമവളിം കേഭാരദ്യനനിരവ്വഹണവളിം സളിംബനനിച ചട്ടങ്ങളനിനല ചട്ടളിം  94  പ്രകേഭാരളിം
ബനില്ലനിനന്റെ  ചുമതല  വഹനിക്കുന്നെ  അളിംഗത്തനിനയ്  ബനില്ലനിനയ്  പകേരളിം  അതനിനല
വദ്യവസ്ഥകേള്കയ്  സഭാരമഭായനി  മഭാറളിംവരത്തുന്നെ  പുതനിയ  ബനില്  നകേഭാണവരഭാനുള്ള
അവകേഭാശവമുണയ്.  കകേരള  നനിയമസഭയനട  നടപടനിക്രമവളിം  കേഭാരദ്യനനിരവ്വഹണവളിം
സളിംബനനിച ചട്ടങ്ങളനിനല ചട്ടളിം 99  പ്രകേഭാരളിം,  ഗവരണര വസ്പീണളിം പരനിഗണനികണനമന്നെയ്
അഭദ്യരതനിചയ്,  സഭ പഭാസഭാകനിയ ബനില്  തനിരനിചയയ്ക്കുകമഭാള് ആ വനിവരളിം സഭനയ
അറനിയനികണനമന്നെയ്  നനിഷ്കരഷനിക്കുനണയ്.  10-5-2017-നയ്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  സസ്പീകര
അകഭാരദ്യളിം  സഭനയ  അറനിയനിചതഭാണയ്.  അതനിനുകശഷളിം  പ്രസ്തുത  ബനില്
പനിന്വലനികണനമന്നെ  പ്രകമയമഭാണയ്  ചുമതല  വഹനിക്കുന്നെ  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  തുറമുഖ
വകുപ്പുമനനി ഇവനിനട അവതരനിപ്പെനിചതയ്.  ഇഇൗ ക്രമപ്രശത്തനില് കകേരള നനിയമസഭയനട
നടപടനിക്രമവളിം കേഭാരദ്യനനിരവ്വഹണവളിം സളിംബനനിച ചട്ടങ്ങളനിനല ചട്ടളിം 100 പ്രകേഭാരമുള്ള
പ്രകമയളിം  അവതരനിപ്പെനികണനമന്നെഭാണയ്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  എളിം.  ഉമ്മര  എളിം.എല്.എ,
ആവശദ്യനപ്പെടുന്നെതയ്.  പഴയ  നനിയമളിം  കഭദഗതനികയഭാടുകൂടനി  അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയഭാനണങനില്
മഭാത്രകമ  ഇഇൗ  നടപടനിക്രമളിം  പഭാലനികകണതുള്ളൂ.  ഇവനിനട  ഒര  പുതനിയ  നനിയമളിം
അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയഭാണയ്.  ആ  സഭാഹചരദ്യത്തനില്  കകേരള  നനിയമസഭയനട
നടപടനിക്രമവളിം  കേഭാരദ്യനനിരവ്വഹണവളിം  സളിംബനനിച  ചട്ടങ്ങളനിനല  ചട്ടളിം 100
പ്രകേഭാരമുള്ള  നടപടനികേള്  പഭാലനികകണതനില്ല.   ബനില്  reconsider  നചയണനമന്നെ
പ്രസനിഡന്റെനിനന്റെ നനിരകദ്ദേശത്തനിനന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഗവരണര  withdraw  നചയ്തുകേഴനിഞ്ഞു.
ഒര പുതനിയ ബനില്ലഭായനിട്ടഭാണയ് സഭയനട മുന്പനില് ഇനനി വരന്നെതയ്.  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട
നനഹബനി ഇഇൗഡന് ഉന്നെയനിച ക്രമപ്രശത്തനില് കകേരള നനിയമസഭയനട നടപടനിക്രമവളിം
കേഭാരദ്യനനിരവ്വഹണവളിം സളിംബനനിച ചട്ടങ്ങളനിനല ചട്ടളിം 94(സനി)  പ്രകേഭാരമഭാണയ് ബനില്
പനിന്വലനികണനമന്നെ പ്രകമയളിം അവതരനിപ്പെനികകണനതന്നെഭാണയ്  ചൂണനികഭാണനിചനിരനിക്കുന്നെതയ്.
അളിംഗസ്പീകേഭാരളിം  ലഭനികഭാത്ത ബനില്ലനിനയ്  പകേരളിം അതനിനല വദ്യവസ്ഥകേള്കയ് സഭാരമഭായ
മഭാറളിംവരത്തുന്നെ  ഒര  പുതനിയ  ബനില്  പനിന്നെസ്പീടയ്  നകേഭാണവരന്നെതനിനയ്  കകേരള
നനിയമസഭയനട നടപടനിക്രമവളിം കേഭാരദ്യനനിരവ്വഹണവളിം സളിംബനനിച ചട്ടങ്ങളനിനല ചട്ടളിം
94(ബനി)  പ്രകേഭാരമഭാണയ്  പ്രകമയളിം  അവതരനിപ്പെനികകണതയ്,   ഇവനിനട  അതഭാണയ്
നചയനിട്ടുള്ളതയ്. പഴയ ബനില്ലനിനല എല്ലഭാ വദ്യവസ്ഥകേളളിം അനല്ലങനില് ചനില വദ്യവസ്ഥകേള്
മഭാത്രളിം ഉള്നകഭാള്ളുന്നെ ഒര ബനില്ലഭാണയ് പനിന്നെസ്പീടയ് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നെനതങനില് മഭാത്രകമ
കകേരള  നനിയമസഭയനട  നടപടനിക്രമവളിം  കേഭാരദ്യനനിരവ്വഹണവളിം  സളിംബനനിച
ചട്ടങ്ങളനിനല  ചട്ടളിം 94(സനി)  ഇന്കവഭാകയ്  നചയ്യുകേയളള.   മുന്നനിയമത്തനില്
ഭരണഘടനയനട  7 -ാം  പട്ടനികേയനട  1-ാം  ലനിസ്റ്റേനില്  ഉള്നപ്പെടുന്നെ  കകേന്ദ്ര
വനിഷയങ്ങനളക്കൂടനി സളിംബനനിക്കുന്നെ രസ്പീതനിയനിലുണഭാകനിയ പഴയ ബനില് അകതപടനി
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 വസ്പീണളിം  അവതരനിപ്പെനികഭാന്  സരകഭാര  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെനില്ല.  അതുനകേഭാണയ്  ഇഇൗ
രണയ് ക്രമപ്രശങ്ങളളിം നനിലനനില്ക്കുന്നെതല്ല.

മനി  .    സസ്പീകര:  പസ്പീസയ്...  പസ്പീസയ്...  ഇനനി  ചരചയനില്ല.  നചയര  റൂള്  നചയഭാന്
കപഭാകുകേയഭാണയ്,  ശ്രസ്പീ.  എളിം.  ഉമ്മര,  അങ്ങയ് വനിശദസ്പീകേരനിചയ് കേഴനിഞ്ഞു.  ശ്രസ്പീ.  നനഹബനി
ഇഇൗഡനുളിം സളിംസഭാരനിച്ചു.  ശ്രസ്പീ.  എളിം.  ഉമ്മര,  എന്തഭാണയ് അകങ്ങയയ് ക്ലഭാരനിഫനികകഷന്
കവണനമന്നെയ് പറഞ്ഞതയ്?

ശ്രസ്പീ  .    എളിം  .    ഉമ്മര:  സര,  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മനനി  ഇവനിനട  പറഞ്ഞതയ്  ബനില്
പനിന്വലനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞുനവന്നെഭാണയ്.   ഈ  ബനില്  പനിന്വലനിചനിട്ടനില്ല,
പനിന്വലനികണനമന്നെ പ്രകമയളിം അവതരനിപ്പെനിചനികട്ടയള്ളൂ.

റൂളനിളിംഗയ് 

മനി  .   സസ്പീകര: സര,  ഇങ്ങനന സഭാകങതനികേമഭായനി കപഭാകേരതയ്,  ഇരനിക്കൂ.  നചയര
റൂള്  നചയ്യുകേയഭാണയ്.  ഹഇൗസനിനയ്  പ്രനിവനികലജയ്  ഉള്ളതുകപഭാനല  ചനില  നനിയനണങ്ങളമുണയ്.
ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട ഗവരണര അയയ്ക്കുന്നെ സകന്ദശനത്ത സളിംബനനിചയ് വനിശദമഭായനി ചരച
നടത്തനി അതനിനല ശരനിനതറകേള് കേനണത്തഭാനുള്ള അവകേഭാശളിം  ഹഇൗസനിനനില്ല.  ഇതയ്
എനന്റെ റൂളനിളിംഗയ് അല്ല,  ഇവനിടനത്ത കേസ്പീഴയ്  വഴകമഭാണയ്.

രഭാഷപതനിയനട  ശനിപഭാരശയനട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ഗവരണറഭാല്
തനിരനിചയകനപ്പെട്ട  2014-നല  കകേരള  മഭാരനിനനടളിം  കബഭാരഡയ്  ബനില്  പനിന്വലനികണനമന്നെ
പ്രകമയത്തനികനലഭാണയ് ഇവനിനട ക്രമപ്രശവളിം തടസവഭാദങ്ങളളിം ഉന്നെയനികനപ്പെട്ടതയ്. ഇഇൗ
ബനില്  ഗവരണര  തനിരനിചയചതയ്  സളിംബനനിചയ്  ചട്ടളിം  99  പ്രകേഭാരമുള്ള  അറനിയനിപ്പെയ്
11-5-2017-നയ് സഭനയ അറനിയനിച സന്ദരഭത്തനില്ത്തനന്നെ ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാവയ്  ചനില  കേഭാരദ്യങ്ങള്  സഭയനട  ശ്രദ്ധയനില്നപ്പെടുത്തുകേയണഭായനി.
അതനിനുമുമ്പുതനന്നെ  അകഭാരദ്യളിം  നചയറനിനന്റെ  ശ്രദ്ധയനില്നപ്പെട്ടനിരന.   ഭരണഘടനയനിനല
അനുകചദളിം  201  പ്രകേഭാരളിം  തനിരനിചയയനപ്പെട്ടതനിനന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കകേരള
നനിയമസഭയനട നടപടനിക്രമവളിം കേഭാരദ്യനനിരവ്വഹണവളിം സളിംബനനിച ചട്ടങ്ങളനിനല ചട്ടളിം
99  പ്രകേഭാരളിം  അകഭാരദ്യളിം  സഭനയ  അറനിയനിചനിരന.  ഗവരണറുനട  സകന്ദശത്തനില്
അടങ്ങനിയനിരന്നെ  പരഭാമരശനത്തപ്പെറനി  സഭയനില്  ചരച  നചയ്യുന്നെതയ്  ഒഇൗചനിതദ്യക്കുറവഭാനണന്നെ
കേഭാരണത്തഭാലഭാണയ് അന്നെയ് നചയര കൂടുതല് കേഭാരദ്യങ്ങള് പരഭാമരശനികഭാതനിരന്നെതയ്.

എന്നെഭാല് ഭരണഘടനയനട  അനുകചദളിം  201  പ്രകേഭാരളിം തനിരനിചയയനപ്പെട്ട  2014-നല
കകേരള  മഭാരനിനനടളിം  കബഭാരഡയ്  ബനില്  പനിന്വലനികണനമന്നെ  പ്രകമയളിം
പരനിഗണനയ്നകടുക്കുന്നെ  സന്ദരഭമഭായതനിനഭാലുളിം  ഇകഭാരദ്യളിം  സളിംബനനിചയ്
ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  അളിംഗങ്ങള്  ക്രമപ്രശത്തനിലൂനടയളിം  തടസവഭാദങ്ങളനിലൂനടയളിം ചനില
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കേഭാരദ്യങ്ങള്  ഉന്നെയനികനപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്നെതനിനഭാലുളിം  ഇതുസളിംബനനിചയ്  ഗവണ്നമന്റെയ്
നനിലപഭാടയ്  വദ്യക്തമഭാകനപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്നെ  സഭാഹചരദ്യത്തനിലുളിം  ഭഭാവനിയനില്  ഇതുകപഭാലുള്ള
സന്ദരഭങ്ങള് സളിംജഭാതമഭാകുകമഭാള് ഇതുസളിംബനനിച നടപടനി ഒര കേസ്പീഴയ് വഴകമഭായനി
പരനിഗണനികനപ്പെടഭാനനിടയള്ളതനിനഭാലുളിം  ഇകഭാരദ്യത്തനില്  ഒര  വദ്യക്തത  വരത്തനി
കപകകേണതുനണന്നെയ് നചയര കേരതുന.

17-12-2014-ാം തസ്പീയതനി ഇഇൗ സഭ പഭാസഭാകനി ഗവരണറുനട അസന്റെനിനഭായനി
അയച  ബനില്  ഭരണഘടനയനട  200-ാം  അനുകചദപ്രകേഭാരളിം  ഗവരണര
രഭാഷപതനിയനട പരനിഗണനയഭായനി  'റനിസരവയ്  '  നചയ്യുകേയഭാണുണഭായതയ്.   ബനില്ലനിനല
ഏതഭാനുളിം  ചനില വകുപ്പുകേള് നനിലവനിലുള്ള കകേന്ദ്ര നനിയമങ്ങള്കയ്  വനിരദ്ധമഭാനണന്നെയ്
കേനണത്തനിയതനിനന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  അവ  ഏനതഭാനകയഭാനണനളിം  ഏതയ്
തരത്തനിലഭായനിരനികണളിം  പരനിഗണനികകണനതന്നെയ്  വനിശദമഭാകനിനകഭാണളിം  ബനില്
പുന:പരനികശഭാധനയഭായനി  നനിയമസഭയയ്  തനിരനിചയയണനമന്നെയ്  നനിരകദ്ദേശനിച്ചുനകേഭാണയ്
രഭാഷപതനി  ബനില് ഗവരണരകയ് അയച്ചുനകേഭാടുക്കുകേയഭാണുണഭായതയ്. എന്നെഭാല് തനന്റെ
സകന്ദശത്തനിലൂനട  ഗവരണര  ബനില്  സഭയനികലയയ്  തനിരനിചയചകപ്പെഭാള്  'റസ്പീ
കേണ്സനിഡകറഷന്'  എന്നെയ് രഭാഷപതനി പരഭാമരശനിച പദത്തനിനയ് പകേരളിം ആരട്ടനികനിള്
200-കലഭാ  201-കലഭാ  ഇല്ലഭാത്ത  'വനിത്കഡ്രഭാവല്'  എന്നെ പദമഭാണയ്  ഉപകയഭാഗനിചതയ്.
ഇതയ്  ക്രമപ്രകേഭാരമഭാകണഭാ  എന്നെ  കചഭാദദ്യമഭാണയ്  11-5-2017-നയ്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവയ്  ഉന്നെയനിചതയ്.  എന്നെഭാല്  ഇകഭാരദ്യത്തനില്  ക്രമരഹനിതമഭായനി
ഒനമുണഭായനിട്ടനിനല്ലനളിം  കേസ്പീഴയ് വഴകമുനണനളിം  'വനികഡ്രഭാവല്'  എന്നെഭാല്  'റസ്പീ
കേണ്സനിഡകറഷന്'  എനളിം  വദ്യഭാഖദ്യഭാനനികഭാളിം  എന്നെ  നനിലയനില്  നനിയകമഭാപകദശളിം
ലഭനിചനിട്ടുനണനളിം  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  നനിയമവളിം  പഭാരലനമന്റെറനികേഭാരദ്യവളിം  വകുപ്പുമനനി
വനിശദസ്പീകേരനിക്കുകേയളിം നചയനിരന.

ഇതു  സളിംബനനിച  ഭരണഘടനഭാ  വദ്യവസ്ഥകേള്,  നനിയമസഭഭാ  നടപടനിചട്ടളിം,
കേസ്പീഴയ് വഴകങ്ങള്  എന്നെനിവ  നചയര  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയണഭായനി.
കേസ്പീഴയ് വഴകത്തനിനന്റെ കേഭാരദ്യത്തനില് 31-3-2010-നയ് സഭ പഭാസഭാകനിയ 2009-നല കകേരള
രജനികസ്ട്രേഷന് (കകേരള കഭദഗതനി) ബനില് പുനനഃപരനികശഭാധനികണനമന്നെ രഭാഷപതനിയനട
നനിരകദ്ദേശളിം  അപ്രകേഭാരളിംതനന്നെ  ഗവരണര  സഭനയ  അറനിയനിക്കുകേയളിം  സഭ  13-12-2012-ല്
രഭാഷപതനി നനിരകദ്ദേശനിച കഭദഗതനികേകളഭാനട പ്രസസ്തുത ബനില് വസ്പീണളിം പഭാസഭാക്കുകേയളിം നചയ്തു.  

എന്നെഭാല് പത്തഭാളിം കകേരള നനിയമസഭയനട കേഭാലയളവനില്  8-4-1999-നയ് സഭ
പഭാസഭാകനിയ  1999-നല  The  Kerala  Grants  and  Leases  (Modification  of
Rights)  Amendment  Bill,  റസ്പീ  കേണ്സനിഡര  നചയ്യുന്നെതനിനുകവണനി
തനിരനിചയയണനമന്നെയ്  നനിരകദ്ദേശനിച്ചുനകേഭാണയ്  രഭാഷപതനി  തനിരനിചയനചങനിലുളിം  ബനില്
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പനിന്വലനികണനമന്നെ  (withdrawal)  ശനിപഭാരശകയഭാനടയഭാണയ്  ഗവരണര
തനിരനിചയചതയ്.   പ്രസ്തുത  ബനില്  2013  നഫബ്രുവരനി  മഭാസളിം  12-ാം  തസ്പീയതനി  സഭ
പനിന്വലനിക്കുകേയളിം നചയനിരന.

ഇപ്രകേഭാരളിം  നമ്മുനട  സഭയനിനല  കേസ്പീഴയ് വഴകളിം  രണവനിധത്തനിലുളിം  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതഭായനി
കേഭാണുനനണങനിലുളിം  രഭാഷപതനി  'റസ്പീകേണ്സനി ഡര'  എന്നെയ്  ശനിപഭാരശ  നചയ
സഭാഹചരദ്യത്തനില് ഗവരണര  'വനിത്കഡ്രഭാവല്'  എന്നെയ്  ശനിപഭാരശ നചയ്യുകമഭാള് ആ
ബനില്ലനികനലുള്ള സഭയനട ഭരണഘടനഭാദത്തമഭായ അവകേഭാശളിം ബനില് പനിന്വലനിക്കുകേ
എന്നെ  ഒറ  നടപടനിയനികലയയ്  പരനിമനിതനപ്പെട്ടുകപഭാകുന്നെ  സഭാഹചരദ്യളിം  സളിംജഭാതമഭാവകേയഭാണയ്.
അതുനകേഭാണയ് ഇതയ് ഭരണഘടനഭാപരമഭാകണഭാ എന്നെയ് പരനികശഭാധനികനപ്പെകടണതഭാണയ്.
എന്നെഭാല് ഇഇൗ  ബനില്ലനിനന്റെ  കേഭാരദ്യത്തനില്  ബനില്  പനിന്വലനികഭാന്  സരകഭാര
തസ്പീരമഭാനനമടുത്ത  സഭാഹചരദ്യത്തനില്,  ബനില്  രഭാഷപതനി  നനിരകദ്ദേശനിച
കഭദഗതനികേകളഭാനടകയഭാ  അല്ലഭാനതകയഭാ  വസ്പീണളിം  പഭാസഭാകഭാനുള്ള  ഭരണഘടനഭാദത്തമഭായ
അവകേഭാശളിം  നനികഷധനികനപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല  എന്നെയ്  കേഭാണുന. ഇഇൗ  സഭാഹചരദ്യത്തനില്,
കേസ്പീഴ്വഴകത്തനിനന്റെ മഭാത്രളിം പനിന്ബലത്തനില് ഭരണഘടനയനികലകയഭാ നടപടനിചട്ടങ്ങളനികലകയഭാ
വദ്യവസ്ഥകേളനില്നനിനളിം  കബഭാധപൂരവ്വകമഭാ  അല്ലഭാനതകയഭാ  ഉള്ള  വദ്യതനിചലനങ്ങള്
ഉണഭാകേഭാതനിരനികഭാനുളിം സഭയനട അവകേഭാശങ്ങള് സളിംരക്ഷനികഭാനുളിം ഇകഭാരദ്യത്തനില്
ഒര  വദ്യക്തത  ഉണഭാകകേണതയ്  അനനിവഭാരദ്യമഭാനണന്നെയ്  കേഭാണുകേയഭാണയ്. ഇതനിനന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ആരട്ടനികനിള്  200, 201  എന്നെനിവ പ്രകേഭാരളിം തനിരനിചയയനപ്പെടുന്നെ
ബനില്ലുകേളനട കേഭാരദ്യത്തനിലുള്ള നടപടനിക്രമളിം ചുവനട കചരക്കുളിം പ്രകേഭാരമഭായനിരനികകണതഭാനണന്നെയ്
നചയര റൂള് നചയ്യുന.

ഭരണഘടനയനിനല ആരട്ടനികനിള് 200, 201 എന്നെനിവയനില് വദ്യക്തമഭാകനിയനിട്ടുള്ള
പ്രകേഭാരളിം  ഗവരണര  സസ്വകമധയഭാകയഭാ  രഭാഷപതനിയനട  നനിരകദ്ദേശത്തനിനന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനികലഭാ  റസ്പീകേണ്സനിഡകറഷനഭായനി  ഒര  ബനില്  തനിരനിചയയ്ക്കുന്നെ
സഭാഹചരദ്യങ്ങളനില്  ('വനിത്കഡ്രഭാവല്'  അല്ല  'റസ്പീ  കേണ്സനിഡകറഷന്'  എനതനന്നെയഭാണയ്
ഭരണഘടനയനില് വദ്യക്തമഭായനി പരഭാമരശനിചനിരനിക്കുന്നെതയ്)  നമ്മുനട നടപടനിചട്ടളിം  100
പ്രകേഭാരളിം  പുന:പരനികശഭാധനയഭായള്ള  കനഭാട്ടസ്പീസയ്  നല്കകേണതുളിം  അതനിനുകശഷളിം
പുന:പരനികശഭാധന  സളിംബനനിച  101  മുതല്  106  വനരയള്ള  നനിയമസഭഭാ
നടപടനിചട്ടങ്ങള് പ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേളനികലയയ് കേടകകണതുമഭാണയ്.

എന്നെഭാല്,  പുനനഃപരനികശഭാധന അല്ല പനിന്വലനികലഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെനതങനില്
എല്ലഭാ  ബനില്ലുകേളകടയളിം  കേഭാരദ്യത്തനില്  ബഭാധകേമഭായനിട്ടുള്ള  ചട്ടളിം  94,  95  എന്നെനിവ
പ്രകേഭാരളിം  ബനില്  പനിന്വലനികല്  നടപടനികേളനികലയയ്  കേടക്കുന്നെതഭായനിരനികണളിം
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ഇകഭാരദ്യത്തനില് ഇനനികമലുള്ള നടപടനിക്രമളിം എന്നെയ് നചയര റൂള് നചയ്യുന.

മനി  .    സസ്പീകര:  ശ്രസ്പീ.  ഹഹബനി  ഇഇൗഡന്,  അങ്ങയ്  പ്രകമയനത്ത  പ്രസയ്

നചയ്യുനകണഭാ?

ശ്രസ്പീ  .   ഹഹബനി ഇഇൗഡന്: സര, ഞഭാന് പ്രസയ് നചയ്യുന്നെനില്ല.

മനി  .    സസ്പീകര:  ഭരണഘടനയനട  201-ാം  അനുകചദപ്രകേഭാരളിം  രഭാഷപതനിയനട

നനിരകദ്ദേശഭാനുസരണളിം ഗവരണര തനിരനിചയച 2014-നല കകേരള മഭാരനിഹടളിം കബഭാരഡയ്

ബനില് പനിന്വലനികണനമന്നെ പ്രമകയനത്ത........

അനുകൂലനിക്കുന്നെവര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര.........

പ്രകമയളിം സഭ അളിംഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന, ബനില് പനിന്വലനിചനിരനിക്കുന.

IX.  ധനകേഭാരദ്യളിം

2017-18 സഭാമത്തനികേ വരഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബജറനിനല 

ധനഭാഭദ്യരതനകേളനികനലുള്ള ചരചയളിം കവഭാനട്ടടുപ്പുളിം 

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശ്രസ്പീ  .   മഭാതദ്യു ടനി  .   കതഭാമസയ്): സര, ശുദ്ധജലവനിതരണവളിം

ശുചസ്പീകേരണവളിം എന്നെ  XX-ാം നമര ധനഭാഭദ്യരതനയനടയളിം ജലകസചനളിം എന്നെ

XXXVIII-ാം  നമര  ധനഭാഭദ്യരതനയനടയളിം  കപരനില്  കേഭാരദ്യവനിവരപ്പെട്ടനികേയനില്

സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള ലനിസ്റ്റേനില് പ്രസസ്തുത ധനഭാഭദ്യരതനകേള്ക്കുകനനര ഏഴഭാളിം കകേഭാളത്തനില്

യഥഭാക്രമളിം കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള തുകേകേള് 2017-18  സഭാമത്തനികേ വരഷനത്ത നചലവകേള്

പൂരത്തസ്പീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി അനുവദനികണനമന്നെ പ്രകമയളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

മത്സദ്യബനനവളിം  ഹഭാരബര  എഞനിനസ്പീയറനിളിംഗുളിം  കേശുവണനി  വദ്യവസഭായവളിം

വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീമതനി  നജ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ്മ):  സര,  മത്സദ്യബനനളിം  എന്നെ

XXXIII-ാം  നമര  ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്  കേഭാരദ്യവനിവരപ്പെട്ടനികേയനില്

സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസ്റ്റേനില്  പ്രസസ്തുത  ധനഭാഭദ്യരതനയ്ക്കുകനനര  ഏഴഭാളിം  കകേഭാളത്തനില്

യഥഭാക്രമളിം  കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2017-18  സഭാമത്തനികേ  വരഷനത്ത  നചലവകേള്

പൂരത്തസ്പീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി അനുവദനികണനമന്നെ പ്രകമയളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ധനഭാ
ഭദ്യര

തന
നമര

ധനഭാഭദ്യരത
നയനട കപരയ്

ബജറയ് എസ്റ്റേനികമറയ് 2017-2018

14-3-2017-ല്
സഭയനട കവഭാട്ടനിനയ്

സമരപ്പെനിച
ധനഭാഭദ്യരതന തുകേ

സഭയനട കവഭാട്ടനിനയ് സമരപ്പെനിക്കുന്നെ
ധനഭാഭദ്യരതനയനട തുകേ

റവനമ്മ്യൂ

(₹)

മൂലധനളിം

(₹)

റവനമ്മ്യൂ

(₹)

മൂലധനളിം

(₹)

ആനകേ

(₹)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

XX ശുദ്ധജലവനി
തരണവളിം
ശുചസ്പീകേരണ

വളിം

352,41,
99,000

126,50,00,
000

757,25,9
7,000

379,50,00
,,000

1136,75,
97,000

XXX
VIII

ജലകസചനളിം 111,69,5
5,000

123,79,76,
000

335,08,6
8,000

371,39,27
,000

706,47,
95,000

XXX
III

മത്സദ്യബന
നളിം

74,48,
68,000

121,87,50,
000

223,46,0
3,000

365,62,50
,000

589,08,
53,000

തുറമുഖവളിം  മമ്മ്യൂസനിയവളിം  പുരഭാവസ്തു  സളിംരക്ഷണവളിം വകുപ്പുമനനി
(ശ്രസ്പീ  .   രഭാമചന്ദ്രന് കേടന്നെപ്പെള്ളനി): സര, ഞഭാന് പ്രകമയങ്ങനള പനിന്തഭാങ്ങുന.

ധനകേഭാരദ്യവളിം കേയറുളിം വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി തുറമുഖവളിം മമ്മ്യൂസനിയവളിം പുരഭാവസ്തു
സളിംരക്ഷണവളിം വകുപ്പുമനനി (ശ്രസ്പീ  .    രഭാമചന്ദ്രന്  കേടന്നെപ്പെള്ളനി):  സര,  ശുദ്ധജലവനിതരണവളിം
ശുചസ്പീകേരണവളിം എന്നെ  XX-ാം നമര ധനഭാഭദ്യരതനകയയളിം മത്സദ്യബനനളിം എന്നെ
XXXIII-ാം നമര ധനഭാഭദ്യരതനകയയളിം ജലകസചനളിം എന്നെ XXXVIII-ാം നമര
ധനഭാഭദ്യരതനകയയളിം  സളിംബനനിക്കുന്നെ  സബ്ജകയ്  കേമ്മനിറനി  റനികപ്പെഭാരട്ടുകേളനിനല
ശനിപഭാരശകേളനികനല് ചട്ടളിം 236(3) പ്രകേഭാരമുളള പ്രസഭാവന ഞഭാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

 മനി  .   സസ്പീകര:ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരനിപ്പെനികഭാവന്നെതഭാണയ്.
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 ധനഭാഭദ്യരതന നമര XX―ശുദ്ധജലവനിതരണവളിം ശുചസ്പീകേരണവളിം 

നയനനിരഭാകേരണത്തനിനുള്ള നവട്ടനിക്കുറയല്

ശ്രസ്പീ  .   മഞ്ഞളഭാളിംകുഴനി അലനി: സര, ശുദ്ധജലവനിതരണവളിം ശുചസ്പീകേരണവളിം  എന്നെ

XX-ാം നമര ധനഭാഭദ്യരതനയനട കപരനില് വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1136,75,97,000 രൂപ

ഒര  രൂപയഭായനി  കുറവനചകയണതഭാണയ്  (കകേഭാള  കേമനനികേളളിം  കുപ്പെനിനവള്ള

കേമനനികേളളിം  നടത്തുന്നെ  ജലചൂഷണളിം  തടയന്നെതനിനയ്  കേഭാരദ്യക്ഷമമഭായ  നടപടനി

സസ്വസ്പീകേരനികഭാത്തതഭായനി പറയനപ്പെടുന്നെ വനിഷയളിം സളിംബനനിചയ് ചരച നചയ്യുന്നെതനിനയ്)

എന്നെ ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മദയ് കേബസ്പീര:  സര,  ശുദ്ധജലവനിതരണവളിം ശുചസ്പീകേരണവളിം

എന്നെ  XX-ാം  നമര  ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്  വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള

₹1136,75,97,000  രൂപ ഒര രൂപയഭായനി കുറവനചകയണതഭാണയ്  (ശുദ്ധജലത്തനിനന്റെ

ഉപകയഭാഗക്രമളിം  കേഭാരദ്യക്ഷമമല്ല  എന്നെയ്  പറയനപ്പെടുന്നെതയ്  സളിംബനനിചയ്  ചരച

നചയ്യുന്നെതനിനയ്) എന്നെ ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .   ടനി  .    വനി  .    ഇബ്രഭാഹനിളിം: സര, ശുദ്ധജലവനിതരണവളിം ശുചസ്പീകേരണവളിം  എന്നെ

XX-ാം നമര ധനഭാഭദ്യരതനയനട കപരനില് വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1136,75,97,000

രൂപ ഒര രൂപയഭായനി കുറവനചകയണതഭാണയ് (ആദദ്യകേഭാല ശുദ്ധജല സളിംവനിധഭാനങ്ങള്

ആധുനനികേവത്കേരനികഭാന്  പദ്ധതനി  തയഭാറഭാകഭാത്തതഭായനി  പറയനപ്പെടുന്നെ  വനിഷയളിം

സളിംബനനിചയ് ചരച നചയ്യുന്നെതനിനയ്) എന്നെ ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .   എളിം  .   ഉമ്മര: സര, ശുദ്ധജലവനിതരണവളിം ശുചസ്പീകേരണവളിം  എന്നെ XX-ാം

നമര ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്  വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1136,75,97,000  രൂപ

ഒര രൂപയഭായനി കുറവനചകയണതഭാണയ്  (വഭാട്ടര അകതഭാറനിറനിയനട കേസ്പീഴനില് ജലഗുണ

പരനികശഭാധനഭാലഭാബുകേള് സ്ഥഭാപനികണനമന്നെ വനിഷയളിം ചരച നചയ്യുന്നെതനിനയ്)  എന്നെ

ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ഉഹബദുള്ള:  സര,  ശുദ്ധജലവനിതരണവളിം ശുചസ്പീകേരണവളിം  എന്നെ

XX-ാം നമര ധനഭാഭദ്യരതനയനട കപരനില് വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1136,75,97,000

രൂപ ഒര രൂപയഭായനി കുറവനചകയണതഭാണയ്  (അശഭാസസ്പീയമഭായ ശുചനിതസ്വശസ്പീലങ്ങളളിം

വനികവചനരഹനിതമഭായ മഭാലനിനദ്യനനിരമ്മഭാരജനവളിം നനിമനിത്തളിം ഭൂരനിപക്ഷളിം കുടനിനവള്ള

കസഭാതസ്സുകേളളിം മലനിനസ്പീകേരനികനപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്നെ വനിഷയളിം ചരച നചയ്യുന്നെതനിനയ്)  എന്നെ

ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശ്രസ്പീ  .   സനി  .   മമ്മൂട്ടനി: സര, ശുദ്ധജലവനിതരണവളിം ശുചസ്പീകേരണവളിം  എന്നെ XX-ാം
നമര ധനഭാഭദ്യരതനയനട കപരനില്  വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള   1136,75,97,000  രൂപ
ഒര  രൂപയഭായനി  കുറവനചകയണതഭാണയ്  (കുടനിനവള്ള  കസഭാതസ്സുകേള്  മഭാലനിനദ്യ
നനികക്ഷപളിം  നടത്തനി  മലനിനമഭാക്കുന്നെതനിനനതനിനര  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനികഭാത്തതഭായനി
പറയനപ്പെടുന്നെ  വനിഷയളിം  ചരച  നചയ്യുന്നെതനിനയ്)  എന്നെ  ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം  ഞഭാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാളിം:  സര,  ശുദ്ധജലവനിതരണവളിം ശുചസ്പീകേരണവളിം  എന്നെ
XX-ാം നമര ധനഭാഭദ്യരതനയനട കപരനില്  വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  ₹  1136,75,97,000
രൂപ ഒര രൂപയഭായനി കുറവനചകയണതഭാണയ് (കുടനിനവള്ള വനിതരണ ശളിംഖലയനിലുള്ള
ജലകചഭാരചയളിം  ഹപപ്പെയ്  നപഭാട്ടലുളിം  തടയഭാന്  ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ  നടപടനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനികഭാത്തതഭായനി പറയനപ്പെടുന്നെ വനിഷയളിം  സളിംബനനിചയ് ചരച നചയ്യുന്നെതനിനയ്)
എന്നെ ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

നപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുഹസന്  തങ്ങള്:  സര,  ശുദ്ധജലവനിതരണവളിം  ശുചസ്പീകേരണവളിം
എന്നെ  XX-ാം  നമര  ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്   വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള
1136,75,97,000  രൂപ  ഒര  രൂപയഭായനി  കുറവനചകയണതഭാണയ്  (ഗുണകമന
ഇല്ലഭാത്തതുനകേഭാണയ്  കുടനിനവള്ളളിം  വനിതരണളിം  നചയ്യുന്നെതഭായനി  ഹപപ്പുകേള്  നപഭാട്ടനി
നവള്ളളിം  നഷനപ്പെടുന്നെതഭായനി  പറയനപ്പെടുന്നെ  വനിഷയളിം  സളിംബനനിചയ്  ചരച
നചയ്യുന്നെതനിനയ്) എന്നെ ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    എന്  .    ഷളിംസദ്ദേസ്പീന്:  സര,  ശുദ്ധജലവനിതരണവളിം ശുചസ്പീകേരണവളിം  എന്നെ
XX-ാം നമര ധനഭാഭദ്യരതനയനട കപരനില് വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള   1136,75,97,000 രൂപ
ഒര  രൂപയഭായനി  കുറവനചകയണതഭാണയ്  (രൂക്ഷമഭായ  കുടനിനവള്ളക്ഷഭാമളിംമൂലളിം
ബുദ്ധനിമുട്ടുന്നെ ജനങ്ങള്കയ് കുടനിനവള്ളളിം വനിതരണളിം നചയ്യുന്നെതനില് പരഭാജയനപ്പെട്ടതഭായനി
പറയനപ്പെടുന്നെതയ്  സളിംബനനിചയ്  ചരച  നചയ്യുന്നെതനിനയ്)  എന്നെ  ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം
ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .   അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്  .   പനി  .: സര, ശുദ്ധജലവനിതരണവളിം ശുചസ്പീകേരണവളിം  എന്നെ
XX-ാം നമര ധനഭാഭദ്യരതനയനട കപരനില്  വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1136,75,97,000 രൂപ
ഒര  രൂപയഭായനി  കുറവനചകയണതഭാണയ്  (കുടനിനവള്ളക്ഷഭാമളിം  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനയ്
നടപടനികേള് സസ്വസ്പീകേരനികഭാത്തതഭായനി പറയനപ്പെടുന്നെതയ് സളിംബനനിചയ് ചരച നചയ്യുന്നെതനിനയ്)
എന്നെ ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .   പനി  .   നകേ  .   അബ്ദു റബ്ബയ്: സര, ശുദ്ധജലവനിതരണവളിം ശുചസ്പീകേരണവളിം  എന്നെ
XX-ാം നമര ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്  വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള   1136,75,97,000
രൂപ  ഒര  രൂപയഭായനി  കുറവനചകയണതഭാണയ്  (ജലചൂഷണളിം  നടത്തനി
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നകേഭാള്ളലഭാഭനമടുക്കുന്നെ  മഭാഫനിയകേനള  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനയ്  ഫലപ്രദമഭായ  നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനികഭാത്തതഭായനി പറയനപ്പെടുന്നെ വനിഷയളിം സളിംബനനിചയ് ചരച നചയ്യുന്നെതനിനയ്)
എന്നെ ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

ശ്രസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    നനല്ലനിക്കുന്നെയ്:  സര,  ശുദ്ധജലവനിതരണവളിം  ശുചസ്പീകേരണവളിം
എന്നെ  XX-ാം  നമര  ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്  വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള
1136,75,97,000  രൂപ  ഒര  രൂപയഭായനി  കുറവനചകയണതഭാണയ്  (ശുദ്ധജലനമന്നെ
കപരനില് കേഭാസരകഗഭാഡയ് ജനില്ലയനില് ഉപ്പുകേലരന്നെ ജലളിം കുടനിനസ്പീരഭായനി നല്കുന്നെതഭായനി
പറയനപ്പെടുന്നെ  വനിഷയളിം  സളിംബനനിചയ്  ചരച  നചയ്യുന്നെതനിനയ്)  എന്നെ  ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം
ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ധനഭാഭദ്യരതന നമര XXXIII―മത്സദ്യബനനളിം

നയനനിരഭാകേരണത്തനിനുള്ള നവട്ടനിക്കുറയല്

ശ്രസ്പീ  .    പനി    .    ടനി  .    കതഭാമസയ്  :  സര,  മത്സദ്യബനനളിം  എന്നെ  XXXIII-ാം നമര
ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്   വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള   589,08,53,000  രൂപ  ഒര
രൂപയഭായനി  കുറവനചകയണതഭാണയ്  (കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  വദ്യതനിയഭാനളിം  കേഭാരണളിം
മത്സദ്യസമത്തയ്  കുറയകേയളിം  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട  ജസ്പീവനിതളിം  ദുരനിതപൂരണ്ണമഭാകുകേയളിം
നചയനിട്ടുളിം അവരനട സളിംരക്ഷണത്തനിനയ് ആവശദ്യമഭായ നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനികഭാത്തതഭായനി
പറയനപ്പെടുന്നെ  വനിഷയളിം  സളിംബനനിചയ്  ചരച  നചയ്യുന്നെതനിനയ്)  എന്നെ  ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം
ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

നപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുഹസന്  തങ്ങള്:  സര,  മത്സദ്യബനനളിം   എന്നെ
XXXIII-ാം  നമര  ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്   വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള
589,08,53,000  രൂപ  ഒര  രൂപയഭായനി  കുറവനചകയണതഭാണയ്  (അപകേടത്തനില്നപ്പെടുന്നെ
മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട  സളിംരക്ഷണത്തനിനുളിം  തസ്പീരസളിംരക്ഷണത്തനിനുളിംകവണനി
ഫനിഷറസ്പീസയ് വകുപ്പെനിനന്റെ കേസ്പീഴനിലുള്ള പ്രകതദ്യകേ കസനയനട കസവനളിം ലഭദ്യമഭാകുന്നെനില്ലഭാനയന്നെയ്
പറയനപ്പെടുന്നെ  വനിഷയളിം  ചരച  നചയ്യുന്നെതനിനയ്)  എന്നെ  ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം  ഞഭാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്  .    പനി  .:  സര, മത്സദ്യബനനളിം  എന്നെ XXXIII-ാം നമര
ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്   വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  589,08,53,000  രൂപ  ഒര
രൂപയഭായനി  കുറവനചകയണതഭാണയ്  (തസ്പീരകദശങ്ങളനിനല  വറുതനികയ്  പരനിഹഭാരളിം
ഉണഭാകേഭാത്തതയ്  സളിംബനനിച  വനിഷയളിം  ചരച  നചയ്യുന്നെതനിനയ്)  എന്നെ
ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശ്രസ്പീ  .    എന്  .    ഷളിംസദ്ദേസ്പീന്:  സര,  മത്സദ്യബനനളിം  എന്നെ  XXXIII-ാം നമര
ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്   വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള   589,08,53,000   ഒര  രൂപയഭായനി
കുറവ നചകയണതഭാണയ്  (അനദ്യസളിംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്നനിനളിം കുറഞ്ഞ വനിലയയ്  മത്സദ്യളിം
എത്തനിക്കുന്നെതുമൂലളിം  കകേരളത്തനിനല  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്  ബുദ്ധനിമുട്ടയ്  കനരനിടുന്നെതഭായനി
പറയനപ്പെടുന്നെ വനിഷയളിം  സളിംബനനിചയ്  ചരച നചയ്യുന്നെതനിനയ്)  എന്നെ ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം
ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    എളിം  .    ഉമ്മര:  സര,  മത്സദ്യബനനളിം  എന്നെ  XXXIII-ാം  നമര
ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്  വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  589,08,53,000  രൂപ  ഒര
രൂപയഭായനി  കുറവനചകയണതഭാണയ്  (കേടല് മത്സദ്യവനിഭവ  കശഭാഷണളിം തടയന്നെതനിനയ്
നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനികകണതനിനന്റെ  ആവശദ്യകേത  സളിംബനനിച  വനിഷയളിം  ചരച
നചയ്യുന്നെതനിനയ്) എന്നെ ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    നകേ  .    അബ്ദു റബ്ബയ്: സര, മത്സദ്യബനനളിം  എന്നെ XXXIII-ാം നമര
ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്   വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  589,08,53,000  രൂപ  ഒര
രൂപയഭായനി  കുറവനചകയണതഭാണയ്  (ആഴകടല്  മത്സദ്യബനന  കടഭാളറുകേള്
നനിയനനികഭാത്തതുമൂലളിം  പരമരഭാഗത  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്  പ്രശങ്ങള്
കനരനിടുന്നെതഭായനി പറയനപ്പെടുന്നെ വനിഷയളിം സളിംബനനിചയ് ചരച നചയ്യുന്നെതനിനയ്)  എന്നെ
ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മദയ് കേബസ്പീര:  സര,  മത്സദ്യബനനളിം  എന്നെ  XXXIII-ാം
നമര ധനഭാഭദ്യരതനയനട കപരനില്  വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 589,08,53,000 രൂപ ഒര
രൂപയഭായനി  കുറവനചകയണതഭാണയ്  (സമുദ  മത്സദ്യ  കൃഷനികഭായനി  ആധുനനികേ
സകങതങ്ങള് ഉപകയഭാഗനപ്പെടുത്തഭാന് നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനികഭാത്തതഭായനി പറയനപ്പെടുന്നെ
വനിഷയളിം  സളിംബനനിചയ്  ചരച  നചയ്യുന്നെതനിനയ്)  എന്നെ  ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം  ഞഭാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി:  സര,  മത്സദ്യബനനളിം   എന്നെ  XXXIII-ാം  നമര
ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്   വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  589,08,53,000  രൂപ  ഒര
രൂപയഭായനി  കുറവനചകയണതഭാണയ്  (സളിംസ്ഥഭാനത്തയ്  നനിനള്ള  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്
ഡസ്പീകഗഭാഗഭാരഷദ്യ  കമഖലയനില്  ബ്രനിട്ടസ്പീഷയ്  കനവനിയനട  പനിടനിയനിലഭാകുന്നെ  പ്രശത്തനിനയ്
പരനിഹഭാരളിം  ഉണഭാകഭാന് ശ്രമനികഭാത്തതഭായനി  പറയനപ്പെടുന്നെ വനിഷയളിം സളിംബനനിചയ്
ചരച നചയ്യുന്നെതനിനയ്) എന്നെ ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    നനല്ലനിക്കുന്നെയ്:  സര,  മത്സദ്യബനനളിം   എന്നെ  XXXIII-ാം
നമര ധനഭാഭദ്യരതനയനട കപരനില്  വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 589,08,53,000 രൂപ ഒര
രൂപയഭായനി കുറവനചകയണതഭാണയ് (മത്സദ്യഗ്രഭാമളിം പദ്ധതനി കേഭാരദ്യക്ഷമമഭായനി നടപ്പെഭാകനി
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മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട ജസ്പീവനിതസഇൗകേരദ്യളിം വരദ്ധനിപ്പെനികഭാത്തതഭായനി പറയനപ്പെടുന്നെ
വനിഷയളിം  സളിംബനനിചയ്  ചരച  നചയ്യുന്നെതനിനയ്)  എന്നെ  ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം  ഞഭാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    ഹഹ ബനി ഇഇൗഡന്:  സര,  മത്സദ്യബനനളിം  എന്നെ  XXXIII-ാം നമര
ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്  വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  589,08,53,000  രൂപ  ഒര
രൂപയഭായനി കുറവ നചകയണതഭാണയ് (കടഭാളനിളിംഗയ് നനികരഭാധന കേഭാലയളവനില് വരമഭാനളിം
നഷനപ്പെടുന്നെ മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്കയ് ജസ്പീവസനഭാരണത്തനിനയ്  അനുകയഭാജദ്യമഭായ
പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപ്പെനിലഭാകഭാത്ത  നയളിം  ചരച  നചയ്യുന്നെതനിനയ്)  എന്നെ
ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    മഞ്ഞളഭാളിംകുഴനി അലനി:  സര,  മത്സദ്യബനനളിം  എന്നെ XXXIII-ാം നമര
ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്   വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  589,08,53,000  രൂപ  ഒര
രൂപയഭായനി  കുറവനചകയണതഭാണയ്  (ആഴകടല്  മത്സദ്യബനനത്തനിനനിനട
സമുദഭാതനിരത്തനി ലളിംഘനികഭാതനിരനിക്കുന്നെതനിനഭാവശദ്യമഭായ മുന്നെറനിയനിപ്പെയ് മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്കയ്
നല്കുന്നെതനിനയ്  സളിംവനിധഭാനളിം  ഏരനപ്പെടുത്തഭാത്തതഭായനി  പറയനപ്പെടുന്നെ  വനിഷയളിം
സളിംബനനിചയ് ചരച നചയ്യുന്നെതനിനയ്) എന്നെ ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    തനിരവഞ്ചൂര  രഭാധഭാകൃഷ്ണന്:  സര,  മത്സദ്യബനനളിം  എന്നെ  XXXIII-ാം
നമര ധനഭാഭദ്യരതനയനട കപരനില്  വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 589,08,53,000 രൂപ ഒര
രൂപയഭായനി  കുറവനചകയണതഭാണയ്  (ഉള്നഭാടന്  ജലഭാശയങ്ങളനിലുളിം  കുളങ്ങളനിലുളിം
മത്സദ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങനള  നനികക്ഷപനിചയ്  മത്സദ്യസമത്തയ്  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനയ്  നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനികഭാത്തതഭായനി പറയനപ്പെടുന്നെ വനിഷയളിം സളിംബനനിചയ് ചരച നചയ്യുന്നെതനിനയ്)
എന്നെ ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.        

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ഉഹബദുള്ള:  സര,  മത്സദ്യബനനളിം   എന്നെ  XXXIII-ാം  നമര
ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്   വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  589,08,53,000  രൂപ  ഒര
രൂപയഭായനി  കുറവനചകയണതഭാണയ്  (കേഭാലഭാവസ്ഥ  വദ്യതനിയഭാനളിം  കേഭാരണളിം
മത്സദ്യസമത്തയ്  കുറയകേയളിം  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട  ജസ്പീവനിതളിം  ദുരനിതപൂരണ്ണമഭാകുകേയളിം
നചയനിട്ടുളിം അവരനട സളിംരക്ഷണത്തനിനയ് ആവശദ്യമഭായ നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനികഭാത്തതഭായനി
പറയനപ്പെടുന്നെ വനിഷയളിം  സളിംബനനിചയ്  ചരച നചയ്യുന്നെതനിനയ്)  എന്നെ ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം
ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബ്രഭാഹനിളിം:  സര,  മത്സദ്യബനനളിം  എന്നെ  XXXIII-ാം നമര
ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്   വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  589,08,53,000  രൂപ  ഒര
രൂപയഭായനി  കുറവനചകയണതഭാണയ്   (നഭാടന്  മത്സദ്യ  ജനുസ്സുകേളനട  വളിംശനഭാശളിം
തടഞ്ഞയ്  ഉള്നഭാടന്  മത്സദ്യബനന  കമഖലനയ  സളിംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭാവശദ്യമഭായ
പദ്ധതനികേള്  രൂപസ്പീകേരനികഭാത്തതഭായനി  പറയനപ്പെടുന്നെ  വനിഷയളിം  സളിംബനനിചയ്  ചരച
നചയ്യുന്നെതനിനയ്) എന്നെ ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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സൂചകേ നവട്ടനിക്കുറയല്

മത്സദ്യബനനളിം  എന്നെ  XXXIII-ാം  നമര  ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്
വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  589,08,53,000  രൂപയനില്  നനിന്നെയ്  നൂറയ്  രൂപ   കുറവ
നചകയണതഭാണയ്  (നപഭാതുവഭായനി  ചരച നചയ്യുന്നെതനിനയ്)  എന്നെ ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം
തഭാനഴപ്പെറയന്നെ ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട അളിംഗങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിച്ചു:

ശ്രസ്പീ. കമഭാന്സയ് കജഭാസഫയ്

കഡഭാ. എന്. ജയരഭാജയ്:

ധനഭാഭദ്യരതന നമര XXXVIII―ജലകസചനളിം

നയനനിരഭാകേരണത്തനിനുള്ള നവട്ടനിക്കുറയല്

ശ്രസ്പീ  .    നകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ്:  സര,  ജലകസചനളിം എന്നെ  XXXVIII-ാം നമര
ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്  വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  706,47,95,000  രൂപ  ഒര
രൂപയഭായനി  കുറവയ്  നചകയണതഭാണയ്  (ജനസളിംഖദ്യഭാ  കേണകനുസരനിചയ്  2025-ല്
സളിംസ്ഥഭാനത്തയ്  ആവശദ്യമഭായനി  വകന്നെകഭാവന്നെത്രയളിം  ജലളിം  കേനണത്തഭാന്  പുതനിയ
പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നെതനില്  പരഭാജയനപ്പെട്ടതഭായനി  പറയനപ്പെടുന്നെതയ്  സളിംബനനിചയ്
ചരച നചയ്യുന്നെതനിനയ്) എന്നെ ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    എളിം  .    ഉമ്മര:  സര,  ജലകസചനളിം  എന്നെ  XXXVIII-ാം  നമര
ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്  വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  706,47,95,000  രൂപ  ഒര
രൂപയഭായനി  കുറവയ്  നചകയണതഭാണയ്  (കുപ്പെനിനവള്ള  കേമനനികേള്  അശഭാസസ്പീയമഭായ
രസ്പീതനിയനില്  ഭൂഗരഭജലളിം  ചൂഷണളിം  നചയ്യുന്നെതനിനനതനിനര  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനികഭാത്തതഭായനി
പറയനപ്പെടുന്നെ  വനിഷയളിം  സളിംബനനിചയ്  ചരച  നചയ്യുന്നെതനിനയ്)  എന്നെ  ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം
ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .   എന്  .   എ  .   നനല്ലനിക്കുന്നെയ്: സര, ജലകസചനളിം എന്നെ XXXVIII-ാം നമര
ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്  വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  706,47,95,000  രൂപ  ഒര
രൂപയഭായനി  കുറവയ്  നചകയണതഭാണയ്  (വരഷങ്ങളഭായനി  പണനിമുടങ്ങനി  കേനിടക്കുന്നെ
ജലകസചന  പദ്ധതനികേളനട  പൂരത്തനികേരണത്തനിനയ്  സമയബനനിതമഭായനി  നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനികഭാത്തതഭായനി  പറയനപ്പെടുന്നെ  വനിഷയളിം  ചരച  നചയ്യുന്നെതനിനയ്)  എന്നെ
ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ഉഹബ ദുള്ള:  സര,  ജലകസചനളിം  എന്നെ  XXXVIII-ാം  നമര
ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്  വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  706,47,95,000  രൂപ  ഒര
രൂപയഭായനി  കുറവയ്  നചകയണതഭാണയ്  (1970-കേളനില്  ആരളിംഭനിച  നഭാലയ്  ജലകസചന
പദ്ധതനികേള്  ഇതുവനരയളിം  പൂരത്തസ്പീകേരനികഭാത്തതയ്  സളിംബനനിച  വനിഷയളിം  ചരച
നചയ്യുന്നെതനിനയ്) എന്നെ ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശ്രസ്പീ  .    മഞ്ഞളഭാളിംകുഴനി അലനി:  സര,  ജലകസചനളിം എന്നെ  XXXVIII-ാം നമര
ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്  വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  706,47,95,000  രൂപ  ഒര
രൂപയഭായനി കുറവയ് നചകയണതഭാണയ് (പതനിറഭാണകേള് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുളിം പൂരത്തനിയഭാകേഭാത്ത
ജലകസചന പദ്ധതനികേള് പൂരത്തനിയഭാക്കുന്നെതനികനഭാ ഉപകയഭാഗകയഭാഗദ്യമഭാക്കുന്നെതനികനഭാ
നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനികഭാത്തതഭായനി  പറയനപ്പെടുന്നെ  വനിഷയളിം  സളിംബനനിചയ്  ചരച
നചയ്യുന്നെതനിനയ്) എന്നെ ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബ്രഭാഹനിളിം:  സര,  ജലകസചനളിം എന്നെ  XXXVIII-ാം നമര
ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്  വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  706,47,95,000  രൂപ  ഒര
രൂപയഭായനി കുറവയ് നചകയണതഭാണയ് (വന്കേനിട പദ്ധതനികേനള മഭാത്രളിം ആശ്രയനികഭാനത
തകദ്ദേശസ്പീയമഭായ  നചറുകേനിട  ജലകസഭാതസ്സുകേള്  ജലകസചനത്തനിനയ്  ഉപയക്തമഭാകഭാനുള്ള
നടപടനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനികഭാത്തതഭായനി  പറയനപ്പെടുന്നെ  വനിഷയളിം  സളിംബനനിചയ്  ചരച
നചയ്യുന്നെതനിനയ്) എന്നെ ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബുല് റസഭാകയ്:  സര,  ജലകസചനളിം എന്നെ  XXXVIII-ാം
നമര ധനഭാഭദ്യരതനയനട കപരനില് വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 706,47,95,000 രൂപ ഒര
രൂപഭായനി  കുറവയ്  നചകയണതഭാണയ്  (കേഭാലപ്പെഴകളിംനചന്നെ ജലകസചന പദ്ധതനികേളനട
പുനരദ്ധഭാരണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്കയ്  പ്രഭാധഭാനദ്യളിം  നല്കേഭാത്തതഭായനി  പറയനപ്പെടുന്നെ
വനിഷയളിം  സളിംബനനിചയ്  ചരച  നചയ്യുന്നെതനിനയ്)  എന്നെ  ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം  ഞഭാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    നകേ  .    അബ്ദു റബ്ബയ്:  സര,  ജലകസചനളിം എന്നെ  XXXVIII-ാം നമര
ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്  വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  706,47,95,000  രൂപ  ഒര
രൂപയഭായനി കുറവയ്  നചകയണതഭാണയ്  (പുതനിയ ജലകസചന പദ്ധതനികേള് ഏനറടുത്തയ്
നടപ്പെഭാകഭാത്തതഭായനി  പറയനപ്പെടുന്നെ  വനിഷയളിം  ചരച  നചയ്യുന്നെതനിനയ്)  എന്നെ
ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

നപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുഹസന്  തങ്ങള്:  സര,  ജലകസചനളിം  എന്നെ
XXXVIII-ാം  നമര  ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്  വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള
706,47,95,000  രൂപ ഒര രൂപയഭായനി കുറവയ് നചകയണതഭാണയ്  (ജലകസചനത്തനിനുകവണനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  പുഴകേള്,  കേനഭാലുകേള്,  കതഭാടുകേള്  എന്നെനിവനയ  സളിംരക്ഷണ
ഭനിത്തനിനകേട്ടനി  സളിംരക്ഷനികഭാത്തതഭായനി  പറയനപ്പെടുന്നെ  വനിഷയളിം  സളിംബനനിചയ്  ചരച
നചയ്യുന്നെതനിനയ്) എന്നെ ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മദയ്  കേബസ്പീര:  സര,  ജലകസചനളിം എന്നെ  XXXVIII-ാം
നമര ധനഭാഭദ്യരതനയനട കപരനില് വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 706,47,95,000 രൂപ ഒര
രൂപയഭായനി  കുറവയ്  നചകയണതഭാണയ്  (മഴകഭാലനത്തമഭാത്രളിം  ആശ്രയനികഭാനത
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ഭഭാവനിയനില്  ഉണഭാകേഭാനനിടയള്ള  വരള്ചനയ  മുന്കൂട്ടനികേണയ്  ജലദഇൗരലഭദ്യളിം
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനയ്  നടപടനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനികഭാത്തതഭായനി  പറയനപ്പെടുന്നെ  വനിഷയളിം
സളിംബനനിചയ് ചരച നചയ്യുന്നെതനിനയ്) എന്നെ ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ്:  സര,  ജലകസചനളിം എന്നെ  XXXVIII-ാം നമര
ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്  വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  706,47,95,000  രൂപ  ഒര
രൂപയഭായനി  കുറവയ്  നചകയണതഭാണയ്  (അതനിരൂക്ഷമഭായ കുടനിനവള്ളക്ഷഭാമവളിം  വരള്ചയളിം
സളിംബനനിചയ് ചരച നചയ്യുന്നെതനിനയ്) എന്നെ ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്    .  പനി  .:  സര,  ജലകസചനളിം എന്നെ  XXXVIII-ാം നമര
ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്  വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  706,47,95,000  രൂപ  ഒര
രൂപയഭായനി കുറവയ് നചകയണതഭാണയ്  (കുടനിനവള്ള ദഇൗരലഭദ്യളിം പരനിഹരനികഭാന് പരദ്യഭാപ്തമഭായ
കുടനിനവള്ള  പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനികഭാത്തതഭായനി  പറയനപ്പെടുന്നെ  വനിഷയളിം  ചരച
നചയ്യുന്നെതനിനയ്) എന്നെ ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    എന്  .    ഷളിംസദ്ദേസ്പീന്:  സര,  ജലകസചനളിം  എന്നെ  XXXVIII-ാം  നമര
ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്  വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  706,47,95,000  രൂപ  ഒര
രൂപയഭായനി  കുറവയ്  നചകയണതഭാണയ്  (സളിംസ്ഥഭാനനത്ത ജലകസചന സഇൗകേരദ്യങ്ങള്
വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനഭാവശദ്യമഭായ കകേന്ദ്ര സഹഭായളിം കനടനിനയടുക്കുന്നെതനില് പരഭാജയനപ്പെട്ടതഭായനി
പറയനപ്പെടുന്നെ  വനിഷയളിം  സളിംബനനിചയ്  ചരച  നചയ്യുന്നെതനിനയ്)  എന്നെ  ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം
ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി:  സര,  ജലകസചനളിം  എന്നെ  XXXVIII-ാം  നമര
ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്  വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  706,47,95,000  രൂപ  ഒര
രൂപയഭായനി  കുറവയ്  നചകയണതഭാണയ്  (കേമഭാന്ഡയ്  ഏരനിയ  പദ്ധതനികേള്ക്കുള്ള
പണവനിനനികയഭാഗളിം  കേഭാരദ്യക്ഷമമല്ലഭാത്തതഭായനി  പറയനപ്പെടുന്നെ  പ്രശളിം  സളിംബനനിചയ്
ചരച നചയ്യുന്നെതനിനയ്) എന്നെ ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

സൂചകേ നവട്ടനിക്കുറയല്

കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജയ്  : സര,  ജലകസചനളിം  എന്നെ  XXXVIII-ാം  നമര
ധനഭാഭദ്യരതനയനട കപരനില്  വകേനകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 706,47,95,000 രൂപയനില്നനിന്നെയ്
നൂറയ്  രൂപ  കുറവനചകയണതഭാണയ്  (നപഭാതുവഭായനി  ചരച  നചയ്യുന്നെതനിനയ്)  എന്നെ
ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപളിം ഞഭാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന്:  സര,  ശുദ്ധജലവനിതരണവളിം ശുചസ്പീകേരണവളിം,  മത്സദ്യബനനളിം,
ജലകസചനളിം എന്നെസ്പീ വകുപ്പുകേളനികലയ്ക്കുള്ള ധനഭാഭദ്യരതനകേനള ഞഭാന് അനുകൂലനിക്കുന.
സളിംസ്ഥഭാനത്തനിനന്റെ സഭാമത്തനികേരളിംഗത്തയ് ഗണദ്യമഭായ സ്ഥഭാനമഭാണയ്  മത്സദ്യകമഖലയ്ക്കുള്ളതയ്.
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ഒന്പതയ്  ജനില്ലകേളനിലഭായനി  590  കേനികലഭാമസ്പീറര  ഹദരഘദ്യമുള്ള  കേടകലഭാരളിം,  222
തസ്പീരകദശ  മത്സദ്യഗ്രഭാമങ്ങള്,  113  ഉള്നഭാടന്  മത്സദ്യഗ്രഭാമങ്ങള്,  12
ലക്ഷത്തനില്പ്പെരളിംവരന്നെ  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനി  സമൂഹളിം  ഇവനയല്ലഭാളിം  ഉള്നപ്പെടുന്നെതഭാണയ്
സളിംസ്ഥഭാനത്തനിനന്റെ തസ്പീരകദശളിം അഥവഭാ മത്സദ്യകമഖല.  തുടരചയഭായ പ്രകൃതനിദുരന്തവളിം
കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  വദ്യതനിയഭാനവളിം  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട  ജസ്പീവനിതളിം  കൂടുതല്
പ്രതനിസനനിയനിലഭാക്കുകേയഭാണയ്.  സഭാമൂഹനികേമഭായളിം  സഭാമത്തനികേമഭായളിം  ഏറവളിം
പുറകേനിലുള്ള ഒര വനിഭഭാഗമഭാണയ് തസ്പീരകദശവഭാസനികേളഭായ മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്.  ഇഇൗ
വനിഭഭാഗനത്ത  സഭാമൂഹദ്യജസ്പീവനിതത്തനിനന്റെ  മുഖദ്യധഭാരയനില്  എത്തനിക്കുകേ  എന്നെതയ്
ഇടതുപക്ഷജനഭാധനിപതദ്യ  മുന്നെണനി ഗവനണ്മെന്റെനിനന്റെ ഉത്തരവഭാദനിതസ്വമഭാണയ്.  സരകഭാര
ഇകഭാരദ്യത്തനില്  പ്രതനിജഭാബദ്ധമഭാണയ്.  ഇകഭാരദ്യത്തനില്  മുന്തനിയ  പരനിഗണന
നല്കേനിനകഭാണള്ള നടപടനികേളളിം പദ്ധതനികേളനമല്ലഭാളിം സരകഭാരളിം ഫനിഷറസ്പീസയ് വകുപ്പുളിം
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നെതയ്  തനികേച്ചുളിം  അഭനിനന്ദനസ്പീയമഭാണയ്.   മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട
കക്ഷമഭാനുകൂലദ്യങ്ങളനട  കേഭാരദ്യത്തനിനലല്ലഭാളിം  വലനിയകതഭാതനിലുള്ള  വരദ്ധനവഭാണയ്  ഇഇൗ
ഗവണ്നമന്റെയ്  വരത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  4500  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട  ഭവനങ്ങള്
പുനരദ്ധരനിക്കുന്നെതനിനയ് 22 കകേഭാടനി രൂപയനട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

12 noon]

മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്കയ്  പഞ്ഞമഭാസങ്ങളനില്  നല്കേനിയനിരന്നെ  സമഭാദദ്യ
സമഭാശസ്വഭാസ പദ്ധതനി  2,700  രൂപയനില്നനിന്നെയ്  4,500  രൂപയഭായനി വരദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുണയ്.
ഇഇൗ വരഷളിം 185710 നതഭാഴനിലഭാളനി കുടുളിംബങ്ങള്കയ് ഇതനിനന്റെ പ്രകയഭാജനളിം ലഭനിക്കുളിം.
ഇതനിനുമുമയ്  ഇത്രയമധനികേളിം  കുടുളിംബങ്ങനള  ഇഇൗ  പദ്ധതനിയനില്  ഉള്നപ്പെടുത്തനിയനിരന്നെനില്ല.
മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട ഇന്ഷസ്വറന്സയ് ആനുകൂലദ്യളിം 5 ലക്ഷളിം രൂപയനില്നനിന്നെയ് 10
ലക്ഷളിം  രൂപയഭായനി  വരദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുണയ്.  മരണമടയന്നെവരനട  കുടുളിംബങ്ങള്ക്കുള്ള
മരണഭാനന്തര  ധനസഹഭായളിം  20,000  രൂപയനില്നനിന്നെയ്  50,000  രൂപയഭായനി
വരദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള ധഭാരഭാളളിം നടപടനികേള് ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതദ്യ
മുന്നെണനി  ഗവണ്നമന്റെയ്  അധനികേഭാരത്തനില്വന്നെയ്  ഒര  വരഷളിം  പൂരത്തനിയഭാകുന്നെതനിനുമുമ്പുതനന്നെ
നടപ്പെഭാകനിവരനനവന്നെതയ്  സകന്തഭാഷകേരമഭായ  കേഭാരദ്യമഭാണയ്.  മത്സദ്യകമഖലയനിനല
മനറഭാര  പ്രധഭാന  നവല്ലുവനിളനി  മത്സദ്യത്തനിനന്റെ  വളിംശനഭാശവളിം  കശഭാഷണവമഭാണയ്.
മുന്കേഭാലനത്തകപഭാനല മത്സദ്യളിം ഇകപ്പെഭാള് ലഭനിക്കുന്നെനിനല്ലന്നെ പഠന റനികപ്പെഭാരട്ടുകേളളിം മറളിം
തുടരചയഭായനി വനനകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഒര കേഭാലത്തയ് മത്സദ്യത്തനിനന്റെ കേയറമതനിയനില്
കകേരളളിം  ഒന്നെഭാമതഭായനിരന.  എന്നെഭാല്  ഇകപ്പെഭാള്  കകേരളത്തനിനയ്  എട്ടഭാമനത്തകയഭാ
ഒമതഭാമനത്തകയഭാ സ്ഥഭാനമഭാണുളളതയ്. ഇതനിനയ് കേഭാരണനമന്തഭാനണന്നെയ് പരനികശഭാധനികകണതുണയ്.
ഇകപ്പെഭാള്  മത്സദ്യ  കേയറമതനിയനില്  ഒന്നെഭാളിം  സ്ഥഭാനത്തയ്  നനില്ക്കുന്നെതയ്  അവനിഭക്ത
ആന്ധ്രയഭാണയ്. ഇതയ്  കകേവലളിം  കേടല്  മത്സദ്യങ്ങള്  സളിംഭരനിചതനിനന്റെ  ഭഭാഗമഭായല്ല,
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മത്സദ്യകൃഷനിയനിലൂനടയഭാണയ്  ഇഇൗ  കനട്ടളിം  നനകേവരനികഭാന്  സഭാധനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  നമ്മുനട
സളിംസ്ഥഭാനത്തുളിം  മത്സദ്യകൃഷനിക്കുള്ള  വലനിയ  സഭാധദ്യതകേളള്ളതനിനഭാല്  മത്സദ്യകൃഷനി
അഭനിവൃദ്ധനിനപ്പെടുത്തഭാനുള്ള സഹഭായങ്ങള് നല്കേണളിം.  മത്സദ്യ കേയറമതനിയനില് നഷനപ്പെട്ടുകപഭായ
സ്ഥഭാനളിം വസ്പീനണടുത്തയ്  നമ്മുനട സമദ്ഘടനയയ്  മുതല്ക്കൂട്ടഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനികകണതഭാണയ്.  ഇത്തരളിം  സഭാധദ്യതകേള്  കവണവനിധത്തനില്  ഉപകയഭാഗനപ്പെടുത്തഭാന്
ചനില  നടപടനികേളളിം  നനിരകദ്ദേശങ്ങളളിം  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  ഫനിഷറസ്പീസയ്  വകുപ്പുമനനിയനട
ഭഭാഗത്തുനനിന്നെയ്  ഉണഭായനിട്ടുനണന്നെതയ്  സസ്വഭാഗതഭാരഹമഭാണയ്.  മത്സദ്യകൃഷനിക്കുള്ള
സഭാധദ്യതകേള് പ്രകയഭാജനനപ്പെടുത്തുകമഭാള് അവര കനരനിടുന്നെ ചനില പ്രശങ്ങളളിം നഭാളിം
കേഭാകണണതുണയ്.  മത്സദ്യകൃഷനികഭായനി  ഗുണകമനയള്ള  വനിത്തയ്  ആവശദ്യത്തനിനയ്
ലഭനിക്കുന്നെനില്ല.   അതുകപഭാനല മത്സദ്യത്തനിനഭാവശദ്യമഭായ തസ്പീറ  ഉലഭാദനിപ്പെനിചയ്  കൃഷനികഭാരകയ്
എത്തനിച്ചുനകേഭാടുകഭാനുളിം സഭാധനിക്കുന്നെനില്ല.  ജലഭാശയങ്ങള് ഉപകയഭാഗനപ്പെടുത്തുന്നെതനില്
ഡനിപ്പെഭാരട്ടയ് നമനകേള്  തമ്മനിലുള്ള  കകേഭാ -ഓരഡനികനഷനന്റെ  കപഭാരഭായകേളള്ളതഭായനി
വനിമരശനങ്ങള്  ഉയരനവന്നെനിട്ടുണയ്.  ഇകഭാരദ്യങ്ങളനിനലല്ലഭാളിം  ചനില  നടപടനികേള്
ഇകപ്പെഭാള് ആരളിംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതയ് പൂരണ്ണതയനിനലത്തനിചയ് മകത്സദ്യഭാലഭാദനകമഖലയനിനല
കശഭാഷണളിം പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനികണളിം.

മനറഭാര  സളിംസ്ഥഭാനത്തനിനുമനില്ലഭാത്ത  ഒര  സഭാധദ്യതകൂടനി  കകേരളത്തനിനുണയ്,
ഫനിഷറസ്പീസയ്  സരവ്വകേലഭാശഭാല. ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  എസയ്.  ശരമ്മ  ഫനിഷറസ്പീസയ്
വകുപ്പുമനനിയഭായനിരന്നെ  കേഭാലത്തഭാണയ്  (2006-2011)  നകേഭാചനി  ആസ്ഥഭാനമഭായനി
ഫനിഷറസ്പീസയ്  സരവ്വകേലഭാശഭാല  സ്ഥഭാപനിചതയ്.   ഇന്തദ്യയനില്  ഫനിഷറസ്പീസയ്  സരവ്വകേലഭാശഭാല
കകേരളത്തനില്  മഭാത്രകമയള്ളൂ.  മനനറന്  എഞനിനസ്പീയറനിളിംഗുളിം  മറയ്  വകുപ്പുകേളനമഭാനക
ഫനിഷറസ്പീസയ്  സരവ്വകേലഭാശഭാലയനട  പരനിധനിയനില്  വരന്നെതഭാനണങനില്കപ്പെഭാലുളിം
സമുദപരദ്യകവഷണത്തനിനയ്  മഭാത്രമഭായനി  ഒര  സരവ്വകേലഭാശഭാല  കലഭാകേത്തയ്
മനറഭാരനിടത്തുളിം ഉള്ളതഭായനി അറനിയനില്ല.  അന്നെയ് നനിയമളിം നകേഭാണവരകമഭാള് അതനില്
ചനില വദ്യവസ്ഥകേളണഭായനിരന.  തസ്പീരകദശ കമഖലയനിനല മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട
കുടുളിംബങ്ങള്ക്കുകൂടനി  പ്രകയഭാജനനപ്പെടുന്നെവനിധത്തനില്  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട
കുട്ടനികേള്കയ്  ഫനിഷറസ്പീസയ്  സരവ്വകേലഭാശഭാലയനില്  20  ശതമഭാനളിം  സസ്പീറയ്  സളിംവരണളിം
ഏരനപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ജഭാതനികയഭാ  മതകമഭാ  മറയ്  പരനിഗണനകേകളഭാ  ഇല്ലഭാനത
മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട  കുട്ടനികേള്കയ്  പഠനികഭാനുളിം  വളരഭാനുമുള്ള  സഇൗകേരദ്യങ്ങള്
അവനിനട ഏരനപ്പെടുത്തുകേയഭാണയ് നചയതയ്.  അകതഭാനടഭാപ്പെളിം സമുദപഠനവളിം വനിജഭാന
വനിതരണവളിം  എല്ലഭാ  ഭഭാഗത്തുള്ളവരക്കുളിം  സഇൗകേരദ്യനപ്പെടുന്നെനനിലയനില്  നകേഭാചനി
ആസ്ഥഭാനമഭായനി  ഫനിഷറസ്പീസയ്  സരവ്വകേലഭാശഭാല  സ്ഥഭാപനിചകപ്പെഭാള്  കകേരളത്തനിനന്റെ
നതക്കുളിം  വടക്കുളിം  ഓകരഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങള്  കൂടനിയണഭാകേണനമന്നെയ്  അതനില് വദ്യവസ്ഥ
നചയനിരന.  പകക്ഷ  കേഴനിഞ്ഞ  അഞയ്  വരഷളിം,  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
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ഭരണകേഭാലത്തയ്  ഇകഭാരദ്യത്തനില്  കേഭാരദ്യമഭായ  ഒര നടപടനിയളിം  ഉണഭായനില്ല.   ഇഇൗ
ഗവണ്നമന്റെയ് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷളിം ആ നനിരകദ്ദേശളിം പരനിഗണനിച്ചുനകേഭാണയ്
നതകയ്  നകേഭാല്ലവളിം  വടകയ്  പയന്നെന്നൂരളിം  ആസ്ഥഭാനമഭാകനി  ഓകരഭാ  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങള്
ആരളിംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നനിരകദ്ദേശളിം  വന്നെനിട്ടുണയ്,  അതനിനഭായനി  ബജറനില്  പണവളിം
വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇകഭാരദ്യത്തനില് ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട മനനിനയയളിം ഗവണ്നമന്റെനിനനയളിം
ഞഭാന്  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇന്നെയ്   ഫനിഷറസ്പീസയ്  യണനികവഴനിറനികയ്  വളനര
പ്രഭാധഭാനദ്യമുണയ്.  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  വദ്യതനിയഭാനവമഭായനി  ബനനപ്പെട്ട  പഠനങ്ങള്
വദ്യഭാപകേമഭായനി  നടനനകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.   ഇന്നെയ്  ഏറവളിം  വലനിയ നവല്ലുവനിളനിയഭായനി
നനിലനനില്ക്കുന്നെ  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  വദ്യതനിയഭാനളിം  കേടലുളിം  ജലഭാശയങ്ങളമഭായളിം
ബനനപ്പെട്ടതഭാണയ്. ഇകഭാരദ്യത്തനില് പഠനളിം നടത്തഭാന് ഒര കകേന്ദ്രളിം കകേരളത്തനിലുണയ്.
അതനിനന്റെ  സഭാധദ്യതകേള്  പൂരണ്ണമഭായളിം  ഉപകയഭാഗനപ്പെടുത്തഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയഭാനണങനില്
അതയ് വലനിനയഭാര കനട്ടമഭായനിത്തസ്പീരളിം. സളിംസ്ഥഭാന ഗവണ്നമനളിം ഫനിഷറസ്പീസയ് വകുപ്പുളിം
ഇഇൗ  യണനികവഴനിറനിയനട  പ്രവരത്തനളിം  വനിപുലസ്പീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള്
ആരളിംഭനിചനിട്ടുണയ്  എന്നെതയ്  സകന്തഭാഷകേരമഭായ  കേഭാരദ്യമഭാണയ്.  ഇകഭാരദ്യത്തനില്  ഉചനിതമഭായ
നടപടനികേള്  അടനിയന്തരമഭായനി  സസ്വസ്പീകേരനികണനമന്നെയ്  ഞഭാന്  ഇഇൗ  സന്ദരഭത്തനില്
അഭദ്യരതനിക്കുന.

(അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് പഭാനല് ഓഫയ് നചയരമഭാന് ശ്രസ്പീ. ജനി. എസയ്. ജയലഭാല്)

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമഭായനി  ബനനപ്പെട്ട  ചനില  കേഭാരദ്യങ്ങള്കൂടനി  സൂചനിപ്പെനികഭാന്
ആഗ്രഹനിക്കുന.   ജലസമത്തനിനന്റെ  സളിംരക്ഷണവളിം  ജലവനിതരണവളിം  ജലത്തനിനന്റെ
ഉപകയഭാഗവനമഭാനക  വളനരകയനറ  ചരച  നചയ്തുനകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  എത്രകയഭാ
പ്രഭാവശദ്യളിം  ഇവനിനടത്തനന്നെ  ഇനതല്ലഭാളിം  ചരച  നചയനിട്ടുണയ്.  സമയക്കുറവമൂലളിം  മറയ്
കേഭാരദ്യങ്ങളനികലയയ്  ഞഭാന്  കേടക്കുന്നെനില്ല.  കുടനിനവള്ളളിം  ലഭദ്യമഭാക്കുകേ  എന്നെതയ്  വളനര
പ്രഭാധഭാനദ്യമുള്ള  കേഭാരദ്യമഭാണയ്.  ഇതനില്  വന്കേനിട  പദ്ധതനികേള്കയ്  വലനിയ
സഭാധദ്യതകേളനില്ല.  നചറുകേനിട പദ്ധതനികേളനിലൂനട സഭാധഭാരണ ജനങ്ങള്കയ് കുടനിനവള്ളളിം
ലഭദ്യമഭാക്കുന്നെതനിനഭാവശദ്യമഭായ നടപടനി  ഉറപ്പുവരകത്തണതുണയ്.  നനിലവനില് ലഭദ്യമഭായ
ജലളിം  ഉപകയഭാഗനപ്പെടുത്തഭാനുള്ള  സഇൗകേരദ്യങ്ങളനില്ലഭാനത  കൃഷനിയമഭായനി  മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകേഭാന്
സഭാധനികനില്ല. ഓകരഭാ പ്രകദശനത്തയളിം കേഭാരദ്യളിം പരനികശഭാധനിചഭാല് ഇതയ് മനസനിലഭാകുളിം.
എനന്റെ മണ്ഡലത്തനില് ജലകസചന സഇൗകേരദ്യമനില്ലഭാത്തതനിനഭാല്  142  നഹകര നനല്
വയലഭാണയ്  തരനിശഭായതയ്.  ഇവനിനട  ഒര  കചഭാദദ്യത്തനിനയ്  മറുപടനിയഭായനി  ഇഇൗ  വനിവരളിം
ലഭനിചനിട്ടുമുണയ്.  ഇറനികഗഷനുള്നപ്പെനട  നഭാലത്തനിനയഭാന്പകതഭാളളിം  വനി.സനി.ബനി.-കേളളിം
(vented  cross  bars)  സനി.ആര.പനി.-കേളനമല്ലഭാളിം  (cluster  resource  persons)
ഉനണങനില്കപ്പെഭാലുളിം  അതനില്  ഏതഭാനുളിം ചനിലതയ്  മഭാത്രകമ  ഉപകയഭാഗനപ്പെടുത്തഭാന്
സഭാധനിക്കുനള്ളൂ.  കേഭാലപ്പെഴകളിംനകേഭാണയ്  ദുരബലമഭായനി  കചഭാരനന്നെഭാലനിക്കുന്നെ
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വനി.സനി.ബനി.-കേളഭാണയ്  പഭാടകശഖരങ്ങളമഭായനി  ബനനപ്പെട്ടയ്  പലയനിടത്തുളിം  കേഭാണഭാന്
സഭാധനിക്കുന്നെതയ്.  ഒര  നസന്റെയ്  ഭൂമനികപഭാലുളിം  തരനിശനിടഭാന്  പഭാടനിനല്ലനളിം  നനിലവനിലുള്ള
സഭാധദ്യതകേള്  ഉപകയഭാഗനപ്പെടുത്തണനമനമഭാണകല്ലഭാ  പറയന്നെതയ്.  തരനിശുരഹനിത
മണ്ഡലളിം,  തരനിശുരഹനിത  വനികല്ലജയ്,  തരനിശുരഹനിത  പഞഭായത്തയ്  എനന്നെഭാനകയള്ള
കേദ്യഭാമയനിന്  നമ്മള്  നടത്തുനണയ്.  കൃഷനിനയ  അഭനിവൃദ്ധനിനപ്പെടുത്തഭാനുളിം  കുടനിനവള്ള
ലഭദ്യത  ഉറപ്പുവരത്തഭാനുളിം  നചറുകേനിട  പദ്ധതനികേള്  ആവശദ്യമഭാണയ്.  ഇകഭാരദ്യത്തനില്
ജലകസചന  വകുപ്പെനിനന്റെ  പ്രകതദ്യകേ  ശ്രദ്ധയളിം  നടപടനിയളിം  ഉണഭാകേണനമന്നെയ്  ഞഭാന്
അഭദ്യരതനിക്കുകേയഭാണയ്.  എനന്റെ  മണ്ഡലത്തനില്  കേഭാരദ്യകങഭാടയ്  പുഴയയ്കുറുനകേ
നചറുപുഴയനില്  ഒര  തടയണ  നനിരമ്മഭാണളിം  പൂരത്തനിയഭാകനി  അടുത്ത  ദനിവസളിം
ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മനനി  ഉദ്ഘഭാടനളിം  നചയ്യുന  എന്നെതയ്  വളനര  സകന്തഭാഷകേരമഭായ
കേഭാരദ്യമഭാണയ്.  അതുകപഭാനല  വനി.സനി.ബനി.-കേളനട  കേഭാരദ്യത്തനില്  മുന്തനിയ  പരനിഗണന
നല്കേനിയനിനല്ലങനില്  നമുകയ്  കൃഷനിയമഭായനി  മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകേഭാന്  സഭാധനികനില്ല,
കുടനിനവളളവളിം  ലഭനികനില്ല.  ഇകഭാരദ്യത്തനില്  ആവശദ്യമഭായ  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനികണനമന്നെയ്
അഭദ്യരതനിച്ചുനകേഭാണയ് ഇഇൗ ധനഭാഭദ്യരതനകേനള ഒരനികല്ക്കൂടനി പനിന്തഭാങ്ങനിനകഭാണയ്
ഞഭാന് അവസഭാനനിപ്പെനിക്കുന. 

ശ്രസ്പീ  .   നനഹബനി ഇഇൗഡന്: സര, ഞഭാന് ഇഇൗ ധനഭാഭദ്യരതനകേനള എതനിരക്കുന.
കകേരളത്തനിനല  ഏറവളിം ഇന്എഫനിഷദ്യന്റെഭായതുളിം കകേഭാള്ഡയ്  നറകസഭാണ്സയ്
ലഭനിക്കുന്നെതുമഭായ ഒര ഡനിപ്പെഭാരട്ടയ്നമന്റെഭാണയ് വഭാട്ടര അകതഭാറനിറനി. എറണഭാകുളളിം കപഭാനല
കഫഭാട്ടനിളിംഗയ്  കപഭാപ്പുകലഷനുളള  വലനിയ  നഗരത്തനില്  സഭാരട്ടയ്സനിറനി  അടകമുള്ള
പദ്ധതനികേള്  യഭാഥഭാരതദ്യമഭാകുകമഭാള്  ജനസളിംഖദ്യഭാനുപഭാതത്തനിനനുസരനിചയ്  സഹപയളിം
ഡനിമഭാനളിം  തമ്മനില്  വലനിയ  അന്തരളിം  നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണയ്.  വഭാട്ടര  അകതഭാറനിറനി
നപ്രഭാഡമ്മ്യൂസയ്  നചയ്യുന്നെ  നവള്ളവളിം  അവനിടനത്ത  ജനങ്ങള്കഭാവശദ്യമഭായ  നവള്ളവളിം
തമ്മനില്  വലനിയ  അന്തരമുണയ്.  ഒര  ഗനിമ്മനികയ്  കേഭാണനിചയ്  പല  പ്രഭാവശദ്യമഭായനി
രക്ഷനപ്പെട്ടുകപഭാവകേയഭാണയ്.  വളനര  മഭാനദ്യമഭായനി  ജനപ്രതനിനനിധനികേളമഭായനി  ഇടനപടുന്നെ
ഒര നല്ല മനുഷദ്യനഭാണയ്  തഭാങള്  എന്നെതനില്  സളിംശയമനില്ല.  പകക്ഷ കേഴനിഞ്ഞ  ഒര
വരഷമഭായനി  യഭാനതഭാര  ഇനനികഷദ്യറസ്പീവളിം  ഉണഭാകുന്നെനില്ല.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
കേഭാലത്തയ്  236 കകേഭാടനി രൂപ ഒര വഭാട്ടര ടസ്പീറയ്നമന്റെയ് പഭാന്റെനിനുകവണനി അനുവദനിക്കുകേയളിം
നപരനിയഭാര കസഭാതസഭാകനി അവനിനടനനിനളിം  180  എളിം.എല്.ഡനി.  ശുദ്ധജലളിം നകേഭാചനി
നഗരത്തനിലുളിം കേളമകശ്ശേരനി,  തൃകഭാകര, കചരഭാനല്ലൂര പ്രകദശങ്ങളനിലുളിം ഏറവളിം കൂടുതല്
കുടനിനവള്ളക്ഷഭാമളിം അനുഭവനപ്പെടുന്നെ പ്രകദശങ്ങളനിലുളിം  എത്തനികഭാനുള്ള ഒര ബൃഹതയ്
പദ്ധതനികയ്  രൂപളിംനകേഭാടുത്തനിരന്നെതയ്  യഭാഥഭാരതദ്യമഭാക്കുന്നെതനിനയ്  ജനില്ലയനിനല
പ്രധഭാനനപ്പെട്ട  എളിം.എല്.എ.-മഭാനരല്ലഭാളിം  ഒപ്പെനിട്ട  ഒര  നനികവദനളിം  തഭാങള്ക്കുളിം
ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട   മുഖദ്യമനനിക്കുളിം   നല്കേനിയനിരന.  5  ഏകര  സ്ഥലമുനണങനില്
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നകേഭാചനിയനട  ദഭാഹളിം  മഭാറഭാന്  സഭാധനിക്കുനമനള്ള  പരമരകേള്  നനിരന്തരമഭായനി
മഭാധദ്യമങ്ങളനില് വരനികേയഭാണയ്.  ഇവനിനട ഒര സബ്മനിഷന് ഉന്നെയനിച്ചു.  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട
മുഖദ്യമനനി  അതനിനയ്  മറുപടനിയളിം  തന.   പകക്ഷ അതുസളിംബനനിചയ്  ഒര ഇനനികഷദ്യറസ്പീവളിം
പനിന്നെസ്പീടുണഭായനില്ല.  കേനിന്ഫ്രയനടയളിം കേളമകശ്ശേരനി നമഡനികല് കകേഭാകളജനിനന്റെയളിം ഭൂമനി
നമ്മള്  ആവശദ്യനപ്പെട്ടു.  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിയനട  മറുപടനിയനില്  പറഞ്ഞു,
കേരനിമഭാലൂരനില്  സ്ഥലളിം  കനഭാക്കുന  എന്നെയ്.  പകക്ഷ  അപ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായ  ഒര
സമസ്പീപനമഭാണയ്  അനല്ലങനില്  യഭാഥഭാരതദ്യമഭാകഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത  ഒര  കേഭാരദ്യമഭാണയ്
ഇവനിനട  സഭയനില്  പറഞ്ഞതയ്.  എചയ്.എളിം.റനി.-യനടയളിം  ഫഭാകനിനന്റെയളിം  ഉള്നപ്പെനട
ആയനിരകണകനിനയ് ഏകര ഭൂമനി അവനിനടയണയ്. അരൂര അടകമുള്ള പ്രകദശങ്ങളനില്
ശുദ്ധജലളിം  എത്തനികഭാന്  ജഭാപ്പെനസ്പീസയ്  ബഭാങനിനന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
നനജകകപഭാലുള്ള  വലനിയ  പദ്ധതനികേള്  നടപ്പെഭാകനിയനിട്ടുണയ്.  നപ്രഭാഫഷണലനിസവളിം
പഭാനനിളിംഗുളിം  ഇല്ലഭാനത  ഒര  ഡനിപ്പെഭാരട്ടയ്നമന്റെനിനയ്  എത്രനഭാള്  മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകേഭാന്
സഭാധനിക്കുളിം?  ഏതയ്  കപ്രഭാജകയ്  തുടങ്ങനിയഭാലുളിം  അതനിനന്റെ  എസ്റ്റേനികമറഡയ്  കകേഭാസ്റ്റേനിനനകഭാള്
വലനിയ രസ്പീതനിയനിലഭായനിരനിക്കുളിം മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുന്നെതയ്. അടനിസ്ഥഭാനപരമഭായനി കവണ പല
കേഭാരദ്യങ്ങളളിം  ഫനികയ്  നചയഭാനതയഭാണയ്  പലകപ്പെഭാഴുളിം  ഡനി.പനി.ആര.  തയഭാറഭാക്കുന്നെതയ്.
ഇതനില്  കേഭാലതഭാമസളിം  കനരനിടുന.  പദ്ധതനി  ഇളിംപനിനമന്റെയ്  നചയ്യുന്നെതനില്  ഇഇൗ
ഡനിപ്പെഭാരട്ടയ്നമന്റെനിനയ്  വന്വസ്പീഴ്ചയഭാണയ്  സളിംഭവനിചനിട്ടുള്ളനതന്നെയ്  മുന്കേഭാലഭാനുഭവളിം
നതളനിയനിക്കുകേയഭാണയ്.  അതുനകേഭാണയ്  കകേഭാസ്റ്റേയ്  എസകലഷന്  ഉണഭാകുന.  നമ്മള്
എകയ്നപക്റ്റയ്  നചയ്യുന്നെതനികനകഭാള്  കപഭാപ്പുകലഷന്  കൂടുന.  അതനിനനുസൃതമഭായനി
ശുദ്ധജലളിം  നമുകയ് ലഭനികഭാത്ത  സഭാഹചരദ്യളിം  നനിലവനിലുണയ്.  ഞഭാന്  ദസ്പീരഘമഭായനി
കേടനകപഭാകുന്നെനില്ല. പകക്ഷ വളനരയധനികേളിം പഭാനനിളിംഗുളിം നപ്രഭാഫഷണലനിസവളിം കവണ
ഒര  ഡനിപ്പെഭാരട്ടുനമന്റെഭാണനിതയ്.  2015  മഭാരചനില്  സനി.ആന്റെയ്എ.ജനി.  തയഭാറഭാകനിയ
ജലനനിധനിനയ സളിംബനനിച റനികപ്പെഭാരട്ടനില് വളനരയധനികേളിം ലഭാപയ്  വരത്തനിയനിരനിക്കുന
നവന്നെയ്  ചൂണനികഭാണനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ജലനനിധനി  പദ്ധതനികേളമഭായനി  ബനനപ്പെട്ട
മലബഭാര  പ്രകദശനത്ത  കേഭാരദ്യങ്ങളഭാണയ്  അതനിലുള്ളതയ്.  ഞഭാന്  അതനിനന്റെ
വനിശദഭാളിംശങ്ങളനികലയയ്  കപഭാകുന്നെനില്ല.  അന്തര  സളിംസ്ഥഭാന  നദസ്പീജല  തരകവമഭായനി
ബനനപ്പെട്ടയ്  കേഭാരദ്യക്ഷമമഭായ ഇടനപടല് നടത്തഭാന്,  ആ കേരഭാറനിനന  സളിംബനനിചയ്
സമയബനനിതമഭായ  ഇന്റെരനവന്ഷന്  നടത്തഭാന്  ഗവണ്നമന്റെയ്  തയഭാറഭായനിട്ടനില്ല.
ഡല്ഹനിയനില് പ്രവരത്തനിക്കുന്നെ കേഭാകവരനി നസല്ലുമഭായനി ബനനപ്പെട്ട പ്രവരത്തനങ്ങള്
വസ്പീക്ഷനിക്കുന്നെതനിലുളിം  വലനിയ  രസ്പീതനിയനിലുളള  വസ്പീഴ്ച  സളിംഭവനിചനിട്ടുനണന്നെഭാണയ്   ഞഭാന്
മനസനിലഭാക്കുന്നെതയ്.  

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ്  :  സര,  ശ്രസ്പീ.  നനഹബനി  ഇഇൗഡന്  നദസ്പീജല
പ്രശങ്ങനളക്കുറനിചയ്  സളിംസഭാരനിക്കുകേയഭാണകല്ലഭാ.  ഇന്നെയ്  അന്തരസളിംസ്ഥഭാന  നദസ്പീജല
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കേഭാരദ്യങ്ങള്  നനകേകേഭാരദ്യളിം  നചയ്യുന്നെ  കേഭാകവരനി  നസല്ലഭാനണങനിലുളിം  അതുമഭായനി
ബനനപ്പെട്ടയ്  നമുകയ് ലഭനികകണ ജലവനിഹനിതത്തനിനന്റെ കേഭാരദ്യമഭാനണങനിലുളിം പുതുതഭായനി
പണനികയണ ഇടമലയഭാറഭാനണങനിലുളിം  ബഭാണഭാസരസഭാഗര അടകമുള്ള പദ്ധതനികേനളഭാനക
പഭാതനിവഴനിയനിലഭാണയ്;  അനതല്ലഭാളിം ഏകേകദശളിം നനിലചമട്ടഭാനണന്നെ കേഭാരദ്യളിം അങ്ങയനട
ശ്രദ്ധയനില്നപ്പെട്ടനിട്ടുകണഭാ?  

ശ്രസ്പീ  .   നനഹബനി ഇഇൗഡന്: സര, ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട അളിംഗളിം ശ്രസ്പീ. പനി. ടനി. കതഭാമസയ്
ചൂണനികഭാണനിചതയ്  വളനര  സപ്രധഭാനമഭായ  കേഭാരദ്യങ്ങളഭാണയ്.  മനനി  അതയ്
പരനിഗണനിക്കുനമന്നെയ്  ഞഭാന്  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഒര  പുതനിയ  നനപപ്പെയ് നനലന്
ഇടണനമങനില്  കറഭാഡയ്  റനികസ്റ്റേഭാകറഷനയ്  കേഭാശയ്  നകേട്ടനിവയഭാനത,  അതനിനനഭാനളിം
യഭാനതഭാര  മഭാനദണ്ഡവമനില്ലഭാനതയഭാണയ്  ഇഇൗ  ഡനിപ്പെഭാരട്ടയ്നമന്റെയ്  മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുന്നെതയ്.
പല സമയത്തുളിം ഇഇൗ കമഖലയനില് വലനിയ ലഭാപയ്   ഉണഭായനിട്ടുണയ്.  നഗര പ്രകദശങ്ങളനില്
പുതുതഭായനി  വന്നെ നമകടഭാ  നറയനിലുളിം  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.-യനട  ബനി.എളിം.ആന്റെയ്  ബനി.സനി.
കറഭാഡുനമഭാനക  നചയതനിനുകശഷമഭാണയ്  പലകപ്പെഭാഴുളിം  വഭാട്ടര  അകതഭാറനിറനികഭാര
കുത്തനിനപ്പെഭാളനിക്കുന്നെതയ്. 

മനറഭാര പ്രധഭാനനപ്പെട്ട കമഖലയഭാണയ് മത്സദ്യബനനളിം.  ബഹുമഭാനദ്യയഭായ മനനി
ഇഇൗ  കമഖലനയക്കുറനിചയ്  വനിശദമഭായനി  പഠനിക്കുകേയളിം  മനസനിലഭാക്കുകേയളിം  നചയനിട്ടുള്ള
ആളഭാണയ്. അതുനകേഭാണതനന്നെ നനിലവനിലുള്ള പ്രശങ്ങനളക്കുറനിചയ് മനനികയ് വദ്യക്തമഭായ
കബഭാധദ്യമുള്ളതഭാണയ്.  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്  ഇത്രയമധനികേളിം  കേഷത  അനുഭവനിക്കുന്നെതയ്
കകേരളത്തനിനന്റെ ചരനിത്രത്തനിലഭാദദ്യമഭായഭാണയ്. അതനിനയ് ധഭാരഭാളളിം കേഭാരണങ്ങളണയ്. മനനി
അതനിനയ്  കുറകഭാരനിയഭാനണന്നെല്ല  പറയന്നെതയ്.  കഗഭാബലഭായനി  ഒരപഭാടയ്  നനക്രസനിസയ്
ഉണഭായനിട്ടുണയ്. കേടലനിലുണഭായനിട്ടുള്ള മഭാറങ്ങളളിം ചൂടയ് വരദ്ധനിക്കുന്നെതുളിം ഉപ്പെനിനന്റെ അളിംശളിം
വരദ്ധനിക്കുന്നെതുനമല്ലഭാളിം മത്സദ്യസമത്തയ് കുറയഭാന് ഇടയഭാകനിയനിട്ടുണയ്.   ഇന്നെയ് നമുകയ്
ഏറവളിം നസയ്ഫഭായനി കേഴനികഭാന് പറന്നെ  ഒര വസ്തു മത്സദ്യമഭാണയ്.  പചകറനിയനിലുളിം
മഭാളിംസഭാഹഭാരത്തനിലുനമഭാനക  ധഭാരഭാളളിം  നകേമനികല്സളിം  നഫരട്ടനിനനലകസഴ്സുളിം
അടങ്ങുനനണന്നെയ്  റനികപ്പെഭാരട്ടുകേള് കേഭാണനിക്കുന.  പകക്ഷ നമ്മുനട  കേടലനില്നനിനളിം
പനിടനിച്ചുനകേഭാണകപഭാകുന്നെ  മത്സദ്യളിം  മളിംഗലഭാപുരത്തുളിം  കേനദ്യഭാകുമഭാരനിയനിലുളിം  മറളിം
നകേഭാണകപഭായനി  40 മണനിക്കൂറനിനുകശഷളിം നമ്മുനട ആളകേള് അവനിനടകപ്പെഭായനി വഭാങ്ങനി
ഇവനിടനത്ത  വനിപണനിയനിനലത്തനിക്കുന്നെ  പ്രവണത  കേഴനിഞ്ഞ  കുകറ  നഭാളകേളഭായനി
നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണയ്. ഇതയ് സൂക്ഷനിക്കുന്നെതനിനയ് അകമഭാണനിയളിം അടകമുള്ള വസ്തുകള്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതയ്  ഗുരതരമഭായ  ആകരഭാഗദ്യ  പ്രശങ്ങള്കയ്  ഇടയഭാക്കുനണയ്.
കകേഭാഴനിത്തസ്പീറ  ഉല്പ്പെഭാദനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനയ്  നചറുമത്സദ്യങ്ങനള  പനിടനിച്ചുനകേഭാണകപഭാകുന്നെ
കേഭാരദ്യളിം കേഴനിഞ്ഞദനിവസളിം ഞഭാന് ചൂണനികഭാണനിചതഭാണയ്.  സനി.എളിം.എഫയ്.ആര.നഎ.,
സനിഫയ്  കപഭാലുള്ള  സമുദ  ഗകവഷണത്തനില്  വദ്യക്തമഭായ  പഠനളിം  നടത്തുന്നെ
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ഏജന്സനികേനള  പരനിപൂരണ്ണമഭായനി  പ്രകയഭാജനനപ്പെടുത്തഭാന്  നമുകയ്  സഭാധനിചനിട്ടനില്ല.
മനിനനിമളിം ലസ്പീഗല് നനസസയ് പ്രനിസയ് ഹക്രബയ് നചയ്യുന്നെതനില്  ഗവണ്നമന്റെയ് ഇനനികഷദ്യറസ്പീവയ്
എടുത്തനിട്ടുണയ്.  ഇനനിയളിം നഭാലത്തനിയകഞഭാളളിം  ഇനളിം മത്സദ്യങ്ങളനില് മനിനനിമളിം  ലസ്പീഗല്
ഹസസയ്  പ്രഖദ്യഭാപനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  ഇഇൗ  കമഖലയനില്  മത്സദ്യസമത്തയ്
കേഭാത്തുസൂക്ഷനികഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയള്ളൂ.  മത്സദ്യകമഖല  ഇന്നെയ്  വലനിയ  പ്രതനിസനനി
കനരനിടുകേയഭാണയ്. മത്സദ്യസമത്തനിനന്റെ കുറവമൂലളിം ഗുരതരമഭായ പ്രതനിസനനി കനരനിടുന്നെ
മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേനളയളിം  മത്സദ്യബനനവമഭായനി  ബനനപ്പെട്ടയ്  അനുബന
നതഭാഴനില്  നചയ്യുന്നെവകരയളിം  സളിംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനയ്  മത്സദ്യവറുതനി  പഭാകകജയ്
നകേഭാണവരന്നെതനിനഭാവശദ്യമഭായ  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനികണനമന്നെയ്  ബഹുമഭാനദ്യയഭായ
മനനികയഭാടുളിം ഗവണ്നമന്റെനികനഭാടുളിം ഇഇൗ അവസരത്തനില് ഞഭാന് അഭദ്യരതനിക്കുകേയഭാണയ്. ഇഇൗ
രണയ്  ഡനിപ്പെഭാരട്ടയ്നമനകേളനടയളിം  ധനഭാഭദ്യരതനകേനള  ഞഭാന്  ശക്തമഭായനി
എതനിരക്കുകേയഭാണയ്.  

ശ്രസ്പീമതനി സനി  .    നകേ  .    ആശ  : സര,  ഇഇൗ  രണയ്  വകുപ്പുകേളനടയളിം ധനഭാഭദ്യരതനകേനള
ഞഭാന്  പൂരണ്ണമഭായളിം  അനുകൂലനിക്കുന.  ജലനനിരമ്മനിതമഭാണയ്  കകേരളളിം,  44
നദനികേനളനകഭാണയ്  സമന്നെവമഭാണയ്.  സളിംസ്ഥഭാന  രൂപസ്പീകേരണത്തനിനന്റെ 60-ാം
പനിറന്നെഭാള്  ആകഘഭാഷനിക്കുന്നെ  അകത  ദനിനത്തനിലഭാണയ്  കകേരളളിം  വരള്ചബഭാധനിത
സളിംസ്ഥഭാനമഭായനി  പ്രഖദ്യഭാപനികനപ്പെട്ടതയ്.  ആരക്കുമുന്നെനിലഭാണയ്  നഭാളിം  ലജനിചയ്
തലകുനനിച്ചുനനില്കകണനിവരന്നെതയ്?  ആകേഭാശകത്തയ്ക്കുകനഭാകനി മഴയ്ക്കുകവണനി ദഭാഹനിച്ചുനനില്ക്കുന്നെ
കവഴഭാമലഭാണയ് കകേരളത്തനിനന്റെ കദശസ്പീയ പക്ഷനി എന്നെ   തനിരനിചറനിവയ് ഇനനിനയങനിലുളിം
നമുകയ് ഉണഭാകുകമഭാ; പുഴയനിലൂനട ഒഴുകേനിവരന്നെതയ് നവറുളിം ജലമല്ല,  സളിംസഭാരത്തനിനന്റെ
ജസ്പീവരക്തമഭാണയ്.  നദനികേള്  പറയന്നെതയ്  മനുഷദ്യചരനിതമല്ലഭാനത  മനറഭാനമല്ല.
ഓരമ്മകേളളിം  പുരഭാവൃത്തങ്ങളളിംനകേഭാണയ്  നപഭാതനിഞ്ഞയ്  അതനിനന്റെ  ഒഴുകയ്   നനിലച്ചുകപഭായഭാല്
നമ്മള്  ദഭാഹനിച്ചു  മരനിക്കുനമന്നെതനില്  യഭാനതഭാര  സളിംശയവമനില്ല.  ഇഇൗ  നൂറഭാണനില്
നടകഭാനനിടയള്ള കലഭാകേമഹഭായദ്ധളിം ശുദ്ധജലത്തനിനുകവണനിയഭാകുനമന്നെ മുന്നെറനിയനിപ്പെയ്
ആനരയളിം ഭയചകേനിതരഭാക്കുളിം. ചുട്ടുനപഭാളളന്നെ കമയയ് മഭാസത്തനില് ജലരഭാശനിനയക്കുറനിചയ്,
നകേഭാല്ലനപ്പെടുന്നെ  നദനികേനളക്കുറനിചയ്,  ആകഗഭാള  കേകമഭാളത്തനിനന്റെ  ജലചൂഷണങ്ങനളക്കുറനിചയ്,
ഭഭാന്തമഭായനി  മഭാറുന്നെ  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  വദ്യതനിയഭാനങ്ങനളക്കുറനിചയ്,  വസ്പീട്ടുമുറനത്ത
കേനിണറുകേള് കനരനിടുന്നെ അസഭാധഭാരണമഭായ വരള്ചയനട ദഭാരണഭാവസ്ഥനയക്കുറനിചയ്
ഒനക  നഭാളിം  ചരച  നചയ്യുകേയളിം  പ്രവരത്തനനനിരതരഭാവകേയളിം  നചകയണ  കേഭാലളിം
അതനിക്രമനിചനിരനിക്കുന.  ജലളിം  മനുഷദ്യനന്റെ അവകേഭാശമഭായനി  മഭാത്രമഭായഭാണയ്  ഇകപ്പെഭാള്
നഭാളിം  കേഭാണുന്നെതയ്.  മനുഷദ്യനന്റെ  അവകേഭാശങ്ങള്കപ്പുറത്തയ്  മറയ്  ജന്തുജസ്പീവജഭാലങ്ങളനടയളിം
അവകേഭാശകമഭാ ആവശദ്യകമഭാ ആണയ് ജലളിം.  ഇതനിനനനയല്ലഭാത്തനിനനയളിം  ബനനിപ്പെനിക്കുകമഭാള്
മഭാത്രകമ  ഇകപ്പെഭാള്   കനരനിടുന്നെ   പ്രശങ്ങള്കയ്   പരനിഹഭാരമുണഭാവകേയള്ളൂ.  അതയ്



ധനകേഭാരദ്യളിം 397

നമ്മുനട  മൂലദ്യകബഭാധവമഭായനി  ബനനപ്പെട്ടതഭാണയ്.  അതുനകേഭാണഭാണയ്  ഇടതുപക്ഷ
സരകഭാര  വരളിംതലമുറയ്ക്കുകൂടനി  ജസ്പീവനികഭാന്  പരദ്യഭാപ്തമഭായ  വനിധത്തനില്  നമ്മുനട
ആവഭാസ  വദ്യവസ്ഥകേനള  സസ്ഥനിരമഭാക്കുന്നെ  വനികേസന  സങല ങ്ങള്കയ്  രൂപളിം
നകേഭാടുത്തുനകേഭാണള്ള  പദ്ധതനികേള്  നടപ്പെനിലഭാക്കുന്നെതയ്.  ഇതനില്  മുഖദ്യ  പ്രഭാധഭാനദ്യളിം
ജലസളിംരക്ഷണത്തനിലൂന്നെനിയ  പദ്ധതനികേള്കഭാണയ്.   ഫലപ്രദമഭായ  ജലമഭാകനജയ് നമന്റെനിനന്റെ
അഭഭാവളിം  രഭാഷസ്പീയ-സഭാമൂഹനികേ-സഭാമത്തനികേ  സളിംവനിധഭാനങ്ങനളനയഭാനക  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനികചകഭാളിം.  കകേരളത്തനില് രണഭാളിം ജനകേസ്പീയഭാസൂത്രണത്തനിനന്റെ മുഖദ്യ ആകേരഷണസ്പീയതയഭായ
ഹരനിത കകേരളളിം മനിഷനനിലൂനട തടഭാകേങ്ങളനടയളിം നദസ്പീതടങ്ങളനടയളിം സളിംരക്ഷണവളിം
കുളങ്ങളനടയളിം  മറയ്  ജലകസഭാതസ്സുകേളനടയളിം  പുനരജസ്പീവനവളിം  ലക്ഷദ്യമനിടുന.
ശരനിയഭായ ജലമഭാകനജയ് നമന്റെനിലൂനട ജലത്തനിനന്റെ അമൂലദ്യത കലഭാകേനത്ത അറനിയനിക്കുന്നെ
ഒര  പുതനിയ  ജലസളിംസഭാരളിം  വനികേസനിപ്പെനിനചടുകഭാനുളിം  അതനിലൂനട  നമ്മുനട
സളിംസഭാരങ്ങള്  തനിരനിച്ചുപനിടനികഭാനുളിം  കകേരളത്തനിനന്റെ  ജലസമൃദ്ധനി  നനിലനനിരത്തഭാനുളിം
ഇടതുപക്ഷ  സരകഭാരനിനുളിം  ജലകസചന  വകുപ്പെനിനുളിം  സഭാധനികകട്ടനയന്നെയ്
ആശളിംസനിക്കുന.  ഇഇൗ ചുരങ്ങനിയ കേഭാലളിംനകേഭാണയ്  ഒകട്ടനറ പ്രധഭാനനപ്പെട്ട പദ്ധതനികേള്
എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരകഭാരനിനയ്  നടപ്പെനിലഭാകഭാന്  കേഴനിഞ്ഞു.  ഡനിപ്പെഭാരട്ടയ്നമന്റെനിനന
അഴനിമതനി  വനിമുക്തമഭാകനിനയനള്ളതനന്നെയഭാണയ്  അതനില്  എടുത്തുപറകയണകേഭാരദ്യളിം.
കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫയ്.  സരകഭാരനിനന്റെ  കേഭാലനത്ത  നകേഭാടുളിം  അഴനിമതനിയനട
കനരകഭാഴ്ചയയ്  ഒര  ഉദഭാഹരണമഭാണയ്  കുട്ടനഭാടയ്  പഭാകകജയ്.  ആ  പദ്ധതനിനയപ്പെറനി
നമുനകല്ലഭാവരക്കുളിം  അറനിയഭാവന്നെതഭാണയ്.  കുട്ടനഭാടനിനന്റെ  കേഭാരഷനികേ  സളിംസ്കൃതനിയളിം
ജലവനിഭവങ്ങളളിം സളിംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി നടപ്പെനിലഭാകനിയ പദ്ധതനിയഭാണയ് കുട്ടനഭാടയ്
പഭാകകജയ്.  1,839.75  കകേഭാടനി  രൂപയനട  105  പദ്ധതനികേളഭാണയ്  ആ  പഭാകകജനില്
ഉള്നപ്പെടുത്തനിയനിരന്നെതയ്.  നനിരഭഭാഗദ്യവശഭാല്  അതനില്  ഒനകപഭാലുളിം  സമയബനനിതമഭായനി
പൂരത്തസ്പീകേരനികഭാന്  സരകഭാരനിനയ്  സഭാധനിചനിനല്ലനള്ളതയ്  അഴനിമതനിയനട  രൂക്ഷത
എത്രകത്തഭാളമുനണന്നെയ്  കബഭാധദ്യനപ്പെടുത്തുന്നെതഭാണയ്.  അതനില്നനിന്നെയ്  കുറനചങനിലുളിം
മഭാറനിനനില്ക്കുന്നെതയ്  തണ്ണസ്പീരമുകളിം  ബണനിനന്റെ  പുനരനടപടനിക്രമങ്ങളഭാണയ്.   ആ
ബണനിനന്റെ നനിരമ്മഭാണളിം പൂരത്തസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.  അവനിനടയള്ള മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്
അകപ്പെഭാഴുളിം  ആശങയനിലഭാണയ്.  വരന്നെ  ചരചകേളനില്  ഞഭാന്  അകഭാരദ്യളിം
പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്നെതഭാണയ്.  ഉകദ്ദേശദ്യലക്ഷദ്യങ്ങള്  കേഭാറനില്പ്പെറത്തനി  ജലകസചന  വകുപ്പുളിം
തകദ്ദേശ  സസ്വയളിംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളളിം  പദ്ധതനി  തയഭാറഭാകനിയതനിലൂനടയഭാണയ്  ഇഇൗ
പദ്ധതനി  അട്ടനിമറനികനപ്പെട്ടതയ്.  ഏറവളിം  കൂടുതല്  അഴനിമതനി  നടത്തഭാന്  പരദ്യഭാപ്തമഭായ
വകുപ്പെഭാണയ്  ജലകസചന  വകുനപ്പെന്നെയ്   നമുകറനിയഭാളിം.  കേഭാരണളിം  ഹപപ്പുകേള്
വഭാങ്ങുന്നെതനിലൂനടയഭാണയ് ഏറവളിം കൂടുതല് അഴനിമതനി നടക്കുന്നെതയ്.  ഉദഭാഹരണത്തനിനയ്,
അരൂര, കചരത്തല മണ്ഡലങ്ങളനികലയയ് നവള്ളളിം നകേഭാണകപഭാകുന്നെ ജപ്പെഭാന് കുടനിനവള്ള
പദ്ധതനിയനട ഹപപ്പെയ് ഹലന് എനന്റെ മണ്ഡലത്തനിനല മറവളിംതുരത്തയ് പഞഭായത്തനില്
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4.5 കേനികലഭാമസ്പീറര ദൂരത്തയ് 11 തവണ നപഭാട്ടനി ആ പ്രകദശളിം ജലകബഭാളിംബഭായനിമഭാറനി. ഇഇൗ
ഗവണ്നമന്റെയ്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷളിം  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിയനട
കനതൃതസ്വത്തനില് ഇഇൗ വനിഷയളിം ചരച നചയ്യുകേയളിം ഹപപ്പെയ് ഹലന് മഭാറുന്നെകതഭാനടഭാപ്പെളിം
അഴനിമതനി  നടത്തനിയതനിനനതനിനര  വനിജനിലന്സയ്  അകനസ്വഷണളിം  പ്രഖദ്യഭാപനിചതനിനന
വളനര  ആത്മഭാരതമഭായനി   അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇഇൗ  വനിഷയളിം  കനരനിട്ടയ്
കബഭാധദ്യമുള്ളതുനകേഭാണഭാണയ് ഞഭാന് പറഞ്ഞതയ്. അഴനിമതനി  തടയന്നെതനിനയ്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട
മനനിയനട  കനതൃതസ്വത്തനില്  വകുപ്പെനിനയ്  വളനരകയനറ  സഭാധനിചനിട്ടുനണനള്ളതയ്
അഭനിമഭാനകത്തഭാനട കേഭാണുകേയഭാണയ്. ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതദ്യ മുന്നെണനി ഭരണത്തനില്
ജലവനിഭവ  വകുപ്പെനിലുളിം  വളനരകയനറ  പ്രതസ്പീക്ഷയഭാണയ്  ജനങ്ങളളിം  നപഭാതുസമൂഹവളിം
വച്ചുപുലരത്തുന്നെതയ്.  അതനിനനഭാത്തയ്  ഉണരന്നെയ്  പ്രവരത്തനികഭാന്  വകുപ്പെനിനയ്
ആകുനമുണയ്.  കേഭാലവരഷ  സമയത്തയ്  ലഭനിക്കുന്നെ  അധനികേജലളിം  തടഞ്ഞുനനിരത്തനി
സമസ്പീപ പ്രകദശനത്ത ഭൂജലവനിതഭാനളിം നനിലനനിരത്തുകേ, കുടനിനവള്ള ലഭദ്യത ഉറപ്പെഭാക്കുകേ,
കേഭാരഷനികേഭാവശദ്യങ്ങള്ക്കുളിം  പഭാരനിസ്ഥനിതനികേ  ധരമ്മങ്ങള്ക്കുമഭാവശദ്യമഭായ  ജലളിം
ലഭദ്യമഭാക്കുകേ  എന്നെസ്പീ  ഉകദ്ദേശദ്യകത്തഭാനട  തടയണകേള്,  വനി.സനി.ബനി.,  ആര.സനി.ബനി.
എന്നെനിവ നനിരമ്മനിക്കുന്നെതനിനുള്ള പ്രവൃത്തനികേള് വനിവനിധ പദ്ധതനികേളനില് ഉള്നപ്പെടുത്തനി
വകുപ്പെയ് നടപ്പെനിലഭാകനിവരന.  ഇഇൗ അവസരത്തനില് എനന്റെ മണ്ഡലത്തനില് ഓരജല
ഭസ്പീഷണനി  പരനിഹരനിചയ്  കുടനിനസ്പീരനിനുളിം  കൃഷനിക്കുളിം  ജലളിം  സളിംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
കേഴനിഞ്ഞ  ബജറനില്   3  നറഗുകലററുകേള്  അനുവദനിചതനിനന  ഞഭാന്   നന്ദനികയഭാനട
സരനിക്കുന.   ആ  നറഗുകലററുകേള്  മൂവഭാറപുഴയനട  ഹകേവഴനികേളഭായ  മൂന്നെയ്
ആറുകേളനിലഭാണയ്  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നെതയ്.  നറഗുകലററുകേള്  വരകമഭാള്  നതഭാഴനിലനിനന
ബഭാധനിക്കുകമഭാനയന്നെ  കേഭാരദ്യത്തനില്   മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്  വളനരകയനറ
ആശങയനിലഭാണയ്.  നറഗുകലററുകേള് പണനിയന്നെതനിനുമുമയ് മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട
ആശങകേള്  ലഘൂകേരനിക്കുന്നെതനിനഭാവശദ്യമഭായ  പഠനളിം  നടത്തനി  അവനര
കബഭാധവഭാനഭാരഭാകണനമന്നെയ്  ഞഭാന്  ഇഇൗ  അവസരത്തനില്  ആവശദ്യനപ്പെടുകേയഭാണയ്.
എനന്റെ  മണ്ഡലത്തനില്  നചമയ്  പഞഭായത്തനില്  പുല്ലഭാന്തനിയഭാര  വരഷങ്ങളഭായനി
കപഭാളയളിം  കചറുളിം  നനിറഞ്ഞയ്  ഒഴുകയ്   നനിലചയ്  മരണഭാസന്നെമഭായനിരന.
പ്രകദശവഭാസനികേളനടയളിം  കേനിസഭാന്  സഭയനടയളിം   സമകയഭാചനിതമഭായ
പ്രവരത്തനത്തനിനന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആ പുഴനയ  പുനരജസ്പീവനിപ്പെനികഭാനുളിം അതയ് നഭാട്ടുകേഭാരകയ്
സമരപ്പെനികഭാനുളിം സഭാധനിച്ചുനവന്നെയ് എനനികയ് വളനര അഭനിമഭാനകത്തഭാനട പറയഭാനഭാകുളിം.
ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  റവനമ്മ്യൂ  വകുപ്പുമനനിയഭാണയ്  പുഴയനട  സമരപ്പെണത്തനിനയ്
എത്തനിയനതനകൂടനി  ഞഭാന്  അഭനിമഭാനകത്തഭാനട  ഇഇൗ  അവസരത്തനില്
ഓരക്കുകേയഭാണയ്.   ഒട്ടനവധനി  കേഭാരദ്യങ്ങള്  വകുപ്പെയ്  നടത്തനിവരനണയ്.
സമയക്കുറവമൂലളിം അനതല്ലഭാളിം പറയന്നെനിനല്ലങനിലുളിം കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി നനിരമ്മനിചതുളിം
എന്നെഭാല് പ്രവരത്തനക്ഷമമല്ലഭാത്തതുമഭായ ജലകസചന പദ്ധതനികേള് പുനരദ്ധഭാരണളിം
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നടത്തുന്നെതനിനയ് ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെയ്  ശ്രമനിക്കുനനണന്നെയ് പറയഭാതനിരനികഭാന് കേഴനിയനില്ല.
കുളങ്ങള്  പുനരജസ്പീവനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  പുതനിയ  പദ്ധതനികേള്  ഹരനിത  കകേരളളിം
പദ്ധതനിയനിലൂനട  നടപ്പെനിലഭാകനിവരനണയ്.  ഇടതുപക്ഷ  സരകഭാര  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നെതനിനുകശഷളിം ആദദ്യമഭായനി ജൂണ് മഭാസത്തനില് മഴയഭായനി കവഴഭാമലനിനനകപ്പെഭാനല
കേഭാത്തനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  വകുപ്പെനിനന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  മഴനവള്ളളിം  ഹഭാരനവസ്റ്റേയ്
നചയ്യുന്നെതനിനഭായനി  ഒകട്ടനറ  പദ്ധതനികേള്  നടപ്പെനിലഭാകനിവരനണയ്.  മഴക്കുഴനികേള്
നനിരമ്മനിചയ്  മഴനവള്ളളിം  സളിംരക്ഷനികണളിം.  കകേരളത്തനിനന്റെ  പ്രകതദ്യകേ  ഭൂപ്രകൃതനി
അനുസരനിചയ് മഴ നപയഭാലുടന് നവള്ളളിം ഒഴുകേനി കേടലനികലയ്ക്കുകപഭാകുന്നെ സഭാഹചരദ്യമഭാണുള്ളതയ്.
എന്നെഭാല് അത്രയളിംകവഗളിം ജലളിം  ഒഴുകേനികപ്പെഭാകേഭാനത ഭൂഗരഭജലമഭായനി  രൂപഭാന്തരനപ്പെടുന്നെതനിനയ്
ആവശദ്യമഭായ നടപടനി വകുപ്പെനിനന്റെ കനതൃതസ്വത്തനില് നടത്തനിവരന്നെതയ് അഭനിമഭാനപൂരവ്വളിം
സരനിക്കുകേയഭാണയ്.  കേഭാകവരനി  കബസനിനനിനല  നചറുകേനിട  ജലകസചന  പദ്ധതനികേള്,
ഹമനര  ഇറനികഗഷനനിനല  ക്ലഭാസയ്-I,  ക്ലഭാസയ്-II  പ്രവൃത്തനികേള്,  തടയണകേള്,
നറഗുകലററുകേള്  എന്നെനിവ   നബഭാരഡനിനന്റെ  100  കകേഭാടനി  രൂപ  നചലവനിലഭാണയ്
ഏനറടുത്തയ്  വകുപ്പെയ്  നടത്തനിവരന്നെതയ്.  കേടലഭാക്രമണ പ്രതനികരഭാധ പ്രവരത്തനങ്ങളളിം
നടത്തുനണയ്.  ഇകപ്പെഭാള് മഴയയ് ദഭാഹനിചനിരനിക്കുകേയഭാനണങനിലുളിം മഴ വനകേഴനിഞ്ഞഭാല്
നവള്ളനപ്പെഭാക  ഭസ്പീഷണനിയഭായനിരനിക്കുളിം  നമ്മുനട  മുമനിലുള്ള പ്രധഭാന  പ്രശളിം.  അതയ്
നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുള്ള പ്രവരത്തനങ്ങളളിം നടത്തനിവരനണയ്. 

മത്സദ്യബനന കമഖല  കേഴനിഞ്ഞകേഭാലനത്ത അകപക്ഷനിചയ് വലനിയ മഭാറങ്ങള്കയ്
കവദനിയഭാകുനണയ്.  അതനില് ഏറവളിം  പ്രധഭാനനപ്പെട്ടതഭാണയ്  അക്ഷരസഭാഗരളിം  പദ്ധതനി.
നനിരക്ഷരതയനട  ഇരട്ടറകേള് കഭദനിചയ്  മഭാനസനികേ വനികേഭാസളിം പകേരഭാന് സഭാക്ഷരതഭാ
പ്രവരത്തനങ്ങള്കയ്  കേഴനിയളിം.  സമൂഹത്തനില്  വനികേസനളിം  അനുഭവകവദദ്യമഭാകേണനമങനില്
അക്ഷരനവളനിചളിം  മുഴുവന്  ജനങ്ങളനിലുളിം  എത്തണളിം.  സമൂഹത്തനില്  പനിന്നെഭാകളിം
നനില്ക്കുന്നെ തസ്പീരകദശവഭാസനികേനള മുഖദ്യധഭാരയനികലയയ് എത്തനിക്കുന്നെതനിനുളിം തസ്പീരപ്രകദശങ്ങളനിനല
സഭാക്ഷരതഭാ  നനിലവഭാരളിം  ഉയരത്തുന്നെതനിനുമഭായനി  ഫനിഷറസ്പീസയ്  വകുപ്പെനിനന്റെ
സഹഭായകത്തഭാനട  സളിംസ്ഥഭാന  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന്  അകതഭാറനിറനിയമഭായനി  കചരന്നെയ്
അക്ഷരസഭാഗരളിം  പദ്ധതനി  നടപ്പെനിലഭാക്കുന.   മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനി  കമഖലയനില്
സമ്പൂരണ്ണ  ഭവന  പദ്ധതനികഭായനി  3149  ഗുണകഭഭാക്തഭാകള്കയ്  62.98  കകേഭാടനി
രൂപയനട  ധനസഹഭായളിം  നല്കേനികഴനിഞ്ഞു.   കേടലഭാക്രമണത്തനില്  ഭൂമനിയളിം  വസ്പീടുളിം
നഷനപ്പെട്ടവനര  പുനരധനിവസനിപ്പെനികഭാന്  75  കകേഭാടനി  രൂപയനട  പ്രകതദ്യകേ പഭാകകജയ്
വകുപ്പെയ്  നടത്തനിവരന.  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട  ഭവനങ്ങള്  പുതുകനിപ്പെണനിയഭാന്
22  കകേഭാടനി  രൂപയനട  പദ്ധതനി  നടപ്പെനിലഭാകനികഴനിഞ്ഞു.  മഴ  നപയഭാല്
മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്കയ്  കേടലനില്  കപഭാകേഭാനുള്ള  സഭാഹചരദ്യമുണഭാകേനില്ല.  ആ
സമയത്തയ്  അവരകയ്  ജസ്പീവനിക്കുന്നെതനിനയ്  സമഭാദദ്യ  സമഭാശസ്വഭാസ  പദ്ധതനിയഭായനി
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നല്കേനിയനിരന്നെ  2,700  രൂപ  4,500  രൂപയഭായനി  വരദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുണയ്.  ഫനിഷറസ്പീസയ്
വകുപ്പെനിനന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  സളിംസ്ഥഭാനത്തയ്  നപഭാതുകമഖലയനില്  ആദദ്യനത്ത
മത്സദ്യത്തസ്പീറ  നനിരമ്മഭാണശഭാഖ  നകേഭാല്ലളിം  ആയനിരളിംനതങ്ങനില്  ആരളിംഭനിക്കുന്നെതനിനയ്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. ഞഭാന് കനരനത്ത സൂചനിപ്പെനിചതുകപഭാനല, തണ്ണസ്പീരമുകളിം
ബണയ് നനിരമ്മഭാണത്തനിനന്റെ ഫലമഭായനി ഉടനലടുത്ത പഭാരനിസ്ഥനിതനികേ അസന്തുലനിതഭാവസ്ഥമൂലളിം
നതക്കുഭഭാഗത്തയ്  അനദ്യളിംനനിനകപഭായ  കേകസമത്തയ്  പുനരജസ്പീവനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനുളിം
അതനിലൂനട പ്രകദശനത്ത മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്കയ് നതഭാഴനിലുളിം സഭാമൂഹദ്യസരക്ഷയളിം
ഉറപ്പെഭാക്കുന്നെതനിനുളിം  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെയ്  പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിചതയ്  നന്ദനികയഭാനട
ഓരക്കുന.  രണയ്  വകുപ്പുകേളനടയളിം  ധനഭാഭദ്യരതനകേനള  സരവ്വഭാത്മനഭാ  സസ്വഭാഗതളിം
നചയ്തുനകേഭാണളിം പനിന്തുണച്ചുനകേഭാണളിം നനിരത്തുന.

(അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് പഭാനല് ഓഫയ് നചയരമഭാന്  ശ്രസ്പീ. പനി. ഉഹബദുള്ള)

ശ്രസ്പീ  .   സനി  .   മമ്മൂട്ടനി: സര, ഈ ധനഭാഭദ്യരതനകേനള എതനിരക്കുകേയഭാണയ്.  ശസ്വസനികഭാനുള്ള
വഭായവളിം  കുടനികഭാനുള്ള  നവള്ളവളിം  മനുഷദ്യനന  സളിംബനനിചനിടകത്തഭാളളിം
നനിരണ്ണഭായകേമഭാണയ്.  വളനര പ്രയഭാസമുളള കേഭാരദ്യളിം,  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്നമന്റെയ് എ.എസയ്.
നകേഭാടുത്തയ് നടണര നചയ വരക്കുകേള്വനര ഇവനിനട ഫണനില്ലഭാത്തതനിനന്റെ കപരനികലഭാ
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെനില്  ഫണനില്ലഭാത്തതുനകേഭാകണഭാ  റദ്ദേയ്  നചയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഒര
കേഭാരണവശഭാലുളിം  ആ  വരക്കുകേള്  എന്നെകന്നെയ്ക്കുമഭായനി  ഉകപക്ഷനികരതയ്,  അതയ്
കുടനിനവള്ളപ്രശമഭാണയ്.  ഏനതങനിലുളിം  തരത്തനില്  പണളിം  കേനണത്തനി  റസ്പീ-നടണര
നചയഭാനുള്ള  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനികണനമന്നെഭാണയ്  എനനികയ്  അഭദ്യരതനികഭാനുള്ളതയ്.
ഇതയ് വളനര ഗഇൗരവമുളള കേഭാരദ്യമഭാണയ്. നവട്ടളിം, തലകഭാടയ് എന്നെസ്പീ പഞഭായത്തുകേളനിനല
തസ്പീരകദശ കമഖലകേളനില് ആ പദ്ധതനി നകേഭാണവരന്നെതനിനയ്  സഇൗജനദ്യമഭായനി സ്ഥലളിം
ലഭദ്യമഭാകനി.   എന്നെഭാല്   തസ്പീരകദശ  കമഖലയനില്  26  കകേഭാടനി  രൂപയയ്  എ.എസയ്.
നകേഭാടുത്ത  ആ  പദ്ധതനി  ഒന്നെഭാളിംഘട്ടത്തനില്  റദ്ദേയ്  നചയ്തു.  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മനനിയനട
സഭാന്നെനിധദ്യത്തനില്  കചരന്നെ  കയഭാഗത്തനില്  രണമഭാസളിംനകേഭാണയ്  പ്രവൃത്തനി
നചയഭാനമനപറനഞ്ഞങനിലുളിം  അതയ്  റദ്ദേയ്  നചയ്യുകേയഭാണുണഭായതയ്.  അകഭാരദ്യളിം
പരനികശഭാധനികണനമന്നെഭാണയ്  എനനികയ്  പറയഭാനുള്ളതയ്.  മുമയ്  ജലകസചന  വകുപ്പുളിം
പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.-യളിം  ഒന്നെഭായനിരന.  പനിന്നെസ്പീടയ്  രണഭായതുനകേഭാണള്ള  ചനില  പ്രശങ്ങളഭാണയ്
ഇകപ്പെഭാഴുള്ളതയ്.  കറഭാഡയ്  കേട്ടനിളിംഗുളിം  കുടനിനവള്ളത്തനിനയ്  സഭാളിംഗ്ഷന്  നല്കേലുളിം
നറകസ്റ്റേഭാകറഷന്  വരക്കുളിം  ഒനക  വലനിയ  നൂലഭാമഭാലകേളഭാണയ്.  ഏതയ്  ഗവണ്നമന്റെയ്
വന്നെഭാലുളിം  വലനിയ  പ്രശളിംതനന്നെയഭാണനിതയ്.  ഇകപ്പെഭാള്  മഴകഭാലളിം  ആരളിംഭനികഭാന്
കപഭാകുകേയഭാണയ്,  ഒകകഭാബര  വനര  ഇനനി  ഒര  കറഭാഡുളിം  കേട്ടയ്  നചയഭാന്  പഭാടനില്ല.
കുടനിനവള്ള വനിതരണത്തനിനയ് ഹപപ്പെനിടണനമങനില് ഒകകഭാബര കേഴനിഞ്ഞയ് ഡനിസളിംബര
മുതല്  കമയയ്  മഭാസളിംവനരയള്ള  കേഭാലയളവനില്  കറഭാഡയ്  കേട്ടനിളിംഗനിനയ്  അനുവഭാദളിം
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നല്കേണളിം,  നറഭാകസ്റ്റേഭാകറഷനുള്ള  ഫണയ്  അടയണളിം.  ഫണയ്  അടയഭാന്  നചന്നെഭാല്
പനി.ഡബദ്യു.ഡനി. എസ്റ്റേനികമറയ് തന്നെനിട്ടനിനല്ലന്നെയ് പറയളിം.  എസ്റ്റേനികമറയ് നകേഭാടുത്തനികല്ല എന്നെയ്
കചഭാദനികഭാന്  കകേഭാ-ഓരഡനികനഷന്  കേമ്മനിറനി  മസ്പീറനിളിംഗയ്  വനിളനിചഭാല്  ഞങ്ങള്  നഭാനള
അനല്ലങനില്  മറന്നെഭാള്  നകേഭാടുകഭാനമനപറഞ്ഞയ്  അകങ്ങഭാട്ടുമനികങ്ങഭാട്ടുമുളളകേളനി
വരഷങ്ങകളഭാളളിം  തുടരളിം.  ഒര  പതനിറഭാണകേഭാലനമടുകഭാനത  ഏനതങനിലുനമഭാര
കുടനിനവള്ള  പദ്ധതനി  ഏനതങനിലുളിം  ഗവണ്നമന്റെനിനയ്  നടപ്പെഭാകഭാന്  സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ?
ഇതയ് ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കുറമല്ല.  ഒര നപരമനന്റെയ് സളിംവനിധഭാനനമന്നെ നനിലയയ് നമ്മള്
ഗഇൗരവമഭായനി  ജനപ്രതനിനനിധനികേളമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചനിചയ്  പരനിഹരനികകണ
വനിഷയമഭാണയ്.  കറഭാഡയ്  കേട്ടനിളിംഗുളിം  ഹപപ്പെയ്  ഹലനനിനുകവണനിയള്ള  പ്രശങ്ങളളിം
പരനിഹരനികഭാത്തനിടകത്തഭാളളിം  ഇരപത്തനിയഞയ്  വരഷനമടുത്തഭാലുളിം  പദ്ധതനികേള്
നടപ്പെഭാകഭാന്  കേഴനിയനില്ല.  ഫണയ്  ഉള്നപ്പെനട  എല്ലഭാളിം  നറഡനിയഭാനണങനിലുളിം  ചനില
സഭാകങതനികേ  പ്രശങ്ങളനട  കപരനില്  വരഷങ്ങനളടുക്കുകേയഭാണയ്.  വരഷങ്ങള്
കേഴനിയകമഭാള്  റനിഹവസ്ഡയ്  എസ്റ്റേനികമറനില്ലഭാനത  പൂരത്തനിയഭാകഭാന്  കേഴനിയനിനല്ലന്നെയ്
കകേഭാണ്ടഭാകര പറയളിം.  എങ്ങനനയഭാണയ് പൂരത്തനിയഭാകഭാന് കേഴനിയന്നെതയ്; ഗഇൗരവമഭായ
ഈ  വനിഷയളിം  അങ്ങയ്  ശ്രദ്ധനികണളിം.  പ്രകതദ്യകേമഭായനി  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.-യളിം  അങ്ങുളിം
കൂടനിയഭാകലഭാചനിചയ്  ഇതനിനയ്  സ്ഥനിരളിം  സളിംവനിധഭാനമുണഭാകണളിം.  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില് എളിം.എല്.എ.-മഭാരളിം  രണയ്  വകുപ്പെനിനന്റെ  ഉകദദ്യഭാഗസ്ഥരളിം
കൂടനികചരന്നെയ്  പഞഭായത്തുതലത്തനില്  ഇത്തരനമഭാര  സളിംവനിധഭാനമുണഭാകനിയഭാകല
എനന്തങനിലുളിം നചയഭാന് കേഴനിയകേയള്ളൂ.

ശ്രസ്പീ  .    കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ്:  സര,  അങ്ങയ്  ഇകപ്പെഭാള്  പറഞ്ഞ  വനിഷയളിം,
പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.,  വഭാട്ടര  അകതഭാറനിറനി  കകേഭാ-ഓരഡനികനഷനുമഭായനി  ബനനപ്പെട്ടയ്
ഉത്തരവനിറകനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നെഭാല്  ആ  ഉത്തരവനില്  പറയന്നെതനുസരനിചയ്  തുകേ
അടയഭാന്  വഭാട്ടര  അകതഭാറനിറനികയ്  മഭാരഗ്ഗമനില്ല,  തുകേ  അടയ്ക്കുന്നെനില്ല.  അതനിനഭാല്
ഹപപ്പെനിടഭാന് കേഴനിയഭാത്ത സ്ഥനിതനി ഇകപ്പെഭാള് ഉണഭായനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.

ശ്രസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി:  സര,  അകദ്ദേഹളിം  പറഞ്ഞതയ്  യഭാഥഭാരതദ്യമഭാണയ്.
ആറുമഭാസളിംമുമയ്  സഭാളിംഗ്ഷനഭായ  54  ലക്ഷളിം  രൂപ  കേല്പ്പെകേകഞരനി,  വളവന്നൂര
പഞഭായത്തുകേള്കയ്  നകേഭാടുകഭാനുണയ്.  ഇതുവനര  നകേഭാടുകഭാത്തതുനകേഭാണയ്  പണനി
നടത്തഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത  അവസ്ഥയഭാണയ്.   കകേഭാണ്ടഭാകര  ഇതനിനയ്  നപരമനിഷന്
കേനിട്ടഭാനത  നചയഭാന്  കേഴനിയനിനല്ലനപറയന,  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  പണമടചനിട്ടനിനല്ലന്നെയ്
പറയന.  എസ്റ്റേനികമറയ്  തയഭാറഭായനിട്ടയ്  ആറുമഭാസമഭായനി.  അവനിനട  എളിം.എല്.എ.-യനട
ആസനി വനികേസന ഫണനില്നനിന്നെയ് ഹപപ്പെയ് ഡനിസ്ട്രേനിബമ്മ്യൂഷനയ് വസ്പീണളിം 50  ലക്ഷളിം രൂപ
വസ്പീതളിം  രണയ്  പഞഭായത്തനിനുളിം  നല്കേനി.  ഇങ്ങനനയള്ള നനിസഭാര  സളിംഗതനികേള്മൂലളിം
മുടങ്ങുന്നെ ഇത്തരളിം കേഭാരദ്യങ്ങളനില് അങ്ങയ് വദ്യക്തമഭായ മറുപടനി നല്കേണളിം.  ഇങ്ങനന
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കപഭായനിട്ടയ്  എന്തയ്  കേഭാരദ്യളിം? കുടനിനവള്ളമഭാണയ്  ഈ നഭാട്ടനിനല ഏറവളിം വലനിയ പ്രശളിം.
ഏതയ്  വനികേസനവളിം  അവനിനട  നനില്കനട്ട,  കുടനിനവള്ളമനിനല്ലങനില്  എന്തയ്
വനികേസനമഭാണയ്; അതുനകേഭാണയ് കടഭാപ്പെയ് പ്രകയഭാറനിറനി നകേഭാടുകകണതയ് കുടനിനവള്ളത്തനിനു
തനന്നെയഭാണയ്.  ഈ ഗവണ്നമന്റെയ് മകറതയ് കമഖലകയകഭാളളിം ഫണയ് നകേഭാടുകകണതയ്
കുടനിനവള്ളത്തനിനഭാണയ്.  ഇറനികഗഷന്  ഡനിപ്പെഭാരട്ടയ്നമന്റെനിനയ്  വഭാട്ടര  അകതഭാറനിറനി  ഫണയ്
നകേഭാടുത്തയ്  സമയബനനിതമഭായനി  പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനികഭാത്തനിടകത്തഭാളളിംകേഭാലളിം
നമ്മള് എത്ര ചരച നചയനിട്ടുളിം കേഭാരദ്യമനില്ല. രണഭാമനതഭാര വനിഷയളിം, പമയ് നചയ്യുന്നെതനിനയ്
ഇകപ്പെഭാള്  നവള്ളമനില്ല.  ഭഭാരതപ്പുഴയനിലുളിം  നനിളഭാ  നദനിയനിലുളിം  നവള്ളമനില്ലഭാത്തകേഭാലളിം
ആദദ്യമഭായഭാണയ്.  245  പഭാലങ്ങള്  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേഭാലത്തയ്  നനിരമ്മനിച്ചു.
ഇകപ്പെഭാള്  പുതനിയ  പഭാലങ്ങള്  ഈ  ഗവണ്നമന്റെയ്  നനിരമ്മനിച്ചുനകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
ഏതയ് പഭാലളിം നനിരമ്മനിക്കുകമഭാഴുളിം പഭാലത്തനിനന്റെ അടനിയനില് ഒര തടയണ സ്ഥനിരമഭായനി
ഉണഭാകണളിം.  അങ്ങനനയഭാവകമഭാള്  പ്രകതദ്യകേ  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  കകേഭാസ്റ്റേയ്  വരനില്ല.
പഭാലത്തനിനന്റെ  അടനിയനില്ത്തനന്നെ  സഗമമഭായനി  തടയണ  നനിരമ്മനികഭാനുളിം  നവള്ളളിം
നകേട്ടനിനനിരത്തഭാനുളിം  സഭാധനിക്കുളിം.  പഭാലളിം  ശക്തനിനപ്പെടുത്തഭാനുളിം  അതുകപഭാനല
തടയണയനിലൂനട  നവള്ളളിം  ഒഴുകനിവനിടഭാനുളിം  പമയ്  നചയഭാനുളിം  സഹഭായകേരമഭായനിത്തസ്പീരളിം.
അതുനകേഭാണയ് ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട മനനി ഇകഭാരദ്യളിം വളനര ഗഇൗരവമഭായനി ശ്രദ്ധനികണളിം.
കകേഭാ-ഓരഡനികനഷന് ഉണഭാക്കുന്നെ കേഭാരദ്യമഭാണയ് അടനിയന്തരമഭായനി നചകയണതയ്.  

മത്സദ്യബനനനത്തക്കുറനിചയ്  പറയഭാനുള്ളതയ്,  തസ്പീരകദശ  കമഖലയനില്  ധഭാരഭാളളിം
പദ്ധതനികേള് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുനണങനിലുളിം ഏറവളിം ശ്രദ്ധനികനപ്പെകടണ ഒര വനിഷയമഭാണയ്
പഭാരപ്പെനിട  സമുചയങ്ങളനട  നനിരമ്മഭാണളിം.  പഭാവനപ്പെട്ട  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്കയ്
സനി.ആര.ഇസഡയ് മുകഖന വസ്പീടയ് നനിരമ്മനികഭാന് സഭാധനികഭാത്ത പ്രശളിം ഒരഭഭാഗത്തുണയ്.
ഇകപ്പെഭാള്  പഭാവനപ്പെട്ടവരകയ്  പഭാരപ്പെനിട  സമുചയമുണഭാകഭാന്  അങ്ങയ്  പദ്ധതനി
ആവനിഷ്കരനിചതയ്  നല്ലകേഭാരദ്യവളിം  സസ്വഭാഗതഭാരഹവമഭാണയ്.   അതയ്  എത്രയളിംനപനട്ടന്നെയ്
ഇളിംപനിനമന്റെയ്  നചയ്യുന്നെതനിനഭാവശദ്യമഭായ  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനികണളിം.  ഇകപ്പെഭാള്  മത്സദ്യളിം
നമുകയ്  സലഭമഭായനി  കേനിട്ടുനമങനിലുളിം  മഭാരകറനിനലത്തനിക്കുന്നെതനിനയ്  വലനിയ
തടസമുണഭാകുകേയഭാണയ്.  നചഹന്നെയനില്നനിന്നെയ് അകമഭാണനിയ പുരട്ടനിയ മത്സദ്യളിം ഇവനിനട
നകേഭാണവരനികേയളിം ഇവനിടനത്ത നല്ല മത്സദ്യളിം അകങ്ങഭാട്ടയ് നകേഭാണകപഭാകുകേയളിം നചയ്യുന്നെ
പ്രവണത നപഭാതുകവ കേണവരനണയ്. കകേരളത്തനില് ഇകന്റെണല്  മഭാരകറനികനകഭാള്
വലനിയ വനില കവനറ  ഒരനിടത്തുളിം കേനിട്ടനില്ല.  പ്രകതദ്യകേനിചയ്  നമ്മുനട  നഭാട്ടനില് നല്ല വനില
ലഭനിക്കുനണയ്.  ഇവനിനട  മത്സദ്യളിം  സലഭമഭായനി  നകേഭാടുകഭാനുള്ള  ഒര
സളിംവനിധഭാനമുണഭാകണളിം.  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്കയ്  സ്ഥനിരമഭായനി  നതഭാഴനിനലടുക്കുന്നെതനിനുളിം
ഓകട്ടഭാമഭാറനികേയ്  നമഷസ്പീന്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  മത്സദ്യങ്ങള്  സളിംസരനിചയ്  ബള്കഭായനി
നകേഭാടുകഭാന്  കേഴനിയന്നെ  ഒര  സളിംവനിധഭാനനത്തക്കുറനിച്ചുളിം  ആകലഭാചനികണളിം.
അകതഭാനടഭാപ്പെളിം  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട  ഭവനവമഭായനി  ബനനപ്പെട്ടയ്  സമുചയവളിം
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ടഇൗണ്ഷനിപ്പുളിം  നനിരമ്മനിക്കുന്നെ  കേഭാരദ്യളിം  അങ്ങയ്  പരനികശഭാധനികണളിം.  അവനിടനത്ത
വനികേസന കേഭാരദ്യത്തനില്കൂടനി അങ്ങയ് ഇടനപടണളിം. പട്ടയളിം ലഭനികഭാത്ത  പഭാവങ്ങള്കയ്
പട്ടയളിം  നല്കുന്നെതുള്നപ്പെനടയള്ള  കേഭാരദ്യങ്ങള്കൂടനി  അങ്ങയ്  ശ്രദ്ധനികണനമന്നെയ്
പറഞ്ഞുനകേഭാണയ് ഒരനികല്ക്കൂടനി ഈ ധനഭാഭദ്യരതനകേനള എതനിരത്തുനകേഭാണയ് ഞഭാന്
അവസഭാനനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .   നകേ  .   കൃഷ്ണന്കുട്ടനി: സര,  ധനഭാഭദ്യരതനകേനള  അനുകൂലനിക്കുന.  വരള്ച
ഇത്ര രൂക്ഷമഭായനിട്ടുളിം  കുടനിനവള്ളപ്രശളിം പരനിഹരനികഭാന് ഇകപ്പെഭാള് നചകയ്  ഡഭാമുകേള്
മതനി, വന്കേനിട പദ്ധതനികേള് കവനണന്നെ നപഭാതുഅഭനിപ്രഭായളിം തനിരത്തണളിം.  ഇകപ്പെഭാള്
എല്ലഭാ നചകയ് ഡഭാമുകേളളിം വറനിവരണ. നചകയ് ഡഭാമുകേളനികലയയ് നവള്ളളിം ഒഴുകേനിവന്നെതയ്
വന്കേനിട  പദ്ധതനികേളനില്നനിന്നെയ്  മഭാത്രമഭാണയ്.  അതുളിം  മുന്ഗഭാമനികേള്  1970-നയ്
മുമ്പുണഭാകനിയ പദ്ധതനികേളഭാണയ്.  ആ പദ്ധതനികേളനില്നനിന്നെഭാണയ് ഈ നവള്ളളിം മുഴുവന്
ലഭനിചതയ്.  ഇനല്ലങനില്  നവള്ളമുണഭാകേനില്ല.  കകേരളത്തനില്  32  നദസ്പീതടങ്ങളളിം  44
നദനികേളമുണയ്.  അതനില് 18 പദ്ധതനികേളളിം 10 കബസനിനനിലഭാണയ് ഉണഭാകനിയനിരനിക്കുന്നെതയ്.   ആ
പുഴകേളനില്ക്കൂടനി  2756  ടനി.എളിം.സനി.  നവള്ളളിം  ഒഴുകേനികപ്പെഭാകുനണയ്.   ഇന്ഡദ്യയനില്
കവനറ  ഒര  സളിംസ്ഥഭാനത്തുളിം  ഇല്ലഭാത്ത  അത്രയളിം  നവള്ളളിം  നമുക്കുണയ്.   എന്നെനിട്ടുളിം
കുടനികഭാന് നവള്ളമനില്ലഭാത്ത അവസ്ഥയഭാണയ്. ഇതനില് ആനകേ ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതയ് 210
ടനി.എളിം.സനി.  നവള്ളളിം മഭാത്രമഭാണയ്.   ഡഭാമുകേനളഭാനക  1980-നു മുമയ് പണനിതതഭാണയ്.
1980-നുകശഷളിം  37  വരഷമഭായനിട്ടുളിം  ഒര  പദ്ധതനികപഭാലുളിം  നമുകയ് ആസൂത്രണളിം
നചയഭാകനഭാ  നടപ്പെഭാകഭാകനഭാ  സഭാധനിചനിട്ടനില്ല.  ഈ  വരഷനത്ത  വരള്ചയനില്നനിന്നെയ്
നമ്മള്  പഭാഠളിം  പഠനികണളിം.  ഈ  ഡഭാമുകേളനിനല്ലങനില്  നമ്മുനട  കകേരളളിം
എന്തഭായനിത്തസ്പീരളിം;  എല്ലഭാ  നചകയ്  ഡഭാമുകേളനികലയ്ക്കുളിം  നവള്ളളിം  എവനിനടനനിന്നെഭാണയ്
നകേഭാണവരന്നെതയ്;  ഈ  ഡഭാമുകേളനില്നനിന്നെയ്  തുറനവനിട്ട  നവള്ളമല്ലഭാനത  നചകയ്
ഡഭാമുകേളനികലയയ്  പ്രകതദ്യകേളിം  നവള്ളളിം  കേനിട്ടനില്ല.  വലനിയ  ഡഭാമുകേളനില്ലഭാത്ത  നചകയ്
ഡഭാമുകേളള്ള എല്ലഭാ  പുഴകേളളിം  വറനി  നചകയ്  ഡഭാമുകേള് മുഴുവന് നശനിച്ചു.  ഒര തുള്ളനി
നവള്ളളിം  കപഭാലുമനില്ല.  വലനിയ  ഡഭാമുകേള്  കവനണന്നെ  ചരച  മഭാറനിവചയ്  വലനിയ
ഡഭാമുകേളനില്  സഭാധദ്യതയള്ളതയ്  കവണനമന്നെഭാകണളിം.  1974-ല്  അചദ്യുതകമകനഭാന്
മുഖദ്യമനനിയഭായനിരനിക്കുകമഭാള്  കകേരളത്തനിനല  നദനികേനളക്കുറനിചയ്  പഠനിചയ്  ഒര
റനികപ്പെഭാരട്ടുണഭാകനിയതയ്  അങ്ങയ്  പരനികശഭാധനികണളിം.  ഏനതഭാനക  നദനികേളനില്
ഏനതല്ലഭാളിം ഡഭാമുകേള് നകേട്ടണളിം,  എത്രനയഭാനക സഇൗകേരദ്യങ്ങള് കേനിട്ടുളിം എനന്നെഭാനക
അതനില്നനിന്നെയ് മനസനിലഭാകുളിം. ആ റനികപ്പെഭാരട്ടയ് ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട മനനിയളിം ഗവണ്നമനളിം
വളനര  ഗഇൗരവമഭായനി  പരനികശഭാധനികണളിം.  അതനിരപ്പെനിള്ളനിയനില്  24  മണനിക്കൂറുളിം
നവള്ളനമഭാഴുകുനണയ്,  എങ്ങനനയഭാണയ്  നവള്ളനമഭാഴുകുന്നെതയ്;  അതനിനുമുകേളനില്  5
ഡഭാമുകേളണയ്.  നസ്പീരഭാര,  അപ്പെര  നസ്പീരഭാര,  കലഭാവര  നസ്പീരഭാര,  തമനിഴയ് നഭാടയ്  കഷഭാളയഭാര,
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നപരനിങ്ങല്കുത്തയ്  എന്നെനിവയനിനലല്ലഭാളിം  നവള്ളളിം  നനിറചകപ്പെഭാഴഭാണയ്  24  മണനിക്കൂറുളിം
അതനിരപ്പെനിള്ളനിയനില്  നവള്ളളിം  ലഭനിചനിരന്നെതയ്.   ആ  ഡഭാമുകേളനിനല്ലങനില്
അതനിരപ്പെനിള്ളനിയനില്  ഒര തുള്ളനി  നവള്ളമുണഭാകുകമഭാ;  ഇല്ലകല്ലഭാ.  അതനിരപ്പെനിള്ളനിയനില്
ഒനളിം  നചയനണന്നെയ്  പറഞ്ഞയ്  എതനിരക്കുന്നെവര  ഈ  കേഭാരദ്യങ്ങള്കൂടനി  മനസനിലഭാകണളിം.
മുകേളനില്  ഡഭാമുണഭായഭാകല  പുഴയനില്  നവള്ളമുണഭാകുകേയള്ളൂ,  ഇനല്ലങനില്  പുഴയനില്
നസ്പീനരഭാഴുക്കുണഭാകേനില്ല.  അതയ് വളനര ഗഇൗരവമഭായനി ആകലഭാചനികണളിം.  ഈ ചനിന്തയയ്
മഭാറളിം  വരത്തണനമന്നെഭാണയ്  എനനികയ്  പറയഭാനുളളതയ്. ഗുരവഭായരനികലയയ്  നവളളളിം
എവനിനടനനിന്നെഭാണയ്  നകേഭാണകപഭായതയ്;  മലമ്പുഴ  ഡഭാമനില്  നവള്ളമനിനല്ലങനില്
ഗൂരവഭായരനില്  നവള്ളളിം കേനിട്ടുകമഭാ?   വലനിയ  ഡഭാമുകേള്  കവനണന്നെയ്  പറയന്നെതയ്  ശരനിയല്ല.
ഇകപ്പെഭാള്  തനിരവനന്തപുരത്തയ്  നവള്ളമനില്ലഭാതഭായകപ്പെഭാള്  നനയഭാറനില്  നനിന്നെഭാണകല്ലഭാ
നവളളളിം  നകേഭാണവന്നെതയ്.  അതനിനുമുമയ്  അവനിനട  വഭാമനപുരളിം  പദ്ധതനിക്കുകവണനി
സ്ഥലളിംവനര  ഏനറടുത്തതകല്ല,  ആ  വഭാമനപുരളിം  പദ്ധതനി  ഉണഭായനിരനനവങനില്
തനിരവനന്തപുരളിം നനിവഭാസനികേള്കയ് ഈ പ്രശമുണഭാകുകമഭാ?  തനിരവനന്തപുരത്തുകേഭാര
ആദദ്യമഭായനി  അനുഭവനിചതകല്ല;  തനിരവനന്തപുരത്തനിനനകഭാളളിം  കുടനിനവള്ളക്ഷഭാമളിം
രൂക്ഷമഭായ  പ്രകദശങ്ങളണയ്.  ഞങ്ങളനടനയഭാനക  പ്രകദശനത്ത കുട്ടനികേള്
സ്കൂളനില്കപഭാലുളിം കപഭാകേഭാറനില്ല. കേഭാരണളിം,  കലഭാറനിയനില് വരന്നെ നവള്ളളിം പനിടനിച്ചുവയഭാന്
കുട്ടനികേനള  അവരനട അചനമ്മമഭാര സ്കൂളനില് വനിടുന്നെനില്ല.  അചനമ്മമഭാരകയ് പണനികയ്
കപഭാകേണളിം.  അതുനകേഭാണയ്  അവനിടനത്ത  കുട്ടനികേള്  നവള്ളത്തനിനുകവണനി  സ്കൂളനില്
കപഭാകേഭാനത  നനില്ക്കുളിം.  അങ്ങനനയള്ള  പ്രകദശങ്ങളളിം  കകേരളത്തനിലുനണന്നെയ്
ഗവണ്നമന്റെയ്  മനസനിലഭാകണനമന്നെഭാണയ്  എനനികയ്  ഈ  അവസരത്തനില്
പറയഭാനുള്ളതയ്.  നകേഭാല്ലളിം,  പത്തനളിംതനിട്ട  എന്നെനിവനിടങ്ങളനിനല  കുടനിനവള്ളപ്രശളിം
തസ്പീരക്കുന്നെതനിനഭായനി  ടസ്വനിന്  കേല്ലഭാര എനന്നെഭാര  പദ്ധതനിയണയ്.  ആ  പദ്ധതനി
നകേഭാണവരന്നെനിനല്ലങനില്,  അതനിനന്റെ നപ്രഭാകപ്പെഭാസലുണഭാകുന്നെനിനല്ലങനില് കകേരളത്തനിനുണഭാകുന്നെ
അപകേടളിം  എത്ര  വലുതഭാനണന്നെറനിയഭാകമഭാ;  അതയ്  തമനിഴയ് നഭാട്ടനികലയയ്  നകേഭാണകപഭാകേഭാനുള്ള
സഇൗകേരദ്യനമഭാരക്കുകേയഭാണയ്.  ഇകപ്പെഭാള് ഒര പുതനിയ ബനില്ലുകൂടനി  കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെയ്
നകേഭാണവന്നെനിട്ടുണയ്.  ആ  ബനില്ലനിനന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  അധനികേനവള്ളമുനണന്നെയ്
കതഭാന്നെനിയഭാല്  അവരകയ്  തനിരനിച്ചുനകേഭാണകപഭാകേഭാനുള്ള  അവസരമുണഭാകുളിം.  പമ-
അചന്കകേഭാവനില്  നമുകയ്  നനിലനനിരത്തണനമങനില്  ടസ്വനിന്  കേല്ലഭാര പദ്ധതനി
അടനിയന്തരമഭായനി  നടപ്പെഭാകഭാനുള്ള  ഏരപ്പെഭാടുണഭാകണളിം.  മുല്ലനപ്പെരനിയഭാറനിനന്റെ  തഭാനഴ
നപരനിയഭാര  നദനിയനട  ഉത്ഭവസ്ഥഭാനത്തയ്  നമുനകഭാര  ഡഭാമനിനന്റെ
നപ്രഭാകപ്പെഭാസലുണഭായനിരന്നെകല്ലഭാ; നമ്മള്  അനങ്ങനിയനില്ലകല്ലഭാ;  അടനിയന്തരമഭായനി  ആ
ഡഭാമനിനന്റെ  നപ്രഭാകപ്പെഭാസലുണഭാകനി  അതനിനുള്ള  പദ്ധതനി  ആവനിഷ്ക്കരനികണളിം.  കേണ്ണൂര
ജനില്ലയനില്  പഴശ്ശേനി  പദ്ധതനിയനില്   നറഗുകലറര  മഭാത്രകമയള്ളൂ,   ഡഭാമനില്ല.  അതനിനന്റെ
മുകേളനില്  ആറളളിം  ഫഭാമനികനഭാടയ്  കചരന്നെയ്  ഒര  നറഗുകലറര  നകേഭാണവന്നെനിനല്ലങനില്



ധനകേഭാരദ്യളിം 405

വരഭാന്കപഭാകുന്നെ   വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനികലയയ്  നവള്ളളിം  കേനിട്ടനിനല്ലന്നെഭാണയ്  അവര
പറയന്നെതയ്.  അടുത്തപ്രഭാവശദ്യളിം  കേണ്ണൂര  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിനയ്  നവള്ളളിം  കേനിട്ടനില്ല.
അവനിനട  നവള്ളളിം  കവണനമങനില്  പഴശ്ശേനി  പദ്ധതനിയനട  മുകേളനില്  ഒര  ഡഭാളിം
നനിരമ്മനികണളിം.  അതനിനന്റെ  നപ്രഭാകപ്പെഭാസലുണഭായനിരന.  1970-ല്  വനിഭഭാവന  നചയ
പദ്ധതനിയഭാണതയ്.   കേഭാസരകഗഭാഡയ്  ഒറ  പദ്ധതനിയമനില്ല.   ആ  ജനില്ലയനില്  വനിഭഭാവന
നചയനിട്ടുള്ള  മുന്നെഭാളിംകേടവയ്,  പഴശ്ശേനിനനി  എന്നെസ്പീ  പദ്ധതനികേളനില്  ഇതുവനര  യഭാനതഭാര
നടപടനിയളിം സസ്വസ്പീകേരനിചനിട്ടനില്ല. പഭാലകഭാടയ് ജനില്ലയനില് ഏറവളിം വലനിയ ചരച നടത്തുന്നെ
പദ്ധതനിയഭാണയ്  കുരദ്യഭാരകുറനി-  കേഭാരപ്പെഭാറ  പദ്ധതനി.   ഈ  പദ്ധതനി  നടപ്പെഭാക്കുന്നെതനിനയ്
ഇകപ്പെഭാള് നല്ല അവസരമഭാണയ്. ഈ പദ്ധതനി നടപ്പെനിലഭാകനിയഭാല് പഭാലകഭാടയ്,  തൃശ്ശൂര,
മലപ്പുറളിം എന്നെസ്പീ മൂന്നെയ് ജനില്ലകേളനിനല കുടനിനവള്ള പ്രശത്തനിനയ് പരനിഹഭാരമഭാകുളിം.  പണയ്
പരനിസ്ഥനിതനികയ് കുഴപ്പെളിം  വന്നെതുനകേഭാണഭാണയ് അതയ് നനിരത്തനിയതയ്.  ഇകപ്പെഭാള് ഇന്തദ്യഭാ
ഗവണ്നമന്റെയ്  വലനിയ  മഭാറമഭാണയ്  പരനിസ്ഥനിതനി  പ്രശത്തനില്  വരത്തനിയനിരനിക്കുന്നെതയ്.
ചതുരതഭാമത്തനില്  നറയനില്കവയ്ക്കുകവണനി  ഹനിമഭാലയത്തനിലഭാണയ്  തുരങങ്ങനളഭാനക
നനിരമ്മനിക്കുന്നെതയ്. കേഭാശസ്പീരനിലുളിം  കനപ്പെഭാളനിലുളിം  ധഭാരഭാളളിം  ജലകസചന  പദ്ധതനികേള്
നകേഭാടുക്കുന.  ആ സഭാഹചരദ്യത്തനില്  വനിചഭാരനിചഭാല് ഇകപ്പെഭാള് കേനിട്ടഭാവന്നെകതയള്ളൂ.
അതുകപഭാനല ഭവഭാനനിപ്പുഴയനില് കേഭാകവരനി ടനിബമ്മ്യൂണല് നമുകയ് 30 ടനി.എളിം.സനി നവള്ളളിം
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.   അതയ്  ഉപകയഭാഗനികകണ;  അതയ്  ഉപകയഭാഗനികഭാനത  മുഴുവന്
തമനിഴഭാടയ്  നകേഭാണകപഭാവകേയഭാണയ്.  അവനിനടയള്ള  കേമനനികേള്  നമ്മുനട  നവള്ളളിം
നകേഭാണകപഭായനി കുപ്പെനിയനില് നനിറചയ് കകേരളത്തനില് വനില്ക്കുന്നെ അവസ്ഥയഭാണുള്ളതയ്.
നമുകയ്  അനുവദനിച  നവള്ളളിം  ഉപകയഭാഗനികഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത  സ്ഥനിതനിയഭാണുള്ളതയ്.
കേബനനി നദസ്പീതടത്തനില് നനിന്നെയ് ലഭനികകണ  21  ടനി.എളിം.സനി.-യനില്, 12  ജലകസചന
പദ്ധതനികേള് വനിഭഭാവന നചയനിട്ടുനണങനിലുളിം രണയ് പദ്ധതനികേള് മഭാത്രകമ തുടങ്ങനിയനിട്ടുള്ളൂ.
അതുകപഭാനല  ബഭാണഭാസരസഭാഗര  പദ്ധതനി;  ഇതുവനര  പൂരത്തനിയഭായനിട്ടനില്ല.
നപരനിയഭാറനില് പൂയളിംകുട്ടനി  പദ്ധതനി  നകേഭാണവന്നെഭാല് ഇടുകനിയനട  അത്രയനിനല്ലങനിലുളിം
അതനിനയ്  കുറച്ചുതഭാനഴയഭായനിട്ടുള്ള  ഹവദദ്യുതനിയളിം  നവള്ളവളിം  നമുകയ്  കേനിട്ടഭാനുള്ള
സഇൗകേരദ്യമുണഭാകുളിം.  അതയ് ഇകപ്പെഭാള് ഏനറടുകഭാന് പറനിയ ഒരവസരമഭാണയ്. അതനിനയ്
മുന്കേനയടുകനണനമന്നെഭാണയ്  എനനികയ്  പറയഭാനുള്ളതയ്.  ഇനനി  പ്രധഭാനമഭായനി
പറയഭാനുള്ളതയ്  അന്തരസളിംസ്ഥഭാന  നദസ്പീജലനത്തക്കുറനിചഭാണയ്.  പ്രകേടനപത്രനികേയനില്
അതനിനനക്കുറനിചയ്  പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്;  പ്രകതദ്യകേ  കേരമ്മസമനിതനി  രൂപസ്പീകേരനികണനമന്നെയ്.
കേരമ്മസമനിതനി ഇല്ലഭാത്തതുനകേഭാണണഭായ നഷനമത്രയഭാണയ്;  നനയഭാറനിലുളിം കകേസഭാണയ്,
അതുളിം  നഷനപ്പെടഭാന്  കപഭാവകേയഭാണയ്.  മുല്ലനപ്പെരനിയഭാര  വനിഷയത്തനില്  നമ്മള്
എങ്ങനനകയഭാ കതഭാറ, അതുളിം നഷനപ്പെടഭാന് കപഭാവകേയഭാണയ്. പറമനിക്കുളനത്ത നമ്മുനട
നവള്ളമഭാണയ് തമനിഴഭാട്ടനികലയയ് നകേഭാണകപഭാകുന്നെതയ്.  അതനില് കൃതദ്യമഭായനി ഇടനപടഭാന്
സഭാധനിചനില്ല, ഇകപ്പെഭാള് കകേസ്സുമഭായനിട്ടുണയ്. 
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ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാരജയ് :  സര,  ഇവനിനട  അന്തരസളിംസ്ഥഭാന  നദസ്പീജല
തരകമുണയ്.  തമനിഴഭാട്ടനിനല  ഇകപ്പെഭാഴനത്ത  മുഖദ്യമനനി  അടുത്തകേഭാലത്തയ്  നടത്തനിയ
സളിംഭഭാഷണത്തനില്  പറഞ്ഞതയ്,  കേഴനിഞ്ഞ 25  നകേഭാല്ലമഭായനി  കകേരളവമഭായനിട്ടുള്ള
മനനിതല  ചരചയനില്   ഒരഭാവശദ്യവളിം  ഉന്നെയനികനപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.  അങ്ങനനയനണങനില്
ചരചയയ് തയഭാറഭാനണന്നെഭാണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസളിം മുഖദ്യമനനിയനട പ്രസഭാവന വന.
ഇതുവല്ലതുളിം അകങ്ങയയ് അറനിയഭാകമഭാ? 

ശ്രസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടനി:  സര,  അങ്ങനനനയഭാനമല്ല.  ഇവനിനടനനിനളിം
ജലകസചന വകുപ്പുമനനി കഫഭാണ് വനിളനിചനിട്ടയ് അവനിനട കഫഭാനണടുത്തനില്ല. അവസഭാനളിം
ശനിരവഭാണനിയനില്  ഒര  നചറനിയ  പ്രശമുണഭാകനിയകപ്പെഭാഴഭാണയ്  കഫഭാനണടുകഭാനുളിം
സളിംസഭാരനികഭാനുളിം തയഭാറഭായതയ്.  ഇകപ്പെഭാള് മുഖദ്യമനനി ഇടനപട്ടകപ്പെഭാഴഭാണയ് അവനിനട
നവള്ളളിം കേനിട്ടനിയതയ്.  ഇതുവനര തമനിഴഭാടയ്  നമ്മനള ഹമന്ഡയ് നചയഭാകറയനില്ലഭായനിരന.
അതഭാണയ്  വസ്തുത.  ഇപ്രഭാവശദ്യളിം  അങ്ങനനനയഭാര  ശക്തമഭായ  നടപടനി
മുഖദ്യമനനിയനടയളിം ജലകസചന വകുപ്പുമനനിയനടയളിം ഭഭാഗത്തുനനിന്നെയ്  ഉണഭായതനിനന്റെ
ഫലമഭായനിട്ടഭാണയ്  ഇങ്ങനന  സളിംഭവനിചതയ്.  പഭാണനിയഭാര-പുന്നെപ്പുഴയനട  കേഭാരദ്യത്തനില്
മലപ്പുറത്തുളളവര  ശ്രദ്ധനികകണതഭാണയ്.  ചഭാലനിയഭാരപ്പുഴയനട  മുകേളനിലുളള
പഭാണനിയഭാരപ്പുഴയനില് തമനിഴഭാട്ടുകേഭാര ഹഡവരഷന് നടത്തുകേയഭാണയ്.  അതുനകേഭാണഭാണയ്  ഒര
കേമ്മനിറനി  കവണനമന്നെയ്  ഞഭാന്  പറയന്നെതയ്.  അതുകപഭാനല  കേഭാകവരനി  നസല്ലനിനന
ശക്തനിനപ്പെടുത്തണളിം.  മുല്ലനപ്പെരനിയഭാര  കകേസയ്,  പറമനിക്കുളളിം-ആളനിയഭാര  കകേസയ്,
നനയഭാറുമഭായനി  ബനനപ്പെട്ട  കകേസയ്,  ഭവഭാനനിയമഭായനി  ബനനപ്പെട്ട  കകേസയ്
തുടങ്ങനിയവനയഭാനക  ഹകേകേഭാരദ്യളിം  നചയ്യുന്നെതയ്  കേഭാകവരനി  നസല്ലഭാണയ്.  ചുരകനി
പ്പെറഞ്ഞഭാല്  കേഭാകവരനി  നസല്ലനിനന  ശക്തനിനപ്പെടുകത്തണതയ്  ഏറവളിം  വലനിയ
ആവശദ്യമഭാണയ്.  അനല്ലങനില്  അതയ്  വലനിയ  അപകേടമഭാകുളിം.  ഞഭാന്  കനരനത്ത
പറഞ്ഞതുകപഭാനല  ഇന്റെരകസ്റ്റേറയ്  വഭാട്ടറനിനയ്  ഒര  പ്രകതദ്യകേ  സളിംവനിധഭാനളിം  കവണളിം.
അതഭായതയ്  നപഭാളനിറനികലഭാനയഭാര  കേമ്മനിറനിയളിം   അതനിനുതഭാനഴ  ഒര  എകയ്നപരട്ടയ്
കേമ്മനിറനിയളിം  രൂപസ്പീകേരനികണളിം.  ഏറവളിം  കൂടുതല്   വരള്ച  അനുഭവനിക്കുന്നെ
പ്രകദശമഭാണയ്  മഴനനിഴല് പ്രകദശങ്ങള്.  അതുമഭായനി  ബനനപ്പെട്ടയ്    ഒര  പ്രകതദ്യകേ
ടസ്പീമനിനന  നനിയമനിച്ചുനകേഭാണളള  അകനസ്വഷണളിം  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മനനിയനട
ഭഭാഗത്തുനനിനമുണഭാകേണനമന്നെഭാണയ് എനനികയ് പറയഭാനുള്ളതയ്.  പ്രകേടനപത്രനികേയനിലുളിം
അതനിനനക്കുറനിചയ് പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണയ്. അതുകൂടനി നചയണനമന്നെയ് പറഞ്ഞുനകേഭാണയ് ഈ
ധനഭാഭദ്യരതനകേനള ഞഭാന് ഒരനികല്കൂടനി പനിന്തഭാങ്ങുന. 

ശ്രസ്പീ  .    നകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസ്  :  സര,  ഞഭാന്   ധനഭാഭദ്യരതനകേനള  പൂരണ്ണ
മനകസഭാനട  അനുകൂലനിക്കുകേയഭാണയ്.  1954-ല് രൂപളിം നല്കേനിയ വഭാട്ടര  അകതഭാറനിറനി
നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്  84  ശതമഭാനവളിം  ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനില്  61  ശതമഭാനവളിം
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കുടനിനവള്ള വനിതരണളിം നടത്തുനണയ്.  2008-നല എല്.ഡനി.എഫയ്. ഗവണ്നമന്റെഭാണയ്
കുടനിനവള്ളളിം  ജനങ്ങളനട  അവകേഭാശമഭായനി  അളിംഗസ്പീകേരനിച്ചുനകേഭാണയ്  വഭാട്ടര
അകതഭാറനിറനിനയ  സമ്പൂരണ്ണ  ഏജന്സനിയഭായനി  ഉയരത്തുന്നെതനിനുള്ള  നയപരമഭായ
തസ്പീരമഭാനനമടുത്തതയ്.  പനക്ഷ,  2012-നല  കദശസ്പീയ  ജലനയത്തനിനന്റെ  ചുവടുപനിടനിച്ചുനകേഭാണയ്
കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫയ്.  സരകഭാര  സനിയഭാല്  കമഭാഡല്  കേമനനി  രൂപസ്പീകേരനിചയ്
സസ്വകേഭാരദ്യവല്കരനികഭാനഭാണയ്  തസ്പീരമഭാനനിചതയ്.  മഭാത്രമല്ല,  സളിംസ്ഥഭാനനത്ത  ഏറവളിം
വലനിയ  ജലസളിംഭരണനികേളഭായനിട്ടുള്ള  മലമ്പുഴ  ഡഭാമുളിം  നപരനിയഭാര  നദനിയളിം  ഒനക
വനില്കഭാന് ശ്രമനിചവരഭാണയ് യ.ഡനി.എഫയ് ഗവണ്നമന്റെയ്.  അതനിനനതനിനര ഇടതുപക്ഷ
ജനഭാധനിപതദ്യ  മുന്നെണനി  പ്രസ്ഥഭാനങ്ങള്   നടത്തനിയ  ഉജസ്വല  കപഭാരഭാട്ടത്തനിനന്റെ
ഫലമഭായനിട്ടഭാണയ്  അന്നെനത്ത  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമന്റെയ്  അതനില്നനിനളിം
പനിനഭാറനിയതയ്.  ജനങ്ങള്കയ്  ആവശദ്യത്തനിനയ്  നവള്ളളിംനകേഭാടുകഭാനുള്ള  ഒര
ഏജന്സനിയഭായനി  വഭാട്ടര  അകതഭാറനിറനിനയ  മഭാറന്നെതനിനയ്  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതദ്യമുന്നെണനി
ഗവണ്നമന്റെയ്  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ  പ്രവരത്തനങ്ങളഭാണയ്  ഏനറടുത്തയ്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
ഇകപ്പെഭാള്  തലസ്ഥഭാന  നഗരനിയനിലുണഭായ  കുടനിനവള്ളപ്രശളിം  യദ്ധകേഭാലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
പരനിഹരനികഭാന്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മനനി  മുകന്നെഭാട്ടുവന.  നനയഭാര  ഡഭാമനില്നനിനളിം
അരവനികര  ഡഭാമനികലയയ്  നവള്ളനമത്തനിച്ചു.  അനതഭാരനികലുളിം  നടകനിനല്ലന്നെയ്
പരനിഹസനിചവരണയ്.  പനക്ഷ  എല്ലഭാ  എതനിരപ്പുകേനളയളിം  മറനികേടന്നെയ്  അരവനികര
ഡഭാമനില്  നവള്ളനമത്തനിചയ്  വനിതരണളിം  നചയഭാന്  സഭാധനിചതനിനന  ഞഭാന്
അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണയ്.  വഭാട്ടര  അകതഭാറനിറനിനയ  ഒര  മഭാതൃകേഭാ  സ്ഥഭാപനമഭായനി
ഉയരത്തഭാന്  സഭാധനിക്കുനമന്നെയ്  നതളനിയനിച്ചുനകേഭാടുക്കുകേയഭാണയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.
ഗവണ്നമന്റെയ്  നചയതയ്.  അല്ലഭാനത  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമന്റെനിനനകപ്പെഭാനല
വനില്കഭാനല്ല  തസ്പീരമഭാനനിചതയ്.   എളിം.എല്.എ.-മഭാരനട  അസറയ്  നഡവലപ്നമന്റെയ്
ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്    എ.എസയ്.  ലഭനിച  പദ്ധതനികേള്  കവഗത്തനിലഭാകഭാന്  മനനി
നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനികണളിം.   കേനിഫ്ബനിയനിലൂനട  അനുമതനി  നല്കേനിയ പദ്ധതനികേള്കയ്
കവഗത കപഭാനരന്നെ പരഭാമരശമുണയ്, അതുളിം പരനിഹരനികണനമന്നെയ് അഭദ്യരതനിക്കുകേയഭാണയ്. ഒര
കുടളിം നവള്ളത്തനിനുകവണനി അലയന്നെ മലയഭാളനികേളനട ദസ്പീനകരഭാദനളിം ജലവനിഭവ വകുപ്പെയ്
വളനര  ഗഇൗരവമഭായനി  കേഭാകണണ  കേഭാലഘട്ടമഭാണനിതയ്.  വനികദശ  രഭാജദ്യങ്ങളനിനലല്ലഭാളിം
കേടല്നവള്ളളിം  ശുദ്ധസ്പീകേരനിചയ്  ജലവനിതരണളിം  നടത്തുന്നെ  പദ്ധതനികേള്  നടപ്പെഭാകനിയനിട്ടുണയ്.
അതയ്  സളിംബനനിചയ്   ശഭാസസ്പീയമഭായനി  അപഗ്രഥനിചയ്  റനികപ്പെഭാരട്ടയ്  തയഭാറഭാകനി
കകേരളത്തനില്  നടപ്പെഭാകണനമന്നെഭാണയ്  എനനികയ്  സൂചനിപ്പെനികഭാനുള്ളതയ്.  വഭാട്ടര
അകതഭാറനിറനിയനട കേഭാലഹരണനപ്പെട്ട ഹപപ്പുകേളളിം ഉപകേരണങ്ങളളിം മഭാറന്നെകതഭാനടഭാപ്പെളിം
ഹപപ്പെയ് ഹലനനിനല  ലസ്പീകയ്  കേണപനിടനിക്കുന്നെതനിനയ്  പ്രധഭാന  പരനിഗണന  നല്കേണളിം.
വഭാട്ടര  അകതഭാറനിറനിയനട  സഭാമത്തനികേ  ഇടപഭാടുകേളനിനല  കേഭാരദ്യക്ഷമത  വരദ്ധനിപ്പെനിചയ്
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കുടനിനവള്ള പദ്ധതനികേളനട നനിരവ്വഹണളിം ഗഇൗരവമഭായനി വനിലയനിരത്തനി കപഭാരഭായകേള്
പരനിഹരനികണനമന്നെഭാണയ്  എനനികയ്  സൂചനിപ്പെനികഭാനുള്ളതയ്.  കകേരളത്തനില്  ധഭാരഭാളളിം
ജലമുനണങനിലുളിം  അതയ്  കവണവനിധത്തനില്  ഉപകയഭാഗനികഭാന്  കേഴനിയന്നെനിനല്ലനള്ളതഭാണയ്
വസ്തുത.  കേഴനിഞ്ഞ  കേഭാലഘട്ടങ്ങളനില്  ജലകസചന  വകുപ്പെയ്  ഇകഭാരദ്യത്തനില്  വലനിയ
അനഭാസ്ഥയഭാണയ്  കേഭാണനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇരപകതഭാളളിംവരന്നെ  കകേരളത്തനിനല  വന്കേനിട
ജലകസചന  പദ്ധതനികേള്  നടപ്പെനിലഭാകഭാന്  സഭാധനിചനിട്ടനില്ല.  കേല്ലട,  പമ,
ഭൂതത്തഭാന്നകേട്ടയ്, മൂവഭാറപുഴ വഭാലനി, മലമ്പുഴ പദ്ധതനി, കേഭാരഭാപ്പുഴ പദ്ധതനി, കേഭാട്ടഭാമള്ളനി
പദ്ധതനി, ചമ്രവട്ടളിം നറഗുകലറര-കേളിം-ബ്രനിഡ്ജയ്, പഴശ്ശേനി പദ്ധതനി എന്നെനിവനയല്ലഭാളിം പൂരണ്ണ
അരതത്തനില് പൂരത്തനിയഭാകഭാന് നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനികണളിം.  പഭാലകഭാടയ്  ജനില്ലയനിനല
കേഭാഞ്ഞനിരപ്പുഴ പദ്ധതനിയനട രണഭാളിംഘട്ടവളിം തുപ്പെനഭാടയ്  പദ്ധതനിയളിം  നടപ്പെനിലഭാകണളിം.
ലനിഫയ്  ഇറനികഗഷനുളിം  ഹമനര  ഇറനികഗഷനുളിം  കേഴനിഞ്ഞ  കേഭാലനത്ത  ഗവണ്നമന്റെയ്
തനിരനിഞ്ഞുകനഭാകനിയനിരന്നെനില്ല.  അതനില്  മഭാറളിംവരത്തനി  അവയയ്  ബജറനില്  ഫണയ്
വകേയനിരത്തനി  നല്ലനനിലയനില്  നമയനിന്റെനന്സയ്  നടത്തണളിം.   കകേഭായമത്തൂര
ജനില്ലയനിനല  കുടനിനവള്ള  പ്രശളിം  പരനിഹരനികഭാനുള്ള  ഏകേ  വഴനിയഭാണയ്  ശനിരവഭാണനി
അണനകട്ടയ്.  ശനിരവഭാണനി  അണനകട്ടനിനല  ജലചൂഷണളിം  അവസഭാനനിപ്പെനികഭാന്
ജലകസചന  വകുപ്പെയ്   നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനികണളിം. കേഴനിഞ്ഞ  കേഭാലഘട്ടത്തനില്നനിനളിം
വദ്യതദ്യസമഭായനി   സളിംസ്ഥഭാനത്തനിനയ്   അരഹതനപ്പെട്ട  നവള്ളളിം  തമനിഴയ് നഭാട്ടനില്നനിന്നെയ്
കനടനിനയടുകഭാന്  നല്ല  രസ്പീതനിയനില്  ഇടനപട്ട  ഗവണ്നമന്റെഭാണയ്  ഇടതുപക്ഷ
ജനഭാധനിപതദ്യ മുന്നെണനി ഗവണ്നമന്റെയ്.  മുന് യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേഭാലത്തയ്
ചനിറര  മണ്ഡലത്തനില്നനിനളിം  നനിയമസഭഭാളിംഗമഭായനി  ഇവനിനടയണഭായനിരന്നെതയ്
യ.ഡനി.എഫയ്.-നല  ശ്രസ്പീ.  നകേ.  അച്ചുതനഭായനിരന.   അകദ്ദേഹത്തനിനന്റെ  നനിലപഭാടയ്
എല്ലഭാവരക്കുളിം  ഓരമ്മയണയ്,  'എന്തനിനഭാണയ്  നവറുനത  തമനിഴയ് നഭാടയ്  ഗവണ്നമന്റെനിനന
ബുദ്ധനിമുട്ടനിക്കുന്നെതയ്.   തമനിഴയ് നഭാടയ്  ഗവണ്നമന്റെനികനഭാടയ്  നവള്ളളിം  കചഭാദനികഭാതനിരനിക്കുന്നെതഭാണയ്
നല്ലതയ്.   കേനിട്ടുന്നെതയ്  ലഭാഭളിം,  കേനിട്ടുന്നെതയ്  വഭാങ്ങനിനയടുക്കുകേയഭാണയ്  നചകയണതയ്.
അതഭാണയ്  ഗവണ്നമനന്റെടുകകണ  നനിലപഭാടയ്'  എന്നെയ്  പരസദ്യമഭായനി  അകദ്ദേഹളിം
പ്രഖദ്യഭാപനിചതഭാണയ്.  അതുതനന്നെയഭാണയ്  കേഴനിഞ്ഞ   യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവനണ്മെനളിം
സസ്വസ്പീകേരനിചതയ്.  അതനിനന്റെ  ഫലമഭായനി  കേഴനിഞ്ഞ  കേഭാലഘട്ടങ്ങളനില്  നമുകയ്  അരഹതനപ്പെട്ട
പറമനിക്കുളളിം-ആളനിയഭാര കേരഭാര പ്രകേഭാരമുള്ള നവള്ളളിം ലഭനിചനില്ല.  ഇപ്രഭാവശദ്യളിം  7.25
ടനി.എളിം.സനി.  നവള്ളളിം പഭാലകഭാടയ്  ജനില്ലയയ് ലഭനിച്ചു.  സളിംസ്ഥഭാനത്തനിനയ് അരഹതനപ്പെട്ട
നവള്ളളിം  ലഭനിച  ആദദ്യനത്ത  വരഷമഭാണനിതയ്,   ഇതുവനര  ലഭനിചനിരന്നെനില്ല.  കവണ
ഇടനപടല് എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമന്റെയ് നടത്തനിയതനിലൂനട നമുകയ് നവള്ളളിം ലഭനിച്ചു.
സളിംസ്ഥഭാനനത്ത പുഴകേനള   ജലസളിംഭരണനികേളഭാകനി മഭാറഭാനുള്ള പദ്ധതനി തയഭാറഭാകണളിം.
നദനികേളനിനല  കുളവഭാഴ,  ചണനി,  മഭാലനിനദ്യങ്ങള്  എന്നെനിവ  മഭാറഭാന്  പദ്ധതനി  കവണളിം.



ധനകേഭാരദ്യളിം 409

ഭഭാരതപ്പുഴ  ശുദ്ധജല തടഭാകേമഭാകഭാനുള്ള  പദ്ധതനി  ഏനറടുകണനമന്നെഭാണയ്  എനനികയ്
അഭദ്യരതനികഭാനുള്ളതയ്.   തൃശ്ശൂര  ജനില്ലയനിനല  കകേഭാള്  നനിലങ്ങളനില്  ഉപ്പുനവള്ളളിം
കേയറുന്നെ പ്രശളിം പരനിഹരനികഭാനുള്ള തസ്പീരമഭാനനമടുകണളിം.  ജലവനിഭവളിം കചഭാരത്തനി
വന്കതഭാതനില്  ജലളിം  ഊറനിനയടുക്കുന്നെ  കകേഭാരപ്പെകററയ്  സ്ഥഭാപനങ്ങള്  നമ്മുനട
സളിംസ്ഥഭാനത്തുണയ്.  പഭാലകഭാടയ് ജനില്ലയനിനല പുതുകശ്ശേരനിയനിലുള്ള നപപനി കേമനനി ഒര
ദനിവസളിം  ഏതഭാണയ്  6  ലക്ഷളിം  ലനിറര  നവള്ളളിം  ഊറനനവന്നെഭാണയ്  കേണകയ്.   1.75
കകേഭാടനി  ലനിറര  നവള്ളളിം  പ്രതനിമഭാസളിം  നപപനി  കേമനനി  ഊറനനവന്നെഭാണയ്
ഔകദദ്യഭാഗനികേമഭായനി  സരകഭാരനിനന  അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതയ്.   അതനിനന്റെ  കൃതദ്യത
വനിലയനിരത്തഭാനുള്ള യഭാനതഭാര സളിംവനിധഭാനവളിം  ഭൂജല വകുപ്പെനിനനില്ല.   കേമനനിയനട
അമനിത ജലചൂഷണളിം സളിംബനനിചയ് കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേഭാലത്തയ് പരനികശഭാധനിക്കുകേയളിം
നനിയമസഭഭാ സമനിതനി സന്ദരശനളിം നടത്തുകേയളിം നചയനിരന.  രണര ലക്ഷളിം ലനിറര
ജലളിം മഭാത്രനമടുത്തഭാല് മതനിനയന്നെ നനിയമസഭഭാ സമനിതനിയനട നനിരകദ്ദേശത്തനിനനതനിനര
കേമനനി ഹഹകകഭാടതനിനയ സമസ്പീപനിചയ് കൂടുതല് ജലളിം ഊറനിനയടുക്കുന്നെതനിനുള്ള വനിധനി
സമഭാദനിച്ചു.  അവനിടനത്ത  ജലചൂഷണളിം  വലനിയ  പഭാരനിസ്ഥനിതനികേ  പ്രശങ്ങളഭാണുണഭാക്കുന്നെതയ്.
അവനിനട  നഭാലഞയ്  പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി ഏതഭാണയ്  500-ഓളളിം  വരന്നെ
കുഴല്കനിണറുകേള്  വറനി,  നപഭാതുകേനിണറുകേള്  വറനി,  വലനിയ  കതഭാതനിലുള്ള  കുടനിനവള്ള
ക്ഷഭാമമുണഭായനി.   നപപനി,  നകേഭാകകകഭാള  കപഭാനലയള്ള കേമനനികേള്  ജലചൂഷണളിം
നടത്തുന്നെതയ് പരനിമനിതനപ്പെടുത്തഭാന് അടനിയന്തരമഭായനി സരകഭാര ഇടനപടണളിം.

സനി.ആര.ഇസഡയ്.  നനിയമളിം  പനിന്വലനികഭാന്  കകേന്ദ്ര  ഗവനണ്മെന്റെനികനഭാടയ്
ആവശദ്യനപ്പെടണനമന്നെഭാണയ് മത്സദ്യബനന വകുപ്പുമഭായനി ബനനപ്പെട്ടയ്  പറയഭാനുള്ളതയ്.
കേഴനിഞ്ഞ  കേഭാലത്തയ്  മത്സദ്യബനന  വകുപ്പെയ്  ഇവനിനടയകണഭാ  എനതനന്നെ
അറനിയനില്ലഭായനിരന.  തസ്പീരത്തുളിം  അഴനിമതനിയനട  പരദ്യഭായമഭായനിരന  മത്സദ്യബനന
വകുപ്പെയ്.  ഇപ്രഭാവശദ്യളിം  നല്ല  രസ്പീതനിയനില്  പ്രവരത്തനിക്കുന്നെ  വകുപ്പെഭായനി  മത്സദ്യബനന
വകുപ്പെയ്  മഭാറനി.  മത്സദ്യനഫഡനിനന ജനഭാധനിപതദ്യവത്കരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള തസ്പീരമഭാനനമടുകഭാന്
മത്സദ്യബനന  വകുപ്പെയ്  തയഭാറഭായനി.  കകേന്ദ്രത്തനില്  മത്സദ്യബനനത്തനിനയ്  പ്രകതദ്യകേ
വകുകപ്പെഭാ  മനനികയഭാ  ഇല്ലഭാത്ത  സ്ഥനിതനിയഭാണുള്ളതയ്.  അതനിനുകവണനി  കകേരളളിം  സമ്മരദ്ദേളിം
നചലുത്തണനമന്നെഭാണയ്  എനനികയ്  അഭദ്യരതനികഭാനുള്ളതയ്.  പഭാലകഭാടയ്  ജനില്ലയനിലുളള
ഉള്നഭാടന് മത്സദ്യകൃഷനിയനില് ആഫ്രനികന് മുഷനി എന്നെ മത്സദ്യമഭാണയ് കൃഷനി നചയ്യുന്നെതയ്.
അതയ്  ആകരഭാഗദ്യത്തനിനയ്  ഹഭാനനികേരമഭാണയ്.  ആന്ധ്രഭാപ്രകദശയ്,  കേരണ്ണഭാടകേ,  തമനിഴയ് നഭാടയ്
തുടങ്ങനിയ സളിംസ്ഥഭാനങ്ങള് നനികരഭാധനിച മത്സദ്യമഭാണയ് ആഫ്രനികന് മുഷനി. ആഫ്രനികന്
മുഷനിയനട കൃഷനി തടയഭാനുളിം നനിയമളിംമൂലളിം നനികരഭാധനികഭാനുമുള്ള ഉത്തരവയ് ഗവണ്നമന്റെയ്
പുറനപ്പെടുവനികണനമന്നെഭാണയ് എനനികയ് സൂചനിപ്പെനികഭാനുള്ളതയ്.
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കകേരളത്തനിനല ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതദ്യ മുന്നെണനി ഗവണ്നമന്റെയ്  ഈ വരന്നെ
25-ാം  തസ്പീയതനി  ഒര  വരഷളിം  പൂരത്തനിയഭാക്കുകേയഭാണയ്.  ഒര  വരഷളിംനകേഭാണയ്
പൂരത്തനിയഭാകകണ  പദ്ധതനികേള്  പൂരത്തനിയഭാകനിനയന്നെ  അഭനിമഭാനകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണയ്
എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമന്റെയ്  ഒന്നെഭാളിം വഭാരഷനികേളിം ആകഘഭാഷനികഭാന് കപഭാകുന്നെതയ്.
പഭാവനപ്പെട്ട  സഭാധഭാരണകഭാരഭായ  ജനങ്ങള്കയ്  നപന്ഷന്  നകേഭാടുകഭാന്  ഈ
ഗവണ്നമന്റെനിനയ് സഭാധനിച്ചു.  പഭാവനപ്പെട്ടവരകയ് സസ്വന്തമഭായനി ഒര വസ്പീടയ്  എന്നെ ലക്ഷദ്യളിം
മുന്നനിരത്തനി  ലക്ഷകണകനിനയ്  ആളകേള്കയ്  വസ്പീടുനനിരമ്മനിചയ്  നല്കേഭാനുള്ള ഹലഫയ്
പദ്ധതനി ഇകപ്പെഭാള് നടപ്പെനിലഭാകനിവരനികേയഭാണയ്.  കേഭാരഷനികകേഭാലന്നെങ്ങള്കയ് നദ്യഭായമഭായ
വനില  നകേഭാടുത്തുനകേഭാണയ്  കേരഷകേനര  സളിംരക്ഷനികഭാനുള്ള ബൃഹത്തഭായ നടപടനികേള്
ഗവണ്നമന്റെയ് സസ്വസ്പീകേരനിച്ചു.  പഭാവനപ്പെട്ട വനിദദ്യഭാരതനികേള് പഠനിക്കുന്നെ നപഭാതുവനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ
കകേന്ദ്രങ്ങള്,  സ്കൂളകേള്  ഒനക  ഉത്സവ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാകനി  മഭാറനി.   ജൂണ്  1-നയ്  സ്കൂള്
തുറകഭാന്  കപഭാകുന്നെകതയള്ളൂ.  എന്നെഭാല്  പുസകേങ്ങനളല്ലഭാളിം  ഇകപ്പെഭാള്ത്തനന്നെ
വനിതരണളിം  നചയ്തുകേഴനിഞ്ഞു,  വനിദദ്യഭാരതനികേള്  സകന്തഭാഷവഭാനഭാരഭാണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ
അഞ്ചുവരഷളിം  കൃതദ്യമഭായനി  പഭാഠപുസകേളിം  വനിതരണളിം  നചയഭാന്  സഭാധനിചനിട്ടനില്ല.
ഇകപ്പെഭാഴനിതഭാ സ്കൂള് തുറക്കുന്നെതനിനുമുമയ് പുസകേങ്ങള് വനിതരണളിം നചയ്തു.  വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ
കമഖല  മനികേവനിനന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായനി  മഭാറുന.  അങ്ങനന  ഒന്നെഭാളിം  വഭാരഷനികേളിം
അഭനിമഭാനകത്തഭാടുകൂടനി  ആകഘഭാഷനിക്കുകേയഭാണയ്.  യ.ഡനി.എഫയ്.  വനിവഭാദ  വദ്യവസഭായത്തനിലഭാണയ്
ഏരനപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതയ്.  നനിങ്ങള്  വനിവഭാദ  വദ്യവസഭായളിം  നനിരത്തൂ,  നനിങ്ങനള  അതയ്
രക്ഷനികനിനല്ലന്നെഭാണയ് ഞങ്ങള്കയ് പറയഭാനുള്ളതയ്.  വനിവഭാദ വദ്യവസഭായളിംനകേഭാണയ് ഒര
കനട്ടവളിം  നനിങ്ങള്ക്കുണഭാകേഭാന്  കപഭാകുന്നെനില്ല.  നനിങ്ങള്  യഥഭാരതത്തനില്  എതനിരകകണതയ്
എല്.ഡനി.എഫയ്.-നനയല്ല,  ആര.എസയ്.എസയ്.-നനയളിം ബനി.നജ.പനി.നയയമഭാണയ്.  ആര.എസയ്.  എസയ്.
നന   കേഭാണുകമഭാള് കേവഭാത്തയ് മറക്കുന്നെ യ.ഡനി.എഫയ്.-നന്റെയളിം കകേഭാണ്ഗ്രസനിനന്റെയളിം
നയളിം  തനിരത്തനിയഭാകല  നനിങ്ങള്കയ്  രക്ഷയള്ളൂ  എന്നെയ്  സൂചനിപ്പെനിച്ചുനകേഭാണയ്  ഈ
ധനഭാഭദ്യരതനകേനള ഒരനികല്ക്കൂടനി പനിന്തഭാങ്ങനിനകഭാണയ് ഞഭാന് അവസഭാനനിപ്പെനിക്കുന.

1.00 p.m.]

ശ്രസ്പീ  .    സനി  .    എഫയ്  .    കതഭാമസയ്:  സര,  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമന്റെയ് ഒര വരഷളിം
പൂരത്തനിയഭാകനിയതനിനന്റെ  കേഥയഭാണയ്  രണയ്  പ്രധഭാന  വകുപ്പുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  ചരചയനട
അവസഭാനളിം  ശ്രസ്പീ.  നകേ.  വനി.  വനിജയദഭാസയ്  പറഞ്ഞതയ്.  എല്ലഭാളിം  ശരനിയഭാകഭാനമന്നെയ്
പറഞ്ഞയ് ഭരണത്തനില് വന്നെനിട്ടയ്  എനന്തഭാനക ശരനിയഭായനി  എനള്ളതയ്  പുറത്തനിറങ്ങനി
പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നെതയ്  നന്നെഭായനിരനിക്കുനമന്നെഭാണയ്  അകദ്ദേഹകത്തഭാടയ്
അഭദ്യരതനികഭാനുള്ളതയ്.  എനന്തഭാനകകയഭാ  നടനനവന്നെയ്  അങ്ങയ്  പറയനണകല്ലഭാ.
ഇന്നെയ് ജനങ്ങളനട ചനിന്ത എന്തഭാണയ്?  ഇന്നെയ്  സഭാമഭാനദ്യ ജനങ്ങള് അനുഭവനിക്കുന്നെതയ്
അതനിരൂക്ഷമഭായ  വനിലകയറവളിം  മറയ്  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേളമഭാണയ്.  എല്ലഭാ  കേഭാരദ്യങ്ങളനിലുമുളള
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ജനങ്ങളനട ഇകപ്പെഭാഴനത്ത പ്രതനികേരണളിം പരനികശഭാധനിചനിട്ടയ് എല്ലഭാളിം ശരനിയഭായനി എന്നെയ്
പറയന്നെതഭായനിരനിക്കുളിം  നല്ലനതന്നെയ്  എനനികയ്  കതഭാനന.  ഏതഭായഭാലുളിം  രഭാഷസ്പീയളിം
കൂടുതല് പറയന്നെനില്ല. 

ജനജസ്പീവനിതവമഭായനി  വളനര  ബനമുള്ള  രണയ്  വകുപ്പുകേനള  സളിംബനനിച്ചുളള
ധനഭാഭദ്യരതന ചരചയഭാണയ്  ഇന്നെയ്  നടക്കുന്നെതയ്.  അതനിരൂക്ഷമഭായ  വരള്ചയഭാണയ്,
ഏതഭായഭാലുളിം  മഴ  എത്തനിയനിരനിക്കുന്നെതയ്  ആശസ്വഭാസമഭാണയ്.  അതനിനന്റെ  പഭാഠങ്ങള്കൂടനി
ഉള്നകഭാണനകേഭാണയ് മുകന്നെഭാട്ടുള്ള കേരമ്മപരനിപഭാടനികേള് ആവനിഷ്കരനികഭാന് കേഴനിയണളിം.
കുടനിനവള്ള വനിതരണത്തനിനയ് ജലകസചന വകുപ്പെയ് എനന്തഭാനക നചയണനമന്നെതനിനന്റെ
ഗഇൗരവളിം  എല്ലഭാവരക്കുളിം  ഒരകപഭാനല  പറഞ്ഞുതരന്നെ  വരള്ചയഭാണയ്  നമ്മള്
കനരനിട്ടുനകേഭാണനിരനിക്കുന്നെതയ്. ഒര നൂറഭാണനിനനിടയനിനല ഏറവളിം വലനിയ വരള്ച. എല്ലഭാ
സ്ഥലങ്ങളനിനലയളിം കുടനിനവള്ളക്ഷഭാമളിം  നമ്മള് കേണതഭാണയ്.  മനനിനയ കുറനപ്പെടുത്തുന്നെതല്ല.
എല്ലഭായനിടത്തുളിം  ജലത്തനിനന്റെ  പ്രശമുണയ്.  ഇഇൗ  അനുഭവത്തനില്നനിനളിം  നമ്മള്  ചനില
പഭാഠങ്ങള്  ഉള്നകഭാള്ളണളിം.  അതനികനഭാടയ്   എല്ലഭാവരളിം  കയഭാജനിക്കുമഭായനിരനിക്കുളിം.
ആളകേള്കഭാവശദ്യമഭായ  നവള്ളളിം  നകേഭാടുകഭാനുള്ള  സളിംവനിധഭാനളിം  വഭാട്ടര  അകതഭാറനിറനിക്കുണയ്.
വഭാട്ടര  അകതഭാറനിറനി  എനന്തഭാനക  പുതനിയ  പദ്ധതനികേള്   ആവനിഷ്കരനികഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന; അതനിനുള്ള ഫണകണഭാ; ഇപ്രഭാവശദ്യനത്ത ബജറനില്  അതനിനഭാവശദ്യമഭായ ഫണയ്
മഭാറനിവചനിട്ടുകണഭാ;  വരന്നെ  നഭാലുവരഷങ്ങളനില്  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെയ്  എങ്ങനനയഭാണയ് പുതനിയ
പദ്ധതനികേള് ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നെതയ്?  നവള്ളത്തനിനന സളിംബനനിചയ് കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെയ്
ചനില സസ്പീമുകേള് നകേഭാണവരന്നെ കേഭാരദ്യളിം ശ്രസ്പീ.  നകേ.  കൃഷ്ണന്കുട്ടനി ഇവനിനട സൂചനിപ്പെനിച്ചു.
പരമഭാവധനി  പദ്ധതനികേള് വഭാങ്ങനിനയടുകഭാനുളിം കകേന്ദ്രത്തനിനന്റെ പണളിം സളിംസ്ഥഭാനത്തയ്
എത്തനികഭാനുമുള്ള  പദ്ധതനികേള്  തയഭാറഭാകണളിം.  അതയ് ഇപ്പെകഴ
തയഭാറഭാകനിനകഭാടുത്തഭാല്  മഭാത്രകമ  ഒനരണയ്  വരഷങ്ങള്നകേഭാണയ്  ലഭനിക്കുകേയള്ളൂ.
അതനിനയ്  വഭാട്ടര  അകതഭാറനിറനിയനില്  ഏനതങനിലുളിം  പ്രകതദ്യകേ  വനിളിംഗുകണഭാ?
സളിംസ്ഥഭാനത്തയ് ഇതനിനഭാവശദ്യമുള്ള ഫണനിനയ് ബുദ്ധനിമുട്ടുനണങനില് കകേന്ദ്രത്തനിനന്റെ ഫണയ്
പരമഭാവധനി  വഭാങ്ങനിനയടുകണളിം.  എനന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  അഞയ്
പഞഭായത്തുകേളളിം  ടഇൗണുളിം  ഉള്നപ്പെടുത്തനി  ഒര  വലനിയ  പദ്ധതനിക്കുള്ള  കപ്രഭാജകയ്
റനികപ്പെഭാരട്ടയ്  തയഭാറഭാക്കുകേയളിം   ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മനനിയമഭായനി  ചരച  നടത്തുകേയളിം
നചയനിരന.  വനികദശ  സഹഭായളിം  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുനകേഭാണള്ള  പദ്ധതനികേള്  നമ്മുനട
സളിംസ്ഥഭാനത്തയ്  നടപ്പെനിലഭാകനി  വരനികേയഭായനിരന.  ഇകപ്പെഭാള്  അതനിനന്റെ
അവസ്ഥനയന്തഭാണയ്;  പുതനിയതഭായനി  ചരചകേള്  എനന്തങനിലുളിം  നടന്നെനിട്ടുകണഭാ?
പരമഭാവധനി  വനികദശസഹഭായളിം  കനരനത്ത  വഭാങ്ങനിനയടുത്തനിനല്ലങനില്  അടുത്ത
വരഷങ്ങളനില്  നനിരമ്മഭാണനചലവയ്  കൂടുളിം.  കപ്രഭാജക്ടുകേള്  തയഭാറഭാകനി  കൂടുതല്
വനികദശസഹഭായളിം  വഭാങ്ങുന്നെതനിനയ്  സസ്പീളിം  തയഭാറഭാക്കുനകണഭാനയന്നെതയ്  ഗഇൗരവമഭായനി
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ആകലഭാചനികകണ  വനിഷയമഭാണയ്.   അങ്ങനനയള്ള  പദ്ധതനികേള്,   കകേന്ദ്ര
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  പരമഭാവധനി  സഹഭായളിം,   വനികദശ  സഹഭായളിം  ഇവ  മൂനളിം  വളനര
പ്രധഭാനനപ്പെട്ടതഭാണയ്.  വഭാട്ടര  അകതഭാറനിറനി  നവള്ളളിം  നകേഭാടുക്കുന്നെതുകപഭാനല
പ്രധഭാനനപ്പെട്ടതഭാണയ്  പ്രകൃതനി  നമുകയ്  തരന്നെ  നവള്ളളിം.  ഇഇൗ  പദ്ധതനികേള്
കകേരളത്തനിനന്റെ  ശഭാപമഭാണയ്.  ഒര  ഗവണ്നമന്റെനിനന  പറയന്നെതല്ല,   തുടരചയഭായനി
അനുഭവനപ്പെടുന്നെ  കേഭാരദ്യമഭാണയ്.  സസ്പീമുകേള്  പ്രഖദ്യഭാപനിചഭാല്  അതയ്  ഇളിംപനിനമന്റെയ്
നചയഭാനുള്ള ബുദ്ധനിമുട്ടുണയ്. കേഭാലവരഷളിം നന്നെഭായനിരനിക്കുനമന്നെഭാണയ് പ്രവചനങ്ങനളല്ലഭാളിം
പറയന്നെതയ്.  പകക്ഷ  നവള്ളനമല്ലഭാളിം  ഒഴുകേനി  കേടലനികലയയ്  കപഭാകുന്നെതല്ലഭാനത
എനന്തങനിലുളിം  പദ്ധതനി  ഇതനിനുകവണനി  തയഭാറഭാകനിയനിട്ടുകണഭാ?  പഞഭായത്തുകേളനില്
തനിരകനിയകപ്പെഭാള് ജലസളിംഭരണനിയണഭാകഭാനുളിം കേനിണര റസ്പീചഭാരജനിളിംഗനിനുളിം സസ്പീമുകേള്
നകേഭാടുത്തനിരനിക്കുകേയഭാനണന്നെയ്  പറഞ്ഞു.  പനക്ഷ  ഗവണ്നമന്റെയ്  ഫനണഭാനളിം
നകേഭാടുത്തനിട്ടനില്ല. അവരനട പഭാന് ഫണനില്നപ്പെടുത്തനി കവണനമങനില് നചയ്തുനകേഭാള്ളഭാന്
പറഞ്ഞു.  പകക്ഷ  അത്തരത്തനില് എത്രനയണ്ണമഭാണയ് നചയ്യുന്നെതയ്?  ഒര വഭാരഡനില്
അഞയ്  റസ്പീചഭാരജയ്,  മഭാകനിമളിം  ആറയ്  ജലസളിംഭരണനി  അത്രകയയള്ളൂ.  എങ്ങനന  പ്രശളിം
പരനിഹരനികഭാന്  സഭാധനിക്കുളിം?  മഭാലനിനദ്യ  സളിംസരണത്തനിനഭായനി  ബകയഭാഗദ്യഭാസയ്
പഭാനകേള്കയ്  സബ്സനിഡനി  നകേഭാടുക്കുന്നെതുകപഭാനല  കേനിണര  റസ്പീചഭാരജനിനുളിം
ജലസളിംഭരണനിക്കുളിം  സബ്സനിഡനി  നല്കുന്നെ  കേഭാരദ്യളിം  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മനനി
ആകലഭാചനിക്കുന്നെതയ്  നന്നെഭായനിരനിക്കുളിം.   ഇകപ്പെഭാള്  നല്ല  സമയമഭാണയ്.  അതനിനയ്  പരമഭാവധനി
കപ്രഭാത്സഭാഹനളിം നകേഭാടുകഭാന്, ആ സസ്പീമനിനനക്കുറനിചയ് ആകലഭാചനികകണതകല്ല. ഹരനിത
കകേരളളിം  ഒര  നല്ല  പദ്ധതനിയഭായനി  അനഇൗണ്സയ്  നചയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അതയ്
പരമഭാവധനി  വനിജയനികണളിം.  അതനില്  'ജലസമൃദ്ധനി',   'ജലമനിഷന്'  എന്നെസ്പീ
പദ്ധതനികേളണയ്.  അതനിനനക്കുറനിനചഭാനക  ചരച  നചയഭാനഭായനി  ജനില്ലഭാതലത്തനില്
എളിം.എല്.എ.-മഭാനരയളിം  ജനപ്രതനിനനിധനികേനളയളിം  പഞഭായത്തയ്  പ്രസനിഡനമഭാനരയനമഭാനക
വനിളനിച്ചുകൂട്ടനി ജലസമൃദ്ധനിനകേഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ കേഭാരദ്യങ്ങള് എന്തഭാണയ്,  എനന്തഭാനക
നചയഭാന് സഭാധനിക്കുനമനള്ളതനിനനക്കുറനിചയ് ഗഇൗരവമഭായനി ചരച നടത്തനി അടനിയന്തര
നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിചനിനല്ലങനില്  ജലഭാശയങ്ങള്  ശുചസ്പീകേരനികനപ്പെടനില്ല,  കുളങ്ങളളിം
കേനിണറുകേളളിം നന്നെഭാകേനില്ല. വസ്പീകകേന്ദ്രസ്പീകൃതമഭായനി പദ്ധതനികേള് ആവനിഷ്കരനിചയ് ജനില്ലകേളനിലുളിം
നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലുളിം നടപ്പെഭാകഭാന് ഇകപ്പെഭാള്ത്തനന്നെ ശ്രമനികണളിം. അതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനികണളിം. 

മത്സദ്യബനന  വകുപ്പെയ്,  ഇത്രകയനറ  ഗഇൗരവളിം  നകേഭാടുകകണ  ഒര  കമഖല
കവനറയനില്ല.  നനിഷ യ്പക്ഷമഭായനി  പറഞ്ഞഭാല്,  കകേരളത്തനില്  സഭാമൂഹനികേമഭായളിം
സഭാമത്തനികേമഭായളിം  പനികന്നെഭാകളിംനനില്ക്കുന്നെവരഭാണയ്  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്.
ഇത്രയളിം  കേഭാലമഭായനിട്ടുളിം  അവരനട  ജസ്പീവനിതപ്രയഭാസങ്ങള്  മഭാറനിനയടുകഭാന്
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നമ്മനളനകഭാണയ് സഭാധനിചനിട്ടനില്ല.  മഭാറനിമഭാറനി  ഗവണ്നമനകേള് വന.  പഭാവനപ്പെട്ട ആ
ജനവനിഭഭാഗളിം  അനുഭവനിക്കുന്നെ  നകേടുതനികേള്ക്കുളിം  കേഷപ്പെഭാടുകേള്ക്കുളിം  അറുതനിവരത്തഭാനുള്ള
സമയബനനിതമഭായ  കപ്രഭാഗ്രഭാമുകേള്  ഏറവളിം  പ്രധഭാനനപ്പെട്ടതഭാണയ്.  അതുനകേഭാണയ്
മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട  ജസ്പീവനിതനനിലവഭാരത്തനില്   ആവശദ്യമഭായ  മഭാറളിംവരത്തഭാനുള്ള
നടപടനികേനളക്കുറനിചയ്  ഗഇൗരവമഭായനി  ചനിന്തനികണളിം.  മത്സദ്യസമത്തയ് വളനര കുറയന
എനള്ള  നവല്ലുവനിളനി  ഉയരന്നെ  ഇഇൗ  സമയത്തയ്  എനന്തഭാനക  നമുകയ്  നചയഭാന്
സഭാധനിക്കുനമന്നെയ് പരനികശഭാധനികകണതഭാണയ്. മത്സദ്യസമത്തയ് എങ്ങനന കൂടുതലഭാകഭാളിം;
ഉള്നഭാടന്  ജലഭാശയങ്ങളനട  കേഭാരദ്യളിം  എത്രകയഭാ  കേഭാലങ്ങളഭായനി  പറയന്നെതഭാണയ്.
നമ്മുനട  നഭാട്ടനിലുണഭായനിരന്നെ  നഭാടന്  മത്സദ്യങ്ങള്നകല്ലഭാളിം  വളിംശനഭാശളിം
കനരനിടുകേയഭാണയ്. ധഭാരഭാളളിം  പദ്ധതനികേള്  പല ഗവണ്നമനകേളളിം നകേഭാണവന.  ഇഇൗ
ഗവണ്നമന്റെയ്  നല്ല പദ്ധതനികേള് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.   പകക്ഷ അതനിനന്റെ ഒര കഫഭാകളഭാ അപ്പെയ്
കവകണ;   വളിംശനഭാശളിം  വരന്നെ  മത്സദ്യങ്ങനള  നനിലനനിരത്തഭാനുളിം  കൂടുതലഭായനി
വരദ്ധനിപ്പെനികഭാനുമുള്ള നടപടനിയണഭാകേണളിം.  എത്ര കകേഭാടനി മത്സദ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങനളയഭാണയ്
കതഭാടുകേളനില് നനികക്ഷപനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  അതനിനന്റെനയഭാക എനന്തങനിലുളിം റനിസല്ട്ടുകണഭാ?
ഉള്നഭാടന് ജലഭാശയങ്ങളനില് നമ്മുനട സസ്വത്തഭായനി ഉണഭായനിരന്നെ നഭാടന് മത്സദ്യങ്ങനള
സളിംരക്ഷനികഭാനുള്ള  കൃതദ്യമഭായ  പദ്ധതനി  ആവനിഷ്കരനികണളിം,  അതനിനുള്ള
കേരമ്മപരനിപഭാടനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനികണളിം.  പ്രഭാകദശനികേമഭായനിട്ടുള്ള  കുളങ്ങനളഭാനക  ഇകപ്പെഭാഴുളിം
നവറുനത കേനിടക്കുകേയഭാണയ്. അതയ് ഇകപ്പെഭാള് ശുചസ്പീകേരനികഭാന് കപഭാകുന.  അതയ് കവനറ
പദ്ധതനിയഭായനി  ഹരനിത  കകേരളത്തനില്  വരനണയ്.  അകതഭാനടഭാപ്പെളിം  മത്സദ്യസമത്തയ്
വളരത്തഭാനുള്ള നല്ല സമയമഭായനിക്കൂടനി  ഇതനിനന കേഭാണണളിം.  എളിം.എല്.എ.  ഫണയ്
നകേഭാടുകണനമങനില്  നകേഭാടുകഭാളിം.  ഏതഭായഭാലുളിം  ബനനപ്പെട്ട  വകുപ്പുകേള്
ഇകഭാരദ്യത്തനില്  നല്ല  കജഭാലനി  നചകയണതഭായനിവരളിം.  അവനരനകഭാണയ്  നചയഭാന്
കേഴനിയളിം.  അതനിനുള്ള  പദ്ധതനികേള്  തയഭാറഭാകനിയനിട്ടുണയ്.  അതയ്  വനിജയനിപ്പെനികഭാനുള്ള
കൃതദ്യമഭായ  പരനിപഭാടനികേളഭാണയ്  ഇനനി  ആവശദ്യളിം.   അതുനകേഭാണയ്  ഇഇൗ  പദ്ധതനികേള്
ഭളിംഗനിയഭായനി കമഭാണനിറര നചയ്തുനകേഭാണയ് മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകേണളിം.  നഭാലുവരഷളിം നപനട്ടന്നെയ്
കപഭാകുളിം, അതനിനുള്ള നടപടനികേള് സസ്വസ്പീകേരനികണനമന്നെയ് ഞഭാന് അഭദ്യരതനിക്കുന.

(അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. നഡപമ്മ്യൂട്ടനി സസ്പീകര)

ശ്രസ്പീ  .   നകേ  .   നജ  .   മഭാകനി: സര, ഞഭാന് ഇഇൗ ധനഭാഭദ്യരതനകേനള അനുകൂലനിക്കുന.
കകേഭാരനിനചഭാരനിയന്നെ  മഴയളിം  എണ്ണമറ  കേനിണറുകേളളിം  കുളങ്ങളളിം  അരവനികേളളിം
കേഭായല്പ്പെരപ്പുനമല്ലഭാളിം ഉള്നപ്പെട്ട ജലസമൃദ്ധമഭായ കകേരളളിം എന്നെ കേഭാവദ്യഭാത്മകേ ചനിത്രളിം
മഭാറനിമറനിഞ്ഞനിട്ടയ്  നഭാളകേകളനറയഭായനി.  മഴകഭാലനത്ത  നവളളനപ്പെഭാകവളിം  കവനലനിനല
ജലക്ഷഭാമവമഭാണയ്  ഇന്നെനത്ത  അവസ്ഥ.  ജലളിം  ശഭാസസ്പീയമഭായനി  പരനിപഭാലനികകണ
വനിലനപ്പെട്ട പ്രകൃതനിവനിഭവമഭാനണന്നെയ് നഭാളിം തനിരനിചറനിയണളിം. 



414 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 17, 2017

'പുഴകേള് മലകേള് പൂവനങ്ങള് ഭൂമനികയ് കേനിട്ടനിയ സസ്പീധനങ്ങള്'  

എന്നെഭാണയ്  കേവനി  വഭാകേദ്യളിം.  എന്നെഭാല്  നനയനട  ഉറവ  വറനിയ  മനുഷദ്യനന്റെ
അശഭാസസ്പീയമഭായ  പ്രകൃതനിചൂഷണളിം  നമ്മുനട  നദനികേള്കയ്  മൃതദ്യു  ഒരകനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
ഇതനിനയ്  പ്രധഭാന  കേഭാരണളിം  വൃഷനികമഖലയനിനല  വന  നശസ്പീകേരണമഭാണയ്.   ഇഇൗ
നൂറഭാണനില് നമ്മള് ഏറവളിം വലനിയ വരള്ച കനരനിട്ടുനകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  വരള്ച
സളിംബനനിചയ്  സളിംസ്ഥഭാനത്തനിനന്റെ വനിവനിധ കമഖലയനില് നനിനവരന്നെ റനികപ്പെഭാരട്ടുകേള്
നമുകറനിയഭാളിം.  തനിരവനന്തപുരത്തയ് ഒര ക്ഷസ്പീരകേരഷകേന് നവളളമനില്ലഭാത്തതുനകേഭാണയ്
അകദ്ദേഹത്തനിനന്റെ  15  പശുകനള മൃഗഭാശുപത്രനിയനില് നകേഭാണവനിട്ടനിട്ടയ്  കപഭാനയന്നെഭാണയ്
പറയന്നെതയ്.  അവനിടനത്ത ജനപ്രതനിനനിധനികേള് ഇടനപട്ടഭാണയ് അവനയ തനിരനിച്ചുനകേഭാണവന്നെതയ്.
അതുകപഭാനല  തനിരവനന്തപുരത്തുളിം  പഭാലകഭാടുമുളള  രണയ്  കക്ഷത്രങ്ങളനിനല  ആറഭാട്ടയ്
മകഹഭാത്സവത്തനിനയ്  ആനയമഭായനിനചന്നെകപ്പെഭാള്  പുഴയനില്  നവളളമനില്ലഭാത്തതനിനഭാല്
അവസഭാനളിം  ഉരളനിയനില്  ആറഭാട്ടയ്  മകഹഭാത്സവളിം  നടകത്തണ  സ്ഥനിതനിയണഭായനി
എന്നെഭാണയ്  റനികപ്പെഭാരട്ടുകേള്  പറയന്നെതയ്.  ജലക്ഷഭാമത്തനിനന്റെ  രൂക്ഷതയഭാണയ്
ഇതനില്നനിന്നെയ്  മനസനിലഭാകകണതയ്.  കേണ്ണൂരനില്  കേളകര  ഇടനപട്ടയ്  സസ്വകേഭാരദ്യ
കേനിണറുകേള്  പനിടനിനചടുത്തയ്  അതനില്നനിന്നെയ്  നവളളമനില്ലഭാത്ത  ഭഭാഗകത്തയയ്  നവളളളിം
എത്തനിച്ചുനകേഭാടുത്തു എന്നെഭാണയ്  അറനിയഭാന്  കേഴനിഞ്ഞതയ്.  ഏറമഭാനൂര  കക്ഷത്രത്തനിനല
ഉത്സവത്തനിനയ്  ആനകേനള  കുളനിപ്പെനികഭാന്  നവളളമനില്ലഭാത്തതുനകേഭാണയ്  വഭാട്ടര
അകതഭാറനിറനിനകതനിനര  അധനികൃതരകയ്  കകേഭാടതനിനയ  സമസ്പീപനികകണനിവന.
കക്ഷത്രത്തനിനല  കേനിണറുകേള്  വറനിയതഭാണയ്  ഇതനിനയ്  കേഭാരണനമന്നെഭാണയ്
മനസനിലഭാക്കുന്നെതയ്. കകേരളത്തനിനല രൂക്ഷമഭായ കുടനിനവളള  പ്രശത്തനിനയ്  പരനിഹഭാരളിം
കേഭാണഭാന് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി നടത്തനിയ ഇടനപടലുകേള്  പ്രശളിംസനസ്പീയമഭാണയ്.
തനിരവനന്തപുരളിം  പട്ടണത്തനില്  ലഭനിക്കുന്നെ  നവളളളിം  കമയയ്  ആദദ്യകത്തഭാനട
അവസഭാനനിക്കുനമന്നെഭാണയ് എല്ലഭാവരളിം പ്രവചനിചതയ്.  ഇകപ്പെഭാള് അവനിനട  സലഭമഭായനി
നവളളളിം  എത്തനികഭാന്  എങ്ങനന  കേഴനിഞ്ഞു?  ഇകഭാരദ്യത്തനില്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട
മുഖദ്യമനനിയനടയളിം  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനിയനടയളിം   പ്രശളിംസനസ്പീയമഭായ ഇടനപടല്
എടുത്തുപറകയണതഭാണയ്.  നനയഭാര  ഡഭാമനില്നനിന്നെയ്  യദ്ധകേഭാലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണയ്
അരവനികരയനികലയയ് നവളളളിം എത്തനിചതയ്.  രണയ് ഡ്രഡ്ജറുകേള് നകേഭാണവന്നെയ് പമയ്
നചയയ്,  17  കേനി.മസ്പീ.  ദൂരളിം  നനപപ്പുകേള്  സ്ഥഭാപനിചതുനകേഭാണയ്  ഇന്നെയ്  തനിരവനന്തപുരളിം
പട്ടണത്തനില്  സമൃദ്ധമഭായനി  എല്ലഭാവരക്കുളിം  നവളളളിം  കേനിട്ടുനണയ്.  അതയ്
എടുത്തുപറകയണതഭാണയ്.  ശബരനിമലയനില്  കുപ്പെനിനവളളളിം  നകേഭാണകപഭാകേഭാന്
പഭാടനിനല്ലന്നെ  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  നനഹകകഭാടതനിയനട  ഇടനപടല്  ഉണഭായകപ്പെഭാള്
എല്ലഭാവരക്കുളിം സകന്തഭാഷമഭായനി, പ്രതനിപക്ഷത്തനിനുളിം വളനര സകന്തഭാഷമഭായനി.  പകക്ഷ
ശബരനിമലയനില്  വരന്നെ  ലക്ഷകണകനിനയ്  അയപ്പെഭക്തരകയ്  എങ്ങനന  നവളളളിം
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എത്തനിക്കുളിം?  എന്നെഭാല്   അയപ്പെഭക്തരകയ് ഓകരഭാ ദനിവസവളിം ഏഴര ലക്ഷളിം ലനിറര
നവളളളിം  നനിഷ്പ്രയഭാസളിം  സഇൗജനദ്യമഭായനി  ടഭാപ്പുവഴനി  നകേഭാടുകഭാന്  സഭാധനിച്ചുനവന്നെതയ്
എടുത്തുപറകയണതഭാണയ്. നമ്മുനട സളിംസ്ഥഭാനനത്ത ഒട്ടുളിം ബഭാധനികഭാത്ത രസ്പീതനിയനിലുളള
ഇടനപടലുകേളഭാണയ്  അകഭാരദ്യത്തനില് വകുപ്പെനിനന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിന്നെയ് ഉണഭായനിട്ടുളളനതന്നെയ്
മനസനിലഭാകണളിം.  പണയ്  വരള്ചമൂലളിം  ഭൂമനിയനിനല  ജസ്പീവജഭാലങ്ങളളിം  മനുഷദ്യരളിം
ചനത്തഭാടുങ്ങനിയകപ്പെഭാള്  പുരവളിംശ  രഭാജഭാവഭായ  ഭഗസ്പീരഥന്  കേഠനിന  തപസനിലൂനട
ആകേഭാശഗളിംഗനയ  ഭൂമനിയനികലയയ്  നകേഭാണവന്നെതുകപഭാനലയളള  പ്രവരത്തനമഭാണയ്
ശ്രസ്പീ.  മഭാതദ്യു  ടനി.  കതഭാമസയ്  വരള്ചയമഭായനി ബനനപ്പെട്ടയ്  കകേരളത്തനില് നടത്തനിയതയ്.
തസ്പീരകദശ സളിംരക്ഷണത്തനിനന്റെ ഭഭാഗമഭായളള പുലനിമുട്ടുകേളനട കേഭാരദ്യത്തനില് ശക്തമഭായ
ഇടനപടലുകേള്  ഉണഭാകകേണതുണയ്.   തസ്പീരകദശ  കമഖലയനില്  കേടലഭാക്രമണളിം
ഉണഭാകുകമഭാള്  പുലനിമുട്ടുകേളഭാണയ്  തടഞ്ഞുനനിരത്തുന്നെതയ്.  എന്നെഭാല്  വനിവനിധ
പഠനങ്ങളനട കപരയ് പറഞ്ഞയ് അതയ് മഭാറനിവയ്ക്കുകേയഭാണയ്. ആ പഠനങ്ങള് പൂരത്തനിയഭാകനി
പുലനിമുട്ടുകേള് സ്ഥഭാപനികഭാനുളള പദ്ധതനികേള് നടപ്പെനിലഭാകണനമന്നെഭാണയ്  പറയഭാനുളളതയ്.

നമ്മുനട രഭാജദ്യത്തനിനയ്  വനികദശനഭാണദ്യളിം കനടനിത്തരന്നെ പ്രധഭാനനപ്പെട്ട രളിംഗമഭായ
മത്സദ്യകമഖലയനിനല നതഭാഴനിലഭാളനികേള് എകഭാലത്തുളിം ദുരനിതപൂരണ്ണമഭായ ജസ്പീവനിതമഭാണയ്
നയനിച്ചുനകേഭാണനിരനിക്കുന്നെതയ്.  എല്.ഡനി.എഫയ്.  അധനികേഭാരത്തനില്  വരകമഭാള്
മഭാത്രമഭാണയ്  ആശസ്വഭാസളിം  കേനിട്ടുന്നെ  പദ്ധതനികേളണഭാകുന്നെതയ്.  തസ്പീരകദശ  പരനിപഭാലന
നനിയമളിം  വന്നെകപ്പെഭാള്  അവരനട  ജസ്പീവനിതളിം  വസ്പീണളിം  ദുരനിതപൂരണ്ണമഭായനി.   ഒര  വസ്പീടയ്
വയഭാകനഭാ  ഉളള  വസ്പീട്ടനില്  തഭാമസനികഭാകനഭാ  കേഴനിയന്നെനില്ല.  തസ്പീരകദശ  പരനിപഭാലന
നനിയമളിം  നകേഭാണവന്നെതയ്  യ.പനി.എ.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേഭാലത്തഭാണയ്,  ഇനളിം  അതയ്
തുടരകേയഭാണയ്.  അതനിനയ്  പരനിഹഭാരമുണഭാകഭാനുളള  ഇടനപടലുകേളഭാണയ്  നമ്മുനട
ഭഭാഗത്തുനനിനളിം ഉണഭാകകേണതയ്.  ആദനിവഭാസനി സമൂഹനത്തകപ്പെഭാനല പനികന്നെഭാകഭാവസ്ഥയനില്
കേഴനിയന്നെ  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട  ജസ്പീവനിതനനിലവഭാരളിം  നമചനപ്പെടുത്തഭാന്
കവണനിയളള  പ്രവരത്തനങ്ങളമഭായഭാണയ്  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെയ്  മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുന്നെതയ്.
കേടഭാശസ്വഭാസ  കേമ്മസ്പീഷനന്റെ  ഒര  വരഷനത്ത  കേഭാലഭാവധനി  നസ്പീട്ടനിനകഭാടുത്തതയ്  ഈ
കമഖലയനിനല  നതഭാഴനിലഭാളനികേള്കയ്  വലനിയ  ആശസ്വഭാസമഭാണയ്.  വനിഴനിഞ്ഞളിം  തുറമുഖത്തനിനന്റെ
പ്രവരത്തനളിം ആരളിംഭനിചകപ്പെഭാള് ആ പ്രകദശനത്ത മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്കയ് മത്സദ്യളിം
പനിടനികഭാന്  പറന്നെ  സഭാഹചരദ്യമുണഭായനിരന്നെനില്ല.  നപഭാതുകമഖലയനിലഭാണയ്  തുറമുഖളിം
വന്നെനിരന്നെനതങനില്  ഇനതഭാനക  സഹനികഭാനമന്നെഭാണയ്  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്
പറയന്നെതയ്.   ഇതയ്   സസ്വകേഭാരദ്യ  കമഖലയനില്,  ശ്രസ്പീ.  ഗഇൗതളിം അദഭാനനികയ്  നകേഭാടുത്തുനകേഭാണയ്
നപഭാതുമുതല്  നശനിപ്പെനിക്കുന്നെതയ്  നമ്മള്  എന്തനിനയ്  സഹനികണനമന്നെഭാണയ്
മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്  കചഭാദനിക്കുന്നെതയ്.  കകേരളത്തനിനല  നചറുമത്സദ്യങ്ങനള
സളിംരക്ഷനികകണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  നഭാളിം  ഏനറടുകകണതുണയ്.  നചറുമത്സദ്യങ്ങനള
തമനിഴഭാട്ടനില് നകേഭാണകപഭായനി വളമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതയ് നമ്മുനട മത്സദ്യസമത്തനിനയ്
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കദഭാഷകേരമഭായനിമഭാറുളിം.  അതുമഭായനി  ബനനപ്പെട്ട  കേഭാരദ്യങ്ങള്  നഭാളിം  ഏനറടുത്തയ്
പ്രവരത്തനികകണതഭാണയ്.  ഇകഭാരദ്യത്തനില്  മത്സദ്യബനന  വകുപ്പെയ്  ശ്രസ്പീമതനി  നജ.
കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ്മയനട  കനതൃതസ്വത്തനില്  ശക്തമഭായ  നടപടനികേളമഭായനി
മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുന്നെതഭായനി  മനസനിലഭാകഭാന്  സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  കകേഭാസ്റ്റേല്  കപഭാലസ്പീസനിനന്റെയളിം
കകേഭാസ്റ്റേയ്  ഗഭാരഡനിനന്റെയളിം  മനനറന്  എന്കഫഭാഴയ്നമന്റെനിനന്റെയളിം  പ്രവരത്തനങ്ങള്
ഇതനിനന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വരനികേയഭാണയ്.  കേഴനിഞ്ഞകേഭാലത്തയ്  മത്സദ്യനഫഡനില്  നകേഭാടനിയ
അഴനിമതനിയഭാണയ്  നടന്നെനിട്ടുളളതയ്.  40  കകേഭാടനിയനിലധനികേളിം  രൂപ  ധൂരത്തടനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
കകേഭാണ്ഗ്രസനിനന്റെ കനതഭാവഭായ ശ്രസ്പീ. ഡനി. ദനിനകേരനഭായനിരന അതനിനന്റെ നചയരമഭാന്.
തനിരവനന്തപുരത്തയ് മുട്ടത്തറയനില് വല നനിരമ്മഭാണ ഫഭാകറനികയ് തറകല്ലനിടഭാന് ആറയ് ലക്ഷത്തനി
നഭാലതനിനഭായനിരളിം രൂപയളിം ഫകയ് കബഭാരഡയ് വചതനിനയ് അമതനിനഭായനിരളിം രൂപയമഭാണയ്
നചലവഭാകനിയനിട്ടുളളതയ്.  ഓകരഭാ  ജനില്ലയനിലുളിം  ഇതുകപഭാനല  തുകേ
ധൂരത്തടനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  2012  മുതല്  ഇകദ്ദേഹമഭാണയ്  മത്സദ്യനഫ ഡനിനന്റെ
ഭരണസമനിതനികയ് കനതൃതസ്വളിം നകേഭാടുക്കുന്നെതയ്. ദക്ഷനിണ കമഖലഭാ ഫനിഷറസ്പീസയ് കജഭായനിന്റെയ്
ഡയറകറുനട അകനസ്വഷണ റനികപ്പെഭാരട്ടനില് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നെതയ്, അനധനികൃത നനിയമനളിം,
അനധനികൃത  നനിരമ്മഭാണളിം,  പലനിശരഹനിത  വഭായ്പഭാത്തുകേ  മഭാറല്,  വനിവനിധ
ഏജന്സനികേള്കയ്  ഗ്രഭാന്റെയ്  നകേഭാടുകല്  എന്നെനിവയമഭായനി  ബനനപ്പെട്ടയ്  40
കകേഭാടനിയനിലധനികേളിം  രൂപയനട  അഴനിമതനി  അവനിനട  നടത്തനിയനിരനിക്കുന  എന്നെഭാണയ്.
മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട  സളിംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  രൂപസ്പീകേരനിച  മത്സദ്യനഫഡനിനന്റെ
ഈ  അവസ്ഥ  കകേഭാണ്ഗ്രസനിനന്റെ  ദുരഭരണത്തനിലഭാണയ്  ഉണഭായനതന്നെയ്  നഭാളിം
മനസനിലഭാകണളിം.  നഭാട്ടനില്  ഏനറ  പനികന്നെഭാകളിം  നനില്ക്കുന്നെ  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട
ജസ്പീവകനഭാപഭാധനിനകതനിരഭായ  നടപടനിയമഭായഭാണയ്  ഭരണസമനിതനി  മുകന്നെഭാട്ടുകപഭായനിട്ടുളളതയ്.
അതുനകേഭാണതനന്നെയഭാണയ്  പനിരനിച്ചുവനിടുന്നെ  സഭാഹചരദ്യളിം  നനിലനനിന്നെനതന്നെയ്
മനസനിലഭാകകണനിയനിരനിക്കുന.  തസ്പീരകദശ  ഹരനിത  ഇടനഭാഴനി   പ്രശളിംസനസ്പീയമഭാണയ്.
മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനി  കമഖലയനില്  5.553  കകേഭാടനി  രൂപയനട  പുനരധനിവഭാസ
പദ്ധതനിയനട  പ്രഖദ്യഭാപനമഭാണയ്  വന്നെനിട്ടുളളതയ്.  ഇതയ്  ലക്ഷദ്യളിം  വച്ചുനകേഭാണയ്
തനിരവനന്തപുരളിം-നകേഭാല്ലകങഭാടയ്  മുതല്  കേഭാസരകഗഭാഡയ്-മകഞശസ്വരളിം  വനര  522  കേനി.
മസ്പീറര നസ്പീളമുളള ഇടനഭാഴനിയഭാണയ് വരന്നെതയ്. ഇതനിനന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മത്സദ്യഗ്രഭാമങ്ങനളയളിം
തുറമുഖങ്ങനളയളിം  ഫനിഷയ്  ലഭാന്റെനിളിംഗയ്  നസന്റെറുകേനളയളിം  ടൂറനിസളിം  കകേന്ദ്രങ്ങളമഭായനി
ബനനിപ്പെനികഭാന്  കേഴനിയളിം.  ഇതയ്  വരന്നെകതഭാടുകൂടനി  പനിന്നെഭാകളിം  നനില്ക്കുന്നെ
മത്സദ്യകമഖലയനില്  വന്മഭാറമുണഭാകുളിം.  കേനിഫ്ബനിയനിലൂനടയഭാണയ്  ഇതനിനഭാവശദ്യമഭായ
തുകേ  മഭാറനിവചനിട്ടുളളതയ്.  നഭാലുവരഷളിംനകേഭാണയ്  ഇതയ്  പൂരത്തനിയഭാക്കുനമന്നെഭാണയ്
പറയന്നെതയ്.  ഫനിഷറസ്പീസയ്  വകുപ്പുമനനി  ശ്രസ്പീമതനി  നജ.  കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ്മ  ഏറവളിം
പ്രശളിംസനസ്പീയമഭായ  നടപടനിയഭാണയ്  ഈ  കമഖലയനില്  നചയനിട്ടുളളനതന്നെയ്  നഭാളിം
മനസനിലഭാകണളിം.  
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കേഭായലനിനല  ഉള്നഭാടന്  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്കയ്  മത്സദ്യളിം  പനിടനികഭാന്
പറഭാത്ത സഭാഹചരദ്യളിം നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണയ്. കേഭായലനില് കവലനിയനിറകമുണഭാകുകമഭാള് വഞനി
അവനിനട  ഉറച്ചുകപഭാവകേയഭാണയ്.  കേഭായലനിനല  എകല്  നസ്പീകനി  ഉള്നഭാടന്
മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേനള സളിംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനയ് നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനികണളിം.  

ഇഇൗ  കമഖലയനില്  മനനി  ഇടനപട്ടയ്  വരദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുളള  സഹഭായങ്ങള്
പ്രശളിംസനസ്പീയമഭാണയ്.  നപണ്കുട്ടനികേളനട  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായളിം  1,500  രൂപയനില്
നനിന്നെയ്  10,000  രൂപയഭായനി  വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചു.  അപകേടത്തനില്നപ്പെട്ടയ്  മരനിക്കുന്നെവരനട
കുടുളിംബത്തനിനുളള  ധനസഹഭായളിം  20,000  രൂപയനില്നനിന്നെയ്  50,000  രൂപയഭായനി
വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചു.  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട  മരണകത്തഭാടനുബനനിച്ചുളള  ആശ്രനിത
ധനസഹഭായളിം  5,000  രൂപയനില്  നനിന്നെയ്  10,000  രൂപയഭായനി  വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചു.
വഭാരദ്ധകേദ്യകേഭാല  നപന്ഷന്  1,000  രൂപയനില്  നനിന്നെയ്  1,100  രൂപയഭാകനി.
മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്ക്കുളിം  അനുബന  നതഭാഴനിലഭാളനികേള്ക്കുമുളള  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്
തുകേ  അഞ്ചുലക്ഷളിം  രൂപയനില്നനിനളിം  പത്തുലക്ഷളിം  രൂപയഭായനി  വരദ്ധനിപ്പെനികഭാന്
കേഴനിഞ്ഞു.  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമന്റെയ് വരകമഭാള് മഭാത്രമഭാണയ് മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്കയ്
അനുകൂല സഭാഹചരദ്യമുണഭാകുന്നെതയ്. ഇഇൗ രണയ് ധനഭാഭദ്യരതനകേകളയളിം ഒരനികല്ക്കൂടനി
പനിന്തുണച്ചുനകേഭാണയ് ഞഭാന് എനന്റെ വഭാക്കുകേള് അവസഭാനനിപ്പെനിക്കുന. 

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാരജയ്:  സര,  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മനനിയളിം  ഉകദദ്യഭാഗസ്ഥരളിം
കചരന്നെയ്  തനിരവനന്തപുരത്തയ്  നവള്ളളിം  എത്തനിചതുകപഭാനല  കകേരളത്തനില്
എല്ലഭായനിടത്തുളിം  നവള്ളളിം  എത്തനികണനമന്നെ  അഭനിപ്രഭായളിം  മഭാത്രകമ  ഞഭാന്
കരഖനപ്പെടുത്തുനള്ളൂ.  എനന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിനല  കേഭാരദ്യങ്ങള്  വളനര
വദ്യക്തമഭായനി  മനനിനയ  കബഭാദ്ധദ്യനപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുനകേഭാണയ്  ഞഭാന്  കൂടുതനലഭാനളിം
പറയന്നെനില്ല. 

എഹകസയ്  വകുപ്പെനിനനക്കുറനിചയ്  ഒര  വഭാകയ്  പറയഭാന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണയ്.
കകേരളത്തനില്  ഇത്രമഭാത്രളിം  കേഞഭാവളിം  മയക്കുമരനളിം  ഇറങ്ങനിയ  ഒര  കേഭാലഘട്ടളിം
ഇതുവനര ഉണഭായനിട്ടനില്ല.  അതയ് തടയഭാന് മദദ്യനയത്തനില് തനിരത്തല് കവണളിം.  ബഭാര
കഹഭാട്ടലുകേള്  തുറനനകേഭാണയ്  മദദ്യനയത്തനില്  മഭാറമുണഭാകണനമന്നെഭാണയ്  എനനികയ്
ആദദ്യമഭായനി പറയഭാനുള്ളതയ്.   നമ്മുനട നചറുപ്പെകഭാര നശനിക്കുന്നെതയ്  അനുവദനികഭാന്
പഭാടനില്ല. 

അതുകപഭാനല ഇന്നെയ് രഭാവനിനല അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിനയ് പകേരളിം ഇവനിനട ഒര
സബ്മനിഷന്  അവതരനിപ്പെനിച്ചു.  ആ  സബ്മനിഷനുള്ള  മനനിയനട  മറുപടനി
അരദ്ധസതദ്യമഭാണയ്;  അവതരനിപ്പെനിച  ആളനിനന്റെ  ആത്മഭാരതതയനില്  സളിംശയമുണയ്.
അതുനകേഭാണഭാണയ് ഞഭാനനിതയ് സൂചനിപ്പെനികഭാന് ആഗ്രഹനിക്കുന്നെതയ്. കകേരളത്തനിനല റബ്ബര
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കബഭാരഡയ് നനിരത്തലഭാകഭാന് കപഭാകുനനവന്നെ സതദ്യളിം രണവരഷളിം മുമയ് ഞഭാന് ഈ
സഭയനില്  പറഞ്ഞതഭാണയ്.  അന്നെയ്  ആരളിം  അളിംഗസ്പീകേരനിചനില്ല.  ഇകപ്പെഭാള്  എല്ലഭാവരളിം
അളിംഗസ്പീകേരനിചയ് തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  കകേരളത്തനില് റബ്ബര കബഭാരഡനിനന്റെ  28  റസ്പീജനിയണല്
ഓഫസ്പീസകേളളളതയ്  14 ആയനി കുറയ്ക്കുകേയഭാണയ്.  കകേഭാട്ടയളിം ജനില്ലയനിനല  5 എണ്ണത്തനില്
3  എണ്ണവളിം  നനിരത്തുകേയഭാണയ്.  റബ്ബര  കബഭാരഡനിനയ്  400  കകേഭാടനി  രൂപവനര
ബജറനിലുണഭായനിരന്നെതയ്  ഇകപ്പെഭാള്  150  കകേഭാടനി  രൂപ മഭാത്രമഭാണുള്ളതയ്.  ഹസസസയ്
കബഭാരഡയ്, കകേഭാഫനി കബഭാരഡയ്, റബ്ബര കബഭാരഡയ്, ടുബഭാകകഭാ കബഭാരഡയ് എന്നെസ്പീ നഭാലയ്
കബഭാരഡുകേനളയളിംകൂടനി  സളിംകയഭാജനിപ്പെനിച്ചുനകേഭാണയ്  പഭാകന്റെഷന്  നഡവലപ്നമന്റെയ്
അകതഭാറനിറനി  എന്നെ  നനിലയനില്  ഒര  കബഭാരഡുമഭാത്രളിം  കേരണ്ണഭാടകേത്തനില്
സ്ഥഭാപനികഭാനഭാണയ്  തസ്പീരമഭാനനിചതയ്.  റബ്ബര  കബഭാരഡനിനന്റെ  നഹഡയ്  ഓഫസ്പീസയ്
നനിരത്തഭാന് കപഭാകുകേയഭാണയ്.  കകേഭാതമളിംഗലനത്ത ഒര റസ്പീജനിയണല് ഓഫസ്പീസയ്  മഭാറനി
അരണഭാചല്  പ്രകദശനിനല  ഇറഭാനഗറനില്  സ്ഥഭാപനിച്ചു.  ഇറഭാനഗറനില്  എട്ടയ്  മഭാസവളിം
മഞ്ഞയ്  മൂടനികനിടക്കുന്നെ  അവസ്ഥയഭാണയ്.   അവനിനടയഭാണയ്  ഈ  ഓഫസ്പീസയ്
സ്ഥഭാപനിചനിരനിക്കുന്നെതയ്.  ഇതയ്  റബ്ബറനിനന രക്ഷനികഭാനല്ല.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  90
ശതമഭാനളിം റബ്ബറുളിം  കകേരളത്തനികന്റെതഭാണയ്.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെനിനയ്  ഒര വരഷളിം  800
കകേഭാടനി രൂപയനട വരമഭാനളിം കേനിട്ടുനണയ്. കകേരള സരകഭാരനിനയ് 215 കകേഭാടനി രൂപയനട
വരമഭാനകമയള്ളൂ.  ഇത്രയളിം വരമഭാനമുള്ള സ്ഥനിതനികയ് എന്തനിനുകവണനിയഭാണയ് റബ്ബര
കൃഷനികഭാരനന്റെ ഈ സ്ഥഭാപനളിം തകേരക്കുന്നെതയ്.  റബ്ബര കേരഷകേരനില്നനിന്നെഭാണയ്  215
കകേഭാടനി  രൂപയനട  വരമഭാനളിം  സരകഭാരനികലയയ്  ലഭനിക്കുന്നെതയ്.  കകേരളത്തനിനല  90
ശതമഭാനളിം  ആളകേളളിം  റബ്ബര  കൃഷനികഭാരഭാണയ്.   എറണഭാകുളനത്ത  ഹസസസയ്
കബഭാരഡുളിം  കപഭാകുകേയഭാണയ്.  നഭാലയ്  കബഭാരഡുകേള്  കൂട്ടനികചരത്തയ്  പഭാകന്റെഷന്
നഡവലപ്നമന്റെയ്  അകതഭാറനിറനി  രൂപസ്പീകേരനിക്കുകേയഭാണയ്.  കൃഷനികഭാരനയ്  ഇവനിനട
ജസ്പീവനികകണ? അതുനകേഭാണയ്  മുഖദ്യമനനിയനട കനതൃതസ്വത്തനില് സരവ്വകേക്ഷനി സളിംഘളിം
പ്രധഭാനമനനിനയ  കനരനില്കണയ്  നനികവദനളിം  നല്കുകേയളിം  റസ്പീജനിയണല്  ഓഫസ്പീസയ്
കകേരളത്തനികലയയ്  വനിട്ടുതരഭാന്  ആവശദ്യനപ്പെടുകേയളിം  നചയണളിം.  കകേരളത്തനിനയ്  215
കകേഭാടനി  രൂപയനട വരമഭാനമുണയ്.  അതുനകേഭാണയ് കകേരളത്തനിനല റബ്ബര കൃഷനികഭാനര
രക്ഷനികഭാനുള്ള  നടപടനിയണഭാകഭാളിം.  കകേരളത്തനില്നനിന്നെയ്  റബ്ബറനിനന  പൂരണ്ണമഭായളിം
ഇല്ലഭാതഭാക്കുകേ എന്നെതഭാണയ് കകേന്ദ്രത്തനിനന്റെ ലക്ഷദ്യളിം.  

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സനനില് കുമഭാര) :  സര,  അങ്ങയ് പറഞ്ഞ
കേഭാരദ്യത്തനിനയ് ഞഭാന് രഭാവനിനല മറുപടനി പറഞ്ഞതഭാണയ്. റബ്ബര കൃഷനിനയ നശനിപ്പെനിക്കുന്നെ
ഒര  കേഭാരദ്യത്തനിനുളിം  ഈ  സരകഭാര  അളിംഗസ്പീകേഭാരളിം  നകേഭാടുക്കുകേയനില്ല.  ഇതയ്  നമ്മള്
തമ്മനില്  തരകനികകണ  ഒര  വനിഷയവമല്ല.  ഈ  സഭയനിനല  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ
വദ്യതദ്യഭാസമനില്ലഭാനത  എല്ലഭാവരളിം  അളിംഗസ്പീകേരനിക്കുന്നെ കേഭാരദ്യമഭാണയ്  അങ്ങയ്  പറയന്നെതയ്.
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കകേന്ദ്ര  ഗവനണ്മെന്റെയ്  ആസൂത്രണ  കേമ്മസ്പീഷന്  എടുത്തുകേളഞ്ഞു.   ഇകപ്പെഭാള്  അങ്ങയ്
പറഞ്ഞ  കേഭാരദ്യളിം  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ശ്രദ്ധയനില്നപ്പെട്ടതഭാണയ്.  നഭാലയ്  കബഭാരഡുകേനള
ഒന്നെനിചയ്  കചരത്തുനകേഭാണയ്  ഒര  അകതഭാറനിറനിയഭാകഭാനുള്ള  നസ്പീകളിം  നടത്തുകമഭാള്
ഏറവളിം  വലനിയ  നഷളിം  സളിംഭവനികഭാന്കപഭാകുന്നെതയ്  കകേരളത്തനിനഭാണയ്.   ഇന്തദ്യയനില്
ഏറവമധനികേളിം  റബ്ബര  ഉലഭാദനിപ്പെനിക്കുന്നെ  കകേരളത്തനിലഭാണയ്  റബ്ബര  കബഭാരഡയ്
സ്ഥനിതനിനചയ്യുന്നെതയ്.  അതനിനന  മഭാറനിയഭാല്  അതയ്  റബ്ബര  കൃഷനികഭാനര  സഭാരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുളിം.  ഫസ്പീല്ഡയ് ഓഫസ്പീസയ് മഭാറനിയനിട്ടനിനല്ലന്നെഭാണയ് അവര പറയന്നെതയ്.  ഫസ്പീല്ഡയ്
ഓഫസ്പീസയ്  മഭാറനിയനിട്ടനിനല്ലന്നെയ്  പറയകമഭാഴുളിം  റസ്പീജനിയണല്  ഓഫസ്പീസകേനളല്ലഭാളിം
മഭാറനിനകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ആധുനനികേവല്കരണത്തനിനന്റെ ഭഭാഗമഭാനണനള്ള പല
നദ്യഭായങ്ങള്  പറയനനണങനിലുളിം  ആതദ്യന്തനികേമഭായനി  റബ്ബര  കബഭാരഡനിനന
ഇല്ലഭാതഭാക്കുന്നെ നടപടനിയനികലയയ് കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെയ് കപഭാകുകേയഭാനണങനില് കകേരളളിം
ഒറനകട്ടഭായനി അതനിനന എതനിരകഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുളിം.  

ശ്രസ്പീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാരജയ്: സര,  കേനികലഭായയ് 110 രൂപയയ് വനികദശത്തുനനിനളിം റബ്ബര
നകേഭാണവരഭാന്  കേഴനിയന്നെ  സഭാഹചരദ്യമുണയ്.  വദ്യവസഭായനികേളമഭായനി  കചരന്നെയ്  കകേന്ദ്രളിം
കേഭാണനിക്കുന്നെ മരദ്യഭാദനകേട്ട  നടപടനിയഭാണനിതയ്.   കകേരളത്തനില്  റബ്ബര ഇല്ലഭാതഭായഭാല്
200  രൂപ  റബ്ബറനിനയ്  കവണനമന്നെയ്  ആരളിം  പറയനില്ലകല്ലഭാ.   അതഭാണയ്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ ഉകദ്ദേശദ്യളിം.   ഞഭാന് ഇകപ്പെഭാള് കൃഷനികഭാരകയ്  മഭാതൃകേയഭായനി  ആറര
ഏകര സ്ഥലത്തയ് റബ്ബര ഒഴനിവഭാകനി  കേഭാട്ടുകേടുക നടുന.  കസ്ലേഭാട്ടര നചകയണ റബ്ബര
ചുവടയ് വചയ് നവട്ടനികളഞ്ഞനിട്ടഭാണയ് കേഭാട്ടുകേടുക നടുന്നെതയ്. പത്തുവരഷളിം കേഴനിഞ്ഞഭാലഭാണയ് ഒര
റബ്ബറനില്നനിനളിം പത്തയ്  രൂപ കേനിട്ടുന്നെതയ്.  കേഭാട്ടുകേടുകയഭാനണങനില് പത്തയ്  വരഷളിംനകേഭാണയ്
80  ഇഞയ് വരളിം.  അതനില്നനിനളിം രണരകകഭാടനി രൂപ കേനിട്ടുളിം.  

മത്സദ്യബനനവളിം  ഹഭാരബര  എഞനിനസ്പീയറനിളിംഗുളിം  കേശുവണനി  വദ്യവസഭായവളിം
വകുപ്പുമനനി (ശ്രസ്പീമതനി നജ  .   കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മ): സര, കേഭാട്ടുകേടുക നടഭാനത കേശുവണനി
നട്ടുപനിടനിപ്പെനികണളിം.  നല്ല ലഭാഭമഭാണയ്.  നതഭാഴനിലഭാളനികേള്കയ് കജഭാലനിയമഭാകുളിം.  

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാരജയ്:  സര,  ഞഭാന്  ഇകപ്പെഭാള് ആറര  ഏകര സ്ഥലത്തയ്
കേഭാട്ടുകേടുക നടഭാനുള്ള അകറഞയ്നമന്റെയ് നചയ്തുകേഴനിഞ്ഞു.  അടുത്ത കതഭാട്ടളിം വരകമഭാള്
തസ്പീരചയഭായളിം കേശുവണനിതനന്നെ നടഭാളിം. റബ്ബറനികനകഭാള് കഭദളിം അതഭാണയ്.  

ശ്രസ്പീ  .   നകേ  .   കൃഷ്ണന്കുട്ടനി: സര, ജൂഹല മഭാസത്തനില് ഇന്റെരനഭാഷണല് നലവലനില്
ഹഹദരഭാബഭാദനില്വചയ്  വദ്യവസഭായ  വകുപ്പുമനനിമഭാരനട  മസ്പീറനിളിംഗയ്  നടക്കുകേയഭാണയ്.
അവനിനടവചയ് ആര.സനി.ഇ.പനി.  കേരഭാര  (Regional  Comprehensive  Economic
Partnership) ഒപ്പെനിട്ടഭാല് ഇവനിനടയള്ള വദ്യവസഭായനികേള്കയ് ആസനിയഭാന് രഭാഷങ്ങളനില്
കപഭായനി  കൃഷനി  നചയഭാനുളിം  ഒര  ടഭാകമനില്ലഭാനത  ഇവനിനട ഇറക്കുമതനി  നചയഭാനുമുള്ള
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സഇൗകേരദ്യളിം  കേനിട്ടുളിം.  ഇവനിടനത്ത  റബ്ബര  വദ്യവസഭായനികേള്കയ്  മുഴുവന്  ആസനിയഭാന്
രഭാഷങ്ങളനില് കപഭായനി  കൃഷനി നചയഭാനുള്ള സഭാഹചരദ്യളിം  ഒരക്കുകേയഭാണയ്.  അതനിനന
ശക്തമഭായനി  എതനിരകകണതുണയ്.  അതുകപഭാനല  പഭാല്,  കഗഭാതമയ്  ഇവനയല്ലഭാളിം
നശനികഭാന് കപഭാകുകേയഭാണയ്.  അതയ് അങ്ങയനട ശ്രദ്ധയനില്നപ്പെട്ടനിട്ടുകണഭാ?  

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാരജയ്:  സര,  ശ്രദ്ധയനില്നപ്പെട്ടനിട്ടുണയ്.  അതുനകേഭാണഭാണയ്
വനികേഭാരപരമഭായനി  ഇനതഭാനക  സളിംസഭാരനിചതയ്.   എന്തുനകേഭാണഭാണയ്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്നമന്റെനിനയ്  കകേരളകത്തഭാടയ്  ഇത്ര  ശത്രുത?  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെയ്  കകേരളനത്ത
ബഹുമഭാനനിക്കുന, ആദരനിക്കുന, കകേരളളിം ശക്തനിനപ്പെടണളിം എനന്നെഭാനക പറയകമഭാഴുളിം
ഈ നനിലയനില് കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെയ് മുകന്നെഭാട്ടുകപഭായഭാല് നഫഡറല് സളിംവനിധഭാനത്തനില്
അപകേടമുണഭാകുന്നെ  നനിലയണഭാകുനമനളിം  ഇകഭാരദ്യത്തനില്  സരകഭാര  ഒറനകട്ടഭായനി
പ്രകമയളിം പഭാസഭാകനി ശക്തമഭായ നനിലപഭാനടടുകണനമനളിം സൂചനിപ്പെനിച്ചുനകേഭാണയ് ഞഭാന്
ചുരക്കുന.  നന്ദനി, നമസഭാരളിം. 

ശ്രസ്പീ  .    എളിം  .    നഇൗഷഭാദയ്:  സര, ഞഭാന് ഈ ധനഭാഭദ്യരതനകേനള അനുകൂലനിക്കുന.
ഓകരഭാ  മലയഭാളനിയനടയളിം  ആത്മഭാഭനിമഭാന  കബഭാധത്തനിനന്റെ  നലവല് വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നെ
ഈ  സരകഭാരനിനന്റെ  ധനഭാഭദ്യരതനകേനള  എങ്ങനനയഭാണയ്  എതനിരകഭാന്  കേഴനിയകേ.
ഇവനിനട  പലരളിം  ഓകരഭാ  പദ്ധതനികേള്  നടപ്പെഭാകണനമന്നെയ്  മനനിമഭാകരഭാടയ്
നനിരകദ്ദേശനിക്കുന,  പുതനിയ നനിരകദ്ദേശങ്ങള് വയ്ക്കുന, ധനഭാഭദ്യരതനകേനള എതനിരക്കുന.  ഈ
ധനഭാഭദ്യരതനകേള്  പഭാസഭാകഭാനത  ഇവര  പറയന്നെ  പദ്ധതനികേള്  എങ്ങനനയഭാണയ്
നടപ്പെനിലഭാക്കുന്നെനതന്നെയ്  എനനികയ്  മനസനിലഭാകുന്നെനില്ല.   ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതദ്യ
മുന്നെണനി ഗവണ്നമന്റെയ് എനന്നെല്ലഭാളിം അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെനിട്ടുകണഭാ അനന്നെല്ലഭാളിം പല
കേഭാരദ്യങ്ങളനിലുളിം ഇന്തദ്യയയ് മഭാതൃകേയഭായനിട്ടുണയ്.  ഞഭാന് അതനിനന്റെ വനിശദഭാളിംശങ്ങളനികലയയ്
കപഭാകുന്നെനില്ല.  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമളിം,  സഭാക്ഷരത,  ജനകേസ്പീയഭാസൂത്രണളിം  അങ്ങനന
പറയഭാന് ധഭാരഭാളമുണയ്.  

മത്സദ്യകമഖല  ഇന്തദ്യയഭാനകേ  മഭാതൃകേയഭാവകേയഭാണയ്.  222  സമുദ
മത്സദ്യകമഖലയനിലുളിം  113  ഉള്നഭാടന് മത്സദ്യകമഖലയനിലുമഭായനി പനണയ് ലക്ഷകത്തഭാളളിം
കപര പണനിനയടുക്കുനണയ്.  ഈ കമഖലയനിനല മുഴുവന് ആളകേള്ക്കുളിം പട്ടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗങ്ങള്ക്കുളള  ആനുകൂലദ്യങ്ങള്  ലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി  ഉറപ്പെഭാക്കുനമന്നെ
മനനിയനട പ്രഖദ്യഭാപനനത്ത ആകവശപൂരവ്വമഭാണയ് തസ്പീരകദശവഭാസനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെതയ്.
കകേന്ദ്രത്തനില് ഇതനിനയ് ഒര വകുകപ്പെഭാ മനനികയഭാ ഇല്ല.  കൃഷനി വകുപ്പെനിനന്റെ കേസ്പീഴനില് ഒര
ഡയറകകററയ്  മഭാത്രമഭാണുള്ളതയ്.  ഈ  കമഖലയനിനല  നതഭാഴനിലഭാളനികേള്  എല്ലഭാതരത്തനിലുളിം
വളനരകയനറ  പനികന്നെഭാകമഭാണയ്.  അവരനട  ആകളഭാഹരനി  വരമഭാനത്തനില്
ശരഭാശരനികയകഭാള്  പുറകേനില്നനില്ക്കുന്നെ  ഈ  കമഖലയനിനല  നതഭാഴനിലഭാളനികേളനട



ധനകേഭാരദ്യളിം 421

ജസ്പീവനിതനനിലവഭാരളിം  ഉയരത്തുന്നെതനിനുകവണനി  നടപ്പെനിലഭാകനിനകഭാണനിരനിക്കുന്നെ
പദ്ധതനികേനള വളനര ആകവശപൂരവ്വമഭാണയ്  തസ്പീരകദശവഭാസനികേള് കേഭാണുന്നെതയ് അറബനികടലനിലുളിം
ഇന്തദ്യന് മഹഭാസമുദത്തനിലുളിം വളനരകയനറ കപഭാഷകേമൂലദ്യമുള്ള 'റഭാന്തല്' എനപറയന്നെ
മത്സദ്യമുണയ്. ഇഇൗ മത്സദ്യങ്ങള് കകേരളതസ്പീരകത്തയയ് കചകകറുകേയഭാനണന്നെഭാണയ് 'CIFT'-നന്റെ
(നസന്ടല് ഇന്സ്റ്റേനിറമ്മ്യൂട്ടയ്  ഓഫയ്  ഫനിഷറസ്പീസയ്  നടകകഭാളജനി)  പഠനങ്ങള് നതളനിയനിക്കുന്നെതയ്.
അതനിനരതളിം,  കകേരളത്തനിനല   മത്സദ്യകമഖലയനില്  നടപ്പെഭാകനിനകഭാണനിരനിക്കുന്നെ
വനിപവകേരമഭായ  മഭാറളിം  റഭാന്തല്  മത്സദ്യങ്ങള്ക്കുള്നപ്പെനട  മനസനിലഭായനി  എന്നെഭാണയ്.
അനതഭാനളിം  മനസനിലഭാകേഭാത്ത  ഒര  കൂട്ടര  ഇവനിനടയണയ്.  അതനിനന  'പ്രതനിപക്ഷളിം'
എന്നെഭാണയ് പറയന്നെതയ്.   നനിങ്ങള്കനിതയ്  മനസനിലഭാകുന്നെനിനല്ലങനില് വരളിംനഭാളകേളനില്
കതനഭാവനിന്  നകേഭാമത്തയ്  എന്നെ  സനിനനിമയനിനല  കമഭാഹന്ലഭാലനിനന്റെ  അനുഭവമഭായനിരനിക്കുളിം
ഉണഭാവകേ.  അറനിയഭാനത അബദ്ധത്തനില്നപ്പെട്ടുകപഭായ കമഭാഹന്ലഭാലനിനന  നകേട്ടനിയനിട്ടനിട്ടയ്
'കലലു അല്ലൂ കലലു അല്ലൂ'  എന്നെയ് പറയനിപ്പെനിക്കുനണയ്. 'കലലു അല്ലൂ'  എനപറഞ്ഞഭാല്
മഭാപ്പുതരകണ  എന്നെഭാണയ്.   അതുകപഭാനല  ഇഇൗ  നഭാട്ടനിനല  ജനങ്ങള്  നനിങ്ങനള
നകേട്ടനിയനിട്ടനിട്ടയ്   'കലലു  അല്ലൂ  കലലു  അല്ലൂ'   എന്നെയ്  പറയനിപ്പെനിക്കുന്നെ  നഭാളകേള്
വനിദൂരമനല്ലന്നെയ്  നനിങ്ങള്   തനിരനിചറനിയണളിം.  മത്സദ്യകമഖലയനിനല  ഭവനരഹനിതരകയ്
സളിംരക്ഷണളിം  ഉറപ്പെഭാകഭാന്  166  കകേഭാടനി  രൂപയനട  പദ്ധതനിയഭാണയ്  നടപ്പെനിലഭാകഭാന്
കപഭാകുന്നെതയ്.  അതയ്  മത്സദ്യകമഖലനയ  എത്രകത്തഭാളളിം  ഗഇൗരവകത്തഭാടുകൂടനി  ഇഇൗ
ഗവണ്നമന്റെയ് കേഭാണുന എന്നെതനിനയ് നതളനിവഭാണയ്.  പ്രസളിംഗത്തനിലല്ല;  പ്രവൃത്തനിയഭാണയ്
പ്രധഭാനനമന്നെയ്  നതളനിയനിച്ചുനകേഭാടുക്കുകേയഭാണയ്  വകുപ്പുളിം  മനനിയളിം.  ഇന്നെയ്  അതഭാണയ്
കകേരളത്തനില്  അനുഭവനപ്പെട്ടുനകേഭാണനിരനിക്കുന്നെതയ്.  മറപല  പദ്ധതനികേളളിം  നടപ്പെഭാക്കുനണയ്.
മത്സദ്യകമഖലയനിലുള്ളവനര സഭാക്ഷരരഭാകനി മഭാറന്നെതനിനുള്ള 'അക്ഷരസഭാഗരളിം' പദ്ധതനി,
മഭാതഭാപനിതഭാകള്  നഷനപ്പെട്ട  കുട്ടനികേളനട  വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസളിം  നഷനപ്പെടഭാതനിരനികഭാന്  ആ
കുട്ടനികേനള  ദനത്തടുക്കുന്നെ  പദ്ധതനി,  13  മത്സദ്യബനന  തുറമുഖങ്ങള്  പുതുതഭായനി
ആരളിംഭനിക്കു  ന്നെ  പദ്ധതനി  ഇനതല്ലഭാളിം  പ്രഭാവരത്തനികേമഭാക്കുന്നെതനിനയ്  ഫലപ്രദമഭായ
ഇടനപടല് നടത്തനിനകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അതുകപഭാനല ഇന്നെയ് നപഭാതുവനിപണനിയനിലുള്ള
മത്സദ്യവനിലയനട  40  ശതമഭാനളിംകപഭാലുളിം  യഥഭാരത  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്കയ്
ലഭനിക്കുന്നെനില്ല. മത്സദ്യബനന കമഖലയയ് ഹലസന്സനിളിംഗയ് സമ്പ്രദഭായളിം ഏരനപ്പെടുത്തഭാനുള്ള
നടപടനികേളളിം അതനിനഭാവശദ്യമഭായ നനിയനണങ്ങളളിം ഉണഭാകേണനമന്നെയ് ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട
മനനികയഭാടയ്  ഞഭാന് അഭദ്യരതനിക്കുകേയഭാണയ്.  മത്സദ്യബനന കമഖലയനില് ഇടനനിലകഭാര
കൂടുതല് ലഭാഭളിം നകേഭായ്യുന്നെതയ് അവസഭാനനിപ്പെനികഭാനുളിം അവരനട ചൂഷണളിം ഒഴനിവഭാകഭാനുളിം
യഥഭാരത മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്കയ് വനില ലഭനിക്കുന്നെതനിനുമഭാവശദ്യമഭായ ഇടനപടലുകേള്
ഉണഭാകേണനമന്നെഭാണയ്  എനനികയ്  പറയഭാനുള്ളതയ്.   അതുകപഭാനല  ഉള്നഭാടന്
കമഖലയനില് നപലഭാജനികേയ് വലകേളനട ഉപകയഭാഗളിം കേരശനമഭായനി നനികരഭാധനിച്ചുനകേഭാണയ്
മത്സദ്യസമത്തയ്  സളിംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനയ്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഇടനപടല്  വളനരകയനറ
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ആകവശകേരവളിം ആഹഭാദകേരവമഭാണയ്.  മഭാത്രമല്ല,  മത്സദ്യകമഖലയനില് പുതനിയ പദ്ധതനി
നടപ്പെനിലഭാക്കുന്നെതനിനയ്  അന്തഭാരഭാഷ  ഏജന്സനി  കൂടനിയഭായ  'Indian  Ocean  Rim
Association'-ഉ  മഭായനി  കചരനനകേഭാണയ്  ഇവനിനട  നടപ്പെനിലഭാകഭാന്  കപഭാകുന്നെ  'ബ
ഇകകഭാണമനി  ഇനനികഷദ്യറസ്പീവയ്'  പദ്ധതനികൂടനി  പ്രഭാവരത്തനികേമഭാകുകമഭാള്  മത്സദ്യകമഖല
യനിലുണഭാകേഭാന് കപഭാകുന്നെ  മഭാറങ്ങള്  വനിവരണഭാതസ്പീതവളിം  വരണ്ണനഭാതസ്പീതവമഭാകുളിം.
ഇതനിനനനയഭാനക  എതനിരക്കുന്നെവരകയ്  മത്സദ്യകമഖലയനില്  കേടനനചല്ലഭാന്കപഭാലുളിം
കേഴനിയഭാത്ത സ്ഥനിതനിയണഭാകുനമന്നെയ് അവനര ഓരമ്മനിപ്പെനിക്കുവഭാന് ഞഭാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണയ്.  

ജലകസചനനത്തക്കുറനിചയ് ഇവനിനട എല്ലഭാവരളിം സൂചനിപ്പെനിച്ചു.  മനുഷദ്യനയ് വഭായവളിം
നവള്ളവമഭാണയ് പരമപ്രധഭാനളിം.  വഭായ നമുകയ് സൃഷനിച്ചുനകേഭാടുകഭാന് കേഴനിയനില്ല. നമുകയ്
ലഭനിക്കുന്നെ  ജലളിം  ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ  രസ്പീതനിയനില്  മഭാറനിനയടുക്കുന്നെതനിനുള്ള  അതനിശക്തമഭായ
പ്രവരത്തനളിം  ഇന്നെയ്  നടനനകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ദസ്പീരഘവസ്പീക്ഷണകത്തഭാടുകൂടനി
സഭാമത്തനികേനചലവയ്  എത്രയഭാനണങനിലുളിം  കേടല്നവള്ളളിം  സളിംരക്ഷനിചയ്  കുടനിനവള്ളമഭാകനി
മഭാറഭാനുള്ള  പദ്ധതനികേനളക്കുറനിചയ്  ഗഇൗരവമഭായനി  ആകലഭാചനികണനമന്നെയ്  ഞഭാന്
അഭദ്യരതനിക്കുകേയഭാണയ്.   1800  ജലസളിംഭരണനികേള്  പുതുതഭായനി  നനിരമ്മനിചയ്  എനന്റെ
മണ്ഡലത്തനിനലയളിം  ഇതുവനര  ഉള്നപ്പെടഭാതനിരന്നെ  നകേഭാല്ലളിം  കകേഭാരപ്പെകറഷനനികലയളിം
കുടനിനവള്ള  പദ്ധതനികേള്  സളിംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനയ്  225  കകേഭാടനി  രൂപ  നസ്പീകനിവച്ചു.
അതുസളിംബനനിചയ്  ഇവനിനട കനരനത്ത സൂചനിപ്പെനിച്ചു. അരവനികരയനില്നനിനളിം നവള്ളളിം
നകേഭാണവന്നെയ്  തനിരവനന്തപുരനത്ത കുടനിനവള്ളക്ഷഭാമളിം  പരനിഹരനിചതുകപഭാനല എല്ലഭാ
സ്ഥലത്തുളിം കുടനിനവള്ളളിം ലഭദ്യമഭാകണളിം.  പദ്ധതനികേള് നടപ്പെനിലഭാകഭാന് ഇചഭാശക്തനിയള്ള
ഒര  ഗവണ്നമനളിം  സകസരവദനനഭായനി  പ്രശങ്ങനള  ക്ഷമഭാപൂരവ്വളിം  കകേട്ടുനകേഭാണയ്
ജനങ്ങള്കയ്  ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ തസ്പീരമഭാനങ്ങനളടുക്കുന്നെ ഒര മനനിയളിം  ജലകസചന
വകുപ്പെനിനുണയ്  എനള്ളതുനകേഭാണഭാണയ്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  പദ്ധതനികേളമഭായനി  മുകന്നെഭാട്ടു
കപഭാകേഭാന് കേഴനിയന്നെതയ്. 24  ലക്ഷളിം കുഴല്കനിണറുകേളനണന്നെഭാണയ് പറയനപ്പെടുന്നെതയ്.
അവയനട  ഉപകയഭാഗളിംവഴനി ഭൂഗരഭ ജലത്തനിനന്റെ നലവല് വഭാട്ടര കടബനിളനില് ഒര മസ്പീറര
മുതല്  4  മസ്പീറര വനര തഭാഴുന്നെതഭായഭാണയ് കരഖനപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  അതയ് സളിംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനയ്
നടത്തനിയനിട്ടുള്ള പ്രവരത്തനങ്ങള് ശഭാഘനസ്പീയമഭാണയ്.  കുടനിനവള്ള കസഭാതസ്സുകേനളയളിം
പുഴകേനളയളിം  കതഭാടുകേകളയനമഭാനക  സളിംരക്ഷനിച്ചുനകേഭാണളിം  നപഭാതുശളിംഖലനയ
ശക്തനിനപ്പെടുത്തനിനകഭാണളിം  ആത്മഭാരതമഭായ  പരനിശ്രമങ്ങള്  നടത്തുന്നെ  ഇഇൗ
ഗവണ്നമന്റെനികനയളിം  ബനനപ്പെട്ട  വകുപ്പെനികനയളിം  മനനികയയളിം  ധനഭാഭദ്യരതനകയയളിം
എങ്ങനനയഭാണയ് എതനിരകഭാന് കേഴനിയന്നെതയ്? 

പ്രതനിപക്ഷത്തനിനയ്  ജനങ്ങകളഭാടയ്  യഭാനതഭാരതരത്തനിലുള്ള  ഉത്തരവഭാദനിതസ്വവളിം
ഇനല്ലനള്ളതുനകേഭാണഭാണയ് ഇഇൗ ധനഭാഭദ്യരതനകേനള എതനിരക്കുന്നെതയ്.  കേഴനിഞ്ഞ ഒര
വരഷമഭായനി എന്തഭാണയ് ഇവനിനട നടക്കുന്നെതയ്?  നമ്മള്  'കൃത്രനിമ മഴ'  എനന്നെഭാനക
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കകേട്ടനിട്ടുണയ്.  അതുകപഭാനല  'കൃത്രനിമ  സമരങ്ങള്'  സൃഷനിചയ്  ജനങ്ങളനട  ഹദനളിംദനിന
പ്രശങ്ങള്  പരനിഹരനികഭാന്  സരകഭാരനിനന  അനുവദനികഭാനത  എത്ര  സമരങ്ങളഭാണയ്
ഇവനിനട നടന്നെതയ്?  കതഭാറയ്  തുന്നെളിംപഭാടനിയ സമരങ്ങളനട ഒര കൂമഭാരളിം തനന്നെയണയ്.
സസ്വഭാശ്രയളിം,  ജനിഷ്ണുവനിനന്റെ  കുടുളിംബഭാളിംഗങ്ങനള  നതറനിദ്ധരനിപ്പെനിചയ്  മഹനിജനയ  മുന്നെനില്
നനിരത്തനിനകഭാണയ് നടത്തനിയ സമരളിം ഒനകയണയ്.  അവര അതയ് മനസനിലഭാകനി ആ
സമരത്തനില്നനിന്നെയ്  പനിനഭാറനി.  ഏറവളിം ഒടുവനില് മൂന്നെഭാനള വചയ് മൂന്നെഭാറനില് നടത്തനിയ
സമരമുള്നപ്പെനട നപഭാളനിഞ്ഞതയ് നമ്മള് കേണ.  അതയ്  ബനി.നജ.പനി.-യളിം യ.ഡനി.എഫയ്.-
ഉളിം  ഏനറടുത്തു.  ഇകപ്പെഭാഴുളിം  കതഭാറ  സമരങ്ങളനട  കേഥകേള്  മഭാത്രമഭാണയ്  അവരകയ്
പറയഭാനുള്ളതയ്.  അകന്നെരവളിം പറയന്നെതയ്, അടുത്ത കേഭാവനിനല ഉത്സവത്തനിനയ്  കേഭാണഭാളിം
എന്നെഭാണയ്.   'കയഭാദ്ധ'  സനിനനിമയനില് കമഭാഹന്ലഭാലനികനഭാടയ് ജഗതനി ശ്രസ്പീകുമഭാര ഓകരഭാ
തവണ  കതഭാല്ക്കുകമഭാഴുളിം  കേഭാവനിനല  ഉത്സവത്തനിനയ്  കേഭാണഭാനമന്നെയ്  പറയന്നെ
അരശുളിംമൂട്ടനിനല  അപ്പുക്കുട്ടനഭാരഭായനി  പ്രതനിപക്ഷളിം  മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.    കകേരള
ജനത   ഇതയ്  തനിരനിചറനിയനണയ്.  റൂള്  50  ഇത്രകയനറ  ദുരപകയഭാഗളിം  നചയ
പ്രതനിപക്ഷമുകണഭാ?   പഴയ  പ്രഭാകദശനികേ  പത്രകഭാര  ഹവകുകന്നെരളിം  കസ്റ്റേഷനനില്
വനിളനിചയ് അകനസ്വഷനിക്കുളിം; വഭാരത്ത എഴുതഭാന് കകേസയ് വല്ലതുമുകണഭാ?  അവരകയ് ആനകേ
കേനിട്ടുന്നെതയ്  അതഭാണയ്.  അതുകപഭാനല  ഇകപ്പെഭാള്  കകേസയ്  വല്ലതുമുകണഭാനയന്നെയ്
അകനസ്വഷനിചയ്  നടക്കുകേയഭാണയ്.  റൂള്  50  അനുസരനിചയ്  നഭാളനത്ത  അടനിയന്തര
പ്രകമയത്തനിനയ്  വനിഷയളിം  തനിരകനി  നടകകണ  ഗതനികകേടനികലയയ്  പ്രതനിപക്ഷളിം
കപഭാകുകേയഭാണയ്.  പനിനന്നെ ലസ്പീഗുകേഭാര കൂടുതനലഭാനളിം പറയണ.  പചകയഭാടയ് എനന്തഭാര
കസ്നേഹമഭാണയ്?  ഇവനിനട ബഷസ്പീറനിക ഇകല്ല;  ബഷസ്പീറനിക എവനിനടകപ്പെഭായനി;  എന്തഭാണയ്
പറഞ്ഞതയ്?  പചയഭാണയ്  എല്ലഭാളിം;  ഹരനിതകകേരളളിം;  പചകയഭാടയ്  കസ്നേഹളിം  മൂത്തുമൂത്തയ്
കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേഭാലത്തയ്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  പണനികേള്  എന്തഭാനണന്നെയ്
നമുകറനിയഭാളിം  പ്രനിയമുള്ളവകര.  അതനികലറവളിം  പ്രധഭാനളിം  പച ബഇൗസയ്,  പച സഭാരനി,
എല്ലഭാളിം  പചമയളിം.  ഒര  നനിറനമനള്ള അരതത്തനില്  ഞങ്ങളളിം  പചനയ  കസ്നേഹനിക്കുന;
എല്ലഭാ  നനിറങ്ങനളയളിം  കസ്നേഹനിക്കുന.  ഞങ്ങള്കയ്  ഒറ  കേഭാരദ്യകമ  പറയഭാനുള്ളൂ,
ചുവപ്പെനിനന്റെ ഭളിംഗനി കേണയ് വനിറളനി പൂണനിട്ടയ്  കേഭാരദ്യനമഭാനമനില്ല.  ഇഇൗ പചയനട കസ്നേഹളിം
വനവന്നെയ്  ഭഭാഗദ്യത്തനിനയ്  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  തസ്പീരന.  എന്തയ്  എവനിനട
കകേട്ടഭാലുളിം പചയഭാണയ്.  അങ്ങനന കകേട്ടുകകേട്ടയ്  അന്നെനത്ത വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ വകുപ്പുമനനി
ഒര പഭാട്ടുകകേട്ടു. 

'പചമഭാങ്ങ പചമഭാങ്ങ നഭാട്ടുമഭാവനിനല മഭാങ്ങ'. 

എന്നെഭാല്പ്പെനിനന്നെ  ഇതങ്ങയ്  രഭാവനിനല  സ്കൂളനിനല  പ്രഭാരതനഭാ  ഗഭാനമഭാകനി
മഭാറഭാനമന്നെയ് വനിചഭാരനിച്ചു. എന്തഭായഭാലുളിം കേഭാലഭാവധനി കേഴനിഞ്ഞതുനകേഭാണയ് കകേരളത്തനിനല
ജനങ്ങള്  രക്ഷനപ്പെട്ടു.   പ്രതനിപക്ഷത്തയ്  ഇകപ്പെഭാള്  ഒര പ്രവണത  കേണവരനണയ്.
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കേഴനിഞ്ഞ കുകറ നഭാളകേളഭായനി പ്രതനിപക്ഷളിം വഭാകഇൗട്ടയ് നടത്തുകമഭാള് ഞഭാനുളിം എനന്റെ
കേക്ഷനിയനമന്നെഭാണയ് പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവയ് പറയഭാറുള്ളതയ്.  കുഞ്ഞഭാലനിക്കുട്ടനി  സഭാഹനിബയ്
കപഭായതനിനുകശഷളിം  കഡഭാ.  എളിം.നകേ.  മുനസ്പീര കനതഭാവഭായതുമുതല് ഞങ്ങള് ഒന്നെടങളിം
പനിന്തഭാങ്ങുനനവന്നെഭാണയ് പറയന്നെതയ്.  അതയ് എന്തുനകേഭാണഭാനണന്നെയ് എനനികറനിയനില്ല.
ഞങ്ങള്  ജൂനനികയഴഭായതുനകേഭാണയ്  അറനിയഭാത്തതഭായനിരനിക്കുളിം.  ഇഇൗ  പറയന്നെ
സസ്പീനനികയഴനില്നനിന്നെയ്  പഠനിചഭാല്  പലതുളിം  അബദ്ധങ്ങളഭാകുളിം.  തൃശ്ശൂര  പൂരത്തനിനയ്
തനിടകമറനി  നനില്ക്കുന്നെ  നകേഭാമനനകപ്പെഭാനല,  ജനങ്ങള്കഭാനകേ  ആശസ്വഭാസകമകേനി,
ജനങ്ങളനട  മുന്നെനില്  ശനിരസ്സുയരത്തനിനനില്ക്കുന്നെ  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതദ്യ  മുന്നെണനി
ഗവണ്നമന്റെനികനയളിം ഈ  ധനഭാഭദ്യരതനകേകളയളിം സരവ്വഭാത്മനഭാ പനിന്തുണച്ചുനകേഭാണയ്
ഞഭാന് അവസഭാനനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    എളിം  .    വനിന്നസന്റെയ്:  സര,  കകേഭാടതനിയനില്നനിനളിം  25,000/-  രൂപയനട
പനിഴകയറവഭാങ്ങനിയ  ഈ  സരകഭാരനിനന്റെ  ധനഭാഭദ്യരതനകേനള  ഞഭാന്
എതനിരക്കുകേയഭാണയ്.  കകേഭാടതനിയനില്നനിനളിം 25,000/-  രൂപയനട പനിഴ ഏറവഭാങ്ങഭാന്
ഈ സരകഭാര  3  കകേഭാടനി രൂപ നചലവഴനിച്ചു എന്നെതഭാണയ് ഏറവളിം രസകേരളിം.  കകേരള
നനിയമസഭയനട  വജ്രജൂബനിലനി  ആകഘഭാഷനിക്കുന്നെ  സന്ദരഭമഭാണനിതയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  60
വരഷത്തനിനനിടയനില്  മഭാറനിമഭാറനി  വന്നെ  നനിരവധനി  സരകഭാരകേള്   മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട
വനികേസനത്തനിനഭായനി  അകനകേളിം  പദ്ധതനികേള്  നടപ്പെനിലഭാകനിയനിട്ടുണയ്.  ഇത്രയളിം  പദ്ധതനികേള്
നടപ്പെനിലഭാകനിയനിട്ടുളിം പഭാവനപ്പെട്ട മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട ജസ്പീവനിത ദുരനിതത്തനിനയ് ഒര
പരനിഹഭാരവമഭായനിട്ടനില്ല. തനികേച്ചുളിം പരനിമനിതമഭായ ജസ്പീവനിത സഭാഹചരദ്യങ്ങളനിലഭാണയ് അവര
ജസ്പീവനിക്കുന്നെതയ്. ശുദ്ധജലളിം ലഭനികഭാത്ത സഭാഹചരദ്യളിം, ആകരഭാഗദ്യ പ്രശങ്ങള് ഇങ്ങനന
ഒട്ടനവധനി  കേഭാരദ്യങ്ങളണയ്.  ജനസഭാന്ദ്രതയള്ള  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഇടതനിങ്ങനി
തഭാമസനിക്കുന്നെതുനകേഭാണയ്  ഏനതങനിലുളിം  ഒര  പകേരചവദ്യഭാധനി  പനിടനിനപട്ടഭാല്  അതയ്
കേഭാട്ടൂതസ്പീകപഭാനല  പടരളിം.  അവരകയ്  നല്ല  രസ്പീതനിയനിലുള്ള  ആകരഭാഗദ്യസളിംരക്ഷണളിം
നല്കേഭാന് നമുകയ്  ഇതുവനര കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില്ല.  ഇന്നെയ്  തസ്പീരകദശങ്ങളനിനല ആശുപത്രനികേളഭാനകേ
കരഭാഗഭാതുരമഭായനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.   ഉചകേഴനിഞ്ഞഭാല്  കഡഭാകരമഭാരളിം  സ്റ്റേഭാഫമനില്ലഭാത്ത
സഭാഹചരദ്യമഭാണയ്  ആശുപത്രനികേളനിലുള്ളതയ്.   തസ്പീരകദശകമഖല  ആയതുനകേഭാണയ്
ഇകഭാരദ്യത്തനില്  ഫനിഷറസ്പീസയ്  ഡനിപ്പെഭാരട്ടയ്നമന്റെയ്  പ്രകതദ്യകേ  ശ്രദ്ധ  നചലുത്തണനമനളിം
ആശുപത്രനികേളനില്  മരനളിം  സ്റ്റേഭാഫളിം  ഉറപ്പുവരന്നെതനിനയ്  പ്രകതദ്യകേ  ഫണയ്
നചലവഴനികണനമനളിം ഈ അവസരത്തനില് ആവശദ്യനപ്പെടുകേയഭാണയ്.  ഈ സരകഭാര
നടപ്പെനിലഭാകനിയ  പദ്ധതനിയഭാണയ്  ഭൂരഹനിത-ഭവനരഹനിത  പദ്ധതനി.   10 ലക്ഷളിം
രൂപയഭാണയ് പ്രസ്തുത പദ്ധതനിയനിലൂനട ഗുണകഭഭാക്തഭാകള്കയ് നല്കുന്നെതയ്.  അതനില്  6
ലക്ഷളിം  രൂപ  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുന്നെതനിനുകവണനിയഭാണയ്  നല്കുന്നെതയ്.  ഈ  സരകഭാര
വന്നെതനിനുകശഷളിം  നടപ്പെനിലഭാകനിയ  ഈ  പദ്ധതനിയനില്  ഒര  നസന്റെയ്  ഭൂമനികപഭാലുളിം
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രജനിസ്റ്റേര നചയഭാന് ഇതുവനരയളിം  സഭാധനിചനിട്ടനിനല്ലനള്ളതയ്  വസ്തുതയഭാണയ്.  കേഭാരണളിം,
ജനില്ലഭാ കേളകറുനട കനതൃതസ്വത്തനിലുള്ള ഡനി.എല്.പനി.സനി.  കൂടനി കവണളിം ഭൂമനി വഭാങ്ങഭാന്
തസ്പീരമഭാനനമടുകകണതയ്.  മഭാരകറയ്  വനിലയയ്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത
സഭാഹചരദ്യമഭാണയ് ഇന്നെയ് നനിലനനില്ക്കുന്നെതയ്.  ഈ പദ്ധതനി പ്രകേഭാരളിം ഭൂമനി വഭാങ്ങഭാന്
പണളിം അനുവദനിക്കുകമഭാള് ഏതയ് രസ്പീതനിയനിലഭാകണഭാ ഭൂമനി വഭാങ്ങഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതയ്
ആ രസ്പീതനിയനില്തനന്നെ ഭൂമനി  വഭാങ്ങഭാന് അവരകയ് അനുമതനി നകേഭാടുകണളിം.  ബള്കയ്
പരകചസനിളിംഗനിനയ്  മഭാത്രളിം  കേളകറുനട  കനതൃതസ്വത്തനിലുള്ള  ഡനി.എല്.പനി.സനി.-നയ
ചുമതലനപ്പെടുത്തുകേയളിം  അല്ലഭാത്തനതല്ലഭാളിം  തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങള്  നടത്തുന്നെതു
കപഭാനല  നചയഭാനുള്ള  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേയളിം  കവണളിം.   മഭാത്രമല്ല,   ആ  ഭൂമനി
വനില്ക്കുന്നെയഭാള്  ഇന്കേളിം  ടഭാകയ്  നകേഭാടുകകണനിവരനികേയഭാണയ്.  ഇന്കേളിം  ടഭാകയ്
ഒഴനിവഭാകഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയനില്ല.  അതനിനയ്  എന്തഭാണയ്  മഭാരഗ്ഗനമന്നെയ്  ആകലഭാചനിചനിനല്ലങനില്
ആരളിം  ഈ  വനിലയയ്  വസ്തു  വനില്ക്കുകേയനില്ല.  മുഴുവന്  വനിലയളിം  ആധഭാരത്തനില്
കേഭാണനിനചങനില് മഭാത്രകമ അതനിനയ് സഭാധനിക്കുകേയള്ളൂ. കലഭാകല് പരകചസനിളിംഗനിനനയളിം
ഇന്കേളിം ടഭാകനിനനയളിം  സളിംബനനിചയ്  ഒര തസ്പീരമഭാനളിം  അടനിയന്തരമഭായനി  എടുത്തനിനല്ലങനില്
ഒരനികലുളിം  ഈ  പദ്ധതനി  നടപ്പെനിലഭാകഭാന്  സഭാധനികനില്ല.  ഭവനനനിരമ്മഭാണത്തനിനുള്ള
അകപക്ഷകേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകമഭാള് പല ഉകദദ്യഭാഗസ്ഥരളിം അവരകനിഷമനില്ലഭാത്തവരനട
അനല്ലങനില്  കകേഭാണ്ഗ്രസ്സുകേഭാരഭായ  ആളകേളനട  അകപക്ഷകേള്  മഭാറനിവയ്ക്കുന്നെ
രസ്പീതനിയണയ്.  അടനിമലത്തുറയനില്  മുന്നൂകറഭാളളിം  അകപക്ഷകേള്  സമരപ്പെനിച്ചു.  പനക്ഷ
അവരനട  കേണകനില്  നതഭാണ്ണൂറയ്  അകപക്ഷകേള്  മഭാത്രകമ  കേനിട്ടനിയനിട്ടുള്ളൂ.
അതനില്നനിനമഭാണയ്  നറുനകടുപ്പെയ്  നടത്തുന്നെതയ്.  അതുനകേഭാണയ്  അകപക്ഷ
നകേഭാടുക്കുകമഭാള്ത്തനന്നെ അതനിനയ് രസസ്പീതയ് നല്കുന്നെ സളിംവനിധഭാനളിം അടനിയന്തരമഭായനി
നടപ്പെഭാകണളിം.   വനിഴനിഞ്ഞളിം പദ്ധതനിയനട  നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ബനനപ്പെട്ടയ്  ഫനിഷറസ്പീസയ്
ഡനിപ്പെഭാരട്ടയ്നമന്റെയ്  475 കകേഭാടനി രൂപയനട ഒര പദ്ധതനി നടപ്പെനിലഭാകനി.  വസ്പീടയ്,  സസ്പീകേളനട
നതഭാഴനിലവസരങ്ങള്,  പനി.എസയ്.സനി./ഐ.എ.എസയ്.  കകേഭാചനിളിംഗയ്,  വൃദ്ധസദനങ്ങള്
വനരയള്ള  വനിവനിധ  കേളിംകപഭാണനകേള്  ആ  പദ്ധതനിയനില്  ഉള്നപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പദ്ധതനിയഭാണയ്.   ആ പദ്ധതനി ഇകപ്പെഭാള് ധനകേഭാരദ്യ വകുപ്പെനില്
ഉറങ്ങുകേയഭാണയ്.  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മനനി  ഇടനപട്ടയ്  ആ  പദ്ധതനി  അടനിയന്തരമഭായനി
നടപ്പെനിലഭാകഭാനുള്ള പരനിശ്രമളിം നടത്തണളിം. 

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെയ്  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട  മനണ്ണണ്ണ  വനിഹനിതളിം
നവട്ടനിക്കുറച്ചു.  സളിംസ്ഥഭാന  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കുറമഭാനണന്നെയ്  പറയന്നെനില്ല.  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേഭാലത്തയ്  125  ലനിറര  മനണ്ണണ്ണ  കേനിട്ടനിനകഭാണനിരന്നെ  സ്ഥഭാനത്തയ്
ഇകപ്പെഭാള്  51 ലനിറര  മഭാത്രമഭാണയ്  ലഭനിക്കുന്നെതയ്.   ഇതുനകേഭാണയ്  ഒര  ദനിവസളിംകപഭാലുളിം
മത്സദ്യബനനളിം  നടത്തഭാന്  കേഴനിയനില്ല.   ഇതനിനയ്  പരനിഹഭാരമുണഭാകണളിം.
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മത്സദ്യബനനളിം   നടത്തനിയനിനല്ലങനില്  ആ  വസ്പീടുകേനളല്ലഭാളിം  പട്ടനിണനിയനിലഭാകുളിം.
എന്തഭാണയ്  അതനിനനഭാര  പരനിഹഭാരനമന്നെയ്  നമ്മള്  കേണത്തനികയ  പറ.  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്നമന്റെയ്  മനണ്ണണ്ണയനട  വനിഹനിതളിം  നവട്ടനിക്കുറച്ചു  എനപറഞ്ഞയ്  സളിംസ്ഥഭാന
ഗവണ്നമന്റെനിനയ്  നനിഷനിയരഭായനിരനികഭാന്   സഭാധനിക്കുകേയനില്ല.   നവള്ള മനണ്ണണ്ണയനട
സബ്സനി ഡനി  മൂനമഭാസമഭായനി  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്കയ്  ലഭനിചനിട്ടനില്ല.  അതയ്
മുടങ്ങനികേനിടക്കുകേയഭാണയ്.  മനണ്ണണ്ണ  ലഭനികഭാതനിരന്നെഭാല്  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്കയ്
മത്സദ്യബനനളിം  നടത്തഭാന്  കേഴനിയനില്ല.  നവന്റെനികലററനിനല  കരഭാഗനികയ്  ഓകനിജന്
നനികഷധനിക്കുന്നെതുകപഭാനലയഭാണയ്  മത്സദ്യബനനനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്കയ്  മനണ്ണണ്ണ
നനികഷധനിക്കുന്നെതയ്.  അത്രയളിം  ഗഇൗരവമഭായ  ഇഇൗ  വനിഷയത്തനില്  ഗവണ്നമന്റെയ്
അടനിയന്തരമഭായനി ഇടനപടണളിം.

തണല്  പദ്ധതനിയനില്  ഇന്നസന്റെസ്പീവഭായനി  നകേഭാടുക്കുന്നെ  1,400  രൂപ
മുടങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്ക്കുള്ള  സരക്ഷഭാ  കേനിറയ്  വനിതരണളിം
അടുത്തകേഭാലത്തഭായനി  നനിലച  മട്ടഭാണയ്.  ഇതനിനയ്  ഗുണകഭഭാക്തഭാകനള  നതരനഞ്ഞടുക്കുന്നെതനില്
ടഭാന്സഭാരന്റെഭായ  ഒര  സളിംവനിധഭാനളിം  സരകഭാര  അടനിയന്തരമഭായനി  സസ്വസ്പീകേരനികണനമന്നെഭാണയ്
എനനികയ് ഇഇൗ അവസരത്തനില് പറയഭാനുള്ളതയ്. 

അതുകപഭാനല ജലകസചന വകുപ്പുമനനികയഭാടയ്  ചനില കേഭാരദ്യങ്ങള് പറയഭാനുണയ്.
എനന്റെ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലുള്ള ഒനരണയ് പദ്ധതനികേള് മുടങ്ങനികനിടക്കുകേയഭാണയ്.
നനയഭാറനിന്കേര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലളിം  ഉള്നപ്പെനടയള്ള  നഭാലയ്  പഞഭായത്തുകേള്കയ്
പ്രകയഭാജനളിം നചയ്യുന്നെ കുമനിളനി പദ്ധതനികയ് സ്ഥലളിം ഏനറടുക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള്
നനിലചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  കേരളിംകുളത്തയ് സ്ഥലകമനറടുകഭാന് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ് പണളിം
അനുവദനിചനിട്ടുളിം  നനകഗഭാഷദ്യബനിള് പരകചസനിനുള്ള അനുമതനി ലഭനികഭാത്തതുനകേഭാണയ്
മുടങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അടനിമലത്തുറ-നകേഭാച്ചുതുറ  കപ്രഭാജകയ്,  അതനിയന്നൂര-
കകേഭാട്ടുകേഭാല്  കപ്രഭാജകയ്  തുടങ്ങനിയവ  ദ്രുതഗതനിയനിലഭാകഭാന്  സരകഭാര  നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനികണളിം.   അതനിയന്നൂര-കകേഭാട്ടുകേഭാല്  കപ്രഭാജകനിനയ്  ഇഇൗ  ബജറനില്
25  കകേഭാടനി  രൂപ  നസ്പീകനിവചനിട്ടുണയ്.  കേഭാട്ടഭാകട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിനല  മൂന്നെയ്
പഞഭായത്തുകേളളിം  എനന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിനല  ഒര  പഞഭായത്തുളിം  ഉള്നപ്പെട്ട
ചൂഴഭാറകകേഭാട്ട പദ്ധതനി  നറയനില്കവ കക്രഭാസനിളിംഗുളിം മറ ചനില പ്രശങ്ങളനമഭാനക കേഭാരണളിം
മുടങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അതയ്  എത്രയളിംകവഗളിം  ആരളിംഭനികഭാനുള്ള  നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനികണളിം. 

ഇഇൗ വനിഷയങ്ങള് നമ്മള് ഇവനിനട ചരച നചയ്യുകമഭാള്,  ഇന്നെയ് കകേരളത്തനിനല
വനിദദ്യഭാരതനി കനതഭാകള്  കപഭാലസ്പീസനിനന്റെ നനിഷ്ഠൂര മരദ്ദേനങ്ങകളറവഭാങ്ങനി  നമഡനികല്
കകേഭാകളജനില്  കേനിടക്കുകേയഭാണയ്.  ഇവനിടനത്ത  കപഭാലസ്പീസനിനയ്  എന്തുപറനി?  കേഴനിഞ്ഞ
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ദനിവസളിം കനമത്തയ് ഒര യത്തയ് കകേഭാണ്ഗ്രസയ് കനതഭാവനിനന അതനിക്രൂരമഭായനി മരദ്ദേനിച്ചു.
അകദ്ദേഹത്തനിനന്റെ ജനകനന്ദ്രനിയളിം തകേരന.  കകേരളത്തനിനല കപഭാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേള്
നപഭാതുപ്രവരത്തകേരനട  ജനകനന്ദ്രനിയളിം  തകേരക്കുന്നെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
കപഭാലസ്പീസനിനന്റെ  നനിഷ്ഠൂരവളിം  നനപശഭാചനികേവമഭായ  നടപടനികേള്കയ്  പനിന്തുണ
നല്കുകേയഭാണയ്  ഇവനിടനത്ത  ഭരണകൂടളിം.  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെയ്  ഒന്നെഭാളിം  വഭാരഷനികേളിം
ആകഘഭാഷനികഭാന്  കപഭാകുകേയഭാണയ്.  എന്തനിനന്റെ  വഭാരഷനികേമഭാണയ്  നനിങ്ങള്
ആകഘഭാഷനികഭാന്  കപഭാകുന്നെതയ്?  വനിലകയറത്തനിനന്റെയളിം  കപഭാലസ്പീസനിനന്റെ  വസ്പീഴ്ച
പരമരകേളനടയളിം ക്രമസമഭാധഭാനത്തകേരചയനടയളിം നനിഷനിയതസ്വത്തനിനന്റെയളിം സസ്വഭാശ്രയ
നകേഭാളളയനടയളിം  ഉപകദശനി  ഭരണത്തനിനന്റെയളിം  മകേനന  നഷനപ്പെട്ട  ഒരമ്മനയ
നടുകറഭാഡനിലനിട്ടയ് ചവനിട്ടനി അരച ഭരണകൂടത്തനിനന്റെയളിം കൂട്ടുത്തരവഭാദനിതസ്വളിം നഷനപ്പെട്ട ഒര
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെയളിം കകേഭാടതനിയനില്നനിന്നെയ് പനിഴകയറവഭാങ്ങനിയ ഒര സരകഭാരനിനന്റെയളിം
ഒന്നെഭാളിം വഭാരഷനികേമഭാണയ് നനിങ്ങള് ഇവനിനട ആകഘഭാഷനികഭാന് കപഭാകുന്നെതയ്.  നനിങ്ങള്
ബനി.നജ.പനി. ബനനത്തക്കുറനിച്ചുപറഞ്ഞയ് എല്ലഭാ കേഭാലത്തുളിം ഞങ്ങനള കുറനപ്പെടുത്തുന.
ഇന്തദ്യയനട രഭാഷസ്പീയ യഭാഥഭാരതദ്യളിം  എന്തുനകേഭാണഭാണയ്  ഇവര മനസനിലഭാകഭാത്തതയ്?
ബനി.നജ.പനി. പരഭാജയനപ്പെട്ടഭാകല കകേഭാണ്ഗ്രസനിനയ് ജയനികഭാന് സഭാധനിക്കൂ. 

മനി  .   നഡപമ്മ്യൂട്ടനി സസ്പീകര: പസ്പീസയ്.... കേണ്ക്ലൂഡയ്.

ശ്രസ്പീ  .    എളിം  .    വനിന്നസന്റെയ്:  സര, ആ   രഭാഷസ്പീയ  സഭാഹചരദ്യളിം  നനിലനനില്നക
ഇവനിനട  കകേഭാണ്ഗ്രസയ്-ബനി.നജ.പനി.  ബനളിം  പറയന.  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  കേഭാട്ടഭാകട
നമമര  ഇവനിനടയണയ്.  അകദ്ദേഹത്തനിനന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്നപ്പെട്ട  കനമളിം
കബഭാകയ്  പഞഭായത്തനില്  അവനിശസ്വഭാസപ്രകമയളിം  നകേഭാണവന.  ബനി.നജ.പനി.-യനട
പനിന്തുണയനില്ലഭാനത  അവനിശസ്വഭാസപ്രകമയളിം  പഭാസഭാകുകേയനിനല്ലന്നെയ്  അകദ്ദേഹത്തനിനുളിം
അകദ്ദേഹത്തനിനന്റെ പഭാരട്ടനിക്കുളിം  അറനിയഭാമഭായനിരന്നെനിട്ടുളിം  അവനിശസ്വഭാസപ്രകമയളിം
അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയളിം  ബനി.നജ.പനി.-യനട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  കകേഭാണ്ഗ്രസയ്
ഭരണകൂടനത്ത  പുറത്തഭാക്കുകേയളിം  നചയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  സനി.പനി.ഐ.(എളിം.)-
ബനി.നജ.പനി. ബഭാനവത്തനിനന്റെ അവസഭാനനത്ത ഉദഭാഹരണമഭായനി ഇതനിനന കേഭാണഭാളിം.

മനി  .   നഡപമ്മ്യൂട്ടനി സസ്പീകര: അങ്ങയ് രണമനിനനിറയ് കൂടുതനലടുത്തു. പസ്പീസയ് കേണ്ക്ലൂഡയ്.

ശ്രസ്പീ  .    എളിം  .    വനിന്നസന്റെയ്:  സര,  ഞഭാന്  ഒരകേഭാരദ്യളിംകൂടനി  പറയഭാന്
ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണയ്.  നമ്മുനട സസ്വപ്നപദ്ധതനിയഭായ നകേഭാചനി നമകടഭായനട  ഉദ്ഘഭാടനളിം
നടകഭാന്  കപഭാകുകേയഭാണയ്.  അതനിനയ്  പ്രധഭാനമനനിനയ  ക്ഷണനികഭാന്
കപഭാകുനനവന്നെഭാണയ്   കകേള്ക്കുന്നെതയ്.  കകേരളത്തനിനന്റെ  അരനി-മനണ്ണണ്ണ  വനിഹനിതളിം
നവട്ടനിക്കുറച,  ജസ്പീവല്പ്രശങ്ങളമഭായനി  സരവ്വകേക്ഷനി  സളിംഘളിം  ഡല്ഹനിയനികലയയ്
കപഭാകുകമഭാള്  അവനര  കേഭാണഭാനുള്ള  അനുമതനി  നനികഷധനിക്കുന്നെ  പ്രധഭാനമനനിനയ
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കകേരളത്തനിനന്റെ  സസ്വപ്നപദ്ധതനിയനട  ഉദ്ഘഭാടനത്തനിനയ്   ക്ഷണനികരനതനകൂടനി
പറഞ്ഞുനകേഭാണയ്  ഇഇൗ  ധനഭാഭദ്യരതനകേനള  അതനിശക്തമഭായനി  എതനിരത്തുനകേഭാണയ്
ഞഭാന് നനിരത്തുന.

ശ്രസ്പീ  .    നഎ  .    ബനി  .    സതസ്പീഷയ്:  സര,  ഇഇൗ  ധനഭാഭദ്യരതനകേനള  അനലമഭായ
ആഹഭാദകത്തഭാടുളിം അതനികലനറ സളിംതൃപ്തനികയഭാടുളിംകൂടനിയഭാണയ് ഞഭാന് അനുകൂലനിക്കുന്നെതയ്.
പുരഭാണത്തനില്  ഭഗസ്പീരഥന്  നടത്തനിയ  തപസനിനന്റെ  കേഥയണയ്.  അതഭാണയ്
മലയഭാളനികേളനട പദഭാവലനിയനില് ഭഗസ്പീരഥപ്രയത്നളിം എന്നെ നനിലയനില് കചരകനപ്പെട്ടതയ്.
കേപനില മഹരഷനിയനട കകേഭാപഭാഗനിയനില് നവനന്തരനിയനപ്പെട്ട  സഗര ചക്രവരത്തനിയനട
60,000 മകള്കയ് ഉദകേക്രനിയയഭായനി ഭഗസ്പീരഥന് തപസ്സുനചയയ് ഗളിംഗനയ ഭൂമനിയനികലയയ്
നകേഭാണവന.  ഇവനിനട  തപശക്തനിനകേഭാണല്ല,  മനനഃശക്തനിനകേഭാണളിം  കേരമ്മശക്തനിനകേഭാണളിം
ദഇൗതദ്യസളിംഘളിംകപഭാനല  പ്രവരത്തനിക്കുന്നെ  ഒര  മനനിസഭയനട  സഭാന്നെനിധദ്യമഭാണയ്
മലയഭാളനികേള്  ഇന്നെയ്  അനുഭവനിച്ചുനകേഭാണനിരനിക്കുന്നെതയ്.  ബജറയ്  പ്രസളിംഗത്തനില്
ബഹുമഭാനദ്യനഭായ ധനകേഭാരദ്യ വകുപ്പുമനനി  'മഞ്ഞയ്'  എന്നെ കേഥനയക്കുറനിച്ചുളിം സനിനനിമനയക്കുറനിച്ചുളിം
ഓരമ്മനിപ്പെനിചതയ്  നനനനനിറഭാളനിനന  പരനിചയനപ്പെടുത്തഭാന്കവണനിയഭാണയ്.  ഇനളിം  ഒര
കുളനിരമയഭായനി നനനനനിറഭാള് മലയഭാളനികേളനട മനസനിലുണയ്.  പകക്ഷ മലയഭാളത്തനിനന്റെ,
കകേരളത്തനിനന്റെ ഇന്നെനത്ത സ്ഥനിതനിനയന്തഭാണയ്?  കേനിഴകകഭാട്ടയ് ഒഴുകുന്നെ മൂന്നെയ് നദനികേള്,
പടനിഞ്ഞഭാകറഭാട്ടയ്  ഒഴുകുന്നെ നഭാലത്തനിനയഭാന്നെയ് നദനികേള്,  സമൃദ്ധമഭായ മഴ, കേഭായലുകേള്,
തടഭാകേങ്ങള്   ഇവനയല്ലഭാളിം  മഭാഞ്ഞുമഭാഞ്ഞയ്  കനരത്തുകനരത്തയ്  ഇല്ലഭാതഭാകുന്നെ
ചനിത്രങ്ങളഭാകുകേയഭാണയ്.  ഇഇൗ കകേരളനത്ത എങ്ങനന വസ്പീനണടുകഭാന് സഭാധനിക്കുളിം? ആ
അകനസ്വഷണത്തനിനന്റെ  സൃഷനിയഭാണയ്  ഹരനിത  കകേരളളിം  എന്നെ  ആശയളിം.  നഭാളിം
നചനന്നെത്തനപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്നെ  ദുരനിതപൂരണ്ണമഭായ,  കപടനിനപ്പെടുത്തുന്നെ  ഒര  യഭാഥഭാരതദ്യമുണയ്.
കകേരളളിം  കേടുത്ത  ജലസമ്മരദ്ദേത്തനികലയ്ക്കുളിം  രൂക്ഷമഭായ  ജലക്ഷഭാമത്തനികലയ്ക്കുളിം
വഴുതനിവസ്പീഴുനനവന്നെ   യഭാഥഭാരതദ്യളിം   തനിരനിചറനികയണതുണയ്.   ഭൂഗരഭ  ജലനനിരപ്പെയ്
അപഭായകേരമഭാളിംവനിധളിം  തഭാഴ്ന്നുനകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  കകേരളത്തനിനയ്  മഴ  കുറവഭാണയ്.
വഭാരഷനികേ മഴ  3000  മനില്ലനിമസ്പീററഭാണയ്  നമ്മള് പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നെതയ്.  2016-ല്  1869.5
മനില്ലനി മസ്പീറര മഴ മഭാത്രമഭാണയ് നമുകയ് ലഭനിചതയ്.  അകപ്പെഭാഴുളിം ഭൂഗരഭ ജലനനിരപ്പെയ് ഇത്രയളിം
തഭാകഴണ  കേഭാരദ്യമുനണന്നെയ്  വനിദഗ്ദ്ധനഭാര  പറയന്നെനില്ല.  685  മനില്ലനി  മസ്പീറര  മഭാത്രളിം  മഴ
നപയ്യുന്നെ നനചനയനില് 10 മസ്പീററുളിം  214 മനില്ലനി മസ്പീറര മഭാത്രളിം മഴ ലഭനിക്കുന്നെ ഇറഭാകനില്
7  മസ്പീററുളിം മഭാത്രമഭാണയ് ഭൂഗരഭ ജലനനിരപ്പെനിനന്റെ തഭാഴ്ച.  പകക്ഷ കകേരളത്തനില് അതയ്  4
മുതല് 20 മസ്പീറര വനരയഭാനണന്നെതയ് ഓകരഭാ മലയഭാളനികേനളയളിം നഞട്ടനിപ്പെനിക്കുന്നെതഭാണയ്.
കുടനിനവള്ളളിം കുപ്പെനിയനില്കപ്പെഭാലുളിം കേനിട്ടഭാത്ത കേടുത്ത വരള്ചയനട കേഭാലത്തനികലയഭാണയ്
മലയഭാളനി  നപഭായ്നകഭാണനിരനിക്കുന്നെതയ്.  65  ശതമഭാനളിം  ഗ്രഭാമസ്പീണരളിം  59  ശതമഭാനളിം
നഗരവഭാസനികേളളിം  ആശ്രയനിക്കുന്നെതയ്  കേനിണറുകേനളയഭാണയ്,  പ്രകൃതനിജനദ്യ
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ജലകസഭാതസ്സുകേനളയഭാണയ്.  ഇങ്ങനന വറനിവരളന്നെ കേഭാലത്തയ്  നമുകയ് എന്തുനചയഭാന്
കേഴനിയളിം?  ആ  കേരത്തവദ്യളിം  തനിരനിചറനിഞ്ഞുനകേഭാണഭാണയ്  കകേരളത്തനിനല  ഇടതുപക്ഷ
ജനഭാധനിപതദ്യമുന്നെണനി  സരകഭാര  ഹരനിത  കകേരളളിം  എന്നെ  കേഭാഴ്ചപ്പെഭാടയ്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നെതയ്,  ജലസമൃദ്ധനി  എന്നെ  ആശയളിം  മുകന്നെഭാട്ടുവയ്ക്കുന്നെതയ്.  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളനട  ഏകകേഭാപനളിം  ഇവനിനട  ആവശദ്യമഭായനിവന്നെനിരനിക്കുന.  ജലകസചന
വകുപ്പെനിനയ്  മഭാത്രമഭായനി  ഇഇൗ  പ്രതനിസനനി  മറനികേടകഭാനഭാവനിനല്ലന്നെ  യഭാഥഭാരതദ്യളിം
നമ്മുനട മുന്നെനിലുണയ്.  നമുകയ് ശരനിയഭായ ജലസളിംരക്ഷണ നയളിം ഉണഭായനിരന്നെനില്ല. ഒര
ജലസളിംരക്ഷണ  നയത്തനിനന്റെ  അനനിവഭാരദ്യത  ഇഇൗ  യഭാഥഭാരതദ്യളിം  നനമ്മ
കബഭാധദ്യനപ്പെടുത്തുന.  കകേരളത്തനിനല  മൂന്നെയ്  കബഭാക്കുകേള്  അപകേടഭാവസ്ഥയനിലുളിം
ഇരപത്തനിയകഞഭാളളിം കബഭാക്കുകേള് നസമനിക്രനിട്ടനികല്  അവസ്ഥയനിലുളിം എത്തനിനനില്ക്കുന.
എങ്ങനനയഭാണയ് ഇഇൗ പ്രതനിസനനിനയ മറനികേടക്കുന്നെതയ്?  പഴമകഭാര പറഞ്ഞ ഒര
നചഭാല്ലുണയ്,  അതയ് മനളിം കപഭാനല പഭാടുകേയളിം  ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയളിം നചയണളിം,  അതയ്
മനറഭാനമല്ല, "ഓടുന്നെ നവള്ളനത്ത നടത്തണളിം,  നടക്കുന്നെ നവള്ളനത്ത ഇരത്തണളിം,
ഇരനിക്കുന്നെ നവള്ളനത്ത കേനിടത്തണളിം,  കേനിടക്കുന്നെ നവള്ളനത്ത ഭൂമനിയനില് ഉറകണളിം,
അടുത്ത  തലമുറയഭായനി  കേരതനിവയണളിം.”അടുത്ത  തലമുറയഭായനി  നമ്മള്
നനകേമഭാകറണതയ്  ധഭാരഭാളളിം  പൂജദ്യങ്ങളള്ള  പഭാസയ്  ബുകകഭാ  സസ്വരണ്ണഭാഭരണങ്ങകളഭാ
പണങ്ങകളഭാ മഭാത്രമല്ല നനവള്ള മണ്ണനിനന, നനവള്ള ഭൂമനിനയ അടുത്ത തലമുറയഭായനി
കേരതനിവയണളിം.  അതനിനുള്ള  ചരനിത്രപരമഭായ  ഉത്തരവഭാദനിതസ്വവളിം  ബഭാധദ്യതയളിം
ഏനറടുക്കുന്നെ  ഗവണ്നമന്റെഭാണയ്  കകേരളത്തനിനല  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതദ്യമുന്നെണനി
സരകഭാനരന്നെയ്  ഭഭാവനിതലമുറ  ഉറനക  പറയകേയളിം  ചരനിത്രത്തനില്   കുറനിക്കുകേയളിം
നചയ്യുളിം.  39  ശതമഭാനളിം  മലയഭാളനികേള്  ആശ്രയനിക്കുന്നെതയ്  നപഭാതുവനിതരണ
ശളിംഖലനയയഭാണയ്.  നപഭാതുവനിതരണ  ശളിംഖല  ശക്തനിനപ്പെടുത്തഭാനുള്ള  ഏറവളിം
സമകയഭാചനിതവളിം  ധസ്പീരവമഭായ  നനിലപഭാടുകേളഭാണയ്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  ജലകസചന
വകുപ്പുമനനിയനട  കനതൃതസ്വത്തനില്  ഒര  ടസ്പീളിം  ആയനി  നനിനനകേഭാണയ്  ഇവനിനട
നടത്തനിയതയ്.  ഇവനിനട  പലരളിം  പ്രഭാകദശനികേവനികേഭാരളിം  കേത്തനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി
തനികേച്ചുളിം അപകേടകേരമഭായ ചനില സമസ്പീപനങ്ങള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനണയ്.  എന്തഭായനിരന
യഭാഥഭാരതദ്യളിം?  തനിരവനന്തപുരളിം  നമഡനികല്  കകേഭാകളജയ്,  ജനറല്  ആശുപത്രനി,
റസ്പീജനിയണല്  കേഭാന്സര  നസന്റെര,  ശ്രസ്പീചനിത്രഭാ  നമഡനികല്  നസന്റെര  തുടങ്ങനി
എത്രനയത്ര ആശുപത്രനികേള്, അവനിടനത്ത കരഭാഗനികേള്കയ് ഇഇൗ മഭാസളിം 15-ാം തസ്പീയതനി
നവള്ളളിം കേനിട്ടഭാത്ത അവസ്ഥ വന്നെനിരനനവങനില് ഇഇൗ തലസ്ഥഭാനത്തനിനന്റെ സ്ഥനിതനി
എന്തഭാകുമഭായനിരന?  കകേരളത്തനിനല  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനള്ള  കരഭാഗനികേളഭാനണന്നെ
യഭാഥഭാരതദ്യളിം  തനിരനിചറനിഞ്ഞയ്  ഒര  നനക്രസനിസയ്  മഭാകനജയ് നമന്റെയ്  എങ്ങനനയഭാണയ്
ഉണരന്നെയ്  പ്രവരത്തനികകണനതന്നെയ്  കബഭാധദ്യനപ്പെടുത്തനിനകഭാണഭാണയ്  അവര
പ്രവരത്തനിചതയ്.  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട മനനിയനട കനതൃതസ്വത്തനില് വകുപ്പെയ്  നസക്രട്ടറനിമഭാര,
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പമയ്  ഓപ്പെകററരമഭാര  ഉള്നപ്പെനട  എല്ലഭാവരളിം  ഒറമനസഭായനി,  ഒര  ടസ്പീമഭായനി  ഒര
ദഇൗതദ്യനനിരവ്വഹണസളിംഘളിം  എങ്ങനനയഭാകണഭാ  പ്രവരത്തനികകണതയ്  അങ്ങനന
പ്രവരത്തനിച്ചു.  ഇതയ്  കകേരളത്തനിനയ് നല്കുന്നെ പ്രതസ്പീക്ഷ വളനര വലുതഭാണയ്. 1934-ല്
വനില്ലനിളിംഗ്ടണ് വഭാട്ടര കപ്രഭാജകഭായനി ആരളിംഭനിചതഭാണയ് അരവനികരയനിനല കുടനിനവള്ള
പദ്ധതനി.  ആ പദ്ധതനി ഇന്നെയ് പ്രതനിസനനിയനില് നനില്ക്കുന്നെ അവസ്ഥ മറനികേടകഭാന്
ദസ്പീരഘകേഭാലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുള്ള  നടപടനികേള്  ആവശദ്യമഭായനി  വരനികേയഭാണയ്.
കേഭാചയ്നമന്റെയ്  ഏരനിയയനിനല  കേകയറളിം  കേനണത്തഭാനുളിം  ഒഴനിപ്പെനികഭാനുമുള്ള  ധസ്പീരമഭായ
ചുവടുവയ്പുകേള്  ആവശദ്യമഭാണയ്.  അവനിനട  അടനിഞ്ഞുകൂടനിയനിട്ടുള്ള  മണലുളിം  എകലുളിം
നസ്പീകളിംനചയയ് ജലസളിംഭരണനിയനട കശഷനി വരദ്ധനിപ്പെനികഭാനുള്ള ശ്രമളിം പണയ് വനി. എസയ്.
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേഭാലത്തയ്  ആരളിംഭനിചതയ്  പഭാതനിവഴനിയനില്  ഉകപക്ഷനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
അതയ്  തുടകരണതുണയ്.  കേഭാലപ്പെഴകളിംനചന്നെ  നനപപ്പുകേള്  നപഭാട്ടുന്നെതുമൂലമുണഭാകുന്നെ
ജലനഷളിം  പരനികശഭാധനികനപ്പെകടണതുണയ്.  അതുകപഭാനല  അരവനികര  ഡഭാളിം
ഉള്നപ്പെനടയള്ള  കുടനിനവള്ള  സളിംഭരണനികേളനില്  എത്രമഭാത്രളിം  നവള്ളമഭാണയ്
സളിംഭരനിക്കുന്നെനതനളിം  ഓകരഭാ  ദനിവസവളിം  എത്രമഭാത്രളിം  നവള്ളമഭാണയ്  വനിതരണളിം
നചയ്യുന്നെനതനമുളള  ആഡനിറനിളിംഗയ്  ഉണഭാകകേണതഭാണയ്.  ജലചൂഷണളിം/ജലകമഭാഷണളിം
എന്നെനിവ  തടയന്നെതനിനുള്ള  ആന്റെനി  നതഫയ്  സമസ്പീപനളിം  കേരശനമഭായനി  നടപ്പെഭാകഭാന്
സഭാധനികണളിം.  കകേരളത്തനിനല  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതദ്യ  മുന്നെണനി  സരകഭാര
ചരനിത്രത്തനില്  തനിളകമുള്ള  ഒര  സളിംഭഭാവന  നല്കുന്നെതയ്  അകകഷദ്യഭാവത്കരണത്തനിനന്റെ
അപകേടത്തനില്നനിന്നെയ്  മലയഭാളനിനയ  രക്ഷനിച  ഒര  സരകഭാര  എന്നെ
നനിലയനില്ക്കൂടനിയഭായനിരനിക്കുനമന്നെയ് ഓരമ്മനിപ്പെനികഭാന് ഞഭാന് ആഗ്രഹനിക്കുന. 

നമ്മുനട പ്രതനിപക്ഷത്തനിനയ് എന്തുപറനി;  അവരനട മുദഭാവഭാകേദ്യങ്ങള്കയ് മുഴകളിം
നഷനപ്പെട്ടനിരനിക്കുന.  കേഴനിഞ്ഞ  പതനിനനഭാന്നെയ്  മഭാസത്തനിനനിടയനില്  അവര  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള
സമരങ്ങള്,  ജനങ്ങള്  തനിരസരനിച  സമരങ്ങളഭായനി  മഭാറനിയനികല്ല?  എത്രനയത്ര
ഉദഭാഹരണങ്ങള്,  ഒര  നനിയമസഭഭാ  സകമ്മളന  കേഭാലത്തയ്  ആരളിംഭനിച  സമരളിം  ആ
നസഷന് കനരനത്ത അവസഭാനനിപ്പെനിചതുനകേഭാണമഭാത്രളിം  രക്ഷനപ്പെട്ട  ചരനിത്രളിം  നമ്മുനട
മുന്നെനിലുണയ്.   ഒടുവനില്  മൂന്നെഭാറനില്  ആരളിംഭനിച  സമരളിം  അവസഭാനനിപ്പെനികഭാന്
കേനണത്തനിയ  നദ്യഭായളിം  "ഞങ്ങള്  മണനിയഭാശഭാനുമഭായനിട്ടല്ല  സമരളിം  നടത്തനിയതയ്,
സരകനിള്  ഇന്നസകറുനട  നപരമഭാറ  ദൂഷദ്യത്തനിനനതനിരഭായനിട്ടഭാണയ്"  എന്നെയ്
പറകയണനിവന.   യ.ഡനി.എഫയ്.-നന്റെയളിം  ബനി.നജ.പനി.-യനടയളിം  കനതഭാകള്
ഇവനിനടനനിന്നെയ്  ഷട്ടനില്  സരവ്വസ്പീസഭായനിരന്നെനികല്ല  നടത്തനിയതയ്.  അപഹഭാസദ്യരഭാവകേയഭാണയ്
യ.ഡനി.എഫയ്.-നന്റെ കനതഭാകള്.  ഇതയ് വജ്രജൂബനിലനി വരഷമഭാണയ്. ഇ.എളിം.എസയ്.-നന്റെ
പ്രതനിമയയ്  അരനികേനില്നനിനളിം  തനിരനിഞ്ഞുനടന്നെ  ഇവനിടനത്ത  പ്രതനിപക്ഷളിം
യഥഭാരതത്തനില്  രഭാഷസ്പീയകബഭാധമുള്ള  മലയഭാളനികേളനട  മനസനില്നനിന്നെഭാണയ്
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തനിരനിഞ്ഞുനടന്നെതയ്.  'ഇ.എളിം.എസയ്.-നന ഇഇൗയളിം പൂശനി ഇഇൗയലുകപഭാനല പറപ്പെനിക്കുളിം'
എന്നെ  മുദഭാവഭാകേദ്യളിം  വനിളനിച  ബഭാലദ്യകേഭാലനത്ത  മധുരസ്മൃതനികേള്  മനസനില്
സൂക്ഷനിക്കുന്നെവര  ഇനളിം  ഇ.എളിം.എസയ്.  എന്നെ  മൂന്നെയ്  അക്ഷരനത്ത  എത്രമഭാത്രളിം
ഭയനപ്പെടുനനവനള്ളതഭാണയ്,  അകദ്ദേഹളിം  മുകന്നെഭാട്ടുവച  ആശയങ്ങനള  എത്രമഭാത്രളിം
ഭയനപ്പെടുന്നെതുനകേഭാണഭാണയ് അവര തനിരനിഞ്ഞുനടന്നെതയ്.

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ്:  സര,  നനിയമസഭയനട  60-ാം വഭാരഷനികേളിം ആചരനിച
ദനിവസളിം  ഇ.എളിം.എസയ്.  പ്രതനിമയനട  മുന്നെനില്  പുഷഭാരചന  നടത്തഭാനത  തനിരനിഞ്ഞു
നടനനവന്നെ  അരതത്തനിലഭാണയ്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  നമമര  ഇവനിനട  പറഞ്ഞതയ്.
അങ്ങനനനയഭാര  സളിംഭവമനില്ല.  യഥഭാരതത്തനിലുണഭായതയ്,  നനിയമസഭയകേത്തയ്
പുഷഭാരചന  നടത്തഭാകന  തസ്പീരമഭാനമുണഭായനിരനള്ളൂ.  ബഭാകനിയള്ളതയ്  സനി.പനി.നഎ
(എളിം)-നന്റെ  തസ്പീരമഭാനമഭാണയ്.  ഇ.എളിം.എസയ്.-കനഭാടയ്  ഞങ്ങള്കയ്  യഭാനതഭാര
വനികരഭാധവമനില്ല.  നനിയമസഭയനട  കകേഭാമഇൗണനിലുള്ള  ഒര  കേഭാരദ്യളിം  മഭാത്രകമ
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാകവഭാ  അനല്ലങനില്  കകേഭാണ്ഗ്രസയ്  പഭാരട്ടനികയഭാ  യ.ഡനി.എഫയ്.-ഉളിം
ആയനി  ചരച  നചയനിരനള്ളൂ.  അതുനകേഭാണഭാണയ്  സഹകേരനികഭാതനിരന്നെതയ്,
അകഭാരദ്യത്തനില് അങ്ങയ്  നതറനിദ്ധരനികരതയ്.  ഇ.എളിം.എസയ്.-നന്റെ  പ്രതനിമയനില്
പുഷഭാരചന  നടത്തണനമന്നെയ്  നപഭാതുവഭായനി  ഒര  തസ്പീരമഭാനനമടുത്തനിരനനവങനില്
ഞങ്ങള്  തസ്പീരചയഭായളിം  സഹകേരനിക്കുമഭായനിരന.  അതയ്  കരഖയനില്  നതറഭായനി
വരഭാതനിരനികഭാന് വനിശദസ്പീകേരനിച്ചുനവകന്നെയള്ളൂ. 

2.00 p.m.] 

ശ്രസ്പീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതസ്പീഷയ്  : സര,  ഇങ്ങനനനയഭാര  വദ്യഭാഖദ്യഭാനളിം  വളനര
ഹവകേനിയഭാണയ് ഏനതങനിലുനമഭാര പ്രതനിപക്ഷ പഭാരട്ടനിയനില്നപ്പെട്ടയഭാള് ഈ സഭയനില്
ഉന്നെയനിക്കുന്നെതയ്.  ഇതനിനുമുമയ്  നനിരവധനി  തവണ  ഈ  വഭാദളിം  ഇവനിനട
അവതരനിപ്പെനിചതഭാണയ്.   എന്തഭായഭാലുളിം ഹവകേനി വന്നെ വനികവകേമഭാനണങനില് അതനിനന
ആ  നനിലയയ്  അളിംഗസ്പീകേരനികഭാന്  തയഭാറഭാണയ്.  പനക്ഷ  ഇ.എളിം.എസയ്.  എന്നെ  മൂന്നെയ്
അക്ഷരകത്തഭാടയ്  നനിങ്ങള്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നെ  നനിലപഭാടനിനന  ഈ  നഭാട്ടനിനല  മലയഭാളനി
സമൂഹളിം  തനിരനിചറനിയകേതനന്നെ  നചയ്യുളിം.  കപഭാലസ്പീസയ്  നയനത്തക്കുറനിചയ്  എനനിക്കുമുമയ്
സളിംസഭാരനിച ശ്രസ്പീ.  എളിം.  വനിന്നസന്റെയ്  ചൂണനികഭാണനിക്കുകേയണഭായനി.   ഓരമ്മയകണഭാനയന്നെയ്
എനനികറനിയനില്ല,  നനിയമവനിരദ്ധമഭായനി ഒര കകേഭാകളജനില് പ്രകവശനളിം നല്കേണനമന്നെ
നതറഭായ നയത്തനിനനതനിനര  യവജനകക്ഷമ കബഭാരഡനിനന്റെ ഹവസയ് നചയരമഭാനഭായ
ശ്രസ്പീ.  പനി.  ബനിജു  സമരളിം  നടത്തനിയകപ്പെഭാള്  വനിദദ്യഭാരതനി  പ്രസ്ഥഭാനത്തനിനന്റെ
കനതഭാവഭായനിരന്നെ  അകദ്ദേഹത്തനിനുകനനര  നനിറകതഭാകയ്  ചൂണനിനനിന്നെ  കപഭാലസ്പീസയ്
ഉകദദ്യഭാഗസ്ഥനന്റെ മുഖളിം ഓരമ്മയകണഭാ; നവടനിയതനിരക്കുകേ മഭാത്രമല്ല ശ്രസ്പീ.  ബനിജുവനിനന്റെ
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തല  തല്ലനിനപ്പെഭാളനിക്കുകേയളിം  നചയ്തു.  ആ  കപഭാലസ്പീസയ്  ഉകദദ്യഭാഗസ്ഥനന  നനിങ്ങള്
എങ്ങനനയഭാണയ് സസ്വസ്പീകേരനിചതയ്;  ഇവനിനട  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട അളിംഗളിം എളിം.  വനിന്നസന്റെയ്
ഒര  കപഭാലസ്പീസയ്  ഉകദദ്യഭാഗസ്ഥനനക്കുറനിചയ്  പരഭാതനി  നല്കേനി.  ഉടന്തനന്നെ
നടപടനിനയടുകഭാന് ആരജവളിം കേഭാണനിച സരകഭാരഭാണനിതയ്.  തസ്പീരചയഭായളിം നനിങ്ങള്
പറയകമഭാള്  അനന്തുവനിനനക്കുറനിചയ്  ഓരകണമഭായനിരന.  ഇന്നെനല  പസയ്  ടു
പരസ്പീക്ഷയനട റനിസള്ട്ടയ് വന.  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവനിനന്റെ ജനില്ലയഭായ
ആലപ്പുഴയനിനല പസയ് ടു വനിദദ്യഭാരതനിയഭായ അനന്തു ഉയരന്നെ വനിജയളിം കനടനിയകപ്പെഭാള്
ഈ കലഭാകേത്തുനനിനളിം കപഭായനി. എന്തുനകേഭാണഭാണയ്; ശഭാഖയനില് കപഭാകേഭാത്തതുനകേഭാണയ്
ആര.എസയ്.എസയ്.  പ്രവരത്തകേര  മരദ്ദേനിച്ചുനകേഭാന്നെ  അനന്തുവനിനനക്കുറനിചയ്  പ്രതനിപക്ഷത്തുളള
ആനരങനിലുളിം  ഇവനിനട  ശബ്ദനികചഭാ;  നനിങ്ങള്കയ്  രഭാഷസ്പീയ  പഭാപ്പെരത്തളിം  പനിടനിനപട്ടനിരനിക്കുന.
നനിങ്ങള്  നനികഷധഭാത്മകേതയനട  പ്രതനിരൂപങ്ങളഭായനിരനിക്കുന.  നനഗറസ്പീവനിസനമന്നെ
ആളിംഗകലയ  വഭാകനിനന്റെ  മലയഭാള  പരനിഭഭാഷയഭായനി  കകേരളത്തനിനന്റെ  പ്രതനിപക്ഷളിം
മഭാറനിയനിരനിക്കുനനവന്നെ യഭാഥഭാരതദ്യളിം,  കേരചനില് വരഭാനത കേരയകേയളിം ചനിരനി വരഭാനത
ചനിരനിക്കുകേയളിം  നചയ്യുന്നെ  കേഭാപടദ്യമഭായനി  കകേരളത്തനിനല  പ്രതനിപക്ഷളിം  മഭാറനിയനിരനിക്കുനനവന്നെ
യഭാഥഭാരതദ്യളിം കകേരളത്തനിനല ജനങ്ങള് തനിരനിചറനിയനണയ്. അന്തനിചരചകേളനിലൂനടയളിം
പത്രങ്ങളനിനല വലനിയ തലനകട്ടുകേളനിലൂനടയമല്ല,  ഗുണകഭഭാക്തഭാകളഭായ ആയനിരകണകനിനയ്
മലയഭാളനികേളഭായ മനുഷദ്യര കേഭാകതഭാടയ്  കേഭാകതഭാരളിം  പറയന്നെ വരണ്ണനകേളനിലൂനടയഭാണയ്
ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതദ്യമുന്നെണനി  ഗവണ്നമന്റെയ്  മലയഭാളനികേളനട  മനസനില് ജസ്വലനിച്ചു
നനില്ക്കുന്നെനതന്നെയ്  മഭാത്രളിം  സൂചനിപ്പെനിച്ചുനകേഭാണയ്  ഈ  ധനഭാഭദ്യരതനകേനള  ഞഭാന്
പനിന്തുണയ്ക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    നനല്ലനിക്കുന്നെയ് :  സര,  ഞഭാന് ഇകപ്പെഭാള് ആനകേ  ആശയക്കുഴപ്പെത്തനിലഭാണയ്.
ധരമ്മസങടനമനന്തന്നെയ്  ഞഭാന്  ഇകപ്പെഭാള്  അനുഭവനിചറനിയകേയഭാണയ്.  ഇവനിനട
എനനിക്കുമുമയ്  പ്രസളിംഗനിച  പല  എളിം.എല്.എ.-മഭാരളിം  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി  സദഭാ  സകസരവദനനഭാനണന്നെയ്  പറഞ്ഞു.  ഞഭാനതയ്  എനന്റെ  നനഞനില്
ഹകേവചയ്  ആത്മഭാരതമഭായനി  അളിംഗസ്പീകേരനിക്കുകേയഭാണയ്.   അകദ്ദേഹളിം  സകസരവദനന്
മഭാത്രമല്ല,   വളനര  നനിഷ്കളങനഭാണയ്,  നനിഷ്കഭാമകേരമ്മനിയഭാണയ്,  നനിസസ്വഭാരതനഭാണയ്.
അതുനകേഭാണയ്  അകദ്ദേഹത്തനിനന്റെ  ഈ  ധനഭാഭദ്യരതനകേനള  എങ്ങനന  ഞഭാന്
എതനിരക്കുനമന്നെ കേഭാരദ്യത്തനില് എനനികയ്  വളനരയധനികേളിം  വനിഷമമുണയ്.  പനക്ഷ ഈ
ധനഭാഭദ്യരതനനയ  ഞഭാന്  പനിന്തുണചഭാല്  ഉടകലഭാനട  ഈ  സഭയനില്  വരഭാന്
കേഴനിയനിനല്ലന്നെയ്  എനനികറനിയഭാളിം.   കേഭാരണളിം  നവള്ളനിയഭാഴ്ച  സഭ  പനിരനിഞ്ഞയ്  നമ്മള്
നഭാട്ടനികലയ്ക്കുകപഭാകുളിം.  ശനനിയഭാഴ്ച  രഭാവനിനല  നഭാട്ടനില്  വണനിയനിറങ്ങനിയഭാല്  എനന്റെ
നഭാട്ടുകേഭാര  എനന്റെ  കേയ്യുളിം  കേഭാലുളിം  തല്ലനിനയഭാടനിക്കുളിം.   30  വരഷമഭായനി  ഉപ്പുനവള്ളളിം
കുടനിക്കുന്നെ ഒര ജനത അങ്ങനന പ്രതനികേരനിചനിനല്ലങനില് മഭാത്രകമ അത്ഭുതമുള്ളൂ. എനന്റെ
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നഭാട്ടുകേഭാരനട  ക്ഷമനയ  നമ്മനളല്ലഭാവരളിം  അളിംഗസ്പീകേരനികണളിം.  ഇവനിനട  ക്ഷമയയ്  ഒര
കനഭാബല് സമ്മഭാനളിം ഏരനപ്പെടുത്തുകേയഭാനണങനില് അതയ് കേഭാസരകഗഭാഡയ് ജനില്ലയനിനല
എനന്റെ മണ്ഡലത്തനിനല ആളകേള്കയ് നകേഭാടുകണനമന്നെഭാണയ് എനനികയ് പറയഭാനുള്ളതയ്.

ശ്രസ്പീ  .   എളിം  .   സസ്വരഭാജയ്  : സര, അങ്ങനയ ജയനിപ്പെനിച്ചുവനിട്ടതനിനഭാകണഭാ?

ശ്രസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    നനല്ലനിക്കുന്നെയ്  : സര,  എനന്നെ  ജയനിപ്പെനിച്ചുവനിട്ടതയ്  ഈവകേ
പ്രശത്തനിനയ്  പരനിഹഭാരളിം  കേഭാണുന്നെതനിനുകവണനിയഭാണയ്.  ഞഭാന്  ഇവനിനട  രഭാഷസ്പീയളിം
പറയന്നെനില്ല.  എനന്നെനകഭാണയ്  രഭാഷസ്പീയളിം  പറയനിപ്പെനികനണന്നെഭാണയ്  എനനികയ്
പറയഭാനുള്ളതയ്.  ഞഭാന് എനന്റെ പ്രസളിംഗത്തനില് രഭാഷസ്പീയളിം പറയഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെനില്ല.
ഇവനിനട  കുടനിനവള്ളനത്തക്കുറനിചയ്  പറയകമഭാള്  എന്തനിനഭാണയ്  നമ്മള്  രഭാഷസ്പീയളിം
നകേഭാണവരന്നെതയ്?  ഈ ധനഭാഭദ്യരതന ചരചയനില് പനങടുത്തയ് സളിംസഭാരനികഭാന് എനനികയ്
വഭാസവത്തനില് തഭാലരദ്യമനില്ലഭായനിരന.  ധനഭാഭദ്യരതന ചരച ഇവനിനട നടക്കുകമഭാള്
നനിയമസഭയനട  കേവഭാടത്തനില്  എനന്റെ  നഭാട്ടുകേഭാരക്കുകവണനി  ധരണ്ണയനിരനികഭാനഭാണയ്
ഞഭാന് ഉകദ്ദേശനിചതയ്.   പനക്ഷ എനന്റെ അസളിംബനി  പഭാരട്ടനി  ലസ്പീഡര കഡഭാ.  എളിം.  നകേ.
മുനസ്പീറുളിം നഡപമ്മ്യൂട്ടനി ലസ്പീഡര ശ്രസ്പീ.  വനി.  നകേ.  ഇബ്രഭാഹനിളിം കുഞ്ഞുളിം  "ധരണ്ണയനിരനികണ
ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മനനി  എല്ലഭാ  കേഭാരദ്യങ്ങളളിം  ശരനിയഭാകനിത്തരനമനളിം  വളനര
പ്രതനിബദ്ധതയള്ള  മനനിയഭാനണനളിം"  ഒനക   പറഞ്ഞതുനകേഭാണഭാണയ്  ഈ  ചരചയനില്
വളനര പ്രതസ്പീക്ഷകയഭാടുകൂടനി ഞഭാന് പനങടുക്കുന്നെനതന്നെയ് പറയഭാന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണയ്.  ആ
പ്രതസ്പീക്ഷ പഴയ പ്രതസ്പീക്ഷ കപഭാനല ആകേഭാന് പഭാടനിനല്ലന്നെഭാണയ് എനനികയ് മനനികയഭാടയ്
പറയഭാനുള്ളതയ്.  നമ്മള്  പല  അവസരങ്ങളനിലുളിം  ബഭാവനികര  റഗുകലറര-കേളിം-
ബ്രനിഡ്ജനിനനക്കുറനിചയ്  പറയകമഭാള്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മനനി  മഭാത്രമല്ല,  അതയ്  ആരഭായഭാലുളിം
ശരനി,  മുന്ഗഭാമനികേനളഭാനക  എന്തഭാണയ്  പറഞ്ഞതയ്,  ഇന്നവസ്റ്റേനികഗഷന്,
റസ്പീ-ഇന്നവസ്റ്റേനികഗഷന്,  നടണര,  റസ്പീ-നടണര,  ആ കേരഭാറുകേഭാരന്,  ഈ കേരഭാറുകേഭാരന്,
മകറ  കേരഭാറുകേഭാരന്  എനന്നെഭാനക  പറഞ്ഞയ്  മൂന്നെയ്  പതനിറഭാണഭാണയ്  പഭാഴഭാകനിയതയ്.
എളിം.ടനി.-യനട  കേഭാലത്തനിനല കസതു പറയന്നെതുകപഭാനല,  വരളിം  വരഭാതനിരനികനിനല്ലന്നെയ്
പറഞ്ഞയ്  ഇനനി  കേഭാസരകഗഭാഡുകേഭാര  കേഭാത്തനിരനിക്കുനമന്നെയ്  അങ്ങയ്  കേരതനണന്നെഭാണയ്
എനനികയ്  പറയഭാനുള്ളതയ്.   യദ്ധകേഭാലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ബഭാവനികര  റഗുകലറര-കേളിം-
ബ്രനിഡ്ജനിനന്റെ  നനിരമ്മഭാണളിം  നടത്തണനമന്നെഭാണയ്  എനനികയ്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട
മനനികയഭാടയ്  അകപക്ഷനികഭാനുള്ളതയ്.  അതുസളിംബനനിചയ്  മുന്കേഭാലങ്ങളനിനലകപ്പെഭാലുള്ള
ഒര  അഴനകേഭാഴമന്  മറുപടനിയല്ല   ഞഭാന്  ഇന്നെയ്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മനനിയനട
പ്രസളിംഗത്തനില്  നനിന്നെയ്  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നെതയ്.  നമ്മുനട  സളിംസ്ഥഭാനത്തയ്  ചനില
പഭാലങ്ങനളഭാനക അടനിയന്തരഘട്ടത്തനില് പട്ടഭാളകഭാനര വനിളനിചയ് പണനികേഴനിപ്പെനിചനിട്ടുണയ്.
അങ്ങനന  യദ്ധകേഭാലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുള്ള  അകപ്രഭാചയ്  ഇകഭാരദ്യത്തനിലുളിം
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ഉണഭാകേണനമന്നെഭാണയ്  എനനികയ്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മനനികയഭാടയ്  വളനര
വനിനയകത്തഭാടുകൂടനി  പറയഭാനുള്ളതയ്.  ഇന്നെനത്ത  മറുപടനി  പ്രസളിംഗത്തനില്  ഒര
പ്രഖദ്യഭാപനളിംകൂടനി  ഞഭാന്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മനനിയനില്നനിന്നെയ്  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന.  മൂന്നെയ്
മഭാസമഭായനി കേഭാസരകഗഭാഡുള്ള ജനങ്ങള്കയ് നവള്ളളിം ലഭനിക്കുന്നെനില്ല.  എകപ്പെഭാനഴങനിലുളിം
നവള്ളളിം  ലഭനിചഭാല്ത്തനന്നെ  അതയ്  ഉപ്പുനവള്ളമഭാണയ്.  ഈ  സഭാഹചരദ്യത്തനില്
ഉപകഭഭാക്തഭാകളനില്നനിന്നെയ്  നവള്ളകരളിം  വഭാങ്ങുന്നെതയ്  ശരനിയഭാകണഭാനയന്നെയ്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട
മനനി  ചനിന്തനികണളിം.  മഭാരചയ്,  ഏപ്രനില്,  കമയയ്  മഭാസങ്ങളനിനല  നവള്ളകരളിം
ഒഴനിവഭാകണനമന്നെഭാണയ്  എനനികയ്  അഭദ്യരതനികഭാനുള്ളതയ്.  മറുപടനി  പ്രസളിംഗത്തനില്
ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട മനനി അതുസളിംബനനിച പ്രഖദ്യഭാപനളിം നടത്തണളിം.  മൂനമഭാസമഭായനി
നവള്ളമനില്ല, നവള്ളളിം കേനിട്ടുകേയഭാനണങനില്ത്തനന്നെ ഉപ്പുനവള്ളമഭാണയ്,  പനിനന്നെന്തനിനഭാണയ്
 ജനങ്ങളനില്നനിന്നെയ് ഈ കേരളിം വഭാങ്ങുന്നെതയ്?  അതയ് ഒഴനിവഭാകനിനകഭാടുകണനമന്നെഭാണയ്
എനനികയ്  വളനര  വനിനയകത്തഭാടുകൂടനി   ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മനനികയഭാടയ്  പറയഭാനുള്ളതയ്.
ആളകേള്കയ്  നവള്ളളിം  നകേഭാടുക്കുന്നെതയ്  വലനിയ പുണദ്യവളിം  നകേഭാടുകഭാതനിരനിക്കുന്നെതയ്
വലനിയ പഭാപവമഭാണയ്.  കയശുക്രനിസ്തു പറഞ്ഞനിട്ടുളളതയ് ഞഭാന് അങ്ങകയഭാടയ് പറകയണ
ആവശദ്യമനില്ലകല്ലഭാ;  'എനന്റെ  നഭാമത്തനില്  ദഭാഹനിക്കുന്നെവനയ്  ഒര  പഭാത്രളിം  പചനവള്ളളിം
നകേഭാടുക്കുന്നെവനയ് പ്രതനിഫലളിം ലഭനികഭാതനിരനിക്കുകേയനില്ല'  എന്നെഭാണയ്.  അതുകപഭാനല ഖുര
ആനനിലുളിം  ഒര  വഭാകേദ്യമുണയ്.   നവള്ളളിം  നകേഭാടുത്തഭാല്  സസ്വരഗ്ഗത്തനില്  പ്രകതദ്യകേ
നദനിയനില്നനിന്നെയ് നവള്ളളിം കുടനികഭാന് സഇൗഭഭാഗദ്യളിം കേനിട്ടുനമന്നെയ്.  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട അങ്ങയ്
ഈ  കൂട്ടത്തനില്നപ്പെട്ട  ഒരഭാളഭാകേണനമന്നെഭാണയ്  എനന്റെ  ആഗ്രഹളിം.   അതുനകേഭാണയ്
കേഭാസരകഗഭാഡുകേഭാരകയ്  അങ്ങയ്  നവള്ളളിം  തരണളിം.   എല്ലഭാ  കകേരളസ്പീയരക്കുളിം  നവള്ളളിം
നകേഭാടുത്തയ്  അങ്ങയ്  സസ്വരഗ്ഗത്തനില്  കപഭാകേണനമന്നെഭാണയ്  ഞഭാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നെതയ്.
ഹപപ്പെയ്  നപഭാട്ടനിയളിം  വനിതരണ  ശളിംഖലയനിനല  തകേരഭാറുകേള്മൂലവളിം  നനികതദ്യന  ജല
അകതഭാറനിറനികയ് നഷമഭാകുന്നെ ജലളിം എത്രയഭാനണന്നെയ് കകേട്ടഭാല് ഈ സഭയനിനല എല്ലഭാ
ആളകേളളിം നഞട്ടനികപ്പെഭാകുളിം.  ഉത്പഭാദനിപ്പെനിക്കുന്നെ ജലത്തനിനന്റെ ഏകേകദശളിം 45 ശതമഭാനളിം
വനര നഷമഭാകുനനണന്നെഭാണയ്  5-10-2016-നല നനിയമസഭഭാ കചഭാദദ്യത്തനിനയ് എനനികയ്
കേനിട്ടനിയ  മറുപടനി.  ആനകേ  ഉത്പഭാദനിപ്പെനിക്കുന്നെ  ജലത്തനിനന്റെ  45  ശതമഭാനളിം,  1111
ദശലക്ഷളിം  ലനിററഭാനണനളിം  ഇതുവഴനി  വരന്നെ  സഭാമത്തനികേനഷളിം  ഏകേകദശളിം  ഒര
ദനിവസകത്തയയ്  44  ലക്ഷളിം രൂപകയഭാളളിം വരനമനളിം പ്രസ്തുത മറുപടനിയനില് പറയന.
ഈ നഷളിം എങ്ങനന ഇല്ലഭാതനിരനിക്കുളിം? വഭാട്ടര അകതഭാറനിറനി പണളിം അനുവദനികഭാത്തതുനകേഭാണയ്
നചറുതുളിം  വലുതുമഭായ  ഏനതല്ലഭാളിം  പ്രവൃത്തനികേള്  മുടങ്ങനികനിടക്കുനനവന്നെയ്  ഞഭാന്
കചഭാദദ്യളിം  ഉന്നെയനിചനിരന.  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലുളിം  നനിരവധനി  പ്രവൃത്തനികേള്  ഇങ്ങനന
മുടങ്ങനികനിടക്കുനനവന്നെഭാണയ് ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട മനനിയനില്നനിന്നെയ് ലഭനിച ഉത്തരളിം.  
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മനി  .   നഡപമ്മ്യൂട്ടനി സസ്പീകര  : നയസയ്.

ശ്രസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    നനല്ലനിക്കുന്നെയ്  : സര,  ഞഭാന്  രഭാഷസ്പീയളിം  പറയന്നെനില്ല.   ഇതയ്
നവള്ളത്തനിനന്റെ  പ്രശമകല്ല;  എനന്റെ പ്രസളിംഗളിം  അവസഭാനനിപ്പെനിക്കുന്നെതുവനര  ഒരക്ഷരളിം
രഭാഷസ്പീയളിം  ഇന്നെയ്  പറയനില്ല.  അതുനകേഭാണയ്  എനനികയ്  കുറചയ്  സമയളിം  തരണളിം.
ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  നജ.  കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ്മയനട  വകുപ്പെനിനനക്കുറനിച്ചുളിം  എനനികയ്  പറയഭാനുണയ്.
അതനിലുളിം ഞഭാന് രഭാഷസ്പീയളിം പറയനില്ല.   കേഭാസരകഗഭാഡയ് ജനില്ലയനില് നചരകളളിം മുതല്
വനിദദ്യഭാനഗര വനര  ഹപപ്പെയ്  മഭാറനിവയ്ക്കുന്നെ പ്രവൃത്തനി ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മനനികറനിയഭാളിം.
നഭാഷണല്  ഹഹകവ  അകതഭാറനിറനി  ഓഫയ്  ഇന്തദ്യയയ്  15  ലക്ഷളിം  രൂപ  നകേഭാടുകഭാന്
കേഴനിയഭാത്തതുനകേഭാണയ്  നഭാഷണല്  ഹഹകവയനട  അരനികേനില്കേനിടന്നെയ്  ഹപപ്പുകേള്
തുരനമടുക്കുകേയഭാണയ്.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  ഏനറടുത്ത  കേരഭാറുകേഭാരന്  ഗതനിയനില്ലഭാനത
കതരഭാപ്പെഭാരഭാ നടക്കുകേയഭാണയ്.  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട മനനികയഭാടയ് എനനികയ് പറയഭാനുള്ളതയ്,
അങ്ങയനട  വകുപ്പെയ്  ഇത്രമഭാത്രളിം  ദഭാരനിദദ്യമുള്ള  ഒര  വകുപ്പെഭായനി  കേഭാണഭാന്  ഞങ്ങള്
ആഗ്രഹനിക്കുന്നെനില്ല.  വഭാട്ടര  അകതഭാറനിറനികയ്  കേഴനിഞ്ഞ  വരഷകത്തകഭാളളിം  28  കകേഭാടനി
രൂപ അധനികേ വരമഭാനളിം ഈ വരഷമുനണന്നെഭാണയ് ഞങ്ങള്കയ് മനസനിലഭാകഭാന് സഭാധനിചതയ്.
അതുനകേഭാണയ് ആ 15 ലക്ഷളിം രൂപ കേഭാസരകഗഭാഡനിനുകവണനി അനുവദനിച്ചുകൂകട?  

മത്സദ്യബനന  വകുപ്പെനികലയ്ക്കുള്ള  ധനഭാഭദ്യരതനനയക്കുറനിചയ്  പറയഭാളിം.  നമ്മുനട
സളിംസ്ഥഭാനത്തനിനയ്  580  കേനികലഭാമസ്പീററനിലധനികേളിം  നസ്പീളമുള്ള  തസ്പീരപ്രകദശമഭാണുളളതയ്.
അവനിനട  അധനിവസനിക്കുന്നെ  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട  ജസ്പീവനിതളിം  വളനര  ദുരനിത
പൂരണ്ണമഭാനണന്നെയ്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  വകുപ്പുമനനികയ്  നല്ലതുകപഭാനല  അറനിയഭാളിം.   ഇകപ്പെഭാള്
ഇന്തദ്യയനട  മത്സദ്യകയറമതനിയനില്  15  ശതമഭാനളിം  കകേരളത്തനികന്റെതഭാണയ്.  ഒട്ടുളിം
കുറവല്ലഭാത്ത അളവനില് പനിടനിക്കുന്നെ മത്സദ്യങ്ങള്കയ് നല്ല സളിംഭരണ സകങതങ്ങളനില്ലഭാത്തതനിനഭാല്
നശനിച്ചുകപഭാകുന.  അതുകപഭാനല  സമുദഭാതനിരത്തനി  കേടനള്ള  മത്സദ്യബനനളിം,
രഭാത്രനികേഭാല  മത്സദ്യബനനളിം,  മണ്സൂണ്  മത്സദ്യബനനളിം  തുടങ്ങനിയ  പ്രശങ്ങള്കയ്
ഇനനിയളിം  പരനിഹഭാരളിം  കേഭാണഭാന്  സഭാധനിചനിട്ടനില്ല.   മത്സദ്യബനനത്തനില്  കേഭാരദ്യമഭായ
ഇടനിവയ്  സളിംഭവനിച്ചുനകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അകഭാരദ്യളിം  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മനനി
ഗഇൗരവമഭായനി  എടുകണനമന്നെഭാണയ്  എനനികയ്   പറയഭാനുള്ളതയ്.  മണ്സൂണ്  കേഭാലളിം
വരഭാറഭായനി. മണ്സൂണ്കേഭാല കേടലഭാക്രമണങ്ങളനില് വസ്പീടയ് നഷനപ്പെടുന്നെ മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേനള
പുനരധനിവസനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനനക്കുറനിചയ് ആകലഭാചനികണളിം. അതുകപഭാനല നഭാടന് വള്ളളിം
അപകേടത്തനില്നപ്പെടുന്നെവരകയ്   എനന്തങനിലുളിം  ആനുകൂലദ്യകമഭാ  സഇൗജനദ്യ  കറഷകനഭാ
നല്കുന്നെനില്ല.  കേഭാസരകഗഭാഡയ്  ഫനിഷറസ്പീസയ്  ഹഭാരബറനിനനക്കുറനിചയ്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട
മനനികയ്  നല്ലതുകപഭാനല അറനിയഭാളിം.  തഭാങളനട കേഭാലനത്തങനിലുളിം അതയ്  ഉദ്ഘഭാടനളിം
നചയഭാനുള്ള നടപടനി   സസ്വസ്പീകേരനികണനമന്നെയ്  പറഞ്ഞുനകേഭാണയ്  വളനര  വനിഷമകത്തഭാടുകൂടനി
ഇഇൗ ധനഭാഭദ്യരതനകേനള ശക്തമഭായനി എതനിരത്തുനകേഭാണയ് എനന്റെ വഭാക്കുകേള് ഉപസളിംഹരനിക്കുന.
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ശ്രസ്പീ  .    ജനി  .    എസയ്  .    ജയലഭാല്:  സര,   ശുദ്ധജലവനിതരണളിം,   ശുചസ്പീകേരണളിം,
മത്സദ്യബനനളിം,  ജലകസചനളിം  എന്നെസ്പീ  വകുപ്പുകേളനട  ധനഭാഭദ്യരതനകേനള
അഭനിമഭാനപുരസരളിം ഞഭാന് അനുകൂലനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇവനിനട പ്രതനിപക്ഷളിം പരമരഭാഗതമഭായ
ഒര  ആചഭാരളിംകപഭാനല  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  എല്ലഭാ  ധനഭാഭദ്യരതനകേനളയളിം
എതനിരക്കുകേയഭാണയ്. കേഭാലത്തനിനന്റെ ചുവനരഴുത്തയ് നനിങ്ങള് കേഭാണുന്നെനികല്ല? കേഭാല്ച്ചുവട്ടനിനല മണ്ണയ്
ഒലനിച്ചുകപഭാകുന്നെതയ്  നനിങ്ങള്കയ്  മനസനിലഭാകേഭാത്തതു  നകേഭാണഭായനിരനികഭാളിം  ഇത്തരനമഭാര
സമസ്പീപനളിം ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതദ്യമുന്നെണനി ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ പ്രവരത്തനങ്ങകളഭാടയ്
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നെനതന്നെഭാണയ്  ഞങ്ങള്കയ്  മനസനിലഭാകുന്നെതയ്.  തട്ടകേവളിം  തറവഭാടുളിം
തകേരന്നെയ്  കുളളിംകകേഭാരനികപ്പെഭാകുന്നെ  അവസ്ഥയഭാണയ്  ഇന്നെയ്  കകേഭാണ്ഗ്രസനികന്റെനതന്നെയ്
നമുനകല്ലഭാവരക്കുമറനിയഭാളിം.   ഇനതഭാര   തമഭാശയല്ല.    അധനികേഭാരവളിം  പണവളിം
കമഭാഹനിചയ്  കേഭാവനിയടുത്ത  ഹരനിപഞഭാനനഭാരനട   കൂനടകപ്പെഭാകുന്നെ   കകേഭാണ്ഗ്രസയ്
കനതഭാകനഭാരനട  നപരനവള്ളപ്പെഭാചനിലഭാണയ്  ഇന്നെയ്  കേഭാണുന്നെതയ്.   അതയ്
കേഭാണഭാതനിരനികഭാന്  കേഴനിയകമഭാ? അങ്ങനനയഭാണയ് ബനി.നജ.പനി.  വളരന്നെതയ്.  ഇവനിനട
കകേഭാണ്ഗ്രസനിനയ് ജയനികണനമങനില്  ബനി.നജ.പനി.  കതഭാല്കണനമന്നെയ്  എനന്റെ പ്രനിയ
സഹൃത്തയ്  ശ്രസ്പീ.  എളിം.  വനിന്നസന്റെയ്  പറഞ്ഞു.  ഇവനിനട  ബനി.നജ.പനി.  വളരന്നെതയ്
ഇങ്ങനനയഭാണയ്.  ആദ്ധദ്യഭാത്മനികേതനയ  മറയഭാകനി  രഭാജദ്യളിം  നശനിപ്പെനികഭാനനത്തനിയ
ഹരനിപഞഭാനനഭാനര  'ധരമ്മരഭാജ'  എന്നെ  കൃതനിയനില്  സനി.  വനി.  രഭാമന്പനിള്ള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.  ഉഗ്രനനനളിം  ശഭാന്തനനനളിം  ആയനിരന ഇഇൗ  പ്രതനികേഭാരദഭാഹനികേളനട
കപനരങനിലുളിം  രണകപരകടയളിം  ലക്ഷദ്യളിം  വളിംശസ്പീയവനികദസ്വഷളിം  തനന്നെയഭായനിരന.
തനിരവനിതഭാളിംകൂര  രഭാജദ്യനത്ത  ചനില  പ്രഭുകനഭാരളിം  പുത്തന്പണകഭാരളിം  സതദ്യളിം
തനിരനിചറനിയഭാന് കേഴനിയഭാത്ത പഭാവളിം കുനറ ജനങ്ങളളിം ആ രഭാജദ്യകദഭാഹനികേകളഭാനടഭാപ്പെളിം
കചരന്നെതയ്  നനദവവനിശസ്വഭാസനത്ത  കേരതനിയഭാണയ്.  പനക്ഷ  ഭക്തനിയനട
പ്രചഭാരകേനഭാരഭായനി, വദ്യഭാജ സനിദ്ധനഭാരഭായനി കേടനവന്നെ ഉഗ്രനുളിം ശഭാന്തനുളിം കവഗത്തനില്
ജനങ്ങളനട  വനിശസ്വഭാസളിം  മുതനലടുത്തയ്  അവരനട  മനസനില്  കേടനകൂടനി.  പനക്ഷ
ഹരനിപഞഭാനനഭാരനട മനസ്സുനനിറനയ പ്രതനികേഭാരമഭായനിരന.   രഭാജദ്യവളിം  ജനങ്ങളളിം
നശനിചഭാലുളിം   തങ്ങളനട  പ്രതനികയഭാഗനികേനള  വകേവരത്തുകേനയന്നെ  നകേഭാടനിയപകേ
മഭാത്രമഭായനിരന അവരനട ആതദ്യന്തനികേ ലക്ഷദ്യളിം.  ശ്രസ്പീ.  നകരന്ദ്ര കമഭാദനി-അമനിത്ഷഭാ
കൂട്ടുനകേട്ടനില് രഭാജദ്യത്തനിനുളള ആശങയഭാണയ്  ഇഇൗ ഹരനിപഞഭാനനഭാരനട  ധരമ്മരഭാജ
എന്നെ  കനഭാവലനിനല  സന്ദരഭങ്ങള്കയ്  സമഭാനമഭാകുന്നെതയ്.  രഭാജദ്യത്തയ്  ബനി.നജ.പനി.-
സളിംഘപരനിവഭാര സളിംഘടനകേള് ഉയരത്തുന്നെ പ്രചരണങ്ങളളിം പ്രവരത്തനങ്ങളനമല്ലഭാളിം
ഇഇൗ വളിംശസ്പീയ വനികദസ്വഷത്തനിനന്റെ പൂരത്തസ്പീകേരണത്തനിനുകവണനിയഭാനണന്നെയ് ഇന്നെയ് ഇഇൗ
രഭാജദ്യളിം തനിരനിചറനിയകേയഭാണയ്. കേമ്മമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേയ് പഭാരട്ടനിനയ ഉന്മൂലനഭാശളിം വരത്തണനമന്നെയ്
പകണ ആര.എസയ്.എസയ്. പ്രഖദ്യഭാപനിചനിട്ടുണയ്. എതനിരഭാളനിനയ ഉന്മൂലനളിം നചയ്യുകേനയന്നെ
സനിദ്ധഭാന്തളിം  ഞങ്ങള്  പഠനിചനിട്ടനില്ല.  അതയ്  ശസ്പീലനിചവരനട  രസ്പീതനി  ഗുജറഭാത്തയ്
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കേലഭാപത്തനില് നമ്മള് കേണതഭാണയ്.  ഇഇൗ മഹത്തഭായ രഭാജദ്യനത്ത, ഒന്നെഭായ ജനതനയ
രണഭായനി  പലതഭായനി  വനിഭജനികഭാന്  മകതതരമുഖമുള്ള  എന്തനികനയളിം  തകേരകഭാന്
ഇരളനിനന്റെ  ശക്തനികേള്  കേരതനിയനിരനിക്കുകമഭാള്  ചരനിത്രത്തനില്നനിനളിം  യഭാനതഭാനളിം
പഠനികഭാത്ത കകേഭാണ്ഗ്രസ്സുകേഭാര മഭാത്രമഭാണയ് ഇന്നെയ് ഇടതുപക്ഷനത്ത എതനിരക്കുന്നെതയ്.
ഇന്തദ്യയനിനലമഭാടുളിം  മതനമ്മ്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കുളിം  സഭാധഭാരണകഭാരക്കുളിം  പഭാവനപ്പെട്ട
നതഭാഴനിലഭാളനികേള്ക്കുളിംകവണനി  ശബ്ദമുയരത്തുകേയളിം  ബനി.നജ.പനി.-നകതനിരഭായനി  ശക്തമഭായനി
പടനയനിക്കുകേയളിം  നചയ്യുന്നെ  ഇടതുപക്ഷകത്തഭാടഭാണയ്  കകേഭാണ്ഗ്രസനിനന്റെ  എതനിരപ്പെയ്.
തറവഭാടയ് കുളളിംകതഭാണഭാന് നനില്ക്കുന്നെവകരഭാടയ് പലയനിടത്തുളിം അവര സഇൗഹൃദത്തനിലഭാണയ്.  ഒര
മലനവള്ളപ്പെഭാചനില്  കപഭാനലയഭാണയ്  അധനികേഭാരവളിം  പണവളിം  കമഭാഹനിചയ്  കകേഭാണ്ഗ്രസ്സുകേഭാര
ബനി.നജ.പനി.-യനികലയയ്  കപഭാകുന്നെതയ്.  അനമഭായ  ഇടതുപക്ഷ  വനികരഭാധളിം  നവടനിഞ്ഞയ്
ഇഇൗ  രഭാജദ്യനത്ത  രക്ഷനികഭാന്  നനിങ്ങള്  ഇടതുപക്ഷകത്തഭാനടഭാപ്പെളിം  കചരണളിം.  ഇഇൗ
ധനഭാഭദ്യരതനകേനള  പനിന്തുണയ്ക്കുന്നെതയ്   രഭാജദ്യത്തനിനന്റെ  ഭഭാവനിക്കുകവണനിയഭാനണന്നെയ്
പറയന്നെതനില്  ഞങ്ങള്കയ്  അഭനിമഭാനമുണയ്.  ഒര  ഇടതുപക്ഷ  ബദലഭാണയ്  ഇഇൗ
ധനഭാഭദ്യരതനകേളനിലൂനട  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതദ്യ  ഗവണ്നമന്റെയ്  ഇന്തദ്യയയ്
കേഭാട്ടനിനകഭാടുക്കുന്നെതയ്. അതുനകേഭാണഭാണയ് ഇഇൗ ധനഭാഭദ്യരതനകേനള പനിന്തുണയ്ക്കുന്നെതനില്
അഭനിമഭാനമുനണന്നെയ് പറയന്നെതയ്. 

ആദനിവഭാസനികേളനട  ജസ്പീവനിതനനിലവഭാരനത്തകഭാളളിം  തഭാഴ്ന്നനനിലവഭാരത്തനിലുളള
മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട  ജസ്പീവനിതസഇൗകേരദ്യങ്ങള്  വരദ്ധനിപ്പെനികഭാന്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട
മനനിയനട കനതൃതസ്വത്തനില് നടക്കുന്നെ പ്രവരത്തനങ്ങള് അഭനിനന്ദനഭാരഹമഭാണയ്.  ആ
കമഖലയനിനല  നതഭാഴനിലഭാളനികേളനട  അടനിസ്ഥഭാനപ്രശങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനയ്
വനിവനിധ  പദ്ധതനികേളഭാണയ്  ഗവണ്നമന്റെയ്  ഇകപ്പെഭാള് ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപ്പെനിലഭാക്കുന്നെതയ്.
അതയ്  ഇവനിനട  പരനക അളിംഗസ്പീകേരനികനപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  സമ്പൂരണ്ണ ഭവന പദ്ധതനി,
കേടലഭാക്രമണത്തനില്നപ്പെട്ടവരക്കുള്ള  പ്രകതദ്യകേ  പഭാകകജയ്,  ഭവന  പുനരദ്ധഭാരണ
പദ്ധതനി, സമഭാശസ്വഭാസ പദ്ധതനിത്തുകേ ഇരട്ടനിയഭാകനിയതയ്,  മത്സദ്യവനിത്തയ്,  മത്സദ്യക്കുഞ്ഞയ്,
മത്സദ്യത്തസ്പീറ  ഉല്പ്പെഭാദനത്തനിനയ്  കൂടുതല്  ശ്രദ്ധ,  അക്ഷരസഭാഗരളിം  പദ്ധതനി,
മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനി  കേടഭാശസ്വഭാസത്തനിനയ്  ആറയ്  കകേഭാടനിയനിലധനികേളിം  രൂപ,  ആധുനനികേ
സഇൗകേരദ്യകത്തഭാടുകൂടനിയ  മത്സദ്യമഭാരകറകേള്  അങ്ങനന  നനിരവധനി  പദ്ധതനികേളഭാണയ്
കകേരളത്തനില്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മനനിയനട  കനതൃതസ്വത്തനില്  അഭനിമഭാനകത്തഭാടുകൂടനി
നടപ്പെനിലഭാകനിനകഭാണനിരനിക്കുന്നെതയ്.  അങ്ങനന നനിരവധനി  പുതനിയ  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്
ഗവനണ്മെന്റെനിനന്റെ  മുമനിലുനണങനിലുളിം  ഒര  നനിരകദ്ദേശളിംകൂടനി  സമരപ്പെനിക്കുകേയഭാണയ്.
മത്സദ്യസമത്തനിനന്റെ  കുറവമൂലളിം  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്കയ്  നതഭാഴനില്  നഷനപ്പെടുന്നെ
അവസ്ഥ  സളിംജഭാതമഭാകുകമഭാള്  ഫനിഷറസ്പീസയ്  വകുപ്പെനിനന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  അവരകയ്
നതഭാഴനില്  ലഭദ്യമഭാക്കുന്നെതനിനഭാവശദ്യമഭായ  പുതനിയ  പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിചയ്
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നടപ്പെനിലഭാക്കുന്നെതനിനയ്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മനനി  മുന്കേനയടുകണനമന്നെയ്  അഭദ്യരതനിക്കുകേയഭാണയ്.
അത്തരളിം  പ്രവരത്തനങ്ങനളനയല്ലഭാളിം  അഭനിനന്ദനിച്ചുനകേഭാണയ്  ഞഭാന്  ജലവനിഭവ
വകുപ്പെനിനന്റെ ചരചയനികലയയ് കേടക്കുകേയഭാണയ്.  

നൂറഭാണനിനല ഏറവളിം വലനിയ വരള്ചയഭാണയ് കകേരളളിം കനരനിട്ടതയ്.  ആ വരള്ച
കനരനിടുന്നെതനിനയ്  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതദ്യമുന്നെണനി  ഗവണ്നമന്റെയ്  സസ്വസ്പീകേരനിച
നടപടനികേള് പ്രശളിംസനസ്പീയമഭാണയ്.   ''സതദ്യസനമഭായനി  പ്രവരത്തനികഭാന് ആഗ്രഹനിക്കുന്നെ
ഒര  നപഭാതുപ്രവരത്തകേനയ്  മനറഭാരഭാളനട  നല്ല  സരട്ടനിഫനികറയ്  ആവശദ്യമനില്ല.  തനന്റെ
മനനഃസഭാക്ഷനിയനട അനുമതനി മഭാത്രളിം മതനി'' ഇതയ് മഹഭാത്മഭാഗഭാനനിയനട വഭാക്കുകേളഭാണയ്.
ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനിക്കുളിം  അതയ്  ബഭാധകേമഭാണയ്.  അകദ്ദേഹളിം  സതദ്യസനമഭായളിം
ആത്മഭാരതമഭായളിം  പ്രവരത്തനിക്കുന്നെ  ഒര  നപഭാതുജന  കസവകേനഭാണയ്.  ഇഇൗ
ആത്മഭാരതതയഭാണയ് വരള്ചനയ കനരനിടഭാന് ഗവണ്നമന്റെനിനയ്  നനകേമുതലഭായനി  ഒപ്പെളിം
ഉണഭായനിരന്നെതയ്.  കുടനിനവള്ളക്ഷഭാമളിം  പരനിഹരനികഭാന്  ദസ്പീരഘവസ്പീക്ഷണകത്തഭാടുകൂടനിയ
പദ്ധതനികേളഭാണയ്  ഗവണ്നമന്റെയ്  ആവനിഷ്കരനിചതയ്.   വരളിം  വരഷങ്ങളനിലുളിം  കുടനിനവള്ളക്ഷഭാമളിം
രൂക്ഷമഭാകുനമന്നെയ് കേണയ് അതനിനന നചറുകഭാന് ഫലപ്രദമഭായ പദ്ധതനികേളഭാണയ് വകുപ്പെയ്
തയഭാറഭാകനിയതയ്.   1,257  കകേഭാടനി  രൂപയനട   നമഗഭാ  പദ്ധതനിയനിലൂനട  പുതനിയ
കുടനിനവള്ള  പദ്ധതനികയ്  തുടകളിംകുറനികഭാനുളിം  മുടങ്ങനികനിടക്കുന്നെ  പദ്ധതനികേള്
പൂരത്തനിയഭാകഭാനുളിം സഭാധനിക്കുളിം. കേഴനിഞ്ഞ വരള്ചനയ കനരനിടഭാന് മഭാത്രളിം 12.5 കകേഭാടനി
രൂപയനട  പ്രവൃത്തനിയഭാണയ്  വകുപ്പെയ്  നടത്തനിയതയ്.   585  നചറുകേനിട  ജലവനിതരണ
പദ്ധതനികേള്  പുനരദ്ധരനിച്ചു.   5550-ലധനികേളിം  നനകേപ്പെമ്പുകേളള്ള  കുഴല്കനിണറുകേള്
പ്രവരത്തനക്ഷമമഭാകനി.  അങ്ങനന  വളനര  ആത്മഭാരതമഭായ  പ്രവരത്തനങ്ങളഭാണയ്
ജലവനിഭവ   വകുപ്പെയ്  കുടനിനവള്ള  വനിതരണവമഭായനി  ബനനപ്പെട്ടയ്  നമ്മുനട  നഭാട്ടനില്
നടപ്പെഭാകനിയതയ്.  തനിരവനന്തപുരത്തയ്  കുടനിനവള്ളക്ഷഭാമളിം  പരനിഹരനിചതുമഭായനി
ബനനപ്പെട്ടയ്  നടപ്പെനിലഭാകനിയ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  നമ്മനളല്ലഭാവരളിം  കേണതഭാണയ്.
കകേരളത്തനില്  മുഴുവന്  കുടനിനവള്ളനമത്തനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  പ്രവരത്തനങ്ങള്കഭാണയ്
ഗവണ്നമന്റെയ്   കനതൃതസ്വളിം   നകേഭാടുക്കുന്നെതയ്.  എന്നെഭാല്  ചനില  പദ്ധതനികേള്  എങ്ങനന
നടപ്പെഭാകണനമന്നെതയ് സളിംബനനിചയ് ചനില ഉകദദ്യഭാഗസ്ഥര ശ്രദ്ധനിക്കുന്നെനിനല്ലന്നെ കേഭാരദ്യളിം
അങ്ങയനട  ശ്രദ്ധയനില്നപ്പെടുത്തുകേയഭാണയ്.  വഭാട്ടര  അകതഭാറനിറനിയനിനല  ഉയരന്നെ
ഉകദദ്യഭാഗസ്ഥരനട  ഭഭാഗത്തുനനിനളിം  അങ്ങനനയള്ള  ചനില  വസ്പീഴ്ചകേള്  ഉണഭാകുന്നെതയ്
അങ്ങയനട  ശ്രദ്ധയനില്നപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  അതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭാവശദ്യമഭായ
നടപടനികേള് സസ്വസ്പീകേരനികണനമന്നെയ് അഭദ്യരതനിക്കുകേയഭാണയ്. 

മനറഭാര  കേഭാരദ്യളിം  പറയഭാനുള്ളതയ്  ജലനനിധനി  പദ്ധതനിനയക്കുറനിചഭാണയ്.  Kerala
Rural  Water  Supply  Sanitation  Agency-  യനട  കനതൃതസ്വത്തനില്  നടക്കുന്നെ
ജലനനിധനി  പദ്ധതനി  ഇകപ്പെഭാള്  രണഭാളിംഘട്ടത്തനികലയയ്  കേടക്കുകേയഭാണയ്.  അതുമഭായനി
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ബനനപ്പെട്ടയ് എനന്റെ ജനില്ലയനിനല ചവറ-പനന പദ്ധതനി വഭാട്ടര അകതഭാറനിറനിയനില്നനിന്നെയ്
ജലനനിധനി ഏറവഭാങ്ങനിയതഭാണയ്.   ഇകപ്പെഭാള് ചവറ പഞഭായത്തയ് ആ പദ്ധതനി വഭാട്ടര
അകതഭാറനിറനി  ഏനറടുകണനമന്നെ  നനിലപഭാടനികലയയ്  കപഭാവകേയഭാണയ്.  ജലനനിധനി
പദ്ധതനിയനട രണഭാളിംഘട്ടമഭായനി 1914-ല് രഭാജഭരണകേഭാലത്തയ് ആരളിംഭനിച എറണഭാകുളളിം
ജനില്ലയനിനല നചഭാവ്വര പദ്ധതനി ഇകപ്പെഭാള് ജലനനിധനി ഏനറടുക്കുന്നെതുമഭായനി ബനനപ്പെട്ടയ്
എഗ്രനിനമന്റെയ്  ഒപ്പെനിട്ടു  എന്നെഭാണയ്  മനസനിലഭാക്കുന്നെതയ്.  ഞഭാന്  ഒര  ഉദഭാഹരണളിം
പറഞ്ഞതഭാണയ്. 11-ാം കകേരള നനിയമസഭയനട സബ്ജകയ് കേമ്മനിറനി, തൃശ്ശൂര, പഭാലകഭാടയ്,
കകേഭാഴനികകഭാടയ്,  മലപ്പുറളിം,  വയനഭാടയ്  ജനില്ലകേളനില്  ജലനനിധനി  പദ്ധതനിയനട  Phase-I-
മഭായനി  ബനനപ്പെട്ടയ്  നടത്തനിയ  പഠനത്തനിലൂനട  അതയ്  കവണത്ര  വനിജയനിചനിനല്ലന്നെ
വനിലയനിരത്തലഭാണയ്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  അകപ്പെഭാള്  Phase-II-കലയയ്  കപഭാകുകമഭാള്
1914-ല് രഭാജഭരണകേഭാലത്തയ് ആരളിംഭനിച നചഭാവ്വര പദ്ധതനിയനില്നനിന്നെയ് പനിനഭാറനി വഭാട്ടര
അകതഭാറനിറനി ജലനനിധനിനയ ഏലനികഭാന് ശ്രമനിക്കുന്നെ നടപടനി സരകഭാര ഗഇൗരവമഭായനി
കേഭാണുനകണഭാ;  അതയ്  പരനികശഭാധനികണളിം.  അതനിനന്റെ  മറയ്  വനിശദഭാളിംശങ്ങളനികലയയ്
ഞഭാന് കപഭാകുന്നെനില്ല.

നമ്മുനട  നഭാട്ടനില്  ഒര  നല്ല  ജല  അവകബഭാധളിം  ഉണഭാകകേണതയ്
അതദ്യഭാവശദ്യമഭാണയ്.  കലഭാകേത്തയ്  ഇനനിനയഭാര  യദ്ധമുനണങനില്  അതയ്  ജലത്തനിനു
കവണനിയഭായനിരനിക്കുനമന്നെ പ്രകയഭാഗളിം നവറുളിം തമഭാശയഭായനി കേണനിരന്നെ കലഭാകേളിം ഇന്നെയ്
യദ്ധസമഭാനമഭായ ജലദഇൗരലഭദ്യത്തനിനന്റെ നകേടുതനികേള് അനുഭവനിക്കുകേയഭാണയ്.  ജസ്പീവനന്റെ
ഉറവനിടമഭായ ജലളിം കേരതകലഭാനട ഉപകയഭാഗനികണളിം.  ജലളിം ഏറവമധനികേളിം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ
ജനതയഭാണയ് കകേരളസ്പീയര.  പണളിം നവള്ളളിംകപഭാനല,  എന്നെ പഴയ പദപ്രകയഭാഗത്തനില്
നനിന്നെയ്  വദ്യതദ്യസമഭായനി  നവളളളിം  പണളിംകപഭാനല  എന്നെയ്  തനിരകത്തണ  ഒര
കേഭാലഘട്ടത്തനിലഭാണയ് നഭാളിം ജസ്പീവനിക്കുന്നെനതന്നെതയ് മറകഭാന് പഭാടനില്ല.  പണളിം ഭഭാവനിക്കുകവണനി
നമ്മള്  ഇന്നവസ്റ്റേയ് നചയ്യുകേയഭാണയ്.  എന്നെഭാല് പ്രകൃതനിയനട ഭഭാവനിക്കുകവണനി നമ്മള്
ജലളിം   ഇന്നവസ്റ്റേയ്  നചയ്യുന്നെനില്ല.  മഴനവള്ളളിം  ഹഭാരനവസ്റ്റേയ്  നചയ്യുകേയല്ല,  അതയ്
ഇന്നവസ്റ്റുനമന്റെഭാകനി മഭാറന്നെ രസ്പീതനിയനിലുള്ള സളിംസഭാരത്തനികലയയ് മറണളിം.  പ്രകൃതനിയളിം
മനുഷദ്യനുളിം  ഇഴുകേനികചരന്നെയ്  ജസ്പീവനിക്കുന്നെ  ഒര  നല്ല  ജല  അവകബഭാധളിം  ജനങ്ങളനില്
വളരത്തനിനയടുകഭാന്  കൂട്ടഭായ  പരനിശ്രമളിം  നടത്തണളിം.  ഒരനിഞയ്  മണ്ണയ്  ഉണഭാകേണനമങനില്
ആയനിരത്തനിലരളിം വരഷളിം കവണളിം.  നശനിപ്പെനികഭാന് ഒര വരഷളിം മതനി.  അതുകപഭാനല
നൂറുകേണകനിനയ് വരഷങ്ങള്നകേഭാണയ് കശഖരനിക്കുന്നെ ജലമഭാണയ് ഒര നനിമനിഷളിംനകേഭാണയ്
നമ്മള്  ഊറനിനയടുത്തയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതയ്.  കകേരളമഭാണയ്  ഏറവമധനികേളിം  നവള്ളളിം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ നഭാടയ് എന്നെയ് വനിലയനിരത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

കകേരളളിം  കനരനിടുന്നെ  മനറഭാര  പ്രധഭാനനപ്പെട്ട  പ്രശളിം  ജലമലനിനസ്പീകേരണമഭാണയ്.
മഭാലനിനദ്യളിം  നനികക്ഷപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ഇടങ്ങളഭായനി  കതഭാടുകേകളയളിം  മറയ്
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ജലകസഭാതസ്സുകേകളയളിം  നഭാളിം  മഭാറനിനകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഒരകേഭാലത്തയ്  നമ്മുനട
നദസ്പീജലളിം  പളങകപഭാനല  സതഭാരദ്യമഭായനിരന.  ഇന്തദ്യയനിനല  നപഭാതുസ്ഥനിതനിയളിം
വദ്യതദ്യസമഭായനിരന്നെനില്ല.  തഭാജയ് മഹല്  നനിരമ്മനിച  ഷഭാജഹഭാന്  എന്നെ  മുഗള്
ചക്രവരത്തനിനയ  നമുകറനിയഭാളിം.  അകദ്ദേഹത്തനിനന്റെ  മകേന്  ഒഇൗറളിംഗസസ്പീബയ്  സസ്വന്തളിം
പനിതഭാവഭായ ഷഭാജഹഭാനന അധനികേഭാരലബനിക്കുകവണനി ആഗ്ര കകേഭാട്ടയനില് അടചകപ്പെഭാള്
അവനിനട ജലളിം ലഭനിചനിരന്നെതയ് യമുനഭാ നദനിയനില്നനിന്നെഭായനിരന.  ഒഇൗറളിംഗസസ്പീബയ് ആ
ജലളിം  അകദ്ദേഹത്തനിനയ്  നകേഭാടുത്തനിരന്നെനില്ല  ഉപ്പുനവള്ളളിം   കുടനിചയ്  അകദ്ദേഹളിം
മരനിക്കുകേയഭായനിരന.  അകപ്പെഭാള്  നകേഭാട്ടഭാരങ്ങളനില്കപ്പെഭാലുളിം  പഴയ  കേഭാലത്തയ്
നദസ്പീജലനത്ത  ആശ്രയനിചനിരന  എന്നെഭാണയ്  നതളനിയനികനപ്പെടുന്നെതയ്.  അത്തരത്തനില്
നദസ്പീജലളിം സളിംരക്ഷനികഭാന്,  മണ്ണനിനന സളിംരക്ഷനികഭാന്,  ജലനത്ത സളിംരക്ഷനികഭാന്,
ജലളിം  ഭഭാവനിയനികലയയ്  ഇന്നവസ്റ്റേയ്  നചയഭാന്,  അങ്ങനന  പ്രകൃതനിയളിം  മനുഷദ്യനുളിം
ഇഴുകേനികചരന്നെയ്  ജസ്പീവനിക്കുന്നെ ഒര സളിംസഭാരത്തനികലയയ്  ഈ നഭാടനിനന നകേഭാണവരഭാന്
ജലവനിഭവ  വകുപ്പെനിനന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  വലനിയ  പ്രവരത്തനളിം  ആവശദ്യമഭാണയ്.
വഭാസവത്തനില് മണളിം ജലവളിം നനജവവസ്തുകളളിം ഒരമനിചയ് സളിംരക്ഷനിക്കുന്നെ സമഗ്രമഭായ
ഒര  ഭൂപരനിപഭാലന  പ്രവരത്തനത്തനിനയ്  മഭാത്രകമ  മണ്ണനിനന്റെ  വളക്കൂറുളിം  മറളിം
സളിംരക്ഷനികഭാനഭാകൂ.  മണ്ണയ്  സളിംരക്ഷനിചഭാകല  ജലളിം  സളിംരക്ഷനികഭാന്  കേഴനിയ.
ജലസളിംരക്ഷണനമന്നെഭാല്  മണ്ണയ്  സളിംരക്ഷണളിം  കൂടനിയഭാണയ്.   ഈ  ജലകബഭാധളിം
വരദ്ധനിപ്പെനികഭാനുള്ള പ്രവരത്തനങ്ങള്കയ് പനിന്തുണ കരഖനപ്പെടുത്തനിനകഭാണയ്  ധനഭാഭദ്യരതകേനള
ഒരനികല്ക്കൂടനി പനിന്തുണച്ചുനകേഭാണയ് ഞഭാന് എനന്റെ വഭാക്കുകേള് നനിരത്തുന.

ശ്രസ്പീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബ്രഭാഹനിളിം:  സര,  ഞഭാന്  ഈ  ധനഭാഭദ്യരതനകേനള
എതനിരക്കുകേയഭാണയ്.  ഞഭാന് രഭാഷസ്പീയളിം പറയഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെനില്ല.  ഭരണപക്ഷത്തനിനയ്
രഭാഷസ്പീയളിം  പറഞ്ഞയ്  സമയളിം  കേളയഭാന്  സഭാധനിക്കുളിം.  കേഭാരണളിം ഈ  സരകഭാരനിനയ്
കേഭാരദ്യമഭായനി  കനട്ടങ്ങനളഭാനളിം  പറയഭാനനില്ലഭാത്തതുനകേഭാണളിം  നഭാട്ടുകേഭാരകനിടയനില്
രഭാഷസ്പീയളിം പറയഭാന് ഇകപ്പെഭാള് ബുദ്ധനിമുട്ടഭായതുനകേഭാണമഭാണയ് അവര ഇവനിനട രഭാഷസ്പീയളിം
പറഞ്ഞയ്  സമയളിം  കേളയന്നെതയ്.   ഇനനി  എനനിക്കുകശഷളിം  സളിംസഭാരനികഭാനനിരനിക്കുന്നെ
ശ്രസ്പീ. എളിം. സസ്വരഭാജുളിം മറളിം  രഭാഷസ്പീയളിം ഇഷളിംകപഭാനല പറയനമനള്ളതുനകേഭാണയ് ഞഭാന്
ആ ഭഭാഗളിം വനിടുകേയഭാണയ്.

ഈ നൂറഭാണയ്  കേണ ഏറവളിം  വലനിയ  വരള്ചയഭാണയ്  കകേരളളിം  കനരനിട്ടനതന്നെയ്
എല്ലഭാവരളിം  പറയകേയണഭായനി.  അതനിനന കനരനിടഭാന്  ഈ  സരകഭാരനിനയ്
സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ  എന്നെയ്  പരനികശഭാധനികകണതഭാണയ്.   ഇവനിനട  ശ്രസ്പീ.  നഎ.  ബനി.
സതസ്പീഷയ് അടകമുള്ളവര ഗളിംഗനയ ഭൂമനില് നകേഭാനണഭാഴുകനിയ ഭഗസ്പീരഥ മഹരഷനികയഭാടയ്
ഈ  സരകഭാരനിനനയളിം  മനനികയയനമഭാനക  ഉപമനിക്കുകേയണഭായനി.  "പനണഭാര
ഇന്തദ്യകഭാരന്  ആകേഭാശഗളിംഗനയ  നകേഭാണകപഭായനി  വനിണ്ണനിനലഭാഴുകസ്പീ  ഭഗസ്പീരഥന്"
എനപറഞ്ഞതുകപഭാനല  അങ്ങനനയള്ള  ഒര  മനനിയഭാവഭാന്  അകദ്ദേഹത്തനിനയ്
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സഭാധനികകട്ടനയന്നെയ്  ഞഭാന്  ആശളിംസനിക്കുകേയഭാണയ്. തനികേച്ചുളിം  ആത്മഭാരതതയളിം
സതദ്യസനതയമുളള  മനനികയ്  അതനിനയ്  കേഴനിയകട്ടനയന്നെയ്  ഞഭാന്  പ്രഭാരതനിക്കുന.
പകക്ഷ ഈ സരകഭാരനിനയ് ഇകഴനിഞ്ഞ കേഭാലഘട്ടത്തനില് അതനിനയ് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില്ല. ഒര
കേഭാരണളിം  പറയഭാളിം,  മലപ്പുറളിം  ജനില്ലയനില്  500  കേനികയഭാസ്കുകേള്വഴനി  നവള്ളളിം
നകേഭാടുക്കുനമന്നെഭാണയ് പറഞ്ഞനിരന്നെതയ്. എന്നെഭാല് 79 കേനികയഭാസ്കുകേളനില് മഭാത്രളിം നവള്ളളിം
നകേഭാടുത്തയ്  ബഭാകനി  പണളിം  ആവശദ്യമനില്ലഭാത്തതുനകേഭാണയ്  തനിരനിചടച്ചു  എന്നെഭാണയ്
ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട റവനമ്മ്യൂ വകുപ്പുമനനി കേഴനിഞ്ഞ സഭയനില് പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്.  എന്നെഭാല്
എല്ലഭാ  പഞഭായത്തുകേള്ക്കുളിം  ഞങ്ങള്  നവള്ളളിം  നകേഭാടുത്തു  മടുത്തു,  ആദദ്യനത്ത  10
ലക്ഷളിം  രൂപ  കപഭാര  അതയ്  15  ലക്ഷളിം  രൂപയഭാകനി  വരദ്ധനിപ്പെനികണനമന്നെയ്
ആവശദ്യനപ്പെടുന്നെ  സമയത്തഭാണയ്  ജനില്ലഭാ  ഭരണകൂടത്തനിനയ്  നകേഭാടുത്ത  കേഭാശയ്
തനിരനിചടചതയ്.   ഇതുകപഭാനലയള്ള  വനികരഭാധഭാഭഭാസമഭാണയ്  ഇകഴനിഞ്ഞ  വലനിയ
വരള്ചയനില്കപ്പെഭാലുളിം  നടന്നെനിട്ടുളളതയ്.  രൂക്ഷമഭായ  വരള്ചനയയളിം  കേഠനിനമഭായ
കുടനിനവള്ള  ക്ഷഭാമനത്തയളിം  മറനികേടകഭാന്  ഈ സരകഭാരനിനയ്  സഭാധനിചനിട്ടനില്ല.
കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ വദ്യതനിയഭാനളിം,  നവള്ളത്തനിനന്റെ ദുരപകയഭാഗവളിം  അമനികതഭാപകയഭാഗവളിം,
പരനിസ്ഥനിതനി  ചൂഷണളിം,  നദനികേളനിലുളിം  കേഭായലുകേളനിലുളിം  കുളങ്ങളനിലുനമഭാനക  മഭാലനിനദ്യങ്ങളനട
അമനിതമഭായ നനികക്ഷപളിം എന്നെനിവനയഭാനക തടയഭാനുള്ള നനിയമങ്ങളളിം കേരതലുമഭാണയ്
നമുകയ് ഇകപ്പെഭാള് കവണതയ്. 

കകേരളളിം  44  നദനികേളളിം  അകനകേളിം  നസ്പീരചഭാലുകേളളിം  കേഭായലുകേളളിം  നകേഭാണയ്

സമന്നെമഭാനണന്നെയ് ഇവനിനട പലരളിം പറയകേയണഭായനി.  "നവള്ളളിം നവള്ളളിം സരവ്വത്ര,

തുള്ളനി കുടനികഭാനനില്ലനത്ര"  എന്നെയ് പണയ് ഗഭാനനിജനിയനട പ്രസളിംഗളിം പരനിഭഭാഷനപ്പെടുത്തനിനകഭാണയ്

നകേ. എളിം. സസ്പീതനി സഭാഹനിബയ്  കകേരളത്തനില് പ്രസളിംഗനിചതയ് നമുനകല്ലഭാവരക്കുമറനിയഭാളിം.

അങ്ങനനയള്ള കകേരളത്തനില് ഇന്നെയ് കുടനികഭാന് നവള്ളളിം കേനിട്ടഭാനതയഭായനിട്ടുണയ്.  ഇന്നെയ്

കുടനിനവള്ളത്തനിനയ്  നപകടഭാളനിനനകഭാകളനറ  വനില  നകേഭാടുകകണനിവരന  എനള്ളതഭാണയ്

ഏറവളിം ദഭാരണമഭായ അവസ്ഥ.  നമ്മുനട കുളങ്ങളളിം നസ്പീരചഭാലുകേളനമഭാനക മഭാലനിനദ്യ

നനികക്ഷപളിംനകേഭാണയ്  മലസ്പീമസമഭായനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇകഴനിഞ്ഞ  മഭാതൃഭൂമനി  വസ്പീകനിലനിയനില്

ശ്രസ്പീ.  പനി.  ആര.  സനനില്  'കേഭാണഭാതഭാകനിയ  കുളങ്ങള്'  എന്നെ  തലനകട്ടനില്  ഒര

കലഖനളിം  എഴുതനിയനിട്ടുണയ്.  അതനില്  അകദ്ദേഹളിം  പറയന്നെതയ്,  ഒര  ഉത്തകരന്തദ്യന്

സഹൃത്തയ് കകേരളത്തനില് വന.  മഭാലനിനദ്യങ്ങള് നനികക്ഷപനികനപ്പെട്ട  നമ്മുനട കുളങ്ങനള

കനഭാകനി  അകദ്ദേഹളിം  പറഞ്ഞുവകത്ര,  കവസ്റ്റേനിട്ടയ്  മൂടഭാന്മഭാത്രളിം  ഇത്ര  വലനിയ  കുഴനികേള്

നനിരമ്മനിക്കുകേയഭാകണഭാ  കകേരളകഭാര  എന്നെയ്.  ആ  രസ്പീതനിയനികലയയ്  മഭാലനിനദ്യ

കൂമഭാരങ്ങളഭായനി  നമ്മുനട കുളങ്ങളളിം  നദനികേളളിം  മഭാറനിയനിട്ടുനണന്നെതഭാണയ്  ഏറവളിം

ദഭാരണമഭായ അവസ്ഥ. ഇതനിനന കനരനിടഭാന് അതനിശക്തമഭായ നനിയമവളിം കബഭാധവല്കരണവളിം

ആവശദ്യമഭാണയ്. ഉപരനിതല ജലവനിതഭാനളിം തഭാഴ്ന്നുനകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇങ്ങനനയള്ള
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സഭാഹചരദ്യത്തനില്  കുഴല്കനിണറുകേള്  നനിയനനിക്കുകേയല്ല,  നനികരഭാധനിക്കുകേയഭാണയ്

കവണനതന്നെഭാണയ്   എനന്റെ   വനിനസ്പീതമഭായ  അഭനിപ്രഭായളിം.  കുഴല്കനിണറുകേളനിനല   നവള്ളളിം

പലയനിടത്തുളിം  കഫഭാകറഭാസനിസയ്   എന്നെ കരഭാഗത്തനിനയ്  കേഭാരണമഭാകുന എന്നെ  പുതനിയ

പഠനത്തനിനന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  തസ്പീരചയഭായളിം  ഇതയ്  നനികരഭാധനിക്കുന്നെതനിനനക്കുറനിചയ്

ചനിന്തനികകണനിയനിരനിക്കുന.  കുപ്പെനികേളനിലുളിം  മറളിം  വനിതരണളിം  നചയ്യുന്നെ നവള്ളത്തനിനന്റെ

ഗുണകമന  ഉറപ്പുവരകത്തണതുണയ്,  അകതഭാനടഭാപ്പെളിം  ജലത്തനിനന്റെ  അമനിതമഭായ

ഉപകയഭാഗവളിം  ദുരപകയഭാഗവളിം.   വഭാട്ടര  അകതഭാറനിറനി  വനിതരണളിം  നചയ്യുന്നെ നവള്ളളിം

വളനര തുചമഭായ വനിലയഭാണയ് നകേഭാടുക്കുന്നെതയ്.  അതയ് നല്ല കേഭാരദ്യമഭാണയ്.  പകക്ഷ ഇതയ്

പലകപ്പെഭാഴുളിം  ദുരപകയഭാഗളിം  നചയഭാന്  കേഭാരണമഭാകുന.  നവള്ളത്തനിനന്റെ  കേഠനിനമഭായ

ക്ഷഭാമളിം അനുഭവനിക്കുന്നെ സമയത്തുളിം കുറഞ്ഞ കേരളിം നല്കുന്നെതനിലൂനട ദുരപകയഭാഗളിം

നചയ്യുകേയഭാണയ്.  അതുനകേഭാണയ്  ഒര  കുടുളിംബത്തനിനഭാവശദ്യമഭായ  നവള്ളളിം  എത്രയഭാനണന്നെയ്

കേണകഭാകനി  അതനിലധനികേളിം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  നവള്ളത്തനിനയ്  ഇരട്ടനികയഭാ  പത്തനിരട്ടനികയഭാ

ആയനി  ചഭാരജയ്  ഈടഭാക്കുന്നെ  രസ്പീതനിനയക്കുറനിചയ്  വഭാട്ടര  അകതഭാറനിറനി  ചനിന്തനികണ

നമന്നെഭാണയ് എനന്റെ അഭനിപ്രഭായളിം. 

എല്ലഭാ നകേട്ടനിടങ്ങള്ക്കുളിം വസ്പീടുകേള്ക്കുളിം ജലസളിംഭരണനി ഉനണന്നെയ് ഉറപ്പുവരകത്തണതഭാണയ്.

നദനികേളനില്,  പ്രകതദ്യകേനിചയ് മലപ്പുറളിം ജനില്ലയനിനല കേടലുണനി പുഴയടകമുള്ള പുഴകേളനില്

വലനിയ നമകഭാനനികല് നറഗുകലറര സ്ഥഭാപനിച്ചുനകേഭാണയ് തടയണകേള് നനിരമ്മനികണളിം.

സഭാധഭാരണ  നചറനിയ  തടയണകേള്നകേഭാണയ്  ഇതയ്  പരനിഹരനികഭാന്  കേഴനിയനിനല്ലന്നെയ്

ഇകപ്പെഭാള്  കബഭാധദ്യമഭായനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  മഴനവള്ളളിം  ഒഴുകേനികപ്പെഭാകേഭാനത  ഭൂമനിയനില്ത്തനന്നെ

നനിലനനിരത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനികകണനിയനിരനിക്കുന. 

വന്കേനിട  കകേഭാരപ്പെകററകേളനട  ജലചൂഷണളിം  തടയഭാനുള്ള  നനിയമനനിരമ്മഭാണളിം

നമുകയ് ആവശദ്യമഭാണയ്.  ജലപദ്ധതനികേള്  ഏനറടുക്കുകമഭാള്   ദസ്പീരഘകേഭാലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുള്ള

സമഗ്രമഭായ  കേഭാഴ്ചപ്പെഭാടയ്  കവണളിം.   എനന്റെ  മണ്ഡലത്തനിനല  ചസ്പീകകഭാടയ്  കുടനിനവള്ള

പദ്ധതനി 1996-ല് ആരളിംഭനിചതഭാണയ്. ഇനളിം അതയ് പൂരത്തനികേരനിചനിട്ടനില്ല. ഒരലക്ഷത്തനി

ഇരപതനിനഭായനിരകത്തഭാളളിം  ലനിറര  സളിംഭരണകശഷനിയള്ള  5  ടഭാങകേളനിലഭായനി  നവള്ളളിം

നനിറഞ്ഞുനനില്ക്കുകേയഭാണയ്.  പകക്ഷ  അതയ്  വനിതരണത്തനിനയ്  അനുകയഭാജദ്യമഭായനി

പഭാകേനപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.  ഇതയ്  പരനിഹരനികഭാനഭാവശദ്യമഭായ  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനമന്നെയ്

പറഞ്ഞനിട്ടുനണങനിലുളിം  ഈ  പദ്ധതനി  ഇകപ്പെഭാഴുളിം  ഇഴഞ്ഞുനസ്പീങ്ങുകേയഭാണയ്.   1998-ല്

ആരളിംഭനിച മലപ്പുറളിം ജനില്ലയനിനല  തനിരനഭാവഭായ പദ്ധതനി ഇകപ്പെഭാഴുളിം പൂരത്തനിയഭായനിട്ടനില്ല.

കുടനിനവള്ള പദ്ധതനികേള്കയ് വകുപ്പുകേളനട ഏകകേഭാപനളിം വളനര അതദ്യഭാവശദ്യമഭാണയ്. 
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(അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീകര)

നപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപ്പെനിനുളിം  വഭാട്ടര  അകതഭാറനിറനിക്കുളിം  ബജറനിലൂനട  തുകേ
അനുവദനിക്കുന്നെതയ്   ഗവണ്നമന്റെഭാണയ്.   വഭാട്ടര  അകതഭാറനിറനി  കേഭാശയ്  നകേട്ടനിവയഭാത്തതനിനഭാല്
നപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപ്പെയ്  അനുമതനി  നകേഭാടുക്കുന്നെനില്ല.  ഈ  നൂലഭാമഭാലകേള്  കേഭാരണളിം
രൂക്ഷമഭായ വരള്ചയനട സമയത്തുകപഭാലുളിം ഹപപ്പെയ് ഹലന് സ്ഥഭാപനികഭാകനഭാ അവ
നസ്പീട്ടഭാകനഭാ  കേഴനിയഭാത്ത  സഭാഹചരദ്യളിം  എനന്റെ  മണ്ഡലത്തനില്  മഭാത്രമല്ല  മറള്ള
സ്ഥലങ്ങളനിലുമുണയ്.  ഇങ്ങനനയള്ള  തടസങ്ങള്  നസ്പീക്കുന്നെതനിനഭായനി  വകുപ്പുകേള്
തമ്മനിലുളള  ഏകകേഭാപനളിം  അതദ്യഭാവശദ്യമഭാണയ്.  കമല്പ്പെറഞ്ഞ  ചസ്പീകകഭാടയ്  കുടനിനവള്ള
പദ്ധതനി പൂരത്തസ്പീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭാവശദ്യമഭായ സജസ്പീവ ശ്രദ്ധ ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനിയകടയളിം  വകുപ്പെനിനന്റെയളിം  ഭഭാഗത്തുനനിനമുണഭാകേണളിം.  ഇത്രയധനികേളിം
ജലകസഭാതസ്സുള്ള പദ്ധതനി  കകേരളത്തനില്  കവനറയണഭാവനില്ല.  പള്ളനികല്  പഞഭായത്തനികലയയ്
ഈ  പദ്ധതനി  നസ്പീട്ടണനമന്നെയ്  അവനിനടയള്ള  എളിം.എല്.എ.  ആവശദ്യനപ്പെട്ടനിട്ടുണയ്.
അതനിനുളള  സഇൗകേരദ്യളിംകൂടനി  ഏരനപ്പെടുത്തണളിം.  ഡഭാമുകേളനില്ലഭാത്ത  ഏകേ  ജനില്ലയഭാണയ്
മലപ്പുറളിം.   കനരകത്ത  കപഭാത്തുകേല്ലനിലുളിം  അമനിട്ടഭാളിംനപട്ടനിയനിലുമഭായനി രണയ്  ഡഭാളിം
നകേട്ടുന്നെതനിനുളള  നപ്രഭാകപ്പെഭാസല്  ഉണഭായനിരന.   ചഭാലനിയഭാരപ്പുഴയനില്  ഒര  ഡഭാളിം
നകേട്ടനി  മലപ്പുറളിം  ജനില്ലയനിലഭാകേമഭാനളിം  ജലകസചനത്തനിനുളിം  ശുദ്ധജലവനിതരണത്തനിനുളിം
സഇൗകേരദ്യമഭാകുന്നെ രസ്പീതനിയനില് ഒര പദ്ധതനി ആവനിഷ്ക്കരനികകണനിയനിരനിക്കുന.  ചഭാലനിയഭാറനികനയളിം
കേടലുണനിപ്പുഴകയയളിം തമ്മനില് ബനനിപ്പെനിക്കുന്നെ ഒര നപ്രഭാകപ്പെഭാസല് കനരകത്തയണഭായനിരന.
ഇന്നെനത്ത  പ്രകതദ്യകേ  സഭാഹചരദ്യത്തനില്  അനതഭാനക  വസ്പീണളിം  പരനിഗണനികണളിം.
പഭാലകഭാടയ്  ജനില്ലയനില്  11  ഡഭാമുകേളണയ്,  എന്നെഭാല്  ഒര  ഡഭാളിം  കപഭാലുമനില്ലഭാത്ത
ജനില്ലയഭാണയ് മലപ്പുറളിം. 

ഫനിഷറസ്പീസയ്  കമഖലയനിനല  കേഭാരദ്യങ്ങള്കൂടനി  പറകയണതുണയ്.   മറള്ളവര
വനിട്ടുകപഭായനി  എന്നെയ്  കതഭാന്നെനിയ ഒര കേഭാരദ്യളിം  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയഭാണയ്.  സളിംസ്ഥഭാനനത്ത
ഫനിഷറസ്പീസയ്  കകേഭാളനനികേളനിനല  ഇരട്ട  വസ്പീടുകേള്  ഒറ  വസ്പീടഭാകനി  മഭാറന്നെതനിനുളിം  പട്ടയളിം
നകേഭാടുക്കുന്നെതനിനുമുള്ള  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനികണനമനപറഞ്ഞയ്  ഈ  ധനഭാഭദ്യരതനകേനള
എതനിരത്തുനകേഭാണയ് ഞഭാന് എനന്റെ വഭാക്കുകേള് അവസഭാനനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    എളിം സസ്വരഭാജയ്:  സര,  ഞഭാന് ഈ ധനഭാഭദ്യരതനകേനള അനുകൂലനിക്കുകേയഭാണയ്.
ഇവനിനട ഇകപ്പെഭാഴുളിം ഇതനിനുമുമ്പുളിം സളിംസഭാരനിച ലസ്പീഗയ് അളിംഗങ്ങള് ആവരത്തനിച്ചു പറഞ്ഞ
ഒര കേഭാരദ്യത്തനില് എനനികയ് കേഇൗതുകേളിം കതഭാന്നെനി. ഞങ്ങള് രഭാഷസ്പീയളിം ഒരക്ഷരളിംകപഭാലുളിം
മനിണന്നെനില്ല  എന്നെഭാണയ്  അവര  പറഞ്ഞുനകേഭാണനിരന്നെതയ്.   ഇതയ്  നനിയമസഭ
തനന്നെയകല്ല എന്നെ  സളിംശയമഭാണയ്  കതഭാന്നെനിയതയ്,  ഇവനിനട  രഭാഷസ്പീയളിം  പറയഭാന്
കേഴനിഞ്ഞനിനല്ലങനില് പനിനന്നെ നമ്മള് എവനിനട രഭാഷസ്പീയളിം പറയളിം?  രഭാഷസ്പീയളിം എന്നെതയ്



444 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 17, 2017

നതറഭായ വഭാകഭാനണന്നെ ഒര കബഭാധളിം ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട അളിംഗങ്ങനള നയനിക്കുനകവഭാ
എനകവണളിം  സളിംശയനികഭാന്.  ശരനിയഭായ  അരതത്തനില്  ആ  വഭാകനിനന
നനിരവ്വചനികഭാനുളിം  രഭാഷസളിംബനനിയളിം  ജനങ്ങനള  ബഭാധനിക്കുന്നെതുമഭായ  എല്ലഭാ
വനിഷയങ്ങളമഭാണയ്  രഭാഷസ്പീയളിം  എന  മനസനിലഭാകഭാനുളിം  തയഭാറഭാകേണനമന്നെ
വനിനസ്പീതമഭായ അഭദ്യരതന എനനിക്കുണയ്.  

മഴയഭായയ് ചനിരനിയഭായയ് ചഭാലനിട്ടു നൂറഭായനിരളിം 

                വഴനിയഭായയ് പഭായളിം നസ്പീറനില് കേളഗഭാനമഭായയ് മഭാറനി  

എന്നെയ് ഹവകലഭാപ്പെനിള്ളനി ശ്രസ്പീധര കമകനഭാന് പറയനണയ്,  അങ്ങനന എഴുതഭാന്
കേഭാരണളിം  അത്രകമല്  ജലസമൃദ്ധമഭായ  ഒര  നഭാടഭായനിരന  നമ്മുനട കകേരളളിം.  നഭാലയ്
ഇടത്തരളിം  നദനികേളളിം  40  നചറുനദനികേളളിം  53  റനിസരകവഭായറുകേളളിം  150-ഓളളിം
തടയണകേളളിം  50000-ലധനികേളിം   കുളങ്ങളളിം  9  ശുദ്ധജല തടഭാകേങ്ങളളിം  50  ലക്ഷളിം
കേനിണറുകേളളിം കകേരളത്തനിലുണയ്.  അങ്ങനനയള്ള കകേരളത്തനിനന്റെ ജലസമൃദ്ധനിനയയഭാണയ്
ഹവകലഭാപ്പെനിള്ളനി  പഭാടനിപ്പുകേഴനിയതയ്.  പകക്ഷ ഇന്നെയ്  അകദ്ദേഹളിം  ജസ്പീവനിചനിരനനവങനില്
അങ്ങനന  പഭാടഭാന്  കേഴനിയമഭായനിരകന്നെഭാ  എന്നെയ്  സളിംശയമഭാണയ്.  ആ  കേഭാലളിം  ഒര
ഭൂതകേഭാലസരണ  മഭാത്രമഭായനി  മഭാറനിയനിരനിക്കുന.  2001-ല്  കകേരളത്തനിനന്റെ  ജല
ആവശദ്യകേത 26800 ദശലക്ഷളിം ഘന മസ്പീററഭായനിരന. 2031 ആകുകമഭാകഴയ്ക്കുളിം അതയ്
44000  ദശലക്ഷളിം  ഘന  മസ്പീററഭായനി  ഉയരളിം  അഥവഭാ  64%  വരദ്ധനവണഭാകുളിം
എന്നെഭാണയ്  കേണകഭാകനപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതയ്  സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നെതയ്  ജലത്തനിനന്റെ
ആവശദ്യകേത കൂടനിവരനികേയളിം  ലഭദ്യത  കുറഞ്ഞുവരനികേയമഭാനണന്നെഭാണയ്.  മഴ  കുറയന,
ഞഭാന്  അതനിനന്റെ  കേഭാരണങ്ങളനികലയ്നകഭാനളിം  വനിശദമഭായനി  കപഭാകുന്നെനില്ല.
ആകഗഭാളതഭാപനവളിം വന നശസ്പീകേരണവമുള്നപ്പെനടയള്ള പ്രശങ്ങനളല്ലഭാളിം നഭാളിം  ചരച
നചയ്യുന്നെതഭാണയ്.  ശുദ്ധജല കസഭാതസ്സുകേള് വറനിവരളന, ജലകസഭാതസ്സുകേള് മലനിനമഭാകുന.
നമ്മുനട  ഹപതൃകേ  നദനികേനളല്ലഭാളിം  അഴുക്കുചഭാലുകേളഭായനി  മഭാറനിനകഭാണനിരനിക്കുന.
അതുനകേഭാണഭാണയ്   അരനൂറഭാണനിനുമപ്പുറളിം  കുറനിപ്പുറളിം  പഭാലത്തനില്നനിന്നെയ്  തഭാകഴയയ്
കനഭാകനി,  മഹഭാനഭായ  ഇടകശ്ശേരനി  കഗഭാവനിന്ദന്  നഭായര  പ്രവഭാചകേ  തുലദ്യമഭായ
കേഭാഴ്ചപ്പെഭാകടഭാടുകൂടനി ഇങ്ങനന കചഭാദനിചതയ്,

കേളനിയളിം ചനിരനിയളിം കേരചനിലുമഭായയ്-

കഴനിയളിം നരനനഭാര യനമഭായഭാല്

അളിംബ, കപരഭാകറ, നസ്പീ മഭാറനികപ്പെഭാകമഭാ

ആകുലയഭാനമഭാരഴുക്കു ചഭാലഭായയ് ?
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ഇന്നെയ്  അക്ഷരഭാരതത്തനില്  അഴുക്കുചഭാലുകേളഭായനി  നദനികേള്  മഭാറുന്നെ  ദുരന്തളിം
നമ്മള്  കേണനകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇവനിനടയഭാണയ്  വരഭാനനിരനിക്കുന്നെ  യദ്ധങ്ങള്
ജലത്തനിനുകവണനിയഭാകുനമന്നെ  മുന്നെറനിയനിപ്പെയ്  പ്രസക്തമഭാകുന്നെതയ്.  ജലയദ്ധങ്ങള്
ആശങയഭായനി  നമ്മുനട  മുന്നെനില്  നനില്ക്കുകമഭാള്,  ആ  അപകേടകേരമഭായ  ഭഭാവനിനയ
കനരനിടഭാനുള്ള  ഇചഭാശക്തനികയഭാനട  ജലകസഭാതസ്സുകേള്  സളിംരക്ഷനികഭാനുളിം
ശഭാസസ്പീയമഭായനി ജല വനിതരണ പദ്ധതനികേള് ആവനിഷ്ക്കരനികഭാനുളിം നമ്മുനട കുടനിനവള്ള
കസഭാതസ്സുകേനള  സളിംരക്ഷനികഭാനുമുള്ള  നടപടനികേളമഭായഭാണയ്  ഈ  സരകഭാര
മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുന്നെതയ്.  ജലകസചന  പദ്ധതനികേള്കഭായനി  413  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  നദനികേനള  ജലസളിംഭരണനികേളഭാകനി  മഭാറകേ  എന്നെ
ആശയളിം  മുകന്നെഭാട്ടുവയ്ക്കുന,  ഏറവളിം പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാണതയ്. 30-ഓളളിം നറഗുകലററുകേള്
ഇകപ്പെഭാള് കകേരളത്തനില് സ്ഥഭാപനികഭാന് കപഭാകുകേയഭാണയ്. 600 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് ആ
പദ്ധതനികയ്  വകേയനിരത്തനിയനിരനിക്കുന്നെതയ്.  എനന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിനല
കുടനിനവള്ളക്ഷഭാമത്തനിനയ്  വലനിനയഭാരളകവഭാളളിം  പരനിഹഭാരമഭാകുന്നെ  'ചൂണനി'
അതനില്നപ്പെടുനണയ്.  അതനിനയ്  പ്രകതദ്യകേമഭായനി  വകുപ്പെനികനയളിം  മനനികയയളിം
അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണയ്.  വരള്ച കനരനിടഭാന് 5500 കുഴല്കനിണറുകേളളിം 550 നചറുകേനിട
ജലകസചന  പദ്ധതനികേളളിം  നവസ്പീകേരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇചഭാശക്തനികയഭാനട  ധസ്പീരമഭായ
നടപടനികേള്കഭാണയ്  വകുപ്പെയ്  കനതൃതസ്വളിം  നകേഭാടുക്കുന്നെതയ്.  അതയ്  ഈ  തലസ്ഥഭാന
ജനില്ലതനന്നെ അനുഭവനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  നനയഭാറനില്നനിനളിം  ജലളിം  അരവനികരയനില്
എത്തനിചതനിനന  ഒര  പത്രളിം  വനികശഷനിപ്പെനിചതയ്  'വനിസയ  കവഗത്തനില്'  എന്നെഭാണയ്.
അങ്ങനനയഭാണയ്  തനിരവനന്തപുരളിം  നഗരളിം  ഇന്നെയ്  കുടനിനവള്ളത്തനിനയ്  മുട്ടനില്ലഭാനത
കേഴനിയന്നെനതന്നെയ്  നഭാളിം  കേഭാകണണതുണയ്.  കലഭാകേനത്തമഭാടുളിം  പല  രഭാജദ്യങ്ങളനിലുളിം
കുടനിനവള്ളക്ഷഭാമളിം  കനരനിടുന്നെതനിനുകവണനി  കേടല്നവള്ളളിം  ശുദ്ധസ്പീകേരനിചയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ
പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുകേയഭാണയ്,  പ്രകതദ്യകേനിചയ്  മദ്ധദ്യ  ഏഷദ്യന്  രഭാജദ്യങ്ങളനില്.
ഭഭാവനിയനില് നമുക്കുളിം ആ മഭാരഗ്ഗളിം ആശ്രയനികകണനിവരളിം.  അതനിനഭായനി ശഭാസസ്പീയമഭായ
പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്ക്കരനികഭാനുളിം  ആ  സഭാധദ്യതകേള്  ഉപകയഭാഗനപ്പെടുത്തഭാനുളിം  ഇനനി
ഹവകേനിക്കൂനടന്നെയ് ഞഭാന് ഇക്കൂട്ടത്തനില് സൂചനിപ്പെനികഭാന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണയ്.

മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്കയ്  പുതനിയ  പ്രതസ്പീക്ഷ  നകേഭാടുകഭാന്  നമ്മുനട
ഗവണ്നമന്റെനിനയ്  സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  പഞ്ഞമഭാസങ്ങളനില്  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്കയ്
ലഭനിച്ചുനകേഭാണനിരന്നെ സമഭാദദ്യ സമഭാശസ്വഭാസ പദ്ധതനി ഈ സരകഭാര അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നെകപ്പെഭാള് 2,700 രൂപയനില്നനിനളിം 4,500 രൂപയഭായനി വരദ്ധനിപ്പെനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  വനിവനിധ
കസഭാളരഷനിപ്പുകേള്,  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട  മകള്കയ്  ശരനിയഭായ  കേഭാഴ്ചപ്പെഭാടയ്
പകേരനനല്കുന്നെ  കേരനിയര  ഹഗഡന്സയ്  ക്ലഭാസ്സുകേള്  സളിംഘടനിപ്പെനികല്,  ഭവന
പദ്ധതനികേളനട പുതനിയ തുടകളിം ഇനതല്ലഭാളിം ആ കമഖലനയ ശരനിയഭായ ദനിശയനികലയയ്
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നയനിക്കുന്നെതനിനന്റെ വദ്യക്തമഭായ സൂചനകേളഭാണയ്.  എല്ലഭാ  കമഖലയനിലുളിം  പുകരഭാഗതനിയളിം
പ്രതസ്പീക്ഷയളിം   നകേഭാണവരഭാന്  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതദ്യ  മുന്നെണനി  ഗവണ്നമന്റെനിനയ്
സഭാധനിച്ചു.  

ഇവനിനട മുന്പയ് പ്രസളിംഗനിചനിട്ടുള്ള ബഹുമഭാനദ്യരഭായ ചനില അളിംഗങ്ങള് കേഴനിഞ്ഞ
ദനിവസളിം നടത്തനിയനിട്ടുള്ള പ്രസളിംഗങ്ങളനില്, ഒന്നെഭാളിം വഭാരഷനികേളിം ആകഘഭാഷനിക്കുന്നെ ഈ
ഗവണ്നമന്റെനിനയ്  എന്തഭാണയ്  ജനങ്ങളനട  മുമഭാനകേ  വയഭാനുള്ളതയ്  എനന്നെല്ലഭാളിം
കചഭാദനിക്കുന്നെതയ് കകേട്ടു. ഇവനരഭാനക കകേരളത്തനില് തനന്നെയഭാകണഭാ ജസ്പീവനിക്കുന്നെനതന്നെ
സളിംശയമഭാണയ്  അത്തരത്തനിലുള്ള  വഭാദഗതനികേള്  കകേള്ക്കുകമഭാള്  കതഭാനന്നെതയ്.
'ഹലഫയ്'  പദ്ധതനിയനിലൂനട എല്ലഭാവരക്കുളിം വസ്പീടുളിം സ്ഥലവളിം നകേഭാടുകഭാന് തസ്പീരമഭാനനിച
സരകഭാരഭാണനിതയ്.  ഈ  ഗവണ്നമന്റെയ്  5  വരഷളിം കേഭാലഭാവധനി പൂരത്തനിയഭാക്കുകമഭാള്
കകേരള  സളിംസ്ഥഭാനത്തയ്  സസ്വന്തമഭായനി  വസ്പീടനില്ലഭാത്ത  ഒര  കുടുളിംബളിംകപഭാലുളിം
ഉണഭാകേനിനല്ലന്നെയ്  ഉറപ്പുപറയഭാന്  കേഴനിയനമങനില്  ഇതനികനകഭാള്  വലനിയ  ഏതയ്
ചുവടുവയ്പഭാണയ്  ഞങ്ങള്  നടകത്തണനതന്നെയ്  ദയവഭായനി  പറഞ്ഞുതരഭാന്  നനിങ്ങള്
തയഭാറഭാകേണളിം.  ഇനനി ഒരകേഭാലത്തുളിം കേനിട്ടനിനല്ലന്നെയ് കേരതനിയ കക്ഷമ നപന്ഷനുകേള്
വസ്പീട്ടനില്  നകേഭാണകപഭായനിനകേഭാടുകഭാന്,  അവ  വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചുനകേഭാടുകഭാന്  ഈ
ഗവണ്നമന്റെനിനയ്  സഭാധനിച്ചു.  60  വയസയ്  കേഴനിഞ്ഞ  സകേല  മനുഷദ്യരക്കുളിം  നപന്ഷന്
നകേഭാടുക്കുന്നെ  ഗവണ്നമന്റെഭായനി  ഈ  ഗവണ്നമന്റെയ്  മഭാറനി.  അദ്ധദ്യയനവരഷളിം
തുടങ്ങുന്നെതനിനുമുന്പയ്  പഭാഠപുസകേങ്ങള് കൃതദ്യമഭായനി  സ്കൂളകേളനില് എത്തനിയനിരനിക്കുന.
ഓണളിം കനരകത്ത വന്നെതുനകേഭാണഭാണയ് പുസകേനമത്തഭാത്തതയ്  എന്നെ നദ്യഭായളിം പറയന്നെ
ഒര  മനനി  ഇന്നെയ്  കകേരളത്തനിലനിനല്ലന്നെതഭാണയ്   സളിംസ്ഥഭാനത്തയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.
സരകഭാര  വന്നെകപ്പെഭാഴുള്ള  ഏറവളിം  വലനിയ  കനട്ടളിം  എന്നെയ്  നനിങ്ങള്  കേഭാണണളിം.
വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ  വഭായ്പനയടുത്ത  പണളിം  തനിരനിചടയഭാനഭാകേഭാനത  ജസ്പീവനനഭാടുകനിയ
കുട്ടനികേളനടയളിം രക്ഷനിതഭാകളനടയളിം നഭാടഭായനിരന്നെനികല്ല കകേരളളിം?  ഇനനി കകേരളത്തനില്
വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ  വഭായ്പനയടുത്തതനിനന്റെ  കപരനില്  ഒര  കുടുളിംബവളിം  കേണ്ണസ്പീര
കുടനികകണനിവരനിനല്ലന്നെയ് ഉറപ്പുവരത്തഭാന് ഈ ഗവണ്നമന്റെനിനയ് കേഴനിഞ്ഞുനവങനില് ആ
കനട്ടളിം കേഭാണഭാന് നനിങ്ങള്കയ് സഭാധനികകണതഭായനിട്ടുണയ്.  സമ്പൂരണ്ണ ഹവദദ്യുതസ്പീകേരണ
പദ്ധതനിയനിലൂനട  രഭാജദ്യത്തനിനന്റെ  ചരനിത്രത്തനിലഭാദദ്യമഭായനി  എല്ലഭാ  വസ്പീടുകേളളിം
ഹവദദ്യുതസ്പീകേരനികനപ്പെടുന്നെ  സളിംസ്ഥഭാനമഭായനി  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
കേസ്പീഴനില്   കകേരളളിം   മഭാറഭാന്  കപഭാകുകേയഭാണയ്.  അനതഭാര  കനട്ടമഭായനി  നനിങ്ങള്കയ്
കതഭാന്നെനിയനിട്ടനികല്ല?   നഴറനി  ടസ്പീചര,  ഹലകബ്രറനിയന്,  ആയ  തുടങ്ങനി  സമൂഹത്തനില്
തുചമഭായ കവതനത്തനില് കജഭാലനി നചയനിരന്നെ നമ്മുനട സകഹഭാദരനിമഭാര,  ജസ്പീവനകഭാര
അവനര കേഭാണഭാന് ഈ ഗവണ്നമന്റെനിനയ് കേണണഭായനി. 2,050  രൂപ വഭാങ്ങനിയനിരന്നെ
നഴറനി  ടസ്പീചര  12,000  രൂപ  വഭാങ്ങുനനവങനില്  ആ  കുടുളിംബങ്ങളനട  പനിന്തുണ
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ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്നമന്റെനികനഭാനടഭാപ്പെമുനണന്നെയ്  മനസനിലഭാകണളിം.  ആയമഭാരനട
ഓണകററനിയളിം നനിങ്ങള് ഭരനിക്കുകമഭാള് 1,400 രൂപ,  ഇന്നെയ് 8,000 രൂപയഭാണയ് അവര
വഭാങ്ങുന്നെതയ്.  കുടുളിംബശ്രസ്പീയമഭായനി  ബനനപ്പെട്ടയ്  30,000,  40,000  രൂപ
വഭാങ്ങുന്നെവരഭായനി  നമ്മുനട  സകഹഭാദരനിമഭാര  മഭാറനി.   ഈ  മഭാറങ്ങളണഭാകഭാന്
കേഴനിഞ്ഞതയ്  നനിങ്ങള് കേഭാണണളിം. 

മഭാധദ്യമങ്ങള്  നതറഭായ  പ്രചരണങ്ങളനില്  അഭനിരമനിക്കുകേയളിം  വനിവഭാദങ്ങള്
ഉയരത്തനിനകഭാണവരനികേയളിം  നചയ്യുനണഭാവഭാളിം.  കകേരളത്തനിനല  ഏനതങനിലുളിം
കുത്തകേമഭാധദ്യമങ്ങളനിനല കൂലനിനയഴുത്തുകേഭാരനട ഔദഭാരദ്യത്തനില് പനിചവച്ചുനടന്നെവരല്ല
ഞങ്ങനളന്നെയ് എകപ്പെഭാഴുളിം ഞങ്ങള് നനിങ്ങനള ഓരമ്മനിപ്പെനികഭാറുണയ്.  ആ കേഭാലനമഭാനക
കപഭായനി.  അവര  സഭാമൂഹദ്യകബഭാധനത്ത  നനിയനനിക്കുനമന്നെയ്  നവറുനത  നടനിചനിട്ടയ്
കേഭാരദ്യമനില്ല.  ആ  പനിന്ബലത്തനില്  നനിങ്ങള്  നനില്ക്കുകേയളിം  കവണ.  കകേരള
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കനട്ടങ്ങള്  കലഭാകേത്തനിനന്റെ  പല  ഭഭാഗങ്ങളനിലുമുള്ള  മഭാധദ്യമങ്ങള്
കേഭാണുനണയ്.  കകേരളത്തനിനല ധനകേഭാരദ്യ വകുപ്പുമനനിയനട കനട്ടങ്ങനളക്കുറനിചയ് വളനര
ആകവശകത്തഭാനട ബനി.ബനി.സനി. ചഭാനല് റനികപ്പെഭാരട്ടയ് നചയ്യുന.  ലഭാറനിന് അകമരനികന്
രഭാജദ്യങ്ങളനില്  ഏറവളിം  കൂടുതല്  ആളകേള്  കേഭാണുന്നെ  നടലനിവനിഷന്  ചഭാനലഭാണയ്
നടലസ്പീസൂര, (Telesur).   21-ാം നൂറഭാണനിനല  മനികേച കസഭാഷദ്യലനിസ്റ്റേയ് മഭാതൃകേയഭാണയ്
കകേരളത്തനിനല  നതഭാഴനില്  വകുപ്പെനിനന്റെ  കനട്ടങ്ങള്,  പദ്ധതനികേള്  എന്നെയ്  നടലസ്പീസൂര
ചഭാനല് റനികപ്പെഭാരട്ടയ്  നചയ്യുന.  ബനി.ബനി.സനി.-യളിം നടലസ്പീസൂര ചഭാനലുളിം കലഭാകേത്തനിനല
പല  മഭാധദ്യമങ്ങളളിം  ഈ  ഗവണ്നമന്റെനിനന  അഭനിനന്ദനിക്കുകമഭാള്  നനിങ്ങള്
ഇനനിനയങനിലുളിം കേണതുറന്നെയ് യഭാഥഭാരതദ്യങ്ങള് കേഭാണഭാന്  തയഭാറഭാകേണളിം.   

ഇന്നെനലയളിം  ഇനമഭായനി  രണയ്  അടനിയന്തരപ്രകമയങ്ങള്  സഭയനില്
അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയണഭായനി.  നമഡനികല്  പനി.ജനി.  ഫസ്പീസയ്  വരദ്ധനവയ്  സളിംബനനിച
വനിഷയമഭാണയ്  ഇന്നെനത്ത  അടനിയന്തരപ്രകമയമഭായനി  നകേഭാണവന്നെതയ്.  ഞഭാന്
കചഭാദനികകട്ട,  നമഡനികല്  പനി.ജനി.  ഫസ്പീസയ്  വരദ്ധനവയ്  സളിംബനനിച്ചുള്ള  എല്ലഭാ
പ്രതനിപക്ഷ ആകരഭാപണങ്ങളളിം പ്രചരണ പുകേമറകേളളിം ഇകപ്പെഭാള് അവസഭാനനിചനികല്ല?
ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മുന്  മുഖദ്യമനനി  സഭയനില്  പറഞ്ഞനതന്തഭാണയ്?  കകേഭാടതനിവനിധനി
നനിലനനില്ക്കുന, അതയ് മറനികേടകഭാനഭാകേനില്ല, ഗവണ്നമന്റെനിനയ്  പരനിമനിതനികേളണയ്, രണയ്
തരളിം ഫസ്പീസയ് പറനില്ല,  ഗവണ്നമന്റെനിനയ് നചയഭാന് കേഴനിയന്നെതയ്,  പഭാവനപ്പെട്ട കുട്ടനികേള്കയ്
കസഭാളരഷനിപ്പെയ് ലഭനികഭാന് മഭാകന   ജ് നമനമഭായനി കചരന്നെയ് ധഭാരണയണഭാകഭാന് അനല്ലങനില് ഒര
സസ്പീളിം  ഉണഭാകഭാന്  മുന്കേനയടുകലഭാണയ്.  ബഹളളിംകൂട്ടനിയ  പ്രതനിപക്ഷഭാളിംഗങ്ങകളഭാടയ്
ഞഭാന് പറയന, ഈ ശബ്ദളിം നനിങ്ങള് കകേള്ക്കൂ, ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട ഉമ്മന് ചഭാണനിയനട
രഭാഷസ്പീയ പകേസ്വതയനട ശബ്ദമഭാണയ് ഈ സമയത്തയ് നനിങ്ങള് കകേള്കകണതയ്.  നവറുനത
ബഹളളിം കൂട്ടനിയനിട്ടയ് കേഭാരദ്യമനില്ല.  ഇല്ലഭാത്ത വനിഷയളിം ഉയരത്തനിപ്പെനിടനിചയ് നനിങ്ങള് സമരളിം
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നടത്തുകേയളിം  അതുസളിംബനനിചയ്  ഇവനിനട  അടനിയന്തരപ്രകമയളിം  നകേഭാണവരനികേയളിം
നചയ്തു.  എനന്തഭാനകയഭാണയ് പറയന്നെതയ്,  കപഭാലസ്പീസയ് മരദ്ദേനളിം,  ഭസ്പീകേര ലഭാത്തനിചഭാരജയ്.
പ്രനിയനപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാകവ,  തല  തല്ലനിനപ്പെഭാളനിക്കുന്നെതനിനനക്കുറനിനചഭാനക
പറഞ്ഞകല്ലഭാ;  അങ്ങയ് ഈ പറഞ്ഞതനിനനഭാനക മുന്കേഭാലപ്രഭാബലദ്യമുകണഭാ?  ഞങ്ങള്
കുറച്ചുകപര  ഇവനിനട  ഇരനിക്കുനണയ്.   ഒരകേഭാലത്തയ്  നപഭാട്ടനിയ  തുന്നെനികചരത്ത
തലകേളമഭായനി,   അന്നെയ്  ഈ ശബ്ദളിം ഞങ്ങള് കകേട്ടനിട്ടനില്ലകല്ലഭാ?   കകേഭാഴനികകഭാടയ്  ഒര
വനിദദ്യഭാരതനി സമരത്തനിനയ്  കനതൃതസ്വളിം നകേഭാടുത്ത എസയ്.എഫയ്.ഐ.-യനട അന്നെനത്ത
കനതഭാവയ്,   ശ്രസ്പീ.  പനി.  ബനിജുവനിനുകനനര;  നനിങ്ങളനട  കേഭാലഘട്ടത്തനില്  പ്രകതദ്യകേ
പരനിഗണന കേനിട്ടനിയ കപഭാലസ്പീസയ് ഓഫസ്പീസര ശ്രസ്പീ.  രഭാധഭാകൃഷ്ണപനിള്ള അകദ്ദേഹത്തനിനന്റെ
റനികവഭാള്വര എടുത്തയ് നവടനിവയ്ക്കുകേയഭാണയ് നചയതയ്. അങ്ങയനട പ്രതനികഷധളിം ഞങ്ങള്
ഇവനിനട  കേണനിട്ടനില്ലകല്ലഭാ;  നനിങ്ങളനട  പ്രകതദ്യകേ  പരനിഗണന  കേനിട്ടനിയ  ആ
കപഭാലസ്പീസകദദ്യഭാഗസ്ഥനയ്  ഉന്നെമനില്ലഭാത്തതുനകേഭാണകല്ല  അന്നെയ്  എസയ്.എഫയ്.ഐ.-യനട
കനതഭാവയ് രക്ഷനപ്പെട്ടതയ്,  അനല്ലങനില് രക്ഷനപ്പെടുമഭായനിരകന്നെഭാ;  ഇന്നെയ് നനിങ്ങളനട ഒര
പ്രവരത്തകേനന്റെ  ജനകനന്ദ്രനിയളിം  ഒര  എസയ്.ഐ.  തകേരത്തുനവന്നെയ്  കകേഭാവളളിം
മണ്ഡലത്തനിനല അളിംഗളിം ചരചയനില് പറയകേയണഭായനി. ആ എസയ്.ഐ.-യനട കപരനില്
നടപടനിനയടുത്തതനിനയ്  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവയ്  ഇന്നെയ്  മുഖദ്യമനനിനയ  അഭനിനന്ദനിച്ചു.
അതഭാണയ്  ഈ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  നനിലപഭാടയ്.  എന്നെഭാല്  നനിങ്ങള്  ഭരനിക്കുകമഭാള്
തനിരവനന്തപുരത്തയ്  മുഖദ്യമനനിനയ  കേറുത്തപതഭാകേ  ഉയരത്തനികഭാണനിചതനിനയ്  ഒര
ഡനി.ഹവ.എഫയ്.ഐ.  പ്രവരത്തകേനന്റെ  ജനകനന്ദ്രനിയളിം  സരകനിള്  ഇന്നസകര
തകേരക്കുന്നെ  ചനിത്രളിം  പത്രങ്ങളനിലുളിം  ദൃശദ്യമഭാധദ്യമങ്ങളനിലുളിം  വന്നെനികല്ല?  ഇവനിനട  രണയ്
നയളിം പറകമഭാ?  നനിങ്ങളകടതഭായഭാലുളിം  ഞങ്ങളനടതഭായഭാലുളിം  ജനകനന്ദ്രനിയമകല്ല;  അതയ്
തകേരത്തഭാല് പ്രശമകല്ല,  അതനിനനതനിനര ഒകര നനിലപഭാടയ്  നമ്മള് സസ്വസ്പീകേരനികകണ?
അങ്ങനന സസ്വസ്പീകേരനികഭാന് കേഴനിയഭാതനിരനിക്കുന്നെതയ്  എന്തുനകേഭാണഭാണയ്? ഇന്നെയ്  വലനിയ
ഭസ്പീകേരമഭായ  കപഭാലസ്പീസയ്  മരദ്ദേനനമഭാനളിം  കവണ;  കപഭാലസ്പീസയ്  ജസ്പീപ്പെനിനന്റെ  കഹഭാണടനി
കകേട്ടഭാല് ഓടനി പഞഭായത്തയ് വനിടുന്നെവരഭാണയ്  ഇന്നെയ്  കകേരളത്തനിനല നകേ.എസയ്.യ.-
വനില് ഉള്ളനതന്നെയ് കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസളിം എല്ലഭാവരളിം കേണതഭാണയ്. അത്ര ഭസ്പീകേരമഭാനയഭാര
കപഭാലസ്പീസയ് മരദ്ദേനളിം ഇവനിനട ഉണഭായനിട്ടനില്ല,  നനിങ്ങള് ഇല്ലഭാത്ത വനിഷയളിം ഉണഭാകഭാന്
ശ്രമനിക്കുകേയഭാണയ്. കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസളിം നകേഭാലപഭാതകേനത്ത മുന്നനിരത്തനി ഒര വനിഷയളിം
അടനിയന്തര പ്രകമയമഭായനി  നനിങ്ങള് നകേഭാണവന.  ആരനട നകേഭാലപഭാതകേമഭായഭാലുളിം
അതനിനന  എതനിരകകണതഭാണയ്,  ആരളിം  നകേഭാല്ലനപ്പെടഭാന്  പഭാടനില്ല.  മയഴനിപ്പുഴയനട
തസ്പീരങ്ങളനില് ശ്രസ്പീ. എളിം. മുകുന്ദന് എഴുതുനണയ്,  'മനുഷദ്യനന്റെ ഒര തുള്ളനി രക്തത്തനിനയ്
ഒര  കേനിരസ്പീടകത്തകഭാള്  വനിലയനണന്നെയ്,  അതയ്  മഭാനവനികേതയനട  ദരശനമഭാണയ്,
ഞങ്ങള്  പനിന്തുണയ്ക്കുന,  നമ്മുനട  മണ്ണനില്  ആരളിം  നകേഭാല്ലനപ്പെടരതയ്'.  ഇന്നെനല
പുറത്തനിറങ്ങനിയ   ഒര   പ്രമുഖപത്രത്തനിനന്റെ   മുഖപ്രസളിംഗളിം  ബഹുമഭാനദ്യനഭായ
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പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവളിം  എല്ലഭാ  കകേഭാണ്ഗ്രസയ്  അളിംഗങ്ങളളിം  വഭായനികണളിം.  എല്ലഭാ
നകേഭാലപഭാതകേങ്ങകളയളിം എതനിരക്കുന്നെതനിനുപകേരളിം കകേരളത്തനില് ആര.എസയ്.എസയ്.-
കേഭാര  നടത്തുന്നെ  നകേഭാലപഭാതകേങ്ങള്ക്കുമുന്നെനില്  നനിങ്ങള്  നനിശബ്ദത  പഭാലനിക്കുന;
ആര.എസയ്.എസയ്.-നന്റെ   ഏനതങനിലുനമഭാര  നകേഭാലയഭാളനി  നകേഭാല്ലനപ്പെട്ടഭാല്,  അതയ്
വലനിയ  പ്രശമഭായനി  നനിങ്ങള്  ഉയരത്തനിനകഭാണവരന;  എത്ര  നകേഭാലപഭാതകേങ്ങള്
നമ്മുനട  മുമനിലുണയ്,  അനുഭവത്തനിലുണയ്;  ഇതയ്  ശരനിയഭാകണഭാ?  സസ്വഭാതനദ്യഭാനന്തര
ഇന്തദ്യയനിലഭാദദ്യമഭായനി  ഒര  നനിയമസഭഭാളിംഗളിം  നകേഭാല്ലനപ്പെട്ടതയ്  ഈ  കകേരളത്തനിലകല്ല;
1969-ല്  നനിയമസഭഭാളിംഗമഭായ  കുഞ്ഞഭാലനി,  ആരഭായനിരന  നകേഭാലയഭാളനി?
ഇന്തദ്യയനിലഭാദദ്യമഭായനി ഒര മുനനിസനിപ്പെല് നചയരമഭാന് നകേഭാല്ലനപ്പെട്ടതയ്  ഈ കകേരളത്തനിലകല്ല;
ചഭാവകഭാനട്ട നകേ. പനി. വല്സലന്. ആരഭായനിരന നകേഭാലയഭാളനി? ഇന്തദ്യയനിലഭാദദ്യമഭായനി
പയന്നൂരനിനല രഭാമന്തളനിയനില് ഒര പഞഭായത്തയ് പ്രസനിഡന്റെയ് ഒ. നകേ. കുഞ്ഞനികണ്ണന്
നകേഭാല്ലനപ്പെട്ടതയ്  ഈ  കകേരളത്തനിലകല്ല;  ആരഭായനിരന  പ്രതനികേള്,  ആരഭായനിരന
നകേഭാലയഭാളനികേള്?  ഇന്തദ്യയനിലഭാദദ്യമഭായനി  ഒര  മുന്  എളിം.എല്.എ.  നകേഭാല്ലനപ്പെട്ടതയ്,
നകേഭാടുങ്ങല്ലൂര  അബ്ദുള്  ഖഭാദര  അകല്ല?  ആരഭായഭായനിരന  നകേഭാലയഭാളനി?
ഇന്തദ്യയനിലഭാദദ്യമഭായനി  ഒര  ജനില്ലഭാ  പഞഭായത്തയ്  അളിംഗളിം  നകേ.  വനി.  സധസ്പീഷയ്
നകേഭാല്ലനപ്പെട്ടതയ്  ഈ  കകേരളത്തനിലകല്ല;  ആരഭായനിരന  പ്രതനികേള്?  ഈ
സഭാഹചരദ്യങ്ങളനില്   ഒരക്ഷരനമങനിലുളിം  നനിങ്ങള്  ഉരനിയഭാടനിയനിട്ടുകണഭാ?  ഇനതഭാനക
ഞങ്ങളനട  കനതഭാകനഭാരഭായതുനകേഭാണഭാനണന്നെയ്  കേരതഭാളിം.  ഈ  ഗവണ്നമന്റെയ്
അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷളിം  ആര.എസയ്.എസയ്.-കേഭാര  എത്രകപനര
നകേഭാനതള്ളനി?  പസയ്  ടു  വനിദദ്യഭാരതനി അനന്തു നകേഭാല്ലനപ്പെട്ടകപ്പെഭാള് നനിങ്ങള്കയ് ഒര
സബ്മനിഷന്  ഉന്നെയനികഭാനനങനിലുളിം  കേഴനികഞ്ഞഭാ?  എട്ടു  വയസ്സുകേഭാരന്  ഫഹദനിനന
ആര.എസയ്.എസയ്.  സളിംഘ്പരനിവഭാര  മുമയ് കേഴുത്തറുത്തയ്  നകേഭാന്നെകപ്പെഭാള്  ഒര
സബ്മനിഷന്  ഉന്നെയനികഭാന്  നനിങ്ങള് തയഭാറഭാകയഭാ?  എന്തനിനയ്  അധനികേളിം  പറയന,
തൃശ്ശൂരനിനല  കേഭാഞ്ഞഭാണനിയനില്  കകേഭാണ്ഗ്രസയ്  കനതഭാവയ്  സകരഷനിനന  പട്ടഭാപ്പെകേല്
അടനിച്ചുനകേഭാന്നെകപ്പെഭാള്,   കൂനട  നകേഭാടനിപനിടനിക്കുന്നെവര  നകേഭാല്ലനപ്പെട്ടകപ്പെഭാള്  ഒര
അടനിയന്തര  പ്രകമയനമങനിലുളിം  നനിയമസഭയനില്  നനിങ്ങള്  നകേഭാണവകന്നെഭാ?
കകേഭാണ്ഗ്രസ്സുകേഭാരനന്റെ ജസ്പീവകനകഭാള് വനില നകേഭാലകകസയ് പ്രതനിയളിം ഘഭാതകേനുമഭായ
ആര.എസയ്.എസയ്.-  കേഭാരനഭാനണന്നെയ്  കേരതുന്നെ  ആ  രഭാഷസ്പീയ  പഭാപ്പെരത്തമുണകല്ലഭാ,
അതയ്  ശരനിയഭാകണഭാ,  ഈ  കേഭാലഘട്ടത്തനിനയ്  കചരന്നെതഭാകണഭാ,  സളിംഘ്പരനിവഭാര
ഫഭാസനിസനത്ത  ഇങ്ങനന  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപ്പെനികകണതുകണഭാ  എനന്നെഭാനകയള്ളതയ്
നനിങ്ങള്  പരനികശഭാധനികണനമന്നെഭാണയ്  എനനികയ്  അഭദ്യരതനികഭാനുള്ളതയ്.  ഈ
ചരനിത്രനമഭാനളിം  മറനകപഭാകേഭാനുള്ളതല്ല.   മറവനിനകതനിരഭായ  ഓരമ്മകേളനട
സമരമഭാണയ്  രഭാഷസ്പീയനമനന്നെഴുതനിയതയ്  മനിലന്  കുകന്ദരയഭാണയ്. ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട
അരവനികര  അളിംഗത്തനിനനങനിലുളിം  അതയ്  തനിരനിചറനിയഭാന്  കേഴനിയനമന്നെഭാണയ്  ഞഭാന്
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പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നെതയ്.  അകദ്ദേഹളിം  അതയ്  അറനിയഭാത്തവരക്കുകൂടനി  പറഞ്ഞുനകേഭാടുകണളിം.
നമ്മള്  ചരനിത്രളിം  മറകഭാന്  പഭാടനില്ല.   കലഭാകേമഭാനകേ  കകേരളത്തനിനല  ഭരണളിം
അളിംഗസ്പീകേരനിക്കുകമഭാള്,  പഭാവനപ്പെട്ട  മനുഷദ്യര  ഇതയ്  എനന്റെ  സരകഭാരഭാനണന്നെയ്
ഹൃദയത്തനില് നതഭാട്ടുപറയകമഭാള്,  ഈ ഗവണ്നമന്റെനിനനതനിനര  നതറഭായ പ്രചരണങ്ങള്,
ഇല്ലഭാത്ത  പ്രശങ്ങള്  ഉയരത്തനിനകഭാണവന്നെയ്  പുകേമറ  സൃഷനികഭാനുള്ള  പ്രതനിപക്ഷ
തനനമഭാനളിം  വനിലകപ്പെഭാകേനില്ല.  ഈ  ഗവണ്നമന്റെയ്  കകേരളത്തനില്  മഹത്തഭായ  ഒര
പുതനിയ  യഗത്തനിനയ്  തുടകമനിടുകേയഭാണയ്.   കകേരളത്തനിനല  ജനങ്ങളനട
പനിന്തുണകയഭാടുകൂടനി  ഞങ്ങള്  ധസ്പീരമഭായനി  മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുളിം.  ഈ  നഭാട്ടനിനല
സഭാധഭാരണകഭാരളിം  പഭാവനപ്പെട്ടവരളിം  കേരഷകേരളിം  നതഭാഴനിലഭാളനികേളളിം  നചറുപ്പെകഭാരളിം
ഈ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ പനിന്നെനില് അണനിനനിരക്കുന്നെനിടകത്തഭാളളിം കേഭാലളിം ഞങ്ങള്കഭാകരയളിം
ഭയനപ്പെടഭാനനില്ല.  ഈ  പഭാതയനില്ത്തനന്നെ  ഞങ്ങള്  മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുളിം.  ഈ
ധനഭാഭദ്യരതനകേനള പനിന്തുണച്ചുനകേഭാണയ് ഞഭാന് എനന്റെ എളനിയ വഭാക്കുകേള് നനിരത്തുന.

ശ്രസ്പീ  .    തനിരവഞ്ചൂര  രഭാധഭാകൃഷ്ണന്:  സര,  എനന്റെ  കസ്നേഹനിതന്  ശ്രസ്പീ.  എളിം.
സസ്വരഭാജനിനയ് ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട മഭാതദ്യു.  ടനി.  കതഭാമസനികനഭാടയ്  ഇത്രയളിം വനികരഭാധമുനണന്നെയ്
എനനികറനിയനില്ലഭായനിരന.  അകദ്ദേഹളിം,  ഇടതുപക്ഷജനഭാധനിപതദ്യ  മുന്നെണനി  സരകഭാര
അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതുനകേഭാണഭാണയ്  കേനിഴകയ്  സൂരദ്യനുദനിക്കുന്നെതുളിം  പടനിഞ്ഞഭാറയ്
അസമനിക്കുന്നെതുളിം  എനവനര  പറഞ്ഞുവച്ചു.  ഈ  ഡനിമഭാന്റെനിനനക്കുറനിചയ്  നഭാലക്ഷരളിം,
അങ്ങനയക്കുറനിചയ്  നല്ലവഭാകയ്  പറകയണതല്ലഭായനിരകന്നെഭാ?   ഞങ്ങളനട  രഭാഷസ്പീയ
ധരമ്മളിം കവനറയഭാണയ്.  അതുനകേഭാണയ് ഞങ്ങളനില്നനിന്നെയ് അങ്ങയ് അതയ് പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുകേയനില്ല.
ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതദ്യമുന്നെണനിയനട  ഒര  വക്തഭാവയ്  സളിംസഭാരനിക്കുന്നെ  സമയത്തയ്
ഇതനിനനക്കുറനിചയ്  നല്ല വഭാകയ് പറയഭാനനില്ലഭാത്തതുനകേഭാണയ്,  അകദ്ദേഹളിം കുറുക്കുചഭാടനി മറയ്
രഭാഷസ്പീയ  കേഭാരദ്യങ്ങള്,  സഭാധഭാരണ  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  ഹമതഭാനത്തയ്  പ്രസളിംഗനിക്കുന്നെതു
കപഭാനല,  ഇവനിനട  വനിശഭാലമഭായനി  സളിംസഭാരനിച്ചു.  ഞഭാന്  അകങ്ങയയ്  അഭനിവഭാദദ്യളിം
കനരകേയഭാണയ്. 

ഞഭാന് എനന്റെ ഡനിമഭാന്റെനികലയയ് വരനികേയഭാണയ്.  ജനങ്ങനള നവള്ളളിം കുടനിപ്പെനിക്കുന്നെ
പണനിയനില്നനിനളിം  മഭാറനി  ജനങ്ങള്കയ്  നവള്ളളിം  നല്കുന്നെ  നടപടനിയനികലയയ്
കപഭാകേണളിം.   ഒര  വരഷത്തനില്  എത്ര  ടനി.എളിം.സനി.  മഴനവള്ളമഭാണയ്  കേടലനികലയയ്
കപഭാകുന്നെതയ്?  നനയഭാരഡഭാമനില്നനിന്നെയ്   വനിളവന്കകേഭാടനികലയയ് നവള്ളളിം  നകേഭാടുകഭാന്
എല്.ഡനി.എഫയ്.  അകല്ല  തസ്പീരമഭാനനമടുത്തതയ്;  ഒര  വഭാട്ടരകകേഭാഴനില്നനിന്നെയ്  മനറഭാര
വഭാട്ടരകകേഭാഴനികലയയ്  കസ്റ്റേറയ്  മഭാറനി  നകേഭാടുക്കുകേയഭാനണങനില്  നനിയമസഭയനട
അളിംഗസ്പീകേഭാരളിം  കവണനമനള്ള  നനിബനനയനില്   വനിളവന്കകേഭാടനികലയയ് നവള്ളളിം
നകേഭാടുത്തു,  ഇകപ്പെഭാള്  കകേരളത്തനില്  നവള്ളമനില്ല.  ആളനിയഭാര-മൂലത്തറയനില്
ചനിറരപ്പുഴയടുത്തയ്  രണമൂന്നെയ്  തടയണ  നനിരമ്മനിചഭാല്  പഭാലകഭാടയ്  ജനില്ലയനിനല
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നവള്ളത്തനിനന്റെ പ്രശളിം പരനിഹരനികഭാന് കേഴനിയനികല്ല;  അങ്ങനനവന്നെഭാല്  പഭാലകഭാടയ്
ജനില്ലയയ് നവളളളിം  കേനിട്ടനികല്ല;   ശ്രസ്പീ.  നകേ.  കൃഷ്ണന്കുട്ടനികയ്  ഇതുകപഭാനല  നവള്ളളിം
കുടനികകണ  കേഭാരദ്യമുണഭായനിരകന്നെഭാ?  ഈ  രൂപത്തനില്,  ഗവണ്നമന്റെനിനയ്  നചയഭാന്
പറന്നെ ഒര കേഭാരദ്യവളിം നചയ്യുന്നെനില്ല.  കേഭാകവരനി ടനിബമ്മ്യൂണല് നസല്ലനിനന പനിരനിച്ചുവനിടഭാന്
കപഭാകുന  എന്നെഭാണയ്  അവനിനടനനിനള്ള  അളിംഗങ്ങള്  സളിംസഭാരനിചതനില്നനിനളിം
മനസനിലഭായതയ്.  ഏറവളിം  നനിരണ്ണഭായകേമഭായ  സന്ദരഭമഭാണനിതയ്.   കേഭാരണളിം,   ജൂണ്
മഭാസത്തനില്  കേഭാകവരനി  ടനിബമ്മ്യൂണലനില്  തമനിഴയ് നഭാടയ്  നകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന്നെ  റനിവമ്മ്യൂ
നപറസ്പീഷന് വരനികേയഭാണയ്.  ആ സന്ദരഭത്തനില് കകേരളത്തനിനുണഭായനിരന്നെ നസല്ലുകൂടനി
പനിരനിച്ചുവനിട്ടഭാല്  ആരകഭാണതയ്  ഗുണളിം  നചയ്യുന്നെതയ്?  തമനിഴയ് നഭാടനിനുകവണനി
ഒത്തഭാശനചയ്യുന്നെ ഒര ഗവണ്നമന്റെഭാണയ് ഈ   ഗവണ്നമനന്റെന്നെ നനിലയനികലയഭാണയ്
അതയ് വരന്നെതയ്. ബഭാണഭാസര സഭാഗറനിലുളിം കേഭാരഭാപ്പുഴ പദ്ധതനിയനിലുമഭായനി നമുകയ് ലഭനിച
30  ടനി.എളിം.സനി.  ജലളിം  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നെതനില്  എനന്തങനിലുളിം  നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ,  കേഭാകവരനി ടനിബമ്മ്യൂണല് നമുകയ് നല്കേനിയതഭാണയ്.  നവള്ളമനിനല്ലന
പറഞ്ഞയ്  ബഹളമുണഭാക്കുന്നെതല്ലഭാനത  കേനിട്ടനിയ  ജലളിം  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനയ്
എനന്തങനിലുളിം  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനികചഭാ?  30  ടനി.എളിം.സനി.  ജലത്തനില്നനിന്നെയ്  രണര
ടനി.എളിം.സനി.  ജലളിം  മഭാത്രമഭാണയ്  വനിനനികയഭാഗനിചതയ്.  പഭാമഭാറനിലുളിം  നൂല്പ്പുഴയനിലുളിം
കേല്ലമഭാറയനിലുളിം അട്ടപ്പെഭാടനിയനിലുളിം കേബനനിയനിലുളിം ഈ പദ്ധതനി ഗുണളിം നചയ്യുമഭായനിരന.
പകക്ഷ  ഈ  ഗവണ്നമന്റെയ്  ഒനളിം  നചയനില്ല  എന്നെതനിനന്റെ  നതളനിവഭാണയ്  എനന്റെ
കസ്നേഹനിതന്  ശ്രസ്പീ.  എളിം.  സസ്വരഭാജയ്  ഇതനിനനക്കുറനിചയ്  ഒനളിം  പറയഭാതനിരന്നെതയ്.  ഈ
ഗവണ്നമന്റെയ്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷളിം  ഇവര  നചകയണ  എനന്തങനിലുളിം
കേഭാരദ്യങ്ങള്  നചയ്യുനകണഭാ?  കുടനിനവള്ളളിം  നല്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചു
എനപറഞ്ഞു,  കേനികയഭാസ്കുകേള്,  കുഴല്കനിണറുകേള്  എന്നെനിവ  വഴനിയളിം  കൃത്രനിമ  മഴ
നപയനിപ്പെനിച്ചുമഭാണയ്  വരള്ചനയ  കനരനിടുനമന്നെയ്  പറഞ്ഞതയ്.  കകേരളത്തനില്  എവനിനടയഭാണയ്
കൃത്രനിമ  മഴ  നപയതയ്?  ഞങ്ങള്കഭാരക്കുമറനിയനില്ല.  നനിങ്ങള്കറനിയഭാനമങനില്
പറയണളിം.  കേനികയഭാസ്കുകേളളിം  കുഴല്കനിണറുകേളനമഭാനളിം  കേഭാരദ്യമഭായനിട്ടുണഭായനിട്ടനില്ല.
കേനിണര  നനിറയ്ക്കുന്നെതനിനുകവണനി  412  കകേഭാടനി  രൂപയനട  ഒര  പദ്ധതനി  ഗവണ്നമന്റെയ്
പ്രഖദ്യഭാപനിചനിരന, എന്നെനിനട്ടന്തഭായനി?   ഈ നൂറഭാണനിനല ഏറവളിം വലനിയ വരള്ചനയ
കനരനിടുന്നെതനിനയ്,  കേനിണര  നനിറയ്ക്കുന്നെതനിനയ്  412  കകേഭാടനി  രൂപയനട  പദ്ധതനി
നകേഭാണവനന്നെങനിലുളിം  1,000/-  രൂപയനട  പണനികപഭാലുളിം നടന്നെനിട്ടനിനല്ലന്നെഭാണയ്
റനികപ്പെഭാരട്ടുകേള് സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നെതയ്.  ഈ ഗവണ്നമന്റെയ് പനിനന്നെ എന്തയ് വലനിയ കേഭാരദ്യളിം
നചയ്തു  എന്നെഭാണയ്  പറയന്നെതയ്?  ഇവനിനട വഭാട്ടര  കേണ്സരകവഷകനഭാ,  ജലളിം
തടഞ്ഞുനനിരത്തുന്നെതനികനഭാ  എനന്തങനിലുളിം നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനികചഭാ?  ഭൂഗരഭജലത്തനിനന്റെ
അളവയ് കുറയന എന്നെ വനിമരശനളിം ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷത്തുനനിനളിം ഉണഭായകല്ലഭാ. അതയ്
നമചനപ്പെടുത്തുന്നെതനിനുകവണനി  എനന്തങനിലുളിം  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനികചഭാ?  152
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കബഭാക്കുകേളനില്  26-ലുളിം  വഭാട്ടര  കടബനിള് തഭാഴ്ന്നുനകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
അകഭാരദ്യത്തനില്  ഈ  ഗവണ്നമന്റെയ്  എന്തയ്  നടപടനിയഭാണയ്  സസ്വസ്പീകേരനിചതയ്?  4  പമയ്
വഭാങ്ങനി  കതഭാട്ടനില്  നവള്ളമടനിച്ചുകേയറനിയനിരനന്നെങനില്  നഭാട്ടനിനല  കേനിണറുകേളനില്
നവള്ളനമത്തുമഭായനിരന്നെകല്ലഭാ;  അങ്ങനനനയങനിലുളിം  നചകയണതഭായനിരന്നെനികല്ല? ഈ
വലനിയ  വരള്ച  കനരനിടുന്നെതനിനഭായനി  ഡനിസഭാസ്റ്റേര  മഭാകനജയ് നമന്റെനില്നനിനളിം  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്നമന്റെയ്  തുകേ  നല്കുനമങനിലുളിം  അതനിലുളിം കേഭാരദ്യമഭായനിനട്ടഭാനളിം  നടന്നെനിട്ടനില്ല.
ഇവനിനട ശ്രസ്പീ. അടൂര പ്രകേഭാശയ് അവതരനിപ്പെനിച അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിനയ് മനനി മറുപടനി
പറഞ്ഞതയ്,  വഭാട്ടര അകതഭാറനിറനികയ് ജലവനിതരണളിം നടത്തുന്നെതനിനഭായനി ആവശദ്യമുള്ള
തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുനണന്നെഭാണയ്.  എന്നെഭാല്  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷഭാളിംഗങ്ങള്  തുകേയനില്ല,
ആവശദ്യമഭായ നടപടനികേനളഭാനളിം സസ്വസ്പീകേരനിചനിട്ടനില്ല എന്നെഭാണയ് പറഞ്ഞുനകേഭാണനിരനിക്കുന്നെതയ്.
കകേരളത്തനില്  കകേന്ദ്രസഹഭായകത്തഭാനടയള്ള  പദ്ധതനികേള്കയ്  തടസളിം  വരഭാന്
കേഭാരണനമന്തഭാണയ്?   Atal  Mission  for  Rejuvenation  and  Urban
Transformation (AMRUT)  പദ്ധതനിയനില്  587.48  കകേഭാടനി രൂപ  26.-3-2016-ല്
അനുവദനിച്ചു.  50  ശതമഭാനളിം  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതവളിം  50  ശതമഭാനളിം  സളിംസ്ഥഭാന
വനിഹനിതവമഭാണയ്.  തുലദ്യവനിഹനിതത്തനിനന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് കകേന്ദ്രളിം 287.98  കകേഭാടനി
രൂപ അനുവദനിച്ചു.  ആദദ്യനത്ത ഇന്സ്റ്റേഭാള്നമന്റെയ്  57.6  കകേഭാടനി രൂപ ലഭനിച്ചു.  അതനില്
കേഭാല് കേഭാശയ്  ഈ വരള്ചഭാ കേഭാലഘട്ടത്തനില് നമുകയ് നചലവഴനികഭാന് സഭാധനികചഭാ?
ഇവനിനട നമ്മള് ഭളിംഗനിവഭാകയ് പറഞ്ഞനിട്ടയ് കേഭാരദ്യമനില്ല. പഭാവനപ്പെട്ട ആളകേള്കയ് നവള്ളളിം
നകേഭാടുകകണ;  അങ്ങനനയള്ള  ഒര  നടപടനിയളിം  കേഭാരദ്യമഭായനിട്ടുണഭായനിട്ടനില്ല.  ഇവനിനട
ഇങ്ങനനയള്ള  കേഭാരദ്യങ്ങള്  പറയഭാന്  കേഴനിയഭാത്തതുനകേഭാണയ്  ഈ  കേയ്പുള്ള
ഗവണ്നമന്റെനിനന  ഷുഗര  കകേഭാട്ടനിളിംഗനിലൂനട  ജനമധദ്യത്തനില്  നകേഭാണവരന്നെതനിനയ്
മനനഃപൂരവമഭായനി രഭാഷസ്പീയളിം പറഞ്ഞുതസ്പീരക്കുകേയഭാണയ്.  

ഞഭാന് രഭാഷസ്പീയളിം പറയണനമന്നെയ് വനിചഭാരനിചതല്ല. എനന്റെ കസ്നേഹനിതന് ശ്രസ്പീ. എളിം.
സസ്വരഭാജയ്  എനന്റെ  അനുജനഭാനണങനിലുളിം  രഭാഷസ്പീയളിം  പറഞ്ഞനിനല്ലങനില്  ശരനിയഭാവനില്ല
എന്നെയ് അകദ്ദേഹളിം പറഞ്ഞതയ് ഞഭാനുളിം അളിംഗസ്പീകേരനിക്കുന.  ഒര ഗവണ്നമന്റെനില്നനിന്നെയ്
ജനങ്ങള്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നെതയ്  അവരനട  ജസ്പീവനുളിം  സസ്വത്തനിനുളിം  സളിംരക്ഷണളിം
ലഭനികണനമന്നെഭാണയ്.  നനിങ്ങള്  പുതനിയതഭായനി  എനന്തങനിലുളിം  നചയണനമന്നെയ്  ഞഭാന്
ഇകപ്പെഭാള് ആവശദ്യനപ്പെടുന്നെനില്ല. പകക്ഷ ജനങ്ങളനട ജസ്പീവനുളിം സസ്വത്തനിനുളിം സളിംരക്ഷണളിം
നല്കേകണ?  രഭാഷസ്പീയ  നകേഭാലപഭാതകേങ്ങളനട  ലനിസ്റ്റേയ്  പരനികശഭാധനിചഭാല്  മുന്
കേഭാലങ്ങളനില്  ഉണഭായനിരന്നെതനികനകഭാള്  കൂടുതല്  രഭാഷസ്പീയ  നകേഭാലപഭാതകേങ്ങള്
ഇകപ്പെഭാള്  നടക്കുകേയഭാണയ്.  വഭാദനിയളിം  പ്രതനിയളിം  രണയ്  വശങ്ങളനിലുളിം  ജനില്ലഭാ  കേളകര
മധദ്യത്തനിലുമനിരന്നെയ്  ഒത്തുതസ്പീരപ്പെയ്  ചരചകേള്  നടത്തുളിം.   ഇനനികമലനില്
നകേഭാലപഭാതകേമനില്ല  എനപറഞ്ഞയ്  പനിരനിയനമങനിലുളിം  പനികറദനിവസളിം  മുതല്  വസ്പീണളിം
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നകേഭാലപഭാതകേളിം  ആരളിംഭനിക്കുകേയഭാണയ്.  നനിങ്ങള്  ഇകപ്പെഭാള്  പറഞ്ഞതയ്
നകേഭാലപഭാതകേത്തനില്  ഞങ്ങള് കേക്ഷനികചരണനമന്നെഭാണയ്.  ഒര  കൂട്ടനര  നകേഭാലനപ്പെടുത്തനിയഭാല്
ഞങ്ങള്  കുന്തവമഭായനി  നനിങ്ങകളഭാനടഭാപ്പെളിം  വരണളിം,  അലവഭാങയ്  എടുത്തുനകേഭാണയ്
നനിങ്ങകളഭാനടഭാപ്പെളിം  ഞങ്ങളളിം  കൂടണളിം.  അങ്ങനന  നനിങ്ങകളഭാനടഭാപ്പെളിം  നകേഭാലപഭാതകേത്തനിനയ്
നനില്ക്കുന്നെ  'ബനി' ടസ്പീമഭായനി ഐകേദ്യജനഭാധനിപതദ്യ മുന്നെണനിനയ പ്രതസ്പീക്ഷനികണ എന്നെയ്
ഞഭാന് ഓരമ്മനിപ്പെനിക്കുകേയഭാണയ്.  എന്നെഭാല് നഭാട്ടനില് നദ്യഭായളിം നടകണളിം,  അതനിനുള്ള
നടപടനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനികണളിം.  ഈ  ഗവണ്നമന്റെയ്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷമുള്ള
ഏനഴട്ടയ്  പ്രധഭാനനപ്പെട്ട  കേഭാരദ്യങ്ങള്  ജനങ്ങളനട  മുന്നെനിലുണയ്.  ഞഭാന്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട
മുഖദ്യമനനിനയ  വദ്യക്തനിപരമഭായനി  ആകക്ഷപനിക്കുകേയല്ല.  അകദ്ദേഹളിം  ചനില  ഉപകദശകേ
സളിംഘനത്ത നനികയഭാഗനിചനിട്ടുളിം പഴയതനികനകഭാള് നമചനപ്പെട്ടനിനല്ലനവന്നെഭാല് അവരകയ്
നതഭാഴനിലനില്ലഭായ  കവതനളിം  നകേഭാടുത്തയ്  ഒഴനിവഭാക്കുകേ  എന്നെതല്ലഭാനത  മനറനന്തങനിലുളിം
നചയഭാന്  കേഴനിയകമഭാ?  അഡസ്വകകറയ്  എളിം.  നകേ.  ദഭാകമഭാദരന്  അഹഡസ്വസറഭായനി
വനന്നെങനിലുളിം  ആ  സ്ഥഭാനത്തുനനിന്നെയ്  അകദ്ദേഹത്തനിനയ്  ഒഴനികയണനിവന.  മറചനില
സളിംഭവങ്ങളമുണഭായനി. മനനിസഭയനില് ആളകേള് മഭാകറണനിവന. ഈ ഗവണ്നമന്റെനിനയ്
മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകേഭാന് കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചരദ്യമുണഭായനി. ഞഭാന് ഇതയ് പറയഭാന് കേഭാരണളിം
ഈ  ഗവണ്നമന്റെയ്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെനിട്ടയ്  ഒര  വരഷളിം  തനികേയന്നെതയ്  അടുത്ത
25-ാം തസ്പീയതനിയഭാണയ്.   ആ സഭാഹചരദ്യത്തനില് ഈ ഗവണ്നമന്റെനിനനക്കുറനിച്ചുള്ള ഒര
കസ്റ്റേറയ്നമന്റെയ്  ഉണഭാകേകണ;  അതുവനര  ഗവണ്നമന്റെയ്  നചയ  കേഭാരദ്യങ്ങനളക്കുറനിചയ്
നപഭാതുവഭായനി ഒര വനിശകേലനളിം കവകണ?  അതയ് ആവശദ്യമഭായതുനകേഭാണഭാണയ് ഞഭാന്
ഈ കേഭാരദ്യങ്ങള് ഓരമ്മനിപ്പെനിക്കുന്നെതയ്.  നപണ്കുട്ടനികേള്ക്കുകപഭാലുളിം പ്രഭാണഭയമനില്ലഭാനത
പുറത്തനിറങ്ങഭാന് കേഴനിയഭാത്ത അവസ്ഥയഭാണുള്ളതയ്.  നസ്പീറയ് പരസ്പീക്ഷഭാ ദനിവസളിം കകേരള
സളിംസഭാരത്തനിനുളിം  ഇന്തദ്യന്  സളിംസഭാരത്തനിനുളിം  കലഭാകേ  സമൂഹത്തനിനുളിം  ഒരനികലുളിം
അളിംഗസ്പീകേരനികഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത  സളിംഭവങ്ങളഭാണുണഭായതയ്.  17-18  വയസ്സുള്ള
നപണ്കുട്ടനികേളനട  ശരസ്പീരപരനികശഭാധന  നടത്തഭാന്  തസ്പീരമഭാനനിച  ഉകദദ്യഭാഗസ്ഥനര
അറസ്റ്റേയ്നചയയ്  അകേത്തഭാകഭാത്തതയ്  എന്തുനകേഭാണഭാനണന്നെ  കചഭാദദ്യളിം  ഈ  സമൂഹത്തനില്
എല്ലഭാവരളിം ഉന്നെയനിക്കുകേയഭാണയ്.  സഭാഹനിതദ്യരളിംഗത്തുള്ളവരളിം നഭാട്ടനിനല പ്രധഭാനനപ്പെട്ട
ആളകേളളിം  ഇതുസളിംബനനിചയ്  പറഞ്ഞനികല്ല;  ഗവണ്നമന്റെയ്  എന്തുനകേഭാണയ്  നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നെനില്ല? ഈ  രസ്പീതനിയനില്  നമ്മുനട കകേരളനത്ത  പ്രഭാകൃതമഭാകനി  മഭാറന്നെതയ്
ശരനിയഭാകണഭാ;  ഇതയ്  മഭാറനിനയടുക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനികകണ?  ദഇൗരഭഭാഗദ്യവശഭാല്
ഒനളിം നടക്കുന്നെനില്ല.  മറള്ള കേഭാരദ്യങ്ങനളക്കുറനിചയ് ഞഭാന് ഇകപ്പെഭാള് പറയന്നെനില്ല. 

ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന്:  സര,  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  അളിംഗളിം  കുനറകഭാലമഭായനി
കകേരളത്തനില് ഇകല്ല;  അടുത്ത കേഭാലനത്തങ്ങഭാനുളിം കകേരളത്തനികലയയ് വന്നെതഭാകണഭാ? 
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ശ്രസ്പീ  .    തനിരവഞ്ചൂര  രഭാധഭാകൃഷ്ണന്:  സര,  ഞഭാന്  കകേരളത്തനികല  ഉള്ളൂ,
മനനിസഭയനില് ഇല്ലഭായനിരന.  അങ്ങനികപ്പെഭാള് അതനിലനില്ല.  അതുനകേഭാണയ് അകങ്ങയയ്
ഈ  ഫയല്  മുഴുവന്  പനിടനികേനിട്ടുനമന്നെയ്  എനനികയ്  കതഭാനന്നെനില്ല.  അങ്ങകയഭാടഭായതുനകേഭാണയ്
ഇത്രയളിം  കേടുപ്പെനിചയ് പറയണ എന്നെയ് വനിചഭാരനിചതഭാണയ്. പകക്ഷ ഇതയ് കേനിട്ടനികയ അടങ
എന്നെയ്  അങ്ങയ്  വഭാശനി  കേഭാണനിചഭാല്  തരഭാനത  എനനിനകഭാര  നനിവൃത്തനിയമനില്ല.
അതുനകേഭാണയ് എകന്നെഭാടയ് ക്ഷമനികണളിം. 

കകേരളത്തനില്  ഒര  വരഷളിംനകേഭാണയ്  എല്ലഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്നപ്പെട്ട  ആളകേനളയളിം
നനിങ്ങള് ബുദ്ധനിമുട്ടനിച്ചു. നനിങ്ങളനട ഗവണ്നമന്റെയ് അധനികേഭാരത്തനില്വന്നെ ഒന്നെഭാളിം ദനിവസളിം
കകേരളത്തനില് ഒര കേനികലഭാ അരനികയ് 26 രൂപയഭായനിരന. എന്നെഭാല് അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നെതനിനന്റെ  ഒന്നെഭാളിം  വഭാരഷനികേളിം  ആകഘഭാഷനിക്കുന്നെ  സന്ദരഭത്തനില്  ഒര  കേനികലഭാ
അരനിയനട വനില 50 രൂപയഭായനി. ഈ നനിലയനില് എല്ലഭാ കേഭാരദ്യങ്ങളളിം മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. 

ശ്രസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമഭാര:  സര,  സഭ  പനിരനിഞ്ഞതനിനുകശഷളിം  നമുകയ്
രണകപരക്കുളിംകൂടനി മഭാരകറനില്കപഭാകേഭാളിം. 

ശ്രസ്പീ  .   തനിരവഞ്ചൂര രഭാധഭാകൃഷ്ണന്: സര, അങ്ങയ് കപഭാകുന്നെ മഭാരകറയ് ഏതഭാനണന്നെയ്
പറഞ്ഞഭാല്  ഞഭാനുളിംകൂടനി  വരഭാളിം.   ഞങ്ങള്  കപഭാകുന്നെ  മഭാരകറനില്  ഒര  കേനികലഭാ
അരനികയ്  50/-  രൂപയഭാണയ്.  ....(ബഹളളിം)....  ഒരഭാള് കചഭാദനികണളിം.  എല്ലഭാവരളിംകൂടനി
ബഹളമുണഭാക്കുന്നെ  നമര  കവണ.  ഒരഭാള്  കചഭാദദ്യളിം  കചഭാദനിചഭാല്  ഞഭാന്  ഉത്തരളിം
പറയഭാളിം. ....(ബഹളളിം) ....

മനി  .    സസ്പീകര:  ആനരങനിലുളിം  ഒരഭാള്  കചഭാദനികണളിം.  അങ്ങയനട  സമയളിം
അവസഭാനനിച്ചു.  രണയ് മനിനനിട്ടയ് അധനികേമഭായനി. 

ശ്രസ്പീ  .    തനിരവഞ്ചൂര  രഭാധഭാകൃഷ്ണന്:  സര,  അതയ്  എനന്റെ  കുറളിം  നകേഭാണഭാകണഭാ;
അവനരല്ലഭാളിംകൂടനി  എഴുകന്നെറനനിന്നെതുനകേഭാണകല്ല?  എനന്നെകപ്പെഭാനല  ഇത്രയളിം
സതദ്യസനമഭായനി  നനിയമളിം  അളിംഗസ്പീകേരനിക്കുന്നെ  മറഭാരഭാണുള്ളതയ്;  അതുനകേഭാണയ്  5
മനിനനിട്ടുകൂടനി അനുവദനികണളിം. 

മനി  .   സസ്പീകര: അതയ് പ്രഭാകയഭാഗനികേമല്ല.  അങ്ങയ് അവസഭാനനിപ്പെനികണളിം. 

ശ്രസ്പീ  .    തനിരവഞ്ചൂര  രഭാധഭാകൃഷ്ണന്:  സര,  കകേരളത്തനിനല ജനങ്ങളനട  ജസ്പീവനിതളിം
തകേരത്തു,  സമഭാധഭാനളിം ഇല്ലഭാതഭാകനി, നപണ്കുട്ടനികേള്ക്കുകപഭാലുളിം പ്രഭാണഭയമനില്ലഭാനത
പുറത്തനിറങ്ങഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത അന്തരസ്പീക്ഷമഭായനി.  ഇനതഭാനളിം  ഞഭാന്  പറയണനമന്നെയ്
വനിചഭാരനിചതല്ല.  ശ്രസ്പീ.  എളിം.  സസ്വരഭാജയ്  എനന്നെനകഭാണയ്  നനിരബനനിചയ്  പറയനിപ്പെനിചതഭാണയ്.
അതനിനന്റെ  നക്രഡനിറയ്  അകദ്ദേഹത്തനിനയ്  നല്കേനിയഭാല്  മതനി.  ഞഭാന്  ഈ
ധനഭാഭദ്യരതനകേനള എതനിരക്കുന. 
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3.00 p.m.]

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    മഭാതദ്യു  ടനി  .    കതഭാമസയ്):  സര,  ഭരണ-
പ്രതനിപക്ഷത്തുനനിന്നെഭായനി  17  അളിംഗങ്ങള്   ധനഭാഭദ്യരതന  ചരചയനില്  പനങടുത്തയ്
സളിംസഭാരനിക്കുകേയണഭായനി.  നമുനകല്ലഭാവരക്കുളിം  അറനിയഭാവന്നെതുകപഭാനല  ജലവനിഭവ
കമഖലയനില്  വന്പ്രതനിസനനിയനട  ഒര  വരഷമഭാണയ്  കേടനകപഭാകുന്നെതയ്.  മഴ
കുറഞ്ഞതനിനന്റെ  കേണക്കുകേനളഭാനക  ഇവനിനട  പലതവണ  ആവരത്തനിചതുനകേഭാണയ്
ഞഭാന് അതനികലയയ് കേടക്കുന്നെനില്ല.  പ്രതനിസനനിയനട മുമനില് ഗവണ്നമനളിം ജനതയളിം
പകേച്ചുനനിന്നെനില്ല.  പ്രതനിസനനിനയ  ഹധരദ്യകത്തഭാനടയളിം  ആരജവകത്തഭാനടയളിം
അഭനിമുഖസ്പീകേരനിചയ്  അതനിജസ്പീവനികഭാന്  ഒര  ജനതയയ്  കേരത്തുപകേരന്നെതനില്  ഇഇൗ
സരകഭാര  വനിജയനിച്ചു  എനതനന്നെയഭാണയ്  കേരതുന്നെതയ്.  ജനങ്ങനള  പനങടുപ്പെനിച്ചു
നകേഭാണള്ള  ദഇൗതദ്യളിം  വനിജയനിപ്പെനികഭാന്  കവണ  പരനിശ്രമമഭാണയ്  ഹരനിത  കകേരളളിം
അടകമുള്ള പദ്ധതനികേള്.  പ്രശങ്ങനള തനിരനിചറനിയഭാന് കേഴനിയണളിം.  നനയഭാരഡഭാമനില്
നനിന്നെയ്  നവള്ളളിം  നകേഭാണവന്നെതനിനനക്കുറനിചയ്  പറഞ്ഞു.   നനയഭാരഡഭാമനില്നനിന്നെയ്
അരവനികരയനികലയയ്  നവള്ളളിം  എത്തനിചകതഭാടുകൂടനി  ജലവനിഭവ  വകുപ്പെനിനന്റെ  എല്ലഭാ
പ്രവരത്തനങ്ങളളിം അവസഭാനനിച്ചു എന്നെ ധഭാരണയനില്ല.  ഇവനിനട വനിമരശനിചതുകപഭാനല
വളനരയധധനികേളിം  വനിമരശനങ്ങള്  കകേട്ടുനകേഭാണനിരനിക്കുന്നെ  വകുപ്പുകേളഭാണയ്  വഭാട്ടര
അകതഭാറനിറനിയളിം ജലകസചനവളിം.  തനിരവനന്തപുരളിം പട്ടണത്തനില് നവള്ളനമത്തനിക്കുന്നെ
പ്രവൃത്തനി  യദ്ധകേഭാലഭാടനിസ്ഥനത്തനില്  നടപ്പെഭാകഭാന്  എനന്റെ  സഹപ്രവരത്തകേരഭായ
ഉകദദ്യഭാഗസ്ഥരകയ്  നനിരകദ്ദേശളിം  നകേഭാടുത്തു.  അതയ്  ഫലപ്രദമഭായനി  നനിരവ്വഹനിചതനിനനക്കുറനിചയ്
ഇവനിനട  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയണഭായനി.  അതനില്  മഭാത്രളിം  അവസഭാനനിപ്പെനികഭാനുള്ളതല്ല
പ്രവരത്തനങ്ങള്.  വഭാട്ടര  അകതഭാറനിറനിയനട  കേഴനിഞ്ഞ  വരഷനത്ത  പഭാന്  എകയ്നപന്റെനിചര
74.78  ശതമഭാനമഭാണയ്.  പല പ്രയഭാസങ്ങളളിം അതനിജസ്പീവനിചഭാണയ് ഇഇൗ ശതമഭാനത്തനില്
എത്തനിയതയ്.  കനഭാട്ടയ്  പനിന്വലനിചതുമഭായനി  ബനനപ്പെട്ടയ്  ഉണഭായ  മഭാന്ദദ്യവളിം  കകേന്ദ്ര
പദ്ധതനികേളനില്നനിന്നെയ്  പണളിം  ലഭനികഭാനത  വന്നെതടകമുള്ള  പ്രതനിസനനികേളളിം
ഉണഭായകപ്പെഭാള് പഭാന് എകയ്നപന്റെനിചര 74.78 ശതമഭാനളിം അചസ്പീവയ് നചയഭാന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.
ഇന്നെയ്  സളിംസ്ഥഭാനത്തയ്  251  പഞഭായത്തുകേളനിലുളിം  13  മുനനിസനിപ്പെഭാലനിറനികേളനിലുളിം
ശുദ്ധസ്പീകേരനിച  നവള്ളമനില്ല.  ശുദ്ധസ്പീകേരനിച  നവള്ളളിം  72  പഞഭായത്തുകേളനിലുളിം  4
മുനനിസനിപ്പെഭാലനിറനികേളനിലുളിം എത്തനിക്കുന്നെതനിനുളള 42 പുതനിയ പദ്ധതനികേള് ആവനിഷ്കരനിചയ്
നടപ്പെനിലഭാകനിയനിട്ടുണയ്. ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെയ് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷളിം 147298
പുതനിയ  കേണക്ഷനുകേള്  നല്കുകേയളിം  110  ദശലക്ഷളിം  ലനിറര  നവള്ളളിം  പ്രതനിദനിനളിം
അധനികേമഭായനി  ഉലഭാദനിപ്പെനിക്കുന്നെ  പദ്ധതനികേള്  കേമ്മസ്പീഷന്  നചയ്യുകേയളിം  നചയനിട്ടുണയ്.
നനിരവധനി  കമഖലയനില്  പ്രവരത്തനങ്ങള്  നടനനകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇകപ്പെഭാള്
വഭാട്ടര  അകതഭാറനിറനിയനട  ആനകേയള്ള  ഉലഭാദനളിം  പ്രതനിദനിനളിം  3033  ദശലക്ഷളിം
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ലനിററഭാണയ്.  റവനമ്മ്യൂവനിലുളിം വലനിയ വരദ്ധനവണഭായനിട്ടുണയ്. 2015-16-ല്  478  കകേഭാടനി
രൂപയഭായനിരന്നെതയ്  2016-17-ല്  545  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി.  ഒരഹപസകപഭാലുളിം
വരദ്ധനിപ്പെനികഭാനത  14  ശതമഭാനളിം  വരദ്ധനവയ്  വരമഭാനത്തനിലുണഭാകഭാന്  കേഴനിഞ്ഞു.
കൂടുതല് ഉപകഭഭാക്തൃ സഇൗഹൃദമഭായനിരനികണളിം വഭാട്ടര അകതഭാറനിറനി എനകേണനകേഭാണയ്
ഒര  ജനമനിത്ര  ഓണ്ഹലന്  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപ്പെനിലഭാകനിയനിട്ടുണയ്.  നവള്ളളിം
നഷനപ്പെട്ടുകപഭാകുന്നെതയ് കുറയഭാന് നനിരവധനി പദ്ധതനികേളണയ്; 70 പുതനിയ പദ്ധതനികേള്കൂടനി ഇഇൗ
സഭാമത്തനികേ വരഷളിം കേമ്മസ്പീഷന് നചയഭാന് ലക്ഷദ്യമനിടുകേയഭാണയ്.  പട്ടുവളിം പദ്ധതനിയനില്
54  mld  നവള്ളളിം  നകേഭാടുക്കുന്നെതനിനയ്  42  കകേഭാടനി  രൂപയനട  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനികഴനിഞ്ഞു.  അങ്ങനന  നനിരവധനി  കേഭാരദ്യങ്ങളനികലയയ്  വഭാട്ടര  അകതഭാറനിറനി
നസ്പീങ്ങുകേയഭാണയ്.  സമയച്ചുരകളിംനകേഭാണയ് ഞഭാന് അതദ്യഭാവശദ്യ കേഭാരദ്യങ്ങള് മഭാത്രമഭാണയ്
പറയഭാന്  ശ്രമനിക്കുന്നെതയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  സഭാമത്തനികേവരഷളിം  17  പുതനിയ  കുടനിനവള്ള
പദ്ധതനികേള്  കേമ്മസ്പീഷന്  നചയ്യുകേയണഭായനി.  ഇത്തവണ  ശബരനിമല  തസ്പീരതഭാടന
കേഭാലത്തയ്  പഭാസ്റ്റേനികേയ്  കുപ്പെനികേള്  നനികരഭാധനിച  സഭാഹചരദ്യത്തനില്  അയപ്പെഭക്തരകയ്
എങ്ങനന നവള്ളളിം നകേഭാടുക്കുനമന്നെ പ്രശമുണഭായനി.  അവനിനട  റനികവഴയ്  ഓകസഭാസനിസയ്
പഭാനകേള് സ്ഥഭാപനിചയ് പ്രതനിദനിനളിം 7.5 ലക്ഷളിം ലനിറര ശുദ്ധസ്പീകേരനിച നവള്ളളിം പമ മുതല്
ശബരനിമല  നടപ്പെന്തല്  വനരയളിം  നനിലയല്  പഭാരകനിളിംഗയ്  ഗ്രഇൗണയ്  ഉള്നപ്പെനട  2.5
കകേഭാടനി  ജനങ്ങള്കയ്  ഒര  ബുദ്ധനിമുട്ടുമുണഭാകേഭാനത  നകേഭാടുകഭാന്  ഇഇൗ  വകുപ്പെനിനയ്
കേഴനിഞ്ഞവരഷളിം  സഭാധനിച്ചു.   ഗ്രഭാമസ്പീണ  ശുദ്ധജല  പദ്ധതനികേളനട  ഏറവളിം  വലനിയ
കസഭാതസയ്  NRDWP  (National  Rural  Drinking  Water  Programme)
ആയനിരന.  എന്നെഭാല് ഇഇൗ വരഷളിം മുതല് കകേന്ദ്രവനിഹനിതളിം  57  കകേഭാടനി രൂപയഭായനി
കുറഞ്ഞു.  മുന്വരഷകത്തകഭാള് മൂന്നെനിനലഭാന്നെഭായനിട്ടഭാണയ്  ഫണയ് കുറഞ്ഞതയ്.  മഭാത്രമല്ല,
രണമൂന്നെയ്  നനിബനനകേള്കൂടനി  വചനിട്ടുണയ്.  ഫ്ലൂഹറഡയ്,  ആരസനനികേയ്  എന്നെനിവയനട
അമനിത സഭാന്നെനിധദ്യമുള്ള പ്രകദശങ്ങളനിലുളിം  സന്സഭാദയ്  ആദരശയ്  ഗ്രഭാളിം കയഭാജനയനില്
ഉള്നപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള്ള പഞഭായത്തുകേളനിലുളിം  മഭാത്രകമ  പുതനിയ പദ്ധതനി  ആരളിംഭനികഭാന്
കേഴനിയകേയള്ളു.  മുമയ്  200  കകേഭാടനി  രൂപ പ്രതനിവരഷളിം കകേന്ദ്ര ഗവനണ്മെന്റെനില്നനിന്നെയ്
ലഭനിച്ചുനകേഭാണനിരന്നെകപ്പെഭാള്  500  കകേഭാടനി  രൂപയനട  പദ്ധതനികേള്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി
നകേഭാടുത്തയ്  പ്രവൃത്തനികേള്  ആരളിംഭനിചനിട്ടുണയ്.  260  കകേഭാടനി  രൂപയനട  നപന്ഡനിളിംഗയ്
ബനില്ലുകേളണയ്.  1,550  കകേഭാടനി  രൂപയനട  പണനികേള്  നടനനകേഭാണനിരനിക്കുന.
കേനിട്ടുന്നെതയ്  നവറുളിം  57  കകേഭാടനി  രൂപനയന്നെ  ബുദ്ധനിമുട്ടയ്  നമ്മുനട  മുമനിലുണയ്.  ഇഇൗ
പ്രതനിസനനി അതനിജസ്പീവനികഭാനുളള ഏകേമഭാരഗ്ഗളിം സളിംസ്ഥഭാന ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ പുതനിയ
ആവനിഷ്കഭാരമഭായ കേനിഫ്ബനിനയ ആശ്രയനിക്കുകേ എനള്ളതഭാണയ്.  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിന്നെയ്
ഇതനികനഭാടകേളിം  1.257  കകേഭാടനി  രൂപയനട  പ്രവൃത്തനികേള്ക്കുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  അതനിനന്റെ  വനിശദഭാളിംശങ്ങളനികലയയ്  കേടകഭാന്  സമയമനില്ല.  10
മുനനിസനിപ്പെഭാലനിറനികേള്ക്കുകവണനി  909  കകേഭാടനി  രൂപയനടയളിം  മറയ്  സളിംവനിധഭാനങ്ങളനട
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വനിതരണത്തനിനഭായനി  ബഭാകനി  തുകേയടകളിം  1,257  കകേഭാടനി  രൂപയനടയളിം
അഡസ്പീഷണലഭായനി  433  കകേഭാടനി  രൂപയനടയളിം  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നെ കസ്റ്റേജനിലഭാണയ്.
പദ്ധതനിയനില്നനിന്നെയ് കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെയ് പുറകകേഭാട്ടയ്  കപഭായതുനകേഭാണയ്  1,690  കകേഭാടനി
രൂപയനട  പ്രവൃത്തനി  കേനിഫ്ബനിയനട  സഹഭായകത്തഭാനട  ഏനറടുകഭാന്  ശ്രമനിക്കുകേയഭാണയ്.
നബഭാരഡയ് ധനസഹഭായകത്തഭാനട പദ്ധതനികേള് നടപ്പെനിലഭാകനിവരനണയ്. ഇഇൗ വരഷളിം
നബഭാരഡയ്  ധനസഹഭായമഭായനി  89.5  കകേഭാടനി  രൂപയനട  7  പദ്ധതനികേള്കയ്
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതുവഴനി  14  പഞഭായത്തുകേളനില്  നവളളനമത്തനികഭാന്
കേഴനിയളിം.  നഗരപ്രകദശങ്ങളനിനല  ജന്റളിം  പദ്ധതനി  നനിരത്തലഭാകനിയതനിനുകശഷളിം
നടപ്പെനിലഭാകനിയ പദ്ധതനിയഭാണയ്,  ശ്രസ്പീ തനിരവഞ്ചൂര രഭാധകൃഷ്ണന് സൂചനിപ്പെനിച, AMRUT
(Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation)  എന്നെ പദ്ധതനി.
ഇതയ്  കേണ്ണൂര,  കകേഭാഴനികകഭാടയ്,  പഭാലകഭാടയ്,  തൃശ്ശൂര,  ഗുരവഭായര,  നകേഭാചനി,  ആലപ്പുഴ,
നകേഭാല്ലളിം,  തനിരവനന്തപുരളിം എന്നെസ്പീ നഗരങ്ങളനിലഭാണയ്  നടപ്പെനിലഭാക്കുന്നെതയ്.   ഇതനിനന്റെ
പ്രയഭാസളിം  50  ശതമഭാനളിം മഭാത്രമഭാണയ്  കകേന്ദ്ര വനിഹനിതനമനളളതഭാണയ്.  ബഭാകനി  50
ശതമഭാനത്തനില്  30  ശതമഭാനളിം  സളിംസ്ഥഭാന  ഗവണ്നമനളിം  20  ശതമഭാനളിം  അതതയ്
നഗരസഭകേളളിം ലഭദ്യമഭാകണനമന്നെഭാണയ്.  ഇതുസളിംബനനിചയ് ഇന്നെനല ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട
ധനകേഭാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയനട  സഭാന്നെനിദ്ധദ്യത്തനില്  ഒര  കയഭാഗളിം  കചരന്നെനിരന.  20
ശതമഭാനളിം  തുകേ  നല്കേണനമന്നെ  ചുമതല  ഏനറടുകഭാന്  നഗരസഭകേള്കയ്
കേഴനിയന്നെനിനല്ലന്നെ  പ്രശമുണയ്.  ഏതയ്  തരത്തനില്  ക്രമസ്പീകേരനികഭാന്  കേഴനിയനമന്നെയ്
ഗവണ്നമന്റെയ് വളനര ഗഇൗരവമഭായനി ആകലഭാചനിക്കുകേയഭാണയ്. 

വരള്ച  കനരനിടഭാനുള്ള  നനിരവധനി  പദ്ധതനികേള്  അടനിയന്തരപ്രകമയകവളയനില്
ചരച നചയതുനകേഭാണയ് ഞഭാന് ആവരത്തനിക്കുന്നെനില്ല.  വരള്ചയനട കേഭാഠനിനദ്യളിംനകേഭാണയ്
ശുദ്ധജലവനിതരണത്തനിനയ്  ഏറവളിം  ബുദ്ധനിമുട്ടയ്  അനുഭവനപ്പെട്ടതയ്  തനിരവനന്തപുരളിം,
മലപ്പുറളിം, പഭാലകഭാടയ്, കേഭാസരകഗഭാഡയ് ജനില്ലകേളനിലഭാണയ്. അതനിനയ് ശഭാശസ്വത പരനിഹഭാരളിം
ഉണഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള്,  നറഗുകലററുകേള്  അടകളിം  ഇവനിനട  സൂചനിപ്പെനിച്ചു.
അതനിനനക്കുറനിചയ് ഇറനികഗഷനുമഭായനി ബനനപ്പെട്ട കേഭാരദ്യങ്ങള്  വനിശദസ്പീകേരനിക്കുകമഭാള്
പറയഭാളിം.  ആലപ്പുഴ  UIDSSMT  പദ്ധതനി  വരഷങ്ങള്ക്കുമുമയ്  ആരളിംഭനിചതഭാണയ്.
കേഴനിഞ്ഞയഭാഴ്ച  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനി  ആ  പദ്ധതനി  ഉദ്ഘഭാടനളിം  നചയ്തു.   64
ദശലക്ഷളിം  ലനിറര  നവള്ളളിം  പ്രതനിദനിനളിം  ആലപ്പുഴ  പട്ടണത്തനില്  എത്തനികഭാന്
ഇതനിലൂനട  കേഴനിയളിം.  നകേഭാചനിയനികലയയ്  15  ദശലക്ഷളിം  ലനിറര  നവള്ളളിം  പ്രതനിദനിനളിം
അധനികേമഭായനി  എത്തനിക്കുന്നെ  പ്രവൃത്തനി  യദ്ധകേഭാലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  നടക്കുകേയഭാണയ്.
അടുത്തയഭാഴ്ച ഇഇൗ പദ്ധതനി കേമ്മസ്പീഷന് നചയഭാന് കേഴനിയളിം. കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസവളിം ഞഭാന്
കനരനിട്ടയ്  ആ സ്ഥലത്തയ് കപഭായനി പ്രവൃത്തനികേള് പരനികശഭാധനിചനിരന.  വരള്ചയമഭായനി
ബനനപ്പെട്ടയ്  Drought  Management  Cell,  24  മണനിക്കൂറുളിം  പ്രവരത്തനിക്കുനണയ്.
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അരവനികരയനിനല നനിലവനിനല പഭാന്റെനിനന്റെ കശഷനി വചയ് നഗരത്തനിനന്റെ വരദ്ധനിച്ചുവരന്നെ
ആവശദ്യളിം  നനിറകവറഭാന്  കേഴനിയനിനല്ലന്നെയ്  കബഭാധദ്യനപ്പെട്ടനിട്ടുണയ്.  അതുനകേഭാണയ്  മുമയ്
സൂചനിപ്പെനിച AMRUT പദ്ധതനിയനില് അരവനികരയനിനല പഭാന്റെനിനന്റെ വനിപുലസ്പീകേരണത്തനിനുകവണനി
75 mld  യനട ഒര പദ്ധതനി ഉള്നകഭാള്ളനിചനിട്ടുണയ്.   നനയഭാറനില്  120  ദശലക്ഷളിം
ലനിറര  ജലളിം  പ്രതനിദനിനളിം  ശുദ്ധസ്പീകേരനികഭാന്   കശഷനിയള്ള  ഒര  പുതനിയ  പദ്ധതനികയ്
അനുമതനി നകേഭാടുത്തുകേഴനിഞ്ഞു. അതനിനന്റെ പ്രവൃത്തനികേളമഭായനി മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുകേയഭാണയ്.
നനയഭാറനില്നനിന്നെയ് നവള്ളളിം അരവനികരയനികലയയ് നകേഭാണവരന്നെ യദ്ധകേഭാലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുള്ള
പ്രവൃത്തനികേളല്ല, മറനിചയ് നനയഭാറനില്ത്തനന്നെ സ്ഥനിരമഭായ 120 എളിം.എല്.ഡനി.-യനട ഒര
പുതനിയ  കപ്രഭാജകയ്  നടപ്പെനിലഭാകഭാന്  ശ്രമനിക്കുകേയഭാണയ്.  കേഭാരദ്യക്ഷമത  വരദ്ധനിപ്പെനികഭാനുള്ള
നനിരവധനി  പദ്ധതനികേള്  വഭാട്ടര  അകതഭാറനിറനി  സസ്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഹപപ്പുകേളനട
അറകുറപ്പെണനികേള്ക്കുകവണനി  സസ്വന്തമഭായനി  ബബ്രനികഗഡയ്  സളിംവനിധഭാനമുള്ളതയ്
വദ്യഭാപനിപ്പെനിക്കുനണയ്.   പഴയ പമയ്നസറകേള്ക്കുപകേരളിം ഉഇൗരജക്ഷമതകയറനിയ പുതനിയ
പമയ്നസറകേള്  സ്ഥഭാപനികഭാന്  കേനിഫ്ബനിയനില്  148  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ജല  അകതഭാറനിറനിയനട  ആസനികേള് ജനി.നഎ.എസയ്.  (കജദ്യഭാഗ്രഫനികേയ്  ഇന്ഫരകമഷന്
സനിസ്റ്റേളിം)  പശ്ചഭാത്തലത്തനില് കശഖരനിചയ് സൂക്ഷനികഭാന് നടപടനികേളഭായനിട്ടുണയ്.  അടുത്ത
അഞ്ചുവരഷത്തനിനുള്ളനില്  10  ലക്ഷളിം  പുതനിയ  കേണക്ഷനുകേള്  നല്കേഭാന്  പദ്ധതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.  ബനില്ലനിളിംഗനിനുളിം കേളക്ഷനുളിം കേമമ്മ്യൂട്ടരവത്കൃത സളിംവനിധഭാനളിം എല്ലഭാ
പദ്ധതനികേളനിലുളിം  വദ്യഭാപനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ചനില  ശ്രമങ്ങളനില്  ഏരനപ്പെട്ടനിട്ടുണയ്.
അരനിയര  ബനില്ലുകേള്  പൂരണ്ണമഭായളിം  പനിരനിനചടുകഭാന്  പ്രകതദ്യകേളിം  കമഭാണനിററനിളിംഗയ്
സളിംവനിധഭാനമഭായനിട്ടുണയ്.  വരന്നെ  നഭാലുവരഷത്തനിനുള്ളനില്  ജല  ശുദ്ധസ്പീകേരണശഭാലകയഭാടുകൂടനിയ
പദ്ധതനികേള്  കകേരളത്തനില്  എല്ലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലുളിം  നഗരസഭകേളനിലുളിം  നടപ്പെനിലഭാകനി
ജലളിം ലഭദ്യമഭാക്കുകേ എന്നെ ലക്ഷദ്യകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണയ് പ്രവരത്തനിക്കുന്നെതയ്.  ഇതനിനഭായനി
ഇനനിയളിം  4,000  കകേഭാടനി  രൂപ  ആവശദ്യമഭായനി  വരളിം.  അതയ്  കേനിഫ്ബനി,  നബഭാരഡയ്
തുടങ്ങനിയ ഏജന്സനികേളനില്നനിന്നെയ് ലഭദ്യമഭാകഭാന് കേഴനിയനമന്നെഭാണയ് പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നെതയ്.

ഇവനിനട  ചരചയനില്  വഭാട്ടര  അകതഭാറനിറനിനയ  സളിംബനനിചയ്  ഉയരനവന്നെ
പ്രശങ്ങളനില്  കേടല്നവളളളിം  ശുദ്ധസ്പീകേരനിക്കുന്നെതനിനനക്കുറനിചയ്  ആകലഭാചനയണഭാകേ
ണനമന്നെയ്  രണഭഭാഗത്തുളിംനനിനളിം  നനിരകദ്ദേശളിം  വന.   ഇകപ്പെഭാള്  ഒര  തമയ്റൂള്  വചയ്
കേണകഭാകനിയനിരനിക്കുന്നെതയ് കേടല്നവള്ളളിം ശുദ്ധസ്പീകേരനികഭാന് പഭാന്റെയ്  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നെതനിനടകളിം
ഒര ദശലക്ഷത്തനിനയ് 10 കകേഭാടനി രൂപ  നചലവഭാകുനമന്നെഭാണയ്. എന്നെഭാല് ഇകപ്പെഭാഴനത്ത
ഉപരനിതല ജലളിം  (surface  water)  ശുദ്ധസ്പീകേരനിക്കുന്നെതനിനയ്  നവറുളിം  50  ലക്ഷളിം രൂപ
മഭാത്രകമ ആകുകേയള്ളൂ. 50  ലക്ഷളിം രൂപയനട സ്ഥഭാനത്തയ്  10  കകേഭാടനി രൂപ കവണളിം
എനന്നെഭാര  പ്രയഭാസമുണയ്.  അതനിനന്റെ  ഓപ്പെകററനിളിംഗയ്  കകേഭാസ്റ്റുളിം  വളനര  കൂടുതലഭാണയ്.
അതുനകേഭാണയ്  കേഴനിയന്നെനിടകത്തഭാളളിം  നമുകയ്  ശുദ്ധജലളിംതനന്നെ  ഉപകയഭാഗനികഭാന്



ധനകേഭാരദ്യളിം 459

കേഴനിയണളിം.  പനക്ഷ  ഇത്തവണനത്തകപ്പെഭാനല  കേടുത്ത  വരള്ചയണഭാകുകമഭാള്
പകേച്ചുനനില്കഭാനത എന്തുനചയഭാന് കേഴനിയനമന്നെതനിനന സളിംബനനിച്ചുളിം കേടല്നവള്ളളിം
ശുദ്ധസ്പീകേരനിക്കുന്നെ  പദ്ധതനികേള്  നമുകയ്  പ്രഭാവരത്തനികേമഭാകഭാന്  കേഴനിയകമഭാ  എന്നെകേഭാരദ്യവളിം
തുറന്നെമനകസഭാടുകൂടനി  പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണയ്.  ഇഇൗ സകമ്മളനളിം കേഴനിഞ്ഞഭാല് ഇതയ്
ഫലപ്രദമഭായനി നടപ്പെനിലഭാകനിയ ചനില പ്രകദശങ്ങളനില് പരനികശഭാധന നടത്തഭാന് വഭാട്ടര
അകതഭാറനിറനി  ഉകദദ്യഭാഗസ്ഥനരഭാനടഭാപ്പെളിം  ഒര  ടസ്പീളിം  കപഭാകേഭാന്  ആകലഭാചനിക്കുനണയ്.
നപന്ഡനിളിംഗയ്  കപനമന്റെനിനന സളിംബനനിചയ്  പറഞ്ഞു.  ഞഭാനതയ്  ആവരത്തനിക്കുന്നെനില്ല.
നനിലവനിലുളള പദ്ധതനികേള് പൂരത്തസ്പീകേരനികഭാന് പണളിം കേനണകത്തണ അവസ്ഥയണയ്.
അതനിനുകവണനി  ധനകേഭാരദ്യ  വകുപ്പുമഭായനി  ചരച  നചയ്തുനകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
'AMRUT'  പദ്ധതനിയനട കേഭാരദ്യളിം ഞഭാന് പറഞ്ഞു. സഭാരട്ടയ് സനിറനി പദ്ധതനിനയ സളിംബനനിചയ്
പറഞ്ഞകപ്പെഭാഴുണഭായ  ഒര  പ്രശളിം  നമുകയ്  സ്ഥലളിം  ലഭനിക്കുന്നെനില്ല;  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട
ഹഹബനി ഇഇൗഡന്,  എളിം.എല്.എ.  ഉന്നെയനിചകപ്പെഭാള് അതനിനന്റെ  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി
ഉണഭായനിരനിക്കുന്നെ  പ്രശളിം  അകദ്ദേഹളിം  തനന്നെ  സൂചനിപ്പെനിച്ചു.  ഞഭാനതനിനന്റെ
വനിശദഭാളിംശങ്ങളനികലയയ്  കപഭാകുന്നെനില്ല.  നകേഭാചനി  നഗരസഭയ്ക്കുളിം  സമസ്പീപ
മുനനിസനിപ്പെഭാലനിറനികേള്ക്കുമഭായനി വനിഭഭാവന  നചയ  180  എളിം.എല്.ഡനി.  പദ്ധതനികയ്
238.50  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  2014-ല്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചതയ്.   അതനില്
ഒന്നെഭാളിംഘട്ടത്തനിനല  135  എളിം.എല്.ഡനി.  പഭാന്റെയ്  കേളമകശ്ശേരനിയനിനല  കേനിന്ഫ്രയനട
സ്ഥലത്തയ്  സ്ഥഭാപനികഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിചനിരന്നെതയ്.  പഭാന്റെനിനന്റെ  നടണര  ക്ഷണനിചയ്
കേഴനിഞ്ഞ  സരകഭാരനിനന്റെ  കേഭാലത്തയ്  നനിരമ്മഭാകണഭാദ്ഘഭാടനളിം  നടത്തനിനയങനിലുളിം
കകേസനില്നപ്പെട്ടയ് കേനിടക്കുന്നെ കേനിന്ഫ്രയനട സ്ഥലളിം ലഭദ്യമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല് നടണറുമഭായനി
മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകേഭാന്  കേഴനിഞ്ഞനില്ല.  ശുദ്ധസ്പീകേരണശഭാലയഭാവശദ്യമഭായ  സ്ഥലളിം  ലഭദ്യമഭാകഭാന്
ഉഇൗരജനിതശ്രമളിം നടത്തനിവരനികേയഭാണയ്. 

ശ്രസ്പീ  .    ഹഹബനി  ഇഇൗഡന്:  സര,  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനിയഭായ  'AMRUT'
പദ്ധതനിയനില്  നകേഭാചനിയനില്  പല  സ്ഥലങ്ങളനിലുളിം  വഭാട്ടര  ടഭാങകേള്  സ്ഥഭാപനികഭാനുളിം
കുടനിനവള്ള  ഹലനുകേള്  മഭാറഭാനുമുള്ള  ഒര  പദ്ധതനിയണയ്.  അതനിനന്റെ  ഇന്നെനത്ത
നപഭാസനിഷനനന്തഭാണയ്;  ഡനി.പനി.ആര.  നകേഭാടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  അതുകപഭാനല ഭൂമനി കേനിട്ടഭാന്
ഇനനികഷദ്യറസ്പീവയ്  എടുക്കുനനണന്നെയ് പറഞ്ഞു.  എവനിനടയഭാണയ്  യഥഭാരതത്തനില് ഇതയ്
സ്ഥഭാപനികഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെതയ്; എന്തുനടപടനികേളഭാണയ് അതുസളിംബനനിചയ് എടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്?

ശ്രസ്പീ  .    മഭാതദ്യു  ടനി  .    കതഭാമസയ്:  സര,  അവനിടനത്ത  ജനപ്രതനിനനിധനികേളമഭായനി
ചരചനചയയ്  ഉചനിതമഭായ  സ്ഥലളിം  കേനണത്തുന്നെമുറയയ്  നടപടനികേളമഭായനി
മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകേഭാളിം.   നമ്മുനട  മുന്നെനിലുള്ള  ഓപ്ഷന്  കേനിന്ഫ്രയനട  സ്ഥലമഭാണയ്.
നമഡനികല്  കകേഭാകളജനിനന്റെ  സ്ഥലളിം  ആശുപത്രനിയനട  തുടരനള്ള  വനികേസനത്തനിനയ്
ആവശദ്യമഭായനി  വകന്നെകഭാനമനള്ളതുനകേഭാണയ്  ആ സ്ഥലമല്ലഭാനത  കേനിന്ഫ്രയകടകയഭാ
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ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  അളിംഗങ്ങള്  ചൂണനികഭാണനിക്കുന്നെ  മകറനതങനിലുളിം  സ്ഥലകമഭാ
ഉനണങനില് അതുമഭായനി മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകേഭാളിം.  അന്നെയ് വനിഭഭാവന നചയ രൂപത്തനില് ഇഇൗ
പദ്ധതനി  മുകന്നെഭാട്ടുനകേഭാണകപഭാകേഭാന്  കേഴനിയന്നെനിനല്ലന്നെ  ഒര  പ്രയഭാസമഭാണയ്
ഇകഭാരദ്യത്തനിലുള്ളതയ്. 

ജലകസചനവമഭായനി  ബനനപ്പെട്ടയ്  ഇഇൗ  വരഷമുണഭായ ഏറവളിം  വലനിയ  കനട്ടളിം
2015-16-ല് വനിവനിധ ഘടകേങ്ങളനിലഭായനി ചസ്പീഫയ് എഞനിനസ്പീയര  (കപ്രഭാജകയ്  I),  ചസ്പീഫയ്
എഞനിനസ്പീയര  (കപ്രഭാജകയ്  II),  ചസ്പീഫയ്  എഞനിനസ്പീയര  (നഎ.ഡനി.ആര.ബനി.),  ചസ്പീഫയ്
എഞനിനസ്പീയര  (നഎ.&എ.  കമജര,  മസ്പീഡനിയളിം ആന്റെയ് ഹമനര),  ചസ്പീഫയ് എഞനിനസ്പീയര
(കുട്ടനഭാടയ്)  എന്നെസ്പീ  അഞയ്  ഘടകേങ്ങളനിലഭായനി  നമുകയ്  ഇഇൗ  വരഷളിം  പഭാന്
എകയ്നപന്ഡനിചര  90.5%-ല്  എത്തനികചരഭാന്  കേഴനിഞ്ഞുനവന്നെതഭാണയ്.   അനതഭാര
വലനിയ കനട്ടമഭായനി ഞഭാന് കേരതുകേയഭാണയ്.  ഓകരഭാ ജനില്ലയനിലുളിം വനിവനിധ പദ്ധതനികേള്
നടപ്പെനിലഭാകനി.  സമയക്കുറവമൂലളിം  അതനിനന്റെ  വനിശദഭാളിംശങ്ങളനികലയയ്  കേടക്കുന്നെനില്ല.
ഇവനിനട  ചൂണനികഭാണനിചതുകപഭാനല  വരള്ചഭാസമയത്തയ്  ലഭദ്യമഭായ  നവള്ളളിം
വനിതരണളിം നചയഭാനുള്ള എല്ലഭാ ശ്രമവളിം ഗവണ്നമന്റെയ് നടത്തനിയനിട്ടുണയ്. അകതസമയളിം
നവള്ളത്തനിനന്റെ സഭാന്നെനിദ്ധദ്യളിം  നദനികേളനിലുളിം  കുളങ്ങളനിലുളിം  ഉറപ്പെഭാക്കുകേ എനള്ളതഭാണയ്
പ്രധഭാനനപ്പെട്ട കേഭാരദ്യളിം.  അതയ് വളനര ഗഇൗരവമഭായനിത്തനന്നെ നഭാനമല്ലഭാളിം ഏനറടുകകണ
ഒര  ദഇൗതദ്യമഭാണയ്.   'ഹരനിത  കകേരളളിം  മനിഷന്'  അതഭാണയ്  ലക്ഷദ്യമനിടുന്നെതയ്.
ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  നഎ.  ബനി.  സതസ്പീഷനിനന്റെ  മണ്ഡലമഭാണയ്  'ഹരനിത  കകേരളളിം  മനിഷന്'
ഏറവളിം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപ്പെനിലഭാക്കുന്നെ  മണ്ഡലങ്ങളനിനലഭാന്നെയ്.  കുളങ്ങള്
വൃത്തനിയഭാകഭാനുളിം  കേനിണറുകേള്  റസ്പീചഭാരജയ്  നചയഭാനുളിം  മറയ്  ഏനതല്ലഭാളിം  രൂപത്തനില്
ജലകസഭാതസ്സുകേനള  കപഭാഷനിപ്പെനികഭാന്  കേഴനിയന്നെ  പദ്ധതനികേള്  ഏനറടുത്തനിരനിക്കു
കേയഭാണയ്.  അകതസമയളിം നദനികേള്കയ് കുറുനകേ, പ്രകതദ്യകേനിചയ് ഇഇൗ വരള്ചഭാകഭാലത്തയ്
ഏറവളിം  വലനിയ  ജല  ദഇൗരലഭദ്യളിം  അനുഭവനപ്പെട്ട  നദനികേള്ക്കുകുറുനകേ  റഗുകലററുകേള്
പണനിയന്നെതനിനുകവണനി  പ്രകതദ്യകേ  പദ്ധതനികേള്കഭായനി  30  നലഭാകകഷനുകേള്
നഎഡന്റെനിഹഫ  നചയനിട്ടുണയ്.   600  കകേഭാടനി  രൂപയനിലധനികേളിം  നചലവവരന്നെ  ആ
പദ്ധതനികേള്  നടപ്പെനിലഭാകഭാനുള്ള  പ്രഭാരളിംഭ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  ഏനറടുത്തനിട്ടുണയ്.
അവനിനടനയല്ലഭാളിം  നമുകയ്  ഡനിഹസനനിളിംഗയ്  ആവശദ്യമഭാണയ്.  ഓകരഭാ  സ്ഥലനത്തയളിം
പഭാരനിസ്ഥനിതനികേ  സമ്മരദ്ദേങ്ങളടകളിം  പരനികശഭാധനിചയ്  അതനിനന്റെ  ഡനിഹസനനിളിംഗയ്
ഏനറടുകകണതഭായനിട്ടുണയ്.  ആ  പ്രവൃത്തനികേള്  ഏനറടുക്കുന്നെതഭാണയ്.   പദ്ധതനികേനള
സളിംബനനിചയ്  ഇവനിനട  സൂചനിപ്പെനിച്ചു.  കകേരളത്തനില്  ഏകേകദശളിം  2900-ഓളളിം  പഴയ
നചറുകേനിട  ജലകസചന  പദ്ധതനികേളനണന്നെയ്  കേണകഭാകനിയനിട്ടുണയ്.  50  നഹകറനില്
തഭാനഴവരന്നെ  കൃഷനിസ്ഥലത്തയ്  ജലകസചനകശഷനിയള്ള  പദ്ധതനികേള്,  എളിം.നഎ.
ക്ലഭാസയ്-I  സസ്പീമുകേള് ഉള്നപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   ഇഇൗ സസ്പീമുകേനളല്ലഭാളിം  ഉപകഭഭാക്തഭാകകളഭാ
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ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേകളഭാ  ആണയ്  ഇകപ്പെഭാള്  പരനിപഭാലനിച്ചുവരന്നെതയ്.  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി
അറകുറപ്പെണനികേള്  നടത്തഭാനത  ഉപകയഭാഗശൂനദ്യമഭായ  ചനില  പദ്ധതനികേളനണന്നെയ്
മനസനിലഭാകനി അവനയ പുനരജസ്പീവനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഇഇൗ വരഷളിം  200  കകേഭാടനി
രൂപയനട പദ്ധതനിയഭാണയ് പ്രഖദ്യഭാപനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  വന്കേനിട പദ്ധതനികേനള സളിംബനനിചയ്
ഇവനിനട പരഭാമരശനിച്ചു.  വന്കേനിട പദ്ധതനികേള് ഒരകേഭാരണവശഭാലുളിം ഉകപക്ഷനികരതയ്,
വലനിയ  ഡഭാമുകേള്  പണനിയണനമന്നെ നനിരകദ്ദേശളിം  ഇവനിനട  വരനികേയണഭായനി.  നമ്മുനട
നഭാട്ടനില്  ഇനണഭായനിരനിക്കുന്നെ  ജലക്ഷഭാമത്തനിനയ്  ഒകരനയഭാര  മറുപടനി  വന്കേനിട
ഡഭാമുകേള്  മഭാത്രമഭാകണഭാ  അകതഭാ  ഭൂമനിയനികലയയ്  നവള്ളളിം  കേനിനനിഞ്ഞനിറങ്ങഭാനുള്ള
സളിംവനിധഭാനങ്ങനളഭാരകനി ഭൂജലവനിതഭാനനത്ത ഉയരത്തനിനകഭാണവരഭാനുള്ള പദ്ധതനികേളഭാകണഭാ
എന്നെതുസളിംബനനിചയ് വദ്യതദ്യസമഭായ അഭനിപ്രഭായങ്ങള് ചരച നചയനപ്പെട്ടുനകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട നകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടനി ഇനണഭായനിരനിക്കുന്നെ വലനിയ ഡഭാമുകേള് കവനണന്നെ
അഭനിപ്രഭായളിം തനിരത്തണനമന്നെഭാണയ്  പറഞ്ഞതയ്.   വന്കേനിട  പദ്ധതനികേളളിം  ഡഭാമുകേളളിം
ഉനണങനില്  മഭാത്രകമ  വരള്ച  കനരനിടഭാന്  കേഴനിയ  എന്നെ  പരഭാമരശളിം  പഠന
വനിഷയമഭാകകണതഭാണയ്.  ഇഇൗ  വരഷളിം  ഡഭാമുകേളനിനല  ജലസളിംഭരണളിം  വരള്ചഭാ
മഭാകനജയ് നമന്റെനിനയ്  വലനിയ  സഹഭായകേരമഭാനണന്നെതയ്  വനിസരനിക്കുന്നെനില്ല.  കേഴനിഞ്ഞ
കേഭാലങ്ങളനില്  വന്കേനിട  പദ്ധതനികേള്  ഏനറടുക്കുന്നെതനിനയ്  ധഭാരഭാളളിം  പ്രശങ്ങള്
കനരനികടണനി വന്നെനിട്ടുണയ്. പ്രകതദ്യകേനിചയ് നമ്മുനട സളിംസ്ഥഭാനത്തയ് ജനസഭാന്ദ്രത വരദ്ധനിച്ചു,
വന്കേനിട  പദ്ധതനികേള്ക്കുള്ള  സ്ഥലകമനറടുകഭാന്  സഭാധനിക്കുന്നെനില്ല.  പരനിസ്ഥനിതനി
സളിംബനനിച പ്രശങ്ങള് വലനിയ തടസമഭാണയ്.  അതുനകേഭാണയ് പഭാരനിസ്ഥനിതനികേഭാനുമതനി
കനടുന്നെതനിനുള്ള പ്രശങ്ങള്,  വലനിയ സഭാമത്തനികേ ബഭാധദ്യത എന്നെസ്പീ തടസങ്ങനളല്ലഭാളിം
എങ്ങനന അതനിജസ്പീവനികഭാനമന്നെതയ് പ്രകതദ്യകേമഭായനി പരനികശഭാധനയയ് വനികധയമഭാകഭാളിം.
അകതസമയളിം  ഇന്നെയ്  ഇഴഞ്ഞുനസ്പീങ്ങുന്നെ  ചനില  പദ്ധതനികേളണയ്,   പ്രധഭാനമഭായളിം
ബഭാണഭാസരസഭാഗര,  കേഭാരഭാപ്പുഴ,  ഇടമലയഭാര,  മൂവഭാറപുഴ  എന്നെസ്പീ  നഭാലയ്
പദ്ധതനികേളഭാണവ.  ബഭാണഭാസരസഭാഗര പദ്ധതനി  1971-ല് പണനി ആരളിംഭനിചതഭാണയ്.
അതനിനന്റെ  അന്നെനത്ത  മതനിപ്പെയ്  എസ്റ്റേനികമറയ്  11  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരന.   ഇത്രയളിം
വരഷളിം കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുളിം അതനിനന്റെ 54 ശതമഭാനളിം പണനിയഭാണയ് പൂരത്തസ്പീകേരനിചതയ്.  അന്നെയ്
11  കകേഭാടനി രൂപ കേണകഭാകനിയനിരന്നെ സ്ഥഭാനത്തയ്  ഇതനികനഭാടകേളിം  51  കകേഭാടനി രൂപ
നചലവഭാകനി. ബഭാകനി പ്രവൃത്തനി പൂരത്തനിയഭാകണനമങനില് 78 കകേഭാടനി രൂപ കവണളിം.
ഇടമലയഭാര  പദ്ധതനി  1981-ല്  ആരളിംഭനിച്ചു.   അന്നെനത്ത  എസ്റ്റേനികമറയ്  17.17  കകേഭാടനി
രൂപയഭായനിരന.  46  ശതമഭാനളിം പണനി പൂരത്തസ്പീകേരനിച്ചു. 17.17  കകേഭാടനി രൂപ എസ്റ്റേനികമറയ്
നചയ സ്ഥഭാനത്തയ് ഇതനികനഭാടകേളിം  433  കകേഭാടനി രൂപ നചലവഭാകനികേഴനിഞ്ഞു.  ബഭാകനി
ഭഭാഗളിം നചയണനമങനില് 1200 കകേഭാടനി രൂപ കവണളിം.  കേഭാരഭാപ്പുഴ 1977-ല് ആരളിംഭനിച
പദ്ധതനിയഭാണയ്.  7.6  കകേഭാടനി  രൂപ  മഭാത്രമഭായനിരന  അന്നെനത്ത  എസ്റ്റേനികമറയ്.   62
ശതമഭാനളിം  പണനി  ഇതനികനഭാടകേളിം  പൂരത്തസ്പീകേരനിച്ചു,  317  കകേഭാടനി  രൂപ  നചലവഭാകനി.



462 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 17, 2017

ബഭാകനി പണനി നചയണനമങനില് 560 കകേഭാടനി രൂപകൂടനി കവണളിം.  മൂവഭാറപുഴ പദ്ധതനി
1974-ല് ആരളിംഭനിച്ചു, 20  കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരന എസ്റ്റേനികമറയ്, 96  ശതമഭാനളിം പണനി
പൂരത്തസ്പീകേരനിച്ചു,  ബഭാകനി പണനി നചയണനമങനില് 76 കകേഭാടനി രൂപകൂടനി കവണളിം. അതുനകേഭാണയ്
ഇതനിനന്റെ പ്രഭാകയഭാഗനികേവശങ്ങള് കനഭാകനികവണളിം ഇത്തരളിം കേഭാരദ്യങ്ങളനികലയയ് നസ്പീകങ്ങണതയ്. 

കേഭാസരകഗഭാഡയ്  ജനില്ലയനില്  കുകറ  നഭാളകേളഭായനി  ഉപ്പുനവള്ളളിം  മഭാത്രകമ
ലഭനിക്കുനള്ളൂ  എന്നെ  പരഭാതനി  ഗഇൗരവകത്തഭാടുകൂടനിതനന്നെയഭാണയ്  ഗവണ്നമന്റെയ്
കേഭാണുന്നെതയ്.  റവനമ്മ്യൂ വകുപ്പുമനനിയളിം ശ്രസ്പീ.  എന്.  എ.  നനല്ലനിക്കുനളിം ഈ വനിഷയളിം
നനിരന്തരമഭായനി  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ശ്രദ്ധയനില്നപ്പെടുത്തനിനകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
അതനിനഭായനി  ബഭാവനികര നറഗുകലറര-കേളിം-ബ്രനിഡ്ജയ്  1995-ല്  ഡനിഹസന്  നചയയ്
2005-ല് പണനി ആരളിംഭനിനചങനിലുളിം കേരഭാറുകേഭാരനട ഭഭാഗത്തുനനിനണഭായ നനിസഹകേരണളിം
മൂലമഭാണയ്  പദ്ധതനി  പൂരത്തസ്പീകേരനികഭാന്  കേഴനിയഭാനതവന്നെതയ്.  പനിന്നെസ്പീടയ്  മണനലടുപ്പുകേഭാരണളിം
പുഴയനട  അടനിത്തട്ടയ്  തഭാഴുകേയളിം  പുതനിയ  സരകവ്വയളിം  ഡനിഹസനുളിം  ആവശദ്യമഭായനി
വരനികേയളിം നചയ്തു. പഴയ സഭാകങതനികേതയളിം എസ്റ്റേനികമറളിം മഭാകറണതയ് അതദ്യഭാവശദ്യമഭായനിരന.
പലതവണ  ചരച  നചയതഭാനണന്നെ  കേഭാരദ്യളിം  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  അളിംഗത്തനിനറനിയഭാളിം.
പുതനിയ ഡനിഹസന് അനുസരനിചയ് എകയ്നപരട്ടയ്  കേമ്മനിറനിയനട ശനിപഭാരശ പ്രകേഭാരമുള്ള
പുതുകനിയ  ഡനി.പനി.ആര.  സരകഭാരനില്  ഇന്നെനല  ലഭദ്യമഭായനിട്ടുണയ്.   ഉടന്തനന്നെ
അതനിനുകവണ  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേഭാനുള്ള  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നെതഭായനിരനിക്കുളിം.
ഇതനിനുകവണനി  ഏകേകദശളിം  ഇരപത്തനികയകഴമുകഭാല്  കകേഭാടനി  രൂപ  ആവശദ്യമഭായനി
വരളിം.  അതനിനന്റെ  പദ്ധതനികേളമഭായനി  മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുളിം.  അകതസമയളിം  ചമ്രവട്ടളിം
ആര.സനി.ബനി.-യനട  (നറഗുകലറര-കേളിം-ബ്രനിഡ്ജയ്)  പണനികേള് പൂരത്തസ്പീകേരനികഭാനുണയ്.
ഐ.ഐ.റനി.-യമഭായനി  ഇന്നെനലയളിം  ബനനപ്പെട്ടനിരന.  ഐ.ഐ.റനി.-യനില്നനിന്നെയ്
ഇതനിനന്റെ  പുതനിയ  ഡനിഹസന്  കേനിട്ടനിയതനിനുകശഷളിം  ഇഇൗ  പദ്ധതനിയമഭായനി
മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുളിം. ജലനനിധനിനയക്കുറനിചയ് ഒരവഭാക്കുകൂടനി പറഞ്ഞയ് അവസഭാനനിപ്പെനികഭാളിം. 

ശ്രസ്പീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാളിം : സര, അങ്ങയ് ചമ്രവട്ടളിം പദ്ധതനിനയക്കുറനിചയ് പറഞ്ഞതുനകേഭാണയ്
പറയകേയഭാണയ്. നവള്ളനിയഭാളിംകേലയ്ല്ല് ആര.സനി.ബനി.-യനട അറകുറപ്പെണനികേള് നടത്തനിയനിനല്ലങനില്
വരളിംവരഷങ്ങളനില്  കേഭാരദ്യങ്ങള്  കൂടുതല്  ഗഇൗരവതരമഭാകുന്നെ  അവസ്ഥയനികലയയ്
കപഭാകുളിം.  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസളിം  ചസ്പീഫയ്  എഞനിനസ്പീയര  (ഐ.ഡനി.ആര.ബനി.)  അടകളിം
അവനിനട  വനിസനിറയ്  നചയനിരന.  അവനിനട  നല്ലരസ്പീതനിയനിലുള്ള  അറകുറപ്പെണനികേള്
കവണനിവരനമനളിം ഏതഭാണയ് പതനിനഞ്ചുകകേഭാടനി രൂപ ആവശദ്യമഭായനി വരനമനമഭാണയ്
അവര പ്രഭാഥമനികേമഭായനി  കേണക്കുകൂട്ടനിയനിട്ടുളളതയ്.  അതനിനന്റെ  റനികപ്പെഭാരട്ടയ്  തയഭാറഭാകനി
നകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഈ വരഷളിംതനന്നെ അതയ്  ഏനറടുകഭാനുള്ള നടപടനി  അങ്ങയനട
ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകുകമഭാ;  അനല്ലങനില്  വരളിംവരഷങ്ങളനില്  കൂടുതല്  ഗഇൗരവമഭായ
സഭാഹചരദ്യത്തനികലയയ് കപഭാകുനമന്നെതഭാണയ് അവസ്ഥ. 
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ശ്രസ്പീ  .    മുരളനി  നപരനനല്ലനി :  സര,  തൃശ്ശൂര  ജനില്ലയനിനല  കകേഭാള്  നനിലങ്ങളനില്
ഉപ്പുനവള്ള ഭസ്പീഷണനി തടയന്നെതനിനുകവണനി കേഴനിഞ്ഞ വരഷളിം ബജറനില് അനുവദനിചതയ്
രണരകകഭാടനി  രൂപയഭാണയ്.  അതനിനയ്  അധനികേസളിംഖദ്യ  കേഴനിഞ്ഞ  വരഷളിം
അനുവദനിചനിരന.  ഇത്തവണയളിം  രണരകകഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
കേഴനിഞ്ഞ  വരഷളിം  വലനിയ  നഷമുണഭായ  ആ  കമഖലയനില്  ഇത്തവണ  ഡനിസളിംബര
15-നുള്ളനില്  ഈ പണനികേനളല്ലഭാളിം  പൂരത്തസ്പീകേരനികത്തകവനിധത്തനില്  അധനികേത്തുകേ
അനുവദനികഭാന് നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകമഭാ;

ശ്രസ്പീ  .    മഭാതദ്യു  ടനി  .    കതഭാമസയ് :  സര,  ചമ്രവട്ടളിം  പദ്ധതനിയനട  ഡനിഹസന്
ഹഫനഹലസയ് നചയയ്  ഇന്നെനല ജലവനിഭവ വകുപ്പെയ്  നസക്രട്ടറനിയമഭായനി സളിംസഭാരനിചനിട്ടുണയ്.
അതനിനന്റെ നടപടനികേളമഭായനി മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുളിം. 

ശ്രസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി :  സര,  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്നമന്റെയ് അളിംഗസ്പീകേരനിചയ്  പഞഭായത്തയ്
പണളിം നചലവഴനിചയ് സരകവ്വ നടത്തനി കപ്രഭാജകയ് തയഭാറഭാകനി സ്ഥലളിം സഇൗജനദ്യമഭായനി
ലഭദ്യമഭാകനി  നടണര  നചയ  വരകഭാണയ്  തസ്പീരകദശ  കമഖലയനിനല  നവട്ടളിം-തലകഭാടയ്
കുടനിനവള്ള  പദ്ധതനി.  ഇടതുപക്ഷളിം  ഭരനിക്കുന്നെ  പഞഭായത്തഭാണയ്  തലകഭാടയ്  പഞഭായത്തയ്.
അവനിനട  രൂക്ഷമഭായ കുടനിനവള്ളപ്രശളിം പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി നടപ്പെനിലഭാകനിയ
പദ്ധതനിയനട  നടണര  റദ്ദേയ്  നചയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അതയ്  പുനരഭാരളിംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശ്രസ്പീ  .    മഭാതദ്യു  ടനി  .    കതഭാമസയ് :  സര,  നവള്ളത്തനിനന്റെ  കേഭാരദ്യത്തനില്  പക്ഷമനില്ല.
നവള്ളളിം  എല്ലഭാകപരക്കുളിം  കവണതഭാണയ്.  ഇവനിനട  ശ്രസ്പീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റഭാളിം  പറഞ്ഞ
വനിഷയളിം,  ചമ്രവട്ടനത്ത  സളിംബനനിച  അന്തനിമ  ഡനിഹസനുകവണനി  ഐ.ഐ.റനി.-യമഭായനി
ഇന്നെനലയളിം  ബനനപ്പെട്ടനിട്ടുണയ്.  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  നസക്രട്ടറനി  അതനിനന്റെ
നടപടനിക്രമമനുസരനിചയ് പ്രവരത്തനിക്കുളിം. 

മനി  .    സസ്പീകര  : ശ്രസ്പീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റഭാളിം  ചമ്രവട്ടളിം  പദ്ധതനിനയക്കുറനിചല്ല,
നവള്ളനിയഭാളിംകേലയ്ല്ല് പദ്ധതനിനയക്കുറനിചഭാണയ് പറഞ്ഞതയ്.

ശ്രസ്പീ  .   മഭാതദ്യു ടനി  .   കതഭാമസയ് : സര, ആ വനിഷയളിം പരനികശഭാധനിചയ് മഭാത്രകമ എനനികയ്
പറയഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയള്ളൂ.  കകേഭാള്  നനിലങ്ങനള  സളിംബനനിചയ്  കേഴനിഞ്ഞ
വരഷകത്തകഭാള്  കനരനത്ത  ഇത്തവണ  ബണകേള്  നനിരമ്മനിനചങനിലുളിം ഉപ്പുനവള്ളളിം
കേയറുകേയണഭായനി.   അതുനകേഭാണയ്  ഈ വരഷളിം  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയമഭായനി  കൂട്ടഭായ
ചരച  നടത്തനി  ഇതുസളിംബനനിചയ്  തസ്പീരമഭാനനമടുക്കുന്നെതഭാണയ്.  ശ്രസ്പീ.  സനി.  മമ്മൂട്ടനി
ചൂണനികഭാണനിച  നവട്ടളിം-തലകഭാടയ്  പഞഭായത്തുകേളനിനല  കുടനിനവള്ള  പദ്ധതനികഭായനി
2013-14  വരഷനത്ത  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനിയനില്  ഉള്നപ്പെടുത്തനി  പത്തര
എളിം.എല്.ഡനി  ജലശുദ്ധസ്പീകേരണശഭാല  ഉള്നപ്പെനടയള്ള  ഉത്പഭാദന  ഘടകേങ്ങള്കയ്
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പത്തുകകേഭാടനി  രൂപയനട  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുകേയണഭായനി.  ഈ  പ്രവൃത്തനികയ്
ദരഘഭാസയ്  ക്ഷണനിച്ചു.  എന്നെഭാല്  ശുദ്ധസ്പീകേരണശഭാലയയ്  ആവശദ്യമഭായ  സ്ഥലളിം
ലഭദ്യമല്ലഭാത്ത സഭാഹചരദ്യത്തനില് പ്രസ്തുത ദരഘഭാസയ്  നടപടനികേള് നനിരത്തനിവയ്കകണനിവന.
പനിന്നെസ്പീടയ്  സ്ഥലളിം  ലഭദ്യമഭായകപ്പെഭാള്  പ്രവരത്തനളിം  തുടങ്ങഭാത്ത  പദ്ധതനികേള്കയ്
കകേന്ദ്രസഹഭായളിം  ലഭദ്യമല്ലഭാത്ത  കേഭാരണത്തഭാല്  ദരഘഭാസയ്  നടപടനികേള്  തുടരഭാന്
സഭാധനിചനില്ല.  ഇതഭാണയ്  അവനിനടയണഭായതയ്.  ഇതനിനയ്  കേനിഫ്ബനിയനില്നനികന്നെഭാ  മറയ്
സഭാമത്തനികേ  കസഭാതസനില്നനികന്നെഭാ  ധനസഹഭായളിം  ലഭദ്യമഭാകനി  നടപ്പെനിലഭാകഭാന്
ശ്രമനിക്കുന്നെതഭാണയ്. 

ജലനനിധനിയമഭായനി   ബനനപ്പെട്ടയ്  നചറനിയ  കേഭാരദ്യങ്ങളഭാണയ്  പറയഭാനുള്ളതയ്.
കേഴനിഞ്ഞ  വരഷളിം  ജലനനിധനിയനട  കേണക്ഷന്  കൂടുതലഭായനി  നകേഭാടുകഭാന്
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.   കേഴനിഞ്ഞ  വരഷളിം  92.35  ശതമഭാനളിം  എകയ്നപന്ഡനിചറുണഭായനി.
124750  കപരകയ്  പുതുതഭായനി  കേണക്ഷന്  നകേഭാടുകഭാന്  കേഴനിഞ്ഞു.  119
പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  300  കപ്രഭാജക്ടുകേള്  കേമ്മസ്പീഷന്  നചയ്തു.  ഇകപ്പെഭാള്  1362
സസ്പീമുകേളണയ്.  ഒ.ഡനി.എഫയ്. പ്രവരത്തനത്തനില്  ജലനനിധനികയ്  കേഭാരദ്യമഭായനി
സഹകേരനിക്കുന്നെതനിനയ്  നടപ്പുസഭാമത്തനികേ വരഷളിം 361 കകേഭാടനി രൂപ നചലവഭാകനി 300
പുതനിയ  കപ്രഭാജക്ടുകേള്  (പത്തയ്  കമജര  സസ്പീമുകേളടകളിം)  ഏനറടുകഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതയ്.   100  സഭാനനികറഷന് സസ്പീമുളിം  550  ജലസളിംകപഭാഷണ പദ്ധതനിയമടകളിം
ഏനറടുക്കുന്നെതഭാണയ്.   അതുകപഭാനല  ഗ്രഇൗണയ്  വഭാട്ടര  റസ്പീചഭാരജനിനയ്  18  കകേഭാടനി  രൂപ
നചലവഴനിക്കുന്നെതഭാണയ്.  ഇവനിനട ശ്രസ്പീ.  ഹഹബനി ഈഡന് ചൂണനികഭാണനിച ഓഡനിറയ്
റനികപ്പെഭാരട്ടയ്  2015-16  വരഷകത്തതഭാണയ്.  മലപ്പുറളിം ആര.പനി.എളിം.യ.  (റസ്പീജനിയണല്
കപ്രഭാജകയ്  മഭാകനജ് നമന്റെയ്  യണനിറയ്)  ഓഫസ്പീസനില്  ആറുകകേഭാടനി  രൂപയനട  ക്രമകകടയ്
നടന്നെതുമഭായനി ബനനപ്പെട്ടയ് പ്രസ്തുത ഉകദദ്യഭാഗസ്ഥനന ജലനനിധനിയനില്നനിന്നെയ് പനിരനിച്ചുവനിട്ടനിട്ടുണയ്.
കപഭാലസ്പീസയ് കകേസയ് രജനിസ്റ്റേര നചയ്തു.  അകദ്ദേഹളിം കുറച്ചുദനിവസളിം ജയനിലനിലഭായനിരന. 

കേഴനിഞ്ഞ  വരഷളിം  വരള്ച  കനരനിടഭാന്  നനിലവനിലുള്ള  പതനിനഭാലഭായനിരളിം
കുഴല്കനിണറുകേള്ക്കുപുറകമ  പനണരകകഭാടനി  രൂപകയഭാളളിം  നചലവഭാകനി
ആറഭായനിരത്തനിലധനികേളിം ഹഭാന്ഡയ് പമ്പുകേള് സ്ഥഭാപനിചയ് പുതനിയ കുഴല്കനിണറുകേളനട
പ്രവരത്തനളിം  സജമഭാകനി.  അഞ്ഞൂറനിലധനികേളിം  നചറുകേനിട  കുടനിനവള്ള  പദ്ധതനികേളളിം
നടപ്പെനിലഭാകനി.  ജലനനിധനിയളിം  ഗ്രഇൗണയ്  വഭാട്ടറുളിം  ഇറനികഗഷനുളിം വഭാട്ടര അകതഭാറനിറനിയളിം
സജസ്പീവമഭായനി  പ്രവരത്തനികഭാന്  ശ്രമനിചനിട്ടുണയ്.  വസ്പീഴ്ചകേള്  ചൂണനികഭാണനിചഭാല്  അതയ്
പരനിഹരനികഭാന് ശ്രമനിക്കുന്നെതഭാണയ്. 

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവയ്  (ശ്രസ്പീ  .    രകമശയ്  നചന്നെനിത്തല)  :  സര,  ഇവനിനട  ഏറവളിം
പ്രധഭാനനപ്പെട്ട  ഒര  കേഭാരദ്യളിം  കേഭാകവരനി  നസല്ലുമഭായനി  ബനനപ്പെട്ടതഭാണയ്.  കേഭാകവരനി
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നസല്ലനിനന്റെ  ഓഫസ്പീസയ്  അടച്ചുപൂട്ടഭാന്  ഗവണ്നമന്റെയ്  ശ്രമനിക്കുന  എന്നെ  വഭാരത്ത
പുറത്തുവന്നെനിട്ടുണയ്.  അതയ് ശരനിയഭാകണഭാ;  ശരനിയഭാനണങനില് അതയ് പുനനഃപരനികശഭാധനികണളിം.
കേഭാരണളിം ജൂണ് മഭാസത്തനില് ഈ വനിഷയവമഭായനി ബനനപ്പെട്ടയ്  തമനിഴ് നഭാടയ്  സപ്രസ്പീളിം
കകേഭാടതനിയനില്  കപഭാവകേയഭാണയ്.  കകേരളത്തനിനയ്  കേഭാകവരനി  ടനിബമ്മ്യൂണല്
അനുവദനിച്ചുതന്നെതയ്  30  ടനി.എളിം.സനി.  ജലമഭാണയ്.  അതയ്  നമ്മള്  കൂടുതല്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെനില്ല.  കേഭാരണളിം,  നമുകയ്  അതനികന്റെതഭായ  പ്രശമുണയ്.  അട്ടപ്പെഭാടനിയനില്
ഡഭാളിം  പണനിയഭാത്തതുള്നപ്പെനടയള്ള  കേഭാരദ്യങ്ങളണയ്.  അനതഭാനളിം  ഞഭാന്
വനിശദസ്പീകേരനിക്കുന്നെനില്ല.  കകേരളളിം  ഉപകയഭാഗനികഭാത്ത  ജലളിം  വനിട്ടുനല്കേണനമന്നെ
ആവശദ്യമഭാണയ്  തമനിഴയ് നഭാടയ്  സപ്രസ്പീളിം  കകേഭാടതനിയനില്  ഉന്നെയനിക്കുന്നെതയ്.  ആ
സഭാഹചരദ്യത്തനില് കേഭാകവരനി  നസല് അടച്ചുപൂട്ടുന എന്നെതയ് സളിംസ്ഥഭാനത്തയ് ആശങ
ഉളവഭാകനിയനിട്ടുള്ള കേഭാരദ്യമഭാണയ്. അതനിനന സളിംബനനിചയ് അങ്ങയ് വദ്യക്തമഭാകഭാകമഭാ?

മുഖദ്യമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്)  :  സര,  ഇകഭാരദ്യത്തനില്
ഒരതരത്തനിലുള്ള ആശങയളിം ഉണഭാകകേണതനില്ല.  കകേഭാടതനി  നടപടനികേള് കൃതദ്യമഭായനി
നടത്തഭാളിം.  പനക്ഷ ഒര കജഭാലനിയമനില്ലഭാനത ഒര കൂട്ടളിം ജസ്പീവനകഭാര കേഭാകവരനി നസല്
എനപറഞ്ഞയ് ഇരനിക്കുകേയഭാണയ്. അവരകയ് യഭാനതഭാര കജഭാലനിയളിം നനിരവ്വഹനികഭാനനില്ല.
ആ  സഭാഹചരദ്യത്തനില്  അവനര  കവനറ  കജഭാലനികയ്  ഉപകയഭാഗനികഭാളിം.   എന്നെനിട്ടയ്
കേഭാകവരനി നസല് അടച്ചുപൂട്ടുകേയളിം മറയ് കേഭാരദ്യങ്ങള് ശരനിയഭായ രസ്പീതനിയനില് നടത്തുകേയളിം
നചയ്യുളിം.

ശ്രസ്പീ  .    രകമശയ് നചന്നെനിത്തല :  സര,  അകങ്ങയയ് കേനിട്ടനിയ വനിവരളിം ശരനിയഭാനണന്നെ
അഭനിപ്രഭായളിം എനനികനില്ല. അങ്ങയ് ഒനകൂടനി നവരനിഹഫ നചയണളിം. കകേരള ഹഇൗസനില്
ഒര  നസല്ലഭായനി  പ്രവരത്തനിക്കുകേയളിം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെനില്നനിന്നെയ്  വനിവരങ്ങള്
മനസനിലഭാകനി  യഥഭാസമയളിം  കകേരളത്തനികലയയ്  നല്കുകേയളിം  നചയ്യുന്നെ  ഒര
പ്രധഭാനനപ്പെട്ട  നസല്ലഭാണതയ്.  അതയ്  അടച്ചുപൂട്ടുന്നെതനിനനപ്പെറനി  ഒനകൂടനി  ഗവണ്നമന്റെയ്
ആകലഭാചനികണനമന്നെഭാണയ് എനനികയ് അഭദ്യരതനികഭാനുള്ളതയ്. 

മനി  .   സസ്പീകര : മനിനനിസ്റ്റേര, അങ്ങയ് കേണ്ക്ലൂഡയ് നചയ്കതഭാ?

ശ്രസ്പീ  .   മഭാതദ്യു ടനി  .   കതഭാമസയ് : സര, ധനഭാഭദ്യരതനകേള് പഭാസഭാകനിത്തരണനമന്നെയ്
അഭദ്യരതനിക്കുന. 

മത്സദ്യബനനവളിം  ഹഭാരബര  എഞസ്പീനസ്പീയറനിളിംഗുളിം  കേശുവണനി  വദ്യവസഭായവളിം
വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീമതനി  നജ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ്മ)  :  സര,  ഇരപക്ഷത്തുമുളള
ബഹുമഭാനദ്യരഭായ  എളിം.എല്.എ.-മഭാര  നപഭാതുകവ  ബജറയ്  നനിരകദ്ദേശങ്ങനള  സസ്വഭാഗതളിം
നചയ്യുകേയഭാണയ്  നചയതയ്.  ചനിലര  കുകറ  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്  വച്ചു.  വളനര  നചറനിയ
വനിമരശനങ്ങള്  മഭാത്രമഭാണുണഭായതയ്.  വളനര പനികന്നെഭാകഭാവസ്ഥയനില്  നനില്ക്കുന്നെ
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നതഭാഴനിലഭാളനികേളനട  ജസ്പീവനിത  സഭാഹചരദ്യങ്ങനളക്കുറനിച്ചുള്ള  ഉത്കേണ  നപഭാതുവഭായനി
പലരളിം പ്രകേടനിപ്പെനിച്ചു.  അതയ് ശരനിയഭാണയ്.   2016-നല കേണകയ് കനഭാകനിയഭാല് നമ്മുനട
ആഭദ്യന്തകരഭാത്പഭാദനത്തനില്  വലനിയ സളിംഭഭാവനയഭാണയ് ഇക്കൂട്ടര നല്കുന്നെതയ്. 7,593
കകേഭാടനി രൂപയനട മത്സദ്യമഭാണയ് കേഴനിഞ്ഞ ഒര വരഷളിം കകേരളത്തനില് ഉത്പഭാദനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
പ്രഭാഥമനികേ കമഖലയനട  11.34  ശതമഭാനമഭാണതയ്.  മത്സദ്യകയറമതനിയനില്ക്കൂടനി നമുകയ്
ആരജനികഭാന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ് 4,644 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്. എന്നെഭാല് ഇതനിനയ് മുഖദ്യ
പങവഹനിക്കുന്നെ  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട  ആകളഭാഹരനി  വരമഭാനളിം  വളനര
നഞട്ടനിക്കുന്നെതഭാണയ്.  ഞഭാന്  കേഴനിഞ്ഞപ്രഭാവശദ്യളിം   പറഞ്ഞതുനകേഭാണയ്  അതനിനന്റെ
വനിശദഭാളിംശങ്ങളനികലയയ്  കപഭാകുന്നെനില്ല.  നമ്മുനട  സളിംസ്ഥഭാനത്തനിനന്റെ  ആകളഭാഹരനി
വരമഭാനളിം  1,42,155  രൂപയഭാനണങനില്  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളകടതയ്  കകേവലളിം
68,781 രൂപ മഭാത്രമഭാണയ്. ഈ പനികന്നെഭാകഭാവസ്ഥയയ് പരനിഹഭാരളിം കേഭാണഭാന് എങ്ങനന
ഇടനപടണനമന്നെതഭാണയ്   ഗവണ് നമന്റെയ് ഇകപ്പെഭാള് ഗഇൗരവമഭായനി ആകലഭാചനിക്കുന്നെതയ്.
അതനിനനിടയനിലഭാണയ് നമ്മനള ഭയനപ്പെടുത്തുന്നെ തരത്തനില് മത്സദ്യസമത്തനില് കുറവണഭാകുന്നെതയ്.
മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട  സഭാമൂഹനികേ-സഭാമത്തനികേ  സ്ഥനിതനിനയ  എനളിം  നനിയനനിച്ചു
കപഭാരന്നെതയ് കേടലനില്നനിനള്ള  മത്സദ്യലഭദ്യതയഭാണയ്.  മത്സദ്യലഭദ്യത  വരദ്ധനിക്കുകമഭാള്
തസ്പീരകദശത്തയ്  ഉത്സവമഭാണയ്.  നചമ്മസ്പീനനിനല  പഭാട്ടുതനന്നെ  ഒര  ഹരമഭാണയ്.  'ചഭാകേര
കേടപ്പുറത്തയ് ഉത്സവമഭായയ് ചഭാകേര'  എന്നെ പഭാട്ടയ്   മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്ക്കുമഭാത്രമുള്ള
ഉത്സവമല്ല,  മലയഭാളനിയനടയഭാനകേയള്ള  ഉത്സവമഭാണയ്.  പനക്ഷ,  അങ്ങനനനയഭാര
അന്തരസ്പീക്ഷളിം  ഇന്നെയ്  കേടപ്പുറത്തയ്  നഷനപ്പെടുകേയഭാണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഒര  ദശഭാബ്ദമഭായനി
കേടലനില്നനിനള്ള മകത്സദ്യഭാലഭാദനത്തനില്  13  ശതമഭാനത്തനിനന്റെ കുറവയ് വന്നെനിട്ടുനണന്നെഭാണയ്
കേണക്കുകേള് സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നെതയ്.  ഇതനിനയ്  പരനിഹഭാരളിം കേകണ മതനിയഭാകൂ.  സസ്ഥനിര
വനികേസനളിം  ലക്ഷദ്യമനിട്ടയ്  കകേഭാ-മഭാകനജയ് നമന്റെയ്  സമസ്പീപനത്തനിലൂന്നെനിയ  ഒര  കകേഭാ-
മഭാകനജയ് നമന്റെയ്  കേഇൗണ്സനില്  എന്നെ  അരതത്തനില്  വളനര  ഗഇൗരവതരമഭായനി
കേടലനിനലയളിം  ഉള്നഭാടന്  ജലഭാശയങ്ങളനിനലയളിം  മത്സദ്യസമത്തയ്  എങ്ങനന
വരദ്ധനിപ്പെനിചയ് ഇഇൗ കമഖലയനിനല നതഭാഴനിലഭാളനികേളനട സരക്ഷയളിം നഭാട്ടനിനല ജനങ്ങളനട
സരക്ഷയളിം  ഉറപ്പെഭാകഭാനമന്നെഭാണയ്  ആകലഭാചനിക്കുന്നെതയ്.  കകേരളത്തനിനല  ആകളഭാഹരനി
മത്സദ്യ ഉപകഭഭാഗളിം 24 കേനി.ഗ്രഭാമഭാണയ്.  ഇന്തദ്യയനിനല ആകളഭാഹരനി ഉപകഭഭാഗളിം 4.5 കേനി.ഗ്രഭാളിം
മഭാത്രമഭാണയ്.  ആകരഭാഗദ്യത്തനിനന്റെയളിം കമഭാരട്ടഭാലനിറനി  കററനിനന്റെയളിം  കേഭാരദ്യത്തനില്  കകേരളളിം
ഉയരനനനില്ക്കുന്നെതനിനന്റെ അടനിസ്ഥഭാനപരമഭായ ഘടകേളിം ഏറവളിം നമചനപ്പെട്ട കപ്രഭാട്ടസ്പീന്
കുറഞ്ഞവനിലയയ് ലഭദ്യമഭാകഭാന് കകേരളത്തനിനയ് കേഴനിഞ്ഞുനവന്നെതഭാണയ്.  എന്നെഭാല് ഇന്നെയ്
മനുഷദ്യരനട  ആകരഭാഗദ്യനത്തയളിം  നനിലനനില്പ്പെനിനനയളിം  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്നെ
തരത്തനിലഭാണയ് മത്സദ്യസമത്തനിനന്റെ അളവനില് ഗണദ്യമഭായ കുറവയ് വനനകേഭാണനിരനിക്കുന്നെതയ്. ആ
രളിംഗത്തയ്  സജസ്പീവമഭായനി  ഇടനപടഭാന്  ഭഭാവനഭാപൂരണ്ണവളിം  ലക്ഷദ്യകബഭാധവമുള്ള  ഒര
പദ്ധതനിയനികലയഭാണയ് ഗവണ്നമന്റെയ് നപഭായ്നകഭാണനിരനിക്കുന്നെതയ്. 
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കേടല്സമത്തയ്  സളിംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭാവശദ്യമഭായ  നടപടനികേള്  വളനര
ഗഇൗരവമഭായഭാണയ്  ഗവണ്നമന്റെയ്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നെതയ്.  കൃത്രനിമ  പഭാരകേളനിട്ടുനകേഭാണയ്
കേടലനിനല  ആവഭാസ  വദ്യവസ്ഥയനടയളിം  മത്സദ്യസമത്തനിനന്റെയളിം  സളിംരക്ഷണളിം
ഉറപ്പെഭാക്കുന്നെ നടപടനിയനികലയഭാണയ് ഗവണ്നമന്റെയ് കപഭാകുന്നെതയ്.  മത്സദ്യബനനത്തനിനയ്
നനറയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിലുളിം  നചറുമത്സദ്യങ്ങനള  പനിടനിക്കുന്നെതനിലുമുള്നപ്പെനട  ഒകട്ടനറ
അനഭാകരഭാഗദ്യകേരമഭായ  പ്രവണതകേളണയ്.  ഇകഭാരദ്യങ്ങളനിനലല്ലഭാളിം  ശക്തമഭായ  ഇടനപടല്
നടത്തനിനകഭാണയ്  ചനില  നനിയനണങ്ങള്  നകേഭാണവരഭാന്  ആകലഭാചനിക്കുനണയ്.
അതനിനന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നകേ.എളിം.എഫയ്.ആര.നഎ.  ആകനില്  കഭദഗതനി  വരത്തഭാന്
ഗവണ്നമന്റെയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയഭാണയ്.  ആ ഉകദ്ദേശദ്യത്തനിനന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  സനി.എളിം.എഫയ്.ആര.നഎ.
ശനിപഭാരശ  നചയ  14  ഇനളിം  മത്സദ്യങ്ങനള  പനിടനിക്കുന്നെതയ്  നനികരഭാധനിച്ചു.  44  ഇനളിം
നചറുമത്സദ്യങ്ങനള  പനിടനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നനികരഭാധനളിം  നകേഭാണവരനികേയഭാണയ്.  വള്ളങ്ങളനട
വലനിപ്പെളിം, എഞനിനന്റെ കഹഭാഴയ്പവര, മത്സദ്യബനനത്തനിനയ് ഉപകയഭാഗനികകണ വലകേള്
എന്നെതനിലടകളിം നനിയനണളിം ഉറപ്പെഭാകഭാന് കേഴനിയന്നെ രസ്പീതനിയനിലുള്ള നനിയമ കഭദഗതനി
നകേഭാണവരഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയഭാണയ്.

ശ്രസ്പീ.  സനി.  എഫയ്.  കതഭാമസയ്  ഉള്നഭാടന് മത്സദ്യസമത്തനിനന്റെ കേഭാരദ്യത്തനികലയയ്
സജസ്പീവശ്രദ്ധ  നകേഭാണവന.  നമ്മുനട  ആഭദ്യന്തകരഭാലഭാദനത്തനില്  തസ്പീരചയഭായളിം
ഉള്നഭാടന് ജലഭാശയങ്ങള്ക്കുളിം പ്രധഭാനനപ്പെട്ട പങണയ്.  നനിരഭഭാഗദ്യവശഭാല് ഉള്നഭാടന്
ജലഭാശയങ്ങളനട നപഭാട്ടന്ഷദ്യല് പൂരണ്ണമഭായളിം നമ്മള് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെനിനല്ലന്നെതഭാണയ്
വസ്തുത.   കകേഭാള്  നനിലങ്ങളനട  കേഭാരദ്യനമടുത്തഭാല്,  17000  നഹകര  കകേഭാള്
നനിലങ്ങളനില് നനല്കൃഷനി കേഴനിഞ്ഞഭാല് മത്സദ്യകൃഷനി നചയഭാന് സഭാധനിക്കുളിം.  എന്നെഭാല്
നമ്മളതയ് ഫലപ്രദമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെനില്ല.  35000  നഹകര വരന്നെ കുട്ടനഭാടന്
പഭാടകശഖരങ്ങളനില് നചറനിയ അളിംശളിം മഭാത്രമഭാണയ് നനല്കൃഷനി കേഴനിഞ്ഞതനിനുകശഷളിം
മത്സദ്യകൃഷനികഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതയ്.   കേയ്പഭാടയ്,  നപഭാകഭാളനി  തുടങ്ങനിയ  കൃഷനി
നനിലങ്ങളനില്  12873  നഹകറഭാണുളളതയ്.   നമ്മുനട സളിംസ്ഥഭാനത്തയ്  64873  നഹകര
പഭാടകശഖരങ്ങളനില്  നവള്ളളിം  ലഭദ്യമഭായതനില്  മത്സദ്യകൃഷനികയ്  ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളതയ്
ആനകേ  6000  നഹകര  മഭാത്രമഭാണയ്.  ബഭാകനി  ഇതുവനര  ഫലപ്രദമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടനില്ല  എനള്ളതഭാണയ്  സളിംസ്ഥഭാനളിം  കനരനിടുന്നെ  ഏറവളിം  പ്രധഭാനനപ്പെട്ട
പ്രശളിം.   ആ  രളിംഗത്തയ്   നന്നെഭായനി  ഇടനപടഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയഭാണയ്.   ഇകപ്പെഭാള്
കകേരളത്തനിനന്റെ  ഉള്നഭാടന്  ജലഭാശയങ്ങളനില്  മത്സദ്യകൃഷനി  നടത്തണനമങനില്
അതനിനഭാവശദ്യമഭായ  മത്സദ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങള്  കവണളിം.  കകേരളത്തനില്  12.5  കകേഭാടനി
മത്സദ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളഭാണയ് ആവശദ്യമുള്ളതയ്. നമ്മള് ഉലഭാദനിപ്പെനിക്കുന്നെതയ് നവറുളിം 2.5 കകേഭാടനി
മത്സദ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങള്  മഭാത്രമഭാണയ്.   കേഴനിഞ്ഞ  ഒര  വരഷത്തനിനനിടയനില്  ഉലഭാദനളിം
അതനിനന്റെ ഇരട്ടനിയഭായനി വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചു.  2.5  കകേഭാടനി മത്സദ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങള് എന്നെതയ് ഒര
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വരഷളിംനകേഭാണയ്  5.1  കകേഭാടനി  മത്സദ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങള്  എന്നെ  നനിലയനികലയയ്  ഉലഭാദനളിം
വരദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുണയ്.   ഇന്നെയ്  ഉള്നഭാടന്  ജലഭാശയങ്ങളനില്  അകേസ്വഭാ  കേള്ചര  വഴനി
ലഭദ്യമഭാകുന്നെ മത്സദ്യനമനപറയന്നെതയ്  ഏകേകദശളിം  40000  ടണ് മഭാത്രമഭാണയ്.  വരന്നെ
രണമൂന്നെയ്  വരഷളിംനകേഭാണയ്  അതയ്  80000  ടണ്ണഭാകനി  വരദ്ധനിപ്പെനികഭാനഭാണയ്  ലക്ഷദ്യമനിടുന്നെതയ്.
അനന്തമഭായ  സഭാധദ്യതകേള്  ഫലപ്രദമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിചഭാല്  നൂറുകേണകനിനഭാ
ളകേള്കയ്  കൂടുതല്  നതഭാഴനിലവസരളിം  സൃഷനികഭാനുളിം  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട
ജസ്പീവനിതനനിലവഭാരളിം  വരദ്ധനിപ്പെനികഭാനുളിം  കേഴനിയനമന്നെയ്  മഭാത്രമല്ല  മത്സദ്യകേരഷകേനര
സളിംരക്ഷനികഭാനുളിം സഭാധനിക്കുളിം. 

ശ്രസ്പീ  .   അനനില് അകര: സര, വരള്ചമൂലളിം കകേഭാള് നനിലങ്ങളനിലുളിം കേനഭാലുകേളനിലുളിം
ജസ്പീവനിക്കുന്നെ  ഞണളിം  നഭാടന്  മത്സദ്യങ്ങളളിം  പൂരണ്ണമഭായളിം  ചത്തുകപഭാവകേയഭാണയ്.
രണഭാമതയ്  മസ്പീന്  കുഞ്ഞുങ്ങനള  നനികക്ഷപനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  പഭാടങ്ങളനിനല  പഭായലുളിം
പുല്ലുനമഭാനക  കപഭാകുകേയള്ളൂ.  പുതുതഭായനി  മസ്പീന്  കുഞ്ഞുങ്ങനള  നനികക്ഷപനിക്കുകമഭാള്
ഗണ്ഡ,  കേട്ടയ് ല തുടങ്ങനിയ മത്സദ്യങ്ങനള നനികക്ഷപനികഭാന് പഭാടനില്ല.  നഭാടന് മത്സദ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങനള
നനികക്ഷപനികണളിം.  എങനില്  മഭാത്രകമ  പഭാടകശഖരങ്ങളനിനല  പഭായലുളിം  പുല്ലുനമല്ലഭാളിം
നസ്പീകളിം നചയഭാന് കേഴനിയ.  അതുനകേഭാണയ് ഇഇൗ വനിഷയളിം അടനിയന്തരമഭായനി ശ്രദ്ധനികണളിം.

ശ്രസ്പീമതനി  നജ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ്മ:  സര,  ഇകപ്പെഭാള്  നഭാടന്  മത്സദ്യങ്ങളനട
പ്രജനനത്തനിനുള്ള  സഭാകങതനികേവനിദദ്യ  കേനണത്തനിയനിട്ടുണയ്,  അതയ്  വനിജയകേരമഭാണയ്.
നഭാടന്  മത്സദ്യ  ഇനങ്ങനള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപ്പെനികഭാനഭാണയ്  ഇകപ്പെഭാള്  ഗവണ്നമന്റെയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതയ്.  കേട്ടയ് ല ഉള്നപ്പെനടയള്ള ഇനങ്ങളമുണയ്,  നമ്മുനട  കുളങ്ങളനിലുളിം മറളിം
വളനര വലനിയ നപഭാട്ടന്ഷദ്യലഭാണയ് അതനിനുള്ളതയ്.  അതയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെകതഭാനടഭാപ്പെളിംതനന്നെ
നഭാടന്  ഇനങ്ങനളയളിം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  പദ്ധതനി  നമുക്കുണയ്.
ഇത്തരത്തനില്  നമുക്കുള്ള  സഭാധദ്യതകേള്  ഫലപ്രദമഭായനി   ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെനില്ല
എന്നെതഭാണയ് പ്രശളിം.   ഫലപ്രദമഭായ രസ്പീതനിയനില് കേഭാരദ്യങ്ങള് നകേഭാണകപഭാകേഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതയ്.  അതനിനുതകുന്നെ  രസ്പീതനിയനില്  ഒകട്ടനറ  പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിക്കുനണയ്.
സമയപരനിമനിതനിയള്ളതുനകേഭാണയ്  ഞഭാനതനിനന്റെ  വനിശദഭാളിംശങ്ങളനികലയയ്  കപഭാകുന്നെനില്ല.
സബ്മനിഷനുകേളനിലുളിം  ശ്രദ്ധ  ക്ഷണനികലുകേളനിലുമഭായനി  അതനിനന്റെ  വനിശദഭാളിംശങ്ങള്
പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  

അടുത്തതയ്,  സഭാമൂഹദ്യ സഭാമത്തനികേ സരക്ഷഭാ പദ്ധതനി,  പശ്ചഭാത്തല സഇൗകേരദ്യ
വനികേസനളിം  തുടങ്ങനിയവയഭാണയ്.  ഇവനിനട  എല്ലഭാ  അളിംഗങ്ങളളിം  സൂചനിപ്പെനിചതുകപഭാനല
മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട  ഭവനങ്ങളളിം  അവരനട  ജസ്പീവനിത  സഇൗകേരദ്യങ്ങളനമല്ലഭാളിം
വളനര  കമഭാശനപ്പെട്ട  അവസ്ഥയനിലഭാണയ്.  ഞങ്ങള്  കേണനകടുത്തകപ്പെഭാള്  12851
മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്  പൂരണ്ണമഭായനി  ഭവനരഹനിതരഭാണയ്.   എന്നെഭാല്  ഇകപ്പെഭാള്
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കേടല്കക്ഷഭാഭളിം വലനിനയഭാര പ്രശമഭാണയ്.  എല്ലഭാ വരഷവളിം ആറുമഭാസളിം കകേരളത്തനില്
കേടല്കക്ഷഭാഭമുണയ്.  ആറുമഭാസകമ  സസ്വസ്ഥമഭായനി  അവനിനട  ജസ്പീവനികഭാന്  പറ.  എല്ലഭാ
വരഷവളിം ആറുമഭാസളിം തുടരചയഭായനി കേടല്കക്ഷഭാഭത്തനില്നപ്പെടുന്നെ നതഭാഴനിലഭാളനികേളനട
പ്രശങ്ങള്കയ് ആതദ്യന്തനികേമഭായ പരനിഹഭാരളിം കേനണത്തുകേ എന്നെതഭാണയ് ഗവണ്നമന്റെയ്
ലക്ഷദ്യളിംവയ്ക്കുന്നെതയ്. 24850 കുടുളിംബങ്ങനള 50 മസ്പീററനിനകേത്തുള്ള കേടല്ത്തസ്പീരത്തുനനിന്നെയ്
പുനരധനിവസനിപ്പെനിക്കുകേ മഭാത്രകമ ഇതനിനനഭാര പരനിഹഭാരമുള്ളൂ.  അതയ് അനനിവഭാരദ്യമഭായ
ഒര  കേഭാരദ്യമഭാണയ്.  അങ്ങനന  വരകമഭാള്  ഏതഭാണയ്  37304  കുടുളിംബങ്ങള്കഭാണയ്
പുതുതഭായനി  വസ്പീടയ്  നകേഭാടുകകണതയ്.  ഇവനിനട  അങ്ങനനനയഭാനളിം  നചയനിട്ടനിനല്ലന്നെയ്
ശ്രസ്പീ.  എളിം.  വനിന്നസന്റെയ്  നതറനിദ്ധഭാരണനകേഭാണയ്  പറഞ്ഞതഭാണയ്.  2016-17-നല
ബഡ്ജറയ്  അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെഭാള്  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്കയ്  3650  വസ്പീടുകേള്
നനിരമ്മനിചയ് നല്കുനമന്നെഭാണയ്  പറഞ്ഞതയ്. ഞങ്ങള് 3149 വസ്പീടുകേള് നനിരമ്മനിചയ് നല്കേനി.
ഇകഭാരദ്യളിം  അകദ്ദേഹത്തനിനന്റെ  ശ്രദ്ധയനില്നപ്പെടഭാത്തതയ്  എന്തുനകേഭാണഭാനണന്നെയ്
എനനികറനിയനില്ല.   കുറചയ്  കുറവവന്നെതനിനയ്  കേഭാരണളിം,  800  വസ്പീടുകേള്  കകേന്ദ്ര
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  നചകയണതഭാണയ്.   കകേന്ദ്ര  സഹഭായകത്തഭാനട  നനിരമ്മനികകണ
800 വസ്പീടുകേളനില് 167 വസ്പീടുകേള്ക്കുള്ള പണളിം മഭാത്രമഭാണയ് കകേന്ദ്ര ഗവനണ്മെന്റെയ് ഇകപ്പെഭാള്
തന്നെനിട്ടുള്ളതയ്.   എന്നെനിട്ടുളിം  ഞങ്ങള്  ആ  പട്ടനികേയനിലുള്ള  ഇരന്നൂറനി  ചനിലസ്വഭാനളിം
വസ്പീടുകേള്കൂടനി അധനികേമഭായനി എടുത്തനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇഇൗ വരഷളിം  3149  വസ്പീടുകേള്
നനിരമ്മനിച്ചു.    192  വസ്പീടുകേള്  ഫഭാറയ്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  വയ്ക്കുകേയഭാണയ്.   കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേഭാലത്തയ്  കേടല്കക്ഷഭാഭത്തനില്  വസ്പീടയ്  നഷനപ്പെട്ടയ്  നഭാലുവരഷമഭായനി
സ്കൂളനില് തഭാമസനിചവനര പുനരധനിവസനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനുള്ള പദ്ധതനി നകേഭാണവന്നെതയ് ഇഇൗ
വരഷമഭാണയ്.  ശ്രസ്പീ.  എളിം.  വനിന്നസന്റെനിനയ് അതയ് അറനിയഭാത്തതല്ല.  അകദ്ദേഹളിം എല്ലഭാളിം
കേഭാണുന്നെതയ് മഞ്ഞകണ്ണടയനിലൂനടയഭാനണന്നെഭാണയ് എനനികയ് കതഭാനന്നെതയ്.  അകദ്ദേഹളിം
ആ  കേണ്ണടനയഭാന്നെയ്  മഭാറണളിം.  ശരനിയഭായ  ദനിശയനികലയയ്  കനഭാകഭാനുളിം  വസ്തുതകേള്
മനസനിലഭാകഭാനുളിം ശരനിനയങനില് അതയ് അളിംഗസ്പീകേരനികഭാനുമുള്ള മകനഭാഭഭാവളിം അകദ്ദേഹളിം
വച്ചുപുലരകത്തണതഭാണയ്.  തസ്പീരപ്രകദശത്തുനനിന്നെയ്  വരന്നെ  എളിം.എല്.എ.  എന്നെ
നനിലയനില് അകദ്ദേഹളിം അത്തരനമഭാര സമസ്പീപനളിം സസ്വസ്പീകേരനികണനമന്നെഭാണയ് എനനികയ്
പറയഭാനുള്ളതയ്.  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെനിനയ്  തസ്പീരകദശങ്ങളനില്  പദ്ധതനി  നടപ്പെഭാക്കുന്നെതനില്
കേക്ഷനിരഭാഷസ്പീയമനില്ല.   ആരനടനയങനിലുളിം  രഭാഷസ്പീയളിം  കനഭാകനിയനിട്ടല്ല  പദ്ധതനികേള്
നടപ്പെനിലഭാക്കുന്നെതയ്. ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്നെ മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്ക്കുകവണനി സമ്പൂരണ്ണ
പഭാരപ്പെനിട പദ്ധതനിയഭാണയ് നടപ്പെനിലഭാക്കുന്നെതയ്.  ഹലഫയ് പദ്ധതനിയനട ഭഭാഗമഭായനി എല്ലഭാ
കമഖലയനിലുളിം  സമ്പൂരണ്ണ പഭാരപ്പെനിട പദ്ധതനിയണയ്.   എവനിനടനയങനിലുളിം  ഏനതങനിലുളിം
അകപക്ഷ  മഭാറനിവയ്ക്കുനനവങനില്  അകദ്ദേഹത്തനിനയ്  അതയ്  ഞങ്ങളനട
ശ്രദ്ധയനില്നപ്പെടുത്തഭാവന്നെകതയള്ളൂ.
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ശ്രസ്പീ  .    നകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള്  ഖഭാദര:  സര,  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട  ഭവന
പദ്ധതനിനയക്കുറനിചഭാണയ്  അങ്ങയ്  പറയന്നെതയ്.  ഇകപ്പെഭാഴുള്ള  ഒര  പ്രശളിം,
സനി.ആര.ഇസഡയ്.  നനിയമളിം  കേഭാരണളിം  വസ്പീടുകേള്  നനിരമ്മനിക്കുന്നെതനിനയ്  തകദ്ദേശ  ഭരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങള്  അനുമതനി  നല്കുന്നെനില്ല.   കകേന്ദ്ര  ഗവനണ്മെന്റെയ്  ഇഇൗ  നനിയമത്തനില്
എകന്തഭാ  കഭദഗതനി  വരത്തഭാന്  കപഭാകുനനവന്നെയ്  ഇഇൗയനിനട  ഒര  വഭാരത്ത  കേണ.
സളിംസ്ഥഭാന ഗവണ്നമന്റെനിനയ്  അതുസളിംബനനിചയ് എനന്തങനിലുളിം ഒഇൗകദദ്യഭാഗനികേ വനിവരളിം
ലഭദ്യമഭായനിട്ടുകണഭാ?

ശ്രസ്പീമതനി  നജ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ്മ:  സര,  സനി.ആര.ഇസഡയ്.-നനിയമത്തനില്
എകളിംപ്ഷന്  തരഭാനമന്നെയ്  കകേന്ദ്ര  ഗവനണ്മെന്റെയ്  സമ്മതനിചതഭാണയ്.  2011-നല  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ പുതനിയ കനഭാട്ടനിഫനികകഷനനില് സളിംസ്ഥഭാനങ്ങള്കയ് എകളിംപ്ഷന്
കവണനമങനില്  കകേഭാസ്റ്റേല്  മഭാകനജയ് നമന്റെയ്  പഭാന്  തയഭാറഭാകനിനകഭാടുകണനമന്നെയ്
വദ്യവസ്ഥയണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  മൂനനഭാലയ്  വരഷമഭായനി  ആ  നടപടനിയനികലയയ്
കപഭാകേഭാത്തതഭാണയ്  നമുകകനറ  വനിഷമമുണഭായതയ്.   ഇകപ്പെഭാള്   അതനിനയ്  വരകേയ്
കഷഭാനപ്പെഭാനക  സളിംഘടനിപ്പെനിക്കുകേയളിം  ഒര  കേമ്മനിറനിനയ  നനികയഭാഗനിക്കുകേയളിം  നചയ്തു.
അതനിനന്റെ അന്തനിമ റനികപ്പെഭാരട്ടയ് നകേഭാടുകകണതയ് പരനിസ്ഥനിതനി വകുപ്പെഭാണയ്, തസ്പീരചയഭായളിം
അതനിനന്റെ  അന്തനിമഘട്ടത്തനിലഭാണയ്.  ശ്രസ്പീ. ബഭാവ നചയരമഭാനഭായ കേമ്മനിറനിയനട പഠന
റനികപ്പെഭാരട്ടയ്  കകേന്ദ്ര  ഗവനണ്മെന്റെനിനയ്  സമരപ്പെനി ക്കുകമഭാള്  നമുകയ്  എകളിംപ്ഷന്
ലഭദ്യമഭാകഭാന്  കേഴനിയളിം.  കകേഭാസ്റ്റേല്  മഭാകനജയ് നമന്റെയ്  അകതഭാറനിറനികയ്  കേനിട്ടുന്നെ
അകപക്ഷകേള്കയ്  എകളിംപ്ഷന്  നകേഭാടുക്കുനണയ്.  ഇകഴനിഞ്ഞ  ഒനരണയ്
മഭാസത്തനിനനിടയനില്  3000-കത്തഭാളളിം അകപക്ഷകേള് ക്ലനിയര നചയ്തുനവന്നെഭാണയ് ഞഭാന്
മനസനിലഭാക്കുന്നെതയ്.  ഇകപ്പെഭാള്  ആ  കേമ്മനിറനികേള്  വളനര  സജസ്പീവമഭാണയ്.
കേഭായകലഭാരങ്ങളനിലുളിം കേടകലഭാരങ്ങളനിലുളിം ഇത്തരളിം നചറനിയ വസ്പീടുകേള് വയ്ക്കുന്നെതനിനയ്  50
മസ്പീറര  എകളിംപ്ഷനഭാണയ്  ഇകപ്പെഭാള്  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നെതയ്.  വളനര  സസ്പീഡനിയഭായനി
അത്തരളിം പ്രശങ്ങള്കയ്  പരനിഹഭാരളിം കേഭാണുനണയ്.  

മനനിസഭയനട  ഒന്നെഭാളിം  വഭാരഷനികേവമഭായനി  ബനനപ്പെട്ടയ്  ഒര  അദഭാലത്തയ്
സളിംഘടനിപ്പെനിചയ് പട്ടയളിം  നല്കേഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയഭാണയ്.  നഭാലുവരഷമഭായനി കേടകലറനി
വസ്പീടയ്  നഷനപ്പെട്ടവനര  പുനരധനിവസനിപ്പെനിക്കുന്നെ  ഭവനനനിരമ്മഭാണ  പദ്ധതനികയ്  ഇഇൗ
ഗവണ്നമന്റെയ്  വന്നെതനിനുകശഷളിം  ഇഇൗ  വരഷമഭാണയ്  തുടകളിംകുറനിചതയ്.  192  വസ്പീടുകേള്
ഉള്നകഭാളളന്നെ 24  ഫഭാറകേളനട ഒര സമുചയമഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതയ്.  3.5  ഏകര
സ്ഥലളിം  ഒരനിടത്തഭാണയ്  സരകഭാര  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇകഭാരദ്യത്തനില്  വനളിം
വകുപ്പുമനനി വളനര കപഭാസനിറസ്പീവഭായ നനിലപഭാടഭാണയ്  സസ്വസ്പീകേരനിചതയ്.  അകദ്ദേഹത്തനിനന്റെ
സഹഭായളിംനകേഭാണയ്  വളനര  കവഗളിം  ആ  സ്ഥലളിം  ഫനിഷറസ്പീസയ്  ഡനിപ്പെഭാരട്ടയ്നമന്റെനിനയ്
ലഭദ്യമഭായനി.  ആ  സ്ഥലത്തയ്  നനിരമ്മഭാണപ്രവരത്തനങ്ങള്  ആരളിംഭനിചനിട്ടുണയ്.   എട്ടയ്
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മഭാസത്തനിനകേളിം  192  വസ്പീടുകേള്  ഉള്നകഭാള്ളുന്നെ  ഫഭാറയ്  സമുചയളിം  പൂരത്തസ്പീകേരനിക്കുളിം.
അത്ര കവഗതയനിലഭാണയ് കേഭാരദ്യങ്ങള് നസ്പീങ്ങുന്നെതയ്.  ഭൂമനി എടുക്കുകമഭാഴുള്ള സഭാകങതനികേ
തടസങ്ങള്  വളനര  വലുതഭാണയ്.  പഞഭായത്തുകേള്  ഭൂമനി  ഏനറടുത്തയ്
തരനികേയഭാനണങനില്  തടസമനില്ല.    ഇകപ്പെഭാള് പലരളിം സ്ഥലളിം കേനണത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ഭൂമനികയ് 6 ലക്ഷളിം രൂപയളിം വസ്പീടനിനയ് 4 ലക്ഷളിം രൂപയളിം അടങ്ങുന്നെ 10 ലക്ഷളിം രൂപയനട
ഒര പദ്ധതനിയണയ്;   അതനിനയ്  കുറചയ്  സഭാകങതനികേ  തടസമുണയ്.   ഇകപ്പെഭാള്
അഞ്ചുനതങ്ങനില് ഭൂമനി വഭാങ്ങഭാനുള്ള 252-ഓളളിം അകപക്ഷകേളനികനല് സസ്പീഡനി ആക്ഷന്
ഉണഭാകേണനമന്നെയ്  ഇന്നെനല ഞഭാന് കേളകനറ വനിളനിചയ്  പ്രകതദ്യകേളിം നനിരകദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.
ഞങ്ങള് ഇതയ്  തുടരചയഭായനി  കഫഭാകളഭാഅപയ്  നചയ്യുകേയഭാണയ്.   പകക്ഷ സഭാകങതനികേ
തടസങ്ങളണയ്  എന്നെതയ്  വസ്തുതയഭാണയ്.  ആ തടസങ്ങനളഭാനക  നസ്പീകനി
അതനികവഗതയനില് കേഭാരദ്യങ്ങള് നകേഭാണകപഭാകേഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതയ്.  പകക്ഷ ഇഇൗ
പുനരധനിവഭാസവമഭായനി ബനനപ്പെട്ടയ്  50  മസ്പീററനിനകേത്തയ് വസ്പീടയ്  വയണനമന്നെ വദ്യവസ്ഥ
മഭാറകമഭാള്,  അതനിനയ്  കകേഭാടനികണകനിനയ്  രൂപ  കവണനിവരളിം.  സളിംസ്ഥഭാന
ഗവനണ്മെന്റെനിനന്റെ ബജറനില്നനിന്നെയ് ഇത്രയധനികേളിം പണളിം ലഭദ്യമല്ലഭാത്തതുനകേഭാണയ് ഗ്രസ്പീന്
നനക്ലമറയ്  ഫണനില് ഒര സമസ്പീപനകരഖ  ഞങ്ങള് സമരപ്പെനിചനിട്ടുണയ്.  12,547  കകേഭാടനി
രൂപയനട ഒര കപ്രഭാജകനിനയ് ചരച നടനനകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. അതനിനയ് അപ്രൂവല്
കേനിട്ടനിയഭാല്  അതനില്  കുറചയ്  കേകമഭാണന്റെയ്സയ്  സബ്സനിഡനിയളിം   ബഭാകനി  കലഭാണ്
കപഭാരഷനുമഭായനിരനിക്കുളിം.  കുറഞ്ഞ പലനിശയയ് കലഭാണ് കപഭാരഷനുള്ള ഒര കേകമഭാണന്റെയ്
കൂടനി ലഭനിചഭാല് ഇഇൗ പദ്ധതനി സമയബനനിതമഭായനി പൂരത്തസ്പീകേരനികഭാന് സഭാധനിക്കുളിം.  

ആകരഭാഗദ്യ  കമഖലയഭാണയ്  മനറഭാര  പ്രധഭാനനപ്പെട്ട  രളിംഗളിം.  ഏകേകദശളിം  39
ഡനിനസന്സറനികേളഭാണയ്  ഫനിഷറസ്പീസയ്  വകുപ്പെനിനന്റെ  കേസ്പീഴനിലുള്ളതയ്.  'ആരദളിം'  പദ്ധതനിയമഭായനി
കേണകയ്  നചയയ്  അതനിനനനയല്ലഭാളിം  നമചനപ്പെടുത്തണളിം.  നകേട്ടനിടങ്ങള്  നനിരമ്മനിചയ്
നകേഭാടുക്കുളിം.  സ്റ്റേഭാഫള്നപ്പെനടയള്ള കേഭാരദ്യങ്ങള്കയ് ആകരഭാഗദ്യ  വകുപ്പെനിനന്റെ  സഹഭായളിം
കൂടനിയനണങനികല  പൂരത്തസ്പീകേരനികഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയള്ളൂ.   നമഡനികല്  കേദ്യഭാമയ്
അടകമുള്ള കേഭാരദ്യങ്ങള് തസ്പീരകദശത്തയ് കൃതദ്യമഭായനി നടപ്പെനിലഭാകനിനകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. 

ഈ  കമഖലയനില്  10  ഫനിഷറസ്പീസയ്  സ്കൂളകേളഭാണുള്ളതയ്.   ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെയ്
വന്നെതനിനുകശഷളിം  അകഭാരദ്യത്തനില്  ശക്തമഭായനി  ഇടനപടുകേയണഭായനി.    കൂടുതല്
കുട്ടനികേള്കയ് അഡനിഷന് ലഭനികഭാന് കേഴനിയന്നെ തരത്തനിലുളള നടപടനിയണഭാകുളിം.  50
ശതമഭാനളിം  കഡ  കസഭാകളഴനിനയ്  അഡനിഷന്  നകേഭാടുക്കുളിം.  നറസനിഡന്ഷദ്യല്  സ്കൂളകേള്
ആയനിരന്നെകപ്പെഭാള്  കഹഭാസ്റ്റേല്  സഇൗകേരദ്യങ്ങളനില്ലഭാത്തതനിനഭാല്  കുട്ടനികേള്  അവനിനട
കപഭാകേഭാന്  മടനിക്കുമഭായനിരന.  ഇകപ്പെഭാള്  50  ശതമഭാനളിം  കഡ  കസഭാകളഴനിനന
അനുവദനിക്കുനമന്നെയ്  പറഞ്ഞകതഭാടുകൂടനി  ഇഇൗ  വരഷനത്ത  അഡനിഷനനില്  നമചനപ്പെട്ട



472 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 17, 2017

നനില നനകേവരളിം. 10  ഫനിഷറസ്പീസയ് സ്കൂളകേളളളതനില്  7  എണ്ണത്തനില്  100  ശതമഭാനളിം
റനിസള്ട്ടഭാണയ്  ഇഇൗ  വരഷമുള്ളതയ്.  കൂടഭാനത  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനി  വനിഭഭാഗത്തനിനല
കുട്ടനികേളനട  ഉന്നെത  വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസത്തനിനഭായനി  ഒര  പ്രകതദ്യകേ  പദ്ധതനി  ഇകപ്പെഭാള്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.  ബഭാങനിളിംഗനിനുളിം  എഞനിനസ്പീയറനിളിംഗനിനുളിം  പനി.എസയ്.സനി.  നടസ്റ്റേനിനുളിം
ഒനക കകേഭാചനിളിംഗയ് നല്കേഭാന് ഞങ്ങള് തസ്പീരമഭാനനിച്ചു. നതരനഞ്ഞടുത്ത 44 കുട്ടനികേളനില്
24  കുട്ടനികേള്ക്കുളിം  നമരനിറനില്  അഡനിഷന്  കേനിട്ടനിയതനില്  വളനര  സകന്തഭാഷമുണയ്.  11
കുട്ടനികേള്കയ്  നമഡനിസനിനുളിം  നഭാലയ്  കുട്ടനികേള്കയ്  ബനി.ഡനി.എസയ്.-നുളിം  നമരനിറനില്
അഡനിഷന്  കേനിട്ടനി.  സഭാമത്തനികേമഭായനി  പനിന്നെഭാകളിം  നനില്ക്കുന്നെ  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനട
മകനള  ഉന്നെതനനിലവഭാരത്തനികലയയ്  ഉയരത്തനിനകഭാണവരഭാന്  ഡനിപ്പെഭാരട്ടയ്നമന്റെയ്
ഭഭാവനഭാപൂരണ്ണമഭായനി നടപ്പെഭാകനിയ ഒര കപ്രഭാജകഭാണയ്.   നഭാലുവരഷളിം കേഴനിയകമഭാള്
മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുളിംബങ്ങളനില്നനിന്നെയ് 11 കഡഭാകരമഭാര ഉണഭാകുനമന്നെതയ് അതസ്പീവ
സകന്തഭാഷകേരമഭായ അനുഭവമഭാണയ്. അത്തരത്തനില് ഒര കപ്രഭാജകയ് ഇകപ്പെഭാള് ഞങ്ങള്
നടപ്പെനിലഭാകനിയനിട്ടുണയ്.  അതു കുറച്ചുകൂടനി വനിപുലസ്പീകേരനികഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതയ്.  ഇഇൗ
ഗവണ്നമന്റെയ്  അധനികേഭാരത്തനില്  വരകമഭാള്  കുട്ടനികേള്കയ്  നല്കുന്നെ  നനസ്റ്റേപ്പെന്റെയ്
കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിരന.  നനസ്റ്റേപ്പെന്റെനിനന്റെ കുടനിശ്ശേനികേ തസ്പീരകഭാന് 33 കകേഭാടനി രൂപ നല്കേനി
അതയ് കൃതദ്യമഭായനി  നകേഭാടുത്തുതസ്പീരത്തു.  അതുകപഭാനല  കപഭാസ്റ്റേയ്  നമടനികേയ്  കുട്ടനികേള്കയ്
നനസപ്പെന്റെയ്  ഇ-ഗ്രഭാന്റെഭായനി  നകേഭാടുകഭാനഭാണയ്  ആകലഭാചനിചനിട്ടുളളതയ്.  അഡനിഷന്
കേഴനിയകമഭാള്ത്തനന്നെ അവരനട അകഇൗണനികലയയ് നനപസ ലഭനിക്കുന്നെതരത്തനില് ഇ-
ഗ്രഭാന്റെഭായനി  തുകേ  നകേഭാടുകഭാനുള്ള  സനിസ്റ്റേളിം  നകേഭാണവരനികേയഭാണയ്.  സ്കൂളകേളനിനല
കുട്ടനികേളനട നനസ്റ്റേപ്പെന്റെയ് സ്കൂള് തുറക്കുന്നെ സമയത്തുതനന്നെ അഡനിഷന് കേഴനിഞ്ഞയ് ഒര
മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  നകേഭാടുകഭാന്  കേഴനിയണനമന്നെ  നനിലയനിലഭാണയ്  തസ്പീരമഭാനനമടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്.
അതുകപഭാനല 'അക്ഷരസഭാഗരളിം' പദ്ധതനിനയക്കുറനിചയ് പറഞ്ഞു. സമയപരനിമനിതനിനകേഭാണയ് ഞഭാന്
അതനിനന്റെ  വനിശദഭാളിംശങ്ങളനികലയയ്  കപഭാകുന്നെനില്ല.  ഇനനിയളിം  അക്ഷരമറനിയഭാത്ത
തസ്പീരകദശനത്ത  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുളിംബങ്ങളനിനല  സകഹഭാദരനിമഭാര,
രക്ഷകേരത്തഭാകള് അവനര അക്ഷരളിം പഠനിപ്പെനിക്കുന്നെതുമഭായനി ബനനപ്പെട്ടയ് സഭാക്ഷരതഭാ
മനിഷനുമഭായനി  സഹകേരനിച്ചുനകേഭാണയ്  നടത്തുന്നെ  വളനര  നനല്ലഭാര  കപ്രഭാജകഭാണയ്
'അക്ഷരസഭാഗരളിം'. ഇത്തരളിം ആളകേള് ക്ലഭാസ്സുകേളനില് വരനികേയളിം അക്ഷരളിം പഠനിക്കുകേയളിം
എഴുതുകേയനമഭാനക  നചയ്യുന്നെതയ്  വളനര  നല്ല  അനുഭവമഭായനിട്ടഭാണയ്  റനികപ്പെഭാരട്ടയ്
നചയനിട്ടുള്ളതയ്.  അതനികനഭാനടഭാപ്പെളിം  കേലഭാ-സഭാളിംസഭാരനികേ  രളിംഗത്തുകൂടനി  ഇവരകയ്
ഉണരകവകേഭാന് കേഴനിയന്നെ തരത്തനികലയയ് ഇഇൗ കപ്രഭാഗ്രഭാളിം സഹഭായകേരമഭായനിട്ടുണയ്. 

ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെയ്  വന്നെതനിനുകശഷളിം  സമഭാശസ്വഭാസ  പദ്ധതനിയനിന്  കേസ്പീഴനില്
കനരനത്തയണഭായനിരന്നെ 2,700 രൂപ എന്നെതയ് 4,500 രൂപയഭായനി വരദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുണയ്.
സമഗ്ര ആകരഭാഗദ്യ ഇന്ഷസ്വറന്സനിനന്റെ ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പെയ് ഇന്ഷസ്വറന്സനിനയ് 5 ലക്ഷളിം
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രൂപയഭാണയ്  നതഭാഴനിലഭാളനികേള്കയ്  ഇതുവനര  ഉണഭായനിരന്നെതയ്.   2017  ഡനിസളിംബര
മുതല്  ആപത്തനില്നപ്പെട്ടയ്  മരണമടയന്നെ  നതഭാഴനിലഭാളനികേളനട  കുടുളിംബഭാളിംഗങ്ങള്കയ്
നല്കുന്നെ തുകേ  10 ലക്ഷളിം  രൂപയഭായനി  വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചു.  നപന്ഷന്  1,100  രൂപയഭായനി
വരദ്ധനിപ്പെനിചതയ് ഈ ഗവണ്നമന്റെഭാണയ്.    

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവയ്  (ശ്രസ്പീ  .    രകമശയ് നചന്നെനിത്തല):  സര,  മനിനനിഞ്ഞഭാന്നെയ് കകേന്ദ്ര
ഗവണ്നമന്റെയ്  പ്രഖദ്യഭാപനിച  പുതനിയ  മത്സദ്യനയത്തനില്  വളനര  അപകേടകേരമഭായ
കേഭാരദ്യങ്ങളഭാണുള്ളതയ്.  വനികദശ  കടഭാളറുകേള്  ഇറക്കുന്നെതനിനുളള  സഇൗകേരദ്യങ്ങള്
ഏരനപ്പെടുത്തുകേയളിം പരമരഭാഗത മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേനള കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുകേയളിം
നചയ്യുന്നെ  ഒര  നയമഭാണയ്  അതയ്.   അതയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  നമ്മുനട  ശക്തമഭായ
പ്രതനികഷധളിം കകേന്ദ്രനത്ത അറനിയനികഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശ്രസ്പീമതനി  നജ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ്മ:  സര, പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവയ്  വളനര
പ്രസക്തമഭായ  ഒര  കചഭാദദ്യമഭാണയ്  കചഭാദനിചതയ്.  ഇകപ്പെഭാള്  കകേന്ദ്രത്തനിനന്റെ  നയളിം
വനകേഴനിഞ്ഞു.  നതഭാഴനിലഭാളനികേളനടയളിം  സളിംസ്ഥഭാനത്തനിനന്റെയളിം  തഭാലരദ്യളിം  സളിംരക്ഷനിക്കുന്നെ
നനിരകദ്ദേശങ്ങള് സളിംസ്ഥഭാന ഗവണ്നമന്റെയ് വളനര കൃതദ്യമഭായനി  കഡഭാ.  എസയ്.  അയപ്പെന്
കേമ്മനിറനിയനട  മുന്നെനില്  വനചങനിലുളിം  അനതല്ലഭാളിം  നനികഷധനിക്കുകേയഭാണയ്  നചയതയ്.
മത്സദ്യബനന പരനിധനി 20 കനഭാട്ടനികല് നനമലനില്നനിനളിം 36 കനഭാട്ടനികല് നനമലഭാകനി
ഉയരത്തണനമന്നെയ് പറഞ്ഞതുളിം തള്ളനികളഞ്ഞു.  സളിംസ്ഥഭാനളിം  മുകന്നെഭാട്ടുവച എല്ലഭാ
നനിരകദ്ദേശങ്ങളളിം നനിരസനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. ആഴകടല് കടഭാളനിളിംഗയ് മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്കഭായനി
പരനിമനിതനപ്പെടുത്തണനമന്നെ നനിരകദ്ദേശവളിം അളിംഗസ്പീകേരനിചനിട്ടനില്ല.  ഇകപ്പെഭാഴുള്ള ഡസ്പീപയ് സസ്പീ
കടഭാളര   സമന്നെരഭായ  ആളകേളഭാണയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതയ്.   ഗുജറഭാത്തനില്
അടുത്തകേഭാലത്തയ്  മത്സദ്യത്തനിനന്റെ  catch  വളനര  വലുതഭായനി  ഉയരന്നെതനിനന്റെ
രഹസദ്യനമനന്തന്നെയ്  പരനികശഭാധനിചകപ്പെഭാള്  പരമരഭാഗത  നതഭാഴനിലഭാളനികേള്കയ്
യഭാനതഭാര സഹഭായവളിം നല്കേഭാനത ഇഇൗ കമഖലയനിനല പ്രമഭാണനിമഭാരകയ് ഡസ്പീപയ് സസ്പീ
കടഭാളര നകേഭാടുക്കുന. ബ നറവലമ്മ്യൂഷന് എനന്നെഭാനകയഭാണയ് അവര പറയന്നെതയ്. നസ്പീല
വനിപവത്തനിനന്റെ  കപരനില്  പ്രമഭാണനിമഭാരകയ്  ഉള്കടല്  സസ്വന്തമഭാകഭാനുള്ള
സഇൗകേരദ്യമഭാണയ്  ഇകപ്പെഭാള് പുതനിയ  നയത്തനിനന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വന്നെനിരനിക്കുന്നെതയ്.  ആ
നയത്തനിനന്റെ പ്രതദ്യക്ഷമഭായ പ്രതനിഫലനമഭാണയ്  ഇകപ്പെഭാഴനത്ത കപഭാളനിസനിയനിലുള്ളതയ്.
അതയ്  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ശ്രദ്ധയനില്  വന്നെനിട്ടുണയ്.  പരനികശഭാധനിചയ്  അതനികനഭാടയ്
ശക്തമഭായനി പ്രതനികേരനികഭാന് തസ്പീരമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  കകേന്ദ്രനയളിം  വന്നെനിട്ടയ് നഭാലുദനിവസകമ
ആയനിട്ടുള്ളൂ.   കൃതദ്യമഭായളിം  അതനികനഭാടയ്  പ്രതനികേരനികഭാന്  ഗവണ്നമന്റെയ്
തസ്പീരമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  
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ഇന്നെയ് കനരനിടുന്നെ ഏറവളിം പ്രധഭാനനപ്പെട്ട പ്രശളിം മനണ്ണണ്ണയനട ദഇൗരലഭദ്യമഭാണയ്.
കകേന്ദ്ര നപകടഭാളനിയളിം സഹമനനി കകേരളത്തനില് വന്നെകപ്പെഭാള് ഇകഭാരദ്യളിം സളിംബനനിചയ്
മുഖദ്യമനനി കനരനിട്ടയ് നനികവദനളിം നല്കേനിയതഭാണയ്. അതയ് പരനിഗണനിക്കുനമന്നെയ് അകദ്ദേഹളിം
ഉറപ്പുനല്കേനിയതുമഭാണയ്.   നനിരഭഭാഗദ്യവശഭാല്  കകേന്ദ്രമനനി  അവനിനട  നചന്നെയ്  വസ്പീണളിം
കേസ്വഭാട്ട നവട്ടനിക്കുറയ്ക്കുകേയഭാണയ് നചയതയ്.  ഇകപ്പെഭാള്  10  എചയ്.പനി.  വനരയള്ള എഞനിന്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ നതഭാഴനിലഭാളനികേള്കയ് നല്കേനിയനിരന്നെ മനണ്ണണ്ണ കുറച്ചുകുറചയ്   129
ലനിററനില്  നകേഭാനണത്തനിച്ചു.  ഇഇൗയഭാഴ്ച  ഒറയടനികയ്  അതയ്  50  ലനിററഭാകനി  കുറച്ചു.
തസ്പീരകദശനത്ത കേടലനില്കപ്പെഭാകുന്നെ നതഭാഴനിലഭാളനികേളനട പ്രശളിം വളനര സങസ്പീരണ്ണമഭാണയ്.
15 എചയ്.പനി.-കയ് മുകേളനിലുളള എഞനിന് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെവരകയ് 180 ലനിറര മനണ്ണണ്ണ
കേനിട്ടനിയനിരന്നെതയ്,  ഇകപ്പെഭാള്  70  ലനിററഭാകനി.  കകേരള  ഗവണ്നമന്റെയ്  ഇഇൗ  വരഷളിം  32
കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് മനണ്ണണ്ണയയ് സബ്സനിഡനി നകേഭാടുത്തതയ്.  ശ്രസ്പീ.  എളിം.  വനിന്നസന്റെയ്
പറഞ്ഞു,  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്കയ്  മനണ്ണണ്ണയനട  കുടനിശ്ശേനികേയനണന്നെയ്.  അതയ്
കേഴനിഞ്ഞ  കേഭാലനത്ത  ഉഇൗഹത്തനില്നനിന്നെയ്  അകദ്ദേഹളിം  പറയന്നെതഭാണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്നമന്റെയ്  രണവരഷളിം  നകേഭാണയ്  25  കകേഭാടനി  രൂപകയ  സബ്സനിഡനി
നകേഭാടുത്തനിരനള്ളൂ.  ബഭാകനിനയല്ലഭാളിം കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിരനനവങനില് ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെയ്
ഒര  വരഷളിംനകേഭാണയ്  32  കകേഭാടനി  രൂപ  സബ്സനിഡനി  നകേഭാടുത്തു,   ഇകപ്പെഭാള്
കുടനിശ്ശേനികേയനില്ല.   അകദ്ദേഹത്തനിനയ്  തസ്പീരകദശനത്ത  നതഭാഴനിലഭാളനികേളമഭായനി
അടുത്തകേഭാലത്തയ്  ബനമനില്ലഭാത്തതുനകേഭാണഭാണയ്  പരഭാതനി  പറഞ്ഞതയ്.   ഇകപ്പെഭാള്
ഫലത്തനില് കുടനിശ്ശേനികേയനില്ല.  എന്നെഭാല് പനി.ഡനി.എസയ്.  കററനിനല മനണ്ണണ്ണ കേനിട്ടുന്നെനില്ല
എന്നെ ഗഇൗരവതരമഭായ പ്രശത്തനിനയ് പരനിഹഭാരളിം കേഭാകണണതുണയ്. 

ഇവനിനട ഹഭാരബറുകേനളക്കുറനിചയ് എനന്റെ  സഹൃത്തുകള് സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയണഭായനി.
തനിരവനന്തപുരത്തയ് മുതലനപ്പെഭാഴനി,  തൃശ്ശൂരനില് കചറവ,  കകേഭാഴനികകഭാടയ്  നകേഭായനിലഭാണനി,
കേണ്ണൂരനില്  തലഭായനി,  കേഭാസരകഗഭാഡയ്  തുടങ്ങനിയ  ഹഭാരബറുകേള്  ഇഇൗ  വരഷളിം
പൂരത്തസ്പീകേരനിക്കുളിം.  ഇതുവനര  നഡ്രഡ്ജയ്  നചയഭാന്  ഒര  വകുപ്പുണഭായനിരന്നെനില്ല.
ഹഭാരബറുകേളനട  പണളിം  കേനിട്ടുന്നെ  സമയത്തയ്  നഡ്രഡ്ജനിളിംഗയ്  നടക്കുന്നെതല്ലഭാനത
നഡ്രഡ്ജനിളിംഗനിനയ് നഹഡയ് ഓഫയ് അകഇൗണകപഭാലുളിം ഉണഭായനിരന്നെനില്ല.  ചരനിത്രത്തനില്
ആദദ്യമഭായനി ഇഇൗ സഭാമത്തനികേ വരഷമഭാണയ്  4405-00-104-37 എന്നെ നഹഡയ് ഓഫയ്
അകഇൗണയ്  വരന്നെതയ്.  അതനിനന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നമുകയ്  നഡ്രഡ്ജയ്  നചയഭാന്  പറളിം.
ഇകപ്പെഭാള് ഏകേകദശളിം പത്തയ് കകേഭാടനികയഭാളളിം രൂപ നചലവഴനിചയ് നസ്പീണകേര, നചല്ലഭാനളിം,
കചഭാമഭാല്,  കേണ്ണൂരനിനല  അഴസ്പീകല്,  നചറുവത്തൂര,  കേഭാസരകഗഭാഡയ്  തുടങ്ങനിയ
ആകറഭാളളിം  ഹഭാരബറുകേനള  ആ  പട്ടനികേയനില്  ഉള്നപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  നവള്ളയനില്-
തഭാനൂര,  പുതനിയഭാപ്പെ,  കതഭാട്ടപ്പെളളനി  തുടങ്ങനിയ  ഹഭാരബറുകേള്  നബഭാരഡനിനന്റെയളിം
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെയളിം സസ്പീമനില് ഉള്നപ്പെടുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്. 
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ഫനിഷറസ്പീസയ് കകേഭാകളജനിനനക്കുറനിചയ് ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട സനി.  കൃഷ്ണന് എളിം.എല്.എ.
ഇവനിനട സൂചനിപ്പെനിച്ചു.  നകേഭാല്ലത്തസ്തുളിം കേണ്ണൂര ജനില്ലയനിനല പയന്നൂരളിം രണയ് നസന്റെറുകേള്
തുടങ്ങഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  മത്സദ്യകമഖലയയ്  ഉണരകവ്വകുന്നെ  ഫഡയ്  സയന്സയ്,
കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ വദ്യതനിയഭാനളിം, മനനറന് നനമകക്രഭാ ബകയഭാളജനി, അകേസ്വഭാ കേള്ചര, ഫനിഷയ്
കപ്രഭാസസനിളിംഗയ്,  ഫനിഷറസ്പീസയ്  എഞനിനസ്പീയറനിളിംഗയ്,  മനനറന്  നകേമനിസ്ട്രേനി,  സ്റ്റേഭാറനിസ്റ്റേനികയ്,
ബകയഭാ നടകകഭാളജനി,  റനികമഭാട്ടയ് നസന്സനിളിംഗയ്,  ജനികയഭാ സയന്സയ്,  കേടലനില് നനിനളള
ഒഇൗഷധ നനിരമ്മഭാണളിം, ഡനിസഭാസ്റ്റേര മഭാകനജയ് നമന്റെയ്, എനരജനി മഭാകനജയ് നമന്റെയ് തുടങ്ങനിയ
സബ്ജക്ടുകേളഭാണയ്  കുകഫഭാസയ്-(Kerala  University  of  Fisheries  and  Ocean
Studies)-ലുളളതയ്.    ഇകപ്പെഭാള്  പുതനിയതഭായനി  ചനില  കകേഭാഴ്സുകേള്കൂടനി  തുടങ്ങഭാന്
കപഭാവകേയഭാണയ്.   സമയപരനിമനിതനിനകേഭാണയ്  വനിശദഭാളിംശങ്ങളനികലയയ്  കേടക്കുന്നെനില്ല.
വനികദശ രഭാജദ്യങ്ങളനില് കജഭാലനികയ് കപഭാകേഭാന് കേഴനിയന്നെ തരത്തനിലുളള അതദ്യഭാധുനനികേ
കകേഭാഴ്സുകേളഭാണയ്  കുകഫഭാസനിലുളളതയ്.  കുകഫഭാസനിനന  കുറച്ചുകൂടനി  ആധുനനികേവത്കേരനികകണതുളിം
സഭാമത്തനികേ സഹഭായളിം വരദ്ധനിപ്പെനികകണതുമുണയ്.  അതുകപഭാനല നകേഭാടുക്കുന്നെ പണളിം
കൃതദ്യമഭായനി  നചലവഴനികകണതുമുണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  വരഷനത്ത  ബജറനില്  അനുവദനിച
മുഴുവന്  തുകേയളിം  ഫനിഷറസ്പീസയ്  വകുപ്പെയ്  നചലവഴനിചനിട്ടുണയ്.   അനുവദനിച  പണളിം
നചലവഴനിചയ്  ഇഫകസ്പീവഭായനി  കേഭാരദ്യങ്ങള്  നകേഭാണകപഭാകുനണയ്.  വരളിംവരഷത്തനില്
ഫനിഷറസ്പീസയ്  യണനികവഴനിറനികയ്  കുറച്ചുകൂടനി  സഭാമത്തനികേ  സഹഭായളിം  ആവശദ്യമഭാണയ്.
ഫനിഷറസ്പീസയ്  മഭാകനജയ് നമന്റെയ്  നമചനപ്പെടുകത്തണതുളിം  കേഭാരദ്യങ്ങള്  നന്നെഭായനി  മുകന്നെഭാട്ടു
കപഭാകകേണതുമുണയ്.  ഇകഭാരദ്യത്തനില് ചനില നനിയമ  കഭദഗതനികേള് വരകത്തണതുണയ്.
കകേരള  ഇന്ലഭാന്റെയ്  ഫനിഷറസ്പീസയ്  ആന്റെയ്  അകേസ്വഭാ  കേള്ചര  ആകയ്,  2010  കഭദഗതനി
നചയ്തുനകേഭാണയ്  ഉള്നഭാടന്  ജലഭാശയങ്ങളനിനല  മത്സദ്യസമത്തയ്  സളിംരക്ഷനികഭാനുളള
കേഭാകലഭാചനിതമഭായ  ഇടനപടല്  നടത്തഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയഭാണയ്.  നമ്മള്  കനരനിടുന്നെ
ഏറവളിം  വലനിയ  പ്രശളിം  മഭാരകറനിളിംഗനിലഭാണയ്.  മത്സദ്യനത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്  പനിടനിക്കുന്നെ
മത്സദ്യത്തനിനയ് നദ്യഭായവനില ഉറപ്പെഭാകഭാകനഭാ  ഗുണനനിലവഭാരമുളള മത്സദ്യളിം  നമ്മുനട മഭാരകറനില്
കകേടുകൂടഭാനത എത്തനികഭാകനഭാ കേഴനിയന്നെ സളിംവനിധഭാനളിം ഇന്നെനില്ല.  ഫനിഷയ് ഓഡനിറനിളിംഗയ്
മഭാരകറനിളിംഗയ്  ആന്റെയ്  കേസ്വഭാളനിറനി  മഭാകനജയ് നമന്റെയ്  ബനില് നകേഭാണവരന്നെതയ്  മഭാരകറനിളിംഗയ്
രളിംഗത്തയ്  ശക്തമഭായ  ഇടനപടല്  നടത്തുന്നെതനിനുകവണനിയഭാണയ്.  ഞഭാന്  കേഴനിഞ്ഞ
ദനിവസളിം  ഷഭാരജയനില്  കപഭായകപ്പെഭാള്  എളിം.എല്.എ.-മഭാരഭായ  സഹൃത്തുകള്
പറഞ്ഞതനിനന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  മഭാരകറയ്  സന്ദരശനിചനിരന.  വളനര
മകനഭാഹരമഭായ  മഭാരകറഭാനണന്നെയ്  മഭാത്രമല്ല  അവനിനട  ചനില  നനിയനണങ്ങളമുണയ്.
മത്സദ്യളിം  ഇന്നെ  വനിലയയ്  മഭാത്രകമ  വനില്കഭാവൂനവന്നെയ്  അവനിടനത്ത  മുനനിസനിപ്പെഭാലനിറനി
നനിയനനിക്കുകേയഭാണയ്.  അവനിനട കേചവടളിം നചയ്യുന്നെ നതഭാഴനിലഭാളനികേളനട ശമളളിം ഇത്ര
രൂപയഭാനണന്നെയ്  പ്രഖദ്യഭാപനിക്കുകേയഭാണയ്.  വരഷളിം  മുഴുവനുളിം  ഓകരഭാ  മത്സദ്യവളിം
പനിടനിക്കുന്നെതനിനയ്  നനിയനണങ്ങളണയ്.  ഇങ്ങനന  കേണ്സരകവ്വഷനന്റെയളിം
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കേണ്കടഭാളനിനന്റെയളിം  കേഭാരദ്യത്തനില്  വളനര  സസ്ഥനിരമഭായ  ഏരപ്പെഭാടയ്  ഗള്ഫയ്
രഭാജദ്യങ്ങളനില്  നനിലനനില്ക്കുന  എനളളതയ്  എനന്നെ അത്ഭുതനപ്പെടുത്തനി.
സഭാക്ഷരതയനിലുളിം  മറപല  കേഭാരദ്യങ്ങളനിലുളിം  മുന്നെനില്നനില്ക്കുന്നെ  നമ്മുനട  സളിംസ്ഥഭാനത്തനിനയ്
കേണ്സരകവ്വഷനന്റെയളിം  ഇത്തരത്തനിലുളള നനിയനണത്തനിനന്റെയളിം  കേഭാരദ്യത്തനില്
ഒരതരത്തനിലുളിം  നമചനപ്പെടഭാന്  കേഴനിയന്നെനില്ല.   ഞങ്ങള്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നെതയ്,  വരന്നെ
രണമൂന്നെയ്  വരഷങ്ങള്ക്കുളളനില്  നൂറയ്  മഭാരകറകേളനിനലങനിലുളിം  അതദ്യഭാധുനനികേ
സഇൗകേരദ്യളിം  ഉറപ്പെഭാകനി  ഗുണകമനയളള  മത്സദ്യളിം,  വനിഷരഹനിത  മത്സദ്യളിം
എത്തനികണനമന്നെഭാണയ്.  കേചവടളിം  നചയ്യുന്നെ നതഭാഴനിലഭാളനികേള് മുഷനിഞ്ഞ കവഷകത്തഭാടുകൂടനി
കേടപ്പുറത്തുകപഭായനി  അരദ്ധരഭാത്രനിയളിം  അതനിരഭാവനിനലവനരയളിം  കേഭാത്തുനനില്ക്കുന്നെ
സ്ഥനിതനി  ഒഴനിവഭാകനി  മഭാരകറനില്വന്നെയ്  മത്സദ്യളിം  വഭാങ്ങഭാനുളിം  നല്ല  ഡ്രകസഭാനട,
അന്തകസഭാടുകൂടനി ഇഇൗ നതഭാഴനില് നചയഭാനുളിം കേഴനിയന്നെ അന്തരസ്പീക്ഷളിം കേചവടകഭാരഭായ
സസ്പീകേള്കയ്  ഉറപ്പെഭാക്കുകേ  എനളളതഭാണയ്  ഞങ്ങള് ലക്ഷദ്യളിംവയ്ക്കുന്നെതയ്.  വഴനികയഭാര
കേചവടനത്ത വളനര കമഭാശമഭായനിട്ടഭാണയ്  കേഭാണുന്നെതയ്.  ബസനിനല നപഭാടനിയളിം  പുകേയളിം
മറകമറയ് വഴനിയനില്നനിന്നെഭാണയ് മത്സദ്യളിം വഭാങ്ങുന്നെതയ്. അത്തരളിം മഭാരകറകേനള ആധുനനികേ
സഇൗകേരദ്യങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ മഭാരകറകേളഭാകനി മഭാറണനമന്നെഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതയ്.  മത്സദ്യ
വനിപണനരളിംഗത്തയ് വലനിയ മുകന്നെറളിം കുറനികഭാനഭാണയ് ഗവണ്നമന്റെയ് ആകലഭാചനിക്കുന്നെതയ്.
ഞഭാന്  അതനിനന്റെ  എല്ലഭാ  വനിശദഭാളിംശങ്ങളനികലയ്ക്കുളിം  സമയപരനിമനിതനിനകേഭാണയ്
കേടക്കുന്നെനില്ല.  ഇനനിയളിം  ഒകട്ടനറ  കേഭാരദ്യങ്ങള്  സബ്മനിഷനുളിം  മറമഭായനി  ബനനപ്പെട്ടയ്
പറയഭാന് കേഴനിയനമനളളതുനകേഭാണയ് കൂടുതല് വനിശദസ്പീകേരനിക്കുന്നെനില്ല.  ഇകഭാരദ്യത്തനില്
കപഭാസനിറസ്പീവഭായ  കേഭാരദ്യങ്ങള്  മഭാത്രമഭാണയ്  ഗവണ്നമന്റെയ്  നചയ്യുന്നെതയ്.  എല്ലഭാളിം
നനയനികലയഭാണയ്  കപഭാകുന്നെതയ്.  അതുനകേഭാണയ്  ബഹുമഭാനനപ്പെട്ട  അളിംഗങ്ങള്  ഇഇൗ
ധനഭാഭദ്യരതനനയ എതനിരകകണ ഒര കേഭാരദ്യവമനില്ല. എതനിരക്കുന എന്നെയ് പറഞ്ഞഭാല്
നനനയ എതനിരക്കുന എന്നെഭാണയ് അതനിനരതളിം. അതുനകേഭാണയ് എല്ലഭാവരളിം ഇതനിനന
ഏകേകേണമഭായനി അളിംഗസ്പീകേരനികണനമന്നെഭാണയ് എനനികയ് അഭദ്യരതനികഭാനുളളതയ്.

മനി  .    സസ്പീകര  :  സരവ്വശ്രസ്പീ  മഞ്ഞളഭാളിംകുഴനി അലനി,  ടനി.  എ.  അഹമ്മദയ് കേബസ്പീര,  
ടനി.  വനി.  ഇബ്രഭാഹനിളിം,  എളിം.  ഉമ്മര,  പനി.  ഉനനബദുളള,  സനി.  മമ്മൂട്ടനി,  വനി.  ടനി.  ബല്റഭാളിം,
എന്.  ഷളിംസദ്ദേസ്പീന്,   അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദയ്  പനി.,  പനി.  നകേ.  അബ്ദു  റബ്ബയ്,  എന്.  എ.
നനല്ലനിക്കുന്നെയ്,  നപ്രഭാഫ.  ആബനിദയ്  ഹുനനസന്  തങ്ങള്  എന്നെസ്പീ   അളിംഗങ്ങള്
ശുദ്ധജലവനിതരണവളിം  ശുചസ്പീകേരണവളിം  എന്നെ  XX-ാംനമര  ധനഭാഭദ്യരതനയയ്
അവതരനിപ്പെനിച ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപങ്ങള് പ്രസയ് നചയ്യുനകണഭാ? 

അനുകൂലനിക്കുന്നെവര.............

   പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര....................
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ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശുദ്ധജലവനിതരണവളിം  ശുചസ്പീകേരണവളിം  എന്നെ  XX-ാംനമര
ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്  കേഭാരദ്യവനിവരപ്പെട്ടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസ്റ്റേനില്
പ്രസ്തുത ധനഭാഭദ്യരതനയ്ക്കുകനനര  7-ാം കകേഭാളത്തനില് കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള തുകേ  2017-18
സഭാമത്തനികേ  വരഷനത്ത  നചലവകേള്  പൂരത്തസ്പീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
അനുവദനികണനമന്നെ പ്രകമയനത്ത

അനുകൂലനിക്കുന്നെവര ...................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര....................

ശ്രസ്പീ  .   തനിരവഞ്ചൂര രഭാധഭാകൃഷ്ണന്:  സര,  ഞഭാന് കപഭാള് ആവശദ്യനപ്പെടുന. 

(സഭഭാളിംഗങ്ങള് തഭാനഴപ്പെറയളിം പ്രകേഭാരളിം കവഭാട്ടയ് കരഖനപ്പെടുത്തനി:)

അനുകൂലനിക്കുന്നെവര:

               1.   ശ്രസ്പീ നകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖഭാദര  

2. ശ്രസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമഭാന് 

3. ശ്രസ്പീമതനി പനി. അയനിഷഭാ കപഭാറനി 

4. ശ്രസ്പീ. നകേ. ആന്സലന്

5. ശ്രസ്പീ. ആന്റെണനി കജഭാണ് 

6. ശ്രസ്പീ. എ. എളിം. ആരനിഫയ് 

7. നപ്രഭാഫ. നകേ. യ. അരണന് 

8. ശ്രസ്പീമതനി സനി. നകേ. ആശ 

9. ശ്രസ്പീ. എ. നകേ. ബഭാലന് 

10. ശ്രസ്പീമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമഭാള് 

11. ശ്രസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

12. ശ്രസ്പീ. നകേ. ദഭാസന് 

13. ശ്രസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

14. ശ്രസ്പീ. സനി. ദനിവഭാകേരന് 
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15. ശ്രസ്പീ. എല്കദഭാ എബ്രഹഭാളിം 

16. ശ്രസ്പീമതനി ഗസ്പീതഭാ കഗഭാപനി 

17. ശ്രസ്പീ. കജഭാരജയ് എളിം. കതഭാമസയ് 

18. ശ്രസ്പീ. ചനിറയളിം കഗഭാപകുമഭാര 

19. ശ്രസ്പീ. സനി. നകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന് 

20. കഡഭാ. നകേ. ടനി. ജലസ്പീല് 

21. ശ്രസ്പീ. നജയനിളിംസയ് മഭാതദ്യു 

22. ശ്രസ്പീ. ജനി. എസയ്. ജയലഭാല് 

23. ശ്രസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജന് 

24. ശ്രസ്പീ. കജഭാണ് നഫരണഭാണസയ്

25. ശ്രസ്പീ. ഒ. ആര. കകേള 

26. ശ്രസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

27. ശ്രസ്പീ. നകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടനി 

28. ശ്രസ്പീ. കകേഭാവൂര കുഞ്ഞുകമഭാന് 

29. ശ്രസ്പീ. മഭാതദ്യു ടനി. കതഭാമസയ് 

30. ശ്രസ്പീ. നകേ. നജ. മഭാകനി 

31. ശ്രസ്പീമതനി നജ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മ 

32. ശ്രസ്പീ. എ. സനി. നമഭായസ്പീന് 

33. ശ്രസ്പീ. ഡനി. നകേ. മുരളനി  

34. ശ്രസ്പീ. മുരളനി നപരനനല്ലനി 

35. ശ്രസ്പീ. സനി. നകേ. നഭാണു 

36. ശ്രസ്പീ. എളിം. നഇൗഷഭാദയ്

37. ശ്രസ്പീ. യ. ആര. പ്രദസ്പീപയ് 

38. ശ്രസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമഭാര 
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39. ശ്രസ്പീ. നകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

40. ശ്രസ്പീമതനി യ. പ്രതനിഭ ഹരനി 

41. ശ്രസ്പീ. പുരഷന് കേടലുണനി 

42. ശ്രസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീളിം 

43. ശ്രസ്പീ. എളിം. രഭാജകഗഭാപഭാലന്

44. ശ്രസ്പീ. നകേ. രഭാജന് 

45. ശ്രസ്പീ. ആര. രഭാകജഷയ് 

46. ശ്രസ്പീ. റനി. വനി. രഭാകജഷയ് 

47. ശ്രസ്പീ. നകേ. രഭാജു 

48. ശ്രസ്പീ. രഭാജു എബ്രഹഭാളിം 

49. ശ്രസ്പീ. ആര. രഭാമചന്ദ്രന് 

50. ശ്രസ്പീ. രഭാമചന്ദ്രന് കേടന്നെപ്പെള്ളനി  

51. ശ്രസ്പീ. നകേ. നകേ. രഭാമചന്ദ്രന് നഭായര 

52. ശ്രസ്പീ. റനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന് 

53. ശ്രസ്പീ. മുല്ലകര രത്നഭാകേരന് 

54. നപ്രഭാഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനഭാഥയ് 

55. ശ്രസ്പീ. കേഭാരഭാട്ടയ് റസഭാഖയ്

56. ശ്രസ്പീ. എസയ്. ശരമ്മ  

57. ശ്രസ്പീ. എ. നകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

58. ശ്രസ്പീ. സനി. നകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

59. ശ്രസ്പീ. പനി. നകേ. ശശനി

60. ശ്രസ്പീ. വനി. ശശനി 

61. ശ്രസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷയ് 

62. ശ്രസ്പീ. ബനി. സതദ്യന് 
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63. ശ്രസ്പീ. എ. എന്. ഷളിംസസ്പീര  

64. ശ്രസ്പീമതനി നകേ. നകേ. ഹശലജ ടസ്പീചര 

65. ശ്രസ്പീ. വനി. ആര. സനനില് കുമഭാര 

66. ശ്രസ്പീ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമഭാര

67. ശ്രസ്പീ. നകേ. സകരഷയ് കുറുപ്പെയ്

68. ശ്രസ്പീ. എളിം. സസ്വരഭാജയ്

69. ശ്രസ്പീ. ഇ. ടനി. ഹടസണ് മഭാസ്റ്റേര

70. ശ്രസ്പീ. പനി. തനികലഭാത്തമന് 

71. ശ്രസ്പീ. കതഭാമസയ് ചഭാണനി 

72. ശ്രസ്പീ. പനി. ഉണ്ണനി

73. ശ്രസ്പീമതനി വസ്പീണഭാ കജഭാരജയ്

74. ശ്രസ്പീ. നകേ. വനി. വനിജയദഭാസയ്

75. ശ്രസ്പീ. ഇ. നകേ. വനിജയന്

76. ശ്രസ്പീ. പനിണറഭായനി വനിജയന്

77. ശ്രസ്പീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര  :

 1. ശ്രസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്. പനി.

2. ശ്രസ്പീ. പഭാറകല് അബ്ദുല്ല

3. ശ്രസ്പീ. പനി. നകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. നപ്രഭാഫ. ആബനിദയ് ഹുഹസന് തങ്ങള്

5. ശ്രസ്പീ. അടൂര പ്രകേഭാശയ് 

6.  ശ്രസ്പീ. ടനി. എ. അഹമ്മദയ് കേബസ്പീര 

7. ശ്രസ്പീ. മഞ്ഞളഭാളിംകുഴനി അലനി 

8. ശ്രസ്പീ. അനനില് അകര 
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9. ശ്രസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമഭാര 

10. ശ്രസ്പീ. അനൂപയ് കജകബയ് 

11. ശ്രസ്പീ. അന്വര സഭാദത്തയ് 

12. ശ്രസ്പീ. ഐ. സനി. ബഭാലകൃഷ്ണന്

13. ശ്രസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റഭാളിം

14. ശ്രസ്പീ. പനി. നകേ. ബഷസ്പീര

15. ശ്രസ്പീ. വനി. നകേ. ഇബ്രഭാഹനിളിം കുഞ്ഞയ് 

16. ശ്രസ്പീ. എല്കദഭാസയ്  കുന്നെപ്പെനിള്ളനി

17. ശ്രസ്പീ. ഹഹബനി ഈഡന്  

18. ശ്രസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബ്രഭാഹനിളിം 

19. കഡഭാ. എന്. ജയരഭാജയ് 

20. ശ്രസ്പീ. നകേ. സനി. കജഭാസഫയ് 

21. ശ്രസ്പീ. പനി. നജ. കജഭാസഫയ് 

22. ശ്രസ്പീ. സനി. മമ്മൂട്ടനി 

23. ശ്രസ്പീ. നകേ. എളിം. മഭാണനി

24. ശ്രസ്പീ. കമഭാന്സയ് കജഭാസഫയ് 

25. കഡഭാ. എളിം. നകേ. മുനസ്പീര 

26. ശ്രസ്പീ. നകേ. മുരളസ്പീധരന്  

27. ശ്രസ്പീ. എന്. എ. നനല്ലനിക്കുന്നെയ് 

28. ശ്രസ്പീ. ഉമ്മന് ചഭാണനി 

29. ശ്രസ്പീ. തനിരവഞ്ചൂര രഭാധഭാകൃഷ്ണന് 

30. ശ്രസ്പീ. രകമശയ് നചന്നെനിത്തല

31. ശ്രസ്പീ. കറഭാജനി എളിം. കജഭാണ്

32. ശ്രസ്പീ. നകേ. എസയ്. ശബരസ്പീനഭാഥന്

102/2020.
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33. ശ്രസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

34. ശ്രസ്പീ. എന്. ഷളിംസദ്ദേസ്പീന് 

35. ശ്രസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് 

36. ശ്രസ്പീ. ഷഭാഫനി പറമനില് 

37. ശ്രസ്പീ. നകേ. എളിം. ഷഭാജനി

38. ശ്രസ്പീ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമഭാര

39. ശ്രസ്പീ. സനി. എഫയ്. കതഭാമസയ് 

40. ശ്രസ്പീ. പനി. ടനി. കതഭാമസയ്

41. ശ്രസ്പീ. എളിം. ഉമ്മര 

നനിഷക്ഷത പഭാലനിക്കുന്നെവര  :

       ശ്രസ്പീ. പനി. സനി. കജഭാരജയ്

മനി  .   സസ്പീകര:  അനുകൂലനിക്കുന്നെവര             - 77

              പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര                   -  41

      നനിഷക്ഷത പഭാലനിക്കുന്നെവര              -  1

പ്രകമയളിം  പഭാസഭായനിരനിക്കുന.  ഗ്രഭാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന. 

സരവ്വശ്രസ്പീ  പനി.  ടനി.  കതഭാമസയ്,   അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദയ്  പനി.,  എന്.  ഷളിംസദ്ദേസ്പീന്,
എളിം.  ഉമ്മര,    പനി.  നകേ.  അബ്ദു  റബ്ബയ്,  ടനി.  എ.  അഹമ്മദയ്  കേബസ്പീര,  സനി.  മമ്മൂട്ടനി,
എന്.  എ.  നനല്ലനിക്കുന്നെയ്,  നനഹബനി  ഇഇൗഡന്,  മഞ്ഞളഭാളിംകുഴനി  അലനി,  തനിരവഞ്ചൂര
രഭാധഭാകൃഷ്ണന്,  പനി.  ഉനനബദുളള,  ടനി.  വനി.  ഇബ്രഭാഹനിളിം,  കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ്,
നപ്രഭാഫ.  ആബനിദയ് ഹുനനസന് തങ്ങള്,  കഡഭാ.  എന്.  ജയരഭാജയ് എന്നെസ്പീ  അളിംഗങ്ങള്
മത്സദ്യബനനളിം  എന്നെ  XXXIII-ാം  നമര  ധനഭാഭദ്യരതനയയ്  അവതരനിപ്പെനിച
ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപങ്ങള് പ്രസയ് നചയ്യുനകണഭാ? 

അനുകൂലനിക്കുന്നെവര.............

   പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര....................

ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

മത്സദ്യബനനളിം  എന്നെ  XXXIII-ാം  നമര  ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്
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കേഭാരദ്യവനിവരപ്പെട്ടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള ലനിസ്റ്റേനില്  പ്രസ്തുത  ധനഭാഭദ്യരതനയ്ക്കുകനനര
7-ാം  കകേഭാളത്തനില്  കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2017-18  സഭാമത്തനികേ  വരഷനത്ത
നചലവകേള് പൂരത്തസ്പീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി അനുവദനികണനമന്നെ പ്രകമയനത്ത

അനുകൂലനിക്കുന്നെവര ...................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര....................

ശ്രസ്പീ  .   തനിരവഞ്ചൂര രഭാധഭാകൃഷ്ണന്:  സര,  ഞഭാന് കപഭാള് ആവശദ്യനപ്പെടുന. 

(സഭഭാളിംഗങ്ങള് തഭാനഴപ്പെറയളിം പ്രകേഭാരളിം കവഭാട്ടയ് കരഖനപ്പെടുത്തനി.)

അനുകൂലനിക്കുന്നെവര:

1. ശ്രസ്പീ നകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖഭാദര  

2. ശ്രസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമഭാന് 

3. ശ്രസ്പീമതനി പനി. അയനിഷഭാ കപഭാറനി 

4. ശ്രസ്പീ. നകേ. ആന്സലന്

5. ശ്രസ്പീ. ആന്റെണനി കജഭാണ് 

6. ശ്രസ്പീ. എ. എളിം. ആരനിഫയ് 

7. നപ്രഭാഫ. നകേ. യ. അരണന് 

8. ശ്രസ്പീമതനി സനി. നകേ. ആശ 

9. ശ്രസ്പീ. എ. നകേ. ബഭാലന് 

10. ശ്രസ്പീമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമഭാള് 

11. ശ്രസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

12. ശ്രസ്പീ. നകേ. ദഭാസന് 

13. ശ്രസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

14. ശ്രസ്പീ. സനി. ദനിവഭാകേരന് 

15 ശ്രസ്പീ. എല്കദഭാ എബ്രഹഭാളിം 

16. ശ്രസ്പീമതനി ഗസ്പീതഭാ കഗഭാപനി 

17. ശ്രസ്പീ. കജഭാരജയ് എളിം. കതഭാമസയ് 
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18. ശ്രസ്പീ. ചനിറയളിം കഗഭാപകുമഭാര 

19. ശ്രസ്പീ. സനി. നകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന് 

20. കഡഭാ. നകേ. ടനി. ജലസ്പീല് 

21. ശ്രസ്പീ. നജയനിളിംസയ് മഭാതദ്യു 

22. ശ്രസ്പീ. ജനി. എസയ്. ജയലഭാല് 

23. ശ്രസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജന് 

24. ശ്രസ്പീ. കജഭാണ് നഫരണഭാണസയ്

25. ശ്രസ്പീ. ഒ. ആര. കകേള 

26. ശ്രസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

27. ശ്രസ്പീ. നകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടനി 

28. ശ്രസ്പീ. കകേഭാവൂര കുഞ്ഞുകമഭാന് 

29. ശ്രസ്പീ. മഭാതദ്യു ടനി. കതഭാമസയ് 

30. ശ്രസ്പീ. നകേ. നജ. മഭാകനി 

31. ശ്രസ്പീമതനി നജ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മ 

32. ശ്രസ്പീ. എ. സനി. നമഭായസ്പീന് 

33. ശ്രസ്പീ. ഡനി. നകേ. മുരളനി  

34. ശ്രസ്പീ. മുരളനി നപരനനല്ലനി 

35. ശ്രസ്പീ. സനി. നകേ. നഭാണു 

36. ശ്രസ്പീ. എളിം. നഇൗഷഭാദയ്

37. ശ്രസ്പീ. യ. ആര. പ്രദസ്പീപയ് 

38. ശ്രസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമഭാര 

39. ശ്രസ്പീ. നകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

40. ശ്രസ്പീമതനി യ. പ്രതനിഭ ഹരനി 

41. ശ്രസ്പീ. പുരഷന് കേടലുണനി 
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42. ശ്രസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീളിം 

43. ശ്രസ്പീ. എളിം. രഭാജകഗഭാപഭാലന്

44. ശ്രസ്പീ. നകേ. രഭാജന് 

45. ശ്രസ്പീ. ആര. രഭാകജഷയ് 

46. ശ്രസ്പീ. റനി. വനി. രഭാകജഷയ് 

47. ശ്രസ്പീ. നകേ. രഭാജു 

48. ശ്രസ്പീ. രഭാജു എബ്രഹഭാളിം 

49. ശ്രസ്പീ. ആര. രഭാമചന്ദ്രന് 

50. ശ്രസ്പീ. രഭാമചന്ദ്രന് കേടന്നെപ്പെള്ളനി  

51. ശ്രസ്പീ. നകേ. നകേ. രഭാമചന്ദ്രന് നഭായര 

52. ശ്രസ്പീ. റനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന് 

53. ശ്രസ്പീ. മുല്ലകര രത്നഭാകേരന് 

54. നപ്രഭാഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനഭാഥയ് 

55. ശ്രസ്പീ. കേഭാരഭാട്ടയ് റസഭാഖയ്

56. ശ്രസ്പീ. എസയ്. ശരമ്മ  

57. ശ്രസ്പീ. എ. നകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

58. ശ്രസ്പീ. സനി. നകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

59. ശ്രസ്പീ. പനി. നകേ. ശശനി

60. ശ്രസ്പീ. വനി. ശശനി 

61. ശ്രസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷയ് 

62. ശ്രസ്പീ. ബനി. സതദ്യന് 

63. ശ്രസ്പീ. എ. എന്. ഷളിംസസ്പീര  

64. ശ്രസ്പീമതനി നകേ. നകേ. ഹശലജ ടസ്പീചര 

65. ശ്രസ്പീ. വനി. ആര. സനനില് കുമഭാര 
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66. ശ്രസ്പീ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമഭാര

67. ശ്രസ്പീ. നകേ. സകരഷയ് കുറുപ്പെയ്

68. ശ്രസ്പീ. എളിം. സസ്വരഭാജയ്

69. ശ്രസ്പീ. ഇ. ടനി. ഹടസണ് മഭാസ്റ്റേര

70. ശ്രസ്പീ. പനി. തനികലഭാത്തമന് 

71. ശ്രസ്പീ. കതഭാമസയ് ചഭാണനി 

72. ശ്രസ്പീ. പനി. ഉണ്ണനി

73. ശ്രസ്പീമതനി വസ്പീണഭാ കജഭാരജയ്

74. ശ്രസ്പീ. നകേ. വനി. വനിജയദഭാസയ്

75. ശ്രസ്പീ. ഇ. നകേ. വനിജയന്

76. ശ്രസ്പീ. പനിണറഭായനി വനിജയന്

77. ശ്രസ്പീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര  :

            1.          ശ്രസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്. പനി.

2. ശ്രസ്പീ. പഭാറകല് അബ്ദുല്ല

3. ശ്രസ്പീ. പനി. നകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. നപ്രഭാഫ. ആബനിദയ് ഹുഹസന് തങ്ങള്

5. ശ്രസ്പീ. അടൂര പ്രകേഭാശയ് 

6. ശ്രസ്പീ. ടനി.  എ. അഹമ്മദയ് കേബസ്പീര 

7. ശ്രസ്പീ. മഞ്ഞളഭാളിംകുഴനി അലനി 

8. ശ്രസ്പീ. അനനില് അകര 

 9. ശ്രസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമഭാര 

10. ശ്രസ്പീ. അനൂപയ് കജകബയ് 

11. ശ്രസ്പീ. അന്വര സഭാദത്തയ് 
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12. ശ്രസ്പീ. ഐ. സനി. ബഭാലകൃഷ്ണന്

13. ശ്രസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റഭാളിം

14. ശ്രസ്പീ. പനി. നകേ. ബഷസ്പീര

15. ശ്രസ്പീ. വനി. നകേ. ഇബ്രഭാഹനിളിം കുഞ്ഞയ് 

16. ശ്രസ്പീ. എല്കദഭാസയ്   കുന്നെപ്പെനിള്ളനി

17. ശ്രസ്പീ. ഹഹബനി ഈഡന്  

18. ശ്രസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബ്രഭാഹനിളിം 

19. കഡഭാ. എന്. ജയരഭാജയ് 

20. ശ്രസ്പീ. നകേ. സനി. കജഭാസഫയ് 

21. ശ്രസ്പീ. പനി. നജ. കജഭാസഫയ് 

22. ശ്രസ്പീ. സനി. മമ്മൂട്ടനി 

23. ശ്രസ്പീ. നകേ. എളിം. മഭാണനി

24. ശ്രസ്പീ. കമഭാന്സയ് കജഭാസഫയ് 

25. കഡഭാ. എളിം. നകേ. മുനസ്പീര 

26. ശ്രസ്പീ. നകേ. മുരളസ്പീധരന്  

27. ശ്രസ്പീ. എന്. എ. നനല്ലനിക്കുന്നെയ് 

28. ശ്രസ്പീ. ഉമ്മന് ചഭാണനി 

29. ശ്രസ്പീ. തനിരവഞ്ചൂര രഭാധഭാകൃഷ്ണന് 

30. ശ്രസ്പീ. രകമശയ് നചന്നെനിത്തല

31. ശ്രസ്പീ. കറഭാജനി എളിം. കജഭാണ്

32. ശ്രസ്പീ. നകേ. എസയ്. ശബരസ്പീനഭാഥന്

33. ശ്രസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

34. ശ്രസ്പീ. എന്. ഷളിംസദ്ദേസ്പീന് 

35. ശ്രസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് 
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36. ശ്രസ്പീ. ഷഭാഫനി പറമനില് 

37. ശ്രസ്പീ. നകേ. എളിം. ഷഭാജനി

38. ശ്രസ്പീ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമഭാര

39. ശ്രസ്പീ. സനി. എഫയ്. കതഭാമസയ് 

40. ശ്രസ്പീ. പനി. ടനി. കതഭാമസയ്

41. ശ്രസ്പീ. എളിം. ഉമ്മര 

നനിഷക്ഷത പഭാലനിക്കുന്നെവര  :

           ശ്രസ്പീ. പനി. സനി. കജഭാരജയ്

മനി  .   സസ്പീകര:  അനുകൂലനിക്കുന്നെവര     - 77

     പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര      -  41

     നനിഷക്ഷത പഭാലനിക്കുന്നെവര  -  1

പ്രകമയളിം  പഭാസഭായനിരനിക്കുന.  ഗ്രഭാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

   സരവ്വശ്രസ്പീ നകേ.  സനി.  കജഭാസഫയ്,  എളിം.  ഉമ്മര,  എന്.  എ.  നനല്ലനിക്കുന്നെയ്,
പനി.  ഉനനബദുളള,  മഞ്ഞളഭാളിംകുഴനി അലനി,  ടനി.  വനി.  ഇബ്രഭാഹനിളിം,   പനി.  ബനി.  അബ്ദുല്
റസഭാകയ്,  പനി.  നകേ.  അബ്ദു റബ്ബയ്,  ടനി.  എ.  അഹമ്മദയ് കേബസ്പീര,  കമഭാന്സയ് കജഭാസഫയ്,
അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്.  പനി.,  എന്. ഷളിംസദ്ദേസ്പീന്, സനി. മമ്മൂട്ടനി,  നപ്രഭാഫ. ആബനിദയ് ഹുനനസന്
തങ്ങള്,  കഡഭാ.  എന്.  ജയരഭാജയ്  എന്നെസ്പീ  അളിംഗങ്ങള്  ജലകസചനളിം  എന്നെ
XXXVIII-ാം  നമര  ധനഭാഭദ്യരതനയയ്  അവതരനിപ്പെനിച  ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപങ്ങള്
പ്രസയ് നചയ്യുനകണഭാ? 

അനുകൂലനിക്കുന്നെവര.............

   പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര....................

ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ജലകസചനളിം  എന്നെ  XXXVIII-  നമര  ധനഭാഭദ്യരതനയനട  കപരനില്
കേഭാരദ്യവനിവരപ്പെട്ടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള ലനിസ്റ്റേനില്  പ്രസ്തുത  ധനഭാഭദ്യരതനയ്ക്കുകനനര
7-ാം  കകേഭാളത്തനില്  കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2017-18  സഭാമത്തനികേ  വരഷനത്ത
നചലവകേള് പൂരത്തസ്പീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി അനുവദനികണനമന്നെ പ്രകമയനത്ത
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അനുകൂലനിക്കുന്നെവര ...................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര....................

ശ്രസ്പീ  .   തനിരവഞ്ചൂര രഭാധഭാകൃഷ്ണന്:  സര,  ഞഭാന് കപഭാള് ആവശദ്യനപ്പെടുന. 

(സഭഭാളിംഗങ്ങള് തഭാനഴപ്പെറയളിം പ്രകേഭാരളിം കവഭാട്ടയ് കരഖനപ്പെടുത്തനി.)

അനുകൂലനിക്കുന്നെവര:

1. ശ്രസ്പീ.  നകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖഭാദര  

2. ശ്രസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമഭാന് 

3. ശ്രസ്പീമതനി പനി. അയനിഷഭാ കപഭാറനി 

4. ശ്രസ്പീ. നകേ. ആന്സലന്

5. ശ്രസ്പീ. ആന്റെണനി കജഭാണ് 

6. ശ്രസ്പീ. എ. എളിം. ആരനിഫയ് 

7. നപ്രഭാഫ. നകേ. യ. അരണന് 

8. ശ്രസ്പീമതനി സനി. നകേ. ആശ 

9. ശ്രസ്പീ. എ. നകേ. ബഭാലന് 

10. ശ്രസ്പീമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമഭാള് 

11. ശ്രസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

12. ശ്രസ്പീ. നകേ. ദഭാസന് 

13. ശ്രസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

14. ശ്രസ്പീ. സനി. ദനിവഭാകേരന് 

15. ശ്രസ്പീ. എല്കദഭാ എബ്രഹഭാളിം 

16. ശ്രസ്പീമതനി ഗസ്പീതഭാ കഗഭാപനി 

17. ശ്രസ്പീ. കജഭാരജയ് എളിം. കതഭാമസയ് 

18. ശ്രസ്പീ. ചനിറയളിം കഗഭാപകുമഭാര 

19. ശ്രസ്പീ. സനി. നകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന് 
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20. കഡഭാ. നകേ. ടനി. ജലസ്പീല് 

21. ശ്രസ്പീ. നജയനിളിംസയ് മഭാതദ്യു 

22. ശ്രസ്പീ. ജനി. എസയ്. ജയലഭാല് 

23. ശ്രസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജന് 

24. ശ്രസ്പീ. കജഭാണ് നഫരണഭാണസയ്

25. ശ്രസ്പീ. ഒ. ആര. കകേള 

26. ശ്രസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

27. ശ്രസ്പീ. നകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടനി 

28. ശ്രസ്പീ. കകേഭാവൂര കുഞ്ഞുകമഭാന് 

29. ശ്രസ്പീ. മഭാതദ്യു ടനി. കതഭാമസയ് 

30. ശ്രസ്പീ. നകേ. നജ. മഭാകനി 

31. ശ്രസ്പീമതനി നജ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മ 

32. ശ്രസ്പീ. എ. സനി. നമഭായസ്പീന് 

33. ശ്രസ്പീ. ഡനി. നകേ. മുരളനി  

34. ശ്രസ്പീ. മുരളനി നപരനനല്ലനി 

35. ശ്രസ്പീ. സനി. നകേ. നഭാണു 

36. ശ്രസ്പീ. എളിം. നഇൗഷഭാദയ്

37. ശ്രസ്പീ. യ. ആര. പ്രദസ്പീപയ് 

38. ശ്രസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമഭാര 

39. ശ്രസ്പീ. നകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

40. ശ്രസ്പീമതനി യ. പ്രതനിഭ ഹരനി 

41. ശ്രസ്പീ. പുരഷന് കേടലുണനി 

42. ശ്രസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീളിം 

43. ശ്രസ്പീ. എളിം. രഭാജകഗഭാപഭാലന്
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44. ശ്രസ്പീ. നകേ. രഭാജന് 

45. ശ്രസ്പീ. ആര. രഭാകജഷയ് 

46. ശ്രസ്പീ. റനി. വനി. രഭാകജഷയ് 

47. ശ്രസ്പീ. നകേ. രഭാജു 

48. ശ്രസ്പീ. രഭാജു എബ്രഹഭാളിം 

49. ശ്രസ്പീ. ആര. രഭാമചന്ദ്രന് 

50. ശ്രസ്പീ. രഭാമചന്ദ്രന് കേടന്നെപ്പെള്ളനി  

51. ശ്രസ്പീ. നകേ. നകേ. രഭാമചന്ദ്രന് നഭായര 

52. ശ്രസ്പീ. റനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന് 

53. ശ്രസ്പീ. മുല്ലകര രത്നഭാകേരന് 

54. നപ്രഭാഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനഭാഥയ് 

55. ശ്രസ്പീ. കേഭാരഭാട്ടയ് റസഭാഖയ്

56. ശ്രസ്പീ. എസയ്. ശരമ്മ  

57. ശ്രസ്പീ. എ. നകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

58. ശ്രസ്പീ. സനി. നകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

59. ശ്രസ്പീ. പനി. നകേ. ശശനി

60. ശ്രസ്പീ. വനി. ശശനി 

61. ശ്രസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷയ് 

62. ശ്രസ്പീ. ബനി. സതദ്യന് 

63.. ശ്രസ്പീ. എ. എന്. ഷളിംസസ്പീര  

64. ശ്രസ്പീമതനി നകേ. നകേ. ഹശലജ ടസ്പീചര 

65. ശ്രസ്പീ. വനി. ആര. സനനില് കുമഭാര 

66. ശ്രസ്പീ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമഭാര

67. ശ്രസ്പീ. നകേ. സകരഷയ് കുറുപ്പെയ്
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68. ശ്രസ്പീ. എളിം. സസ്വരഭാജയ്

69. ശ്രസ്പീ. ഇ. ടനി. ഹടസണ് മഭാസ്റ്റേര

70. ശ്രസ്പീ. പനി. തനികലഭാത്തമന് 

71. ശ്രസ്പീ. കതഭാമസയ് ചഭാണനി 

72. ശ്രസ്പീ. പനി. ഉണ്ണനി

73. ശ്രസ്പീമതനി വസ്പീണഭാ കജഭാരജയ്

74. ശ്രസ്പീ. നകേ. വനി. വനിജയദഭാസയ്

75. ശ്രസ്പീ. ഇ. നകേ. വനിജയന്

76. ശ്രസ്പീ. പനിണറഭായനി വനിജയന്

77. ശ്രസ്പീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര  :

             1. ശ്രസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്. പനി.

2. ശ്രസ്പീ. പഭാറകല് അബ്ദുല്ല

3. ശ്രസ്പീ. പനി. നകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. നപ്രഭാഫ. ആബനിദയ് ഹുഹസന് തങ്ങള്

5. ശ്രസ്പീ. അടൂര പ്രകേഭാശയ് 

6.  ശ്രസ്പീ. ടനി. എ. അഹമ്മദയ് കേബസ്പീര 

7. ശ്രസ്പീ. മഞ്ഞളഭാളിംകുഴനി അലനി 

8. ശ്രസ്പീ. അനനില് അകര 

9. ശ്രസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമഭാര  

10. ശ്രസ്പീ. അനൂപയ് കജകബയ്  

11. ശ്രസ്പീ. അന്വര സഭാദത്തയ്  

12. ശ്രസ്പീ. ഐ. സനി. ബഭാലകൃഷ്ണന് 

13. ശ്രസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റഭാളിം 
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14. ശ്രസ്പീ. പനി. നകേ. ബഷസ്പീര 

15. ശ്രസ്പീ. വനി. നകേ. ഇബ്രഭാഹനിളിം കുഞ്ഞയ്  

16. ശ്രസ്പീ. എല്കദഭാസയ് കുന്നെപ്പെനിള്ളനി  

17. ശ്രസ്പീ. ഹഹബനി ഈഡന്   

18. ശ്രസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബ്രഭാഹനിളിം  

19. കഡഭാ. എന്. ജയരഭാജയ്  

20. ശ്രസ്പീ. നകേ. സനി. കജഭാസഫയ്  

21. ശ്രസ്പീ. പനി. നജ. കജഭാസഫയ്  

22. ശ്രസ്പീ. സനി. മമ്മൂട്ടനി  

23. ശ്രസ്പീ. നകേ. എളിം. മഭാണനി 

24. ശ്രസ്പീ. കമഭാന്സയ് കജഭാസഫയ്  

25. കഡഭാ. എളിം. നകേ. മുനസ്പീര  

26. ശ്രസ്പീ. നകേ. മുരളസ്പീധരന്   

27. ശ്രസ്പീ. എന്. എ. നനല്ലനിക്കുന്നെയ്  

28. ശ്രസ്പീ. ഉമ്മന് ചഭാണനി  

29. ശ്രസ്പീ. തനിരവഞ്ചൂര രഭാധഭാകൃഷ്ണന് 

30. ശ്രസ്പീ. രകമശയ് നചന്നെനിത്തല 

31. ശ്രസ്പീ. കറഭാജനി എളിം. കജഭാണ് 

32. ശ്രസ്പീ. നകേ. എസയ്. ശബരസ്പീനഭാഥന് 

33. ശ്രസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന്  

34. ശ്രസ്പീ. എന്. ഷളിംസദ്ദേസ്പീന്  

35. ശ്രസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന്  

36. ശ്രസ്പീ. ഷഭാഫനി പറമനില്  

37. ശ്രസ്പീ. നകേ. എളിം. ഷഭാജനി 
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38. ശ്രസ്പീ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമഭാര 

39. ശ്രസ്പീ. സനി. എഫയ്. കതഭാമസയ്  

40. ശ്രസ്പീ. പനി. ടനി. കതഭാമസയ് 

41. ശ്രസ്പീ. എളിം. ഉമ്മര 

നനിഷക്ഷത പഭാലനിക്കുന്നെവര  :

             ശ്രസ്പീ. പനി. സനി. കജഭാരജയ്

മനി  .   സസ്പീകര:  അനുകൂലനിക്കുന്നെവര             -  77

     പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര             -   41

     നനിഷക്ഷത പഭാലനിക്കുന്നെവര   -    1

പ്രകമയളിം  പഭാസഭായനിരനിക്കുന.  ഗ്രഭാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

മനി  .    സസ്പീകര:  ഓരഡര....  ഓരഡര....  സഭ  ഇകപ്പെഭാള്  പനിരനിയന്നെതുളിം  നഭാനള
രഭാവനിനല 8.30-നയ് വസ്പീണളിം സകമ്മളനിക്കുന്നെതുമഭാണയ്.  

(2017  കമയയ്  മഭാസളിം  18-ാം  തസ്പീയതനി  വദ്യഭാഴഭാഴ്ച  രഭാവനിനല  8.30-നയ്  വസ്പീണളിം
സകമ്മളനിക്കുന്നെതനിനഭായനി സഭ ഹവകുകന്നെരളിം 3.59-നയ് പനിരനിഞ്ഞു.)


