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പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

 അഞഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 ഏപനില് 25, ചചഭാവ

സസ്പീക്കര
ശസ്പീ. പനി. ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന

ചഡെപപ്യൂടനി സസ്പീക്കര

ശസ്പീ.വനി.ശശനി

ചസക്രടറനി
ശസ്പീ.വനി.ചകേ. ബഭാബുപകേഭാശശ

ചസ്പീഫശ എഡെനിറ്റര
 ശസ്പീമതനി ചകേ.ചഭാനശനനി റഭാണനി

എഡെനിറ്റനിലാംഗശ ബഭാഞശ
കകേരള നനിയമസഭഭാ ചസക്രകടറനിയറ്റശ

തനിരുവനന്തപുരലാം
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മനനിസഭഭാലാംഗങ്ങള

മുഖഖ്യമനനി : ശസ്പീ.  പനിണറഭായനി വനിജയന
പടനികേജഭാതനി പടനികേവരഗ്ഗ പനികനഭാക്ക
സമുദഭായകക്ഷേമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം 
പഭാരലചമന്ററനികേഭാരഖ്യവലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എ. ചകേ. ബഭാലന
റവനപ്യൂവലാം ഭവനനനിരമ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നപ്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമവലാം 
വഖഫശ ഹജശ തസ്പീരതഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി : കഡെഭാ. ചകേ. ടനി. ജലസ്പീല്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എലാം. എലാം. മണനി
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. മഭാതദ്യു ടനി. കതഭാമസശ
മതഖ്യബന്ധനവലാം ഹഭാരബര 
എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗലാം കേശുവണനി വഖ്യവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീമതനി ചജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ
വഖ്യവസഭായവലാം കസഭാരട്സലാം യുവജനകേഭാരഖ്യവലാം
വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എ. സനി. ചമഭായസ്പീന
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷേണവലാം മൃഗശഭാലകേളലാം 
വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ചകേ. രഭാജ
തുറമുഖവലാം മപ്യൂസനിയവലാം പുരഭാവസ്തു 
സലാംരക്ഷേണവലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. രഭാമചന്ദ്രന കേടനപ്പളനി
ചതഭാഴനിലലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. റ്റനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന
വനിദഖ്യഭാഭഖ്യഭാസ വകുപ്പുമനനി : ചപഭാഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനഭാഥശ
ആകരഭാഗഖ്യവലാം സഭാമൂഹഖ്യനസ്പീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീമതനി ചകേ. ചകേ. വശലജ ടസ്പീച്ചര
ചപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ജനി. സധഭാകേരന
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. വനി. എസശ. സനനില് കുമഭാര
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസ്വവലാം 
വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. കേടകേലാംപളനി സകരന്ദ്രന
ഭക്ഷേഖ്യവലാം സനിവനില് സവപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. പനി. തനികലഭാത്തമന

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. കതഭാമസശ ചഭാണനി

ധനകേഭാരഖ്യവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി : കഡെഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസശ ഐസകേശ



പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

 അഞഭാലാം സകമ്മേളനലാം
അലാംഗങ്ങള 

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദശ. പനി. (വളളനിക്കുനശ)
2. ശസ്പീ. ചകേ. വനി. അബ്ദുള ഖഭാദര (ഗരുവഭായൂര)
3. ശസ്പീ. പഭാറക്കല് അബ്ദുല്ല (കുറ്റഖ്യഭാടനി)
4. ശസ്പീ. പനി. ചകേ. അബ്ദു റബശ (തനിരൂരങ്ങഭാടനി)
5. ശസ്പീ. വനി.  അബ്ദുറഹനിമഭാന (തഭാനൂര)
6. ശസ്പീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസഭാക്കശ (മകഞശസ്വരലാം)
7. ചപഭാഫ. ആബനിദശ ഹുവസന തങ്ങള (കകേഭാടയ്ക്കല്)
8.  ശസ്പീ. വനി. എസശ. അച്ചുതഭാനനന (മലമ്പുഴ)
9.  ശസ്പീ. അടൂര പകേഭാശശ (കകേഭാനനി) 
10. ശസ്പീ.  ടനി. എ. അഹമ്മേദശ കേബസ്പീര (മങ്കട)
11. ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷഭാ കപഭാറ്റനി (ചകേഭാടഭാരക്കര)
12. ശസ്പീ. മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി (ചപരനിന്തല്മണ)
13. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര (വടക്കഭാകഞരനി)
14. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമഭാര (വണ്ടൂര - എസശ.സനി. )
15. ശസ്പീ. അനൂപശ കജക്കബശ (പനിറവലാം)
16. ശസ്പീ. ചകേ. ആനസലന (ചനയഭാറ്റനിനകേര)
17. ശസ്പീ. ആന്റണനി കജഭാണ് (കകേഭാതമലാംഗലലാം)
18. ശസ്പീ. പനി.വനി. അനവര (നനിലമ്പൂര)
19. ശസ്പീ. അനവര സഭാദത്തശ (ആലവ)
20. ശസ്പീ. എ. എലാം. ആരനിഫശ (അരൂര)
21. ചപഭാഫ. ചകേ.യു. അരുണന (ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട)
22. ശസ്പീമതനി സനി.ചകേ. ആശ (വവക്കലാം- എസശ.സനി. )
23. ശസ്പീ. ചകേ. ബഭാബു (ചനനഭാറ)
24. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബഭാലകൃഷ്ണന (സല്ത്തഭാനബകത്തരനി-എസശ.ടനി.)
25. ശസ്പീ. എ. ചകേ. ബഭാലന (തരൂര - എസശ.സനി.)



26. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റഭാലാം (തൃത്തഭാല)
27. ശസ്പീ. പനി. ചകേ. ബഷസ്പീര (ഏറനഭാടശ)
28. ശസ്പീമതനി ഇ. എസശ. ബനിജനികമഭാള (പസ്പീരുകമടശ)
29. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന (കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടശ)
30. ശസ്പീ. ചകേ. ദഭാസന (ചകേഭായനിലഭാണനി)
31. ശസ്പീ. ബനി. ഡെനി. കദവസനി (ചഭാലക്കുടനി)
32. ശസ്പീ. സനി. ദനിവഭാകേരന (ചനടുമങ്ങഭാടശ)
33. ശസ്പീ. വനി. ചകേ. ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞശ (കേളമകശ്ശേരനി)
34. ശസ്പീ. എല്കദഭാ എബഹഭാലാം (മൂവഭാറ്റുപുഴ)
35. ശസ്പീ. എല്കദഭാസശ പനി. കുനപ്പനിളളനില് (ചപരുമഭാവൂര)
36. ശസ്പീ. ചകേ.ബനി.ഗകണഷശ കുമഭാര (പത്തനഭാപുരലാം)
37. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതഭാ കഗഭാപനി (നഭാടനികേ -എസശ.സനി.)
38. ശസ്പീ. കജഭാരജശ എലാം. കതഭാമസശ (തനിരുവമഭാടനി)
39. ശസ്പീ. പനി. സനി. കജഭാരജശ (പൂഞ്ഞഭാര)
40. ശസ്പീ. ചനിറ്റയലാം കഗഭാപകുമഭാര (അടൂര - എസശ.സനി.)
41. ശസ്പീ. സനി. ചകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന (പഭാറശ്ശേഭാല)
42. ശസ്പീ. വഹബനി ഈഡെന (എറണഭാകുളലാം)
43. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബഭാഹനിലാം (ചകേഭാകണഭാടനി)
44. കഡെഭാ. ചകേ.  ടനി. ജലസ്പീല് (തവനൂര)
45. ശസ്പീ. ചജയനിലാംസശ മഭാതദ്യു (തളനിപ്പറമശ) 
46. ശസ്പീ. ജനി. എസശ. ജയലഭാല് (ചഭാത്തന്നൂര )
47. കഡെഭാ. എന. ജയരഭാജശ (കേഭാഞ്ഞനിരപ്പളനി)
48. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജന (മടന്നൂര)
49. ശസ്പീ. കജഭാണ് ചഫരണഭാണസശ (ആലാംകഗഭാ ഇന്തഖ്യന പതനിനനിധനി)
50. ശസ്പീ. ചകേ. സനി. കജഭാസഫശ (ഇരനിക്കൂര)
51. ശസ്പീ. പനി. ചജ. കജഭാസഫശ (ചതഭാടുപുഴ)
52. ശസ്പീ. വനി. കജഭായനി (വരക്കല)
53. ശസ്പീ. ഒ.ആര. കകേള (മഭാനന്തവഭാടനി-എസശ.ടനി.)
54. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന (പയന്നൂര)
55. ശസ്പീ. ചകേ. കൃഷ്ണനകുടനി (ചനിറ്റൂര)

vi



56. ശസ്പീ. പനി. ചകേ. കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി (കവങ്ങര)*

57. ശസ്പീ. ചകേ. കുഞ്ഞനിരഭാമന (ഉദുമ)
58. ശസ്പീ. കകേഭാവൂര കുഞ്ഞുകമഭാന (കുനത്തൂര-എസശ.സനി.)
59. ശസ്പീ. വനി. ചകേ. സനി. മമ്മേതശ കകേഭായ (കബപ്പൂര)
60. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി (തനിരൂര)
61. ശസ്പീ. ചകേ. എലാം. മഭാണനി (പഭാലഭാ)
62. ശസ്പീ. എലാം. എലാം. മണനി (ഉടുമനകചഭാല)
63. ശസ്പീ. മഭാതദ്യു ടനി. കതഭാമസശ (തനിരുവല്ല)
64. ശസ്പീ. ചകേ. ചജ. മഭാക്സൈനി (ചകേഭാച്ചനി)
65. ശസ്പീമതനി ചജ. കമഴ് സനിക്കുടനി അമ്മേ (കുണറ)
66. ശസ്പീ. എ. സനി. ചമഭായസ്പീന (കുനലാംകുളലാം)
67. ശസ്പീ. കമഭാനസശ കജഭാസഫശ (കേടുതരുത്തനി)
68. ശസ്പീ. മുഹമ്മേദശ മുഹസനിന, പനി. (പടഭാമനി)
69. ശസ്പീ. എലാം. മുകകേഷശ (ചകേഭാല്ലലാം)
70. കഡെഭാ. എലാം. ചകേ. മുനസ്പീര (കകേഭാഴനികക്കഭാടശ സസൗത്തശ)
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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള നനിയമസഭ

അഞഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 ഏപനില് 25, ചചഭാവ

വഭാലലലാം 166]          ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                          [നമ്പര് 1

പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള നനിയമസഭയുചട അഞഭാലാം സകമ്മേളനലാം 2017 ഏപനില് മഭാസലാം
25-ാം  തതീയതനി  ചചഭാവഭാഴ്ച  രഭാവനിചല  8.30-നട്ട് കദശതീയഗഭാനഭാലഭാപനകതഭാചട
ബഹുമഭാനചപട  സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണചന്റെ അദലക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് ആരലാംഭനിച.

I കചഭാകദലഭാതരങ്ങള 

(ഈ  സകമ്മേളനകേഭാലതനികലയട്ട്   അനുവദനിക്കചപട  കചഭാദലങ്ങളുചട
പടനികേയനിചല നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉതരങ്ങള

(കചഭാകദലഭാതരകവള  ആരലാംഭനിചകപഭാള  മൂനഭാറനിചല  അനധനികൃത  കേകയ്യേറലാം
ഒഴനിപനിക്കല്  നടപടനികേളുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് സതീതത്വചത അപമഭാനനിക്കുന രതീതനിയനില്
പസഭാവന  നടതനിയ  വവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി  ശതീ.  എലാം.  എലാം.  മണനി
രഭാജനിവയണചമനഭാവശലചപടട്ട്   പതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള  പ്ലക്കഭാര്ഡുകേളുലാം  ബഭാനറലാം
ഉയര്തനിപനിടനിചട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  സതീക്കറചട  ഡയസനിനട്ട്  മുനനില്  വനനനിനട്ട്
മുദഭാവഭാകേലലാം വനിളനിചട്ട് സഭഭാനടപടനികേള തടസചപടുതനിചക്കഭാണനിരുന.)

മനി  .   സതീക്കര് : ഓര്ഡര്, ഓര്ഡര്....... കചഭാദലലാം നമ്പര് (* 1)

കേഭായനികേ പരനിശതീലനതനിനുലാം മഭാസട്ട് ഡനിലനിനുമുള്ള നനിബന്ധനകേള
1 (*1) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫെര്ണഭാണസട്ട് :

ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന:
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന:
ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്:  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  വര്ഗതീയ  ധ്രുവതീകേരണലാം  സഭാദലമഭാക്കുനതനിനഭായനി
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  അക്രമലാം  വലഭാപകേമഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതഭായ  ആകക്ഷപലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  വര്ഗതീയ  കേലഭാപലാം  ലക്ഷലമനിടട്ട്  മദസ  അദലഭാപകേചന
ചകേഭാലചപടുതനിയ  ഇഇൗ  സലാംഘതനിചന്റെ  ഗൂ ഢപവര്തനങ്ങചള  അടനിചമര്കതണതനിചന്റെ
ആവശലകേത പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരള  കപഭാലതീസട്ട്  നനിയമതനില്  കേഭായനികേ  പരനിശതീലനതനിനുലാം  മഭാസട്ട്
ഡനിലനിനുലാം ഏര്ചപടുതനിയനിട്ടുള്ള നനിബന്ധനകേള എചന്തെലഭാചമനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
ഇവ  പഭാലനിചചകേഭാണഭാകണഭാ  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  ശഭാഖകേള  പവര്തനിക്കുനതട്ട്;
ഇചലങനില്  സഭാമൂഹല സുരക്ഷ കേണക്കനിചലടുതട്ട് അവയ്ചക്കതനിചര കേര്ശന നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന): സര്, 

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  വര്ഗതീയ  ധ്രുവതീകേരണലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുള്ള  ചനില
അക്രമസലാംഭവങ്ങള  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  കനതൃതത്വതനിചന്റെ  പനിന്തുണകയഭാചട
ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല്,  സമകയഭാചനിതമഭായ  ഇടചപടല്മൂലലാം  ആ
പവര്തനങ്ങളക്കട്ട് തടയനിടുവഭാനുലാം കേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  മദസ  അദലഭാപകേചന  ചകേഭാലചപടുതനിയ
സലാംഭവതനിചല  ഗുഢഭാകലഭാചനചയപറനി  വക്രലാം  ബഭാഞട്ട്  എസട്ട്.പനി.യുചട
കനതൃതത്വതനില്  സമഗ്രമഭായ  അകനത്വഷണലാം  നടതനിവരുനണട്ട്.  ഇതരതനില്
വര്ഗതീയ സലാംഘര്ഷങ്ങള സൃഷനിക്കഭാനുള്ള ശമതനിചനതനിചര  കേര്ശന നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചവരുന. 

(സനി)  കകേരള കപഭാലതീസട്ട്  ആകട്ട്  2011-ചല  73-ാം വകുപട്ട്  പകേഭാരലാം കേഭായനികേ
പരനിശതീലനലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്  നനിയനണങ്ങള  ഏര്ചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആകനിചല
വലവസകേളക്കനുസരനിചട്ട് അധനികേഭാരചപടയഭാളുചട അനുമതനിയനിലഭാചത ആക്രമണകമഭാ
സത്വയലാംരക്ഷകയഭാ   സലാംബന്ധനിച  അഭലഭാസ  രതീതനികേള  ഉളചക്കഭാള്ളുന
കേഭായനികേപരനിശതീലനലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാകനഭാ  പചങടുക്കുവഭാകനഭാ  പഭാടുള്ളതല.
ഇതനിനഭായനി,  തചന്റെ  ഉടമസതയനികലഭാ  വകേവശതനികലഭാ  ഉള്ള  ചകേടനിടകമഭാ
പരനിസരകമഭാ  ചപര്മനിറനിലഭാചത  ആര്ക്കുലാം  അനുവദനിചനല്കേഭാനുലാം  പഭാടുള്ളതല.  ഇതട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്  ഒരു  സബട്ട്  ഇനചസകറചട  പദവനിയനില്  കുറയഭാത
ഉകദലഭാഗസനട്ട്  അധനികേഭാരമുണട്ട്.  ജനിലഭാ  മജനികസ്ട്രേറനിനട്ട്  ചപഭാതുസമഭാധഭാനലാം
ചപഭാതുസുരക്ഷ ക്രമസമഭാധഭാന പഭാലനലാം ഇവയ്ക്കുകവണനി കകേരള കപഭാലതീസട്ട് ആകനിചല
75-ാം വകുപട്ട്  പകേഭാരലാം  മഭാസട്ട്  ഡനില്  നനികരഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്  അധനികേഭാരമുണട്ട്.  ഇഇൗ
നനികരഭാധനലാം  ആവശലമഭാചണനട്ട്  കേരുതുനപക്ഷലാം  വനിജഭാപനലാം  മുകഖന
ദതീര്ഘനിപനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാരനിനുലാം  അധനികേഭാരമുണട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമതനിനട്ട്
വനിരുദമഭായനി  പവര്തനിക്കുന  സലാംഘടനകേളചക്കതനിചര  കേര്ശന  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സത്വതീകേരനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  ആകട്ട്  2011-നട്ട്  ആവശലമഭായ
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ചടങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

മനി സതീക്കര്: പ്ലതീസട്ട്... പതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള ദയവഭായനി സതീറനിലനിരനിക.  ഇകപഭാള
ഉനയനിക്കുന വനിഷയലാം ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  ഉളചപചടയുള്ള അലാംഗങ്ങള
അടനിയന്തെരപകമയമഭായനി  എഴുതനിതനനിട്ടുണട്ട്.  ദയവഭായനി  കചഭാകദലഭാതരകവള
തടസചപടുതരുതട്ട്. 

ശതീ  .    കജഭാണ്  ചഫെര്ണഭാണസട്ട്:  സര്,  സമതീപകേഭാലതട്ട്  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിചല
കേഭാഞഭാണനിയനില്   വനി.  സുകരഷട്ട്  എന  പഭാകദശനികേ  കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്  കനതഭാവട്ട്
അതനിദഭാരുണമഭായനി ചകേഭാലചപട്ടു.  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  ക്രനിമനിനലുകേളഭാണട്ട് സുകരഷനിചന
ക്രൂരമഭായനി  ചകേഭാലചചയ്തതട്ട്.  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനിചല  വയലഭാറനില്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.
ശഭാഖയനില്  കപഭായനിചലന  കേഭാരണലാം  പറഞട്ട്  പ്ലസട്ട്  ടു  വനിദലഭാര്തനിയഭായനിരുന
അനന്തുവനിചന ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.കേഭാര് ചവനിടനിചക്കഭാന.   ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-കേഭാര്
അവരുചട  കേലഭാമ്പുകേളനില്   ചകേഭാലപഭാതകേമടക്കമുള്ള  ക്രൂരകൃതലങ്ങള  ചചയ്യേഭാന
പകതലകേ പരനിശതീലനലാം  ചകേഭാടുക്കുനചണനഭാണട്ട്  ഇതനില്നനിനലാം  മനസനിലഭാകുനതട്ട്.
ഇതരതനിലുള്ള  പരനിശതീലന  കേലഭാമ്പുകേള   പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ഇലഭാതഭാക്കഭാന  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന:  സര്,  സഭാലാംസഭാരനികേ പവര്തനചമന കപരനില്
ആളുകേചള  ഏറവലാം  എളുപതനില്  എങ്ങചന  ചകേഭാലചപടുതഭാന  കേഴനിയുചമന
പരനിശതീലനമഭാണട്ട്  പല  ഘടങ്ങളനിലുലാം  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  നടത്തുനചതന
ആകരഭാപണലാം  ശക്തമഭായനി  ഉയര്നവനനിട്ടുണട്ട്.   അനുഭവതനിലുലാം  ഇവനിചട
ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാചല  ഒകടചറ  ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങള  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.ചന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  വനിദലഭാര്തനികേള  മുതല്  കേഭായനികേരലാംഗതട്ട്
വഭാഗഭാനങ്ങളഭായനിരുന  ആളുകേചള  വചര  ചകേഭാലചപടുത്തുന  നനിലയുണഭായനിട്ടുണട്ട്.
രഭാഷതീയ  പവര്തനചമന  നനിലയനില്  സനി.പനി.ചഎ.(എലാം)-കനഭാടുള്ള  വനികരഭാധലാം
വചചകേഭാണട്ട്  സനി.പനി.ചഎ.(എലാം)  പവര്തകേചര   പകതലകേമഭായനി  ലക്ഷലലാംവചട്ട്
ആക്രമനിക്കുകേയുലാം  ചകേഭാലചപടുത്തുകേയുലാം  ചചയ്യുന  നനിലപഭാടഭാണട്ട്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.
സത്വതീകേരനിക്കുനചതങനിലുലാം മറട്ട് രഭാഷതീയ പഭാര്ടനികേളക്കട്ട് എതനിചരയുള്ള ആക്രമണങ്ങളുലാം
ചനില ഘടങ്ങളനില് ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇവനിചട ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാചല  കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്
പവര്തകേചരയുലാം ചനില ഘടങ്ങളനില്  ചകേഭാലചപടുതനിയനിട്ടുചണനതട്ട് വസ്തുതയഭാണട്ട്.
ഇതരലാം കേഭാരലങ്ങള ഗഇൗരവമഭായനി വതീക്ഷനിചവരനികേയഭാണട്ട്.  

മനി  .    സതീക്കര്:  ദയവഭായനി   പതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള  സതീറനില് കപഭായനി  ഇരനിക.
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ബഹുമഭാനചപട പതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട് സലാംസഭാരനിക്കചട. 

പതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട്  (ശതീ  .    രകമശട്ട് ചചനനിതല):  സര്,  ഒരസഭാധഭാരണമഭായ
സഭാഹചരലലാം  കകേരളതനില്  ഉണഭായനിരനിക്കുനചവനഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  സതീക്കചറ
അറനിയനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്. ബഹുമഭാനലനഭായ മനനി കകേരളതീയ സതീതത്വചത അപമഭാനനിക്കുന
തരതനില്   പസഭാവന  നടതനിയ  സഭാഹചരലലാം  അതതീവ  ഗഇൗരവ  സത്വഭഭാവതനി
ലുള്ളതഭാണട്ട്.  അങ്ങുകപഭാലുലാം  പരസലമഭായനി  അപലപനികക്കണ  സഭാഹചരലമുണഭായനി.
അസഭാധഭാരണമഭായ  സഭാഹചരലലാം കേണക്കനിചലടുതട്ട് ഇനചത കചഭാകദലഭാതരകവള
റദട്ട് ചചയ്തട്ട്  അടനിയന്തെരപകമയലാം ചര്ചയ്ചക്കടുക്കണചമനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് അങ്ങകയഭാടട്ട്
അഭലര്തനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്. 

മനി  .    സതീക്കര്:  കചഭാകദലഭാതരകവള  റദട്ട്  ചചയ്യുന  നടപടനിക്രമലാം  സഭാധഭാരണ
ഗതനിയനില്  സത്വതീകേരനിക്കഭാറനില.  റൂള  50  പകേഭാരലാം  ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന
ഉളചപചടയുള്ള  ബഹുമഭാനചപട  അലാംഗങ്ങള  നല്കേനിയ  അടനിയന്തെരപകമയലാം
പരനിഗണനയ്ചക്കടുക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  കചഭാകദലഭാതരകവള  തടസചപടുതഭാചത
ദയവഭായനി സഹകേരനിക്കണലാം. 

(കചഭാകദലഭാതരകവള  റദട്ട്  ചചയ്തട്ട്  പസ്തുത  വനിഷയലാം  ചര്ചചചയ്യേണ
ചമനഭാവശലചപടട്ട്  ബഹളലാം  തുടര്നചകേഭാണനിരുന  പതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള  പസ്തുത
വനിഷയലാം  അടനിയന്തെരപകമയമഭായനി  പരനിഗണനിക്കുനതഭാചണനട്ട്  ബഹുമഭാനചപട
സതീക്കര്  അറനിയനിചതനിചനത്തുടര്നട്ട്   അവരവരുചട  സതീറ്റുകേളനികലയട്ട്  തനിരനിചകേ
കപഭായനി.)

ശതീ  .    കജഭാണ്  ചഫെര്ണഭാണസട്ട്:  സര്,  ചനില  കചഭാദലങ്ങള  ചനിലര്ചക്കലഭാലാം
ബുദനിമുടട്ട്  ഉണഭാക്കുചമനട്ട്  കേണറനിഞനിട്ടുണട്ട്.  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷ  കേണക്കനിചലടുതട്ട്
ഇതരതനിലുള്ള  ആയുധ  പരനിശതീലനങ്ങള  സലാംസഭാനതട്ട്
നനികരഭാധനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ നനിയമ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:   സര്,  അതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  കചഭാദലലാം  (സനി)
ഉളപനിരനിവനിചന്റെ  മറപടനിയനില്  പറഞനിട്ടുണട്ട്.   അക്കഭാരലതനില്   നനിലവനിലുള്ള
വലവസ  അനുസരനിചട്ട് ചനില നനിയനണങ്ങള ഏര്ചപടുതഭാന കേഴനിയുലാം.  അതരലാം
കേഭാരലങ്ങള ഗഇൗരവമഭായനി പരനികശഭാധനികക്കണനിവരുലാം. 

ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന:  സര്,  ഇന്തെലയനില് മതനനിരകപക്ഷതയട്ട്  കപരുകകേട
നഭാടഭാണട്ട്  കകേരളലാം.  കകേരളതനില്  സഭാകഹഭാദരലലാം  നനിലനനില്ക്കുനതട്ട്  ഇവനിചട
നനിറഞ്ഞുനനില്ക്കുന  ഇടതുപക്ഷ  മനസനിചന്റെ  പതനിഫെലനലാം  ചകേഭാണഭാണട്ട്.
പതനിപക്ഷതനിനതട്ട്  പരനിഹഭാസമഭായനിരനിക്കുലാം. ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.ചനതനിചരയുള്ള
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കചഭാദലങ്ങള  ഉനയനിചകപഭാഴഭാണട്ട് ശതീ. അനനില് അക്കര ഉളചപചട ബഹളലാം വചതട്ട്.
അതരചമഭാരു സലാംസഭാനതട്ട് കകേരള കപഭാലതീസട്ട് ആകനിചല ചസക്ഷന  73  പകേഭാരലാം
വലക്തനികേകളഭാ  സലാംഘടനകേകളഭാ  കപഭാലതീസനിചന്റെ  അനുമതനിയനിലഭാചത  കേഭായനികേ
പരനിശതീലനങ്ങളുലാം  ആയുധ  പരനിശതീലനങ്ങളുലാം  നടത്തുനതട്ട്  നനിയമവനിരുദമഭാണട്ട്.
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  പല  പകദശങ്ങളനിലുലാം  രഹസലമഭായുലാം  പരസലമഭായുലാം
ആയുധകമന്തെനിചക്കഭാണ്ടുള്ള  പകേടനങ്ങളുലാം   പരനിശതീലനങ്ങളുലാം  നടതനിവരനികേയഭാണട്ട്.
1988-ചല മതസഭാപനങ്ങളുചട  ദുരുപകയഭാഗലാം  തടയല് എന കകേന്ദ്ര നനിയമതനില്
ആരഭാധനഭാലയങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധചപട  സലങ്ങളനില്  ആയുധപരനിശതീലനലാം
നനികരഭാധനിക്കചപടനിട്ടുണട്ട്.   ഇതരലാം  സലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇനലാം  പരനിശതീലനതനിനഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.  ഇതട്ട്  കേര്ശനമഭായനി  തടയഭാന  ആവശലമഭായ  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി   വനിജയന:  സര്,  ഗഇൗരവമഭായ പശ്നമഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനചപട
അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്.  കകേരള  കപഭാലതീസട്ട്  ആകട്ട്  2011-ല്  പഭാബലലതനില്
വചനങനിലുലാം  ഇതുവചര  ആ  നനിയമതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  ചടങ്ങള  രൂപതീകേരനിചട്ട്
ഉതരവഭായനിടനില.  അതുകേഭാരണലാം ഇതരലാം പരനിശതീലനങ്ങള നടത്തുനതനിചനതനിചര
കപഭാലതീസട്ട്  ആകനില്  ശനിക്ഷ  പറയുനനില.  ഇകപഭാള  ആകനിചല  ചസക്ഷന  121
പകേഭാരമുള്ള  ശനിക്ഷയഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  ഇനചത  അവസ  പരനിഗണനിചട്ട്
ആവശലമഭായ ചടങ്ങള എത്രയുലാം കവഗലാം പുറചപടുവനിക്കുനതനിനുതകുന നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന:  സര്,  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  ശഭാഖകേള നടത്തുന
ആരഭാധനഭാക്രമങ്ങളുലാം പഭാട്ടുകേളുലാം വചര വളചര പകകേഭാപനപരവലാം കേടുത ക്രനിസലന-
മുസതീലാം അചലങനില് കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസട്ട് വനിരുദ മകനഭാഭഭാവവലാം സര്ദയുലാം വളര്ത്തുനതഭാണട്ട്.
കക്ഷത്രപരനിസരത്തുള്ള  ശഭാഖകേളനില്  ദണട്ട്,  വഭാള,  പരനിച  തുടങ്ങനിയ  ആയുധ
പരനിശതീലനങ്ങളക്കഭാണട്ട് ഇവര് കനതൃതത്വലാം നല്കുനതട്ട്.  ഗുജറഭാതട്ട്,  യു.പനി.,  മഭാലാംഗ്ലൂര്
എനനിവനിടങ്ങളനില്  നടനനിട്ടുള്ള  വര്ഗതീയ  കേലഭാപങ്ങള   കകേരളതനിലുലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഴനിയുകമഭാ  എനതനിചന്റെ  ഒരു  പരതീക്ഷണശഭാലയഭായനി
ഉപകയഭാഗചപടുത്തുകേ എനതഭായനിരുന കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് സലാംഭവതനിചന്റെ പനിനനിലുള്ള
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.ചന്റെ  ലക്ഷലലാം.   വലഭാപകേമഭായ  ഗൂഢഭാകലഭാചനയുചട  ഫെലമഭായഭാണട്ട്
അവനിചട  മദസ  അദലഭാപകേചന്റെ  ചകേഭാലപഭാതകേലാം  നടനതട്ട്.   48  മണനികറനിനകേലാം
പതനിചയ  പനിടനികൂടഭാന  കേഴനിഞതുചകേഭാണഭാണട്ട്  വലനിയ  പതലഭാഘഭാതങ്ങള
ഒഴനിവഭായതട്ട്.   ഇതരലാം  ദുരന്തെങ്ങള  ആവര്തനിക്കചപടഭാതനിരനിക്കഭാന  കകേരളതനില്
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ചന്റെ  നനിയമവനിരുദ  ശഭാഖകേള  നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുള്ള  സനിരലാം
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സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തുനകേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന: സര്, ഇഇൗ  സലാംഘടന പകതലകേമഭായനിതചന
അക്രമങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനുളള  പരനിശതീലനലാം  അവരുചട  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്
നല്കേനിവരനികേയഭാണട്ട്.   പല  സലാംഭവങ്ങളനിലുലാം   ആ  പകദശത്തുള്ളവര്  മഭാത്രമല
അക്രമനികേളഭായനി വരുനതട്ട്, പല സലങ്ങളനില്നനിനഭായനി അക്രമനികേചള അയയ്ക്കുന ഒരു
സഭാഹചരലവലാം   ഉയര്നവരുനണട്ട്.   കനതൃതത്വലാംതചന  ഇതരലാം  അക്രമങ്ങചള
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേയുലാം  ഓര്ഗവനസട്ട്  ചചയ്യുകേയുലാം  ചചയ്യുന സനിതനിയഭാണുള്ളതട്ട്.
അതരചമഭാരു  സഭാഹചരലതനില്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ചന്റെ  അക്രമപരമഭായ
പവര്തനങ്ങചള  എങ്ങചന  നനിയനനിക്കഭാന  കേഴനിയുചമനതട്ട്  ചപഭാതുസമൂഹലാം
ഗഇൗരവമഭായനി  ചനിന്തെനികക്കണതുണട്ട്.   ഭരണനടപടനികേളുലാം  അതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സത്വതീകേരനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര്: സര്,  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.ചന്റെ  ആയുധ
പരനിശതീലനങ്ങള  സലാംസഭാനതട്ട്  വലഭാപകേമഭായനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്
പലകപഭാഴുലാം  ചപഭാതുസലങ്ങളനില്വചഭാണട്ട്  നടക്കുനതട്ട്.   ഉടമസരുചട
അനുവഭാദലാംകപഭാലുലാം വഭാങ്ങഭാചത പല സലങ്ങളനിലുലാം അതനിക്രമനിച കേടനഭാണട്ട് അവര്
പരനിശതീലനലാം നടത്തുനതട്ട്.  ഇതരലാം കേഭാരലങ്ങളനിചലലഭാലാം സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ഇടചപടഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാ;  അതുകപഭാചല  അവരുചട  അക്രമങ്ങള  ശക്തനിചപടട്ട്  മറട്ട്
മതസര്ക്കുമഭാത്രമല  മറനിതര  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനികേളക്കുകപഭാലുലാം  അവര്ക്കട്ട്
സത്വഭാധതീനമുള്ള  അമ്പലങ്ങളനില്  ഉതവലാം  നടക്കുകമ്പഭാള  കപഭാകേഭാന  സഭാധനിക്കഭാത
സഭാഹചരലമുളചപചട വനചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  എചന്റെ മണലതനില് തലകശ്ശേരനി
ജഗനഭാഥകക്ഷത്രതനില്  ഉതവതനിനട്ട്  കപഭായവചര   ഉപദവനിക്കുന
നനിലവചരയുണഭായനിട്ടുണട്ട്.   ഇങ്ങചന  വലഭാപകേമഭായ  രതീതനിയനില്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.
കേഭായനികേ  പരനിശതീലനതനിലൂചട  ആളുകേചള  ആക്രമനിചചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഏറവമവസഭാനലാം  അവരുചട  സലാംഘതനില്ചപട  ആചളതചന  ചവനിടനിചക്കഭാല്ലുന
നനിലയുണഭായനി.  ഇതരലാം കേഭാരലങ്ങള നനിയനനിക്കഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനട്ട്
അടനിയന്തെര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കഭാനഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന: സര്,  പരനിശതീലനതനിനഭായനി സലങ്ങള കേകയ്യേറനി
വകേവശചപടുത്തുന നനില വനഭാല് അതനിചനതനിചര നനിയമപകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള
സത്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം സത്വതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്;   അതട്ട് സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുലാം.  പല
സലങ്ങളനില് ആക്രമണങ്ങള നടത്തുനചവനള്ളതട്ട് ശരനിയഭാണട്ട്.  ചനിലയനിടങ്ങളനില്
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  കേലഭാമ്പട്ട് ചചയ്തുചകേഭാണട്ട് അവനിചട ഉതവലാം കേഭാണഭാചനത്തുനവചര
ആക്രമനിക്കുന  സനിതനിയുണട്ട്.   അതരലാം  കേഭാരലങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുനമുണട്ട്.   ഉദഭാഹരണമഭായനി  ഇവനിചട  ചൂണനിക്കഭാണനിച  സലലാം
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ചന്റെ കകേന്ദ്രമല, പചക്ഷ ആ സലതട്ട് ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്. കേലഭാമ്പട്ട്
ചചയ്തട്ട് അവനിചട എതനിയവചര ആക്രമനിക്കുന സഭാഹചരലമഭാണുണഭായതട്ട്.  അതരലാം
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കേഭാരലങ്ങളനില്  കപഭാലതീസട്ട് ശക്തമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  

പതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട്  (ശതീ  .    രകമശട്ട് ചചനനിതല):  സര്,  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.
പവര്തകേര്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  മദസയകേത്തുകേയറനി  ഉറങ്ങനിക്കനിടന  മദസ
അദലഭാപകേചനയഭാണട്ട്  ചകേഭാലചപടുതനിയതട്ട്.   ആ  സലാംഭവമുണഭായകപഭാള
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് എലാം.എല്.എ. ശതീ. എന. എ. ചനലനിക്കുനട്ട്  ഉചനിതമഭായ സമതീപനലാം
സത്വതീകേരനിചതുചകേഭാണഭാണട്ട്   പശ്നങ്ങള  ഗുരുതരമഭാകേഭാചത  കപഭായതട്ട്.  പചക്ഷ
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.ചന്റെ  അക്രമങ്ങള  വലഭാപകേമഭാകുനചവനള്ള  പരഭാതനി  ഇനട്ട്
നനിലവനിലുണട്ട്.  നമ്മുചട സലാംസഭാനതട്ട് വര്ഗതീയ സലാംഘര്ഷങ്ങള വളരഭാതനിരനിക്കഭാന
ആരഭാധനഭാലയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന കേഭാരലതനിലുളചപചട ശതീ.  എ.  ചകേ.  ആന്റെണനി
മുഖലമനനിയഭായനിരുന  കേഭാലതട്ട്  ഇറക്കനിയനിട്ടുള്ള  പധഭാനചപട  മഭാര്ഗ
നനിര്കദശങ്ങളഭാണട്ട്    ഇകപഭാള  നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി  അതട്ട്
പരനികശഭാധനിചട്ട്  അതനില് കേഭാകലഭാചനിതമഭായ എചന്തെങനിലുലാം മഭാറലാം വരുതണചമങനില്
അതുലാംകൂടനി സത്വതീകേരനിചചകേഭാണട്ട് നടപഭാക്കഭാന  മുനകേചയ്യേടുക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന: സര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡുണഭായ  സലാംഭവലാം,
അവനിചട വര്ഗതീയ കേലഭാപലാം നടതണചമന ഉകദശലകതഭാചട ഒരു കേഭാരണവമനിലഭാചത
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  കനരചത  ആസൂത്രണലാം  ചചയ്തട്ട്   നടതനിയ
ചകേഭാലപഭാതകേമഭായനിരുന.  ചകേഭാലചചയ്യേചപട  ആകളഭാടട്ട്  പകതലകേമഭായ  ഒരു
വനികരഭാധവലാം ചകേഭാല ചചയ്തവര്ക്കനില; വര്ഗതീയ കേലഭാപതനിനുള്ള ഒരു നനിമനിതമഭാക്കനി
മഭാറ്റുകേ എനതട്ട് മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഉകദശനിചതട്ട്.   ആ സലാംഭവലാം നടന ഘടതനില്തചന
കൂടുതല്  സലാംഘര്ഷതനികലയട്ട്  എതഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള  ശക്തമഭായ  നടപടനികേളുലാം
ജഭാഗ്രതയുലാം  കപഭാലതീസനിചന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനണഭായനിരുന.   അതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്
ബഹുമഭാനലനഭായ എന. എ. ചനലനിക്കുനലാം അവനിടചത മുസതീലാം ലതീഗട്ട് കനതൃതത്വവലാം നല
രതീതനിയനിലഭാണട്ട് സഹകേരനിചതട്ട്. ചപഭാതുചവ മുസതീലാം ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുലാം ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
ഉകദശലശുദനി  മനസനിലഭാക്കനി   നല  നനിലയ്ക്കുട്ട്  സഹകേരനിചതുചകേഭാണ്ടുതചനയഭാണട്ട്
വഴനിവനിട  രതീതനിയനികലയട്ട്  കേഭാരലങ്ങള  കപഭാകേഭാതനിരുനതട്ട്.  തുടര്നട്ട്  ശക്തമഭായ
നടപടനികേളനിലൂചട  പതനികേചള  കേചണതഭാനുലാം  നമുക്കട്ട്  കേഴനിഞ്ഞു.  അതുലാം
നലരതീതനിയനില്തചന മുസതീലാം  സമൂഹവലാം  ചപഭാതുസമൂഹവലാം  സത്വഭാഗതലാം  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.
ഇവനിചട  ബഹുമഭാനലനഭായ പതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട്  ചൂണനിക്കഭാണനിച മഭാനദണങ്ങളുചട
കേഭാരലതനില്  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  എന്തെട്ട്  മഭാറങ്ങളഭാണട്ട്  കവണചതനള്ളതട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി: സര്,  എചന്റെ  നനികയഭാജകേ  മണലമുളചപചട  പല
സലത്തുലാം  മുഖലാംമൂടനി  ധരനിചഭാണട്ട്   ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  പവര്തകേര്  ആക്രമണലാം
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നടതനിയതട്ട്.   യഥഭാര്തതനില്  ആക്രമണലാം  പ്ലഭാന  ചചയ്ത  ആളുകേചള  ഇനനിയുലാം
പനിടനിക്കഭാന  സഭാധനിചനിടനില.  അതുചകേഭാണട്ട്  രഹസലഭാകനത്വഷണ  വനിഭഭാഗചത
ശക്തനിചപടുതനി ഇതട്ട്  എവനിചടയഭാണട്ട് പ്ലഭാന ചചയ്യുനചതനട്ട് കേചണതണലാം.  പ്ലഭാന
ചചയ്യുന  ആളുകേള  ഒരനിക്കലുലാം  പതനിയഭായനി   വരുനനിചലനതട്ട്  ബഹുമഭാനചപട
മുഖലമനനിയുചട  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  അങ്ങചനയുള്ള  കകേസസ്സുുകേളനില്
പകതലകേമഭായ അകനത്വഷണലാം നടത്തുകമഭാ?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന: സര്,  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ചന്റെ  ആക്രമണ
രതീതനികേള പരനികശഭാധനിചഭാല്  അവരുചട ആക്രമണ സത്വഭഭാവതനില്, ആയുധങ്ങളുചട
കേഭാരലതനിലഭായഭാലുലാം  ആളുകേചള  അയയ്ക്കുന കേഭാരലതനിലഭായഭാലുലാം  പല രതീതനിയനിലുള്ള
മഭാറങ്ങള  വനചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   അടുത  കേഭാലതഭായനി  കേണ്ടുവരുന  ഒരു
പവണതയഭാണട്ട്  മുഖലാംമൂടനി  ധരനിചട്ട്  ആക്രമണലാം  നടത്തുകേചയനതട്ട്.   എനഭാല്
പഴയകേഭാലലാം  മുതല്കക്ക  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  ചനില  പകദശങ്ങളനില്നനിനട്ട്  ആളുകേചള
ഇതനിനുകവണനി  അയചഭാണട്ട്  പല  സലാംഭവങ്ങളുലാം  നടതഭാറള്ളതട്ട്.   ഇതട്ട്  പ്ലഭാന
ചചയ്യുനതട്ട് ഉനതതലതനില് നനിനഭായതുചകേഭാണട്ട് പല തലങ്ങളനിലുള്ള കനതൃതത്വമഭാണട്ട്
ഇതരലാം കേഭാരലങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുനതട്ട്.  ഇഇൗ സലാംഭവങ്ങള നടതനിക്കഴനിഞഭാല്
ഇവചര സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം ഒളനിവനില് പഭാര്പനിക്കുനതനിനുമുള്ള ഒകടചറ കകേന്ദ്രങ്ങള
സലാംസഭാനതനിനകേത്തുലാം  പുറത്തുമഭായനി  പല  സലങ്ങളനില്  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
അറനിയചപടുന  ക്രനിമനിനലുകേചള  സലാംസഭാനതനിനുപുറതട്ട്  ചനില  പകതലകേ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  തഭാമസനിപനിക്കുനചവന  നനിലയുലാം  വനകചരുനണട്ട്.  ഇതരലാം
സലാംഭവങ്ങളനില്  കേര്ശനമഭായ  പരനികശഭാധനയുലാം  നടപടനിയുലാം  കപഭാലതീസട്ട്
സത്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്. ബഹുമഭാനലനഭായ അലാംഗലാം ചൂണനിക്കഭാണനിച കേഭാരലങ്ങള പകതലകേലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട്:  സര്,  ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി ആകനില് കഭദഗതനി
വരുതനി  ഇനനിയുലാം  നനിയമങ്ങളനില്  മഭാറലാം  വരുതണചമനള്ള  അഭനിപഭായമഭാണട്ട്
പറഞതട്ട്.   300-ല്പരലാം വര്ഷലാം ഇഇൗ രഭാജലലാം  ഭരനിച ബനിടതീഷുകേഭാര് ഇനഡലയനില്
ഒരു കേരനിനനിയമലാം മഭാത്രകമ ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുള.  അതട്ട് റഇൗലറട്ട് ആകഭാണട്ട്. ജനഭാധനിപതല
ഭരണതനില് നമ്മുചട   മുതലഭാളനിമഭാര്  ഇനഡല  ഭരനിക്കഭാന  തുടങ്ങനിയനിടട്ട്  UAPA
ഉളചപചട 9 കേരനിനനിയമങ്ങള ഇകപഭാള ഇഇൗ രഭാജലത്തുണട്ട്.  എനനിട്ടുലാം കപഭാരഭാചയനട്ട്
ശതീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഭാജന പറഞതട്ട് ശരനിയഭാചണനട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി
കേരുതുനചവങനില് അതട്ട് അപകേടകേരമഭാണട്ട്.    

മനി  .   സതീക്കര്: സര്ക്കഭാരനില്നനിനട്ട് അറനികയണ കേഭാരലചമന്തെഭാചണനട്ട് കചഭാദനിക.

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട്:  സര്,  അതഭാണട്ട്  കചഭാദനിക്കുനതട്ട്.   ഇടതുപക്ഷ
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മനസള്ള,  ധഭാര്മ്മേനികേത ഉയര്തനിപനിടനിക്കുന മുഖലമനനി ഇഇൗ കേഭാരലതനില് ഇനനിയുലാം
നനിയമലാം കവണചമനട്ട് പറയുനതട്ട് ശരനിയഭാകണഭാ എനതഭാണട്ട് എചന്റെ കചഭാദലലാം.

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:   സര്,  ബഹുമഭാനലനഭായ  അലാംഗതനിനട്ട്
എന്തുചകേഭാണഭാണട്ട്   ഒരു ചതറനിദഭാരണ വനതട്ട്  എചനനനിക്കറനിയനില.     ഇവനിചട
ഞഭാന പറഞതട്ട്, 2011-ലഭാണട്ട് കകേരള കപഭാലതീസട്ട് ആകട്ട് പഭാബലലതനില് വനതട്ട്
എനതഭാണട്ട്.  ആ  കപഭാലതീസട്ട്  ആകട്ട്  മഭാകറണ  കേഭാരലമല,  കപഭാലതീസട്ട്  ആകനിനട്ട്
ചടങ്ങള  ഉണഭാകക്കണതനിചനക്കുറനിചഭാണട്ട്  ഞഭാന  പറഞതട്ട്.   അതനിചന
ബഹുമഭാനലനഭായ  അലാംഗലാം  എന്തെനിനഭാണട്ട്  എതനിര്ക്കുനചതനട്ട്  മനസനിലഭാകുനനില.
എന്തെഭാണട്ട്  അതനിചന്റെ  ഉകദശലലാം?  ബഹുമഭാനലനഭായ  പനി.  സനി.  കജഭാര്ജനിചനകപഭാചല
ഒരലാംഗലാം  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.ചന  പകരഭാക്ഷമഭായനി  പനിനതഭാങ്ങുന  നനിലപഭാടട്ട്
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  ഇകപഭാള പകരഭാക്ഷമഭായനി  പനിന്തെഭാങ്ങുന  നനിലപഭാടഭാണകലഭാ
എടുതതട്ട്.   ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.ചന്റെ  ഇതരലാം അക്രമങ്ങചള നനിയനനിക്കുനതുമഭായനി
ബന്ധചപട കചഭാദലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇവനിചട  ഭരണപക്ഷത്തുനനിനലാം പതനിപക്ഷത്തു നനിനലാം
ഉയര്നവനതട്ട്.   അവനിചട  എന്തെനിനഭാണട്ട്    പുതനിചയഭാരു  നനിയമലാം;   എന്തെനിനഭാണട്ട്
മചറഭാരു നനിലയനികലയട്ട്  കേഭാരലങ്ങള കപഭാകുനതട്ട്; എന്തെനിനഭാണട്ട് കേരനിനനിയമതനികലയട്ട്
കപഭാകുനതട്ട്;   എന്തെഭാണട്ട്  അകദഹതനിചന്റെ  തഭാല്പരലലാം?  ഇനനി  മചറചന്തെങനിലുലാം
ഉകദശലലാം ഉചണങനില് അതട്ട് കനചര പറയുനതഭാണകലഭാ നലതട്ട്.    നമ്മുചട നഭാടനില്
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്. ഇതരലാം അതനിക്രമങ്ങള ഒകടചറ നടതനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അതനിചനതനിചര   നനിലവനിലുള്ള നനിയമവലവസ വചതചന ശക്തമഭായ നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുചമനഭാണട്ട് ഇതുവചര ഞഭാന മറപടനിയനില് പറഞ്ഞുചകേഭാണനിരുനതട്ട്.  

ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി:   സര്,   എചന്റെ മണലതനിചല കേഭാഞഭാണനിയനില്
വചഭാണട്ട്  കകേഭാണ്ഗ്രസനിചന്റെ    പധഭാനചപട  ഒരു  പവര്തകേനഭായ   സുകരഷനിചന
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-കേഭാര്  ചവനിടനിചക്കഭാനതട്ട്.   വളചര  പഭായമഭായ  ഒരു  അമ്മേയുലാം
എഴുകനല്ക്കഭാനുലാം  നടക്കഭാനുലാം  കേഴനിയഭാചത  വര്ഷങ്ങളഭായനി   അസുഖലാം  ബഭാധനിച
കേനിടക്കുന ഒരു സകഹഭാദരനിയുലാം അടങ്ങുന  വളചര ദയനതീയമഭായ ഒരു കുടുലാംബതനിചല
പവര്തകേചനയഭാണട്ട്  പരസലമഭായനി  ചവനിടനിചക്കഭാനതട്ട്.  ഈ  കകേസനിലുളചപട
ഗൂഢഭാകലഭാചനക്കഭാരുളചപചടയുള്ള  പതനികേചള  പുറത്തു  ചകേഭാണ്ടു  വരഭാനുലാം  അറസട്ട്
ചചയ്യേഭാനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:   സര്,   ഇവനിചട   കകേസനിലുള്ള  പതനികേചളയുലാം
അതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  ഗൂഢഭാകലഭാചനയുണങനില്  ആ  ഗൂഢഭാകലഭാചനക്കഭാചരയുലാം
പുറത്തുചകേഭാണ്ടുവരഭാനുള്ള  ഫെലപദമഭായ   നടപടനികേള  തചനയഭാണട്ട്    കപഭാലതീസട്ട്
സത്വതീകേരനിച വരുനതട്ട്. ആവശലമഭായ എലഭാ കേരുതലുലാം ഇഇൗ കേഭാരലതനില് ഉണഭാകുലാം.
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ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫെട്ട്:  സര്,  കകേന്ദ്രതനിലുലാം സലാംസഭാനങ്ങളനിലുലാം ഉണഭായ
ഭരണമഭാറതനിനുകശഷലാം  ഗഭാന്ധനിഘഭാതകേരഭായ  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ചന
പവനിത്രതീകേരനിക്കഭാനുലാം   പഭാഠപുസകേങ്ങളനിലുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ചന്റെ വര്ഗതീയ അജണ നടപനിലഭാക്കഭാനുമുള്ള ശമങ്ങള  നടക്കുന
പശഭാതലമഭാണനിനട്ട്.   അതനിചന്റെ  ചലനങ്ങള  കകേരളതനിലുലാം   ഉണഭാകുനണട്ട്.
സലാംസഭാന  ഗവണ്ചമന്റെനിചല  ഒരു  മനനി   മലപ്പുറലാം  ചതരചഞടുപട്ട്  കേഴനിഞട്ട്
മലപ്പുറതട്ട്   മുസതീലാം  കവഭാട്ടുകേളുചട  ധ്രുവതീകേരണമുണഭായനിചയനലാം   മലപ്പുറലാം  ജനില
മതനമ്മ്യൂനപക്ഷ  വര്ഗതീയതയുചട കകേന്ദ്രമഭാചണനലാം പറഞ്ഞു.    ഒരു ജനിലചയയഭാചകേ
വര്ഗതീയ   ശക്തനികേളുചട  കകേന്ദ്രമഭാചണനട്ട്  പറഞ  നനിലപഭാടുകേള   അങ്ങട്ട്
അലാംഗതീകേരനിക്കുനകണഭാ;     അതരലാം നനിലപഭാടുകേള ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ നയതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭാകണഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,   മലപ്പുറചതക്കുറനിചട്ട്  ഒരു ചര്ചയനികലയട്ട്
നമ്മേള   ഇകപഭാള  കപഭാകകേണതുകണഭാ  എനഭാണട്ട്  എചന്റെ  സലാംശയലാം.  മലപ്പുറലാം
ചതരചഞടുപട്ട്   പരനികശഭാധനിചഭാല്   മതനനിരകപക്ഷ  നനിലപഭാടുകേളഭാണട്ട്  അവനിചട
വനിജയനിചതട്ട്.   ശതമഭാനക്കണചക്കടുതഭാല് അര ശതമഭാനലാം കവഭാചടങനിലുലാം  പനിറകേനില്
കപഭായതട്ട് ബനി.ചജ.പനി.-ക്കഭാണട്ട്.  ഇവനിചട എല്.ഡനി.എഫെട്ട്.-നട്ട് ഒരു ലക്ഷതനില്പരലാം
കവഭാടട്ട്   കനടഭാന കേഴനിഞ്ഞുചവനട്ട്  പറയുകമ്പഭാള,  മലപ്പുറതനിചന്റെ  സഭാഹചരലലാം  വചട്ട്
അവനിചട  എലഭാ  വനിഭഭാഗവലാം  എല്.ഡനി.എഫെട്ട്.-നട്ട്  കവഭാടട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുചണനഭാണട്ട്
കേഭാണനിക്കുനതട്ട്.  അവനിചട   ഏറവലാം  ശക്തവലാം  ഭൂരനിപക്ഷവമഭായ  മുസതീലാം
ജനവനിഭഭാഗതനിചല  നചലഭാരു  ഭഭാഗലാം  എല്.ഡനി.എഫെട്ട്.-നട്ട്   കവഭാടട്ട്  ചചയ്ത ഒരവസ
ഇതവണ  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  ക്രമഭാനുഗതമഭായ  വര്ദനവനില്  യു.ഡനി.എഫെട്ട്.-നട്ട്
അത്രകതഭാളലാം  എതഭാനുലാം  കേഴനിഞനിടനില.   ഏതഭായഭാലുലാം  മതനനിരകപക്ഷതയഭാണട്ട്
അവനിചട നല രതീതനിയനില് വനിജയലാം വനനിരനിക്കുനതട്ട്.

ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി  .  :  സര്,  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ചന കപഭാചലയുള്ള
വര്ഗതീയ  സലാംഘടനകേള   കേഭായനികേക്ഷമതയ്ക്കുലാം  ആകരഭാഗലലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനുമഭാണട്ട്
കേഭായനികേ  പരനിശതീലനലാം  എന  പറഞഭാണട്ട്   സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  ആളുകേചള
ഇതനികലയട്ട് ആകേര്ഷനിക്കുനതട്ട്. പഭാവചപട  ആളുകേളുചട കുടനികേള അവനിചട പഠനിക്കഭാന
കപഭാകുന.  അവനിചട കുതനിവയ്ക്കുന വനിഷലാം വര്ഗതീയതയുകടതഭാണട്ട്.  ഇഇൗ കുടനികേളഭാണട്ട്
പനിനതീടട്ട് വളര്നവനട്ട് ആളുകേചള ചകേഭാലഭാനുലാം ക്രൂരത ചചയ്യേഭാനുലാം മടനിയനിലഭാതവരഭായനി
മഭാറനതട്ട്.  ഇതരതനിലുള്ള   സഭാപനങ്ങള  ഏതട്ട്  മതതനിചന്റെയുലാം
മതസലാംഘടനകേളുചടയുലാം  കപരനിലഭാചണങനിലുലാം  കേഭായനികേ  പരനിശതീലനലാം  നല്കുനതട്ട്
നനികരഭാധനിക്കുകേയുലാം  പകേരലാം  പഞഭായതട്ട്  തലതനില്  കേഭായനികേക്ഷമത
ഉണഭാക്കുനതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ചപഭാകമഭാടട്ട്  ചചയ്തുചകേഭാണട്ട്  വളചര
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ചസക്കുലറഭായനി  നടതഭാനുള്ള   ഒരു  സലാംവനിധഭാനചതക്കുറനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന:  സര്,   നമ്മുചട സലാംസഭാനതട്ട് കേഭായനികേക്ഷമത
വളര്ത്തുനതനിനഭാവശലമഭായ  ഒകടചറ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുണട്ട്.   ഇനനി  എചന്തെങനിലുലാം
കുറവചണങനില്   അചതലഭാലാം  നമുക്കട്ട് നല  നനിലയട്ട്  പരനിഹരനിചട്ട്  മുകനഭാടട്ട്
കപഭാകേഭാവനതഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനലനഭായ  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാചല
പഞഭായതട്ട്  തലതനില്തചന  ഇകപഭാള  ശദനിക്കുനണട്ട്.   അതട്ട്  കൂടുതല്
ശക്തനിചപടുതഭാന  നടപടനികേളുലാം  സത്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  പകക്ഷ  അതനിചന്റെചയഭാനലാം
കുറവല  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.ചന്റെ  ശഭാഖയുലാം  അതനിചന്റെ  പവര്തനങ്ങളുലാം
ചകേഭാണ്ടുവരുനതട്ട്.   അതനിചനതനിചര  ഉയരുന  ഏറവലാം  പധഭാനചപട
ആകരഭാപണലാംതചന,  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  ശഭാഖയകേതട്ട് ഒരു കുടനി ചപട്ടുകേഴനിഞഭാല്
ആ കുടനിയുചട സഭാലാംസഭാരനികേ നനിലവഭാരകമഭാ മഭാനുഷനികേ മൂലലങ്ങകളഭാ വര്ദനിക്കുകേയനില;
അകതസമയലാം മഭാനുഷനികേ മൂലലങ്ങചളലഭാലാം കചഭാര്തനിക്കളയുനചവനതഭാണട്ട്.  നമ്മുചട
നഭാടനിചന്റെ  അനുഭവലാം,  വളചര  ചചറനിയ  കുടനികേള,  അതഭായതട്ട്   7-ാം  തരതനില്
പഠനിക്കുന  പനകണഭാ  പതനിമൂകനഭാ  വയസള്ള   കുടനികേള  വചര  ചകേഭാലപഭാതകേ
ആസൂത്രണതനിനുലാം  ചകേഭാലപഭാതകേ  സലാംഭവങ്ങളനിലുലാം  പചങടുക്കുന  നനില
സലാംസഭാനത്തുണഭായനിട്ടുണട്ട്.    ഇതരതനിലുള്ള  ഒരു  മഭാറലാം  ആളുകേളനില്
വരുത്തുകേയഭാണട്ട്.   മനുഷലതത്വലാം  ഉഇൗറനിക്കളയുന  ഒരു  നനിലവരുനചവനതഭാണട്ട്
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്-ചനതനിചര  ഉയരുന ഏറവലാം പധഭാനചപട ആകരഭാപണലാം.  അതട്ട്
ചപഭാതുചവതചന സമൂഹലാം  ശദനികക്കണ ഒരു കേഭാരലവമഭാണട്ട്.

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട്:   സര്,  ബഹുമഭാനചപട  അങ്ങട്ട് ഉപകദശകേ സമനിതനി
അലാംഗമഭായനി   പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  ഇ.എലാം.എസട്ട്.-ചന്റെ  സമ്പൂര്ണ്ണ  കൃതനി  സഞനികേ
23 ,  കപജട്ട്  210-ല്  അവനിഭക്ത  കകേഭാണ്ഗ്രസനിചന  പരഭാജയചപടുതഭാനുലാം  പനിനതീടട്ട്
ഇനനിരഭാ  കകേഭാണ്ഗ്രസനിചന  പരഭാജയചപടുതഭാനുലാം  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  അടക്കമുള്ള
ജനസലാംഘവമഭായനി സനി.പനി.ചഎ.(എലാം.)  സഹകേരനിചനിട്ടുണട്ട്  എനട്ട്  പസഭാവനിക്കുന.
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-നട്ട്  ഇതരലാം  മഭാസട്ട് ഡനില്ലുകേള നടതഭാനുലാം ബഹുജന മദലതനില്
അവര്ക്കട്ട്  മഭാനലത ഉണഭാക്കനിചക്കഭാടുക്കഭാനുലാം ഇ.എലാം.എസട്ട്.-ചനകപഭാലുള്ള ഒരഭാളുചട
കുറസമ്മേതലാം  ഇടയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്    എനതട്ട്  അങ്ങയുചട  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  അടക്കമുള്ള  എലഭാ  തതീവ്രവഭാദ  സലാംഘടനകേളുലാം,  അതട്ട്
കുരനിശഭാചണങനിലുലാം ശൂലമഭാചണങനിലുലാം അവരുചട  എലഭാലാം കപരനില് ശക്തമഭായ നടപടനി
എടുക്കഭാന അങ്ങട്ട് തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ?  ടനി.പനി. ചന്ദ്രകശഖരന കകേസട്ട് അടക്കമുള്ളവയനില്,
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ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  ചകേഭാലപഭാതകേലാം  അടക്കമുള്ളതനില്  ഗൂഢഭാകലഭാചന
നടതനിയവചരകടനി  ഉളചപടുതനി  കകേസനില്  കുറപത്രലാം   സമര്പനിക്കഭാന
തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന:  സര്,    ഇ.എലാം.എസട്ട്.  പറഞതുലാം  അകദഹലാം
എഴുതനിയതുമഭായ  കേഭാരലങ്ങള  ബഹുമഭാനചപട ചമമ്പര് ഇവനിചട പലകപഭാഴുലാം ചതറഭായ
രതീതനിയനില്  പരഭാമര്ശനിക്കുനണട്ട്.    അതട്ട്  അകദഹതനിനട്ട്  ഒനകേനില്  വഭായനിചനിടട്ട്
മനസനിലഭായനിടനില   അചലങനില്   ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്  വഭായനിചനിടനില
എനതുചകേഭാണഭാണട്ട്.  ഇ.എലാം.എസട്ട്.  പധഭാനമഭായുലാം  ചപഭാതുസമൂഹചത,
പകതലകേമഭായനി  സനി.പനി.ചഎ.(എലാം)-ചന്റെ  ആളുകേചള  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ശമനിചതട്ട്.  ബഹുമഭാനലനഭായ  അലാംഗലാം  ഒരു  ആത്മപരനികശഭാധന  നടത്തുനതട്ട്
നലതഭാണട്ട്.  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനിചയ  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.   ചകേഭാലചപടുതനിയതഭാണട്ട്.
മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനിയുചട  ചചപതൃകേലാം  അവകേഭാശചപടുന  പഭാര്ടനിയഭാണട്ട്  കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്.
ഇനചത ഒരു അവസ എന്തെഭാണട്ട്?  ആ കകേഭാണ്ഗ്രസനിചല പധഭാനനികേളനില് പലരുലാം
ബനി.ചജ.പനി.യനികലയട്ട്  കചകക്കറകേയഭാണട്ട്;  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  കനതൃതത്വലാം
അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന  അവര്  തയ്യേഭാറഭാവകേയഭാണട്ട്.   ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി   നമ്മുചട
രഭാജലതനിചല  ഏറവലാം  പധഭാനചപട  കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്  കനതഭാക്കള,  ഡനി.സനി.സനി.
പസനിഡന്റുമഭാര്,  പഴയ മുഖലമനനിമഭാര്,  എ.ചഎ.സനി.സനി.യുചട  വളചര  പധഭാനചപട
വക്തഭാക്കളഭായനി  പവര്തനിചവര്,  രഭാജലമഭാചകേ  അലാംഗതീകേരനിച  കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്
കനതഭാക്കള  തുടങ്ങനിയവചരലഭാലാം   അകങ്ങഭാട്ടു  കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.   കകേഭാണ്ഗ്രസനിചന്റെ
പതതീകേമഭായനി  ചനില  സലാംസഭാനങ്ങളനില്   നനിനനിരുന  ആളുകേള  കനചര
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ചന്റെ  കനതൃതത്വലാം  അലാംഗതീകേരനിചചകേഭാണട്ട്  ബനി.ചജ.പനി.-യനികലയട്ട്
കചകക്കറന  കേഭാഴ്ചയഭാണട്ട്  നമുക്കട്ട്  കേഭാണഭാന  കേഴനിയുനതട്ട്.  എത്രമഭാത്രലാം
അപമഭാനകേരമഭായ  സലാംഭവമഭാണട്ട്?  കകേരളതനിചന്റെ  കേഭാരലതനില്  കകേഭാണ്ഗ്രസനിചല
പധഭാനചപട ആളുകേളക്കട്ട്  ശക്തമഭായ മുനറനിയനിപട്ട്   നല്കകേണനി വരുന അവസ
ശതീ. എ. ചകേ. ആന്റെണനിചയകപഭാലുള്ള  ആളുകേളനില് നനിനലാം ഉണഭായനികല?    ഇകപഭാള
കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട് സലാംസഭാന  പസനിഡന്റെനിചന്റെ ചുമതല വഹനിക്കുന  ബഹുമഭാനലനഭായ
എലാം.  എലാം.  ഹസന   ചനിലര്  കപഭാകേഭാനഭാകലഭാചനിക്കുന  എന  കേഭാരലലാം  പറയുകേയുലാം
അതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പകതലകേലാം  കപചരടുത്തു  പരഭാമര്ശനിചചകേഭാണട്ട്   'ആ  ആള
കപഭാകുനനില'  എനട്ട്   പറകയണനിവരനികേയുലാം ചചയ്തനികല?  എത്ര പരനിതഭാപകേരമഭായ
അവസയനിലഭാണട്ട്  നനില്ക്കുനതട്ട്.  അതനില്  അല്പചമങനിലുലാം  നഭാണലാം
കതഭാനനചവങനില്  ഇങ്ങചനചയഭാരു നനില സത്വതീകേരനിക്കഭാന ബഹുമഭാനലനഭായ അലാംഗലാം
തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ എനഭാണട്ട് ഞഭാന ആശരലചപടുനതട്ട്.

ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശര്മ്മേ:  സര്,  ഇ.എലാം.എസട്ട്.-ചന്റെ കലഖനലാം ബഹുമഭാനലനഭായ പനി.
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ടനി.  കതഭാമസട്ട്  പലകപഭാഴുലാം  ഇവനിചട  കേത്വഭാടട്ട്  ചചയ്യേഭാറണട്ട്.  യഥഭാര് തതനില്  അതട്ട്
പൂര്ണ്ണമഭായനി വഭായനിചട്ട് മനസനിലഭാക്കുനതനില്  അകദഹലാം പരഭാജയചപടതുചകേഭാണഭാണട്ട്
ഇങ്ങചനചയഭാരു കചഭാദലലാം ഉനയനികക്കണനിവനതട്ട് എനഭാണട്ട് എചന്റെ അഭനിപഭായലാം. 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ബഹുമഭാനലരഭായ  രണട്ട്  അലാംഗങ്ങളുലാം
എറണഭാകുളത്തുനനിനലാം  ഇകങ്ങഭാട്ടുവരുകമ്പഭാള  ഒരു  ദനിവസലാം   ഈ  കേഭാരലങ്ങളഭാചകേ
അകദഹചത പറഞട്ട് മനസനിലഭാക്കനിചക്കഭാടുക്കഭാന ശമനിക്കണലാം എനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട്
ഉപകദശനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.  

ശതീ  .    ചകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര് :  സര്,  മഭാസട്ട്  ഡനില്ലുകേള  നടക്കുനതട്ട്
പലകപഭാഴുലാം സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളുചടയുലാം എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളുചടയുലാം കക്ഷത്രങ്ങളുചടയുലാം
കകേഭാമ്പഇൗണ്ടുകേളനിലഭാണട്ട്.  ഏതട്ട് കേക്ഷനിയുകടതഭാചണങനിലുലാം അതട്ട് നനികരഭാധനിക്കഭാന ഒരു
നനിയമതനിലൂചട അചലങനില് ഒരു ഉതരവനിലൂചട കേഴനിയുചമങനില് അതട്ട് ചചയ്യേഭാന ഈ
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ?  എലഭാ എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനിചലയുലാം മഭാകനജര്മഭാര് സ്കൂള
ഗ്രഇൗണ്ടുകേളനില്   മഭാസട്ട്  ഡനിലനിനട്ട്  സലലാം  ചകേഭാടുക്കുകേയഭാണട്ട്. കേലഭാമ്പുകേള
സലാംഘടനിപനിക്കുനതുലാം  സ്കൂളുകേളനിലഭാണട്ട്.  സ്കൂളുകേളക്കട്ട്  ഇകപഭാള  അവധനിക്കഭാലമഭാണട്ട്.
എചന്റെ  മണലതനില്  ഇകപഭാള  പല  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  ദനിവസങ്ങകളഭാളലാം   കേലഭാമ്പുകേള
നടക്കുകേയഭാണട്ട്. സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിലുലാം എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനിലുലാം കദവസത്വലാം കബഭാര്ഡട്ട്
അടക്കമുള്ള  കക്ഷത്രങ്ങളുചട  കകേഭാമ്പഇൗണ്ടുകേളനിലുലാം  ഇതരതനിലുള്ള  ഡനിലട്ട്ല
പരനിപഭാടനികേള അവസഭാനനിപനിക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ബഹുമഭാനലനഭായ  അലാംഗലാം
പകേടനിപനിചതുകപഭാലുള്ള അഭനിപഭായങ്ങള ശക്തമഭായനി ഉയര്നവരുനണട്ട്.  അതനില്  
എന്തെഭാണട്ട് ചചയ്യേഭാന സഭാധനിക്കുകേചയനള്ളതട്ട് കൂടഭായനി ആകലഭാചനിക്കഭാലാം.  

മനി  .   സതീക്കര്: കചഭാദലലാം നമ്പര് (*2)

കപഭാലതീസട്ട് കസനയുചട ആധുനനികേവത്കേരണതനിനുലാം കേഭാരലക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനി

2(*2) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി:
   ശതീ  .   ചജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു:
 ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന:
   ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയുചട  ആധുനനികേവത്കേരണതനിനുലാം
കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പരനിപഭാടനിയുചട വനിശദഭാലാംശലാം
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നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനചചമത്രനി  സുരക്ഷഭാ  പദതനി  ശക്തനിചപടുതഭാന  ഉകദശനിക്കുനകണഭാ
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കസഷനുകേള  സതീ  സഇൗഹൃദമഭാക്കുനതനിനുലാം  ഒറയട്ട്  തഭാമസനിക്കുന
സതീകേളക്കുലാം  പഭായമഭായവര്ക്കുലാം  സലാംരക്ഷണചമഭാരുക്കുനതനിനുലാം  പകതലകേ  ശദ
പതനിപനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) വര്ദനിചവരുന ചചസബര് കുറകൃതലങ്ങള തടയഭാനഭായനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
മഭാര്ഗങ്ങള എചന്തെലഭാമഭാണട്ട് എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന): സര്, 

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയുചട  ആധുനനികേവത്കേരണതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  100
കസഷനുകേചള  സഭാര്ടട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളഭാക്കനിചക്കഭാണട്ട്  ആധുനനികേ
കേമ്പമ്മ്യൂടറകേളുലാം  അകനത്വഷണതനിനുതകുന  കസഭാഫട്ട് ചവയറകേളുലാം  തയ്യേഭാറഭാക്കനി
കകേസകനത്വഷണതനിനട്ട്  ഇവ  ശഭാസതീയമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ
പരനിശതീലനങ്ങള  നല്കേനിവരുന.  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുള്ള
കചഭാദലലാം ചചയ്യേല് മുറനികേളുലാം തനിരുവനന്തെപുരതട്ട് ഒരു കകേന്ദ്രതീകൃത കലഭാക്കപട്ട് ചസന്റെറലാം
സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  19  കപഭാലതീസട്ട്  ജനിലകേളനിലുലാം
ചമഭാചചബല്  കഫെഭാറനസനികേട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള  പവര്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കപഭാലതീസട്ട്
അക്കഭാദമനിചയ  സഭാര്ടട്ട്  കഭാസട്ട്  റൂലാം,  ചചസബര്  കഫെഭാറനസനികേട്ട്  ലഭാബട്ട്  എനതീ
സഇൗകേരലങ്ങള ഉളചപടുതനിയുള്ള ഒരു സഭാര്ടട്ട് അക്കഭാദമനി ആക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചചസബര്  കുറകൃതലങ്ങള  തടയുനതനിനഭായനി  ഒരു  എതനിക്കല്
ഹഭാകക്കഴട്ട്  ടതീലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഫെനിലാംഗര്പനിന്റെട്ട്  ബമ്മ്യൂകറഭാകയയുലാം
ചടലനികേമ്മേമ്മ്യൂണനികക്കഷകനയുലാം  ഡനിജനിറചചലസട്ട്  ചചയ്യുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചവരുന.  പനിങട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കേണ്കടഭാള  റൂമുകേള  അഞട്ട്  പധഭാന
നഗരങ്ങളനിലുലാം കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലുലാം പവര്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. മറ്റു ജനിലകേളനില് കൂടനി
പനിങട്ട്  പകടഭാള  ഇഇൗ  വര്ഷലാം തചന  ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനിയഭായ  'ചചക്രലാം  ആന്റെട്ട്  ക്രനിമനിനല്  ടഭാക്കനിലാംഗട്ട്  ചനറട്ട് വര്ക്കട്ട്  സനിസലാം'  514
കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനില്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയുചട  കേഭാരലക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുതകുലാം  വനിധമുള്ള  പരനിശതീലനങ്ങള  കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി
പരനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  ജനചചമത്രനി  കപഭാലതീസനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  കകേരളതനിചല  മുഴുവന
കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളനികലയ്ക്കുലാം വലഭാപനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) സതീ സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട് കവണനിയുള്ള പനിങട്ട് പകടഭാളനിലാംഗനിനട്ട് പുറകമ
സതീകേളക്കട്ട്  കവണനി  ചമഭാചചബല്  ആപ്ലനികക്കഷനുകേളുലാം,  ചവബട്ട്  പ്ലഭാറട്ട്കഫെഭാമുകേളുലാം
തയ്യേഭാറഭാക്കനിവരുന.  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേള  സതീ  സഇൗഹൃദമഭാക്കുനതനിനട്ട്
റനിസപ്ഷന,  വനനിതഭാ  ചഹല്പട്ട്  ചഡസട്ട്,  കടഭായ് ചലകറഭാടുകൂടനി  വനിസനികറഴട്ട്  റൂലാം
മുതലഭായവ സഭാപനിചവരുന.  അതലഭാവശലഘടങ്ങളനില് വനനിതഭാ ചഹല്പട്ട്  ചചലന
പവര്തനിക്കുന.  എലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന  പരനിധനിയനിലുലാം  ഒറയട്ട്  തഭാമസനിക്കുന
പഭായമഭായവരുചട  കപരുവനിവരങ്ങള  അടങ്ങനിയ  പകതലകേ  രജനിസറകേള
സൂക്ഷനിക്കുകേയുലാം  ജനചചമത്രതീ  ബതീറ്റുകേള  ഇവര്ക്കട്ട്  പകതലകേ  ശദ  നല്കുകേയുലാം
ചചയ്യുന.  പഭായഭാധനികേലതഭാല് വലയുനവരുകടയുലാം ആലലാംബമറ വൃദജനങ്ങളുകടയുലാം
സുരക്ഷയഭാവശലമഭായ  എലഭാ  സഹഭായവലാം  നല്കേണചമനള്ള  നനിര്കദശങ്ങള
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  ചചസബര് കുറകൃതലങ്ങള തടയുനതനിനട്ട്  ആധുനനികേ സഇൗകേരലങ്ങകളഭാടു
കൂടനിയ  കകേരള  കപഭാലതീസട്ട്  ചചസബര്  കഡഭാലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ചടകകഭാപഭാര്ക്കനില്
പവര്തനിചവരുന.  ആഭലന്തെര  സുരക്ഷയട്ട്  ഭതീഷണനിയഭാകുന  വസ്തുതകേകളയുലാം,
ചചസബര്  ചചക്രമുകേകളയുലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ
കസഭാഫട്ട് ചവയറകേള ചചസബര് കഡഭാമനില് സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലതനില് വനിവനിധ
കപഭാലതീസട്ട്  ജനിലകേളനിലുള്ള ചചസബര് ചസല്ലുകേള,  ചചഹചടകേട്ട്  ചചക്രലാം  എനകേത്വയറനി
ചസല്,  സലാംസഭാന  ചചസബര്  ചചക്രലാം  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന  എനനിവയുചട
കനതൃതത്വതനില് സ്കൂളുകേള, കകേഭാകളജുകേള, വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗത്തു പവര്തനിക്കുന മറട്ട്
സഭാപനങ്ങള,  റസനിഡനസട്ട്  അകസഭാസനികയഷനുകേള,  ദൃശല-ശവല-പത്ര
മഭാധലമങ്ങള എനനിവ മുഖഭാന്തെനിരലാം കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടതനിവരുനണട്ട്.

ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  സര്,  നമ്മുചട  കപഭാലതീസനിചന്റെ  സത്വഭഭാവതനില്
ഗുണകേരമഭായ  മഭാറലാം  വനചകേഭാണനിരനിക്കുനണട്ട്.   കുറവഭാളനികേചള  സലാംരക്ഷനിക്കുന
സമതീപനതനില്നനിനട്ട്  വലതലസമഭായനി  ജനപക്ഷതട്ട്  നനില്ക്കുചനഭാരു  സമതീപനലാം
കപഭാലതീസനിചന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനമുണഭായനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനുകേഭാരണലാം  കുറകൃതലങ്ങള
തടയണചമന  ശരനിയഭായ  നനിലപഭാടട്ട്  ഈ  ഗവണ്ചമന്റുലാം  ആഭലന്തെര  വകുപ്പുലാം
സത്വതീകേരനിക്കുനതുചകേഭാണഭാണട്ട്.  എചന്റെ  നഭാടനില്  ഒരു  കുടലാംബതനിചല  രണ്ടുകപചര
ചകേഭാലചപടുതനിയനിട്ടുലാം   പതനികേചള  പനിടനിചനിചലനമഭാത്രമല,  ആ  പതനികേളക്കട്ട് 
എലഭാവനിധതനിലുള്ള  സലാംരക്ഷണവലാം  ചകേഭാടുക്കുന  രതീതനിയഭായനിരുന  കേഴനിഞ
യു.ഡനി.എഫെട്ട്.  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേഭാലത്തുണഭായനിരുനതട്ട്.  ഈ  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
അധനികേഭാരതനില്വനട്ട് അധനികേനഭാള കേഴനിയുനതനിനുമുമ്പട്ട് ആ പതനികേചള പനിടനിക്കഭാന
സഭാധനിച.   നമ്മുചട  നഭാടനില്  കുറവഭാളനികേള  വര്ദനിക്കുകമ്പഭാള,  കുറകൃതലങ്ങള
ചപരുകുകമ്പഭാള ആ കുറകൃതലങ്ങളചക്കതനിചര ശരനിയഭായ നനിലപഭാടട്ട്  സത്വതീകേരനിക്കഭാന
ഇനട്ട് തഭാരതകമലന കേഴനിയുനണട്ട്.  എനഭാല് കേഴനിഞ കേഭാലചത ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
കപതലാം ബഭാധനിചനിട്ടുള്ള കുചറ കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസനഭാരുണട്ട്.  അതരലാം കപഭാലതീസട്ട്
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ഉകദലഭാഗസനഭാര്ചക്കതനിചര  ശക്തമഭായ  നനിലപഭാടട്ട്  സത്വതീകേരനിക്കഭാന  കേഴനിയുന
രൂപതനില്  കപഭാലതീസട്ട്  കേലാംചപ്ലയനിന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനിയുചട  പവര്തനങ്ങള
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഗവണ് ചമന്റെട്ട്  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;
അതുകപഭാചല കപഭാലതീസട്ട്  ചടയനിനനിലാംഗട്ട്  കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കഭാന
ആവശലമഭായ കേഭാരലങ്ങള ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ചചയ്യുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,   സലാംസഭാന കപഭാലതീസനിചന്റെ  പവര്തന
മനികേവചകേഭാണഭാണട്ട്  കുറവഭാളനികേചള  പനിടനികൂടുനതനില്  കപഭാലതീസനിനട്ട്  വനിജയനിക്കഭാന
കേഴനിഞനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതട്ട്  കൂടുതല്  ശക്തനിചപടുത്തുന  നടപടനിയഭാണട്ട്
സത്വതീകേരനിചവരുനതട്ട്.  അകതഭാചടഭാപലാം കപഭാലതീസട്ട്  കേലാംചപ്ലയനിന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനിയുലാം
നലരതീതനിയനില്തചന  കകേരളതനില്  പവര്തനിക്കുനണട്ട്.   ഏചതങനിലുലാം
തരതനിലുള്ള  പശ്നങ്ങളുചണങനില്  കേലാംചപ്ലയനിന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനിതചന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ശദയനില്ചപടുത്തുനതനിനഭാവശലമഭായ  എലഭാ  സഹഭായവലാം  പനിന്തുണയുലാം  സര്ക്കഭാര്
നല്കുനതഭാണട്ട്.  കപഭാലതീസട്ട്  പരനിശതീലനതനില്  ചനില  പശ്നങ്ങളുചണനതട്ട്
സര് ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി
പരനിഷ്കരനികക്കണതഭാണട്ട്.  പഭാസനിലാംഗട്ട്  ഔടട്ട്  പകരഡുകേളനില്   പചങടുക്കുകമ്പഭാള
കഡഭാകകററട്ട്,  ചപഭാഫെഷണല്   തുടങ്ങനിയ  ഉനത  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതയുള്ള
ധഭാരഭാളലാം ആളുകേള ഇതനില് ഉളചപടുനതഭായനിടഭാണട്ട്  കേഭാണുനതട്ട്.   ഇതരതനില്
ഉനത വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലതയുള്ളവര് ധഭാരഭാളമഭായനി സഭാധഭാരണ കപഭാലതീസുകേഭാരഭായനി
കചരുന  നനിലയുള്ളതനിനഭാല്  അതനിനനുസൃതമഭായനിട്ടുള്ള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനി
ആവനിഷ്കരനികക്കണതുണട്ട്.  പരനിശതീലനലാം ലഭനിച എസട്ട്.ചഎ.മഭാര് പുറതനിറങ്ങനി ചനില
കേഭാരലങ്ങള  നടത്തുകമ്പഭാള,  ആ  ബഭാചനില്നനിനനിറങ്ങനിയ  ചനിലയഭാളുകേള  വളചര
അപകേത്വമഭായനി കേഭാരലങ്ങള നടത്തുനചവനട്ട് ചപഭാതുവഭായനി പറയുന നനിലവനനിട്ടുണട്ട്.
പരനിശതീലനവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  നനില്ക്കുചനഭാരു  ഘടകേലാംകൂടനി  അതനിനുണട്ട്.
ആഭലന്തെരവകുപട്ട് ഇചതലഭാലാം ഗഇൗരവമഭായനി ഉളചക്കഭാണട്ട്  ആവശലമഭായ നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച വരനികേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    പനി  .   ചകേ  .   ശശനി: സര്, കകേരളതനിചല എലഭാ കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളനിലുലാം
ഡനിജനിറല് ചഡസട്ട് സഭാപനിക്കുന കേഭാരലലാം ഗവണ്ചമന്റെട്ട് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന :  സര്,  ഈ യുഗലാംതചന ഡനിജനിറല് യുഗമഭാണട്ട്.
അതനിനനുസൃതമഭായനി  കപഭാലതീസുലാം  മഭാകറണതുണട്ട്,  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളുലാം
നലരതീതനിയനില്  പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള   സത്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം
സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    ചജയനിലാംസട്ട്  മഭാതദ്യു :  സര്,  കസനയുചട  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കഭാന
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സഭാധനിക്കതക്ക വനിധതനില് കപഭാലതീസനിചന്റെ ചുമതലയനില് ഒരു വനിഭജനലാം നടതഭാന
സര്ക്കഭാര് തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ?  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയുചട   ചുമതലകേള  കുറഭാകനത്വഷണലാം,
ക്രമസമഭാധഭാനപഭാലനലാം,  ജനചചമത്രനി  കപഭാലതീസട്ട്  -   ജനങ്ങളക്കട്ട് സഹഭായകേരമഭായ
കേഭാരലങ്ങള  ചചയ്യുകേ  -  എനനിവയഭാണട്ട്.    ഇഇൗ  മൂനട്ട്  കേഭാരലങ്ങള  ചചയ്യുനതനിനുലാം
അവരുചട  കേഭാരലപഭാപനിയുലാം,  പരനിശതീലനവലാം,  മകനഭാഭഭാവവലാം  എലഭാലാം  പസക്തമഭാണട്ട്.
ഇനട്ട് നമ്മുചട കസനയനില് ഇഇൗ മൂനട്ട് ചുമതല നനിര്വഹനിക്കുനതനിനുലാം ഏചതഭാരഭാകളയുലാം
ചുമതലചപടുതഭാലാം എചനഭാരവസയഭാണുള്ളതട്ട്.  എനഭാല് കസനയുചട കേഭാരലക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കഭാന സഹഭായകേരമഭായ വനിധതനില് കുറഭാകനത്വഷണ പഭാപനിയുള്ള ആളുകേചള
പകതലകേലാം  വളര്തനിചയടുക്കഭാന  സഭാധനിക്കതക്ക  വനിധതനിലുള്ള  പരനിശതീലനവലാം
ക്രമസമഭാധഭാന പഭാലന ചുമതല വഹനിക്കഭാന പഭാപനിയുള്ളവര്ക്കട്ട് അതനിനഭാവശലമഭായ
പരനിശതീലനലാം ചകേഭാടുത്തുലാം ജനചചമത്രനി-ജനസഇൗഹൃദ ചുമതലകേള വഹനിക്കുനതനിനട്ട് ആ
മകനഭാഭഭാവവലാം  കൂടനിയുള്ള  ആളുകേചള,  പകതലകേനിചട്ട്  ഇവനിചട  സൂചനിപനിചതുകപഭാചല
ഉനത  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതചയലഭാലാം  കനടനിയ  ഏചറ  ആളുകേള  കസനയനികലയട്ട്
വരുന ഇഇൗ പുതനിയ സഭാഹചരലതനില് അവചര ഉളചപടുതനിയുലാം  ഒരു വനിഭജനലാം
നടതനി  കപഭാലതീസട്ട് കസനചയ  സജ്ജമഭാക്കുനതനിനട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന :  സര്,   കപഭാലതീസനിചന്റെ  കേഭാരലക്ഷമത
വര്ദനിപനികക്കണതഭാണട്ട് എന കേഭാരലതനില് യഭാചതഭാരു സലാംശയവമനില.  അങ്ങചന
കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കഭാനുതകുന കേഭാരലങ്ങള തചനയഭാണട്ട് ചപഭാതുചവ ആഭലന്തെര
വകുപട്ട് ആകലഭാചനിചട്ട്  വരുനതട്ട്.    ഇവനിചട സൂചനിപനിചതട്ട്  കപഭാലുള്ള നനിര്കദശങ്ങള
കനരകത  തചന  പരനിഗണനയനിലുള്ളതഭാണട്ട്.   അതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  ചനില
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കണചമന തചനയഭാണട്ട് ഉകദശനിക്കുനതട്ട്.  എലഭാലാം ഒരു കൂടര്
ചചയ്യുനതനിനട്ട്  പകേരലാം  അനുഭവതനിചന്റെ  അടനിസഭാനതനില്,  പവര്തന
കേഭാരലങ്ങളനില്  ചനില  ചസഷലചചലകസഷനുകേളുലാം  ഇകപഭാളതചന   കപഭാലതീസട്ട്
കസനയനിലുണട്ട്.  അതട്ട് കുകറകടനി ശഭാസതീയമഭായ രതീതനിയനില് എങ്ങചന നടപഭാക്കഭാന
കേഴനിയുചമനതട്ട് ഗഇൗരവമഭായനി  ആകലഭാചനിക്കുനതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  സര്,  നതീതനിനനിര്വഹണ  രലാംഗതട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
കസനയ്ക്കുള്ള  പങട്ട്  വളചര  പധഭാനചപടതഭാണട്ട്.  കുറകൃതലങ്ങള  ചപരുകേഭാന
ഇടവരുത്തുന പുതനിയ സഭാമൂഹല സഭാഹചരലങ്ങള രൂപചപട്ടു വരനികേയഭാണട്ട്,  അഥവഭാ
രൂപചപടട്ട്  കേഴനിഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   കപഭാലതീസട്ട്  കസനയുചട  പകതലകേ  കമഖലഭാ
സകമ്മേളനതനില് പചങടുതട്ട് ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി നടതനിയ പസലാംഗലാം കകേരള
സമൂഹലാം  നനഭായനി  ശദനിചനിട്ടുചണനട്ട്  മനസനിലഭാക്കുന.   ഗുണകേള,  പകൃതനി
വനിഭവങ്ങള  ചൂഷണലാം  ചചയ്യുന  മഭാഫെനിയകേള  എനനിവചര  കേചണതനി  കപഭാലതീസട്ട്
ആവശലമഭായ  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കണചമനട്ട്  അങ്ങട്ട് ആ  പസലാംഗതനില്
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വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതരലാം  സലാംഘങ്ങളുമഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനിചല
ചനിലര്ചക്കങനിലുമുള്ള ബന്ധലാം ശദനിക്കചപടനിട്ടുകണഭാ;  അതട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസനയനിചല
ചനിലചരചയങനിലുലാം  ചതീതയഭാക്കുനകണഭാ;  അതനില്  നനിനട്ട്  അവചര
പനിന്തെനിരനിപനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ:  സലാംസഭാനചത  എലഭാ
കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേകളയുലാം ജനചചമത്രനി കസഷന ആക്കഭാന കേഴനിയുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന :  സര്,  കപഭാലതീസട്ട്  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്
ചചകയ്യേണ  കൃതലങ്ങളുചട  ഭഭാഗമഭായനി  അവര്  സത്വതീകേരനികക്കണ  ചപഭാതുവഭായ
മഭാനദണങ്ങളുണട്ട്.   ഒരു കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസനുലാം അതനില് നനിനട്ട് വലതലസമഭായനി
കപഭാകേഭാന പഭാടനിചലനതഭാണട്ട് പകതലകേമഭായനി അവകരഭാടട്ട് പറഞനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി എചന്തെങനിലുലാം  ചതറഭായ  കേഭാരലങ്ങള  വനനിട്ടുചണങനില്  അതട്ട്
തനിരുതനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനി   സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന  നഭായര്:  സര്,  കപഭാലതീസനിചന്റെ  കേഭാരലക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചനില  സലങ്ങളനിചലങനിലുലാം  അലാംഗബലലാം
വര്ദനിപനികക്കണതുണട്ട്.  ഉദഭാഹരണമഭായനി  ചചങ്ങന്നൂര്  തഭാലൂക്കട്ട്  കകേന്ദ്രതനിലുലാം,
സുപധഭാനമഭായ  ശബരനിമല  തതീര്തഭാടന  കകേന്ദ്രമഭായ  ചചങ്ങന്നൂര്  കപഭാലതീസട്ട്
കസഷനനിലുലാം  3,000  വക്രലാം  രജനിസര്  ചചയ്തട്ട്  അകനത്വഷനിക്കുന  സലതട്ട്  30
കപഭാലതീസനിചന്റെ  ചസ്ട്രേങ്തഭാണുളളതട്ട്.   അതട്ട്  ക്രമസമഭാധഭാന  നനിലചയ  സഭാരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുലാം.   ലക്ഷക്കണക്കനിനട്ട്  തതീര്തഭാടകേര്  വരുകമ്പഭാഴുലാം  ഒരു  കേലാംചപ്ലയനിന്റെട്ട്
കേനിടനിയഭാല്  അതനില്   അവര്ക്കട്ട്   കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  ഇടചപടഭാന  കേഴനിയഭാത
സഭാഹചരലമഭാണുളളതട്ട്.   അതരലാം  സലങ്ങളനില്  കപഭാലതീസനിചന്റെ  അലാംഗബലലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  കപഭാലതീസനിചന്റെ  അലാംഗബലലാം
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  വര്ദനിപനികക്കണതുണട്ട്  എചനഭാരു  ചപഭാതു  അഭനിപഭായലാം
നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.   കേഭാരണലാം  നഭാടനില്  ഉയര്നവരുന  പശ്നങ്ങള  ചചകേകേഭാരലലാം
ചചയ്യുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  രതീതനിയനിലുള്ള  അലാംഗബലലാം  ഉണഭാകേണലാം.  ചനില
കസഷനുകേളുചടയുലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളുചടയുലാം കേഭാരലതനില്   കുറവകേളുണട്ട് എന  വസ്തുത
സര്ക്കഭാരനിചന്റെയുലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്. അതനിനുതകുന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദശനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഇകപഭാളതചന കപഭാലതീസനില് എണ്ണലാം  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്  .
ഇനനിയുലാം കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി വര്ദനവനിനുതകുന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    അടൂര്  പകേഭാശട്ട് :  സര്,  ബഹുമഭാനലനഭായ  മുഖലമനനി  സതീ  സുരക്ഷ
ഉറപഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുചമനട്ട്  ഇവനിചട  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
സതീ  സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുകമ്പഭാള  സതീതത്വചത  മഭാനനിചചകേഭാണ്ടുള്ള  സതീ  സുരക്ഷ
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നടപഭാക്കുകേ  എനള്ളതഭാണട്ട്  അങ്ങയുചട  മനസനിചല  ഉകദശലചമനട്ട്  ഞങ്ങള
കേരുതുന.   അങ്ങയുചട  മനനിസഭയനിചല  ഒരലാംഗലാം  സതീതത്വചത  അപമഭാനനിക്കുന
തരതനിലുള്ള   പസഭാവനകേള  ഇറക്കുനതട്ട്  കകേരളതനിനട്ട്  കയഭാജനിചതഭാകണഭാ;
നനിരന്തെരമഭായനി അവചര അപമഭാനനിക്കുഭാനുള്ള ശമലാം നടത്തുനതനിനട്ട്  ബഹുമഭാനചപട
മുഖലമനനി  എനള്ള  നനിലയനില്  അങ്ങട്ട്  എചന്തെങനിലുലാം  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
മഭാത്രമല ഇക്കഭാരലതനില് കപഭാലതീസട്ട് കകേസട്ട് എടുക്കഭാവഭാനുള്ള നനിര്കദശലാം നല്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന :  സര്,  അതട്ട്  ഇഇൗ കചഭാദലവമഭായനി   ബന്ധചപട
കേഭാരലമല. 

ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര്:  സര്,  കപഭാലതീസനിചന  ആധുനനികേവല്ക്കരനി
ക്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി   തതീരകദശ കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനില് ചനിലതട്ട്  ആരലാംഭനിചട്ട്
കേഴനിഞ്ഞു.  8  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്തതീകേരനിച
ചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   തതീരകദശ  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേള  ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള
അവനിചട  കസഷന  ചകേടനിടലാം  എനള്ള  നനിലയനില്  മഭാത്രമല  കപഭാലതീസുകേഭാര്ക്കട്ട്
കേടലനില്  സഞരനിക്കുനതനിനുള്ള  ആധുനനികേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള,  കബഭാട്ടുകേള/സതീഡട്ട്
കബഭാട്ടുകേള എനനിവ കവണലാം.  അതരലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങചളഭാചക്ക വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള
നടപടനി ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന  :  സര്,  തതീരകദശ  കപഭാലതീസനിലാംഗട്ട്  സഭാധഭാരണ
നനിലയട്ട്   കേരയനിലല.   കേടലുമഭായനി  ബന്ധചപട  നടപടനികേളനിലഭാണട്ട്  അവര്
നതീകങ്ങണനിവരുനതട്ട്.  അകപഭാള  അതനിനഭാവശലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  മറട്ട്
സലാംവനിധഭാനങ്ങചളഭാചക്ക ഒരുകക്കണതഭായനി വരുലാം, അതട്ട് ഒരുക്കുകേതചന ചചയ്യുലാം. 

ശതീ  .    അനവര്  സഭാദതട്ട്:  സര്,  കപഭാലതീസനിചന്റെ  കേഭാരലക്ഷമതചയക്കുറനിചഭാണട്ട്
ഇവനിചട ചര്ച ചചയ്യുനതട്ട്.   എചന്റെ ഒരു പരഭാതനി ആലുവ എസട്ട്.പനി.  പൂഴട്ട് തനിയതു
സലാംബന്ധനിചലാം   കലഭാക്കല്  കസഷനനിചല  എസട്ട്.ചഎ.  ചചയ്ത  കേഭാരലചതക്കുറനിചലാം
കേഴനിഞ സഭയുചട  സമയതട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനിക്കട്ട്  ഞഭാന ഒരു പരഭാതനി
തനനിരുന. അനട്ട് ഇക്കഭാരലലാം കബഭാദലചപടുതനിയകപഭാള ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി
പരഭാതനി  എഴുതനിതരഭാന    പറഞതനുസരനിചട്ട്  പരഭാതനി  എഴുതനി  നല്കേനി.
അനചലങനില് പനികറ  ദനിവസലാം തചന ആ പരഭാതനി കഫെഭാര്കവഡട്ട്  ചചയ്തുചവനഭാണട്ട്
എചന്റെ  വനിശത്വഭാസലാം.   കേഴനിഞ  സഭഭാ  സകമ്മേളനലാം  കേഴനിഞട്ട്  ഒരു  മഭാസവലാം  10
ദനിവസവമഭായനി.  എനഭാല് ഇനചലയഭാണട്ട്   ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനിയനില്  നനിനട്ട്
ഒരു പരഭാതനി ഇവനിചട വനനിട്ടുണട്ട് അതനിനഭാല് തഭാങളുചട കസറട്ട്ചമന്റെട്ട് എടുക്കണചമനട്ട്
പറഞട്ട് അങമഭാലനി സനി.ചഎ. ഓഫെതീസനില് നനിനട്ട് എചന വനിളനിചതട്ട്.   ഇകപഭാള ഇ-
ചമയനില് സലാംവനിധഭാനചമഭാചക്കയുള്ള സഭാഹചരലതനില്    കവണചമങനില് ഒറദനിവസലാം
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ചകേഭാണട്ട്  ഇഇൗ  പരഭാതനി  അങമഭാലനി  ചപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനില്  ചകേഭാടുക്കഭാമഭായനിരുന.
എനഭാല്  40 ദനിവസലാം കേഴനിഞനിടഭാണട്ട് ഇഇൗ പരഭാതനി അവനിചട ചചനതട്ട്.   എസട്ട്.പനി.
എചന്റെ പരഭാതനി പൂഴ ട്ട്തനിയകപഭാള ബഹുമഭാനചചപട മുഖലമനനി കഫെഭാര്കവഡട്ട്  ചചയ്ത
പരഭാതനി വതീണ്ടുലാം എവനിചടയഭാണട്ട് പൂഴട്ട് തനിവചചതനട്ട് അറനിഞഭാല് ചകേഭാള്ളഭാലാം.  ഒരു
എലാം.എല്.എ.  ആയ എനനിക്കട്ട് കേനിട്ടുന നതീതനി ഇതഭാചണങനില് സഭാധഭാരണക്കഭാരുചട
കേഭാരലചമങ്ങചനയഭാണട്ട്;  കപഭാലതീസനിചന്റെ  കേഭാരലക്ഷമത  എത്രമഭാത്രമുണട്ട്?   ഇവനിചട
കപഭാലതീസട്ട് നതീതനിനനിര്വഹണലാം നടത്തുനകണഭാ?  രഭാഷതീയ ഇടചപടല് പഭാടനിചലനട്ട്
അങ്ങട്ട് പറഞ്ഞു,  ഇതനിനനിടയനില് മുഖലമനനി അറനിയഭാചത വല രഭാഷതീയ ഇടചപടലുലാം
നടനനിട്ടുകണഭാ എചനനനിക്കറനിയനില.  ഇഇൗ പരഭാതനി ഒരു മഭാസക്കഭാലലാം എവനിചടയഭാണട്ട്
പൂഴട്ട് തനി  വചചതനട്ട്  മുഖലമനനി  അകനത്വഷനിക്കണലാം.   മുഖലമനനിചയയല
കുറചപടുത്തുനതട്ട്;  മുഖലമനനിയുചട ഓഫെതീസനില് നനിനലാം കപഭായനിട്ടുണഭാകുലാം. എനഭാല്
ഇഇൗ  പരഭാതനി  വതീണ്ടുലാം  പൂ ഴട്ട് തനിയനിരനിക്കുന.   എചന്റെ  ഇഇൗ  വനികേഭാരലാം  മനസനിലഭാക്കനി
എത്രയുലാംകവഗലാം  ഒരു  അകനത്വഷണലാം  നടതണചമനഭാണട്ട്  ഇഇൗയവസരതനില്
ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനികയഭാടട്ട്എനനിക്കട്ട് അഭലര്തനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ഇക്കഭാരലതനില്  ബഹുമഭാനലനഭായ
അലാംഗതനിചന്റെ വനികേഭാരലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ഉളചക്കഭാള്ളുന.  എന്തെഭാണട്ട് സലാംഭവനിചചതനട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  

ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു:  സര്,  സതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുചമതനിചരയുള്ള അതനിക്രമലാം
തടയുനതനിനട്ട്  ഡനിചചവ.എസട്ട്.പനി.  റഭാങട്ട്  മുതല്  തഭാചഴ  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്
കകേഭാണ്സബനിള വചര പുതനിയ തസനികേകേള സൃഷനിചട്ട്  നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനട്ട് ഇഇൗ
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് എടുത തതീരുമഭാനചത അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  നനിലവനില് കേഭാലഭാവധനി
കേഴനിയഭാറഭായ  പനി.എസട്ട്.സനി.-യുചട  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഭാണ്സബനിള  റഭാങട്ട്
ലനിസനില് നനിനലാം നനിയമനലാം നടതഭാന  നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?   

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  നനിയമനലാം നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി  നടക്കുന
കേഭാരലമഭാണട്ട്.  അക്കഭാരലലാം ആ വഴനിക്കട്ട് നടക്കചട എനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്. 

 മനി  .   സതീക്കര്: കചഭാദലലാം നമ്പര് (*3)

എനകഡഭാസളഫെഭാന ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട് സഹഭായലാം

3 (*3) ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞനിരഭാമന  :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട്  :
ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട്  :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന:  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി 
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സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എനകഡഭാസളഫെഭാന  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  നല്കേനിയ
ദുരനിതഭാശത്വഭാസവലാം ചനികേനിതഭാ സഹഭായവലാം എചന്തെലഭാചമനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  ലനിസനില്  ഉളചപടനിടനിലഭാത  അര്ഹരഭായ  ദുരനിതബഭാധനിതചര
ലനിസനില് ഉളചപടുതനി ധനഭാശത്വഭാസലാം നല്കേഭാന നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  സുപതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനി  പകേഭാരലാം  എനകഡഭാസളഫെഭാന  ഇരകേളുചട
പുനരധനിവഭാസതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  സഹഭായലാം  അഭലര്തനിചനിരുകനഭാ;
കേതീടനഭാശനിനനി  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളനില്  നനിനട്ട്  നഷപരനിഹഭാരലാം  ഇഇൗടഭാക്കഭാന
നടപടനിചയടുതനിട്ടുകണഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ): സര്, 

(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനകശഷലാം കദശതീയ മനുഷലഭാവകേഭാശ
കേമ്മേതീഷന  ശനിപഭാര്ശ  ചചയ്തനിട്ടുള്ള  ധനസഹഭായതനിചന്റെ  മൂനഭാലാം  ഗഡുവഭായനി
56,76,00,000  രൂപ  (അനപതനിയഭാറ  കകേഭാടനി  എഴുപതനിയഭാറ  ലക്ഷലാം  രൂപ)
മുഖലമനനിയുചട ദുരനിതഭാശത്വഭാസ നനിധനിയനില് നനിനലാം അനുവദനിച.  2013-ല് നടതനിയ
ചമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പനില്  പചങടുതവരനില്  ദുരനിതബഭാധനിത പടനികേയനില്
ഉളചപടഭാതതുലാം  എനഭാല്  മഭാരകേ  കരഭാഗങ്ങളുചണനട്ട്  കേചണതനിയവരുമഭായ  128
കപര്ക്കുകൂടനി  ഇകത  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം  7-9-2016-ല്
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.   സഇൗജനല  ചനികേനിത  അനുവദനിച  വകേയനില്  വനിവനിധ
ആശുപത്രനികേളക്കട്ട്  2,51,81,841 രൂപ  (രണ്ടുകകേഭാടനി  അനപതനിചയഭാനട്ട്  ലക്ഷതനി
എണ്പതനിചയഭാനഭായനിരതനി എണ്ണൂറനി നഭാല്പതനിചയഭാനട്ട് രൂപ) അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
നബഭാര്ഡട്ട്  -  RIDF  സതീമനില്ചപടുന  പദതനികേളക്കഭായനി  ഇരുപതട്ട്  കകേഭാടനി  രൂപ
ചചലവഴനിച. ആശുപത്രനികേളക്കഭായനി പുതനിയ ചകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിചവരുന.  വനിവനിധ
ആശുപത്രനികേള,  ജലവനിതരണലാം  തുടങ്ങനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  236
പദതനികേളനില്  172  പദതനികേള  പൂര്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.   സര്ക്കഭാര്  ഇതനിനകേലാം  80
കകേഭാടനി രൂപ ചചലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.  

എനകഡഭാസളഫെഭാന  ദുരനിതബഭാധനിതര്  റവനമ്മ്യൂ  റനിക്കവറനി  നനിയമതനിചല
71-ാം   വകുപട്ട്  ബഭാധകേമഭായ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം,  ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിനലാം
മറ്റുചമടുതനിട്ടുള്ള  എലഭാ  വഭായ്പകേളനികനലുമുള്ള  ജപനി  നടപടനികേളക്കട്ട്  26-10-2016
മുതല്  ഒരു  വര്ഷകതയട്ട്  കൂടനി  ചമഭാറകടഭാറനിയലാം  ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.
ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കനി  വരുന  സഇൗജനല  ചസഷലലനിസട്ട്  ആനഡട്ട്  സൂപര്
ചസഷലഭാലനിറനി  ചനികേനിതയട്ട്  പുറകമ  എലാം  പഭാനല്ഡട്ട്  ആശുപത്രനികേള,  ചമഭാചചബല്
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ചമഡനിക്കല് യൂണനിറട്ട്,  ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറട്ട് തുടങ്ങനിയവയനിലൂചട വനിദഗ്ദ്ധ ചനികേനിത
നല്കേനിവരുനണട്ട്.  11 പഞഭായത്തുകേളനിചല കരഭാഗനികേളക്കുലാം ചനികേനിതയഭായനി വഭാഹന
സഇൗകേരലലാം ഏര്ചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  ജനിലഭാ, ജനറല് ആശുപത്രനികേളനില് സുസജ്ജമഭായ
ഫെനിസനികയഭാചതറഭാപനി  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കു  പുറകമ  സനി.എചട്ട്.സനി.,  പനി.എചട്ട്.സനി.
എനനിവനിടങ്ങളനിലുലാം  ഫെനിസനികയഭാചതറഭാപനിസ്റ്റുകേചള  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.   എനകഡഭാ
സളഫെഭാന  ബഭാധനിത  പടനികേയനില്  ഉളചപടവര്ക്കട്ട്  വനിവനിധ  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി
തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.   ദുരനിതബഭാധനിതരുചട  ശഭാരതീരനികേവലാം
മഭാനസനികേവമഭായ ഉനമനലാം ലക്ഷലമഭാക്കനിയുള്ള ഒരു റതീഹഭാബനിലനികറഷന വനികലജനിനട്ട്
മൂളനിയഭാര് പഞഭായതനില് പ്ലഭാകന്റെഷന കകേഭാര്പകറഷചന്റെ ചചകേവശമുള്ള  25  ഏക്കര്
ഭൂമനി കേചണതനി ഉപകയഭാഗഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില് പവര്തനിചവരുന
7  ബഡ്സട്ട്  സ്കൂളുകേളക്കുപുറകമ   10  ബഡ്സട്ട്  സ്കൂളുകേളുചട  പവര്തനലാം
പുകരഭാഗമനിചവരുന. മറട്ട് പധഭാന പവര്തനങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  നനിലവനിചല ലനിസനില് ഉളചപടനിടനിലഭാത അര്ഹരഭായ ദുരനിതബഭാധനിതചര
കേചണത്തുനതനിനഭായനി  05-4-2017  മുതല്  09-4-2017  വചര   വനിവനിധ
സലങ്ങളനിലഭായനി  അഞട്ട്  ചസഷലഭാലനിറനി  ചമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പുകേള   നടത്തുകേയുലാം
അതനിചന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  ദുരനിതബഭാധനിതരുചട  പടനികേ  തയ്യേഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിചവരനികേയുമഭാണട്ട്.     അവരുചട  കരഭാഗഭാവസ  പരനിഗണനിചട്ട്
അര്ഹമഭായ ആനുകൂലലങ്ങള അനുവദനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  2012-ല്  483  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേന്ദ്ര  ധനസഹഭായലാം
ആവശലചപടനിരുനചവങനിലുലാം  ആയതട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാതതനിനഭാല്  ബഹുമഭാനചപട
മുഖലമനനിയുചട  14-2-2017-ചല  അര്ദ  ഒഇൗകദലഭാഗനികേ  കേതട്ട്  മുഖഭാന്തെനിരലാം  പുതനിയ
ശനിപഭാര്ശ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.   കേതീടനഭാശനിനനി  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളനില്
നനിനലാം നഷപരനിഹഭാരലാം ഇഇൗടഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി ആകലഭാചനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന:  സര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  2002  വചര
പ്ലഭാകന്റെഷന കകേഭാര്പകറഷന തളനിച കേതീടനഭാശനിനനിയുചട ഫെലമഭായനി പസ്തുത ജനിലക്കഭാര്
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുനവരഭാചണനട്ട്  എലഭാവര്ക്കുലാം  അറനിയഭാവനതഭാണട്ട്.
കഭഭാപഭാല് ദുരന്തെതനിനുകശഷലാം നമ്മുചട രഭാജലലാം കേണ ഏറവലാം വലനിചയഭാരു ദുരന്തെമഭാണട്ട്
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലുണഭായതട്ട്.  2006-ല് വന ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല മുനണനി
ഗവണ്ചമന്റെഭാണട്ട് ഇവചര സഹഭായനിക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിചതട്ട്.  അതനിനുകശഷലാം പല
നടപടനികേളുലാം സത്വതീകേരനിചചവനതട്ട് ഒരു വസ്തുതയഭാണട്ട്.  പകക്ഷ ഇവചര സഹഭായനിക്കഭാന
ബഭാദലതചപട  ഇന്തെലഭാ  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്,  കേഴനിഞ  യു.പനി.എ.  ഗവണ്ചമന്റെഭായഭാലുലാം
ഇകപഭാഴചത  ഗവണ്ചമന്റെഭായഭാലുലാം  ഒനലാം  ചചയ്തനില  എനഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനചപട

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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മുഖലമനനി ഇകപഭാള ഇവനിചട വനിശദതീകേരനിചതനില് നനിനലാം മനസനിലഭാക്കഭാന  കേഴനിഞതട്ട്.
അവരനില് നനിനലാം ഇഇൗ ആനുകൂലലലാം കനടനിചയടുക്കഭാന  നടപടനി സത്വതീകേരനികക്കണതകല;
അതനികലയഭായനി   ഗവണ്ചമന്റെനിനട്ട് എന്തു ചചയ്യേഭാന സഭാധനിക്കുലാം?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ഇക്കഭാരലതനില്  മഭാത്രമല,  പല
കേഭാരലങ്ങളനിലുലാം  കകേന്ദ്രതനിചന്റെ സഹഭായലാം  നല  രതീതനിയനില്  സലാംസഭാനതനിനട്ട്
ലഭലമഭാകകേണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധചപട കേഭാരലങ്ങള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ശദയനില്ചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്;  തുടര്നലാം ശദയനില്ചപടുത്തുനതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന:  സര്,  നബഭാര്ഡനിചന്റെ  സതീമനില്ചപടുതനി
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിചല പദതനിപകദശതട്ട് ആശുപത്രനി, ബഡ്സട്ട് സ്കൂള തുടങ്ങനിയ
കുകറ  പദതനികേള  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  സഹഭായകതഭാചട  നടപനിലഭാക്കുകേയുണഭായനി.
കേരഭാര് പകേഭാരലാം മഭാര്ചട്ട് 31-നട്ട് അതനിചന്റെ കേഭാലഭാവധനി തതീരുകേയഭാണട്ട്.  എനഭാല് മഭാര്ചട്ട്
31  വചര  80  ശതമഭാനലാം  പണനികയ  പൂര്തതീകേരനിചനിട്ടുള,  ബഭാക്കനി  20  ശതമഭാനലാം
ചകേടനിക്കനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട് എന്തുചചയ്യുലാം എനതനിചനക്കറനിചട്ട് ഒരു ധഭാരണയുമനില.
അതുചകേഭാണട്ട്   പദതനിയുചട  കേഭാലഭാവധനി  നതീടനിചക്കഭാടുക്കുനതനിനുലാം   ഇവചര
പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി  മൂളനിയഭാറനില്  തുടര്നവരുന   പവര്തനലാം
പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കണലാം.    

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന:  സര്,  പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
നല രതീതനിയനില് തുടര്നവരുനണട്ട്;   അക്കഭാരലതനില് കൂടുതല്  ശദനിക്കുനതഭാണട്ട്.
നബഭാര്ഡട്ട്   RIDF  സതീമനില്ചപടുന  പദതനികേളക്കട്ട്  20  കകേഭാടനി  രൂപ
ചചലവഴനിചകേഴനിഞ്ഞു.   അതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായുള്ള  മറട്ട്  വനിവനിധ  പദതനികേള
നടപഭാക്കനിവരനികേയഭാണട്ട്.  അക്കഭാരലതനില്  തുടര്നട്ട്  എചന്തെങനിലുലാം
ചചകയ്യേണതഭായനിട്ടുചണങനില് അതട്ട് ശദനിക്കുനതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട്: സര്, ഡനി.ചചവ.എഫെട്ട്.ചഎ. കകേരള സലാംസഭാന കേമ്മേനിറനി
നടതനിയ  കകേസനിലഭാണട്ട്  എനകഡഭാസളഫെഭാന  ഇരകേളക്കട്ട്  നതീതനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള സുപധഭാനമഭായ വനിധനി  സുപതീലാം  കകേഭാടതനി  ഡനിവനിഷന ബഞട്ട്
പുറചപടുവനിചതട്ട്.  കേതീടനഭാശനിനനി  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളനില്  നനിനട്ട്  നഷപരനിഹഭാരലാം
ഇഇൗടഭാക്കണചമനള്ളതഭാണട്ട്  വനിധനി.  എനകഡഭാസളഫെഭാന കേമ്പനനികേളനില്  നനിനട്ട്
നഷപരനിഹഭാരലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഇഇൗടഭാക്കനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  വനിതരണലാം
ചചയ്യേണചമനഭാണട്ട്  ചതീഫെട്ട്  ജസനിസട്ട്  അദലക്ഷനഭായ  മൂനലാംഗ  ചബഞട്ട്
ഉതരവനിടനിരനിക്കുനതട്ട്.   ഇഇൗ  കേമ്പനനികേളനില്  നനിനട്ട്  നഷപരനിഹഭാരലാം  ഇഇൗടഭാക്കഭാന
ആവശലമഭായ നനിയമ നടപടനി സര്ക്കഭാര് സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ.  ഇക്കഭാരലതനില് ഇതനിനകേലാം
സത്വതീകേരനിച നടപടനികേചള സലാംബന്ധനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ഡനി.ചചവ.എഫെട്ട്.ചഎ.  നല
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പതനിബദതകയഭാചട  തചനയഭാണട്ട്  എനകഡഭാസളഫെഭാന  കേഭാരലതനില്  കകേസട്ട്
നടതനിയതുലാം   വനിജയലാം  കനടനിയതുലാം.   അക്കഭാരലതനില്  ആ  സലാംഘടനചയ
അഭനിനനനിക്കഭാന ഇഇൗ അവസരലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാണട്ട്.    കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്
ഇതുമഭായനി  ബന്ധചപട  കേമ്പനനികേളനില്  നനിനട്ട്  നഷപരനിഹഭാരലാം  ഇഇൗടഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനികക്കണതട്ട്.   ആ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കഭാനഭാവനനിചലങനില്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  തചന  ആവശലമഭായ  കേഭാരലങ്ങള  ചചയ്യേണചമനതുലാം  ഇതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി നനിര്കദശനിചനിരുന.   ആ കേഭാരലങ്ങള സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ശദനികക്കണ
രതീതനിയനില് ഗഇൗരവമഭായനി തചന ശദനിക്കുനതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട്: സര്,  എനകഡഭാസളഫെഭാന കേമ്പനനിയനില് നനിനട്ട്

485  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇഇൗടഭാക്കനി   സലാംസഭാനതനിനട്ട്  ചകേഭാടുക്കണചമനഭാണട്ട്  സുപതീലാം

കകേഭാടതനി വനിധനി.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെട്ട് അക്കഭാരലതനില്  സഹഭായകേരമഭായ നനിലപഭാടട്ട്

ഇതുവചര  സത്വതീകേരനിചനിടനില.   ഇഇൗ  പശഭാതലതനില്  സുപതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനി

നടപനിലഭാക്കനി  കേനിട്ടുനതനിനഭാവശലമഭായ എന്തുനടപടനിയഭാണട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്

സത്വതീകേരനിക്കഭാനുകദശനിക്കുനതട്ട്?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ഇക്കഭാരലതനില്  ആദലലാം  കവണതട്ട്  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്ചമന്റുമഭായുള്ള  ബന്ധചപടല്  തചനയഭാണട്ട്;  അതട്ട്  നടനനിട്ടുണട്ട്.   തുടര്നലാം

ബന്ധചപടഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുലാം.  അതനിചനഭാനലാം  ഫെലലാം

കേഭാണുനനിചലങനിലഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലനഭായ  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലുള്ള  മറട്ട്

നടപടനികേളനികലയട്ട് കേടകക്കണതട്ട്.   ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് കവണതട്ട് ചചയ്യേഭാലാം.  

ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന:  സര്,  എനകഡഭാസളഫെഭാന  ദുരനിതബഭാധനിതചര

സഹഭായനിക്കുനതനിനുകവണനി  ഫെലപദമഭായ  ഒകടചറ   നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച

വരുനചവനള്ളതട്ട്  സത്വഭാഗതഭാര്ഹമഭാണട്ട്.   മുഖലമഭായുലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിചല

വനിവനിധ  പഞഭായത്തുകേളനിലഭാണട്ട്  എനകഡഭാസളഫെഭാന  ദുരനിതബഭാധനിതരുള്ളതട്ട്.

അകതഭാചടഭാപലാംതചന  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലകയഭാടട്ട്  കചര്നനനില്ക്കുന  എചന്റെ

മണലതനില്ചപട കേഭാകങഭാല്-ആലപടമ്പട്ട്, ചചറപുഴ, ചപരനികങ്ങഭാലാം-വയക്കര തുടങ്ങനിയ

പഞഭായത്തുകേളനില്  എനകഡഭാസളഫെഭാന  ദുരനിതബഭാധനിതരുചട  എണ്ണലാം  ഇകപഭാള

കൂടുതലഭായനി  കേണ്ടുവരുനണട്ട്.   അവചര  ഇതനില്  ഉളചപടുതനി,  അവര്ക്കുകൂടനി

സഹഭായകേമഭാകേതക്ക വനിധതനില്,   ഇഇൗ ഭഭാഗതട്ട് ഒരു എലാം പഭാനല്ഡട്ട് ആശുപത്രനി
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സഭാപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ; അതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ?  

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  നമ്മുചട സലാംസഭാനതട്ട് പലതരതനിലുള്ള

അവശതകേള  അനുഭവനിക്കുന  ആളുകേളുണട്ട്.   അവരുചടചയലഭാലാം  കേഭാരലതനില്

ചനികേനിതഭാ  സഇൗകേരലലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ  എനതട്ട്  നല   കേഭാരലലാം  തചനയഭാണട്ട്.

അതനിനുതകുന കേഭാരലങ്ങള നമുക്കട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  

(കചഭാകദലഭാതരസമയലാം കേഴനിഞ്ഞു.)

2.  കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉതരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട കചഭാദലങ്ങളുചട ഉതരങ്ങള

മദലപഭാന വനിപത്തുകേള 
4 (*4) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര്  :

ശതീ  .  എന  .   ഷലാംസുദതീന  :
ചപഭാഫെ  .  ആബനിദട്ട് ഹുവസന തങ്ങള  :
ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    അബ്ദു റബട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  മദലപഭാനലാം  മനുഷലചന്റെ  ആകരഭാഗലചതയുലാം,  ജതീവനിതക്രമചതയുലാം

ഏചതഭാചക്ക  രതീതനിയനില്  ബഭാധനിക്കുചമന  കേഭാരലലാം  പഠനവനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വനിശദവനിവരലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  മദലപരുചട  ആധനികേലലാം  സലാംസഭാനജനതയുചട  സഭാമൂഹല
ആകരഭാഗലചതയുലാം,  വലവസനിതനികയയുലാം  എങ്ങചനചയഭാചക്ക  ബഭാധനിക്കുന എനതട്ട്
പഠനതനിലൂചട വലക്തമഭാക്കചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇചലങനില്  കകേരളലാം  കപഭാലുളള  ഒരു  സലാംസഭാനതട്ട്  മദലപഭാനലാം
വലക്തനികേളനില്  ഉണഭാക്കുന  ശഭാരതീരനികേവലാം  മഭാനസനികേവമഭായ  ആകരഭാഗലപശ്നങ്ങള,
കുടുലാംബബന്ധങ്ങളനിലുലാം  സഭാമൂഹല  സമഭാധഭാനതനിലുലാം  ഉണഭാക്കുന  പശ്നങ്ങള
എനനിവചയക്കുറനിചട്ട് വനിദഗ്ദ്ധ പഠനലാം നടതനി വലക്തത വരുത്തുകമഭാ?

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

(എ)   പഠനവനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   കകേരള സലാംസഭാന മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല
അകതഭാറനിറനി   നടതനിയ സര്കവയുചട  2016-ല് പസനിദതീകേരനിച റനികപഭാര്ടനില് മറ്റു
മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പശ്നങ്ങകളഭാചടഭാപലാം  മദലപഭാനവലാം  പഠനവനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് കകേരളതനില് 18  വയസനിനട്ട് മുകേളനിലുള്ളവരനില് 1.46%  കപര്ക്കട്ട്
മദലപഭാനവമഭായനി  ബന്ധചപട  ആകരഭാഗല  പശ്നങ്ങളുള്ളതഭായനി  കേചണതനിയനിട്ടുണട്ട്.
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അമനിതമദല  ഉപകയഭാഗലാം  കകേരളതനിചല  മുതനിര്നവരനില്  3.16%  കപര്ക്കുചണനട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  മദലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനവരനില്  പതനിചലഭാരഭാള
അപകേടകേരമഭായ  കതഭാതനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനചവനട്ട്  പഠനതനില്
വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

മദലപഭാനലാം  മനുഷലചന്റെ  ആകരഭാഗലചതയുലാം  ജതീവനിതചതയുലാം  പല രതീതനിയനില്
ബഭാധനിക്കുചമനട്ട്  പല  പഠനങ്ങളുലാം  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.   ചഹപചററതീസട്ട്,
സതീകറഭാസനിസട്ട്,  കേഭാനസര് തുടങ്ങനിയ മഭാരകേമഭായ കേരള കരഭാഗങ്ങളുലാം,  തലകചഭാറനിചന
ബഭാധനിക്കുനതുചകേഭാണ്ടുണഭാകുന  മഭാനസനികേ  കരഭാഗങ്ങളുലാം  മദലപഭാനലാം
കേഭാരണമുണഭാകുന.   

(ബനി)  സഭാമൂഹല  ആകരഭാഗലകതയുലാം  വലവസനിതനികയയുലാം  മദലപഭാനലാം  പല
രതീതനിയനില്  ബഭാധനിക്കുന.   കുടുലാംബബന്ധങ്ങളനിലുണഭാകുന  സത്വരകചര്ചയനിലഭായ,
കുടുലാംബകേലഹലാം,  ആത്മഹതല,  ചഡഭാമസനികേട്ട്  വയലനസട്ട്  എനനിവയ്ക്കുലാം  ഇതട്ട്
ഇടയഭാക്കുലാം.   കജഭാലനിയട്ട്  കപഭാകേഭാതനിരനിക്കുകേ,  മദലപഭാനതനിനട്ട്  കൂടുതല്  സമയവലാം,
ധനവലാം  ചചലവഴനിക്കുകേ  എനനിവവഴനി  കുടുലാംബ  ഭദതയുലാം  സഭാമ്പതനികേ  ഭദതയുലാം
ഇലഭാതഭാകുന.

കറഭാഡട്ട് അപകേടങ്ങള, അപകേട മരണങ്ങള, ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങള, ചചലലാംഗനികേ
അതനിക്രമങ്ങള തുടങ്ങനിയ കുറകൃതലങ്ങളുചട സഭാദലതയുലാം മദലപഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുന.

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള  പഠനങ്ങളുകടയുലാം  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനികേളുചട
അഭനിപഭായങ്ങളുകടയുലാം  അടനിസഭാനതനിലുള്ള  പവര്തനങ്ങള  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്
നടതനി  വരുനണട്ട്.   സലാംസഭാനചത  ആകരഭാഗല  രലാംഗചത സുസനിര  വനികേസന
പദതനിയുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് ഇഇൗ രലാംഗചത വനിദഗ്ദ്ധ സലാംഘതനിചന്റെ നനിര്കദശങ്ങളുചട
ഭഭാഗമഭായനി  മദലപഭാനതനിചനതനിചരയുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണതനിനുലാം  ചനികേനിതഭാ
പദതനികേളക്കുലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണന നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിചന്റെ തഭാചഴതടനിലുള്ള
പവര്തനങ്ങള ആരലാംഭഘടതനിലഭാണട്ട്.

ഇതനിനുപുറകമ  നനിയമസഭഭാ  സബട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുചട  നനിര്കദശപകേഭാരലാം  കകേരള
ആല്ക്കകഹഭാള സഡനി എചനഭാരു പഠനലാം കഡഭാ.  വനിജയകുമഭാര്,  കഡഭാ.  വനിധുകുമഭാര്,
കഡഭാ.  രഭാമനകുടനി  എനനിവരുചട  കനതൃതത്വതനില്   നടക്കുകേയുണഭായനി.   ഇതനിചന്റെ
റനികപഭാര്ടട്ട് നനിയമസഭഭാ ഉപസമനിതനിയട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

മദലപഭാനതനിചന്റെ വനിവനിധ സഭാമൂഹനികേ ആകരഭാഗല പശ്നങ്ങചളക്കുറനിചട്ട് കൂടുതല്
വനിശദമഭായ പഠനങ്ങള നടതഭാവനതഭാണട്ട്.

അതനിക്രമങ്ങള തടയഭാന നടപടനി
5 (*5) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട്  :
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ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര്  :
ശതീമതനി യു  .   പതനിഭ ഹരനി  :
ശതീ  .  എലാം  .    മുകകേഷട്ട്   : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാനതട്ട് സതീകേളുചടയുലാം കുടനികേളുചടയുലാം കനചരയുള്ള അതനിക്രമങ്ങള

കേര്ശനമഭായനി തടയുനതനിനട്ട് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതരലാം കകേസകേളനില് ഉദഭാസതീന നനിലപഭാടട്ട് സത്വതീകേരനിക്കുന കപഭാലതീസട്ട്
ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര  കേര്ശന  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കഭാന  കവണ  നനിര്കദശലാം
നല്കുകമഭാ;

(സനി) സതീകേളുചടയുലാം കുടനികേളുചടയുലാം കനചരയുള്ള അതനിക്രമങ്ങളുലാം ചൂഷണങ്ങളുലാം
തടയഭാനുലാം  സതീ  സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കഭാനുമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നടതഭാനുകദശനിക്കുന
ഇടചപടലുകേള എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ) :                                

(എ)  സതീകേളചക്കതനിചരയുള്ള അതനിക്രമങ്ങള തടയുനതനികലയ്ക്കുലാം  അവരുചട
പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുനതനികലയ്ക്കുമഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരതട്ട്  ഒരു  സലാംസഭാന
വനനിതഭാ ചസല്ലുലാം ജനിലകേളനില് വനനിതഭാ ചസല്ലുകേളുലാം പവര്തനിചവരുന.  കൂടഭാചത ഇഇൗ
ചസല്ലുകേളനില്  24  മണനികറലാം  പവര്തനിക്കുന  വനനിതഭാ  ചഹല്പട്ട്  ചചലനുലാം
നനിലവനിലുണട്ട്.   അതലഭാവശലഘടങ്ങളനില്  സഹഭായതനിനഭായനി  വമണ്  ചഹല്പട്ട്
ചചലന നമ്പര് 181 പവര്തനിചവരുനണട്ട്. ഇതു കൂടഭാചത ചപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളനില്
വനനിതഭാ ചഹല്പട്ട് ഡസട്ട് പവര്തനിചവരുന.

ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  സതീകേളചക്കതനിചരയുള്ള
അതനിക്രമങ്ങള  തടയുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവര  സഭാകങതനികേ
വനിദലയനിലധനിഷനിതമഭായ  പനിങട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കേണ്കടഭാള  റൂലാം  ആറട്ട്  ജനിലകേളനില്
പവര്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   രണട്ട് ജനിലകേളനില് കൂടനി  ടനി  കേണ്കടഭാള റൂലാം  ഉടചന
ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.   ഉടചനതചന  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  പനിങട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
കേണ്കടഭാള  റൂലാം  നടപനില്  വരുത്തുനതഭാണട്ട്.  കേണ്കടഭാള  റൂമുമഭായനി
ബന്ധചപടുനതനികലയട്ട്  1515  എന കടഭാള  ഫതീ നമ്പര് പവര്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  മഭാത്രലാം  ഉളചപടുന  പനിങട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
പകടഭാള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  സതീകേളുചട  സുരക്ഷ
ഉറപഭാക്കുനതനികലയഭായനി പനിങട്ട് ചപഭാലതീസട്ട് ബതീറട്ട് സലാംവനിധഭാനവലാം തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.

2017-2018-ചല  നയപഖലഭാപന  പസലാംഗതനില്  പഖലഭാപനിച  വനനിതഭാ
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കപഭാലതീസട്ട്  ഓഫെതീസറചട  പഞഭായതട്ട്  സനര്ശനലാം  നടപനില്  വരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനുസരനിചട്ട്  ഒരു  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസചയ  പഞഭായതട്ട്   ബതീറട്ട്
ഓഫെതീസറഭായനി  നഭാമനനിര്കദശലാം ചചയ്യുനതഭാണട്ട്.   ടനി  വനനിതഭാ കപഭാലതീസുകദലഭാഗസ
എലഭാ  ചചഭാവഭാഴ്ചകേളനിലുലാം  രഭാവനിചല  10.30-നുലാം  ഉചയട്ട്  1.00  മണനിക്കുലാം  ഇടയ്ക്കുള്ള
സമയതട്ട് ബന്ധചപട പഞഭായതട്ട് ഓഫെതീസട്ട് സനര്ശനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഏചതങനിലുലാം
ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭാവഭാത  അതലഭാവശല  കേഭാരലങ്ങളഭാല്  സനര്ശനലാം  നടതഭാന
സഭാധനിചനിചലങനില് ആയതട്ട് അടുത വരുന വലഭാഴഭാഴ്ച സനര്ശനലാം നടത്തുനതഭാണട്ട്.
ടനി ഉകദലഭാഗസ സതീകേളനില് നനിനലാം പരഭാതനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതുലാം പരനിഹരനിക്കഭാന
കേഴനിയുനവ  അകപഭാളതചന  പരനിഹരനിക്കുനതുലാം  മറ്റുള്ളവ  ബന്ധചപട  കസഷന
ഹഇൗസട്ട് ഓഫെതീസര്ക്കട്ട് അനന്തെര നടപടനികേളക്കഭായനി ചചകേമഭാറനതുമഭാണട്ട്.

സതീകേളുചട സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുനതനികലയഭായനി സത്വയലാം  പതനികരഭാധ പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള  നടതനി  വരുന.  കൂടഭാചത  കകേഭാകളജട്ട്,  സ്കൂള,  റസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്
അകസഭാസനികയഷന,  കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറട്ട്  എനനിവയുമഭായനി  കചര്നട്ട്
കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസകേളുലാം നടതനി വരുന.

ഇതനിനുപുറകമ സലാംസഭാനതട്ട് തനിരുവനന്തെപുരലാം സനിറനിയനിചല കഫെഭാര്ടട്ട്, ചകേഭാലലാം
സനിറനിയനിചല ചകേഭാലലാം  ഇഇൗസട്ട്,  ചകേഭാചനി സനിറനിയനിചല കേടവന,  തൃശ്ശൂര് സനിറനിയനിചല
തൃശ്ശൂര് ടഇൗണ് ഇഇൗസട്ട്, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് സനിറനിയനിചല കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ടഇൗണ് , കേണ്ണൂരനിചല
കേണ്ണൂര്  ടഇൗണ്  എനതീ  ആറട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേള  ശനിശുസഇൗഹൃദ  കപഭാലതീസട്ട്
കസഷനുകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുനതനിനുകവണനി  അഞട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം
അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.

(ബനി)  ഇതരലാം  കകേസസ്സുുകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തഭാല്  കകേസട്ട്  രജനിസര്  ചചയ്തട്ട്
അകനത്വഷണലാം നടതനി കുറക്കഭാചര അറസട്ട് ചചയ്തട്ട് അതനികവഗലാം നനിയമ നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതരലാം  സലാംഭവങ്ങള
ലഭാഘവകതഭാചട ചചകേകേഭാരലലാം ചചയ്യുന കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര കേര്ശന
നനിയമ നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച വരുനണട്ട്.        

(സനി) സലാംസഭാനതട്ട് സതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം എതനിചരയുള്ള അതനിക്രമങ്ങള
തടയുനതനിനഭായനി  ജഭാഗ്രതഭാ  സമനിതനികേളുലാം,  നനിര്ഭയ  കകേരളലാം  സുരക്ഷനിത  കകേരളലാം,
ഓപകറഷന ഗുരുകുലലാം, നനിര്ഭയ പദതനി, ഓപകറഷന വനിസനില്, മനിത്ര 181 കടഭാളഫതീ
സലാംവനിധഭാനലാം,  ചചചല്ഡട്ട് ചചലന,  വനനിത ചഹല്പട്ട് ചചലന സലാംവനിധഭാനലാം മുതലഭായ
പദതനികേളുലാം കൂടഭാചത എലഭാ കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനില് നനിനലാം ബസട്ട് സഭാനഡട്ട്,
ചറയനില്കവ കസഷന,  മറ്റു തനിരകക്കറനിയ സലങ്ങള എനനിവനിടങ്ങളനില് കപഭാലതീസട്ട്
പകടഭാളനിലാംഗട്ട്  (പനിങട്ട്  പകടഭാള)  നടത്തുകേയുലാം,  കൂടഭാചത  വനനിതഭാ  ചസലനില്  24
മണനികറലാം  പവര്തനിക്കുന  വനനിതഭാ  ചഹല്പട്ട്  ചചലനുലാം,  സതീകേളുകടയുലാം
കുടനികേളുകടയുലാം  സുരക്ഷയഭായനി  ജനചചമത്രനി  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  സതീ  സുരക്ഷ
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സത്വയലാം  പതനികരഭാധ  പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള എനനിവ നടതനിവരുന.  കൂടഭാചത
കകേഭാകളജട്ട്,  സ്കൂള,  റസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്  അകസഭാസനികയഷന,  കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറട്ട്
എനനിവയുമഭായനി  ഒചതഭാരുമനിചട്ട്  കബഭാധവത്കേരണ  കഭാസകേള  നലനിവരനികേയുലാം
ചചയ്യുനണട്ട്.   

2017-2018-ചല  നയപഖലഭാപന  പസലാംഗതനില്  പഖലഭാപനിച  പകേഭാരലാം
തഭാലൂക്കടനിസഭാനതനില്  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  കവണ
നടപടനി  പഭാരലാംഭ  ഘടതനിലഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനതട്ട്  ഒരു  വനനിതഭാ  ബറഭാലനിയന
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് ഉതരവഭായനിട്ടുണട്ട്. ടനി ബറഭാലനിയചന്റെ പവര്തനലാം
ഉടചന  ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.   കൂടഭാചത  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസനിചല  വനനിതഭാ
പഭാതനിനനിധലലാം  ഘടലാം  ഘടമഭായനി  ഉയര്ത്തുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്
ഉകദലഭാഗസരുചട വനിവനിധ തസനികേകേള അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് കവണനിയുള്ള ശനിപഭാര്ശ
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനികശഭാധനയനിലഭാണട്ട്.        

കറഷന പതനിസന്ധനി 
6 (*6) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന  :

ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ  :
ശതീ  .   ബനി  .  ഡനി  .   കദവസനി  ::
ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  നനികഷധഭാത്മകേ  നനിലപഭാടുമൂലലാം  സലാംസഭാനലാം

അഭനിമുഖതീകേരനിച  കറഷന  പതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന
സമതീപനിചനിരുനകവഭാ; എങനില് ഇക്കഭാരലതനില് കകേന്ദ്ര നനിലപഭാടട്ട് എന്തെഭായനിരുന;

(ബനി)  ഈ  പശ്നതനിചന്റെ  ഗുരുതരഭാവസ  പധഭാനമനനിചയ  കനരനിട്ടു
ധരനിപനിക്കഭാന ശമനിചനിരുകനഭാ; പതനികേരണലാം എന്തെഭായനിരുചനനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണതനിനുലാം ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമ പകേഭാരലാം കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് അനുശഭാസനിക്കുന സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തുനതനിനുലാം ഉള്ള പവര്തനലാം
പൂര്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  സഭാര്വത്രനികേ കറഷനനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനതനില് നനിനലാം പരനിമനിത കറഷന
സലാംവനിധഭാനതനികലയട്ട്  മഭാറഭാന  സലാംസഭാനലാം  നനിര്ബന്ധനിതമഭായ  സഭാഹചരലവലാം
അക്കഭാരലതനില് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നനിലപഭാടുലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സചചപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാതമന):  

(എ)  ഉണട്ട്.   ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമതനിചന്റെ അടനിസഭാനതനില് പതനിവര്ഷലാം
14.25  ലക്ഷലാം  ചമടനികേട്ട്  ടണ്  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളഭാണട്ട്  സലാംസഭാനതനിനട്ട്
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അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   അധനികേ വനിഹനിതലാം  അനുവദനിക്കണചമന  സലാംസഭാനതനിചന്റെ
ആവശലകതഭാടട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുകൂലമഭായനി പതനികേരനിചനിടനില.  

(ബനി) ഉണട്ട്.  എനഭാല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം അനുകൂലമഭായ തതീരുമഭാനലാം
ഉണഭായനിടനില.  അധനികേ ഭക്ഷല ധഭാനല വനിഹനിതലാം അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള മഭാനദണലാം
എലഭാ  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുലാം  ബഭാധകേമഭായതനിനഭാല്  ഏചതങനിലുലാം  ഒരു
സലാംസഭാനതനിനഭായനി മഭാറലാം വരുതഭാന കേഴനിയനിലഭാചയനതഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര നനിലപഭാടട്ട്.

(സനി)   കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പൂര്തതീകേരനിച
വരനികേയഭാണട്ട്.   ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമപകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുശഭാസനിക്കുന
സലാംവനിധഭാനലാം  സലാംസഭാനതട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  പവര്തനങ്ങള
പുകരഭാഗമനിചവരനികേയഭാണട്ട്. ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ചപഭാതുവനിതരണ സലാംവനിധഭാനതനിചന്റെ
സമ്പൂര്ണ്ണ കേമ്പമ്മ്യൂടര്വല്ക്കരണലാം/ഓകടഭാകമഷന  പദതനി  ആദല  ഘടമഭായനി  ചകേഭാലലാം
ജനിലയനിലുലാം  തുടര്നട്ട്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  അടനിയന്തെര
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചവരനികേയഭാണട്ട്.   കൂടഭാചത  സലാംസഭാനചത  മുഴുവന
ജനങ്ങളുകടയുലാം ആധഭാര് വനിവരങ്ങള കശഖരനിചട്ട് കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് ഡഭാറഭാ കബസനില്
സതീഡട്ട് ചചയ്യുന പക്രനിയയുലാം പൂര്തനിയഭായനി വരുന.

(ഡനി)  1996  മുതല്  സഭാര്വത്രനികേ  കറഷന  സമ്പ്രദഭായലാം  നനിലനനിനനിരുന
കകേരളതനില്  ജനങ്ങചള  എ.പനി.എല്.,  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗങ്ങളഭായനി
തനിരനിചചകേഭാണ്ടുള്ള ലക്ഷലഭാധനിഷനിത ചപഭാതു വനിതരണ സമ്പ്രദഭായലാം (Targeted Public
Distribution  System) 1997  മുതല് നനിലവനില് വരനികേയുലാം  2016  ഒകകഭാബര് വചര
ഇതു  തുടരുകേയുലാം  ചചയ്തു.   5-7-2013  മുതല്  പഭാബലലലാം  നലനിചക്കഭാണട്ട്    10-9-2013-ചല
29-ാം നമ്പര് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഓഫെട്ട് ഇനഡല അസഭാധഭാരണ ഗസറനിലൂചട വനിജഭാപനലാം
ചചയ്യേചപട കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദത നനിയമലാം നടപനില് വരുത്തുനതനിനട്ട് ഒരു വര്ഷമഭാണട്ട്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിരുനതട്ട്.   ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമ  പകേഭാരലാം
സലാംസഭാനചത 1.54 കകേഭാടനി (46%) ജനങ്ങളക്കട്ട് മഭാത്രമഭാണട്ട് ഭക്ഷല സുരക്ഷ ഉറപ്പു
വരുത്തുനതട്ട്  .   ബഭാക്കനി  54%  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ആചകേ  അനുവദനിച  14.25  ലക്ഷലാം
ചമടനികേട്ട്  ടണ്  ഭക്ഷലധഭാനലതനില്  നനിനട്ട്  മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗതനിനട്ട്  നല്കേനിയ
കശഷലാം  ബഭാക്കനി  വരുന  4  ലക്ഷലാം  ചമടനികേട്ട്  ടണ്  ചചടഡട്ട്  ഓവര്  വനിഹനിതലാം
മഭാത്രമഭാണുള്ളതട്ട്.   സലാംസഭാനതട്ട്  ഇതട്ട്  നടപനില്  വരുത്തുനതനിനഭായനി  2-12-2013-ചല
സ.ഉ.  (ചചകേ)  നമ്പര്53/2013  ഭ.സനി.സ.വ.  പകേഭാരലാം  ഉതരവഭാചയങനിലുലാം  ഇഇൗ
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലതട്ട് 1-11-2016 മുതലഭാണട്ട് ആയതട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.  

നവകകേരളലാം മനിഷന
7 (*7) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .  ബല്റഭാലാം  : 
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ശതീ  .   എ  .  പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  : 
ശതീ  .   ഷഭാഫെനി പറമ്പനില്  : 
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനചസന്റെട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  നവകകേരളലാം  മനിഷചന്റെ  ഉകദശലലക്ഷലങ്ങള  എചന്തെലഭാമഭാണട്ട്;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഏചതലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് ഇതനിനുകവണനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; ഓകരഭാ
പദതനിയുചടയുലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചന്തെലഭാമഭാണട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനികേള  നടപഭാക്കഭാന  ഭരണതലതനില്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന) : 

(എ) സര്ക്കഭാര് നവകകേരള മനിഷന പഖലഭാപനിചനിടനില. എനഭാല് കകേരളതനിചന്റെ
സമഗ്ര  വനികേസനതനിനുകവണനി  നഭാലട്ട്  ബൃഹതഭായ  പദതനികേള
അഞ്ചുവര്ഷലാംചകേഭാണട്ട് ജനപങഭാളനിതകതഭാചട മനിഷന മഭാതൃകേയനില് നടപനിലഭാക്കഭാന
കവണനി  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചവരുന.  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  സമഗ്രമഭായ  മഭാര്ഗകരഖ
19-4-2017-ചല  സര്ക്കഭാര് ഉതരവട്ട്  (പനി)  നമ്പര്  10/2017/  ആ.സ.വ.  പകേഭാരലാം
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. നവകകേരള നനിര്മ്മേഭാണതനിനട്ട് സര്വതല സര്ശനിയഭായ വനികേസന
പവര്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട്  ഇഇൗ  പദതനിയനില്   ഉകദശനിക്കുനതട്ട്.
വനികേസന  പക്രനിയയനില്  ഇനനിയുലാം  പൂര്ണ്ണ  പകയഭാജനലാം  ലഭനിക്കഭാതവരുലാം,
ഒഴനിവഭായനികപഭായവരുമഭായ  സഭാധഭാരണക്കഭാരുചടയുലാം  മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളുചടയുലാം
ജതീവനിത  സഇൗകേരലങ്ങള  ചമചചപടുത്തുകേ,  നനിലവനിലുള്ള  പവര്തന  രതീതനികേള
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി ചമചചപടുതനി ജകനഭാപകേഭാരപദമഭായ ഗുണഫെലങ്ങള ഉറപഭാക്കുകേ
എനനിവയഭാണട്ട്  ഇഇൗ പദതനിയുചട ലക്ഷലലാം.  

(ബനി)  തഭാചഴപറയുന  4  വനികേസന  മനിഷനുകേളഭാണട്ട്  ഇഇൗ   പദതനിയനില്
ഉളചക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

I. സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട സുരക്ഷഭാ പദതനി.

II. ജന സഇൗഹൃദ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേള

III.സമഗ്ര വനിദലഭാഭലഭാസ നവതീകേരണ പദതനി.

IV.ശുചനിതത്വലാം-മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം,  കൃഷനി  വനികേസനലാം,  ജലവനിഭവ
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സലാംരക്ഷണലാം  എനതീ  മൂനട്ട്  കമഖലകേളക്കുലാം  ഉഇൗനല്  നല്കേനിചക്കഭാണ്ടുള്ള  ഹരനിത
കകേരളലാം പദതനി

 ചചലഫെട്ട് മനിഷന  :

ചചലഫെട്ട്  മനിഷന  (Livelihood  Inclusion  and  Financial  Empowerment):
സുരക്ഷനിതവലാം  മഭാനലവമഭായ  ഭവനലാം  എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ജനങ്ങളുകടയുലാം  അടനിസഭാന
ആവശലമഭാണട്ട്.   ഇതട്ട്  ഉറപഭാക്കുനതനിനുള്ള  സഭാഹചരലചമഭാരുക്കഭാനുലാം  സഹഭായലാം
നല്കേഭാനുലാം സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ഉതരവഭാദനിതത്വമുണട്ട്.   ഇഇൗ ചുമതല  ഏചറടുത്തുചകേഭാണട്ട്
കകേരളതനിചല  പഭാര്പനിട രലാംഗലാം കനരനിടുന ബഹുവനിധമഭായ പശ്നങ്ങളക്കട്ട് തനതഭായ
പരനിഹഭാര  സമതീപനങ്ങള  ആവനിഷ്കരനിച  നടപഭാക്കുകേയഭാണട്ട്  ചചലഫെട്ട്  മനിഷചന്റെ
ഉകദശലലാം.  അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള  അപഭാപലമഭായ ചവറലാം കേയറനിക്കനിടക്കഭാനുള്ള
ഇടചമന ഒറചപട  തുരുത്തുകേളഭായനി  വതീടട്ട്  മഭാറഭാചത സമൂഹതനില് സുരക്ഷനിതമഭായുലാം
സത്വഭാഭനിമഭാനകതഭാചടയുലാം  നനിലനനില്ക്കഭാനുലാം  പവര്തനിക്കഭാനുമുള്ള  സഭാഹചരല
ചമഭാരുക്കുനകതഭാചടഭാപലാം  കരഭാഗനികേളുലാം  വഭാര്ദകേല  കകശമനുഭവനിക്കുനവരുമഭായ
കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങചള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം വരുലാംതലമുറചയ സഭാമൂഹനികേ കബഭാധമുള്ള നല
പഇൗരജനങ്ങളഭായനി  വളര്തനിചയടുക്കഭാനുതകുന  ഇടങ്ങളഭായനിരനിക്കണചമന
സമതീപനതനില് അധനിഷനിതമഭായനിരനിക്കുലാം ഇഇൗ മനിഷചന്റെ പവര്തന പദതനി.

ആര്ദലാം മനിഷന :

ആദനിവഭാസനികേള,  മതലചതഭാഴനിലഭാളനികേള  തുടങ്ങനി  പഭാന്തെവല്ക്കരനിക്ക
ചപടവരുകടയുലാം  സതീകേളുകടയുലാം  പഭായഭാധനികേലമുള്ളവരുകടയുലാം  ആകരഭാഗലപശ്നങ്ങള
നനിറകവറ്റുനതനിനഭായനി  മുനഗണനഭാടനിസഭാനതനില്  മനിഷന പവര്തനങ്ങളുണഭാകുലാം.
സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളുചട  വനിപുലതീകേരണലാം,  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള
കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  മഭാറ്റുകേ,  ജതീവനിതചചശലതീ  കരഭാഗങ്ങളനില്  നനിനലാം
പരനിരക്ഷ,  കുറഞ  ചചലവനില്  മരുനകേള  ലഭലമഭാക്കുകേ,  നഴനിലാംഗട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ
രലാംഗതട്ട്  അന്തെഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരലാം,  ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളനില്  തകദശഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് തഭാചഴതടനില് നനിനതചനയുള്ള നനിയനണലാം എനനിവചയഭാചക്ക
കകേഭാര്തനിണക്കനിചക്കഭാണഭാണട്ട് ആര്ദലാം മനിഷന രൂപകേല്പന ചചയ്തനിരനിക്കുനതട്ട്.

ചപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജലാം :

ചപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനിചലത്തുന  ഓകരഭാ  വനിദലഭാര്തനിയുകടയുലാം
ചചനസര്ഗനികേമഭായ  കേഴനിവകേള  കേചണതനി  അഭനിരുചനിക്കനുസൃതമഭായനി  പരമഭാവധനി
വനികേസനിപനിക്കഭാനുള്ള സമൂഹതനിചന്റെ ചപഭാതു ആസനികേളഭായനി സ്കൂളുകേചള മഭാറ്റുകേയഭാണട്ട്
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ചപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജലാം ലക്ഷലമഭാക്കുനതട്ട്.  ഇതനിനട്ട് പരലഭാപമഭായ
രതീതനിയനില്  ചപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനിചല  പഠന  കബഭാധന  പക്രനിയയുചട
ഗുണനനിലവഭാരലാം,  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള  എനനിവ  ചമചചപടുതനി
വനിദലഭാര്തനികേളുചട  അറനിവട്ട്,  ചചനപുണനികേള,  മകനഭാഭഭാവലാം  എനനിവ  കലഭാകകേഭാതര
നനിലവഭാരതനികലയ്ക്കുയര്തണലാം.   ഇതനിനട്ട്  ചകേടനിടലാം  ഉളചപചടയുള്ള  അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങള,  നൂതന  വനിവരസഭാകങതനികേ  വനിദലഭാസകങതങ്ങള  എനനിവ  ഓകരഭാ
വനിദലഭാലയതനിലുലാം ഉറപ്പുവരുതണലാം. സ്കൂള മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട് കേമ്മേനിറനികേള, അദലഭാപകേ-
രക്ഷകേര്ത്തൃ  സമനിതനി,  പൂര്വ  വനിദലഭാര്തനി  സലാംഘടനകേള  തുടങ്ങനി  വനിവനിധ
സലാംഘടനകേളുകടയുലാം  ചപഭാതു  സമൂഹതനികന്റെയുലാം  ബഇൗദനികേവലാം  സഭാമ്പതനികേവമഭായ
സഹഭായവലാം  ചപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിചല  വനിവനിധ  ഏജനസനികേളുചട
ഏകകേഭാപനിതമഭായ പവര്തനവലാം കൂടനികയഭാജനിപനിചഭാണട്ട് ഇതട്ട് സഭാദലമഭാക്കുകേ.

ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷന  :

കകേരളതനിചന്റെ സവനികശഷതകേളഭായനി പകേതീര്തനിക്കചപടനിരുന വൃതനിയുലാം ജല
സമൃദനിയുലാം  വതീചണടുക്കുകേ,  സുരക്ഷനിത  ഭക്ഷല  വസ്തുക്കളുചട  ഉത്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുകേ  എനനിവയഭാണട്ട്  ഹരനിത  കകേരള  മനിഷചന്റെ  മുഖല  ലക്ഷലങ്ങള.
കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനലാം കപഭാചലയുള്ള പുതനിയ ചവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുനതനിനുള്ള
പഭാകദശനികേ  പവര്തനങ്ങള  ശക്തനിചപടുത്തുനതനിനുലാം  മനിഷന   വഴനി
ലക്ഷലമനിടുനണട്ട്.

(സനി)   വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട  പവര്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്  സമയ
ബന്ധനിതമഭായനി  മുകനഭാട്ടു  ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുവഭാന  മുഖലമനനിയുചട  അദലക്ഷതയനില്
4  മനിഷനുകേളുലാം  ചതീഫെട്ട്  ചസക്രടറനിയുചട  അദലക്ഷതയനില്  വനിവനിധ  വകുപട്ട്
ചസക്രടറനിമഭാചര  ഉളചപടുതനി  എലാംപകവര്ഡട്ട്  കേമ്മേനിറനി  സലാംസഭാന  തലതനില്
പവര്തനിചവരുന.  ജനിലഭാ/കബഭാക്കട്ട്/നഗരസഭ/ഗ്രഭാമപഞഭായതട്ട് തലങ്ങളനില് ഒരു
ഏകേതീകൃത മനിഷന സലാംവനിധഭാനവലാം ഓകരഭാ തലതനിലുലാം ശുചനിതത്വലാം, കൃഷനി, ജലവനിഭവലാം
എനതീ  മൂനട്ട്  കമഖലകേളനില്  കേര്മ്മേ  കസനകേളുലാം  ഫെലപദമഭായനി  പവര്തനിചട്ട്
ഏകകേഭാപനലാം സഭാധലമഭാക്കുന.

ത്രനിവതര പദതനികേള
8 (*8) ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി  :

ശതീ  .      ചകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര്  :
ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .  നഭാണു :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  നതീതനി  ആകയഭാഗനിചന്റെ  നനിർകദശഭാനുസരണലാം  പഞവതര  പദതനികേള
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അവസഭാനനിപനിക്കഭാനുലാം  പകേരലാം  2017-2020  വർഷലാം  ത്രനിവതര  പദതനികേൾ
നടപഭാക്കഭാനുമുള്ള  തതീരുമഭാനലാം  തകദശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കഭായനി
ആസൂത്രണലാം  ചചയ്യുന  പഞവതര  പദതനികേചള  എങ്ങചന  ബഭാധനിക്കുചമനഭാണട്ട്
സർക്കഭാർ വനിലയനിരുത്തുനതട്ട്;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  നനിര്കദശലാം  മറനികേടനട്ട്  പഞവതരപദതനിയുമഭായനി  മുകനഭാടട്ട്
കപഭാകേഭാന  ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  അതട്ട്  സലാംസഭാനതനിചന്റെ  പദതനി
നടതനിപനിചന എങ്ങചനചയഭാചക്ക ബഭാധനിക്കുചമനഭാണട്ട് വനിലയനിരുത്തുനതട്ട്;

(സനി)  ത്രനിവതര  പദതനിക്കഭായുള്ള  കകേന്ദ്ര  സഹഭായതനിനട്ട്  കപഭാജക്ടുകേള
തയ്യേഭാറഭാക്കനി സമര്പനിക്കുവഭാന വകുപ്പുതലതനികലഭാ പ്ലഭാനനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് തലതനികലഭാ
കേര്മ്മേസമനിതനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് ചവളനിചപടുതഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന) :  

(എ&ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പ്ലഭാനനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേതീഷന  ഇലഭാതഭാക്കുകേയുലാം
പകേരമഭായനി നതീതനി ആകയഭാഗട്ട് സഭാപനിക്കുകേയുലാം  അകതഭാചടഭാപലാം പഞവതരപദതനി
കവചണനവയ്ക്കുകേയുമുണഭായനി.   കകേരളലാം  പതനിമൂനഭാലാം  പഞവതര  പദതനിയുമഭായനി
മുകനഭാടട്ട്  കപഭാകേഭാനഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.   ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ
വനിഷയങ്ങളനില്  43  കേര്മ്മേ സമനിതനികേളക്കട്ട് രൂപലാം ചകേഭാടുക്കുകേയുലാം അതനിചന്റെ പൂര്ണ്ണ
റനികപഭാര്ടട്ട്  പസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  തയ്യേഭാറഭാക്കുകേയുലാം  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.   പതനിമൂനഭാലാം
പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായുള്ള  വഭാര്ഷനികേപദതനി  (2017-18)  സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇതു കൂടഭാചത ജനകേതീയഭാസൂത്രണ പദതനിയുമഭായനി
ബന്ധചപടട്ട്  കകേരളതനില്  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ  പദതനിചയ  ശക്തനിചപടുത്തുന
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതരചമഭാരു സഭാഹചരലതനില് നതീതനി ആകയഭാഗനിചന്റെ
നടപടനിപക്രനിയ തകദശഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട പദതനികേചള യഭാചതഭാരു വനിധതനിലുലാം
ബഭാധനിക്കുകേയനില.  ആയതനിനഭാല് പഞവതര പദതനികേളുമഭായനി  മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാന
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  പഞവതര പദതനി കവചണനട്ട് കകേന്ദ്രലാം
എടുത തനിരുമഭാനലാം സലാംസഭാനചത പദതനി നടതനിപനിചന യഭാചതഭാരു വനിധതനിലുലാം
ബഭാധനിക്കനില. 

(സനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളക്കുകവണനിയുള്ള കപഭാജക്ടുകേള തയ്യേഭാറഭാക്കനി
സമര്പനിക്കുനതട്ട്  അതഭാതട്ട്  വകുപ്പുതലതനിലഭാണട്ട്.  ഇതനിനുകവണനി പകതലകേ കേര്മ്മേ
സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിചനിടനില.       
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 അമനിത വനില നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി
9 (*9) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പദതീപട്ട്  :

ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന  :
ശതീ  .      ചകേ  .  ഡനി  .   പകസനന  :
ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  അന്തെഭാരഭാഷ മഭാര്ക്കറനില് അസലാംസ്കൃത എണ്ണയട്ട് കേഭാരലമഭായ നനിരക്കനിലുള്ള

വനിലക്കയറലാം  ഇലഭാതനിരനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം  രഭാജലതട്ട്  സബ്സനിഡനിയനിലഭാത  പഭാചകേ
വഭാതകേതനിനട്ട്  വനകതഭാതനില്  വനില  വര്ദനിപനിചതുലാം  ഡതീസലനിചന്റെയുലാം
ചപകടഭാളനിചന്റെയുലാം നതീതതീകേരണമനിലഭാത കതഭാതനിലുള്ള വനില വര്ദനവലാം ഉപകഭഭാക
സലാംസഭാനചമന  നനിലയനില്,  സലാംസഭാനതട്ട്  ചപഭാതു  വനില  വര്ദനവനിനട്ട്
കേഭാരണമഭായനിട്ടുകണഭാ എന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതരലാം  സഭാധനങ്ങളുചട  വനിലക്കയറതനിചന്റെയുലാം  നനികുതനി
വര്ദനവനിചന്റെയുലാം  കപരനില്  കഹഭാടലുകേള  ഭക്ഷണതനിനട്ട്  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വനില
വര്ദനിപനിച കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  സഭാഹചരലതനില്,  കഹഭാടല്  ഭക്ഷണതനിചന്റെ  അമനിത  വനില
നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം  അമനിത  വനില  ഈടഭാക്കുനവര്ചക്കതനിചര  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കഭാനുലാം സഭാധലമഭാകുകമഭാ എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സചചപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാതമന) :    

(എ) പകതലകേ പരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാക്കനിയനിടനില. എനഭാല് ചപകടഭാളനിയലാം
ഉല്പനങ്ങളുചട  വനിലയനിലുണഭാകുന  വര്ദനവനിചന്റെ  ഫെലമഭായനി  ചരക്കട്ട്  കേടതട്ട്
കൂലനിയനില്  വര്ദനവണഭാകുനതുലാം  അതനിനട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  ചപഭാതു
വനിപണനിയനില് വനില വര്ദനവണഭാകുനതുലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി)  അവശല സഭാധനങ്ങളുചടയുലാം മറട്ട് നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുകടയുലാം
വനില വര്ദനവനിനട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായനി കഹഭാടലുകേളനില് ഭക്ഷണതനിചന്റെ വനിലയനില്
ചനില ഇനങ്ങളനില് കനരനിയ വര്ദനവണഭാകുനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)   നനിലവനിചല  നനിയമലാം  അനുസരനിചട്ട്  കഹഭാടല്  ഭക്ഷണതനിചന്റെ  വനില
വനിവരപടനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  കേഭാണതക്കവനിധലാം  പദര്ശനിപനിക്കണചമനട്ട്
നനിര്ബന്ധമുണട്ട്.  ഇതട്ട്  ഉറപ്പു  വരുതഭാനഭായുലാം  വനില  വനിവരപടനികേയനില്
പദര്ശനിപനിചനിരനിക്കുനതനില്  കൂടുതല്  വനില  ഭക്ഷണ  സഭാധനങ്ങളക്കട്ട്
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ഇഇൗടഭാക്കുനകണഭാചയനട്ട്  പകതലകേലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുമഭായനി  ചപഭാതുവനിതരണ
വകുപനിചല ഉകദലഭാഗസര് മഭാത്രമഭായുലാം റവനമ്മ്യൂ, ലതീഗല് ചമകടഭാളജനി എനതീ വകുപനിചല
ഉകദലഭാഗസരുമഭായുലാം  കചര്നലാം  നനിരന്തെരലാം  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുലാം  നനിയമ
ലലാംഘനലാം  നടത്തുനവര്ചക്കതനിചര  1977-ചല  Kerala  Food  Stuffs  (Display  of
Prices by Catering Establishments) Order, 1977-ചലയുലാം 1980-ചലയുലാം Kerala
Essential  Commodities  (Maintenance  of  Accounts  and  Display  of  Prices
and Stocks) Order എനനിവ പകേഭാരവലാം ശക്തമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

കഫെഭാണ് കചഭാര്ത്തുനതനിനട്ട് അനുമതനി 
10 (*10) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന  :

ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല്  :
ശതീ  .      വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര്  :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി  .  :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  കഫെഭാണ്  കചഭാര്ത്തുനതനിനട്ട്  അനുമതനി  ഉള്ളതട്ട്

ആര്ചക്കഭാചക്കയഭാചണനലാം  എചന്തെഭാചക്ക  ആവശലതനിനഭാണട്ട്  പസ്തുത  അനുമതനി
നല്കുനചതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  അനുമതനി  നല്കുനതനിനട്ട്  ചുമതലചപടവര്
ആചരഭാചക്കയഭാചണനലാം  അനുമതനി  എത്ര  കേഭാലയളവനികലക്കട്ട്  നല്കുനതഭാചണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അതലന്തെഭാധുനനികേ  വനികദശ  ഉപകേരണങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സത്വകേഭാരല
സഭാപനങ്ങള കഫെഭാണ് കചഭാര്ത്തുനചവനതട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന) :  

(എ)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസനിചല  പകതലകേലാം  അധനികേഭാരചപടുതനിയനിട്ടുള്ള
ചഎ.ജനി.  റഭാങനില്  കുറയഭാത  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  വളചര  അതലഭാവശല  ഘടങ്ങളനില്
കഫെഭാണ് സകനശങ്ങള നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കേഭാറണട്ട്.

രഭാഷതനിചന്റെ  സുരക്ഷയ്കക്കഭാ  അഖണതയ്കക്കഭാ  ഭലാംഗലാം  വരുത്തുന
സനര്ഭങ്ങളനികലഭാ  അചലങനില്  അതലഭാവശല  ഘടങ്ങളനില്  ജനങ്ങളുചട
കസവനതനിനഭായനി  ഒരു  കുറകൃതലലാം  തടയുനതനികനഭാ  കവണനി  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
അനുവഭാദകതഭാടുകൂടനി  കഫെഭാണ്  വഴനി  നടക്കുന  സകനശങ്ങളുലാം  സലാംഭഭാഷണങ്ങളുലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാന  ആഭലന്തെര  ചസക്രടറനിയഭാണട്ട്  അനുമതനി  നല്കേഭാന
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അധനികേഭാരചപടുതനിയനിട്ടുള്ള  ഉകദലഭാഗസന.   സര്ക്കഭാര്  ഉതരവട്ട്  പകേഭാരലാം  60
ദനിവസലാം കേഭാലയളവനികലയട്ട് നനിരതീക്ഷനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

(സനി)   അതലഭാന്തെഭാധുനനികേ വനികദശ ഉപകേരണങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സത്വകേഭാരല
സഭാപനങ്ങള കഫെഭാണ് കചഭാര്ത്തുനചവനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിടനില.

സത്വഭാശയ ചമഡനിക്കല് പകവശനലാം
11 (*11) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനചസന്റെട്ട്  :

ശതീ  .      ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫെട്ട്  :
ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന  :
ശതീ  .       അടൂര്  പകേഭാശട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സത്വഭാശയ  ചമഡനിക്കല്  പകവശനലാം  സലാംബന്ധനിച  സുപതീലാം  കകേഭാടതനി

വനിധനിയുചട  പശഭാതലതനില്  സമഗ്ര  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുവഭാന
ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഏകേതീകൃത  ഫെതീസട്ട്  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  ചമറനിറനില്  ചമഡനിക്കല്
കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട്  പകവശനലാം  ലഭനിക്കുന  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്,  കുറഞഫെതീസനില്
പഠനിക്കുനതനിനട്ട്  അവസരലാം  ലഭനിക്കതക്കവനിധതനില്  ക്രമതീകേരണലാം  ഉണഭാക്കുവഭാന
ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സത്വഭാശയ  ചമഡനിക്കല്  മഭാകനജ് ചമന്റുകേളുമഭായനി  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്
എചന്തെങനിലുലാം  ചര്ച  നടതനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  അവരുചട  പതനികേരണലാം
എന്തെഭായനിരുനചവനട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

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

(എ)   ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഏകേതീകൃത  ഫെതീസട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  തതീരുമഭാനലാം
ചചകേചക്കഭാണനിടനില.

(സനി)   സത്വഭാശയ  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  മഭാകനജ് ചമന്റുകേളുമഭായനി  ഫെതീസട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട്  ചര്ച  നടതനിയനിട്ടുണട്ട്.   സത്വഭാശയ  കകേഭാകളജട്ട്  സലാംരലാംഭലാം  മുകനഭാടട്ട്
നടതനിചക്കഭാണട്ട്  കപഭാകുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  യഭാഥഭാര്തലകബഭാധകതഭാചട
സത്വഭാശയ/സത്വകേഭാരല  കകേഭാകളജുകേളുചട  നടതനിപട്ട്  ചചലവകേള  മനസനിലഭാക്കനി  ഇഇൗ
അദലയന വര്ഷചത ഫെതീസട്ട് നനിശയനിക്കണചമനട്ട്  മഭാകനജ് ചമന്റെട്ട്  പതനിനനിധനികേള
ആവശലചപട്ടു.
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നനിരഭാമയ ആകരഭാഗല ഇനഷത്വറനസട്ട് പദതനി
12 (*12) ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന   :

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി   :
ചപഭാഫെ  .   ചകേ  .   യു  .   അരുണന   :
ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  ഭനിനകശഷനിക്കഭാര്ക്കഭായനി  നനിരഭാമയ  ആകരഭാഗല

ഇനഷത്വറനസട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതനിചന്റെ  ലക്ഷലങ്ങള  എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ:

(സനി)  ഏചതലഭാലാം  വനിഭഭാഗതനില്ചപട  ഭനിനകശഷനിക്കഭാചരയഭാണട്ട്  ഇതനില്
ഉളചപടുതനിയനിട്ടുള്ളചതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ:

(ഡനി)  ഈ  പദതനിയുചട  നനിര്വഹണ  ഏജനസനി  ഏതഭാചണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ) ഉണട്ട്.  

(ബനി)  നഭാഷണല്  ടസട്ട്  ആകട്ട്  1999-ചന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന
ചചവകേലലങ്ങളഭായ  ചസറനിബല്  പളസനി,  ഓടനിസലാം,  മഭാനസനികേ  ചവല്ലുവനിളനി,  ബഹു
ചചവകേലലലാം എനനിവ ബഭാധനിചവര്ക്കട്ട് ജതീവനിതതനിലുടനതീളലാം ആകരഭാഗല ഇനഷത്വറനസട്ട്
പരനിരക്ഷ  ലഭനിക്കുന.   ചനികേനിതനിചകശഷലാം  ചനികേനിതഭാ  ചചലവട്ട്  റതീ-  ഇലാംകബഴട്ട്
ചചയ്യേഭാന കേഴനിയുന.  ഇഇൗ ഇനഷുറനസട്ട്   പദതനി പകേഭാരലാം ഒരു വലക്തനിക്കട്ട്  ഒരു
ലക്ഷലാം രൂപയുചട കേവകറജട്ട്  ലഭനിക്കുന.  ഏതട്ട്  ആശുപത്രനിയനിലുലാം  ചനികേനിതനിക്കഭാന
കേഴനിയുനതഭാണട്ട്.  നഭാഷണല്  ടസട്ട്  ആകട്ട്  അനുസരനിചള്ള  ചചവകേലലമുള്ള
എലഭാവര്ക്കുലാം  എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്.  വലതലഭാസമനിലഭാചത  ഇഇൗ  പദതനിയനില്
കചരഭാവനതഭാണട്ട്.  എ.പനി.എല്.  കേഭാടുലാംബഭാലാംഗതനിനട്ട്  500  രൂപയുലാം,  ബനി.പനി.എല്.
കുടുലാംബഭാലാംഗതനിനട്ട് 250 രൂപയുമഭാണട്ട് പതീമനിയലാം തുകേ.  ഇഇൗ പദതനിയനില് എനകറഭാള
ചചയ്യുനതനിനട്ട്  പതീ  ചമഡനിക്കല്  ചടസനിചന്റെ  ആവശലമനില.   തഭാചഴ  പറയുന
കേഭാരലങ്ങളക്കട്ട് ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

1. ഒ.പനി. ചനികേനിത

2. മരുനകേള
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3. കരഭാഗനനിര്ണ്ണയതനിനുള്ള ചടസ്റ്റുകേള 

4. ചമഡനിക്കല് ചചക്കപട്ട്
5. പലനിചന്റെ ചനികേനിത
6. ചചവകേലല കതഭാതട്ട് കുറയ്ക്കുനതനിനുള്ള ചനികേനിത
7. ചചവകേലലലാം കേറകട്ട് ചചയ്യുനതനിനുള്ള സര്ജറനി
8. യഭാത്രഭാ ചചലവട്ട്
(സനി)  നഭാഷണല്  ടസട്ട്  ആകട്ട്  1999-ചന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന  മഭാനസനികേ

ചവല്ലുവനിളനി,  ഓടനിസലാം  ചസറനിബല്  പളസനി,  ബഹു  ചചവകേലലലാം  എനതീ
വനിഭഭാഗതനില്ചപട  ഭനിനകശഷനിക്കഭാചരയഭാണട്ട്  നനിരഭാമയ  പദതനിയനില്
ഉളചപടുതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  

(ഡനി)  ഇഇൗ പദതനിയുചട നനിര്വഹണ ഏജനസനി കസറട്ട് കനഭാഡല് ഏജനസനി
ചസന്റെര്  (SNAC)  ആണട്ട്.  ചകേഭാലലാം  ജനിലയനിലഭാണട്ട്  ഇതനിചന്റെ  ഓഫെതീസട്ട്
പവര്തനിചവരുനതട്ട്.

ആശയ പദതനി
13 (*13) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന  :

ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ  :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന  :
ശതീ  .       ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്മ്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമവലാം  വഖഫെട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട് ആശയ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
(ബനി)  ആശയ  പദതനിയുചട  ലക്ഷലങ്ങള  എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
(സനി) പസസ്സുുത പദതനിയുചട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള കേചണത്തുനതനിനട്ട് കുടുലാംബശതീ

മുകഖന സര്കവ  നടതഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
(ഡനി)  പസ്തുത  പദതനിയഭായുള്ള  ഗുണകഭഭാക  ലനിസനില്  നനിനലാം  അനര്ഹചര

ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം അര്ഹരഭായവചര പുതുതഭായനി ഉളചപടുത്തുനതനിനുലാം നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

തകദശസത്വയലാംഭരണവലാം  നമ്മ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫെട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്)  :  

 (എ) ഉണട്ട് 
(ബനി)   കകേരളതനിചല  തകദശഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട  പരനിധനിയനില്  വരുന

നനിരഭാശയരുലാം  നനിരഭാലലാംബരുമഭായ കുടുലാംബങ്ങചള കേചണതനി പുനരധനിവസനിപനിക്കുകേ
എനതഭാണട്ട്  ആശയ  പദതനി  (Destitute  Identification  &  Rehabilitation
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Programme)-യുചട ലക്ഷലലാം.
(സനി&ഡനി)  2017-18  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷകതഭാടുകൂടനി  കകേരളചത

അഗതനിരഹനിത സലാംസഭാനമഭാക്കുനതനിനുള്ള പവര്തനങ്ങള തകദശ സത്വയലാംഭരണ
വകുപ്പുലാം  കുടുലാംബശതീയുമഭായനി  കചര്നട്ട്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിനഭായുള്ള  സര്കവയുലാം
പദതനി തയ്യേഭാറഭാക്കലുലാം  ഉടന തചന ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.   പസ്തുത സര്കവയനില്
അര്ഹരഭായ എലഭാ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചളയുലാം  കേചണതനി  ലനിസനില്  ഉളചപടുതഭാനുലാം
അനര്ഹചര ഒഴനിവഭാക്കഭാനുമഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

 അഴനിമതനി സലാംബന്ധനിച പഠനലാം
14 (*14) കഡഭാ  .   എലാം  .   ചകേ  .   മുനതീര്  : 

ശതീ  .   പനി  .   ഉവബദുള്ള  : 
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട്  : 
ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളനിചല  അഴനിമതനിയുചട  കതഭാതട്ട്

നനിര്ണ്ണയനിക്കഭാന വനിജനിലനസട്ട് ആന്റെട്ട് ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബമ്മ്യൂകറഭാ ഏചതങനിലുലാം പഠനലാം

നടതനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് പഠനതനിചല പധഭാന കേചണതലുകേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അധനികേഭാര  വനികകേന്ദ്രതീകേരണ  നയമനുസരനിചട്ട്  വനികേസന  പക്രനിയയനില്

പഭാഥമനികേ  കേടമ  നനിര്വഹനിക്കഭാന  ചുമതലചപടുതചപട  തകദശ  സത്വയലാംഭരണ

സഭാപനങ്ങളനിലഭാണട്ട്  അഴനിമതനി  കൂടുതചലന  കേചണതലനിചന്റെ  ഗഇൗരവലാം

ഉളചക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതട്ട്  അവസഭാനനിപനിക്കഭാനുള്ള  പഭാകയഭാഗനികേ

നടപടനികേള എചന്തെഭാചക്കചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന) :  

 (എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  വനിജനിലനസട്ട് ആന്റെട്ട് ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബമ്മ്യൂകറഭാ, റനിസര്ചട്ട്

ആന്റെട്ട് ചടയനിനനിലാംഗട്ട് വനിലാംഗനിചന്റെ ഗകവഷണ പഠനതനിചന്റെ അടനിസഭാനതനില് ചുവചട

കചര്ക്കുലാം  പകേഭാരലാം  വകുപ്പുകേചള   അഴനിമതനിയുചട  കതഭാതട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  തരലാം

തനിരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(1)   കേഭാറഗറനി എ – 13 വകുപ്പുകേള

(2)  കേഭാറഗറനി ബനി– 12 വകുപ്പുകേള

(3)  കേഭാറഗറനി സനി – 12 വകുപ്പുകേള

(4)  കേഭാറഗറനി ഡനി – 12 വകുപ്പുകേള
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(5)  കേഭാറഗറനി ഇ – 12 വകുപ്പുകേള

 കേഭാറഗറനി എ-യനിലുള്ള 13  വകുപ്പുകേള സലാംസഭാനചത അഴനിമതനിയനില് ഏറവലാം

മുനപനിലുലാം  മറ്റു  വകുപ്പുകേള  ചമഭാതലാം  അഴനിമതനിയനില്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  കുറവലാം

പങഭാണട്ട്.   ഓകരഭാ  മൂനട്ട്  മഭാസലാം കൂടുകമ്പഭാഴുലാം  വകുപ്പുകേള തനിരനിചള്ള അഴനിമതനിയുചട

കതഭാതട്ട്  കേണ്ടുപനിടനിചട്ട്  നഭാലട്ട്  പഭാവശലലാം കകേരള ആന്റെനി കേറപ്ഷന ഇനഡകട്ട്  ആയനി

പസനിദതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് പദതനി.

(സനി)  തകദശഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലഭാണട്ട് കൂടുതല് അഴനിമതനി നടക്കുനചതന

കേചണതലനിചന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  അഴനിമതനി  കുറയ്ക്കുനതനിനഭായനി  തകദശ

സത്വയലാംഭരണ വകുപനിനട്ട് വനിജനിലനസട്ട് ഡയറകര് 22 ശനിപഭാര്ശകേള സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാചത  ഇതനിനട്ട്  മുനപഭായനി  തചന  തകദശ ഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിചല  അഴനിമതനി

കുറയഭാനഭായനി  'വനിജനിലന്റെട്ട്  കകേരള  '  എന  കപരനില്  ഒരു  ശനിപഭാര്ശയുലാം  തകദശ

സത്വയലാംഭരണ വകുപനിനട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.    

വൃദ മഭാതഭാപനിതഭാക്കള
15 (*15) ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .   പനി  .

ശതീ  .     ചകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി
 ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല
 ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  വൃദമഭാതഭാപനിതഭാക്കചള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാചത,  ഉകപക്ഷനിക്കുന  പവണത

വര്ദനിച വരുന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസസ്സുുത  സഭാഹചരലങ്ങളനികലക്കട്ട്  നയനിക്കുന  കേഭാരണങ്ങള
എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനട്ട് വനിശകേലനലാം ചചയ്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സത്വത്തുക്കള തടനിചയടുക്കചപടട്ട്,  ഇതരതനില് ഉകപക്ഷനിക്കചപടുനവര്
നല്കുന  പരഭാതനികേളനില്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുനതനിലുലാം  കകേസസ്സുുകേള
തതീര്പഭാക്കുനതനിലുമുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കഭാന  ആവശലമഭായ  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)   കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളുചടയുലാം  സമൂഹതനിചന്റെയുലാം  സജതീവ  പരനിഗണന
ലഭനികക്കണവരഭാണട്ട്  വകയഭാജനങ്ങള.  എനഭാല്  അതരലാം  പരനിഗണന
കുടുബങ്ങളനിലുള്ള  മുതനിര്നവര്ക്കട്ട്  കേനിട്ടുനനില  എനള്ളതട്ട്  വഭാസവമഭാണട്ട്.   ഇനട്ട്
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നനിലനനില്ക്കുന  അണുകുടുലാംബ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇതനിനട്ട്  ഒരു  പരനിധനിവചര
കേഭാരണമഭാകുനണട്ട്.  കൂടഭാചത ഇനചത  ജതീവനിതസഭാഹചരലതനില്  സതീകേളുലാം
പുരുഷനമഭാകരഭാചടഭാപലാം  ചതഭാഴനിചലടുക്കുനതനിനഭാല്  മനിക്ക  കുടുലാംബങ്ങളനിലുലാം
വൃദമഭാതഭാപനിതഭാക്കള  ഒറചപടഭാറണട്ട്.   ചചറപക്കഭാര്  വനകതഭാതനില്  വനികദശതട്ട്
ചതഭാഴനില് കതടനികപഭാകുനതുലാം ഇതനിനട്ട്  മചറഭാരു കേഭാരണമഭാണട്ട്.   വതീടുകേളനില് മറഭാരുലാം
ഇലഭാത  അവസയനില് മുതനിര്നവര് ഒറചപടുകേയുലാം ഇതട്ട് ചചവകേഭാരനികേ മഭാനസനികേ
സലാംഘര്ഷതനിനട്ട് കേഭാരണമഭാകുകേയുലാം ചചയ്യുന.  ചനില സനര്ഭങ്ങളനില് മക്കളതചന
മഭാതഭാപനിതഭാക്കചള  ചതരുവനില്  ഉകപക്ഷനിക്കുകേകയഭാ  വൃദസദനങ്ങളനിലഭാക്കുകേകയഭാ
ചചയ്യേഭാറണട്ട്.   ചമഭാചചബല്,  ടനി.വനി.,  കേമ്പമ്മ്യൂടര്  എനനിവയുചട  അതനിപസരണലാം
കുടുലാംബബന്ധങ്ങചള ശനിഥനിലമഭാക്കുനതനില്   നചലഭാരു പങട്ട്  വഹനിക്കുനണട്ട്.   കേഥ
പറചനിലനിനുലാം  ലഭാളനകേളക്കുലാം  ഇനട്ട്  മുതശ്ശേതീ  മുതച്ഛനമഭാചര  കുടനികേളക്കട്ട്  കവണ.
ചമഭാവബലനിചന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  കുടനികേചള  വളചരയധനികേലാം  സത്വഭാധതീനനിചനിട്ടുണട്ട്.
ചുരുക്കതനില് വതീടുകേളനിചലലഭാവരുമുചണങനിലുലാം മുതനിര്നവകരഭാടട്ട് സലാംസഭാരനിക്കുകേകയഭാ
ഇടപഴകുകേകയഭാ  ചചയ്യേഭാചത  അവചര  അവഗണനിക്കുന  ഒരു  പവണത
കേണ്ടുവരുനണട്ട്.  സത്വത്തുക്കള വനിഹനിതലാം വചട്ട് ലഭനിചതനിനുകശഷലാം മഭാതഭാപനിതഭാക്കചള
ഉകപക്ഷനിക്കുന പവണതയുലാം നനിലവനിലുണട്ട്.

(സനി)  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുകടയുലാം,  മുതനിര്ന  പഇൗരനമഭാരുകടയുലാം  കക്ഷമവലാം
സലാംരക്ഷണവലാം  സലാംബന്ധനിച  കകേന്ദ്രനനിയമലാം  സലാംസഭാനതട്ട്  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം
അതനിചന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  ചടങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.
നനിയമതനില്  അനുശഭാസനിക്കുലാം  വനിധലാം  റവനമ്മ്യൂ  ഡനിവനിഷണല്  ഓഫെതീസര്മഭാചര
പനിചചസഡനിലാംഗട്ട്  ഓഫെതീസര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിചചകേഭാണട്ട്  ചമയനിന്റെനനസട്ട്
ചചടബമ്മ്യൂണലുകേളുലാം  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാചര  പനിചചസഡനിലാംഗട്ട്  ഓഫെതീസര്മഭാരഭായനി
നനിയമനിചചകേഭാണട്ട്  അപകലറട്ട്  ചചടബമ്മ്യൂണലുകേളുലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ജനിലഭാ
സഭാമൂഹലനതീതനി ഓഫെതീസര്മഭാചര ചമയനിന്റെനനസട്ട് ഓഫെതീസര്മഭാരഭായനി നനിയമനിക്കുകേയുലാം
ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ  നനിയമലാം  നനിലവനില്  വനതനിനുകശഷലാം  അടനിസഭാന
സുഖസഇൗകേരലങ്ങളുലാം അടനിസഭാന ഭഇൗതതീകേ സഭാഹചരലങ്ങളുലാം നല്കകേണതഭാചണന
വലവസയട്ട്  വനികധയമഭായനി  മുതനിര്ന  പഇൗരനമഭാരുചട  വസ്തു  ഇഷദഭാനമഭാകയഭാ
മകറചതങനിലുലാം  വനിധതനികലഭാ  ചചകേമഭാറലാം   ചചയ്യുകേയുലാം  ചചകേമഭാറലാം  കേനിടനിയ  ആള
വലവസകേള  പഭാലനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്തഭാല്  വസ്തു  ചചകേമഭാറലാം,  പരഭാതനിയുചട
അടനിസഭാനതനില് ചമയനിന്റെനനസട്ട് ചചടബമ്മ്യൂണല് വഴനി റദ്ദു ചചയ്യേഭാവനതഭാണട്ട്.  ഇഇൗ
നനിയമതനിചല  വകുപട്ട്  24  പകേഭാരലാം  മുതനിര്ന  പഇൗരചന്റെ  പരനിരക്ഷകയഭാ
സലാംരക്ഷണകമഭാ  നടകതണ്ടുന  വലക്തനി  അതരതനില്  പവര്തനിക്കഭാതനിരുനഭാല്
മൂനമഭാസലാം  വചര  കേഭാലയളവനികലയട്ട്  ചവറലാം  തടകവഭാ  അചലങനില്  കേഠനിനതടകവഭാ
അയ്യേഭായനിരലാം രൂപ വചര പനിഴകയഭാ രണ്ടുലാം കൂടനികയഭാ നല്കേനി ശനിക്ഷനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.
ഇഇൗ നനിയമലാം സലാംസഭാനതട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.

അനപൂര്ണ്ണ പദതനി
16 (*16) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട്  : 
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ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ്  : 
ശതീ  .      ഒ  .   ആര്  .   കകേളു  : 
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാനതട്ട് അനപൂര്ണ്ണ പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുനകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനിയുചട  ഉകദശലലക്ഷലങ്ങള  എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനലാം
ഇതനിചന്റെ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  ആചരഭാചക്കയഭാചണനലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള
ചതരചഞടുക്കുനതനിനുള്ള  മഭാനദണങ്ങള  എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  പകേഭാരലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  സഇൗജനലമഭായനി  ലഭനിക്കുന
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ഏചതഭാചക്കയഭാണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ഡനി) പസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി 2016-17 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷലാം
ലഭനിച കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം എത്രചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സചചപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാതമന) :   

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  നഭാഷണല്  ഓളഡട്ട്  ഏജട്ട്  ചപനഷന  സതീമനില്  ഉളചപടഭാന
അര്ഹതയുള്ളതുലാം എനഭാല് ചനില കേഭാരണങ്ങളഭാല് അതനിചന്റെ പരനിധനിയനില്ചപടഭാത
65 വയസനിനട്ട് മുകേളനില് പഭായമുള്ള മുതനിര്ന പഇൗരനഭാര്ക്കട്ട് ഭക്ഷല സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുകേ
എന  ലക്ഷലകതഭാചട  ആരലാംഭനിച  പദതനിയഭാണട്ട്  അനപൂര്ണ്ണ  പദതനി.   തഭാചഴ
പറയുന  മഭാനദണങ്ങളക്കനുസൃതമഭായഭാണട്ട്  അനപൂര്ണ്ണ  പദതനി
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള കേചണത്തുനതട്ട്.

1. അകപക്ഷകേചന്റെ  പഭായലാം  അറപതകഞഭാ  (65)  അതനിനട്ട്  മുകേളനികലഭാ
ആയനിരനിക്കണലാം.

2. സത്വന്തെമഭാകയഭാ,  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളുകടകയഭാ  ഇതര  കസഭാതസകേളനിലൂചടകയഭാ
ഉള്ള  വരുമഭാനലാം  ചകേഭാണട്ട്  ഉപജതീവനതനിനട്ട്  മഭാര്ഗമനിലഭാത
അഗതനികേളഭായനിരനിക്കണലാം.

3. നഭാഷണല്  ഓളഡട്ട്  ഏജട്ട്  ചപനഷന  സതീമനിചലകയഭാ  (NOAPS)  മറട്ട്
സലാംസഭാന ചപനഷന പദതനി പകേഭാരകമഭാ ഉള്ള ചപനഷന ലഭനിക്കഭാത
ആളഭായനിരനിക്കണലാം.

(സനി) അനപൂര്ണ്ണ  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  പതനിമഭാസലാം  10  കേനികലഭാഗ്രഭാലാം
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ഭക്ഷലധഭാനലലാം (അരനി/കഗഭാതമ്പട്ട്) സഇൗജനലമഭായനി ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  2016-17  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  പസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി
കകേന്ദ്രതനില് നനിനട്ട് ഭക്ഷലധഭാനല വനിഹനിതലാം ഇതുവചരയുലാം ലഭലമഭായനിടനില.  എനഭാല്
2.03  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതമഭായനി  ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.   പദതനിചചലവട്ട്  80%
കകേന്ദ്രവലാം 20% സലാംസഭാനവമഭാണട്ട് വഹനിക്കുനതട്ട്.

രഭാജതീവട്ട് ഗഭാന്ധനി കുമഭാരനി ശഭാക്തതീകേരണ പദതനി
17 (*17) ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര്:

ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട്:
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട്  :
ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  കേഇൗമഭാരക്കഭാരഭായ  ചപണ്കുടനികേളുചട

ശഭാക്തതീകേരണതനിനഭായനി  രഭാജതീവട്ട്  ഗഭാന്ധനി  കുമഭാരനി  ശഭാക്തതീകേരണ  പദതനി
(ആര്.ജനി.എസട്ട്.ഇ.എ.ജനി.) നടപനിലഭാക്കനി വരുനകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പസ്തുത  പദതനിയുചട  ലക്ഷലങ്ങള  എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഇൗമഭാരക്കഭാരഭായ  ചപണ്കുടനികേളുചട  ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണതനിനുലാം
അവചര സത്വയലാം ചതഭാഴനിലനിനട്ട് പഭാപരഭാക്കുനതനിനുലാം എചന്തെലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് ഈ
പദതനിയനില് ഉളചപടുതനിയനിരനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)   ഉണട്ട്.  കേഇൗമഭാരക്കഭാരഭായ  ചപണ്കുടനികേളുചട  ശഭാക്തതീകേരണതനിനഭായനി
ചകേഭാലലാം,  ഇടുക്കനി,  മലപ്പുറലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലകേളനില് രഭാജതീവട്ട്  ഗഭാന്ധനി സതീലാം കഫെഭാര്
എലാംപവര്ചമന്റെട്ട് ഓഫെട്ട് അകഡഭാളസന്റെട്ട് കഗളസട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി വരുന.   

(ബനി) 

1. കേഇൗമഭാരപഭായക്കഭാരഭായ  ചപണ്കുടനികേളുചട  ശഭാക്തതീകേരണവലാം  വലക്തനിതത്വ
വനികേസനവലാം

2. അവരുചട ആകരഭാഗല കപഭാഷണ നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുകേ.

3. ആകരഭാഗലലാം,  ശുചനിതത്വലാം,  കപഭാഷണലാം,  കേഇൗമഭാരപഭായക്കഭാര്ക്കട്ട്  റതീ
ചപഭാഡകതീവട്ട്  &  ചസക്ഷത്വല് ചഹല്തട്ട്  (ARSH),  കുടുലാംബപരനിപഭാലനലാം,
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കുഞ്ഞുങ്ങളുചട ആകരഭാഗലലാം എനനിവയനില് അറനിവട്ട് നല്കുകേ.

4. കേഇൗമഭാരപഭായക്കഭാരഭായ  ചപണ്കുടനികേളുചട  ഗൃഹകകേന്ദ്രതീകൃത  കേഴനിവകേള
ജതീവനിതഭാധനിഷനിതമഭായ  കേഴനിവകേള  എനനിവ  ഉയര്ത്തുകേ.   NSDP
(നഭാഷണല്  സനില്  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  കപഭാഗ്രഭാലാം)  വഴനി  അവരുചട
ചതഭാഴനിലധനിഷനിതമഭായ കേഴനിവകേള ഉയര്ത്തുകേ.

5. സ്കൂള പഠനലാം ഇടയട്ട്  വച നനിര്ത്തുന കേഇൗമഭാരപഭായക്കഭാരഭായ കുടനികേളുചട
ഒഇൗപചഭാരനികേവലാം  അനഇൗപചഭാരനികേവമഭായ  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  പുനരഭാരലാംഭനി
ക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള എടുക്കുകേ.

6 PHC, CHC, Post Office, Bank, Police Station, കക്ഷമ നനിയമനങ്ങള
പകേഭാരമുള്ള  സഭാപനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  വഴനി  നനിലവനിലുള്ള  ചപഭാതു
കസവനങ്ങചള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  കേഇൗമഭാരപഭായക്കഭാരഭായ  ചപണ്കുടനികേളക്കട്ട്
അറനിവട്ട് പകേരുകേ.

(സനി) 

1. അനുപൂരകേ  കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം  (ദനിവസലാം  600  കേകലഭാറനിയുലാം  18-20
കപഭാടതീനുലാം  ലഭനിക്കുന  ഭക്ഷണ  പദഭാര്തങ്ങള)  മഭാസതനില്   രണട്ട്
പഭാവശലമഭായനി 25 ദനിവസകതയട്ട് THR ആയനി നല്കുന.

2. ആഴ്ചയനിചലഭാരനിക്കല് അയണ് കഫെഭാളനികേട്ട് ആസനിഡട്ട് ഗുളനികേ

3. വര്ഷതനില് രണട്ട് പഭാവശലലാം വനിര ഗുളനികേ

4. ആകരഭാഗല പരനികശഭാധന

5. ആകരഭാഗലകപഭാഷണ വനിദലഭാഭലഭാസലാം

6. കേഇൗമഭാര  പഭായക്കഭാര്ക്കട്ട്   റതീ  ചപഭാഡകതീവട്ട്  &  ചസക്ഷത്വല്  ചഹല്തട്ട്
(ARSH), കുഞ്ഞുങ്ങളുചട ആകരഭാഗലലാം എനനിവയനില് അറനിവട്ട് നല്കുകേ.

7. ജതീവനിത  ചചനപുണല  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  സഭാമൂഹലജതീവനിതതനിനട്ട്
ഒഇൗകദലഭാഗനികേമഭായനി  നനിലവനിലുള്ള  കസവനങ്ങചളക്കുറനിചള്ള  അറനിവട്ട്
നല്കുകേ.

 കപഭാലതീസട്ട് വതീഴ്ച
18 (*18) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം : 

ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : 
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ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : 

ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി  :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉനത  സഭാനതീയരടക്കലാം  ഉളചപടുന  ചചലലാംഗനികേ  അതനിക്രമങ്ങള

കേര്ശനമഭായനി അമര്ച ചചയ്യുനതനിനട്ട് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതരലാം  സലാംഭവങ്ങചളക്കുറനിചട്ട്  വനിവരലാം  ലഭനിക്കുകമ്പഭാള  അതനിദ്രുതലാം

നടപടനിചയടുക്കഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  പലകപഭാഴുലാം  വതീഴ്ച  വരുത്തുനതഭായുളള  പരഭാതനി

പരനിഹരനിക്കഭാന കവണ ഇടചപടല് ഉണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  സതീകേളചക്കതനിചരയുളള അതനിക്രമങ്ങള തടയുനതനിനട്ട് പകതലകേ വനിലാംഗട്ട്

രൂപതീകേരനിചട്ട് വനിവരസഭാകങതനികേ വനിദലയുചട സഹഭായകതഭാചട ഇടചപടല് നടതഭാന

നടപടനിചയടുക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന) :  

(എ)  ചചലലാംഗനികേ അതനിക്രമങ്ങള നടതനിയതഭായനി ശദയനില്ചപടഭാല് ഉനത
സഭാനതീയര്  അടക്കമുള്ള  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമലാം
അനുശഭാസനിക്കുന  നനിയമ  നടപടനികേള  കേര്ശനമഭായനി  സത്വതീകേരനിചവരുനണട്ട്.
ഇക്കഭാരലതനില് കപഭാലതീസട്ട് ജഭാഗ്രതകയഭാചടയഭാണട്ട് പവര്തനിക്കുനതട്ട്.  ഏചതഭാരഭാളുലാം,
ഏതട്ട്  സമയത്തുലാം  ഇതരലാം  കുറകൃതലങ്ങചളക്കുറനിചട്ട്  ഭയകലശചമകനല  കപഭാലതീസട്ട്
കസഷനനില്  കേടനട്ട്  ചചനട്ട്  പരഭാതനിചപടഭാവനതഭാണട്ട്.   ഇതരലാം  പരഭാതനികേള
എത്രയുലാം  കവഗലാം  അകനത്വഷണലാം  നടതനി  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര  നനിയമ  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച വരുന.

(ബനി)  ചചലലാംഗനികേ  അതനിക്രമങ്ങചളക്കുറനിചട്ട്  വനിവരലാം  ലഭനിക്കുകമ്പഭാള  തചന
കപഭാലതീസട്ട് അതനിദ്രുതലാം കവണ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുനണട്ട്.  ഇക്കഭാരലതനില്
സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനി ബന്ധചപട ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് കേര്ശന നനിര്കദശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇക്കഭാരലതനില് വതീഴ്ച വരുത്തുന ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര കേര്ശന
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)   സതീകേളചക്കതനിചരയുള്ള അതനിക്രമങ്ങള തടയുനതനികലയ്ക്കുലാം അവരുചട
പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുനതനികലയ്ക്കുമഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരതട്ട്  ഒരു  സലാംസഭാന
വനനിതഭാ ചസല്ലുലാം ജനിലകേളനില് വനനിതഭാ ചസല്ലുകേളുലാം പവര്തനിച വരുന.  കൂടഭാചത
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ഇഇൗ  ചസല്ലുകേളനില്  24  മണനികറലാം  പവര്തനിക്കുന  വനനിതഭാ  ചഹല്പട്ട്  ചചലനുലാം
നനിലവനിലുണട്ട്.   അതലഭാവശലഘടങ്ങളനില്  സഹഭായതനിനഭായനി  വമണ്  ചഹല്പട്ട്
ചചലനുലാം  നനിലവനിലുണട്ട്.   അതലഭാവശലഘടങ്ങളനില്  സഹഭായതനിനഭായനി  വമണ്
ചഹല്പട്ട്  ചചലന നമ്പര്  181  പവര്തനിച വരുനണട്ട്.   ഇതു കൂടഭാചത കപഭാലതീസട്ട്
കസഷനുകേളനില് വനനിതഭാ ചഹല്പട്ട് ചഡസട്ട് പവര്തനിചവരുന.

ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  സതീകേളചക്കതനിചരയുള്ള
അതനിക്രമങ്ങള  തടയുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവര  സഭാകങതനികേ
വനിദലയനിലധനിഷനിതമഭായ  പനിങട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കേണ്കടഭാള  റൂലാം  ആറട്ട്  ജനിലകേളനില്
പവര്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   രണട്ട് ജനിലകേളനില് കൂടനി  ടനി  കേണ്കടഭാള റൂലാം  ഉടചന
ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.   എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  പനിങട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കേണ്കടഭാള   റൂലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.   കേണ്കടഭാള  റൂമുമഭായനി  ബന്ധചപടുനതനികലയട്ട്  1515  എന
കടഭാള  ഫതീ  നമ്പര്  പവര്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനനിതഭാ
കപഭാലതീസട്ട്  മഭാത്രലാം  ഉളചപടുന  പനിങട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  പകടഭാള  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്. സതീകേളുചട സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുനതനികലയഭായനി പനിങട്ട് കപഭാലതീസട്ട്
ബതീറട്ട് സലാംവനിധഭാനവലാം തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.

2017-18-ചല നയപഖലഭാപന പസലാംഗതനില് പഖലഭാപനിച വനനിതഭാ കപഭാലതീസട്ട്
ഓഫെതീസറചട  പഞഭായതട്ട്  സനര്ശനലാം  നടപനില്  വരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.   സതീകേളുചട
സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുനതനികലയഭായനി  സത്വയലാം  പതനികരഭാധ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള
നടതനിവരുന.   കൂടഭാചത  കകേഭാകളജട്ട്,  സ്കൂള,  റസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്  അകസഭാസനികയഷന,
കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറട്ട്  എനനിവയുമഭായനി  കചര്നട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസകേളുലാം
നടതനിവരുന.

കൂടഭാചത  സലാംസഭാനതട്ട്  ഒരു  വനനിതഭാ  ബറഭാലനിയന  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര്  ഉതരവഭായനിട്ടുണട്ട്.   ടനി  വനനിതഭാ  ബറഭാലനിയചന്റെ  പവര്തനലാം  ഉടചന
ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ബഭാലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷനനിചല ഒഴനിവകേള
19 (*19) ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫെട്ട്  :

ശതീ  .     കറഭാഷനി അഗസനിന:
ശതീ  .   സനി  .   എഫെട്ട്  .   കതഭാമസട്ട്  :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട്  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ബഭാലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷനനിചല  ഒഴനിവകേള  നനികേതഭാതതനിനട്ട്

കകേരളതനിനട്ട് സുപതീലാംകകേഭാടതനി പനിഴ ചുമതനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ബഭാലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷനനിചല  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടനികേളചക്കതനിചരയുള്ള  അതനിക്രമങ്ങള  വര്ദനിചവരുന
സഭാഹചരലതനില്  കപഭാകകഭാ  കകേഭാടതനികേളുചട  സുഗമമഭായ  പവര്തനതനിനുള്ള
നനിയമനങ്ങള പൂര്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.   കകേരള സലാംസഭാന ബഭാലഭാവകേഭാശ സലാംരക്ഷണ കേമ്മേതീഷനനില്
8-1-2017-ല്  ഒഴനിവട്ട്  വന  6  അലാംഗങ്ങളുചട  ഒഴനിവട്ട്  നനികേത്തുനതനിനഭായനി  2016
നവലാംബര്  മഭാസലാം  കയഭാഗലരഭായ  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളനില്  നനിനലാം  അകപക്ഷ
ക്ഷണനിചചകേഭാണട്ട് വനിജഭാപനലാം പുറചപടുവനിക്കുകേയുലാം ലഭലമഭായ  154  അകപക്ഷകേള
പരനികശഭാധനിചട്ട്  അതനില്  നനിനലാം  കഷഭാര്ടട്ട്  ലനിസട്ട്   ചചയ്യേചപട  അകപക്ഷകേരുചട
ഇന്റെര്വമ്മ്യൂ പൂര്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തനിരുന.  എനഭാല് നനിയമന നടപടനികേള രണട്ട്
മഭാസകതയട്ട്  കസ  ചചയ്തുചകേഭാണട്ട്  ബഹു.  ചചഹകക്കഭാടതനി  ഉതരവഭായതനിനഭാല്
നനിയമന  നടപടനി  പൂര്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴനിഞനിരുനനില.   കസ  കേഭാലഭാവധനി
കേഴനിഞതനിനഭാല്  നനിയമന നടപടനികേള ഉടന തചന പൂര്തനിയഭാകുനതഭാണട്ട്.

(സനി)   പതനിനഭാലട്ട്  ജനിലകേളനിലുലാം  കനഭാടനിചചഫെ  ചചയ്തനിട്ടുള്ള  കപഭാകകഭാ
കകേഭാടതനികേളനില്  കകേഭാണ്ടഭാകട്ട്  അടനിസഭാനതനില്  ചസഷലല്  പബനികേട്ട്
കപഭാസനികേമ്മ്യൂടര്മഭാചര നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ആഭലന്തെര വകുപനില് നനിനലാം
സത്വതീകേരനിചവരുന.  

 ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം
20 (*20) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന   : 

ശതീ  .      മുലക്കര രതഭാകേരന   : 
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി   : 
ശതീമതനി    സനി  .  ചകേ  .    ആശ    : തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  കദശതീയ  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം  അനുസരനിചട്ട്  കറഷന

വനിതരണതനിനുള്ള  മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില്  തുച്ഛവരുമഭാനക്കഭാരഭായ  പഭാര്ടട്ട്-വടലാം
കേണനിജന്റെട്ട് ജതീവനക്കഭാര്,  അങണവഭാടനി ജതീവനക്കഭാര് എനനിവര് ഉളചപടനിടനില എന
വനിവരലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങനില്  പസ്തുത  വനിഭഭാഗക്കഭാചര  മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില്
ഉളചപടുത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുനഗണനഭാ പടനികേയനില് ഉളചപടനിട്ടുള്ള അനര്ഹചര ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സചചപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാതമന) :  

(എ&ബനി)   ഉണട്ട്.   അര്ഹതചപടവര്  മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗതനില്  നനിനട്ട്
ഒഴനിവഭായ വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി) കേരടട്ട് മുനഗണനഭാ പടനികേ ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം, 2013 അനുശഭാസനിക്കുന
രതീതനിയനില് തഭാലൂക്കട്ട് സചചപ്ല ആഫെതീസട്ട്, വനികലജട്ട് ആഫെതീസട്ട്, പഞഭായതട്ട് ആഫെതീസട്ട്,
കകേഭാര്പകറഷന/മുനനിസനിപഭാലനിറനി  എനനിവനിടങ്ങളനിലുലാം,  ചവബ്ചചസറനിലുലാം
ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  പസനിദചപടുത്തുകേയുലാം,
ലഭലമഭായ ആകക്ഷപങ്ങളനിലുലാം പരഭാതനികേളനിലുലാം പഞഭായതട്ട് ചസക്രടറനി ചചയര്മഭാനുലാം
കറഷനനിലാംഗട്ട്  ഇനചസകര്  കേണ്വതീനറലാം  വനികലജട്ട്  ആഫെതീസര്,  സനി.ഡനി.എസട്ട്.
സൂപര്ചചവസര്  എനനിവര്  അലാംഗങ്ങളുമഭായുള്ള  കേമ്മേനിറനി  ഹനിയറനിലാംഗട്ട്  നടതനി
പരഭാതനികേളനില് തതീര്പട്ട് കേല്പനിചനിരുന. ടനി തതീരുമഭാനതനില് ആകക്ഷപമുള്ളവര് ജനിലഭാ
കേളകര് ചചയര്മഭാനുലാം ജനിലഭാ സചചപ്ല ആഫെതീസര് കേണ്വതീനറലാം,  ജനിലഭാ പഞഭായതട്ട്
ചഡപമ്മ്യൂടനി  ഡയറകര്,  എ.ഡനി.സനി.  ജനറല്,   ജനിലഭാ  കസഭാഷലല്  ചവല്ഫെയര്
ഓഫെതീസര് എനനിവരടങ്ങുന അപതീല് കേമ്മേനിറനിക്കട്ട്  പരഭാതനി  സമര്പനിചട്ട്  പരഭാതനിക്കട്ട്
പരനിഹഭാരലാം ഉണഭാക്കുകേയുലാം ചചയ്തനിരുന.  ഇതനിചന്റെ അടനിസഭാനതനില് റതീ-റഭാങനിലാംഗട്ട്
നടതനി  അന്തെനിമ  പടനികേ  തകദശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  അലാംഗതീകേഭാരതനിനഭായനി
നല്കുകേയുലാം  ചചയ്തനിരുന.   കൂടഭാചത  തകദശ  ഭരണ  സഭാപനങ്ങള  വഴനിയുലാം
ഓഫെതീസുകേളനില്  കനരനിട്ടുലാം  അര്ഹര്/അനര്ഹരുചട  പരഭാതനികേള  ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനകമല്  അകനത്വഷണ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാകുന  മുറയട്ട്  അനര്ഹചര  ഒഴനിവഭാക്കനി
റതീ-റഭാങനിലാംഗട്ട് നടത്തുനതഭാണട്ട്.

 ഡനി.ജനി.പനി. ഓഫെതീസനിനട്ട് മുനനിചല സമരലാം
21 (*21) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര്  : 

ശതീ  .      കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്  : 
ശതീ  .      വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന  : 
ശതീ  .       അനവര്  സഭാദതട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ജനിഷ്ണു  പകണഭായനിയുചട  മരണതനിനട്ട്  ഉതരവഭാദനികേളഭായവചര  അറസട്ട്

ചചയ്യേണചമനഭാവശലചപട്ടുചകേഭാണട്ട്  ഡനി.ജനി.പനി.  ഓഫെതീസനിനട്ട്  മുനനിചലതനിയ



50 കകേരള നനിയമസഭ ഏപനില്  25,  2017

ജനിഷ്ണുവനിചന്റെ മഭാതഭാവനിചന കപഭാലതീസട്ട് ചവനിടനി വതീഴനി  വലനിചനിഴചചവന ആകരഭാപണലാം
തള്ളനി കറഞട്ട് ഐ.ജനി. മകനഭാജട്ട് എബഹഭാലാം റനികപഭാര്ടട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  റനികപഭാര്ടനില്  ജനിഷ്ണുവനിചന്റെ  ബന്ധുക്കളുലാം  ഒപമുണഭായനിരുന
ചനിലരുലാം  ഡനി.ജനി.പനി.യുചട  മുറനിക്കട്ട്  മുനനില്  സമരലാം  ചചയ്യുവഭാന  ഗൂഢഭാകലഭാചന
നടതനിയതഭായനി  കേചണതനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  പസ്തുത  കേചണതലനിനട്ട്
ആധഭാരമഭായ വസ്തുതകേള എചന്തെഭാചക്കയഭാണട്ട്;

(സനി)  ഈ  കകേസനില്  അറസനിലഭായ  ഹനിമവല്  ഭദഭാനനയുലാം,
ചകേ.എലാം.ഷഭാജഹഭാനുലാം ഗൂഢഭാകലഭാചനയനില് പചങടുതതഭായനി കേചണതനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  'ജനിഷ്ണു  കകേസട്ട്  പചഭാരണചമന്തെട്ട്,  സതലചമന്തെട്ട്'  എന  തലചക്കടനില്
ഇനഫെര്കമഷന  പബനികേട്ട്  റനികലഷനസട്ട്  വകുപനിചന്റെതഭായനി  പത്രപരസലലാം
പസനിദതീകേരനിക്കഭാനുണഭായ  പകതലകേ  സഭാഹചരലചമന്തെഭായനിരുനചവനട്ട്
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ; പസ്തുത പരസലതനിനട്ട് എന്തെട്ട് തുകേ ചചലവഭായനി;

(ഇ)  ഭഭാവനിയനിലുലാം സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടുകേള അറനിയനിക്കുവഭാന ഇതരതനിലുള്ള

പരസലങ്ങള നല്കുനതനിനട്ട് ഉകദശനിക്കുനകണഭാ എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന) :  

(എ)  ഇഇൗ  വനിഷയവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  തനിരുവനന്തെപുരലാം  കറഞട്ട്  ചഎ.ജനി.
അകനത്വഷണലാം  നടതനിയനിരുന.   എനഭാല്  ജനിഷ്ണു  പകണഭായനിയുചട  അമ്മേയുകടയുലാം
ബന്ധുക്കളുകടയുലാം ആവശലലാം പരനിഗണനിചട്ട് 10-4-2017-ചല സര്ക്കഭാര് ഉതരവട്ട് ജനി.ഒ.
(ആര്.ടനി.)നമ്പര്  891/2017/ആഭല.  പകേഭാരലാം  ഇതു  സലാംബന്ധനിച  ഉനതതല
അകനത്വഷണലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്  ചചക്രലാംബഭാഞട്ട്  എ.ഡനി.ജനി.പനി.  ശതീ.  നനിതനിന
അഗര്വഭാള  ചഎ.പനി.എസട്ട്.-ചന  സര്ക്കഭാര്  ചുമതലചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത
റനികപഭാര്ടട്ട് സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  പഭാഥമനികേ  അകനത്വഷണതനില്  ജനിഷ്ണുവനിചന്റെ  ബന്ധുക്കളക്കട്ട്  ഒപലാം
നുഴഞ്ഞു  കേയറനിയതഭായനി  പറയചപടുന  ചനില  ആളുകേള  ഗൂഢഭാകലഭാചന
നടതനിയതഭായനി  ചവളനിവഭായനിട്ടുണട്ട്.   ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  തനിരുവനന്തെപുരലാം  സനിറനി
മമ്മ്യൂസനിയലാം കപഭാലതീസട്ട് കസഷന ചചക്രലാം നമ്പര്552/17u/s  120(b),  143, 147,  149,
283, 353 IPC & 39 r/w 121 of KP Act 2011 പകേഭാരലാം കകേസട്ട് രജനിസര്  ചചയ്തട്ട്
അകനത്വഷണലാം നടതനിവരുന. 

(സനി)  മമ്മ്യൂസനിയലാം കപഭാലതീസട്ട് കസ്ടേഷനനിചല ചചക്രലാം നമ്പര്  552/17  കകേസനിചല
ഒനലാം, അഞ്ചുലാം പതനികേളഭാണനിവര്.  വനിശദമഭായ അകനത്വഷണലാം നടതനി വരുന.

(ഡനി&ഇ) ഇതരലാം സമരങ്ങള നടക്കുന സഭാഹചരലങ്ങളനില് വകുപട്ട് ഇതരലാം
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പരസലങ്ങള  നല്കേഭാറണട്ട്.  പത്രങ്ങള  പരസലബനില്ലുകേള
സമര്പനിചനിടനിലഭാതതനിനഭാല്  തുകേചയഭാനലാം  ഇതുവചര  വനിനനികയഭാഗനിചനിടനില.
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നനിലപഭാടുകേള ജനങ്ങളനിചലതനിക്കഭാന ആവശലമഭായനി വരുന പക്ഷലാം
പരസലങ്ങള നല്കുന വനിഷയലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.  

ആര്ദലാം മനിഷചന്റെ ഉകദശലലക്ഷലങ്ങള
22 (*22 ) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട്  :

ശതീ  .      ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫെട്ട്  :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്  :
ശതീ  .    ചകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആര്ദലാം  മനിഷചന്റെ  ഉകദശലലക്ഷലങ്ങള  എചന്തെലഭാമഭാണട്ട്;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മനിഷന  വഴനി  ചചയ്യേഭാനുകദശനിക്കുന  പധഭാന  പവര്തനങ്ങള
എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മനിഷചന്റെ  പവര്തനങ്ങളക്കഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
വകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ) 

• ആശുപത്രനിയനില്  വരുന  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ഗുണകമനമയുള്ളതുലാം
സഇൗഹഭാര്ദപരവമഭായ കസവനലാം നല്കുകേ.

• ജനിലഭാ  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളനില്  ചസഷലഭാലനിറനി/
സൂപര്ചസഷലഭാലനിറനി കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ.

• പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
പവര്തന കമഖല വനിപുലചപടുത്തുകേ.

• കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  കപഭാകടഭാകകേഭാള/ചനികേനിതഭാ  മഭാര്ഗകരഖ  പകേഭാരലാം
ഗുണകമനയുള്ള ചനികേനിതയുലാം പരനിചരണവലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.

• 8  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിചല  ഒ.പനി.  സഇൗകേരലങ്ങള
ചമചചപടുത്തുനതനിനഭായനി "Patient Friendly Transformation of
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outpatient service to ensure quality of care”  എന പദതനി
നടപനിലഭാക്കുകേ.  ഇതനിനഭായനി  51,8184  കകേഭാടനി  രൂപയുചട
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  ചചയ്തു.   2016-17  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷതനില്,  മഭാര്ചനിചല  ഉപധനഭാഭലര്തന  പകേഭാരലാം,  12.92
കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുലാം, ഇഇൗ തുകേ പദതനിയുചട ആദലഘട
നടതനിപനിനഭായനി  ഡയറകര്,  നഭാഷണല്  ചഹല്തട്ട്  മനിഷനട്ട്
കേഴനിഞ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ചചകേമഭാറകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 

• ഒ.പനി.  വനിഭഭാഗതനിചല  തനിരക്കട്ട്  കുറയ്ക്കുനതനിനഭായനി  ആധുനനികേവത്കേരനിച
രജനികസ്ട്രേഷന,  കടഭാക്കണ്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള,  കരഭാഗനികേളുചട  സത്വകേഭാരലത
ഉറപ്പുവരുത്തുന കേണ്സളകടഷന റൂമുകേള എനനിവ ലക്ഷലമനിടുന.  ആദല
ഘടതനില്  സര്ക്കഭാര്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ജനിലഭാ
ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ഒ.പനി. ടഭാനസ്ഫര്കമഷന നടപനിലഭാക്കുകേ.

• വനിവനിധ  വനിഭഭാഗലാം  ആശുപത്രനികേളനിചല  കഡഭാകറടക്കമുള്ള  തസനികേകേള
സൃഷനിചട്ട്  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനുലാം  വലതലസ  സഇൗകേരലങ്ങകളഭാചട
പവര്തനിക്കുന  ജനില/തഭാലൂക്കുതല  ആശുപത്രനികേളനില്  നനിശനിത
മഭാനദണങ്ങളുചട  അടനിസഭാനതനില്  ചനികേനിതഭാ  സഇൗകേരലങ്ങള
പുനര്ക്രമതീകേരനിക്കഭാനുലാം ആര്ദലാം പദതനിയനിലൂചട ലക്ഷലമനിടുന.

• പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
മഭാറ്റുനതനിനുലാം  മഭാതൃ-ശനിശു  ആകരഭാഗല  കേഭാരലങ്ങളക്കുലാം  പകേര്ചവലഭാധനി
പതനികരഭാധതനിനുചമഭാപലാം  രക്തസമ്മേര്ദലാം,  പകമഹലാം  ഉളചപചട
ജതീവനിതചചശലതീ കരഭാഗ പതനികരഭാധതനിനുലാം നനിയനണതനിനുലാം  ഉഇൗനല്
നല്കുനവയഭായനി  ഇവ  മഭാറ്റുനതനിനുലാം  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്
കപഭാകടഭാകകേഭാള/ചനികേനിതഭാ  മഭാര്ഗകരഖ  പകേഭാരലാം  ഗുണകമനയുള്ള
ചനികേനിതയുലാം പരനിചരണവലാം ലഭലമഭാക്കുകേ എനതുലാം, വഭാര്ഡുതല ആകരഭാഗല
ശുചനിതത്വ  സമനിതനി,  തകദശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  എനനിവയുചട  ഉയര്ന
തലതനിലുള്ള പങഭാളനിതകതഭാചട നടപനിലഭാക്കുകേ എനനിവയഭാണട്ട്.

(സനി)    
• ആര്ദലാം  മനിഷനനില്  വനിഭഭാവനലാം  ചചയ്യുനതുകപഭാചല  കസവനങ്ങള

ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  2017-18  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനിചല  ബജറട്ട്
പസലാംഗതനില്  പറഞ  170  പഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള
ആദലഘടതനില്  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി
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28-3-2017-ചല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര് 845/17/H&FWD (അനുബന്ധലാം 1*

ആയനി കചര്ക്കുന)   പകേഭാരലാം  പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  സഭാപനങ്ങളനില്
സഭാഫെട്ട്  നഴ്സുമഭാരുകടയുലാം  കഡഭാകര്മഭാരുകടയുലാം  കൂടനി  510  തസനികേകേള
സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരുന.  അതുകപഭാചലതചന ഒരു
തഭാലൂക്കനില്  മഭാനദണപകേഭാരമുള്ള  ഒരു  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയുലാം  ജനിലഭാ
മഭാനദണപകേഭാരമുള്ള   ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയുലാം  ഉറപ്പു  വരുത്തുനതഭാണട്ട്.
ഇവയ്ചക്കലഭാമഭായനി  5257  തസനികേകേള ആകരഭാഗല വകുപനില് മൂനവര്ഷലാം
ചകേഭാണട്ട്  സൃഷനിക്കുചമനട്ട്  ബജറട്ട്  പസലാംഗതനില്  പതനിപഭാദനിചനിട്ടുണട്ട്.
ആയതനിന പകേഭാരലാം തുടര് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

• പസ്തുത  പദതനിയ്ക്കുള്ള  ആദലഘട  പവര്തനതനിനഭായനി  2016-17
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  നനിനലാം  22-3-2017-ചല   G.O(Rt)
773/17/H&FWD   (അനുബന്ധലാം  II  *  ആയനി  കചര്ക്കുന)   പകേഭാരലാം
12.92 കകേഭാടനി രൂപ നഭാഷണല് ചഹല്തട്ട് മനിഷനട്ട് ചചകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.

നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിക്കഭാചതയുള്ള കകേസസ്സുുകേള 

23  (*23)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാചത  കകേസസ്സുുകേള  രജനിസര്  ചചയ്യേരുചതനട്ട്
വഹകക്കഭാടതനിവനിധനിയുലാം കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനിയുചട നനിര്കദശവലാം നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  സലാംസഭാനതട്ട്  രജനിസര്  ചചയ്യുന  എഴുപതട്ട്  ശതമഭാനലാം
കകേസസ്സുുകേളനിലുലാം  അറസ്റ്റുമഭായനി  ബന്ധചപട  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിക്കുനതനില്
കപഭാലതീസനിനട്ട് വതീഴ്ച പറ്റുനതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതരലാം കകേസസ്സുുകേള കകേഭാടതനിയനില് കചഭാദലലാം ചചയ്യുകമ്പഭാള കപഭാലതീസട്ട്
പതനിസഭാനതഭാവനതുലാം  കകേസസ്സുുകേള  കകേഭാടതനിയനില്  തള്ളനികപഭാവനതുമഭായ
സഭാഹചരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ)  ഉണട്ട്.  6-8-2016-ചല  ബഹുമഭാനചപട  കകേരള  ചചഹകക്കഭാടതനിയുചട
ഉതരവനിചനത്തുടര്നട്ട്   ഇന്തെലന  ശനിക്ഷഭാ  നനിയമതനിചല  452-ാം  വകുപട്ട്
ദുരുപകയഭാഗലാം  ചചയ്യേഭാതനിരനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  നനിര്കദശങ്ങള  5-1-2017-നട്ട്
സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനി സര്ക്കുലര് നമ്പര്  01/2017  പകേഭാരലാം ബന്ധചപട
കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  അറസട്ട്  കകേസകനത്വഷണതനിചന്റെ  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിചല  ഒരു  ഭഭാഗലാം
മഭാത്രമഭാണട്ട്.  സുപതീലാം  കകേഭാടതനിയുലാം  സര്ക്കഭാരുലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
നനിര്കദശങ്ങള  പകേഭാരമഭാണട്ട്  അറസട്ട്  എന  നടപടനി  ക്രമലാം  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.
കകേസകനത്വഷണതനില്  ആവശലമഭാചണനട്ട്  കേഭാണുന  പക്ഷലാം  മഭാത്രകമ  അറസട്ട്
നടകതണതുള.   അറസ്റ്റുമഭായനി  ബന്ധചപട  നനിയമവശങ്ങളുലാം  നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം
കകേരളതനിചല  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  വലക്തമഭായനി  കബഭാധലചപടുതനി
യനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരലതനില് വതീഴ്ച വരുത്തുനവര്ചക്കതനിചര കേര്ശനമഭായ നടപടനി
സത്വതീകേരനിച വരുന. 

(സനി)  റനിവനിഷന ചപറതീഷന അഥവഭാ  അപതീല് മുഖഭാന്തെരലാം കകേഭാടതനി വനിധനി
കചഭാദലലാം  ചചയ്യേഭാതനിടകതഭാളലാം  കേഭാലലാം,  ബന്ധചപട  ബഹുമഭാനചപട  കകേഭാടതനി
പസഭാവനിക്കുന  ഏതട്ട്  വനിധനിയുലാം  നടപഭാക്കഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  ബഭാദലസമഭാണട്ട്.
മനനഃപൂര്വകമഭാ,  ദുരുകദശലപരകമഭാ  ആയ  ഏചതങനിലുലാം  രതീതനിയനില്  അകനത്വഷണ
ഉകദലഭാഗസന  അറസട്ട്  നടതനിയനിട്ടുചണങനില്  അവര്  കകേഭാടതനി  നല്കുന  ഏതട്ട്
ശനിക്ഷയുലാം അനുഭവനിക്കഭാന ബഭാദലസരുമഭാണട്ട്.  

  സതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുചമതനിചരയുള്ള അതനിക്രമങ്ങള 
24 (*24) ശതീ  .   ചകേ   .  എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന  :

ശതീ  .      അടൂര് പകേഭാശട്ട്  :
ശതീ  .   വനി  .  ഡനി  .  സതതീശന  :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുചമതനിചരയുള്ള അതനിക്രമങ്ങള തടയുനതനിനുലാം,
അവരുചട  സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  വനകശഷലാം
നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള എചന്തെലഭാമഭാണട്ട് എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)സതീകേളക്കുള്ള സത്വയലാം രക്ഷഭാ പരനിശതീലനകകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനതട്ട്  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേള  തഭാലൂക്കട്ട്
അടനിസഭാനതനില് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് ഉകദശനിക്കുനകണഭാ; വനനിതഭാ കപഭാലതീസനിചന്റെ
അലാംഗസലാംഖല  അമ്പതട്ട്  ശതമഭാനമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇവയുചട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന) :  

(എ)  സതീകേളുചട സുരക്ഷയഭായനി സലാംസഭാനതട്ട് പനിങട്ട് ചപഭാലതീസട്ട് കേണ്കടഭാള
റൂലാം  ആറട്ട്  ജനിലകേളനില്  പവര്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  രണട്ട്  ജനിലകേളനില്  കൂടനി  ടനി
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കേണ്കടഭാള  റൂലാം ഉടചന ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം പനിങട്ട് കപഭാലതീസട്ട്
കേണ്കടഭാള റൂലാം നടപനില് വരുത്തുനതഭാണട്ട്.  അതനിചന്റെ  കടഭാള ഫതീ നമ്പരഭായ 1515
എന നമ്പരനില് ബന്ധചപടട്ട് സഹഭായലാം അഭലര്തനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.    സതീകേളക്കുലാം
കുടനികേളക്കുലാം  എതനിചരയുള്ള  അതനിക്രമങ്ങള  തടയുനതനിനുലാം  അവരുചട  സുരക്ഷ
ഉറപഭാക്കുനതനിനുമഭായനി  പനിങട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനി  ബസട്ട്  സഭാനഡുകേള,
ചറയനില്കവ  കസഷനുകേള  തുടങ്ങനിയ  സലങ്ങളനില്  സുരക്ഷ  ഒരുക്കുന.   പനിങട്ട്
കേണ്കടഭാള റൂമനില് കഫെഭാണ് മുഖഭാന്തെരലാം ലഭനിക്കുന പരഭാതനികേളനില് ഉടനടനി കപഭാലതീസട്ട്
സഹഭായലാം  നല്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുനണട്ട്.  സലാംസഭാനതട്ട്  തനിരുവനന്തെപുരലാം
സനിറനിയനിചല കഫെഭാര്ടട്ട്,  ചകേഭാലലാം സനിറനിയനിചല ചകേഭാലലാം ഇഇൗസട്ട്,  ചകേഭാചനി സനിറനിയനിചല
കേടവന,  തൃശ്ശൂര്  സനിറനിയനിചല തൃശ്ശൂര്  ടഇൗണ് ഇഇൗസട്ട്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  സനിറനിയനിചല
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ടഇൗണ്,  കേണ്ണൂരനിചല  കേണ്ണൂര്  ടഇൗണ്  എനതീ  ആറട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
കസഷനുകേള  ശനിശു  സഇൗഹൃദ  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുനതനിനുകവണനി
അഞട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.  ജനചചമത്രതീ സുരക്ഷഭാ പദതനി
എലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനിലുലാം  വലഭാപനിപനിച.   ഒരു  വനനിതഭാ  ബറഭാലനിയന
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള സര്ക്കഭാര് ഉതരവട്ട് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് വനതനിനുകശഷലാം സതീകേളുചട സുരക്ഷയ്ക്കുകവണനി വനിവനിധ
പരനിപഭാടനികേള  ആസൂത്രണലാം  ചചയ്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.   ഇതനിചല  ഏറവലാം
പധഭാനചപടതഭാണട്ട്  സതീ സത്വയലാം സുരക്ഷഭാ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി   (Women  Self
Defence  Training  Programme).  ഇതനിനഭായനി  കകേരളതനിചല  എലഭാ  വനനിതഭാ
കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞു.   ജനിലകേളനിചല
സ്കൂളുകേള,  കകേഭാകളജുകേള,  റസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്  അകസഭാസനികയഷനുകേള,  കുടുലാംബശതീ
യൂണനിറ്റുകേള  എനനിവയനിലൂചട  സതീകേചള  സത്വയലാം  പരനിശതീലനതനിചന്റെ  പഭാഠങ്ങള
പഠനിപനിചവരുനണട്ട്.  ഇഇൗ പദതനി കൂടുതല് വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന ഉകദശനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  തഭാലൂക്കട്ട്  അടനിസഭാനതനില്  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള പഭാരലാംഭ ഘടതനിലഭാണട്ട്.   സലാംസഭാനതട്ട് ഒരു
വനനിതഭാ  ബറഭാലനിയന  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവഭായനിട്ടുണട്ട്.   ഒരു
വനനിതഭാ ചഎ.ആര്.  ബറഭാലനിയന ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.   സലാംസഭാന  കപഭാലതീസനിചല  വനനിതഭാ  പഭാതനിനനിധലലാം
15  ശതമഭാനതനികലയട്ട്  ഘടലാം  ഘടമഭായനി  ഉയര്ത്തുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനനിതഭാ
കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസരുചട വനിവനിധ തസനികേകേള അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള ശനിപഭാര്ശ
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച വരുന.

സത്വഭാശയ രലാംഗതട്ട് ഏകേതീകൃത ഫെതീസട്ട്
25 (*25) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫെട്ട്  :
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ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന  :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര    : തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സുപതീലാംകകേഭാടതനി  നനിര്കദശലാം  അനുസരനിചട്ട്  അടുത അദലയന  വര്ഷലാം
മുതല്  നതീറട്ട്  റഭാങട്ട്  പടനികേയനില്  നനിനലാം  സലാംസഭാനചത  എലഭാ  ചമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനികലയ്ക്കുലാം  പകവശനലാം  നടത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  നതീറട്ട് ചമറനിറനില് നനിനലാം പകവശനലാം നടത്തുകമ്പഭാള എലഭാ സതീറനികലയ്ക്കുലാം
ഏകേതീകൃത ഫെതീസട്ട് നനിശയനിക്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ബന്ധചപട മഭാകനജ് ചമന്റുകേളനില്
ചര്ച നടതനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉചണങനില്,  പസ്തുത  ചര്ചയുചട  അടനിസഭാനതനില്  എടുതനിട്ടുള്ള
തതീരുമഭാനങ്ങള എചന്തെഭാചക്കയഭാണട്ട്;

(ഡനി)  എലഭാ സതീറനിനുലാം ബഭാധകേമഭാകുന ഏകേതീകൃത ഫെതീസട്ട് നനിശയനിക്കുകമ്പഭാള

പഭാവചപട വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് കുറ ഞ ഫെതീസട്ട് നനിലനനിര്തഭാനഭാകുകമഭാ;  ഇചലങനില്

ഇക്കഭാരലതനില് എന്തെട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് ഉകദശനിക്കുനതട്ട്;

(ഇ)  ക്രനിസലന  മഭാകനജ് ചമന്റുകേളുചട  നഭാലട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനില്  ഏകേതീകൃത

ഫെതീസഭായനി  4.5  ലക്ഷലാം രൂപ മഭാത്രകമ ഈടഭാക്കുനള എന വസ്തുത ചര്ചകേളനില്

പരനിഗണനിചനിട്ടുകണഭാ;

(എഫെട്ട്)  യഭാഥഭാര്തല  കബഭാധകതഭാചടയുള്ള  ഏകേതീകൃത  ഫെതീസട്ട്  നനിശയനിചട്ട്,

സത്വഭാശയ  മഭാകനജ് ചമന്റെനിചന്റെ  അമനിത  ഫെതീസനില്  നനിനലാം  ഒഴനിവഭാക്കനി  പഭാവചപട

വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  കുറഞ  ഫെതീസട്ട്  നനിരക്കനില്  പഠനിക്കുവഭാനുള്ള  സഭാഹചരലലാം

ഉണഭാക്കുനതനിനുലാം,  സത്വഭാശയ  രലാംഗതട്ട്  നടമഭാടുനതഭായനി  പറയചപടുന  അഴനിമതനി

അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനുലാം ഉള്ള നടപടനികേള വകേചക്കഭാള്ളുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ

ടതീചര്) :  

(എ)    ഉണട്ട്.   സുപതീലാം  കകേഭാടതനി  നനിര്കദശലാം  അനുസരനിചട്ട്  2017-2018
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അദലയന വര്ഷലാം മുതല് നതീറട്ട്  റഭാങട്ട്  പടനികേയനില് നനിനലാം സലാംസഭാനചത എലഭാ

ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനികലയ്ക്കുലാം  പകവശനലാം  നടത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന പകവശന പരതീക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട് നനിര്കദശലാം നലനിയനിട്ടുണട്ട്

(ബനി -ഇ) 2017-18  അദലയന  വര്ഷചത  ചമഡനിക്കല്/ദന്തെല്

അണര്ഗ്രഭാകജത്വറട്ട്  കകേഭാഴനികലയ്ക്കുള്ള  പകവശനചതയുലാം  ഫെതീസട്ട്  ഘടനകയയുലാം

സലാംബന്ധനിചട്ട്  കകേരള  സലാംസഭാനചത  സത്വഭാശയ  സത്വകേഭാരല  ചമഡനിക്കല്/ദന്തെല്

കകേഭാകളജുകേളുചട  മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്  പതനിനനിധനികേളുമഭായനി  ബഹുമഭാനചപട  കകേരള

സലാംസഭാന  മുഖലമനനി  27-3-2017-ല്  ചര്ച  നടതനിയനിട്ടുണട്ട്.  നതീറട്ട്  പകേഭാരമുള്ള

ചമഡനിക്കല്/ദന്തെല്  അനുബന്ധ  കകേഭാഴ്സുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  ഏകേതീകൃത  ഫെതീസട്ട്

നടപഭാക്കുകേകയ നനിലവനില് വഴനിയുളചവങനില് ആയതട്ട് പഭാവചപട കുടനികേളക്കട്ട് എന്തെട്ട്

സഹഭായലാം എങ്ങചന നല്കേഭാന കേഴനിയുചമനട്ട് സത്വഭാശയ കകേഭാകളജട്ട് മഭാകനജട്ട് ചമന്റുകേള

പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന ബഹു. മുഖലമനനി ആവശലചപട്ടു.  ക്രനിസലന മഭാകനജട്ട് ചമന്റുമഭായനി

സര്ക്കഭാര് മുമ്പട്ട് ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള കേരഭാര് ഇഇൗ അദലയന വര്ഷവലാം നനിലനനില്ക്കുകമഭാ

എനട്ട് പരനികശഭാധനിക്കണചമനട്ട് മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട് പതനിനനിധനികേള അഭലര്തനിചനിരുന.

(എഫെട്ട്)  യഭാഥഭാര്തല  കബഭാധകതഭാചടയുള്ള  ഫെതീസട്ട്  നനിശയനിചട്ട്  സത്വഭാശയ
മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട് സഭാപനങ്ങളനില് പഭാവചപട വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് കുറഞ നനിരക്കനില്
പഠനിക്കുവഭാനുള്ള  സഭാഹചരലലാം  ഉണഭാക്കുകേയുലാം  സത്വഭാശയ  രലാംഗചത  സുതഭാരലത
ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം ചചയ്യുകേ എനതഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഉറച നനിലപഭാടട്ട്.  സത്വഭാശയ
ചമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  അഡട്ട് മനിഷനുലാം  ഫെതീസട്ട്  ഇഇൗടഭാക്കലുലാം
നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്  ഉതകുന  വലവസകേള  അടക്കമുള്ള  ഒരു  ഓര്ഡനിനനസട്ട്
ഇതനിനകേലാം തചന പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

എചന്റെ കൂടട്ട് പദതനി
26 (*26) ശതീ  .   ചകേ  .   ചകേ  .   രഭാമചന്ദ്രന നഭായര്  :

ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി  :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട്     :
ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  അഗതനികേളക്കഭായനി  'എചന്റെ  കൂടട്ട്  '  പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനിയുചട  ഉകദശലലക്ഷലങ്ങള  എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  പസ്തുത  പദതനിയനിചല  അഭയകകേന്ദ്രങ്ങളനില്  അഗതനികേചള
പകവശനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  'എചന്റെ കൂടട്ട്' പദതനി ചചപലറടനിസഭാനതനില് കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുചമതനിചര  നടക്കുന  അതനിക്രമങ്ങള
തടയുകേചയന ലക്ഷലകതഭാചട സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കുന പദതനിയഭാണട്ട്
'എചന്റെ  കൂടട്ട്'.  നനിരഭാലലാംബരഭായനി  ചതരുവനില്  ഒറചപടുന  സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം
രഭാത്രനികേഭാലതട്ട്  ഒരു  ദനിവസലാം  സുരക്ഷനിതമഭായനി  തഭാമസനിക്കുവഭാന  ഒരനിടലാം  എന
ആശയതനിലൂനനിയഭാണട്ട് ഇഇൗ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  സഭാമൂഹല വനിരുദരനില്
നനിനള്ള  പതീഡനങ്ങളനില്  നനിനട്ട്  സതീകേചള  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ,  പുനരധനിവഭാസലാം
സഭാധലമഭാവകേയഭാചണങനില്  ഇവചര  പുനരധനിവസനിപനിക്കുകേ,  കുടുലാംബ  പശ്നങ്ങള
മൂലമഭാണട്ട്  ചതരുവനിചലതചപടുനചതങനില്  തനിരനിചകേ  കുടുലാംബതനിചലതനിക്കുകേ
തുടങ്ങനി സഭാമൂഹല സുരക്ഷനിതതത്വലാം സതീകേളക്കട്ട് ഉറപഭാക്കുകേചയനതഭാണട്ട് ഇഇൗ പദതനി
ചകേഭാണട്ട് ഉകദശനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)    തകദശതീയരുലാം,  അനലസലാംസഭാനക്കഭാരുലാം,  നനിര്ദനരുമഭായ  സതീകേളുലാം
അവകരഭാചടഭാപമുള്ള ചപണ്കുടനികേളുലാം  12  വയസനിനട്ട് തഭാചഴയുള്ള ആണ്കുടനികേളുമഭാണട്ട്
ടനി  പദതനിയുചട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള.  കൂടഭാചത  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില്  വഭാഹനലാം
ലഭനിക്കഭാചതയുലാം  ചപചടനണഭാകുന  ഹര്തഭാല്,  പണനിമുടക്കട്ട്  എനനിവ  കേഭാരണലാം
നഗരങ്ങളനില് ഒറചപടുന സതീകേളുലാം കുടനികേളുലാം ഇതനില് ഉളചപടുലാം.  ഇഇൗ  കകേന്ദ്രതനില്
ഇവചര  കചര്ക്കുനതനികനഭാ  വനിടുതല്  ചചയ്യുനതനികനഭാ  ഏചതങനിലുലാം  തലതനിലുള്ള
നടപടനി  ക്രമങ്ങള  ഉണഭായനിരനിക്കുനതല.  എനഭാല്  ഇവനിചട  എതനികചരുന
അഗതനികേളുചട ഒരു കഡറഭാ ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.   കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  നനിലവനിലുള്ള  'എചന്റെ  കൂടട്ട്'
പദതനിയനില്  പകവശനലാം  നല്കുനവരുചട  പരമഭാവധനി  എണ്ണലാം  50  ആയനി
നനിജചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.

 കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസരുചട വതീഴ്ച

27 (*27) ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാലപഭാതകേലാം  ഉളചപചടയുള്ള  കകേസസ്സുുകേളനില്  അകനത്വഷണ
ഉകദലഭാഗസരുചട അശദയുലാം ഒത്തുകേളനിയുലാം കേഭാരണലാം പതനികേള ശനിക്ഷനിക്കചപടഭാചത
കപഭാകുനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  നനിരപരഭാധനികേളഭായവചര  വലക്തനിവവരഭാഗലതനിചന്റെ  കപരനിലുലാം  രഭാഷതീയ
ശത്രുതയുചട  കപരനിലുലാം  കകേസനില്   കുടുക്കുകേയുലാം  പനിനതീടട്ട്  കകേഭാടതനി  അവചര
നനിരപരഭാധനികേള  ആചണനട്ട്  പറഞട്ട്  വനിടയക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുനതട്ട്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതരലാം  സലാംഭവങ്ങളനിൽ  ഉതരവഭാദനികേളഭായ  കപഭാലതീസട്ട്
ഉകദലഭാഗസരുചട കപരനില് എചന്തെങനിലുലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇതരലാം പഭാളനിചകേളക്കട്ട് എതനിചര നടപടനി എടുക്കുവഭാന ആവശലമഭായ
നനിയമങ്ങള നനിലവനിലുകണഭാ;

(ഇ)  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  നനിയമതനില്  കപഭാരഭായകേള  ഉചണങനില്  അതട്ട്
പരനിഹരനിക്കുവഭാന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ)  ശദയനില്ചപടനിടനില.  കപഭാലതീസട്ട്  സഭാന്റെനിലാംഗട്ട്  ഓര്ഡര്,
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  മഭാര്ഗ  നനിര്കദശങ്ങള  എനനിവ  പകേഭാരലാം
ചകേഭാലപഭാതകേലാം,  ബലഭാതലാംഗലാം,  തടനിചക്കഭാണ്ടുകപഭാകേല്  തുടങ്ങനിയ  ഹതീനമഭായ
കുറകൃതലങ്ങള വളചര ശഭാസതീയവലാം കുറമറ രതീതനിയനിലുമഭാണട്ട് അകനത്വഷനിച വരുനതട്ട്.

(ബനി)  അകനത്വഷണ ഉകദലഭാഗസരുചട ഏചതങനിലുലാം തരതനിലുള്ള നടപടനികയഭാ
മറട്ട്  പവൃതനികേള  കേഭാരണകമഭാ  മനനഃപൂര്വമഭായ  വതീഴ്ച  കേഭാരണകമഭാ  ദുരുകദശപരമഭായ
നടപടനികേള  ഉണഭാകുകേയഭാചണങനില്  അതരതനിലുള്ള  ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര
വകുപ്പുതല അചടക്ക നടപടനിയുലാം നനിയമ നടപടനിയുലാം ചചകേചക്കഭാള്ളുനണട്ട്.  കകേഭാടതനി
വനിധനി നലഭായതനില് ഏചതങനിലുലാം ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര പരഭാമര്ശങ്ങള നടത്തുന
സഭാഹചരലതനില്  ബന്ധചപട  ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര  വകുപ്പുതല  നടപടനികേള
എടുക്കഭാറണട്ട്.  ഇതട്ട് വളചര കേര്ശനമഭായനി പഭാലനിച വരുന.

(സനി)  ഗുരുതരമഭായ വതീഴ്ചകേള ശദയനില്ചപടുന അവസരങ്ങളനില് ശക്തമഭായ
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാറണട്ട്.

 (ഡനി)  നനിയമങ്ങള നനിലവനിലുണട്ട്.

(ഇ)  നനിയമങ്ങളുലാം  നടപടനി  ക്രമങ്ങളുലാം  ഇകപഭാഴചത  സഭാഹചരലതനില്
പരലഭാപമഭാണട്ട്.   എനഭാല്  കേഭാരലമഭാത്ര  പസക്തമഭായ  ഏചതങനിലുലാം  കപഭാരഭായകേള
ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുന  അവസരതനില്  കവണ  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.     

 സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേചള മനികേച കസവനകകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറല്
28 (*28) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര്  :
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ശതീ  .   ചകേ  .  സുകരഷട്ട് കുറപട്ട്  :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു  :
ശതീ  .       മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഇനഡലന  പബനികേട്ട്  ചഹല്തട്ട്  സഭാനകഡര്ഡനിനനുസൃതമഭായനി  വനിവനിധ

തലതനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളക്കുണഭായനിരനികക്കണ  നനിലവഭാരലാം
എചന്തെലഭാമഭാണട്ട്;  സലാംസഭാനചത  സഭാപനങ്ങള  ഈ  നനിലവഭാരതനികലയട്ട്
ഉയര്നനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേനിടതനി  ചനികേനിതയട്ട്  സത്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള  അമനിത  നനിരക്കട്ട്
ഈടഭാക്കുനചണങനിലുലാം  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി  ചഹല്തട്ട്  ചസന്റെറകേളനിലുലാം  തഭാലൂക്കട്ട്
ആശുപത്രനികേളനില് കപഭാലുലാം കേനിടതനി ചനികേനിത കതടുന കരഭാഗനികേളുചട എണ്ണലാം വളചര
കുറവഭാകുനതനിനുള്ള കേഭാരണലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  തത്വരനിതഗതനിയനിലുള്ള കസവനവലാം മഭാനലമഭായ അടനിസഭാന സഇൗകേരലവലാം
ഒരുക്കനി സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേചള മനികേച കസവനകകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറഭാന ഏത
വനിധതനിലുള്ള ഇടചപടലുകേള ഉകദശനിക്കുനചണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  സബ്ചസന്റെര്/  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങള/  സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങള/തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേള/ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേള  എനനിവയട്ട്
ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഓഫെട്ട്  ഇനഡല  ഇന്തെലന  പബനികേട്ട്  ചഹല്തട്ട്  സഭാനകഡര്ഡട്ട്
പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   പസ്തുത  സഭാനകഡര്ഡനില്  പറയുന  കേഭാരലങ്ങള  ചുവചട
കചര്ക്കുനനഃ

1. ആശുപത്രനിയനില് ലഭലമഭാകക്കണ കസവനങ്ങള

2. ആശുപത്രനിയനില് ലഭലമഭാകക്കണ മരുനകേള

3. ആശുപത്രനിയനില് ലഭലമഭാകക്കണ ഉപകേരണങ്ങള

4. ആശുപത്രനിയനില് ലഭലമഭാകക്കണ ഭഇൗതനികേ സഇൗകേരലങ്ങള

5. ഗുണനനിലവഭാരലാം

6. കരഭാഗനി സുരക്ഷയുലാം അണുബഭാധ നനിയനണവലാം

7. നനിയമപരമഭായനി നനിര്കദശനിചനിട്ടുള്ള കേഭാരലങ്ങള    

      ആകരഭാഗല കകേരള മനിഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആശുപത്രനിയനിചല OP/IP, പസവങ്ങള



കചഭാകദലഭാതരങ്ങള 61

തുടങ്ങനിയവയുചട  എണ്ണലാം  കേണക്കനിചലടുതട്ട്  ചതരചഞടുക്കചപട  സഭാപനങ്ങളനില്
നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്തനങ്ങള  നടത്തുകേയുലാം  ആവശലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള
നല്കുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

ആശുപത്രനികേളനില് ചപഭാതുകവ നടപനിലഭാകക്കണ കരഭാഗതീസുരക്ഷ,  അണുബഭാധ
നനിയനണലാം,  കേത്വഭാളനിറനി അഷത്വറനസട്ട് എനതീ കേഭാരലങ്ങള എലഭാ ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
വനിവനിധ പദതനികേളഭായ കേഭാഷട്ട് അക്രഡനികറഷന,  കേഭായകേല്പ,  നഭാഷണല് കേത്വഭാളനിറനി
സഭാനകഡര്ഡട്ട് എനതീ പദതനികേളനിലൂചട നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(ബനി) അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങളുകടയുലാം, മതനിയഭായ ജതീവനക്കഭാരുചട അഭഭാവവലാം
കമല് പറയുന ആശുപത്രനികേളനില് കേനിടതനി ചനികേനിത കതടുന കരഭാഗനികേളുചട എണ്ണലാം
കുറയുനതനിനട്ട്  കേഭാരണമഭാകുനണട്ട്.  അകതഭാചടഭാപലാം  മുനകേഭാലങ്ങളനില്  കേനിടതനി
ചനികേനിത  ആവശലമഭായനിരുന  പല  കരഭാഗങ്ങളക്കുലാം  ഇകപഭാള  ഫെലപദമഭായ
മരുനകേള  വഴനി  ഒ.പനി.  ചനികേനിത  നല്കേഭാന  കേഴനിയുനണട്ട്.   ഒ.പനി.  ചനികേനിതയട്ട്
വരുനവരുചട  എണ്ണതനില്  ഇഇൗ  അടുത  കേഭാലതഭായനി  വലനിയ  വര്ദനവട്ട്
ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  നവ  കകേരള  മനിഷചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കകേരളതനിചല  ആകരഭാഗല  കസവനരലാംഗതട്ട്  ചമചചപട  കസവനങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി 'ആര്ദലാം' ദഇൗതലലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.

സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളുചട  ഒ.പനി.  വനിഭഭാഗവലാം  ആശുപത്രനികേളുലാം
കരഭാഗതീസഇൗഹൃദമഭാക്കുകേ.   ഒ.പനി.  വനിഭഭാഗതനിചല  തനിരക്കട്ട്  കുറയ്ക്കുനതനിനഭായനി
ആധുനനികേവല്ക്കരനിചട്ട്  രജനികസ്ട്രേഷന,  കടഭാക്കണ്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള,  കരഭാഗനികേളുചട
സത്വകേഭാരലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന  കേണ്സളകടഷന  റൂമുകേള  എനനിവ  ഇതനിലൂചട
ലക്ഷലമനിടുന.

വലതലസ  മഭാനദണങ്ങകളഭാചട  പവര്തനിക്കുന  ജനില/തഭാലൂക്കുതല
ആശുപത്രനികേചള  നനിശനിത  മഭാനദണതനില്  ഏകേതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  ആയതനിചന്റെ
ചനികേനിതഭാ സഇൗകേരലങ്ങള  പുനര് ക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം 'ആര്ദലാം'   ലക്ഷലമനിടുന.

കേരടട്ട് ആകരഭാഗല നയലാം

29 (*29)  ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു  :

ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി  :

ശതീ  .       ചകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രസർക്കഭാർ  2017  മഭാർചനിൽ  പസനിദതീകേരനിചട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങൾക്കട്ട്
അയച  തന  കേരടട്ട്  ആകരഭാഗല  നയതനിൽ  സലാംസഭാനതനിനട്ട്  ഗുണകേരമഭായതുലാം
കദഭാഷകേരമഭായതുമഭായ  ഘടകേങ്ങൾ  എചന്തെഭാചക്കചയനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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ചപഭാതുജനഭാകരഭാഗലലാം ചമചചപടുത്തുനതനിനുലാം ചമഡനിക്കൽ കകേഭാകളജട്ട് മുതൽ പഭാഥമനികേ
ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം വചരയുള്ള സർക്കഭാർ  ആകരഭാഗല സലാംവനിധഭാനലാം ചമചചപടുതഭാനുലാം
എചന്തെഭാചക്ക നനിർകദശങ്ങളഭാണട്ട് ഈ നയതനിലുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത ചനികേനിതഭാ വനിഭഭാഗങ്ങളഭായ ആയുർകവദ,  സനിദ,  യുനഭാനനി,
കഹഭാമനികയഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളുചട  സമഗ്രവനികേസനതനിനട്ട്  കകേരളതനിനട്ട്  ഗുണപരമഭായ
എചന്തെഭാചക്ക നനിർകദശങ്ങൾ ഉണട്ട്;

(സനി)  ഗ്രഭാമതീണ  ആകരഭാഗല  കമഖലയുചട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനലാം,
ജതീവൻ  രക്ഷഭാമരുനകേളുചട  വനില  നനിയനണലാം,  മരുനകേളുചട  ഗകവഷണലാം
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കൽ,  ചമഡനിക്കൽ വനിദലഭാഭലഭാസതനിചന്റെ ഗുണകമന ചമചചപടുതൽ
എനനിവ സലാംബന്ധനിചട്ട് എചന്തെഭാചക്ക കേഭാഴ്ചപഭാടുകേളഭാണട്ട് പസ്തുത നയതനില് മുകനഭാടട്ട്
വയ്ക്കുനതട്ട് എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

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

(എ - സനി)  സമതീപ ദനിവസങ്ങളനില് മഭാത്രലാം ലഭലമഭായ കേരടട്ട് കദശതീയ ആകരഭാഗല
നയലാം 2017-ചന്റെ ഗുണ-കദഭാഷ വശങ്ങള പരനികശഭാധനിചവരുന.  ആയതനിചന്റെ പകേര്പട്ട്
ഇകതഭാചടഭാപലാം വയ്ക്കുന*.    

 കപഭാലതീസട്ട് അതനിക്രമലാം 
30 (*30) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  :

ശതീ  .   ഷഭാഫെനി പറമ്പനില്:
ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന:
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) ഡനി.ജനി.പനി. ഓഫെതീസനിനട്ട് മുനനില് നതീതനികതടനി വന ജനിഷ്ണു പകണഭായനിയുചട

അമ്മേ ഉളപചടയുള്ള ബന്ധുക്കളുചട കനചര നടനതഭായനി ആകക്ഷപമുളള കപഭാലതീസട്ട്
അതനിക്രമചതക്കുറനിചള്ള അകനത്വഷണ റനികപഭാര്ടട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) അതനിചല പധഭാന കേചണതലുകേള എചന്തെഭാചക്കയഭാണട്ട്;

(സനി)  അകനത്വഷണ  റനികപഭാര്ടട്ട്  വരുനതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  തചന  ഇക്കഭാരലതനില്
കപഭാലതീസനിചന്റെ  ഭഭാഗതട്ട്  വതീഴ്ചയനിചലനട്ട്  മുഖലമനനി  വനിശദതീകേരനിചതട്ട്  എന്തെട്ട്
അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഡനി.ജനി.പനി.  ഓഫെതീസനിനട്ട്  മുനനില്  നടന  സലാംഘര്ഷതനില്  ബഭാഹല
ഇടചപടല്  ഉള്ളതഭായനി  കേചണതനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  ഏതട്ട്  തരതനിലുള്ള

* വലബറനികേള വചനിട്ടുണട്ട്.
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ബഭാഹല ഇടചപടലഭാണട്ട് ഉണഭായനിട്ടുള്ളചതനട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന) :  

(എ&ബനി) ഇഇൗ  വനിഷയവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  തനിരുവനന്തെപുരലാം  കറഞട്ട്
ചഎ.ജനി.  അകനത്വഷണലാം  നടതനിയനിരുന.   എനഭാല്  ജനിഷ്ണു  പകണഭായനിയുചട
അമ്മേയുകടയുലാം ബന്ധുക്കളുകടയുലാം ആവശലലാം പരനിഗണനിചട്ട്  10-4-2017-ചല സര്ക്കഭാര്
ഉതരവട്ട്  ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)  നമ്പര്891/2017/ആഭല.  പകേഭാരലാം  ഇതു  സലാംബന്ധനിച
ഉനതതല  അകനത്വഷണലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്  ചചക്രലാംബഭാഞട്ട്  എ.ഡനി.ജനി.പനി.
ശതീ.  നനിതനിന അഗര്വഭാള ചഎ.പനി.എസട്ട്.-ചന സര്ക്കഭാര് ചുമതലചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.
പസ്തുത റനികപഭാര്ടട്ട് സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  അതുവചര  ലഭലമഭായ  വനിവരങ്ങളനില്  നനിനഭാണട്ട്  അപകേഭാരലാം
വനിശദതീകേരണലാം  നല്കേനിയതട്ട്.  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  കൂടുതല്  കേഭാരലങ്ങള
വലക്തമഭാകുനതനിനട്ട് അകനത്വഷണലാം നടത്തുനമുണട്ട്.

(ഡനി)  പഭാഥമനികേ  അകനത്വഷണതനില്  ജനിഷ്ണുവനിചന്റെ  ബന്ധുക്കളക്കട്ട്  ഒപലാം
നുഴഞ്ഞു  കേയറനിയതഭായനി  പറയചപടുന  ചനില  ആളുകേള  ഗൂഢഭാകലഭാചന
നടതനിയതഭായനി ചവളനിവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ വനിഷയതനില് അകനത്വഷണലാം കേഴനിഞഭാല്
മഭാത്രകമ വനിശദ വനിവരങ്ങള അറനിയുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

(ii) നക്ഷത്ര ചനിഹ്നമനിടഭാത കചഭാദലങ്ങളുചട ഉതരങ്ങള

പനി.എസട്ട്.സനി. വഴനിയുള്ള നനിയമനലാം

1 (01)     ശതീ  .  പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം 

മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറട്ട് നഭാളനിതുവചര എത്ര കപര്ക്കട്ട് പനി. എസട്ട്. സനി.

വഴനി കജഭാലനി നല്കേനി എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  വകുപനിലുലാം  എത്ര  കപര്ക്കഭാണട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയതട്ട്  എനട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  വകുപനികലയുലാം  ഒഴനിവകേള  യഥഭാസമയലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്

ചചയ്യുനതനിനഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സത്വതീകേരനിചചതനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം
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(എ)   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറ  കശഷലാം  31-3-2017  വചരയുള്ള

കേഭാലയളവനില്  36047 കപര്ക്കട്ട് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(സനി)  വകുപ്പുകേളനിചല  നനിലവനിലുള്ള  ഒഴനിവകേളുലാം  പതതീക്ഷനിത  ഒഴനിവകേളുലാം

അടനിയന്തെരമഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുനതനിനട്ട്  വനിവനിധ

സര്ക്കുലറകേള  മുകഖന  വകുപദലക്ഷനമഭാര്ക്കുലാം  നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം

സര്ക്കഭാര്  കേര്ശന  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാചത  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണ

പരനിഷ്കഭാര വകുപനിചന്റെ അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് വനിജനിലനസട്ട് വനിഭഭാഗലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില്

ദ്രുത  പരനികശഭാധന  നടതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യേചപടഭാചതയുണഭായനിരുന  ഒഴനിവകേള

പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്യുവഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പനി.എസട്ട്.സനി.

മുകഖനയുള്ള  നനിയമനങ്ങള  തത്വരനിതചപടുത്തുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വകുപ്പുകേള

റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുന  ഒഴനിവകേളുചട  കൃതലതയുലാം  പുകരഭാഗതനിയുലാം

വനിലയനിരുത്തുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഒരു  പുതനിയ  കസഭാഫട്ട് ചവയര്  VARAM

(Vacancy Arising Reporting and Monitoring System) വനികേസനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

പനി.എസട്ട്.സനി. മുകഖന നനിയമന ശനിപഭാര്ശ 

2 (2)  ശതീ  .    ചകേ  .  മുരളതീധരന :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  31-3-2017 വചര

പനി.എസട്ട്.സനി.വഴനി എത്ര നനിയമനങ്ങള നടതനിയനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാര്  പനി.എസട്ട്.സനി.വഴനി  എത്ര  നനിയമനങ്ങള

നടതനിയനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പലവകുപ്പുകേളനിലുലാം  ഒഴനിവട്ട്  വന  തസനികേകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്

യഥഭാസമയലാം റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്യുനനിചലന പരഭാതനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  ഇക്കഭാരലതനില്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്

സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറ  കശഷലാം  31-3-2017  വചരയുള്ള

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കേഭാലയളവനില്  36047 കപര്ക്കട്ട് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലതട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖന  154386

കപര്ക്കട്ട് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി&ഡനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.   വകുപ്പുകേളനിചല നനിലവനിലുള്ള ഒഴനിവകേളുലാം

പതതീക്ഷനിത  ഒഴനിവകേളുലാം  അടനിയന്തെരമഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്

ചചയ്യുനതനിനട്ട്  വനിവനിധ  സര്ക്കുലറകേള  മുകഖന  വകുപദലക്ഷനമഭാര്ക്കുലാം

നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം സര്ക്കഭാര് കേര്ശന നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത

ഉകദലഭാഗസ ഭരണ പരനിഷ്കഭാര വകുപനിചന്റെ അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് വനിജനിലനസട്ട് വനിഭഭാഗലാം

വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  ദ്രുത  പരനികശഭാധന  നടതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്

ചചയ്യേചപടഭാചതയുണഭായനിരുന ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുവഭാന

നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖനയുള്ള  നനിയമനങ്ങള

തത്വരനിതചപടുത്തുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വകുപ്പുകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുന  ഒഴനിവകേളുചട

കൃതലതയുലാം  പുകരഭാഗതനിയുലാം  വനിലയനിരുത്തുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഒരു  പുതനിയ

കസഭാഫട്ട് ചവയര്  VARAM  (Vacancy  Arising  Reporting  and  Monitoring

System) വനികേസനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ചകേ.എ.എസട്ട്. വനിജഭാപനലാം

3 (3)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എ.എസട്ട്.  രൂപതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  നടപടനികേള
പൂര്തതീകേരനിചട്ട്  എനകതയട്ട്  വനിജഭാപനലാം  ഇറക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദശനിക്കുനചതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേ.എ.എസട്ട്.  തസനികേയനികലയട്ട്  അകപക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള  കയഭാഗലത,
പഭായപരനിധനി, പരതീക്ഷഭാ രതീതനി എനനിവ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചകേ.എ.എസട്ട്.  ലഭനിക്കുനവരുചട  ചപഭാകമഭാഷന  തസനികേകേള
ഏചതലഭാചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-സനി)  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

പനി.എസട്ട്.സനി. വഴനിയുള്ള നനിയമനലാം

4 (04) ശതീ  .  ചകേ  .  സനി  .  കജഭാസഫെട്ട് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി 
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സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന  കശഷലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴനി

എത്രകപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പുതനിയതഭായനി എത്ര തസനികേകേള സൃഷനിച; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനില്  എത്ര  തസനികേകേള  ഈ  കേഭാലയളവനില്
നനിര്തലഭാക്കനി;

(ഡനി)  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലതട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  മുഖഭാന്തെരലാം
എത്രകപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനി എനലാം എത്ര പുതനിയ തസനികേകേള സൃഷനിച എനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം 31-3-2017 വചര ആചകേ  36047
കപര്ക്കട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി. വഴനി നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

(ഡനി)   കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലതട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖന  154386
കപര്ക്കട്ട് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പുതനിയതഭായനി സൃഷനിച തസനികേകേള
സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

നനിയമനലാം തത്വരനിതചപടുതല്

5 (5)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനതനിനു കശഷലാം  31.3.2017  വചര
എത്ര  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴനി  നനിയമനലാം  നല്കേനിചയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  യഥഭാസമയലാം ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുനതനിനുലാം
പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴനിയുള്ള  നനിയമനലാം  തത്വരനിതചപടുത്തുനതനിനുലാം  എചന്തെഭാചക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി) പനി.എസട്ട്.സനി.-ചയ കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം കൂടുതല് തസനികേ
സൃഷനിക്കുനതനിനുലാം  എചന്തെങനിലുലാം  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം
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(എ)   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  31-3-2017  വചരയുള്ള
കേഭാലയളവനില്  36,047  കപര്ക്കട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴനി  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   വകുപ്പുകേളനിചല  നനിലവനിലുള്ള  ഒഴനിവകേളുലാം  പതതീക്ഷനിത  ഒഴനിവകേളുലാം
അടനിയന്തെരമഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുനതനിനട്ട്  വനിവനിധ
സര്ക്കുലറകേള  മുകഖന  വകുപദലക്ഷനമഭാര്ക്കുലാം  നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം
സര്ക്കഭാര്  കേര്ശന  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാചത  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണ
പരനിഷ്കഭാര വകുപനിചന്റെ അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് വനിജനിലനസട്ട് വനിഭഭാഗലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില്
ദ്രുത  പരനികശഭാധന  നടതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യേചപടഭാചതയുണഭായനിരുന  ഒഴനിവകേള
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്യുവഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിരുന.   പനി.എസട്ട്.സനി.
മുകഖനയുള്ള  നനിയമനങ്ങള  തത്വരനിതചപടുത്തുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വകുപ്പുകേള
റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുന  ഒഴനിവകേളുചട  കൃതലതയുലാം  പുകരഭാഗതനിയുലാം
വനിലയനിരുത്തുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഒരു  പുതനിയ  കസഭാഫട്ട് ചവയര്  VARAM
(Vacancy Arising Reporting and Monitoring System) വനികേസനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  22-4-2017-ചല  G.O.(Ms)  No.  149/2017/GAD   പകേഭാരലാം
പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില്  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  120  അധനികേ  തസനികേകേള
സൃഷനിചചകേഭാണട്ട് ഉതരവട്ട് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ഭരണ പരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷചന്റെ ചചലവകേള

6 (6) ശതീ  .    ചകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭരണ പരനിഷഭാര കേമ്മേതീഷന ചചയര്മഭാചന്റെ ഔകദലഭാഗനികേ വസതനി കമഭാടനി

പനിടനിപനിക്കുനതനിനുലാം അറകുറപണനികേളക്കുമഭായനി ഈ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലതട്ട് എന്തു

തുകേ ചചലവഭായനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഔകദലഭാഗനികേ  വസതനിയനികലയട്ട്  സഭാധനസഭാമഗ്രനികേള  വഭാങ്ങനിയതനിനട്ട്

ചചലവഭായ തുകേ എത്രചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അഥനിതനി സല്ക്കഭാരലാം,  യഭാത്ര ബത എനതീ ഇനങ്ങളനില് ചചയര്മഭാന,

അലാംഗങ്ങള  എനനിവര്  എത്ര  തുകേ  വതീതലാം  ചചലവഴനിചചവനട്ട്  ഇനലാം  തനിരനിചട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചചയര്മഭാന,  അലാംഗങ്ങള  എനനിവരുചട  ചമഭാവബല്  കഫെഭാണുകേള,
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ഔകദലഭാഗനികേ  വസതനികേളനികലയുലാം  ഓഫെതീസുകേളനിചലയുലാം  കഫെഭാണുകേള  എനനിവയുചട

ബനില്ലുകേള എത്രചയനട്ട് തരലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ചചയര്മഭാന,  അലാംഗങ്ങള  എനനിവരനില്  ആചരഭാചക്ക  വനികദശ  യഭാത്ര

നടതനിയനിട്ടുണട്ട്,  അവചര അനുഗമനിചതട്ട്  ആചരഭാചക്കയഭാണട്ട്;  എവനിചടയഭാചക്കയഭാണട്ട്

അവര് കപഭായചതനലാം ഇതനിനട്ട് എന്തെട്ട് തുകേ ചചലവഭാചയനലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലതട്ട് ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷന ചചയര്മഭാന

തഭാമസതനിനട്ട് വരുനതനിനട്ട് മുകനഭാടനിയഭായനി ഔകദലഭാഗനികേ വസതനിയഭായ കേവടനിയഭാര്

ഹഇൗസനിചന്റെ  അറകുറപണനികേളുചട  ഭഭാഗമഭായനി  (സനിവനില്  പവൃതനികേള  17,01,147

രൂപയ്ക്കുലാം ഇലകനിക്കല് പവൃതനികേള 41,600  രൂപയ്ക്കുലാം) ആചകേ 17,42,747   രൂപയട്ട്

(പതനികനഴുലക്ഷതനി നഭാല്പതനിരണഭായനിരതനി എഴുന്നൂറനി നഭാല്പതനി ഏഴു രൂപ

മഭാത്രലാം)  പണനി ചചയ്യേനിചനിട്ടുണട്ട്.  കമഭാടനി പനിടനിപനിക്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി യഭാചതഭാനലാം

ചചയ്തനിടനില. 

(ബനി)   സഭാധന സഭാമഗ്രനികേള ഔകദലഭാഗനികേ വസതനിയനികലയട്ട്  വഭാങ്ങനിയതനിനട്ട്

4,77,073  രൂപ  (നഭാലു ലക്ഷതനി എഴുപതനി ഏഴഭായനിരതനി ഏഴുപതനി മൂനട്ട് രൂപ

മഭാത്രലാം) ചചലവഭായനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)   ചചയര്മഭാന,  അലാംഗങ്ങള  എനനിവരുചട  അതനിഥനി  സല്ക്കഭാരതനിനട്ട്
നഭാളനിതുവചര  കേമ്മേതീഷനനില്നനിനലാം  തുകേചയഭാനലാം  ചചലവഴനിചനിടനില.   എനഭാല്
കേമ്മേതീഷനനിചല  പഭാര്ടട്ട്  വടലാം  അലാംഗമഭായ  ശതീമതനി  നതീലഭാ  ഗലാംഗഭാധരനട്ട്  കേമ്മേതീഷന
കയഭാഗതനില് പചങടുക്കുനതുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് യഭാത്രഭാ ബത ഇനതനില് 50,969
(അനപതനിനഭായനിരതനി  ചതഭാള്ളഭായനിരതനി  അറപതനിചയഭാനപതട്ട്   രൂപ  മഭാത്രലാം)
ചചലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)   ചചയര്മഭാന,  അലാംഗങ്ങള  എനനിവരുചട  ചമഭാവബല്  കഫെഭാണ്,
ഔകദലഭാഗനികേ  വസതനികേളനിചലയുലാം  ഓഫെതീസുകേളനിചലയുലാം  കഫെഭാണ്  ബനില്ലുകേള  എനതീ
ഇനങ്ങളനില് കേമ്മേതീഷനനില്നനിനലാം നഭാളനിതുവചര തുകേചയഭാനലാം ചചലവഴനിചനിടനില. 

(ഇ)   ഈ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലതട്ട്  ചചയര്മഭാകനഭാ  അലാംഗങ്ങകളഭാ
കേമ്മേതീഷനുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് ഔകദലഭാഗനികേമഭായ വനികദശയഭാത്രകേള നടതനിയനിടനില. 

ചസക്രകടറനിയറനിചല തസനികേകേള

7 (7)  ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
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മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കകേരള  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ചസക്രകടറനിയറനില് എത്ര ചസക്രടറനി  തസനികേകേള

(അണര്  ചസക്രടറനി  മുതല്  ചസഷലല്  ചസക്രടറനി  വചര  കനഭാണ്
ഐ.എ.എസട്ട്.)അനുവദനിക്കചപടനിട്ടുണട്ട്; തസനികേ തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അണര് ചസക്രടറനി  മുതല് ചസഷലല് ചസക്രടറനി  വചരയുള്ള  (കനഭാണ്
ഐ.എ.എസട്ട്.)എത്ര കപര് മറ്റു സഭാപനങ്ങളനിലുലാം ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റെനിലുലാം ഡപമ്മ്യൂകടഷന
വലവസയനിലുലാം  അലഭാചതയുലാം  കജഭാലനി  ചചയ്യുനണട്ട്;  തസനികേ  തനിരനിചട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആചകേ അനുവദനിക്കചപട തസനികേകേളുചട  എത്ര ശതമഭാനലാം  കപര് ഈ
തരതനില് ചസക്രകടറനിയറനിനട്ട് പുറതട്ട് കജഭാലനി ചചയ്യുനണട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് സര്വതീസട്ട്

8  (8)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  സര്വതീസട്ട്  നടപനില്  വരുനതനിനഭായനി
നഭാളനിതുവചര ഈ സര്ക്കഭാര് എന്തെട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച എനലാം എകപഭാള മുതല്
ഇതു നടപഭാക്കുലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  സര്വതീസട്ട്  നടപഭാക്കുനതനിനുളള  പവര്തനങ്ങള  സര്ക്കഭാര്
തുടങ്ങനിയതട്ട്  മുതല്  ചനില  ജതീവനക്കഭാര്  തടസങ്ങളുലാം  സമരങ്ങളുലാം  നടത്തുനതു
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനില്ചപട്ടുകവഭാ;എങനില്  ഇതരലാം  പവര്തനങ്ങളനികലര്ചപട
എത്ര ജതീവനക്കഭാര്ചക്കതനിചര സര്ക്കഭാര് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച;

(സനി)  ചകേ.  എ.  എസട്ട്.  -ല്  ഉളചപടുന  ചസക്രകടറനിയറട്ട്/ഇതര  വകുപ്പുകേള
ഏചതലഭാലാം എനലാം ഇതട്ട് നടപഭാക്കുനതു സലാംബന്ധനിച മുന ചതീഫെട്ട് ചസക്രടറനിയുകടയുലാം
നനിലവനിചല  ചതീഫെട്ട്  ചസക്രടറനിയുകടയുലാം  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിചല  പധഭാന  ശനിപഭാര്ശകേള
എചന്തെലഭാലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  സര്വതീസട്ട് രൂപതീകേരനിചചകേഭാണട്ട്   4-1-2017-ല്
G.O.  (Ms)  No.  1/17/P&ARD  പകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവഭായനിട്ടുണട്ട്.
തുടര്നടപടനികേള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

(ബനി)  ചസക്രകടറനിയറനിചല വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് ഫെയലുകേളനില് തതീര്പഭാക്കുന
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കേഭാരലതനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകുന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ചപടകപഭാള
അതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുവഭാന  എലഭാ  ചസക്രടറനിമഭാര്ക്കുലാം
നനിര്കദശലാം  നല്കേനിചക്കഭാണട്ട്  30-1-2017-ലുലാം   6-2-2017-ലുലാം    14-3-2017-ലുലാം
കുറനിപ്പുകേള  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  കേനിട്ടുകമ്പഭാള  ആയതട്ട്
പരനികശഭാധനിചട്ട് യുക്തമഭായ നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

(സനി)  ചകേ.എ.എസട്ട്.-ല് ഉളചപടുന വകുപ്പുകേള സലാംബന്ധനിചട്ട്  4-1-2017-ചല
സര്ക്കഭാര്  ഉതരവട്ട്  അനുബന്ധമഭായനി  കചര്ക്കുന.* KAS  രൂപതീകേരണലാം
സലാംബന്ധനിചട്ട് മുന ചതീഫെട്ട് ചസക്രടറനി ശതീ. ഭരതട്ട് ഭൂഷണ് കേമ്മേനിറനിയുചട ശനിപഭാര്ശകേളുലാം
നനിലവനിചല ചതീഫെട്ട് ചസക്രടറനി ശതീമതനി നളനിനനി ചനകറഭാ കേമ്മേനിറനിയുചട അവകലഭാകേന
റനികപഭാര്ടനിചന്റെ പസക്തഭഭാഗവലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് സര്വതീസട്ട് നടപഭാക്കല്

9  (9) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  സര്വതീസട്ട്  (KAS)  നടപനിലഭാക്കുനതുമഭായനി
ബന്ധചപടട്ട്  എചന്തെലഭാലാം  ഉതരവകേളഭാണട്ട്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  പകേര്പ്പുകേള
സഹനിതലാം വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേ.  എ.  എസട്ട്.  എനമുതല് നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭാണട്ട്  ഉകദശനിക്കുനതട്ട്;
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)   4-1-2017-ചല   G.O.(Ms)No.  1/17/P&ARD  പകേഭാരലാം  കകേരള
അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  സര്വതീസട്ട്  രൂപതീകേരനിചട്ട്  ഉതരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  (അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ക്കുന.)*

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് സര്വതീസട്ട് രൂപതീകേരണലാം

10  (10) ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദട്ട്  .    പനി.  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  സര്വതീസട്ട്  രൂപതീകേരണലാം  സലാംബന്ധനിച
നടപടനികേള ഏതട്ട് ഘടലാം വചര എതനി എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസസ്സുുത  സര്വതീസനില്  സലാംവരണ  വലവസകേള  പഭാലനിക്കുനതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട് എചന്തെങനിലുലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
* വലബറനിയനില്  വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  പസ്തുത  സര്വതീസനിചല  ഏചതഭാചക്ക  കേഭാറ ഗറനികേളനിചല
നനിയമനങ്ങളക്കഭാണട്ട് സലാംവരണലാം ബഭാധകേമഭാകുകേചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  എചന്തെങനിലുലാം  നനികവദനങ്ങള  ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ:
എങനില് അതനികനല് സത്വതീകേരനിച നടപടനിചയചന്തെനട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  4-1-2017-ചല ജനി.ഒ. (എലാം.എസട്ട്.)  1/2017/P&ARD നമ്പര് ഉതരവട്ട്
പകേഭാരലാം  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  സര്വതീസട്ട്  രൂപതീകേരനിചചകേഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ഉതരവഭായനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി&സനി)  സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന. 

(ഡനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിച നനികവദനങ്ങളുലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

ചവടനിചക്കടനിനട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുന വസ്തുക്കളുചട പരനികശഭാധന 

 11 (11)  ശതീ  .    അനനില് അക്കര  :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രവഭാണനിജലവലവസഭായ  വകുപനിചന്റെ  ചവടനിചക്കടട്ട്  സലാംബന്ധനിച
നനിബന്ധനയനിചല  പല  നനിര്കദശങ്ങളുലാം  അപഭാകയഭാഗനികേമഭാചണന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  നനിർകദശങ്ങള  തൃശ്ശൂര്  പൂരലാം  ചവടനിചക്കടനിചന  എപകേഭാരലാം
ബഭാധനിക്കുചമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പൂരലാം  ചവടനിചക്കടനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  വസ്തുക്കള  നഭാഗ്പൂരനില്
ചകേഭാണ്ടുകപഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കണചമന  നനിര്കദശലാം  ഉകണഭാ;  ഉചണങനില്  പസ്തുത
നനിര്കദശലാം പഭാകയഭാഗനികേമഭാചണനട്ട് കേരുതുനകണഭാ;

(ഡനി)  ചവടനിചക്കടട്ട്  വസ്തുക്കള  ചകേഭാചനിയനില്  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന  അനുമതനി
കതടുകേയുലാം ചവടനിചക്കട്ടുമഭായനി ബന്ധചപട പശ്നങ്ങള കകേന്ദ്ര അധനികൃതരുമഭായനി ചര്ച
ചചയ്തട്ട് പരനിഹരനിക്കുവഭാനുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  2008-ചല കസ്ഫഭാടകേവസ്തുക്കള ചടങ്ങളനിചല   (Explosive Rules)  ചടലാം
126  പകേഭാരലാം  കകേന്ദ്രവഭാണനിജലവലവസഭായ  മനഭാലയലാം  പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ള
നനിര്കദശങ്ങള  നനിയമഭാനുസൃതവലാം  ചപഭാതുസുരക്ഷചയ  മുനനനിര്തനിയുള്ളവയുമഭാണട്ട്.
ആയവ അപഭാകയഭാഗനികേമഭാചണന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിടനില. 
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(ബനി)   തൃശ്ശൂര്  പൂരകതഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  ഉള്ളതടക്കമുള്ള  ചവടനിചക്കടട്ട്
പദര്ശനങ്ങള  നനിയമവനികധയവലാം  അപകേടരഹനിതവമഭായുലാം  നടത്തുനതട്ട്
സലാംബന്ധനിച മഭാര്ഗനനിര്കദശവമഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(സനി&ഡനി)  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിചല ബഹുമഭാനചപട മനനിമഭാരുചട കനതൃതത്വതനില്
2017-ചല  തൃശ്ശൂര്  പൂരലാം  ചവടനിചക്കടനിചന്റെ  സുഗമമഭായ  നടതനിപ്പുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്
തനിരുവനന്തെപുരതട്ട്  12-4-2017-നട്ട്  നടന ഉനതതലകയഭാഗതനില് ചപകടഭാളനിയലാം
&  എകട്ട്കപ്ലഭാസതീവട്ട് കസഫനി ഓര്ഗവനകസഷന    (PESO)  ഉനത ഉകദലഭാഗസര്
പചങടുതനിട്ടുള്ളതുലാം കസ്ഫഭാടകേവസ്തു ചടങ്ങളനിചല  6-ാം ചടപകേഭാരലാം ചവടനിചക്കടനിനുള്ള
കസ്ഫഭാടകേ വസ്തുക്കള അലാംഗതീകേഭാരതനിനഭായനി ശനിവകേഭാശനിയനിചല   Firework Research
&  Development  Centre  (FRDC)-ല്  വചട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തുനതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്. 

പുതനിയ തസനികേകേള

12  (12)  ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .  ബഭാലകൃഷ്ണന  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് ഏചതഭാചക്ക പുതനിയ സഭാപനങ്ങള ആരലാംഭനിച എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അവയനികലഭാകരഭാനനിലുലാം  എത്ര  പുതനിയ  തസനികേകേള  സൃഷനിചചവനട്ട്
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഏചതങനിലുലാം  വകുപനില്  2016  കമയട്ട്  25-നട്ട്  കശഷലാം  തസനികേ
ചവടനിക്കുറചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഏചതഭാചക്ക വകുപനിചലനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കമല്പറഞ  കേഭാലയളവനില്  ഏചതങനിലുലാം  വകുപനില്  പുതനിയ  തസനികേ
സൃഷനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-ഡനി)  വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

 തസനികേകേള ചവടനിക്കുറയല്

13  (13) ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ഇതുവചര  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  എത്ര  പുതനിയ
തസനികേകേള  സൃഷനിചനിട്ടുചണനലാം  അവ  ഏചതലഭാലാം  വകുപ്പുകേളനിലഭാചണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലതട്ട് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് എത്ര പുതനിയ
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തസനികേകേള  സൃഷനിചചവനലാം  അവ  ഏചതലഭാലാം  വകുപ്പുകേളനിലഭാചണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ഇതുവചര  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  എത്ര  തസനികേകേള
ചവടനിക്കുറചനിട്ടുചണനലാം അവ ഏചതലഭാലാം വകുപ്പുകേളനിലഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലതട്ട് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് എത്ര പുതനിയ
തസനികേകേള  ചവടനിക്കുറചനിട്ടുചണനലാം  അവ  ഏചതലഭാലാം  വകുപ്പുകേളനിലഭാചണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-ഡനി)  വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

തസനികേകേള സൃഷനിക്കല്

14 (14) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലതനിനട്ട് മുഖലമനനി 
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

2016  കമയട്ട്  മുതല്  2017  മഭാര്ചട്ട്  31  വചര  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലഭായനി  എത്ര
പുതനിയ  തസനികേകേള  സൃഷനിചനിട്ടുണട്ട്  എനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതട്ട്  ഏചതലഭാലാം
വകുപ്പുകേളനിലഭാചണനലാം ഓകരഭാനലാം പകതലകേലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉതരലാം

വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

വനികേസന പദതനികേള 

15 (15)  ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി 
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനികയഭാജകേമണലങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കുന  വനികേസന  പദതനികേള
സലാംബന്ധനിച  നടപടനി  ക്രമങ്ങളുലാം  അവയുമഭായനി  ബന്ധചപട  ഉതരവകേളുലാം
യഥഭാസമയലാം  ബന്ധചപട  എലാം.എല്.എ.-  മഭാചര  അറനിയനിക്കണചമന  ചപഭാതുഭരണ
വകുപനിചന്റെ ഉതരവട്ട് നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് പസ്തുത ഉതരവനിചന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  ഉതരവനിചല  നനിര്കദശങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
അടനിയന്തെര നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ-സനി)   ഉണട്ട്.   നനികയഭാജകേമണലതനിചല  വനികേസന  പവര്തനങ്ങചള
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സലാംബന്ധനിചള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവകേള  പുറചപടുവനിക്കുകമ്പഭാളതചന
എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കട്ട്  കൂടനി  ലഭലമഭാകക്കണതഭാചണനട്ട്  നനിര്കദശനിചചകേഭാണട്ട്
പഭാര്ലചമന്റെറനികേഭാരല  വകുപനില്നനിനലാം  7-5-2008-ല്  പുറചപടുവനിച
1294/എ 2/07/പഭാ.കേഭാ.വ.  നമ്പര്  സര്ക്കുലറനിചന്റെ  അടനിസഭാനതനില്
21-11-2011-ല്  ചപഭാതുഭരണ  (ഏകകേഭാപനലാം)  വകുപനില്നനിനലാം  പുറചപടുവനിച
77369/സനി.ഡനി.എന.4/11/ചപഭാഭവ.  നമ്പര് സര്ക്കുലര് നനിലവനിലുണട്ട്.  കൂടഭാചത ടനി
സര്ക്കുലറകേളനിചല  നനിര്കദശങ്ങള  നനിര്ബന്ധമഭായനി  പഭാലനിക്കണചമനലാം
ഇക്കഭാരലതനില് വതീഴ്ച വരുത്തുനതട്ട് ഗുരുതരമഭായ കൃതലവനികലഭാപമഭായനി കേണക്കഭാക്കനി
ബന്ധചപട  ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര  കേര്ശന  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാചണനലാം
വനിശദതീകേരനിചട്ട്  11-6-2012-ചല സ.ഉ.(എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്  142/12/ചപഭാ.ഭ.വ.  എന
ഉതരവലാം  നനിലവനിലുണട്ട്.   പസ്തുത  ഉതരവട്ട്  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കഭാന  എലഭാ
വകുപ്പുകേളക്കുലാം  6-2-2013-ചല   2717/എ 2/12/പനി.എ.ഡനി.  മുഖഭാന്തെനിരവലാം
മണലങ്ങളനിചല  വനികേസന  പവര്തനങ്ങള  സലാംബന്ധനിച  ഉതരവകേള
എലാം.എല്.എ.-മഭാരുചട  ഇ-ചമയനിലനില്  ആവശലചപടുനപക്ഷലാം  അയചചകേഭാടുക്കഭാനുലാം
20-8-2016-ചല  പ.കേവ.-  എ 2/224/16/പനി.എ.ഡനി.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പകേഭാരലാം
പഭാര്ലചമന്റെറനികേഭാരല  വകുപട്ട്  എലഭാ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  കേര്ശന  നനിര്കദശവലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

11-6-2012-ചല  ചപഭാതുഭരണ  വകുപനിചന്റെ  ഉതരവട്ട്  അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ക്കുന. *

മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനങ്ങള

16 (16)   ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  2016  ജനുവരനി  ഒനനിനട്ട്  കശഷമുള്ള
മനനിസഭഭാതതീരുമഭാനങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  നനിയമനിച  എ.ചകേ.ബഭാലന
കേമ്മേനിറനിയുചട റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  റനികപഭാര്ടട്ട്  എനഭാണട്ട്  സമര്പനിചചതനലാം  റനികപഭാര്ടനിചല
നനിഗമനങ്ങള എചന്തെലഭാചമനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിചല  ശനിപഭാര്ശകേള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  മനനിസഭ
വകേചക്കഭാണ തുടര്നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബന്ധലാം I ആയനി കചര്തനിട്ടുണട്ട്.*

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) ഉപസമനിതനിയുചട റനികപഭാര്ടട്ട്  14-3-2017-നട്ട് കചര്ന മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം
ചനില  കഭദഗതനികേകളഭാചട  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  മനനിസഭഭാകയഭാഗതനിചന്റെ
നടപടനികുറനിപട്ട് അനുബന്ധലാം   II ആയനി കചര്തനിട്ടുണട്ട്. * 

 അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് സര്വതീസട്ട്

17 (17) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  സര്വതീസട്ട്  നടപഭാക്കഭാനഭായനി  മുന
സര്ക്കഭാരുകേള ഏചതലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച എനലാം,  അവയനിചല ഏചതലഭാലാം
നടപടനിക്രമങ്ങള ഈ സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിച എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരനില്  ചകേ.എ.എസട്ട്.  പരനിധനിയനില്
ഉളചപടുന ജതീവനക്കഭാര് എത്ര എനലാം പരനിധനിയനില് ഉളചപടഭാതവര് എത്ര എനലാം
ചസക്രകടറനിയറട്ട്  ജതീവനക്കഭാരനില്  എത്രകപര്  ഇതനില്  ഉളചപടുലാം  എനലാം
ഉളചപടഭാതവര് എത്ര എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സനിവനില്  സര്വതീസട്ട്  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം,  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം,
അഴനിമതനി  മുക്തമഭാക്കുനതനിനുലാം,  ഫെയലുകേള  കേഭാലതഭാമസലാം  ഇലഭാചത
തതീര്പഭാക്കുനതനിനുലാം  ചകേ.എ.എസട്ട്.-  ചന  ഉപകയഭാഗപദമഭാക്കഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാര്
എന്തു നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദശനിക്കുനതട്ട് എന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് സര്വതീസട്ട് രൂപതീകേരനിചചകേഭാണട്ട്   5-1-2015-ല്

G.O.  (Ms)  No.1/15/GAD   പകേഭാരലാം  മുന  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവഭായനിരുന.

ചസക്രകടറനിയറനിചന  പസ്തുത  സര്വതീസനില്  ഉളചപടുത്തുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്

പഠനിക്കുനതനിനഭായനി  മൂനലാംഗ  മനനിസഭഭാ  ഉപസമനിതനിചയ  നനിശയനിചചകേഭാണട്ട്

8-1-2015-ചല   G.O.(Ms) No. 9/15/GAD  പകേഭാരലാം ഉതരവഭാകുകേയുണഭായനി.

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  ബന്ധചപട  സര്ക്കഭാര്

ഉതരവകേളുചട  പശഭാതലതനില്  സര്വതീസട്ട്  സലാംഘടനകേളുമഭായനി  ചര്ച

നടത്തുകേയുലാം 4-1-2017-ചല G.O. (Ms)No.1/17/P&ARD  പകേഭാരലാം ചസക്രകടറനിയറട്ട്

ചപഭാതുഭരണലാം,  ധനകേഭാരലലാം  എനതീ  വകുപ്പുകേളടക്കലാം  29  വകുപ്പുകേചള  ഉളചപടുതനി

ചകേഭാണട്ട്  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  സര്വതീസട്ട്  രൂപതീകേരനിചട്ട്  ഉതരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.) *

(ബനി&സനി)  പരനികശഭാധനിച വരുന. 

ആശനിത നനിയമനലാം

18 (18) ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആശനിത  നനിയമന  വലവസയനില്  കജഭാലനി  നല്കുകമ്പഭാള

ഉകദലഭാഗഭാര്തനിയുചട വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലതയട്ട് അനുസരനിചള്ള നനിയമനങ്ങളഭാകണഭാ

നല്കുനതട്ട്; അചലങനില് ഏതട്ട് തസനികേകേളനിലഭാണട്ട് നനിയമനലാം നല്കുനതട്ട്;

(ബനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതയനുസരനിചട്ട്  ഉയര്ന  തസനികേയനില്  ആശനിത

നനിയമനലാം  നല്കേനിയതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  പരഭാതനികേള  നനിലവനിലുകണഭാ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കഭാസട്ട്  - III, IV  തസനികേയനികലയഭാണട്ട് നനിലവനില് ആശനിത നനിയമനലാം

നല്കേനി വരുനതട്ട്. 

(ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച വരുന. 

കകേന്ദ്ര ബജറട്ട് നനിര്കദശങ്ങള

19 (19) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .  സജതീന്ദ്രന : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര ബജറട്ട്  നനിര്കദശങ്ങള ഉപകഭഭാക  സലാംസഭാനമഭായ കകേരളചത
ഏചതലഭാലാം നനിലയനില് ബഭാധനിക്കുചമനട്ട് വനിലയനിരുത്തുകേയുണഭാകയഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര ബജറനിനട്ട് മുകനഭാടനിയഭായനി സലാംസഭാനലാം മുകനഭാട്ടുവച എചന്തെലഭാലാം
ആവശലങ്ങള ബജറനില് പരനിഗണനിക്കുകേയുണഭായനി; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനചത  വനിലക്കയറവലാം  പണചപരുപവലാം  ചതഭാഴനിലനിലഭായയുലാം
അതനിരൂക്ഷമഭാക്കുനതഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര ബജറനിചല നനിര്കദശങ്ങള ഏചറയുലാം എന കേഭാരലലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി)  എങനില്  കകേരളതനിചനറ  ആവശലങ്ങള  കനടനിചയടുക്കുനതനിനട്ട്
എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദശനിക്കുനതട്ട്?

ഉതരലാം

(എ-ഡനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച വരുന. 

സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടുകേളുലാം നയങ്ങളുലാം 
20  (20)   ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനകശഷലാം  വകേചക്കഭാണനിട്ടുള്ള

ജകനഭാപകേഭാരപദമഭായ  നടപടനികേള  ജനങ്ങളനിചലതനിക്കുനതനിനട്ട്  സത്വതീകേരനിചവരുന
നടപടനികേള ഫെലപദമഭാകുനനിചലനള്ള വനിമര്ശനലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില്
ഇക്കഭാരലതനില് ഫെലപദമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  നയങ്ങളുലാം  നനിലപഭാടുകേളുലാം  എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം
ജനങ്ങളനിലുചമതനിക്കഭാൻ നവതീന രതീതനികേള സത്വതീകേരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് കേര്മ്മേ
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരങ്ങള നല്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം
(എ)  ശദയനില്ചപടനിടനില. 
(ബനി)  സര്ക്കഭാര് ഔകദലഭാഗനികേ ചവബട്ട് കപഭാര്ടല് www.kerala.gov.in      ചല

ഇനഫെര്കമഷന  പബനികേട്ട്  റനികലഷനസട്ട്  വകുപനിചന്റെ  ഔകദലഭാഗനികേ  ചവബട്ട്  വസറട്ട്
www.prd.kerala.gov.in-ല്  നമ്മ്യൂസട്ട്  കപഭാര്ടലഭായ     www.keralanews.gov.in
എനനിവ  വഴനി  വദനലാംദനിന  വഭാര്തകേള,  ചനിത്രങ്ങള,  പരസല  വതീഡനികയഭാകേള,
കബഭാഷറകേള, കപഭാസറകേള എനനിവ പസനിദതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 

നവ  മഭാധലമ  സകങതങ്ങളഭായ  ടത്വനിറര്,  കഫെസട്ട്  ബുക്കട്ട്,  യൂടമ്മ്യൂബട്ട്  ചഭാനല്

എനനിവയനിചല ഇനഫെര്കമഷന പബനികേട്ട് റനികലഷനസട്ട് വകുപനിചന്റെ അക്കഇൗണനിലൂചട

വഭാര്തകേള,  ചനിത്രങ്ങള,  വതീഡനികയഭാകേള,  വതീഡനികയഭാ  കഡഭാകേദ്യുചമന്റെറനികേള

എനനിവയുലാം  പകതലകേ  പചഭാരണലാം  കവണ  സര്ക്കഭാര്  പദതനികേളക്കട്ട്  ബഭാനര്

പരസലങ്ങള  എനനിവയുലാം  വഭാടട്ട്സട്ട്  ആപട്ട്  വഴനി  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനിയുചട

ശദയനില്ചപടുതഭാനുള്ള വഭാര്തകേളുചട കപഭാസനിലാംഗുലാം പനി. ആര്. ഡനി. വലവട്ട് എന

ശവല,  അചടനി-ദൃശല  അടനിസഭാനതനിലുള്ള  സര്ക്കഭാരനിചന  സലാംബന്ധനിചള്ള

വഭാര്തകേള നല്കുന ചമഭാവബല് ആപ്പുലാം ഉപകയഭാഗനിച വരുന. 

വനികേലഭാലാംഗ ജതീവനക്കഭാരുചട സലലാംമഭാറലാം

21 (21) ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
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മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സൂപര്  നമ്മ്യൂമററനി  തസനികേയനില്  നനിയമനിക്കചപട  വനികേലഭാലാംഗ

ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  അകത  വകുപനില്  തചന  സലലാംമഭാറലാം  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്

അര്ഹതയുകണഭാ;

(ബനി)  അര്ഹത ഇചലങനില് ഇതരലാം ജതീവനക്കഭാചര കൂടനി  സലലാംമഭാറതനിനട്ട്

പരനിഗണനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിചന്റെ  18-5-2013-ചല  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്40/13/

സഭാ.നതീ.വ. ഉതരവട്ട് പകേഭാരലാം പുനര്നനിയമനലാം ലഭനിച അലാംഗപരനിമനിതരുചട സര്വതീസട്ട്

ആനുകൂലലങ്ങള  സലാംബന്ധനിചട്ട്   3-2-2016-ചല  സ.ഉ.(പനി.)  നമ്പര്

1/2016/സഭാ.നതീ.വ. നമ്പര് ഉതരവനില് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട് പകേഭാരലാം ഒരു

പകതലകേ  സലകതയ്കക്കഭാ/വകുപനികലയ്കക്കഭാ  പകതലകേലാം  സൂപര്  നമ്മ്യൂമററനി

തസനികേകേള  സൃഷനിചനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  പഭാരലാംഭ  നനിയമനലാം  ലഭനിച

സലലാം/വകുപനില്നനിനലാം  മചറഭാരു  ജനില/വകുപനികലയട്ട്  സലലാം  മഭാറതനിനട്ട്

അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുനതല. 

(ബനി)  സൂപര്  നമ്മ്യൂമററനി  തസനികേയനില്  നനിയമനിക്കചപട  അലാംഗപരനിമനിത

ജതീവനക്കഭാരുചട  സലലാംമഭാറലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  അതഭാതട്ട്  വകുപനിനട്ട്  ഉചനിതമഭായ

തതീരുമഭാനലാം വകേചക്കഭാള്ളഭാവനതുമഭാണട്ട്. 

പുതുതഭായനി അനുവദനിച തസനികേകേള

22 (22) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലതനിനട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനതനിനുകശഷലാം ഏചതഭാചക്ക വകുപ്പുകേളനില്

എത്ര തസനികേകേള പുതുതഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

 ചകേ.എലാം. ഷഭാജഹഭാചന സര്വതീസനില്നനിനലാം നതീക്കഭാന നടപടനി
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23 (23) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പദതീപട്ട് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  അതതീവ  സുരക്ഷഭാ  കമഖലയഭായനി  പഖലഭാപനിച  കപഭാലതീസട്ട്

ആസഭാനതനിനട്ട്  മുനപനില്,  ഡനി.ജനി.പനി.  യുമഭായനി  ചര്ചയട്ട്  വന ജനിഷ്ണു  പകണഭായട്ട്
യുചട  അമ്മേയ്ക്കുലാം  ബന്ധുക്കളക്കുലാം  ഒപലാം  നുഴഞ്ഞുകേയറനി  പശ്നങ്ങള  ഉണഭാക്കനിചയന
കുറലാം  ചുമതനി  സനി-ഡനിറട്ട്  ഉകദലഭാഗസനഭായ ചകേ.എലാം.ഷഭാജഹഭാചന  പതനി കചര്തട്ട്
കപഭാലതീസട്ട് കകേസട്ട് എടുതനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ  സനി-ഡനിറട്ട്.ചല  ഉകദലഭാഗസനഭായ
ചകേ.എലാം.ഷഭാജഹഭാന,  സര്വതീസട്ട്  ചടങ്ങള  ലലാംഘനിചചകേഭാണട്ട്  ചഭാനലുകേളനിലുലാം  മറ്റുലാം
വനട്ട്  ചര്ചകേളനില്  പചങടുതട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നയങ്ങകളയുലാം  പരനിപഭാടനികേകളയുലാം
വനിമര്ശനിക്കുനതഭായ ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ചപടനിരുനകവഭാ;

(സനി)  കസവനചടങ്ങള  നനിരന്തെരലാം  ലലാംഘനിചചകേഭാണനിരനിക്കുനതഭായനി
ആകക്ഷപമുള്ള ചകേ.എലാം.ഷഭാജഹഭാചന സര്വതീസനില് നനിനലാം നതീക്കലാം  ചചയ്യുനതനിനട്ട്
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കപഭാലതീസട്ട് ആസഭാനതനിനട്ട് മുനപനില് 5-4-2017-ല്  മരണചപട ജനിഷ്ണു
പകണഭായനിയുചട ബന്ധുക്കള നടതനിയ സമരതനിനനിടയനിലുണഭായ സലാംഘര്ഷതനില്
പങ്കുള്ളതഭായനി കേചണതനിയ ശതീ. ചകേ. എലാം. ഹഭാജഹഭാചന പതനി കചര്തട്ട് മമ്മ്യൂസനിയലാം
കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനില്   ചചക്രലാം  നമ്പര്  552/2017-ാം  നമ്പരഭായനി  ഒരു  കകേസട്ട്
രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി)   10-4-2017-ചല  163/എ 1/Admn/2017/CDIT  നടപടനിക്രമപകേഭാരലാം
ശതീ.  ചകേ.  എലാം.  ഷഭാജഹഭാചന  സചസന്റെട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.   ഇക്കഭാരലതനില്  അചടക്ക
നടപടനി  ചടങ്ങള  പകേഭാരലാം  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചട്ട്  ഉചനിതമഭായ  തതീരുമഭാനലാം
എടുക്കുനതഭാണട്ട്.

കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം

24 (24) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  "കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം"  സലാംസഭാനതട്ട്  നനിലവനില്  വനതട്ട്  എനട്ട്
മുതലഭാണട്ട്  എനലാം  നനിയമലാം  നടപഭാക്കഭാനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  എന്തെട്ട്  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച വരുന എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമതനിചന്റെയുലാം  പസ്തുതനനിയമലാം  നടപഭാക്കഭാനഭായനി
പുറചപടുവനിച സര്ക്കഭാര് ഉതരവകേളുചടയുലാം പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  നടപനില്  വനതനിനുകശഷലാം  നനിയമതനിനു
വനിരുദമഭായനി  പവര്തനലാം  നടതനിയതഭായനി  കേചണതനി  ശനിക്ഷ  നലനിയതട്ട്  എത്ര
ജതീവനക്കഭാരുചട കപരനില് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജനിലഭാ  കേളകറചട  കേതീഴനിലുലാം  തകദശ  ഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
കജഭാലനിചചയ്യുന  ഉകദലഭാഗസരനില്  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമങ്ങളക്കു  വനിരുദമഭായനി
പവര്തനിചതഭായനി കേചണതനിയവര് എത്ര; ജനില തനിരനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ) 2012  നവലാംബര്  1-നഭാണട്ട് കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം നനിലവനില് വനതട്ട്.
പസ്തുത നനിയമപകേഭാരലാം  ഓകരഭാ  വകുപ്പുലാം,  വകുപട്ട്  കമധഭാവനിയുലാം,  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
പദഭാനലാം  ചചയ്യുനതഭായ  കസവനങ്ങള  ചുമതലചപട  ഉകദലഭാഗസര്,  കസവനലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള  സമയപരനിധനി  എനനിവ  വനി  ജഭാപനലാം  ചചയ്യുകേയുലാം
കസവനഭാവകേഭാശ  ചടങ്ങള  അനുസരനിചള്ള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ചചയ്തുവരുന. 

ഈ  നനിയമലാം  121   വകുപ്പുകേളനില്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
സമയബന്ധനിതമഭായനി കസവനങ്ങള നല്കുനതനികലയ്ക്കുലാം അഴനിമതനി കുറയ്ക്കുനതനികലയ്ക്കുലാം
കവണനിയഭാണട്ട്  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   പധഭാനചപട
എലഭാ വകുപ്പുകേളനിലുലാം ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് കനരനിടട്ട് നല്കുന കസവനങ്ങചളലഭാലാംതചന
പസ്തുത  നനിയമതനിചന്റെ  പരനിധനിയനില്  ചകേഭാണ്ടുവരുവഭാന  ഒരു  പരനിധനി  വചര
കേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്. 

സര്ക്കഭാര്  ഓഫെതീസുകേചള  ജനസഇൗഹൃദമഭായനി  മഭാറനിചയടുക്കുകേ  എന
ലക്ഷലകതഭാചട കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം,  പഇൗരഭാവകേഭാശകരഖ,  പഇൗരനമഭാരുമഭായുള്ള
ആശയവനിനനിമയതനിനുള്ള  അവസരലാം  എനനിവ  കപഭാലുള്ള  സവനികശഷതകേള
ചകേഭാണ്ടുവരുനതനിനഭായനി  കൂടുതല്  ശക്തനിചപടുത്തുനതഭാണട്ട്.   ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി,
നനിയമലാം  ഫെലപദമഭായുലാം  ജനസഇൗഹൃദപരമഭായുലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
വകുപദലക്ഷനമഭാരുചടയുലാം  ഉയര്ന  ഉകദലഭാഗസരുചടയുലാം  സലാംസഭാനതല
ശനില്പശഭാല  15-12-2016-ല്  IMG-യുചട  കനതൃതത്വതനില്  സലാംഘടനിപനി
ക്കുകേയുണഭായനി. ഇതുസലാംബന്ധനിച നനിര്കദശങ്ങള പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമതനിചന്റെയുലാം പസ്തുത നനിയമലാം നടപഭാക്കഭാനഭായനി
പുറചപടുവനിച  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവകേളുചടയുലാം  സര്ക്കുലറകേളുചടയുലാം  പകേര്പട്ട്
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അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന*.

(സനി)   ജതീവനക്കഭാര്  ആരുലാംതചന  ശനിക്ഷഭാനടപടനിക്കട്ട്  വനികധയരഭായതഭായനി
റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിടനില. 

(ഡനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച വരുന. 

നടപടനിക്കട്ട് വനികധയരഭായ ഉകദലഭാഗസര് 

25 (25) ശതീ  .   എന   .  എ  .   ചനലനിക്കുനട്ട് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  നനിലവനില്  വനതനിനട്ട്  കശഷലാം  നനിശനിത
സമയതനിനുള്ളനില്  കസവനലാം  നല്കേഭാതതനിചന്റെ  കപരനില്  എത്ര  ഉകദലഭാഗസര്
നടപടനിയട്ട് വനികധയരഭായനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒരു  ഉകദലഭാഗസനകപഭാലുലാം  പസ്തുത  നനിയമപകേഭാരലാം  നടപടനിയട്ട്
വനികധയമഭായനിടനിചലങനില് അതട്ട് കസവനതനിചന്റെ ഗുണമഭാചണനട്ട് കേരുതഭാകമഭാ;

(സനി) കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമപകേഭാരലാം നനിശനിത സമയതനിനുള്ളനില് കസവനലാം
നല്കേഭാതതനിചന  തുടര്നട്ട്  ചപഭാതുജനങ്ങളനില്  നനിനട്ട്  എത്ര  പരഭാതനികേള
ലഭനിചനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പസസ്സുുത  പരഭാതനികേളനികനല്  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  എന്തെഭാചണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  നനിലവനില്  വനതനിനുകശഷലാം  നനിശനിത
സമയതനിനുള്ളനില്  കസവനലാം  നല്കേഭാതതനിചന്റെ  കപരനില്  ഉകദലഭാഗസര്
ആരുലാംതചന നടപടനിക്കട്ട് വനികധയരഭായതഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിടനില. 

(ബനി)  അചത. 

(സനി&ഡനി)  വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

ഹരനിത കകേരളലാം പദതനി
26 (26) ശതീ  .   ചകേ  .  സുകരഷട്ട് കുറപട്ട്   :

ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര്   :

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ശതീ  .   ബനി  .  ഡനി  .   കദവസനി   :
     ശതീ  .       ബനി  .  സതലന  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി

സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഹരനിത കകേരളലാം പദതനിയുചട നടതനിപനിലൂചട  സലാംസഭാനചത പചപട്ട്

നനിലനനിര്തനി  മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കുന  പദതനിചയ  സഭാക്ഷരതഭായജലാം  മഭാതൃകേയനില്
ജനകേതീയ  യജമഭാക്കനി  മഭാറ്റുനതനിനട്ട്  ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  അതനിചന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചപഭാതു  ശുദജല  കസഭാതസകേളുലാം  കുളങ്ങളുലാം
ശുചതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
ഇതനിചന്റെ ചുമതല ഏതട്ട് വകുപനിനഭാണട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് എനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഒരു  തകദശ  സഭാപനതനില്  ഒരു  ചപഭാതു  ജലഭാശയചമങനിലുലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനികനഭാ  പുനരുദരനിക്കുനതനികനഭാ  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

കപഴണല് സഭാഫെട്ട് നനിയമനലാം

27  (27) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    അബ്ദു  റബട്ട്  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലതനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

മുഖലമനനിയുളചപചടയുള്ള  മനനിമഭാരുചട  കപഴണല്  സഭാഫെനില്
കജഭാലനികനഭാക്കുനവരുചട  കപരട്ട്,  തസനികേ,  വനിദലഭാഭലഭാസകയഭാഗലത,  വയസട്ട്,
സര്വതീസനില്  നനിനഭാചണങനില്  അതനിചല  തസനികേ  എനനിവ  സലാംബന്ധനിച
വനിശദവനിവരലാം നലഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

കപഴണല് സഭാഫെനിചല ജതീവനക്കഭാര്

28 (28) ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട്  കുനപനിള്ളനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനി,  മനനിമഭാര്  എനനിവരുചട  കപഴണല്  സഭാഫെനില്  എത്ര

ജതീവനക്കഭാര്  ഉചണനട്ട്  ഓകരഭാ  മനനിമഭാരുകടയുലാം  പകതലകേലാം  പകതലകേലാം

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) മുഖലമനനിയുചടയുലാം മനനിമഭാരുചടയുലാം സഭാഫെലാംഗങ്ങളുചട നഭാളനിതുവചരയുളള

ആചകേ  ശമ്പളലാം,  അലവനസട്ട്,  ടനി.എ.,  ചമഡനിക്കല്  ബനില്  എനനിവ  പകതലകേലാം

പകതലകേലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) എണ്ണലാം വനിശദമഭാക്കുന പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.* 

(ബനി)  ശമ്പളവലാം അലവനസുലാം സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട് വരുന.
നഭാളനിതുവചരയുള്ള  ചമഡനിക്കല്  റതീ-ഇലാംകബഴട്ട്ചമന്റെട്ട്  തുകേ  31,718 രൂപയുലാം   ടനി.എ.
9,08,239 രൂപയുമഭാണട്ട്. 

ഒഴനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്യേല് 

29 (29) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്,  ഒഴനിവകേള  യഥഭാസമയലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യേഭാത
ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര എചന്തെങനിലുലാം ശനിക്ഷഭാനടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒഴനിവകേള സമയബന്ധനിതമഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുനതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നടപടനികേചളഭാനലാം  സത്വതീകേരനിചനിടനിചലങനില്,  ഒഴനിവകേള  യഥഭാസമയലാം
റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുനതനിനട്ട്  അടനിയന്തെര  നടപടനി  ചചകേചക്കഭാളളഭാന  നനിര്കദശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിടനില. 

(ബനി&സനി)  വകുപ്പുകേളനിചല നനിലവനിലുള്ള ഒഴനിവകേളുലാം പതതീക്ഷനിത ഒഴനിവകേളുലാം
അടനിയന്തെരമഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുനതനിനട്ട്  വനിവനിധ
സര്ക്കുലറകേള മുകഖന വകുപദലക്ഷനഭാര്ക്കുലാം നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം സര്ക്കഭാര്
കേര്ശന  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാചത  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണ  പരനിഷ്കഭാര
വകുപനിചന്റെ  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  ദ്രുത
പരനികശഭാധന  നടതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യേചപടഭാചതയുണഭായനിരുന  ഒഴനിവകേള
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്യുവഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പനി.എസട്ട്.സനി.
മുകഖനയുള്ള  നനിയമനങ്ങള  തത്വരനിതചപടുത്തുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വകുപ്പുകേള

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുന  ഒഴനിവകേളുചട  കൃതലതയുലാം  പുകരഭാഗതനിയുലാം
വനിലയനിരുത്തുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഒരു  പുതനിയ  കസഭാഫട്ട് ചവയര്  VARAM
(Vacancy Arising Reporting and Monitoring System) വനികേസനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

പങഭാളനിത ചപനഷന പദതനി

30 (30) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദതീന :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലതനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

2013  ഏപനിലനില്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പങഭാളനിത  ചപനഷന  പദതനി
നനിര്തലഭാക്കുവഭാന  ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്
സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന  ഉകദശനിക്കുന  നടപടനികേള  എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

സര്ക്കഭാര്  ഇക്കഭാരലലാം  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഉചനിതമഭായ  തതീരുമഭാനലാം
വകേചക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്. 

ജുഡതീഷലല് കേമ്മേതീഷനുകേള

31  (31) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന    : തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  ഇകപഭാള  എത്ര  ജുഡതീഷലല്  കേമ്മേതീഷനുകേള
നനിലവനിലുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുതഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  ആഭലന്തെര  വകുപട്ട്  നനിയമനിച  5  ജുഡതീഷലല്
കേമ്മേതീഷനുകേള നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി)

1. കസഭാളഭാര്  തടനിപ്പുലാം  അനുബന്ധ  സഭാമ്പതനികേ  ഇടപഭാടുകേളുലാം
അകനത്വഷനിക്കുനതനിനഭായനി  ജസനിസട്ട്  ജനി.  ശനിവരഭാജന  അകനത്വഷണ
കേമ്മേതീഷന

2. മരങ്ങഭാട്ടുപള്ളനി സനിബനിയുചട  മരണചതക്കുറനിചട്ട്  അകനത്വഷനിക്കുനതനിനഭായനി
ജസനിസട്ട് ഡനി. ശതീവലഭന അകനത്വഷണ കേമ്മേതീഷന
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3. 20 ജൂവല  2016-നട്ട് കകേരള വഹകക്കഭാടതനിയുചട മുനനില് അഭനിഭഭാഷകേരുലാം
മഭാധലമ  പവര്തകേരുലാം  തമ്മേനിലുണഭായ  കപഭാലതീസട്ട്  ലഭാതനി
ചഭാര്ജ്ജനിചനക്കുറനിചട്ട് അകനത്വഷനിക്കുനതനിനഭായനി ജസനിസട്ട് പനി. എ. മുഹമ്മേദട്ട്
അകനത്വഷണ കേമ്മേതീഷന

4. പുറനിങ്ങല്  ചവടനിചക്കടട്ട്  ദുരന്തെചതക്കുറനിചട്ട്  അകനത്വഷനിക്കുനതനിനഭായനി
ജസനിസട്ട് പനി.എസട്ട്. കഗഭാപനിനഭാഥന അകനത്വഷണ കേമ്മേതീഷന

5. 26-3-2017-നട്ട്  മലാംഗളലാം  ചഭാനലനില്  സലാംകപക്ഷണലാം  ചചയ്ത
വഭാര്തചയക്കുറനിചട്ട്  അകനത്വഷനിക്കുനതനിനഭായനി  നനിയമനിച  ജസനിസട്ട്
പനി.എസട്ട്. ആന്റെണനി അകനത്വഷണ കേമ്മേതീഷന

മനനിസഭഭാകയഭാഗ തതീരുമഭാനങ്ങള 

32  (32) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനങ്ങള  സലാംബന്ധനിച  ഉതരവകേള  എത്ര
ദനിവസതനിനകേലാം പുറതനിറക്കണചമനഭാണട്ട് വലവസ ചചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി) മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനങ്ങള സലാംബന്ധനിച ഉതരവട്ട് പുറതനിറക്കുനതനിനട്ട്
പലകപഭാഴുലാം  കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുനചണന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്  ഗഇൗരവമഭായനി
കേഭാണുനകണഭാ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷമുളള മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനങ്ങളനില്
ഇനനിയുലാം ഉതരവട്ട് പുറതനിറക്കഭാതവ എത്രചയണ്ണലാം; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനങ്ങള യഥഭാസമയലാം നടപനിലഭാക്കുനചണന കേഭാരലലാം
ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?     

ഉതരലാം

(എ)   കകേരളഭാ  ചസക്രകടറനിയറട്ട്  മഭാനത്വല് ഖണനികേ  190  (ix)-ല്  മനനിസഭഭാ
കയഭാഗ  തതീരുമഭാനലാം  ബന്ധചപട  ചസക്രടറനിക്കട്ട്  ലഭനിചഭാല്  അനതചന  ഉതരവട്ട്
പുറചപടുവനിക്കണചമനട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  മനനിസഭഭാകയഭാഗ
തതീരുമഭാനതനികനലുള്ള  ഉതരവട്ട്  തതീരുമഭാനലാം  ലഭനിചട്ട്    48  മണനികറനിനകേലാം
പുറചപടുവനിക്കണചമനട്ട്  നനിര്കദശനിചചകേഭാണട്ട്  ചതീഫെട്ട്  ചസക്രടറനി  സര്ക്കുലര്
പുറചപടുവനിചനിട്ടുമുണട്ട്. 

(ബനി)  നനിയമങ്ങളനിലുലാം  ചടങ്ങളനിലുലാം  കഭദഗതനി  ആവശലമുള്ള
തതീരുമഭാനങ്ങളനികനല്  ഉതരവട്ട്  പുറചപടുവനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിയമ  പകേഭാരമുള്ള
നടപടനികേള  പൂര്തതീകേരനികക്കണതനിനഭാല്  അതരലാം  തതീരുമഭാനങ്ങള
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നടപനിലഭാക്കുനതനില് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനണട്ട്. 

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറ  25-5-2016  മുതല്  11-4-2017  വചര
നടന  52  മനനിസഭഭാകയഭാഗങ്ങളനിലഭായനി    912   തതീരുമഭാനങ്ങള  എടുതനിരുന.
അതനില്  ഇനനിയുലാം  ഉതരവട്ട്  പുറചപടുവനിക്കഭാതവയുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ഡനി)   ചനില  മനനിസഭഭാകയഭാഗ  തതീരുമഭാനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുനതനില്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനതഭായനി മുനപട്ട് ശദയനില്ചപട സഭാഹചരലതനില് മനനിസഭഭാ
തതീരുമഭാനങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  നടപനിലഭാക്കുനചണന  കേഭാരലലാം  വലക്തനിപരമഭായനി
നനിരതീക്ഷനിചട്ട്  ഉറപ്പുവരുതഭാന  അകപഭാളതചന  എലഭാ  ചസക്രടറനിമഭാര്ക്കുലാം  ചതീഫെട്ട്
ചസക്രടറനി തലതനില് നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

സര്ക്കഭാര് ഉകദലഭാഗസരുചട സത്വകേഭാരല ടമ്മ്യൂഷന

33 (33) ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി 
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസര് സത്വകേഭാരല  ടമ്മ്യൂഷനുലാം  എനടനസട്ട്  കകേഭാചനിങ്ങുലാം
നല്കുനതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഇതട്ട് തടയഭാന എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച വരുന
എന വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ രണട്ട് വര്ഷ കേഭാലയളവനില് ഇതരതനില് എത്ര കകേസസ്സുുകേള
രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി)  ഇവരനില്  ആരുചടചയഭാചക്ക  കപരനില്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്
എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ-ഡനി)  വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

ചനികേനിതഭാ പദതനികേള

34 (34) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുചടയുലാം  ചപനഷനകേഭാരുചടയുലാം  ചനികേനിതയഭായനി
എചന്തെങനിലുലാം പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മഭാരകേകരഭാഗങ്ങള,  അപകേടങ്ങള  മുതലഭായവമൂലലാം  കേഷചപടുനവരുചട
ചനികേനിതയട്ട്  നനിലവനില്  സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി  പുതനിയ  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് പദതനിയുകണഭാ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉതരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   10-ാം  ശമ്പളപരനിഷ്കരണ  കേമ്മേതീഷചന്റെ  ശനിപഭാര്ശയനുസരനിചലാം
2017-2018  ബജറട്ട്   പസലാംഗതനിചല    92-ാം  ഖണനികേയനില്  പതനിപഭാദനിചതുലാം
പകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ചപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം  ഇനഷത്വറനസട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനലാം വകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ചപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം ആകരഭാഗല
ഇനഷത്വറനസട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട്  മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനലാം
വകേചക്കഭാണനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

ഫെയല്നതീക്കലാം 

35  (36)  ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫെട്ട്    : തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സർക്കഭാർ  ഓഫെനിസുകേളനിൽ  നടപഭാക്കുന  ഇ  -ഓഫെതീസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം
എലാം.എല്.എ. മഭാര്ക്കുലാം അനുവദനിക്കുനതട്ട് സലാംബന്ധനിച നയലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഫെയല്നതീക്കലാം മനസനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കട്ട്  നനിലവനില്
അനുവദനിചനിരനിക്കുന  സലാംവനിധഭാനലാം  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  പുതുതഭായനി  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന
ഉകദശനിക്കുന കേഭാരലങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇവ എനകതയട്ട് നടപനില്വരുലാം എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുചട  ശനിപഭാര്ശകയഭാചട  നല്കുന  പരഭാതനികേളുചട
പുകരഭാഗതനി  അറനിയുനതനിനട്ട്  എന്തുതരലാം  സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ഒരുക്കനിയനിരനിക്കുനതട്ട് എനറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എലാം.എല്.എ.  നല്കുന  പരഭാതനികേളക്കട്ട്  മനനിമഭാര്  യഥഭാസമയലാം
മറപടനികപഭാലുലാം നല്കേഭാത സഭാഹചരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-സനി)  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കുലാം  ഫെയല്നതീക്കലാം
സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി സനിറനിസണ് ഇന്റെര്കഫെസട്ട് ഇ-ഓഫെതീസനില്
ഏര്ചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.   http://eoffice.kerala.gov.in  എന  URL  മുഖഭാന്തെരലാം
ചപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം ജനപതനിനനിധനികേളക്കുലാം ഐ.ഡനി.-യുലാം പഭാസട്ട് കവര്ഡുലാം ഇലഭാചത
തചന ഫെയല് നതീക്കലാം സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം ലഭലമഭാകുനതഭാണട്ട്.   എലാം.എല്.എ.-
മഭാരുചട  ശനിപഭാര്ശകയഭാചട  നല്കുന  പരഭാതനികേളുലാം  നനിര്കദശങ്ങളുലാം  സലാംബന്ധനിച
ഫെയല് നതീക്കങ്ങള ഈ സലാംവനിധഭാനതനിലൂചട അറനിയുവഭാന സഭാധനിക്കുലാം. 
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ചസക്രകടറനിയറനിചല  ഭൂരനിപക്ഷലാം  ഫെയലുകേളുലാം  ഇ-ഓഫെതീസട്ട്
സലാംവനിധഭാനതനിലൂചടയഭാണട്ട് വകേകേഭാരലലാം ചചയ്യുനതട്ട് എന സഭാഹചരലതനിലുലാം,  ഫെയല്
നതീക്കങ്ങളുചട  തല്സനിതനി  അറനിയുവഭാന  കമല്  സലാംവനിധഭാനലാം  പരലഭാപമഭായതനിനഭാലുലാം
പുതനിയ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില. 

(ഡനി)   എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  നല്കുന  പരഭാതനികേളക്കട്ട്  മനനിമഭാര്  യഥഭാസമയലാം
മറപടനി  നല്കേഭാത  സഭാഹചരലലാം  വനിവരസഭാകങതനികേവനിദലഭാ  വകുപനിചന്റെ
ശദയനില്ചപടനിടനില. 

യഭാത്രഭാപടനി തുകേ

36 (37) ശതീ  .    കറഭാജനി എലാം  .    കജഭാണ് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനതനിനുകശഷലാം മുഖലമനനി,  മറ്റുമനനിമഭാര്
എനനിവര്  ഓകരഭാരുതരുലാം  വകേപറനിയ  ശമ്പളലാം,  അലവനസട്ട്,  യഭാത്രഭാപടനി  എനനിവ
എത്രചയന വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കഫെഭാണ്  ചഭാര്ജ്ജട്ട്,  വവദദ്യുതനി  ചഭാര്ജ്ജട്ട്,  അതനിഥനി  സല്ക്കഭാരലാം  എനതീ
ഇനങ്ങളനില് ഓകരഭാരുതരുലാം ചചലവഴനിച തുകേ പകതലകേലാം പകതലകേലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനതനിനുകശഷലാം മുഖലമനനി, മറ്റു മനനിമഭാര്
എനനിവര്  ഓകരഭാരുതരുലാം  വകേപറനിയ  ശമ്പളലാം,  അലവനസട്ട്,  യഭാത്രഭാപടനി  എനനിവ
എത്രചയന വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം-എ ആയനി കചര്ക്കുന.* 

(ബനി)   കഫെഭാണ്  ചഭാര്ജ്ജട്ട്,  വവദദ്യുതനി  ചഭാര്ജ്ജട്ട്,  അതനിഥനിസല്ക്കഭാരലാം  എനതീ
ഇനങ്ങളനില് ഓകരഭാരുതരുലാം ചചലവഴനിച തുകേ അനുബന്ധലാം-ബനി ആയനി കചര്ക്കുന.*

മനനിമഭാരുചട രഭാജനി

37 (38)  ശതീ  .    അനവര് സഭാദതട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലതട്ട്  മനനിസഭയനില്  നനിനട്ട്  എത്ര  മനനിമഭാര്
രഭാജനിവയ്ക്കുകേയുണഭായനി എന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചന്തെലഭാലാം;

(ബനി)  ഇവര്  രഭാജനിവയ്ക്കുവഭാനുണഭായ  കേഭാരണങ്ങളുലാം  സഭാഹചരലങ്ങളുലാം
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  രഭാജനിക്കട്ട്  കേഭാരണങ്ങളഭായ  വനിഷയങ്ങചളക്കുറനിചട്ട്  ഏചതലഭാലാം  തരതനിലുള്ള
അകനത്വഷണങ്ങളഭാണട്ട്  നടക്കുനതട്ട്;  അകനത്വഷണങ്ങളുചട  നനിലവനിലുള്ള  അവസ

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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എന്തെഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) നനിലവനിചല മനനിസഭയനില്നനിനലാം രണട്ട് മനനിമഭാര് രഭാജനിവയ്ക്കുകേയുണഭായനി.

1.  ശതീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജന

2.  ശതീ. എ. ചകേ. ശശതീന്ദ്രന

(ബനി) ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനതനികലയ്ക്കുള്ള നനിയമനതനില് ക്രമകക്കടുചണന
ആകരഭാപണതനിചന്റെ പശഭാതലതനില് ശതീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഭാജനുലാം,  ഒരു സത്വകേഭാരല
ചടലനിവനിഷന  പുറത്തുവനിട  ശബ്ദകരഖചയ  സലാംബന്ധനിചണഭായ  ആകരഭാപണചത
തുടര്നട്ട് ശതീ. എ. ചകേ. ശശതീന്ദ്രനുലാം മനനിസഭയനില്നനിനട്ട് രഭാജനിവയ്ക്കുകേയുണഭായനി. 

(സനി)   ശതീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഭാജചനതനിചര  കേദ്യു.വനി.  20/2016/എസട്ട്.ഐ.യു.
2   നമ്പരഭായനി  സതത്വരഭാകനത്വഷണലാം  നടത്തുകേയുലാം  തുടര്നട്ട്  വനി.സനി.01/
2017/എസട്ട്.ഐ.യു.   2  നമ്പരഭായനി  വനിജനിലനസട്ട്  കകേസട്ട്  രജനിസര്  ചചയ്യുകേയുലാം
ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.   എനഭാല്  ശതീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഭാജന  ഫെയല്  ചചയ്ത  സനി.എലാം.സനി.
2839/17-ചല  ഉതരവട്ട്  പകേഭാരലാം  ടനി  കകേസട്ട്  നനിലവനില്  കകേഭാടതനി  കസ
ചചയ്തനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

ശതീ.  എ.  ചകേ.  ശശതീന്ദ്രചനതനിചര  26-3-2017-ല്  സത്വകേഭാരല  ചടലനിവനിഷന
ചഭാനലനില് സലാംകപക്ഷണലാം ചചയ്ത വഭാര്തചയക്കുറനിചട്ട് അകനത്വഷനിക്കുനതനിനഭായനി റനിട.
ജനിലഭാ  ജ ഡ്ജനി  ശതീ.  പനി.  എസട്ട്.  ആന്റെണനിചയ    31-3-2017-ചല   സര്ക്കഭാര്
വനിജഭാപനലാം  നമ്പര്  29780/എസട്ട്.എസട്ട്.എ./2/2017/ആഭലന്തെരലാം  പകേഭാരലാം
ജുഡതീഷലല്  അകനത്വഷണ  കേമ്മേതീഷനഭായനി  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  3-4-2017-നട്ട്
ശതീ.  പനി.  എസട്ട്.  ആന്റെണനി  അകനത്വഷണ  കേമ്മേതീഷനഭായനി  ചുമതലകയറനിട്ടുണട്ട്.
ശതീ.  എ.  ചകേ.  ശശതീന്ദ്രന  രഭാജനി  വയഭാനുണഭായ  വനിഷയവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്
വക്രലാംബഭാഞനില്  2  കകേസസ്സുുകേള  (വക്രലാം  നമ്പര്  51/സനി.ആര്./2017,
വക്രലാം നമ്പര് 52/സനി.ആര്./2017)  രജനിസര് ചചയ്തട്ട് അകനത്വഷണലാം നടതനി വരുന.
ടനി  കകേസനില്  5  പതനികേചള അറസ്റ്റു  ചചയ്തനിട്ടുള്ളതുലാം  അവചരലഭാലാം  തചന കകേഭാടതനി
മുഖഭാന്തെരലാം ജഭാമലലാം കനടനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്. 

 ഉപകദശകേരുലാം കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാരുലാം

38  (39)   ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത മുഖലമനനി അടക്കമുളള മനനിമഭാരുചട ഓഫെതീസുകേളനില്
എത്ര ഉപകദശകേരുലാം  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാരുമുചണനലാം  അവരുചട  കപരുവനിവരവലാം
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് ഇവര്ക്കുകവണനി ശമ്പളലാം, വഭാഹനലാം, വഭാസകഗഹലാം, ടനി.എ,
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ചചഡവര്മഭാര്  ഉളപചട  അനുവദനിച  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുകവണനി  ചചലവനിട  തുകേ,

ഇന്ധനലാം,  ടനി.എ.  എനനിവയ്ചക്കലഭാലാം കൂടനി എത്ര തുകേ ഇകതവചര ചചലവനിട്ടു എനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  വനിവനിധ കമഖലകേളനിലഭായനി മുഖലമനനിക്കട്ട് നനിലവനില് 6  ഉപകദശകേരുണട്ട്. 

ആഭലന്തെര വകുപട്ട് ഉപകദഷഭാവട്ട് -  ശതീ. രമണ് ശതീവഭാസവ

ശഭാസ ഉപകദഷഭാവട്ട് -  ശതീ. എലാം. ചന്ദ്രദതന

സഭാമ്പതനികേ ഉപകദഷഭാവട്ട് - ശതീമതനി ഗതീതഭാകഗഭാപനിനഭാഥട്ട്

നനിയമ ഉപകദഷഭാവട്ട് - കഡഭാ. എന. ചകേ. ജയകുമഭാര്

മതീഡനിയ ഉപകദഷഭാവട്ട് - ശതീ. കജഭാണ് ബനിടഭാസട്ട്

പസട്ട് അവഡത്വസര് - ശതീ. പഭഭാകേരവര്മ്മേ

മറട്ട്  മനനിമഭാര്ക്കഭാര്ക്കുലാം  തചന  ഉപകദശകേചരകയഭാ,  കകേഭാ-
ഓര്ഡനികനറര്മഭാചരകയഭാ നനിയമനിചനിടനില. 

(ബനി)   കമല്  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള  ഉപകദഷഭാക്കളനില്  പസട്ട്  അവഡത്വസര്
ശതീ.  പഭഭാകേരവര്മ്മേചയ  93,000-1,20,000  എന  ശമ്പളചസയനിലനിലുലാം
കഡഭാ. എന. ചകേ. ജയകുമഭാറനിചന പുനര് നനിയമന വലവസയനില് 77,400-1,15,200
എന ശമ്പള ചസയനിലനില് അവഡത്വസര് (കലഭാ) ആയുലാം പതനിഫെലലാം  നല്കേനിചക്കഭാണട്ട്
നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.   2017  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസലാം  വചര   കഡഭാ.  എന.  ചകേ.  ജയകുമഭാറനിനട്ട്
9,85,935   രൂപയുലാം  ശതീ.  എന.  പഭഭാകേരവര്മ്മേയട്ട്    10,57,070    രൂപയുലാം
ശമ്പളയനിനതനില്   നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   മറട്ട്  ഉപകദശകേചരലഭാലാം  പതനിഫെലലാം
കൂടഭാചതയഭാണട്ട് കസവനമനുഷനിക്കുനതട്ട്.  വഭാസകഗഹലാം അനുവദനിചനിടനില.  വഭാഹനലാം
ടൂറനിസലാം വകുപനില്നനിനഭാണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

ഇവരുചട  വഭാഹനലാം,  ടനി.എ.,  വഡവര്മഭാര്  ഉളചപചട  അനുവദനിച
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുകവണനി ചചലവഴനിച തുകേ,  ഇന്ധനലാം,  ടനി.എ.  എനനിവയട്ട് ചചലവഭായ
തുകേ സലാംബന്ധനിചട്ട് വനിവരങ്ങള കശഖരനിച നല്കുനതഭാണട്ട്. 

കപഴണല് സഭാഫെട്ട്

39 (40)  ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫെട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  മുഖലമനനിയുചടയുലാം  മനനിമഭാരുചടയുലാം  കപഴണല്  സഭാഫെനില്ചപട
ഏചതങനിലുലാം അലാംഗചത ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്,  ഏചതലഭാലാം  മനനിമഭാര്  ഏചതലഭാലാം  സഭാഫെട്ട്  അലാംഗങ്ങചള

ഏചതലഭാലാം തതീയതനികേളനില് സഭാഫെനില് നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കപഴണല്  സഭാഫെനില്  തുടരകവ  സത്വയലാം  തതീരുമഭാനനിചട്ട്  രഭാജനിചവച

കപഭായവര് എത്ര; മനനിമഭാര് ഒഴനിവഭാക്കനിയവര് എത്ര;

(ഡനി)  ഇവര്  ഓകരഭാരുതരുലാം  രഭാജനിവചട്ട്  കപഭാകേഭാകനഭാ  ഒഴനിവഭാക്കചപടഭാകനഭാ

ഇടയഭായ കേഭാരണങ്ങള എന്തെഭായനിരുന; ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  മനനിമഭാരുചട  കപഴണല്  സഭാഫെനില്  നനിനലാം  രഭാജനിവചട്ട്  കപഭായവരനില്

സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനില്  നനിനള്ളവര്  ആചരഭാചക്കയഭായനിരുന;  കനരനിടട്ട്  നനിയമനലാം

ലഭനിചവര് ആചരഭാചക്കയഭായനിരുന; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)   ആചരയുലാം  ഒഴനിവഭാക്കനിയനിടനില.   കപഴണല്  സഭാഫെനില്നനിനലാം

ചനിലചര വനിടുതല് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  അവചര സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള അടങ്ങുന പടനികേ

അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന. *

(സനി)   ആരുലാം  തചന  കപഴണല്  സഭാഫെനില്നനിനലാം  രഭാജനിവച  കപഭായനിടനില.

വലക്തനിപരമഭായ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്,  ബന്ധചപട  മനനിയുചട  അനുമതനികയഭാടുകൂടനി,

കപഴണല് സഭാഫെനില്നനിനലാം വനിടുതല് കനടനിയവരുചട വനിവരങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുനനഃ

ശതീ. ചകേ. ജയകുമഭാര് -  ചപഭാതുമരഭാമതട്ട്-രജനികസ്ട്രേഷന  വകുപ്പുമനനിയുചട

അഡതീഷണല് വപവറട്ട് ചസക്രടറനി

കഡഭാ. ചസയ്തലവനി സനി. - തകദശസത്വയലാംഭരണലാം, നമ്മ്യൂനപക്ഷകക്ഷമലാം, വഖഫെട്ട് &

ഹജ്ജട്ട് വകുപ്പുമനനിയുചട  അഡതീഷണല് വപവറട്ട് ചസക്രടറനി

ശതീ.  സനി.  രഭാകജന്ദ്രന  -  നനിയമ  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ-

പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമ വകുപ്പുമനനിയുചട കുക്കട്ട് 

(ഡനി)  കപഴണല് സഭാഫെനിചല നനിയമനവലാം വനിടുതലുലാം ബന്ധചപട മനനിയുചട

തഭാല്പരലപകേഭാരമഭാണട്ട് ചചയ്യുനതട്ട്. 

(ഇ)  ബഭാധകേമല. 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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വനികദശ യഭാത്രകേള

40 (41)  ശതീ  .    ചകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനതനിനുകശഷലാം മുഖലമനനി ,മനനിമഭാര്

എനനിവര്  നടതനിയ  ഔകദലഭാഗനികേവലാം  അനഇൗകദലഭാഗനികേവമഭായ  വനികദശയഭാത്രകേള

ഏചതഭാചക്കയഭായനിരുനചവനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലതനിനഭായനി  ഇതുവചര  എന്തു  തുകേ  റനി.എ,  ടനി.എ  ഇനതനില്

ചചലവഴനിച എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഉതരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്തനിട്ടുണട്ട്. *

(ബനി)  മുഖലമനനി 21-12-2016 മുതല്  24-12-2016 വചര നടതനിയ ദുബഭായട്ട്

യഭാത്രയട്ട്  റനി.എ.,  ടനി.എ.  ഇനതനില്   3850   രൂപ  അനുവദനിച  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

വനിമഭാനയഭാത്രക്കക്കൂലനിയനിനതനില് ചചലവഭായ തുകേ മടക്കനി നല്കേനിയനിടനില.  ധനകേഭാരല

വകുപ്പുമനനി  കഡഭാ.  കതഭാമസട്ട്  ഐസക്കട്ട്,  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  ശതീ.  മഭാതദ്യു  ടനി.

കതഭാമസട്ട് എനനിവര്ക്കട്ട്  4-9-2016-നട്ട് നടതനിയ വതനിക്കഭാന യഭാത്രയട്ട്   1,66,693

(ഒരു  ലക്ഷതനി  അറപതനി  ആറഭായനിരതനി  അറന്നൂറനി  ചതഭാണ്ണൂറനി  മൂനട്ട്  രൂപ)

ചചലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാചത  ടനി  യഭാത്രയുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  ശതീ.  മഭാതദ്യു  ടനി.

കതഭാമസനിനട്ട് അനഭാമതട്ട് ചചലവനിനതനില്   250 രൂപ അനുവദനിച നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

സത്വഭാതനലസമര ചപനഷന

41  (42)   ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ശതീ വര്ഗതീസട്ട് കുമരനിയല്, കുമരനിയല് വതീടട്ട്, ചനിറങ്ങര, ചകേഭാരടനി. P.O -യട്ട്
സത്വഭാതനലസമര  ചപനഷന  ലഭനിയ്ക്കുനതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുളള  അകപക്ഷയനില്
സര്ക്കഭാര് നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ചപനഷന ലഭനിയ്ക്കുനതനിനഭായനി അടനിയന്തെര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉതരലാം

(എ&ബനി)   ശതീ.  വര്ഗതീസട്ട്  കുമരനിയലനിചന്റെ  അകപക്ഷ  സര്ക്കഭാരനില്

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട് പരനികശഭാധനിച വരുന. 

 ഡല്ഹനി യഭാത്ര

42 (43)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനതനിനുകശഷലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്
നനിനലാം വനിവനിധ ആവശലങ്ങള കനടനിചയടുക്കുനതനിനഭായനി മുഖലമനനിയുലാം മനനിമഭാരുലാം
ഉകദലഭാഗസരുലാം  എത്ര  തവണ  ഔകദലഭാഗനികേമഭായനി  ഡല്ഹനി  യഭാത്ര
നടതനിയനിട്ടുചണനട്ട് പകതലകേലാം പകതലകേലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ഇനതനില്  സലാംസഭാന  ഖജനഭാവനില്  നനിനട്ട്  എത്ര  തുകേ
ചചലവഭായനിട്ടുചണനട്ട് പകതലകേലാം പകതലകേലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

മുഖലമനനിയുചട ഡല്ഹനി സനര്ശനലാം

43  (44)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദതട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനകശഷലാം നഭാളനിതുവചര മുഖലമനനി
എത്ര  തവണ   ഡല്ഹനി  സനര്ശനിക്കുകേയുണഭായനി;  ഇതനില്  ഔകദലഭാഗനികേ
സനര്ശനങ്ങള എത്രയഭായനിരുന;

(ബനി)  സലാംസഭാനചത  ബഭാധനിക്കുന  ഏചതങനിലുലാം  കേഭാരലതനില്
പതനികഷധനിക്കുനതനിനഭായനി  നമ്മ്യൂ ഡല്ഹനിയനില്  മുഖലമനനിയുലാം  മനനിമഭാരുലാം  സമരലാം
ചചയ്യുകേയുണഭാകയഭാ; എങനില് ഏതട്ട് കേഭാരലതനിനുകവണനിയഭായനിരുന എനലാം അതനിചന്റെ
ഫെലമഭായനി  കകേന്ദ്രതനില് നനിനലാം എചന്തെങനിലുലാം  അനുകൂല പതനികേരണലാം ഉണഭാകയഭാ
എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനകശഷലാം നഭാളനിതുവചര മുഖലമനനി  11
തവണ  ഡല്ഹനി  സനര്ശനിക്കുകേയുണഭായനി.   ഇതനില്   10   എണ്ണലാം  ഔകദലഭാഗനികേ
സനര്ശനങ്ങളഭായനിരുന. 

(ബനി)  നമ്മ്യൂഡല്ഹനിയനില് മുഖലമനനിയുലാം മനനിമഭാരുലാം സമരലാം നടതനിയനിടനില. 

സുതഭാരല കകേരളലാം പദതനി

44 (45)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സുതഭാരല  കകേരളലാം  പരനിപഭാടനി  നനിര്തലഭാക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
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തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;എങനില് കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ

(ബനി)  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനിചയ  കനരനിടട്ട്  ബന്ധചപടുനതനിനുലാം  പരഭാതനി
അറനിയനിക്കുനതനിനുലാം ഏചതലഭാലാം മഭാര്ഗങ്ങളഭാണട്ട് നനിലവനിലുളളതട്ട്;

(സനി)  ഇരുപതനിനഭാലു മണനികറലാം മുഖലമനനിയുചട ഓഫെതീസുമഭായനി ചടലകഫെഭാണനില്
ബന്ധചപടുനതനിനട്ട് നനിലവനില് സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)   സലാംസഭാനതട്ട്  എവനിചട  നനിനമുള്ള  പരഭാതനികേള  തല്സമയലാം  തചന
മുഖലമനനിയുചട  പരനിഗണനയ്ചക്കത്തുലാംവനിധലാം  ഒരു  ഏകേതീകൃത  സലാംവനിധഭാനമഭായ
'ചസ്ട്രേയനിറട്ട്  കഫെഭാര്കവഡട്ട്'  എന  ഐ.ടനി.  അധനിഷനിത  പദതനി
ചനിടചപടുതനിയനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  സുതഭാരല  കകേരളലാം  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായുള്ള  പരഭാതനി
പരനിഹഭാരലാം  കതടുന  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിര്തലഭാക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.   എനഭാല്
ഇനഫെര്കമഷന  &  പബനികേട്ട്  റനികലഷനസട്ട്  വകുപട്ട്  നടതനി  വരുന  സുതഭാരല  കകേരളലാം
ചടലനിവനിഷന പരനിപഭാടനി -  “നഭാലാം മുകനഭാടട്ട്”തുടരുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി  ഓഫെതീസനിലുള്ള  ദനിവസങ്ങളനില്  സനര്ശന
സമയതട്ട്  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനിചയ  കനരനിടട്ട്  കേഭാണുവഭാനുലാം  നനികവദനങ്ങള
സമര്പനിക്കുനതനിനുലാം  സഇൗകേരലമുണട്ട്.   മഭാത്രമല  പരഭാതനി  കനരനിട്ടു  സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
“ചസ്ട്രേയനിറട്ട്  കഫെഭാര്കവര്ഡട്ട്”എന  സലാംവനിധഭാനവലാം  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ചസക്രകടറനിയറനില്
പവര്തനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാചത തപഭാല്,  ഇ-ചമയനില് മുതലഭായ സഇൗകേരലങ്ങള മുകഖനയുലാം
ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് പരഭാതനികേളുലാം നനികവദനങ്ങളുലാം സമര്പനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  മുഖലമനനിക്കട്ട്
ലഭനിക്കുന നനികവദനങ്ങളുലാം മറ്റുലാം വകേകേഭാരലലാം ചചയ്യുനതനിനുള്ള ഏകേതീകൃത സലാംവനിധഭാനമഭായ
സനി.എലാം.ഒ.  കസഭാഫട്ട് ചവയറനില്  കലഭാകേതനിചന്റെ  ഏതട്ട്  ഭഭാഗതനില്നനിനലാം
ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് പരഭാതനികേള/ നനികവദനങ്ങള സമര്പനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

(സനി)  ഇല. 

ചഡപമ്മ്യൂകടഷനനിലുള്ള സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്

45 (46)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനചസന്റെട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുഖലമനനിയുചട കപഴണല് സഭാഫെനില് നനിലവനില് എത്ര ജതീവനക്കഭാരുണട്ട്;
അതനില് ചഡപമ്മ്യൂകടഷനനില് ഉള്ള സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര് ആചരലഭാമഭാണട്ട്;

(ബനി) ഇതനിനട്ട് പുറകമ ടൂറനിസതനില് നനിനലാം എത്രകപര് വസതനിയനില് ഉളചപചട
കജഭാലനി കനഭാക്കുന;

(സനി)  മുഖലമനനിയുചട  വനിവനിധ  ഉപകദശകേരഭായനി  എത്രകപചര
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നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്; ഉപകദശകേര്ക്കുലാം പസ്തുത സഭാഫെനിനുമഭായനി ഒരു മഭാസലാം എത്ര രൂപ
ചചലവഭാകുന എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 23  കപര്.  ചഡപമ്മ്യൂകടഷനനില് ആരുമനില. 

(ബനി)  മുഖലമനനിയുചട ഔകദലഭാഗനികേ വസതനിയഭായ കനിഫെട്ട് ഹഇൗസനില് ടൂറനിസലാം
വകുപനില്നനിനലാം ശമ്പളലാം വഭാങ്ങുന ഒരു ജതീവനക്കഭാരനുലാം  11  ദനിവസ കവതനക്കഭാരുലാം
കജഭാലനി ചചയ്യുന. 

(സനി)  8  കപചര;

5 കപചര പതനിഫെലലാം കൂടഭാചത കസവനലാം അനുഷനിക്കുചമന വലവസയനിലഭാണട്ട്
നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട് അവഡത്വസര്ക്കട്ട് 92,922 രൂപയുലാം അവഡത്വസര്
(ലഭാ)-ക്കട്ട് 1,01,756 രൂപയുലാം അവഡത്വസര് (പസട്ട്)-നട്ട്  1,04,870 രൂപയുലാം ശമ്പളവലാം
മറട്ട് അലവനസുകേളുമഭായനി പതനിമഭാസലാം നല്കുനണട്ട്. 

ശഭാസ ഉപകദഷഭാവനിനട്ട്  36,097 രൂപയുലാം വനികേസന ഉപകദഷഭാവനിനട്ട്   37,736
രൂപയുലാം  വഭാഹനതനിനട്ട്  ഇന്ധനതനിനുലാം  വഡവറചട  ശമ്പള  ഇനതനിലുലാം
പതനിമഭാസലാം ചചലവഭാകുനണട്ട്. 

 ഉപകദശകേര്ക്കട്ട് നല്കുന ആനുകൂലലങ്ങള

46  (47)   ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല    : തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിക്കട്ട്  വനിവനിധ  കമഖലകേളനിലഭായനി  ഇകപഭാള  എത്ര
ഉപകദശകേരുണട്ട്;

(ബനി)  കപഭാലതീസട്ട്,  ശഭാസലാം,  സഭാമ്പതനികേലാം,  വനികേസനലാം,  നനിയമലാം,  മഭാധലമലാം
എനതീ കമഖലകേളനില് മുഖലമനനിയുചട ഉപകദശകേര് ആചരലഭാചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  മുഖലമനനിയുചട  ഉപകദശകേര്  എന  നനിലയനില്  ഇവര്ക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്
നല്കുന ആനുകൂലലങ്ങള എചന്തെലഭാലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ? 

ഉതരലാം

(എ)  വനിവനിധ കമഖലകേളനിലഭായനി മുഖലമനനിക്കട്ട് നനിലവനില് 6 ഉപകദശകേരുണട്ട്. 

(ബനി)  ആഭലന്തെര വകുപട്ട് ഉപകദഷഭാവട്ട് -  ശതീ. രമണ് ശതീവഭാസവ

ശഭാസ ഉപകദഷഭാവട്ട് -  ശതീ. എലാം. ചന്ദ്രദതന
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സഭാമ്പതനികേ ഉപകദഷഭാവട്ട് -  ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനിനഭാഥട്ട്

നനിയമ ഉപകദഷഭാവട്ട് -  കഡഭാ. എന. ചകേ. ജയകുമഭാര്

മതീഡനിയ ഉപകദഷഭാവട്ട് -  ശതീ. കജഭാണ് ബനിടഭാസട്ട്

പസട്ട് അവഡത്വസര് -  ശതീ. പഭഭാകേരവര്മ്മേ

വനികേസനലാം -  ഉപകദഷഭാവനിചന നനിയമനിചനിടനില. 

(സനി) മുഖലമനനിയുചട സയന്റെനിഫെനിക്കട്ട് അവഡത്വസറഭായ ശതീ. എലാം. ചന്ദ്രദതന,
മതീഡനിയ  അവഡത്വസറഭായ  ശതീ.  കജഭാണ്  ബനിടഭാസട്ട്,  സഭാമ്പതനികേ  ഉപകദഷഭാവഭായ
ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനിനഭാഥട്ട്,  ആഭലന്തെര  വകുപട്ട്  ഉപകദഷഭാവഭായ  ശതീ.  രമണ്
ശതീവഭാസവ  എനനിവര്  പതനിഫെലലാം  കൂടഭാചത  കസവനമനുഷനിക്കുചമന
വലവസയനിലഭാണട്ട്  നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   മുഖലമനനിയുചട  പസട്ട്  അവഡത്വസറഭായ
ശതീ. പഭഭാകേരവര്മ്മേചയ 93,000-1,20,000 എന ശമ്പളചസയനിലനിലുലാം അവഡത്വസര്
(കലഭാ)  ആയ  കഡഭാ.  എന.  ചകേ.  ജയകുമഭാറനിചന   77,400-1,15,200  എന
ശമ്പളചസയനിലനില്  പുനര്നനിയമന  വലവസയനില്  പതനിഫെലലാം  നല്കേനിചക്കഭാണട്ട്
നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഉപകദശകേര്  ആവശലചപടുനതനുസരനിചട്ട്  ചസക്രകടറനിയറനില്
ഓഫെതീസട്ട്  സഇൗകേരലവലാം  ടൂറനിസലാം  വകുപനില്നനിനട്ട്  വഭാഹന  സഇൗകേരലവലാം
നല്കേനിവരുനണട്ട്. 

 അസനിസന്റെട്ട് റഭാങട്ട് ലനിസട്ട്

47 (48)  ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി 
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനിലുളള  ചസക്രകടറനിയറട്ട്/പനി.എസട്ട്.സനി.  അസനിസന്റെട്ട്  റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട്
നനിലവനില്  വനചതകപഭാള;  പസ്തുത  ലനിസനില്  നനിനലാം  എത്ര  നനിയമനങ്ങള
നടതനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി) പസസ്സുുത തസനികേകേളനില് എത്ര ഒഴനിവകേള ഇകപഭാള നനിലവനിലുണട്ട്;

(സനി)  ഒഴനിവകേള  യഥഭാസമയലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുനതനിനുലാം  കൂടുതല്

ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കുനതനിനുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ചസക്രകടറനിയറട്ട്, പനി.എസട്ട്.സനി. തുടങ്ങനിയവയനിചല അസനിസന്റെട്ട്/ആഡനിറര്

തസനികേയുചട  റഭാങട്ട്  പടനികേ  8-4-2016-നഭാണട്ട്  നനിലവനില്  വനതട്ട്.   പസ്തുത

ലനിസനില്നനിനലാം 135 (നൂറനി മുപതഞട്ട്) കപര്ക്കട്ട് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  24  ഒഴനിവകേള നനിലവനില് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)   പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖനയുള്ള നനിയമനങ്ങള തത്വരനിതചപടുത്തുനതനിചന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി വകുപ്പുകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്യുന ഒഴനിവകേളുചട പുകരഭാഗതനി ഓകരഭാ മഭാസവലാം

വനിലയനിരുത്തുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനലാം  വകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിചന്റെ

ഫെലപദമഭായ  നടതനിപനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഒരു  പുതനിയ  കസഭാഫട്ട് ചവയര്  'VARAM'

(Vacancy  Arising,  Reporting  and  Monitoring  System)  വനികേസനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

2017   ചഫെബ്രുവരനി  മഭാസലാം  മുതല്  ഓകരഭാ  മഭാസതനിലുമുണഭാകുന  ഒഴനിവകേളുചട

വനിവരങ്ങള  ചതഭാടടുത  മഭാസലാം  10-ാം  തതീയതനിക്കുമുമ്പഭായനി  എലഭാ  വകുപ്പുകേളുലാം

നനിര്ബന്ധമഭായുലാം VARAM  Software മുകഖന റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്യുവഭാനുലാം ആയതനിചന്റെ

പകേര്പട്ട്  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭലമഭാക്കുവഭാനുലാം  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   റനികപഭാര്ടട്ട്

ചചയ്യുന ഒഴനിവകേളനികലയട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി. നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിവരുന. 

വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങല്

48  (49)  ശതീ  .    വഹബനി  ഈഡന  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനകശഷലാം ഇതുവചര മുഖലമനനിക്കുലാം

മനനിമഭാര്ക്കുലാം കവണനി എത്ര വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങനിചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസസ്സുുത വഭാഹനങ്ങളകക്കഭാകരഭാനനിനുലാം എത്ര തുകേ ചചലവഴനിചചവനലാം

ഓകരഭാ വഭാഹനവലാം ആചരഭാചക്കയഭാണട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുനചതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനതനിനുകശഷലാം മുഖലമനനിക്കുലാം

മനനിമഭാര്ക്കുലാം കവണനി വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങനിയനിടനില. 

ഇ-ഫെയലനിലാംഗട്ട് സനിസലാം

49 (50) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  2017  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസതനില്  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷലാം  അവസഭാനനിക്കുന

ദനിവസങ്ങളനില്  ചസക്രകടറനിയറനിചല  ഇ-ഫെയലനിലാംഗട്ട്  സനിസലാം  ഉചവചര  മഭാത്രകമ
പവര്തനിചനിരുനളചവന  മഭാധലമവഭാര്തകേളുലാം  ജനങ്ങളുചട  പരഭാതനികേളുലാം
ശദയനില്ചപടനിരുകനഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സനിതനിവനികശഷലാംമൂലലാം  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അനുഭവചപടനിട്ടുള്ള
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പയഭാസങ്ങള  എചന്തെലഭാചമനട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  വനിഷയതനില്  സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ള  കേഭാരലങ്ങളുചട  വസ്തുതകേള
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഭഭാവനിയനില് ഇതരലാം സനിതനിവനികശഷലാം ആവര്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇക്കഭാരലതനില്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന
ഉകദശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  2017 മഭാര്ചട്ട് മഭാസഭാന്തെലലാം ഇ-ഓഫെതീസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം   3 മണനിക്കുലാം
5  മണനിക്കുമനിടയനില്  മനഗതനിയനിലഭായതട്ട്  വനിവര  സഭാകങതനികേ  വകുപനിചന്റെ
ശദയനില്ചപടനിരുന.  ചസക്രകടറനിയറട്ട് വകുപ്പുകേളുചട പവര്തനചത ഒരു പരനിധനി
വചര ഇതു ബഭാധനിചനിരുന.  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷഭാവസഭാനമഭായതനിനഭാല് ഫെയലുകേളുചട
എണ്ണതനില് വളചരയധനികേലാം വര്ദനയുണഭായതുലാം, കൂടുതല് ഫെയലുകേള ഇ-ഓഫെതീസട്ട്
കസഭാഫട്ട് ചവയറനില് ഒകര സമയലാം വകേകേഭാരലലാം ചചകയ്യേണനി വനതുമൂലവലാം,  ഉചയട്ട്  3
മണനിക്കട്ട് കശഷലാം ചപഭാതുജനങ്ങളുചട ഫെയല് സലാംബന്ധനിച അകനത്വഷണങ്ങളക്കഭായനി
ഇ-ഫെയലനിലാംഗട്ട്  സനിസലാം  കൂടുതലഭായനി  ഉപകയഭാഗനിചതനിചന്റെ  ഫെലമഭായുലാം
ചസര്വറനിനുണഭായ  പവൃതനിഭഭാരലാം  ഇ-ഓഫെതീസട്ട്  സലാംവനിധഭാനചത  സഭാരമഭായനി
ബഭാധനിചചവനഭാണട്ട്  വകുപനിചന്റെ  പഭാഥമനികേ  നനിഗമനലാം   എനഭാല്  ഏപനില്
മഭാസകതഭാചട ഇ-ഓഫെതീസനിചന്റെ പവര്തനലാം സഭാധഭാരണ നനിലയനിലഭായനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)   ഇ-ഓഫെതീസട്ട്  സലാംവനിധഭാനതനില്  കനരനിട  പയഭാസലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്
ആപ്ലനികക്കഷന  ചഡവലപറഭായ  എന.ഐ.സനി.യുചട  ടതീലാം,  കകേരളഭാ  കസറട്ട്  ഐ.ടനി.
മനിഷചന്റെ സഭാകങതനികേ സഹഭായനികേള,  ചകേല്കടഭാണനിചന്റെ ചനറട്ട് വര്ക്കട്ട് ടതീലാം, SeMT
എനനിവര് പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുലാം ഒരു പരനിധനി വചര പശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുകേയുലാം
ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.   ചസക്രകടറനിയറനിചല  ഇ-ഓഫെതീസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  പവര്തനിക്കുന
ഹഭാര്ഡട്ട് ചവയര്, ചനറട്ട് വര്ക്കട്ട്,  ചസര്വറകേള എനനിവയനില് പശ്നങ്ങചളഭാനലാംതചന
ഇചലനസ്സുുലാം  ഇവ  കുറമറ  രതീതനിയനില്  പവര്തനകയഭാഗലമഭാചണനലാം
സനിരതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല്  എന.ഐ.സനി.യുചട  ഇ-ഓഫെതീസട്ട്  ആപ്ലനികക്കഷന/
ചസര്വറനിചന്റെ ഭഭാഗതട്ട് കനരനിട പശ്നലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് യഥഭാര്ത വസ്തുത ഇ-ഓഫെതീസട്ട്
ആപ്ലനികക്കഷന നനിയനനിക്കുന എന.ഐ.സനി. വലക്തമഭാക്കനിയനിടനില. 
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(ഡനി&ഇ)   കമല്  പശ്നലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  വകുപ്പുതലതനിലുലാം  ചസക്രടറനി
തലതനിലുലാം ചതീഫെട്ട് ചസക്രടറനി തലതനിലുലാം ബന്ധചപടവരുമഭായനി ചര്ച നടത്തുകേയുലാം
ആപ്ലനികക്കഷന വസഡനില് ഉണഭാകേഭാന സഭാദലതയുള്ള പശ്നങ്ങള അടനിയന്തെരമഭായനി
പരനിഹരനിക്കുവഭാന എന.ഐ.സനി.-ക്കട്ട് കേര്ശന നനിര്കദശലാം നല്കുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്. 

 ഒഇൗകദലഭാഗനികേ വസതനികേളുചട അറകുറപണനി

50 (51) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  ഇതുവചര  മുഖലമനനിയുചടയുലാം
മനനിമഭാരുചടയുലാം  ഔകദലഭാഗനികേ  വസതനികേളുചട  അറകുറപണനിക്കുലാം
കമഭാടനിപനിടനിപനിക്കലനിനുമഭായനി എന്തു തുകേ ചചലവഭാക്കനിയനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  വസതനിയനിലുലാം  എത്ര  തവണ  കമഭാടനിപനിടനിപനിക്കലുലാം
അറകുറപണനിയുലാം നടതനിചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഔകദലഭാഗനികേ  വസതനിക്കഭായനി  സര്ക്കഭാര്  വഭാടകേചക്കടനിടങ്ങള
എടുതനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  അതനില്  നടതനിയ  വര്ക്കുകേളുചടയുലാം  വഭാങ്ങനിയ
സഭാധനങ്ങളുചടയുലാം ചചലവട്ട് എത്രചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)   അറകുറപണനിക്കുകവണനി  ആചകേ  73,39,279 രൂപയുലാം  വതീടുകേള
കമഭാടനിപനിടനിപനിക്കുനതനിനഭായനി ആചകേ 3,35,399 രൂപയുലാം ചചലവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  അനുബന്ധമഭായനി കചര്തനിട്ടുണട്ട്*.

(സനി)  ഒഇൗകദലഭാഗനികേ വസതനിക്കഭായനി വഭാടകേചക്കടനിടങ്ങള എടുതനിടനില.

 പകതലകേ വകുപട്ട്

51 (52) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  സതീകേളക്കുകവണനി  പകതലകേ  വകുപട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന
കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  വകുപട്ട്  രൂപതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധചപട  നടപടനികേള  ഏതട്ട്
ഘടതനിലഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  നനിലവനില്  സഭാമൂഹനികേനതീതനി  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള വനനിതഭാ  സതീമുകേള
പുതനിയ വകുപനികലയട്ട് മഭാറ്റുകമ്പഭാള പൂര്തതീകേരനിക്കചപടഭാത പദതനികേളക്കട്ട് പകതലകേ
പരനിരക്ഷ നല്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ-സനി)   ഉണട്ട്.   ബഹുമഭാനചപട  കകേരള  ഗവര്ണറചട  24-6-2016-ചല
നയപഖലഭാപന  പസലാംഗതനില്  സതീകേളുചടയുലാം  കുടനികേളുചടയുലാം  വനികേഭാസതനിനഭായനി
ഒരു പുതനിയ വകുപട്ട് സൃഷനിക്കുനതഭാചണനട്ട് പഖലഭാപനിചതനിചന്റെ അടനിസഭാനതനില് ടനി
വനിഷയതനില് പഠനലാം നടതനി റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട് സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപട്ട്
മുന  ഡയറകര്  ശതീ.  വനി.  എന.  ജനികതന്ദ്രചന  ചുമതലചപടുത്തുകേയുലാം  അകദഹലാം
റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിചവരുന. 

മുഖലമനനിയുചട കൂടനിക്കഭാഴ്ചകേള

52 (53) ശതീ  .   ഷഭാഫെനി പറമ്പനില് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി 
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലതട്ട്  പധഭാനമനനിചയ  ഏറവചമഭാടുവനില്
മുഖലമനനി സനര്ശനിചതട്ട് എകപഭാഴഭായനിരുന;

(ബനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  എത്ര  തവണ
പധഭാനമനനിചയ മുഖലമനനി ഡല്ഹനിയനില് സനര്ശനിക്കുകേയുണഭായനി;

(സനി)  ഓകരഭാ  ഒഇൗകദലഭാഗനികേ  സനര്ശനകവളയനിലുലാം  സലാംസഭാനതനിചനറ
എചന്തെലഭാലാം ആവശലങ്ങള ഉനയനിക്കുകേയുണഭായനി;

(ഡനി)  ഉനയനിച  ഏചതലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളനില്  ഓകരഭാ  ഘടതനിലുലാം
പധഭാനമനനിയനില് നനിനലാം ഉറപട്ട് ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി;

(ഇ)  പധഭാനമനനി,  മുഖലമനനിക്കട്ട്  നല്കേനിയ ഏചതലഭാലാം  ഉറപ്പുകേള ഇനനിയുലാം
നടപഭാക്കഭാന അവകശഷനിക്കുന; നടപഭാക്കനിയ ഉറപ്പുകേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉതരലാം

(എ)  23-1-2017-ലഭാണട്ട്  മുഖലമനനി  പധഭാനമനനിചയ  ഏറവചമഭാടുവനില്
സനര്ശനിചതട്ട്.  

(ബനി)   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  മൂനട്ട്  തവണ
പധഭാനമനനിചയ മുഖലമനനി ഡല്ഹനിയനില് സനര്ശനിക്കുകേയുണഭായനി. 

(സനി)   സനര്ശനകവളയനില്  ചുവചട  കചര്ക്കുന  ആവശലങ്ങള  മുഖലമനനി
ഉനയനിക്കുകേയുണഭായനി. 
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• സലാംസഭാനതട്ട് കേശുവണനി ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള കകേന്ദ്രസഹഭായലാം
സലാംബന്ധനിചട്ട്

• ഇറക്കുമതനി ചുങലാം കുറയ്ക്കുനതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട്

• കേയറ്റുമതനി കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട്

• ചകേഭാചനിയനില് ഫെഭാര്മ പഭാര്ക്കട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട്

• വനിഴനിഞലാം തുറമുഖലാം പദതനി സലാംബന്ധനിചട്ട്

• കകേരളതനില്  ആള  ഇന്തെല  ഇനസനിറമ്മ്യൂടട്ട്  ഓഫെട്ട്  ചമഡനിക്കല്  സയനസസട്ട്
(AIIMS) ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട്

• ചവടനിക്കുറച അരനി വനിഹനിതലാം പുനനഃസഭാപനിക്കുനതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട്

• കനഭാടട്ട് നനികരഭാധനലാം കകേരളതനില് സൃഷനിച പശ്നങ്ങള സലാംബന്ധനിചട്ട്

• അങമഭാലനി-ശബരനി ചറയനില്പഭാത പദതനി സലാംബന്ധനിചട്ട്

• ഹനിന്ദുസഭാന നമ്മ്യൂസട്ട് പനിന്റെനിനട്ട് 450 കകേഭാടനി അനുവദനിക്കുനതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട്

(ഡനി&ഇ) കമല് വനിവരനിച വനിഷയങ്ങളനില് കകേരളതനില് ആള ഇന്തെല ഇനസനിറമ്മ്യൂടട്ട്
ഓഫെട്ട്  ചമഡനിക്കല്  സയനസസട്ട്  (AIIMS)   ആരലാംഭനിക്കണചമന  ആവശലലാം
6-11-2016-ല് കകേന്ദ്ര ആകരഭാഗല മനഭാലയലാം നനിരസനിചനിരുന. സലാംസഭാനലാം മുകനഭാട്ടുവച
മറട്ട് ആവശലങ്ങളനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ തതീരുമഭാനലാം ലഭലമഭായനിടനില. 

സലാംസഭാനതനിചന്റെ ആവശലങ്ങള

53 (54) ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017-18-ചല  കകേന്ദ്ര  ചപഭാതുബജറനില്  പരനിഗണനിക്കുനതനിനഭായനി
സലാംസഭാനതനിചന്റെ  എചന്തെലഭാലാം  ആവശലങ്ങള  മുകനഭാട്ടുവയ്ക്കുകേയുണഭായനി;  ഇവയനില്
പരനിഗണനിക്കചപടവ  ഏചതഭാചക്കയഭാണട്ട്;  പരനിഗണനിക്കചപടഭാചത  കപഭായവ
ഏചതഭാചക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി) ബജറട്ട് അവതരണതനിനട്ട് മുകനഭാടനിയഭായനി മുഖലമനനി സലാംസഭാനതനിചന്റെ
പധഭാന  ആവശലങ്ങള  നനികവദനതനിലൂചട  സമര്പനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ;  എങനില്
എകപഭാള; നനികവദനതനിചന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആവശലങ്ങള  കനടനിചയടുക്കുനതനിനഭായനി  ബജറനിനട്ട്  മുനപട്ട്  മുഖലമനനി
ആചരലഭാമഭായനി  കനരനില്  കേണട്ട്  ചര്ച  നടത്തുകേയുണഭായനി;  ഈ  രലാംഗതട്ട്
സലാംസഭാനത്തുനനിനള്ള  എലാം.പനി.-മഭാചര  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുവഭാന  ശമനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ? 
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ഉതരലാം

 (എ-സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

 പനി.എസട്ട്.സനി. നനിയമനലാം

54 (55) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലതനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്
പനി.എസട്ട്.സനി തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള റഭാങട്ട് ലനിസനില് നനിനലാം എത്ര കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

ഉതരലാം

      ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  31-3-2017  വചരയുള്ള കേഭാലയളവനില്
36047 കപര്ക്കട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി. നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കകേഭാടതനി വലവഹഭാരങ്ങളനില് ഉളചപട ഉകദലഭാഗസര്

55 (56)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഭരണ കേഭാലയളവനില് അഴനിമതനി,  വകേകലനി തുടങ്ങനി
ക്രനിമനിനല് കകേസസ്സുുകേളനില് ഉളചപചട പതനികേളഭായവരുലാം അകനത്വഷണലാം കനരനിടുനവരുലാം
കകേഭാടതനി  വലവഹഭാരങ്ങളനില്  ഉളചപടവരുമഭായ  ഐ.എ.എസട്ട്.,  ഐ.പനി.എസട്ട്.
ഉകദലഭാഗസര് ആചരലഭാലാം; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന സര്വതീസനില് ഇതരലാം  കകേസസ്സുുകേളനില്  ഉളചപടവര്  എത്ര
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനിചല  ഇതരലാം  ദുഷ് പവണതകേള  ഇലഭാതഭാക്കഭാന
എന്തെട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

 (എ)  അനുബന്ധമഭായനി കചര്തനിരനിക്കുന.* 

(ബനി) 2794-കപര്

(സനി)  സലാംസഭാന സര്വതീസനിചല അഴനിമതനി അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി
വനിജനിലനസട്ട് ആന്റെട്ട് ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബമ്മ്യൂകറഭായുചട കനതൃതത്വതനില് പല പകേഭാരമുള്ള

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന. വനിജനിലനസനില് ലഭനിക്കുന എലഭാ പരഭാതനികേളനികനലുലാം
അകനത്വഷണലാം  നടത്തുകേ,  ആകക്ഷപമുള്ള  ഓഫെതീസുകേളനില്  മനിനല്  പരനികശഭാധന,
തത്വരനിത  പരനികശഭാധന,  വനിജനിലനസട്ട്  അകനത്വഷണലാം,  ഓഫെതീസട്ട്  സനര്ശനങ്ങള,
കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  എനനിവ  നടത്തുനണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്
ഓഫെതീസുകേളനില്  കേണ്ടുവരുന  അഴനിമതനി  സലാംബന്ധമഭായ  വനിഷയങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  “കേണ്കേറന്റെട്ട് വനിജനിലനസട്ട്”  (Concurrent  Vigilance)
എന  കപരനില്  വനിജനിലനസട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന  ബമ്മ്യൂകറഭാ  ഒരു  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  24-6-2016-ചല നയപഖലഭാപനതനില് പഖലഭാപനിച  “Zero
tolerance to corruption”എന നയതനിചന്റെ അടനിസഭാനതനില് കേഭാകലഭാചനിതമഭായ
മഭാറങ്ങള  വരുതനി  വനിജനിലനസട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന  ബമ്മ്യൂകറഭാ
പവര്തനിക്കുന.  അഴനിമതനി  നനികരഭാധന  നനിയമങ്ങചളപറനിയുലാം  അഴനിമതനി
തുടചനതീക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള പനിവന്റെതീവട്ട് വനിജനിലനസട്ട്   (Preventive Vigilance)
പവര്തനങ്ങളക്കുകവണനിയുലാം  ഇതര  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളനില്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
നടത്തുനണട്ട്. 

ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന തസനികേകേള 

 56 (57) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പദതീപട്ട് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനതട്ട് ഉയര്ന തസനികേകേളഭായ ചഎ.എ.എസട്ട്., ചഎ.പനി.എസട്ട്.,
ചഎ.എഫെട്ട്.എസട്ട്.  തസനികേകേള  എത്ര  എണ്ണലാം  വതീതലാം  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനണട്ട്;
ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന ഈ തസനികേകേള നനികേത്തുനതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റുമഭായനി
ബന്ധചപടട്ട് എന്തെട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പല  വകുപട്ട്  ചസക്രടറനിമഭാരുലാം  ഒനനിലധനികേലാം  വകുപ്പുകേള  വകേകേഭാരലലാം
ചചകയ്യേണനിവരുനതു  ചകേഭാണട്ട്  അവര്ക്കട്ട്  വര്ദനിച  കജഭാലനിഭഭാരലാം  വരുനതട്ട്
കേണക്കനിചലടുതട്ട്  എസട്ട്.എ.എസട്ട്.  രൂപതീകേരനിക്കുനതടക്കമുള്ള  സഭാദലതകേള
പകയഭാജനചപടുതനി ഉനത തസനികേകേള നനികേത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന
ഉകദശമുകണഭാ; ഉചണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

 (എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  ഐ.എ.എസട്ട്.,  ഐ.പനി.എസട്ട്.,  ഐ.എഫെട്ട്.എസട്ട്.

തസനികേകേചളഭാനലാം തചന ഒഴനിഞട്ട് കേനിടക്കുനനില.  ഐ.എ.എസട്ട്.,  ഐ.പനി.എസട്ട്.,

ഐ.എഫെട്ട്.എസട്ട്. ഉകദലഭാഗസരുചട കുറവചണങനിലുലാം നനിലവനിലുള്ള ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്

അധനികേ ചുമതലകേള നല്കേനി കുറവട്ട് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി പരനിഹരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആചകേ

അനുവദനതീയമഭായ  തസനികേകേളനില്  നനിലവനില്  കകേരളതനില്  ഐ.എ.എസട്ട്-ല്
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89  ഉകദലഭാഗസരുചടയുലാം,  ഐ.എഫെട്ട്.എസട്ട്.-ല്  35  ഉകദലഭാഗസരുചടയുലാം,

ഐ.പനി.എസട്ട്.-ല്   50  കപരുചടയുലാം കുറവണട്ട്.  കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനതനില് കൂടനിയുലാം

ഉകദലഭാഗക്കയറലാം  മുകഖനയുലാം  കൂടുതല്  ഉകദലഭാഗസചര  ഐ.എ.എസട്ട്.,

ഐ.പനി.എസട്ട്.,  ഐ.എഫെട്ട്.എസട്ട്.  എനനിവയനില്  നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിച വരുനണട്ട്.

      (ബനി)  മധലതല സലാംവനിധഭാനലാം ശക്തനിചപടുത്തുനതനിനുലാം കേഴനിവറ യുവജനങ്ങചള

പബനികേട്ട്  സര്വതീസനികലയട്ട്  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുമഭായനി  4-1-2017-ചല  G.O.

(Ms)No.1/2017/P&ARD  പകേഭാരലാം  ചകേ.എ.എസട്ട്.  രൂപതീകേരനിചട്ട്  ഉതരവട്ട്

പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. 

അഖനികലന്തെലഭാ സര്വതീസട്ട്

57 (58)  ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനകശഷലാം  അഖനികലന്തെലഭാ

സര്വതീസനിലുള്ള  എത്ര  ഉകദലഭാഗസര്  ദതീര്ഘകേഭാല  അവധനിയനില്

പകവശനിചനിട്ടുചണനലാം അവര് ആചരലഭാമഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ കേഭാലയളവനില് അഖനികലന്തെലഭാ സര്വതീസനിലുള്ള എത്ര ഉകദലഭാഗസര്

കകേന്ദ്ര  ചഡപമ്മ്യൂകടഷന  വഭാങ്ങനികപഭാചയനലാം  അവര്  ആചരലഭാമഭാചണനലാം

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  അഖനികലന്തെലഭാ  സര്വതീസനിലുള്ള  എത്ര

ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര  ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണനലാം  ആര്ചക്കലഭാലാം

എതനിചര എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിചചതനലാം എന്തെട്ട് കേഭാരണതഭാലഭാണട്ട്

നടപടനി സത്വതീകേരനിചചതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

    (എ)   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനകശഷലാം  ശതീമതനി  ഭണഭാരനി

സത്വഭാഗതട്ട് രണ്വതീര്ചനട്ട് ഐ.എ.എസട്ട്.  ദതീര്ഘകേഭാല അവധനിയനില് പകവശനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഐ.പനി.എസട്ട്.,  ഐ.എഫെട്ട്.എസട്ട്.  ഉകദലഭാഗസര്  ആരുലാം  തചന  ദതീര്ഘകേഭാല

അവധനിയനില് പകവശനിചനിടനില. 

  (ബനി)   ഈ കേഭാലയളവനില് അഖനികലന്തെലഭാ  സര്വതീസനിലുള്ള  5  ഉകദലഭാഗസര്
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കകേന്ദ്ര ചഡപമ്മ്യൂകടഷന വഭാങ്ങനികപഭായനിട്ടുണട്ട്.  അവര് തഭാചഴപറയുനവരഭാണട്ട്. 

1) ശതീ. ഇനര്ജനിതട്ട് സനിലാംഗട്ട് (ഐ.എ.എസട്ട്.)

2) ശതീ. എസട്ട്. സുകരഷട്ട് (ഐ.പനി.എസട്ട്.)

3) ശതീ. ഡനി. ചകേ. വര്മ്മേ (ഐ.എഫെട്ട്.എസട്ട്.)

4) ശതീ. ആര്. കേമലഭാഹര് (ഐ.എഫെട്ട്.എസട്ട്.)

5) ശതീമതനി ടനി. ഉമ (ഐ.എഫെട്ട്.എസട്ട്.)

(സനി)  പസസ്സുുത കേഭാലയളവനില് വരവനില് കേവനിഞ സത്വതട്ട് സമ്പഭാദനിചതുമഭായനി

ബന്ധചപട്ടുലാം  കേളമകശ്ശേരനി  ഭൂമനിയനിടപഭാടുമഭായനി  ബന്ധചപട്ടുലാം  ശതീ.  ടനി.  ഒ.  സൂരജട്ട്

ഐ.എ.എസട്ട്.-ചനതനിചരയുലാം കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകറഭായനിരനിചക്ക അനധനികൃത

മണല്ക്കടത്തുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് പനിടനിചചടുത വഭാഹനങ്ങള നനിസഭാര പനിഴ ചുമതനി

വനിടയചതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  ശതീ.  മുഹമ്മേദട്ട്  സഭാഗനിര്  ഐ.എ.എസട്ട്.-ചനതനിചരയുലാം,

വയനഭാടട്ട് ജനിലഭാ പഞഭായതട്ട് ചസക്രടറനിയഭായനിരനിചക്ക പനമരലാം ഗ്രഭാമപഞഭായതനില്

വനനിതഭാ  വലവസഭായ  യൂണനിറനിനഭായനി  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിചതനിചല  ക്രമകക്കടുമഭായനി

ബന്ധചപടട്ട്  ശതീ.  കജഭാസട്ട്  ഐസകേട്ട്  ഐ.എ.എസട്ട്.(റനിട.)-ചനതനിചരയുലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലഭാ കേളകറഭായനിരനിചക്ക നനിയമസഭഭാ ചതരചഞടുപട്ട് കേഭാലയളവനില്

മഭാതൃകേഭാ  ചപരുമഭാറചടലാം  നടപഭാക്കുനതനില്  വതീഴ്ച  വരുതനിയതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്

ശതീ. ഇ. കദവദഭാസന ഐ.എ.എസട്ട്.-ചനതനിചരയുലാം അചടക്ക നടപടനി നനിലവനിലുണട്ട്.  

ശതീ.  രഭാഹുല് ആര്.  നഭായര് ഐ.പനി.എസട്ട്.-ചനതനിചര ടനിയഭാന പതനലാംതനിട

ജനിലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിയഭായനി  ചുമതല  വഹനിക്കുന  സമയതട്ട്  കേത്വഭാറനി/ചമറല്

ക്രഷര്  യൂണനിറ്റുമഭായനി  ബന്ധചപട  അഴനിമതനിയഭാകരഭാപണങ്ങളനികനലുലാം  ശതീ.  ജനി.

ലക്ഷ്മണ് ഐ.പനി.എസട്ട്.  സവപ്ലകകേഭായുചട സഭാഫെട്ട് കേത്വഭാര്കടഴനില് അനധനികൃതമഭായനി

തഭാമസനിക്കുനതനിചനതനിചര  ലഭനിച  പരഭാതനിയനികനലുലാം  ശനിക്ഷണ  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിചവരനികേയഭാണട്ട്. 

ഒഴനിവകേള

58 (59) ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി   :

ശതീ  .   ചകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര്   :

ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    നഭാണു:  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളതനിൽ അഖനികലന്തെലഭാ സർവതീസനിൽചപട എത്ര കപഭാസ്റ്റുകേളനിലഭാണട്ട്
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നനിലവനിൽ  ഐ.എ.എസട്ട്.,  ഐ.പനി.എസട്ട്.  വനിഭഭാഗതനിൽചപട  ഉകദലഭാഗസർ

അധനികേചമതല വഹനിക്കുനതുട്ട്; ഇതു സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉകദലഭാഗസരുചട അഭഭാവലാം  മൂലമുള്ള ഭരണ തടസങ്ങള ഒഴനിവഭാക്കഭാൻ

എചന്തെഭാചക്ക  അടനിയന്തെര  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സർക്കഭാർ  ചചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട്  എനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭരണതലതനിൽ  വനപുണലമുള്ള  ഉകദലഭാഗസരുചട  അഭഭാവലാം

പരനിഹരനിക്കഭാൻ ഇന്തെലൻ റവനമ്മ്യൂ സർവതീസട്ട്,  ഇന്തെലൻ എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് സർവതീസട്ട്,

ഇന്തെലൻ  എക്കകണഭാമനികേട്ട്  സർവതീസട്ട്  എനനിവയനിൽ  നനിന  കൂടനി  ഉകദലഭാഗസചര

ലഭലമഭാക്കുനതട്ട് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരളതനിചല  വനിവനിധ  സഭാറമ്മ്യൂടറനി,  കനഭാൺ  സഭാറമ്മ്യൂടറനി  കപഭാസ്റ്റുകേളനിൽ

അഖനികലന്തെലഭാ സർവതീസനിൽ  നനിനട്ട് വനിരമനിച എത്ര ഉകദലഭാഗസർ  കജഭാലനിചചയ്യുന;

വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഐ.എ.എസട്ട്.  കകേഡര്  തസനികേകേളനില്ചപട  19  തസനികേകേളനില്

ഐ.എ.എസട്ട്.  ഉകദലഭാഗസര്  അധനികേചമതല  വഹനിചവരുന.   വനിശദഭാലാംശങ്ങള

അനുബന്ധലാം (I) ആയനി കചര്തനിട്ടുണട്ട്.*

ഐ.പനി.എസട്ട്.  വനിഭഭാഗതനില്  അധനികേചമതല  വഹനിചവരുന

ഉകദലഭാഗസരുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം  (II) ആയനി കചര്തനിട്ടുണട്ട്.* 

ഐ.എഫെട്ട്.എസട്ട്.  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  ഐ.എ.എസട്ട്.,  ഐ.പനി.എസട്ട്.

വനിഭഭാഗതനില്ചപട ഉകദലഭാഗസര് അധനികേ ചുമതല വഹനിക്കുനനില. 

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് അധനികേചമതല നല്കേനിയുലാം കനരനിട്ടുള്ള

നനിയമനതനില്കൂടനിയുലാം  ഉകദലഭാഗക്കയറലാം  മുകഖനയുലാം  കൂടുതല്  ഐ.എ.എസട്ട്.

ഉകദലഭാഗസചര കകേരള കകേഡറനില് ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചലാം

ഉകദലഭാഗസരുചട അഭഭാവലാം പരനിഹരനിക്കഭാന ശമലാം നടതനി വരുനണട്ട്. 

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനില് ഇല. 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ഡനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച  നല്കുനതഭാണട്ട്. 

ദതീര്ഘകേഭാല അവധനി 

  59 (60) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനകശഷലാം  അഖനികലന്തെലഭാ
സര്വതീസനിലുള്ള  എത്ര  ഉകദലഭാഗസര്  ദതീര്ഘകേഭാല  അവധനിയനില്
പകവശനിചനിട്ടുചണനലാം അവര് ആചരലഭാമഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  അഖനികലന്തെലഭാ  സര്വതീസനിലുള്ള  എത്ര
ഉകദലഭാഗസര്  കകേന്ദ്ര  ചഡപമ്മ്യൂകടഷന  വഭാങ്ങനികപഭാചയനലാം  അവര്
ആചരലഭാമഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  അഖനികലന്തെലഭാ  സര്വതീസനിലുള്ള  എത്ര
ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര  ശനിക്ഷഭാ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണനലാം
ആര്ചക്കലഭാചമതനിചര  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനിയഭാണട്ട്  സത്വതീകേരനിചചതനലാം
എന്തുകേഭാരണതഭാലഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിചചതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

      (എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനകശഷലാം ശതീമതനി ഭണഭാരനി സത്വഭാഗതട്ട്
രണ്വതീര്ചനട്ട്  ഐ.എ.എസട്ട്.  ദതീര്ഘകേഭാല  അവധനിയനില്  പകവശനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഐ.പനി.എസട്ട്.,  ഐ.എഫെട്ട്.എസട്ട്.  ഉകദലഭാഗസര്  ആരുലാംതചന  ദതീര്ഘകേഭാല
അവധനിയനില് പകവശനിചനിടനില. 

      (ബനി)  ഈ കേഭാലയളവനില് അഖനികലന്തെലഭാ സര്വതീസനിലുള്ള  5  ഉകദലഭാഗസര്
കകേന്ദ്ര ചഡപമ്മ്യൂകടഷന വഭാങ്ങനികപഭായനിട്ടുണട്ട്.  അവര് തഭാചഴപറയുനവരഭാണട്ട്. 

1) ശതീ. ഇനര്ജനിതട്ട് സനിലാംഗട്ട് (ഐ.എ.എസട്ട്.)

2) ശതീ. എസട്ട്. സുകരഷട്ട് (ഐ.പനി.എസട്ട്.)

3) ശതീ. ഡനി. ചകേ. വര്മ്മേ (ഐ.എഫെട്ട്.എസട്ട്.)

4) ശതീ. ആര്. കേമലഭാഹര് (ഐ.എഫെട്ട്.എസട്ട്.)

5) ശതീമതനി ടനി. ഉമ (ഐ.എഫെട്ട്.എസട്ട്.)

(സനി)  പസസ്സുുത കേഭാലയളവനില് വരവനില് കേവനിഞ സത്വതട്ട് സമ്പഭാദനിചതുമഭായനി
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ബന്ധചപട്ടുലാം  കേളമകശ്ശേരനി  ഭൂമനിയനിടപഭാടുമഭായനി  ബന്ധചപട്ടുലാം  ശതീ.  ടനി.  ഒ.  സൂരജട്ട്

ഐ.എ.എസട്ട്.-ചനതനിചരയുലാം കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകറഭായനിരനിചക്ക അനധനികൃത

മണല്ക്കടത്തുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് പനിടനിചചടുത വഭാഹനങ്ങള നനിസഭാര പനിഴ ചുമതനി

വനിടയചതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  ശതീ.  മുഹമ്മേദട്ട്  സഭാഗനിര്  ഐ.എ.എസട്ട്.-ചനതനിചരയുലാം,

വയനഭാടട്ട് ജനിലഭാ പഞഭായതട്ട് ചസക്രടറനിയഭായനിരനിചക്ക പനമരലാം ഗ്രഭാമപഞഭായതനില്

വനനിതഭാ  വലവസഭായ  യൂണനിറനിനഭായനി  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിചതനിചല  ക്രമകക്കടുമഭായനി

ബന്ധചപടട്ട്  ശതീ.  കജഭാസട്ട്  ഐസകേട്ട്  ഐ.എ.എസട്ട്.(റനിട.)-ചനതനിചരയുലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലഭാ കേളകറഭായനിരനിചക്ക നനിയമസഭഭാ ചതരചഞടുപട്ട് കേഭാലയളവനില്

മഭാതൃകേഭാ  ചപരുമഭാറചടലാം  നടപഭാക്കുനതനില്  വതീഴ്ച  വരുതനിയതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്

ശതീ. ഇ. കദവദഭാസന ഐ.എ.എസട്ട്.-ചനതനിചരയുലാം അചടക്ക നടപടനി നനിലവനിലുണട്ട്.

ശതീ.  രഭാഹുല് ആര്.  നഭായര് ഐ.പനി.എസട്ട്.-ചനതനിചര ടനിയഭാന പതനലാംതനിട ജനിലഭാ

കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിയഭായനി  ചുമതല  വഹനിക്കുന  സമയതട്ട്  കേത്വഭാറനി/ചമറല്  ക്രഷര്

യൂണനിറ്റുമഭായനി  ബന്ധചപട  അഴനിമതനിയഭാകരഭാപണങ്ങളനികനലുലാം  ശതീ.  ജനി.  ലക്ഷ്മണ്

ഐ.പനി.എസട്ട്.  സവപ്ലകകേഭായുചട  സഭാഫെട്ട്  കേത്വഭാര്കടഴനില്  അനധനികൃതമഭായനി

തഭാമസനിക്കുനതനിചനതനിചര  ലഭനിച  പരഭാതനിയനികനലുലാം  ശനിക്ഷണ  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിചവരനികേയഭാണട്ട്.

ഇ.എ.ആര്.എ.എസട്ട്. പദതനി

60 (61)  ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  EARAS  -  (Establishment  of  an  Agency  for  reporting  of
Agricultural  Statistics)  പദതനികേളക്കഭായുള്ള  നനിയമനങ്ങള  ഉളചപചട  മുഴുവന
ചചലവകേളുലാം കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭാകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) EARAS -ല് നനിലവനില് എത്ര നനിയമനങ്ങള നടതഭാനഭാണട്ട് ശനിപഭാര്ശ
ചചയ്യേചപടനിട്ടുള്ളതട്ട്;  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിചന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങള
എതുവചരയഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം,  നനിയമനവലാം മറ്റു  ചചലവകേളുലാം  കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭാചണനട്ട്
14-3-2017  ചല  3452 -ാം നമ്പര് നനിയമസഭഭാ കചഭാദലതനിനട്ട്  മറപടനി  പറയചപട
EARAS -ല്, 103  തസനികേ സൃഷനിക്കുനതനിനട്ട് ധനകേഭാരല വകുപനില് അയച ഫെയല്
438361/EXP  A  3/2017/  ഫെനിന.  സഭാമ്പതനികേ  പതനിസന്ധനി  ചൂണനിക്കഭാടനി
തനിരസരനിചട്ട്  തനിരനിചകേ  അയയഭാനുണഭായ  സഭാഹചരലലാം  എന്തെഭാചണനട്ട്
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വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

(ഡനി)  പസ്തുത  ഫെയലനില്  ഭരണവകുപട്ട്  (827814/D2/16/pg),  ധനവകുപട്ട്
(438361/EXP A 3/2017/ഫെനിന.) ഉകദലഭാഗസര് എഴുതനിയ കുറനിപട്ട് ഫെയല് പകേര്പട്ട്
ഉളപചടയുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  EARAS  -ല്  103  തസനികേ  സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള  ഫെയല്
പുനനഃപരനികശഭാധനിചട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതമഭായ  പസ്തുത  പദതനിയനില്
ആവശലമഭായ  തസനികേ  സൃഷനിക്കുനതനിനട്ട്  അടനിയന്തെര  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം 

(എ)  ഇ.എ.ആര്.എ.എസട്ട്.  പദതനി  100%  ചസനടല് ചസകര് സതീമഭാണട്ട്.
ഈ  പദതനിയുചട  കേതീഴനില്  വരുന  എലഭാ  ചചലവകേളുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഓകരഭാ
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷവലാം ഗ്രഭാന്റെഭായനി നല്കേനി വരുന.  നനിയമനങ്ങള കകേരള പബനികേട്ട്
സര്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷന വഴനിയഭാണട്ട് നടത്തുനതട്ട്. ഈ പദതനിയുചട നനിര്വഹണതനില്
ശമ്പളയനിനതനില് കുറവവരുന തുകേ സലാംസഭാന ബജറനില്നനിനലാം ചചലവഴനിക്കുകേയുലാം
അതട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  ഗ്രഭാന്റെഭായനി  ലഭനിക്കുണണചമന  പതതീക്ഷയനില്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് നല്കേനിവരുന. 

(ബനി&സനി&ഇ)   103   സഭാറനിസനിക്കല്  ഇനചവസനികഗറര്മഭാരുചട  അധനികേ
തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  ചചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.   പസ്തുത  ശനിപഭാര്ശ
സര്ക്കഭാര് പുനനഃപരനികശഭാധനിച വരനികേയഭാണട്ട്.

(ഡനി)   ഈ  വനിഷയലാം  സലാംബന്ധനിച  ഭരണ  വകുപനിചന്റെ  827814/D2/16/
പ്ലഭാനനിലാംഗട്ട് നമ്പര് ഫെയലനിചല കുറനിപട്ട് ഫെയല് അനുബന്ധലാം “എ”ആയുലാം ധനകേഭാരല
വകുപനിചന്റെ  62770/Exp-A3/85/2015/Fin.  നമ്പര്  ഫെയലനിചല  കുറനിപട്ട്  ഫെയല്
അനുബന്ധലാം “ബനി”ആയുലാം കചര്തനിട്ടുണട്ട്. *

ഫെണട്ട് വനിനനികയഭാഗലാം 

61  (62)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  2011  മുതല്  നഭാളനിതുവചരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്  കകേന്ദ്ര
പദതനി ഫെണട്ട് വനിനനികയഭാഗലാം  എത്ര ശതമഭാനലാം ആയനിരുനചവനട്ട്  വര്ഷലാം തനിരനിചട്ട്

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  പദതനി  ഫെണട്ട്  വനിനനികയഭാഗലാം  ഫെലപദമഭാക്കഭാന  പകതലകേ
സലാംവനിധഭാനലാം  സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  ആയതനിചന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം 

(എ)   സലാംസഭാനതട്ട്  2011  മുതല് നഭാളനിതുവചരയുള്ള കേഭാലയളവനില്  കകേന്ദ്ര
പദതനി  ഫെണട്ട്  വനിനനികയഭാഗലാം  സലാംബന്ധനിച  കേണക്കട്ട്  അനുബന്ധമഭായനി
കചര്തനിരനിക്കുന.* 

     (ബനി) കകേന്ദ്ര പദതനികേളുചട ഫെണട്ട് സമയബന്ധനിതമഭായനി കനടനിചയടുക്കുനതനിനുലാം
ഫെലപദമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിനുമഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  പ്ലഭാനനിലാംഗട്ട്  &
എക്കകണഭാമനികേട്ട് അഫെകയഴട്ട് വകുപനില് 27-8-2016-ചല G.O.(Ms)No.34/2016/Plg.
ഉതരവട്ട്  പകേഭാരലാം  ചസഷലല്  ചസക്രടറനിയുചട  കേതീഴനില്  ഒരു  പകതലകേ  ചസല്
(Co-ordination  Cell  for  CSS)  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാചത,  വകുപട്ട്
ചസക്രടറനിമഭാര്/വകുപട്ട്  തലവനമഭാര്  എനനിവര്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചല  ബന്ധചപട
ഉനത ഉകദലഭാഗസനമഭാരുമഭായനി  നനിരന്തെരലാം ബന്ധചപടുനതനിനുലാം സലാംസഭാനതനിനട്ട്
ലഭനികക്കണ  പരമഭാവധനി  കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  കവണനി  നനിര്കദശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഓകരഭാ  വകുപനിലുലാം  കനഭാഡല്  ഓഫെതീസര്മഭാചര  നനിയമനിക്കഭാനുലാം
പധഭാന കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുചടയുലാം  വനികദശ ധനസഹഭായ പദതനികേളുകടയുലാം
തുകേ  കനടനിചയടുക്കുനതനിനട്ട്  ഉനത  ഉകദലഭാഗസനമഭാചര  ചുമതലചപടുതഭാനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  

       ഡല്ഹനിയനില് കകേരള ഹഇൗസനിചല റസനിഡന്റെട്ട് കേമ്മേതീഷണറമഭായനി കമല്പറഞ
ഉകദലഭാഗസനഭാര്  നനിരന്തെരലാം  ബന്ധചപടുനതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  ഇടചപടലുകേള
നടത്തുനതനിനുലാം നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

   പദതനി വനിഹനിത അടങല് തുകേ

62 (63) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷചത  പദതനിവനിഹനിത  അടങല്
എത്രയഭാചണനലാം, 2017 മഭാര്ചട്ട് 31 വചര അതനില് എത്ര തുകേ വനിനനികയഭാഗനിചചവനലാം
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  കകേന്ദ്രപദതനികേളുചട  നടതനിപട്ട്  വനിലയനിരുത്തുവഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാര്
ചതീഫെട്ട്  ചസക്രടറനിയുചട  കനതൃതത്വതനില്  അവകലഭാകേനകയഭാഗലാം  കചര്നനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ദുര്ബലവനിഭഭാഗങ്ങളുചട  കക്ഷമതനിനഭായനി  2016-17-ല് വകേയനിരുതനിയ

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.



കചഭാകദലഭാതരങ്ങള 111

തുകേ  എത്രചയനലാം  അതനില്  31-3-2017  വചര  ചചലവഴനിച  തുകേ  എത്രചയനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

     (എ)  ഇതുസലാംബന്ധനിച വനിവരലാം ഇകതഭാചടഭാപമുള്ള അനുബന്ധലാം പഭാര്ടട്ട്-I-ല്
നല്കേനിയനിരനിക്കുന. *

      (ബനി) എലഭാ മഭാസവലാം നടതചപടുന ചസക്രടറനിമഭാരുചട കയഭാഗതനില് പദതനി
അവകലഭാകേനലാം നടതഭാറണട്ട്.  ഈ കയഭാഗതനില് കകേന്ദ്ര പദതനികേളുചട നടതനിപ്പുലാം
വനിലയനിരുത്തുനണട്ട്. കൂടഭാചത 3-1-2017-നട്ട് ചതീഫെട്ട് ചസക്രടറനിയുചട അദലക്ഷതയനില്
കയഭാഗലാം കചര്നട്ട് പകതലകേലാം ശദ ചചലുകതണ ചനില കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുചട
അവകലഭാകേനലാം നടത്തുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിച വനിവരലാം ഇകതഭാചടഭാപമുള്ള അനുബന്ധലാം പഭാര്ടട്ട്-  II-ല്
നല്കേനിയനിരനിക്കുന. *

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതലാം

63 (64) ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷലാം,  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളക്കഭായനി
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് സലാംസഭാനതനിനട്ട് എത്ര തുകേയഭാണട്ട് വകേയനിരുതനിയനിരുനതട്ട്;

(ബനി)  ഇതനില്  2017  ഡനിസലാംബര്  31  വചര  എത്ര  തുകേ  ലഭനിചചവനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സമയബന്ധനിതമഭായനി  വരവട്ട്  ചചലവട്ട്  കേണക്കുകേളുലാം,  നടതനിപട്ട്
റനികപഭാര്ട്ടുലാം സമര്പനിക്കഭാതതനിനഭാലഭാണട്ട് കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുചട കശഷനിക്കുന
തുകേ ലഭലമഭാക്കഭാതതനിചന്റെ കേഭാരണലാം എനതട്ട് ശരനിയഭാകണഭാ;

(ഡനി)  ഏചതഭാചക്ക  പദതനികേളക്കുള്ള  തുകേയഭാണട്ട്  ഇപകേഭാരലാം
ലഭനിക്കഭാനുള്ളചതനട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  സര്ക്കഭാര്  സലാംവനിധഭാനതനിലുള്ള  ചമചലകപഭാക്കഭാണട്ട്  കകേന്ദ്രസഹഭായലാം
ലഭനിക്കഭാതതനിനുള്ള കേഭാരണലാം എനതനിനഭാല് കകേന്ദ്രപദതനികേളുചട ഏകകേഭാപനതനിനട്ട്
പകതലകേ ചസല് രൂപതീകേരനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(എഫെട്ട്)  ഭഭാവനിയനില്  കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കനടനിചയടുക്കുനതനിനട്ട്  എചന്തെഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  വകേചക്കഭാള്ളുകേ  എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-ഡനി)  വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

(ഇ&എഫെട്ട്)  കകേന്ദ്ര  പദതനികേളുചട  ഫെണട്ട്  സമയബന്ധനിതമഭായനി
കനടനിചയടുക്കുനതനിനുലാം  ഫെലപദമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിനുമഭായനി  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് പ്ലഭാനനിലാംഗട്ട്  &    എക്കകണഭാമനികേട്ട്  അഫെകയഴട്ട്  വകുപനില്  27-8-2016-ചല
G.O.(Ms)No.34/2016/Plg.  ഉതരവട്ട് പകേഭാരലാം ചസഷലല് ചസക്രടറനിയുചട കേതീഴനില്
ഒരു പകതലകേ ചസല്   (Co-ordination Cell for CSS) രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാചത,
വകുപട്ട്  ചസക്രടറനിമഭാര്/വകുപട്ട്  തലവനമഭാര്  എനനിവര്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചല
ബന്ധചപട  ഉനത  ഉകദലഭാഗസനമഭാരുമഭായനി  നനിരന്തെരലാം  ബന്ധചപടുനതനിനുലാം
സലാംസഭാനതനിനട്ട്  ലഭനികക്കണ  പരമഭാവധനി  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം
കവണനി നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഓകരഭാ വകുപനിലുലാം കനഭാഡല് ഓഫെതീസര്മഭാചര
നനിയമനിക്കഭാനുലാം  പധഭാന  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുചടയുലാം  വനികദശ  ധനസഹഭായ
പദതനികേളുകടയുലാം  തുകേ  കനടനിചയടുക്കുനതനിനട്ട്  ഉനത  ഉകദലഭാഗസനമഭാചര
ചുമതലചപടുതഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  

        ഡല്ഹനിയനില് കകേരള ഹഇൗസനിചല റസനിഡന്റെട്ട് കേമ്മേതീഷണറമഭായനി കമല്പറഞ
ഉകദലഭാഗസര്  നനിരന്തെരലാം  ബന്ധചപടുനതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  ഇടചപടലുകേള
നടത്തുനതനിനുലാം നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

 ബജറട്ട്  അവകലഭാകേനലാം

64  (65)  ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷചത  പുതുക്കനിയ  സലാംസഭാന  ബജറട്ട്
നനിര്കദശങ്ങളുചട  നടതനിപനിചന  സലാംബന്ധനിചട്ട്  അവകലഭാകേനലാം  നടതനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില്  എകപഭാഴഭാണട്ട്  അവകലഭാകേനലാം  നടതനിയതട്ട്;  അവകലഭാകേനതനിചല  പമുഖ
നനിഗമനങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏചതങനിലുലാം വകുപട്ട് ഏചതങനിലുലാം ബജറട്ട് നനിര്കദശലാം നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്
വതീഴ്ചവരുതനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി വനിലയനിരുതചപടുകേയുണഭാകയഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബജറനില്  പഖലഭാപനിച  പദതനികേളനില്  ഇനനിയുലാം  നനിര്വഹണലാം
ആരലാംഭനിചനിടനിലഭാതവ  ഏചതഭാചക്കയഭാചണനട്ട്  വകുപടനിസഭാനതനില്
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി) ഭരണഭാനുമതനി നല്കുനതനിനപ്പുറലാം നനിര്വഹണലാം നടനനിടനിലഭാത ബജറട്ട്
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നനിര്കദശങ്ങള  ഏചതഭാചക്കയഭാചണനട്ട്  അവകലഭാകേനലാം  ചചയ്യുകേയുണഭാകയഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പദതനി അടങലനിചന്റെ എത്ര ശതമഭാനലാം കേഴനിഞ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷലാം
വചര  ചചലവഴനിക്കുകേയുണഭായനി;  ഇതട്ട്  മുന  വര്ഷലാം  ഇകത  കേഭാലയളവനില്  എത്ര
ശതമഭാനമഭായനിരുന എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

    (എ) ഈ വനിഷയതനില് നനിരന്തെരമഭായനി നനിരതീക്ഷണലാം നടത്തുനണട്ട്. പുതുക്കനിയ
ബജറട്ട്  നനിര്കദശങ്ങള നടപനില് വരുത്തുനതനിനട്ട്  2016-17-ചല കഭദഗതനി  പത്രനികേ,
ഒനലാം രണ്ടുലാം ഉപധനഭാഭലര്തന സര്ക്കുലറകേള പകേഭാരലാം വകുപ്പുകേളക്കട്ട് നനിര്കദശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിചന്റെ അടനിസഭാനതനില് പുതനിയ പദതനികേള തുടങ്ങുനതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ ശതീര്ഷകേവലാം തുകേയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബന്ധചപട വകുപ്പുകേള ബജറട്ട്
നനിര്കദശങ്ങള നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന. 

     (ബനി)  വതീഴ്ച വരുതനിയതഭായനി ശദയനില്ചപടനിടനില.

(സനി)  ബജറനില്  പഖലഭാപനിച  പദതനികേളനില്  ഇനനിയുലാം  നനിര്വഹണലാം
ആരലാംഭനിചനിടനിലഭാതതഭായനി ശദയനില്ചപടനിടനില. 

(ഡനി)  ഭൂരനിഭഭാഗലാം പദതനികേളുചടയുലാം നനിര്വഹണലാം നടനവരുന. 

    (ഇ)  2016-17 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷലാം പദതനി അടങലനിചന്റെ  (30,534.17 കകേഭാടനി
രൂപ)  75%  (തഭാലഭാലനികേലാം)  ചചലവഴനിക്കുകേയുണഭായനി.   ഇതട്ട്  മുന  വര്ഷലാം  ഇകത
കേഭാലയളവനില് പദതനി അടങലനിചന്റെ    (27,720.32 കകേഭാടനി രൂപ) 73% ആയനിരുന.

 ബകയഭാവഡകവഴനിറനി ചബഭാടഭാണനിക്കല് ഗഭാര്ഡന 

65 (66) ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂനഭാറനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദശനിക്കുന  ബൃഹദ്പദതനിയഭായ  മൂനഭാര്
ബകയഭാവഡകവഴനിറനി  ചബഭാടഭാണനിക്കല് ഗഭാര്ഡചന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങള എന്തെഭാചയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എചന്തെലഭാലാം നടപടനിക്രമങ്ങളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിചനിരനിക്കുനതട്ട്;

(സനി) ഇവ ഉടന നടപനിലഭാക്കഭാനുളള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?



114 കകേരള നനിയമസഭ ഏപനില്  25,  2017

ഉതരലാം

 (എ-സനി)   മൂനഭാറനില്  ബകയഭാവഡകവഴനിറനി  ചബഭാടഭാണനിക്കല്  ഗഭാര്ഡന
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് അനുകയഭാജലമഭായ ഭൂമനി കകേരള സലാംസഭാന ബകയഭാവഡകവഴനിറനി
കബഭാര്ഡനിനട്ട്  വകേമഭാറലാം  ചചയ്യുനതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  റവനമ്മ്യൂ  വകുപനില്
സത്വതീകേരനിചവരുന. 

 മലനിനതീകേരണ നനിയനണ സലാംവനിധഭാനങ്ങള 

66 (67) ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശുചനിതത്വലാം  സലാംബന്ധനിച  നനിയമങ്ങള  കേര്ശനമഭാക്കുവഭാന  നടപടനി
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് അവ എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനു
കവണനി എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സത്വകേരനിചനിട്ടുചണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഉണട്ട്. 

 (ബനി &സനി)  സലാംസഭാന ജലകസഭാതസകേളുചടയുലാം അന്തെരതീക്ഷ വഭായുവനിചന്റെയുലാം

ഗുണനനിലവഭാരലാം  നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ

കബഭാര്ഡനിചന്റെ  സഭാമ്പതനികേ  സഹഭായകതഭാചട  നഭാഷണല്  ആലാംബനിയന്റെട്ട്

വഭാടര്/എയര്  കേത്വഭാളനിറനി  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  പദതനിയനിലുലാം  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ

നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  തചന  ആലാംബനിയന്റെട്ട്  വഭാടര്/എയര്  കേത്വഭാളനിറനി

കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  പദതനിയനിലുലാം  ഉളചപടുതനി കകേരളതനിചല ജല കസഭാതസകേളനിചല

വനിവനിധ  സലങ്ങളനിചല  കസഷനുകേളനില്  നനിനലാം  ചവള്ളതനിചന്റെ  സഭാമ്പനിളുകേളുലാം,

സലാംസഭാനചത  ചതരചഞടുത  എയര്   കസഷനുകേളനില്  നനിനട്ട്  വഭായുവനിചന്റെ

സഭാമ്പനിളുകേളുലാം ക്രമമഭായനി കശഖരനിചട്ട് സലാംസഭാന മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡട്ട്

പരനികശഭാധന നടതനി വരുന.

ജലകസഭാതസകേളനികലയട്ട്  പഭാഴ്ജലലാം  ഒഴുക്കുനതനിനട്ട്  ജല  നനിയമലാം  1974

പകേഭാരലാം  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡട്ട്  നനിയനണലാം

ഏര്ചപടുതനി  വരുന.   വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള,  ആശുപത്രനികേള,  പഭാര്പനിട
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സമുചയങ്ങള,  വലനിയ കഹഭാടലുകേള,  റനികസഭാര്ട്ടുകേള എനനിവനിടങ്ങളനില് നനിചനലഭാലാം

പുറത്തുവനിടുന  സത്വതീകവജട്ട്  ഉളചപചടയുള്ള  മഭാലനിനലങ്ങള  ജലമലനിനതീകേരണതനിനട്ട്

കേഭാരണമഭാകുലാം. ഈ സഭാപനങ്ങചള ജല നനിയമ പകേഭാരമുള്ള അനുമതനി പരനിധനിയനില്

ചകേഭാണ്ടുവനട്ട്  ശഭാസതീയമഭായ  മലനിനജല  ശുദതീകേരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള

ഏര്ചപടുതനിചലാം അതനിചന്റെ പവര്തനലാം ഇടയനിചട കമഭാണനിറര് ചചയ്തുലാം സലാംസഭാന

മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര് ഡട്ട്  ജലമലനിനതീകേരണലാം  നനിയനനിച  വരുന.

ഹഇൗസട്ട്  കബഭാട്ടുകേളനില്നനിനള്ള  സത്വതീകവജുലാം  ഗഭാര്കബജുലാം  എഞനിനനില്നനിനള്ള

എണ്ണയുലാം  കേഭായല്  മലനിനതീകേരണലാം  ഉണഭാക്കുനതനിനട്ട്  കേഭാരണമഭാകുന.   ഇതട്ട്

നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി ഹഇൗസട്ട് കബഭാട്ടുകേചള കബഭാര്ഡനിചന്റെ അനുമതനി പരനിധനിയനില്

ചകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുണട്ട്.  ഹഇൗസട്ട്  കബഭാട്ടുകേളനില്നനിനള്ള  സത്വതീകവജട്ട്

സലാംസരനിക്കുനതനിനഭായനി വനികനഭാദ സഞഭാര വകുപനിചന്റെ അധതീനതയനില് കുമരകേതട്ട്

ഒരു ചപഭാതു മലനിനജല ശുദതീകേരണ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്

ടൂറനിസലാം  ചപഭാകമഭാഷന  കേഇൗണ്സനിലനിചന്റെ  ഫെണട്ട്  ഉപകയഭാഗചപടുതനി  ആള കകേരള

ഹഇൗസട്ട് കബഭാടട്ട് ഓകണഴട്ട് അകസഭാസനികയഷന 180 KLD കശഷനിയുള്ള ഒരു സത്വതീകവജട്ട്

ടതീറട്ട്ചമന്റെട്ട്  പ്ലഭാന്റെട്ട്  ആലപ്പുഴയനിചല  കുനമ്മേ  വനികലജനില്  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   കഫെഭാര്

കസ്ട്രേഭാക്കട്ട്  ഔടട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  എഞനികനഭാ  ഇന  കബഭാര്ഡട്ട്  എഞനികനഭാ

ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയുലാം,  സത്വതീകവജട്ട്   മഭാലനിനലലാം  കേരയനിചല  സത്വന്തെമഭായ  സത്വതീകവജട്ട്

സലാംസരണ സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനികയഭാ  ചപഭാതു  മലനിനജല  ശുദതീകേരണ സലാംവനിധഭാനലാം

വഴനികയഭാ  സലാംസരനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുന  ഹഇൗസട്ട്  കബഭാട്ടുകേളക്കട്ട്  മഭാത്രകമ  കബഭാര്ഡട്ട്

അനുമതനി പുതുക്കനിനല്കുനള. 

  വലവസഭായശഭാലകേളനില്നനിനലാം  പുറന്തെള്ളുന  പഭാഴ്ജലതനിചന്റെയുലാം  പഭാഴട്ട്

വഭായുവനികന്റെയുലാം ഗുണനനിലവഭാരലാം തതമയലാം പരനികശഭാധനിചട്ട്  കരഖചപടുത്തുനതനിനുള്ള

കേണനിനമ്മ്യൂവസട്ട്  എഫ്ലുവന്റെട്ട്/എമനിഷന  കേത്വഭാളനിറനി  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം

17 കേഭാറഗറനിയനില്  ഉളചപടുന  പധഭാന  വലവസഭായശഭാലകേളനില്

ഏര്ചപടുതനിചവരുന.  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനിയുള്ള  പരനികശഭാധനഭാഫെലലാം

വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള സനര്ശനിക്കഭാചത തചന കബഭാര്ഡനിചന്റെ ഓഫെതീസുകേളനില്

ഇരുനട്ട്  നനിരതീക്ഷനിചട്ട്  തുടര്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനവലാം

പുകരഭാഗമനിക്കുന.   കൂടഭാചത  നനിരതീക്ഷണ  ഫെലങ്ങള  ഓണ്വലനഭായനി  കകേന്ദ്ര

മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിനുലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിചവരുന. 
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കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കസഭാളനിഡട്ട്  കവസട്ട്  മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്  ചടങ്ങള  2016,

പ്ലഭാസനികേട്ട്  കവസട്ട്  മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്  ചടങ്ങള,   2016  എനനിവ  സലാംബന്ധനിചള്ള

വലവസകേള  ചപഭാതുജനങ്ങളുചട  ശദയനില്  ചകേഭാണ്ടുവരുനതനിനഭായനി

കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം പരസലങ്ങള നല്കേനി വരുന. 

 ശബ്ദ ശലല നനിയനണലാം 

67 (68) ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  ശബ്ദ   ശലലലാം  നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനിലുള്ള

നനിയമങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  നനിയമങ്ങള  നടപഭാക്കഭാന  എചതലഭാലാം  ഉകദലഭാഗസചരയഭാണട്ട്

ചുമതലചപടുതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  ഇക്കഭാരലതനില് കകേഭാടതനി വനിധനികേള ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഏറവലാം

ഒടുവനിചല വനിധനിനലഭായതനിചന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനിചല  നനിയമവലാം  കകേഭാടതനിവനിധനികേളുലാം  ലലാംഘനിക്കുനവര്ചക്കതനിചര

നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കഭാറകണഭാ;  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കഭാത  സഭാഹചരലതനില്  ഏതു

ഉകദലഭാഗസചനയഭാണട്ട് സമതീപനികക്കണതട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉതരലാം

   (എ)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണ നനിയമതനിചന്റെ  കേതീഴനില്

വനിജഭാപനലാം ചചയ്തനിട്ടുള്ള ശബ്ദ മലനിനതീകേരണ നനിയനണ ചടങ്ങള, 2000  ആണട്ട്

സലാംസഭാനതട്ട് ശബ്ദ ശലലലാം നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്. 

    ശബ്ദ  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  ചടങ്ങള,  2000  പകേഭാരലാം  വലവസഭായ,

വഭാണനിജല,  ഗഭാര്ഹനികേ,  നനിശ്ശേബ്ദ  കസഭാണുകേളഭായഭാണട്ട്  വനിവനിധ  സലങ്ങചള  തരലാം

തനിരനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇവയനികലഭാകരഭാ കസഭാണുകേളക്കുലാം ബഭാധകേമഭായുള്ള ശബ്ദ തതീവ്രത

ചുവചട കചര്ക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് കമഖല അനുവദനതീയ ശബ്ദ
പരനിധനി, പകേല് സമയലാം
dB(A) Leq



കചഭാകദലഭാതരങ്ങള 117

1  വലവസഭായ കമഖല 75

2  വഭാണനിജല കമഖല 65

3  ഗഭാര്ഹനികേ കമഖല 55

4  നനിശബ്ദ കമഖല 50

പകേല് സമയലാം :  രഭാവനിചല 6   മുതല് രഭാത്രനി  10 വചര

രഭാത്രനി സമയലാം :  രഭാത്രനി 10 മുതല് രഭാവനിചല   6  വചര

    (ബനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ടനി ചടങ്ങള പകേഭാരലാം സലാംസഭാനതട്ട് കനഭായനിസട്ട്
റൂളസട്ട്  പകേഭാരമുള്ള  അന്തെരതീക്ഷ  ശബ്ദ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  (ആലാംബനിയന്റെട്ട്  കനഭായനിസട്ട്
കേത്വഭാളനിറനി)  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനഭായനി  അധനികേഭാരനികേചള  നനികയഭാഗനിചചകേഭാണട്ട്
29-7-2002-ല്  ആഭലന്തെര  വകുപനില്നനിനലാം  വനിജഭാപനലാം  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.
ആയതനിചന്റെ പകേര്പട്ട് ഉള്ളടക്കലാം ചചയ്യുന.* ആയതട്ട് പകേഭാരലാം ഡനിസ്ട്രേനികട്ട് മജനികസ്ട്രേറട്ട്,
കപഭാലതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്/സൂപണട്ട്  ഓഫെട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്/ചഡപമ്മ്യൂടനി  സൂപണട്ട്  ഓഫെട്ട്
കപഭാലതീസട്ട്  എനനിവരഭാണട്ട്  ഇതുസലാംബന്ധനിചള്ള  അധനികേഭാരനികേള,
ചപഭാതുസലങ്ങളനില്/ചപഭാതുനനിരത്തുകേളനില്  ഉചഭഭാഷനിണനികേള/മറ്റു  ശബ്ദമുണഭാക്കുന
ഉപകേരണങ്ങള  എനനിവ  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭായനി  കമല്  അധനികേഭാരനികേളുചട
അനുമതനി  ആവശലമഭാണട്ട്.   ശബ്ദ  തതീവ്രത  അളക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലഭാനുസരണലാം
കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം  ബന്ധചപട  അധനികേഭാരനികേളക്കട്ട്  സഭാകങതനികേ  കസവനലാം
ലഭലമഭാക്കഭാറണട്ട്. 

വലഭാവസഭായനികേ  ശബ്ദമലനിനതീകേരണലാം  നനിയനനികക്കണ  ചുമതല  സലാംസഭാന
മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിനഭാണട്ട്.   ഉചഭഭാഷനിണനികേള  മൂലമുള്ള  ശബ്ദ
മലനിനതീകേരണലാം നനിയനനികക്കണ ചുമതല കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിനഭാണട്ട്.   വണനികേളുചട
കഹഭാണുകേള,  വഭാഹനങ്ങള  മൂലമുള്ള  ശബ്ദമലനിനതീകേരണലാം  തുടങ്ങനിയവ
നനിയനനികക്കണ ചുമതല കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിനഭാണട്ട്. 

കനഭായനിസട്ട്  ചടങ്ങള പകേഭാരലാം  വനിവനിധ  സലങ്ങചള വനിവനിധ  കമഖലകേളഭായനി
വനിജഭാപനലാം  ചചയ്തുചകേഭാണ്ടുള്ള  തകദശസത്വയലാംഭരണ  വകുപനിചന്റെ  20-4-2002-ചല
ഉതരവനിചന്റെ  പകേര്പട്ട്  ഉള്ളടക്കലാം  ചചയ്യുന*.  ടനി  വനിജഭാപന  പകേഭാരലാം
ആശുപത്രനികേള,  കകേഭാടതനികേള,  വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള,  ആരഭാധനഭാലയങ്ങള,
റനിസര്വട്ട്  കഫെഭാറസ്റ്റുകേള,  വനലജതീവനി  സകങതങ്ങള,  ഇതരതനില്  സര്ക്കഭാര്
വനിജ് ഞഭാപനലാം ചചയ്ത മറട്ട്  സലങ്ങള എനനിവയുചട  100  മതീറര് ചുറളവട്ട്  നനിശബ്ദ

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കമഖലയഭായനി പരനിഗണനിക്കുന. 

    (സനി) ബഹുമഭാനചപട കദശതീയ ഹരനിത ടനിബമ്മ്യൂണലനിചന്റെ 13-5-2015-ചല OA. No.
445/2013  (SZ)  (THC)  നമ്പര്    വനിധനിയുചട  പകേര്പട്ട്  ഉള്ളടക്കലാം  ചചയ്യുന.*
ആയതനില് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ശബ്ദ ചടങ്ങള  2000  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
നനിര്കദശങ്ങള ഉള്ളതഭാണട്ട്. 

(ഡനി)   ശബ്ദ  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  ചടങ്ങള  കൃതലമഭായനി  നടപനില്
വരുകതണ ഉതരവഭാദനിതത്വലാം കപഭാലതീസട്ട് വകുപനിനഭാണട്ട്. 

 ഇന്ധന മലനിനതീകേരണലാം

68 (69) ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത  ജലപഭാതകേളനില്  ഏചതലഭാലാം  രതീതനിയനിലുള്ള  ഇന്ധനലാം
ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട് യഭാത്രഭാ കബഭാട്ടുകേള ഉളചപചട സര്വതീസട്ട് നടതനിവരുനതട്ട് എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  മലനിനതീകേരണമുണഭാക്കുനതട്ട്  ഏതട്ട്
ഇന്ധനമുപകയഭാഗനിക്കുന കബഭാട്ടുകേളഭാണട്ട്;

(സനി)  ഇവചയ  നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം  എചന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട്  സത്വതീകേരനിക്കഭാൻ  ഉകദശനിക്കുനചതനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇതരതനിൽ  മലനിനതീകേരണലാം ഉണഭാക്കുന കബഭാട്ടുകേചള സലാംബന്ധനിചട്ട്
പരനിസനിതനി  വകുകപഭാ  ഏചതങനിലുലാം  പരനിസനിതനി  സലാംഘടനകേകളഭാ  രലാംഗതട്ട്
വനനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അതനികനല് എചന്തെങനിലുലാം നടപടനികേള വകേചക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം
(എ)  ഗതഭാഗത  വകുപട്ട്  സര്വതീസനിനുപകയഭാഗനിക്കുന  ഒരു  കസഭാളഭാര്കബഭാടട്ട്

ഒഴനിചകേയുള്ള  മചറലഭാ  യഭാത്രഭാകബഭാട്ടുകേളുലാം  ഡതീസല്  ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട്
പവര്തനിക്കുനതട്ട്. 

    (ബനി)   സലാംസഭാന  ജലഗതഭാഗത  വകുപനില്  ഇതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  പഠന
റനികപഭാര്ട്ടുകേചളഭാനലാം ലഭലമല.  നനിലവനില് ഡതീസല് ഇന്ധനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുന
കബഭാട്ടുകേളഭാണട്ട്  ഗതഭാഗത വകുപട്ട്  സര്വതീസനില് ഭൂരനിഭഭാഗവലാം.  ഇവചയ അകപക്ഷനിചട്ട്



കചഭാകദലഭാതരങ്ങള 119

മലനിനതീകേരണലാം  കുറവള്ള  സഇൗകരഭാര്ജ്ജതനില്  പവര്തനിക്കുന  കബഭാട്ടുകേള
സര്വതീസനില് ഉളചപടുത്തുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

   (സനി)   എറണഭാകുളലാം  കമഖലയനില്  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുന  കബഭാട്ടുകേളനില്

പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനതനില് ഡതീസല് എഞനിനുകേളക്കട്ട്  പകേരമഭായനി  സനി.എന.ജനി.-

യുലാം  കൂടുതല്  കസഭാളഭാര്  കബഭാട്ടുകേളുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി

സത്വതീകേരനിചവരുന. 

(ഡനി)   ജലമലനിനതീകേരണലാം  തടയുകേ  എനള്ളതട്ട്  പരനിസനിതനി  വകുപനിചന്റെ

കേതീഴനിലുള്ള മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനിചന്റെ ഉതരവഭാദനിതത്വമഭാണട്ട്. 

അന്തെരതീക്ഷ മലനിനതീകേരണലാം 

69 (70) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളതനിചല  നഗരസഭകേളനില്  അന്തെരതീക്ഷ  വഭായുവനിചന്റെ  ഗുണകമനമ

മനസനിലഭാക്കുവഭാന  നനിലവനില്  ഏര്ചപടുതനിയനിട്ടുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള

എചന്തെലഭാചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചകേഭാചനി  നഗരകകേന്ദ്ര  പകദശങ്ങളനിചല  അന്തെരതീക്ഷ  വഭായുവനിൽ

അടങ്ങനിയനിരനിക്കുന  ആകരഭാഗലതനിനട്ട്  ഹഭാനനികേരമഭായ  വനടജൻ  സലാംയുക്തങ്ങൾ,

സൾഫെർ  സലാംയുക്തങ്ങൾ,  ശത്വഭാസ  വഭായുവനിചല  ചപഭാടനിപടലങ്ങൾ  എനനിവയുചട

സഭാന്ദ്രതചയ സലാംബന്ധനിചട്ട് പതനിവർഷലാം എവനിചടനനിചനലഭാലാം എത്രവതീതലാം മഭാതൃകേകേൾ

പഠനവനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  കലഭാകേഭാകരഭാഗല  സലാംഘടനയുചട  നനിബന്ധനപകേഭാരമുള്ളതനിലുലാം  കൂടുതൽ

മഭാലനിനലങ്ങൾ  ചകേഭാചനി നഗരകകേന്ദ്രപകദശങ്ങളനില് കേഭാണചപടുനകണഭാ;  ഉചണങനിൽ

എത്രചയനട്ട് ചവളനിചപടുതഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നഗരവഭാസനികേളനിൽ  ശത്വഭാസകകേഭാശ  കരഭാഗങ്ങൾ  വലപകേമഭാകുനതു

ശദയനിൽചപടനിട്ടുകണഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സലാംസഭാനചത  അന്തെരതീക്ഷ  വഭായുവനിചന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം
നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിചന്റെ
സഭാമ്പതനികേ  സഹഭായകതഭാചട  നഭാഷണല്  ആലാംബനിയന്റെട്ട്  എയര്  കേത്വഭാളനിറനി
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കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  പദതനിയനിലുലാം സലാംസഭാന മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര് ഡനിചന്റെ
തചന  കസറട്ട്  ആലാംബനിയന്റെട്ട്  എയര്  കേത്വഭാളനിറനി  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  പദതനിയനിലുലാം
ഉളചപടുതനി  സലാംസഭാനചത  ചതരചഞടുത  30  എയര്  കസഷനുകേളനില്നനിനട്ട്
അന്തെരതീക്ഷ വഭായുവനിചന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിചവരുന.  ഇതനില്  12 എണ്ണലാം
നഗരപകദശങ്ങളനിലഭാണട്ട്. 

   ഇതുകൂടഭാചത   24   മണനികറലാം  തുടര്ചയഭായനി  തതമയ  അന്തെരതീക്ഷ  വഭായു
ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങള  (കേണനിനമ്മ്യൂവസട്ട്  ആലാംബനിയന്റെട്ട്  എയര്
കേത്വഭാളനിറനി കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് കസഷന) തനിരുവനന്തെപുരത്തുലാം എറണഭാകുളത്തുലാം സഭാപനിചട്ട്
പവര്തനക്ഷമമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇവനിചടനനിനട്ട്  ലഭനിക്കുന  വഭായു  ഗുണനനിലവഭാര
നനിരതീക്ഷണ  ഫെലങ്ങള  ഒരു  ഡനികസ്പ്ലേ  കബഭാര്ഡുവഴനി  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കഭായനി
പദര്ശനിപനിക്കുന. 

എറണഭാകുളലാം ഏലൂര് വലവസഭായ കമഖലയനില് വഭായു ഗുണനനിലവഭാരലാം തതമയലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുള്ള കകേന്ദ്രലാം ഇകപഭാള നവതീകേരണ പവര്തനതനിലഭാണട്ട്. 

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില്, പഭാളയതട്ട് കബഭാര്ഡനിചന്റെ ഒരു തതമയ അന്തെരതീക്ഷ
വഭായു  ഗുണനനിലവഭാര  നനിരതീക്ഷണ  കകേന്ദ്രലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പൂര്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്. 

  (ബനി)   എറണഭാകുളലാം  സഇൗതട്ട്,  എറണഭാകുളലാം  എലാം.ജനി.  കറഭാഡട്ട്,  വവറനില,
ഇരുമ്പനലാം,  കേളമകശ്ശേരനി,  ഏലൂര്-I-കമതഭാനലാം,  ഏലൂര്-II  ടനി.സനി.സനി.  ഏലൂര്  എനതീ
കസഷനുകേളനില്  നനിനലാം  പതനിമഭാസലാം   10  സഭാമ്പനിളുകേള  വതീതലാം  വര്ഷതനില്
840 സഭാമ്പനിളുകേളഭാണട്ട് പഠന വനികധയമഭാക്കനി വരുനതട്ട്. 

   (സനി)  മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനിചന്റെ അന്തെരതീക്ഷ വഭായു ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനഭാ റനികപഭാര്ട്ടുകേള പകേഭാരലാം,  എറണഭാകുളതട്ട് പര്ടനിക്കുകലറട്ട്  മഭാറര്  2.5,
പര്ടനിക്കുകലറട്ട്  മഭാറര്   10  (ചപഭാടനി)  എനതീ  ഘടകേങ്ങളഭാണട്ട്  അനുവദനതീയ
പരനിധനിയഭായ യഥഭാക്രമലാം  60 മഭാകക്രഭാ ഗ്രഭാലാം/കേദ്യുബനികേട്ട് മതീറര്,   100  വമകക്രഭാ ഗ്രഭാലാം/
കേദ്യുബനികേട്ട് മതീറര് എന പരനിധനിയനില് നനിനലാം കൂടുതലഭായനി കേഭാണുനതട്ട്.  കശഷനിക്കുന
എലഭാ  ഘടകേങ്ങളുലാം  അനുവദനതീയമഭായ  പരനിധനിയനിലഭാണട്ട്  കേഭാണുനതട്ട്.   വഭാഹനലാം,
കറഭാഡട്ട്,  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്തനങ്ങള  എനനിവയനില്നനിനണഭാകുന  ചപഭാടനി
അന്തെരതീക്ഷതനികലയട്ട്  എത്തുനതഭാണട്ട്  വഭായുവനിചല  ചപഭാടനി  അധനികേരനിക്കഭാന
കേഭാരണമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ഡനി)   നഗരവഭാസനികേളനില്  ശത്വഭാസകകേഭാശ  കരഭാഗങ്ങള  വലഭാപകേമഭാകുനതട്ട്
സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള ശദയനില്ചപടനിടനില. 

    ചപരനിയഭാര് മലനിനതീകേരണലാം

70  (71)  ശതീ  .    കജഭാണ് ചഫെര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  ചപരനിയഭാറനിചനയുലാം  ചപരനിയഭാറനിചന്റെ  തതീരചത  വലവസഭായങ്ങചളയുലാം

സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി സത്വതീകേരനിക്കഭാനുകദശനിക്കുന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചപരനിയഭാര് മലനിനതീകേരണചതക്കുറനിചട്ട് സമഗ്രപഠനലാം നടതഭാനുലാം റനിവര്

മഭാകനജ് ചമന്റെട്ട് അകതഭാറനിറനി രൂപതീകേരനിക്കഭാനുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ചപരനിയഭാറനിചല ജല ഗുണനനിലവഭാരലാം നനിലനനിര്തഭാനഭായനി പകതലകേനിചട്ട്

സമുദതനില്  നനിനള്ള  ഉപ്പുചവള്ളക്കയറലാം  തടയുനതനിനഭായനി  പുറപനിള്ളനിക്കഭാവട്ട്,

പഭാതഭാളലാം,  മഞ്ഞുമ്മേല് എനനിവനിടങ്ങളനില്  ജലകസചന  വകുപനിചന്റെ  കനതൃതത്വതനില്

റഗുകലററകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   ചപരനിയഭാറനിചനയുലാം  ചപരനിയഭാറനിചന്റെ  തതീരചത

വലവസഭായങ്ങചളയുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  ഏലൂര്-എടയഭാര്  കമഖലയനിചല

വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനമുള്ള  ശുദതീകേരനിച  പഭാഴ്ജലലാം  ഒരു  ഓപ്റനിമലാം

ഔടട്ട്കഫെഭാള  ചലഭാകക്കഷന  (Optimum  Outfall  Location)  വഴനി

പുറന്തെള്ളുനതനിനഭായനി  CSIR - National Institute of Oceanography  മുകഖന ഒരു

പഠനലാം നടത്തുനതനികലയട്ട് കകേരള സലാംസഭാന മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡട്ട്

നടപടനി  സത്വതീകേരനിചവരുന.   ഇതുസലാംബന്ധനിചള്ള  National  Institute  of

Oceanography-യുചട  പദതനിക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിചവരുന. 

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  

                     ജലഭാശയങ്ങളനിചല പ്ലഭാസനികേട്ട് മഭാലനിനലലാം

71 (72) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം

മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളതനിചല  കേരയുലാം,  കേഭായലുലാം,  കേടല്തതീരവലാം  എലഭാലാം  മലനിനമഭായ

അവസയനിലഭാചണന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നമ്മുചട  കേരകയയുലാം,  കേടലനികനയുലാം,  ജലഭാശയങ്ങകളയുലാം

നശനിപനിചചകേഭാണനിരനിക്കുന  പ്ലഭാസനികേട്ട്  മഭാലനിനലതനിചന്റെ  സഭാനനിധലലാം  ഇലഭായ

ചചയ്യുനതനിനഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്

ഉകദശനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്ലഭാസനിക്കനിചന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  കുറചചകേഭാണ്ടുവരുനതനിനഭായനി  എചന്തെലഭാലാം
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നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉതരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി&സനി) പ്ലഭാസനികേട്ട് ഉളചപചടയുള്ള മഭാലനിനലലാം വലനിചചറനിയുനവര്ചക്കതനിചര

പനിഴ  ചുമുത്തുനതനിനട്ട്  ബന്ധചപട  നനിയമങ്ങളനില്/ചടങ്ങളനില്  വലവസയുണട്ട്.

പ്ലഭാസനികേട്ട്  കവസട്ട്  ചടങ്ങള  2016  പകേഭാരലാം  50  വമകക്രഭാണനില്  തഭാചഴ  കേനമുള്ള

കേലഭാരനി  ബഭാഗുകേള  രഭാജലവലഭാപകേമഭായനി  നനികരഭാധനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.   കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പ്ലഭാസനികേട്ട് കവസട്ട് മഭാകനജ് ചമന്റെട്ട് ചടങ്ങള  - 2016-ചല വലവസകേള

പത്ര  പരസലലാം  വഴനി  ചപഭാതുജനങ്ങളുചട  ശദയനില്ചകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുണട്ട്.   പ്ലഭാസനികേട്ട്

മഭാലനിനലലാം പുനനഃചലാംക്രമണലാം നടത്തുന സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് പ്ലഭാസനികേട്ട് കവസട്ട് ചടങ്ങള

2016  പകേഭാരലാം  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  അനുമതനി

ആവശലമഭാണട്ട്.  അതരലാം സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് കബഭാര്ഡനില് നനിനലാം അനുമതനി നല്കേനി

വരുന. 

കൂടഭാചത  പ്ലഭാസനിക്കനിചന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുനതനിനഭായനി  തഭാചഴപറയുന

നടപടനികേളുലാം സത്വതീകേരനിചവരുന. 

1. സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങള,  ചപഭാതു-സത്വകേഭാരല  മതപരമഭായ

ചടങ്ങുകേളനില് ഗ്രതീനകപഭാകടഭാകക്കഭാള നടപനിലഭാക്കഭാന ശുചനിതത്വമനിഷന

മുകഖനയുള്ള നടപടനികേള. 

2. ചഷ്രെഡഡട്ട്  പ്ലഭാസനികേട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കറഭാഡട്ട്  ടഭാര്  ചചയ്യുനതനിനുള്ള

തകദശ ഭരണ സഭാപനങ്ങള മുകഖനയുള്ള നടപടനികേള.

3. റതീവസകനിലാംഗട്ട്  വലഭാപഭാരങ്ങള  സലാംസഭാനതനിനകേതട്ട്

ആരലാംഭനിക്കുനതനി നുള്ള ശമങ്ങള. 

4. പ്ലഭാസനികേട്ട് കവസട്ട് മഭാകനജ് ചമന്റെട്ട് റൂളസട്ട് 2016 പകേഭാരലാം എകട്ട്റനഡഡട്ട്

ചപഭാഡമ്മ്യൂകസഴട്ട്  ചറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി  (EPR)  നടപനിലഭാക്കു

നതനിനുള്ള നടപടനികേള.

5. ജനങ്ങളനില്  അനുകൂല  മകനഭാഭഭാവലാം  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്

ശുചനിതത്വമനിഷന  മുകഖനയുള്ള  വനിവര  വനിജഭാന  വലഭാപന

പവര്തനങ്ങള.
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6. പ്ലഭാസനികേട്ട്  ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട്  പകൃതനി  സഇൗഹൃദ  ബദല്

ഉത്പനങ്ങളുചട  ഉത്പഭാദനവലാം  ഉപകയഭാഗവലാം  കപഭാതഭാഹനിപനി

ക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള.

                  പ്ലഭാസനികേട്ട് കേലഭാരനിബഭാഗുകേളുചട നനിര്മ്മേഭാണലാം

72 (73) ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി  . : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലതനിനട്ട് 

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

അനുവദനതീയമഭായ  കേനതനില്  കുറഞ  പ്ലഭാസനികേട്ട്  കേലഭാരനി  ബഭാഗുകേള

നനിര്മ്മേനിക്കുനനിചലനട്ട്  ഉറപട്ട്  വരുത്തുവഭാന  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്

സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

24-9-2016-ചല  നമ്പര്576/ഡനിസനി1/2016/തസത്വഭവ.  സര്ക്കുലര്  പകേഭാരലാം

പ്ലഭാസനികേട്ട്  കേലഭാരനിബഭാഗുകേളുചട  ഉപകയഭാഗലാം,  വനിപണനലാം  എനനിവ

നനിയനനിക്കുനതനിനുള്ള  വനിശദമഭായ  മഭാര്ഗനനിര്കദശങ്ങള  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് വനിജഭാപനലാം ചചയ്തനിട്ടുള്ള പ്ലഭാസനികേട്ട് കവസട്ട് ചടങ്ങള 2016 പകേഭാരലാം

50 വമകക്രഭാണനില് തഭാചഴ കേനമുള്ള പ്ലഭാസനികേട്ട് കേലഭാരനിബഭാഗുകേള രഭാജല വലഭാപകേമഭായനി

നനികരഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.   ആയതുപകേഭാരലാം  പ്ലഭാസനികേട്ട്  കേലഭാരനിബഭാഗുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന

സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് സലാംസഭാന മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനിചന്റെ അനുമതനി

ആവശലമഭാണട്ട്.  കബഭാര്ഡനില്  നനിനലാം  ഇതരലാം  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  നനിബന്ധനഭാ

വനികധയമഭായ അനുമതനിയഭാണട്ട്  നല്കുനതട്ട്.   അനുമതനിപകേഭാരലാം നനിര്മ്മേനിക്കചപടുന

പ്ലഭാസനികേട്ട്  കേലഭാരനിബഭാഗുകേളനില്  അവയുചട  കേനലാം,  കബഭാര്ഡട്ട്  സഭാപനതനിനട്ട്

നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  അനുമതനിയുചട  നമ്പര്  എനനിവ  പദര്ശനിപനിക്കുനതനിനട്ട്

വലവസയുണട്ട്.   വലവസകേള  പഭാലനിക്കുനകണഭാചയനട്ട്  സഭാപനങ്ങളനില്

പരനികശഭാധന നടതനി മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന. 

രഭാഷതീയ പവര്തന സത്വഭാതനലലാം

73 (74) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേതീഴനിലുള്ള CDIT-ല് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് രഭാഷതീയ
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പഭാര്ടനികേളനില് പവര്തനലാം നടത്തുനതനിനട്ട് സത്വഭാതനലലാം നൽകേനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇചലങനില്  രഭാഷതീയ  പവര്തനലാം  നടത്തുന  ജതീവനക്കഭാര്ചക്കതനിചര
നടപടനിചയടുതനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി))  ഇല.

പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങട്ട് ലനിസട്ട് 

74 (75) ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പനി.എസട്ട്.സനി. നനിയമനങ്ങളക്കഭായനി റഭാങട്ട് ലനിസട്ട് പസനിദതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള
സത്വതീകേരനിക്കുന നടപടനികേള എചന്തെഭാചക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി)  ഒരു  തസനികേയനികലയട്ട്  എത്ര  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുചട  റഭാങട്ട്  ലനിസഭാണട്ട്
തയ്യേഭാറഭാക്കുനതട്ട്; ഇതനിനട്ട് വല അനുപഭാതവലാം നനിലവനിലുകണഭാ;

(സനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  പസനിദതീകേരനിക്കുന  എലഭാ  റഭാങട്ട്  ലനിസനിലുലാം  ഈ
അനുപഭാതലാം നനിലനനിര്തഭാറകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?      

ഉതരലാം
(എ)  ഓകരഭാ തസനികേയനികലയ്ക്കുലാം ലഭലമഭാകുന അകപക്ഷകേരുചട എണ്ണതനിനുലാം

തസനികേയുചട  സത്വഭഭാവതനിനുലാം  അനുസൃതമഭായനി  ഏതുതരതനിലുള്ള  ചസലക്ഷനഭാണട്ട്
അഭനികേഭാമലചമനട്ട്  കേമ്മേതീഷന  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  അതനിചന്റെ  അടനിസഭാനതനില്
നടപടനികേള പൂര്തതീകേരനിചട്ട് റഭാങട്ട് പടനികേ തയ്യേഭാറഭാക്കുകേയുമഭാണട്ട് ചചയ്യുനതട്ട്. 

(ബനി&സനി)  ഓകരഭാ തസനികേയനികലയ്ക്കുലാം ലഭലമഭായ ആചകേ ഒഴനിവകേള,  പസ്തുത
തസനികേയുചട  മുന  റഭാങട്ട്  ലനിസനില്  നനിനലാം  നനിയമനലാം  ലഭനിച  ആചകേ
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുചട  എണ്ണലാം  ഇവയനില്  ഏതഭാകണഭാ  കൂടുതല്  ആയതനിചന്റെ
അടനിസഭാനതനില്  മുഖലപടനികേയനില്  ഉളചപടുതഭാനുള്ള  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുചട
എണ്ണലാം നനിജചപടുതനിയുലാം  8-3-2006-ചല  GO(P)  No.  07/06/P&ARD  പകേഭാരലാം
സലാംവരണ  സമുദഭായങ്ങളക്കട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  റനിസര്കവഷന  കേത്വഭാടയുചട  അഞട്ട്
മടങ്ങട്ട്  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേചള  അതതട്ട്  സലാംവരണ  സമുദഭായങ്ങളുചട  ഉപപടനികേയനില്
ഉളചപടുതനിയുലാം  KS&SSR  റൂള  14(e),  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവകേള,
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  കേമ്മേതീഷന  വകേചക്കഭാള്ളുന  തതീരുമഭാനങ്ങള  എനനിവയുചടയുലാം
അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട് കേമ്മേതീഷന റഭാങട്ട് പടനികേ തയ്യേഭാറഭാക്കുനതട്ട്.

കപഭാലതീസട്ട് റഭാങട്ട് ലനിസട്ട് 

75  (76)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാറഗറനി നമ്പർ 012 /2015 പകേഭാരലാം 2016ജൂണ് 21 -നട്ട് നനിലവനില് വന
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എലാം.എസട്ട്.പനി.കപഭാലതീസട്ട് റഭാങട്ട് ലനിസനില് നനിനലാം ഇതുവചര എത്ര കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട് എനറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലനിസനില്  നനിനലാം  നനിയമനലാം  നടതഭാന  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടതട്ട്
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  ലനിസനിചന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  നതീട്ടുനതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  എ.പനി.ബനി. (എലാം.എസട്ട്.പനി.)  റഭാങട്ട്  പടനികേയനില്നനിനലാം  362  കപര്ക്കട്ട്
നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിടനില. പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില് നനിനലാം നനിയമന ശനിപഭാര്ശ
ലഭനിച മുറയട്ട് വവദലപരനികശഭാധനയുലാം കപഭാലതീസട്ട് ചവരനിഫെനികക്കഷനുലാം പൂര്തനിയഭാക്കനി
ടനിയഭാളുകേളക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

          പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റുകേളുചട കേഭാലഭാവധനി

76 (77) ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് ഏചതലഭാലാം പനി.എസട്ട്.സനി. ലനിസ്റ്റുകേളുചട കേഭാലഭാവധനിയഭാണട്ട്
ദതീര്ഘനിപനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റുകേളുചട  കേഭാലഭാവധനി  നതീടണലാം  എനട്ട്
ആവശലചപടട്ട്  റഭാങട്ട്  കഹഭാളകഡഴട്ട്  സമരലാം  നടതനിയകശഷമഭാകണഭാ  ലനിസ്റ്റുകേളുചട
കേഭാലഭാവധനി നതീടഭാന തതീരുമഭാനനിചതട്ട്;

(സനി)  ഇതരതനില് ലനിസ്റ്റുകേളുചട കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിക്കുനതുമൂലലാം എത്ര
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  അധനികേമഭായനി  കജഭാലനി  നല്കേഭാന  കേഴനിയുചമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  രണട്ട്  തവണയഭാണട്ട്

പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റുകേളുചട കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിചതട്ട്.  
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29-6-2016-ചല  AV(2)4182/2002/GW  പകേഭാരലാം  30-6-2016   മുതല്

30-12-2016 വചര കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിക്കുന എലഭാ ലനിസ്റ്റുകേളുചടയുലാം കേഭാലഭാവധനി

31-12-2016  വചരയുലാം  30-12-2016-ചല  AV(2)  4182/2002/GW  പകേഭാരലാം

31-12-2016  മുതല്  29-6-2017  വചരയുള്ള കേഭാലയളവനില് മൂനട്ട് വര്ഷ കേഭാലഭാവധനി

പൂര്തനിയഭാകുന  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റുകേളുചട  കേഭാലഭാവധനി  30-6-2017  വചരയുലാം

നനിബന്ധനകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് ദതീര്ഘനിപനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  28-12-2016-ചല  മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനപകേഭാരമഭാണട്ട്  ലനിസറ്റുകേളുചട

കേഭാലഭാവധനി നതീടഭാന സര്ക്കഭാര് പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയതട്ട്. 

(സനി)  റഭാങട്ട്  പടനികേ നനിലവനിലുള്ള കേഭാലയളവനില് എഴുതനി  അറനിയനിക്കചപടുന

ഒഴനിവകേളനികലയട്ട്  ടനി  റഭാങട്ട്  ലനിസനില് നനിനലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-യട്ട്  നനിയമന ശനിപഭാര്ശ

നല്കുവഭാന കേഴനിയുലാം. 

ഉപഹഭാരങ്ങള 

77 (78)  ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സത്വകേഭാരല  വലക്തനികേള/സഭാപനങ്ങള  എനനിവയനില്  നനിനലാം

ഉപഹഭാരങ്ങള,  പുരസഭാരങ്ങള,  അവഭാര്ഡുകേള  എനനിവ  സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള

സര്ക്കഭാര് അനുമതനിക്കട്ട് ഉകദലഭാഗസര് അകപക്ഷ നല്കകേണതട്ട് ആര്ക്കഭാണട്ട് എനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതരലാം  അകപക്ഷകേളനില്  അന്തെനിമഭാനുമതനി  നല്കുനതനിനട്ട്

ചുമതലചപടുതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്  ചസക്രകടറനിയറനിചല  ഏതട്ട്  വനിഭഭാഗചതയഭാണട്ട്  എനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില് വനകശഷലാം  അതരതനില് എത്ര

അനുമതനികേള  നലനിയനിട്ടുചണനലാം,  ഏചതഭാചക്ക  ഉകദലഭാഗസര്ക്കഭാണട്ട്  അനുമതനി

നലനിയനിട്ടുള്ളചതനലാം, ഏചതഭാചക്ക തതീയതനികേളനിലഭാചണനലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  1960-ചല  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുചട

ചപരുമഭാറചടങ്ങളനിചല ചടലാം  6  പകേഭാരലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ മുനകൂര് അനുമതനിയനിലഭാചത
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ഒരു സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരന സത്വകേഭാരല വലക്തനികേള,  സഭാപനങ്ങള എനനിവയനില്

നനിനലാം ഉപഹഭാരങ്ങള, അവഭാര്ഡുകേള തുടങ്ങനിയവ സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന പഭാടനിലഭാചയനട്ട്

നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിനുള്ള  അനുമതനി  അകപക്ഷ  അതതട്ട്  ഭരണവകുപ്പുകേളക്കട്ട്

വകുപ്പുകമധഭാവനികേള മുകഖന സമര്പനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

(സനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

      ചഹല്തട്ട് ഇനചസകര്  നനിയമനലാം  

78  (79)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില് പനി.എസട്ട്.സനി. യുചട ജൂനനിയര് ചഹല്തട്ട് ഇനചസകര്

കഗ്രഡട്ട്  II  എന.സനി.എ.  മുസതീലാം  റഭാങട്ട്  ലനിസനില്  നനിനലാം  എത്രകപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം

നലനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  പസ്തുത തസനികേയനില് നനിലവനില് ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുകണഭാ;

എങനില് പസ്തുത ഒഴനിവകേളനികലക്കട്ട് നനിയമന നടപടനി പൂര്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പസസ്സുുത റഭാങട്ട്  ലനിസനിചന്റെ കേഭാലഭാവധനി  എനഭാണട്ട്  അവസഭാനനിക്കുനതട്ട്

എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  എന.സനി.എ.  മുസതീലാം  റഭാങട്ട്  ലനിസനില്  നനിനലാം

ആര്ക്കുലാംതചന നനിയമനലാം നല്കേനിയനിടനില. 

(ബനി) നനിലവനില് ഒഴനിവകേള ഒനലാംതചന ഇല. 

(സനി) റഭാങട്ട് പടനികേ നനിലവനിലനിലഭാതഭായനി. 

സര്ക്കുലറകേള 

79  (80)  ശതീ  .    എ  .    പദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
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മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണപരനിഷ്കഭാരവകുപനിചന്റെ  12-1-2009-ചല

168/AR13(2)09/  ഉ.ഭ.പ.വ,  16-7-2015-ചല  11433/AR13(2)15/ഉ.ഭ.പ.വ എനതീ

സര്ക്കുലറകേളനിചല  നനിര്കദശങ്ങള  ഏചതലഭാലാം  സര്ക്കഭാര്  ഓഫെതീസുകേളനിലഭാണട്ട്

നടപനിലഭാക്കനിയചതനലാം  ഏചതലഭാലാം  സര്ക്കഭാര്  ഓഫെതീസുകേളനിലഭാണട്ട്

നടപനിലഭാക്കഭാതചതനലാം വനിശ ദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കുലറകേളനിചല  നനിര്കദശങ്ങള  ഇതുവചര  നടപനിലഭാക്കഭാത

ഓഫെതീസുകേളനില് അവ അടനിയന്തെരമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണപരനിഷ്കഭാര  വകുപനിചന്റെ  12-1-2009-ചല

168/AR13(2)09/ഉ.ഭ.പ.വ.,  16-7-2015-ചല  11433/AR13(2)15/ഉ.ഭ.പ.വ.  എനതീ

സര്ക്കുലറകേളനിചല  നനിര്കദശങ്ങള  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ഓഫെതീസുകേളനിലുലാം

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ബഭാധകേമല. 

ശമ്പളവലാം അലവനസുകേളുലാം

80  (81)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭരണപരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷന  ചചയര്മഭാനഭായനി  ശതീ.  വനി.  എസട്ട്.

അചുതഭാനനന  ചുമതലകയകറഭാ;  ചുമതലകയചറങനില്  എനട്ട്  മുതലഭാണട്ട്

ചുമതലകയറതട്ട്;

(ബനി)  അകദഹതനിനട്ട്  ശമ്പളലാം,  അലവനസുകേള  തുടങ്ങനി  ഏചതലഭാലാം

സഇൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളചതന  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിനു  കവണനി

നഭാളനിതുവചര  എത്ര  രൂപ  ചചലവഭാചയനട്ട്  ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;  ഇതനിനട്ട്  പുറകമ

എചന്തെലഭാലാം സഇൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട് ചചയര്മഭാനട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളചതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേമ്മേതീഷന  ഓഫെതീസട്ട്  നനിലവനില്  എവനിചടയഭാണട്ട്  പവര്തനിക്കുനതട്ട്;

ചസക്രകടറനിയറനില്  കേമ്മേതീഷന  ഓഫെതീസട്ട്  കവണചമന  ആവശലലാം

അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനില് കേഭാരണചമന്തെട്ട്;
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(ഡനി)  ചചയര്മഭാനട്ട്  പുറകമ  രണട്ട് അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് എചന്തെലഭാലാം സഇൗകേരലങ്ങള

അനുവദനിചനിട്ടുചണനട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  കേമ്മേതീഷന  ചചയര്മഭാനട്ട്  ഏചതലഭാലാം  കേഭാറഗറനിയനില്  എത്ര  കപഴണല്

സഭാഫെനിചനയഭാണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(എഫെട്ട്)  കേമ്മേതീഷചന്റെ  കടലാംസട്ട്  ഓഫെട്ട്  റഫെറന സട്ട്  നനിശയനികചഭാ;

നനിശയനിചചവങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ജനി)  കേമ്മേതീഷചന്റെ  പവര്തനമഭാരലാംഭനികചഭാ;  എനട്ട്  മുതല്  പവര്തനലാം

ആരലാംഭനിചചവനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഭരണപരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷന  ചചയര്മഭാനഭായനി  18-8-2016  മുതല്

ശതീ. വനി. എസട്ട്. അചദ്യുതഭാനനന ചുമതലകയറനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഭരണപരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷന  ചചയര്മഭാനട്ട്  കേഭാബനിനറട്ട്  മനനിയുചട

പദവനിയുലാം  സഭാനവലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ശമ്പളലാം,  മറഭാനുകൂലലങ്ങള  എനനിവ

സലാംബന്ധനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന. 

(സനി)  കേമ്മേതീഷന  ആസഭാനമഭായനി  നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്  IMG-യഭാണട്ട്.

നനിലവനില്  IMG-യനിലുലാം  ചസക്രകടറനിയറനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  ഒരു  വനിഭഭാഗവലാം

പവര്തനിചവരുന. 

(ഡനി)  കേമ്മേതീഷന അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് ചതീഫെട്ട് ചസക്രടറനിയുചട സഭാനവലാം പദവനിയുലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   മറട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങള  സലാംബന്ധനിച  വനിഷയലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ

പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  

(ഇ&എഫെട്ട്)  കേമ്മേതീഷന  ചചയര്മഭാചന്റെ  കപഴണല്  സഭാഫെട്ട്,  കടലാംസട്ട്  ഓഫെട്ട്

റഫെറനസട്ട്  എനനിവ  സലാംബന്ധനിചട്ട്  പുറചപടുവനിച  30-8-2016-ചല  G.O.

(Ms)21/16/P&ARD നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉതരവട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന*. 

(ജനി) 18-8-2016 മുതല് കേമ്മേതീഷന പവര്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  

 പനി.എസട്ട്.സനി. നനിയമനങ്ങള 

81 (82) ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫെട്ട്:  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(എ) സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനിലുണഭാകുന ഒഴനിവകേള യഥഭാസമയലാം പനി.എസട്ട്.സനി.
വഴനി നനികേത്തുവഭാന കേഴനിയുനകണഭാ; ഇചലങനില് കേഭാരണലാം എന്തെഭാണട്ട്;

(ബനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  യുചട  അചചഡത്വസട്ട്  ചമകമ്മേഭാ  ലഭനിചട്ട്  മഭാസങ്ങള
കേഴനിഞനിട്ടുലാം  നനിയമന  ഉതരവട്ട്  ലഭനിക്കഭാതനിരനിക്കുന  സഭാഹചരലതനിനട്ട്  കേഭാരണലാം
എന്തെഭാണട്ട്;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന  കശഷലാം  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റുകേളുചട
കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  നനിയമനഭാധനികേഭാരനി  എഴുതനി  അറനിയനിക്കുന ഒഴനിവകേളനില് റഭാങട്ട്  പടനികേ
പഭാബലലതനിലുള്ള  തസനികേകേളനികലയട്ട്  തഭാമസലാംവനിനഭാ  പനി.എസട്ട്.സനി.  നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ  നല്കേനി  വരുനണട്ട്.   റഭാങട്ട്  പടനികേ  നനിലവനിലനിലഭാത  തസനികേകേളനില്
പനി.എസട്ട്.സനി.  അകപകേഷ ക്ഷണനിചട്ട് റഭാങട്ട് പടനികേ തയ്യേഭാറഭാക്കനി നനിയമന ശനിപഭാര്ശ
നല്കുകേയുലാം ചചയ്യുനണട്ട്. 

(ബനി)  വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം  എഴുതനി  അറനിയനിക്കുന  ഒഴനിവകേളനികലയഭാണട്ട്
പനി.എസട്ട്.സനി.  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  നല്കുനതട്ട്.   നനിയമന  ശനിപഭാര്ശയുചട
അടനിസഭാനതനില്  ബന്ധചപട  നനിയമനഭാധനികേഭാരനിയഭാണട്ട്  നനിയമന  ഉതരവട്ട്
നല്കേനതട്ട്. 

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനകശഷലാം  റഭാങട്ട്  പടനികേകേളുചട
കേഭാലഭാവധനി  രണട്ട്  പഭാവശലലാം  ദതീര്ഘനിപനിച  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി*(I&II) കചര്ക്കുന. 

അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് വനിജനിലനസട്ട് ചസല് 
82 (83)  കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട്  :

ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന  :
ശതീ  .    സനി  .    എഫെട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  വനിജനിലൻസട്ട്  ചസൽ  2016  ജനുവരനി  മുതൽ
ഏചതഭാചക്ക  ജനിലകേളനിചല  ഏചതഭാചക്ക വകുപ്പുകേളനിൽ  പരനികശഭാധന നടതനിചയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ, ആയതനിനട്ട് യഭാത്രഭാബത അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ ;വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2016  ജനുവരനിക്കുകശഷലാം  ജതീവനക്കഭാർ  വനിരമനിച  തസനികേകേളനിചല

ഒഴനിവകേൾ റനികപഭാർടട്ട് ചചയ്യേഭാൻ നനിർകദശലാം നലനിയനിട്ടുകണഭാ;  വകുപട്ട്,  തസനികേ തനിരനിചട്ട്

കേണക്കട്ട് സൂക്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനിൽ എന്തുചകേഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  ഒഴനിവകേൾ  കൃതലമഭായനി  റനികപഭാർടട്ട്  ചചയ്യുനതനിൽ  വതീഴ്ച  വരുത്തുനവചര

കേചണതഭാൻ  വകുപട്ട്,  തസനികേ  തനിരനിച  കേണക്കട്ട്  സൂക്ഷനിക്കുനതട്ട്  ഉചനിതചമനട്ട്

കേരുതുനകണഭാ;

(ഡനി)  വനിജനിലൻസട്ട്  ചസലനിചന്റെ  പവർതനലാം  വനിലയനിരുത്തുനതട്ട്  ഏതട്ട്

ഉകദലഭാഗസനഭാണട്ട്,  പതനിമഭാസ  പവർതന  റനികപഭാർടട്ട്  സമർപനിക്കഭാറകണഭാ;2016

ജനുവരനി മുതൽ സമർപനിച പസ്തുത റനികപഭാർട്ടുകേളുചട പകേർപട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  വനിജനിലൻസട്ട്  ചസൽ  നനിർകദശലാം  നലനിയനിട്ടുലാം  ഒഴനിവകേൾ  റനികപഭാർടട്ട്

ചചയ്യേഭാത  ഉകദലഭാഗസർചക്കതനിചര  നടപടനിക്കട്ട്  ശനിപഭാർശ  ചചയ്തനിട്ടുകണഭാ;പസ്തുത

ശനിപഭാർശകേളുചട പകേർപട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  2001-2010  കേഭാലയളവനില്  നടന  പനി.എസട്ട്.സനി.  നനിയമനങ്ങളുചട
സഭാധുത  പരനികശഭാധനയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനചത  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട
കേതീഴനിലുള്ള  ഓഫെതീസുകേളനില്  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  ചസല്  പരനികശഭാധന
നടതനിവരുനണട്ട്.   കൂടഭാചത  സലാംസഭാനചത  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിചല
ഓഫെതീസുകേളനില് ആകേസനികേ പരനികശഭാധനകേളുലാം  നടതനിവരുനണട്ട്.  ഇതരതനില്
നടത്തുന പരനികശഭാധനകേളക്കട്ട് നനിയമഭാനുസൃതമുള്ള യഭാത്രഭാബത ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്
നല്കേഭാറണട്ട്.  

(ബനി&സനി)  ജതീവനക്കഭാര്  വനിരമനിക്കുനതുമൂലമുണഭാകുന  ഒഴനിവകേള
ഉളചപചടയുള്ള  എലഭാ  ഒഴനിവകേളുലാം  യഥഭാസമയലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ചയ
അറനിയനിക്കണചമനട്ട് എലഭാ വകുപട്ട് കമധഭാവനികേളക്കുലാം നനിര്കദശലാം നല്കുകേയുലാം  2016
ഡനിസലാംബര്  മഭാസതനില്  ഇന്റെനസതീവട്ട്  കവക്കനസനി  റനികപഭാര്ടനിലാംഗനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസഭാനചത  എലഭാ  ജനിലകേളനികലയുലാം  പധഭാന  ഓഫെതീസുകേളനിലുലാം
ഡയറകകററ്റുകേളനിലുലാം  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  ചസലനിചല  ഉകദലഭാഗസര്
പരനികശഭാധന നടതനിയതനിചന്റെ അടനിസഭാനതനില് 2394 ഒഴനിവകേള കേചണത്തുകേയുലാം
അതട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്യുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്യുന ഒഴനിവകേളുചട വനിശദമഭായ കേണക്കുകേള ബന്ധചപട
വകുപ്പുകമധഭാവനികേളഭാണട്ട് സൂക്ഷനിക്കഭാറള്ളതട്ട്. ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്യുനതനില് വതീഴ്ച
വരുതനിയഭാല്  ബന്ധചപട  ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര  വകുപ്പുതല  അചടക്ക
നടപടനിയടക്കമുള്ള  ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള  വകേചക്കഭാള്ളഭാന  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്
വനിജനിലനസട്ട് ചസല് ശനിപഭാര്ശ ചചയ്യുലാം. 
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(ഡനി)  വനിജനിലനസട്ട് ചസലനിചന്റെ പവര്തനലാം എലഭാ മഭാസവലാം അഡതീഷണല്
ചസക്രടറനി  തലതനിലുലാം മൂനട്ട് മഭാസതനിചലഭാരനിക്കല് വകുപട്ട് ചസക്രടറനി  തലതനിലുലാം
വനിലയനിരുതനി  വരുനണട്ട്.   ഓകരഭാ  വകുപനികലയുലാം  നനിയമന  പരനികശഭാധനയുചട
അടനിസഭാനതനിലുള്ള  വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലാം  ആകേസനികേ  പരനികശഭാധനഭാ
റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലാം ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനിക്കട്ട് സമര്പനിക്കഭാറണട്ട്. 

(ഇ)  ഒഴനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുനതനിനഭായനി  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  വകുപട്ട്
കമധഭാവനികേളക്കട്ട്  നനിര്കദശലാം  നല്കുകേയുലാം  പസ്തുത  നനിര്കദശലാം  യഥഭാസമയലാം
നടപനിലഭാക്കുനചണനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം ചചയ്യുനണട്ട്.  

                    വവ-വഫെ പസരണ കകേന്ദ്രങ്ങള  

83  (84)  ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വവ-വഫെ പസരണ കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കഭാന ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഏചതലഭാലാം  കമഖലകേളനിലഭാണട്ട്  ഇവ  സഭാപനിക്കഭാന
ഉകദശനിക്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളക്കട്ട് സഇൗജനല അടനിസഭാന ഇന്റെര്ചനറട്ട് കസവനലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഉകദശനിക്കുനണട്ട്.  6-3-2017-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവട്ട്
G.O(Rt)No.58/2017/ITD  പകേഭാരലാം 1000 വവ-വഫെ കഹഭാടട്ട് കസഭാട്ടുകേള ചപഭാതു
ഇടങ്ങളനില് സഭാപനിക്കുവഭാനഭായനി അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) സലാംസഭാനചമഭാടഭാചകേ ജനതനിരക്കുള്ള ബസ് സഭാനഡുകേള, ചറയനില്കവ
കസഷനുകേള,  പഭാര്ക്കുകേള,  വലബറനികേള,  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങള  മുതലഭായ
സലങ്ങളനിലഭാണട്ട്  വവ-വഫെ  കഹഭാടട്ട്  കസഭാട്ടുകേള  സഭാപനിക്കുനതട്ട്.   ഓകരഭാ
ജനിലകേളനികലയുലാം  വവ-വഫെ  കഹഭാടട്ട്കസഭാട്ടുകേള  സഭാപനിക്കുവഭാനുള്ള  സലങ്ങള
കേചണത്തുനതട്ട് അതഭാതട്ട് ജനിലഭാ കേളകറഭാണട്ട്. 

(സനി)  പദതനി  പൂര്തനിയഭാകുകമ്പഭാള  ഓകരഭാ  വവ-വഫെ
കഹഭാടട്ട്കസഭാട്ടുകേളുചടയുലാം  ദൂരപരനിധനിക്കുള്ളനില്  വരുന  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
നനിശനിതസമയലാം സഇൗജനല ഇന്റെര്ചനറട്ട് കസവനലാം ലഭലമഭാകുനതഭാണട്ട്. 
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          ഐ.ടനി. ജതീവനക്കഭാര് 

84 (85)   ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളതനില്  വനിവനിധ  കേമ്പനനികേളനിലഭായനി  എത്ര ജതീവനക്കഭാര്  ചഎ.ടനി.
കമഖലയനില്  നനിലവനില്  കജഭാലനിചചയ്യുന  എനട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
എത്ര കപര്;  ഇചലങനില് അടനിയന്തെരമഭായനി ജതീവനക്കഭാരുചട എണ്ണലാം കേണക്കഭാക്കഭാന
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചഎ.ടനി.  കേമ്പനനികേളനില്,  പകതലകേനിചട്ട് ചടകകഭാപഭാര്ക്കനിചല ഒരു വനിഭഭാഗലാം
കേമ്പനനികേളനില്  നനിനലാം  യഭാചതഭാരു  മഭാനദണവമനിലഭാചത  ജതീവനക്കഭാചര  പനിരനിച
വനിടുന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിചനതനിചര  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിയഭാന കേഴനിയുചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിയമവനിരുദമഭായ പനിരനിചവനിടലുകേള നനിയനനിക്കഭാനുലാം ജതീവനക്കഭാരുചട
ചതഭാഴനില് പശ്നങ്ങള കകേളക്കുവഭാനുലാം മറ്റുമഭായനി ചഎ.ടനി.  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് മഭാത്രമഭായനി
കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട് അടനിയന്തെനിരമഭായനി രൂപതീകേരനിയഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചഎ.ടനി.  കേമ്പനനികേളനിചല  ചതഭാഴനില്  പശ്നങ്ങള  രമലമഭായുലാം
നതീതനിപൂര്വമഭായുലാം  ചര്ച  ചചയ്തട്ട്  പരനിഹരനിയഭാന  2008-ല്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
രൂപതീകേരനിച പകതലകേ സമനിതനി പുനനഃസലാംഘടനിപനിയഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ;  ഈ
സമനിതനിയനില് ആചരഭാചക്ക അലാംഗങ്ങളഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  സത്വകേഭാരല  ചഎ.ടനി.  കേമ്പനനികേചള  നനിയനനിചട്ട്  നനിര്തഭാന  എചന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദശനിക്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫെട്ട്) പരനിശതീലന കകേഭാഴട്ട് നടതനി കജഭാലനി നല്കുചമനട്ട് വഭാഗഭാനലാം ചചയ്യുന
തടനിപ്പുകേമ്പനനികേളക്കട്ട്  എതനിചര  ശക്തമഭായ  നനിയമനടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കഭാന
തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   ചടകകഭാപഭാര്ക്കട്ട്,  ഇനകഫെഭാ  പഭാര്ക്കട്ട്,  വസബര്  പഭാര്ക്കട്ട്,
ചകേ.എസട്ട്.ഐ.ടനി.-ചഎ.എല്.  എനതീ കേമ്പനനികേളനിലഭായനി  ഏകേകദശലാം  86900  കപര്
കജഭാലനി ചചയ്യുനണട്ട്. 

(ബനി) ചടകകഭാപഭാര്ക്കനികലഭാ മറട്ട് ഐ.ടനി.  പഭാര്ക്കനികലഭാ ഐ.ടനി.  കേമ്പനനികേളനില്
നനിനലാം  യഭാചതഭാരു  മഭാനദണവമനിലഭാചത  ജതീവനക്കഭാചര  പനിരനിചവനിടുനതഭായനി
റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തനിടനില.   ചടകകഭാപഭാര്ക്കനിചല  കേമ്പനനികേള  വനികദശതട്ട്  നനിനള്ള
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സമയബന്ധനിതമഭായ  കപഭാജക്ടുകേള  ഏചറടുതട്ട്  പവര്തനിക്കുനവയഭാണട്ട്.
കേമ്പനനികേളക്കട്ട്  ലഭലമഭാകുന  കപഭാജക്ടുകേളക്കനുസരനിചട്ട്  കയഭാഗലതയുള്ള
ജതീവനക്കഭാചര  കപഭാജക്ടുകേള  പൂര്തനിയഭാക്കുലാംവചരയുള്ള  നനിശനിത  കേഭാലഭാവധനിയട്ട്
കേരഭാര് വലവസയനിലഭാണട്ട്  നനിയമനിക്കഭാറള്ളതട്ട്.  ഇതുസലാംബന്ധനിചള്ള വനിഷയങ്ങളനില്
ചടകകഭാപഭാര്ക്കട്ട് കനരനിടട്ട് ഇടചപടഭാറനില.  

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

(ഡനി)  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനിയുലാം  ചതഭാഴനില്  വകുപനിചല  ഉകദലഭാഗസരുലാം
ഐ.ടനി.  ഇനഡസ്ട്രേനി  ലതീകഡഴ്സുമഭായനി  13-11-2008-ല്  നടന  മതീറനിലാംഗനിചനത്തുടര്നട്ട്
26-11-2008-ല് ഐ.ടനി.  കമഖലയനിചല പശ്നങ്ങചളക്കുറനിചട്ട് പഠനിചട്ട് സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്
ഒരു മഭാസതനിനകേലാം റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട് തനിരുവനന്തെപുരലാം ചടകകഭാപഭാര്ക്കട്ട്
ചതീഫെട്ട് എകനികേമ്മ്യൂടതീവട്ട് ഓഫെതീസര്, എറണഭാകുളലാം ഇനകഫെഭാപഭാര്ക്കട്ട് ചതീഫെട്ട് എകനികേമ്മ്യൂടതീവട്ട്
ഓഫെതീസര്, കലബര് കേമ്മേതീഷണര്, ചമഡനിക്കല് ഇനഷത്വറനസട്ട് സര്വതീസട്ട് ഡയറകര്,
ശതീ. സതതീഷട്ട് ബഭാബു (ഇന ആപട്ട് ഇനഫെര്കമഷന ചടകകഭാളജതീസട്ട്), ശതീ. നനകുമഭാര്
(സണ്ചടകേട്ട്  ബനിസനിനസട്ട്  ചസഭാലമ്മ്യൂഷനസട്ട്)  എനതീ അലാംഗങ്ങചള ഉളചപടുതനി ഒരു
കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചട്ട്  ഉതരവഭായനി.   അതനിചനത്തുടര്നട്ട്  ഐ.ടനി.  കമഖലയനിചല
ജതീവനക്കഭാരുചട  കസവന  കവതന  വലവസകേചള  സലാംബന്ധനിച  കേരടട്ട്  കകേരള
ഇനഫെര്കമഷന  ചടകകഭാളജനി  എലാംകപ്ലഭായതീസട്ട്  (കപ്ലചസന്റെട്ട്,  ചറഗുകലഷന  ഓഫെട്ട്
എലാംകപ്ലഭായ്ചമന്റെട്ട്,  കേതീഷന  ഓഫെട്ട്  സര്വതീസട്ട്  ആന്റെട്ട്  ചവല്ചഫെയര്)  ബനില്  2009
സമര്പനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്. 

(ഇ)  ഐ.ടനി.  പഭാര്ക്കുകേളനിചല ഐ.ടനി.  കേമ്പനനികേള വലതലസ കമഖലകേളനില്
പവര്തനിക്കുനവയഭാണട്ട്. കേമ്പനനിയുചട വദനലാംദനിന പവര്തനങ്ങളനില് ഇടചപടഭാന
പഭാര്ക്കുകേളക്കട്ട്  കേഴനിയുകേയനില.   എങനിലുലാം  ചതഭാഴനില്  ചൂഷണലാം,  തടനിപട്ട്,
അനധനികൃതമഭായ  കേരഭാര്  വലവസകേള  തുടങ്ങനിയവ  നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി
പഭാര്ക്കുകേളുലാം  കേമ്പനനികേളുമഭായുള്ള  കേരഭാര്  ഉടമ്പടനികേളനില്  കസവന  കവതന
വലവസകേള ഉളചപട നനിയമഭാനുസൃതമഭായ എലഭാ വലവസകേളുലാം പഭാലനിക്കണചമനട്ട്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഐ.ടനി.  പഭാര്ക്കുകേളനിചല  കേരഭാറനില്  ഉളചപടുതനിയനിരനിക്കുന
വലവസകേള പഭാലനിക്കഭാചത വതീഴ്ച വരുത്തുന കേമ്പനനികേചള തുടര്നട്ട് പവര്തനിക്കഭാന
അനുവദനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേ, അവരുമഭായുള്ള കേരഭാറകേള റദഭാക്കുകേ തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള
പഭാര്ക്കുകേള സത്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  

(എഫെട്ട്)  ഐ.ടനി.  പഭാര്ക്കുകേളനിചല  കേമ്പനനികേളനില്  ചതഭാഴനില്  ചൂഷണവലാം
തടനിപ്പുലാം  തടയുനതനിനഭായനി  കേമ്പനനികേളുലാം  പഭാര്ക്കുകേളുമഭായുള്ള  കേരഭാറനില്
നനിയമഭാനുസൃതമഭായ  എലഭാ  കസവനകവതന  വലവസകേളുലാം  പഭാലനിക്കണചമനട്ട്
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നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചടകകഭാപഭാര്ക്കനിചല കേമ്പനനികേളനില് പരനിശതീലന കകേഭാഴട്ട് നടതനി
കജഭാലനി നല്കേഭാചമനട്ട് വഭാഗഭാനലാം ചചയ്യുന തടനിപട്ട് കേമ്പനനികേളചക്കതനിചര ശക്തമഭായ
നടപടനികേള ചടകകഭാപഭാര്ക്കട്ട് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  

     പഭാകേനിസഭാന സലാംഘതനിചന്റെ നുഴഞ്ഞുകേയറലാം

85 (86) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിചല  ചവബട്ട്  വസറ്റുകേളനില്
പഭാകേനിസഭാന  സലാംഘതനിചന്റെ  നുഴഞ്ഞുകേയറലാം  ഉണഭാചയന  പത്രവഭാര്ത
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതരതനില് ഭഭാവനിയനില് ആവര്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ചഎ.ടനി.
വകുപ്പുകേചള സജ്ജമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  ഇതരലാം  നുഴഞ്ഞുകേയറങ്ങള  കേചണതഭാന  ഏതട്ട്
ഏജനസനിചയയഭാണട്ട് നനികയഭാഗനിചനിരനിക്കുനതട്ട്;

(ഡനി)  ഇതരലാം കമഖലകേളനില് പവൃതനി പരനിചയമുള്ളവചര നനികയഭാഗനിക്കഭാന
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  ഇതരതനിലുള്ള  നുഴഞ്ഞുകേയറങ്ങള  തടയഭാന  ഐ.ടനി.  വകുപട്ട്
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരനികേയഭാണട്ട്. 

(സനി&ഡനി) കകേരള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ വസബര് ചസകേമ്മ്യൂരനിറനിയുമഭായനി ബന്ധചപട
വനിഷയങ്ങള വകേകേഭാരലലാം ചചയ്യുനതനിനഭായനി കകേരള കസറട്ട് ഐ.ടനി. മനിഷചന്റെ കേതീഴനില്
കേമ്പമ്മ്യൂടര് എമര്ജനസനി ചറകസഭാണ്സട്ട് ടതീലാം  -  കകേരള  (കസര്ടട്ട്-ചകേ)  എന വസബര്
സുരക്ഷഭാ വനിഭഭാഗചതയഭാണട്ട് നനികയഭാഗനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  ചസര്ടട്ട്-ചകേയനില് വസബര്
സുരക്ഷഭാ  കമഖലയനില്  പഭാവതീണല വലാം  പവൃതനിപരനിചയവമുള്ള  ചസകേമ്മ്യൂരനിറനി
എഞനിനതീയര്മഭാരുചട വനിഭഭാഗലാം പവര്തനിചവരുന.  കൂടഭാചത ഇവര്ക്കട്ട് കേഭാലനികേമഭായ
പരനിശതീലന കഭാസകേളുലാം നല്കേനി വരുനണട്ട്.  

    ജനസഭാന്തെത്വന ഫെണട്ട്

86  (87)   ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:



136 കകേരള നനിയമസഭ ഏപനില്  25,  2017

(എ)  മുഖലമനനിയുചട  'ജന  സഭാന്തെത്വനലാം  പദതനി'-യുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത പദതനിയനികലയട്ട് അകപക്ഷ സമര്പനിക്കഭാനുളള മഭാനദണങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസസ്സുുത  പദതനിയുചട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  ആചരലഭാചമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  പദതനി  മുകഖന  നല്കുന  സഭാമ്പതനികേ  സഹഭായതനിചന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?             

ഉതരലാം

(എ) 31-10-2016-ചല ജനി.ഒ.(പനി) 165/2016/ധന പകേഭാരലാം  'മുഖലമനനിയുചട
ജനസഭാന്തെത്വന ഫെണട്ട്' എന പദതനി രൂപതീകേരനിചട്ട് ഉതരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  4-1-2017-ചല
ജനി.ഒ.(പനി)1/2007/ധന ഉതരവട്ട്  പകേഭാരലാം  'മുഖലമനനിയുചട  ജനസഭാന്തെത്വന ഫെണനി'-
ചന്റെ മഭാര്ഗനനിര്കദശങ്ങള വനിശദതീകേരനിചട്ട്  ഉതരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  (ഉതരവനിചന്റെ പകേര്പട്ട്
ഇചതഭാചടഭാപലാം അനുബന്ധലാം* ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.) 

(ബനി)  ആകരഭാഗലലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ചപഭാതുസഭാപനങ്ങളുചട പുനരുദഭാരണലാം,
പഭാര്ശത്വവല്ക്കരനിക്കചപട  വനിഭഭാഗങ്ങളുചട  പുനരധനിവഭാസലാം,  കേഷത  അനുഭവനിക്കുന
കുടനികേള,  വൃദര്,  അനഭാഥര്  എനനിവരുളചപട  എലഭാ  പഇൗരനഭാര്ക്കുലാം  ഈ
പദതനിയനികലയട്ട്  ധനസഹഭായതനിനട്ട്  സമര്പനിക്കഭാലാം.   നനിലവനിചല  മഭാനദണങ്ങള
പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചട്ട് വരുന. 

(സനി)  സഭാമ്പതനികേ,  ആകരഭാഗലപശ്നങ്ങളഭാല്  വഴനിമുടനിയവര്,
പഭാര്ശത്വവല്ക്കരനിക്കചപട  കേഷത  അനുഭവനിക്കുനവര്,  (കശഭാചനതീയഭാവസയനിലഭായ
ചപഭാതുജകനഭാപകേഭാര  സഭാപനങ്ങളുചട  പുനരുദഭാരണലാം)  എനനിവചയലഭാമഭാണട്ട്  ഈ
പദതനിയുചട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള. 

(ഡനി)  നനിര്മ്മേഭാണലാം/അറകുറപണനികേള,  നവതീകേരണലാം എനനിവയട്ട്  പരമഭാവധനി
മൂനരലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  വൃദജനങ്ങള,  പുറലാംകപഭാക്കനില്  തഭാമസനിക്കുനവര്
എനനിവരുചട   പുനരധനിവഭാസതനിനട്ട്  പരമഭാവധനി  രണട്ട്  ലകേഷലാം  രൂപയുലാം,
സഭാമ്പതനികേ പശ്നങ്ങളഭാല്  ജതീവനിതലാം വഴനിമുടനിയവര്ക്കട്ട് സമഭാശത്വഭാസമഭായനി പരമഭാവധനി
ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയുലാം മറട്ട് സമഭാശത്വഭാസ ധനസഹഭായമഭായനി പതനിനഭായനിരലാം രൂപയുമഭാണട്ട്
നല്കുനതട്ട്.  മനനിസഭയുചട പകതലകേ അനുമതനികയഭാചട മഭാത്രകമ കമല് പരനിധനിയനില്

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കൂടുതല് തുകേ അനുവദനിക്കുകേയുള.  

 ധനസഹഭായലാം

87  (88)  ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനകശഷലാം  മുഖലമനനിയുചട
ദുരനിതഭാശത്വഭാസ നനിധനിയനില് നനിനലാം ധനസഹഭായതനിനഭായനി തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില് നനിനലാം
നഭാളനിതുവചര ആചകേ എത്ര അകപക്ഷകേള ലഭനിച;

(ബനി) അതനില് എത്ര അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  തൃശ്ശൂര്  ജനിലഭാ  കേളകറനില്  നനിനലാം  ഇനനി  എത്ര  അകപക്ഷകേളനിനകമല്
റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിക്കഭാന ബഭാക്കനിയുണട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  തതീര്പഭാക്കഭാന  ബഭാക്കനിയുള്ള  അകപക്ഷകേളനിനകമല്  അടനിയന്തെരമഭായനി
റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാന നനിര്കദശനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചട്ട് നല്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി)  1200  അകപക്ഷകേളനികനല്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കഭാനുചണനട്ട്  ജനിലഭാ
കേളകര് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  തതീര്പഭാക്കഭാന ബഭാക്കനിയുള്ള അകപക്ഷകേളനികനല് അടനിയന്തെരമഭായനി
റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭാക്കുവഭാന തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ കേളകര്ക്കട്ട് നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

  ചനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം

88 (89) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനകശഷലാം കകേഭാതമലാംഗലലാം തഭാലൂക്കനില്
എത്ര  രൂപ  മുഖലമനനിയുചട  ദുരനിതഭാശത്വഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  ചനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്?

(ബനി) വനികലജട്ട് തനിരനിചട്ട് തുകേ എത്രചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

(സനി) അനുവദനിച മുഴുവന തുകേയുലാം അകപക്ഷകേര് വകേപറനിയനിട്ടുകണഭാ?

(ഡനി)  ചനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം  വകേപറഭാതവരുചട  കപരട്ട്  വനിവരലാം
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ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  മുഖലമനനിയുചട
ദുരനിതഭാശത്വഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  കകേഭാതമലാംഗലലാം  തഭാലൂക്കനില്  1,08,38,800  രൂപ
(ഒരു കകേഭാടനി എടട്ട് ലക്ഷതനി മുപതനി എടഭായനിരതനി എണ്ണൂറട്ട് രൂപ) അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി-ഡനി) വനികലജട്ട് തനിരനിചള്ള കേണക്കുകേള സൂക്ഷനിക്കഭാറനില. 

മുഖലമനനിയുചട ദുരനിതഭാശത്വഭാസനനിധനി 

89 (90)  ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണലതനില്  മുഖലമനനിയുചട  ദുരനിതഭാശത്വഭാസ
നനിധനിയനില് നനിനലാം തുകേ അനുവദനിക്കചപടനിട്ടുലാം ആയതട്ട് വനിതരണലാം ചചയ്യേഭാത എത്ര
അകപക്ഷകേള ഉചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  തുകേ  എകപഭാള  വനിതരണലാം  ചചയ്യുചമനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) മണലലാം തനിരനിചള്ള വനിവരങ്ങള സൂക്ഷനിക്കഭാറനില. 

             ജനസഭാന്തെത്വന ഫെണനില് നനിനള്ള ധനസഹഭായലാം

90 (91) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലനനിയുചട  ജനസഭാന്തെത്വന  ഫെണനില്  നനിനട്ട്  ഏചതലഭാലാം
ആവശലങ്ങളക്കഭാണട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏചതലഭാലാം  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭാണട്ട്  ജനസഭാന്തെത്വന  ഫെണനില്  നനിനലാം
സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുനചതനലാം,  അവ  ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  മഭാനദണങ്ങള
എചന്തെലഭാചമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) അകപക്ഷകയഭാചടഭാപലാം സമര്പനികക്കണ കരഖകേള ഏചതലഭാചമനലാം,
അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണ നടപടനിക്രമങ്ങൾ എചന്തെലഭാചമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ആകരഭാഗലലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ആശുപത്രനി  ചചലവകേള,

കശഭാചനതീയഭാവസയനിലഭായ  ചപഭാതുസഭാപനങ്ങള,  പഭാര്ശത്വവല്ക്കരനിക്കചപട

ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുചട  പുനരധനിവഭാസലാം  മുതലഭായവയഭാണട്ട്  ജനസഭാന്തെത്വന  നനിധനിയനില്
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നനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കുനതട്ട്.  വനിശദമഭായ വനിവരങ്ങളക്കട്ട് 4-1-2017-ചല  ജനി.ഒ.

(പനി)1/2017/ധന ഉതരവനിചന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചര്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ബനി)  പഭാര്ശത്വവല്ക്കരനിക്കചപട  ജനവനിഭഭാഗങ്ങള,  വൃദജനങ്ങള,

അനഭാഥമഭായ  കുടുലാംബങ്ങള,  കുടനികേള  തുടങ്ങനി  ബുദനിമുടട്ട്  അനുഭവനിക്കുന  എലഭാ

ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം  ജനസഭാന്തെത്വനഫെണനില്  നനിനട്ട്  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാകുലാം.

6-2-2017-ല്  ധനകേഭാരല  അഡതീഷണല്  ചതീഫെട്ട്  ചസക്രടറനിയുചട  സഭാനനിദലതനില്

കൂടനിയ മതീറനിലാംഗനിചന്റെ അടനിസഭാനതനില് മഭാനദണങ്ങള പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന. 

(സനി) ചവള്ളകപപറനില് തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ അകപക്ഷകയഭാചടഭാപലാം കറഷനകേഭാര്ഡട്ട്/

അധഭാര്കേഭാര്ഡട്ട്, ബഭാങട്ട് അക്കഇൗണട്ട്, ബുക്കനിചന്റെ ആദലപുറലാം എനനിവ ഉളചക്കഭാള്ളനിചട്ട്

അകപക്ഷ  നല്കേഭാലാം.   അകപക്ഷകേള  മുഖലമനനിക്കട്ട്  കനരനികടഭാ,  ധനകേഭാരലവകുപട്ട്

മനനി,  ചതീഫെട്ട്  ചസക്രടറനി,  ധനകേഭാരലവകുപട്ട്  അഡതീഷണല്  ചതീഫെട്ട്  ചസക്രടറനി,

ജനിലഭാകേളകര് എനനിവര്കക്കഭാ സമര്പനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

           ദുരനിതഭാശത്വഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം ധനസഹഭായലാം

91 (92) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര്  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  നനിലമ്പൂര്

തഭാലൂക്കനിചല  നനിലമ്പൂര്,  കേരുളഭായനി,  അമരമ്പലലാം,  ചുങതര,  കുറമ്പലകങ്ങഭാടട്ട്,

കപഭാത്തുകേലട്ട്ല,  മൂകതടലാം, എടക്കര, വഴനിക്കടവട്ട് എനതീ വനികലജുകേളനില് എത്ര കപര്ക്കട്ട്

മുഖലമനനിയുചട ദുരനിതഭാശത്വഭാസ നനിധനിയനില് നനിനലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്;

എത്ര രൂപയഭാണട്ട് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചതട്ട്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2017  മഭാര്ചട്ട്  31  വചര  കമല്  വനികലജുകേളനില്  നനിനലാം  എത്ര

അകപക്ഷകേള ലഭനിചചവനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

 (എ&ബനി) വനികലജട്ട് തനിരനിചള്ള കേണക്കട്ട് സൂക്ഷനിക്കഭാറനില. 

മരണചപടവരുചട കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം

92 (93) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫെട്ട് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലതനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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അരൂര് കുമ്പളലാം കേഭായലനികലക്കട്ട് വഭാഹനലാം മറനിഞട്ട് അഞട്ട് കനപഭാളനികേളുലാം ഒരു
മലയഭാളനിയുലാം  മരനിക്കഭാനനിടയഭായ  സലാംഭവതനിൽ,  മരണചപടവരുചട
കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  സഭാമ്പതനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേണചമനഭാവശലചപടട്ട്  അരൂര്
എലാം.  എല്.  എ.  നല്കേനിയ  അകപക്ഷയനികനല്  എന്തെട്ട്  തതീരുമഭാനമഭാണട്ട്
എടുതനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ആയതനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം എത്ര രൂപഭാവതീതലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്;
അതട്ട്  അവരുചട  ബന്ധുക്കളക്കട്ട്  വകേമഭാറനികയഭാ;  എങനില്  തുകേ  എനഭാണട്ട്
നല്കേനിയചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

അരൂര് കുമ്പളലാം കേഭായലനികലയട്ട് വഭാഹനലാം മറനിഞട്ട് നഭാലട്ട്  കനപഭാളനികേളുലാം ഒരു
മലയഭാളനിയുലാം  മരനിക്കഭാനനിടയഭായ  സലാംഭവതനില്  മരണചപടവരുചട  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
ധനസഹഭായലാം  നല്കുനതനിനുള്ള  ചപഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

          മുഖലമനനിയുചട ജനസഭാന്തെത്വന ഫെണട്ട്

93 (94) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയുചട ജനസഭാന്തെത്വന ഫെണട്ട് എന കപരനില് ഒരു ധനസഹഭായ
പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ; പസ്തുത ഫെണനില്നനിനട്ട്
എചന്തെലഭാലാം ആവശലങ്ങളക്കഭാണട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ധനസഹഭായതനിനഭായനി  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുനതനിനുലാം  ആയതട്ട്
ലഭനിചതനിനട്ട്  കശഷവമുള്ള  ഭരണപരമഭായ  നടപടനിക്രമങ്ങള  എചന്തെലഭാമഭാണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  31-10-2016-ചല  ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്165/2016/ധന  പകേഭാരലാം
മുഖലമനനിയുചട ജനസഭാന്തെത്വന ഫെണട്ട് രൂപതീകേരനിചട്ട് ഉതരവഭായനിട്ടുണട്ട്. 

ചപഭാതുജകനഭാപകേഭാര  സഭാമൂഹനികകേഭാനമന  ജതീവകേഭാരുണല  പദതനികേള,
പഭാര്ശത്വവല്ക്കരനിക്കചപടവരുചട  അടനിസഭാന  ആവശലങ്ങള  എനനിവയഭാണട്ട്
ധനസഹഭായലാം നല്കുനതട്ട്. 

(ബനി)  ചവള്ളകപപറനില്  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കഭാലാം.   അകപക്ഷകയഭാചടഭാപലാം
ആധഭാര് കേഭാര്ഡട്ട്/കറഷന കേഭാര്ഡട്ട്, ബഭാങട്ട് പഭാസ്ബുക്കനിചന്റെ ആദലപുറലാം എനനിവയുചട
കകേഭാപനികേള ഉളചക്കഭാള്ളനിക്കണലാം.  
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മുഖലമനനിക്കട്ട്  കനരനികടഭാ,  ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്  മനനി,  ചതീഫെട്ട്  ചസക്രടറനി,
ധനകേഭാരല  അഡതീഷണല്  ചതീഫെട്ട്  ചസക്രടറനി,  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്  എനനിവര്കക്കഭാ
അകപക്ഷ സമര്പനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാരുചട  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനതനില്
മുഖലമനനി/മനനിസഭയുചട  ഉതരവനിചന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  അര്ഹമഭായ
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനല്കുനതഭാണട്ട്. 

           മുഖലമനനിയുചട ദുരനിതഭാശത്വഭാസ പദതനി

94  (95)  ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയുചട  ദുരനിതഭാശത്വഭാസ  പദതനി  പകേഭാരമുളള  ചനികേനില്സഭാ
സഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കുളള  പരനിധനി  വര്ദനിപനിക്കുന
കേഭാരലലാം ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത പദതനി പകേഭാരലാം അനുവദനിക്കുന സഹഭായലാം എത്രയുലാം കവഗലാം
കരഭാഗനികേളക്കട്ട് എതനിക്കുവഭാനുളള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  മുഖലമനനിയുചട  ദുരനിതഭാശത്വഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  ഒരു  വലക്തനിക്കട്ട്
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള പരനിധനി ജനിലഭാ കേളകര്ക്കട്ട്  2,000  രൂപയനില്
നനിനട്ട്  10,000  രൂപയഭായുലാം  ഒരു  മഭാസലാം  അനുവദനിക്കഭാവന  ധനസഹഭായതനിചന്റെ
പരനിധനി  മൂനട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്നനിനട്ട്  പത്തുലക്ഷലാം  രൂപയഭായുലാം  വര്ദനിപനിചട്ട്
ഉതരവഭായനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  മുഖലമനനിയുചട  ദുരനിതഭാശത്വഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനള്ള  ധനസഹഭായ
വനിതരണതനിചല കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാന ഇകപഭാള ഓണ്വലന സലാംവനിധഭാനലാം
കൂടനി  ഏര്ചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.   ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്  അനുവദനിക്കുന  തുകേ  14
ദനിവസതനിനകേവലാം  സര്ക്കഭാര്  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിചന്റെ  കപരട്ട്  എടുതട്ട്  പറഞ്ഞുചകേഭാണട്ട്
അനുവദനിക്കുന  തുകേ  ഒരു  മഭാസതനിനകേവലാം  വനിതരണലാം  ചചയ്യുനതനിനട്ട്  കേര്ശന
നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  

ചനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം 

95 (96) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫെട്ട് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
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സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഈ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലതട്ട് മുഖലമനനിയുചട ദുരനിതഭാശത്വഭാസ നനിധനിയനില്

നനിനള്ള ചനികേനിതഭാ ധനസഹഭായമഭായനി നഭാളനിതുവചര എന്തുതുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി) പസ്തുത തുകേയുചട കേണക്കട്ട്  ജനില തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചനികേനിതഭാ  സഹഭായലാം  അനുവദനിചട്ട്  മഭാസങ്ങള  കേഴനിഞഭാണട്ട്  പസ്തുത
തുകേ അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട് ലഭനിക്കുനചതന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ചനികേനിതയട്ട് പണമനിലഭാചത ബുദനിമുട്ടുന കരഭാഗനികേളക്കട്ട് അനുവദനിക്കുന
തുകേ എത്രയുലാം കവഗലാം വനിതരണലാം ചചയ്യേഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലതട്ട്  ചനികേനിതഭാ  സഹഭായതനിനട്ട്  ലഭനിച
അകപക്ഷകേളനില്  ഉതരവഭായ  എത്രചയണ്ണതനില്  ഇനനി  ധനസഹഭായലാം
നല്കേഭാനുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉതരലാം

(എ)  105,63,30,899  (നൂറനിഅഞട്ട്  കകേഭാടനി  അറപതനിമൂനട്ട്  ലക്ഷതനി
മുപതനിനഭായനിരതനി എണ്ണൂറനി ചതഭാണ്ണൂചറഭാനപതട്ട് രൂപ മഭാത്രലാം)

(ബനി) അനുബന്ധമഭായനി* കചര്തനിരനിക്കുന. 

(സനി&ഡനി)  ധനസഹഭായതനിനട്ട്  അര്ഹതയുള്ളതുലാം  പൂര്ണ്ണവമഭായ
അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  കേഴനിയുനത്ര  കവഗതനില്തചന  ഉതരവട്ട്
പുറചപടുവനിക്കഭാറണട്ട്.   ഫെണനിചന്റെ  അപരലഭാപതമൂലലാം  ഉതരവട്ട്  പുറചപടുവനിചട്ട്
കേഴനിഞഭാലുലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് തുകേ ലഭലമഭാകേഭാന കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനണട്ട്.
ജനിലഭാകേളകര്മഭാര്  അനുവദനിക്കുന  തുകേ  14  ദനിവസതനിനകേവലാം  സര്ക്കഭാര്
ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിചന്റെ  കപചരടുതട്ട്  പറഞ്ഞുചകേഭാണട്ട്  അനുവദനിക്കുന  തുകേ  ഒരു
മഭാസതനിനകേവലാം  വനിതരണലാം  ചചയ്യുനതനിനട്ട്  കേര്ശന  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
മുഖലമനനിയുചട ദുരനിതഭാശത്വഭാസ നനിധനിയനില് നനിനള്ള ധനസഹഭായ വനിതരണതനിചല
കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കഭാന  ഇകപഭാള  ഓണ്വലന  സലാംവനിധഭാനലാം  കൂടനി
ഏര്ചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഇ) കേഴനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലയളവനില് ചനികേനിതഭാ സഹഭായതനിനട്ട് ലഭനിച
അകപക്ഷകേളനില് തനിരുവനന്തെപുരലാം ഒഴനിചകേ മചറലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  തുകേ അനുവദനിച
എലഭാ  അകപക്ഷകേളക്കുലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  നനിബന്ധനകേളക്കുലാം  മഭാനദണങ്ങളക്കുലാം
വനികധയമഭായ  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  തനിരുവനന്തെരപുരലാം  ജനിലയനില്

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ധനസഹഭായലാം  ഉതരവഭായതനില്  96  കകേസസ്സുുകേളനില്  ധനസഹഭായലാം  വനിതരണലാം
ചചയ്യുനതനിനട്ട് ബഭാക്കനിയുണട്ട്. ടനി 96 കകേസസ്സുുകേളനിലുലാം ആവശലമഭായ സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന
നടതനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  തുകേ  വനിതരണലാം  ചചയ്യുനതനിനുലാം  വനിതരണലാം
ചചയ്യേഭാനഭാവഭാത  സഭാഹചരലമുചണങനില്  സര്ക്കഭാരനിചന  അറനിയനിക്കുവഭാനുലാം
ജനിലഭാകേളകര്ക്കട്ട് നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

  നനിരസനിക്കചപട അകപക്ഷകേള

96(97) ശതീ  .   ഷഭാഫെനി പറമ്പനില് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  മുഖലമനനിയുചട
ദുരനിതഭാശത്വഭാസനനിധനിയനില്  നനിനള്ള  സഹഭായതനിനഭായനി  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളുചട
എണ്ണലാം ജനില തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കചപടവരുചട  എണ്ണലാം
എത്രചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അനുവദനിക്കചപട  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കഭാതവരുചട  എണ്ണലാം  ജനില
തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ദുരനിതഭാശത്വഭാസ നനിധനിയനില് നനിനള്ള സഹഭായതനിനഭായനി ലഭനിച എത്ര
അകപക്ഷകേള ഇക്കഭാലയളവനില് നനിരസനിക്കചപടുകേയുണഭായനി എനറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-ഡനി) അനുബന്ധലാം (1,2.3.4) ആയനി കചര്തനിരനിക്കുന.* 

       ദുരനിതഭാശത്വഭാസ നനിധനിയനില്  നനിനലാം അനുവദനിച തുകേ

97 (98) ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  മുഖലമനനിയുചട
ദുരനിതഭാശത്വഭാസനനിധനിയനില്നനിനട്ട് ഇതുവചര എത്രകപര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായമനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്;
എത്ര തുകേ ഇതുവചര അനുവദനിച ; ജനില തനിരനിചള്ള വനിവരലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ദുരനിതഭാശത്വഭാസനനിധനി  വകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന  നടപടനികേളനില്  സര്ക്കഭാര്
നടപനിലഭാക്കനിയ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  എചന്തെലഭാലാം;  ഇതനിചന്റെ  ഗുണഫെലങ്ങള

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) അനുബന്ധമഭായനി*  കചര്തനിരനിക്കുന. 

(ബനി)  മുഖലമനനിയുചട  ദുരനിതഭാശത്വഭാസനനിധനിയനില്  നനിനള്ള  ധനസഹഭായ
വനിതരണതനിചല  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കഭാന  ഇകപഭാള  ഓണ്വലന
സലാംവനിധഭാനലാംകൂടനി  ഏര്ചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.   ചനികേനിതഭാ  ചചലവനിലുണഭായ  വര്ദനവട്ട്
കേണക്കനിചലടുതട്ട്  കേലനസര്,  കേനിഡ്നനി,  കേരള  സലാംബന്ധമഭായ  അസുഖങ്ങളക്കട്ട്
അനുവദനിക്കുന  തുകേ  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  മുഖലമനനിയുചട  ദുരനിതഭാശത്വഭാസ
നനിധനിയനില്നനിനലാം  ഒരു  വലക്തനിക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള  പരനിധനി
ജനിലഭാ  കേളകര്ക്കട്ട്  2,000  രൂപയനില് നനിനട്ട്  10,000  രൂപയഭായുലാം റവനമ്മ്യൂ മനനിക്കട്ട്
5,000  രൂപയനില്നനിനട്ട്  25,000  രൂപയഭായുലാം  മുഖലമനനിക്കട്ട്  1,00,000  രൂപയനില്
നനിനട്ട്  3,00,000  രൂപയഭായുലാം  ഉയര്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാചത  ജനിലഭാകേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്
മുഖലമനനിയുചട  ദുരനിതഭാശത്വഭാസനനിധനിയനില്  നനിനലാം  ഒരുമഭാസലാം  അനുവദനിക്കഭാവന
ധനസഹഭായതനിചന്റെ പരനിധനി മൂനട്ട് ലക്ഷലാം രൂപയനില്നനിനട്ട് പത്തുലക്ഷലാം രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിചനിട്ടുമുണട്ട്.  ഓണ്വലന  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനി  മുഖലമനനിയുചട
ദുരനിതഭാശത്വഭാസനനിധനിയനില്  നനിനട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  അടനിസഭാനതനില്  ഫെണട്ട്
അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഓണ്വലന
സലാംവനിധഭാനതനിചന്റെ  കേഭാരലക്ഷമത  ആനുകേഭാലനികേമഭായനി  അവകലഭാകേനലാം
ചചയ്തുവരുനണട്ട്.  

               ജനസഭാന്തെത്വന നനിധനിയുചട മഭാനദണങ്ങള
98 (99) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  :

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന  :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം  :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദതട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  മുഖലമനനിയുചട  ജനസഭാന്തെത്വനനനിധനിയുചട  മഭാനദണങ്ങള

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മഭാനദണങ്ങള തയ്യേഭാറഭായനിടനിചലങനില് പതനിനഭായനിരക്കണക്കനിനട്ട് സതീകേള
ജനിലഭാ  കേളകകറ്റുകേളനിലുലാം,  തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫെതീസുകേളനിലുലാം  ഇതനിനഭായുള്ള  അകപക്ഷ

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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നല്കേഭാന  മണനികറകേള  കേമ്മ്യൂവനില്  നനിനട്ട്  ദുരനിതലാം  അനുഭവനിച  സഭാഹചരലലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  അകനത്വഷണലാം
നടത്തുകേയുണഭാകയഭാ; ഇചലങനില് അകനത്വഷനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനസഭാന്തെത്വനനനിധനി  സലാംബന്ധനിചട്ട്  വനിശദമഭായ  മഭാര്ഗകരഖ
തയ്യേഭാറഭാക്കുവഭാന  ചസഷലല്  ഓഫെതീസചറ  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്
അകദഹതനിചന്റെ റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  ജനസഭാന്തെത്വന നനിധനിയനില്  നനിലവനില് എന്തെട്ട്  തുകേ ഉചണനലാം ഇതനില്
എത്ര തുകേ ചചലവഭാക്കനിചയനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  മുഖലമനനിയുചട  ദുരനിതശത്വഭാസനനിധനിയനില് നനിനലാം  ഇതനിനകേലാം  സഹഭായലാം
ലഭനിചവര്ക്കട്ട്  ജനസഭാന്തെത്വനനനിധനിയനില്  നനിനലാം  വതീണ്ടുലാം  ധനസഹഭായലാം
നല്കുകമഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ആകരഭാഗലലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ചതഭാഴനില്  പരനിശതീലനലാം,  പുനരധനിവഭാസലാം
എനതീ  കമഖലകേളനില്  അടനിയന്തെരമഭായനി  ധനസഹഭായലാം  ആവശലമുള്ള  ഏചതഭാരു
പഇൗരനുലാം  ഈ ഫെണനില് നനിനള്ള ധനസഹഭായതനിനട്ട്  അകപക്ഷനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.
മഭാനദണങ്ങള പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന. 

(ബനി) മഭാനദണങ്ങള കഭദഗതനി ചചയ്യുനതനിനുലാം പുതുക്കനി നനിശയനിക്കുനതനിനുലാം
നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരുന. 

കേളകകററ്റുകേളനിലുലാം  തഭാലൂക്കുകേളനിലുലാം  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ഇതുമഭായനി
ബന്ധചപട്ടുണഭായ ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  

ജനസഭാന്തെത്വനഫെണ്ടുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് ചപഭാതുജനങ്ങളക്കുണഭായ ബുദനിമുട്ടുകേള
അകനത്വഷനിചട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരുന. 

(സനി)  ധനകേഭാരല  അഡതീഷണല്  ചതീഫെട്ട്  ചസക്രടറനിയുചട  കചലാംബറനില്
6-2-2017-ല് കൂടനിയ മതീറനിലാംഗനിചന്റെ അടനിസഭാനതനില് മഭാര്ഗകരഖ തയ്യേഭാറഭാക്കുവഭാന
ഈ  കമഖലയനില്  വനിദഗ്ദ്ധരഭായ  ശതീ.  വനി.  എലാം.  ജനികതന്ദ്രന  (മുന  ഡയറകര്,
സഭാമൂഹലനതീതനി), ശതീ. കകേശവന നഭായര് (സഭാനനികടഷന മനിഷന), ശതീ. സജനിതട്ട് എലാം.
എസട്ട്. എനനിവചര നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.  റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിടനില. 

(ഡനി) ജനസഭാന്തെത്വനനനിധനിയനില് നനിലവനില് ഇതനിനഭായനി ആരലാംഭനിച അക്കഇൗണട്ട്
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നമ്പര്  40341101023114  (കകേരള  ഗ്രഭാമതീണ്  ബഭാങട്ട്,  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ചമയനിന

ബഭാഞട്ട്)  Rs.2,25,47,360  (രണട്ട്  കകേഭാടനി  ഇരുപതനിയഞട്ട്  ലക്ഷതനി

നഭാല്പകതഴഭായനിരതനി മുന്നൂറനി അറപതട്ട്) രൂപ നനികക്ഷപമഭായനിട്ടുണട്ട്.  പദതനിയുചട

പഭാരലാംഭ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചട്ട് വരുനകതയുള.  ആയതനിനഭാല് ഈ നനിധനിയനില്

നനിനട്ട് തുകേ ചചലവഭാക്കനിയനിടനില. 

(ഇ) മുഖലമനനിയുചട ദുരനിതഭാശത്വഭാസനനിധനിയനില് നനിനട്ട് സഹഭായലാം ലഭനിചവര്ക്കട്ട്

ജനസഭാന്തെത്വനനനിധനിയനില്  നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനില്

തടസങ്ങളനില.  

ശബരനിമല എയര്കപഭാര്ടട്ട്

99 (100)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല തതീര്തഭാടകേര്ക്കുലാം നഭാട്ടുകേഭാര്ക്കുലാം ഒരുകപഭാചല പകയഭാജനലാം

ചചയ്യുന  എയര്കപഭാര്ടട്ട്  ശബരനിമലയട്ട്  സമതീപലാം  സഭാപനിക്കുലാം  എന  സര്ക്കഭാര്

പഖലഭാപനലാം  നടപഭാക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  എചന്തെഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്

ഇതുവചര സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എയര്കപഭാര്ടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണതനിനട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ  സലങ്ങള

കേചണത്തുനതനിനട്ട്  പതനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം  ജനിലഭാ  കേലകർമഭാചര

ചുമതലചപടുതനിയതനുസരനിചട്ട്  അവര്  റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്

ഏചതഭാചക്ക  സലങ്ങള  സലാംബന്ധനിച  റനികപഭാര്ടഭാണട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുള്ളചതനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിയമ  നടപടനികേളനില്ചപടഭാചത  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കനരനിടട്ട്

ഏചറടുക്കഭാന കേഴനിയുന സലലാം ഇവയനില് ഏചതഭാചക്കയഭാണട്ട്;

(ഡനി)  അനുകയഭാജലമഭായ  സലലാം  കേചണത്തുനതനിനട്ട്  ഏചതങനിലുലാം

ഏജനസനിചയ  ചുമതലചപടുതനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ആചര;  അനുകയഭാജലമഭായ

സലലാം  കേചണത്തുന  നടപടനി  എത്ര  നഭാളുകേളക്കുള്ളനില്  പൂര്തതീകേരനിക്കുചമനലാം;

എത്ര രൂപയഭാണട്ട് ഇതനിനഭായനി ചചലവഴനികക്കണനിവരനികേചയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം
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(എ)  ശബരനിമല  തതീര്തഭാടകേരുചട  സഇൗകേരലഭാര്തലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ബന്ധചപട  വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം  ഏജനസനികേളനില്നനിനലാം  അലാംഗതീകേഭാരവലാം
കനിയറനസുലാം  ലഭനിക്കണചമന  വലവസയനില്  ഒരു  ഗ്രതീന  ഫെതീല്ഡട്ട്  എയര്കപഭാര്ടട്ട്
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  21-2-2017-ചല  ഉതരവപകേഭാരലാം  തതത്വതനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിനട്ട് ഒരു ആധനികേഭാരനികേ ഏജനസനി മുകഖന സഭാദലതഭാപഠനലാം
നടത്തുനതനിനഭായനി കകേരള കസറട്ട് ഇനഡസ്ട്രേനിയല് ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷചന
(ചകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി.)  ചുമതലചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.   പസ്തുത  പഠനതനിനഭായുള്ള
ഒരു  ആധനികേഭാരനികേ  ഏജനസനിചയ  ചതരചഞടുക്കുനതനിനഭായനി
ചകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി. തഭാല്പരലപത്രലാം പസനിദചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി&സനി) ശബരനിമല എയര്കപഭാര്ടട്ട് പദതനിയുചട ഒരു അവകലഭാകേനകയഭാഗലാം
04-4-17-ല്  കൂടുകേയുണഭായനി.   പസ്തുത  അവകലഭാകേനകയഭാഗതനില്  ശബരനിമല
എയര്കപഭാര്ടട്ട്  പദതനിയനുകയഭാജലമഭായ  സലങ്ങളുചട  പടനികേ
തയ്യേഭാറഭാക്കുനതനിനുകവണനി  റവനമ്മ്യൂ  വകുപട്ട്  അഡതീഷണല്  ചതീഫെട്ട്  ചസക്രടറനി,
ചകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി. മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറകര്, ജനിലഭാ കേളകര് പതനലാംതനിട, ജനിലഭാ
കേളകര്  കകേഭാടയലാം  തുടങ്ങനിയവരുളചപട  നഭാലലാംഗ  ഉദലഭാഗസ  സലാംഘചത
ചുമതലചപടുത്തുകേയുണഭായനി.  പസ്തുത  സലാംഘലാം  7-4-17-ല്  പതനലാംതനിട
ജനിലയനിചലയുലാം കകേഭാടയലാം ജനിലയനിചലയുലാം വനിവനിധ സലങ്ങള സനര്ശനിച.  കകേഭാടയലാം
ജനിലയനില്  കേഭാഞനിരപള്ളനി  തഭാലൂക്കനില്  ഏരുകമലനി  ചതക്കട്ട്,  മണനിമല  എനതീ
വനികലജുകേളനില്ചപട ചചറവള്ളനി,  ചവള്ളനഭാടനി,  ചപഭാകപഭാസട്ട് തുടങ്ങനിയ എകസറ്റുകേളുലാം
പതനലാംതനിട ജനിലയനില് കകേഭാനനി തഭാലൂക്കനിചല അരുവഭാപ്പുലലാം വനികലജനിചല കേകലലനി
എകസറട്ട്, മലയഭാലപ്പുഴ വനികലജനിചല കുമ്പള എകസറട്ട്, റഭാനനി-ചപരുനഭാടട്ട് വനികലജനിചല
ളഭാഹ എകസറട്ട്  തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട്  പരനികശഭാധനിചതട്ട്.   ഉകദലഭാഗസ സലാംഘതനിചന്റെ
സനര്ശനതനിചന്റെ അടനിസഭാനതനിലുള്ള വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടട്ട് തയ്യേഭാറഭാക്കനി വരുന.

(ഡനി)  അനുകയഭാജലമഭായ  സലലാം  കേചണത്തുനതനിനട്ട്  ഒരു  ഏജനസനിചയ
ചുമതലചപടുത്തുകേകയഭാ തുകേ നനിശയനിക്കുകേകയഭാ ചചയ്തനിടനില.

 വനിമഭാനതഭാവള നനിര്മ്മേഭാണ പവൃതനികേള 

100 (101)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  അന്തെഭാരഭാഷ  വനിമഭാനതഭാവള  നനിര്മ്മേഭാണതനിചന്റെ  വനിവനിധ
പവൃതനികേളക്കഭായനി  ആചകേ  എത്ര  തുകേയുചട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുചണന
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  പവൃതനികേളക്കുലാം  എത്ര  തുകേയഭാണട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
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നല്കേനിയചതനലാം ഓകരഭാ പവൃതനിയുചട കപരുലാം തുകേയുലാം സഹനിതലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
(സനി)  ഇതരതനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ ഓകരഭാ പവൃതനിയുലാം ഇകപഭാള

ഏതു  ഘടതനിലഭാചണനലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയതനില്  പൂര്തതീകേരനിക്കഭാത
പവൃതനികേള എകപഭാള പൂര്തതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴനിയുചമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം
(എ-സനി)   വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 
           വനിമഭാനതഭാവളതനിനട്ട് ഭൂമനി
101 (102) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കേണ്ണൂര്  അന്തെഭാരഭാഷവനിമഭാനതഭാവളതനിനഭായനി  ഇതനികനഭാടകേലാം  എത്ര

ഏക്കര് ഭൂമനി ഏചറടുതനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
(ബനി)  കേണ്ണൂര്  അന്തെഭാരഭാഷവനിമഭാനതഭാവളതനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ

പൂര്തതീകേരണതനിനുലാം ഭഭാവനി വനികേസന പദതനികേളക്കുമഭായനി ഇനനിയുലാം എത്ര ഏക്കര്
ഭൂമനി  ഏചറടുകക്കണതഭായനി  വരുചമനഭാണട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളളചതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അതനിചന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  ഏചറടുകക്കണതഭായ  ഭൂമനി
ഏചതലഭാമഭാചണനട്ട് കേചണതനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങനില് പസ്തുത ഭൂമനിചയക്കുറനിചളള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
(ഇ)  പസസ്സുുത ഭൂമനി  ഏചറടുക്കുനതനിനുളള നടപടനി  ഏതട്ട്  ഘടതനിലഭാചണന

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
ഉതരലാം

(എ)  കനഭാഡല്  ഏജനസനിയഭായ  കേനിനഫ  മുഖഭാന്തെരലാം  710.8072  ചഹകറലാം
ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  കനരനിടട്ട്  77.8057  ചഹകറലാം  കേണ്ണൂര്  അന്തെഭാരഭാഷ  വനിമഭാനതഭാവള
കേമ്പനനി  കനരനിടട്ട്  4.2590  ചഹകറലാം  ഉളചപചട  792.8719  ചഹകര്  ഭൂമനി  കേണ്ണൂര്
അന്തെഭാരഭാഷ വനിമഭാനതഭാവളതനിനഭായനി ഏചറടുതനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി)  കേണ്ണൂര്  അന്തെഭാരഭാഷ  വനിമഭാനതഭാവള  പദതനിക്കുകവണനി  1012.1457
ചഹകറനില് (2500 ഏക്കര്) ഭൂമനി ഏചറടുത്തു നല്കേണചമനഭാണട്ട് കേണ്ണൂര് അന്തെഭാരഭാഷ
വനിമഭാനതഭാവള കേമ്പനനി ആവശലചപടനിരനിക്കുനതട്ട്.  ആയതനില്  792.8719  ചഹകര്
ഭൂമനി  ഏചറടുത്തുക്കഴനിഞ്ഞു.  ബഭാക്കനി  219.2738  ചഹകര്  ഭൂമനി  ഇനനിയുലാം
ഏചറടുകക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) അവലനചമന്റെനില് ഉളചപടഭാവന ഏകേകദശലാം 165.0797 ചഹകര് ഭൂമനി
കേണ്ണൂര് അന്തെഭാരഭാഷ വനിമഭാനതഭാവള കേമ്പനനി കേചണതനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(ഡനി) 
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ചഡയനികനജനിനുകവണനി - മടന്നൂര് മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലുലാം 
കേതീഴല്ലൂര് ഗ്രഭാമപഞഭായതനിലുമഭായനി -7.28 ചഹകര്

കേഭാറഗറനി 1 വലറനിലാംഗട്ട് സനിസതനിനുകവണനി - പഴശ്ശേനി വനികലജട്ട്
മടന്നൂര് കദശലാം -4.8765 ചഹകര്

3050 മതീററനില്നനിനലാം 3400 മതീററനികലക്കട്ട് റണ്കവ 
ദതീര്ഘനിപനിക്കുനതനിനട്ട് - കേതീഴല്ലൂര് വനികലജട്ട് കേഭാനഭാടട്ട് & 
കേതീഴല്ലൂര് കദശലാം, പഴശ്ശേനി വനികലജട്ട് മടന്നൂര് കദശലാം

-30.56
ചഹകര്  
(75.5 ഏക്കര്)

എമര്ജനസനി കറഭാഡനിനുകവണനി - കേതീഴല്ലൂര് വനികലജട്ട് -0.2514 ചഹകര് 

3400-ല്  നനിനലാം  4000  മതീററനികലക്കട്ട്  റണ്കവ  ദതീര്ഘനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
ചപഗഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട് നടനനിടനില. 

(ഇ)  ചഡയനികനജട്ട്  ആവശലഭാര്തലാം  ആദല  5  കതഭാടുകേളുചട

നനിര്മ്മേഭാണതനിനുള്ള  0.8068  ചഹകര്  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കുനതനിനുളള

എസട്ട്.എല്.ഇ.സനി.  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുകേയുലാം  പതനിഫെലത്തുകേ  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്

ഉതരവഭാകുകേയുലാം  ചചയ്തു.   രജനികസ്ട്രേഷന  നടപടനി  നനിയകമഭാപകദശലാം  ലഭലമഭാവന

ക്രമതനില് ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ചഡയനികനജട്ട് ആവശലഭാര്തലാം രണഭാലാം ഘടതനില്

6  കതഭാടുകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണതനിനുള്ള  1.5012  ചഹകര്  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കുനതനിനുള്ള

ഉഭയകേക്ഷനി  ചര്ച  നടത്തുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.   ബഭാക്കനി  നനില്ക്കുന  5

കതഭാടുകേളുചട  റനികേത്വസനിഷന  ലഭനിക്കുകേയുലാം  കഫെഭാറലാം  4  വനിജഭാപനലാം

പുറചപടുവനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്. 

കേഭാറഗറനി  1  വലറനിലാംഗട്ട്  ആവശലഭാര്തലാം  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകര്  കേനിനഫ

സമര്പനിച റനികേത്വനിസനിഷന അനുസരനിചട്ട് എല്.എ.ആര്.ആര്. ആകട്ട് 2013 പകേഭാരമുള്ള

കഫെഭാറലാം 4 പസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനഭായുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.  ബഭാക്കനി

നനില്ക്കുന  ഭൂമനിക്കുകവണനിയുള്ള  റനികേത്വനിസനിഷന  കനഭാഡല്  ഏജനസനിയഭായ

കേനിനഫയനില് നനിനലാം ലഭലമഭാകുന ക്രമതനില് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

പരസലങ്ങളക്കുള്ള തുകേ
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102 (103) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  നൂറട്ട്  ദനിവസലാം  പൂര്തനിയഭാക്കനിയതട്ട്  സലാംബന്ധനിചളള
പരസലങ്ങളക്കട്ട് എന്തെട്ട് തുകേ ചചലവഴനിചചനട്ട് വനിവനിധ വകുപ്പുകേള തനിരനിചളള കേണക്കട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)ഇതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  സലാംസഭാനതനിനകേത്തുലാം  പുറത്തുലാം  ഏചതഭാചക്ക
പത്രങ്ങളനിലഭാണട്ട്  പനി.ആര്.ഡനി.  പരസലലാം  നല്കേനിയതട്ട്;  ഇതനിനഭായനി  എന്തെട്ട്  തുകേ
നല്കേനി; ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ദൃശല-ശവണ  മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  പരസലലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  എന്തെട്ട്  തുകേ  വതീതലാം  നല്കേനിചയനട്ട്  ഇനലാം  തനിരനിചട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനചത  കദശതീയപഭാതകേളനിലുലാം  മറട്ട്  പധഭാന  കറഭാഡുകേളുചട
ഇരുവശങ്ങളനിലുലാം  കഹഭാര്ഡനിലാംഗുകേള  വഴനി  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  പരസലങ്ങള
പദര്ശനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ഏതട്ട്  ഏജനസനികയയഭാണട്ട്  ഇതനികലയഭായനി  ചുമതലചപടുതനിയതട്ട്;
ഇതനിനട്ട്  ചടണര് ക്ഷണനിചനിരുകനഭാ;  ഇതനിനഭായനി  എന്തെട്ട്  തുകേ  ചനിലവഴനിചനിട്ടുചണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)   എലഭാതരലാം  പരസലങ്ങളക്കുമഭായനി  3,81,11,730  രൂപ  (മൂനട്ട്  കകേഭാടനി
എണ്പതനിചയഭാനട്ട്  ലക്ഷതനി  പരനിചനഭാനഭായനിരതനി  എഴുന്നൂറനി  മുപതട്ട്  രൂപ)
ചചലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനതനിനകേത്തുലാം  പുറത്തുമഭായനി  പനി.ആര്.ഡനി.  വഴനി  പരസലലാം
നല്കേനിയ പത്രങ്ങളുചട ലനിസട്ട് അനുബന്ധമഭായനി *കചര്തനിരനിക്കുന. പത്രങ്ങളക്കഭായനി
1,13,02,893  രൂപ  (ഒരു  കകേഭാടനി  പതനിമൂനട്ട്  ലക്ഷതനി  രണഭായനിരതനി  എണ്ണൂറനി
ചതഭാണ്ണൂറനിമൂനട്ട് രൂപ മഭാത്രലാം) ചചലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ഉണട്ട്.  വനിശദവനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന.  ഓണ്വലന  - 1,25,390
രൂപ  (TDS  കേനിഴനിചട്ട്)  ദൃശലലാം  -  79,58,197  രൂപ  (TDS  കേനിഴനിചട്ട്)  ശവലലാം  -
7,86,639 രൂപ (TDS കേനിഴനിചട്ട്) 

(ഡനി) ഉണട്ട്.  

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഇ)  തഭാചഴപറയുന  ഏജനസനികേചള  തഭാല്പരലപത്രലാം  ക്ഷണനിചട്ട്
ചതരചഞടുത്തു. 

ഐശത്വരല അഡത്വര്വടസനിലാംഗട്ട് 6,47,260 രൂപ

ചനിത്ര ചപയനികന്റെഴട്ട് 5,23,613 രൂപ

മധു അഡത്വര്വടസനിലാംഗട്ട് 1,95,615 രൂപ

ചജ.ചകേ. ആര്ട്സട്ട് 4,49,387 രൂപ

സതലപതനിജയുമഭായനി ബന്ധചപട പരസലലാം

103 (104) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സതലപതനിജയുലാം രൂപതീകേരണവമഭായനി ബന്ധചപടട്ട്
സലാംസഭാനതനിനകേത്തുലാം  പുറത്തുലാം  ഏചതഭാചക്ക  പത്രങ്ങളനിലഭാണട്ട്  പനി.ആര്.ഡനി.
പരസലലാം  നല്കേനിയതട്ട്;  ഇതനിനഭായനി  എന്തെട്ട്  തുകേ  നല്കേനി;  ഇനലാം  തനിരനിചട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ദൃശല-  ശവണ  മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട  പരസലലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങനില് എന്തെട്ട് തുകേ വതീതലാം നല്കേനിചയനട്ട് ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സതലപതനിജയുലാം രൂപതീകേരണവമഭായനി ബന്ധചപടട്ട്
സലാംസഭാനതനിനകേത്തുലാം പുറത്തുലാം പരസലലാം നല്കേനിയ മതീഡനിയ ലനിസനില് ഉളചപട
ദനിനപത്രങ്ങളുചട കപരട്ട് ചുവചട കചര്ക്കുനനഃ

മലയഭാള മകനഭാരമ, മഭാതൃഭൂമനി, ചന്ദ്രനികേ, വക്രലാംകസഭാറനി, കദശഭാഭനിമഭാനനി, ജനറല്,
ജനയുഗലാം,  ജനഭൂമനി,  കകേരളകേഇൗമുദനി,  ദതീപനികേ,  കകേരളകേഇൗമുദനി  ഫഭാഷട്ട്,  മഭാധലമലാം,
മലാംഗളലാം, രഭാഷദതീപനികേ, സനിറഭാജട്ട്, ചമകടഭാവഭാര്ത, കേലഭാകപമനി, കേഭാരവല് (മലയഭാളലാം),
കകേരളരഭാജലലാം,  കകേരനഭാടട്ട്,  കേലഭാകേഇൗമുദനി,  കകേരള  ചഹറഭാളഡട്ട്,  കകേരള  വഭാര്ത,
കലറസട്ട്,  പകഹളനികേ,  നമ്മ്യൂസട്ട് കകേരള,  പടയണനി,  പഭഭാതവഭാര്ത,  പദതീപലാം,  പഇൗരന,
സഇൗയഭാഹ്നവകേരളനി,  സഇൗയഭാഹ്നശബ്ദലാം,  സകതണ്സഭാര്,  സത്വതനമണപലാം,  തനനിമ,
തലസഭാനവഭാര്ത,  ഉതരകദശലാം  (മലയഭാളലാം)  വര്തമഭാനലാം,  കവണഭാടട്ട്  കേഇൗമുദനി,
കവണഭാടട്ട്  പത്രനികേ,  മലയഭാള  മഹനിമ,  മക്തബട്ട്,  ഭഭാരതപത്രനികേ,  ഗദനികേ,  നമ്മ്യൂ  ഏജട്ട്,
സുദനിനലാം,  തുറന  കേതട്ട്,  തൃശ്ശേനിവകപരൂര്  എകട്ട്പസട്ട്,  ജനകദശലാം,  കകേരളഭൂഷണലാം,
പതീപനിളസട്ട്  റനിവമ്മ്യൂ,  വക്രലാം,  തനനിനനിറലാം,  ചടലഗ്രഭാഫെട്ട്,  ബനിഗട്ട്  നമ്മ്യൂസട്ട്,  വതീക്ഷണലാം,
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മലബഭാര് വഭാര്ത,  സഭായഭാഹ്നലാം,  ജനകദശലാം,  സഇൗതട്ട് ഇന്തെല നമ്മ്യൂസട്ട്,  കേര്മ്മേശക്തനി,
തനനിനനിറലാം  എകട്ട്പസട്ട്,  സനിറനി  കജര്ണല്,  ദനി  ഹനിന്ദു  (കകേരള  കപജട്ട്),  ചഡക്കഭാണ്
കക്രഭാണനിക്കനിള  (കകേരള കപജട്ട്),  വടലാംസട്ട് ഓഫെട്ട് ഇന്തെല  (കകേരള കപജട്ട്),ബനിസനിനസട്ട്
വലന  (കകേരള കപജട്ട്)  ദനി നമ്മ്യൂ ഇന്തെലന എകട്ട്പസട്ട്,  ബനിസനിനസട്ട് സഭാനകഡര്ഡട്ട്,
തതീക്കതനിര്,  ദനിനകേരന,  കഹഭാസഭാഡനിഗന്ധ,  വനിജയകേര്ണ്ണഭാടകേ,  വഭാര്തഭാഭഭാരതനി,
ടനിനനിറനി മനിറര്, ഇന്തെലന എകട്ട്പസട്ട്, വടലാംസട്ട് ഓഫെട്ട് ഇന്തെല, എക്കകണഭാമനികേട്ട് വടലാംസട്ട്,
ദനി ഹനിന്ദു, ഹനിന്ദുസഭാന വടലാംസട്ട്. 

ഇതുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട്  ഡനികസ്പ്ലേ ഇനതനില് വനിവനിധ പത്രമഭാധലമങ്ങളക്കഭായനി
34,74,692 രൂപ  (മുപതനിനഭാലട്ട്  ലക്ഷതനി  എഴുപതനിനഭാലഭായനിരതനി  അറന്നൂറനി
ചതഭാണ്ണൂറനിരണട്ട്) ചചലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി)  ദൃശല-ശവണ  മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട  പരസലലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ദൃശല-
ശവണ മഭാധലമങ്ങളക്കട്ട് 70,08,972 രൂപയുചട (എഴുപതട്ട് ലക്ഷതനി എണ്ണഭായനിരതനി
ചതഭാള്ളഭായനിരതനി എഴുപതനിരണട്ട്) പരസലങ്ങളഭാണട്ട് നല്കേനിയതട്ട്.  

      പവഭാസനി കകേരളതീയകേഭാരല വകുപനിചന്റെ പവര്തനങ്ങള
104 (105) ശതീ  .   ചജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു  :

ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്  :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര്  :
ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ദുരനിതലാം  അനുഭവനിക്കുന  പവഭാസനി  മലയഭാളനികേചള  തനിരനിചകേ

എതനിക്കുനതനിനട്ട്  പവഭാസനി  കകേരളതീയകേഭാരല  വകുപട്ട്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്

സത്വതീകേരനിച വരുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചതഭാഴനില്  നഷചപടട്ട്  ഗളഫെട്ട്  രഭാജലങ്ങളനിചല  കലബര്  കേലഭാമ്പുകേളനില്

കേഴനിയുനവചര  സഹഭായനിക്കുനതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച  വരുന

എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനികദശതട്ട്  മരണചപടുനവരുചട  മൃതകദഹങ്ങള  നഭാടനിചലതനി

ക്കുനതനിനുലാം  ഗുരുതരമഭായ  അപകേടങ്ങളനില്ചപടവചര  ആശുപത്രനികേളനില്

എതനിക്കുനതനിനുലാം  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സത്വതീകേരനിച  വരുനചതനട്ട്

വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?  

ഉതരലാം
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(എ)  വനികദശരഭാജലങ്ങളനില്  തുടരചവ  കജഭാലനി  സലാംബന്ധമഭായ  പശ്നലാം
കനരനിടുനവര്,  ചതഭാഴനില്  ദഭാതഭാവമഭായനി  തര്ക്കങ്ങളനികലഭാ  കകേഭാടതനി
വലവഹഭാരങ്ങളനികലഭാ  അകേചപടവര്,  മനനഃപൂര്വമലഭാത  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  കരഖകേള
നഷചപടവര്  എനനിവരനില്നനിനലാം  അകപക്ഷകേള  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  അക്കഭാരലലാം
ഇന്തെലന എലാംബസനിയുചട ശദയനില്ചകേഭാണ്ടുവനട്ട് പശ്നപരനിഹഭാരലാം നടതനി അവചര
തനിരനിചകേ  എതനിക്കഭാന  കകേരളതീയ  പവഭാസനികേഭാരല  വകുപട്ട്  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചവരുനണട്ട്.  കൂടഭാചത വനികദശതട്ട് ആവശലമുള്ള നനിയമപരമഭായ കരഖകേള
തയ്യേഭാറഭാക്കുനതനിനഭായനി  പവഭാസനിയുചട  നഭാടനിലുള്ള  ബന്ധുക്കളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ
ഉപകദശങ്ങളുലാം  ഈ  വകുപനില്നനിനലാം  നല്കേനിവരുനണട്ട്.   മനനഃപൂര്വമലഭാത
കേഭാരണങ്ങളഭാല്  വനികദശതട്ട്  നനിയമപശ്നലാം  കനരനിടുനവചര  സഹഭായനിക്കുവഭാനഭായനി
ഇന്തെലന  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി  ചവല്ചഫെയര്  ഫെണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഇന്തെലന  എലാംബസനി
അര്ഹതയുള്ള  കകേസസ്സുുകേളനില്  പഭാഥമനികേ  നനിയമസഹഭായലാം  ഏര്ചപടുത്തുനണട്ട്.
കൂടഭാചത  സത്വന്തെലാം  കുറലാം  ചകേഭാണലഭാചത  വനികദശതട്ട്  അനധനികൃതമഭായനി
തഭാമസനികക്കണനി  വരുനവര്ക്കട്ട്  ശനിക്ഷ  ലഭനിചഭാല്  1000  അകമരനിക്കന  കഡഭാളര്
വചരയുള്ള  തുകേ  പനിഴയടയ്ക്കുനതനിനുലാം  എലാംബസനി  മുകഖന  പദതനി  നനിലവനിലുണട്ട്.
ഇന്തെലക്കഭാര് ജയനില് കമഭാചനതനിനഭായനി  ചചറനിയ പനിഴ  അടയ്കക്കണ സഭാഹചരലലാം
ഉണഭായഭാല്  2500  അകമരനിക്കന  കഡഭാളര്  വചരയുള്ള  തുകേ  എലാംബസനി  നല്കേനി
സഹഭായനിക്കുലാം.  നനിവൃതനിയനിലഭാത  ഇന്തെലക്കഭാചര  നഭാടനിചലതനിക്കുനതനിനട്ട്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഇന്തെലന  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി  ചവല്ചഫെയര്  ഫെണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
എലാംബസനി  നഭാടനികലയട്ട്  വനിമഭാന  ടനിക്കറട്ട്  എടുത്തുനല്കുനതനിനുള്ള  പദതനി
നനിലവനിലുണട്ട്.   തകന്റെതലഭാത  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  നതീണ ജയനില്ശനിക്ഷ  അനുഭവനിചട്ട്
കമഭാചനിതരഭായവര്ക്കട്ട്  നഭാടനികലയ്ക്കുള്ള  ടനിക്കചറടുക്കഭാന  കേഴനിയഭാചത  വനഭാല്  വനിമഭാന
ടനിക്കറട്ട് നല്കുനതനിനഭായനി 'സത്വപ്നസഭാഫെലലലാം' എന സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് പദതനിയുലാം
നനിലവനിലുണട്ട്.  കൂടഭാചത കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് വനികദശ രഭാജലങ്ങളനില് ചപഭാതുമഭാപ്പുകേള
പുറചപടുവനിക്കുകമ്പഭാള  പവഭാസനികേളുചട  സുരക്ഷനിതമഭായനിട്ടുള്ള  മടങ്ങനി  വരവനിനഭായനി
ആവശലമഭായ  തുടര്  നടപടനികേള  ഇന്തെലന  എലാംബസനി  മുഖഭാന്തെരവലാം  കകേന്ദ്ര
വനികദശകേഭാരല മനഭാലയലാം മുകഖനയുലാം ഈ വകുപനില്നനിനലാം സത്വതീകേരനിചവരുന. 

(ബനി)  കലബര്  കേലഭാമ്പുകേളനില്  മലയഭാളനികേള  കേഷപഭാടുകേള
അനുഭവനിക്കുനതഭായനി വനിവരലാം ലഭനിചഭാല് എലാംബസനി ഉകദലഭാഗസരുലാം പവഭാസനികേളഭായ
സഭാമൂഹനികേ  -  സനദ പവര്തകേരുലാം പസ്തുത കേലഭാമ്പുകേള സനര്ശനിചട്ട് ബന്ധചപട
ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി  ആവശലമഭായ  ഇടചപടല്  നടതനി  അവരുചട  കമഭാചനലാം
സഭാദലമഭാക്കുനതനിനുലാം  മറട്ട്  ചതഭാഴനില്  സമ്പഭാദനിക്കുനതനിനുമഭായുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചവരുനണട്ട്.   സഇൗദനി  അകറബല  ഇകപഭാള  പഖലഭാപനിച  ചപഭാതുമഭാപട്ട്മൂലലാം
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തനിരനിചകേ  വകരണനി  വരുനവരുചട  വനിമഭാന  ടനിക്കചറടുതട്ട്  നഭാടനിചലതനിക്കുനതനിനട്ട്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടുലാം  സഇൗദനി  എലാംബസനികയഭാടുലാം  19-4-2017-ല്
അഭലര്തനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  വനികദശത്തുവചട്ട്  മരണമടയുന  പവഭാസനികേളുചട  ബന്ധുക്കള
ആവശലചപടുനപകേഭാരലാം ഇന്തെലന എലാംബസനിയുചട സഹഭായകതഭാചട മൃതകദഹവലാം മറട്ട്
അനുബന്ധ  വസ്തുക്കളുലാം  അടനിയന്തെരമഭായനി  നഭാടനിചലതനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചട്ട്  വരുനണട്ട്.  കൂടഭാചത വളചര നനിര്ദനരഭായ പവഭാസനി മലയഭാളനികേളുചട
മൃതശരതീരലാം  നഭാടനിചലതനിക്കുനതനിനുള്ള  ചചലവട്ട്  നനിബന്ധനകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി
വഹനിക്കുനതനിനഭായനി  'കേഭാരുണലലാം',  'എമര്ജനസനി  റനിപഭാടനികയഷന  ഫെണട്ട്'  എനതീ
പദതനികേള  ഉപകയഭാഗനിചവരുന.  ഗുരുതരമഭായ  അപകേടങ്ങളനില്ചപടട്ട്
നഭാടനിചലത്തുനവര്ക്കട്ട്  വവദലസഹഭായലാം  ആവശലമുള്ള  പക്ഷലാം
വനിമഭാനതഭാവളങ്ങളനില്  വനിദഗ്ദ്ധ  പരനിചരണലാം  ഉളചപചടയുള്ള  ആലാംബുലനസട്ട്
കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായുള്ള പദതനി ഈ വര്ഷചത ബജറനില് പുതനിയതഭായനി
ഉളചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  

      കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില് നനിനള്ള ആനുകൂലലങ്ങള

105 (106) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പവഭാസനി  കകേരളതീയ  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  നനിലവനില് എത്ര കപര്
രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ജനിലഭാടനിസഭാനതനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പവഭാസനി  കകേരളതീയ  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  നനിനലാം  അതനിചന്റെ
അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  എചന്തെലഭാലാം  തരതനിലുളള  ആനുകൂലലങ്ങള  നല്കേനി  വരുന;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പവഭാസനി  കകേരളതീയ  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  നനിലവനിചല  ആസനി
എത്രചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പവഭാസനി  കകേരളതീയ  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  നനിനലാം  ആനുകൂലലലാം
വനിതരണലാം  ചചയ്ത  വകേയനില്  എത്ര  തുകേ  ചചലവഴനിച;  30-11-2009  മുതല്
31-3-2017 വചരയുളള കേണക്കട്ട് ചവളനിചപടുതഭാകമഭാ;

(ഇ) പവഭാസനി കകേരളതീയ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനിചല ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് ശമ്പളലാം
ഉളപചടയുളള ചചലവകേളക്കഭായനി  30-11-2009  മുതല്  31-3-2017 വചര എത്ര തുകേ
ചചലവഴനിച എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം
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(എ)  കകേരള  പവഭാസനി  കകേരളതീയ  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  നനിലവനില്
1,61,100 കപര് രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്. 

ജനിലഭാടനിസഭാനതനിലുള്ള കേണക്കട്ട് ചുവചട കചര്ക്കുനനഃ

 
ക്രമ നമ്പര് ജനില അലാംഗങ്ങള

1 തനിരുവനന്തെപുരലാം 18371

2 ചകേഭാലലാം 23614

3 പതനലാംതനിട 8409

4 ആലപ്പുഴ 13172

5 കകേഭാടയലാം 4368

6 ഇടുക്കനി 846

7 എറണഭാകുളലാം 5646

8 തൃശ്ശൂര് 11870

9 പഭാലക്കഭാടട്ട് 7746

10 മലപ്പുറലാം 15127

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 22173

12 വയനഭാടട്ട് 1285

13 കേണ്ണൂര് 24103

14 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 4370

(ബനി)  കബഭാര്ഡനില്  നനിനലാം  നല്കേനി  വരുന  ആനുകൂലലങ്ങള  ചുവചട
കചര്ക്കുനനഃ  

ചപനഷന  :

അറപതട്ട്  വയസട്ട്  പൂര്തനിയഭായതുലാം,  അഞട്ട്  വര്ഷതനില്  കുറയഭാത
കേഭാലയളവനിലുലാം  അറപതട്ട്  വയസവചരയുലാം  അലാംശദഭായലാം  അടചനിട്ടുള്ളതുമഭായ  ഓകരഭാ
പവഭാസനി കകേരളതീയനഭായ  (വനികദശലാം)  അലാംഗതനിനുലാം പതനിമഭാസലാം ആയനിരലാം രൂപയുലാം
ഓകരഭാ  മുന  പവഭാസനി  കകേരളതീയനഭായ  (വനികദശലാം)  അലാംഗതനിനുലാം  പതനിമഭാസലാം
അഞ്ഞൂറട്ട് രൂപയുലാം ഓകരഭാ പവഭാസനി കകേരളതീയനഭായ (ഭഭാരതലാം) അലാംഗതനിനുലാം ഓകരഭാ
കേല്പനിത  അലാംഗതനിനുലാം  പതനിമഭാസലാം  അഞ്ഞൂറട്ട്  രൂപയുലാം  പവഭാസനികക്ഷമ
കബഭാര്ഡനില്  നനിനലാം  ചപനഷന  അനുവദനിചവരുനണട്ട്.   അഞട്ട്  വര്ഷതനില്
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കൂടുതല്  കേഭാലലാം  തുടര്ചയഭായനി  അലാംശദഭായലാം  അടചനിട്ടുള്ള  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  അവര്
പൂര്തനിയഭാക്കനിയ  ഓകരഭാ  അലാംഗതത്വ  വര്ഷതനിനുലാം  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള  മനിനനിമലാം
ചപനഷന തുകേയുചട മൂനട്ട് ശതമഭാനതനിനട്ട് തുലലമഭായ തുകേ കൂടനി പതനിമഭാസലാം അധനികേ
ചപനഷനഭായനി നല്കേനി വരുനണട്ട്. 

കുടുലാംബ ചപനഷന  :

(എ)  ഒരു അലാംഗലാം  ചപനഷനട്ട്  അര്ഹത കനടനിയതനിനുകശഷലാം മരണമടയുന
പക്ഷലാം അയഭാളുചട കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട് പതനിമഭാസലാം കുടുലാംബ ചപനഷനട്ട് അര്ഹത
ഉണഭായനിരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  

(ബനി)  കുടുലാംബ  ചപനഷന  തുകേ  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗതനിനുലാം  അര്ഹതചപട
പതനിമഭാസ പഭായഭാധനികേല ചപനഷന തുകേയുചട അനപതട്ട് ശതമഭാനമഭായനിരനിക്കുലാം. 

മരണഭാനന്തെര ധനസഹഭായലാം  :

പവഭാസനി  കക്ഷമനനിധനിയനില് അലാംഗമഭായനിരനിചക്ക അസുഖലാം മൂലകമഭാ  അപകേടലാം
മൂലകമഭാ  മരണമടയുന  പവഭാസനി  കകേരളതീയരഭായ  (വനികദശലാം)  അലാംഗതനിചന്റെ
ആശനിതര്ക്കട്ട് അമ്പതനിനഭായനിരലാം രൂപയുലാം വനികദശത്തുനനിനലാം തനിരനിചവന പവഭാസനി
കകേരളതീയനഭായ  (വനികദശലാം)  അലാംഗതനിചന്റെ  ആശനിതര്ക്കട്ട്  മുപതനിനഭായനിരലാം  രൂപയുലാം
പവഭാസനി കകേരളതീയനഭായ (ഭഭാരതലാം) അലാംഗതനിചന്റെ ആശനിതര്ക്കട്ട് ഇരുപതയ്യേഭായനിരലാം
രൂപയുലാം,  കേല്പനിത  അലാംഗങ്ങളുചട  ആശനിതര്ക്കട്ട്  ഇരുപതനിനഭായനിരലാം  രൂപയുലാം
മരണഭാനന്തെര ധനസഹഭായമഭായനി നല്കേനിവരുനണട്ട്. 

ചനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം  :

ഗുരുതരമഭായ  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിച  അലാംഗങ്ങളുചടയുലാം  കേല്പനിതഭാലാംഗങ്ങളുചടയുലാം
ചനികേനിതയഭായനി  ഒരലാംഗതനിനട്ട്  മുഴുവന  അലാംഗതത്വ  കേഭാലയളവനില്  അമ്പതനിനഭായനിരലാം
രൂപചയന പരമഭാവധനി പരനിധനിക്കട്ട് വനികധയമഭായനി ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനണട്ട്. 

വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം  :

കുറഞതട്ട്  മൂനട്ട്  വര്ഷചമങനിലുലാം  തുടര്ചയഭായനി  അലാംശദഭായലാം  അടചവരുന
കേല്പനിതഭാലാംഗങ്ങള ഒഴനിചകേയുള്ള അലാംഗങ്ങളുചട പഭായപൂര്തനിയഭായ ചപണ്മക്കളുചടയുലാം
സതീ  അലാംഗങ്ങളുചടയുലാം  വനിവഭാഹ  ചചലവനിനഭായനി  പതനിനഭായനിരലാം  രൂപ  ഒരലാംഗതനിനട്ട്
നനിധനിയനില്നനിനട്ട്  ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.   എനഭാല്  രണനില്കൂടുതല്  തവണ  ഈ
ആനുകൂലലതനിനട്ട് അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുനതല. 

പസവഭാനുകൂലലലാം  :
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തുടര്ചയഭായനി രണട്ട് വര്ഷക്കഭാലലാം അലാംശദഭായലാം അടചനിട്ടുള്ള കേല്പനിതഭാലാംഗങ്ങള
ഒഴനിചകേയുള്ള  ഒരു  വനനിതഭാലാംഗതനിനട്ട്  പസവതനിനട്ട്  3000 രൂപ
അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുനതഭാണട്ട്.   എനഭാല്  ഒരു  അലാംഗതനിനട്ട്  രണനില്കൂടുതല്
തവണ ഈ ആനുകൂലലതനിനട്ട് അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുനതല.  

ഗര്ഭലാം  അലസല്  സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ള  കേല്പനിതഭാലാംഗലാം  ഒഴനിചകേയുള്ള
വനനിതഭാലാംഗതനിനട്ട്  2000  രൂപ  ധനസഹഭായതനിനട്ട്  അര്ഹത
യുണഭായനിരനിക്കുനതഭാണട്ട്.   എനഭാല്  രണട്ട്  തവണ  പസവഭാനുകൂലലകമഭാ  ഗര്ഭലാം
അലസലനിനുള്ള ആനുകൂലലകമഭാ രണ്ടുലാം കൂടനികയഭാ ലഭനിച അലാംഗതനിനട്ട്  തുടര്നട്ട്  ഈ
ആനുകൂലലതനിനട്ട് അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുനതല. 

വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലലാം  :

രണട്ട്  വര്ഷചമങനിലുലാം  നനിധനിയനില്  തുടര്ചയഭായനി  അലാംശദഭായലാം  അടചനിട്ടുള്ള
കേല്പനിതഭാലാംഗങ്ങള അടക്കമുള്ള അലാംഗങ്ങളുചട മക്കളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസതനിനട്ട് ഗ്രഭാന്റെട്ട്
അനുവദനിക്കുന  പദതനി  2014-15  അദലഭായന  വര്ഷലാം  മുതല്  പഭാബലലതനില്
വനനിട്ടുണട്ട്.  പരമഭാവധനി  4000  രൂപയഭാണട്ട് ഈ പദതനിപകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന ഗ്രഭാന്റെട്ട്
തുകേ. 

(സനി)  2015-16  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷചത  ഓഡനിറട്ട്  കേണക്കുകേളനുസരനിചട്ട്
കബഭാര്ഡനിചന്റെ  ആസനി  101,14,84,439 രൂപയഭാണട്ട്.   2016-17  വര്ഷചത
ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് പൂര്തനിയഭായനിടനില. 

(ഡനി) 30-11-2009 മുതല് 31-3-2017 വചര കബഭാര്ഡനില് നനിനലാം അനുവദനിച
ആനുകൂലലങ്ങളുചട വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി* കചര്ക്കുന. 

(ഇ) 30-11-2009 മുതല് 31-3-2017 വചര ശമ്പളലാം ഉളചപചടയുള്ള ചചലവട്ട്
വര്ഷലാം ചചലവട്ട്

2009-10 26,41,955.00
2010-11 54,84,179.50
2011-12         63,43,715.50
2012-13 80,78,367.00
2013-14 85,58,018.00
2014-15 88,93,712.00
2015-16 1,00,98,043.00
2016-17 ഓഡനിറട്ട് ചചയ്തനിടനില. 

 സഭാനതീപട്ട് സഹജനട്ട് വനിടുതല് ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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106 (107)   ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫെര്ണഭാണസട്ട് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലതനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ജനിദയനിചല ബനിഷ ജയനിലനില് ശനിക്ഷ അനുഭവനിക്കുന എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിചല
ഇടചക്കഭാചനി  വനികലജനില്  കതഭാപനില് വതീടനില് സഹജന മകേന സഭാനതീപട്ട്  സഹജനട്ട്
വനിടുതല് ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി കനഭാര്ക്ക വഴനി (2015-ല് 4977/A3/ 2015/NORKA ,
2017-ല്  219/A3/2017/NORKA)  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  നനികവദനങ്ങളനില്
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എചന്തെലഭാചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

ഇക്കഭാരലതനില്  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിച  നനികവദനതനിചന്റെ  അടനിസഭാനതനില്
ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കണചമനട്ട്  അഭലര്തനിചചകേഭാണട്ട്
8-10-2015-ല്  4977/എ 3/2015/കനഭാര്ക്ക-നമ്പര്  പകേഭാരലാം  ജനിദയനിലുള്ള  ഇന്തെലന
നയതന കേഭാരലഭാലയതനിനട്ട് കേതയയ്ക്കുകേയുലാം ആയതനിചന്റെ പകേര്പട്ട് പരഭാതനിക്കഭാരനട്ട്
നല്കുകേയുലാം ചചയ്തു. 

15-3-2017-ല്  ബഹുമഭാനചപട   കകേരള  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേന
ശതീ. കജഭാണ് ചഫെര്ണഭാണസട്ട് വഴനി ലഭനിച ശതീ. സഹജചന്റെ നനികവദനലാം പരനിഗണനിചട്ട്
സര്ക്കഭാര് 18-3-2017-ല് വതീണ്ടുലാം 219/എ 3/2017/കനഭാര്ക്ക-നമ്പര് പകേഭാരലാം പസ്തുത
വനിഷയലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ജനിദയനിചല  ഇന്തെലന  നയതനകേഭാരലഭാലയതനിനുലാം  കകേന്ദ്ര
വനികദശകേഭാരല  മനഭാലയതനിനുലാം  കേതയയ്ക്കുകേയുലാം  വനിവരലാം  പരഭാതനിക്കഭാരകനയുലാം
ബഹുമഭാനചപട  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേകനയുലാം  കരഖഭാമൂലലാം  അറനിയനിക്കുകേയുലാം
ചചയ്തനിരുന. 

20-2-2017-ല് കകേരള  പവഭാസനി സലാംഗമലാം  സലാംസഭാന കേമ്മേനിറനി  പസനിഡന്റെട്ട്
ശതീ.  ടനി.  പനി.  ആന്റെണനി  ഇക്കഭാരലതനില്  സമര്പനിച  നനികവദനതനികനല്  വതീണ്ടുലാം
17-4-2017-ല്  300/എ 3/2017/കനഭാര്ക്ക-നമ്പര്  പകേഭാരലാം  ജനിദയനിചല  ഇന്തെലന
നയതന  കേഭാരലഭാലയതനിനുലാം  കകേന്ദ്ര  വനികദശകേഭാരല  മനഭാലയതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്
കേതയയ്ക്കുകേയുലാം വനിവരലാം പരഭാതനിക്കഭാരചന കരഖഭാമൂലലാം അറനിയനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

കമല്കേത്തുകേളുചട  ചവളനിചതനില്  ജനിദയനിചല  ഇന്തെലന  നയതന
കേഭാരലഭാലയതനില്നനിനലാം 20-4-2017-ല് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിച വനിവരമനുസരനിചട്ട് ശതീ.
സനതീപട്ട്  സഹജചന  സഭാമ്പതനികേ  ക്രമകക്കടുകേളുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  ജനിദയനിചല
കകേഭാടതനി ശനിക്ഷനിചതനിചന്റെ ചവളനിചതനില് ഇകപഭാള ബനിഷ ജയനിലനില് തടവട്ട് ശനിക്ഷ
അനുഭവനിക്കുകേയഭാചണനലാം  60,000  സഇൗദനി  റനിയഭാല്  ചകേടനിവചഭാല്  മഭാത്രകമ
ശതീ.  സനതീപനിചന  കമഭാചനിപനിക്കഭാന  കേഴനിയുകേയുളചവനട്ട്  കസഭാണ്സര്
അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതഭായുലാം  കേഭാണുന.   ഈ  വനിവരലാം  19-4-2017-ല്  ശതീ.  സഹജചന
അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  

           വനിവനിധ കകേസസ്സുുകേളനില് പനിടനിചചടുത വഭാഹനങ്ങള
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107  (108)  ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കേതീഴനിചല വനിവനിധവകുപ്പുകേള 2014 ജനുവരനി 1-

നട്ട്  മുമ്പട്ട്  വനിവനിധ  കകേസസ്സുുകേള,  സലാംഭവങ്ങള  എനനിവയുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്

പനിടനിചചടുത,  തടഞ്ഞുവച  എത്ര  വഭാഹനങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  ഓഫെതീസട്ട്  പരനിസരലാം,

കറഭാഡു  പുറകമ്പഭാക്കുകേള,  മറട്ട്  ചപഭാതുസഭാപനങ്ങള,  സത്വകേഭാരല  വലക്തനികേളുചട

പറമ്പുകേള എനനിവനിടങ്ങളനില് ഇകപഭാഴുലാം സൂക്ഷനിക്കുനചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയനില് എത്ര വഭാഹനങ്ങള കകേസസ്സുുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് കകേഭാടതനിയനില്

ഹഭാജരഭാകക്കണവയഭാചണനതനിചന്റെ വനിശദവനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേസസ്സുുകേള,  സലാംഭവങ്ങള  എനനിവയുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  പനിടനിചചടുത

വഭാഹനങ്ങളനില്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  കേഭാലമഭായനി  കേസഡനിയനില്  ഉള്ളതട്ട്  ഏതുവര്ഷലാം

പനിടനിചചടുതവയഭാണട്ട്;

(ഡനി) ഓകരഭാ ഓഫെതീസനിലുലാം ഇതനിചന്റെ കേണക്കുസൂക്ഷനിക്കഭാനുലാം കമല് നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിക്കഭാനുലാം ചുമതലചപട ഉകദലഭാഗസന ആരഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധമഭായനി  കമലഭാധനികേഭാരനികേളനിൽനനിനലാം  ലഭനിക്കുന

നനിര്കദശങ്ങള പഭാലനിക്കചപടുനകണഭാ എനട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാറകണഭാ;  എങനില് വതീഴ്ച

വരുതനിയ  എത്ര  കകേസസ്സുുകേള  കേചണതനിയനിട്ടുചണനലാം  ഇതുമഭായനി  ബന്ധചപട്ടു

എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിചചതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ)  വനിവനിധ  കകേസസ്സുുകേള/സലാംഭവങ്ങള എനനിവയുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  2014

ജനുവരനി  1-നട്ട്  മുനപട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കേതീഴനിചല  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള

പനിടനിചചടുത/തടഞ്ഞുവച  15475  വഭാഹനങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  ഓഫെതീസട്ട്

പരനിസരതനിലുലാം  (കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന പരനിസരലാം  ഉളചപചട)  2894  വഭാഹനങ്ങള

കറഭാഡട്ട്  പുറകമ്പഭാക്കനിലുലാം  1020  വഭാഹനങ്ങള  മറട്ട്  ചപഭാതുസഭാപനങ്ങളനിലുലാം  434

വഭാഹനങ്ങള സത്വകേഭാരല വലക്തനികേളുചട പറമ്പുകേളനിലുലാം ഇകപഭാഴുലാം സൂക്ഷനിക്കുനണട്ട്. 

(ബനി)  ഇവയനില്  15581  വഭാഹനങ്ങള വനിവനിധ കകേസസ്സുുകേളുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്

കകേഭാടതനിയനില് ഹഭാജരഭാകക്കണവയഭാണട്ട്. 

(സനി)  കകേസകേള/സലാംഭവങ്ങള  എനനിവയുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  പനിടനിചചടുത
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വഭാഹനങ്ങളനില്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  കേഭാലമഭായനി  കേസഡനിയനിലുള്ളതട്ട്  2013  വര്ഷലാം

പനിടനിചചടുതവയഭാണട്ട്. 

(ഡനി) കസഷന ഹഇൗസട്ട് ഓഫെതീസര്മഭാരഭാണട്ട് ഇതനിചന്റെ കേണക്കട്ട് സൂക്ഷനിക്കഭാനുലാം
കമല് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാനുലാം ചുമതലചപട ഉകദലഭാഗസര്. 

(ഇ)  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിയുലാം  മറട്ട്  ഉയര്ന
കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുലാം  നല്കുന  നനിര്കദശങ്ങള  ബന്ധചപട  ഉകദലഭാഗസര്
കേര്ശനമഭായനി പഭാലനിചവരുന.  വതീഴ്ച വരുതനിയ സലാംഭവങ്ങള ശദയനില്ചപടനിടനില.

              ഡനി.ജനി.പനി. ഓഫെതീസനിനട്ട് മുനപനിലുണഭായ അറസട്ട്

108  (109)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദതീന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  DGP  ഓഫെതീസനിനട്ട്  മുനപനില്  ജനിഷ്ണുവനിചന്റെ  മഭാതഭാവനിചനയുലാം
കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങചളയുലാം  കപഭാലതീസട്ട്  തടഞതനിചന  തുടര്നണഭായ  സലാംഭവതനില്
അറസട്ട് ചചയ്യേചപടതട്ട് ആചരലഭാമഭായനിരുന;

(ബനി)  അറസ്റ്റുചചയ്യേചപടവര്  ജനിഷ്ണു  പകണഭായനിയുചട  കുടുലാംബവമഭായനി
ഗൂഢഭാകലഭാചന നടതനിയനിട്ടുണട്ട് എനള്ള എചന്തെങനിലുലാം റനികപഭാര്ട്ടുകേള കപഭാലതീസനിനട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവര്ചക്കതനിചര  ഏചതലഭാലാം  വകുപ്പുകേള  ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട്
കകേചസടുതനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  അറസ്റ്റുചചയ്യേചപടവരുമഭായനി  യഭാചതഭാരു  ബന്ധവമനിചലനട്ട്  ജനിഷ്ണു
പകണഭായനിയുചട മഭാതഭാവട്ട്  പറഞനിട്ടുലാം ഇവര്ചക്കതനിചര അതനിശക്തമഭായ വകുപ്പുകേള
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കകേചസടുക്കുവഭാനുള്ള കേഭാരണലാം എന്തെഭാചണനട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  കപഭാലതീസട്ട്  ആസഭാനതനിനട്ട്  മുമ്പനില്  5-4-2017-നട്ട്  മരണചപട
ജനിഷ്ണു  പകണഭായനിയുചട  ബന്ധുക്കള നടതനിയ സമരതനികലയട്ട്  നുഴഞ്ഞുകേയറനിയതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട്  മമ്മ്യൂസനിയലാം  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനില്  വക്രലാം  നമ്പര്  552/2017  u/s
120(B), 143, 147, 149, 283, 353, IPC & Sec.39 r/w 121 of KP Act പകേഭാരലാം
രജനിസര്  ചചയ്ത  കകേസനില്   പതനികേളഭായനി  (1)  ചകേ.  എലാം.  ഷഭാജഹഭാന,  S/o
മുഹമ്മേദഭാലനി,  (2)  മനിനനി,  D/o  സഭാവനിത്രനി,  (3)  ഷഭാജനിര്ഖഭാന,  S/o  ഹനതീഫെ,  (4)
ശതീകുമഭാര്,  S/o  സുധഭാകേരന  (5)  ഹനിമവല്  മകഹശത്വര  ഭദഭാനന  S/o  കഹമചന്ദ്രന
എനനിവര് ഉളചപടനിട്ടുണട്ട്.  കകേസട്ട് അകനത്വഷണഭാവസയനിലഭാണട്ട്. 

(സനി)  ഇവര്ചക്കതനിചര  മമ്മ്യൂസനിയലാം  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനില്  വക്രലാം  നമ്പര്
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552/2017 u/s 120(B), 143, 147, 149, 283, 353, IPC & Sec. 39 r/w 121 of KP
Act  പകേഭാരലാം കകേസട്ട് രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്. 

(   ഡനി)  ഈ  കകേ,സനിചല  1  മുതല്  5  വചര  പതനികേള  കൃതലസലതട്ട്
ഹഇൗജരുണഭായനിരുനതഭായുലാം  ഇവര്  ഗതഭാഗത  തടസലാം  സൃഷനിചതനിനഭാലുലാം
കപഭാലതീസുകദലഭാഗസരുചട  ഔകദലഭാഗനികേ  ഡമ്മ്യൂടനി  തടസചപടുതനിയതനിനഭാലുമഭാണട്ട്
ഇവര്ചക്കതനിചര കകേചസടുതട്ട് വനിശദമഭായ അകനത്വഷണലാം നടത്തുനതട്ട്. 

 മനനിമഭാര് പതനികേളഭായനിട്ടുള്ള ചകേഭാലകക്കസസ്സുുകേള

109 (110) ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  മനനിസഭയനിചല  ആചരങനിലുലാം  പതനികേളഭായനിട്ടുള്ള  ചകേഭാലകകേസട്ട്
നനിലവനിലുകണഭാ; എങനില് ആചരഭാചക്കയഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഏചതലഭാലാം ചകേഭാലകകേസകേളനിലഭാണട്ട് ഇവര് പതനികേളഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  ചകേഭാലകക്കസസ്സുുകേളുചട  ഇകപഭാഴചത  സനിതനി  എന്തെഭാചണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ചചവദദ്യുതനി മനനി പതനിയഭായനിട്ടുള്ള ഒരു കകേസട്ട് നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി)   ശഭാന്തെനപഭാറ  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനില്  രജനിസര്  ചചയ്തനിട്ടുള്ള  ചചക്രലാം
നമ്പര് 118/1982 u/s143, 147, 148, 149, 307,302, IPC & Sec.3 of 25(i)(a) of
Arms Act പകേഭാരമുള്ള കകേസട്ട്.

(സനി)   പസ്തുത കകേസട്ട്  ഇകപഭാള ബഹുമഭാനചപട  Addl.  Sessions  Court,
Adhoc   II, Thodupuzha-ല് വനിചഭാരണയനിലഭാണട്ട്.

വലലാംഗനികേ പതീഡനകക്കസസ്സുുകേള

110  (111)  ശതീ  .    വഹബനി  ഈഡന  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  ഇതുവചര  രജനിസര്  ചചയ്ത
വലലാംഗനികേ പതീഡന കകേസസ്സുുകേളുചട എണ്ണലാം എത്രചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  കകേസസ്സുുകേളനില്  അകനത്വഷണലാം  പൂര്തനിയഭായനി  എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  എത്ര കകേസകേള കകേഭാടതനിയനില്  എതനിചട്ട്  വനിചഭാരണ പൂര്തനിയഭായനി
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ കകേസകേളുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  ശനിക്ഷനിക്കചപടവര്  എത്ര;  ചവറചത
വനിടവര് എത്ര;

(ഇ)  ഇനനിയുലാം  പനിടനികൂടഭാനുള്ള  പതനികേചളത്രയഭാചണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-ഇ) വനിവരലാം കശഖരനിചനല്കുനതഭാണട്ട്. 

         കതീന കേലഭാമ്പസട്ട് - കസഫെട്ട് കേലഭാമ്പസട്ട് പദതനി

111 (112) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദതീന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത  കകേഭാകളജട്ട്-സ്കൂള  കേലഭാമ്പസുകേചള  ലഹരനി
വനിമുക്തമഭാക്കുവഭാന  നടപനിലഭാക്കനിയ  കതീന  കേലഭാമ്പസട്ട്  -  കസഫെട്ട്  കേലഭാമ്പസട്ട്
പദതനിയനില്  എചന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  ഉളചപടുതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്  എനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനി  നടപഭാക്കനിയതുമൂലലാം  പസ്തുത  കമഖലകേളനില്  ഉണഭായ
പകയഭാജനങ്ങള  എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സ്കൂള  -  കകേഭാകളജട്ട്  കേലഭാമ്പസകേളനില്  ലഹരനി  വനിരുദ  പചഭാരണ
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം വനിദലഭാര്തനികേളക്കനിടയനില് ലഹരനി വസ്തുക്കളുചട
ഉപകയഭാഗതനിചനതനിചര  അവകബഭാധലാം  വളര്ത്തുനതനിനട്ട്  ചസമനിനഭാറകേളുലാം,
കേഇൗണ്സനിലനിലാംഗുകേളുലാം  നടത്തുകേയുലാം  ലഹരനിയുചട  ദൂഷലവശങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയരഭായ
വലക്തനികേളുചട  ദുരനുഭവങ്ങള  വനിദലഭാര്തനികേളുമഭായനി  പങ്കുവയ്ക്കുകേയുലാം,
വനിദലഭാര്തനികേളനിലുലാം,  രക്ഷനിതഭാക്കളനിലുലാം  ലഹരനി  വനിരുദ  ചനിന്തെഭാഗതനി
വളര്തനിചയടുക്കുകേ, പചഭാരണ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ, ലഹരനി ഉപകഭഭാഗലാം
വഴനി കുടനികേളനില് ഉണഭാകുന മഭാനസനികേവലാം ശഭാരതീരനികേവമഭായ പശ്നങ്ങളുലാം അതനിലൂചട
ഉണഭാകയക്കഭാവന ക്രനിമനിനല് വഭാസന എനനിവ ഇലഭായ ചചയ്തട്ട് മനികേച അക്കഭാദമനികേട്ട്
നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള പവര്തനങ്ങള എനനിവയഭാണട്ട് ഈ പദതനിയനില്
ഉളചപടുതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  
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(ബനി)  വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.   സ്കൂള  -  കകേഭാകളജട്ട്  കേലഭാമ്പസകേളനില്  ലഹരനി
ഉപകയഭാഗലാം  കേചണത്തുനതനിനുലാം  കേലഭാമ്പസകേചള  ലഹരനി  വനിമുക്തമഭാക്കുനതനിനുലാം
ലഹരനി ഉപകയഭാഗതനിചന്റെ ദൂഷലവശങ്ങചളക്കുറനിചട്ട് വനിദലഭാര്തനികേളനില് അവകബഭാധലാം
സൃഷനിക്കുനതനിനുലാം ഈ പദതനിമൂലലാം  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത ഇവയുചട  വനില്പന
തടയുനതനിനുലാം  വനില്പനക്കഭാചര  പനിടനികൂടുനതനിനുലാം  കുറക്കഭാചര  കേര്ശന  നനിയമ
നടപടനികേളക്കട്ട് വനികധയരഭാക്കുനതനിനുലാം ഇതനിനഭായനി കുടനികേള ഉളചപചടയുള്ളവരുചട
സഹഭായലാം ആര്ജ്ജനിക്കഭാനുലാം കേഴനിയുനണട്ട്.

       കപഭാലതീസട്ട് കേലാംചപ്ലയനിന്റെട്ട് അകതഭാറനിറനി
112 (113) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്  :

ശതീ  .     സനി  .  മമ്മൂടനി  :
ശതീ  .   എന   .  എ  .   ചനലനിക്കുനട്ട്  :
ശതീ  .     പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കേലാംചപ്ലയനിന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനിയുചട  പവര്തനലാം

വനിലനിയനിരുത്തുന  കേഭാരലതനില്  നനിലവനില്  നനിയമപരകമഭാ  സഭാകങതനികേകമഭാ  ആയ
എചന്തെങനിലുലാം തടസമുകണഭാ;വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് എതനിചരയുളള കകേസകേള വര്ദനിച വരുന
സഭാഹചരലതനില്  സര്ക്കഭാര്  തലതനില്  വനിലയനിരുതല്  നടത്തുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കപഭാലതീസട്ട്  കേലാംചപ്ലയനിന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനിയുചട  പകയഭാജനലാം  ജനങ്ങളക്കട്ട്
അനുഭവകവദലമഭാക്കഭാന  അകതഭാറനിറനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  നടപഭാക്കുനതുളചപചട
എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)   2011-ചല  കകേരള  കപഭാലതീസട്ട്  ആകട്ട്  110-ാം  വകുപനിലഭാണട്ട്
സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കേലാംപ്ലയനിന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനിയുചട  രൂപതീകേരണലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്
വലവസ  ചചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.   അകതഭാറനിറനിയുചട  പവര്തനലാം  സര്ക്കഭാര്  തലതനില്
വനിലയനിരുതല് നടത്തുനതനിനട്ട് തടസങ്ങളനില. 

(സനി)  അകതഭാറനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  ചചയ്യുന  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനികനല്  സലാംസഭാന
കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിയുലാം  ബന്ധചപട  യൂണനിറട്ട്  കമധഭാവനികേളുലാം  ഉചനിതമഭായ
തുടര്നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന. 
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കപഭാലതീസട്ട് കസഷനട്ട് പുതനിയ ചകേടനിടലാം

113 (114) ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലതനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണലതനിചല  ചപഭാനമുടനി  കപഭാലതീസട്ട്
കസഷനുകവണനി  പുതനിയ  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധചപട  നടപടനികേള
ഏതുവചരയഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

ചപഭാനമുടനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനട്ട്  പുതനിയ  ചകേടനിടലാം  പണനിയുനതനിനുള്ള
ചപഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.  

  പഭാര്ടനി ഓഫെതീസുലാം കേടമുറനികേളുലാം കേതനിച സലാംഭവലാം

114 (115)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചചറഭായനി  എസട്ട്.എലാം.  വഹസ്കൂളനിനട്ട്  സമതീപലാം  പഭാര്ടനി  ഓഫെതീസുലാം
കേടമുറനികേളുലാം കേതനിച സലാംഭവതനിചന്റെ അകനത്വഷണ പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത സലാംഭവതനില് കുറക്കഭാരഭായവര്ചക്കതനിചര  സത്വതീകേരനിച നടപടനി
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  സലാംഭവതനില്  നടന  ഗൂഢഭാകലഭാചനചയ  കുറനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്
അകനത്വഷണലാം  നടതനിയനിട്ടുകണഭാ;  പതനികേചള  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  പതനികേളചക്കതനിചര  കുറപത്രലാം  എനട്ട്  സമര്പനിക്കഭാനഭാകുചമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ചചറഭായനി എ.ചകേ.ജനി. വഭായനശഭാലയുലാം, ചതഭാടടുത കേടമുറനികേളുലാം സനിതനി
ചചയ്യുന  ഇരുനനില  ചകേടനിടലാം  കേതനി  നശനിചതട്ട്  സലാംബന്ധനിചള്ള  കകേസട്ട്  (മുനമ്പലാം
കപഭാലതീസട്ട് കസഷന വക്രലാം നമ്പര് 985/15) വക്രലാംബഭാഞനിനട്ട് വകേമഭാറകേയുലാം വക്രലാം
നമ്പര്  09/CR/OCW-II/EKM/2016  പകേഭാരലാം  20-2-2016  മുതല് വക്രലാംബഭാഞട്ട്
വനിഭഭാഗലാം  അകനത്വഷനിചവരുന.   അകനത്വഷണതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നഭാളനിതുവചര  108
സഭാക്ഷനികേളുചട  ചമഭാഴനി  കരഖചപടുതനിയനിട്ടുളളതുലാം,  സലാംശയനിക്കചപടുനവരുചട
ചമഭാവബല്  കഫെഭാണ്  കകേഭാള  വനിവരങ്ങള  കഖഖരനിചലാം  കൃതലസലത്തുനനിനലാം
കഖഖരനിച  വസ്തുക്കളുചട  സഭാമ്പനിള  ശഭാസതീയ  പരനികശഭാധനയട്ട്  തനിരുവനന്തെപുരലാം
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കഫെഭാറനസനികേട്ട്  സയനസട്ട്  ലഭാബനികലയട്ട്  അയചലാം  വവദദ്യുതനി/അഗനിശമനലാം  എനതീ
വനിഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനലാം റനികപഭാര്ട്ടുകേള വഭാങ്ങനിയുലാം മറ്റുലാം ഊര്ജ്ജനിതമഭായ അകനത്വഷണലാം
നടതനിവരുന.   നഭാളനിതുവചരയുള്ള  അകനത്വഷണതനില്  ചചറഭായനി  എ.ചകേ.ജനി.
വഭായനശഭാലയുലാം,  ചതഭാടടുത  കേടമുറനികേളുലാം  സനിതനി  ചചയ്യുന  ഇരുനനില  ചകേടനിടലാം
കേതനിനശനിചതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  കൃതലമഭായ  ചതളനിവകേചളഭാനലാം  ലഭനിചനിടനില.
ആയതനിനഭാല്  ഈ  കകേസനികലയട്ട്  സലാംശയനിക്കുനവചര  കപഭാളനിഗ്രഭാഫെട്ട്  ചടസനിനട്ട്
വനികധയമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന. 

(ബനി)  ടനി  സലാംഭവലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  നഭാളനിതുവചരയുള്ള  അകനത്വഷണതനില്
പതനികേചളപറനി വനിവരങ്ങചളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില. 

(സനി)  പസ്തുത  കകേസനിചന്റെ  അകനത്വഷണലാം  വക്രലാംബഭാഞട്ട്  വനിഭഭാഗലാം
ഊര്ജ്ജനിതമഭായനി നടതനിവരുന.  നഭാളനിതുവചരയുള്ള അകനത്വഷണതനില് പതനികേചള
കേചണതഭാനഭായനിടനില.   പതനികേചള  കേചണത്തുകേയുലാം  തുടര്നട്ട്  കകേസനിചന്റെ
അകനത്വഷണലാം പൂര്തനിയഭാകുന മുറയട്ട് കുറപത്രലാം സമര്പനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.  

ഹര്തഭാലനില് നടന അക്രമ സലാംഭവങ്ങള

115 (116) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ചനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 20-3-2017  നട്ട്  രഭാത്രനി  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  പഴയ ചൂരനി  ജുമഭാ  മസ്ജനിദനിചല
മദസഭാ അദലഭാപകേന റനിയഭാസട്ട്  മഇൗലവനി  ചകേഭാല ചചയ്യേചപടതനിചന തുടര്നട്ട്  പനികറ
ദനിവസലാം കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് നടന ഹര്തഭാലനില് അക്രമ സലാംഭവങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് എവനിചട ഏചതഭാചക്ക രതീതനിയനിലുള്ള അക്രമ സലാംഭവങ്ങളഭാണട്ട്
ഉണഭായനിട്ടുള്ളചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ അക്രമസലാംഭവങ്ങകളഭാടട്ട് അനുബന്ധനിചട്ട് രജനിസര് ചചയ്ത കകേസകേളുചട
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഓകരഭാ കകേസനിലുലാം ഉളചപട പതനികേളുചട എണ്ണവലാം ഇതുവചര എത്രകപചര
അറസട്ട് ചചയ്തനിട്ടുചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  വലനിയ  ആളകടതനിനനിടയനില്  നടത്തുന  അക്രമങ്ങളനില്  യഥഭാര്ഥ
പതനികേചള കേചണത്തുനതനിനട്ട് സത്വതീകേരനിച മഭാനദണങ്ങള എചന്തെഭാചക്കയഭാണട്ട് എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ)   ഉണട്ട്. 

(ബനി)  1)  വനിദലഭാനഗര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന  പരനിധനിയനില്  ചട്ടുലാംകുഴനി  എന
സലതട്ട് സുധഭാകേരന എനയഭാചള അടനിചട്ട് പരനികക്കല്പനിച സലാംഭവലാം 2) ബദനിയടുക്ക
കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന  പരനിധനിയനില്  മഭാവനിനക്കട  എന  സലതട്ട്  കപഭാലതീസനിചന്റെ
കൃതലനനിര്വഹണതനിനട്ട് തടസലാം നനിനതട്ട് സലാംബന്ധനിച ഒരു സലാംഭവലാം 3) ബദനിയടുക്ക
കപഭാലതീസട്ട് കസഷന പരനിധനിയനില് മരപനടുക്ക എന സലതട്ട് ഇബഭാഹനിലാം ഖലതീല്
എനയഭാചള അടനിചട്ട് പരനികക്കല്പനിച സലാംഭവലാം 4)  ചമഭാഗ്രഭാലനില് വഭാഹനലാം തകേര്തട്ട്
ഒരഭാചള  ഗുരുതരമഭായനി  പരനികക്കല്പനിചതുലാം  ചഹഭാസങടനിയനില് കറഭാഡട്ട്  ഗതഭാഗതലാം
തടസചപടുതനിയതുമഭായ  സലാംഭവലാം  5)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഹര്തഭാല്  അനുകൂലനികേള
വലഭാപഭാര സഭാപനങ്ങളക്കുകനചരയുലാം സത്വകേഭാരല/സര്ക്കഭാര് വഭാഹനങ്ങളക്കുകനചരയുലാം
കേചലറനിഞട്ട്  നഭാശനഷലാം  ഉണഭാക്കുകേയുലാം  കറഭാഡനില്  മഭാര്ഗതടസലാം  സൃഷനിക്കുകേയുലാം
ചചയ്തനിട്ടുള്ള സലാംഭവങ്ങള. 

(സനി&ഡനി)  ഈ  സലാംഭവങ്ങകളഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  37  കകേസസ്സുുകേള  രജനിസര്
ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത  കകേസസ്സുുകേളുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി*

കചര്തനിരനിക്കുന. 

(ഇ)  കമല്പറയുന  കകേസസ്സുുകേചളലഭാലാം  അകനത്വഷണഭാവസയനിലഭാണട്ട്.
ആയതനിനഭാല് ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് കൂടുതല് വനിവരങ്ങള നല്കുവഭാന നനിര്വഭാഹമനില. 

     സലാംസഭാനതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുള്ള കുറകൃതലങ്ങള 

116  (117)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  നഭാളനിതുവചര
റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്ത കുറകൃതലങ്ങളുചട എണ്ണലാം ജനില തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ കകേസസ്സുുകേളനില് പതനികേളഭായനിട്ടുള്ളവരുചട എണ്ണചമത്ര;

(സനി) ഈ കകേസസ്സുുകേളുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് അറസട്ട് ചചയ്യേചപടവരുകടയുലാം അറസട്ട്
ചചയ്യേചപടഭാനുള്ളവരുകടയുലാം എണ്ണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  നഭാളനിതുവചര
റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്ത  കുറകൃതലങ്ങളുചട  എണ്ണലാം  ജനില  തനിരനിചട്ട്  അനുബന്ധമഭായനി*
കചര്തനിരനിക്കുന. 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  ഈ കകേസനില് പതനികേളഭായനിട്ടുള്ളവരുചട എണ്ണലാം 677181.

(സനി)  ഈ കകേസകേളനില് അറസട്ട് ചചയ്യേചപടവരുചട എണ്ണലാം 635980.  ഇനനി
അറസട്ട് ചചയ്യേചപടഭാനുള്ളവരുചട എണ്ണലാം 41201. 

           ഡനി.ജനി.പനി. ഓഫെതീസനിനട്ട് മുമ്പനിചല സമരലാം 

117 (118) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദതീന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഡനി.ജനി.പനി.  ഓഫെതീസനിനട്ട് മുനപനില് സമരലാം ചചയ്യുവഭാന പഭാടനില എനതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെകയഭാ,  ആഭലന്തെര  വകുപനിചന്റെകയഭാ  എചന്തെങനിലുലാം
ഉതരവകേള നനിലവനിലുകണഭാ; എങനില് ആയതനിചന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇങ്ങചനയുള്ള ഉതരവട്ട് ഇലഭാ എങനില് എന്തുചകേഭാണഭാണട്ട് ഡനി .ജനി.പനി.
ഓഫെതീസനികലയട്ട് വന ജനിഷ്ണു പകണഭായനിയുചട മഭാതഭാവനിചനയുലാം,  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങകളയുലാം
തടയുവഭാനുലാം  അവര്ചക്കതനിചര  അതനിക്രമലാം  നടത്തുവഭാനുലാം  കപഭാലതീസട്ട്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിചതട്ട്;  പസ്തുത  നടപടനി  ആരുചട  നനിര്കദശപകേഭാരമഭായനിരുനചവനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇവര്ചക്കതനിചരയുള്ള  കപഭാലതീസട്ട്  നടപടനികേചള  സലാംബന്ധനിചട്ട്
ഏചതങനിലുലാം ഉനത കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസന അകനത്വഷണലാം നടതനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) പസ്തുത അകനത്വഷണ റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അതനിചന്റെ
പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിചനല്കുനതഭാണട്ട്. 

           യു.എ.പനി.എ. നനിയമ പകേഭാരലാം കകേസസ്സുുകേള 

118 (119) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത  ജയനിലുകേളനില്  യു.എ.പനി.എ.  നനിയമപകേഭാരലാം  എത്ര
വനിചഭാരണതടവകേഭാരുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനതനിനുകശഷലാം ഈ നനിയമപകേഭാരലാം
എത്ര കകേസസ്സുുകേള രജനിസര്ചചയ്തനിട്ടുചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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ഉതരലാം

(എ)  റനിമഭാന്റെട്ട്  പതനികേളുലാം  NIA-യുചട  അകനത്വഷണതനിലുള്ള  കകേസസ്സുുകേളനില്
ഉളചപട വനിചഭാരണ തടവകേഭാരുലാം ഒഴനിചകേ വനിവനിധ യു.എ.പനി.എ. കകേസസ്സുുകേളനിലഭായനി 4
വനിചഭാരണ തടവകേഭാരുണട്ട്. 

(ബനി)  28  കകേസസ്സുുകേള  രജനിസര്  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.   ഇവ  ചടപകേഭാരമഭാകണഭാ
ചുമതനിയചതന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചവരുന. 

 യു.എ.പനി.എ. നനിയമപകേഭാരലാം കകേസട്ട്

119 (120) ശതീ  .    എന   .  എ  .    ചനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനതനിനുകശഷലാം എത്രകപര്ചക്കതനിചര
യു.എ.പനി.എ. അനുസരനിചട്ട് കകേചസടുതനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വകുപനുസരനിചട്ട്  കകേചസടുത  എത്രകപചര  അറസട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്;
അവരനില്  എത്രകപര്  ജയനില്  കമഭാചനിതരഭാചയനലാം  ഇനനി  എത്രകപചര  അറസട്ട്
ചചയ്യേഭാന ബഭാക്കനി ഉചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  യു.എ.പനി.എ.  പകേഭാരലാം  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാര്  എത്രകപര്ചക്കതനിചര
കകേസട്ട്ചസടുതനിട്ടുചണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനില്  അറസട്ട്  ചചയ്യേചപടവരുലാം
പനിടനികൂടഭാന ബഭാക്കനിയുള്ളവരുലാം എത്രയഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) യു.എ.പനി.എ. പകേഭാരലാം കകേസട്ട് രജനിസര് ചചയ്യേചപടവര് ഇനനിയുലാം അറസട്ട്
ചചയ്യേചപടനിടനിചലങനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണചമന്തെഭാണട്ട്;

(ഇ)  ഏതട്ട്  സഭാഹചരലതനിലുലാം  എന്തെട്ട്  കുറലാം  ചചയ്തതനിചന്റെ  കപരനിലുമഭാണട്ട്
ഒരഭാളചക്കതനിചര യു.എ.പനി.എ ചുമത്തുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫെട്ട്)  യു.എ.പനി.എ.  ശനിപഭാര്ശ  ചചകയ്യേണതഭാരഭാചണനലാം  അന്തെനിമ
തതീരുമഭാനചമടുകക്കണതഭാരഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)   ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  106
കപര്ചക്കതനിചര  യു.എ.പനി.എ.  അനുസരനിചട്ട്  കകേചസടുതതനില്  32  കപചര  അറസട്ട്
ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇവരനില് ചനിലര് ജഭാമലതനില് പുറതനിറങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇനനി 74 കപചര
അറസട്ട് ചചയ്യേഭാന ബഭാക്കനിയുണട്ട്.
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(സനി&ഡനി)  യു.എ.പനി.എ. പകേഭാരലാം കേഴനിഞ സര്ക്കഭാര് 644 കപര്ചക്കതനിചര
കകേചസടുതനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  124  കപചര  അറസട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.   ഇവരനില്  ചനിലര്
ഒനനിലധനികേലാം കകേസസ്സുുകേളനില്  ഉളചപടനിട്ടുള്ളവരഭാണട്ട്.  ചനില കകേസസ്സുുകേളനില് എത്ര കപര്
ഉളചപടനിട്ടുചണകനഭാ  അവര്  ആചരഭാചക്കയഭാചണകനഭാ  തനിരനിചറനിയഭാന
സഭാധനിക്കഭാതതുചകേഭാണട്ട്  അറസട്ട്  ചചയ്യേഭാന  സഭാധനിചനിടനില.   മറ്റുള്ളവചര  അറസട്ട്
ചചയ്തനിടനില.

(ഇ)   രഭാജലതനിചന്റെ  അഖണതയ്ക്കുലാം  പരമഭാധനികേഭാരതനിനുലാം  വനിരുദമഭായ
പവര്തനങ്ങചള  പതനികരഭാധനിക്കുനതനിനുലാം  ഇതരലാം  പവൃതനികേളനില്  ഏര്ചപടുന
സലാംഘടനകേള/വലക്തനികേള  എനനിവര്ചക്കതനിചരയുലാം  നനിയമ  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകേ എനതഭാണട്ട് യു.എ.പനി.എ.  നനിയമതനിചന്റെ പധഭാന ഉകദശലലാം.   ഇഇൗ
നനിയമതനിചന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന  കുറകൃതലങ്ങളനില്  ഏര്ചപടുനവര്ചക്ക
തനിചരയഭാണട്ട്  പസ്തുത  നനിയമപകേഭാരലാം  നനിയമനടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുനതട്ട്.
വലക്തനികേളുചടയുലാം  സലാംഘടനിത  ഗ്രൂപ്പുകേളുചടയുലാം  കുറകേരമഭായ  പവര്തനതനിചന്റെ
സത്വഭഭാവമഭാണട്ട്  പസ്തുത  കുറലാം  ഏതട്ട്  നനിയമതനിചന്റെ  പരനിധനിയനില്   വരുനചവനട്ട്
നനിശയനിക്കുനതട്ട്.  

(എഫെട്ട്)   യു.എ.പനി.എ.  കകേസട്ട്  രജനിസര്  ചചയ്യുനതട്ട്  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്
കമധഭാവനിയുചട മുനകൂടനിയുള്ള അനുമതനികയഭാചടയഭാണട്ട്.

                         ആയുധ പരനിശതീലനലാം

120  (121)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കക്ഷത്ര പരനിസരങ്ങളനില് ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  കപഭാലുള്ള  സലാംഘടനകേള
നടതനിവരുന  ശഭാഖകേളനില്  ചനിലയനിടതട്ട്  ആയുധ  പരനിശതീലനലാം
നടതനിവരുനതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില്  ഇക്കഭാരലതനില്  കേഴനിഞ  ഒരു  വര്ഷതനിനുള്ളനില്
സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേചള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിച
കകേസസ്സുുകേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  ശഭാഖഭാ  പവര്തനങ്ങളുലാം  ആയുധ  പരനിശതീലനങ്ങളുലാം  തടയഭാന
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടതഭാന ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;  ഉചണങനില് ആയതനിചന്റെ കേരടട്ട്
നനിയമ രൂപലാം തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ?



170 കകേരള നനിയമസഭ ഏപനില്  25,  2017

ഉതരലാം

(എ-സനി)  ആരഭാധനഭാലയങ്ങളനില്  ആയുധപരനിശതീലനലാം  നടത്തുനതഭായനി
ശദയനില്ചപടഭാല്  കേര്ശനമഭായ  നനിയമനടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
അകതഭാചടഭാപലാം  ആരഭാധനഭാലയങ്ങളനില്  ആയുധ  പരനിശതീലനലാം  നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്
കകേരള കപഭാലതീസട്ട് ആകട്ട് 2011-ല് ആവശലമഭായ ചടങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള 

121  (122)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കമഭാകടഭാര് വഭാഹന അപകേടങ്ങളനില് പതനിവര്ഷലാം എത്ര മരണലാം, പരനിക്കട്ട്,
നഭാശനഷലാം എനനിവ ഉണഭാകുന എനതനിചന്റെ കേണക്കട്ട് കശഖരനിക്കഭാറകണഭാ;

(ബനി)  അപകേടകേഭാരണങ്ങചളക്കുറനിചള്ള വനിവരലാം ഓകരഭാ കകേസനിലുലാം പകതലകേലാം
കരഖചപടുതഭാറകണഭാ;  എങനില്  അപകേട  കേഭാരണലാം  കേചണത്തുനതട്ട്  ഏചതഭാചക്ക
മഭാര്ഗങ്ങളനിലൂചടയഭാണട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള  സലാംഭവനിക്കുകമ്പഭാള  വഭാഹനലാം  ഓടനിചനിരുനയഭാള
മദലപനിചനിരുകനഭാചയനട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാറകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  2016-ല്  എത്ര  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള  റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയ്തനിട്ടുചണനലാം  എത്ര  കകേസസ്സുുകേള  രജനിസര്  ചചയ്തനിട്ടുചണനലാം  അപകേടങ്ങളനില്
എത്രകപര്  മരണമടഞനിട്ടുചണനലാം  പരനികക്കറവര്  എത്രചയനലാം
ഉണഭായനഭാശനഷങ്ങളുചട  കേണക്കട്ട്  എത്രയഭാചണനലാം  മദലപഭാനലാം  ചകേഭാണ്ടുണഭായ
അപകേടങ്ങളുചട എണ്ണലാം എത്രചയനമുള്ള വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  അപകേടങ്ങളനില്  പതനിവര്ഷലാം
മരണചപടുനവരുചടയുലാം  പരനിക്കട്ട്  പറ്റുനവരുചടയുലാം  കേണക്കുകേള  കശഖരനിക്കഭാറണട്ട്.
എനഭാല്  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള  മൂലമുണഭാകുന  നഭാശനഷങ്ങളുചട  കേണക്കുകേള
കശഖരനിക്കഭാറനില. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.   അപകേടലാം  നടന കൃതലസലലാം പരനികശഭാധനിചലാം സഭാക്ഷനികേചള
കേണട്ട്  കചഭാദനിചലാം  അപകേടലാം  പറനിയ  വഭാഹനലാം  കമഭാകടഭാര്  ചവഹനിക്കനിള
ഇനചസകര്മഭാചരചക്കഭാണട്ട്  പരനികശഭാധനിപനിചലാം  കഫെഭാറനസനികേട്ട്  പരനികശഭാധന
നടതനിയുലാം  കൂടഭാചത  കറഭാഡുകേളനില്  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  കേലഭാമറകേളുചട
സഹഭായകതഭാചടയുലാം അപകേടകേഭാരണലാം കേചണതഭാറണട്ട്. 
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(സനി)  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള  സലാംഭവനിക്കുകമ്പഭാള  വഭാഹനലാം  ഓടനിചനിരുനയഭാള
തതമയലാം  അറസനിലഭാകുന  സഭാഹചരലതനില്  അയഭാള  മദലപനിചനിരുകനഭാചയനട്ട്
ബതീതട്ട്  അനവലസര്,  അല്കകേഭാമതീറര്  തുടങ്ങനിയ  ഉപകേരണങ്ങളുചട
സഹഭായതഭാലുലാം വവദലപരനികശഭാധനയനിലൂചടയുലാം പരനികശഭാധനിചവരുനണട്ട്.  

(ഡനി)  2016-ല്  39420  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള  രജനിസര്  ചചയ്തനിട്ടുള്ളതനില്
4287 കപര് മരണമടയുകേയുലാം  44108  കപര്ക്കട്ട് പരനികക്കല്ക്കുകേയുലാം ചചയ്തു.  ഇതനില്
190  കകേസസ്സുുകേള  മദലപനിചട്ട്  വഭാഹനലാം  ഓടനിചതനില്  സലാംഭവനിച  അപകേടങ്ങളഭാണട്ട്.
അപകേടങ്ങള മൂലമുണഭാകുന നഭാശനഷങ്ങളുചട കേണക്കട്ട് കശഖരനിക്കഭാറനില. 

                 ചപഭാതുനനിരത്തുകേളനിചല പകേടനലാം

122(123) ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  ചപഭാതു
നനിരത്തുകേളനില് പകേടനലാം നടതനിയ എത്ര കപര്ചക്കതനിചര കകേസട്ട്ചസടുതനിട്ടുചണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കകേസസ്സുുകേളനില്  ഉളചപട  വനിവനിധ  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനി
പവര്തകേരുചട എണ്ണലാം ചവകവചറ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  ഇതുവചര
ചപഭാതുനനിരത്തുകേളനില്  പകേടനലാം  നടതനിയ  60079  കപര്ചക്കതനിചര
കകേസട്ട്ചസടുതനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  പസ്തുത  കകേസസ്സുുകേളനില്  ഉളചപട  വനിവനിധ  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനി
പവര്തകേരുചട എണ്ണലാം അനുബന്ധമഭായനി+ കചര്തനിട്ടുണട്ട്. 

സതീകേളചക്കതനിചരയുണഭായ അതനിക്രമങ്ങള

123  (124)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനു  കശഷലാം  കജഭാലനി
സലങ്ങളനില്  സതീകേളചക്കതനിചര  ഉണഭായ  അതനിക്രമങ്ങള  സലാംബന്ധനിച  എത്ര
കകേസസ്സുുകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുചണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനില്  സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാര് പതനികേളഭായ കകേസസ്സുുകേള എത്ര;

+ വലബറനിയനില് വചനി ട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  -  അര്ദസര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയ്യേചപട കകേസസ്സുുകേള എത്ര;

(സനി)  സത്വകേഭാരല കമഖലയനിചല ചതഭാഴനില് സലങ്ങളനില് നനിനട്ട് ഇതരതനിൽ
റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്യേചപടവ എത്രചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  കജഭാലനി
സലങ്ങളനില്  സതീകേളചക്കതനിചരയുണഭായ  അതനിക്രമങ്ങള  സലാംബന്ധനിചട്ട്
നഭാളനിതുവചര 67 കകേസസ്സുുകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്
പതനികേളഭായ കകേസസ്സുുകേള 13 എണ്ണമഭാണട്ട്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്-അര്ദസര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയ്യേചപട കകേസസ്സുുകേളുചട എണ്ണലാം - 35. 

(സനി)   സത്വകേഭാരല  കമഖലയനിചല  ചതഭാഴനില്  സലങ്ങളനില്  നനിനലാം  30
കകേസസ്സുുകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്. 

അനന്തു അകശഭാകേചന്റെ ചകേഭാലപഭാതകേലാം

124  (125)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴ  വയലഭാര്  വനി.ആര്.വനി.എലാം.  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഹയര്ചസക്കന്റെറനി
സ്കൂളനിചല  പ്ലസട്ട്  ടു  വനിദലഭാര്തനി  അനന്തു  അകശഭാകേചന്റെ  ചകേഭാലപഭാതകേവമഭായനി
ബന്ധചപടട്ട് എത്രകപചര അറസട്ട് ചചയ്തനിട്ടുചണനട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പതനികേളനില്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-മഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  പവര്തനിചവര്
ആചരലഭാമഭാണട്ട്; കപരു വനിവരലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏചതലഭാലാം  വകുപ്പുകേള  കചര്തഭാണട്ട്  പതനികേളചക്കതനിചര  കകേസട്ട്
എടുതനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ആസൂത്രനിതമഭായ  ചകേഭാലപഭാതകേലാം  ആണട്ട്  എനതട്ട്  കേണക്കനിചലടുതട്ട്
ചകേഭാലപഭാതകേനികേചള  നനിയമതനിനുമുമ്പനില്  ചകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട്  സത്വതീകേരനിച
ഊര്ജ്ജനിത നടപടനികേള എചന്തെഭാചക്കയഭാണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  പഭായപൂര്തനിയഭാകേഭാത  7  കുടനികേളുളചപചട  17  കപചര  അറസട്ട്
ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി)  ടനി  കകേസനിചല അറസട്ട് ചചയ്ത  17  പതനികേളുലാം ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-മഭായനി
ബന്ധചപടട്ട്  പവര്തനിക്കുനവരഭാചണനട്ട്  ചവളനിവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ടനിയഭാനഭാരുചട
കപരുവനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുനനഃ 

1.  ശതീക്കുടന,  S/o  രകമശന,  2.  ബഭാലമുരളനി,  S/o  കവണുകഗഭാപഭാല്,
3. ഹരനികൃഷ്ണന, S/o  കമഭാഹനന, 4.  സലാംഗതീതട്ട്, @  കേണ്ണന, S/o  ഉദയന, 5.  മനിഥുന,
S/o മധു, 6. അനന്ദു, S/o സതതീഷട്ട്,  7. ദതീപകേട്ട്, S/o  ധനവഭാന, 8. രഭാഹുല് @ മനു,
S/o  രഘ,  9.  ഉണ്ണനികൃഷ്ണന,  S/o  ഉദയന,  10.  അതുല്സുക്കര്കനഭാവട്ട്,  S/o
സുക്കര്കനഭാവട്ട്  എനനിവരുലാം  പഭായപൂര്തനിയഭാകേഭാത  1.  വനിശഭാഖട്ട്,  S/o  വനികനഭാദട്ട്,
2.  അജനിതട്ട്,  S/o  രഭാകജന്ദ്രന,  3.  അരുണ്,  S/o  രഭാകജന്ദ്രന,  4.  അഖനില്,
S/o  രഭാകജന്ദ്രന, 5.  അമല്, S/o  സതതീശന, 6.  അച, S/o  സകന്തെഭാഷട്ട്, 7.  ബനിപനിന
ബഭാബു, @ ചന്ദ്രു S/o ബഭാബു.

(സനി)  കചര്തല കപഭാലതീസട്ട് കസഷന വക്രലാം നമ്പര് 939/17/u/s 143, 147,
149, 120(b), 302 IPC എനതീ വകുപ്പുകേളപകേഭാരമഭാണട്ട് കകേസട്ട് എടുതനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ഡനി)  ഈ കകേസനില്  ഉളചപടനിട്ടുള്ള മുഴുവന പതനികേചളയുലാം അറസട്ട്  ചചയ്തട്ട്
ബഹുമഭാനചപട  കകേഭാടതനി  മുമ്പഭാചകേ  ഹഭാജരഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം,  പതനികേള
സഞരനിചനിരുന  വഭാഹനങ്ങള,  വസങ്ങള  എനനിവ  കപഭാലതീസട്ട്  കേസഡനിയനില്
എടുതനിട്ടുള്ളതുലാം  ശഭാസതീയമഭായനി  ചതളനിവകേള  കശഖരനിക്കുനതനികലയഭായനി
ഫെനിലാംഗര്പനിന്റെട്ട്  എകട്ട്ചപര്ടട്ട്,  സയന്റെനിഫെനികേട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്  എനനിവരുചട  കസവനലാം
പകയഭാജനചപടുതനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്. 

    ശതീ.ടനി.പനി. ചസനകുമഭാറനിചന നതീക്കലാം ചചയ്തുചകേഭാണ്ടുള്ള ഉതരവട്ട്

125 (126) ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫെട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശതീ.  റനി.  പനി.  ചസനകുമഭാറനിചന  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനി
സഭാനത്തുനനിനലാം നതീക്കലാം ചചയ്തുചകേഭാണ്ടുള്ള ഉതരവട്ട് എനഭാണട്ട് പുറചപടുവനിചചതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അകദഹചത  മഭാറനിയതട്ട്  മനനിസഭയുചട  അലാംഗതീകേഭാരകതഭാചട
യഭായനിരുകനഭാ;  എങനില്  ഏതട്ട്  ദനിവസലാം  കചര്ന  മനനിസഭഭാകയഭാഗതനിലഭാണട്ട്  ഈ
തതീരുമഭാനലാം വകേചക്കഭാണചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  മനനിസഭഭാ  കയഭാഗതനികനലുള്ള  കനഭാടനിചന്റെയുലാം,
മനനിസഭഭാതതീരുമഭാനതനിചന്റെയുലാം  പകേര്പട്ട്  കമശപ്പുറതട്ട്  വയ്ക്കുകമഭാ  എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ)  1-6-2016-ല്. 

(ബനി)  അചത.   1-6-2016-ല് കചര്ന മനനിസഭഭാകയഭാഗ  തതീരുമഭാനതനിചന്റെ
അടനിസഭാനതനില്.

(സനി)  മനനിസഭഭാ  കയഭാഗതനിചന്റെ  നടപടനിക്കുറനിപ്പുകേള  അനുബന്ധമഭായനി*

വചനിട്ടുണട്ട്. 

വനിവഭാഹകമഭാചന കകേസകേള 

126  (127)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലതനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനചത കുടുലാംബ കകേഭാടതനികേളനില് എത്ര വനിവഭാഹ കമഭാചന കകേസസ്സുുകേള
നനിലവനിലുണട്ട് എനട്ട് ചവളനിചപടുതഭാകമഭാ; 2016  ജനുവരനി മുതല്  2016  ഡനിസലാംബര്
വചര  എത്ര  കകേസസ്സുുകേള  രജനിസര്  ചചയ്തനിട്ടുചണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിചന്റെ
ജനിലകേള തനിരനിചളള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?   

ഉതരലാം

31-3-2017  വചര  18745  വനിവഭാഹകമഭാചന കകേസസ്സുുകേള നനിലവനിലുണട്ട്.  2016
ജനുവരനി  മുതല്  2016  ഡനിസലാംബര്  വചര  19693 കകേസസ്സുുകേള  രജനിസര്
ചചയ്യുകേയുണഭായനി.   ഇതനിചന്റെ  ജനില  തനിരനിചള്ള  കേണക്കട്ട്  അനുബന്ധമഭായനി*
കചര്ക്കുന. 

           വനനിതഭാ ഡയറകചറ ആക്രമനിച സലാംഭവലാം

127  (128)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സതീ  സുരക്ഷയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ഇതുവചര  എചന്തെലഭാലാം
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;  എചന്തെലഭാലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദശനിക്കുന; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാര്ചട്ട്  30-ാം തതീയതനി കകേരള സര്വകേലഭാശഭാല സ്റ്റുഡനസട്ട് സര്വതീസട്ട്
ഡയറകര് ആയ വനനിതഭാ ജതീവനക്കഭാരനിചയ വധനിയ്ക്കുചമനട്ട് ഒരു സലാംഘടനയുചട ഒരു
പറലാം  വനിദലഭാര്തനികേള  ഭതീഷണനിചപടുത്തുകേയുലാം  ഓഫെതീസനില്  തടഞ്ഞു  വയ്ക്കുകേയുലാം,
ഇവചര  കദകഹഭാപദവലാം  ഏല്പനിക്കുകേയുലാം  മൂത്രചമഭാഴനിക്കഭാനകപഭാലുലാം  ഈ  സതീചയ

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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അനുവദനിക്കഭാതനിരുന പതീഡനചത കുറനിചട്ട്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ടനി വനനിതഭാ ഡയറകറചട കപരട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിചനതനിചര മുഖലമനനിക്കുലാം,  ബന്ധചപട ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം പരഭാതനി
നല്കേനിയനിടട്ട് നഭാളനിതുവചര എന്തെട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിച;

(ഡനി)  ഏതട്ട് വനിദലഭാര്തനി സലാംഘടനയഭാണട്ട് ഈ ക്രൂരകൃതലലാം ചചയ്തചതനഭാണട്ട്
ഇവരുചട പരഭാതനിയനില് പറയുനതട്ട്;

(ഇ)  കകേരളഭാ  യൂണനികവഴ് സനിറനിയനിചല  ഒരു  സനിനഡനികക്കറലാംഗലാം  ആണട്ട്  ഈ
ക്രൂരകൃതലതനിനട്ട് വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് കനതൃതത്വലാം ചകേഭാടുതചതനട്ട് അറനിയുനതനിനഭാൽ
ഈ സനിനഡനികക്കറലാംഗലാം ആചരനട്ട് കപരു സഹനിതലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫെട്ട്) ഈ  വനനിതഭാ  ഡയറകചറ  ആക്രമനിചവര്ചക്കതനിചര
നനിയമഭാനുസരണലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാര്  തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ;
ഏചതങനിലുലാം പതനികേചള നഭാളനിതുവചര അറസട്ട് ചചയ്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?    

ഉതരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം
സതീകേളചക്കതനിചരയുള്ള  അതനിക്രമങ്ങള  തടയുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവര
സഭാകങതനികേ  വനിദലയനിലധനിഷനിതമഭായ  പനിങട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കേണ്കടഭാള  റൂലാം  ആറട്ട്
ജനിലകേളനില് പവര്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  രണട്ട് ജനിലകേളനില്കടനി ടനി കേണ്കടഭാള റൂലാം
ഉടന ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഉടചന എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം പനിങട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കേണ്കടഭാള
റൂലാം  നടപനില്  വരുത്തുനതഭാണട്ട്.  ഇതനികലയട്ട്  കേണ്കടഭാള  റൂമുമഭായനി
ബന്ധചപടുനതനികലയട്ട്  1515  എന  കടഭാളഫതീ  നമ്പര്  പവര്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  മഭാത്രലാം  ഉളചപടുന  പനിങട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
പകടഭാള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  സതീകേളുചട  സുരക്ഷ
ഉറപഭാക്കുനതനികലയഭായനി പനിങട്ട് കപഭാലതീസട്ട് ബതീറട്ട് സലാംവനിധഭാനവലാം തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്. 

2017-18-ചല  നയപഖലഭാപന  പസലാംഗതനില്  പഖലഭാപനിച  വനനിതഭാ
കപഭാലതീസട്ട്  ഓഫെതീസറചട  പഞഭായതട്ട്  സനര്ശനലാം  നടപനില്  വരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനുസരനിചട്ട്  ഒരു  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസുകദലഭാഗസചയ  പഞഭായതട്ട്  ബതീറട്ട്
ഓഫെതീസറഭായനി നഭാമനനിര്കദശലാം ചചയ്യുനതഭാണട്ട്.   ടനി വനനിതഭാ കപഭാലതീസുകദലഭാഗസ
എലഭാ  ചചഭാവഭാഴ്ചകേളനിലുലാം  രഭാവനിചല  10.30-നുലാം  ഉചയട്ട്  1.00  മണനിക്കുലാം  ഇടയ്ക്കുള്ള
സമയതട്ട് ബന്ധചപട പ  ഞഭായതട്ട് ഓഫെതീസട്ട് സനര്ശനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഏചതങനിലുലാം
ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭാകേഭാത  ആതലഭാവശല  കേഭാരലങ്ങളഭാല്  സനര്ശനലാം  നടതഭാന
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സഭാധനിചനിചലങനില് ആയതട്ട്  അടുത്തുവരുന വലഭാഴഭാഴ്ച സനര്ശനലാം നടത്തുനതഭാണട്ട്.
ടനി ഉദലഭാഗസ സതീകേളനില് നനിനലാം പരഭാതനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതുലാം പരനിഹരനിക്കുവഭാന
കേഴനിയുനവ അകപഭാളതചന പരനിഹരനിചലാം മറ്റുള്ളവ ബന്ധചപട കസഷന ഹഇൗസട്ട്
ഓഫെതീസര്ക്കട്ട് അനന്തെര നടപടനികേളക്കഭായനി വകേമഭാറനതുമഭാണട്ട്. 

സതീകേളുചട സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുനതനികലയഭായനി സത്വയലാം പതനികരഭാധ പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള  നടതനിവരുന.  കൂടഭാചത  കകേഭാകളജട്ട്,  സ്കൂള,  റസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്
അകസഭാസനികയഷന,  കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറട്ട്  എനനിവയുമഭായനി  കചര്നട്ട്
കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസകേളുലാം നടതനിവരുന. 

സതീകേളചക്കതനിചരയുള്ള  അതനിക്രമങ്ങള  തടയുനതനികലയ്ക്കുലാം  അവരുചട
പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുനതനികലയ്ക്കുമഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരതട്ട്  ഒരു  സലാംസഭാന
വനനിതഭാ ചസല്ലുലാം ജനിലകേളനില് വനനിതഭാ ചസല്ലുകേളുലാം പവര്തനിചവരുന.  കൂടഭാചത ഈ
ചസല്ലുകേളനില്  24  മണനികറലാം  പവര്തനിക്കുന  വനനിതഭാ  ചഹല്പട്ട്  വലനുലാം
നനിലവനിലുണട്ട്.   അതലഭാവശലഘടങ്ങളനില്  സഹഭായതനിനഭായനി  വമണ്  ചഹല്പട്ട്
വലന നമ്പര് 181 പവര്തനിചട്ട് വരുനണട്ട്. ഇതുകൂടഭാചത കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളനില്
വനനിതഭാ ചഹല്പട്ട് ഡസട്ട് പവര്തനിചവരുന. 

(ബനി)  30-3-2017  തതീയതനിയനില്  കകേരള  സര്വകേലഭാശഭാല  സ്റ്റുഡനസട്ട്
സര്വതീസട്ട് ഡയറകരഭായ വനനിതഭാ ജതീവനക്കഭാരനിചയ ഒരു സലാംഘടനയുചട ഒരു കൂടലാം
വനിദലഭാര്തനികേള  ഭതീഷണനിചപടുത്തുകേയുലാം  തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകേയുലാം  കദഭാകഹഭാപദവലാം
ഏല്പനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്ത  സലാംഭവലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  അയതനികലയട്ട്
കേകന്റെഭാണ്ചമന്റെട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന വക്രലാം നമ്പര് 448/17 u/s 342, 294(b), 323,
324,  506(i),  383  &34  IPC  പകേഭാരലാം  കകേസട്ട്  രജനിസര്  ചചയ്തട്ട്  അകനത്വഷണലാം
നടതനിവരുന.  കകേരള സര്വകേലഭാശഭാല സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട് സര്വതീസട്ട് ഡയറകര് കഡഭാ. റനി.
വനിജയലക്ഷ്മനിയഭാണട്ട് ടനി വനനിതഭാ ഡയറകര്. 

(സനി)  കകേരള സര്വകേലഭാശഭാല സ്റ്റുഡനസട്ട് സര്വതീസട്ട്  ഡയറകര് കഡഭാ.  റനി.
വനിജയലക്ഷ്മനിചയ  ഒരു  സലാംഘലാം  വനിദലഭാര്തനികേള  ഭതീഷണനിചപടുത്തുകേയുലാം
തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകേയുലാം  കദഭാകഹഭാപദവലാം  ഏല്പനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്ത  സലാംഭവചത
സലാംബന്ധനിചട്ട്  ലഭനിച  പരഭാതനി  പകേഭാരലാം  കമല്പറഞ  സലാംഭവതനികലയട്ട്
തനിരുവനന്തെപുരലാം കേകന്റെഭാണ്ചമന്റെട്ട്  കപഭാലതീസട്ട് കസഷന  448/17 u/s  342,  294(b),
323, 324, 506(i), 383 & 34 IPC പകേഭാരലാം കകേസട്ട് രജനിസര് ചചയ്തട്ട് അകനത്വഷണലാം
നടതനിവരുന. 

(ഡനി)  എസട്ട്.എഫെട്ട്.ഐ.  വനിദലഭാര്തനി  സലാംഘടന  എനട്ട്  പരഭാതനിയനില്
പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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(ഇ)  ഇതരതനില് ലഭനിച  പരഭാതനി  അകനത്വഷണതനിലഭാണട്ട്.   പരഭാതനിയുചട

നനിജസനിതനി ചവളനിവഭാകേഭാതതനിനഭാല് ഇകപഭാള വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാന കേഴനിയനില. 

(എഫെട്ട്)  വനനിതഭാ ഡയറകചറ ആക്രമനിചതനികലയട്ട് കേകന്റെഭാണ്ചമന്റെട്ട് കപഭാലതീസട്ട്

കസഷനനനില് ഉചനിത മഭാര്കഗന ലഭനിച പരഭാതനിയട്ട്  ഉചനിതമഭായ നനിയമ നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  വക്രലാം നമ്പര് 448/17 u/s 342, 294(b), 323, 324, 506(i), 383

&34  IPC  പകേഭാരലാം  കകേസട്ട്  രജനിസര് ചചയ്തട്ട്  അകനത്വഷണലാം നടതനിവരുന.  ഈ

കകേസനികലയട്ട് പതനികേചള അറസട്ട് ചചയ്തനിടനില.  

കപഭാലതീസട്ട് ലഭാതനിചഭാര്ജ്ജട്ട്

128 (129) ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  ജനകേതീയ

പകക്ഷഭാഭങ്ങളക്കട്ട് കനചര എത്ര കപഭാലതീസട്ട്  ലഭാതനിചഭാര്ജ്ജട്ട്,  ടനിയര്ഗലഭാസട്ട്  ചഷല്

പകയഭാഗലാം, ജലപതീരങനി പകയഭാഗലാം എനനിവ നടതനിയനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കേഭാലയളവനില്  കപഭാലതീസട്ട്  ജനപതനിനനിധനികേകളഭാടട്ട്

അപമരലഭാദയഭായനി  ചപരുമഭാറനിയകതഭാ ജനപതനിനനിധനികേചള മര്ദനിചകതഭാ ആയ എത്ര

പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  ജനകേതീയ

പകക്ഷഭാഭങ്ങളക്കുകനചര  കപഭാലതീസട്ട്  ലഭാതനിചഭാര്കജ്ജഭാ  ടനിയര്ഗലഭാസട്ട്  ചഷല്

പകയഭാഗകമഭാ  ജലപതീരങനി  പകയഭാഗകമഭാ  നടതനിയനിടനില.   എനഭാല്  ചനില

സലാംഘടനകേകളഭാ/രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനികേകളഭാ  നടതനിയനിട്ടുള്ള  പതനികഷധ  സമരങ്ങള/

പകക്ഷഭാഭ  പരനിപഭാടനികേള  എനനിവ  അക്രമഭാസക്തമഭായകപഭാള  ആയതനിചന

നനിയനണ  വനികധഭായമഭാക്കുനതനിനുലാം  ക്രമസമഭാധഭാനലാം  പുനനഃസഭാപനിക്കുനതനിനുലാം

കവണനി  കപഭാലതീസട്ട്  2  തവണ  ലഭാതനിചഭാര്ജലാം,  8  തവണ  ടനിയര്ഗലഭാസട്ട്  ചഷല്

പകയഭാഗവലാം 25 തവണ ജലപതീരങനി പകയഭാഗവലാം നടതനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഈ  കേഭാലയളവനില്  കപഭാലതീസട്ട്  ജനപതനിനനിധനികേകളഭാടട്ട്

അപമരലഭാദയഭായനി  ചപരുമഭാറനിയതഭായ  ആകരഭാപണമുണഭായ  രണട്ട്  സലാംഭവങ്ങള

റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്യേചപടനിട്ടുണട്ട്. 
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     കപഭാലതീസട്ട് കകേസട്ട് രജനിസര് ചചയ്തനിചലന പരഭാതനി

129 (130) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനിര്തനി  തര്ക്കചതത്തുടര്നട്ട്  എതനിര്  കേക്ഷനികേള  കേകയ്യേറലാം
ചചയ്യുകേയുലാം  സതീചയന  പരനിഗണന  നല്കേഭാചത  പണനിക്കഭാരുചട  മുനനില്  വചട്ട്
പരസലമഭായനി  ചതീത  വനിളനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്ത  സലാംഭവതനില്  ശതീമതനി.  രതമ്മേ,
സുഭദഭാസദനലാം, കേകടല, ശതീകേഭാരലലാം ബഹു. മുഖലമനനിക്കട്ട്  eptn.2013/2017 പകേഭാരലാം
E  ചപറതീഷന നല്കുകേയുലാം ഇകത ആവശലലാം ഉനയനിചട്ട് ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കുലാം ശതീകേഭാരലലാം
കപഭാലതീസട്ട് കസഷനനിലുലാം തനിരുവനന്തെപുരലാം വനനിതഭാ കപഭാലതീസട്ട് കസഷനനിലുലാം ptn no.
67/2017  dtd.  22/3/2017-ല്  നല്കേനിയ  പരഭാതനിയനില്  കപഭാലതീസട്ട്  സത്വതീകേരനിച
നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പരഭാതനിക്കഭാരനിയുചട ചമഭാഴനി കപഭാലതീസട്ട് എടുതനിട്ടുകണഭാ; ഇതനില്
കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടനിട്ടുകണഭാ;  ശതീകേഭാരലലാം  കപഭാലതീസട്ട്  എന്തെട്ട്  തുടര്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിച;

(സനി)  ഈ  പരഭാതനിയനില്  FIR  രജനിസര്  ചചയ്തനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്
ആയതനിചന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; എനഭാണട്ട് FIR രജനിസര് ചചയ്തതട്ട്; ഇചലങനില്
കേഭാരണലാം  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ശതീകേഭാരലലാം  കപഭാലതീസട്ട്  കുറക്കഭാചര  കചഭാദലലാം
ചചയ്തനിട്ടുകണഭാ;  ഈ  കകേസട്ട്  ചഭാര്ജ്ജട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില്  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ശതീമതനി  രതമ്മേ,  സുഭദഭാസദനലാം,  കേകടല,  ശതീകേഭാരലലാം  എനയഭാള
ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനിക്കുലാം  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിക്കുലാം  ശതീകേഭാരലലാം
കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനിലുലാം  നല്കേനിയ  പരഭാതനികേളനികനലുള്ള  അകനത്വഷണതനില്
പരഭാതനികേക്ഷനി  മനനഃപൂര്വലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്തനങ്ങള  തടയുകേ  എന
ഉകദശലകതഭാടുകൂടനി അതനിരുചകേടഭാന വഭാനലാം കുഴനിചതനില് പരഭാതനികേക്ഷനി കേനിടനതഭായുലാം
ആയതട്ട്  പരഭാതനിക്കഭാരനിയുചട  എതനിര്കേക്ഷനി  കേലഭാമറയനില്  പകേര്തനിയതട്ട്
അകനത്വഷണതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  കേണട്ട്  കബഭാദലചപടനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.
വഴനിക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  ഒരു  ചസന്റെട്ട്  സലലാം  പരഭാതനിക്കഭാരനിയുചട
എതനിര്കേക്ഷനികേള വഭാങ്ങഭാതതനിലുള്ള വനികരഭാധലാം നനിമനിതമഭാണട്ട് ഇതരതനില് ഒരു
പരഭാതനി  നല്കേഭാന  ഇടയഭായചതനട്ട്  അകനത്വഷണതനില്  കബഭാദലചപടനിട്ടുണട്ട്.
പരഭാതനിക്കഭാരനി  പരഭാതനിയനില്  പറയുന  കേഭാരലങ്ങചളഭാനലാംതചന
സലാംഭവനിചനിടനിലഭാചയനട്ട്  ചവളനിവഭായതനിനഭാല്  മറട്ട്  നനിയമ  നടപടനികേള  ഒനലാംതചന
കമല് പരഭാതനികേളനികനല് കപഭാലതീസട്ട് സത്വതീകേരനിചനിടനില.  
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ശതീമതനി  രതമ്മേ,  തനിരുവനന്തെപുരലാം  സനിറനി  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനില്
നല്കേനിയ  പരഭാതനി  (ചപറതീഷന  നമ്പര്  67/Ptn/17)  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  സബട്ട്
ഇനചസകര് അകനത്വഷണലാം നടതനിയതനില് വസ്തു സലാംബന്ധമഭായ തര്ക്കമഭായതനിനഭാല്
കകേഭാടതനി  മുഖഭാന്തെരലാം  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുവഭാന  പരഭാതനിക്കഭാരനികയഭാടട്ട്
നനിര്കദശനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  

(ബനി)  29-3-2017-നട്ട്  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസ പരഭാതനിക്കഭാരനിയുചട
വനിലഭാസതനില് കപഭായനി ചമഭാഴനി കരഖചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചമഭാഴനി കരഖചപടുത്തുവഭാന
കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭായനിടനില.   അകനത്വഷണതനില്  പരഭാതനി  സലാംഗതനി
ചകേടനിചമചതഭായതനിനഭാല് തുടര് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിടനില. 

(സനി)  അകനത്വഷണതനില്  പരഭാതനി  സലാംഗതനി  ചകേടനിചമചതഭായതനിനഭാല്
എഫെട്ട്.ഐ.ആര്.  രജനിസര് ചചയ്തനിടനില.  പരഭാതനിയുചട മറപടനി ശതീകേഭാരലലാം കപഭാലതീസട്ട്
കസഷനനില് നനിനലാം തപഭാല് മഭാര്ഗലാം ആവലഭാതനിക്കഭാരനിക്കട്ട് അയച നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

     ചചറഭായനി എ. ചകേ. ജനി. വലബറനി കേതനിച സലാംഭവലാം

130 (131)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചചറഭായനി  എ.ചകേ.ജനി.  വലബറനി  കേതനിച  സലാംഭവതനില്
കുറക്കഭാരഭായവര്ചക്കതനിചര സത്വതീകേരനിച നടപടനി എചന്തെഭാചക്കചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലതനില്  ഇതുവചര  സര്ക്കഭാര്  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംഭവതനില്  ഉളചപടവര്ചക്കതനിചര  ഏചതലഭാലാം  വകുപ്പുകേള
പകേഭാരമഭാണട്ട് കുറലാം ചുമതനിയനിരനിക്കുനചതനട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി) അകനത്വഷണതനിചന്റെ ഇതുവചരയുളള പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-ഡനി)   ചചറഭായനി  എ.ചകേ.ജനി.  വഭായനശഭാലയുലാം  ചതഭാടടുത  കേടമുറനികേളുലാം
സനിതനിചചയ്യുന  ഇരുനനില  ചകേടനിടലാം  കേതനി  നശനിചതട്ട്  സലാംബന്ധനിചള്ള  കകേസട്ട്
(മുനമ്പലാം  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന  വക്രലാം  നമ്പര്  985/15)  വക്രലാംബഭാഞനിനട്ട്
വകേമഭാറകേയുലാം  വക്രലാം  നമ്പര്  09/CR/OCW-II/EKM/2016  പകേഭാരലാം
20-2-2016-മുതല്  വക്രലാംബഭാഞട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  അകനത്വഷനിചവരുന.
അകനത്വഷണതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നഭാളനിതുവചര  108  സഭാക്ഷനികേളുചട  ചമഭാഴനി
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കരഖചപടുതനിയനിട്ടുള്ളതുലാം,  സലാംശയനിക്കചപടുനവരുചട ചമഭാവബല് കഫെഭാണ് കകേഭാള
വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചലാം  കൃതലസലത്തുനനിനലാം  കശഖരനിച  വസ്തുക്കളുചട  സഭാമ്പനിള
ശഭാസതീയ പരനികശഭാധനയട്ട് തനിരുവനന്തെപുരലാം കഫെഭാറനസനികേട്ട് സയനസട്ട് ലഭാബനികലയട്ട്
അയചലാം  വവദദ്യുതനി/അഗനിശമനലാം  എനതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  നനിനലാം  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
വഭാങ്ങനിയുലാം മറ്റുലാം ഊര്ജ്ജനിതമഭായ അകനത്വഷണലാം നടതനിവരുന.  നഭാളനിതുവചരയുള്ള
അകനത്വഷണതനില് ചചറഭായനി എ.ചകേ.ജനി.  വഭായനശഭാലയുലാം ചതഭാടടുത കേടമുറനികേളുലാം
സനിതനിചചയ്യുന ഇരുനനില ചകേടനിടലാം  കേതനി നശനിചതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  കൃതലമഭായ
ചതളനിവകേചളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില. ആയതനിനഭാല് ഈ കകേസനികലയട്ട് സലാംശയനിക്കുനവചര
കപഭാളനിഗ്രഭാഫെട്ട്  ചടസനിനട്ട്  വനികധയമഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചവരുന.
നനിലവനില്  u/c  Fire  Occurrence  പകേഭാരമഭാണട്ട്  കകേസനിചന്റെ  അകനത്വഷണലാം
നടനവരുനതട്ട്. 

   ദുരൂഹ മരണലാം 

131 (132) ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  വനിവനിധ
കകേസസ്സുുകേളുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കചഭാദലലാം  ചചയ്തട്ട്  വനിടയച  എത്രകപചര
പനിനതീടട്ട്  ആത്മഹതല  ചചയ്ത  നനിലയനികലഭാ,  ചകേഭാലചപടനനിലയനികലഭാ,
ദുരൂഹസഭാഹചരലതനില്  മരണചപട  നനിലയനികലഭാ  കേചണതനിയനിട്ടുചണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരുചട  കപരുവനിവരവലാം  ഇവചര  കചഭാദലലാം  ചചയ്ത  കകേസസ്സുുകേൾ
സലാംബന്ധനിച വനിവരവലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  കചഭാദലലാം  ചചയ്തട്ട്  വനിടയചവര്  ആത്മഹതല  ചചയ്യുകേകയഭാ
ചകേഭാലചപടുകേകയഭാ  ദുരൂഹ  സഭാഹചരലതനില്  മരണചപടുകേകയഭാ  ചചയ്ത  സലാംഭവലാം
ഉണഭായനിടനില. 

(ബനി)  ബഭാധകേമല. 

 പനിങട്ട് കപഭാലതീസട്ട് 

132 (133)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  പനിങട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  തുടരഭാന  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
ഉകദശനിക്കുനകണഭാ  എനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഉചണങനില്  അതനിചന്റെ  കേഭാരണലാം
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വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
(ബനി)  വഭാഹനമുപകയഭാഗനിചട്ട്  ചതരുവകേളനില്  ചുറ്റുനതനിനലഭാചത  ടനി

സലാംവനിധഭാനതനില് മചറചന്തെങനിലുലാം പകയഭാജനങ്ങള ജനങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാകുനകണഭാ
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പനിങട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  എത്ര  കപര്  ഇകതവചര
പകയഭാജനചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പസസ്സുുത  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനഭായനി  വകുപനില്  നനിനട്ട്
സമ്മേര്ദലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?          

ഉതരലാം

(എ)   ഉണട്ട്.  പനിങട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കേണ്കടഭാള റൂമുകേള തനിരുവനന്തെപുരലാം സനിറനി,
ചകേഭാലലാം  സനിറനി,  ചകേഭാചനി  സനിറനി,  തൃശ്ശൂര്  സനിറനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  സനിറനി,  കേണ്ണൂര്
എനനിവനിടങ്ങളനില്  പവര്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   മറട്ട്  ജനിലകേളനില്കടനി  പനിങട്ട്
പകടഭാള ഈ വര്ഷലാംതചന ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.
സതീകേളുചടയുലാം  കുടനികേളുചടയുലാം  സുരക്ഷയ്ക്കുലാം  അവര്ക്കട്ട്  എതനിചരയുണഭാകുന
അതനിക്രമങ്ങളക്കുലാം  പരഭാതനികേളക്കുലാം  അതനികവഗലാം  കപഭാലതീസനിചന്റെ  ഇടചപടല്
സഭാധലമഭാക്കുനതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്  പനിങട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  സലാംസഭാനതട്ട്
ആരലാംഭനിചതട്ട്. 

(ബനി)  വഭാഹനമുപകയഭാഗനിചട്ട്  പനിങട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്,  പകടഭാളനിലാംഗഭാണട്ട്
നടതനിവരുനതട്ട്.  അതുവഴനി സതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം സുരക്ഷ ലഭലമഭാക്കുവഭാനുള്ള
നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിചവരുനതട്ട്.  

(സനി)  പനിങട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനി  2470  കപര്ക്കട്ട്  കഫെഭാണ്
മുഖഭാന്തെരവലാം 617 കപര്ക്കട്ട് പകടഭാളനിലാംഗനിനനിടയനില് കനരനിട്ടുലാം പകയഭാജനലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  സതീകേളുചടയുലാം  കുടനികേളുചടയുലാം  സുരക്ഷ സര്ക്കഭാര് വളചര ഗഇൗരവമഭായനി
കേഭാണുനതുചകേഭാണഭാണട്ട്  ഇതരചമഭാരു  പദതനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്
വനതനിനുകശഷലാം  നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.   മറട്ട്  സമ്മേര്ദങ്ങചളഭാനലാം  ഇക്കഭാരലതനില്
ശദയനില്ചപടനിടനില.  

ജനിഷ്ണു പകണഭായനിയുചട  മരണലാം 

133  (134)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാമ്പഭാടനി  ചനഹ്റ  കകേഭാകളജട്ട്  വനിദലഭാര്തനി  ജനിഷ്ണു  പകണഭായട്ട്  ദുരൂഹ
സഭാഹചരലതനില്  മരണചപടതനികനഭാടനുബന്ധനിച  കകേസനില്   എത്ര  പതനികേചള
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ഇതനിനകേലാം അറസട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  പതനികേളുചട കപരു വനിവരവലാം അവര്ചക്കതനിചര  ചുമതനിയ വകുപ്പുകേളുലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേസനില്  എത്ര പതനികേള ഇതനിനകേലാം മുനകൂര് ജഭാമലലാം  കനടനിയനിട്ടുണട്ട്;
അവരുചട കപരു വനിവരവലാം അവര്ചക്കതനിചര ചുമതനിയ വകുപ്പുകേളുലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
ഇനനി എത്ര പതനികേചള പനിടനികൂടഭാനുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) കകേസസ്സുുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് സുപതീലാംകകേഭാടതനിചയ സമതീപനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര്
ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  അതനിനടനിസഭാനമഭായ  സഭാഹചരലലാം  എന്തെഭാചണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉതരലാം

(എ-സനി)  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിചല  പഭാമ്പഭാടനി  ചനഹ്റ  കകേഭാകളജനിചല  വനിദലഭാര്തനി
ജനിഷ്ണു പകണഭായട്ട് മരണചപടതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് പഴയന്നൂര് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന വക്രലാം
നമ്പര്19/17  ആയനി  രജനിസര്  ചചയ്ത  കകേസനില്  5  പതനികേളഭാണുള്ളതട്ട്.   മൂനഭാലാം
പതനിചയ അറസട്ട് ചചയ്തട്ട് കകേഭാടതനിയനില് ഹഭാജരഭാക്കനി.  ബഭാക്കനിയുള്ള നഭാലട്ട് പതനികേള
ബഹുമഭാനചപട  കകേരള  വഹകക്കഭാടതനിയനില്  നനിനലാം  മുനകൂര്  ജഭാമലലാം  കനടനി.   ടനി
ചകേസനിചല പതനികേളുചട കപരുവനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന. 1.  കൃഷ്ണദഭാസട്ട്,  S/o  പനി.
ചകേ. ദഭാസട്ട് (Chairman, Nehru Group of Institutions) 2. സ ഞനിതട്ട് ചകേ.വനി. @
കേണ്ണന, S/o  ചകേ.പനി.  വനിശത്വനഭാഥന (PRO, Nehru College of Engineering and
Research Centre, Pambadi, Thrissur District) 3.  ശക്തനികവല്, S/o  കുപ്പുസത്വഭാമനി
(Vice  Principal,  Nehru  College  of  Engineering  and  Research  Centre,
Pambadi,  Thrissur  District)  4.  പവതീണ്  സനി.പനി,  S/o  പഭഭാകേരന  (Asst.
Professor,  Nehru  College of Engineering  and Research  Centre,  Pambadi,
Thrissur  District)  5.  ദനിപനിന,  S/o  ദനിലതീപട്ട്  കുമഭാര്  (Asst.  Professor,  Nehru
College of Engineering and Research Centre Pambadi, Thrissur District). 

ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  കകേസനിചന്റെ  ആദലഘടതനില്  u/s174  Cr.PC  പകേഭാരലാം
അസത്വഭാഭഭാവനികേ  മരണതനിനഭാണട്ട്  കകേസട്ട്  രജനിസര്  ചചയ്തനിരുനതട്ട്.   കകേസനിചന്റെ
തുടരകനത്വഷണതനില് ചസക്ഷന 120(b), 384, 306, 323, 465, 468, 471, 201 r/w
34  IPC  പകേഭാരമുള്ള  കുറകൃതലലാം  നടനതഭായനി  ചവളനിവഭായനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  ടനി
ചസക്ഷനുകേള  ഉളചപടുതനി  അകനത്വഷണലാം  നടതനിവരുന.   ഇതുവചരയുള്ള
അകനത്വഷണതനില്  പതനികേളഭായനി  മറഭാരുലാം  ഉളചപടനിട്ടുള്ളതഭായനി  അറനിയഭാന
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കേഴനിഞനിടനില.  

(ഡനി)  ടനി കകേസനിചല ഒനഭാലാം പതനിയട്ട് മുനകൂര് ജഭാമലലാം അനുവദനിചതനിചനതനിചര
സുപതീലാംകകേഭാടതനിയനില്  അപതീല് അകപക്ഷ സമര്പനിചനിരുനതുലാം  അപതീല് അകപക്ഷ
ബഹുമഭാനചപട കകേഭാടതനി നനിരസനിചനിരുനതുമഭാണട്ട്.  

 ജനിഷ്ണു പകണഭായനിയുചട ദുരൂഹ മരണലാം

134  (135)  ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജയന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലതനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ജനിഷ്ണു പകണഭായനിയുചട ദുരൂഹ മരണതനില് സര്ക്കഭാര് സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉതരലാം

ജനിഷ്ണു  പകണഭായനിയുചട  ദുരൂഹ  മരണവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  പഴയന്നൂര്
കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനില്  രജനിസര്  ചചയ്തനിട്ടുള്ള  ചചക്രലാം  നമ്പര്19/17  കകേസനിചന്റെ
അകനത്വഷണതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിയുചട  11-1-2017-ചല
D5/6117/2017  PHQ   ഉതരവട്ട്  പകേഭാരലാം  ശതീമതനി  കേനിരണ്  നഭാരഭായണ്
ചഎ.പനി.എസട്ട്.-ചന്റെ  കേതീഴനില്  പകതലകേ  സലാംഘചത  അകനത്വഷണതനിനഭായനി
ചുമതലചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.   ടനി  കകേസനിചന്റെ വഭാദതനിനഭായനി  അഡത്വകക്കറട്ട്   സനി.  പനി.
ഉദയഭഭാനുവനിചന  ചസഷലല്  പബനികേട്ട്  കപഭാസനികേമ്മ്യൂടറഭായനി  21-2-2017-ചല
സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര്440/17/ആഭലന്തെരലാം  പകേഭാരലാം നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  പതനികേളുചട
കപരനില്  Look  Out  Circular  പുറചപടുവനിക്കുകേയുലാം പതനികേചള കേചണത്തുനതനിനട്ട്
പത്രപരസലലാം  ചചയ്യുനതനിനുള്ള  നടപടനിയുലാം  സത്വതീകേരനിച.   പതനികേളുചട  കപരനില്
Wanted  Notice  പതനിചട്ട്  പസനിദചപടുതനി.  പതനികേചള  പനിടനിക്കഭാന
സഹഭായനിക്കുനവര്ക്കട്ട്  പഭാരനികതഭാഷനികേലാം  പഖലഭാപനിച.    പതനികേചള  അറസട്ട്
ചചയ്യുനതനിനുലാം  മറ്റുമഭായനി  സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിയുചട  ഉതരവട്ട്  പകേഭാരലാം
തൃശ്ശൂര്  റൂറല്  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിചയ  ഉളചപടുതനി  വനിവനിധ  കപഭാലതീസട്ട്
സൂപണ്ടുമഭാരുചട  കനതൃതത്വതനില്  സത്വഭാഡുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  അകനത്വഷണലാം
നടതനിയനിട്ടുണട്ട്.  

കകേസനിചല അഞട്ട് പതനികേളനില് 3-ാം പതനിചയ അറസട്ട് ചചയ്തട്ട് കകേഭാടതനിയനില്
ഹഭാജരഭാക്കനി.  ബഭാക്കനിയുള്ള  4  പതനികേള  ബഹുമഭാനചപട  കകേരള
ചചഹകക്കഭാടതനിയനില്നനിനലാം മുനകൂര് ജഭാമലലാം കനടനി.   കകേസനിചല ഒനഭാലാം പതനിയഭായ
കൃഷ്ണദഭാസനിനട്ട്  മുനകൂര്  ജഭാമലലാം  അനുവദനിചതനിചനതനിചര  സര്ക്കഭാര്  സുപതീലാം
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കകേഭാടതനിയനില്  അപതീല്  അകപക്ഷ  സമര്പനിചചവങനിലുലാം  ടനി  അപതീല്  അകപക്ഷ
ബഹുമഭാനചപട കകേഭാടതനി നനിരസനിക്കുകേയുണഭായനി.

ജനിഷ്ണു  പകണഭായനിയുചട  കുടുലാംബതനിനട്ട്  മുഖലമനനിയുചട  ദുരനിതഭാശത്വഭാസ
നനിധനിയനില്നനിനലാം  പത്തുലക്ഷലാം  രൂപ  12-1-2017-ചല  ജനി.ഒ.(എലാം.  എസട്ട്.)  നമ്പര്
15/2017/റവ. പകേഭാരലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

               കപഭാലതീസട്ട് കസനയനിചല ഒഴനിവകേള 

135  (136)   ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനിചല  വനിവനിധ  തസനികേകേളനിലഭായനി  എത്ര  ഒഴനിവകേള
നനികേതചപടഭാനുചണനതനിചന്റെ  തസനികേ  തനിരനിചളള  കേണക്കുകേള  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
പസ്തുത  ഒഴനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില്
അതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  സനിവനില്  കപഭാലതീസട്ട്  ഓഫെതീസര്  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്
ലനിസനിചന്റെ കേഭാലഭാവധനി എനഭാണട്ട് അവസഭാനനിക്കുനചതനലാം പസ്തുത റഭാങട്ട് ലനിസനില്
നനിനട്ട്  ഈ  ഒഴനിവകേള  നനികേതഭാന  എചന്തെഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സത്വതീകേരനിക്കഭാനുകദശനിക്കുനചതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) കപഭാലതീസട്ട് കസനയനിചല വനിവനിധ തസനികേകേളനിലഭായനി നനികേതചപടഭാനുള്ള
ഒഴനിവകേളുചട  (പുതനിയ തസനികേ അനുവദനിചതുളചപചട)  തസനികേ തനിരനിചള്ള കേണക്കട്ട്
ചുവചട കചര്ക്കുന:

തസനികേ ഒഴനിവകേള

വഡവര് 42

എ.പനി.എസട്ട്.ഐ.   8

സനി.പനി.ഒ. 1252  (2017-ചല  പതതീക്ഷനിത
ഒഴനിവകേള ഉളചപചട)

സനി.പനി.ഒ(ചസഷലല് റനിക്രൂടട്ട്ചമന്റെട്ട്) 54

ഡബമ്മ്യൂ.സനി.പനി.ഒ. 433 (എന.ചജ.ഡനി. ഉളചപചട)

ഡബമ്മ്യൂ.സനി.പനി.ഒ(ചസഷലല് റനിക്രൂടട്ട്ചമന്റെട്ട്) 21

ഐ.ആര്.ബറഭാലനിയന പനി.സനി. 177

എസട്ട്.ഐ. (ചകേ.സനി.പനി.) 93 (എന.ചജ.ഡനി.)
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ചടകനിക്കല് പനി.സനി. 179

കമഭാകടഭാര് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് എസട്ട്.ഐ. 3

കമല്പറഞ ഒഴനിവകേചളലഭാലാം (ചടകനിക്കല് പനി.സനി. ഒഴനിചകേ) പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  വനിവനിധ  ബറഭാലനിയനുകേളനിലഭായനി  21-6-2016-നട്ട്  നനിലവനില്  വന
സനിവനില്  കപഭാലതീസട്ട്  ഓഫെതീസര്  തസനികേയുചട  റഭാങട്ട്  പടനികേയുചട  കേഭാലഭാവധനി
വനിജഭാപനതനിചല  വലവസ  പകേഭാരലാം  റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട്  പഭാബലലതനില്  വരുന
തതീയതനി  മുതല്  ഒരു  വര്ഷകമഭാ  അഥവഭാ  ഒരു  വര്ഷതനിനകേലാം  അവസഭാനമഭായനി
നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ചചയ്യേചപടുനവരുചട പരനിശതീലനലാം തുടങ്ങുന തതീയതനി മുതല് ഒരു
മഭാസകമഭാ  ഏതഭാണട്ട്  അവസഭാനമഭായനി  വരുനതട്ട്  അതുവചര  ആയനിരനിക്കുലാം.
2017 ഡനിസലാംബര്  വചരയുള്ള  കകേഭാണ്സബനിളമഭാരുചട  പതതീക്ഷനിത  ഒഴനിവകേള
പരനിശതീലന  തസനികേകേളഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി  നനിയമനലാം  നടത്തുന  കേഭാരലതനില്
അനുമതനിയഭായനി പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  കേതട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  

 സതീ പതീഡന കകേസകേള

136 (137)   ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  സലാംസഭാനതട്ട്,  കപഭാലതീസുകേഭാര്
പതനികേളഭായ  എത്ര  സതീ  പതീഡനകക്കസകേള  ഇതുവചര  രജനിസര്  ചചയ്തനിട്ടുചണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇകത കേഭാലയളവനില് കപഭാലതീസുകേഭാര് പതനികേളഭായ എത്ര ബലഭാല്സലാംഗ
കകേസകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  ഇതുവചര  സലാംസഭാനതട്ട്
കപഭാലതീസുകേഭാര് പതനികേളഭായ 39 സതീപതീഡന കകേസസ്സുുകേള രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഇകത  കേഭാലയളവനില്  കപഭാലതീസുകേഭാര്  പതനികേളഭായ  8  ബലഭാല്സലാംഗ
കകേസകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്. 

  ഫെഭാക്കല്റനികേളുചട നനിയമനലാം
137 (138) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട്  :

ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന  ::
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫെട്ട്  :
ശതീ  .    സനി  .    എഫെട്ട്  .    കതഭാമസട്ട്  :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  ചടയനിനനിങ്ങട്ട്  ഫെഭാക്കൽറനികേളുചട  നനിയമന

രതീതനിചയചന്തെനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഫെഭാക്കൽറനികേളുചട വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലത, പവൃതനിപരനിചയലാം, നനിയമന

കേഭാലഘടലാം  എനനിവ  സലാംബന്ധനിചട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  മഭാനദണചമചന്തെനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനശദ  ഏചറ  കനടനിയനിട്ടുള്ള  കകേസകേളനിൽ  കപഭാലുലാം  ശഭാസതീയമഭായനി

കുറമറ  അകനത്വഷണ  റനികപഭാർടട്ട്  കകേഭാടതനിയനിൽ  ഹഭാജരഭാക്കുനതനിൽ  ഉണഭാകുന

പനിഴവമൂലലാം  സഭാകങതനികേതത്വതനിചന്റെ  കപരനിൽ  വളചരയധനികേലാം  പണലാം  ചചലവനിടട്ട്

പനിടനിക്കചപടുന പതനികേൾ രക്ഷചപടുനതട്ട് ശദയനിൽചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഈ പശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ക്രനിമനിനൽ  /സനിവനിൽ കകേസകേളനിൽ  15

വർഷചമങനിലുലാം നടതനിപ്പു പരനിചയലാം ഉള്ള അതതീവ പഗല്ഭരഭായ അഭനിഭഭാഷകേരുചട

കസവനലാം ഫെഭാക്കൽറനി നനിയമന മഭാനദണതനിൽ ഉൾചപടുതഭാൻ ഉകദശനിക്കുനകണഭാ,

ഇചലങനിൽ എന്തുചകേഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിചനല്കുനതഭാണട്ട്. 

        ജനിഷ്ണു പകണഭായനിയുചട മരണലാം 

138  (139)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര്  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാമ്പഭാടനി  ചനഹ്റ  കകേഭാകളജനിചല  വനിദലഭാര്തനിയഭായനിരുന  ജനിഷ്ണു

പകണഭായനിയുചട  മരണലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  അകനത്വഷണ  സലാംഘതനിചന്റെ  കേചണതല്

എന്തെഭായനിരുനചവനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസസ്സുുത  കകേസനില്   ആചരചയലഭാമഭാണട്ട്  പതനി  കചര്തനിരുനതട്ട്;

അവര്ചക്കതനിചര ഏചതലഭാലാം വകുപ്പുകേള പകേഭാരമഭാണട്ട് കകേസട്ട് രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട് ;
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(സനി)  കപഭാസട്ട്കമഭാര്ടലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്,  രഭാസപരനികശഭാധനഭാഫെലലാം  ഇവയുചട

അടനിസഭാനതനില്  മരണകേഭാരണലാം  എന്തെഭായനിരുന  എനട്ട്  കേചണതനിയനിട്ടുകണഭാ:

വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  പഭാമ്പഭാടനി ചനഹ്റ കകേഭാകളജട്ട് ഓഫെട്ട് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട് റനിസര്ചട്ട്
ചസന്റെറനില്  ഒനഭാലാം  ചസമസര്  കേമ്പമ്മ്യൂടര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വനിദലഭാര്തനിയഭായനിരുന
ജനിഷ്ണു  പകണഭായട്ട്  KTU  പരതീക്ഷ  ചപചടനട്ട്  പുനനഃക്രമതീകേരനിചതുമൂലലാം  അനല
സലാംസഭാനത്തുള്ളവരുലാം,  വനികദശതട്ട്  കപഭായവരുമഭായ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുണഭാകുന
ബുദനിമുടട്ട്  കേണക്കനിചലടുതട്ട്  വനിദലഭാര്തനികേചള  കദഭാഹനിക്കുനതരതനിലുള്ള  ഇതരലാം
പവണതയ്ചക്കതനിചര  വഭാടട്ട്സട്ട്  ആപട്ട്,  ഇ-ചമയനില്,  ഓണ്വലന  ചപറതീഷന,
മതീഡനിയ  എനനിവ  മുഖഭാന്തെരവലാം  മറ്റുലാം  പതനികേരനിക്കുകേയുലാം  ആയതനിനട്ട്  കനതൃതത്വലാം
നല്കുകേയുലാം  ചചയ്തതനിലുള്ള  വനികരഭാധതഭാലുലാം  ടനിയഭാന  വനിദലഭാര്തനികേചള
സലാംഘടനിപനിചട്ട് കകേഭാകളജനിചല ഇതരലാം പവര്തനികേളചക്കതനിചര ശബ്ദമുയര്തനിയഭാല്
മഭാകനജ് ചമന്റെനിചന്റെ വനിദലഭാര്തനികേകളഭാടുള്ള നനിയമവനിരുദമഭായ പവര്തനികേള കചഭാദലലാം
ചചയ്യേചപടുചമനള്ള  ആശങയഭാലുലാം  കകേകളജനിചന്റെ  നടതനിപനില്  മഭാകനജ് ചമന്റെനിചന്റെ
തനനിഷപകേഭാരമുള്ള  പവര്തനികേള  കചഭാദലലാം  ചചയ്യേചപടുചമനള്ള  ധഭാരണയഭാലുലാം
ജനിഷ്ണു  പകണഭായട്ട്  ഉളചപചടയുള്ള  വനിദലഭാര്തനികേളുചടകമല്  മഭാകനജ് ചമന്റെട്ട്
സത്വതീകേരനിചവരുന  ഗൂഢഭാകലഭാചനയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  ജനിഷ്ണു  പകണഭായനിചയ
മഭാനസനികേമഭായുലാം  ശഭാരതീരനികേമഭായുലാം  തളര്തനി  നനിര്വതീരലമഭാക്കണചമനള്ള
ഉകദശലകതഭാടുലാം കേരുതകലഭാടുലാം കൂടനി പതനികേള ഗൂഢഭാകലഭാചന നടതനി 6-1-2017-നട്ട്
വവകുകനരലാം  2  മണനിമുതല്  5  മണനിവചര  പഭാമ്പഭാടനി  ചനഹ്റ  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
കകേഭാകളജനില് ചവചട്ട് നടന ഒനഭാലാം ചസമസര് കേമ്പമ്മ്യൂടര് സയനസട്ട് ഫെനിസനികട്ട് പരതീക്ഷ
എഴുതനിചക്കഭാണനിരനിചക്ക മരണചപട ജനിഷ്ണു പകണഭായട്ട് മുനവശതനിരനിക്കുന കുടനിയനില്
നനിനലാം  പരതീക്ഷയുചട  ഉതരങ്ങള  കകേഭാപനിയടനിചചവനട്ട്  സതലവനിരുദമഭായുലാം
കേളവഭായുലാം ആകരഭാപനിചട്ട് കഭാസട്ട് റൂമനിചല ഇനവനിജനികലററഭായനിരുന നഭാലഭാലാം പതനിയഭായ
പവതീണ് സനി.പനി.-യുലാം പരതീക്ഷഭാ ഹഭാളനികലക്കട്ട് കേടനവന അഞഭാലാം പതനി ദനിപനിനുലാം
കചര്നട്ട്  ജനിഷ്ണു  പകണഭായനിചയ  സതീക്കനിലാംഗട്ട്  കടബനിളനിനടുകതയട്ട്  വനിളനിചവരുതനി
ഒനകേനില് ആനസര് ഷതീറട്ട് ചവട്ടുകേ അചലങനില് മൂനട്ട് ചസമസര് ഡതീബഭാര് ചചയ്യുചമനട്ട്
വളചര  പരുഷമഭായനി  പറഞട്ട്  ഭതീഷണനിചപടുത്തുകേയുലാം  കകേഭാപനിയടനിചനിടനിചലനട്ട്
കേരഞട്ട്  പറഞനിട്ടുലാം  ജനിഷ്ണു  പകണഭായനിചയ  ആനസര്  കപപര്  മുഴുവനഭായനി
നനിര്ബന്ധനിചട്ട്  കപനചകേഭാണട്ട്  ചവടനികേളയുകേയുലാം  വകേചകേഭാണട്ട്  കദഹതട്ട്  പനിചനി
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ശഭാരതീരനികേമഭായനി  കദകഹഭാപദവകമല്പനിക്കുകേയുലാം  തുടര്നട്ട്  രണഭാലാം  പതനി  സഞനിതട്ട്
ചകേ.വനി.  മൂനഭാലാം  പതനിയഭായ  ശക്തനികവലനികനഭാടട്ട്  നനിര്കദശനിച  പകേഭാരലാം  മരണചപട
ജനിഷ്ണു പകണഭായനിചയ കൂടുതല് മഭാനസനികേമഭായനി തകേര്ക്കഭാന മൂനഭാലാം പതനി ചചയ്യേഭാത
കുറതനിനട്ട്  ജനിഷ്ണു  പകണഭായനിചയ വതീണ്ടുലാം കുറചപടുത്തുകേയുലാം  ഡതീബഭാര്  ചചയ്യുചമനട്ട്
ഭതീഷണനിചപടുത്തുകേയുലാം  രണട്ട്  ബഭാങട്ട്  കപപറകേളനില്  ഒപനിടുവനിചട്ട്  വഭാങ്ങുകേയുലാം
ചചയ്തതനിലുലാം  കകേഭാപനിയടനിചചവനതനിനട്ട്  യഭാചതഭാരു  ചതളനിവമനിചലങനിലുലാം  മൂനട്ട്
ചസമസര്  നഷചപടഭാല്  തചന്റെ  ജനിവനിതവലാം  വനിദലഭാഭലഭാസവലാം  തകേര്നകപഭാകുചമനട്ട്
പറഞട്ട്  കേരഞട്ട്  കേഭാലുപനിടനിചട്ട്  കകേണകപക്ഷനിചനിട്ടുലാം  ടനിയഭാചനതനിചര  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുചമനട്ട്  ഭതീഷണനിചപടുതനിയതുമൂലമുള്ള  മകനഭാവനിഷമലാം  കേഭാരണലാം  ജനിഷ്ണു
പകണഭായനി 6-1-2017-നട്ട് വവകേനിടട്ട് 6.30-നുലാം 6.45-നുലാം ഇടയ്ക്കുള്ള ഏകതഭാ സമയതട്ട്
പഭാമ്പഭാടനി  ചനഹ്റ  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  ചമനസട്ട്  കഹഭാസലനിചല  ഒനപതഭാലാം  നമ്പര്
റൂമനിചല  ബഭാതട്ട്  റൂമനിചല  വടക്കട്ട്  ഭഭാഗലാം  ചുമരനിലുള്ള  ഇരുമ്പുചകേഭാണ്ടുള്ള  ഹുക്കനില്
കതഭാര്തട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ചകേടനിതൂങ്ങനി  മരണചപടഭാന  ഇടയഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാചണനട്ട്
അകനത്വഷണതനില് ചവളനിവഭാകുനണട്ട്.  മരണചപട ജനിഷ്ണു പകണഭായനിയുചട അവസ
കേണനിചലനട്ട്  നടനിചട്ട്  ടനിയഭാചന  ഇങ്ങചന  വനിട്ടുകേഴനിഞഭാല്  മകനഭാവനിഷമമുണഭായനി
ആത്മഹതലയടക്കമുള്ള  സലാംഗതനികേളനില്  ഏര്ചപടട്ട്  ജതീവനട്ട്  ഭതീഷണനിയുണഭാകുചമനട്ട്
പൂര്ണ്ണ  അറനിവണഭായനിട്ടുലാം  പതനികേള  കുറകേരമഭായനി  പവര്തനിചതഭായനി
ചവളനിവഭായനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  കകേസനിചന്റെ  ആദലഘടതനില്  u/s  174  Cr.PC
പകേഭാരലാം  അസത്വഭാഭഭാവനികേ  മരണതനിനഭാണട്ട്  കകേസട്ട്  രജനിസര്  ചചയ്തനിരുനതട്ട്.
കകേസനിചന്റെ തുടരകനത്വഷണതനില് ചസക്ഷന  120(b),  384, 306, 323, 465, 468,
471, 201 r/w 34 IPC പകേഭാരമുള്ള കുറകൃതലലാം നടനതഭായനി ചവളനിവഭായനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്
കമല്പറയുന ചസക്ഷനുകേള കകേസനില്  കൂടനികചര്തട്ട് അകനത്വഷണലാം നടതനിവരുന.
ടനി കകേസനിചല പതനികേളുചട കപരുവനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന. 

1.  കൃഷ്ണദഭാസട്ട്,  S/o  പനി.  ചകേ.  ദഭാസട്ട്  (Chairman,  Nehru  Group  of
Institutions)    2.  സഞനിതട്ട്  ചകേ.വനി.  @  കേണ്ണന, S/o   ചകേ.പനി.  വനിശത്വനഭാഥന
(PRO  Nehru  College  of  Engineering  and  Research  Centre,  Pambadi,
Thrissur  District)  3.  ശക്തനികവല്,  S/o  കുപ്പുസത്വഭാമനി  (Vice  Principal,  Nehru
College of Engineering and research Centre, Pambadi) 4.  പവതീണ് സനി.പനി.
S/o പഭഭാകേരന (Asst Professor, Nehru College of Engineering and Research
Centre,  Pambadi)  5.  ദനിപനിന,  S/o   ദനിലതീപട്ട്  കുമഭാര്  (Asst.  Professor,  Nehru
College of Engineering and Research Centre, Pambadi)
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(സനി)  ജനിഷ്ണു  പകണഭായട്ട്  ചകേടനിതൂങ്ങനിയഭാണട്ട്  മരണചപടനിട്ടുള്ളചതനട്ട്
കപഭാസ്റ്റുമഭാര്ടലാം  സര്ടനിഫെനിക്കറനില്  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   രഭാസപരനികശഭാധനഭാ
ഫെലതനിലുള്ള അകനത്വഷണലാം നടനവരുന. 

അദലഭാപകേചന്റെ ചകേഭാലപഭാതകേലാം

139  (140)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  അടുതകേഭാലതട്ട്  മദസ  അദലഭാപകേചന

ചകേഭാലചപടുതനിയ വനിഷയലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  കകേസട്ട്  രജനിസര്  ചചയ്തനിട്ടുകണഭാ;  ആചരഭാചക്കയഭാണട്ട്

പതനികേള; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പതനികേചള  എലഭാവചരയലാം  പനിടനികൂടനിയനിട്ടുകണഭാചയനലാം  പതനികേളക്കട്ട്

ഏചതങനിലുലാം  സലാംഘടനയുമഭാകയഭാ  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനിയുമഭാകയഭാ  ബന്ധമുകണഭാചയനലാം

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കമല് ചകേഭാലപഭാതകേവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  ഗൂഢഭാകലഭാചന അകനത്വഷണ

വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.   20-3-2017-നട്ട്  ഉകദശലലാം  രഭാത്രനി

12  മണനികയഭാടുകൂടനി  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  പഴയ  ചൂരനി  ജുമഭാമസ്ജനിദനിചല  മദസ

അദലഭാപകേന  ടനി.എസട്ട്.  മുഹമ്മേദട്ട്  റനിയഭാസട്ട്  എനയഭാള  ചകേഭാല  ചചയ്യേചപടതട്ട്

സലാംബന്ധനിചട്ട് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന വക്രലാം നമ്പര് 210/17 u/s 450,

302 r/w 34 IPC & added section 102(1), 153(A) IPC പകേഭാരലാം രജനിസര് ചചയ്ത

കകേസനില്   1.  ആകജഷട്ട്  എന  അപ്പു,  S/o  സുബഹ്മണലന,  2.  നനിഥനിന  എന

ചചതനിരനി,       S/o ശനിവന, 3. അഖനികലഷട്ട് എന അഖനില്, S/o സുകരഷട്ട് എനനിവര്

പതനികേളഭായനിട്ടുള്ളതുലാം  ടനി  പതനികേചള അറസട്ട്  ചചയ്തട്ട്  ബഹുമഭാനചപട കകേഭാടതനിയനില്

ഹഭാജരഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം ടനിയഭാനഭാര് ജുഡതീഷലല് കേസഡനിയനിലുള്ളതുമഭാണട്ട്. 

(സനി)  ടനി കകേസനിചല 3 പതനികേകളയുലാം 23-3-2017-നട്ട് അറസട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ടനി

പതനികേള  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  അനുഭഭാവനികേളഭാചണനട്ട്  അകനത്വഷണതനില്
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ചവളനിവഭായനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിച കകേസനിചന്റെ അകനത്വഷണലാം പൂര്തനിയഭായഭാല് മഭാത്രകമ

ഗൂഢഭാകലഭാചനയുളചപചടയുള്ള കേഭാരലങ്ങള ചവളനിവഭാകുകേയുള.  

ജനിഷ്ണു പകണഭായനിയുചട ബന്ധുക്കള നടതനിയ സമരലാം

140 (141) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദതട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജനിഷ്ണു പകണഭായനിയുചട ബന്ധുക്കള കപഭാലതീസട്ട് ആസഭാനതനിനട്ട് മുമ്പനില്
നടതനിയ  സമരതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായുണഭായ  സലാംഘര്ഷതനില്  ചകേ.എലാം.ഷഭാജഹഭാന,
ഷഭാജനിര്ഖഭാന,  മനിനനി,  ശതീകുമഭാര്,  ഹനിമവല് ഭദഭാനന തുടങ്ങനിയവര്ക്കട്ട് പങ്കുള്ളതഭായനി
കേചണതനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവര്ചക്കതനിചര  ഏചതലഭാലാം  വകുപ്പുകേള  പകേഭാരമഭാണട്ട്  കകേസട്ട്
എടുതനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഇവര്ചക്കതനിചര  ഗൂഢഭാകലഭാചനക്കുറലാം  ചുമതനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങനില് അതനിനട്ട് അടനിസഭാനമഭായ വസ്തുതകേള എചന്തെഭാചക്കയഭാണട്ട്?

ഉതരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഇവര്ചക്കതനിചര മമ്മ്യൂസനിയലാം കപഭാലതീസട്ട് കസഷന വക്രലാം  552/17 u/s
143, 147, 149, 283, 353, 120(B) IPC & Sec. 39 r/w 121 of KP Act പകേഭാരലാം
കകേസട്ട്  രജനിസര്  ചചയ്തട്ട്  അകനത്വഷണലാം  നടതനിവരുന.  പതനികേളചക്കതനിചര
ഗൂഢഭാകലഭാചനഭാ കുറലാം ചുമതനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേസട്ട് അകനത്വഷണഭാവസയനിലഭായതനിനഭാല്
മറട്ട് വനിവരങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുനതട്ട് ഉചനിതമല.

സുരക്ഷഭാ നനിബന്ധനകേള

141 (142) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  ആസഭാനലാം  അതതീവ  സുരക്ഷഭാ  കമഖലയഭായനി
പഖലഭാപനിചട്ട് പകതലകേ ഉതരവട്ട് ഇറക്കനിയതട്ട് എനഭാണട്ട്;

(ബനി) ഈ സമയചത കകേരള മുഖലമനനി ആരഭായനിരുന;

(സനി)  അതതീവ  സുരക്ഷഭാ  കമഖലയഭായനി  പഖലഭാപനിച  കപഭാലതീസട്ട്  ആസഭാന
പരനിസരതട്ട്  പകേടനങ്ങകളഭാ  സമരങ്ങകളഭാ  അനുവദനതീയമഭാകണഭാ;  എചന്തെലഭാലാം
സുരക്ഷഭാ  നനിബന്ധനകേളഭാണട്ട്  ഉതരവനിലുള്ളതട്ട്;  ഉതരവനിചന്റെ  പകേര്പട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഉതരവട്ട്  ഇറങ്ങനിയതനിനുകശഷലാം  അതട്ട്  ലലാംഘനിക്കുന  തരതനില്
പകേടനങ്ങകളഭാ  സമരകമഭാ  ധര്ണ്ണകയഭാ  സലാംഘലാം  കചരകലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്
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ആസഭാനതനിനട്ട്  മുനനില്  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-ഡനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച നല്കുനതഭാണട്ട്.

കപഭാലതീസട്ട് ചടയനിനനിലാംഗട്ട് 

142 (143) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലതനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളതനിചല  കപഭാലതീസട്ട്  ചടയനിനനിലാംഗനില്  പരനിഷ്കരണലാം  ചകേഭാണ്ടുവരഭാന
സര്ക്കഭാര്  ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;  ഉചണങനില്  എചന്തെലഭാലാം  പരനിഷ്കരണങ്ങള  ആണട്ട്
ചകേഭാണ്ടുവരഭാന ഉകദശനിക്കുനതട്ട്?

ഉതരലാം

ഉണട്ട്.  കകേരള  കപഭാലതീസനിചല  എസട്ട്.ചഎ.  (ജനി.ഇ.)മഭാരുചടയുലാം
കപഭാലതീസുകേഭാരുചടയുലാം അടനിസഭാന പരനിശതീലനതനിചന്റെ സനിലബസട്ട് പരനിഷ്കരനിക്കുന
വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

ശതീ. ടനി.പനി. ചസനകുമഭാറനിചന മഭാറനിയ നടപടനി

143 (144) ശതീ  .    വഹബനി  ഈഡന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിയഭായനിരുന  ശതീ.  ടനി.  പനി
ചസനകുമഭാറനിചന പസ്തുത സഭാനതട്ട് നനിനലാം മഭാറനിയതട്ട് കേഴനിവനിലഭാത ആളഭാചണന
വനിലയനിരുതലനിചന്റെ അടനിസഭാനതനിലുലാം,  ജനങ്ങളക്കട്ട് കപഭാലതീസനിലുള്ള വനിശത്വഭാസലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം കവണനിയഭായനിരുകനഭാ;

(ബനി)  അകദഹചത  പസസ്സുുത  സഭാനതട്ട്  നനിനലാം  നതീക്കുവഭാനുള്ള  ഉതരവട്ട്
പുറചപടുവനിചതട്ട് എനഭാണട്ട് ;

(സനി)  ജനിഷഭാ  വധകക്കസുലാം,  പുറനിങ്ങല്  ചവടനിചക്കടപകേടവലാം  വകേകേഭാരലലാം
ചചയ്തതനില് കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിചയന നനിലയനില് ശതീ.  റനി.  പനി.  ചസനകുമഭാറനിചന്റെ
ഭഭാഗതട്ട്  നനിനലാം  ഉണഭായ  വതീഴ്ചകേള  എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനഭാണട്ട്
കേചണതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  കുണറയനിലുലാം,  വഭാളയഭാറനിലുലാം  പഭായപൂര്തനിയഭാകേഭാത  ചപണ്കുടനികേള
പതീഡനതനിനനിരയഭായനി  മരണചപട  സലാംഭവങ്ങളുചട  അകനത്വഷണതനില്
കപഭാലതീസനിചന്റെ ഭഭാഗതട്ട് നനിനണഭായ വതീഴ്ചയുചട ഉതരവഭാദനിതത്വലാം പസ്തുത കകേസകേള
അകനത്വഷനിച  സര്ക്കനിള  ഇനചസകര്  റഭാങനിലുലാം,  അതനിനുതഭാചഴയുമുള്ള
ഉകദലഭാഗസരുചട  മഭാത്രലാം  വതീഴ്ചയഭായനിരുകനഭാ;  പസ്തുത  അകനത്വഷണതനിലുണഭായ
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വതീഴ്ചയനില് നനിലവനിചല സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനിക്കട്ട് ഉതരവഭാദനിതത്വമുകണഭാ;

(ഇ)  കമല്പറഞ  കകേസകേളനില്  കപഭാലതീസട്ട്  നടതനിയ  അകനത്വഷണലാം
ജനങ്ങളനില്  കപഭാലതീസനിലുള്ള  വനിശത്വഭാസലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ഉതകുന
ഒനഭായനിരുന എനട്ട് സർക്കഭാർ കേരുതുനകണഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  2011-ചല  കകേരള  കപഭാലതീസട്ട്  ആകനിചല  വകുപട്ട്  97(2)  (e)  പകേഭാരലാം
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനില് നനിക്ഷനിപമഭായ അധനികേഭാരലാം ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട് ശതീ.  ടനി.പനി.
ചസനകുമഭാറനിചന സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനി സഭാനത്തുനനിനട്ട് മഭാറനിയതട്ട്. 

(ബനി) 1-6-2016-ല്. 

(സനി)  ചപരുമ്പഭാവൂര്  ജനിഷ  ചകേഭാലപഭാതകേ  കകേസനിലുലാം  പരവൂര്  പുറനിങ്ങല്
കദവതീകക്ഷത്രതനിചല  ചവടനിചക്കടപകേടതനിലുലാം  കപഭാലതീസനിചന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനണഭായ
ഗുരുതരമഭായ  വതീഴ്ചകേളുലാം  അതനിനുതരവഭാദനികേളഭായ  ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  പകേരലാം  അവചര  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനി
സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദശലാംകപഭാലുലാം  അവഗണനിചചകേഭാണട്ട്  നനിലപഭാടട്ട്  സത്വതീകേരനിചതുലാം
പുറനിങ്ങല്  കദവതീകക്ഷത്രതനിചല  ചവടനിചക്കടപകേടതനില്  കപഭാലതീസനിചന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനണഭായ  വതീഴ്ചകേള  സമ്മേതനിക്കഭാചത  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടതനിചന്റെയുലാം  മറട്ട്
വകുപ്പുകേളുചടയുലാം  കപരനില്  പതലഭാകരഭാപണലാം  നടതനിയതുമഭാണട്ട്  പധഭാനമഭായുലാം
കേചണതനിയ വതീഴ്ചകേള. 

(ഡനി)  രണട്ട്  കകേസുകേളനിലുലാം  അകനത്വഷണ  ഉകദലഭാഗസരുചട  ഭഭാഗത്തുനനിനട്ട്
വതീഴ്ചയുണഭായതഭായനി  പഭാഥമനികേ  അകനത്വഷണതനില്  കേചണതനിയനിരുന.   അതനിനട്ട്
സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിയട്ട്  ഉതരവഭാദനിതത്വമുണഭായനിരുകനഭാ  എന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചനിടനില. 

(ഇ) കകേസകനത്വഷണലാം നടക്കുകമ്പഭാള ജനങ്ങളനില് കപഭാലതീസനിനുള്ള വനിശത്വഭാസലാം
വര്ദനിപനിക്കുന  തരതനിലഭായനിരനിക്കണലാം  അകനത്വഷണചമനട്ട്  നനിര്ബന്ധലാം
വയഭാനഭാവനില.  എനഭാല് കകേസകനത്വഷണലാം ജനങ്ങളക്കട്ട് കപഭാലതീസനിലുള്ള വനിശത്വഭാസലാം
നഷചപടുന  തരതനില്  ആകേഭാതനിരനിക്കഭാന  അകനത്വഷണ  ഉകദലഭാഗസരുലാം
കപഭാലതീസനിചന്റെ തലപത്തുള്ളവരുലാം ശദനികക്കണതുണട്ട്.  

കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളനില് ചകേടനിക്കനിടക്കുന വഭാഹനങ്ങള

144 (145) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  അനധനികൃത  മണല്  കേടത്തുമഭായുലാം  വനിവനിധ  കകേസകേളുലാം  മറ്റുമഭായുലാം
ബന്ധചപട്ടു  കപഭാലതീസട്ട്  കേസഡനിയനില്  എടുക്കുന  വഭാഹനങ്ങള  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനിലയനിചല വനിവനിധ കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളനില് എത്ര എണ്ണലാം ചകേടനിക്കനിടപ്പുചണനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനിലുലാം  മറ്റുള്ള  സലങ്ങളനിലുലാം
ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന വനിഷയലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  നടപടനികേള  പൂര്തനിയഭാക്കനി  വഭാഹനങ്ങള
ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനഭായുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)   കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിചല  വനിവനിധ  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനിലഭായനി
അനധനികൃതമഭായനി  മണല്  കേടതനിയതനിനുലാം  മറട്ട്  വനിവനിധ  കകേസകേളനിലുലാം  ഉളചപടട്ട്
1825 വഭാഹനങ്ങള സൂക്ഷനിചട്ട് വരുനണട്ട്.

(ബനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേസനില്  ഉളചപടനിടനിലഭാതതുലാം എനഭാല്
ഉടമസരനിലഭാതതുമഭായ  37  വഭാഹനങ്ങള  10-3-2017,  30-3-2017
തതീയതനികേളനിലഭായനി ഇ-കലലലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

വസബര് കുറകൃതലങ്ങള

145 (146) ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനു  കശഷലാം  വസബര്
കുറകൃതലങ്ങള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  എത്ര  കകേസകേള  രജനിസര്  ചചയ്തനിട്ടുചണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയനില് അകനത്വഷണലാം പൂര്തനിയഭാകേഭാത കകേസകേളുചട എണ്ണലാം ജനില
തനിരനിചട്ട് നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ കേഭാലയളവനില് കപഭാലതീസട്ട്,  സലാംസഭാനചത വഹചടകേട്ട് ചസലനിനട്ട്
അകനത്വഷണലാം വകേമഭാറനിയ എത്ര കകേസകേളുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇവയനില് കുറപത്രലാം സമര്പനിച കകേസകേളുചട എണ്ണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ)   ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  വസബര്
കുറകൃതലങ്ങളുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് 283 കകേസകേള രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇവയനില് അകനത്വഷണലാം പൂര്തനിയഭാകേഭാത കകേസകേളുചട എണ്ണലാം 202.
ഇവയുചട ജനില തനിരനിചള്ള കേണക്കട്ട് ചുവചട കചര്ക്കുന:

തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനില 63

ചകേഭാലലാം സനിറനി 12

പതനലാംതനിട 3

ആലപ്പുഴ 5

കകേഭാടയലാം 11

ഇടുക്കനി 3

എറണഭാകുളലാം 36

തൃശ്ശൂര് 21

പഭാലക്കഭാടട്ട് 5

മലപ്പുറലാം 13

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 14

വയനഭാടട്ട് 5

കേണ്ണൂര് 8

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 3

ആചകേ 202

(സനി)  വഹചടകേട്ട്  വക്രലാം എനകേത്വയറനി ചസലനില് വസബര് സലാംബന്ധമഭായ
231  കകേസകേളുചട  അകനത്വഷണതനിനട്ട്  വനിവനിധ  അകനത്വഷണ  ഏജനസനികേളക്കട്ട്
സഭാകങതനികേ സഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. എനഭാല് കകേസകേള അകനത്വഷണതനിനഭായനി
വഹചടകേട്ട് വക്രലാം എനകേത്വയറനി ചസലനിനട്ട് വകേമഭാറനിയനിടനില.

(ഡനി)  വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

 കേസഡനിയനിചലടുത വഭാഹനങ്ങള

146 (147) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസർകഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിചല  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനില്  അനധനികൃത
മണലുളചപചട കേസഡനിയനിചലടുത  100  കേണക്കനിനട്ട്  വഭാഹനങ്ങള വര്ഷങ്ങളഭായനി
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മഴയുലാം ചവയനിലുകമറട്ട് നശനിചചകേഭാണനിരനിക്കുന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേഭാടനികേള  വനിലവരുന  ഇതരലാം  വഭാഹനങ്ങള  കേനത  വനില
ഈടഭാക്കനി  ഉടമകേളക്കട്ട്  തനിരനിചകേ  നല്കേനികയഭാ  അചലങനില്  ഓക്ഷന  നടതനികയഭാ
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് മുതല് കൂടഭാനുള്ള നടപടനികേള തത്വരനിതഗതനിയനില് സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)   കകേസനില്  ഉളചപടനിടനിലഭാതതുലാം എനഭാല് ഉടമസരനിലഭാതതുമഭായ
37 വഭാഹനങ്ങള 10-3-2017, 30-3-2017 തതീയതനികേളനിലഭായനി ഇ-കലലലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.
കകേസകേളനിലുളചപട, പനിടനിചചടുത വഭാഹനങ്ങള കേനത വനില ഇഇൗടഭാക്കനി തനിരനിചകേ
നല്കുനതനിനട്ട് ഇകപഭാള വലവസകേളനില.

കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചരയുള്ള പരഭാതനികേള

147 (148) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളതനില്  നനിലവനില്  കപഭാലതീസട്ട്  കസനക്കട്ട്  എതനിചര  ഉയര്ന
വനനിട്ടുളള  പരഭാതനികേള  കപഭാലതീസട്ട്  കേലാംചപ്ലയനിന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനി
പരനികശഭാധനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇതരതനില്  പരഭാതനികേള  ഉളള  എത്ര  ഉകദലഭാഗസനമഭാര്ചക്കതനിചര
അകതഭാറനിറനി നടപടനികേളക്കട്ട് ശനിപഭാര്ശ ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  ചപഭാതുജനങ്ങള അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്  നല്കുന പരഭാതനികേളനികനല് നടപടനി
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനകശഷലാം  ഇതരതനില്  എത്ര
കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര  പരഭാതനി  ലഭനിച;  ഇതനില് എത്രകപര്ചക്കതനിചര
നടപടനി സത്വതീകേരനിച എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  അകതഭാറനിറനി നനിലവനില് വന  2012  മുതല്  18-4-2017  വചര ആചകേ
101  പരഭാതനികേളനില് കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിരഭായനി  നടപടനികേള ശനിപഭാര്ശ
ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  ചപഭാതുജനങ്ങള അകതഭാറനിറനിക്കട്ട് നല്കുന പരഭാതനികേളനില് നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

(ഡനി)   ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം  707  പരഭാതനികേള
അകതഭാറനിറനിയനില് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   അതനില്  17  കകേസകേളനില് നടപടനിക്കട്ട് സലാംസഭാന
കപഭാലതീസട്ട് കേലാംചപ്ലയനിന്റെട്ട് അകതഭാറനിറനി ശനിപഭാര്ശ ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

നഗരൂര് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന 

148 (149) ശതീ  .    ബനി  .  സതലന :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഗരൂര് കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന ആരലാംഭനിക്കല് ഏതട്ട്  ഘടതനിലഭാചണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പുതനിയ കപഭാലനിസട്ട് കസഷന ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് ഇനനി സത്വതീകേരനികക്കണ
നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തകദശഭരണ  സഭാപനലാം  സലലാം  ലഭലമഭാക്കനിയതട്ട്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  സലലാം ആഭലന്തെര വകുപനിനട്ട്  വകേമഭാറലാം  ചചയ്യുനതനിനുളള
നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) പവര്തനലാം എനട്ട് മുതല് ആരലാംഭനിക്കുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  നഗരൂര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന  ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്
സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനി  നല്കേനിയ  ചപഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാര്  തലതനില്
പരനികശഭാധനിചവരുന.

(സനി)  നഗരൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായതട്ട്  വകേ  കൃഷനിഭവന  ചകേടനിടതനിചന്റെ
മുകേളനിലചത  നനില  നഗരൂര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന  പവര്തനിക്കുനതനിനട്ട്
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  വനിട്ടുനല്കേഭാചമനട്ട്  ഗ്രഭാമ  പഞഭായതട്ട്  അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി
സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനി റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  നഗരൂര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന  ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്
സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനി  നല്കേനിയ  ചപഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാര്  തലതനില്
പരനികശഭാധനിചവരുന.

        കപഭാലതീസട്ട് കേലാംചപ്ലയനിന്റെട്ട് അകതഭാറനിറനി

149 (150) ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കേലാംചപ്ലയനിന്റെട്ട് അകതഭാറനിറനി നനിലവനില് വനകശഷലാം
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എത്ര പരഭാതനികേള അകതഭാറനിറനിയനില് ലഭനിചനിട്ടുചണനലാം എത്ര പരഭാതനികേളനില് നടപടനി
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  എത്രചയണ്ണതനില്  കമല്  നടപടനി  ശനിപഭാര്ശ   ചചയ്തനിട്ടുചണനതുലാം
അവയനില്  എത്രചയണ്ണതനില്  ശനിപഭാര്ശ   ചചയ്ത  നടപടനി  ബന്ധചപടവര്
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണനതുലാം സലാംബന്ധനിച വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ശനിപഭാര്ശകേളനികനല്  ഒരു  നടപടനിയുലാം  സത്വതീകേരനിക്കഭാത  എത്ര
കകേസകേളുചണനലാം,  ആര്ചക്കഭാചക്ക  എതനിചരയുളള  ശനിപഭാര്ശകേളഭാണട്ട്
നടപഭാക്കഭാതനിരുനചതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കേലാംചപ്ലയനിന്റെട്ട് അകതഭാറനിറനി നനിലവനില് വനകശഷലാം
ലഭനിച 2888 പരഭാതനികേളനില് 2509 പരഭാതനികേള തതീര്പ്പുകേല്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  തതീര്പഭാക്കനിയ പരഭാതനികേളനില് 101 എണ്ണതനില് നടപടനിക്കട്ട് ശനിപഭാര്ശ
ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.   18  പരഭാതനികേളനികനല്  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനി  നടപടനി
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ലഭനിച എലഭാ ശനിപഭാര്ശകേളനികനലുലാം സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനി
ഉചനിതമഭായ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചകശഷലാം  തുടര്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കഭാന
ബന്ധചപട  യൂണനിറട്ട്  കമധഭാവനികേളക്കട്ട്  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ആയവയനില്
നടപടനി നടതനി വരുന.

സതലവഭാങ്മൂലലാം

150 (151) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നകല്  വര്ഗതീസട്ട്  ചകേഭാടുലാം  കുറവഭാളനിയഭാചണനലാം,  കപഭാലതീസുമഭായുള്ള
ഏറ്റുമുടലനിലഭാണട്ട്  അകദഹലാം  ചകേഭാലചപടചതനലാം  സര്ക്കഭാര്  വഹകക്കഭാടതനിയനില്
സതലവഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില് പസ്തുത സതലവഭാങ്മൂലലാം  നല്കുവഭാനുണഭായ സഭാഹചരലലാം
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  കമല്പറഞ  സതലവഭാങ്മൂലതനില്  പറഞനിട്ടുള്ള  കേഭാരലങ്ങളനില്
സര്ക്കഭാര്  ഉറചട്ട്  നനില്ക്കുനകണഭാ;  ഇചലങനില്  പുതുക്കനിയ  സതലവഭാങ്മൂലലാം
നല്കുവഭാന ഉകദശനിക്കുനകണഭാ?
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ഉതരലാം
(എ) ഉണട്ട്. 
(ബനി)  അക്കഭാലചത  കപഭാലതീസട്ട്  കരഖകേള  പകേഭാരമുള്ള  വനിവരങ്ങളഭാണട്ട്

സതലവഭാങ്മൂലതനില് നല്കേനിയനിരുനതട്ട്. 

(സനി) ഇല.  പുതനിയ സതലവഭാങ്മൂലലാം നല്കുവഭാന ഉകദശനിക്കുനണട്ട്. 

 മുഖലമനനിചക്കതനിരഭായ പരഭാമര്ശലാം

151 (152)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹല  മഭാധലമങ്ങള  വഴനി  മുഖലമനനിചക്കതനിചരകയഭാ  മറ്റു
മനനിമഭാര്ചക്കതനിചരകയഭാ  ഏചതങനിലുലാം  തരതനിലുള്ള  പരഭാമര്ശലാം  നടതനിയ
പഭായപൂര്തനിയഭാകേഭാത  എത്രകപര്ചക്കതനിചര  കകേചസടുക്കുകേയുലാം  അറസട്ട്
കരഖചപടുത്തുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട് ;

(ബനി)  സഭാമൂഹല  മഭാധലമങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  പഭായപൂര്തനിയഭാകേഭാത
കുടനികേളക്കുലാം വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം ഏചതലഭാലാം തരതനിലുള്ള കബഭാധവത്കേരണമഭാണട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സഭാമൂഹല  മഭാധലമങ്ങള  വഴനി  മുഖലമനനിചക്കതനിചരകയഭാ  മറട്ട്
മനനിമഭാര്ചക്കതനിചരകയഭാ  ഏചതങനിലുലാം  തരതനിലുള്ള  പരഭാമര്ശലാം  നടതനിയ
പഭായപൂര്തനിയഭാകേഭാത ഒരഭാളചക്കതനിചര (വനിതുര കപഭാലതീസട്ട് കസഷന വക്രലാം നമ്പര്
319/17) കകേചസടുക്കുകേയുലാം അറസട്ട് കരഖചപടുത്തുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സഭാമൂഹല  മഭാധലമങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  കുടനികേളക്കുലാം
വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  വസബര്  രലാംഗചത  കുറകൃതലങ്ങചളക്കുറനിചലാം
അതുമൂലമുണഭാകുന  ഭവനിഷലത്തുക്കചളക്കുറനിചലാം  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
നല്കുനതനികലയഭായനി  വഹചടകേട്ട്  വക്രലാം എനകേത്വയറനി  ചസല്,  വസബര്  വക്രലാം
കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന  എനനിവയുചട  കനതൃതത്വതനില്  സ്കൂളുകേള,  കകേഭാകളജുകേള,
വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗതട്ട് പവര്തനിക്കുന മറട്ട്  സഭാപനങ്ങള,  നഭാഷണല് സര്വതീസട്ട്
സതീലാം, ചഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്. കപഭാജകട്ട്, റസനിഡനസട്ട് അകസഭാസനികയഷനുകേള എനനിവ
മുഖഭാന്തെരലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസകേളുലാം  ദൃശല-ശവല-പത്ര  മഭാധലമങ്ങള  മുകഖന
വലഭാപകേമഭായ കബഭാധവല്ക്കരണ പചരണവലാം നടതനി വരുനണട്ട്.

    കപഭാലതീസട്ട് കേലാംചപ്ലയനിന്റെട്ട് അകതഭാറനിറനിയുചട പവര്തനലാം
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152  (153)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .    പനി.  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  കേലാംചപ്ലയനിനറട്ട്  അകതഭാറനിറനിയുചട  പവര്തനലാം
ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  പകയഭാജനമഭാകേഭാതവനിധലാം  അപഹഭാസലമഭാകുന  എന
ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനതനിനട്ട് കശഷലാം പസ്തുത അകതഭാറനിറനി
എത്ര പരഭാതനികേളക്കട്ട് തതീര്പട്ട് കേല്പനിചനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കപഭാലതീസുകേഭാര്ചക്കതനിചര  നടപടനി  ശനിപഭാര്ശ   ചചയ്തട്ട്  ചകേഭാണട്ട്  എത്ര
പരഭാതനികേള  തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുചണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  കപഭാലതീസുകേഭാര്ക്കട്ട്
എതനിരഭായുള്ള  തതീര്പ്പുകേളനികനല്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കപഭാലതീസട്ട്  കേലാംചപ്ലയനിന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനിയുചട  പവര്തനലാം
ചമചചപടുത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ബനി)   ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  369
പരഭാതനികേളനില്  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കേലാംചപ്ലയനിന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനി  തതീര്പട്ട്
കേല്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനതനിനുകശഷലാം  17  കകേസകേളനില്
കപഭാലതീസുകേഭാര്ചക്കതനിചര  നടപടനി  ശനിപഭാര്ശ  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.   ശനിക്ഷഭാ  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കഭാന  ആവശലചപടുന  കകേസകേളനില്  ബന്ധചപട
കപഭാലതീസുകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര  അചടക്ക  നടപടനികേളുലാം  മറട്ട്  നനിയമനടപടനികേളുലാം
ബന്ധചപട നനിയമന അധനികേഭാരനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

(ഡനി)  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിരഭായ  പരഭാതനികേളനില്
സമയബന്ധനിതമഭായനി നടപടനി സത്വതീകേരനിചട്ട് ചമചചപട പവര്തനമഭാണട്ട് അകതഭാറനിറനി
നടതനി  വരുനതട്ട്.   ഇതനികലയഭായനി  ചതീഫെട്ട്  ഇനചവസനികഗഷന  ഓഫെതീസറഭായനി
കപഭാലതീസട്ട് കസനയട്ട് പുറത്തുള്ള ഒരഭാചള നനിയമനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

     പുതനിയ കപഭാലതീസട്ട് കസഷന
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153 (154) ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലതനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

വഭാമനഭാപുരലാം  നനികയഭാജകേമണലതനിചല  പനവൂര്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  പുതനിയ
കപഭാലതീസട്ട് കസഷന ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് ആകലഭാചനയുകണഭാ;  എങനിൽ  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനി  സമര്പനിച  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന
ഉകദശനിക്കുന കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളുചട  മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില്  പനവൂര്  എന
സലവലാം  ഉളചപടുതനിയനിരുന.  എനഭാല്  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  വനിശദമഭായ
ചപഭാകപഭാസല് ലഭനിചനിടനില. 

 ചതരചഞടുപ്പുമഭായനി ബന്ധചപട കകേസകേള

154 (155) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ  നനിയമസഭഭാ  ചതരചഞടുപ്പുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  ഉദുമ
നനികയഭാജകേമണലതനില് എത്ര കകേസകേള രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  ഈ  കകേസകേളുചട  കുറപത്രലാം  കകേഭാടതനിയനില്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)   കേഴനിഞ  നനിയമസഭഭാ  ചതരചഞടുപ്പുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  ഉദുമ
നനികയഭാജകേ  മണലതനില്  52  കകേസകേള  രജനിസര്  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.   പസ്തുത
കകേസകേളനില്  47  എണ്ണലാം അകനത്വഷണലാം പൂര്തനിയഭാക്കനി  ബഹുമഭാനചപട  കകേഭാടതനി
മുമ്പഭാചകേ കുറപത്രലാം സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.   ബഭാക്കനി  5  കകേസകേളനികനല് അകനത്വഷണലാം
നടനവരുന.

ലഭാവ് ലനിന കകേസട്ട്

155 (156) ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലഭാവ് ലനിന കകേസനിചന്റെ നനിലവനിചല അവസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസസ്സുുത കകേസനില് ആചരചയലഭാമഭാണട്ട് കുറവനിമുക്തരഭാക്കനിയതട്ട്;
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(സനി) ഏചതഭാചക്ക വകുപ്പുകേള ഉളചപടുതനിയഭാണട്ട് ഇവര്ചക്കതനിചരയുള്ള 
കകേസട്ട് എനതുലാം കകേസനിചല ചസക്ഷനുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ലഭാവ് ലനിന കകേസമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് വഹകക്കഭാടതനിയനില് ഒരു റനിവനിഷന
ഹര്ജനി മഭാത്രമഭാണട്ട് നനിലനനില്ക്കുനതട്ട്.

(ബനി)   ലഭാവ് ലനിന  കകേസനില്  ,  6-ാാമചത പതനിയഭായ  കകഭാസട്ട്  ചടനഡല്,

9-ാാമചത  പതനിയഭായ  M/s  SNC  ലഭാവ് ലനിന  ഇവചരചയഭാഴനിചട്ട്  മചറലഭാവചരയുലാം

കുറവനിമുക്തരഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

ബഹുമഭാനചപട  വഹകക്കഭാടതനിയുചട  ഉതരവപകേഭാരലാം  6,9  പതനികേളക്കട്ട്

എതനിചര പകതലകേലാം കകേസട്ട് നനിലവനിലുള്ളതഭാണട്ട്.  (CC No. 2/2013)

(സനി)  1. Section 120 B of IPC

         Section 420 of IPC

     2.  Section 13(1) (d) r/w

    Section 13(2) of the Prevention of Corruption Act.

ടഭാഫെനികേട്ട് നനിയമ ലലാംഘനലാം 

156 (157) ശതീ  .    അടൂര്  പകേഭാശട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം ടഭാഫെനികേട്ട് നനിയമ ലലാംഘനവമുഭായനി

ബന്ധചപടട്ട് എത്ര കകേസകേള രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇഇൗ  കേഭാലയളവനില്  ടഭാഫെനികേട്ട്  നനിയമ  ലലാംഘനചത  തുടര്നട്ട്  എത്ര

കപര്ക്കട്ട്  പനിഴ  ചുമതനിചയനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;ഇഇൗ  ഇനതനില്  ലഭനിച  വരുമഭാനലാം

എത്രചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  (25-5-2016  മുതല്

15-4-2017  വചര)  ടഭാഫെനികേട്ട്  നനിയമലലാംഘനവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  3,59,456

(മൂനട്ട്  ലക്ഷതനി  അനപചതഭാനപതനിനഭായനിരതനി  നഭാന്നൂറനി  അനപതനിയഭാറട്ട്)
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കകേസകേള രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇഇൗ കേഭാലയളവനില് ടഭാഫെനികേട്ട് നനിയമ ലലാംഘനചത തുടര്നട്ട് 52,36,083

(അനപതനി രണട്ട്  ലക്ഷതനി മുപതനിയഭാറഭായനിരതനി  എണ്പതനി മൂനട്ട്)  കപര്ക്കട്ട്

പനിഴ  ചുമത്തുകേയുലാം  ഇഇൗ  ഇനതനില്  72,23,69,000  (എഴുപതനിരണട്ട്  കകേഭാടനി

ഇരുപതനി മൂനട്ട് ലക്ഷതനി അറപചതഭാനപതനിനഭായനിരലാം) രൂപ ഇഇൗടഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

വഭാളകേതട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന

157 (158) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാലലാം  റൂറല് കപഭാലതീസട്ട്  പരനിധനിയനില്ചപടുന  വഭാളകേതട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്

കസഷന  ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  സഭാധലതഭാ  പഠനലാം  നടതനിയനിരുകനഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വഭാളകേതട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ഉള്ളന്നൂര്

പഞഭായതട്ട്  വകേ  സലലാം  സഇൗജനലമഭായനി  ലഭലമഭാക്കഭാചമന  ഭരണസമനിതനി

തതീരുമഭാനലാം ആഭലന്തെരവകുപനിനട്ട് വകേമഭാറനിയനിരുകനഭാ;

(സനി)  വഭാളകേതനിനട്ട്  ഏറവലാം  അടുതഭായനി  സനിതനിചചയ്യുന  കപഭാലതീസട്ട്

കസഷനുകേള  ഏചതലഭാമഭാചണനലാം  അവ  വഭാളകേതട്ട്  നനിനലാം  എത്ര  കേനികലഭാമതീറര്

അകേചലയഭാണട്ട് സനിതനി ചചയ്യുനചതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  വഭാളകേതട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന  സഭാപനിക്കുനതനിനുകവണനി

ബഹുമഭാനചപട  എലാം.എല്.എ.  ശതീമതനി  പനി.  അയനിഷഭാ  കപഭാറനി  നല്കേനിയ

നനികവദനതനികനല്  വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കഭാന  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്

കമധഭാവനി ചകേഭാലലാം റൂറല് ജനിലഭാ കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനികയഭാടട്ട് ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വകുപനില് ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  ചകേഭാടഭാരക്കര കപഭാലതീസട്ട് കസഷന - 12 കേനി.മതീ.

     അഞല് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന - 15 കേനി.മതീ.

    ചടയമലാംഗലലാം കപഭാലതീസട്ട് കസഷന - 18 കേനി.മതീ.
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കേവര്ച-ഭവനകഭദനകക്കസകേള

158 (159) ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം

ചപഭാതുസലത്തുണഭായ പനിടനിചപറനി സലാംഭവങ്ങള എത്രചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പകേല് സമയതട്ട് നടന കേവര്ച - ഭവനകഭദനകക്കസകേള എത്രചയനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേസകേളുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  എത്ര  പതനികേചള  പനിടനികൂടനിചയനലാം
എത്രകപചര ഇനനിയുലാം പനിടനികൂടഭാനുചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)   ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  നഭാളനിതുവചര
ചപഭാതുസലത്തുണഭായ പനിടനിചപറനി സലാംഭവങ്ങള എത്രചയനട്ട് ചുവചട കചര്ക്കുന:

25-5-2016 to 18-4-2017

DACOITY CASES - 55

ROBBERY CASES - 692

(ബനി)  പകേല് സമയതട്ട് നടന കേവര്ച, ഭവനകഭദന കകേസകേള എത്രചയനട്ട്
ചുവചട കചര്ക്കുന:

25-5-2016 to 18-4-2017

DACOITY CASES 33

ROBBERY CASES 488

HB THEFT BY DAY 533

(സനി) പസ്തുത കകേസകേളുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് എത്ര പതനികേചള പനിടനികൂടനിചയനലാം
എത്രകപചര ഇനനിയുലാം പനിടനികൂടഭാനുചണനമുള്ള എണ്ണലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

അറസട്ട് ചചയ്ത പതനികേളുചട അറസട്ട്
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എണ്ണലാം ചചയ്യേചപടഭാനുള്ളവരുചട
എണ്ണലാം

DACOITY CASES 179 82

ROBBERY CASES 669 261

HB THEFT BY DAY 408 106

ഓണ്വലന തടനിപട്ട്

159 (160) ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  ഇതുവചര
ഓണ്വലന  വഴനിയുള്ള  തടനിപട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  എത്ര  കകേസകേള  രജനിസര്
ചചയ്തനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  കകേസകേളനില്  കുറപത്രലാം  സമര്പനിചനിട്ടുചണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)   ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  ഇതുവചര
ഓണ്വലന വഴനിയുള്ള തടനിപട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് 58 കകേസകേള രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇതനില് ഒരു കകേസനില്  കുറപത്രലാം സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഒരു കകേസട്ട് FAD
ആയനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനിയുള്ള  കകേസകേചളലഭാലാം  തചന
അകനത്വഷണഭാവസയനിലഭാണട്ട്.

കകേസുകേചള സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള

160  (161)  ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലതട്ട് സലാംസഭാനതട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളനില്
അകനത്വഷണലാം പൂര്തനിയഭാക്കനി കകേഭാടതനിയനില് റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കഭാന ബഭാക്കനിയുള്ള
കകേസകേചള സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ജനില തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവയനില് ഒരു മഭാസലാം പനിനനിട കകേസകേള എത്ര?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)    വനിവരലാം കശഖരനിചട്ട് നല്കുനതഭാണട്ട്.
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കേനകേഭാലനി കേചവടക്കഭാര്

161 (162) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപട്ട്  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രഭാജസഭാന  തുടങ്ങനിയ  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  കേനകേഭാലനി
കേചവടക്കഭാര്ചക്കതനിചരയുലാം,  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ചക്കതനിചരയുലാം  സലാംഘപരനിവഭാര്
സലാംഘടനകേകളഭാടട്ട്  ആഭനിമുഖലമുള്ള  കഗഭാസലാംരക്ഷണ  പവര്തകേര്  ആക്രമണലാം
നടതനിയതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഏകഴഭാളലാം  കപര്  ചകേഭാലചപടതഭായനി  വന  മഭാധലമ
വഭാര്തകേള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വടകക്ക  ഇന്തെലന  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  പകതലകേനിചട്ട്  ബനി.ചജ.പനി.

ഭരനിക്കുന  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നടക്കുന  ഇതരലാം  സലാംഭവങ്ങള  കകേരളതനില്

ആവര്തനിയഭാതനിരനിക്കഭാന  ആവശലമഭായ  മുനകേരുതലുകേള  എടുക്കഭാനുലാം,  വര്ഗതീയ

സലാംഘടനകേചള  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേരളതനില് ഇതരലാം സലാംഭവങ്ങള ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന കപഭാലതീസട്ട്

ജഭാഗ്രത  പുലര്തനി  വരുനണട്ട്.  എലഭാ  കമഖലകേളനിലുലാം  ചസഷലല്  ബഭാഞട്ട്

ഉളചപചടയുള്ള  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുചട  നനിരതീക്ഷണവലാം  പകടഭാളനിലാംഗുലാം

ശക്തമഭാണട്ട്.

ചപഭാട്ടുകുളലാം കബബനിയുചട  ദുരൂഹമരണലാം 

162  (163)  ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫെട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനില്  കമഭാനനിപള്ളനി  ചപഭാട്ടുകുളലാം  വതീടനില്  കബബനിയുചട

ദുരൂഹ  മരണചതക്കുറനിചട്ട്  നടനവരുന  അകനത്വഷണതനിചന്റെ  പുകരഭാഗതനി

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കബബനിയുചട മരണലാം ചകേഭാലപഭാതകേമഭാചണനട്ട് ചൂണനിക്കഭാടനി രൂപതീകേരനിച
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ആക്ഷന കേഇൗണ്സനില് ആവശലചപടതുപകേഭാരലാം കകേസട്ട് അകനത്വഷണതനിനട്ട് ഏറവലാം

കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  കനതൃതത്വലാം  നല്കേനിയ  ഡനിവവ.എസട്ട്.പനി.  ശതീ.  രഭാജുവനിചന

ഉളചപടുതനി  അകനത്വഷണ  സലാംഘലാം  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കബബനി  ചപഭാട്ടുകുളതനിചന്റെ  ദുരൂഹ  മരണലാം  ചകേഭാലപഭാതകേമഭാചണനട്ട്

കപഭാലതീസട്ട് കേചണതനിയനിട്ടുകണഭാ ?

ഉതരലാം

(എ)  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനില് കമഭാനനിപള്ളനി ചപഭാട്ടുകുളലാം  വതീടനില് കബബനിയുചട

ദുരൂഹ മരണലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് കൂതഭാട്ടുകുളലാം കപഭാലതീസട്ട് കസഷനനില് രജനിസര് ചചയ്ത

വക്രലാം നമ്പര് 231/2014 എന കകേസട്ട്, വക്രലാം ബഭാഞട്ട് വനിഭഭാഗതനില് വക്രലാം നമ്പര്

2 00/സനി.ആര്./2014  ആയനി  റതീനമ്പര്  ചചയ്തട്ട്  15-11-2014  മുതല്  അകനത്വഷണലാം

നടതനിവരുന.  നനിരവധനി  സഭാക്ഷനികേചള  കേണ്ടുകചഭാദനിചലാം  ചമഭാഴനികേള

കരഖചപടുതനിയുലാം  ശഭാസതീയമഭായ  ചതളനിവകേള  കശഖരനിചലാം  മറ്റുലാം  ഉഇൗര്ജ്ജനിതമഭായ

അകനത്വഷണലാം നടതനിവരുന.

(ബനി)   മുമ്പട്ട്  ഇഇൗ  കകേസമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  അകനത്വഷണലാം  നടതനിയനിരുന

കപഭാലതീസട്ട്  ഇനചസകര്  ശതീ.  വനി.  ചകേ.  രഭാജു  നനിലവനില്  തൃശ്ശൂര്  സനിറനിയനില്

പവൃതനിചയടുത്തുവരുന.   ശതീ.  വനി.  ചകേ.  രഭാജുവനിനട്ട്  അകനത്വഷണ  ചുമതല

നല്കേണചമനഭാവശലചപട്ടുചകേഭാണട്ട്  ആക്ഷന  കേഇൗണ്സനില്  ബഹുമഭാനചപട

മുഖലമനനിക്കട്ട്  7-6-2016-ല്  സമര്പനിച  നനികവദനലാം  വക്രലാംബഭാഞട്ട്  വനിഭഭാഗതനില്

ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   എനഭാല് ടനി  കകേസട്ട്  വക്രലാംബഭാഞട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  എചട്ട്.എചട്ട്.ഡബദ്യു.-2,

ഡനിവവ.എസട്ട്.പനി.  ശതീ.  ചകേ.  എ.  ശശനിധരചന്റെ  കനതൃതത്വതനിലഭാണട്ട്  നനിലവനില്

അകനത്വഷണലാം നടതനിവരുനതട്ട്. നനിലവനില് വക്രലാംബഭാഞട്ട് അകനത്വഷനിക്കുനതനിനഭാല്

ശതീ.  രഭാജുവനിചന  ഉളചപടുതനി  അകനത്വഷണ  സലാംഘലാം  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കഭാന

തതീരുമഭാനനിചനിടനില.

(സനി)  നഭാളനിതുവചരയുള്ള  അകനത്വഷണതനില്  കബബനി  ചപഭാട്ടുകുളതനിചന്റെ

ദുരൂഹമരണലാം ചകേഭാലപഭാതകേമഭാചണനട്ട് കേചണതനിയനിടനില.

 കപഭാലതീസട്ട് കസഷന

163  (164)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  2017-18  വര്ഷചത  ബജറനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  പുതനിയ

കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന  അനുവദനിക്കുന  കേഭാരലലാം  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്

എവനിചടയഭാണട്ട്  സഭാപനിക്കുനചതനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;വനിശദഭാലാംശങ്ങള

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ബജറട്ട് പസലാംഗതനില് സൂചനിപനിച സലലാം മഭാറണചമനട്ട് ആവശലചപടട്ട്

സലലാം  എലാം.എല്.എ.  നനികവദനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഈ  വനിഷയലാം

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ)  2017-18  വര്ഷചത ബജറനില് കമല്പറമ്പയനില് പുതനിയ കപഭാലതീസട്ട്

കസഷന  അനുവദനിക്കുചമനട്ട്  പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  സലാംസഭാന

കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനിയുചട ചപഭാകപഭാസല് ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)   സലലാം  എലാം.എല്.എ.-യുചട  നനികവദനതനികനല്  വനിശദമഭായ
റനികപഭാര്ടട്ട്  തയ്യേഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള  അനന്തെര  നടപടനികേള  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലഭാ
കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനി തലതനില് സത്വതീകേരനിചവരുന.

അതനിക്രമങ്ങള

164 (165) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറ  കശഷലാം  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ
വനിഭഭാഗതനില്ചപടവര്ക്കട്ട്  കനചരയുള്ള  അതനിക്രമങ്ങള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  എത്ര
പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;  എത്ര കകേസകേള രജനിസര് ചചയ്തു;  എത്ര കപചര അറസട്ട്
ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്; ജനില തനിരനിചള്ള വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  വനനിതകേളക്കട്ട്  കനചരയുള്ള അതനിക്രമങ്ങള
സലാംബന്ധനിചട്ട് എത്ര പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്; എത്ര കകേസകേള രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്;
എത്ര കപചര അറസട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്; ജനില തനിരനിചള്ള വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ വനനിതകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം എതനിചരയുള്ള
വലലാംഗനികേ  അതനിക്രമങ്ങള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  എത്ര  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;  എത്ര
കകേസകേള രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട് ; ജനില തനിരനിചള്ള വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉതരലാം
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(എ-സനി)   വനിവരലാം കശഖരനിചട്ട് വരുന.
 ചകേഭാലചചയ്യേചപട കകേസകേള

165 (166) ശതീ  .    ചകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനതനിനുകശഷലാം നഭാളനിതുവചര ഒറയട്ട്
തഭാമസനിക്കുനവര്  ചകേഭാല  ചചയ്യേചപട  എത്ര  കകേസകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയ്യേചപടനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതരലാം കകേസകേളുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് എത്രകപചര അറസട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്;
എത്ര കപചര ഇനനിയുലാം പനിടനികൂടഭാനുണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേസകേളനില്  അകനത്വഷണലാം  പൂര്തനിയഭാക്കനി  കുറപത്രലാം  സമര്പനിചവ

എത്രചയനലാം അകനത്വഷണലാം പൂര്തനിയഭാക്കഭാതവ എത്രചയനലാം ഈ കകേസകേളനില്

അറസട്ട് ചചയ്യേചപകടണവര് എത്രചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനതനിനുകശഷലാം നഭാളനിതുവചര ഒറയട്ട്

തഭാമസനിക്കുനവര് ചകേഭാലചചയ്യേചപട 5 കകേസകേള റനികപഭാര്ട്ടുകേള ചചയ്യേചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇതരലാം കകേസകേളുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട്  9  കപചര അറസട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

ഒരഭാചള ഇനനിയുലാം പനിടനികൂടഭാനുണട്ട്.

(സനി)  ഇഇൗ  കകേസകേളനില്  അകനത്വഷണലാം  പൂര്തനിയഭാക്കനി  കുറപത്രലാം

സമര്പനിചവ-2,  അകനത്വഷണലാം  പൂര്തനിയഭാക്കഭാതവ-3,  അറസട്ട്

ചചയ്യേചപകടണവര് -1.

 സതീകേളചക്കതനിചരയുള്ള പതീഡനങ്ങള

166  (167)   ശതീ  .    അടൂര്  പകേഭാശട്ട്    : തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  പടനികേജഭാതനി  -

പടനികേവര്ഗതനില്ചപട  സതീകേള  പതീഡനതനിനട്ട്  വനികധയരഭായ  എത്ര  കകേസകേള

രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  ചഭാര്ജ്ജട്ട്  ഷതീറട്ട്  സമര്പനിച  കകേസകേള,  വനിചഭാരണ
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പൂര്തനിയഭാക്കനിയ കകേസകേള എനനിവ എത്ര വതീതചമനട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കകേസകേളനില്  എത്ര  പതനികേള  ശനിക്ഷനിക്കചപടനിട്ടുചണനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  200 കകേസകേള രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  89 കകേസകേളനില് ചഭാര്ജ്ജട്ട് ഷതീറട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  വനിചഭാരണ പൂര്തനിയഭായ കകേസകേചളഭാനലാം തചനയനില.

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ചക്കതനിചരയുള്ള അതനിക്രമങ്ങള 

167 (168) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  പടനികേജഭാതനി/
പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗതനില്ചപടവര്ചക്കതനിചരയുണഭായ അതനിക്രമങ്ങള സലാംബന്ധനിചട്ട്
കപഭാലതീസട്ട്  രജനിസര് ചചയ്ത കകേസകേള എത്രയഭാചണനട്ട്  ജനില തനിരനിചള്ള കേണക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗതനില്ചപട
എത്രകപര്  ആക്രമനിക്കചപടുകേയുണഭാചയനലാം  ചകേഭാല  ചചയ്യേചപടവര്  എത്രചയനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗതനില്ചപട
എത്രകപര്  ആത്മഹതല  ചചയ്യുകേയുണഭാചയനലാം  ഇതനില്  സതീകേള  എത്രചയനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  പസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗതനില്ചപട
സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  എതനിരഭായുള്ള  എത്ര  വക്രലാം  കകേസകേള  രജനിസര്
ചചയ്യേചപടനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-ഡനി)    വനിവരലാം കശഖരനിചട്ട് വരുന.

ഡനിവവ.എസട്ട്.പനി. ഓഫെതീസട്ട്
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168 (169) ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലതനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേ  മണലതനിചല  ചവഞഭാറമൂടട്ട്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി
ഡനി.വവ.എസട്ട്.പനി.  ആഫെതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി  വകുപ്പുതലതനില്
സത്വതീകേരനിചവരുന നടപടനികേള ഏതുവചരയഭായനി എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

ചവഞഭാറമൂടട്ട്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഒരു  സബട്ട്  ഡനിവനിഷന  ഓഫെതീസട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുകവണനി വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുവഭാന തനിരുവനന്തെപുരലാം
റൂറല്  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിചയ  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനി
ചുമതലചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.

വഭാഹനങ്ങളുചട അമനിത കവഗലാം

169  (170)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലസഭാന  നഗരതനില്  വഭാഹനങ്ങളുചട  മരണപഭാചനില്മുലലാം
ഇതര  വഭാഹനയഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം  കേഭാല്നടക്കഭാര്ക്കുലാം  അപകേടഭതീതനിയനിലഭാചത
സഞരനിക്കഭാനഭാവനിചലന റനികപഭാര്ട്ടുകേള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) വബക്കുകേളനിൽ മദലപനിചലാം മൂനകപര് വതീതവലാം , ആഡലാംബരകേഭാറകേളനിചല
മദലപസലാംഘവലാം  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില്  നഗരവതീഥനികേൾ  വകേയടക്കനി  അസഹനതീയ
ശബ്ദമുണഭാക്കനിയുലാം  അമനിത  കവഗതനിലുലാം  യഭാത്രക്കഭാർക്കുലാം  പരനിസരവഭാസനികേളക്കുലാം
ഭതീഷണനിയഭായനി  നടത്തുന  വജത്രയഭാത്ര  തടയഭാന  കപഭാലനിസനികനഭാ  കമഭാകടഭാര്
വഭാഹനവകുപനികനഭാ  സഭാധനിക്കഭാതതട്ട്  ജനങ്ങളനില്  ആശങയുണര്ത്തുന  കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാര് ഗഇൗരവപൂര്വലാം കേഭാണുകമഭാ;

(സനി)  കപഭാലതീസട്ട്  ചഹഡട്ട്  കേത്വഭാര്കടഴനിനട്ട്  മുനനിലൂചട  കപഭാലുലാം
ഇതരക്കഭാർ  അമനിതശബ്ദഭാകഘഭാഷകതഭാചട  അമനിതകവഗതയനില്  പഭാഞട്ട്
അപകേടങ്ങളുണഭാക്കനിയനിട്ടുലാം  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കഭാനഭാവഭാത  സഭാഹചരലലാം
പരനികശഭാധനിചട്ട് കേർശന നനിര്കദശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  വഭാഹനങ്ങളുചട  മരണപഭാചനില്  നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി
ആശലമഭായ  ടഭാഫെനികേട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസചര  പധഭാനചപട  ജലാംഗ്ഷനുകേളനില്
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത,  ടഭാഫെനികേട്ട് സനിഗല് വലറ്റുകേള സഭാപനിചട്ട് ഗതഭാഗതലാം
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നനിയനനിചവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ കുറക്കഭാരഭായനി കേഭാണുന അമനിത കവഗതക്കഭാചര
കേകയ്യേഭാചട പനിടനികൂടനി നനിയമ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

(ബനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം നഗരതനില് മദലപനിചട്ട് വഭാഹനകമഭാടനിക്കുന വഭാഹന
വഡവര്മഭാര്ചക്കതനിചര  Sec.  279 IPC  & 185 of MV Act  പകേഭാരലാം കകേസകേള
രജനിസര് ചചയ്തട്ട് നനിയമനടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുനണട്ട്. വബക്കുകേളനില് മൂനകപര്
വതീതലാം യഭാത്ര ചചയ്യുനതട്ട് ശദയനില്ചപടഭാല് വഭാഹനലാം തടഞ്ഞുനനിര്തനി വഭാഹനലാം
ഓടനിച വഡവര്മഭാര്ചക്കതനിചര  Sec. 279 IPC & 128 (1) r/w 177 of MV Act
പകേഭാരലാം കകേസകേള രജനിസര് ചചയ്തട്ട് നനിയമനടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി)   കുറകേരമഭായ  രതീതനിയനില്  വഭാഹനകമഭാടനിക്കുനവര്ചക്കതനിചര  കേര്ശന
നനിയമനടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

കേത്വകടഷന ഗുണഭാ സലാംഘങ്ങള 

170 (171) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  നഭാളനിതുവചര
കേത്വകടഷന  ഗുണഭാ  സലാംഘങ്ങള  നടതനിയ  ആക്രമണവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  എത്ര
കകേസകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ആക്രമണങ്ങളനില്  എത്ര  കപര്  ചകേഭാലചപടനിട്ടുചണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കകേസകേളുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  എത്ര  പതനികേചള  അറസട്ട്
ചചയ്തനിട്ടുചണനട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനതനിനുകശഷലാം കേത്വകടഷന ഗുണഭാ
സലാംഘങ്ങള  നടതനിയ  ആക്രമണവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  കകേസകേചളഭാനലാം  രജനിസര്
ചചയ്തനിടനില.

(ബനി&സനി)  ബഭാധകേമല.

മദസ അദലഭാപകേചന്റെ ചകേഭാലപഭാതകേലാം

171 (172) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ചനലനിക്കുനട്ട് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാടട്ട് പഴയ ചൂരനി ജുമഭാ മസ്ജനിദനിചല മദസ അദലഭാപകേന ചകേഭാല
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ചചയ്യേചപട കകേസനില് എത്ര പതനികേളഭാണുള്ളചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഏചതലഭാലാം വകുപ്പുകേള കചര്തഭാണട്ട് കകേസകേള രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) കകേസനിചല മുഴുവന പതനികേചളയുലാം അറസട്ട് ചചയ്തനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഈ  വപശഭാചനികേ  ചകേഭാലപഭാതകേതനിനട്ട്  പതനികേചള  കപരനിപനിച
കേഭാരണചമന്തെഭായനിരുന എനട്ട് വലക്തമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ഈ  കകേസനിചല  പതനികേള  മുമ്പട്ട്  ഏചതങനിലുലാം  തരതനിലുള്ള
കുറകൃതലങ്ങള  ചചയ്തനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അവര്ചക്കതനിചര  എടുത  കകേസനിചന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  പഴയ  ചൂരനി  ജുമഭാ  മസ്ജനിദനിചല  മദസ
അദലഭാപകേന  ടനി.  എസട്ട്.  മുഹമ്മേദട്ട്  റനിയഭാസട്ട്  എനയഭാള  ചകേഭാല  ചചയ്യേചപടതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന വക്രലാം നമ്പര് 210/17 u/s 450,
302 r/w 34 IPC & added section 102(1), 153(A) IPC പകേഭാരലാം രജനിസര് ചചയ്ത
കകേസനില്  1)  ആകജഷട്ട്  എന  അപ്പു,  S/o.  സുബഹ്മണലന  2)  നനിഥനിന  എന
ചചതനിരനി, S/o.  ശനിവന, 3) അഖനികലഷട്ട് എന അഖനില്,  S/o.  സുകരഷട്ട് എനനിവര്
പതനികേളഭായനിട്ടുള്ളതുലാം  ടനി  പതനികേചള അറസട്ട്  ചചയ്തട്ട്  ബഹുമഭാനചപട കകേഭാടതനിയനില്
ഹഭാജരഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം ടനിയഭാനഭാര് ജുഡതീഷലല് കേസഡനിയനിലുമഭാണട്ട്.

(സനി)  ടനി  കകേസനിചല  3  പതനികേചളയുലാം  23-3-2017  തതീയതനി  അറസട്ട്
ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഇതുവചരയുള്ള  അകനത്വഷണതനില്  പതനികേളക്കട്ട്  മുസതീലാം
സമുദഭായതനില്ചപടവകരഭാടുള്ള വര്ഗതീയ വനികരഭാധമഭാണട്ട് ചകേഭാലപഭാതകേ കേഭാരണമഭായനി
ചവളനിവഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ഇ)   ഇഇൗ  കകേസനിചല  ഒനലാം  രണ്ടുലാം  പതനികേള  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
കസഷന വക്രലാം നമ്പര് 377/16 u/s 324, 308 r/w 34 IPC, Cr. No. 378/16 u/s
326,  308  r/w  34  IPC,  Cr.  No.  248/17  u/s  379  IPC  എനതീ കകേസകേളനില്
പതനികേളഭാണട്ട്.  ടനി  കകേസകേചളലഭാലാം  അകനത്വഷണഭാവസയനിലഭാണട്ട്.   ഇഇൗ കകേസനിചല
മൂനഭാലാം പതനി കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷനനില് വക്രലാം നമ്പര് 343/16 u/s 143,
147, 148, 323, 324, 435, r/w 149 IPC എന കകേസനിചല പതനിയഭാണട്ട്. 
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ആത്മഹതല ചചയ്തവരുചട എണ്ണലാം

172 (173) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  നഭാളനിതുവചര  സലാംസഭാനതട്ട്
ആത്മഹതല ചചയ്തവരുചട എണ്ണലാം എത്രചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  സതീകേള  എത്ര  എനലാം  കുടനികേള  എത്ര  എനലാം
ചവളനിചപടുതഭാകമഭാ ;

(സനി)  സഭാമ്പതനികേ പയഭാസലാം, കുടുലാംബപശ്നങ്ങൾ,  കേടചക്കണനി, പതീഡനങ്ങള
എനതീ  കേഭാരണങ്ങൾമൂലലാം  ആത്മഹതല  ചചയ്യേചപടവരുചട  എണ്ണലാം  പകതലകേലാം
പകതലകേലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനകശഷലാം  നഭാളനിതുവചര

സലാംസഭാനതട്ട് 6026 കപര് ആത്മഹതല ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   ഇതനില്  1348  സതീകേളുലാം  (18  വയസനിനുമുകേളനില്)   229   കുടനികേളുലാം

(18 വയസനിനുതഭാചഴ ആണ്കുടനികേളുലാം ചപണ്കുടനികേളുലാം) ഉണട്ട്.

(സനി) സഭാമ്പതനികേ പയഭാസലാംമൂലലാം 405 കപരുലാം കുടുലാംബ പശ്നങ്ങചളത്തുടര്നട്ട്

2416 കപരുലാം കേടചക്കണനിയനില്ചപടട്ട്  14 കപരുലാം പതീഡനങ്ങള കേഭാരണലാം 101 കപരുലാം

ആത്മഹതല ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങള 

173  (174)    ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫെട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം നഭാളനിതുവചര സലാംസഭാനതട്ട് എത്ര

ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങള  നടനനിട്ടുണട്ട്;  ആയതനില്  രഭാഷതീയ  ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങള

എത്രചയണ്ണലാം; ചകേഭാലചപടവരുചട രഭാഷതീയ ബന്ധലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഗുണഭാ ആക്രമണലാം, മഭാഫെനിയഭാ ആക്രമണലാം, മതസര്ദ, ധനഭാപഹരണലാം

എനതീ  വനിഷയങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  എത്രകപര്  ചകേഭാലചപടനിട്ടുചണനട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  294  ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങള

നടനനിട്ടുണട്ട്.  അതനില് രണട്ട് വതീതലാം സനി.പനി.ഐ.(എലാം), മുസതീലാം ലതീഗട്ട് പവര്തകേരുലാം

ഒരു മുന സനി.പനി.ഐ.(എലാം)  പവര്തകേനുലാം,  ഏഴട്ട് ബനി.ചജ.പനി.,  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.

പവര്തകേരുമുളചപചട  പനണട്ട്  എണ്ണലാം  രഭാഷതീയ  കേഭാരണങ്ങളഭാലുണഭായ

ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങളഭാണട്ട്. 

(ബനി)  ഗുണഭാ ആക്രമണവമഭായനി ബന്ധചപടട്ട്  നഭാലട്ട് ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങളുലാം മത

സര്ദയുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  രണട്ട്  ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങളുലാം  ധനഭാപഹരണവമഭായനി

ബന്ധചപടട്ട് പതട്ട് ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങളുലാം റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ഈ കേഭാലയളവനില്

മഭാഫെനിയ ആക്രമണലാം എന ചകേഭാലപഭാതകേ കകേസകേള രജനിസര് ചചയ്തനിടനില.  

ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങള

174 (175) ശതീ  .    അടൂര്  പകേഭാശട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനകശഷലാം  നഭാളനിതുവചര  എത്ര
ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങള നടനനിട്ടുചണനട്ട്  ജനില  തനിരനിചട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ  ;  അവയനില്
സതീകേള, പുരുഷനഭാര്, കുടനികേള എനനിവരുചട എണ്ണലാം പകതലകേലാം നൽകേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കകേസകേളുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  എത്ര  പതനികേചള  ഇനനിയുലാം
പനിടനികൂടഭാനുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനില്  എത്ര  കകേസകേളനില്  അകനത്വഷണലാം  പൂര്തനിയഭായനി  കുറപത്രലാം
സമര്പനിച;  എത്ര  കകേസകേളനില്  വനിചഭാരണ  പൂര്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്;  ഇവയനില്
ശനിക്ഷനിക്കചപട പതനികേളുചട എണ്ണലാം എത്ര; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എത്ര  കകേസകേളനില്  അകനത്വഷണലാം  സനി.ബനി.ഐ.യട്ട്  വനിടുകേയുണഭായനി;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)   ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനകശഷലാം   നഭാളനിതുവചര  294
ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങള  നടനനിട്ടുണട്ട്.   ജനില  തനിരനിചള്ള  വനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി
കചര്തനിരനിക്കുന*.  അവയനില് 69 സതീകേളുലാം 179 പുരുഷനഭാരുലാം 36 കുടനികേളുമുണട്ട്.

(ബനി) ഇഇൗ കകേസമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് 81 പതനികേചള ഇനനിയുലാം പനിടനികൂടുവഭാനുണട്ട്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)   ഇതനില്  143  കകേസകേളനില് അകനത്വഷണലാം പൂര്തനിയഭാക്കനി കുറപത്രലാം
സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേസസ്സുുകേചളഭാനലാം  തചന  വനിചഭാരണ  പൂര്തനിയഭായനിടനിലഭാ
തതനിനഭാല് പതനികേളഭാരുലാം തചന ശനിക്ഷനിക്കചപടനിടനില.

(ഡനി)  സനി.ബനി.ചഎ.-യട്ട് വനിട കകേസകേചളഭാനലാം തചനയനില.

ടഭാഫെനികേട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന

175 (176) ശതീ  .   ബനി  .    സതലന : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  പഭാതയനില്  നനിരവധനി  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള  നടക്കുന
ആറനിങ്ങലനില്  പകതലകേ  ടഭാഫെനികേട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന  ആരലാംഭനിക്കണചമനട്ട്
നനികവദനലാം  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനിൽ  ഇതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  എചന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആറനിങ്ങലനിചല  ഗ തഭാഗതക്കുരുക്കുലാം,  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുലാം
നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്  പകതലകേ  പകടഭാളനിങട്ട്  വഭാഹനലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള ഏതട്ട് ഘടതനിലഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ആറനിങ്ങലനില് ഒരു ടഭാഫെനികേട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന ആരലാംഭനിക്കണചമനട്ട്
കേഭാണനിചട്ട്  സലലാം  എലാം.എല്.എ.  നല്കേനിയ  നനികവദനലാം  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്
കമധഭാവനിക്കട്ട് റനികപഭാര്ടനിനഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ആറനിങ്ങലനിചല  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുലാം  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുലാം
നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട് നനിലവനില് 2 കേണ്കടഭാള റൂലാം വഭാഹനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചവരുന.

ആയുധ പരനിശതീലനലാം

176 (177) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    അബ്ദു റബട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആരഭാധനഭാലയങ്ങളനിചല  ആയുധ  പരനിശതീലനവലാം,  ചനില  ഫെഭാസനിസട്ട്
മഭാഫെനിയ സലാംഘങ്ങള ആരഭാധനഭാലയങ്ങള പനിടനിചചടുതട്ട്,  വന വര്ഗതീയ കേലഭാപലാം
നടതഭാന  ഇടയുചണന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ഗവണ്ചമന്റെനിനട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
ഇതനിചനതനിചര എചന്തെലഭാലാം മുന കേരുതലുകേള സത്വതീകേരനിചവരുന;

(ബനി)  ഫെഭാസനിസട്ട്  ഭതീകേരപവര്തനലാം  സലാംസഭാനതട്ട്  നഭാളനിതുവചര
നനിലനനില്ക്കുന  സമഭാധഭാന  അന്തെരതീക്ഷതനിനട്ട്  ഉണഭാക്കനികയക്കഭാവന  ഗുരുതര
പതലഭാഘഭാതങ്ങള ഗഇൗരവമഭായനി കേണക്കനിചലടുതനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  എങനില്  അതനിചന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സത്വതീകേരനിക്കഭാനുകദശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)   ഇതരതനിലുള്ള  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ശദയനില്ചപടനിടനില.   വര്ഗതീയ
സലാംഭവങ്ങള  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന  കപഭാലതീസനിചന്റെയുലാം  രഹസലഭാകനത്വഷണ
വനിഭഭാഗതനിചന്റെയുലാം  നനിരതീക്ഷണവലാം  കപഭാലതീസട്ട്  പകടഭാളനിലാംഗുലാം  ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
രഹസല  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചലാം  മതസഇൗഹഭാര്ദ  കയഭാഗങ്ങള  നടതനിയുലാം
കുറകൃതലങ്ങളചക്കതനിചര  കേര്ശന  നനിയമ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചലാം  ആവശലമഭായ
മുനകേരുതലുകേള സത്വതീകേരനിചവരുനണട്ട്.

(ബനി)   ക്രമസമഭാധഭാന  ഭലാംഗമുണഭാക്കനികയക്കഭാവന  ഏതട്ട്  പവര്തനവലാം
ഗഇൗരവമഭായനി തചന കേണക്കനിചലടുക്കുനണട്ട്.

(സനി)   ആരഭാധനഭാലഭായങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധചപട  സലങ്ങളനിലുലാം  മറ്റുലാം

പതനികലഭാമ പവര്തനങ്ങള ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാനഭായനി രഹസലഭാകനത്വഷണ വനിഭഭാഗലാം

പകതലകേലാം  നനിരതീക്ഷണലാം  നടതനി  വരുനണട്ട്.  ഇതരലാം  പവൃതനികേള

ശദയനില്ചപടുനപക്ഷലാം  ശക്തമഭായ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.   ചപഭാതു

ജനങ്ങളക്കനിടയനില്  മതസഇൗഹഭാര്ദവലാം  സഹനിഷ്ണുതഭാ  മകനഭാഭഭാവവലാം

വളര്ത്തുനതനിനഭായനി  കപഭാലതീസനിചന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായ

പവര്തനങ്ങള  നടനവരുനണട്ട്.   ജനവമത്രനി  പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്

നടതനി  വരുന  ചസമനിനഭാറകേളനിലുലാം  കഭാസകേളനിലുലാം  മറ്റുലാം  വര്ഗതീയത  ഇലഭായ

ചചയ്യുനതനിനുലാം  മത  സഇൗഹഭാര്ദലാം  വളര്ത്തുനതനിനുലാം  ആവശലമഭായ

കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള നടത്തുനണട്ട്.

ടഭാഫെനികേട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന

177 (178)   ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലതനിനട്ട് മുഖലമനനി 

സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാകവലനിക്കരയനില്  ടഭാഫെനിക്കട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്

സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള എചന്തെലഭാചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

മഭാകവലനിക്കരയനില്  ടഭാഫെനികേട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള

പകതലകേ ശനിപഭാര്ശ സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനിയനില് നനിനലാം ലഭനിചനിടനില.
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കുറകൃതലങ്ങളുചട കേണക്കട്ട്

178 (179)  ചപഭാഫെ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  ഉണഭായ രഭാഷതീയ

ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങളുചട വലക്തമഭായ കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിച വനിശദ

വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുടനികേളചക്കതനിചരയുള്ള  പതീഡനങ്ങള  വര്ദനിച  വരുനകേഭാരലലാം

സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  ആയതട്ട്  തടയുനതനിനട്ട്  സത്വതീകേരനിച

നടപടനികേള  എചന്തെലഭാലാം;  കുടനികേളചക്കതനിചരയുള്ള  വലലാംഗനികേ  പതീഡനങ്ങള

സലാംബന്ധനിച വലക്തമഭായ കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചപണ്കുടനികേളക്കുലാം  വനനിതകേളക്കുചമതനിചരയുള്ള  പതീഡനങ്ങള

വര്ദനിചവരുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  ഇതനില് എത്ര കകേസകേളനില്

കുറവഭാളനികേചള  അറസട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്;  ഇതരലാം  കകേസകേളനില്  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര

കേര്ശന  നടപടനിയുലാം  പരമഭാവധനി  ശനിക്ഷയുലാം  ലഭനിക്കുവഭാന  ആവശലമഭായ  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കുടനികേളചക്കതനിചരയുലാം  സതീകേളചക്കതനിചരയുമുള്ള  പതീഡനങ്ങളുമഭായനി
ബന്ധചപടട്ട് രജനിസര് ചചയ്ത കകേസകേളുചട വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  12  രഭാഷതീയ
ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങള  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുസലാംബന്ധനിച  വനിശദ  വനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന*.

(ബനി)   ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  സതീകേളക്കുലാം
കുടനികേളക്കുചമതനിചരയുള്ള  അതനിക്രമങ്ങള  തടയുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വനിവരസഭാകങതനികേ വനിദലയനിലധനിഷനിതമഭായ പനിങട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കേണ്കടഭാള റൂലാം ആറട്ട്
ജനിലകേളനില് പവര്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  രണട്ട് ജനിലകേളനില് കൂടനി ടനി കേണ്കടഭാള റൂലാം
ഉടചന  ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.   തഭാമസനിയഭാചത  തചന  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  പനിങട്ട്
കപഭാലതീസട്ട്  കേണ്കടഭാള  റൂലാം  നടപനില്  വരുത്തുനതഭാണട്ട്.   കേണ്കടഭാള  റൂമുമഭായനി

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.



218 കകേരള നനിയമസഭ ഏപനില്  25,  2017

ബന്ധചപടുനതനികലയട്ട്  1515  എന കടഭാള ഫതീ  നമ്പര് പവര്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  മഭാത്രലാം  ഉളചപടുന  പനിങട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
പകടഭാള സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  സതീകേളുചടയുലാം കുടനികേളുചടയുലാം സുരക്ഷ
ഉറപഭാക്കുനതനികലയഭായനി  പനിങട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  ബതീറട്ട്  സലാംവനിധഭാനവലാം  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.
2017-18-ചല  നയപഖലഭാപന  പസലാംഗതനില്  പഖലഭാപനിച  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്
ഓഫെതീസറചട പഞഭായത്തുതല സനര്ശനലാം നടപനില് വരുതനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതനുസരനിചട്ട്
ഒരു  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസചയ  പഞഭായതട്ട്  ബതീറട്ട്  ഓഫെതീസറഭായനി
നഭാമനനിര്കദശലാം  ചചയ്യുനതഭാണട്ട്.  ടനി  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസുകദലഭാഗസ  എലഭാ
ചചഭാവഭാഴ്ചകേളനിലുലാം  രഭാവനിചല  10.30-നുലാം  ഉചയട്ട്  1.00 മണനിക്കുലാം  ഇടയ്ക്കുള്ള സമയതട്ട്
ബന്ധചപട  പഞഭായതട്ട് ഓഫെതീസട്ട്  സനര്ശനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഏചതങനിലുലാം
ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭാവഭാത  അതലഭാവശല  കേഭാരലങ്ങളഭാല്  സനര്ശനലാം  നടതഭാന
സഭാധനിചനിചലങനില് ആയതട്ട്  അടുത്തുവരുന വലഭാഴഭാഴ്ച സനര്ശനലാം നടത്തുനതഭാണട്ട്.
ടനി  ഉകദലഭാഗസ  സതീകേളുചടയുലാം  കുടനികേളുചടയുലാം  പരഭാതനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
അകപഭാള  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുനവ  ഉടനതചന  പരനിഹരനിചലാം  മറ്റുള്ളവ
ബന്ധചപട  കസഷന  ഹഇൗസട്ട്  ഓഫെതീസര്ക്കട്ട്  അനന്തെര  നടപടനികേളക്കഭായനി
വകേമഭാറനതുമഭാണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ  കുടനികേളചക്കതനിചര  അതനിക്രമങ്ങള
നടത്തുനവര്ചക്കതനിചര  POCSO,  IPC  എനതീ  നനിയമങ്ങള  പകേഭാരലാം  കേര്ശന
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

ഇതനിനുപുറകമ  സലാംസഭാനതട്ട്  തനിരുവനന്തെപുരലാം  സനിറനിയനിചല  കഫെഭാര്ടട്ട്,
ചകേഭാലലാം  സനിറനിയനിചല  ചകേഭാലലാം  ഇഇൗസട്ട്,  ചകേഭാചനി  സനിറനിയനിചല  കേടവന,  തൃശ്ശൂര്
സനിറനിയനിചല തൃശ്ശൂര് ടഇൗണ് ഈസട്ട്, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് സനിറനിയനിചല കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ടഇൗണ്,
കേണ്ണൂരനിചല  കേണ്ണൂര്  ടഇൗണ്  എനതീ  ആറട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേള  ശനിശുസഇൗഹൃദ
കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുനതനിനുകവണനി  അഞട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം
അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.

ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  കുടനികേളക്കട്ട്
കനചരയുണഭായ വലലാംഗനികേ പതീഡനങ്ങള സലാംബന്ധനിചട്ട് (Rape with Murder, Rape
354,  507,  377 IPC  &  POCSO  Act  cases  etc.)  2260  കകേസകേള രജനിസര്
ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പതീഡനങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  രജനിസര്  ചചയ്യേചപട  13005
കകേസകേളനില്  10103  കകേസകേളനിചല  പതനികേചള  അറസട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.   ഇതരലാം
കകേസകേളനിചല  പതനികേളചക്കതനിചര  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  അകനത്വഷണലാം  നടതനി
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കുറക്കഭാര്ക്കട്ട്   പരമഭാവധനി  ശനിക്ഷ  ലഭനിക്കുവഭാന  കവണ  നടപടനികേള  കപഭാലതീസട്ട്
സത്വതീകേരനിചവരുന. 

(ഡനി)   ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  കുടനികേളുചടയുലാം
സതീകേളുചടയുലാം  പതീഡനങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധചപട  കകേസകേള  ഇകതഭാചടഭാപലാം  ചുവചട
കചര്ക്കുനനഃ
സതീകേളചക്കതനിചരയുള്ള  (ചപണ്കുടനികേള  ഉളചപചട)  പതീഡനങ്ങളുമഭായനി
ബന്ധചപടട്ട് രജനിസര് ചചയ്ത കകേസകേളുചട വനിശദവനിവരലാം (25-5-2016 മുതല്     18-
4-2017 വചര)

കകേസകേളുചട
എണ്ണലാം

പതനികേളഭായനിട്ടുള്ളവരുചട
എണ്ണലാം

അറസട്ട് ചചയ്ത
പതനികേളുചട എണ്ണലാം

അറസട്ട്
ചചയ്യേചപടഭാനുള്ളവരുചട

എണ്ണലാം

13005 17269 12651 4618

കുടനികേളചക്കതനിചരയുള്ള  പതീഡനങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  രജനിസര്  ചചയ്ത
കകേസകേളുചട വനിശദവനിവരലാം (25-5-2016 മുതല് 18-4-2017 വചര)

കകേസകേളുചട

എണ്ണലാം

പതനികേളഭായനിട്ടുള്ളവരുചട

എണ്ണലാം

അറസട്ട് ചചയ്ത

പതനികേളുചട

എണ്ണലാം

അറസട്ട്

ചചയ്യേചപടഭാനുള്ളവരുചട

എണ്ണലാം

2625 2954 2953 361

ശനിക്ഷനിക്കചപട പതനികേളുചട എണ്ണലാം
179 (180) ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം  സതീകേളചക്കതനിചര  നടന
വനിവനിധ  അതനിക്രമ  കകേസകേളനില്  അകനത്വഷണലാം  പൂര്തനിയഭായനി  കകേഭാടതനിയനില്
കുറപത്രലാം സമര്പനിചവ എത്രചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)അകനത്വഷണലാം  പൂര്തനിയഭാകേഭാത  കകേസകേള  എത്രചയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കകേസകേളനില്  ശനിക്ഷനിക്കചപട  പതനികേളുചട  എണ്ണലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനകശഷലാം  നഭാളനിതുവചര
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സതീകേളചക്കതനിചര നടന വനിവനിധ അതനിക്രമവമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് 8847 കകേസകേളനില്
അകനത്വഷണലാം പൂര്തനിയഭാക്കനി കകേഭാടതനി കുറപത്രലാം സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇതനില് 3874 കകേസകേളനില് അകനത്വഷണലാം പൂര്തനിയഭാക്കഭാനുണട്ട്.

(സനി)  ഇഇൗ കകേസകേളനില് 337 പതനികേള ശനിക്ഷനിക്കചപടനിട്ടുണട്ട്.

അതനിക്രമകക്കസകേളനിചല പതനികേള

180  (181)  ശതീ  .    വഹബനി  ഈഡന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം,  നഭാളനിതുവചര സതീകേളചക്കതനിചര
നടന വനിവനിധ അതനിക്രമകക്കസകേളനില് പതനികേളഭായനിട്ടുളളവരുചട എണ്ണലാം, കകേസകേള
തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്,  ഇതുവചര  അറസട്ട്  ചചയ്ത  പതനികേളുചട  എണ്ണവലാം  ഇനനിയുലാം
അറസട്ട് ചചയ്യേചപടഭാനുളളവരുചട എണ്ണവലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം നഭാളനിതുവചര സതീകേളചക്കതനിചര
നടന വനിവനിധ അതനിക്രമ കകേസകേളനില് പതനികേളഭായനിട്ടുള്ളവരുചട എണ്ണലാം, കകേസകേള
തനിരനിചട്ട് തഭാചഴപറയുനനഃ
Sl.
No.

Crime Heads Total  no.  of  cases  on  Atrocities
against women in category wise

Total  no.
of accused

1 RAPE 1574 1698

2 354 IPC 3757 4357

3 509 IPC 297 340

4 KIDNAPPING 162 209

5 304 (B) 16 34

6 498 (A) 3098 5668

7 OTHERS 4101 4963

Total 13005 17269

(ബനി)  ഇതനില് ഇതുവചര അറസട്ട് ചചയ്ത പതനികേളുചട എണ്ണലാം 12651 ഇനനിയുലാം

അറസട്ട് ചചയ്യേചപടഭാനുള്ളവരുചട എണ്ണലാം 4618.

സതീകേളചക്കതനിചരയുള്ള  കുറകൃതലങ്ങള
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181 (182) ശതീ  .    എലാം  .    വനിനചസന്റെട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  നഭാളനിതുവചര  സലാംസഭാനചത

സതീകേളചക്കതനിചരയുള്ള  എത്ര  അതനിക്രമകക്കസകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുചണനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  സതീകേളചക്കതനിചര  നടന  കുറകൃതലങ്ങളനില്

ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങള,  ബലഭാതലാംഗങ്ങള,  മഭാനഭലാംഗചപടുതലുകേള,  മറട്ട്  പതീഡനങ്ങള

തുടങ്ങനിയവ സലാംബന്ധനിചട്ട് ഇനലാം തനിരനിചള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കേഭാലയളവനില്  വനിവനിധ  അതനിക്രമങ്ങചളത്തുടര്നട്ട്  ചകേഭാലചപട

സതീകേളുചട എണ്ണലാം പകതലകേമഭായനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ കകേസകേളനിചലലഭാമഭായനി ഇതനിനകേലാം അറസട്ട് ചചയ്യേചപടവര് എത്ര;

ഇനനിയുലാം അറസട്ട് ചചയ്യേഭാന ബഭാക്കനിയുള്ളവര് എത്ര; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേകമറകശഷലാം  നഭാളനിതുവചര  സലാംസഭാനതട്ട്
സതീകേളചക്കതനിചരയുള്ള അതനിക്രമങ്ങള സലാംബന്ധനിചട്ട്  13005  കകേസകേള റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   പസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  സതീകേളചക്കതനിചര  നടന  കുറകൃതലങ്ങളനില്
ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങള,  ബലഭാതലാംഗങ്ങള,  മഭാനഭലാംഗങ്ങള,  മറട്ട്  പതീഡനങ്ങള
തുടങ്ങനിയവ സലാംബന്ധനിചട്ട് ഇനലാം തനിരനിചള്ള കേണക്കട്ട് ചുവചട കചര്തനിരനിക്കുനനഃ

Crime Heads No. of case registered

Murder 91

Rape 1574

Molestation 3757

Kidnapping 162

304 (B) IPC 16

509 IPC 297

498 (A) IPC 3098

Others 4010

Total 13005



222 കകേരള നനിയമസഭ ഏപനില്  25,  2017

(സനി)   ഇഇൗ  കേഭാലയളവനില്  വനിവനിധ  അതനിക്രമങ്ങചളത്തുടര്നട്ട്  91 സതീകേള
ചകേഭാലചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഇഇൗ  കകേസകേളനിചലലഭാമഭായനി  ഇതുവചര  12651  കപചര  അറസട്ട്
ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇനനി അറസട്ട് ചചയ്യേചപടഭാനഭായനി 4618 കപരുമുണട്ട്.

വധഭതീഷണനി

182 (183)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാലലാം  ജനിലയനിചല  മയ്യേനഭാടട്ട്  വലനിയമഠലാം  ഭഭാഗലാം  കേനഭാല് പുറകമ്പഭാക്കട്ട്
തഭാമസക്കഭാരന  പടനികേജഭാതനിക്കഭാരനഭായ  ശനിവകുമഭാറനിനുലാം  കുടുലാംബതനിനുലാം  കനചര
വധഭതീഷണനി ഉചണന പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് പസ്തുത പരഭാതനിയനികനല് അകനത്വഷണലാം നടതനി എചന്തെഭാചക്ക
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ശനിവകുമഭാറനിചനയുലാം കുടുലാംബചതയുലാം കുടനിചയഭാഴനിപനിക്കഭാന കവണനിയഭാണട്ട്
ഭതീഷണനിചപടുത്തുനചതന ആവലഭാതനി പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) പതനികേചള അറസട്ട് ചചയ്തട്ട് നനിയമതനിചന്റെ മുമ്പനില് ചകേഭാണ്ടുവനട്ട് പസ്തുത 
പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബതനിനട്ട് സലാംരക്ഷണലാം നല്കേഭാന നനിര്കദശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി-ഡനി)   ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  ചകേഭാടനിയലാം  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന  Cr.No.
968/17/u/s 3(1) (s) of SC/ST POA Amendment Act  പകേഭാരലാം കകേസട്ട് രജനിസര്
ചചയ്തട്ട്  ഇകപഭാള  ചഭാതന്നൂര്  അസനിസന്റെട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്
അകനത്വഷനിചവരുന.  പസ്തുത  കകേസനിനഭാധഭാരമഭായ  പരഭാതനിയനില്  പറയുന
ആകരഭാപണങ്ങളുചട  നനിജസനിതനി  അകനത്വഷണതനില്  ചവളനിവഭായഭാല്  മഭാത്രകമ
നനിയമപകേഭാരമുള്ള  തുടര്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു.
എനനിരുനഭാലുലാം  ടനിയഭാളുചട  കുടുലാംബതനിനഭാവശലമഭായ  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കപഭാലതീസുകേഭാര്ചക്കതനിരഭായ  പരഭാതനികേള

183 (184) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദതട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  പരഭാതനികേളുമഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനില്  എത്തുന  സതീകേള
ഉളചപചടയുള്ളവര് പതീഡനിപനിക്കചപടുന സനിതനി വനികശഷലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിര്ഭയമഭായനി  പരഭാതനികേള  പറയഭാനുലാം  ആര്ക്കുലാം  കപഭാലതീസട്ട്
കസഷനുകേളനില്  എതഭാനുലാം  കേഴനിയുലാം  എന  സനിതനി  ഉറപഭാക്കഭാന  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പരഭാതനിക്കഭാരുചട ചമഭാവബല് കഫെഭാണ് പനിടനിചചടുക്കലുലാം  കപഭാക്കറനിചല
പണലാം  തടനിചയടുക്കലുലാം  സതീകേചള  കഫെഭാണനില്  വനിളനിചട്ട്  അസഭലലാം  പറയലുലാം
ഉളചപചടയുള്ള  കുറകൃതലങ്ങള  കപഭാലതീസുകേഭാരനില്  നനിനതചന
ഉണഭായനിചക്കഭാണനിരനിക്കുനതനിചനതനിചര  എന്തെട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കപഭാലതീസുകേഭാര്ചക്കതനിചര  ഉണഭാകുന  ഇതരതനിലുള്ള
പരഭാതനികേള  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം  കമല്നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കഭാനുലാം  സർക്കഭാർ
തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ബനി)  സതീകേള  ഉളചപചടയുള്ള  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്

കസഷനുകേളനില് നനിര്ഭയമഭായനി വരുവഭാനുള്ള സഇൗകേരലലാം നനിലവനിലുണട്ട്. ഇഇൗ സര്ക്കഭാര്

അധനികേഭാരതനില് വനതനിനുകശഷലാം സലാംസഭാനചത എലഭാ കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളുലാം

ജനവമ ത്രനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളഭായനി  പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  ഓകരഭാ  കപഭാലതീസട്ട്

കസഷനുകേളനിലുലാം  ഒരു  പബനികേട്ട്   റനികലഷന  ഓഫെതീസചറ  നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.

ഇതനിനുപുറകമ സതീനനിയര് സനിറനിസണ് ചഹല്പട്ട് ചഡസട്ട്,  വനനിതഭാ ചഹല്പട്ട് ചഡസട്ട്

എനനിവ കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളനില് സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി&ഡനി)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില്  വനകശഷലാം പരഭാതനിക്കഭാരഭായനി

വരുനവരുചട ചമഭാവബല് കഫെഭാണ് പനിടനിചചടുക്കല്,  കപഭാക്കറനിചല പണലാം തടല്,

സതീകേചള  കഫെഭാണനില്  വനിളനിചട്ട്  അസഭലലാം  പറയല്  തുടങ്ങനിയ  കുറകൃതലങ്ങളനില്

കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസര് ഉളചപടതഭായനി ശദയനില്ചപടനിടനില.

   കുടനികേളചക്കതനിരഭായ അതനിക്രമങ്ങള

184 (185) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ്  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
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മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  നഭാളനിതുവചര  കുടനികേചള

തടനിചക്കഭാണ്ടുകപഭായ  എത്ര  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;  എത്ര  കകേസകേള  രജനിസര്

ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്;  എത്ര  കപചര  അറസട്ട്  ചചയ്തു;  തടനിചക്കഭാണ്ടുകപഭായ കുടനികേളനില്  എത്ര

കപചര ഇനനിയുലാം കേചണതഭാനുണട്ട്; ജനില തനിരനിചള്ള കേണക്കുകേൾ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കുടനികേചള വലലാംഗനികേമഭായനി പതീഡനിപനിച എത്ര പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;

എത്ര കകേസകേള രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്; എത്ര കപചര അറസട്ട് ചചയ്തു; ജനില തനിരനിചള്ള

കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വലലാംഗനികേ പതീഡനചത തുടര്നലാം അലഭാചതയുലാം എത്ര കുടനികേള ചകേഭാല

ചചയ്യേചപടനിട്ടുണട്ട്;  ഇതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  എത്ര  കകേസകേള  രജനിസര്  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്;

എത്ര കപചര അറസട്ട് ചചയ്തു; ജനില തനിരനിചള്ള കേണക്കട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

ഉതരലാം

(എ)   ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  നഭാളനിതുവചര  കുടനികേചള
തടനിചക്കഭാണ്ടുകപഭായ  142  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  142
കകേസകേള  രജനിസര്  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  165  കപചര  അറസട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.
തടനിചക്കഭാണ്ടുകപഭായ  കുടനികേളനില്  ഇനനി  ഒരു  കുടനിചയ  കേചണതഭാനുണട്ട്.   ജനില
തനിരനിചള്ള വനിവരലാം അനുബന്ധലാം I ആയനി കചര്തനിരനിക്കുന*.

(ബനി) കുടനികേചള വലലാംഗനികേമഭായനി പതീഡനിപനിച 1671 പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
1671  കകേസകേള രജനിസര് ചചയ്തു.  ഇതനില് 1627  കപചര അറസട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ജനില
തനിരനിചള്ള വനിവരലാം അനുബന്ധലാം II ആയനി കചര്തനിരനിക്കുന*.

(സനി)  വലലാംഗനികേ  പതീഡനചതത്തുടര്നട്ട്  കുടനികേളഭാരുലാം  തചന
ചകേഭാലചപടനിടനില.

വലലാംഗനികേഭാതനിക്രമങ്ങളനില് മരനിച സതീകേള

185  (186)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനചസന്റെട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  വലലാംഗനികേഭാതനിക്രമങ്ങളനില്
ചകേഭാലചപട  സതീകേളുചടയുലാം  പഭായപൂര്തനിയഭാകേഭാത  ചപണ്കുടനികേളുചടയുലാം  എണ്ണലാം

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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പകതലകേലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കകേസകേളനില്  ഇനനിയുലാം  അകനത്വഷണലാം  പൂര്തനിയഭാകേഭാതവ
എത്രചയനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  അകനത്വഷണതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇനനിയുലാം  അറസട്ട്
ചചയ്യേചപകടണവര് എത്ര;

(സനി) വനിചഭാരണ പൂര്തനിയഭായ കകേസകേള എത്ര; ശനിക്ഷനിക്കചപട പതനികേളുചട
എണ്ണലാം എത്ര; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  നഭാളനിതുവചര
വലലാംഗനികേഭാതനിക്രമങ്ങചള  തുടര്നട്ട്  രണട്ട്  സതീകേള  ചകേഭാലചപടനിട്ടുണട്ട്.
പഭായപൂര്തനിയഭാകേഭാത ചപണ്കുടനികേളഭാരുലാം തചന ഇതരതനില് ചകേഭാലചപടനിടനില.

(ബനി)   ഇനനിയുലാം  അകനത്വഷണലാം പൂര്തനിയഭാകേഭാത ഒരു കകേസട്ട്.  പതനികേചള
അറസട്ട് ചചയ്യേഭാനഭായനി ബഭാക്കനിയനില.

(സനി) ഇഇൗ കകേസകേളനില് വനിചഭാരണ പൂര്തനിയഭായവ ഇല.

അതനിക്രമങ്ങള

186  (187)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദതട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  നഭാളനിതുവചര
പഭായപൂര്തനിയഭാകേഭാത  ചപണ്കുടനികേളചക്കതനിചര  നടന  അതനിക്രമങ്ങള
സലാംബന്ധനിച കേണക്കട്ട് ജനില തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ കകേസകേളുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് ഇതുവചര അറസട്ട് ചചയ്ത പതനികേളുചട
എണ്ണവലാം, ഇനനിയുലാം അറസട്ട് ചചയ്യേഭാന ബഭാക്കനിയുള്ളവരുചട എണ്ണവലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കകേസകേളനില്  അകനത്വഷണലാം  പൂര്തനിയഭാക്കനിയവ  എത്ര;
അകനത്വഷണലാം  പൂര്തനിയഭാക്കഭാതവ  എത്ര;  വനിചഭാരണ  പൂര്തനിയഭാക്കനിയവ  എത്ര;
ശനിക്ഷനിക്കചപട പതനികേളുചട എണ്ണവലാം വനിടയക്കചപടവരുചട എണ്ണവലാം എത്രചയനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ-സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിചട്ട് നല്കുനതഭാണട്ട്.

 അതനിക്രമങ്ങള തടയുനതനിനട്ട്  നടപടനി
187 (189) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫെട്ട്  :
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ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി  :
ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദട്ട്  :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സതീകേളചക്കതനിചരയുളള അതനിക്രമങ്ങള തടയുനതനിനുളള നടപടനികേളുചട
ഭഭാഗമഭായനി  തഭാലൂക്കുതല  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേള,  വനനിതഭാ  ബറഭാലനിയന
എനനിവ  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പനിങട്ട്
കേണ്കടഭാള റൂമുകേള സഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  ഓഫെതീസര്മഭാരുചട  പഞഭായത്തുതല  സനര്ശനലാം,
വലലാംഗനികേ  അക്രമനികേളുചട  പബനികേട്ട്  രജനിസര്  തുടങ്ങനിയവ  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  സതീകേളക്കട്ട്  സത്വയലാം  പതനികരഭാധതനിനഭായുളള  പരനിശതീലനലാം
നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  30-1-2017-ചല ജനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്.) 15/2017/ആഭല.  നമ്പര് ഉതരവട്ട്
പകേഭാരലാം  വനനിതഭാ  ബറഭാലനിയന  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പനിങട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കേണ്കടഭാള
റൂമുകേള  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ചകേഭാലലാം,  ചകേഭാചനി,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  എനതീ  5
സനിറനികേളനിലുലാം  കേണ്ണൂരനിലുലാം  പവര്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  മറ്റുജനിലകേളനില്കടനി  പനിങട്ട്
പകടഭാള ഇഇൗ വര്ഷലാം തചന ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.
ഗവര്ണറചട  നയപഖലഭാപന  പസലാംഗതനില്  സതീകേളചക്കതനിചരയുള്ള
അതനിക്രമങ്ങള  തടയുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളുചട  ഭഭാഗമഭായനി  തഭാലൂക്കുതല  വനനിതഭാ
കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേള രൂപതീകേരനിക്കുചമനട്ട് പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതുസലാംബന്ധനിചള്ള
തുടര്നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന. 

(ബനി)  വനനിതഭാ കപഭാലതീസട്ട് ഓഫെതീസര്മഭാരുചട പഞഭായത്തുതല സനര്ശനലാം
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനി എലഭാ ജനിലഭാ കപഭാലതീസട്ട്
കമധഭാവനികേളക്കുലാം  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വലലാംഗനികേഭാതനിക്രമങ്ങളുചട  പബനികേട്ട്
രജനിസര് ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട് സലാംബന്ധനിച വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന.

(സനി)  ഉണട്ട്.  ജനവമത്രനി സുരക്ഷഭാ പദതനിയുചട കനതൃതത്വതനില് നനിരവധനി
സതീ  സുരക്ഷഭാ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.   അവയനികലറവലാം
പധഭാനചപടതഭാണട്ട് സതീ സത്വയലാം സുരക്ഷഭാ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി. ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
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കകേരളതനിചല  മുഴുവന  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞു.   ഇവര്  റസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്  അകസഭാസനികയഷനുകേളുലാം  കുടുലാംബശതീ
യൂണനിറ്റുകേളുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  സതീകേളക്കട്ട്  സത്വയലാം
പതനികരഭാധ  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  വരുന.   കൂടഭാചത,  സതീ  സുരക്ഷയട്ട്  പഭാധഭാനലലാം
നല്കേഭാനഭായനി  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിവരുന.

വലലാംഗനികേഭാതനിക്രമങ്ങള ചചറക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി
188 (190) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള  :

ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന  :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ് മഭാസര്  :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  കുടനികേളചക്കതനിചരയുള്ള  വലലാംഗനികേഭാതനിക്രമങ്ങള

ഏറനിവരുന  സഭാഹചരലതനില്  ആയതനിചന  ചചറക്കുനതനിനട്ട്  എചന്തെഭാചക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് സത്വതീകേരനിചവരുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  POCSO  (Protection  of  Children  from  Sexual  Offences  Act)
ആകട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ദൃശല,  ശഭാവല,  പത്ര  മഭാധലമങ്ങളനിലൂചടയുലാം  മറ്റുലാം  വലഭാപകേ
കബഭാധവത്കേരണലാം നടത്തുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കപഭാകകഭാ  നനിയമ  പകേഭാരലാം  എടുത  കകേസകേളനില്
ശനിക്ഷനിക്കചപടുനതനികനക്കഭാള  വളചര  കൂടുതലഭാണട്ട്  ശനിക്ഷനിക്കചപടഭാതനിരനിക്കുന
കകേസകേള എനതട്ട് സര്ക്കഭാര് വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉതരലാം

(എ)   ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  സതീകേളക്കുലാം
കുടനികേളക്കുചമതനിചരയുള്ള  അതനിക്രമങ്ങള  തടയുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവര
സഭാകങതനികേ  വനിദലയനിലധനിഷനിതമഭായ  പനിങട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കേണ്കടഭാള  റൂലാം  ആറട്ട്
ജനിലകേളനില് പവര്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. രണട്ട് ജനിലകേളനില്കൂടനി ടനി കേണ്കടഭാള റൂലാം
ഉടചന ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.   ഉടചനതചന എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം  പനിങട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
കേണ്കടഭാള  റൂലാം  നടപനില്  വരുത്തുനതഭാണട്ട്.  കേണ്കടഭാള  റൂമുമഭായനി
ബന്ധചപടുനതനികലയട്ട്  1515  എന കടഭാള ഫതീ  നമ്പര് പവര്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  മഭാത്രലാം  ഉളചപടുന  പനിങട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
പകടഭാള  സലാംവനിധഭാനകമര്ചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  സതീകേളുചടയുലാം  കുടനികേളുചടയുലാം  സുരക്ഷ
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ഉറപഭാക്കുനതനികലയഭായനി  പനിങട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  ബതീറട്ട്  സലാംവനിധഭാനവലാം  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.
2017-18-ചല  നയപഖലഭാപന  പസലാംഗതനില്  പഖലഭാപനിച  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്
ഓഫെതീസറചട  പഞഭായതട്ട്  സനര്ശനലാം  നടപനില്  വരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനുസരനിചട്ട്
ഒരു  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസുകദലഭാഗസചയ  പഞഭായതട്ട്  ബതീറട്ട്  ഓഫെതീസറഭായനി
നഭാമനനിര്കദശലാം  ചചയ്യുനതഭാണട്ട്.   ടനി  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസുകദലഭാഗസ  എലഭാ
ചചഭാവഭാഴ്ചകേളനിലുലാം  രഭാവനിചല  10.30-നുലാം  ഉചയട്ട്  1.00 മണനിക്കുലാം  ഇടയ്ക്കുള്ള സമയതട്ട്
ബന്ധചപട  പഞഭായതട്ട്  ഓഫെതീസട്ട്  സനര്ശനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഏചതങനിലുലാം
ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭാവഭാത  അതലഭാവശല  കേഭാരലങ്ങളഭാല്  സനര്ശനലാം  നടതഭാന
സഭാധനിചനിടനിചലങനില് ആയതട്ട് അടുത്തുവരുന വലഭാഴഭാഴ്ച സനര്ശനലാം നടത്തുനതഭാണട്ട്.
ടനി  ഉകദലഭാഗസ  സതീകേളുചടയുലാം  കുടനികേളുചടയുലാം  പരഭാതനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
അകപഭാള  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുനവ  ഉടനതചന  പരനിഹരനിചലാം  മറ്റുള്ളവ
ബന്ധചപട  കസഷന  ഹഇൗസട്ട്  ഓഫെതീസര്ക്കട്ട്  അനന്തെര  നടപടനികേളക്കഭായനി
വകേമഭാറനതുമഭാണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ  കുടനികേളചക്കതനിചര  അതനിക്രമങ്ങള
നടത്തുനവര്ചക്കതനിചര  കപഭാകകഭാ,  ചഎ.പനി.സനി.  എനതീ  നനിയമങ്ങള  പകേഭാരലാം
കേര്ശന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

ഇതനിനുപുറകമ  സലാംസഭാനതട്ട്  തനിരുവനന്തെപുരലാം  സനിറനിയനിചല  കഫെഭാര്ടട്ട്,
ചകേഭാലലാം  സനിറനിയനിചല  ചകേഭാലലാം  ഇഇൗസട്ട്,  ചകേഭാചനി  സനിറനിയനിചല  കേടവന,  തൃശ്ശൂര്
സനിറനിയനിചല തൃശ്ശൂര് ടഇൗണ് ഇഇൗസട്ട്, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് സനിറനിയനിചല കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ടഇൗണ് ,
കേണ്ണൂരനിചല കേണ്ണൂര് ടഇൗണ് എനതീ ആറട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേള ശനിശു സഇൗഹൃദ
കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുനതനിനുകവണനി  അഞട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം
അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.

(ബനി)  കുടനികേളചക്കതനിചരയുള്ള  അതനിക്രമങ്ങളചക്കതനിചരയുലാം  കപഭാകകഭാ
നനിയമലാം  സലാംബന്ധനിചള്ള  അറനിവലാം  നല്കുനതനിനഭായനി  ജനവമത്രനി  കപഭാലതീസട്ട്
പദതനിയനിലൂചടയുലാം  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്  പദതനിയനിലൂചടയുലാം  സ്കൂളുകേള,
കകേഭാകളജുകേള,  റസനിഡനഷലല്  അകസഭാസനികയഷന  മുകഖനയുലാം  വലഭാപകേമഭായ
കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടതനിവരുനണട്ട്. 

(സനി)  കുടനികേളചക്കതനിചര നടന പതീഡനങ്ങളക്കട്ട് കപഭാകകഭാ നനിയമപകേഭാരലാം
കകേസട്ട്  രജനിസര്  ചചയ്തട്ട്  അകനത്വഷണലാം  നടതനി  കുറവഭാളനികേളചക്കതനിചര  കുറപത്രലാം
തയ്യേഭാറഭാക്കനി ബഹുമഭാനചപട കകേഭാടതനിയനില് സമര്പനിചവരുനണട്ട്. ഇതനില് വനിചഭാരണ
പൂര്തനിയഭായ  കകേസകേളനില്  കൂടുതലുലാം  ശനിക്ഷനിക്കചപടഭാചത  കപഭാകുനതട്ട്
ശദയനില്ചപടനിടനില.
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സതീപതീഡനകക്കസകേള
189  (191)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  എത്ര  സതീപതീ ഡന  കകേസകേള

രജനിസര്  ചചയ്തനിട്ടുചണനട്ട്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനില്  എത്ര  കകേസകേളനില്  ശനിക്ഷ
ലഭനിചനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിൽ  പഭായപൂര്തനിയഭാകേഭാത ചപണ്കുടനികേളുചട പതീ ഡനകകേസകേള
എത്ര; ഇക്കഭാരലതനിലുള്ള കേണ്വനിക്ഷന കററട്ട് എത്രചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലതനില്  കേണ്വനിക്ഷന  കററട്ട്  കുറഞ്ഞുവരുനതഭായനി
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിചന്റെ  കേഭാരണലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനതനിനുകശഷലാം 1574 സതീ പതീഡന
കകേസകേള  (Rape  cases)  രജനിസര്  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  ഒരു  കകേസട്ട്
ശനിക്ഷനിക്കചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   കമല്പറയുനവയനില്  905  കകേസകേള  പഭായപൂര്തനിയഭാകേഭാത
ചപണ്കുടനികേളുചട പതീഡന കകേസകേളഭാണട്ട്.  കേണ്വനിക്ഷന കററനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ചുവചട കചര്ക്കുന:

Year Convicted Acquitted  Conviction Rate

2015 51 44 53.68

2016 34 122 21.79

(സനി)   2015,  2016  വര്ഷതനിചല  Crime  in  India  കേണക്കുപകേഭാരലാം
പഭായപൂര്തനിയഭാകേഭാത  ചപണ്കുടനികേളുചട  പതീഡനകക്കസകേളനില്  2015-ചന
അകപക്ഷനിചട്ട് 2016-ല് കേണ്വനിക്ഷന കററട്ട് കുറഞതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

എലാം.എല്.എ. നല്കേനിയ കേതട്ട്

190 (192) ചപഭാഫെ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭയുചട രണഭാലാം സകമ്മേളനതനിചല 124-ാം
നമ്പര് കചഭാദലതനിനട്ട്  ലഭനിച  ചതറഭായ  ഉതരലാം  പരനികശഭാധനിക്കണചമനട്ട്  കേഭാണനിചട്ട്
5-12-2016  ല്  കകേഭാടക്കല്  എലാം.എല്.എ.  ആഭലന്തെര  ചസക്രടറനിയ്ക്കുലാം  ചതീഫെട്ട്
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ചസക്രടറനിയ്ക്കുലാം നല്കേനിയ കേതനിചന്റെ വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കേതനിചന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  ആഭലന്തെര  വകുപനില്  സത്വതീകേരനിച
നടപടനികേളുചട വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുമഭായനി ബന്ധചപട ഫെയലുകേളുചട മുഴുവന വനിവരങ്ങളുലാം കകേഭാപനികേളുലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) 5-12-2016-നട്ട് നല്കേനിയ കേതനിനട്ട് നഭാളനിതുവചരയഭായനി എലാം.എല്.എ.യട്ട്
മറപടനി  ലഭലമഭായനിടനിചലന  കേഭാരലലാം  ആഭലന്തെര  വകുപട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;
ഇക്കഭാരലതനിലുള്ള വലക്തമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-ഡനി)  14-ാം  കകേരള  നനിയമസഭയുചട  രണഭാലാം  സകമ്മേളനതനില്
26-9-2016-ചല  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത  124-ാം  നമ്പര്  കചഭാദലതനിചന്റെ  ഉതരലാം
പരനികശഭാധനിക്കണചമനള്ള  കേതട്ട്  ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.  സഭാധഭാരണയഭായനി
ഭരണവകുപനില്  ലഭലമലഭാത  വനിവരങ്ങള  ബന്ധചപട  ഓഫെതീസുകേളനില്നനിനലാം
കശഖരനിചതനിനുകശഷമഭാണട്ട് നനിയമസഭഭാ കചഭാദലങ്ങളക്കുള്ള മറപടനി തയ്യേഭാറഭാക്കുനതട്ട്.
ഇതരതനില്  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിയനില്നനിനലാം  ലഭലമഭാക്കനിയ  വനിവരങ്ങളുചട
അടനിസഭാനതനില്  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ  മറപടനിയഭാണട്ട്  കേഴനിഞ  സകമ്മേളനതനില്
നല്കേനിയനിരുനതട്ട്.   എനഭാല്  ബഹുമഭാനചപട  എലാം.എല്.എ.യുചട  കേതനിചന്റെ
അടനിസഭാനതനില്  വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധനയുലാം  അകനത്വഷണവലാം  നടതനിയതനില്
കപഭാലതീസനിചന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  സമര്പനിച  വനിവരതനിചല  പനിഴവഭാണട്ട്  ഇതനിനട്ട്
കേഭാരണമഭായനിട്ടുള്ളചതനട്ട് ചവളനിചപടുകേയുണഭായനി.  തുടര്നട്ട് വകുപനിചന്റെ  22-4-2017-ചല
നമ്പര്100421/എസട്ട്.സനി3/2016/ആഭലന്തെരലാം  കേത്തുപകേഭാരലാം  വനിശദമഭായ  മറപടനി
ബഹുമഭാനചപട എലാം.എല്.എ.-യട്ട് അയചനല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. നനിയമസഭഭാ കചഭാദലതനിനട്ട്
മറപടനി  തയ്യേഭാറഭാക്കുനതനികലയഭാവശലമഭായ  വനിവരങ്ങളനില്  വസ്തുതഭാപരമഭായ  പനിഴവട്ട്
വന  കചരഭാനനിടയഭായ  സലാംഭവലാം  സര്ക്കഭാര്  ഗഇൗരവകേരമഭായനി  കേഭാണുകേയുലാം
ബന്ധചപടവര്ക്കട്ട് തഭാക്കതീതട്ട് നല്കുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

വനിജനിലനസട്ട് കകേസട്ട്

191 (193) ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സർക്കഭാരനിചല  മുനമനനിമഭാര്,  മനനിമഭാര്  എനനിവരനില്
ആരുചടചയലഭാലാം കപരനില് വനിജനിലനസട്ട് കകേസട്ട് എടുതനിട്ടുചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) എത്ര കകേസകേള അകനത്വഷണലാം നടതഭാന ഉതരവനിടനിട്ടുണട്ട് ; കകേസകേള
സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചന്തെലഭാലാം;

(സനി)  ഓകരഭാ  കകേസനിലുലാം  കുറപത്രലാം  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
എചന്തെലഭാലാം;

(ഡനി)  ഓകരഭാ അകനത്വഷണതനിചന്റെയുലാം നനിലവനിലുള്ള സനിതനി എന്തെഭാചണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാരനിചല മുന വലവസഭായ വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന ശതീ.  ഇ.
പനി. ജയരഭാജചനതനിചര വനി.സനി.01/2017/എസട്ട്.ചഎ.യു.-2 എന വനിജനിലനസട്ട് കകേസട്ട്
നടനവരുന.  കകേഭാടതനി ഉതരവട്ട് പകേഭാരലാം കസയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)   ഒനട്ട്.   ശതീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഭാജചനതനിചരയുള്ള കകേസട്ട്  അകനത്വഷണ
ഘടതനിലഭാണട്ട്.

(സനി&ഡനി)  കുറപത്രലാം തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിടനില.  വനി.സനി.01/2017/എസട്ട്.ചഎ.യു.-2
നമ്പര് കകേസട്ട് അകനത്വഷണ കവളയനില് കകേഭാടതനി ഉതരവട്ട് പകേഭാരലാം കസയനിലഭാണട്ട്.

വനി. എ. അരുണ്കുമഭാറനിചനതനിരഭായ വനിജനിലനസട്ട് കകേസട്ട് 

192  (194)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനചസന്റെട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  കേയര്ചഫെഡട്ട്  എലാം.ഡനി.  ശതീ.  വനി.എ.  അരുണ്കുമഭാറനിചനതനിചര
വനിജനിലനസട്ട് കകേസട്ട്  രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേയര്ചഫെഡട്ട് എലാം.ഡനി. ആയനിരനിചക്ക സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നഷലാം വരുതനിചയന
ആകരഭാപണലാം അകനത്വഷനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിച പരഭാതനിയനില് എഫെട്ട്.ചഎ.ആര്. സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) കകേസനിചനറ നനിലവനിചല അവസ എന്തെഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ശതീ.  വനി.  എ.  അരുണ് കുമഭാര് കേയര് ചഫെഡട്ട് മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറകര്
ആയനിരനിചക്ക  കചര്തലയനിചല  ചവയര്  ഹഇൗസട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധചപട
ആകരഭാപണലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  അകനത്വഷണലാം  നടത്തുകേയുലാം  അതനിചന്റെ
അടനിസഭാനതനില്  വനി.സനി.03/2014/എസട്ട്.സനി.റനി.  നമ്പര്  വനിജനിലനസട്ട്  കകേസട്ട്
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രജനിസര് ചചയ്തട്ട് അകനത്വഷണലാം നടതനിവരനികേയുലാം ചചയ്യുന.

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  നഷലാം  വരുതനിചയന  ആകരഭാപണലാം
വനി.സനി.03/2014/എസട്ട്.സനി.റനി./സനി.ആര്.എഫെട്ട്.ഡനി.  നമ്പര് വനിജനിലനസട്ട്  കകേസനില്
അകനത്വഷനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) കകേസട്ട് അകനത്വഷണതനിലഭാണട്ട്.

പരതീക്ഷഭാനടതനിപനിചല പഭാളനിചകേള
193 (195) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര്  : 

ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫെട്ട്  : 
ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന  : 
ശതീ  .    ഐ  .  സനി  .  ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സഭാമ്പതനികേ  ക്രമകക്കടുകേളലഭാചത  മറട്ട്  തരതനിലുള്ള  ക്രമകക്കടുകേള

അകനത്വഷനിക്കുനതനിനട്ട് വനിജനിലനസനിനട്ട് അധനികേഭാരമുകണഭാ;

(ബനി) ഇചലങനില് എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി. കചഭാദലകപപര് കചഭാര്ച സലാംബന്ധനിചട്ട്
വനിജനിലനസട്ട് അകനത്വഷണതനിനട്ട് ഉതരവനിടഭാനുണഭായ സഭാഹചരലലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഹയര്ചസക്കണറനി  കജലഭാഗ്രഫെനി,  കജര്ണലനിസലാം  ,ഹനിനനി
കചഭാദലകപപറകേചള  സലാംബന്ധനിചലാം  ഗുരുതരമഭായ  ആകരഭാപണലാം  ഉയര്നട്ട്  വനനിട്ടുലാം
അതനിചനക്കുറനിചട്ട്  അകനത്വഷണലാം  നടതഭാതചതന്തെഭാണട്ട്;  കചഭാദലകപപര്
തയ്യേഭാറഭാക്കുവഭാന ചുമതലചപടുതനിയ അദലഭാപകേ സലാംഘടനയഭായ ചകേ.എസട്ട്.റനി.എ.-
യുചട ഇക്കഭാരലതനിലുള്ള പങട്ട് അകനത്വഷനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  വര്ഷചത  എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.,  ഹയര്ചസക്കണറനി
പരതീക്ഷഭാനടതനിപനിചല പഭാളനിചകേചള സലാംബന്ധനിച ജൂഡതീഷലല് അകനത്വഷണതനിനട്ട്
ഉതരവനിടുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)   അഴനിമതനി  നനികരഭാധന  നനിയമതനിചന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന  എലഭാ
ക്രമകക്കടുകേളുലാം വനിജനിലനസട്ട് അകനത്വഷനിക്കഭാറണട്ട്.

(ബനി)   20-3-2017-ല്  നടതനിയ  എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.  ഗണനിത  ശഭാസ
പരതീക്ഷയുചട  കചഭാദലകപപര്  ഒരു  സത്വകേഭാരല  സഭാപനലാം  പുറതനിറക്കനിയ
കചഭാദലങ്ങളുമഭായനി  സഭാമലമുചണന ആകരഭാപണതനിചന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  ചപഭാതു
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വനിദലഭാഭലഭാസ  ചസക്രടറനി  ഒരു  അകനത്വഷണലാം  നടത്തുകേയുലാം  കചഭാദലകേര്തഭാവലാം
സത്വകേഭാരല സഭാപനവലാം തമ്മേനിലുള്ള ബന്ധലാം കൂടുതല് അകനത്വഷണതനിലൂചട മഭാത്രകമ
ചതളനിയനിക്കഭാന  കേഴനിയുകേയുള്ളുചവനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തതനിചന്റെയുലാം
അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട് വനിജനിലനസട്ട് അകനത്വഷണതനിനട്ട് ഉതരവഭായതട്ട്.

(സനി)  25000-കതഭാളലാം വനിദലഭാര്തനികേള എഴുതനിയ ഒനഭാലാം വര്ഷ ഭൂമനിശഭാസ
കചഭാദലകപപര്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  വനനിട്ടുള്ള  പരഭാതനികേളുചട  അടനിസഭാനതനില്  ഹയര്
ചസക്കണറനി  ഡയറകറചട  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയനിരുന.   മുന  വര്ഷങ്ങളനിചല
കചഭാദലകപപറലാം  അദലഭാപകേര്  കസറകേള  വഴനി  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ  ധഭാരഭാളലാം  മഭാതൃകേഭാ
കചഭാദലങ്ങളുലാം ഡനി.എചട്ട്.എസട്ട്.ഇ.  കപഭാര്ടലനില് ലഭലമഭാണട്ട്.  ആയതുചകേഭാണട്ട് തചന
കചഭാദലകപപര്  തമ്മേനിലുള്ള  സമഭാനത  എലഭാ  കേഭാലചത  കചഭാദലകപപറകേളനിലുലാം
കേഭാണഭാനഭാവനതഭാണട്ട്.   അതനില്  അസത്വഭാഭഭാവനികേതചയഭാനമനിചലനട്ട്  റനികപഭാര്ടനില്
വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

5000-കതഭാളലാം  വനിദലഭാര്തനികേള  എഴുതനിയ  രണഭാലാം  വര്ഷ  കജര്ണലനിസലാം
കചഭാദലകപപറനില്  17  മഭാര്ക്കനിചന്റെ  കചഭാദലങ്ങള  പഭാഠഭഭാഗതനിനട്ട്  പുറതട്ട്
നനിനഭാചണന പരഭാതനിയുലാം ശദനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്. കചഭാദലലാം തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ വലക്തനികയഭാടട്ട്
വനിശദതീകേരണലാം  കതടുകേയുലാം  ടനിയഭാചള  കമലനില്  ഇതരലാം  ചുമതലകേളനില്നനിനലാം
ഒഴനിവഭാക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഹനിനനി  കചഭാദലകപപറനില്  ഏതഭാനുലാം  അക്ഷര  ചതറ്റുകേള  മഭാത്രമഭാണട്ട്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  

ഹയര്  ചസക്കണറനി  ചപഭാതു  പരതീക്ഷകേളുചട  കചഭാദലകപപറകേള
തയ്യേഭാറഭാക്കുവഭാന ഒരു കേഭാലത്തുലാം അദലഭാപകേ സലാംഘടനകേചള ചുമതലചപടുതഭാറനില.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

വനിജനിലനസട്ട് അകനത്വഷണലാം

194 (196) ശതീ  .    വഹബനി  ഈഡന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വരവനില്  കേവനിഞ  സത്വതട്ട്  സമ്പഭാദനിചതനിചന്റെ  കപരനില്  മുനമുഖലമനനി
ശതീ. വനി.എസട്ട്. അചുതഭാനനചന്റെ മകേന ശതീ വനി.എ. അരുണ്കുമഭാറനിചനതനിചര കകേസട്ട്
എടുക്കുവഭാന വനിജനിലനസട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് കകേസകേള സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  വനിജനിലനസനിനട്ട്  നനിയമ  വകുപനിചന്റെ  ഉപകദശലാം
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ശതീ വനി.എ. അരുണ്കുമഭാറനിചന ഐ.സനി.ടനി.  അക്കഭാദമനി ഡയറകറഭായനി
നനിയമനിചതനിനുലാം  ഐ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി.യനില്  സഭാനക്കയറലാം  നലനിയതനിനുലാം  പനിനനില്
ക്രമകക്കടട്ട്  ഉണട്ട്  എന വനി.ഡനി.  സതതീശന അദലക്ഷനഭായ നനിയമസഭഭാ  പകതലകേ
സമനിതനിയുചട റനികപഭാര്ടനികനല് എചന്തെങനിലുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനില്
അടനിയന്തെര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന നനിര്കദശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  ശതീ.  വനി.  എ.  അരുണ്കുമഭാറനിചനതനിചരയുള്ള  ആകരഭാപണ
ങ്ങളനികനല്  കരഖഭാമൂലമുള്ള  ചതളനിവകേളുചട  അടനിസഭാനതനില്  വരവനില്  കേവനിഞ
സത്വതട്ട് സമ്പഭാദനലാം നടതനിചയന ആകരഭാപണതനില് കേഴമ്പനിചലനട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്
അകനത്വഷണതനില്  ചതളനിഞനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  തുടര്
നടപടനികേള സത്വതീകേരനികക്കണ ആവശലമനില. 

(സനി)   ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന  അദലക്ഷനഭായ  നനിയമസഭഭാ  പകതലകേ
സമനിതനിയുചട  റനികപഭാര്ടനികനല്  വനി.ഇ.02/12/എസട്ട്.ചഎ.യു.-II  നമ്പരഭായനി  ഒരു
വനിജനിലനസട്ട് എനകേത്വയറനി നടതനിയനിരുന. ആയതനിചന്റെ അടനിസഭാനതനില് വനി.സനി.
01/15/എസട്ട്.ചഎ.യു.-II  നമ്പരഭായനി  വനിജനിലനസട്ട്  കകേസട്ട്  രജനിസര്  ചചയ്തട്ട്
അകനത്വഷണലാം നടനവരുന.

വനിജനിലനസട്ട് ഡയറകര് നല്കേനിയ റനികപഭാര്ടട്ട്

195 (197) ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിഷ  വധകക്കസനില്  ശഭാസതീയമഭായ  ചതളനിവകേള  കശഖരനിക്കുനതനില്
വതീഴ്ചയുണഭാചയനലാം,  കകേസട്ട്  കകേഭാടതനിയനില്  നനിലനനില്ക്കനിലഭാചയനലാം  വനിജനിലനസട്ട്
ഡയറകര് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതരലാം ഒരു റനികപഭാര്ടട്ട് നല്കുവഭാനുണഭായ സഭാഹചരലലാം എന്തെഭാചണനലാം
ഇതനിനുള്ള അധനികേഭാരലാം വനിജനിലനസനിനുകണഭാചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനിഷ  വധകക്കസനില്   പതനിഭഭാഗലാം  അഭനിഭഭാഷകേര്  ഈ  റനികപഭാര്ടട്ട്
കകേഭാടതനിയുചട  ശദയനില്  ചകേഭാണ്ടുവരനികേയുലാം  പതനിക്കഭായനി  വനിടുതല്  ഹര്ജനി
നല്കുകുയുലാം ചചയ്ത സഭാഹചരലമുണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ജനിഷയുചട  ഘഭാതകേചന  അറസറട്ട്  ചചയ്യുവഭാനഭായതട്ട്  വന  കനടമഭായനി
ഉയര്തനിക്കഭാടനിയ  ആഭലന്തെര  വകുപനിനട്ട്  വനിജനിലനസനിചന്റെ  ഈ  റനികപഭാര്ടട്ട്
തനിരനിചടനിയഭാകയഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ-ഡനി)  വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

കഡഭാ. വനിജയലക്ഷ്മനി നല്കേനിയ പരഭാതനി

196 (198) ശതീ  .    ചകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സര്വകേലഭാശഭാല  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  സര്വതീസസട്ട്  ഡയറകര്,
കഡഭാ.വനിജയലക്ഷ്മനികയഭാടട്ട്  സതീതത്വചത  അപമഭാനനിക്കുലാം  വനിധലാം  ചപരുമഭാറകേയുലാം,
വധഭതീഷണനി  മുഴക്കുകേയുലാം  ചചയ്ത സനിനഡനികക്കറട്ട്  അലാംഗതനിനുലാം,  എസട്ട്.എഫെട്ട്.ഐ.
കനതഭാക്കളക്കുചമതനിചര അവര് നല്കേനിയ പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട്
കകേസട്ട് രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് എനഭാണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാനസനികേ  പതീഡനവലാം  വധഭതീഷണനിയുലാം  ശഭാരതീരനികേ  ഉപദവവലാം
പരഭാതനിയനില് ഉനയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  പതനികേളചക്കതനിചര  ജഭാമലമനിലഭാ  കുറലാം  ചുമതനി  ക്രനിമനിനല്
കകേചസടുക്കുനതനില് വതീഴ്ചയുണഭായതട്ട് എന്തുചകേഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കകേരള സര്വകേലഭാശഭാല സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട് സര്വതീസസട്ട് ഡയറകര്, കഡഭാ. റനി.

വനിജയലക്ഷ്മനിചയ  3-3-2017-നട്ട്  എസട്ട്.എഫെട്ട്.ചഎ.  കനതഭാക്കള  തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകേയുലാം

ഭതീഷണനിചപടുത്തുകേയുലാം  കദകഹഭാപദവലാം  ഏല്പനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്തതഭായുള്ള  പരഭാതനി

ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് കേകന്റെഭാണ്ചമന്റെട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന വക്രലാം നമ്പര്

448/2017 u/s 342, 294(b), 323, 324, 506(i), 353 & 34 IPC പകേഭാരലാം കകേസട്ട്

രജനിസര് ചചയ്തട്ട് അകനത്വഷണലാം നടതനിവരുന.

(ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി)   നനിലവനില്  പതനികേളചക്കതനിചര  ജഭാമലമനിലഭാ  വകുപട്ട്  ചുമതനിയഭാണട്ട്

കകേസട്ട് രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.

കഡഭാ. കജക്കബട്ട് കതഭാമസനിചനതനിചര നടപടനി

197 (199)  ശതീ  .   ഷഭാഫെനി പറമ്പനില് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  വനിജനിലനസട്ട്  ഡനി.ജനി.പനി.യഭായനി  പവര്തനിച  കഡഭാ.  കജക്കബട്ട്

കതഭാമസനിചനതനിചര  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കണചമനഭാവശലചപടട്ട്  6-1-2016-കനഭാ

അതനിനുകശഷകമഭാ  ചതീഫെട്ട്  ചസക്രടറനിയട്ട്  കകേന്ദ്ര ആഭലന്തെര  വകുപനില്  നനിനട്ട്  കേതട്ട്

ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് അതനിചന്റെ പകേര്പട്ട് കമശപ്പുറതട്ട് വയ്ക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനികനല്  ചതീഫെട്ട്  ചസക്രടറനി  എചന്തെങനിലുലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്

സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഏതട്ട്  തതീയതനിക്കഭാണട്ട്  ചതീഫെട്ട്  ചസക്രടറനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചതട്ട്;

ഇതനിചന്റെ പകേര്പട്ട് കമശപ്പുറതട്ട് വയ്ക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനികനല് സര്ക്കഭാര് എന്തെട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിചതട്ട്;  ഇചലങനില്

കേഭാരണചമചന്തെനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ വനിഷയതനില് കകേന്ദ്ര ആഭലന്തെര വകുപനില് നനിനട്ട്  6-1-2016-  നട്ട്

കേതട്ട്  നല്കേനിയതനിചന  തുടര്നള്ള  ചതീഫെട്ട്  ചസക്രടറനിയുചട  റനികപഭാര്ടട്ട്  പകേഭാരലാം,

നടപടനി  സത്വതീകേരനികക്കണ  ഒരു  ഉകദലഭാഗസചന  വനിജനിലനസട്ട്  ഡനി.ജനി.പനി.-യഭായനി

നനിയമനിക്കഭാന കേഭാരണലാം എന്തെഭാണട്ട്;

(എഫെട്ട്)  കപഭാര്ടട്ട്  ഡയറകറഭായനിരനിചക്ക  കജക്കബട്ട്  കതഭാമസട്ട്  നടതനിയ
അഴനിമതനിചക്കതനിചര ധനകേഭാരല പരനികശഭാധനഭാ വനിഭഭാഗലാം നടതനിയ അകനത്വഷണചത
തുടര്നട്ട് തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ടനികനല് നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ
പകേര്പട്ട് കമശപ്പുറതട്ട് വയ്ക്കുകമഭാ;

(ജനി)  കസഭാര്  പര്കചസട്ട്  ഇനചസക്ഷന  വനിലാംഗട്ട്  നടതനിയ  അകനത്വഷണ
റനികപഭാര്ടനികനല്  എചന്തെങനിലുലാം  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  എന്തെട്ട്
നടപടനി സത്വതീകേരനിച; ഇചലങനില് കേഭാരണലാം എന്തെട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഉണട്ട്. അനുബന്ധലാം (1)-ല് കചര്തനിരനിക്കുന+.

(ബനി)  റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിടനില.

(സനി-ഇ) ഇഇൗ വനിഷയലാം വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചതനിചന്റെ അടനിസഭാനതനില്
ടനിയഭാചനതനിചര  നടപടനി  സത്വതീകേരനികക്കണതനിചലനട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  ഇക്കഭാരലലാം
വനിശദമഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര  ആഭലന്തെര  മനഭാലയതനിനട്ട്  മറപടനി  നല്കേനിയനിട്ടുമുണട്ട്.

+ വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ചടപകേഭാരമഭാണട്ട് ടനിയഭാചന വനിജനിലനസട്ട് ഡനി.ജനി.പനി.-യഭായനി നനിയമനിചതട്ട്.

(എഫെട്ട്)   ധനകേഭാരല  പരനികശഭാധനഭാവനിഭഭാഗലാം  തുറമുഖ ഡയറകകററനില്  2014,
2015  വര്ഷങ്ങളനില് നടതനിയ പരനികശഭാധനയുചട അടനിസഭാനതനില് തയ്യേഭാറഭാക്കനി
സമര്പനിച റനികപഭാര്ടട്ട് തുറമുഖ വകുപനിചന്റെ പരനികശഭാധനയനിലഭാണട്ട്.

(ജനി)  കസഭാര് പര്കചസട്ട് ഇനചസക്ഷന വനിലാംഗട്ട് തുറമുഖ വകുപട്ട് ഡയറകകററനില്
നടതനിയ പരനികശഭാധനയുചട റനികപഭാര്ടട്ട് വകുപട്ട് പരനികശഭാധനിച വരനികേയഭാണട്ട്.

പുനര് നനിയമനലാം

198 (200) ശതീ  .    ഷഭാഫെനി  പറമ്പനില്  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിരമനിച ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് പുനര് നനിയമനലാം നല്കേരുചതനട്ട് വനിജനിലനസ് 
ഡയറകറഭായനിരുന ശതീ.  കജക്കബട്ട് കതഭാമസട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കേതട്ട് നല്കേനിയനിരുകനഭാ
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സര്ക്കഭാര് ആവശലചപട പകേഭാരമഭാകണഭാ മുന വനിജനിലനസട്ട് ഡയറകര് 
ഇതരലാം ഒരു കേതട്ട് നല്കേനിയതട്ട്; അചലങനില് ഇതരലാം കേതട്ട് അയയ്ക്കുവഭാനുണഭായ 
സഭാഹചരലചമന്തെഭാണട്ട് എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)   അല.  'Zero  Tolerance  to  Corruption'  എന  സര്ക്കഭാര്  നയലാം

നടപഭാക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള  ശമതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട്  കേതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്

സമര്പനിചതട്ട്.

വനിജനിലനസട്ട് നടപടനി ക്രമങ്ങള

199 (201) ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനകശഷലാം  വനിജനിലനസനിചന്റെ

പവര്തനചത കകേരള വഹകക്കഭാടതനി വനിമര്ശനിച സഭാഹചരലലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

ഉചണങനില്  ഏചതലഭാലാം  കകേസകേളുചട  വനിസഭാരകവളയനിലഭായനിരുന  പസ്തുത

പരഭാമര്ശങ്ങള എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  വനിജനിലനസട്ട്  നടപടനികേളനില്  അതനിരുവനിട  അരഭാജകേതത്വചമനട്ട്  കകേരള



238 കകേരള നനിയമസഭ ഏപനില്  25,  2017

വഹകക്കഭാടതനി  വനിമര്ശനിക്കുവഭാനുണഭായ  സഭാഹചരലചമന്തെഭാണട്ട്;  ഈ

വനിമര്ശനതനിചന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  വനിജനിലനസട്ട്  നടപടനിക്രമങ്ങളനില്

കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുത്തുവഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ)  ബഹുമഭാനചപട  വഹകക്കഭാടതനിയുചട  8-3-2017-ചല  ഡബല.പനി.(സനി.)

30853/16-കനലുള്ള  ഉതരവനിലുലാം  ഒ.പനി.(സനി.ആര്.എല്.)  നമ്പര്  83/2017-ലുലാം,

ചഎ.എ.നമ്പര്  242/2017-ലുലാം കകേഭാടതനി പരഭാമര്ശമുണഭായനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത കേണ്ണൂര്

സ്കൂള  യുവജകനഭാതവതനില്  വനിധനികേര്തഭാക്കളചക്കതനിചര  വനിജനിലനസട്ട്

കകേസട്ട് രജനിസര് ചചയ്ത വനിഷയതനിലുലാം മുന വലവസഭായ വകുപ്പുമനനി ശതീ.  ഇ.  പനി.

ജയരഭാജനട്ട്  എതനിരഭായ  കകേസലാം  പരനിഗണനിക്കകവ  വഹകക്കഭാടതനിയുചട

പരഭാമര്ശങ്ങളുണഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഒ.പനി.(സനി.ആര്.എല്.)  നമ്പര്  83/2017,  ചഎ.എ.  നമ്പര്  242/2017

എനതീ കകേസകേള പരനിഗണനിക്കചവയഭാണട്ട് ടനി പരഭാമര്ശമുണഭായതട്ട്.

കസഭാര്ട്സട്ട് കലഭാടറനി അഴനിമതനി കകേസട്ട്

200 (202)   ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കസഭാര്ട്സട്ട്  കലഭാടറനി  അഴനിമതനി  കകേസനില്   സലാംസഭാന  കസഭാര്ട്സട്ട്
കേഇൗണ്സനില്  പസനിഡന്റെട്ട്  റനി.  പനി.  ദഭാസചന  പതനിയഭാക്കനി  വനിജനിലനസട്ട്
കകേചസടുക്കുകേയുണഭാകയഭാ;  അകദഹതനിചനതനിചര  കകേസട്ട്  രജനിസര്  ചചയ്യുവഭാന
വനിജനിലനസട്ട് കേചണതനിയ കുറങ്ങള എചന്തെലഭാമഭാണട്ട്;

(ബനി)  കസഭാര്ട്സട്ട് കലഭാടറനി വനില്പനയനിലൂചട എത്ര കകേഭാടനി രൂപ സമഭാഹരനിച;
അതനില് എത്ര കകേഭാടനിരൂപ കസഭാര്ട്സട്ട് വനികേസനതനിനട്ട് ഇതനിനകേലാം വനിനനികയഭാഗനിച
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കകേരള സലാംസഭാന കസഭാര്ട്സട്ട് കേഇൗണ്സനില് പസനിഡന്റെട്ട് ശതീ.  റനി.  പനി.
ദഭാസന, മുന ചസക്രടറനി ശതീ.  ജനി.  ചജ.  ചടഗനി,  ചഎ.എഫെട്ട്.എസട്ട്.  എനനിവചര ഒനലാം
രണ്ടുലാം  പതനികേളഭാക്കനി  വനിജനിലനസട്ട്  കകേസട്ട്  രജനിസര്  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.   കസഭാര്ട്സട്ട്
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കലഭാടറനിയുചട വനിതരണവമഭായനി ബന്ധചപടഭാണട്ട് കകേസട്ട് രജനിസര് ചചയ്തനിരനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി) കസഭാര്ട്സട്ട്  ബമ്പര്  കലഭാടറനി  വനില്പനയനിലൂചട  ആചകേ
29,44,79,800  രൂപ  സമഭാഹരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ടനി  തുകേയനില്  നനിനട്ട്  20  ശതമഭാനലാം
ഡനിസഇൗണട്ട്  നനിരക്കുലാം  ചചലവകേളുലാം  കേഴനിചട്ട്  9,35,12,453 രൂപ  അറഭാദഭായമഭായനി
ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.  പസസ്സുുത  തുകേ  കസഭാര്ട്സനിനുകവണനിയുള്ള  അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങളുചട  വനികേസനതനിനുലാം  കേഭായനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനുലാം
കസഭാര്ട്സട്ട്  കഹഭാസലുകേളുചട  നടതനിപനിനുലാം  അകസഭാസനികയഷനുകേളക്കട്ട്  ഗ്രഭാന്റെട്ട്
നല്കുനതനിനുമഭായനി വനിനനികയഭാഗനിച.

സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനിചല അഴനിമതനി

201 (203) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനിചല അഴനിമതനി അവസഭാനനിപനിക്കഭാനഭായനി സത്വതീകേരനിച
വരുന നടപടനികേള എചന്തെലഭാചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ  UDF  സര്ക്കഭാരനിചല  മനനിമഭാരനില്  അഴനിമതനി  കകേസകേളനില്
ഉളചപടട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  അകനത്വഷണലാം  കനരനിടവരുലാം  കകേഭാടതനി  വലവഹഭാരങ്ങളനില്
ഉളചപടവരുമഭായവര്  ആചരലഭാചമനലാം  ഏചതലഭാമഭാണട്ട്  കകേസകേള  എനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലയളവനില്  സലാംസഭാനതട്ട്  ജുഡതീഷലല്
അകനത്വഷണലാം  ഉളചപചട  എത്ര  അകനത്വഷണ  കേമ്മേതീഷനുകേചള  നനിയമനിച,  എത്ര
എണ്ണതനില്  അകനത്വഷണലാം  പൂര്തനിയഭാക്കനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിച,  ഏചതലഭാലാം
അകനത്വഷണ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ഇനനിയുലാം  സമര്പനിക്കഭാനുണട്ട്  എനനിവ  സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലഭലമഭായ  അകനത്വഷണ  കേമ്മേതീഷന  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിൽ  നനിനലാം
കുറക്കഭാരഭായനി  കേചണതനിയവര്  ആചരലഭാലാം  എനലാം  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
നഭാളനിതുവചര അവർചക്കതനിചര സത്വതീകേരനിചചതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ & ബനി)  അനുബന്ധമഭായനി (എ & ബനി) കചര്തനിരനിക്കുന*.

(സനി&ഡനി)  വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

വനിജനിലനസനിനട്ട് ലഭനിച പരഭാതനികേള

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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202 (204) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിജനിലനസട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന  ബമ്മ്യൂകറഭായട്ട്  ലഭനിച
പരഭാതനികേളനികനല്  കേമ്മ്യൂ.വനി.  16/16 റനി.വനി.എലാം  പകേഭാരലാം  നടതനിയ
തത്വരനിതഭാകനത്വഷണതനിചല  പധഭാന  കേചണതലുകേള  എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനട്ട്
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  വനി.സനി  1/17/റനി.വനി.എലാം  എന  നമ്പറനില്  രജനിസര്  ചചയ്ത  കകേസനിചല
പധഭാന  ആകരഭാപണങ്ങള  എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനലാം  പതനികേള  ആചരഭാചക്ക
യഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിചല  പതനികേള  ഏചതഭാചക്ക  പദവനികേള  വഹനിചനിരുന  എനലാം,
ഇകപഭാള ഏചതഭാചക്ക പദവനികേള വഹനിക്കുന എനലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേഇൗണ്സനില്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കലഭാടറനിയുചട
വനിതരണവമഭായനി  ബന്ധചപട  വരുമഭാനതനില്  വന  കുറവട്ട്  കേചണതനിയ
തുളചപചടയുള്ള ക്രമകക്കടുകേളഭാണട്ട് വനിജനിലനസട്ട് ആന്റെട്ട് ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബമ്മ്യൂകറഭായട്ട്
ലഭനിച  പരഭാതനികേളനികനല്  കേല.വനി.  16/16/റനി.വനി.എലാം.  പകേഭാരലാം  നടതനിയ
തത്വരനിതഭാകനത്വഷണതനിചല പധഭാന കേചണതലുകേള.

(ബനി) കകേരള സലാംസഭാന കസഭാര്ട്സട്ട് കേഇൗണ്സനില് പസനിഡന്റെട്ട് ശതീ. റനി.  പനി.
ദഭാസന,  മുന  ചസക്രടറനി  ശതീ.  ജനി.  ചജ.  ചടഗനി,  ചഎ.എഫെട്ട്.എസട്ട്.  എനനിവര്
ഒഇൗകദലഭാഗനികേ പദവനി ദുരുപകയഭാഗലാം ചചയ്തുചകേഭാണട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കലഭാടറനി വനിറതനിലൂചട
ലഭനിച തുകേയനില് തനിരനിമറനി നടതനി എനതഭാണട്ട് കകേസനിനഭാസദമഭായ സലാംഗതനി.

(സനി)  ആകരഭാപണ  സമയതട്ട്  സലാംസഭാന  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേഇൗണ്സനില്
പസനിഡന്റെഭായനിരുന ശതീ.  റനി.  പനി.  ദഭാസന നനിലവനില് പസ്തുത പദവനി വഹനിക്കുന.
ശതീ.  ജനി.  ചജ.  ചടഗനി,  ചഎ.എഫെട്ട്.എസട്ട്.  ആകരഭാപണ  സമയതട്ട്  സലാംസഭാന
കസഭാര്ട്സട്ട്  കേഇൗണ്സനില്  ചസക്രടറനിയഭായനിരുന.   29-2-2016-ല്  സര്വതീസനില്
നനിനലാം വനിരമനിച.

വനിജനിലനസനിചന്റെ തത്വരനിതഭാകനത്വഷണലാം

203 (205) ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  മനനിസഭയനിചല  എത്ര  മനനിമഭാര്ചക്കതനിചര  ഇതുവചര
വനിജനിലനസനിചന്റെ  തത്വരനിതഭാകനത്വഷണലാം  നടന.  കകേഭാടതനി  നനിര്കദശപകേഭാരലാം  എത്ര
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മനനിമഭാര്ചക്കതനിചര  അകനത്വഷണലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയുണഭായനി.  പരഭാതനികേള
സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏചതഭാചക്ക  കകേസകേളനില്  തത്വരനിതഭാകനത്വഷണലാം  പൂര്തനിയഭായനി;
അകനത്വഷണതനില് ഏചതങനിലുലാം മനനിമഭാര് കുറക്കഭാരഭാചണനട്ട് കേചണതനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  മനനിസഭയനിചല  ഏചതങനിലുലാം  മനനി  ചകേഭാലകക്കസനില്
പതനിയഭാകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) ചകേഭാലകക്കസനില് പതനിയഭായ വലക്തനി മനനിയഭായനി തുടരുനതട്ട് നനിഷ്പക്ഷ
അകനത്വഷണചത ബഭാധനിക്കുചമനട്ട് കേരുതുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) മുന  മനനി  ശതീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഭാജചനതനിചര  കേദ്യു.വനി.
20/16/എസട്ട്.ചഎ.യു.2  നമ്പരഭായനി സതത്വരഭാകനത്വഷണലാം നടത്തുകേയുലാം അതനിനുകശഷലാം
വനി.സനി.01/2017/എസട്ട്.ചഎ.യു.2  നമ്പരഭായനി  വനിജനിലനസട്ട്  കകേസട്ട്  രജനിസര്
ചചയ്യുകേയുലാം ചചയ്തു.  പസ്തുത കകേസട്ട് ഇകപഭാള കകേഭാടതനി കസ ചചയ്തനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

തനിരുവനന്തെപുരലാം  വനിജനിലനസട്ട്  കകേഭാടതനിയുചട  സനി.എലാം.പനി.1246/16  നമ്പര്
ഉതരവട്ട്  പകേഭാരലാം  മനനി  ശതീമതനി  കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേയ്ചക്കതനിചര  ഒരു
തത്വരനിതഭാകനത്വഷണലാം  (കേല.വനി.74/16/എസട്ട്.ചഎ.യു.1)  നടത്തുകേയുണഭായനി.   ശതീ.
റഹതീലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം  വനിജനിലനസട്ട്  കകേഭാടതനിയനില്  സമര്പനിച  പരഭാതനിയുചട
അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട്  അകനത്വഷണലാം നടതനിയതട്ട്.   അകനത്വഷണലാം പൂര്തനിയഭായനി
റനികപഭാര്ടട്ട് കകേഭാടതനിയനില് സമര്പനിച.  ആകരഭാപണലാം ചതളനിഞനിടനില.

ശതീമതനി  കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേയ്ചക്കതനിചര  KSCDC,  CAPEX,  Matsyafed
എനനിവനിടങ്ങളനില് മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകര്മഭാചര നനിയമനിചതനില് അഴനിമതനിയുചണന
ശതീ.  ഷഭാജഹഭാചന്റെ  പരഭാതനിയനില് വനിജനിലനസട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബമ്മ്യൂകറഭാ,
ചസഷലല് ഇനചവസനികഗഷന യൂണനിറട്ട് 2-ല് ഒരു തത്വരനിതഭാകനത്വഷണലാം നടനവരുന.

(സനി&ഡനി) വവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി  പതനിയഭായനിട്ടുള്ള  ഒരു  കകേസട്ട്
നനിലവനിലുണട്ട്.   കകേസകനത്വഷണലാം  പൂര്തനിയഭാക്കനി  കുറപത്രലാം  കകേഭാടതനിയനില്
സമര്പനിചകേഴനിഞ്ഞു.

ബന്ധുവനിനട്ട്  ഭൂമനി അനുവദനിച കകേസട്ട്

204 (206) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2006-2011  കേഭാലതട്ട്  അനചത മുഖലമനനി  തചന്റെ ബന്ധുവനിനട്ട്  ഭൂമനി
അനുവദനിചതട്ട് സലാംബന്ധനിച കകേസനിചന്റെ അവസ എന്തെഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കകേസനില്   കുറപത്രലാം  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദവനിവരങ്ങള
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ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  കകേസനിനകമലുള്ള  അന്തെനിമ  റനികപഭാര്ടട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്
കകേഭാടതനിയനില്  സമര്പനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-സനി)  ടനി വനിഷയവമഭായനി ബന്ധചപട വനി.സനി.നമ്പര് 01/12/ചകേ.എസട്ട്.ഡനി.
നമ്പര് കകേസനിചന്റെ അകനത്വഷണലാം പൂര്തനിയഭായനി.   കകേസനിചന്റെ തുടര് നടപടനികേളനില്
വഹകക്കഭാടതനി  കസ  നനിലവനിലുണട്ട്.  ബഹുമഭാനചപട  കകേഭാടതനിയുചട
പരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുന വനിഷയമഭാകേയഭാല് വനിവരങ്ങള നല്കേഭാന കേഴനിയുകേയനില.

സതീധനപതീഡനലാം സലാംബന്ധനിച  കകേസകേള

205 (208) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  സതീധനപതീഡനലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്
എത്ര കകേസകേള രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത കേഭാലയളവനില് സതീധനതനിചന്റെ കപരനില് ജതീവന അപഹരനിച
എത്ര സലാംഭവങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏറവലാം  കൂടുതല്  സതീധനമരണലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തതട്ട്  ഏതട്ട്
ജനിലയനിലഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  നഭാളനിതുവചര  സതീധനപതീഡനലാം
സലാംബന്ധനിചട്ട് 3392 കകേസകേള രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇഇൗ കേഭാലയളവനില് സതീധന പതീഡനതനിചന്റെ കപരനിര് ജതീവന നഷചപട
(498 (A) IPC, 304 (B) IPC) 29 സലാംഭവങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) സതീധന പതീഡനലാംമൂലലാം ഏറവലാം കൂടുതല് മരണലാം റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട്
തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനിലഭാണട്ട്.

കകേഭാര്ടട്ട് കകേഭാലാംപ്ലക ട്ട്

206 (209) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചഭാലക്കുടനിയനില് കകേഭാര്ടട്ട്  കകേഭാലാംപ്ലകട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള
ഏതട്ട് ഘടതനിലഭാണട്ട് എനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ബഹുമഭാനചപട  വഹകക്കഭാടതനി  മുകഖന  ഇതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുളള
അകപക്ഷയനില് അടനിയന്തെര നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)   ചഭാലക്കുടനിയനില്  കകേഭാര്ടട്ട്  കകേഭാലാംപ്ലകട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായുള്ള
പ്ലഭാന  വഹകക്കഭാടതനി  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചവരുന.

ബഹുനനില മനനിരങ്ങളക്കട്ട് എന.ഒ.സനി.

207 (210) ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനകശഷലാം  മുന
സര്ക്കഭാരനിചനറ  കേഭാലതട്ട്  ഫെയര്കഫെഭാഴനിചനറ  എന.ഒ.സനി.-ക്കട്ട്  അകപക്ഷ
നല്കേനിയനിരുന  എത്ര  അനധനികൃത  ബഹുനനില  മനനിരങ്ങളക്കട്ട്  എന.ഒ.സനി.
നലനിയനിട്ടുണട്ട്; ഇവ ഓകരഭാനനിചന്റെയുലാം വനിശദവനിവരലാം നലഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലതട്ട് അനുമതനി നനികഷധനിചനിരുനവ ഇവയനില്
എത്രചയണ്ണമുണട്ട്;

(സനി)  ഇവയട്ട്  എന.ഒ.സനി.  നലനിയതനിനട്ട്  ഉതരവഭാദനികേള
ആചരഭാചക്കയഭാചണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനില്  ആര്ചക്കങനിലുചമതനിചര  നടപടനി
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  അനധനികൃതമഭായ  യഭാചതഭാരു  ബഹുനനില  ചകേടനിടങ്ങളക്കുലാം  ഫെയര്  &
ചറസമ്മ്യൂ വകുപനില് നനിനലാം എന.ഒ.സനി. അനുവദനിചനിടനില.  ഫെയര് കസഫനി കനിയറനസട്ട്
കഫെഭാര്  വസറട്ട്/സര്ടനിഫെനിക്കറട്ട്  ഓഫെട്ട്  അപ്രൂവല്  നല്കുനതട്ട്  അതഭാതട്ട്
പകദശങ്ങളനിചല തകദശഭരണ സഭാപനങ്ങള അലാംഗതീകേരനിച പ്ലഭാനുകേള പകേഭാരമഭാണട്ട്.
സര്ടനിഫെനിക്കറട്ട്  ഓഫെട്ട്  അപ്രൂവല്  (വഫെനല്)  നല്കുനതട്ട്  വസറട്ട്  എന.ഒ.സനി.
എടുതകതഭാ നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്തതീകേരനിചട്ട് തകദശഭരണ സഭാപനങ്ങള അലാംഗതീകേരനിച
പ്ലഭാനുകേളക്കഭാണട്ട്.  ആകേയഭാല് സുരക്ഷഭാ മഭാനദണങ്ങള പഭാലനിക്കഭാത യഭാചതഭാരു
ബഹുനനില ചകേടനിടങ്ങളക്കുലാം വകുപനില് നനിനട്ട് എന.ഒ.സനി.  അനുവദനിചനിടനില.  മുനപട്ട്
വനിവനിധ സുരക്ഷഭാ കേഭാരണങ്ങളഭാല് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി അകപക്ഷ നനിരസനിക്കുകേയുലാം
9-2-2016-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവട്ട്  (എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്45/2016/ആഭലന്തെരലാം
അടനിസഭാനതനില്  ചകേ.എലാം.ബനി.ആര്.,  ചകേ.പനി.ബനി.ആര്.,  എന.ബനി.സനി.
എനനിവയനിചല  ചടങ്ങള  ഉളചപടുതനി  വകുപട്ട്  ചചക്കട്ട്  ലനിസട്ട്  തയ്യേഭാറഭാക്കുകേയുലാം
നനിലവനിചല ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചടങ്ങള പൂര്ണ്ണമഭായുലാം പഭാലനിചട്ട് വതീണ്ടുലാം അകപക്ഷ
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സമര്പനിച ബഹുനനില ചകേടനിടങ്ങളക്കട്ട് വകുപനില് നനിനട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് എന.ഒ.സനി.
അനുവദനിക്കുകേയുമഭാണുണഭായതട്ട്.

(ബനി&സനി) ബഭാധകേമല.

അനധനികൃത ഫഭാറ്റുകേളക്കട്ട് നല്കേനിയ എന.ഒ.സനി.

208 (211)   ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കനരകത ചുമതല വഹനിചനിരുന ഫെയര് &  റസമ്മ്യൂ കേമഭാന്റെന്റെട്ട് ജനറല്മഭാര്
എന.ഒ.സനി.  നല്കേഭാതനിരുന  അനധനികൃത  ഫഭാറ്റുകേളക്കട്ട്  കേമഭാന്റെന്റെട്ട്  ജനറലനിചന്റെ
ഒഴനിവനില്  ചഭാര്ജ്ജട്ട്  ഏചറടുത  ചടകനിക്കല്  ഡയറകര്  നനിയമവനിരുദമഭായനി
എന.ഒ.സനി.  നല്കേനിചയന  വനിവരലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്
ഇതനിചനതനിചര സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള എചന്തെലഭാലാം എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുമ്പട്ട് തടഞ്ഞുവചതുലാം ഇകപഭാള എന.ഒ.സനി.  നല്കേനിയതുമഭായ ഫഭാറ്റുകേള
ഏചതഭാചക്കചയനട്ട് ജനിലതനിരനിചട്ട്  ഫഭാറനിചന്റെയുലാം ഫഭാറട്ട്  ഉടമയുചടയുലാം കപരു സഹനിതലാം
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പസസ്സുുത ഫഭാറ്റുകേളക്കട്ട് ചകേഭാടുത ഓകരഭാ എന.ഒ.സനി.യുചടയുലാം കകേഭാപനി
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിടനില.   ഇക്കഭാരലതനില് വന മഭാധലമ  വഭാര്തകേളുചട
അടനിസഭാനതനില് അതട്ട് അകനത്വഷനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാന ഫെയര്  &  ചറസമ്മ്യൂ
സര്വതീസസട്ട് ഡയറകര് ജനറലനിനട്ട് നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇകന്റെണല്
വനിജനിലനസട്ട് അകനത്വഷനിചവരനികേയഭാണട്ട്. 

(ബനി)   വലവസകേള പകേഭാരമുള്ള ഫഭാറ്റുകേളക്കട്ട്  എന.ഒ.സനി.  നല്കുനണട്ട്.
മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  റൂള,  കകേരള  പഞഭായതട്ട്  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  റൂള
എനനിവയനിചല  ചടങ്ങള,  നഭാഷണല്  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  കകേഭാഡനിചല  ചടങ്ങള
തുടങ്ങനിയവയുചട  അടനിസഭാനതനില്  എന.ഒ.സനി.  നല്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദശനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനിചല ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചടങ്ങള പൂര്ണ്ണമഭായുലാം പഭാലനിചട്ട്
അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുന  ബഹുനനില  ചകേടനിടങ്ങളക്കഭാണട്ട്  ഫെയര്  &  ചറസമ്മ്യൂ
വകുപനില്നനിനട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  എന.ഒ.സനി.  നല്കേനി  വരുനതട്ട്.
പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്  അപഭാകേത  കേചണത്തുന  അകപക്ഷകേള  മടക്കനി
അയയ്ക്കുകേയുലാം  അപഭാകേത  പരനിഹരനിചട്ട്  വതീണ്ടുലാം  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുകമ്പഭാള
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പരനികശഭാധനിചട്ട്  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചടങ്ങള  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  പഭാലനിക്കുനവയട്ട്
എന.ഒ.സനി.  നല്കുകേയുമഭാണട്ട് ചചയ്തുവരുനതട്ട്.  ജനില തനിരനിചള്ള വനിവരലാം കശഖരനിച
വരുന. 

(സനി)  ബഭാധകേമല. 

   ഫെയര് കസഷന

209 (212) ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചചറനിയനഭാടട്ട്  ഫെയര്  കസഷന  സഭാപനിക്കുന  കേഭാരലലാം
ആകലഭാചനയനിലുകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലപരനിമനിതനികേള ഉള്ള ചചങ്ങന്നൂരനിചല ഫെയര് കസഷന അവനിചട
നനിനലാം ചചറനിയനഭാടട്ട് ഫെയര് കസഷനഭായനി നനിശയനിചനിരനിക്കുന സലകതക്കട്ട് മഭാറ്റുന
കേഭാരലലാം ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഫെയര് കസഷനുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
മുനഗണനഭാപടനികേയനില് ചചറനിയനഭാടട്ട് ഉളചപടനിടനില.

(ബനി)  ഇക്കഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഫെയര് കസഷന

210 (213) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വളചര  പരനിമനിതമഭായ  സഇൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനി  പവര്തനിചവരുന
ചഭാലക്കുടനി ഫെയര് കസഷനട്ട് പുതനിയ ചകേടനിടലാം സഭാപനിക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചഭാലക്കുടനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ഇതനിനഭായനി  നനിര്കദശനിചനിട്ടുളള  സലതട്ട്
പുതനിയ  ഫെയര്  കസഷന  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന  അടനിയന്തെര  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചഭാലക്കുടനി  ഫെയര് കസഷനട്ട്  കൂടുതല് വഭാഹനങ്ങളുലാം,  ഉപകേരണങ്ങളുലാം
അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) ചഭാലക്കുടനി  ഫെയര്  കസഷന  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണതനികലക്കഭായനി
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മുകുനപുരലാം തഭാലൂക്കനില് കേനിഴകക്ക ചഭാലക്കുടനി വനികലജനില് സര്കവ നമ്പര്435/1, 437/1,
437/2-ല് ഉളചപട  1.4812  ചഹകര് സലതട്ട് നനിനലാം  50  ചസന്റെട്ട് സലലാം ഫെയര്
ആന്റെട്ട്  ചറസമ്മ്യൂ  സര്വതീസസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സത്വതീകേരനിചവരനികേയഭാണട്ട്.  ആയതട്ട് ഫെയര് ആന്റെട്ട് ചറസമ്മ്യൂ വകുപനിനട്ട് ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട്
ചഭാലക്കുടനി  ഫെയര്  കസഷന  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  വനിഹനിതമുപകയഭാഗനിചട്ട്  വഭാഹനങ്ങളുലാം
ഉപകേരണങ്ങളുലാം  വഭാങ്ങുന  മുറയട്ട്  ആവശലകേത  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ചഭാലക്കുടനി
നനിലയതനിനട്ട് നല്കുന കേഭാരലവലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

മടന്നൂര് ഫെയര് കസഷന 

211  (214)   ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മടന്നൂര് ഫെയര് കസഷനട്ട്  സത്വന്തെമഭായനി  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള
എസനികമറട്ട്  തയ്യേഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  എത്ര  തുകേയുചട  പുതുക്കനിയ
എസനികമറഭാണട്ട് തയ്യേഭാറഭാക്കനി സമര്പനിചനിട്ടുള്ളചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മടന്നൂര്  ഫെയര്  കസഷന  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ഏതട്ട് ഘടതനിലഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേണ്ണൂര്  എയര്കപഭാര്ടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്തനങ്ങള
പൂര്തതീകേരനിക്കുനകതഭാചടഭാപലാം  തചന  സത്വന്തെലാം  ചകേടനിടതനില്  പവര്തനിക്കുവഭാന
കേഴനിയുന  തരതനില്  മടന്നൂര്  ഫെയര്  കസഷന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിച
പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-സനി) സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് പൂര്ണ്ണമല.  മടന്നൂര് ഫെയര് കസഷന ചകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  പ്ലഭാന  സഹനിതമുള്ള  പുതുക്കനിയ  എസനികമറട്ട്  ചപഭാതുമരഭാമതട്ട്
വകുപനില്  നനിനലാം  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

മൂവഭാറ്റുപുഴ ഫെയര് കസഷന 

212 (215) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂവഭാറ്റുപുഴ  ഫെയര്  കസഷന  ചകേടനിടതനിചന്റെ  കശഭാചനതീയഭാവസ
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങനില്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
നഭാളനിതുവചര  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളളചതനലാം  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  നനിലവനിൽ
സത്വതീകേരനിചവരുനചതനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ചകേടനിടതനിചന്റെ  കശഭാചനതീയഭാവസ  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
നഗരസഭയ്ക്കുലാം എറണഭാകുളലാം ജനിലഭാ കേളകര്ക്കുലാം നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത
എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  മൂവഭാറ്റുപുഴ  നഗരസഭ  വകേ,  മൂവഭാറ്റുപുഴ  തഭാലൂക്കട്ട്,
ചവളര്കുനലാം വനികലജട്ട്  സര്കവ നമ്പര്841/12-ല്ചപട വകുപനിനട്ട് വനിട്ടുനല്കേനിയ  15
ചസന്റെട്ട് സലതട്ട് ഫെയര് കസഷനട്ട് ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി ഫെയര് & ചറസമ്മ്യൂ
ഡയറകര്  ജനറല്  ലഭലമഭാക്കനിയ  350  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട  എസനികമറ്റുലാം  പ്ലഭാനുലാം
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന.

 ഫെയര് കഫെഭാഴനിചന്റെ എന.ഒ.സനി.

213 (216) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദതീന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  ഫഭാറ്റുകേളുലാം  ബഹുനനില  മനനിരങ്ങളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്
ഫെയര്കഫെഭാഴനിചന്റെ എന.ഒ.സനി. നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  എന.ഒ.സനി.  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനിക്രമങ്ങള
എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) 2016  കമയട്ട്  31-നു കശഷലാം സലാംസഭാനതട്ട് ഇതുവചര എത്ര ബഹുനനില
ചകേടനിടങ്ങളക്കുലാം  ഫഭാറ്റുകേളക്കുമഭാണട്ട്  എന.ഒ.സനി.  നല്കേനിയനിയുള്ളതട്ട്;  അവയുചട
വനിശദ വനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സുരക്ഷഭാ  മഭാനദണങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാതതനിനഭാല്  മുന  ഫെയര്കഫെഭാഴട്ട്
കമധഭാവനികേള  അനുമതനി  നല്കേഭാതനിരുന  ചകേടനിടങ്ങളക്കട്ട്  എന.ഒ.സനി.
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനിൽ അവ ഏചതലഭാമഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഫെയര്  ആന്റെട്ട്  ചറസമ്മ്യൂ  സര്വതീസസട്ട്  വകുപനില്  നനിനലാം  ബഹുനനില
ചകേടനിടങ്ങളക്കട്ട്  എന.ഒ.സനി.  അനുവദനിക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്   9-2-2016-ചല
സ.ഉ. (എലാം.എസട്ട്.) നമ്പര്45/2016/ആഭലന്തെരലാം,  പകേഭാരലാം കകേരളഭാ മുനനിസനിപഭാലനിറനി
ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് റൂള,  കകേരള പഞഭായതട്ട് ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് റൂള,  നഭാഷണല് ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്
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കകേഭാഡട്ട്  എനനിവയനിചല  ചടങ്ങള  ഉളചപടുതനി  ചചക്കട്ട്  ലനിസട്ട്  തയ്യേഭാറഭാക്കുകേയുലാം
നനിര്കദശങ്ങള  ഉളചപടുതനിചക്കഭാണട്ട്  സഭാനഡനിലാംഗട്ട്  ഉതരവട്ട്  നമ്പര്1/2016,
അഡണലാം  ടു   സഭാനഡനിലാംഗട്ട്  ഉതരവട്ട്  നമ്പര്1/2016,  How  to  apply  and  get
“Certificate of Approval”for buildings from the Department of Fire &
Rescue Services എനനിവ പുറചപടുവനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  2016  കമയട്ട്  31-നുകശഷലാം  സലാംസഭാനതട്ട്  ഇതുവചര  പണനി
പൂര്തനിയഭാക്കനിയ 580  വനിവനിധ ഗണതനില്ചപട ബഹുനനില ചകേടനിടങ്ങളക്കട്ട് ഫെയര്
&  ചറസമ്മ്യൂ  വകുപനില്  നനിനട്ട്  എന.ഒ.സനി.  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.   വനിശദവനിവരലാം
കശഖരനിചവരുന.

(ഡനി)  സുരക്ഷഭാ  മഭാനദണങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാത  യഭാചതഭാരു  ബഹുനനില
ചകേടനിടങ്ങളക്കുലാം ഫെയര്  &  ചറസമ്മ്യൂ വകുപനില് നനിനട്ട് എന.ഒ.സനി.  അനുവദനിചനിടനില.
വനിവനിധ  സുരക്ഷഭാ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  അകപക്ഷകേള
നനിരസനിക്കുകേയുലാം  9-2-2016-ചല  സ.ഉ.(എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്45/2016/ആഭലന്തെരലാം
ലഭലമഭായതനിചന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  ചകേ.എലാം.ബനി.ആര്.,  ചകേ.പനി.ബനി.ആര്.,
എന.ബനി.സനി. എനനിവയനിചല ചടങ്ങള ഉളചപടുതനി ചചക്കട്ട്  ലനിസട്ട് തയ്യേഭാറഭാക്കുകേയുലാം
ആയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  നനിലവനിചല  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചടങ്ങള
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  പഭാലനിചട്ട്  വതീണ്ടുലാം  അകപക്ഷ  സമര്പനിച  ബഹുനനില  ചകേടനിടങ്ങളക്കട്ട്
വകുപനില് നനിനട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് എന.ഒ.സനി. അനുവദനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

ഫെയര് കസഷന

214 (217) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫെയര്കസഷന  നനിലവനിലനിലഭാത  കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണലതനില്
ഫെയര്കസഷന  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  എചന്തെഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പരനിയഭാരലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  പരനിസരതട്ട്  ഫെയര്  കസഷന
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് തുടര്നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണലതനില്  പഴയങ്ങഭാടനിയനില്  ഒരു  ഫെയര്  കസഷന
സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  മഭാടഭായനിപഭാറയനില് റതീ-സര്കവ നമ്പര്23/1  എ 2-ല്ചപടതുലാം
തനിരുവര്ക്കഭാടട്ട്കേഭാവട്ട്  കക്ഷത്രതനിചന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ളതുമഭായ  50  ചസന്റെട്ട്  ഭൂമനി
വകുപനിനട്ട്  വകേമഭാറനി  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  ഫെയര്  &  ചറസമ്മ്യൂ  കസഷന
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.   പരനിയഭാരലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിചന്റെ  വലബറനിയഭായനി
ഉപകയഭാഗനിചനിരുന  പഴയ  ചകേടനിടലാം  ഫെയര്  കസഷന  പവര്തനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
അനുകയഭാജലമഭാചണനട്ട്  കേചണതനിയതനിചനത്തുടര്നട്ട്  ടനി  ചകേടനിടതനില്  ഫെയര്
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കസഷനട്ട് ആവശലമഭായ സഇൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുനതനിനുലാം അഗനിശമന വഭാഹനങ്ങള
പഭാര്ക്കട്ട് ചചയ്യുനതനിനട്ട്  ഗലഭാകരജട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
പരനിയഭാരലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകര്ക്കട്ട്  നനിര്കദശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

        ശനിക്ഷഭായനിളവനിനട്ട് ശനിപഭാര്ശ ചചയ്ത തടവകേഭാര്

215 (218)  ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള പനിറവനിയുചട 60-ാം വഭാര്ഷനികേഭാകഘഭാഷങ്ങളുചട ഭഭാഗമഭായനി ജയനില്
വകുപട്ട് ശനിക്ഷഭായനിളവനിനട്ട് ശനിപഭാര്ശ  ചചയ്ത തടവകേഭാരുചട എണ്ണലാം എത്രയഭാണട്ട്;

(ബനി)  ശനിപഭാര്ശ   പ ടനികേയനില്  റനി.പനി.ചന്ദ്രകശഖരന  വധകക്കസനിചല
പതനികേളുകണഭാ; ഉചണങനില് ആചരഭാചക്ക; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാരണവര്  കകേസനിചല  പതനി  ചഷറതീന,  അപഭാണനി  കൃഷ്ണകുമഭാര്
വധകക്കസനിചല പതനി ഓലാംപകേഭാശട്ട്,  കേല്ലുവഭാതുക്കല് മദലദുരന്തെകകേസനിചല പതനികേള
എനനിവര്  ജയനില്വകുപനിചന്റെ  ശനിപഭാര്ശ  പടനികേയനില്  ഉണഭായനിരുകനഭാ  എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചന്ദ്രകബഭാസട്ട്  വധകക്കസനിചല  പതനി  മുഹമ്മേദട്ട്  നനിഷഭാലാം  ശനിപഭാര്ശ
ചചയ്യേചപടവരനില്  ഉളചപടനിട്ടുണഭായനിരുകനഭാ;  ഉചണങനില്  അതനിനുള്ള  മഭാനദണലാം
എന്തെഭായനിരുന?

ഉതരലാം
(എ)  2262 
(ബനി)  ജയനിലനില് നനിന അയച കേനിടനിയ പടനികേയനിലുണഭായനിരുന.  ചകേ. സനി.

രഭാമചന്ദ്രന,  കുഞനന്തെന,  സനിജനിതട്ട്  @  അണ്ണന സനിജനിതട്ട്,  മകനഭാജന @  ടഇൗസര്
മകനഭാജന,  റഫെതീകേട്ട്  പനി.വനി.,  അനൂപട്ട്,  മകനഭാജട്ട്  കുമഭാര്  @  കേനിര്മഭാണനി  മകനഭാജട്ട്,
സുനനില് കുമഭാര് @ ചകേഭാടനി സുനനി, രജതീഷട്ട് ടനി. ചകേ., മുഹമ്മേദട്ട് ഷഭാഫെനി, ഷനികനഭാജട്ട്

(സനി)  പടനികേയനിലുണഭായനിരുന. 
(ഡനി)  ഉണഭായനിരുന.  ചസഷലല് ചറമനിഷന നല്കുനതനിനട്ട് നനിശയനിക്കചപട

മഭാനദണങ്ങള  പകേഭാരലാം  മുഹമ്മേദട്ട്  നനിഷഭാലാം  പരനിഗണനിക്കചപടഭാന
അര്ഹനഭായതനിനഭാലഭാണട്ട് ടനിയഭാചന ലനിസനില് ഉളചപടുതനിയതട്ട്.  എനഭാല് മുഹമ്മേദട്ട്
നനിഷഭാമനിചന സര്ക്കഭാര് തലതനില് ഗവര്ണര്ക്കട്ട് ശനിപഭാര്ശ ചചയ്ത ലനിസനില്നനിനലാം
ഒഴനിവഭാക്കനി. 

ജയനില് ശനിക്ഷ 
216 (219) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ശനിക്ഷഭാകേഭാലഭാവധനി  പൂര്തനിയഭാക്കുലാം  മുമ്പട്ട്  ജയനില്  ശനിക്ഷ

അനുഭവനിക്കുനവചര  കമഭാചനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ജയനില്  ഉപകദശകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
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നല്കുനതനിചന്റെ നടപടനിക്രമവലാം മഭാനദണവലാം എന്തെഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
(ബനി)  ചനില  പകതലകേ  കുറകൃതലങ്ങളക്കട്ട്  ശനിക്ഷ  അനുഭവനിക്കുനവര്ക്കട്ട്

ശനിക്ഷഭാകേഭാലയനിളവട്ട്  അനുവദനിക്കഭാന  പഭാടനിചലനട്ട്  വലക്തമഭാക്കനി  സുപതീലാം  കകേഭാടതനി
നനിര്കദശലാം  നനിലവനിലുകണഭാ;  എങനില്  അതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  നനിര്കദശതനിചന്റെ
വനിശദവനിവരലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ  അഞട്ട്  വര്ഷതനിനനിചട  ജയനില്  ഉപകദശകേസമനിതനിയുചട
ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരലാം വനിടയചവരനിലുലാം വനിടയയഭാനുള്ള ശനിപഭാര്ശ  നനിലവനിലുള്ളവരനിലുലാം
കമല്  സുപതീലാംകകേഭാടതനി  നനിര്കദശതനില്  സൂചനിപനിക്കുന  കുറകൃതലങ്ങള  ചചയ്തവര്
എത്രകപരുചണനലാം  അവരുചട  കപരു  വനിവരവലാം  ചചയ്ത  കുറവലാം  സലാംബന്ധനിച
വനിശദവനിവരവലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം
(എ)  2014-ചല  കകേരള  പനിസണുകേളുലാം  സലാംശുദതീകേരണ സഭാനഭാര്ഗതീകേരണ

കസവനങ്ങളുലാം  (നനിര്വഹണലാം)  ചടങ്ങളനില്  462  മുതല്  470  വചരയുള്ള ചടങ്ങളനില്
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന പകേഭാരമഭാണട്ട് ജയനില് ഉപകദശകേ സമനിതനികേള പവര്തനിക്കുനതുലാം
ശനിപഭാര്ശ നല്കുനതുലാം (പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  ബഹുമഭാനചപട സുപതീലാംകകേഭാടതനിയുചട  48/2014  നമ്പര് കകേസനിചല  23-7-

2015-ചല  ഉതരവനുസരനിചട്ട് തഭാചഴപറയുന  വനിഭഭാഗതനിലുള്ള  ജതീവപരലന്തെലാം

തടവകേഭാര്ക്കട്ട്  ശനിക്ഷഭായനിളവട്ട്  (ക്രനിമനിനല്  നടപടനി  നനിയമ  സലാംഹനിതയനിചല  432

വകുപട്ട്  പകേഭാരമുള്ള  ചറമനിഷന,  433  വകുപട്ട്  പകേഭാരമുള്ള  കേമ്മേമ്മ്യൂകടഷന  എനനിവ)

അനുവദനിക്കരുചതനട്ട് നനിര്കദശമുണഭായനിരുന.

ജതീവനിതഭാവസഭാനലാംവചര  തടവനില്  കേഴനിയണചമനട്ട്  പകതലകേലാം  വനിധനിചനിട്ടുള്ള

കകേസകേള.

ഒരു  നനിര്ദനിഷ  കേഭാലയളവട്ട്  ശനിക്ഷ  പൂര്തനിയഭാകേഭാചത  ശനിക്ഷഭായനിളവനിനട്ട്

പരനിഗണനിക്കരുചതനട്ട് പകതലകേലാം വനിധനി പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള ജതീവപരലന്തെലാം കകേസകേള.

സനി.ബനി.ചഎ.  കപഭാലുള്ള  കകേന്ദ്ര  ഏജനസനികേള  അകനത്വഷണലാം  നടതനി

ശനിക്ഷനിക്കചപടനിട്ടുള്ള ജതീവപരലന്തെലാം കകേസകേള.

ഏചതങനിലുലാം  കകേന്ദ്ര നനിയമതനിചന്റെ  അടനിസഭാനതനികലഭാ  ഇന്തെലന  ശനിക്ഷഭാ

നനിയമലാം 376 വകുപട്ട് പകേഭാരകമഭാ ജതീവപരലന്തെലാം ശനിക്ഷനിക്കചപട കകേസകേള.

ശനിക്ഷഭായനിളവനിനട്ട്  (remission/commutation)  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കചപടഭാ

തനിരനിക്കുകേയുലാം  മറനിചട്ട്  ബന്ധചപട  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേകളഭാ  അധനികൃതകരഭാ

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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സത്വകമധയഭാ പരനിഗണനിക്കുന കകേസകേള.

എനഭാല്  രഭാഷപതനിക്കട്ട്  ഭരണഘടനയുചട  72-ാം  അനുകച്ഛദ  പകേഭാരവലാം

ഗവര്ണര്ക്കട്ട്  ഭരണഘടനയുചട  161-ാം  അനുകച്ഛദ  പകേഭാരവലാം  കമല്  വനിഭഭാഗലാം

തടവകേഭാചര  അകേഭാല  വനിടുതല്  അനുവദനിചട്ട്  വനിടയയ്ക്കുനതനിനട്ട്  യഭാചതഭാരു

വനിലക്കുകേളുമനില.

(സനി) കമല്  സുപതീലാംകകേഭാടതനി  നനിര്കദശതനില്  സൂചനിപനിക്കുന

കുറകൃതലങ്ങള ചചയ്ത തടവകേഭാചര കേഴനിഞ അഞട്ട് വര്ഷതനിനനിടയനികലഭാ അതനിനട്ട്

കശഷകമഭാ ജയനില് ഉപകദശകേ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരലാം വനിടയചനിടനില.

 തടവശനിക്ഷയനില് ഇളവട്ട്

217 (220) ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റനി.പനി.  ചന്ദ്രകശഖരന വധകക്കസനിചല പതനി ചകേഭാടനി സുനനി,  കേനിര്മഭാണനി
മകനഭാജട്ട്  എനനിവര്  വഭാടകേ  ചകേഭാലയഭാളനികേളഭാചണനട്ട്  വഹകക്കഭാടതനിയുചട
വനിധനിനലഭായതനില് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് രഭാഷതീയ ആക്രമണ കകേസനിചല പതനികേചളന പരനിഗണനയനില്
ഇവര്ക്കട്ട്  തടവശനിക്ഷയനില്  ഇളവട്ട്  നല്കുനതനിനഭായനി  ജയനില്  വകുപട്ട്  ശനിപഭാര്ശ
നല്കേനിയതട്ട് ഏതട്ട് സഭാഹചരലതനിലഭാചണനട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ? 

ഉതരലാം

(എ)   റനി.  പനി.  ചന്ദ്രകശഖരന  വധകക്കസനില്   വഹകക്കഭാടതനി
വനിധനികേചളഭാനലാം പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി അറനിവനില. 

(ബനി)  ബഭാധകേമല. 

 രണഭാലാം കഗ്രഡട്ട് അറനഡന്റെട്ട് തസനികേ 

218 (221)    ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി    : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വയനഭാടട്ട്  ഗവ.  പസനിചല  രണഭാലാം  കഗ്രഡട്ട്  അറനഡന്റെട്ട്  തസനികേ
നനിയമനവമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് ബഹു. വഹകക്കഭാടതനിയുചട കസ ഉതരവട്ട് ഏചതങനിലുലാം
നനിലവനിലുകണഭാചയനലാം  ഉചണങനില്  പസ്തുത  കസ  ഉതരവട്ട്  എനട്ട്  മുതല്
ഉള്ളതഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പസ്തുത കസ ഒഴനിവഭാക്കനി കേനിട്ടുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
കസ ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനതനില് കേഭാലതഭാമസലാം വനനിട്ടുള്ളതഭായനി
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം
(എ)  അചടനി  വകുപനില്  വയനഭാടട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  പസനിചല  രണഭാലാം  കഗ്രഡട്ട്

അറനഡന്റെട്ട്  തസനികേ  നനിയമനവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  ബഹുമഭാനചപട
വഹകക്കഭാടതനിയുചട കസ ഉതരവട്ട് 11-12-2009 മുതല് നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി)  പസ്തുത കസ ഒഴനിവഭാക്കനി  കേനിട്ടുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
കസ ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനതനില് കേഭാലതഭാമസലാം വനനിട്ടുള്ളതഭായനി
ശദയനില്ചപടനിടനില.

അചടനി വകുപട്ട് 
219 (222)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനതനിനുകശഷലാം അചടനി വകുപനിനട്ട് മറട്ട്

വകുപ്പുകേളനില് നനിനലാം ചപഭാതു സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം എത്ര രൂപ ലഭനിക്കുവഭാനുണട്ട്
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അചടനി വകുപനിനട്ട്  മറട്ട്  വകുപ്പുകേളനില് നനിനലാം ചപഭാതു സഭാപനങ്ങളനില്

നനിനലാം  2016  ജൂണ് മുതൽ  2017  ചഫെബ്രുവരനി വചര ഓകരഭാ മഭാസവലാം എത്ര രൂപ

വതീതലാം ലഭനിക്കുവഭാനുചണന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അചടനി വകുപനിനട്ട് ലഭനിക്കുവഭാനുളള തുകേ ഈടഭാക്കുനതനിനട്ട് എചന്തെലഭാലാം

നടപടനികേൾ സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനതനിനുകശഷലാം അചടനി വകുപനിനട്ട് മറട്ട്

വകുപ്പുകേളനില്  നനിനലാം  ചപഭാതു  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  അചടനികലനിയനിനതനില്

7,53,23,645 രൂപ ലഭനിക്കഭാനുണട്ട്.

(ബനി) അചടനി  വകുപനിനട്ട്  മറട്ട്  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനലാം  ചപഭാതു

സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  2016  ജൂണ്  മുതല്  2017  ചഫെബ്രുവരനി  വചര

ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള  അചടനികലനിയനിനതനില്  വരുന  തുകേയുചട  വനിവരലാം  ചുവചട

കചര്ക്കുന:
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2016 ജൂണ് 49,97,858

2016 ജൂവല 35,65,714

2016 ആഗസട്ട് 1,52,40,168

2016 ചസപ്റലാംബര് 1,28,20,721

2016 ഒകകഭാബര് 18,84,636

2016 നവലാംബര് 1,06,80,597

2016 ഡനിസലാംബര് 70,00,810

2017 ജനുവരനി 45,73,297

2017 ചഫെബ്രുവരനി 45,59,844

(സനി)  അചടനി  വകുപനിനട്ട്  ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള  തുകേ  ഇഇൗടഭാക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്

തലതനില് അവകലഭാകേനലാം നടത്തുകേയുലാം അചടനികലനി ഒടുക്കുനതനിനട്ട് വതീഴ്ചവരുതനിയ

ബന്ധചപട വകുപട്ട് കമധഭാവനികേളക്കട്ട് കവണ നനിര്കദശലാം നല്കുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

 യനങ്ങളുലാം അനുബന്ധ ഉപകേരണങ്ങളുലാം

220 (223) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലയളവനില്  അചടനി  വകുപനില്  ചമഷനിനറനികേളുലാം
അനുബന്ധ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  വഭാങ്ങുനതനികലക്കഭായനി  എത്ര  രൂപ
ചചലവഴനിചനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  ചമഷനിനറനികേളുലാം  വഭാങ്ങനിയതനിനട്ട്  കേഴനിഞ
യു.ഡനി.എഫെട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിനുമുനപുള്ള എൽ.ഡനി.എഫെട്ട്.  സര്ക്കഭാര് എത്ര രൂപയഭാണട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനതനിനുകശഷലാം അചടനി വകുപനിനട്ട്
യനങ്ങളുലാം  അനുബന്ധ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  എത്ര  രൂപയുചട
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 6,51,60,323 രൂപ ചചലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) 291 ലക്ഷലാം രൂപയട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) 595.1 ലക്ഷലാം രൂപയട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

യനങ്ങളുലാം അനുബന്ധ ഉപകേരണങ്ങളുലാം

221 (224) ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  പസകേള  വഴനി  2011  മുതല്  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  അചടനിച
കേലണര്, ഡയറനി, ഓര്മ്മേക്കുറനിപട്ട് എനനിവയുചട എണ്ണലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവ  യഥഭാസമയലാം  വനിതരണലാം  ചചയ്യേഭാചത  ചകേടനിക്കനിടക്കുനതഭായനി
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  അകനത്വഷണ  കകേസകേള
നനിലവനിലുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേലണര്,  ഡയറനി,  ഓര്മ്മേക്കുറനിപട്ട്  എനനിവ  സമയബന്ധനിതമഭായനി
അചടനിചട്ട്  വനിതരണലാം  ചചയ്യുനതനിനുലാം  കമഭാണനിറര്  ചചയ്യുനതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്
തലതനില് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  പസകേള  വഴനി  2011  മുതല്  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  അചടനിച
കേലണര്,  ഡയറനി,  ദനിനസരണ  എനനിവയുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി
കചര്തനിട്ടുണട്ട്*.

(ബനി)  2015  വര്ഷചത  ഡയറനി,  കേലണര്,  ദനിനസരണ  എനനിവ  ചനില
വകുപ്പുകേള  യഥഭാസമയലാം  വകേപറഭാതതനിനഭാല്  ഇവയുചട  ഏതഭാനുലാം  പകേര്പ്പുകേള
ഉള്ളതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.   2015-ചല  ഡയറനി,  കേലണര്,  ദനിനസരണ  എനനിവയുമഭായനി
ബന്ധചപട  വനിജനിലനസട്ട്  അകനത്വഷണലാം  നടത്തുകേയുലാം  ആവശലചപട  വനിവരങ്ങള
വനിജനിലനസനിനട്ട് വകേമഭാറകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 പസകേളുചട സമഗ്ര നവതീകേരണലാം

222 (225) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി  :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സര്ക്കഭാര്  പസകേളുചട  നവതീകേരണതനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്

അധനികേഭാരകമറകശഷലാം എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
(ബനി)  ചഷഭാര്ണ്ണൂര്  സര്ക്കഭാര്  പസട്ട്  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുനതനിനഭായനി

സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
(സനി)  സര്ക്കഭാര് കമഖലയഭാവശലമഭായ എലഭാ അചടനി കജഭാലനികേളുലാം ഏചറടുതട്ട്

നനിര്വഹനിക്കുന രതീതനിയനില് സര്ക്കഭാര് പസകേചള സമഗ്രമഭായനി നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
ഈ സര്ക്കഭാര് എത്ര തുകേ ചചലവഴനിച എനതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം
(എ-സനി) ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  അചടനി  വകുപനിചന്റെ

ആധുനനികേവല്ക്കരണവലാം അനുബന്ധ കേഭാരലങ്ങളുലാം സലാംബന്ധനിച വനിശദമഭായ പഠനലാം
നടതനി  സഭാദലതഭാ  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി  കഡഭാ.  രഭാകജന്ദ്ര  കുമഭാര്
അനയതട്ട് ചചയര്മഭാനഭായനി ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സമനിതനിയുചട
റനികപഭാര്ടട്ട്  സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിചനിടനില.   പസ്തുത  സമനിതനി  സമര്പനിക്കുന
റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  ഇക്കഭാരലതനില്  തുടര്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദശനിക്കുനതട്ട്.

സുപണ്ടുമഭാരുചട തസനികേ

223 (226) ചപഭാഫെ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  പസകേളുചട  ഭരണസലാംവനിധഭാനവമഭായനി
ബന്ധചപടട്ട് സൂപണട്ട്,ചഡപമ്മ്യൂടനി സൂപണട്ട്, അസനിസന്റെട്ട് സൂപണട്ട് എനനിവരുചട എത്ര
വതീതലാം തസനികേകേള നനിലവനിലുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  തസനികേകേളനില്  ഓകരഭാനനിലുലാം  ആചള  നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇനനി
എത്രകപചര നനിയമനിക്കഭാനുണട്ട്;

(സനി)  തനിരുവനന്തെപുരചത  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  പസനിചന്റെ  ചുമതല  സലാംബന്ധനിച
വനിശദമഭായ  വനിവരലാം  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഇവനിടചത  ചഡപമ്മ്യൂടനി  സൂപണ്ടുമഭാരുചട
ചുമതലകേള എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  പസകേളനികലയട്ട്  ആവശലമഭായ  ചമഷതീനുകേളുലാം  മറട്ട്
അനുബന്ധ യനസഭാമഗ്രനികേളുലാം വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് ചടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനി നനിലവനിലുകണഭാ;
കേമ്മേനിറനിയുചട ഘടന സലാംബന്ധനിച വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  അസലാംസ്കൃത
സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  പകതലകേ  കേമ്മേനിറനി  നനിലവനിലുകണഭാ;  ഇചലങനില്
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രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പര്കചയ്സട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുചട  നടപടനികേള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  എചന്തെങനിലുലാം
പരഭാതനികേള സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  പസകേളുചട  ഭരണസലാംവനിധഭാനവമഭായനി
ബന്ധചപടട്ട് സൂപണനിചന്റെ ഒരു തസനികേയുലാം ചഡപമ്മ്യൂടനി സൂപണട്ട്, അസനിസന്റെട്ട് സൂപണട്ട്
എനനിവരുചട പതട്ട് തസനികേകേള വതീതവലാം നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി)  അചടനി  വകുപനില്  ചഡപമ്മ്യൂടനി  സൂപണട്ട്  തസനികേയനില്  ഒരഭാചളയുലാം
അസനിസന്റെട്ട്  സൂപണട്ട്  തസനികേയനില്  5  കപചരയുലാം  നനിയമനിക്കഭാനുണട്ട്.   മചറലഭാ
തസനികേകേളനിലുലാം ആചള നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  തനിരുവനന്തെപുരചത ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ചസനടല് പസനിചന്റെ ചുമതലകേള
മൂനട്ട്  ചഡപമ്മ്യൂടനി  സൂപണസ്സുുമഭാര്ക്കഭായനി  ചുവചടപറയുന  പകേഭാരലാം  വനിഭജനിചട്ട്
നല്കേനിയനിരനിക്കുന.

ചഡപമ്മ്യൂടനി  സൂപണട്ട്    (  ജനറല്  ):  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ചസനടല്

പസനിചന്റെ എസഭാബനിചഷ്മെന്റെട്ട്, പസനിചല ചപഭാതുഭരണ ചുമതല.

ചഡപമ്മ്യൂടനി  സൂപണട്ട്    (  എസട്ട്  &  എസട്ട്  ):  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്

ചസനടല് പസനിചന്റെ ജനറല് കസഭാര്, കസഭാക്കട്ട് & കസഭാഴനിചന്റെ ചുമതല.

ചഡപമ്മ്യൂടനി  സൂപണട്ട്    (  കകേഭാണ്ഫെനിഡനഷലല്  ):  തനിരുവനന്തെപുരലാം ഗവണ്ചമന്റെട്ട്

ചസനടല് പസനിചന്റെ കകേഭാണ്ഫെനിഡനഷലല് ചസക്ഷചന്റെ കമല്കനഭാടലാം.

(ഡനി)ഗവണ്ചമന്റെട്ട് പസകേളുചട സൂപണട്ട്-ചചയര്മഭാനഭായുലാം ചഡപമ്മ്യൂടനി സൂപണട്ട്,

ഗവ. പസട്ട്,  മണ്ണന്തെല, ചഡപമ്മ്യൂടനി സൂപണട്ട് (എസട്ട്&എസട്ട്),  ഗവ. ചസനടല് പസട്ട്,

തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ചഡപമ്മ്യൂടനി  സൂപണട്ട്  (ജനറല്),  ഗവ.  ചസനടല്  പസട്ട്,

തനിരുവനന്തെപുരലാം,  അസനിസന്റെട്ട് എകനികേമ്മ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര്,  ഗവ.  ചസനടല് പസട്ട്,

തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ചതീഫെട്ട്  വര്ക്കട്ട്കഷഭാപട്ട്  കഫെഭാര്മഭാന,  ഗവ.  ചസനടല്  പസട്ട്,

തനിരുവനന്തെപുരലാം,  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്,  ഗവ.  ചസനടല്  പസട്ട്,

തനിരുവനന്തെപുരലാം  എനനിവര്  അലാംഗങ്ങളഭായുലാം  ചടകനിക്കല്  കേമ്മേനിറനി  നനിലവനിലുണട്ട്.

അസലാംസ്കൃത  സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  പകതലകേ  കേമ്മേനിറനി  നനിലവനിലനില.

ആവശലചമങനില് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.
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(ഇ) ഇല.

 ജലപഭാത

224 (227) ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാവളലാം  -  ചകേഭാലലാം  കേനഭാലനിചന്റെ  74.18  കേനി.മതീ.  വരുന  ജലപഭാത

പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ഉപകയഭാഗക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുള്ള  പദതനി  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

എങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ഇനതനിൽ  ഇനനി  ചമഭാതലാം  എത്ര  തുകേ  കവണനി  വരുചമനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2005-2010  കേഭാലഘടതനില്  ഈ  കേനഭാല്  ഗതഭാഗത

കയഭാഗലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  കേരഭാചറടുതവര്  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്  രൂപ  വനില  വരുന

മണല്  കേടതനിചക്കഭാണ്ടുകപഭായതനിനനിടയഭാക്കനിയ  ഗുരുതര  വതീഴ്ചചയക്കുറനിചട്ട്

അകനത്വഷണചമചന്തെങനിലുലാം  നടക്കുനകണഭാ;  ഇചലങനില്  അചതക്കുറനിചട്ട്

അകനത്വഷനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  74.18 കേനി.മതീ. ദൂരമുള്ള കകേഭാവളലാം-ചകേഭാലലാം ജലപഭാതയനില് 27.50
കേനി.മതീ.  നതീളലാം  ഗതഭാഗത  കയഭാഗലമഭാണട്ട്.   11.3  കേനി.മതീ.  ഭഭാഗനികേമഭായനി  ഗതഭാഗത
കയഭാഗലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത ഭഭാഗചത കേകയ്യേറങ്ങള ഒഴനിപനിചട്ട് കേനഭാല് ആഴലാംകൂടനി
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ഗതഭാഗത കയഭാഗലമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള പൂര്തതീകേരനിചവരുന.
പഭാര്വതതീ  പുതനഭാര്  ഉളചപചട  35.38  കേനി.മതീ.  ഭഭാഗചത  കേനഭാല്  വനികേസനലാം
പൂര്തതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള  സര്കവ  കജഭാലനികേള  ഉളചപചടയുള്ള  പവൃതനികേളുലാം,  1.10
കേനി.മതീ.  നതീളലാം  വരുന  വര്ക്കല  തുരങങ്ങള  14  മതീറര്  വതീതനിയനില്
വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുള്ള പഠനങ്ങളുലാം ഉഇൗര്ജ്ജനിതമഭായനി നടനവരുന.

(ബനി) പഭാര്വതതീ  പുതനഭാറലാം  വര്ക്കല  തുരങങ്ങളുചമഭാഴനിചകേ  കേനഭാല്
ഭഭാഗലാം ഗതഭാഗത കയഭാഗലമഭാക്കുനതനിനട്ട് 35 കകേഭാടനി രൂപ ആവശലമഭായനി വരുലാം.

(സനി) ചചളനിയുലാം മഭാലനിനലങ്ങളുലാം കേലര്ന മണലഭാണട്ട് കേനഭാലനില് നനിനലാം
ലഭനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനിനട്ട് വനില നനിശയനിചട്ട് അപകേഭാരമുള്ള വനിലയുലാം വമനനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട്
ജനികയഭാളജനി  വകുപനികലക്കുള്ള  കറഭായല്റനിയുലാം  കേരഭാറകേഭാര്  അടചട്ട്  കഗറട്ട്  പഭാസട്ട്
വഭാങ്ങനിയഭാണട്ട്  ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതട്ട്.  19-5-2008-ചല  സ.ഉ.(ആര്.ടനി.)
നമ്പര്20/2008/സനി.എസട്ട്.ചഎ.എല്.ഡനി.   പകേഭാരമഭാണട്ട്  ഇപകേഭാരലാം  വനിലയുലാം
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കറഭായല്റനിയുലാം  ഇഇൗടഭാക്കുനതട്ട്.   2008-നട്ട്  മുമ്പുള്ള  ഏതഭാനുലാം  പവൃതനികേളക്കട്ട്
വനിജനിലനസട്ട് ആന്റെട്ട് ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബമ്മ്യൂകറഭാ അകനത്വഷണലാം നടതനിയനിരുന.

 സത്വകേഭാരല വഭാഹനങ്ങള

225 (228) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  കേരഭാര്  അടനിസഭാനതനില്  ഏചതലഭാലാം  സര്ക്കഭാര്
ഓഫെതീസുകേളനില് സത്വകേഭാരല വഭാഹനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുനചവനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനിലയനില്  എലഭാ  വകുപ്പുകേളുലാം  കൂടനി  എത്ര  വഭാഹനങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിക്കുനചവനലാം പതനിമഭാസലാം എത്ര തുകേ ഇതനിനഭായനി കവണനിവരുനചവനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സത്വകേഭാരല വഭാഹനങ്ങള കേരഭാര് അടനിസഭാനതനില് ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള
വലവസകേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

  കകേരളതനിചല കബഭാര്ഡുകേളുലാം കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലാം

226 (229)  ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലതനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനതട്ട്  എത്ര  കബഭാർഡുകേളുലാം  കകേഭാർപകറഷനുകേളുലാം
പവർതനിക്കുനണട്ട്;  ഈ  സഭാപനങ്ങളുചട  കപരുലാം  കമൽവനിലഭാസുലാം  നലഭാകമഭാ;
പസ്തുത  സഭാപനങ്ങളുചട  ഭരണതനിനഭായനി  പതനി  മഭാസലാം  എത്ര  രൂപ
ചചലവഭാകേഭാറണട്ട്;  സഭാപനങ്ങൾ  തനിരനിച  കേണക്കുകേൾ  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിൽ
നഷതനിൽ പവർതനിക്കുന സഭാപനങ്ങൾ ഏചതലഭാമഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

കേഭായ്ഫെലങ്ങളുചട കലലലാം

227 (230) ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനകശഷലാം സര്ക്കഭാര് ഓഫെതീസുകേള,
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സക്കൂളുകേള,  മറ്റുസഭാപനങ്ങള  എനനിവയുചട  പരനിസരചത  മരങ്ങളനിചല
കേഭായ്ഫെലങ്ങള  ചപഭാതുകലലലാം  ചചയ്തതനില്  നനിനട്ട്  എത്ര  തുകേ  ടഷറനിയനില്
അടയചപട്ടു; ജനിലതനിരനിചള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനിലകേളനില്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  കലലത്തുകേ  ലഭനിച  സഭാപനകമതഭാണട്ട്;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചനല്കുനതഭാണട്ട്.

തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനി

228 (231) ശതീ  .    ചകേ  .    ചജ  .    മഭാകനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാചനി  നനികയഭാജകേമണലതനിചല  കേരുകവലനിപടനി  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
മഹഭാരഭാജഭാസട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയുചട  വനികേസനതനിനഭായനി  എചന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനട്ട്  കശഷലാം
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി) അവയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) ചകേഭാചനി  നഗരസഭയുചട  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ഉളചപടുതനി
നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്തനങ്ങള  നടനവരുന.   അവയുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ചുവചട
കചര്ക്കുനനഃ

1. വനിവനിധ സനിവനില് വര്ക്കുകേള 70 ലക്ഷലാം.

2. വനിവനിധ ഉപകേരണങ്ങള, ഫെര്ണനിചറകേളുകേള 32 ലക്ഷലാം.

3. വനിവനിധ ഇലകനിക്കല് വര്ക്കുകേള 10 ലക്ഷലാം.

ആര്ദലാം ആകരഭാഗല മനിഷന 

229 (232) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനതട്ട് നടപഭാക്കുന "ആര്ദലാം "ആകരഭാഗല മനിഷചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  കമഖലയനില്  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എചന്തെലഭാലാം
ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് മുകനഭാടട്ട് ചവയ്ക്കുനതട്ട് എനതട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം
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(എ&ബനി) ആകരഭാഗല രലാംഗതട്ട് ചപഭാതുകമഖലയുചട ശക്തമഭായ തനിരനിചവരവലാം
ശക്തനിചപടുതലുലാം  വഴനി  സമയബന്ധനിതമഭായുലാം  ശഭാസതീയമഭായുലാം  നനിശനിത
മഭാനദണങ്ങകളഭാചട  ആകരഭാഗല  കമഖലചയ  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാനുലാം  പഭാഥമനികേ
ചനികേനിതഭാ  രലാംഗതനിനട്ട്  മുനഗണന  നല്കുവഭാനുലാം  ദത്വനിതതീയ  ത്രനിതതീയ  ആകരഭാഗല
രലാംഗചത  എലഭാ  തലതനിലുലാം  കരഭാഗതീ  സഇൗഹൃദമഭാക്കുനതനിനുലാം  ഗുണകമനയുള്ള
ആകരഭാഗല  കസവനങ്ങള  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുമഭാണട്ട്  ആര്ദലാം  ദഇൗതലലാം
ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.

• ആശുപത്രനിയനില്  വരുന  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ഗുണകമനയുള്ളതുലാം
സഇൗഹഭാര്ദപരവമഭായ കസവനലാം ഉറപഭാക്കുകേ.

• ജനിലഭാതല/തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളനില്  ചസഷലഭാലനിറനി/സൂപര്
ചസഷലഭാലനിറനി കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ.

• പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
പവര്തന കമഖല വനിപുലചപടുത്തുകേ.

• കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  കപഭാകടഭാകക്കഭാള/ചനികേനിത  മഭാര്ഗകരഖ  പകേഭാരലാം
ഗുണകമനയുള്ള ചനികേനിതയുലാം പരനിചരണവലാം ലഭലമഭാക്കുകേ എനനിവയഭാണട്ട്.

  ആര്ദലാം പദതനി

230 (233)   ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫെട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനതട്ട് നടപഭാക്കഭാന ഉകദശനിക്കുന ആര്ദലാം പദതനിയുചട ഉകദശല
ലക്ഷലങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആര്ദലാം  മനിഷചന്റെ  ആഭനിമുഖലതനില്  ആശുപത്രനികേളനിചല
കരഭാഗപരനിചരണവലാം കസവനങ്ങളുലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനതനിനട്ട്
എചന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുനതട്ട്;

(ഡനി)  സലാംസഭാനചത  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിചല  സഭാഫെട്ട്  പഭാകറണ്
പുതുക്കനി അതലഭാവശലലാം കവണ കപഭാസ്റ്റുകേള സൃഷനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)

• ആശുപത്രനിയനില്  വരുന  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ഗുണകമനയുള്ളതുലാം
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സഇൗഹഭാര്ദപരവമഭായ കസവനലാം നല്കുകേ.

• ജനിലഭാതല/തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളനില്  ചസഷലഭാലനിറനി/സൂപര്
ചസഷലഭാലനിറനി കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ.

• പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
പവര്തന കമഖല വനിപുലചപടുത്തുകേ.

• കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  കപഭാകടഭാകക്കഭാള/ചനികേനിത  മഭാര്ഗകരഖ  പകേഭാരലാം
ഗുണകമനയുള്ള ചനികേനിതയുലാം പരനിചരണവലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.

• 8  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിചല  ഒ.പനി.  സഇൗകേരലങ്ങള
ചമചചപടുത്തുനതനിനഭായനി  ''  Patient  Friendly  Transformation  of
outpatient  services  to  ensure  quality  of  care''  എന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുകേ.

(സനി) ജനിലഭാതല  ആശുപത്രനികേളനില്  കേഭാതട്ട്  ലഭാബട്ട്
സഇൗകേരലകതഭാചടയുള്ള  കേഭാര്ഡനികയഭാളജനി  യൂണനിറ്റുകേളുലാം  മറട്ട്  സൂപര്  ചസഷലഭാലനിറനി
വകുപ്പുകേളുലാം ഘടലാംഘടമഭായനി ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  44  തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനികേളനില്
ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  സഇൗകേരലലാം  ഏര്ചപടുത്തുനതനിനുള്ള  പവര്തനങ്ങളുലാം  കേനിഫ്ബനി
മുഖഭാന്തെനിരലാം  നടക്കുനണട്ട്.  2017-18  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷചത  ബജറട്ട്
പഖലഭാപനതനിചന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  ആകരഭാഗല  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിചല  വനിവനിധ
ആശുപത്രനികേളുചട അടനിസഭാന വനികേസനതനിനുള്ള 2000 കകേഭാടനി രൂപയുചട പദതനി
തയ്യേഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള  പവര്തനങ്ങള  നടനവരുന.  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളനിചല  ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചരലലാം  ചമചചപടുത്തുനതനിനഭായനി
ഉപകേരണങ്ങളക്കഭായനി  2017-18  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷചത  ബജറനില്  45  കകേഭാടനി
രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.   അതുകപഭാചല തചന ആകരഭാഗല  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിചല
പധഭാന  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്തനങ്ങളക്കട്ട്  50  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ചതരചഞടുത
തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനികേളനില് ചമകറണനിറനി യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  7  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം സതീകേളുചടയുലാം കുടനികേളുചടയുലാം ആശുപത്രനികേള സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി 17.85
കകേഭാടനി രൂപയുലാം 2017-18 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷചത ബജറനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാചത  ജനിലഭാതല  ആശുപത്രനികേളനില്  സൂപര്  ചസഷലഭാലനിറനി  സഇൗകേരലങ്ങള
ഏര്ചപടുത്തുനതനിനഭായനി  20  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ആശുപത്രനികേളനില്  കരഭാഗതീ
സഇൗഹൃദമഭാക്കുനതനിനട്ട്  15  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള
കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുനതനിനട്ട്  23  കകേഭാടനി രൂപയുലാം  2017-18  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷചത ബജറനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് ചമചചപട കസവനലാം ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി
ജനിലഭാ  തഭാലൂക്കുതല  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ചതരചഞടുക്കചപട  പനി.എചട്ട്.സനി.-കേചള
ഫെഭാമനിലനി  ചഹല്തട്ട്  ചസന്റെറകേളഭാക്കനി  ഘടലാംഘടമഭായനി  മഭാറ്റുന  പവര്തനങ്ങളുചട
ഭഭാഗമഭായുലാം  ചതരചഞടുത  സഭാപനങ്ങളുചട  സഭാഫെട്ട്  പഭാകറണനില്  നനിശനിത
മഭാനദണങ്ങകളഭാചട  മഭാറലാം  വരുത്തുനതനിനുള്ള സഭാന്റെവഡകസഷന ചപഭാകപഭാസല്
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

ഇ-ചഹല്തട്ട് രജനിസര്
231 (234) ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഇ-ചഹല്തട്ട്  രജനിസര്  സലാംസഭാനതട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

ഉചണങനില്  ഏചതലഭാലാം  ജനിലകേളനിലഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  അതട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുനചതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇ-ചഹല്തട്ട് രജനിസര് നടപനിലഭാക്കുകേ വഴനി എചന്തെലഭാലാം സഇൗകേരലങ്ങള

കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ലഭലമഭാകുലാം എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതട്ട് ഇ-ചഹല്തട്ട് പദതനിയഭാണട്ട്.  ഇഇൗ
പദതനിയുചട  സലാംസഭാനതല  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ജനുവരനി  25-നട്ട്  തനിരുവനന്തെപുരലാം
കപരൂര്ക്കട ജനിലഭാ കമഭാഡല് ആശുപത്രനിയനില് നടന.  തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനിചല
ചതരചഞടുത കകേന്ദ്രങ്ങളനില് പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനതനില് പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.
തനിരുവനന്തെപുരലാം, ആലപ്പുഴ, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്, മലപ്പുറലാം, ഇടുക്കനി, എറണഭാകുളലാം, കേണ്ണൂര്
എനതീ ഏഴട്ട് ജനിലകേളനിലഭാണട്ട് ആദലഘടമഭായനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  ചപഭാതുജനങ്ങളുചട ആകരഭാഗല സലാംബന്ധമഭായ വനിവരങ്ങള കകേന്ദ്രതീകൃത
കേമ്പമ്മ്യൂടര്  സലാംവനിധഭാനതനില്  കശഖരനിക്കുകേ  വഴനി  ഒരു  കരഭാഗനിക്കട്ട്  സലാംസഭാനചത
ഏതട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  തുടര്  ചനികേനിതയട്ട്  സഇൗകേരലലാം  ലഭനിക്കുന.
പഭാഥമനികേമഭായ  ആകരഭാഗല  വനിവരങ്ങള  കേമ്പമ്മ്യൂടറനില്  ലഭലമഭായതനിനഭാല്
അപതതീക്ഷനിതമഭായനി  വവദലസഹഭായലാം  കവണ  ഘടലാം  വരുകമ്പഭാള  വളചരകയചറ
സമയലഭാഭലാം  ലഭനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുലാം.   ആശുപത്രനിയുചട  കേഭാരലക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുനതനിലൂചട  ചമചചപട  കസവനലാം  കരഭാഗനിക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന.   ചടസട്ട്
റനിസളട്ടുകേള  അപകപഭാള  കഡഭാകര്മഭാരുചട  കേമ്പമ്മ്യൂടറനില്  ലഭനിക്കുനതനിനഭാല്
കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴനിവഭാകുന.
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സഭാലാംക്രമനികേ കരഭാഗങ്ങളുചട  ഉത്ഭവചത യഥഭാസമയലാം  കേചണതനി അതനിചന്റെ
വലഭാപനചത  യഥഭാവസരലാംതചന  നനിയനനിക്കഭാന  കേഴനിയുന.   ആവശലമഭായ
പതനികരഭാധ  പവര്തനങ്ങള  കേഭാകലകൂടനിതചന  നടതഭാന  പദതനി
സഹഭായകേമഭാകുലാം.   ഗകവഷണ  പവര്തനങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  വനിവരങ്ങള
പദതനി നടപനിലഭാകുനകതഭാചട ലഭനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുന.

കൂടുതല് ശദയുലാം പരനിചരണവലാം കവണവര്ക്കട്ട് അതനുസരനിചള്ള വനിവരങ്ങള
കേമ്പമ്മ്യൂടറനില്  നനിനലാം  ആകരഭാഗല  പവര്തകേര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന  സലാംവനിധഭാനവമുണട്ട്.
ഗര്ഭനിണനികേളഭായ സതീകേളക്കട്ട് കൃതലമഭായ ഇടകവളകേളനില് നല്കകേണ നനിര്കദശങ്ങള,
കുടനികേളക്കട്ട് നല്കുന പതനികരഭാധ കുതനിവയ്പുകേള എനനിവ ഉദഭാഹരണലാം.

എഴുത്തുകുത്തുകേളുലാം  രജനിസറകേളുലാം  ഒഴനിവഭാകുനതുവഴനി  ആകരഭാഗല
പവര്തകേര്ക്കട്ട് കജഭാലനി ഭഭാരലാം ലഘൂകേരനിചട്ട് കൂടുതല് സമയലാം കസവന കമഖലയനില്
ശദനിക്കഭാന  കേഴനിയുന.   ആശുപത്രനികേളനില്  മരുനകേളുചട  കസഭാക്കട്ട്  നനിലവഭാരലാം
മനസനിലഭാക്കനി അവ തതീരുന മുറയട്ട് സലാംഭരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന.

വനിവനിധ കക്ഷമ പരനിരക്ഷകേളുലാം അവയുചട സഭാമ്പതനികേ വനിനനിമയ നടപടനികേളുലാം
കൂടുതല് സുഗമമഭായനി വകേകേഭാരലലാം ചചയ്യേഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

ഇ.സനി.ജനി. ചടകതീഷലനഭാരുചട നനിയമനലാം

232 (235) ശതീ  .    എലാം  .    സത്വരഭാജട്ട്  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത  ആശുപത്രനികേളനില്  കയഭാഗലതയുള്ള  ഇ.സനി.ജനി
ചടകതീഷലനമഭാചര  നനിയമനിക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപനില്
874000/എചട്ട്2/2016/ആ.കു.വ. എന നമ്പരനില് ഒരു ഫെയല് നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  ഫെയല്  ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട്  ആരുചട  നനികവദനതനിചന്റെ
അടനിസഭാനതനിലഭാചണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ ഫെയലനികനല് നഭാളനിതുവചര സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭായനി
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇ.സനി.ജനി ചടകതീഷലനഭാരുചട ഒഴനിവകേള/ആവശലകേത സലാംബന്ധനിചട്ട്  14
ജനിലകേളനില് നനിനലാം ഡനി.എലാം.ഒ മഭാര് നല്കേനിയ വനിവരലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഈ വനിഷയതനില് ഡനി.എചട്ട്.എസനി ല് നനിനട്ട് സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള
എചന്തെനലാം, ഇതനില് കേഭാലതഭാമസലാം വനനിട്ടുചണങനില് അതനിചന്റെ കേഭാരണലാം എചന്തെനലാം



264 കകേരള നനിയമസഭ ഏപനില്  25,  2017

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(എഫെട്ട്)  ഡനി.എലാം.ഒ.-  മഭാരനില്  നനിനലാം  ലഭനിച  വനിവരങ്ങള  സര്ക്കഭാരനിചന
അറനിയനിക്കഭാതതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ജനി)  ഈ ഫെയല് വകേകേഭാരലലാം ചചയ്ത ഉകദലഭാഗസരുചട കപരുലാം തസനികേയുലാം
അവര് ഫെയലനില്  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേളുചട  വനിശദ  വനിവരങ്ങളുലാം  അറനിയനിക്കുകമഭാ;
ജനപതനിനനിധനികേള  മുകഖന  നല്കുന  നനികവദനങ്ങളനില്  അന്തെനിമ  തതീരുമഭാനലാം
സത്വതീകേരനികക്കണ  തലതനില്  ഫെയല്  എതനിക്കഭാചത  ഫെയല്  പൂഴനിവചതഭായനി
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഈ വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം സത്വതീകേരനിച വനിവരലാം അറനിയനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി) പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട് കഹഭാളകഡഴട്ട് ശതീ.  മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി,    ശതീ.
എലാം.  സത്വരഭാജട്ട്  എനതീ  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  വഴനി  നല്കേനിയ  നനികവദനതനിചന്റെ
അടനിസഭാനതനില്.

(സനി)  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറകകററനില്  നനിനട്ട്  ലഭലമഭായ  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ
അടനിസഭാനതനില് സര്ക്കഭാര് തലതനില് നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരുന.

(ഡനി) 14 ജനിലകേളനില് നനിനലാം ഇ.സനി.ജനി. ചടകതീഷലനഭാരുചട അധനികേ തസനികേ
സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള  ചപഭാകപഭാസലഭാണട്ട്  ജനിലഭാ  ചമഡനിക്കല്  ഓഫെതീസര്മഭാര്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ഇ)  ജനിലഭാ  ചമഡനിക്കല്  ആഫെതീസറചട  റനികപഭാര്ടട്ട്  ആവശലചപടുകേയുലാം  ടനി
റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനതനിലുലാം  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറകകററനില്  നനിനലാം
തസനികേ സൃഷനിക്കുന വനിഷയതനില് സത്വതീകേരനിച നടപടനികേളുചട അടനിസഭാനതനിലുലാം
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാലതഭാമസമുണഭായനിടനില.

(എഫെട്ട്) ഡനി.എലാം.ഒ.-മഭാരനില്  നനിനലാം  ലഭനിച  വനിവരങ്ങളുചട
അടനിസഭാനതനില് റനികപഭാര്ടട്ട് ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറകര് സമര്പനിച.

(ജനി)  ഫെയല് ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറകകററനിചല  പ്ലഭാനനിലാംഗട്ട്  ചസക്ഷനനിചല
കഭാര്ക്കട്ട്  മുതല് അഡതീഷണല് ഡയറകര് വചരയുള്ള ഉകദലഭാഗസര് പരനികശഭാധനിച
കശഷമഭാണട്ട്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ഫെയല്  പൂഴനിവചതഭായനി  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
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ശദയനില്ചപടനിടനില.

ഇ.സനി.ജനി. ചടകതീഷലനഭാരുചട തസനികേകേള

233 (236) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര്  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  ഇ.സനി.ജനി.  ചടകതീഷലനഭാരുചട  തസനികേകേള
എവനിചടചയലഭാമഭാണുള്ളതട്ട്;  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  പുതനിയ  തസനികേകേള
സൃഷനിക്കുനതനികലക്കഭായനി സര്ക്കഭാര് ആവശലചപട ചപഭാകപഭാസല് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  എത്ര  തസനികേ  സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള  ചപഭാകപഭാസലഭാണട്ട്
ഡയറകര് സമര്പനിചനിരനിക്കുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ആര്ദലാം മനിഷനനില് ഉളചപടുതനി എത്ര ഇ.സനി.ജനി. ചടകതീഷലന തസനികേ
സൃഷനിക്കുനതനിനഭാണട്ട് ചപഭാകപഭാസല് സമര്പനിക്കചപടനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  ആയതനില്  എത്ര  തസനികേകേള  നനിലവനില്  സൃഷനിക്കചപടനിട്ടുണട്ട്;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  നനിലവനില്  ഇ.സനി.ജനി.  ചടകനിഷലനഭാര്  ലഭലമലഭാത  ആശുപത്രനികേളനില്
ആരഭാണട്ട് ഇവരുചട കജഭാലനി നനിര്വഹനിക്കുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) ആകരഭാഗല  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  പതനലാംതനിട,
ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,  ഇടുക്കനി,  എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,
കേണ്ണൂര്  എനതീ  ജനിലകേളനിലുലാം  ചമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില്
തഭാചഴപറയുന  സര്ക്കഭാര്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  ഇ.സനി.ജനി.
ചടകതീഷലനഭാരുചട തസനികേ നനിലവനിലുണട്ട്.

1. തനിരുവനന്തെപുരലാം.

2. ആലപ്പുഴ

3. കകേഭാടയലാം

4. തൃശ്ശൂര്

5. കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്

6. മകഞരനി
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7. ഇടുക്കനി

8. ചകേഭാലലാം

ആര്ദലാം  മനിഷനനില്  ഉളചപടുതനി  84  തസനികേ  സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള
ചപഭാകപഭാസല് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ആകരഭാഗല  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില്  84  തസനികേ  സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള
ചപഭാകപഭാസല് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) സര്ക്കഭാര് തലതനില് നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരുന.

(ഇ)  ഇ.സനി.ജനി.  ചടകതീഷലനഭാരുചട അഭഭാവതനില് പരനിശതീലനലാം സനിദനിച മറട്ട്
ജതീവനക്കഭാരഭാണട്ട് പസ്തുത കജഭാലനി നനിര്വഹനിക്കുനതട്ട്.  ഇ.സനി.ജനി.  ചടകതീഷലനഭാരുചട
തസനികേയനിലഭാത  പധഭാന ആശുപത്രനികേളനില്  കഹഭാസനിറല്  മഭാകനജ് ചമന്റെട്ട്  കേമ്മേനിറനി
മുകഖന ഇ.സനി.ജനി. ചടകതീഷലനഭാചര നനിയമനിക്കഭാറണട്ട്.

എചട്ട്.വണ്-എന.വണ് പനനി

234 (237) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  എചട്ട്.വണ്-എന.വണ്.  പനനി  വലഭാപകേമഭായനി  പടരുന
സഭാഹചരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എചട്ട്.വണ്-എന.വണ്. പനനി ബഭാധനിചട്ട് സലാംസഭാനതട്ട് ഇകപഭാള എത്ര
കപര് മരണചപടനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  വനിവനിധ  ആശുപത്രകേളനില്  ഇതരലാം  പനനി  ബഭാധനിചട്ട്  എത്ര  കപര്
ചനികേനിതയനിലുണട്ട്;

(ഡനി)  ഈ  കരഭാഗതനിചന്റെ  പതനികരഭാധതനിനഭായനി  ആകരഭാഗലവകുപട്ട്
വകേചക്കഭാണ്ടുവരുന നടപടനികേള എചന്തെഭാചക്ക; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  21 കപര്.

(സനി)  ജനുവരനി  1  മുതല്  ഏപനില്  23  വചര  113  കപര്
ചനികേനിതയനിലുണഭായനിരുന.

(ഡനി) 2017  വര്ഷതനിചന്റെ  തുടക്കതനില്  ആദലചത  രണട്ട്
മഭാസങ്ങളനില് ചതകക്ക ഇന്തെലന സലാംസഭാനങ്ങളനില് എചട്ട്1 എന1-ചന്റെ ഒരു കനരനിയ
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വര്ദനവട്ട്  ശദയനില്ചപടതനിചന  തുടര്നട്ട്  എലഭാ  ജനിലഭാ  ചമഡനിക്കല്
ആഫെതീസര്മഭാര്ക്കുലാം ജഭാഗ്രതഭാ നനിര്കദശലാം കനരനിട്ടുലാം അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങളനിലുമഭായനി
നല്കേനി.   ഇതനിനഭായനി  ജനിലകേളനില്  ജനിലഭാ  പരലകവക്ഷണ  ഉകദലഭാഗസനഭാചര
ചുമതലചപടുതനി.   ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറകര്  ഇഇൗ  കേഭാലയളവനില്  രണട്ട്
തവണകേളഭായനി ജനങ്ങളക്കുലാം കഡഭാകര്മഭാര്ക്കുലാം കവണനി ജഭാഗ്രതഭാ പത്രക്കുറനിപ്പുകേള
പുറചപടുവനിച.   സലാംസഭാനതട്ട്  വപമറനി  ചഹല്തട്ട്  ചസന്റെര് മുതല്  ചമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജട്ട്  വചര  ചനികേനിതയട്ട്  ആവശലമഭായ  ഒസല്റഭാമനിവനിര്  (OSELTAMIVIR)
മരുനനിചന്റെ  ലഭലത  ഉറപഭാക്കഭാനകവണനി  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
ചകേ.എലാം.എസട്ട്.സനി.എല്.  വഴനിയുമുള്ള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച.   ചനികേനിത
നടപനിലഭാക്കഭാന  കവണനിയുള്ള  ചമഡനിക്കല്  മഭാര്ഗ  കരഖകേള  എലഭാ
മഭാര്ഗങ്ങളനില്കടനിയുലാം  പുനര്  വനിതരണലാം  നടത്തുകേയുലാം  ആകരഭാഗല  വകുപനിചന്റെയുലാം
നഭാഷണല്  ചഹല്തട്ട്  മനിഷചന്റെയുലാം  ചവബ്വസറ്റുകേളനില്  പസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ചചയ്തു.  ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് ആശുപത്രനി, ജനിലഭാ ആശുപത്രനി മുതലഭായ ചനികേനിതഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ആവശലമഭായ സഇൗകേരലങ്ങള,  ചഎ.സനി.  കസവനങ്ങള,  ചവന്റെനികലറര്
ലഭലത എനനിവ ഉറപഭാക്കഭാന ആകരഭാഗല-വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിചന അറനിയനിക്കുകേയുലാം
ജനിലഭാ  ചമഡനിക്കല് ആഫെതീസര്മഭാചര  ചുമതലചപടുത്തുകേയുലാം ചചയ്തു.   കരഭാഗതനിചന്റെ
സനിതനിനനിലവഭാരവലാം  സലാംസഭാനചത  അവസയുലാം  വദനലാംദനിനമഭായനി
വനിലയനിരുതഭാന  കവണ  അധനികേ  നനിര്കദശങ്ങള  പരനിഗണനിക്കഭാനുലാം  എചട്ട്1 എന1
സലാംസഭാന കേണ്കടഭാള റൂലാം ദനിവസവലാം പവര്തനിചവരുന.

ഗര്ഭനിണനികേളക്കുള്ള പകതലകേ വഹറനിസട്ട് പരനിഗണനിചചകേഭാണട്ട്  ആഴ്ചയനില് 3
തവണ  അവരുചട  ആകരഭാഗലലാം  വനിലയനിരുതഭാനുലാം  കവണനിവനഭാല്  അടനിയന്തെര
ചനികേനിത നല്കേഭാനുലാം ജനിലഭാ ചമഡനിക്കല് ആഫെതീസര്മഭാര്ക്കട്ട് പകതലകേ നനിര്കദശങ്ങള
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ജനങ്ങളക്കുള്ള  സലാംശയ  നനിവഭാരണതനിനുലാം  കസവന  സഹഭായങ്ങളക്കുലാം
കവണനി  "ദനിശ"  എന  24  മണനികറലാം  പവര്തനിക്കുന ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  കകേഭാള
ചസന്റെര്  (0471-2552056  അചലങനില്  1056  കടഭാളഫതീ)  വഴനി  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
നനിലവനില് വരുതനി.

എചട്ട്1 എന1  ചനികേനിത  നല്കേഭാനഭാവശലമുള്ള  പുനര്  പരനിശതീലനലാം
കഡഭാകര്മഭാര്ക്കട്ട്  ജനിലഭാ  ചമഡനിക്കല്  ആഫെതീസര് തലതനിലുലാം  പരനിഭഭാന്തെനി  കൂടഭാചത
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി ഇഇൗ അവസ കനരനിടഭാന ആവശലമഭായ അറനിവട്ട് നല്കേഭാന ടനി.വനി.,
കറഡനികയഭാ,  പത്രമഭാധലമങ്ങളനില്  കൂടനിയുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം
നടതനിവരുന.
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 വഭാകനിന  വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ആയതട്ട്
എചട്ട്1 എന1  കൂടുതല്  വരുന  സഭാഹചരലമുള്ളവര്ക്കട്ട്  നല്കുനതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം സജ്ജതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

ആശത്വഭാസ കേനിരണ് പദതനി

235  (238)  ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) ആശത്വഭാസ കേനിരണ് പദതനി പകേഭാരലാം കരഭാഗനികേചള സലാംരക്ഷനിക്കുനവര്ക്കട്ട്
നല്കുന പതനിമഭാസ തുകേ വര്ദനിപനിക്കുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ടനി പദതനി പകേഭാരലാം പതനിമഭാസലാം കൃതലമഭായനി തുകേ ലഭനിക്കുനനില എന
പരഭാതനി സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ആശത്വഭാസ കേനിരണ് പദതനി പകേഭാരലാം കൃതലമഭായനി പതനിമഭാസലാം സഹഭായലാം
ലഭനിക്കുനതട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉറപ്പുവരുത്തുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ) 21-10-2016-ചല സ.ഉ.(എലാം.എസട്ട്.)നമ്പര്51/2016/സഭാ.നതീ.വ. പകേഭാരലാം

ആശത്വഭാസ  കേനിരണലാം  പദതനി  മുകഖന  നല്കേനിവരുന  പതനിമഭാസ  ധനസഹഭായലാം

600 രൂപയഭാക്കനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ശദയനില്പടനിട്ടുണട്ട്.  2016  ആഗസട്ട്  31  വചര  ലഭനിചനിട്ടുള്ള

അകപക്ഷകേരനില് അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിചട്ട്  ലഭലമഭായതുലാം  വലഫെട്ട്  സര്ടനിഫെനിക്കറട്ട്

ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുമഭായ അകപക്ഷകേര്ക്കുലാം 2011 മുതല് 2016 കമയട്ട് വചര സഭാമൂഹല

സുരക്ഷഭാ മനിഷന ഓഫെതീസനിലുലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  റതീജനിയണല് ഓഫെതീസനിലുലാം ഇതുവചര

ധനസഹഭായലാം  ചകേഭാടുക്കഭാതനിരുന  23804  കപരുചട  അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാക്കനി

ആചകേ 90251 കപര്ക്കട്ട് 2016 മഭാര്ചട്ട് മുതല് 2017 മഭാര്ചട്ട് വചരയുള്ള ധനസഹഭായലാം

അനുവദനിചട്ട് ഉതരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

ആശത്വഭാസ കേനിരണലാം പദതനി പകേഭാരമുള്ള ധനസഹഭായലാം കൃതലമഭായനി വലഫെട്ട്

സര്ടനിഫെനിക്കറട്ട്  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  മുടക്കലാം  കൂടഭാചത  നനിശനിത  കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില്

വനിതരണലാം ചചയ്യുനതനിനുള്ള സതത്വര നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നനിര്കദശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ആശത്വഭാസ  കേനിരണലാം  പദതനി  അകപക്ഷകേള  ഓണ്വലനനിലൂചട

സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  ധനസഹഭായലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്

നല്കുനതനിനുകവണ  കസഭാഫട്ട് ചവയര്  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം
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സത്വതീകേരനിചവരുന.

വഴനികയഭാര കേചവടലാം

236 (239) ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഴനികയഭാര  കേചവടക്കഭാര്  പലഹഭാരങ്ങള  മൂടഭാചത  വനില്ക്കുനതട്ട്

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;ഇങ്ങചന  പലഹഭാരലാം  വനില്ക്കുനതട്ട്  നനിയനനിക്കഭാന

നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പഭാകേചപടുതനിയ ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങള മലനിനചപടുതഭാചത വനില്ക്കുവഭാന

സര്ക്കഭാര് സമഗ്രമഭായ നനിയമലാം ചകേഭാണ്ടുവരുകമഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ പവണതകേള നനിയനനിക്കുനതനിനുകവണനി
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപട്ട് കേര്ശന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാചത പകതലകേ
സത്വഭാഡുകേള രൂപതീകേരനിചട്ട് പരനികശഭാധനകേള കേര്ശനമഭാക്കുനകതഭാചടഭാപലാം വഴനികയഭാര
കേചവടക്കഭാര്ക്കുലാം ഇതനിചനപറനി  അവകബഭാധന കഭാസകേള ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ വകുപട്ട്
സലാംഘടനിപനിചവരുന.

(ബനി)  ഇകപഭാള  നനിലവനിലുള്ള  ഭക്ഷലഗുണനനിലവഭാര  നനിയമലാം  2006-ല്
ഇതനിചനപറനി  സമഗ്രമഭായനി  പതനിപഭാദനിചനിട്ടുണട്ട്.   അതനിനഭാല്  ഒരു  പുതനിയ
നനിയമതനിചന്റെ ആവശലകേതയനില.

വസകക്കഭാകസഭാഷലല് സര്വതീസസട്ട് കേഇൗണ്സനിലര്മഭാര്

237 (240) ശതീ  .    എലാം  .    സത്വരഭാജട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  നനിലവനിലുള്ള  വസകക്കഭാ
കസഭാഷലല്  കേഇൗണ്സനിലര്മഭാര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  വനിദലഭാഭലഭാസകയഭാഗലത  എചന്തെനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരുചട  കവതനലാം  ഉളചപചടയുള്ള  ആനുകൂലലങ്ങള
വര്ദനിപനിക്കണചമനഭാവശലചപടട്ട്  ആചരലഭാലാം നനികവദനങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്  എനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പസ്തുത  നനികവദനങ്ങളനില്  നഭാളനിതുവചര  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേളുചട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനികവദനങ്ങള  ,വകുപനികലയട്ട്  അയചകപഭാലുലാം  നല്കേഭാചത
ചകേടനിചവചനിരനിക്കുനതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  പസ്തുത
നനികവദനങ്ങള ലഭനിച തതീയതനികേള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നനികവദനങ്ങളനില്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കഭാതതനിനട്ട്
കേഭാരണലാം എചന്തെനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(എഫെട്ട്)  ഇങ്ങചന  ലഭനിച  നനികവദനങ്ങളനികനൽ  നടപടനി  എടുക്കഭാതവരുചട
കപരുലാം  തസനികേയുലാം  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  പഞദനിന  ചടലാം  പഭാലനിക്കഭാചത  കേഭാലതഭാമസലാം
വരുത്തുനവര്ചക്കതനിചര  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുചമന  വനിവരലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  വസകക്കഭാ  കസഭാഷലല്  സ്കൂള  കേഇൗണ്സനിലര്മഭാരുചട  വനിദലഭാഭലഭാസ
കയഭാഗലത എലാം.എസട്ട്.ഡബമ്മ്യൂ./എലാം.എ. വസകക്കഭാളജനിയഭാണട്ട്.

(ബനി)  സ്കൂള കേഇൗണ്സനിലര്മഭാരുചട കവതനലാം ഉളചപചടയുള്ള ആനുകൂലലങ്ങള
വര്ദനിപനിക്കണചമനഭാവശലചപട്ടുചകേഭാണട്ട്  ചുവചട  പറയുന  നനികവദനങ്ങള
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്:

1. കേണ്ണൂര് എലാം.പനി.  ശതീമതനി  പനി.  ചകേ.  ശതീമതനി  മുഖഭാന്തെരലാം  സമര്പനിച
അകപക്ഷ.

2. അഡത്വ. എലാം. സത്വരഭാജട്ട് എലാം.എല്.എ. മുഖഭാന്തെരലാം സമര്പനിച അകപക്ഷ.

3. ശതീ. റനി. വനി. രഭാകജഷട്ട് എലാം.എല്.എ. മുഖഭാന്തെരലാം സമര്പനിച അകപക്ഷ.

4. കകേരള  സ്കൂള  കേഇൗണ്സനികലഴട്ട്  അകസഭാസനികയഷന  സമര്പനിച
നനികവദനലാം

5. ഓര്ഗവനകസഷന ഓഫെട്ട് കസഭാഷലല് വര്കക്കഴട്ട് ആന്റെട്ട് കേഇൗണ്സകലഴട്ട്
സമര്പനിച നനികവദനലാം

6. സ്കൂള കേഇൗണ്സനികലഴട്ട് യൂണനിയന, കേണ്ണൂര് സമര്പനിച നനികവദനലാം

കൂടഭാചത മറട്ട് ചനില നനികവദനങ്ങളുലാം ഇതുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) പസ്തുത  നനികവദനങ്ങള  റനികപഭാര്ടനിനഭായനി  സഭാമൂഹലനതീതനി
ഡയറകര്ക്കട്ട് വകേമഭാറകേയുലാം സഭാമൂഹലനതീതനി ഡയറകര് ലഭലമഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ടനിചന്റെ
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അടനിസഭാനതനില്  ധനകേഭാരല  വകുപനിചന്റെ  അഭനിപഭായലാം  കതടുകേയുമുണഭായനി.
വസകക്കഭാ  കസഭാഷലല്  സര്വതീസട്ട്  നടപഭാക്കഭാന  ഉകദശനിച  മറട്ട്  സ്കൂളുകേളനില്കടനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയകശഷലാം കനിനനിക്കുകേളുചട പവര്തനലാം, കേഇൗണ്സനിലര്മഭാരഭായനി
നനിയമനിതരഭായവരുചട  കയഭാഗലത  എനനിവ  പരനികശഭാധനിചകശഷലാം  ഓണകററനിയലാം
വര്ദനിപനിക്കുന  കേഭാരലതനില്  തതീരുമഭാനചമടുക്കഭാചമന  ധനകേഭാരല  വകുപനിചന്റെ
അഭനിപഭായ പകേഭാരലാം സഭാമൂഹല നതീതനി ഡയറകകറഭാടട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ആവശലചപടതനിചന്റെ
അടനിസഭാനതനില്  ഡയറകര്  ലഭലമഭാക്കനിയ  ശനിപഭാര്ശ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സജതീവ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ഡനി)  27-11-2016,  22-11-2016,  26-11-2016,  30-11-2016,  3-12-2017,
17-2-2017, 18-2-2017 തുടങ്ങനിയ തതീയതനികേളനില് ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
നനികവദനങ്ങള കേനിടനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ&എഫെട്ട്) 2-12-2016-ല്  ഡയറകര്ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടനിനഭായനി  അയചനിട്ടുണട്ട്.
പഞദനിന ചടലാം പഭാലനിചനിട്ടുണട്ട്.

 ആശനിത നനിയമനലാം

238 (241) ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  ആശനിത  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനുള്ള  എത്ര
അകപക്ഷകേള ഇകപഭാള നനിലവനിലുണട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഏതുതതീയതനി വചര അകപക്ഷനിചവര്ക്കഭാണട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുളളതട്ട്;

(സനി) വകുപനില് ആശനിത നനിയമനതനിനുള്ള മഭാനദണലാം എന്തെഭാണട്ട്?
ഉതരലാം

(എ)  ആകരഭാഗല വകുപനില് ആശനിത നനിയമനതനിനുള്ള  186  അകപക്ഷകേളുലാം
ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് 22 അകപക്ഷകേളുമുണട്ട്.

(ബനി)  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  21-5-2012-ചല  അകപക്ഷയ്ക്കുലാം  ചമഡനിക്കല്
വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  18-4-2016-ചല  അകപക്ഷയ്ക്കുലാം  ഡഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാളര്
വകുപനില് 16-3-2016-ചല അകപക്ഷയ്ക്കുലാം നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) 24-5-1999-ചല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്12/1999/പനി&എ.ആര്.ഡനി.
ഉതരവനിചന്റെ അടനിസഭാനതനില് ആചകേയുണഭാകുന ഒഴനിവകേളുചട അഞട്ട് ശതമഭാനലാം
സമഭാശത്വഭാസ ചതഭാഴനില്ദഭാന പദതനി പകേഭാരമഭാണട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനി വരുനതട്ട്.

   സുനഭാമനി ഇറചനി
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239 (242) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി: തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തമനിഴഭാടട്ട്  നനിനലാം  അതനിര്തനിയഭായ  പഭാറശ്ശേഭാല  വഴനി  തലസഭാന
നഗരനിയനിചലത്തുന  അസുഖലാം  ബഭാധനിചതുലാം  ചതതുമഭായ  കകേഭാഴനികേളനില്  നനിനള്ള
സുനഭാമനി ഇറചനി വലഭാപകേമഭായനി കഹഭാടലുകേളനിലുലാം കബക്കറനികേളനിലുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്
സലാംബന്ധനിച ആകക്ഷപലാം ശദയനില് വനനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  എത്ര  പരനികശഭാധനകേള  തലസഭാന
നഗരങ്ങളനിചല കഹഭാടലുകേളനില് ഒരു വര്ഷലാം നടതനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതരലാം ഇറചനികയഭാ ഇറചനി കചര്ത ഭക്ഷണ പദഭാര്തങ്ങകളഭാ കേഴനിചട്ട്
ദുരന്തെങ്ങളുണഭാകുകമ്പഭാഴലഭാചത  പതീരനികയഭാഡനിക്കല്  പരനികശഭാധനകേള
നടക്കുനനിചലന വസ്തുത പരനിഗണനിചലാം ഭക്ഷല സുരക്ഷ കേണക്കനിചലടുത്തുലാം അടനിയന്തെര
പരനികശഭാധനകേള നടതഭാന ബന്ധചപടവര്ക്കട്ട് നനിര്കദശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം
(എ)  തമനിഴട്ട് നഭാടനില്നനിനലാം  അതനിര്തനിയഭായ  പഭാറശ്ശേഭാല  വഴനി  അസുഖലാം

ബഭാധനിചതുലാം  ചതതുമഭായ  കകേഭാഴനികേളനില്  നനിനള്ള  ഇറചനി  കഹഭാടലുകേളനിലുലാം
കബക്കറനികേളനിലുലാം  വലഭാപകേമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുനചവന  ആകക്ഷപലാം
ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ബനി)  കേഴനിഞ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിചല
കഹഭാടലുകേളനില് ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഉകദലഭാഗസനഭാര് ഏകേകദശലാം 912 പരനികശഭാധനകേള
നടതനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  ഉകദലഭാഗസര്  പതീരനികയഭാഡനിക്കലഭായനി  എലഭാ  ഭക്ഷല
ഉല്പഭാദകേ  വനിതരണ  വനില്പന  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  ഭക്ഷല
വസ്തുക്കളുചട  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്  ലകബഭാറടറനികേളനില്  പരനികശഭാധനയട്ട്
അയയ്ക്കുകേയുലാം ചചയ്യേഭാറണട്ട്.

ഭക്ഷല  വനിഷബഭാധ
240 (243) ശതീ  .   ചകേ  .   ആനസലന  :

ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദട്ട്  :
ശതീ  .   ചകേ  .   ചജ  .   മഭാകനി  :
ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  പള്ളനിപ്പുറലാം  സനി.ആര്.പനി.എഫെട്ട്.  കേലഭാമ്പനില്  നഭാണൂറനിലധനികേലാം  കപര്ക്കട്ട്

ഭക്ഷലവനിഷബഭാധയുണഭായതട്ട്  രഭാസവസ്തുക്കള  കചര്ത മതലതനില്  നനിനഭാചണന
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റനികപഭാര്ടനിചന്റെയടനിസഭാനതനില്  സലാംസഭാനചത  മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്
പരനികശഭാധന ശക്തനിചപടുതഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  രഭാസവസ്തുക്കള  കചര്ത  മതല  മഭാലാംസങ്ങളുലാം,  പചക്കറനി,  പഭാല്
എനനിവയുലാം വനില്ക്കുനവര്ചക്കതനിചര  കേര്ശന നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഭക്ഷല
സുരക്ഷഭാവകുപനിനട്ട് നനിര്കദശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  രഭാസവസ്തുക്കളുചട  സഭാനനിധലലാം  കേചണത്തുനതനിനട്ട്  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ
വകുപനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനലാം രഭാസവസ്തുക്കള കചര്ക്കുന
വലഭാപഭാരനികേളചക്കതനിചര  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള  എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  മതല  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്  പരനികശഭാധന  ശക്തനിചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഓപകറഷന  'സഭാഗര്റഭാണനി'  എന  കപരനില്  ഒരു  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  കകേരള
സലാംസഭാനചമഭാടഭാചകേ  മതല  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിലുലാം  മതലബന്ധന  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം
പരനികശഭാധന നടതനി ഏകേകദശലാം  420-ഓളലാം  സഭാമ്പനിള കശഖരനിചട്ട്  ചകേഭാചനിയനിചല
ചസനടല്  ഇനസനിറമ്മ്യൂടട്ട്  ഓഫെട്ട്  ഫെനിഷറതീസട്ട്  ചടകകഭാളജനിയനിലുലാം  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
വകുപനിചന്റെ  ലഭാബുകേളനിലുലാം  പരനികശഭാധന  നടതനി  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതുകൂടഭാചത  നനിശനിത  ഇടകവളകേളനില്  തുടര്ചയഭായ  പരനികശഭാധനകേളുലാം
നടത്തുനതഭാണട്ട്.

(ബനി) നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   രഭാസവസ്തുക്കള  കചര്ത  മതല
മഭാലാംസങ്ങളുലാം  പചക്കറനി,  പഭാല്  എനനിവ  വനില്ക്കുനവര്ക്കുചമതനിചര  തുടര്ചയഭായനി
പരനികശഭാധന നടതനി ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  രഭാസവസ്തുക്കളുചട സഭാനനിധലലാം കേചണത്തുനതനിനഭായനി ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ
ഉകദലഭാഗസര്  ഭക്ഷല  വസ്തുക്കളുചട  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ
ലകബഭാറടറനികേളനില് അയചട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തുന.  ഇപകേഭാരലാം ലകബഭാറടറനികേളനില്
നനിയമപകേഭാരലാം  അനഭാലനിസനിസനിനുകവണനി  അയച  മതല  സഭാമ്പനിളുകേളനില്
രഭാസവസ്തുക്കള  കേചണതനിയനിടനില.   എനഭാല്  ചനില  നനിരതീക്ഷണ  സഭാമ്പനിളുകേളനില്
രഭാസ  വസ്തുക്കളുചട  സഭാനനിദലലാം  കേചണതനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിചന്റെയടനിസഭാനതനില്
മതലബന്ധനലാം  നടത്തുനവര്ക്കുലാം  വലഭാപഭാരനികേളക്കുലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം
കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസകേള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

മഴക്കഭാല കരഭാഗങ്ങള 

241 (245) ചപഭാഫെ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുവസന  തങ്ങള:  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
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നല്കുകമഭാ:
(എ)  മഴക്കഭാല  കരഭാഗങ്ങള  തടയുനതനിനട്ട്  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേള

എചന്തെലഭാചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുനകേഭാലങ്ങളനിലുലാം  ഇതരതനില്  മുചനഭാരുക്കങ്ങള  നടതനി
യനിട്ടുചണങനിലുലാം  സലാംസഭാനതനിചന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  മഭാരകേ  കരഭാഗങ്ങള
ഉളചപചട  മഴക്കഭാലകരഭാഗങ്ങള  പടർനട്ട്  പനിടനിക്കുനതട്ട്  പകതലകേമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മലനിനജലലാം  ചകേടനികേനിടക്കുന  സലങ്ങളുലാം  മഭാലനിനലലാം  കുനകൂടുന
സലങ്ങളുലാം  കേചണതനി  അവനിചട  നനിനട്ട്  കരഭാഗങ്ങള  പകേരഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള
മുനകേരുതലുകേള എടുക്കുവഭാൻ തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ;

(ഡനി)  മഴക്കഭാല  കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  മരുനകേള  സലാംസഭാനതട്ട്
ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളനില് ലഭലമഭാകുനനിചലന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  മഴക്കഭാല  കരഭാഗങ്ങള  തടയുവഭാനുലാം  അതട്ട്  സലാംബന്ധനിച
തുടര്പവര്തനങ്ങള  നടത്തുവഭാനുലാം  ഇതര  ഏജനസനികേളുചട  സഹഭായലാം
കതടഭാറകണഭാ;

(എഫെട്ട്) എൻ.ആർ.എചട്ട് .എലാം. -ല് ഇതനിനട്ട് പകതലകേ ഫെണട്ട് മഭാറനിവചനിട്ടുകണഭാ;
2016-17 വര്ഷതനില് മഴക്കഭാല കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട് എത്ര തുകേ എൻ... ആർ. എചട്ട് . എലാം.
മഭാറനിചവച; എത്ര തുകേ ചചലവഭാക്കനി;  എത്ര തുകേ ബഭാക്കനി ഉണട്ട്;  വനിശദമഭായ വനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  പകേര്ചവലഭാധനി  പതനികരഭാധതനിനുലാം  നനിയനണതനിനുലാം,  ജനിലകേളനിചല
പകതലകേതകേളുലാം  ആവശലങ്ങളുലാം  ഉളചക്കഭാള്ളനിചട്ട്  ഒരു  വഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേ  പദതനി
തയ്യേഭാറഭാക്കനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   മഴക്കഭാലലാം  വരുനതനിനട്ട്
മുനകപ  തചന  തകദശഭരണ  സഭാപനങ്ങകളയുലാം,  ശുചനിതത്വമനിഷകനയുലാം,  ഇതര
വകുപ്പുകേകളയുലാം  ഒചതഭാരുമനിചട്ട്  മഴക്കഭാല  പൂര്വ  ശുചതീകേരണവലാം  കരഭാഗപതനികരഭാധ
നനിയനണ കബഭാധവല്ക്കരണ കേലഭാചമ്പയനിനുകേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കരഭാഗലാം,
കരഭാഗ  നനിരതീക്ഷണലാം,  ചകേഭാതുകുനനിരതീക്ഷണലാം  എനനിവ  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതുവഴനി
പകേര്ചവലഭാധനികേള  ഉണഭാകുനതട്ട്  കനരകതതചന  കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാനുലാം
നനിയനനിക്കഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുന.  ആശുപത്രനികേളനില്  ആവശലതനിനട്ട്
കഡഭാകര്മഭാരുചടയുലാം  മറട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുചടയുലാം  മരുനനിചന്റെയുലാം  കരഭാഗ
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നനിയനണതനിനുള്ള സഭാധന സഭാമഗ്രനികേളുചടയുലാം ലഭലതയുലാം ഉറപ്പുവരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.

കരഭാഗലാം  ചപഭാടനിപ്പുറചപടുന  അവസരങ്ങളനില്  ദ്രുതകേര്മ്മേകസന  രൂപതീകേരനിചട്ട്
ആവശലമഭായ ഗൃഹസനര്ശനലാം ചമഡനിക്കല് കേലഭാമ്പട്ട്,  ചമഭാവബല് കനിനനികേട്ട് എനനിവ
നടതനി കരഭാഗലാം എത്രയുലാം ചപചടനട്ട് കേചണതനി കവണ ചനികേനിത നല്കുകേയുലാം കരഭാഗ
പകേര്ച  തടയുനതനിനുള്ള  ചകേഭാതുകുനശതീകേരണ  പവര്തനങ്ങളുലാം  (ഉറവനിട
നശതീകേരണലാം),  വതീടനിനുള്ളനില് കേതീടനഭാശനിനനി തളനിക്കുകേ  (ചഎ.എസട്ട്.എസട്ട്.)  വതീടനിനട്ട്
പുറതട്ട്  അന്തെരതീക്ഷതനില്  കേതീടനഭാശനിനനി  തളനിക്കുകേ  (കഫെഭാഗനിലാംഗട്ട്),  ജലശുദനി
ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനഭായനി  കകഭാറനികനഷന  കബഭാധവല്ക്കരണ  പവര്തനങ്ങള
വയറനിളക്കലാം കരഭാഗതനിചന്റെ പഭാനതീയ ചനികേനിതയട്ട് ആവശലമഭായ ഒ.ആര്.എസട്ട്.-ചന്റെ
ലഭലത എനനിവയുലാം ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  എലനിപനനി പതനികരഭാധനിക്കഭാനഭായനി ഓടകേള,
കുളങ്ങള  വൃതനിയഭാക്കുനവര്ക്കുലാം,  കൃഷനിപണനി  ചചയ്യുനവര്ക്കുലാം,  ചതഭാഴനിലുറപട്ട്
കജഭാലനികേളനില്  ഏര്ചപടുനവര്ക്കുലാം  കഡഭാകനിവവകനിന  പതനികരഭാധ  ഗുളനികേയുലാം
നല്കുനണട്ട്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ ഫെണ്ടുലാം ജനിലഭാതലതനില് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.   പകേര്ചവലഭാധനി  മൂലമുള്ള  മരണലാം
തടയുനതനിനഭായനി പകതലകേ നനിര്കദശങ്ങള എലഭാ കഡഭാകര്മഭാര്ക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  തകദശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം
ശുചനിതത്വമനിഷചന്റെയുലാം  സഹകേരണകതഭാചട  മഭാലനിനല  സലാംസരണതനിനുലാം
പകേര്ചവലഭാധനികേചള പതനികരഭാധനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ആവശലമഭായ മരുനകേള ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇക്കഭാരലലാം  ഉറപ്പുവത്തുനതനിനുള്ള  നനിര്കദശങ്ങള  എലഭാ  ജനിലഭാ  ചമഡനിക്കല്
ആഫെതീസര്മഭാര്ക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ) കതടഭാറണട്ട്.

(എഫെട്ട്)  വഭാര്ഡുതല  ശുചതീകേരണ  പവര്തനങ്ങളക്കട്ട്  എന.എചട്ട്.എലാം.
19.531  കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിരുന.  ഇതട്ട്  19531  വഭാര്ഡുകേളക്കട്ട്  10000  രൂപ
വതീതലാം  2016-17  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ഉറവനിട നശതീകേരണ പവര്തനങ്ങള
ഉളചപചട നടതഭാന ജനിലകേളക്കട്ട് നല്കേനിയനിരുന.  ഇതനില് 18.3594 കകേഭാടനി രൂപ
ഇതുവചര  ചചലവഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ബഭാക്കനി  1.1716  കകേഭാടനി  രൂപ  വഭാര്ഡുകേളനില്
നതീക്കനിയനിരുപ്പുണട്ട്.

കേഭാരുണല പദതനി

242 (246) ശതീ  .    എ  .    പദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  കേഭാരുണല  പദതനി  പകേഭാരലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  ഏചതലഭാലാം
സത്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനിലഭാണട്ട്  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ചനികേനിത  ലഭനിക്കുനചതനലാം,
ഏചതലഭാലാം കരഭാഗങ്ങളക്കഭാണട്ട് ഓകരഭാ ആശുപത്രനിയനിലുലാം ചനികേനിത നല്കുനചതനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിയനില്  ഉളചപട  ചനില  സത്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള  തുകേ
കുടനിശ്ശേനികേ ആയതനിനഭാല് ഇകപഭാള ഈ പദതനി പകേഭാരമുള്ള ചനികേനിത നല്കുനനില
എന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  ഇതു
പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ അടനിയന്തെര നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ഇല.  സത്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളക്കട്ട് കേഭാരുണല ചബനവലന്റെട്ട് ഫെണനില്
നനിനലാം 2016 ഡനിസലാംബര് 31 വചരയുള്ള നമ്മ്യൂനതകേളനിലഭാത എലഭാ ചകയനിമുകേളക്കുലാം
തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

ആകരഭാഗല കമഖലയുചട പുനനഃസലാംഘടന
243 (247) ചപഭാഫെ  .   ചകേ  .   യു  .   അരുണന:

ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട്  :
ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു  :
ശതീ  .     ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനചത  ആകരഭാഗല  കമഖലചയ  നവതീകേരനിക്കുകേ  എന

ഉകദശലകതഭാചട ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പരനിപഭാടനിയുചട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) വനിവനിധ വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരുചട ചുമതലകേള പുനനഃക്രമതീകേരനിചട്ട് കസവന
കമഖലകേള,  വനികശഷനിചട്ട്  കനഴനിലാംഗട്ട്  കസവനലാം,  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന
ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി  പുതനിയ  കനഴനിലാംഗട്ട്  നയലാം  രൂപതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ആര്ദലാം  മനിഷചന്റെ  വനിജയകേരമഭായ  നടതനിപനിനഭായനി  തകദശസത്വയലാം
ഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട പങ്കുലാം കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളുചട പങ്കുലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
നനിലവനിലുള്ള  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങചള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി
മഭാറ്റുനതനിനട്ട് വകേചക്കഭാണനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എചന്തെലഭാമഭാണട്ട്?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉതരലാം

(എ&സനി)  സലാംസഭാനചത  ആകരഭാഗല  കമഖലചയ  നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പരനിപഭാടനിയുചട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവചട കചര്ക്കുനനഃ

• ആശുപത്രനിയനില്  വരുന  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ഗുണകമനയുള്ളതുലാം
സഇൗഹഭാര്ദപരവമഭായ കസവനലാം നല്കുകേ.

• ജനിലഭാ  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളനില്  ചസഷലഭാലനിറനി/സൂപര്  ചസഷലഭാലനിറനി
കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ.

• പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
പവര്തന കമഖല വനിപുലചപടുത്തുകേ.

• കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  കപഭാകടഭാകകേഭാള/ചനികേനിതഭാ  മഭാര്ഗകരഖ  പകേഭാരലാം
ഗുണകമനയുള്ള ചനികേനിതയുലാം പരനിചരണവലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.

8  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിചല  ഒ.പനി.  സഇൗകേരലങ്ങള
ചമചചപടുത്തുനതനിനഭായനി  ''  Patient  Friendly  Transformation  of  outpatient
services to ensure quality of care''  എന പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേ.  ഇതനിനഭായനി
51.8184  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  ചചയ്തു.   2016-17
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില്,  മഭാര്ചനിചല ഉപധനഭാഭലര്തന പകേഭാരലാം  12.92  കകേഭാടനി
രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയുലാം,  ഇഇൗ  തുകേ  പദതനിയുചട  ആദലഘട  നടതനിപനിനഭായനി
ഡയറകര്,  നഭാഷണല്  ചഹല്തട്ട്  മനിഷനട്ട്  കേഴനിഞ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്
വകേമഭാറകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

ഒ.പനി.  വനിഭഭാഗതനിചല  തനിരക്കട്ട്  കുറയ്ക്കുനതനിനഭായനി  ആധുനനികേവല്ക്കരനിച
രജനികസ്ട്രേഷന,  കടഭാക്കണ്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള,  കരഭാഗനികേളുചട  സത്വകേഭാരലത
ഉറപ്പുവരുത്തുന കേണ്സളകടഷന റൂമുകേള എനനിവ ലക്ഷലമനിടുന.  ആദലഘടതനില്
സര്ക്കഭാര് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് ആശുപത്രനികേളനിലുലാം ജനിലഭാ ആശുപത്രനികേളനിലുമഭാണട്ട്
ഒ.പനി. ടഭാനസ്ഫര്കമഷന നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദശനിക്കുനതട്ട്.

വനിവനിധ വനിഭഭാഗലാം ആശുപത്രനികേളനിചല കഡഭാകറടക്കമുള്ള തസനികേകേള സൃഷനിചട്ട്
നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനുലാം  വലതലസ  സഇൗകേരലങ്ങകളഭാചട  പവര്തനിക്കുന
ജനില/തഭാലൂക്കുതല ആശുപത്രനികേളനില് നനിശനിത മഭാനദണങ്ങളുചട അടനിസഭാനതനില്
ചനികേനിതഭാ  സഇൗകേരലങ്ങള  പുനര്ക്രമതീകേരനിക്കഭാനുലാം  ആര്ദലാം  പദതനിയനിലൂചട
ലക്ഷലമനിടുന.
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170  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാതൃ-
ശനിശു  ആകരഭാഗല  കേഭാരലങ്ങളക്കുലാം  പകേര്ചവലഭാധനി  പതനികരഭാധതനിനുചമഭാപലാം
രക്തസമ്മേര്ദലാം,  പകമഹലാം  ഉളചപചട  ജതീവനിതവശലതീ  കരഭാഗപതനികരഭാധതനിനുലാം
നനിയനണതനിനുലാം  ഉഇൗനല്  നല്കുനവയഭായനി  ഇവ  മഭാറ്റുനതനിനുലാം  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്
കപഭാകടഭാകകേഭാള/ചനികേനിതഭാ  മഭാര്ഗകരഖ  പകേഭാരലാം  ഗുണകമനയുള്ള  ചനികേനിതയുലാം
പരനിചരണവലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  ഇതുവഴനി  സഭാധനിക്കുലാം.  വഭാര്ഡ്തല  ആകരഭാഗല
ശുചനിതത്വ  സമനിതനി,  തകദശ  ഭരണ  സഭാപനങ്ങള  എനനിവയുചട  ഉയര്ന
തലതനിലുള്ള പങഭാളനിതകതഭാചടയഭാണട്ട് ഇതട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.

ജനിലഭാതല  ആശുപത്രനികേളനില്  കേഭാതട്ട്  ലഭാബട്ട്  സഇൗകേരലകതഭാചടയുള്ള
കേഭാര്ഡനികയഭാളജനി യൂണനിറ്റുകേളുലാം മറട്ട് സൂപര് ചസഷലഭാലനിറനി വകുപ്പുകേളുലാം ഘടലാംഘടമഭായനി
ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.   44  തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനികേളനില് ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  സഇൗകേരലലാം
ഏര്ചപടുത്തുനതനിനുള്ള  പവര്തനങ്ങളുലാം  കേനിഫ്ബനി  മുഖഭാന്തെരലാം  നടക്കുനണട്ട്.
2017-18  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷചത ബജറട്ട്  പഖലഭാപനതനിചന്റെ അടനിസഭാനതനില്
ആകരഭാഗല  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിചല  വനിവനിധ  ആശുപത്രനികേളുചട  അടനിസഭാന
വനികേസനതനിനുള്ള  2000  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  പദതനി  തയ്യേഭാറഭാക്കനി
സമര്പനിക്കുനതനിനുള്ള  പവര്തനങ്ങള  നടനവരുന.  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളനിചല  ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചരലലാം  ചമചചപടുത്തുനതനിനഭായനി
ഉപകേരണങ്ങളക്കഭായനി  2017-18  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷചത  ബജറനില്  45  കകേഭാടനി
രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.   അതുകപഭാചല തചന ആകരഭാഗല  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിചല
പധഭാന  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്തനങ്ങളക്കട്ട്  50  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ചതരചഞടുത
തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനികേളനില് ചമകറണനിറനി യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  7  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം സതീകേളുചടയുലാം കുടനികേളുചടയുലാം ആശുപത്രനികേള സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി 17.85
കകേഭാടനി രൂപയുലാം  2017-18  സഭാമ്പതനികേവര്ഷചത ബജറനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാചത  ജനിലഭാതല  ആശുപത്രനികേളനില്  സൂപര്  ചസഷലഭാലനിറനി  സഇൗകേരലങ്ങള
ഏര്ചപടുത്തുനതനിനഭായനി  20  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ആശുപത്രനികേളനില്  കരഭാഗതീ
സഇൗഹൃദമഭാക്കുനതനിനട്ട്  15  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള
കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുനതനിനട്ട്  23 കകേഭാടനി രൂപയുലാം, 2017-18 സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷചത  ബജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.   സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്
ചമചചപട കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി ജനിലഭാ തഭാലൂക്കുതല ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
ചതരചഞടുക്കചപട 170 പനി.എചട്ട്.സനി.-കേചള ഫെഭാമനിലനി ചഹല്തട്ട് ചസന്റെറകേളഭാക്കനി
മഭാറ്റുനതനിനട്ട്  ചതരചഞടുക്കചപടനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചതരചഞടുത
സഭാപനങ്ങളുചട  സഭാഫെട്ട്  പഭാകറണനില്  നനിശനിത  മഭാനദണങ്ങകളഭാചട  മഭാറലാം
വരുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരുന.
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(ബനി) ഇകപഭാള നഴനിലാംഗട്ട് നയലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

ചനിറ്റൂര് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനി

244 (248) ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചനിറ്റൂർ  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയുചട  വനികേസനതനിനട്ട്  എചന്തെഭാചക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് ഈ സർക്കഭാർ സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആശുപത്രനി  വനികേസനതനിനുള്ള  മഭാസർ  പ്ലഭാൻ  തയ്യേഭാറഭാക്കൽ  ഏതട്ട്
ഘടതനിലഭാണട്ട്;  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഇകതവചര  ചചയ്തനിട്ടുള്ള  കേഭാരലങ്ങൾ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആശുപത്രനിയനിചല കഡഭാകര്മഭാരുചടയുലാം മറട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുചടയുലാം കുറവട്ട്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഈ  ഗവ.  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേളുലാം  ഇനനി
സത്വതീകേരനിക്കഭാനുകദശനിക്കുന നടപടനികേളുലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) ആര്ദലാം  മനിഷചന്റെ  ഭഭാഗമഭായുള്ള  സമഗ്ര  വനികേസനതനിനട്ട്
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിചല ചനിറ്റൂര് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയഭാണട്ട് ചതരചഞടുതനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ഇവനിചട സനിവനില് വര്ക്കനിനുലാം ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുനതനിനുമഭായനി  1015.37  ലക്ഷലാം
രൂപയുചട  ചപഭാകപഭാസല്  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.   കൂടഭാചത  ചനിറ്റൂര്  തഭാലൂക്കട്ട്
ആശുപത്രനിയുചട ഫെസട്ട് ചഫെയ്സനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പവര്തനതനിനുള്ള 44  കകേഭാടനി
രൂപയുചട എസനികമറട്ട് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  ജതീവനക്കഭാരുചട  അഭഭാവമുള്ള  സഭാപനങ്ങളനില്  അധനികേ  തസനികേ
സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള ചപഭാകപഭാസല് സഭാന്റെവഡകസഷന ഓഫെട്ട് ചഹല്തട്ട് ചകേയര്
സഭാപനങ്ങള എന പദതനിയനില് ഉളചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.

ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള

245 (249) ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനില്  പകതലകേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് എന്തെട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിചനിരനിക്കുനതട്ട്;
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(സനി) ഇചലങനില് ആവശലമഭായ നടപടനി ഉടന സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ-സനി) ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനില്  പകതലകേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നനിലവനില് തതീരുമഭാനങ്ങചളഭാനലാം എടുതനിടനില.

കേഭാരുണല ചബനവലന്റെട്ട് പദതനി

246 (250) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാരുണല ചബനവലന്റെട്ട് പദതനിയുചട ഇകപഭാഴചത അവസ എചന്തെനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പഭാവചപട കരഭാഗനികേളക്കട്ട് വളചര സഹഭായകേരമഭാകുന ഈ പദതനിയുചട
നനിലവഭാരലാം  ഉയര്തനി,  ഫെണട്ട്  നല്കേനി  ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വന കശഷലാം കേഭാരുണല പദതനിക്കട്ട്
എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  സഹഭായലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;  തുകേയുലാം  തതീയതനിയുലാം  സഹനിതലാം
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി) കകേരളതനിചല വനിവനിധ ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് കേഭാരുണല പദതനി
പകേഭാരലാം ഹൃദയതനില് ചസന്റെട്ട് ഇടുനതനികലക്കഭായനി എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ഈ സര്ക്കഭാര്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;  തുകേ ലഭലമഭാക്കനിയ ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളുചട കപരുകേള,  തുകേ,
തതീയതനി എനനിവ ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  ചസന്റെനിനുലാം  മറ്റുമുള്ള  തുകേ  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്
നല്കേനിയനിട്ടുചണങനിലുലാം  ഈ  തുകേ  അവ  ലഭലമഭാക്കനിയ  ഫെഭാര്മസമ്മ്യൂടനിക്കല്
കേമ്പനനികേളക്കട്ട് നല്കേഭാതനിരനിക്കുന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  ചനികേനിത  കതടുന  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്,
ജനിലഭാതല കേമ്മേനിറനി അലാംഗതീകേരനിച തുകേ, പതീ ആതവറകസഷന മുകഖനയുലാം, സത്വകേഭാരല
അക്രഡനിറഡട്ട് ആശുപത്രനികേളനില് ചനികേനിത കതടുന കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ജനിലഭാ ഭഭാഗലക്കുറനി
ഓഫെതീസനില് അകപക്ഷനിചട്ട് ചനികേനിതഭാ പഭാകക്കജട്ട് അനുസരനിചള്ള തുകേയുചട അനുമതനി
പത്രലാം  മുകഖനയുലാം  ബന്ധചപട  ആശുപത്രനികേളനില്  ചനികേനിത  നല്കേനിവരുന.
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ഇതനിനുപുറകമ  ഡയഭാലനിസനിസട്ട് കരഭാഗനികേളക്കട്ട് വട ലാം ചഷഡമ്മ്യൂള പകേഭാരവലാം ചനികേനിത
നല്കേനിവരുന.  അതനിനുപരനി  വൃക്ക കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  നല്കേനിയനിരുന പരമഭാവധനി  2
ലക്ഷലാം  രൂപ  ധനസഹഭായലാം  ഇകപഭാള  3  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാക്കനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാചത  ഹതീകമഭാഫെതീലനിയ  കരഭാഗതനിനട്ട്  തുകേ പരനിധനിയനിലഭാചത  ഫെഭാകര് വനിതരണലാം
ചചയ്തുവരുന.

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(സനി)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനകശഷലാം കേഭാരുണല ചബനവലന്റെട്ട്
ഫെണട്ട് പദതനി പകേഭാരമുള്ള ധനസഹഭായ വനിതരണതനിനഭായനി  20-9-2016-നട്ട്  50
കകേഭാടനി രൂപയുലാം  23-11-2016-നട്ട്  100  കകേഭാടനി രൂപയുലാം  25-2-2017-നട്ട്  100  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം ഉളചപചട ആചകേ 250 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  കേഭാരുണല  ചബനവലന്റെട്ട്  ഫെണട്ട്  പദതനി  പകേഭാരലാം  ഹൃദയ
ശസക്രനിയയഭാണട്ട്  ചനികേനിതനിക്കുന  കഡഭാകര്മഭാര്  കരഭാഗനിക്കട്ട്  നല്കുന  എസനികമറട്ട്
അനുസരനിചട്ട്  തുകേ  വനിതരണലാം  ചചയ്യുനതട്ട്.   അതനിനഭാല്  ചസന്റെട്ട്  മഭാത്രലാം  ഇടുനതട്ട്
സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമല.

(ഇ) ശദയനില്ചപടനിടനില.

 അതലഭാവശല മരുനകേള
247 (251) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദതീന:  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനചത  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളുമഭായുലാം,  സര്ക്കഭാര്

ആശുപത്രനികേളുമഭായുലാം കചര്നളള കേഭാരുണല ചമഡനിക്കല് കസഭാറകേളനില് അതലഭാവശല
മരുനകേള ലഭലമല എന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  ചനില  മരുനവനിതരണ  കേമ്പനനികേളുലാം,  സത്വകേഭാരല  ഫെഭാര്മസനികേളുലാം
കചര്നളള ഒത്തുകേളനിയഭാകണഭാ എന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാര്  അടനിയന്തെനിര  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ഇതരതനിലുള്ള പരഭാതനികേചളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  കകേരള  ചമഡനിക്കല്  സര്വതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  കേതീഴനില്
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പവര്തനിചവരുന  റതീചടയനില്  മരുനട്ട്  വനിപണന  ശലാംഖലയഭാണട്ട്  കേഭാരുണല
കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി  ഫെഭാര്മസനികേള.   ആവശലക്കഭാകരചറയുള്ള  ചനിലതരലാം  മരുനകേളക്കുലാം
ജതീവനിതവശലതീ  കരഭാഗങ്ങളുചട  ചനികേനിതയഭാവശലമഭായ  ചനില  മരുനകേളക്കുലാം
ആകപക്ഷനികേമഭായ  രതീതനിയനിലുള്ള  ചനില  കുറവകേള  കേഭാരുണല  ഫെഭാര്മസനികേളനില്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.   ആയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  കേഭാരുണല  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി
ഫെഭാര്മസനികേളനില്  നനിലവനില്  സലാംഭരനിക്കുന  മരുനകേചള  ഏറവലാം  കൂടുതല്
ആവശലക്കഭാരുള്ള മരുനകേള,  മനിതമഭായ രതീതനിയനില് ആവശലക്കഭാരുള്ള മരുനകേള,
കനരനിയ  രതീതനിയനില്  ആവശലക്കഭാരുള്ള  മരുനകേള  എനനിങ്ങചന  മൂനട്ട്
ഗണങ്ങളനില്ചപടുതനി,  അവസകരഭാചനിതമഭായ  ഇടചപടലനിലൂചട  കേരുതല്  കശഖരലാം
ഉറപഭാക്കനി,  തുടര്ചയഭായ  മരുനട്ട്  ലഭലത  സഭാധലമഭാകുന  തരതനിലഭാണട്ട്  കകേരള
ചമഡനിക്കല് സര്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.

രഭാസവസ്തുക്കളുചട ഉപകയഭാഗലാം

248 (252)   ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനതട്ട് മതലലാം കകേടുകൂടഭാചത സൂക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് ആകരഭാഗലതനിനട്ട്
ഹഭാനനികേരമഭായ  രഭാസവസ്തുക്കള  വലഭാപകേമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതഭായ  പരഭാതനി
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം  തടയുനതനിനുലാം  ഫെലപദമഭായ
സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലുകണഭാ  എനലാം  കുറമറ  രതീതനിയനില്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഫെലപദമഭായ  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലുണട്ട്.   മതലലാം  കകേടുകൂടഭാചത
സൂക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  ആകരഭാഗലതനിനട്ട്  ഹഭാനനികേരമഭായ രഭാസവസ്തുക്കള വലഭാപകേമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുനചവന  വഭാര്തയുലാം  ശദയനില്ചപടതനിചന  തുടര്നട്ട്  ഇതരലാം
പവൃതനികേള  തടയുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  'ഓപകറഷന  സഭാഗര്റഭാണനി'  എന
കപരനില് ഒരു കേര്മ്മേ പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതുപകേഭാരലാം മതലകമഖലയുമഭായനി
ബന്ധചപടട്ട് പവര്തനിക്കുനവര്ക്കട്ട് അവകബഭാധന കഭാസകേള സലാംസഭാനചമഭാടഭാചകേ
നടത്തുകേയുണഭായനി.  ഇതുകൂടഭാചത മതലലാം, ചഎസട്ട് എനനിവയുചട 420 സഭാമ്പനിളുകേള
കശഖരനിചട്ട് ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണറചട കേതീഴനിലുള്ള ലഭാബുകേളനിലുലാം ചകേഭാചനിയനിചല
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ചസനടല്  ഇനസനിറമ്മ്യൂടട്ട്  ഓഫെട്ട്  ഫെനിഷറതീസട്ട്  ചടകകഭാളജനിയനിലുലാം  അയചട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുണഭായനി.   ഇഇൗ  പരനികശഭാധനയനില്  ചനില  സഭാമ്പനിളുകേളനില്
കസഭാഡനിയലാം  ചബനചസഭാചയറട്ട്,  കഫെഭാര്മഭാലനിന  തുടങ്ങനിയവയുചട  സഭാനനിദലലാം
കേചണത്തുകേയുണഭായനി.   തുടര്നട്ട്  മതലതനിചന്റെ  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്
നനിയമനടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ആര്ദലാം പദതനി

249 (253) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആര്ദലാം  പദതനിയനില്  ഉളചപടുതനി  മഭാതൃകേഭാ  പനി.എചട്ട്.സനി.-  കേളഭാക്കനി
മഭാറനിയ പനി. എചട്ട് .സനി.- കേളനില് പവര്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചകവഭാ;

(ബനി)  ഇതനിചന്റെ  പവര്തനങ്ങള  ഏതട്ട്  തരതനിലഭാണട്ട്  ആകരഭാഗലവകുപട്ട്
നടത്തുനതട്ട്; ഇതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 28-3-2017-ചല സ.ഉ.(ആര്.ടനി.) 845/2017/ആ.കു.വ. പകേഭാരലാം ആര്ദലാം
പദതനിയനിലുളചപടുതനി  ചതരചഞടുക്കചപട  170  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള
കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  ഉയര്തനിചക്കഭാണട്ട്  ഉതരവട്ട്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.
പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുനതനിനട്ട്  23  കകേഭാടനി
രൂപ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.   പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ലകബഭാറടറനികേള
തുടങ്ങുനതനിനട്ട്  7  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇവനിടങ്ങളനിചല
കഡഭാകര്മഭാര്ക്കുലാം,  നഴ്സുമഭാര്ക്കുമുള്ള  സമഗ്രമഭായ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളക്കുള്ള
തയ്യേഭാചറടുപ്പുകേള നടനവരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  സഭാര്വത്രനികേവലാം,  സഇൗജനലവലാം,  സമഗ്രവമഭായ  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
പരനിരക്ഷ  ഓകരഭാ  കുടുലാംബതനിനുലാം  നല്കുവഭാനഭാണട്ട്  ഫെഭാമനിലനി  ചഹല്തട്ട്
ചസന്റെറകേളനിലൂചട  ഉകദശനിക്കുനതട്ട്.   പനി.എചട്ട്.സനി.കേളനിചല  അടനിസഭാന ചനികേനിതഭാ
സഇൗകേരലങ്ങള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം എന തലതനികലയട്ട് ചകേഭാണ്ടുവരുനതനിലൂചട
അനഭാവശലമഭായ  റഫെറലുകേള  ഒഴനിവഭാക്കഭാനുലാം  സഭാധഭാരണ  ചനികേനിതഭാ
കസവനങ്ങളക്കുകവണനി സത്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേചള സമതീപനിക്കുനതട്ട് ഒഴനിവഭാക്കഭാനുലാം
സഭാധനിക്കുലാം.   ഒരു കുടുലാംബതനിചന്റെ മുഴുവന ആകരഭാഗല  ആവശലങ്ങളക്കുലാം ഉതകുന
പരനിചരണലാം  നല്കുവഭാന  ആശുപത്രനിയനിചല  മറട്ട്  ജതീവനക്കഭാചരയുലാം  പഭാപരഭാക്കുകേ
എനതുലാം ഇതനിലൂചട ഉകദശനിക്കുന.  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള, കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  വനികേസനിപനിക്കുനതട്ട്  തകദശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  കൂടനി
പങഭാളനിതകതഭാചടയഭാണട്ട്.   കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ചതരചഞടുത
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പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഗലഭാപട്ട്  അനഭാലനിസനിസട്ട്  നടതനി  അവയുചട
അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനതനിനുകവണനിയുള്ള  ചപഭാകപഭാസലുകേള
തയ്യേഭാറഭാക്കുന  പവര്തനങ്ങള  നടനവരനികേയഭാണട്ട്.   കഡഭാകര്മഭാര്ക്കുലാം  മറട്ട്
പഭാരഭാചമഡനിക്കല് സഭാഫെനിനുമുള്ള പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളക്കുള്ള തയ്യേഭാചറടുപ്പുകേളുലാം
നടനവരുന.   2017  കലഭാകേഭാകരഭാഗല  ദനിനവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  കഡഭാകര്മഭാര്ക്കുലാം
സഭാഫെട്ട്  നഴനിനുലാം  ''ഡനിപഷന"  കേചണത്തുനതനിനുലാം  ചനികേനിതനിക്കുനതനിനുമഭായനി
ബന്ധചപട പകതലകേ പരനിശതീലനങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനലാം
250 (254) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  തഭാലൂക്കട്ട്  ചഹഡ്കേത്വഭാര്കടഴട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  ആര്ദലാം

പദതനി പകേഭാരലാം നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേള എചന്തെലഭാചമനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
(ബനി)  ആര്ദലാം  പദതനി  പകേഭാരലാം  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനതനിനട്ട്

നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
(സനി)  ഈ  പദതനി  പകേഭാരലാം  കൂടുതല്  കഡഭാകര്മഭാചര  നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട്

നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
ഉതരലാം

(എ-സനി) 22-4-2017-ചല  സ.ഉ.(MS)58/17/H&FWP  പകേഭാരലാം
കേരുനഭാഗപള്ളനി തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിചയ ആര്ദലാം പദതനിയനിലുളചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.
ആര്ദലാം  പദതനി,  ആശുപത്രനികേളുചട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനലാം,
ചസഷലഭാലനിറനി/സൂപര്  ചസഷലഭാലനിറനി  കസവനങ്ങള,  ഗുണകമനയുള്ളതുലാം
സഇൗഹഭാര്ദപരവമഭായ കസവനലാം എനനിവയഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.

ആര്ദലാം മനിഷന
251 (255) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ  :

 ശതീ  .      പനി  .   ഉണ്ണനി  :
 ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട്  :

ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആര്ദലാം  മനിഷന  വഴനി  ആകരഭാഗല  രലാംഗതട്ട്  ഏതട്ട്  വനിധതനിലുളള
മഭാറങ്ങളഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുനചതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മനിഷചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ  തലങ്ങളനിലുളള  ആതുര  കസവന
കകേന്ദ്രങ്ങളുചട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങളനില്  ഏചതലഭാലാം  തരതനിലുളള  മനികേവട്ട്
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വരുത്തുവഭാന ഉകദശനിക്കുന;

(സനി)  സഭാപന  നവതീകേരണതനിചന്റെയുലാം  ചമഡനിക്കല്  പഭാരഭാചമഡനിക്കല്
ജതീവനക്കഭാരുചട  നനിയമനതനിചന്റെയുലാം  രൂപകരഖ,  ഫെണനിചന്റെ  ലഭലത  ഉളചപചട
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 

• ആശുപത്രനിയനില്  വരുന  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ഗുണകമനയുള്ളതുലാം
സഇൗഹഭാര്ദപരവമഭായ കസവനലാം നല്കുകേ.

• ജനിലഭാ  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളനില്  ചസഷലഭാലനിറനി/സൂപര്  ചസഷലഭാലനിറനി
കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ.

• പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
പവര്തന കമഖല വനിപുലചപടുത്തുകേ.

• കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  കപഭാകടഭാകകേഭാള/ചനികേനിതഭാ  മഭാര്ഗകരഖ  പകേഭാരലാം
ഗുണകമനയുള്ള ചനികേനിതയുലാം പരനിചരണവലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.

• 8  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിചല  ഒ.പനി.  സഇൗകേരലങ്ങള
ചമചചപടുത്തുനതനിനഭായനി  ''  Patient  Friendly  Transformation  of
outpatient  services  to  ensure  quality  of  care''  എന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുകേ.

(ബനി)  ജനിലഭാതല ആശുപത്രനികേളനില് കേഭാതട്ട്  ലഭാബട്ട്  സഇൗകേരലകതഭാചടയുള്ള
കേഭാര്ഡനികയഭാളജനി യൂണനിറ്റുകേളുലാം മറട്ട് സൂപര് ചസഷലഭാലനിറനി വകുപ്പുകേളുലാം ഘടലാംഘടമഭായനി
ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.   44  തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനികേളനില് ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  സഇൗകേരലലാം
ഏര്ചപടുത്തുനതനിനുള്ള  പവര്തനങ്ങളുലാം  കേനിഫ്ബനി  മുഖഭാന്തെരലാം  നടക്കുനണട്ട്.
2017-18  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷചത ബജറട്ട്  പഖലഭാപനതനിചന്റെ അടനിസഭാനതനില്
ആകരഭാഗല  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിചല  വനിവനിധ  ആശുപത്രനികേളുചട  അടനിസഭാന
വനികേസനതനിനുള്ള  2000  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  പദതനി  തയ്യേഭാറഭാക്കനി
സമര്പനിക്കുനതനിനുള്ള  പവര്തനങ്ങള  നടനവരുന.  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളനിചല  ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചരലലാം  ചമചചപടുത്തുനതനിനഭായനി
ഉപകേരണങ്ങളക്കഭായനി  2017-18  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷചത  ബജറനില്  45  കകേഭാടനി
രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.   അതുകപഭാചല തചന ആകരഭാഗല  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിചല
പധഭാന  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്തനങ്ങളക്കട്ട്  50  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം,  ചതരചഞടുത
തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനികേളനില് ചമകറണനിറനി യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  7  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം,  സതീകേളുചടയുലാം  കുടനികേളുചടയുലാം  ആശുപത്രനികേള  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി
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17.85  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം,  2017-18  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷചത  ബജറനില്
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത ജനിലഭാതല ആശുപത്രനികേളനില് സൂപര് ചസഷലഭാലനിറനി
സഇൗകേരലങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തുനതനിനഭായനി  20  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം,  ആശുപത്രനികേള
കരഭാഗതീ  സഇൗഹൃദമഭാക്കുനതനിനട്ട്  15  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം,  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള
കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുനതനിനട്ട്  23  കകേഭാടനി രൂപയുലാം  2017-18  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷചത ബജറനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ആര്ദലാം  മനിഷചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  മൂനട്ട്
വര്ഷലാംചകേഭാണട്ട്  5257  തസനികേകേള  ചമഡനിക്കല്,  പഭാരഭാചമഡനിക്കല്  ജതീവനക്കഭാര്
ഉളചപചട  സൃഷനിക്കുചമനട്ട്  2017-18  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷചത  ബജറട്ട്
പസലാംഗതനില് പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

 കുഷവലാം മന്തുലാം നനിവഭാരണലാം ചചയ്യേല് 
252 (256) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട് കുഷവലാം മന്തുലാം നനിവഭാരണലാം ചചയ്യുനതനിനഭായനി പകതലകേ
കേര്മ്മേപദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ, വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസസ്സുുത കരഭാഗലാം പടരുനതട്ട് പതനികരഭാധനിക്കഭാന എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കരഭാഗപതനികരഭാധ  പവര്തനങ്ങളക്കഭായനി  നതീക്കനിവയ്ക്കുന  തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?       

ഉതരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   കകേരളതനിചല  (പതനലാംതനിട,  ഇടുക്കനി,  വയനഭാടട്ട്  ഒഴനിചകേ) 11
ജനിലകേളനിലഭാണട്ട്  മന്തുകരഭാഗ  സഭാദലത  കൂടുതലഭായനി  കേചണതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ഇഇൗ
ജനിലകേളനില്  2004  മുതല്  മന്തെട്ട്  കരഭാഗ  സമൂഹ  ചനികേനിതഭാ  പരനിപഭാടനി  നടതനി
വനതനിചന്റെ അടനിസഭാനതനില് ഒമ്പതട്ട് ജനിലകേളനില്  (പഭാലക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം ഒഴനിചകേ)
കരഭാഗസലാംക്രമണ  സഭാധലത  കുറഞതഭായനി  കേചണതനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇഇൗ  ഒമ്പതട്ട്
ജനിലകേളനിലുലാം  ആറട്ട്-ഏഴട്ട്  വയസട്ട്  പഭായമുള്ള  കുടനികേളനില്  മന്തെട്ട്  കരഭാഗ  സഭാദലതഭാ
സര്കവ  വനിജയകേരമഭായനി  പൂര്തനിയഭാക്കുകേയുലാം  സമൂഹ  ചനികേനിതഭാ  പരനിപഭാടനി
നനിര്തലഭാക്കുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലുലാം മലപ്പുറലാം ജനിലയനിചല അഞട്ട്
തതീരകദശ കബഭാക്കുകേളനിലുലാം  2016-17  കേഭാലഘടതനില് സമൂഹ ചനികേനിതഭാ പരനിപഭാടനി
നടത്തുകേയുണഭായനി.   2018  ചഫെബ്രുവരനി  മഭാസതനില്  ഇവനിടങ്ങളനില്  എലാം.ഡനി.എ.
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നടത്തുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതുകൂടഭാചത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ജനിലഭാ  ചവകര്
നനിയനണ  യൂണനിറ്റുകേള  വഴനിയുലാം,  ഫെതീല്ഡട്ട്  കസഷന  വഴനിയുലാം  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങള  വഴനിയുലാം,  തകദശ  വഭാസനികേളനില്  രഭാത്രനികേഭാല  രക്തപരനികശഭാധനഭാ
ചനികേനിതയുലാം,  പകേടമഭായ  മന്തെട്ട്  കരഭാഗമുള്ളവര്ക്കട്ട്  അവരുചട  അവശതയുലാം
വവകേലലവലാം കുറയ്ക്കുവഭാനുള്ള പരനിചരണ മഭാര്ഗങ്ങളുലാം (കമഭാര്ബനിഡനിറനി മഭാകനജ് ചമന്റെട്ട്)
എലഭാ ജനിലഭാ/ജനറല് ആശുപത്രനികേള വഴനി നടതനിവരുന.  പുരുഷനഭാരനിചല വൃഷ്ണ
സഞനിയനിചല  വതീക്കലാം  നതീക്കലാം  ചചയ്യുനതനിനുള്ള  ഓപകറഷന  എലഭാ  ജനില/ജനറല്
ആശുപത്രനിയനിലുലാം നടതനിവരുന.  2017-ല് സലാംസഭാനചത ചതരചഞടുക്കചപട
എഴുപതട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളനില്  ഇതനിനുകവണ  സഇൗകേരലലാം
ഒരുക്കുനതനികലയഭായുള്ള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  ഉളചപചടയുള്ള
പവര്തനങ്ങള നടത്തുവഭാനഭായനി തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

സലാംസഭാനതട്ട്  കുഷകരഭാഗ  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനതനിനഭായനി  കദശതീയ  കുഷകരഭാഗ
പരനിപഭാടനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടനവരുന.   കുഷകരഭാഗ  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന  രലാംഗചത
സുസനിര വനികേസന ലക്ഷലലാം  2020-ഓടുകൂടനി വകേവരനിക്കഭാനകവണനി കേര്മ്മേ പദതനി
തയ്യേഭാറഭാക്കനി സമയബന്ധനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനതട്ട് എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  കുഷകരഭാഗതനിചന്റെ  പനിവനിലനസട്ട്
നനിരക്കട്ട്  പതനിനഭായനിരതനില്  ഒനനിനട്ട്  തഭാചഴയഭായനി  കുറയ്ക്കുനതനിനട്ട്  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.
ചപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  പവര്തനങ്ങളുചട  ഭഭാഗമഭായനി  കുഷകരഭാഗലാം
കേണ്ടുപനിടനിക്കുനതനിനുലാം,  ചനികേനിതനിക്കുനതനിനുമുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  സലാംസഭാനതട്ട്
നനിലവനിലുണട്ട്.  കുഷകരഭാഗചത ചനികേനിതനിക്കുനതനിനുള്ള മരുനട്ട് സലാംസഭാനതനിചല
എലഭാ  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  ലഭലമഭാണട്ട്.   കൂടഭാചത  കുഷകരഭാഗ
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന പവര്തനങ്ങള കൂടുതല് ഉഇൗര്ജ്ജനിതമഭാക്കനി നടപനിലഭാക്കുനതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കരഭാഗനികേളുചട എണ്ണലാം തഭാരതകമലന കൂടുതലുള്ള കഗഭാത്രകമഖലയനിലുലാം നഗര
കചരനികേളനിലുലാം  തഭാമസനിക്കുനവചരയുലാം  ഇതര  സലാംസഭാന  ചതഭാഴനിലഭാളനികേചളയുലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുള്ള  പവര്തന  തനലാം  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  ഇതനിനുപുറകമ  സലാംസഭാനചത  മുഴുവന  വനിദലഭാലയങ്ങളനിചലയുലാം
അങണവഭാടനികേളനിചലയുലാം  കുടനികേചള  2017-18  വര്ഷതനില്  തത്വക്കട്ട്  കരഭാഗ
പരനികശഭാധന നടത്തുനതനിനഭാവശലമഭായ പഭാരലാംഭ പവര്തനലാം നടതനിവരുന.

മന്തെട്ട്  കരഭാഗലാം  പതനികരഭാധനിക്കുനതനിനുകവണനി  വതീടുകേള  കതഭാറലാം  കേയറനി
നടതനിവരുന രഭാത്രനികേഭാല രക്ത പരനികശഭാധന, സഭാറനികേട്ട് കനിനനിക്കുകേളനില് നടത്തുന
രഭാത്രനികേഭാല  രക്തപരനികശഭാധന,  മന്തെട്ട്  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  നല്കേനിവരുന  ചനികേനിത
തുടങ്ങനിയവയുലാം,  വകേകേഭാലുകേള,  മറട്ട്  ശരതീരഭഭാഗങ്ങളനിലുണഭാകുന  നതീരുലാം  വതീക്കവലാം
കേണ്ടുപനിടനിക്കുകേ MMC (Morbidity Management Clinic) വഴനി മന്തെട്ട് കരഭാഗഭാതുരത
കുറയ്ക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള  പവര്തനങ്ങളുലാം  പരനിശതീലന  പവര്തനങ്ങളുലാം
നടതനിവരുന.
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കകേരളതനിചല  ഇതര  സലാംസഭാന  ചതഭാഴനിലഭാളനികേളനില്  രഭാത്രനികേഭാല  രക്ത
പരനികശഭാധന  നടതനി  അവര്ക്കട്ട്  അടനിയന്തെരമഭായനി  ചനികേനിത  നല്കുന  പകതലകേ
പരനിപഭാടനിയുലാം ആകരഭാഗല വകുപട്ട് നടതനിവരുന.

ജനില/ജനറല്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ആഴ്ചയനില്  ഒരു  നനിശനിത  ദനിവസലാം
രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില്  8-11  മണനി  വചര  സഭാറനികേട്ട്  കനിനനിക്കുകേളുലാം  പകേല്  സമയതട്ട്
കമഭാര്ബനിഡനിറനി മഭാകനജ് ചമന്റെട്ട് കനിനനിക്കുകേളുലാം പവര്തനിക്കുനണട്ട്.

കരഭാഗസലാംക്രമണ  സഭാദലതഭാ  സര്കവ  വനിജയകേരമഭായനി  പൂര്തനിയഭാക്കനിയ
ഒമ്പതട്ട്  ജനിലകേളനില്  കപഭാസട്ട്  എലാം.ഡനി.എ.  സര്വയലനസനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇതര
സലാംസഭാന  ചതഭാഴനിലഭാളനികേളുചട  രഭാത്രനികേഭാല  രക്ത  പരനികശഭാധന,  5  മുതല്
9 വയസവചര പഭായമഭായ കുടനികേളനിചല രഭാത്രനികേഭാല രക്തപരനികശഭാധന, ചകേഭാതുകേനിചന്റെ
സഭാന്ദ്രതഭാ  സര്കവ,  ചകേഭാതുകേട്ട്  നനിയനണ  പവര്തനങ്ങള,  മന്തെട്ട്  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്
അവരുചട  അവശത  കൂടഭാതനിരനിക്കുവഭാനുള്ള  പരനിചരണ  മഭാര്ഗങ്ങള  എനനിവ
നടതനിവരുന.

(സനി) കേഭാലതഭാമസമുണഭായനിടനില.

ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറട്ട്

253 (257)   ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജയന  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലകയഭാര  കമഖലയഭായ  നഭാദഭാപുരചത  തഭാലുക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്
ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറട്ട് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന പദതനിയുകണഭാ;

(ബനി)  ഉണങനില്  എചന്തെഭാചക്ക  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച  വരുനണട്ട്  എനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) നനിലവനിലനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

കഡഭാകര് തസനികേകേള

254  (258)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  കഡഭാകര്മഭാരുചട  എത്ര
തസനികേകേളഭാണുളളതട്ട്;ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റെട്ട് തനിരനിചട്ട് കേണക്കട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് ഏചതലഭാലാം  കഡഭാകര് തസനികേകേള  ഒഴനിഞട്ട്  കേനിടക്കുനണട്ട്
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എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;(ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റെട്ട് തനിരനിചട്ട്)

(സനി)  ഒഴനിവളള  കഡഭാകര്  തസനികേകേള  അടനിയന്തെനിരമഭായനി  നനികേത്തുനതനിനട്ട്
കവണ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ചസഷലഭാലനിറനി വനിഭഭാഗലാം അനുവദനിക്കചപടനിട്ടുള്ളതട്ട്

കേണ്സളടന്റെട്ട് (ജനറല് ചമഡനിസനിന) - 1

ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് (ജനറല് ചമഡനിസനിന) - 1

ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് (ജനറല് സര്ജറനി) - 2

ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് (ഓര്കതഭാ) - 1

കേണ്സളടന്റെട്ട് (പതീഡനിയഭാടനികട്ട്) - 1

ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് (പതീഡനിയഭാടനികട്ട്) - 1

ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് (ഇ.എന.ടനി.) - 2

ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് (ഒഫഭാല്) - 1

കേണ്സളടന്റെട്ട് (വഗനകക്കഭാളജനി) - 1

ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് (വഗനകക്കഭാളജനി) - 1

ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് (അനകസലഷല) - 1

ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് (ചഡര്മകറഭാളജനി) - 1

അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് ജനറല് കകേഡര്

സൂപണട്ട് -      1

കേഭാഷത്വഭാലനിറനി ചമഡനിക്കല് ഓഫെതീസര് -     4

ചഡന്റെല് അസനിസന്റെട്ട് സര്ജന - 1 തസനികേയുലാം നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി)  കേണ്സളടന്റെട്ട്  (ജനറല്  ചമഡനിസനിന)-1,  ജൂനനിയര്  കേണ്സളടന്റെട്ട്
(വഗനകക്കഭാളജനി)-1, സൂപണനിചന്റെ തസനികേ എനനിവ ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന.

(സനി) നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

        ആര്ദലാം പദതനി
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255 (259) ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള  :
ശതീ  .   ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന  :

ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില്  കുമഭാര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആര്ദലാം  പദതനിയുചട  ഉകദശലലക്ഷലങ്ങള  എചന്തെലഭാചമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
മഭാറ്റുനതനിനട്ട്  എചന്തെഭാചക്ക  പവര്തനങ്ങളഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കുവഭാന
ഉകദശനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആര്ദലാം  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  ആശുപത്രനികേളനിചല  അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  എചന്തെഭാചക്ക  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുചമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 

1. ആശുപത്രനിയനില്  വരുന  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ഗുണകമനയുള്ളതുലാം

സഇൗഹഭാര്ദപരവമഭായ കസവനലാം ഉറപഭാക്കുകേ.

2. ജനില/തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളനില്  ചസഷലഭാലനിറനി/സൂപര്  ചസഷലഭാലനിറനി

കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ.

3. പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
പവര്തന കമഖല വനിപുലചപടുത്തുകേ.

4. കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  കപഭാകടഭാകക്കഭാള/ചനികേനിത  മഭാര്ഗകരഖ  പകേഭാരലാം
ഗുണകമനയുള്ള ചനികേനിതയുലാം പരനിചരണവലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.

5. 8  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിചല  ഒ.പനി.  സഇൗകേരലങ്ങള
ചമചചപടുത്തുനതനിനഭായനി  ''  Patient  Friendly  Transformation  of
outpatient  services  to  ensure  quality  of  care''  എന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുകേ.

(ബനി)  28-3-2017-ചല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  845/2017/ആ.കു.വ.  പകേഭാരലാം
സലാംസഭാനചത  170  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
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കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുനതനിനട്ട് ചതരചഞടുതനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ആര്ദലാം  മനിഷചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ജനില/ജനറല്  ആശുപത്രനികേളുചട
അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനതനിലഭായനി  2016-17  ബജറനില്  പഖലഭാപനിച
ആകരഭാഗല വകുപനിചന്റെ  8  ജനിലഭാതല ആശുപത്രനികേളനില് കേഭാതട്ട് ലഭാബട്ട് സഇൗകേരലവലാം
44  തഭാലൂക്കുതല  ആശുപത്രനികേളനില്  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള
സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള പവര്തനങ്ങളുലാം കേനിഫ്ബനി വഴനി  നടനവരുന.  2017-18
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷചത  ബജറനില്  പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  2000  കകേഭാടനി  രൂപയുചട
അടനിസഭാന  വനികേസന  സഇൗകേരലതനിനുള്ള  ആശുപത്രനികേളുചട  മഭാസര്  പ്ലഭാന
തയ്യേഭാറഭാക്കുന  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചവരുന.   ഇവനിചട  കഡഭാകര്മഭാരുചടയുലാം  സഭാഫെട്ട്
നഴ്സുമഭാരുചടയുലാം  കൂടനി  510  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുചമനട്ട്  2017-18-ചല  ബജറട്ട്
പസലാംഗതനില് പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങചള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  മഭാറ്റുനതനിനട്ട്  ചഹഡട്ട്  ഓഫെട്ട്  അക്കഇൗണട്ട്  2210-3-103-90
ശതീര്ഷകേതനില് 23 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.

  സഭാഫെട്ട് പഭാകറണ്

256 (260)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .    പനി. :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിചല  വളളനിക്കുനട്ട്  നനികയഭാജകേ  മണലതനിചല
ചപരുവളളൂര് കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി ചഹല്തട്ട് ചസന്റെറനില് സഭാഫെട്ട് പഭാകറണ് നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതട്ട്
സലാംബന്ധനിച ചപഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  ഇക്കഭാരലതനില്
സത്വതീകേരനിച നടപടനി എചന്തെനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത ചഹല്തട്ട് ചസന്റെറനില് ആവശലമഭായ തസനികേകേള അനുവദനിചട്ട്
നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനട്ട് കവണ അടനിയന്തെര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) ചപരുവളര് കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി ചഹല്തട്ട് ചസന്റെറനില് ജതീവനക്കഭാരുചട

അധനികേ തസനികേ സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള ചപഭാകപഭാസല് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം

257 (261) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന   :

ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .  അബ്ദുള ഖഭാദര്   :

ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ്   :

ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
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ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജതീവന  രക്ഷഭാ  ഔഷധങ്ങള  ഉളചപചടയുള്ള  മരുനകേളുചട  വനില

നനിയനണരതീതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സത്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനില് ചനികേനിതചക്കത്തുന കരഭാഗനികേളനില് നനിനട്ട്

അവശല  മരുനട്ട്  വനില  നനിയനണ  ലനിസട്ട്  പകേഭാരലാം  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള  വനില

തചനയഭാകണഭാ  മരുനകേള ക്കട്ട്  ഈടഭാക്കുനചതനട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  എന്തെട്ട്

സലാംവനിധഭാനമഭാണുള്ളചതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഹൃകദഭാഗ  ചനികേനിതയ്ക്കുള്ള  ചസന്റെട്ട്,  വനില  നനിയനണ  പടനികേയനില്

ചപടുതനിയതനിചന  തുടര്നട്ട്  സത്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള  ചനികേനിതഭാ  ചചലവട്ട്

ഉളചപചടയുള്ള മറ്റു ചഭാര്ജകേള വര്ദനിപനിചട്ട് കരഭാഗനികേചള ചൂഷണലാം ചചയ്യുനതഭായ

വഭാര്തയുചട  അടനിസഭാനതനില്  ഏചതങനിലുലാം  തരതനിലുള്ള  പരനികശഭാധന

നടതനിയനിരുകനഭാ;

(ഡനി)  സത്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളുചട  പവര്തനലാം  നനിരതീക്ഷണ

വനികധയമഭാക്കഭാനഭായനി നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടതഭാന തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഒഇൗഷധങ്ങളുചട ഉപകയഭാഗവലാം ആവശലകേതയുലാം അനുസരനിചട്ട്  അവചയ

അവശലമരുനട്ട് പടനികേയനില് (നഭാഷണല് ലനിസട്ട് ഓഫെട്ട് എസനഷലല് ചമഡനിസനിനസട്ട്)

ഉളചപടുത്തുനതനിനുലാം,  പസ്തുത  ലനിസനില്  ഉളചപടുതനിയനിട്ടുള്ള  മരുനകേളുചട  വനില

നനിശയനിചറപനിക്കുനതനിനുള്ള  അധനികേഭാരലാം  കദശതീയ  ഒഇൗഷധ  വനില  നനിയനണ

അകതഭാറനിറനി  (എന.പനി.പനി.എ.)-യനില്  നനിക്ഷനിപമഭാണട്ട്.   മരുനകേളുചട  വനില

നനിശയനിചറപനിക്കുനതനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അധനികേഭാരമനില.   കദശതീയ

ഒഇൗഷധ നയതനിചന്റെ അടനിസഭാനതനില് ഡഗ്സട്ട് വപസട്ട്  കേണ്കടഭാള ഓര്ഡര്

(ഡനി.പനി.സനി.ഒ.)  2013  പകേഭാരലാം  മഭാര്ക്കറട്ട്  ചബയ്സ്ഡട്ട്  കപഭാളനിസനിചയ

ആസദമഭാക്കനിയഭാണട്ട്  എന.പനി.പനി.എ.  അവശലമരുനകേളുചട  വനില  നനിയനനിച

വരുനതട്ട്.   ഒരു  ശതമഭാനകമഭാ  അതനിനട്ട്  മുകേളനികലഭാ  മഭാര്ക്കറട്ട്  ചഷയറള്ള  വനിവനിധ

മരുനട്ട്  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുചട  മരുനട്ട്  ബഭാനഡുകേളുചട  ശരഭാശരനി  വനില

കേണക്കഭാക്കനിയഭാണട്ട്  മരുനകേളുചട  അടനിസഭാന  വനില  (സതീലനിലാംഗട്ട്  വപസട്ട്)

നനിശയനിക്കുനതട്ട്.   അടനിസഭാന  വനിലകയഭാചടഭാപലാം  അതഭാതട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളനിചല

പഭാകദശനികേ  നനികുതനി  കൂടനി  ഉളചപടുതനി  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളക്കട്ട്  മരുനകേളുചട
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പരമഭാവധനി വനില്പന വനില (എലാം.ആര്.പനി.)  നനിശയനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  അവശലമരുനട്ട്

പടനികേയനില് ഉളചപടഭാത മരുനകേളുചട (കനഭാണ്-ചഷഡമ്മ്യൂളഡട്ട് കഫെഭാര്മുകലഷനസട്ട്)

നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള  അവരുചട  ഉല്പനതനിചന്റെ  വനില  സത്വയലാം  നനിശയനിചറപനിചട്ട്

എന.പനി.പനി.എ.-യുചട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  വനിപണനലാം

ചചയ്യുനതഭാണട്ട്  നനിലവനിചല  രതീതനി.   ടനി  ഉല്പനങ്ങളുചട  വനിലയനില്  വര്ഷലാംകതഭാറലാം

10 ശതമഭാനലാം വര്ദനവട്ട് നടതഭാചമനട്ട് ഡനി.പനി.സനി.ഒ. നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനണട്ട്.
(ബനി) എന.പനി.പനി.എ.  നനിശയനിചറപനിചനിട്ടുള്ള വനിലകയക്കഭാള കൂടുതല്

വനിലയട്ട്  മരുനട്ട്  വനില്ക്കുനനിചലനട്ട്  ഡഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപട്ട്  നനിരന്തെര
പരനികശഭാധനകേളനിലൂചട  ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.   ചമഭാത/ചനിലറ  ഒഇൗഷധ  വലഭാപഭാര
സഭാപനങ്ങള,  സത്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള  എനനിവനിടങ്ങളനില്  ഇതരതനില്
പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുലാം നനിശയനിചനിട്ടുള്ള നനിരക്കനില് ഗുണകമനയുള്ള മരുനകേള
കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുനചവനട്ട് ഡഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള വകുപട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.
വനില  നനിയനണലാം  മറനികേടനട്ട്  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള  മരുനകേള
വനിപണനിയനിലനിറക്കുനകണഭാ എനലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുനണട്ട്.  നനിയനണലാം മറനികേടക്കുന
നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള വകുപട്ട്  എന.പനി.പനി.എ.-ചയ അറനിയനിക്കുകേയുലാം
അധനികേമഭായനി ഇഇൗടഭാക്കനിയ വനില സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് കേണ്ടുചകേട്ടുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
എന.പനി.പനി.എ.  സത്വതീകേരനിക്കുനമുണട്ട്.   ഇതരതനില്  കേഴനിഞ  രണട്ട്
വര്ഷക്കഭാലയളവനില്  എഴുപതട്ട്  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ഡഗ്സട്ട്
കേണ്കടഭാള  വകുപട്ട്  എന.പനി.പനി.എ.-ചയ  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.   നനിയമലാം  ലലാംഘനിചട്ട്
മരുനകേളക്കട്ട്  അധനികേവനില  ഇഇൗടഭാക്കുന  വലഭാപഭാരനികേള/സത്വകേഭാരല
ആശുപത്രനികേളചക്കതനിചര  അവശലവസ്തു  നനിയമ  പകേഭാരലാം  ഡഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള
വകുപട്ട്  നനിയമനടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചവരുന.   ഇതരതനില്  കേഴനിഞ  രണട്ട്
വര്ഷക്കഭാലയളവനില്  അഞട്ട്  കകേസകേള  സലാംസഭാനചത  വനിവനിധ
കകേഭാടതനികേളനിലഭായനി നനിലവനിലുണട്ട്.

(സനി)  ചനികേനിതയഭാവശലമഭായ  മറട്ട്  ഘടകേങ്ങളുചട  നനിരക്കട്ട്  കൂടനി,  ചസന്റെനിചന്റെ

വനിലക്കുറവമൂലലാം  ലഭാഭതനിലുണഭായ  കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കുവഭാന ചനില  ആശുപത്രനികേള

ശമനിക്കുനതഭായനി  ആകരഭാപണമുയര്ന  സഭാഹചരലതനില്  ആശുപത്രനികേളനിചല

സമതീപകേഭാലചത  ആനജനികയഭാപ്ലഭാസനി  ഉളചപചടയുള്ള  ഹൃകദഭാഗ  ചനികേനിതഭാ

നനിരക്കുകേള  കൂടനി  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന  കദശതീയ  ഒഇൗഷധ  വനില  നനിയനണ

അകതഭാറനിറനി തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചസന്റെട്ട് ഉപകയഭാഗനിചചകേഭാണ്ടുള്ള ഹൃദയ ശസക്രനിയഭാ

രതീതനികേള പനിനതുടരുന ആശുപത്രനികേള/നഴനിലാംഗട്ട് കഹഭാമുകേള/കനിനനിക്കുകേള എനനിവ

ശസക്രനിയയട്ട് വനികധയരഭാകുന കരഭാഗനികേളക്കട്ട് നല്കുന ബനില്ലുകേളനില് ചകേഭാകറഭാണറനി
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ചസന്റെനിചന്റെ വനില,  ബഭാനഡട്ട് ചനയനിലാം,  ബഭാചട്ട് നമ്പര്,  നനിര്മ്മേഭാതഭാവട്ട്/  ഇലാംകപഭാര്ടറചട

കപരട്ട്  എനതീ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  പകതലകേലാം  കരഖചപടുതഭാന  നനിര്കദശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ചകേഭാകറഭാണറനി ചസന്റെനിചന്റെ വനില നനിയനണലാം പഭാബലലതനില് വനകേഴനിഞ

സഭാഹചരലതനില്  പസ്തുത  ഉല്പനങ്ങളുചട  സുഗമമഭായ  വനിതരണ  ഉപകഭഭാഗലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുനതനികലയഭായുലാം  നനിശയനിചറപനിചനിട്ടുള്ള  വനിലയട്ട്  പസസ്സുുത  ഉല്പനങ്ങള

ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാകുനതനികലയഭായുലാം  സലാംസഭാനതട്ട് ഡഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള

വനിഭഭാഗലാം അതതീവ ജഭാഗ്രത പുലര്തനി പരനികശഭാധനകേള കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനില

നനിയനണലാം  മറനികേടനട്ട്  വനില്പന  നടത്തുനതഭായനി  ശദയനില്ചപടുന  പക്ഷലാം

നനിയമലാം  ലലാംഘനിക്കുനവര്ചക്കതനിചര  അവശല  വസ്തു  നനിയമലാം  (Essential

Commodities Act) അനുശഭാസനിക്കുന പകേഭാരലാം നടപടനി എടുക്കുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാചത

വനില  നനിയനണലാം  മറനികേടക്കുന  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനന്തെര

നടപടനികേളക്കഭായനി  കദശതീയ  ഒഇൗഷധ  വനില  നനിയനണ  അകതഭാറനിറനിചയ

അറനിയനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാചത കദശതീയ ഒഇൗഷധ വനില നനിയനണ അകതഭാറനിറനിയുചട

ഒഇൗകദലഭാഗനികേ ചവബ്വസറനിചല (www.nppaindia.in) ഫെഭാര്മജന സമഭാധഭാന എന

ലനിങനില്  ചസന്റുകേളുചട  വനിലനനിയനണലാം  സലാംബന്ധനിചള്ള  ചപഭാതുജനങ്ങളുചട

പരഭാതനികേള ഓണ്വലനഭായനി രജനിസര് ചചയ്യേഭാവനതുമഭാണട്ട്.

(ഡനി) സത്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളുചടയുലാം  ലഭാബുകേളുചടയുലാം  മറട്ട്

സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം  പവര്തനലാം  നനിയനനിക്കുനതനിനഭായുള്ള  കകേരള  കനിനനിക്കല്

എസഭാബനിചഷ്മെന്റെട്ട്  ബനില്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്

സത്വതീകേരനിചവരുന.

ഏകേതീകൃത ഫെതീസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

258 (262) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  പവര്തനിചവരുന  മനിക്കവഭാറലാം  സത്വകേഭാരല
ആശുപത്രനികേള,  ലകബഭാറടറനികേള,  കനിനനിക്കുകേള,  സഭാനനിലാംഗട്ട്  ചസന്റെറകേള,
വന്ധലതഭാകരഭാഗ  ചനികേനിതഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങള  തുടങ്ങനിയവയനില്  ഏകേതീകൃത  ഫെതീസട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം  ഇചലനതുലാം,  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ആശുപത്രനികേളനിചല  സമഭാന  ചനികേനിതഭാ
സലാംവനിധഭാനതനിനട്ട്  ഇഇൗടഭാക്കുനതനിചന്റെ  പലമടങ്ങട്ട്  ചനികേനിതഭാ  ഫെതീസുലാം  മറ്റുമഭായനി
ഇഇൗടഭാക്കുന എനതുലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങനില് ഇതരലാം സഭാപനങ്ങചള നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം,  ഫെതീസുലാം മറ്റുലാം
കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദശനിക്കുനചതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഹൃദയ  കരഭാഗ  ചനികേനിതയ്ക്കുളള  ചസന്റെനിചന്റെ  വനില
ഗണലമഭായനി കുറചകപഭാള കകേരളതനിചല സത്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേള മറട്ട് ചചലവകേള
കൂടനിയതട്ട്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതരലാം  ആശുപത്രനികേളചക്കതനിചര
എന്തെട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിചചവനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-സനി) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനചത  സത്വകേഭാരല
ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗട്ട്  ചസന്റെറകേള  തുടങ്ങനിയ  എലഭാ  ചനികേനിതഭാ
സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം  പവര്തന  നനിലവഭാരലാം  ആവശലമഭായ  നനിയമലാം  മുകഖന
നനിയനനിക്കുകേ  എന  ലക്ഷലകതഭാചട  ''കകേരളഭാ  കനിനനിക്കല്  എസഭാബനിചഷ്മെന്റെട്ട്
(രജനി.&റഗു.)  ബനില്  2017''  -നട്ട്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ബനില്  നനിയമസഭയനില്
അവതരനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

കേനിടതനി ചനികേനിത

259 (263) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവമ്പഭാടനി  മണലതനിചല  കകേഭാടകഞരനി  പഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല
കകേന്ദ്രതനിചന്റെ പദവനിയുയര്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത കകേന്ദ്രതനില് കേനിടതനിചനികേനിത ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള തഭാമസലാം
എന്തെഭാചണന വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കേനിടതനിചനികേനിത ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 31-8-2013-ചല സ.ഉ.(എലാം.എസട്ട്.)നമ്പര്374/2013/ആ.കു.വ.  പകേഭാരലാം
കകേഭാടകഞരനി  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രചത  സഭാമൂഹനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി
പദവനി ഉയര്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി  &  സനി)   സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി പദവനി  ഉയര്തനിചയങനിലുലാം
ഒരു  സഭാമൂഹനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രതനിചന്റെ  മഭാതൃകേയനില്  കേനിടതനി  ചനികേനിത
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ അധനികേ ജതീവനക്കഭാരുചട തസനികേ നനിലവനിലനില. 

ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറട്ട്
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260 (264)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലതനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

സര്ക്കഭാരനിചനറ  മഭാനല  വനിരുദ  പദതനിയനില്  ഉളചപടുതനിയ  പഴയങ്ങഭാടനി
തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനില് ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറട്ട് അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് എചന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട്  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്;  ഇഇൗ  യൂണനിറട്ട്  എകപഭാള  പവര്തന
സജ്ജമഭാകുലാം; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

പഴയങ്ങഭാടനി  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  കകേന്ദ്രലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  പുനരുദഭാരണ  പവര്തനങ്ങളക്കട്ട്  കകേരള  ചഹല്തട്ട്
റനിസര്ചട്ട്  ചവല്ചഫെയര് ചസഭാവസറനി  ചപഭാകപഭാസല് ചകേ.എലാം.എസട്ട്.സനി.എല്.-നട്ട്
സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.   2018  ജനുവരനി  മഭാസകതഭാടുകൂടനി  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ചസന്റെറനിചന്റെ
പണനി പൂര്തനിയഭാക്കനി ആശുപത്രനിക്കട്ട് വകേമഭാറനതഭാണട്ട്. 

നനിയമനങ്ങള

261 (265) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഞഭാറയല്  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനിയനില്  പുതുതഭായനി  കഡഭാകര്മഭാര്,
അനുബന്ധ  പഭാരഭാചമഡനിക്കല്  സഭാഫെട്ട്  എനനിവചര  നനിയമനിക്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്
തതീരുമഭാനചമടുതനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനി  നനിലവഭാരതനികലയട്ട്  ഉയര്തനിയനിട്ടുള്ള  ഈ
സഭാപനതനില്  കേനിടതനിചനികേനിതയട്ട്  ആവശലമഭായ  കഡഭാകര്മഭാകരഭാ  അനുബന്ധ
പഭാരഭാചമഡനിക്കല്  സഭാകഫെഭാ  ഇലഭാതതുമൂലലാം  പവര്തനലാം  തടസചപടനിരനിക്കുനതട്ട്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  പസസ്സുുത  നനിയമനങ്ങള  എനകതയട്ട്
പൂര്തനിയഭാക്കഭാനഭാവചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഞഭാറയല് തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില് 12 അധനികേ കഡഭാകര്മഭാരുചട തസനികേ
സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള ചപഭാകപഭാസല് ആര്ദലാം പദതനിയനില് ഉളചപടുതനി സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിചവരുന.

(ബനി)  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയഭായനി  ഉയര്തനിചയങനിലുലാം  കഡഭാകര്മഭാരുചട
അഭഭാവതഭാല് 24 മണനികര് അതലഭാഹനിത വനിഭഭാഗലാം പവര്തനിക്കുനനില.  എനഭാല്
വവകുകനരലാം  6  മണനിവചര  ഒ.പനി.  പവര്തനിക്കുനണട്ട്.   പുതനിയ  തസനികേകേള
അനുവദനിക്കുനതട്ട് സലാംബന്ധനിച ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന.
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ആര്ദലാം പദതനി

262 (266) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട്  :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആര്ദലാം പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി ഇഇൗ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷലാം ഏചറടുതട്ട്
നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേളുചട വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട് മണലതനികലയഭായനി ആര്ദലാം പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി ഇഇൗ
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേളുചട വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) 2017-18  വര്ഷചത ബജറനില് ആകരഭാഗല-സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപ്പുകേള
മുകഖന കകേഭാങ്ങഭാടട്ട് മണലതനികലയഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാനുകദശനിക്കുന പദതനികേളുചട
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 1. കരഭാഗതീ സഇൗഹൃദ ആശുപത്രനികേളഭായനി മഭാറ്റുകേ.

2. ജനിലഭാതല  ആശുപത്രനികേളനില്  സൂപര്  ചസഷലഭാലനിറനി  
സഇൗകേരലങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുകേ.

3. പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുകേ.

4. പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ലകബഭാറടറനികേള  
തുടങ്ങുകേ.

5. നഴനിലാംഗട്ട് കമഖല ശക്തനിചപടുത്തുകേ.

6. 8  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിചല  ഒ.പനി.  സഇൗകേരലങ്ങള  
ചമചചപടുത്തുനതനിനഭായനി  ''  Patient  Friendly
Transformation  of  outpatient  services  to  ensure  
quality of care'' എന പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേ.

(ബനി&സനി) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിവരുന നവകകേരള മനിഷചന്റെ
നഭാലട്ട്  ഘടകേങ്ങളനില്  ഒനഭാണട്ട്  ആര്ദലാം  മനിഷന.   ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ആശുപത്രനികേചള
കരഭാഗതീ സഇൗഹൃദമഭാക്കുകേയുലാം ഗുണകമനയുള്ള ആകരഭാഗല കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം
ലക്ഷലമനിടട്ട്  ആരലാംഭനിച  ആര്ദലാം  മനിഷന  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള
ഘടലാംഘടമഭായനി കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രമഭാക്കനി മഭാറഭാന ലക്ഷലമനിടുന.  ഇഇൗ മനിഷചന്റെ
ആദലഘടചത  പവര്തനതനില്  കകേഭാകങ്ങഭാടട്ട്  മണലതനില്  നനിനലാം
ചതരചഞടുതനിരനിക്കുന  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാണട്ട്  കേലഭാടനികക്കഭാടട്ട്
(kalladikode)  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രലാം.  ഇതനികലയ്ക്കുള്ള  പവര്തനചമന
നനിലയനില്  കഡഭാകര്മഭാരുചടയുലാം  സഭാഫെട്ട്  നഴട്ട്,  ലഭാബട്ട്  ചടകതീഷലന  എനനിവരുചട
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അധനികേ തസനികേ സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള ചപഭാകപഭാസല് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

ചഹല്തട്ട് ഇനചസകര്

263 (267) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിചല നരനിക്കുനനി കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി ചഹല്തട്ട് ചസന്റെറനില്
ചഹല്തട്ട്  ഇനചസകര്  കഗ്രഡട്ട്  1  ആയനി  കജഭാലനി  ചചയ്തട്ട്  വരനിചകേ  മരണമടഞ
ശനിവദഭാസന.  പനി.  പനി.-യുചട  മകേന  അശത്വനിന  ശനിവദഭാസനിചന്റെ  ആശനിത
നനിയമനതനിചന്റെ അകപക്ഷ സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏതട്ട്  വചര
ആചയനളളതട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിയമനലാം ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് എചന്തെങനിലുലാം തടസങ്ങളുകണഭാ;  ഉചണങനില്
ആയതട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാന അടനിസഭാനതനില് സര്ക്കഭാര് ഉതരവഭായ  186  കപരനില്
82-ാാമതത്തെ ആളഭാണട്ട് അശത്വനിന ശനിവദഭാസട്ട്.

(സനി)  2-9-2013-ചല  ജനി.ഒ.(വകേ)   നമ്പര്249/13/ജനി.എ.ഡനി.   പകേഭാരലാം
ആശനിത  നനിയമനതനിനുള്ള  കഭാര്ക്കുമഭാരുചട  നനിയമനതനിലഭായനി  356  സൂപര്
നമ്മ്യൂമററനി  തസനികേകേള  അധനികേമഭായനി  സൃഷനിക്കുകേയുണഭായനി.   അതനില്  113  സൂപര്
നമ്മ്യൂമററനി തസനികേകേള ആകരഭാഗല വകുപനിനുകവണനിയുള്ളതഭായനിരുന.  സൂപര് നമ്മ്യൂമററനി
തസനികേയനില്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയ  കഭാര്ക്കുമഭാരുചട  നനിയമനലാം  നനിലവനിലുള്ള
ചടങ്ങളക്കട്ട്  അനുപഭാതമഭായനി  ക്രമചപടുതനിയഭാല്  മഭാത്രകമ  പുതനിയ  നനിയമനങ്ങള
നല്കേഭാന കേഴനിയുകേയുള.

ലഭാബുകേളുചട പവര്തനങ്ങള

264 (268) ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന  നഭായര്  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  സത്വകേഭാരല  ലഭാബുകേളുചട  പവര്തനങ്ങള
നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാര്  തലതനില്  എചന്തെങനിലുലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  പരനികശഭാധനയട്ട്  സഭാമ്പനിളുകേള  ഒകര  സമയലാം  പല  ലഭാബുകേളനില്
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നല്കുനതനിചന്റെ  ഫെലലാം  പലതരതനിലുള്ളതഭാകുനതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) വലതലസ തരതനിലുള്ള ഫെലങ്ങള ഉണഭാകുനതനിചന്റെ കേഭാരണലാം സര്ക്കഭാര്
അകനത്വഷനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ലഭാബുകേളനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുന രഭാസപദഭാര്തങ്ങളുചട ഗുണനനിലവഭാരലാം,
അളവട്ട്,  കജഭാലനിചചയ്യുന  ജതീവനക്കഭാരുചട  കയഭാഗലത  എനനിവയട്ട്  സര്ക്കഭാര്
മഭാനദണലാം ഏര്ചപടുത്തുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-ഡനി) സലാംസഭാനതട്ട്  സത്വകേഭാരല  ലഭാബുകേളുചട  പവര്തനങ്ങള
നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാന  നനിലവനില്  സലാംവനിധഭാനമനില.   സലാംസഭാനചത  സത്വകേഭാരല
ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗട്ട്  ചസന്റെറകേള  തുടങ്ങനിയ  എലഭാ  ചനികേനിതഭാ
സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം  പവര്തന  നനിലവഭാരലാം  ആവശലമഭായ  നനിയമലാം  മുകഖന
നനിയനനിക്കുകേചയന  ലക്ഷലകതഭാചട  "കകേരള  കനിനനിക്കല്  എസഭാബനിചഷ്മെന്റെട്ട്
(രജനി.&റഗു.)  ബനില്  2017''-നട്ട്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ബനില്  നനിയമസഭയനില്
അവതരനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

 കേഭാരുണല ഫെഭാര്മസനിയുലാം ഡയഭാലനിസനിസട്ട് ചസന്റെറലാം 

265  (269)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയനില്  കേഭാരുണല  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്
ചസന്റെറലാം  കേഭാരുണല  ഫെഭാര്മസനിയുലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  സഭാപനങ്ങള  2017  കമയട്ട്  31-നട്ട്  മുനപഭായനി
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) മഭാകവലനിക്കര ജനിലഭാ ആശുപത്രനിയനില് കേഭാരുണല ഡയഭാലനിസനിസട്ട് കകേന്ദ്രലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  പുനരുദഭാരണ  പവര്തനങ്ങളക്കട്ട്  കകേരള  ചഹല്തട്ട്
റനിസര്ചട്ട്  ചവല്ചഫെയര്  ചസഭാവസറനിചയ  കകേരള  ചമഡനിക്കല്  സര്വതീസസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന ചുമതലചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.

ബന്ധചപട  ജനപതനിനനിധനിയുചടകയഭാ  ആശുപത്രനി  സൂപണനിചന്റെകയഭാ
അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുകേയഭാചണങനില്  ഫെഭാര്മസനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായുള്ള
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സലസഇൗകേരലലാം ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് മഭാകവലനിക്കര ജനിലഭാ ആശുപത്രനിയനില് കേഭാരുണല
കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി ഫെഭാര്മസനി ആരലാംഭനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  2017  ഒകകഭാബര് മഭാസകതഭാടുകൂടനി  പൂര്തനിയഭാകുന  വനിധതനിലഭാണട്ട്
ഡയഭാലനിസനിസട്ട് ചസന്റെറനിചന്റെ പണനി നടനവരുനതട്ട്.

നനിലമ്പൂര് ജനിലഭാ ആശുപത്രനി

266 (270) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലമ്പൂര്  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയനിചല  സൂപണനിചന്റെ  പവൃതനി  സമയലാം
എത്രചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് കകേഡറനിലുള്ള ആശുപത്രനി സൂപണ്ടുമഭാര്ക്കട്ട് സത്വകേഭാരല
പഭാകതീസട്ട് അനുവദനതീയമഭാകണഭാ;

(സനി)  നനിലമ്പൂര്  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനി  സൂപണട്ട്  ആയനിരുന  കഡഭാകര്  പനി.
സതീമഭാമുവനിചനതനിചര എചന്തെങനിലുലാം തരതനിലുള്ള അകനത്വഷണലാം നടക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  എചന്തെചക്ക  നടപടനികേള  വകേചക്കഭാണ്ടു  എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  എലഭാ  പവൃതനി  ദനിവസവലാം  രഭാവനിചല  10  മണനി  മുതല്  5  മണനി
വചരയഭാണട്ട് സൂപണനിചന്റെ പവൃതനി സമയലാം.

(ബനി) കനഭാണ് പഭാകതീസട്ട് അലവനസട്ട് വഭാങ്ങുന ആശുപത്രനി സൂപണട്ട്
ഉളചപചടയുള്ള കഡഭാകര്മഭാര് സത്വകേഭാരല പഭാകതീസട്ട് ചചയ്യേഭാന പഭാടനില.

(സനി) അചടക്ക നടപടനി സര്ക്കഭാര് തലതനില് സത്വതീകേരനിചവരുന.

(ഡനി)  അചടക്ക  നടപടനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  നനിലമ്പൂര്  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനി
സൂപണഭായനിരുന  കഡഭാകര്  പനി.  സതീമഭാമുവനിചന  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്
ആശുപത്രനിയനികലയട്ട്  സൂപണഭായനി സലലാം മഭാറ്റുകേയുലാം ചടപകേഭാരമുള്ള കുറഭാകരഭാപണ
ചമകമ്മേഭാ നല്കുകേയുലാം ചചയ്തു.

 ചസഷലഭാലനിറനി കേഭാഡറനില് തസനികേകേള

267 (271) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലമ്പൂര്  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയനില്  ചസഷലഭാലനിറനി  കേഭാഡറനില്  എത്ര
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തസനികേകേള  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്;  ഇവയനില്  ഏചതലഭാലാം  തസനികേകേള
ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനണട്ട്;  എങനില്  ഉടന  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വഗനകക്കഭാളജനിസട്ട്,  കുടനികേളുചട  വനിഭഭാഗലാം,  ഫെനിസനിഷലന  വനിഭഭാഗലാം
എനനിവയനില്  എത്ര  വതീതലാം  കഡഭാകര്മഭാര്  കസവനലാം  അനുഷനിക്കുനണട്ട്;  ഇവരുചട
കപരുവനിവരലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  നനിലമ്പൂര്  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയനില്  ചസഷലഭാലനിറനി  കേഭാഡറനില്
കേണ്സളടന്റെനിചന്റെ  7  തസനികേയുലാം  ജൂനനിയര്  കേണ്സളടന്റെനിചന്റെ  17  തസനികേയുലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.   കേണ്സളടന്റെനിചന്റെ  3  തസനികേ  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനണട്ട്.
ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന  തസനികേകേളനില്  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സത്വതീകേരനിചവരുന.

(ബനി) വഗനകക്കഭാളജനി വനിഭഭാഗതനില് - 3

    പതീഡനിയഭാടനികേട്ട് വനിഭഭാഗതനില് - 3

ജനറല് ചമഡനിസനിന വനിഭഭാഗതനില് - 2  വതീതലാം  കഡഭാകര്മഭാര്
കസവനമനുഷനിക്കുനണട്ട്.  ഇവരുചട കപരുവനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

പതീഡനിയഭാടനികേട്ട്

കഡഭാ. ഹമതീദട്ട് സനി.

കഡഭാ. ജലഭാലുദതീന

കഡഭാ. ഷഇൗക്കതലനി

ജനറല് ചമഡനിസനിന

കഡഭാ. കേഭാജഭാഹഭാസന

കഡഭാ. രഭാജനി കൃഷ്ണന

വഗനകക്കഭാളജനി

കഡഭാ. ബുഷറ

കഡഭാ. ജഭാഫെനിന ഇസയനില്

കഡഭാ. ശതീജ വനി.ഡനി.

കുമ്പളങ്ങനി സഭാമൂഹല ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം

268 (272) ശതീ  .    ചകേ  .    ചജ  .    മഭാകനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
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ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ചകേഭാചനി  നനികയഭാജകേ  മണലതനിചല  കുമ്പളങ്ങനി  സഭാമൂഹല  ആകരഭാഗല

കകേന്ദ്രതനില് ഏചതലഭാലാം  ചസഷലഭാലനിറനി  യൂണനിറ്റുകേളഭാണട്ട്  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന
ഉകദശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി) അവയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) കുമ്പളങ്ങനി സനി.എചട്ട്.സനി.യനില് പതീടനിയഭാടനികേട്ട്,  വഗനകേട്ട്  എനതീ
ചസഷലഭാലനിറനി  യൂണനിറ്റുകേളുലാം  ഒരു ദന്തെല് സര്ജന,  ഒരു അസനിസന്റെട്ട്  സര്ജന,  ഒരു
ജൂനനിയര്  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  ചമഡനിക്കല്  ഓഫെതീസര്  എനതീ  തസനികേകേളുലാം
സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള ചപഭാകപഭാസല് ആര്ദലാം മനിഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പരനിഗണനിചവരുന
സഭാകന്റെവഡകസഷന ചപഭാകപഭാസലനില് ഉളചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.

 കേഭാഷത്വഭാലനിറനി കസവനലാം

269 (273) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാലനിപ്പുറലാം  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനിയനില്  അടനിയന്തെരമഭായനി  കേഭാഷത്വഭാലനിറനി
കസവനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  നനികവദനലാം  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഇക്കഭാരലതനില്
സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള എചന്തെഭാചക്കചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വവപനിന  നനികയഭാജകേമണലതനില്  വവപനിന  കബഭാക്കനിചന്റെ
പരനിധനിയനില്  കേഭാഷത്വഭാലനിറനി  കസവനമുള്ള  ഒരു  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികപഭാലുമനില  എന
കേഭാരലലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇക്കഭാരലലാം  പരനിഗണനിചട്ട്  മഭാലനിപ്പുറലാം  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനിയനില്  അടനിയന്തെരമഭായനി  കേഭാഷത്വഭാലനിറനി  സലാംവനിധഭാനലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. എനഭാല് നനിലവനിലുള്ള മഭാനദണങ്ങള അനുസരനിചട്ട്

തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനി മുതലുള്ള കമജര് ആകരഭാഗല സഭാപനങ്ങളനിലഭാണട്ട് കേഭാഷത്വഭാലനിറനി

കസവനലാം  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആര്ദലാം  മനിഷചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചസഷലഭാലനിറനി

യൂണനികറഭാടുകൂടനിയ  തസനികേ  സൃഷനിക്കുനതനിനഭായനി  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള

സഭാകന്റെവഡകസഷന ലനിസനില് മഭാലനിപ്പുറലാം സനി.എചട്ട്.സനി. ഉളചപടനിട്ടുണട്ട്.
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 കേഭാതട്ട് ലഭാബട്ട്

270 (274) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേചള  കേഭാതട്ട്  ലഭാബട്ട്

സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  ചതരചഞടുതതട്ട്  ഏതട്ട്  മഭാനദണപകേഭാരമഭാണട്ട്;

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മകഞരനി ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിൽ കേഭാതട്ട് ലഭാബട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിനുളള

അടനിസഭാന മഭാനദണങ്ങള ലഭലമഭാകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  മകഞരനി  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലുലാം  കേഭാതട്ട്  ലഭാബട്ട്

സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇചലങനില്  അതനിനുളള  പഭാകയഭാഗനികേ  തടസങ്ങള  എചന്തെലഭാചമനട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) പതനിമഭാസലാം  ശരഭാശരനി  30  ഹഭാര്ടട്ട്  അറഭാക്കട്ട്  കരഭാഗനികേചളങനിലുലാം

ചനികേനിത  കതടനിചയത്തുന  ആശുപത്രനിയഭായനിരനിക്കണലാം  കേഭാതട്ട്  ലഭാബട്ട്

സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി ചതരചഞടുക്കുനതട്ട്.  പസ്തുത ആശുപത്രനിയനില് കുറഞതട്ട്

3 കേഭാര്ഡനികയഭാളജനിസ്റ്റുകേളുചട മുഴുവന സമയ കസവനവലാം ഉണഭായനിരനികക്കണതഭാണട്ട്.

(ബനി-ഡനി) 2016-17-ചല  ബജറനിചല  അനുബസന്ധലാം  2-ല്  (മരഭാമതട്ട്

പണനികേള)  മകഞരനി ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില്  '' modern Cardiac Care Unit  in

Medical  College,  Manjeri  (including  equipments)''  എന  പദതനിക്കഭായനി

5 കകേഭാടനി രൂപയുചട എസനികമറനില് ഒരു കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

271 (275) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാടുകുറനി പഞഭായതനിചല കേക്കഭാടട്ട് പനി.എചട്ട്.സനി.- യുചട പുതനിയ ചകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുലാം  ജനങ്ങളക്കട്ട്  തുറനട്ട്  ചകേഭാടുക്കഭാതതുമൂലലാം
ഉണഭായനിട്ടുളള  ബുദനിമുട്ടുകേള  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി
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അടനിയന്തെര നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേക്കഭാടട്ട്  പനി.എചട്ട്.സനി.-യുചട  കപരട്ട്,കേഭാടുകുറനി  ഗ്രഭാമപഞഭായതട്ട്
പഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം,  കേഭാതനിക്കുടലാം  പനി.ഒ.  എനഭാക്കനി  മഭാറ്റുനതനിനഭായുളള
അകപക്ഷയനില്  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി  അടനിയന്തെര
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.   കേഭാതനിക്കുടലാം  പനി.എചട്ട്.സനി.-യുചട  ഒ.പനി.
ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്തതീകേരനിചനിടനില.   കേഭാടുകുറനി  ഗ്രഭാമപഞഭായതട്ട്
ചസക്രടറനിയഭാണട്ട് പുതനിയ ചകേടനിടതനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണചമതല വഹനിക്കുനതട്ട്.  പണനി
പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  തടസമഭായനി  വനിജനിലനസട്ട്  കകേസട്ട്  നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.
പണനി  പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  തകദശ  സത്വയലാംഭരണ  വകുപനിനട്ട്  കേതട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 30-11-2016-ചല  സ.ഉ.(എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്3207/16/ആ.കു.വ.
പകേഭാരലാം  കേക്കഭാടട്ട്  പനി.എചട്ട്.സനി.-യുചട  കപരട്ട്  കേഭാടുകുറനി  പഞഭായതട്ട്
പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, കേഭാതനിക്കുടലാം പനി.ഒ. എനട്ട് മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.

അളടഭാ സഇൗണട്ട് സഭാനനിലാംഗട്ട്

272 (276) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളതനിചല ഏചതഭാചക്ക ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് അതലഭാഹനിത
വനിഭഭാഗതനില്  അളടഭാ  സഇൗണട്ട്  സഭാനനിലാംഗട്ട്  24  മണനികറലാം  പവര്തന
സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇലഭാത  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  ആയതട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനില് ഉകണഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനട്ട് കേതീഴനിലുള്ള തനിരുവനന്തെപുരലാം, തൃശ്ശൂര്,
ആലപ്പുഴ,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  എനതീ  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  അതലഭാഹനിത
വനിഭഭാഗതനില്  24  മണനികറലാം  അളടഭാ  സഇൗണട്ട്  സഭാനനിലാംഗട്ട്  പവര്തനലാം
സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) മറട്ട് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് മതനിയഭായ ജൂനനിയര് കഡഭാകര്മഭാരുചട
കസവനലാം  ലഭലമഭാകുന  മുറയട്ട്  ആയതട്ട്  നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള
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സത്വതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

അരൂക്കുറനി സനി.എചട്ട്.സനി.

273  (277)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫെട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അരൂക്കുറനി  സനി.എചട്ട്.സനി.-കയഭാടട്ട്  അനുബന്ധനിചട്ട്  എത്ര  ഏക്കര്
ഭൂമനിയഭാണട്ട്  നനിലവനിലുളളതട്ട്;  കഡഭാകകഴട്ട്  കേത്വഭാര്കടഴട്ട്  പണനിതനിടട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാചത
കേനിടനട്ട്  ജതീര്ണ്ണനിചട്ട്  നനിലലാംചപഭാതഭാറഭായ  ചകേടനിടങ്ങള എത്ര ചസന്റെട്ട്  ഭൂമനിയനിലഭാണട്ട്
നനില്ക്കുനതട്ട്;

(ബനി)  അരൂക്കുറനി വനികലജട്ട് ആഫെതീസട്ട് നനി ര്മ്മേനിചനിരനിക്കുനതട്ട് ആശുപത്രനി വകേ
സലതഭാകണഭാ;

(സനി)  അരൂക്കുറനി  ആശുപത്രനിക്കട്ട്  മുനവശലാം  എത്രചസന്റെട്ട്  ഭൂമനിയഭാണട്ട്
ആശുപത്രനിയുചട  വകേയഭായനിട്ടുളളതട്ട്;  ഈ  സലചമലഭാലാം  പകയഭാജനചപടുതനി
ആകരഭാഗല/ആയുഷട്ട്  വകുപനിചന്റെ  ഏചതങനിലുലാം  പദതനി  പഞകേര്മ്മേ  ചനികേനിതഭാ
സഇൗകേരലകതഭാചട  ടൂറനിസലാം  പഭാധഭാനലമുളള  ഈ  സലതട്ട്  നടത്തുനതനിനട്ട്
ബന്ധചപടവര്ക്കട്ട് നനിര്കദശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  അരൂക്കുറനി  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി  ചഹല്തട്ട്  ചസന്റെറനികനഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  61.58
ആര്,  23.50  ആര്,  1-49.63  ആര്  എനതീ  അളവകേളനിലുള്ള  ഭൂമനി  പല
സലങ്ങളനിലഭായനിടഭാണുള്ളതട്ട്.   കഡഭാകര്  കേത്വഭാര്കടഴട്ട്  ഉളചപടുന  സലതനിചന്റെ
വനിസ്തൃതനി 1.40 ഏക്കറഭാണട്ട്.

(ബനി) അല.

(സനി)  അരൂക്കുറനി  ആശുപത്രനി  സനിതനിചചയ്യുന  കകേഭാമ്പഇൗണനിചന്റെ  ആചകേ
''വനിസ്തൃതനി'' 01 ചഹകര് 49 ആര്സട്ട് 63 ച.മതീ. ആണട്ട്.

 കപഷലന്റെട്ട്സട്ട് സര്വതീസട്ട് ചസഭാവസറനി

274  (278)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാരടനി  ഗഭാന്ധനിഗ്രഭാലാം  തത്വക്കട്ട്  കരഭാഗഭാശുപത്രനിയനിചല  കപഷലന്റെട്ട്സട്ട്
സര്വതീസട്ട്  ചസഭാവസറനിക്കട്ട്  അരനി,  പലവലഞനലാം,  വസലാം  തുടങ്ങനിയ  വകേയനില്
നല്കുനതനിനുള്ള  തുകേ  മഭാസങ്ങളഭായനി  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) പസ്തുത തുകേ ഉടന അനുവദനിക്കുനതനിനുലാം കുടനിശ്ശേനികേ ഒഴനിവഭാക്കനി അതതു
മഭാസലാം തുകേ വനിതരണലാം ചചയ്യുനതനിനുമഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 2017-18  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള തുകേയനില് നനിനലാം
ടനി  ആശുപത്രനിക്കട്ട്  അനുവദനിക്കഭാവന  ആനുപഭാതനികേമഭായ  തുകേ  ഘടലാംഘടമഭായനി
അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇഇൗ മഭാസലാം  (ഏപനില്) 4,00,000 (നഭാലട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ)  ടനി
ആശുപത്രനിക്കട്ട്  അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.   ബജറനില്  ലഭലമഭായനിരനിക്കുന  തുകേ
മതനിയഭാകേഭാചത  വരുന  സഭാഹചരലതനില്  അധനികേ  ധനഭാഭലര്തനയനില്  ഫെണട്ട്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

മങട കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി ചഹല്തട്ട് ചസന്റെര് 

275 (279)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര്:  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മങട  നനികയഭാജകേമണലതനില്  മങട  കേമമ്മ്യൂണനിറനി  ചഹല്തട്ട്  ചസന്റെര്
തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയഭായനി  ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ധനകേഭാരല
വകുപനില് പരനികശഭാധനിചട്ട് വരുന ഫെയല് തതീര്പട്ട് കേല്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ആകരഭാഗല കമഖലയനിചല ചനികേനിതഭാ സഇൗകേരലലാം ചമചചപടുത്തുനതനിനഭായനി
ആകരഭാഗലവകുപട്ട്  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  നനിര്കദശങ്ങളനില്/ശനിപഭാര്ശകേളനില്  മങട
കേമമ്മ്യൂണനിറനി ചഹല്തട്ട് ചസന്റെറനിചന ഉളചപടുതനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉചണങനില്,  നനിര്കദശങ്ങളനില്/ശനിപഭാര്ശകേളനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയഭാല്, എചന്തെലഭാലാം അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങളുലാം പശഭാതല സഇൗകേരലങ്ങളുലാം
അനുവദനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദശനിക്കുനതട്ട്?

ഉതരലാം

(എ-സനി) ആര്ദലാം മനിഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആകരഭാഗല കമഖലയനിചല ചനികേനിതഭാ
സഇൗകേരലങ്ങള  ചമചചപടുതനി  അധനികേ  തസനികേ  സൃഷനിക്കുനതനിനട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുള്ള
ചപഭാകപഭാസലനില്  ചതരചഞടുക്കചപട  ആശുപത്രനികേളുചട  കൂടതനില്  മങട
സനി.എചട്ട്.സനി.-യുലാം  ഉളചപടുതനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  പകതലകേ  ചപഭാകപഭാസല്
പരനിഗണനിക്കുനനില.

ചവങനിടങ്ങട്ട് കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം

276 (280)   ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
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ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര്  മണലതനില്  ചവങനിടങ്ങട്ട്  (പഭാടൂര്)  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രചത കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭായനി  ഉയര്ത്തുനതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  ഇതുവചര
സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള എചന്തെലഭാമഭാചണനള്ള വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനികടയട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുചട  അധനികേ തസനികേ സൃഷനിചനിട്ടുകണഭാ;  എത്ര
തസനികേകേളഭാണട്ട്  പുതനിയതഭായനി  സൃഷനിക്കുനചതന  വനിവരലാം  ഇനലാം  തനിരനിചട്ട്
നല്കേഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) 28-3-2017-ചല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്845/2017/ആ.കു.വ.
പകേഭാരലാം  സലാംസഭാനചത  170  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുനതനിനട്ട്  ചതരചഞടുതനിട്ടുണട്ട്.   പസ്തുത ഉതരവനില് മണലൂര്
മണലതനിചല  ചവങനിടങ്ങട്ട്  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രവലാം  ഉളചപടനിട്ടുണട്ട്.
കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കഭാനഭായനി ചതരചഞടുക്കചപട  170  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  170  കഡഭാകര്,  340  സഭാഫെട്ട്  നഴട്ട്  എനനിവരുചട  തസനികേ
സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള നടനവരുന.

   കപഭാസട്ട്കമഭാര്ടലാം

277 (281) ശതീ  .    എന   .  എ  .    ചനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇരുപതനിനഭാലട്ട്  മണനികര്  കപഭാസട്ട്കമഭാര്ടലാം  അനുവദനിച  സര്ക്കഭാര്
ഇറക്കനിയ  ഉതരവനിചനതനിചര  ചമഡനികക്കഭാ  ലതീഗല്  ചസഭാവസറനി  ഓഫെട്ട്  കകേരള
നല്കേനിയതഭായനി  17-10-2016  -ചല  നക്ഷത്ര  ചനിഹ്നമനിടഭാത  കചഭാദല  നമ്പര്
2854-നുള്ള മറപടനിയനില് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള ഹര്ജനിയുചട ഉള്ളടക്കലാം എന്തെഭാചണനട്ട്
പഠനിചനിട്ടുകണഭാചയനലാം  എങനില്  വനിശദഭാലാംശലാം  നല്കേഭാകമഭാചയനലാം  14-ാം  കകേരള
നനിയമസഭയുചട  2-ാം  സകമ്മേളനതനിചല  നക്ഷത്ര  ചനിഹ്നമനിടഭാത  6482
കചഭാദലതനില് ഞഭാന ആരഭാഞനിരുന. പസ്തുത ഹര്ജനിയുചട കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത കകേസനില്  ചമഡനികക്കഭാ ലതീഗല് ചസഭാവസറനി ഓഫെട്ട് കകേരളയട്ട്
കവണനി കകേഭാടതനിയനില് ഹഭാജരഭായ അഭനിഭഭാഷകേന ആരഭായനിരുന;  പസ്തുത കകേസനില്
സര്ക്കഭാരനിനുകവണനി  ഹഭാജരഭായ  അഭനിഭഭാഷകേന  ആരഭായനിരുന;  കകേഭാടതനി
ഉതരവനിചന്റെ  കകേഭാപനി  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ  എനലാം  ഞഭാന  കചഭാദനിചനിരുന.  വനിവരലാം
കശഖരനിചവരുന  എനഭാണട്ട്  മറപടനി  ലഭനിചതട്ട്.  വനിവരലാം
കശഖരനിചകേഴനിഞനിട്ടുചണങനില് അതനിചന്റെ പൂര്ണ്ണ രൂപലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം
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(എ)  കകേരള  ചമഡനികക്കഭാ  -  ലതീഗല്  ചസഭാവസറനിക്കട്ട്  അധനികേ  മനുഷല
വനിഭവകശഷനി,  കൃത്രനിമ  ചവളനിചലാം  തുടങ്ങനിയ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള
അനുവദനിക്കഭാചത  വവകുകനരലാം  5.00  മണനിക്കുകശഷലാം  കപഭാസട്ട്കമഭാര്ടലാം  ചചയ്യേഭാന
നനിര്ബന്ധനിക്കരുചതനഭാണട്ട്  ഡബല.പനി.സനി.33874/2015-ാം  നമ്പര്  ഹര്ജനിയുചട
ഉള്ളടക്കലാം.  ടനി ഹര്ജനിയുചട പകേര്പട്ട് ഉള്ളടക്കലാം ചചയ്യുന.*

(ബനി) അഡത്വ.  ജയശങര്,  അഡത്വ.  മനു കഗഭാവനിനട്ട് എനതീ അഭനിഭഭാഷകേര്
ഹര്ജനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  കവണനിയുലാം  മുന കസറട്ട്  അകറഭാര്ണനി  ശതീ.  പനി.  വനിജയരഭാഘവചന
പതനിനനിധതീകേരനിചട്ട് മുനഗവണ്ചമന്റെട്ട് പ്ലതീഡര് ശതീ. പനി. പനി. പത്മഭാലയന സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
കവണനിയുലാം പസ്തുത കകേസനില്  ഹഭാജരഭായനിട്ടുണട്ട്.  കകേഭാടതനി ഉതരവകേളുചട പകേര്പട്ട്
ഉള്ളടക്കലാം ചചയ്യുന.*

കകേസനിചല എതനിര് കേക്ഷനികേളനില് നനിനലാം കകേസമഭായനി ബന്ധചപട പൂര്ണ്ണമഭായ
വനിവരങ്ങള ലഭനിക്കുനതനില് സലാംഭവനിച കേഭാലതഭാമസമഭാണട്ട് 'വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന'
എന  മറപടനി  നല്കേഭാന  കേഭാരണമഭായചതനതനിനഭാല്  അതനിചന്റെ  (കചഭാദലലാം  6482)
പൂര്ണ്ണ മറപടനി തഭാമസലാംവനിനഭാ പകതലകേലാം ലഭലമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

ഗുളനികേകേള സഇൗജനലമഭായനി നല്കുനതനിനട്ട് പദതനികേള

278 (282) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്: തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത പനി.എചട്ട്.സനി.  സബട്ട് ചസന്റെറകേള വഴനി  ഡയബറനിസട്ട്,
പഷര്,  ചകേഭാളകസ്ട്രേഭാള  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ഗുളനികേകേള  സഇൗജനലമഭായനി  നല്കുനതനിനട്ട്
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനിയുചട  കേരടുനനിര്കദശങ്ങള  എചന്തെലഭാചമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) സലാംസഭാനതട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന ജതീവനിതവശലതീ കരഭാഗ നനിയനണ
പദതനി  പകേഭാരലാം  ജതീവനിതവശലതീ  കരഭാഗങ്ങളഭായ  പകമഹലാം,  രക്തഭാതനിസമ്മേര്ദലാം,
ഹൃകദഭാഗലാം,  ചകേഭാളകസ്ട്രേഭാള തുടങ്ങനിയ കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട് സഇൗജനലമഭായഭാണട്ട്  മരുനകേള
വനിതരണലാം  ചചയ്യുനതട്ട്.   വനിദഗ്ദ്ധരുചട  സമനിതനി  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ  ചനികേനിതഭാ
കപഭാകടഭാകക്കഭാളനിചന്റെ  അടനിസഭാനതനിലുള്ള  മരുനകേളഭാണട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപനിനട്ട്
കേതീഴനിലുള്ള  ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങള  വഴനി  വനിതരണലാം  ചചയ്തുവരുനതട്ട്.   ഇഇൗ

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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സഇൗജനല  മരുനട്ട്  വനിതരണലാം  സബട്ട്  ചസന്റെര്  തലലാംവചര  നല്കുനതനിനഭായനി
ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിലൂചട  സമൂഹതനിചല  എലഭാ
വനിഭഭാഗലാം  ജനങ്ങളക്കുലാം  മരുനകേള  സഇൗജനലമഭായനി  അവര്ക്കട്ട്  പഭാപലമഭായ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില് നനിനട്ട് ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് സഇൗകേരലചമഭാരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ കപഭാകടഭാകക്കഭാള പകേഭാരമുള്ള മരുനകേള
സലാംസഭാനതട്ട് എലഭാ പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള വചരയുലാം ലഭലമഭാണട്ട്.  എനഭാല്
ഒരു പഞഭായതനിചന്റെ ഒരു കകേഭാണനില് സനിതനിചചയ്യുന ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രതനികലയട്ട്
ആ പഞഭായതനിചല മറട്ട് പകദശങ്ങളനില് തഭാമസനിക്കുന അവശത അനുഭവനിക്കുനതുലാം
ശയ്യേഭാവലലാംബരുമഭായ നനിരവധനി കരഭാഗനികേളക്കട്ട് അപഭാപലമഭാചണന കബഭാധലതനിചന്റെ
അടനിസഭാനതനില് മരുനട്ട്  വനിതരണലാം സബട്ട് ചസന്റെര് തലതനികലയട്ട്  മഭാറ്റുവഭാനുള്ള
നനിര്കദശലാം  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  വകേചക്കഭാണ്ടു.   മരുനട്ട്  ആവശലമുള്ള കരഭാഗനികേളുചട
എണ്ണതനിനഭാനുപഭാതനികേമഭായ  കസഭാക്കട്ട്  കഡഭാകറചട  നനിര്കദശ  പകേഭാരലാം
ഫെഭാര്മസനിസനിചന്റെ പക്കല് നനിനലാം ഡനിചസനസട്ട് ചചയ്തട്ട് ജൂനനിയര് പബനികേട്ട് ചഹല്തട്ട്
നഴ്സുമഭാചര ഏല്പനിക്കുകേയുലാം സബട്ട് ചസന്റെറനില് വചട്ട് മരുനട്ട് വനിതരണലാം ചചയ്യുനതനിനട്ട്
ചജ.പനി.എചട്ട്.എന.-മഭാചര  ചുമതലചപടുതനിയനിട്ടുമുണട്ട്.   എനഭാല്  കഡഭാകറചട
നനിര്കദശമനിലഭാചത  മരുനട്ട്  നല്കുനതനികനഭാ  കഡഭാസട്ട്  വലതലഭാസചപടുത്തുനതനികനഭാ
മരുനട്ട് മഭാറനി നല്കുനതനികനഭാ ജൂനനിയര് പബനികേട്ട് ചഹല്തട്ട് നഴനിനട്ട് അധനികേഭാരമുണഭാ
യനിരനിക്കുനതല.

ലകബഭാറടറനിക്കട്ട് അചക്രഡനികറഷന

279 (283) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനതട്ട് പുതനിയ മരുനകേൾ ചടസട്ട് ചചയ്യുനതനിനുള്ള ലകബഭാറടറനി
സഭാപനിചനിട്ടുകണഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് പസ്തുത ലകബഭാടറനിക്കട്ട് അചക്രഡനികറഷന ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇചലങനില്  അചക്രഡനികറഷന  ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം
എന്തെഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  അചക്രഡനികറഷന ലഭനിക്കുനതുവചര മരുനകേള ചടസട്ട്  ചചയ്യുനതനിനട്ട്
ബദല് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുതനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) സലാംസഭാനതട്ട് മരുനകേളുചട ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയഭായനി
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സര്ക്കഭാര്  തലതനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ഡഗ്സട്ട്  ചടസനിലാംഗട്ട്  ലകബഭാറടറനിയുലാം,
എറണഭാകുളതട്ട്  റതീജനിയണല്  ഡഗ്സട്ട്  ചടസനിലാംഗട്ട്  ലകബഭാറടറനിയുമഭാണട്ട്
നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാനനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനില് പുതനിയ മരുനട്ട്
പരനികശഭാധനഭാ  ലകബഭാറടറനികേള  തുടങ്ങുനതനിനുള്ള  പഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിചവരുന.   ഇതുകൂടഭാചത,  സര്ക്കഭാര്  തലതനില്  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനിചല
കകേരള  കസറട്ട്  ഡഗ്സട്ട്  &  ഫെഭാര്മസമ്മ്യൂടനിക്കല്സട്ട്  എന  സഭാപനതനിലുലാം
എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര് ജനിലകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  സത്വകേഭാരല കമഖലയനില് മൂനട്ട്  മരുനട്ട്
പരനികശഭാധനഭാ ലകബഭാറടറനികേളുലാം നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി) ഇല.  രഭാജലതട്ട്  ഡഗ്സട്ട്  ചടസനിലാംഗട്ട്  ലകബഭാറടറനികേള
പവര്തനിക്കുനതട്ട്  ഡഗ്സട്ട്  &  കകേഭാചസറനികട്ട്  നനിയമ  വലവസകേളക്കട്ട്
വനികധയമഭായനിടഭാണട്ട്.  ടനി  നനിയമ വലവസയനില് ലകബഭാറടറനികേളക്കട്ട് യഭാചതഭാരുവനിധ
അക്രഡനികറഷനുലാം കവണചമനട്ട് അനുശഭാസനിക്കുനനില.

(സനി)  നനിയമപകേഭാരലാം  അചക്രഡനികറഷന  ആവശലമചലങനില്കപഭാലുലാം
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയനില്  ഉനത  നനിലവഭാരലാം  പുലര്ത്തുനതനികലയഭായനി
ലഭാബുകേളക്കട്ട് അചക്രഡനികറഷന ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
എന.എ.ബനി.എല്.  നനിയമനിക്കുന  മൂനഭാലാം  കേക്ഷനി,  ലകബഭാറടറനി  ഉപകേരണങ്ങളുചട
കേഭാലനികബഷന,  ചടസനിലാംഗട്ട്  ചമകതഡട്ട്,  വഭാലനികഡഷന,  കഡഭാകേദ്യുചമകന്റെഷന,
അനലനിസ്റ്റുകേളുചട  ചപഭാഫെനിഷലനസനി,  ചറഫെറനസട്ട്  ചമറതീരനിയലുകേളുചട  സലാംഭരണലാം
എനതീ  ശഭാസതീയ  സഭാകങതനികേ  വനിലയനിരുതലുകേള  നടതനി  ഓകരഭാ  ഘടതനിലുലാം
കേചണത്തുന അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിച കശഷമഭാണട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭാക്കുനതട്ട്.
അടുത  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷകതഭാചട  ഡഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള
രണട്ട് ലകബഭാറടറനികേളക്കുലാം അചക്രഡനികറഷന ലഭനിക്കുചമനട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.

(ഡനി)  മരുനകേളുചട  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയട്ട്  എന.എ.ബനി.എല്.
അക്രഡനികറഷന  കവണചമനട്ട്  ഡഗ്സട്ട്  &  കകേഭാചസറനികട്ട്  നനിയമതനില്
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനനില.   ആയതുചകേഭാണ്ടുതചന  പസ്തുത  അക്രഡനികറഷന
ലഭലമഭാകുനതുവചര  മരുനകേള  ചടസട്ട്  ചചയ്യുനതനിനട്ട്  ബദല്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ചപടുകതണ അനനിവഭാരലതയനില.

ആശുപത്രനികേളനിചല ചൂഷണലാം

280  (284)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളതനിചല വനിവനിധ ആശുപത്രനികേളനിചലത്തുന കരഭാഗനികേളനില്നനിനലാം
അമനിത  ചഭാര്ജ്ജട്ട്  ഈടഭാക്കുകേ,  അനഭാവശല  ചടസ്റ്റുകേള  നനിര്കദശനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ
വനിവനിധതരലാം  ചൂഷണങ്ങള  തടയുനതനിനട്ട്  ജനിലകേളകതഭാറലാം  ഒരു  സനിരലാം
സലാംവനിധഭാനമഭായനി  ഓകരഭാ  ഉനതതല  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കഭാന  നടപടനി
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സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത ആശുപത്രനികേളനിചലത്തുന കരഭാഗനികേചള അനഭാവശല ചടസ്റ്റുകേള
നടതനി  ഇലഭാത  കരഭാഗലാം  ഉചണനട്ട്  വനിധനി  എഴുതനി  ഇവരുചട  ജതീവന  തചന
അപകേടതനിലഭാക്കനി  ചൂഷണലാം  നടതനി  വരുനതഭായ  ആകക്ഷപലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  ആശുപത്രനികേളനിചല  കഡഭാകര്മഭാര്  മരുനട്ട്
കേമ്പനനികേളക്കുകവണനി  പവര്തനിചട്ട്  കേമ്മേതീഷന  വഭാങ്ങനിയുലാം  ടൂറകേള  നടതനിയുലാം
അനഭാവശല മരുനകേള കരഭാഗനികേളക്കട്ട് നല്കേനി കേമ്പനനികേളക്കുലാം ആശുപത്രനികേളക്കുലാം
അമനിതവരുമഭാനലാം  ഉണഭാക്കനിചക്കഭാടുക്കുനതനിനട്ട്  എതനിചര  എചന്തെഭാചക്ക  നടപടനി
സത്വതീകേരനിയഭാന സഭാധനിക്കുചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-സനി) സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  അമനിത  ചഭാര്ജ്ജട്ട്
ഇഇൗടഭാക്കുനതഭായുലാം  അനഭാവശല  ചടസ്റ്റുകേള  നനിര്കദശനിക്കുനതഭായുലാം
ശദയനില്ചപടനിടനില.   സത്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനില്  അമനിത  ചഭാര്ജ്ജട്ട്
ഇഇൗടഭാക്കുനതുലാം  അനഭാവശല  ചടസ്റ്റുകേള  നടത്തുനതുലാം  തടയുനതനിനട്ട്  കകേരള
കനിനനിക്കല്  എസഭാബനിചഷ്മെന്റെട്ട്  (രജനി.  &  റഗു.)  ബനില്  2017-നട്ട്  സര്ക്കഭാര്  രൂപലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   പസസ്സുുത  ബനില്  നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

 ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറട്ട്

281 (285) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര്  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറട്ട്
അവതഭാളതനിലഭാചണന റനികപഭാര്ടട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ചചയ്യുന  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  കേഭാരുണല
ഫെണനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തുകേ അനുവദനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ചുമതലയുള്ള  കഡഭാകര്മഭാര്  സത്വകേഭാരല  പഭാകതീസട്ട്
നടത്തുനതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിച ഡനി.എചട്ട്.എസട്ട്.-ചന്റെ റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ?

ഉതരലാം
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(എ) ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ബനി)ചകേ.ബനി.എഫെട്ട്.-ല്  നനിനലാം  ലഭനിക്കുന  തുകേ  ഇഇൗ  ആശുപത്രനിയുചട
കേഭാരുണല ഫെണനികലയട്ട് അനുവദനിക്കുനണട്ട്.

(സനി) ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ഡനി) ഇല.

ബകയഭാ ചമഡനിക്കല്  മഭാലനിനല സലാംസരണലാം
282 (286) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട്  :

ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട്  :
ശതീ  .   ചകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി  :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി: തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ബകയഭാചമഡനിക്കല്  മഭാലനിനലങ്ങള സലാംസരനിക്കുനതനിനട്ട്  സലാംസഭാനതട്ട്

കകേന്ദ്രതീകൃത സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില്  അതനിചന്റെ  പവര്തനലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിശദവനിവരലാം
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  സത്വകേഭാരലകമഖലയനിലുളചപചട  പതനിദനിനലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കചപടുന
മഭാലനിനലലാം സലാംസരനിക്കഭാന പരലഭാപമഭായ വനിധതനിലുളള സലാംസരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങള
നനിലവനിലുകണഭാ; ഇചലങനില് ഇതരലാം സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുതഭാന തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)   സലാംസഭാനതട്ട് ആശുപത്രനി മഭാലനിനലലാം  സലാംസരനിക്കുനതനിനഭായനി
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിചല  പുതുകശ്ശേരനി  പഞഭായതനില്  മഭാന്തുരുതനിയനില്  ഇന്തെലന
ചമഡനിക്കല് അകസഭാസനികയഷന  (IMA)  കകേരള ഘടകേതനിചന്റെ കമല്കനഭാടതനില്
'IMAGE'  എന  സഭാപനലാം  പവര്തനിക്കുന.  'IMAGE'-ല്   സഭാപനിചനിട്ടുള്ള
5  ഇനസനിനകറററകേളുചട ചമഭാത കശഷനി  1500 kg/hr,  ഓകടഭാകകവകേളുചട ചമഭാത
കശഷനി  9   00  litre/cycle,  ചഷ്രെഡ്ഡറകേളുചട  (shreder)  ചമഭാതകശഷനി  900kg/hr
എനനിങ്ങചനയഭാണട്ട്. മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനിചന്റെ കമല്കനഭാടതനിലഭാണട്ട്
ടനി  സലാംവനിധഭാനലാം  പവര്തനിക്കുനതട്ട്.   മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡട്ട്  ടനി
പ്ലഭാന്റെനിചന്റെ പവര്തനലാം നനിരന്തെരലാം നനിരതീക്ഷനിചവരുന.  നനിലവനില് 24 മണനികറലാം ടനി
സലാംവനിധഭാനലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില് ഒരു സര്ചചവലനസട്ട്
വഭാന പവര്തന സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.



കചഭാകദലഭാതരങ്ങള 313

(സനി)  സലാംസഭാനചത മുഴുവന ആശുപത്രനികേളനില്നനിനലാം ഉണഭാകുന ബകയഭാ
ചമഡനിക്കല് മഭാലനിനലലാം നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം ചചയ്യുനതനിനട്ട്  'IMAGE'  എന സഭാപനലാം
ചകേഭാണട്ട്  മഭാത്രലാം  കേഴനിയുനതല.   സലാംസഭാനതട്ട്  കൂടുതല്  ബകയഭാ  ചമഡനിക്കല്
മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തുനതനിനുകവണനി  കകേന്ദ്ര
വനിഹനിതമഭായനി  പരമഭാവധനി  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
വനിഹനിതമഭായനി  പരമഭാവധനി  ഒരു കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ലഭലമഭാക്കനി  ബഭാക്കനി  തുകേ സത്വയലാം
കേചണതനി  ഇതരലാം  ചപഭാതു  സലാംവനിധഭാനലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  തല്പര
കേക്ഷനികേളനില്നനിനലാം മലനിനതീകേരണ നനിയനണകബഭാര്ഡട്ട്  Expression  of  Interest
(EOI) വനിളനിചട്ട് തുടര്നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന. Kerala Enviro Infrastructure
Limited  (KEIL)  എറണഭാകുളചത ചപഭാതു ഹസഭാര്ഡസട്ട്  കവസട്ട്  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന
സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുതനിയനിരനിക്കുന  സലത്തുലാം,  മലബഭാര്  എനവനികറഭാ  വനിഷന
ചചപവറട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് കേനിനലൂര് എകസറനിലുലാം ചപഭാതു ബകയഭാചമഡനിക്കല്
കവസട്ട്  സലാംസരണ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുതഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ
കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം സഭാപനഭാനുമതനി കനടനിയനിട്ടുണട്ട്.  മലബഭാര് എനവനികറഭാ വനിഷന
ചചപവറട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് ഇതനിനഭായനി പഭാരനിസനിതനികേ അനുമതനിയുലാം കനടനിയനിട്ടുണട്ട്.  KEIL-
നട്ട് പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനിക്കഭായുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

 സഭാഫെട്ട് പഭാകറണ് പരനിഷ്കരണലാം
283 (287) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട്   :

ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന   :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫെട്ട്   :
ശതീ  .    സനി  .    എഫെട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത  ആശുപത്രനികേളനിചല  സഭാഫെട്ട്  പഭാകറണ്  പരനിഷ്കരണലാം
എനഭാണട്ട് അവസഭാനമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ആശുപത്രനികേളുചട  പശഭാതല സഇൗകേരലങ്ങള ചമചചപടുത്തുനതനിനുലാം
ചനികേനിത കതടുന കരഭാഗനികേളുചട വര്ദനവനിനട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായനി സഭാഫെട്ട് പഭാകറണ്
പരനിഷ്കരണലാം നടത്തുനതനിനുലാം ഉകദശനിക്കുനകണഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയതഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  എകട്ട്കറ,  കേഭാതട്ട്  ലഭാബട്ട്  എനനിവ
കപഭാലുള്ള  ആധുനനികേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  തസനികേകേള
സൃഷനിചനിട്ടുകണഭാ  ?  ഇചലങനിൽ  സൃഷനിക്കഭാന ഉകദശനിക്കുനകണഭാ എനലാം ഇതനിനുള്ള
നടപടനികേള ഏതു ഘടതനിലഭാചണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  ചകേടനിടലാം,  ചമഷതീനറനി  മുതലഭായ  സഇൗകേരലങ്ങള  ഉണഭായനിട്ടുലാം  സനിരലാം
സഭാഫെട്ട്  ഇലഭാചത,  ചനികേനിത  നലഭാനഭാകേഭാത  അവസയട്ട്  പരനിഹഭാരമഭായനി  സഭാഫെട്ട്
പഭാകറണ്  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കഭാന  അടനിയന്തെര  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)   1961-ല്  സഭാഫെട്ട്  പഭാകറണ്  നനിലവനില്  വനതനിനുകശഷലാം  2008-ല്
പുതുക്കനി നനിശയനിചചവങനിലുലാം അതനുസരനിചട്ട് തസനികേകേള സൃഷനിചനിടനില.

(ബനി-ഡനി)  ഒരു തഭാലൂക്കനില് മഭാനദണപകേഭാരമുള്ള ഒരു തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയുലാം
ജനിലയനില്  മഭാനദണപകേഭാരമുള്ള ജനിലഭാ ആശുപത്രനിയുലാം ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന ആര്ദലാം
പദതനിയനിലൂചട  ലക്ഷലമനിടുന.  ഇവയ്ചക്കലഭാമഭായനി  5257  തസനികേകേള
ആകരഭാഗലവകുപനില് മൂനട്ട് വര്ഷലാം ചകേഭാണട്ട് സൃഷനിക്കുചമനട്ട് 2017-2018 സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷചത ബജറട്ട് പസലാംഗതനില് പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആര്ദലാം മഭാനദണമനുസരനിചട്ട്
തസനികേ സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള ചപഭാകപഭാസലുകേള പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

 ചനികേനിതഭാ നനിരക്കുകേള
284 (288) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന  :

ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫെട്ട്  :
ശതീ  .   സനി  .  എഫെട്ട്  .  കതഭാമസട്ട്  :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആശുപത്രനികേളനിചല  ചനികേനിതഭാ  നനിരക്കുകേള  നനിശയനിക്കുനതനിനുലാം
കരഭാഗനികേളുചട  പരഭാതനികേള  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണ
അകതഭാറനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് ഉകദശനിക്കുനകണഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചനികേനിതഭാ  നനിരക്കുകേള,  ഓപകറഷന  നനിരക്കുകേള,  ചനികേനിതഭാ
ഉപകേരണങ്ങളുചട  വനില  വനിവരങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  ആശുപത്രനികേളനില്
പദര്ശനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാനചത സത്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേള, ലഭാബുകേള, സഭാനനിലാംഗട്ട്

ചസന്റെറകേള  തുടങ്ങനിയ  എലഭാ  ചനികേനിതഭാ  സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം  പവര്തന

നനിലവഭാരലാം  ആവശലമഭായ  നനിയമലാം  മുകഖന  നനിയനനിക്കുകേ  എന  ലക്ഷലകതഭാചട
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''കകേരള കനിനനിക്കല് എസഭാബനിചഷ്മെന്റെട്ട്  (രജനി.&റഗു.)  ബനില്      2017''-നട്ട്  രൂപലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബനില്  നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിചവരുന.

കഡഭാകര്മഭാരുചട ഒഴനിവകേള

285 (289) ശതീ  .    എലാം  .    സത്വരഭാജട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  സൂപണട്ട്  അടക്കലാം  എത്ര

കഡഭാകര്മഭാരുചട ഒഴനിവകേള നനിലവനിലുചണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ ഒഴനിവകേള കേഭാരണലാം ആശുപത്രനിയുചട പവര്തനതനില് ഒകടചറ

ബുദനിമുട്ടുകേള ഉണഭാകുന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുനതനിനട്ട്  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ ഒഴനിവകേള എനകതയട്ട് നനികേത്തുചമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) മൂനട്ട് ഒഴനിവകേള (സൂപണട്ട്-1, കേണ്സളടന്റെട്ട്-2)

(ബനി)  ശദയനില്ചപടനിടനില.

(സനി) നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന. 

(ഡനി)   ജനറല്  ടഭാനസ്ഫര്  നടക്കുന  സമയതട്ട്  അകപക്ഷകേള  ലഭനിക്കുന

മുറയ്കക്കഭാ ചപഭാകമഭാഷന മുകഖനകയഭാ ഒഴനിവകേള നനികേത്തുനതഭാണട്ട്.

 ഓപകറഷന തതീകയറര്

286 (290) ശതീ  .    എലാം  .    സത്വരഭാജട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  നനിലവനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്തനിയഭാക്കനിയ  ഓപകറഷന  തതീകയറര്  കഡഭാകര്മഭാരുചടയുലാം  ജതീവനക്കഭാരുചടയുലാം
കുറവട്ട് കേഭാരണലാം നഭാളനിതുവചര പവര്തനിപനിക്കുനതനിനട്ട് കേഴനിഞനിടനില എന വനിവരലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  ഓപകറഷന  തതീകയറര്  പവര്തനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
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എത്ര  കഡഭാകര്മഭാര്,/ജതീവനക്കഭാര്  ആവശലമഭാണട്ട്  എനട്ട്  തസനികേ  തനിരനിചട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ തസനികേകേള  അടനിയന്തെരമഭായനി  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ ഓപകറഷന തതീകയറര്  പവര്തനിപനിക്കണചമനട്ട്  ആവശലചപടട്ട്
ആരുചടചയലഭാലാം നനികവദനങ്ങള ലഭനിചനിട്ടുചണന വനിവരലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  2012-ല്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്തനിയഭാക്കനിയ  ഓപകറഷന  തതീകയറര്  കഡഭാകര്മഭാരുചടയുലാം  ജതീവനക്കഭാരുചടയുലാം
അപരലഭാപത ഉണഭായനിരുചനങനിലുലാം 2012 മുതല് ചപഭാതുജനങ്ങളുചട സഇൗകേരലഭാര്തലാം
പവര്തനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി) ടനി ഓപകറഷന തതീകയററനിചന്റെ സുഗമമഭായ പവര്തനതനിനട്ട് സര്ജന,
ചഹഡ്കനഴട്ട്,  സഭാഫെട്ട് കനഴട്ട്,  നഴനിലാംഗട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്,  ആശുപത്രനി  അറനഡന്റെട്ട്  എനതീ
തസനികേകേള സൃഷനികക്കണതുണട്ട്.

(സനി)  ശനിപഭാര്ശ  ലഭലമഭാകുന  മുറയട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ഡനി)   തൃപ്പൂണനിത്തുറ നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേന അഡത്വ.  എലാം.  സത്വരഭാജനിചന്റെ
നനികവദനലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

 ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിചല അസഇൗകേരലങ്ങള

287 (291) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലതനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനകശഷലാം തനിരുവനന്തെപുരലാം ചമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനിചല  കരഭാഗനികേളുചടയുലാം  കൂടനിരനിപ്പുകേഭാരുചടയുലാം  അസഇൗകേരലങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

തനിരുവനന്തെപുരലാം ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിചന എയനിലാംസട്ട് നനിലവഭാരതനികലയലാം
മനികേവനിചന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായുലാം  ഉയര്ത്തുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കഡഭാകര്മഭാര്  അടങ്ങനിയ
ഉകദലഭാഗസ  സലാംഘലാം  എയനിലാംസട്ട്  സനര്ശനിക്കുകേയുണഭായനി.  അവനിടുചത  ഒ.പനി.
വനിഭഭാഗതനിചന്റെ  പവര്തനലാം  കനരനിട്ടുകേണട്ട്  മനസനിലഭാക്കനിയതനിചന്റെ
അടനിസഭാനതനില് തനിരുവനന്തെപുരലാം അടക്കമുള്ള ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിചല ഒ.പനി.
വനിഭഭാഗലാം  പസ്തുത  നനിലവഭാരതനികലയട്ട്  ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനചമടുക്കുകേയുലാം
ആദലഘടചമന  നനിലയനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  'ആര്ദലാം'
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പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  ഒ.പനി.  കബഭാക്കട്ട്  എയനിലാംസട്ട്  മഭാതൃകേയനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്തു.  ആശുപത്രനി  കരഭാഗനി
സഇൗഹഭാര്ദമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നനിരവധനി  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  നടന  വരുന.
കൂടഭാചത  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങള  മുതല്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  വചരയുള്ള
ആശുപത്രനികേചള തമ്മേനില് ബന്ധനിപനിക്കുന ഇ-ചഹല്തട്ട് പദതനിയുചട ചടയനിനനിലാംഗട്ട്
ചസന്റെര്  ആയനി  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  പവര്തനിക്കുന.  കടഭാകമഭാചകേയറനിനട്ട്
വളചരയധനികേലാം പഭാധഭാനലലാം നല്കേനി പുതനിയ അതലഭാഹനിത വനിഭഭാഗലാം ഒരുക്കനിവരുന.
ഇകപഭാഴുള്ള  3  ഓപകറഷന   തതീകയററകേളക്കട്ട്  പകേരലാം  8 ഓപകറഷന  തതീകയറര്
ഇതനിലുണഭാകുലാം.

മളടനി ചസഷലഭാലനിറനി കബഭാക്കട്ട് പവര്തനസജ്ജമഭായനി വരനികേയഭാണട്ട്.  വനിവനിധ
ചസഷലഭാലനിറനികേളുചട  തതീവ്രപരനിചരണ  വനിഭഭാഗങ്ങളഭാണട്ട്  പധഭാനമഭായുലാം  ഇഇൗ  മളടനി
ചസഷലഭാലനിറനി  കബഭാക്കനില്  സമനത്വയനിപനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.   വനിപുലതീകേരനിച  ആധുനനികേ
കമഭാര്ചറനി,  വകയഭാജനങ്ങളുചട  സമ്പൂര്ണ്ണ  ചനികേനിതയ്ക്കുള്ള  ചജറനിയഭാടനികേട്ട്  വനിഭഭാഗലാം,
അപകേടങ്ങള സലാംഭവനിചവര്ക്കഭായനി കപഭാളനികടഭാമഭാ ചഎ.സനി.യു., മളടനി ഡനിസനിപ്ലനിനറനി
ചഎ.സനി.യു.,  ഹൃദയ സലാംബന്ധമഭായ കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട് തതീവ്രപരനിചരണലാം നല്കേഭാനുള്ള
കേഭാര്ഡനിയഭാകേട്ട്  ചഎ.സനി.യു.,  ഹൃദയലാം,  ശത്വഭാസകകേഭാശലാം  എനനിവ  സലാംബന്ധമഭായ
ഓപകറഷന നടത്തുനതനിനുള്ള കേഭാര്ഡനികയഭാ ചതഭാറഭാസനികേട്ട് ഓപകറഷന തതീകയറര്-
ചഎ.സനി.യു. എനനിവയഭാണട്ട് ഇഇൗ ബഹുനനില മനനിരതനില് സജ്ജമഭാക്കുനതട്ട്.

ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിചല ഒ.  പനി.  -യനിചലത്തുന കരഭാഗനികേളുചട ബുദനിമുട്ടുകേള
പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  ഒ.പനി.  സലാംവനിധഭാനലാം  നവതീകേരനിചവരുന.   ഒ.പനി.യനിചല  'കേമ്മ്യൂ'
സമ്പ്രദഭായലാം  അവസഭാനനിപനിചട്ട്  സഭാധഭാരണക്കഭാരനുകൂടനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  പറ്റുന
ഓണ്ചചലന  സമ്പ്രദഭായലാം  ഏര്ചപടുത്തുലാം.   ഇകതഭാചട  അതനിരഭാവനിചല  വനട്ട്
കേഭാതനിരനികക്കണ  അവസ  മഭാറകേയുലാം  മുനകൂടനി  നനിശയനിചട്ട്  കഡഭാകചറ  കേഭാണഭാന
കേഴനിയുകേയുലാം ചചയ്യുലാം.  ഇതനിചന്റെ ചനറട്ട് വര്ക്കനിലാംഗട്ട് കജഭാലനികേള പൂര്തനിയഭായനിവരുന .
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനതനില്  കടഭാക്കണ്  സലാംവനിധഭാനവലാം,  കരഭാഗനികേളക്കുലാം
കൂടനിരനിപ്പുകേഭാര്ക്കുലാം വനിശമതനിനഭായനി പുതനിയ കേകസരകേളുലാം സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാചത
24  മണനികര്  പവര്തനിക്കുന  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി  ഫെഭാര്മസനി  കേഇൗണറലാം  സനി.റനി.  സഭാന
സലാംവനിധഭാനവലാം ഏര്ചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഇവയ്ചക്കലഭാലാംപുറകമ   വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ഗകവഷണലാം,  കരഭാഗപരനിരക്ഷ,
ചസനടചചലസ്ഡട്ട് എയര് കേണതീഷനനിലാംഗട്ട്,  ചമഡനിക്കല് ഗലഭാസട്ട് ഡനിസ്ട്രേനിബമ്മ്യൂഷന സനിസലാം,
കേലഭാമ്പസട്ട്  കറഭാഡട്ട്  വനികേസനവലാം  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണവലാം,  മഭാനവകശഷനി  വനികേസനലാം
എനനിവചയ  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  ചമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപട്ട്  ഒരു  ചപഭാകപഭാസല്
തയ്യേഭാറഭാക്കനിവരുന.  ആയതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭലമഭാകുന  മുറയട്ട്  തുടര്  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഡയഭാലനിസനിസട്ട് ചസന്റെര്
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288 (292) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലതനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

കേരുനഭാഗപള്ളനി  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ചസന്റെര്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചചവനലാം,  ഇതനിചന്റെ പവര്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് എചന്തെലഭാലാം പവൃതനികേള അവകശഷനിക്കുനചവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

കേരുനഭാഗപള്ളനി  തഭാലൂക്കട്ട്  ചഹഡ്കേത്വഭാര്കടഴട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്
കകേന്ദ്രലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  പുനരുദഭാരണ  പവര്തനങ്ങളക്കട്ട്  കകേരള  ചഹല്തട്ട്
റനിസര്ചട്ട് ചവല്ചഫെയര് ചസഭാചചസറനിചയ  KMSCL  ചുമതലചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.   പസ്തുത
ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ചസന്റെറനിനഭാവശലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങളുചട  ചടണര്  നടപടനികേള
പൂര്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   സനിവനില്  വര്ക്കനിചന്റെ  ദര്ഘഭാസട്ട്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.
2017  നവലാംബര്  മഭാസകതഭാടുകൂടനി  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ചസന്റെറനിചന്റെ  പണനി  പൂര്തനിയഭാക്കനി
ആശുപത്രനിക്കട്ട് ചചകേമഭാറഭാവനതഭാണട്ട്.

ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ പരനികശഭാധനകേള

289  (293)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  വനില്ക്കചപടുന  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  മനിക്കതുലാം
ഗുണകമനയനിലഭാതതുലാം ദൂരവലഭാപകേമഭായ പതലഭാഘഭാതങ്ങള ഉണഭാക്കുന വനിഷവസ്തുക്കളുലാം
മറ്റുലാം ഉപകയഭാഗനിചണഭാക്കുനവയുമഭാചണനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  വകുപട്ട്  ഇക്കഭാരലതനില്  എന്തെട്ട്  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ഭക്ഷല വസ്തുക്കള, മതലലാം, പചക്കറനികേള മുതലഭായവ
വനിറഴനിക്കുന സഭാപനങ്ങളനില് എകപഭാചഴഭാചക്കയഭാണട്ട് പരനികശഭാധന നടതഭാറള്ളതട്ട്;

(സനി) കേഴനിഞ ആറട്ട് മഭാസതനിനുള്ളനില് സലാംസഭാനതട്ട് ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാവകുപട്ട്
നടതനിയ പരനികശഭാധനകേള,  സഭാപനങ്ങളുചട വനിശദഭാലാംശലാം എനനിവ ജനില തനിരനിചട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എവനിചടചയങനിലുലാം  പരഭാതനികേകളഭാ  മകറഭാ  ഉണഭാവകമ്പഭാള  മഭാത്രലാം
നടത്തുന  പരനികശഭാധനകേള  കൂടഭാചത  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില്  എലഭാ
സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തുനതനിനട്ട്  ബന്ധചപട  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്
കേര്ശന നനിര്കദശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഇല.
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(ബനി)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപട്ട്  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുചട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുകവണനി  സനിരമഭായനി  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്  ലഭാബുകേളനില്
എതനിചട്ട്  പരനികശഭാധന  നടതഭാറണട്ട്.   ഇതരലാം  പരനികശഭാധനകേളനില്  ഗുണകമന
ഇചലനട്ട്  കേചണത്തുന  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  വനില്ക്കുനവര്ചക്കതനിചര  നനിയമ
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരന.

മതലലാം, പചക്കറനികേള മുതലഭായവ വനില്ക്കുന സഭാപനങ്ങളനില് സനിരമഭായനി
പരനികശഭാധന നടതനിവരുന. ഇതുകൂടഭാചത ചചക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളനില്കൂടനി കേടനവരുന
വഭാഹനങ്ങളനില്നനിനലാം പചക്കറനികേളുചട സഭാമ്പനിളുകേള പരനികശഭാധനിക്കഭാറണട്ട്.  ഓണലാം,
ക്രനിസ്തുമസട്ട്,  റലാംസഭാന  തുടങ്ങനിയ  ആകഘഭാഷകവളകേളനില്  ചസഷലല്  സത്വഭാഡുകേള
രൂപതീകേരനിചട്ട് പരനികശഭാധന കേര്ശനമഭാക്കനിവരുന.

(സനി)   കേഴനിഞ  ആറട്ട്  മഭാസതനിനുള്ളനില്  സലാംസഭാനതട്ട്  ഭക്ഷല
സുരക്ഷഭാവകുപട്ട്  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലഭായനി  4110  (നഭാലഭായനിരതനി  ഒരുന്നൂറനി  പതട്ട്)
സഭാപനങ്ങളനില് പരനികശഭാധനകേള നടതനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിചന്റെ ജനില തനിരനിചള്ള
വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

തനിരുവനന്തെപുരലാം - 512

ചകേഭാലലാം - 447

പതനലാംതനിട - 123

ആലപ്പുഴ - 420

കകേഭാടയലാം - 600

ഇടുക്കനി - 279

എറണഭാകുളലാം - 961

തൃശ്ശൂര് - 231

പഭാലക്കഭാടട്ട് - 41

മലപ്പുറലാം - 26

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് - 112

വയനഭാടട്ട് - 158

കേണ്ണൂര് - 55
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കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് - 145

സഭാപനങ്ങളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള കശഖരനിചവരുന.

(ഡനി)  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാവകുപട്ട്  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില്,  സഭാപനങ്ങളനില്
പരനികശഭാധന നടതഭാറണട്ട്.

ഫ്ലൂകറഭാസനിസനിചന്റെ അമനിത സഭാനനിദലലാം

290 (294)   ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫെട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  ഫ്ലൂകറഭാസനിസനിചന്റെ  അമനിതമഭായ
സഭാനനിദലലാം നനിമനിതലാം ആകരഭാഗല പശ്നലാം ഉണഭാകുനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചള്ള  പഠനകതഭാചടഭാപലാം  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുവഭാന
കദശതീയ ആകരഭാഗല വകുപട്ട് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന പദതനിയുചട കസവനലാം ആലപ്പുഴ
ഉളചപചടയുള്ള  ജനിലകേളനില്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  എചന്തെങനിലുലാം  നടപടനി
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അരൂര് മണലതനിചല അറ്ഹ്മ  ചഭാരനിറബനിള ടസട്ട് ഈ നനിലയനിലുള്ള
പവര്തനതനിനട്ട്  തങ്ങചള  അനുവദനിക്കണചമനഭാവശലചപട്ടുചകേഭാണ്ടുള്ള  അകപക്ഷ
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  മറട്ട് സഭാകങതനികേ ബുദനിമുട്ടുകേള ഇചലങനില് നനിസത്വഭാര്തമഭായുലാം കസവന
തല്പരതകയഭാചടയുലാം  പവര്തനിക്കുന  ഈ  സഭാപനചത  ഈ  നനിലയനിലുള്ള
പവര്തനങ്ങളക്കഭായനി ചതരചഞടുതട്ട് സഹഭായനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കകേരളതനിചല  ആലപ്പുഴ,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  എനതീ  ജനിലകേളനിചല
കുടനിചവള്ളതനില്  ഫ്ലൂചചറഡനിചന്റെ  സഭാനനിദലലാം  കൂടുതലഭായതുചകേഭാണട്ട്  പല്ലുകേചള
ബഭാധനിക്കുന ചഡന്റെല് ഫ്ലൂകറഭാസനിസട്ട് എന അസുഖലാം കേഭാണുനണട്ട്.

(ബനി)   കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കദശതീയ  പദതനിയഭായ  നഭാഷണല്  കപഭാഗ്രഭാലാം

കഫെഭാര് പനിവനഷന ആന്റെട്ട് കേണ്കടഭാള ഓഫെട്ട് ഫ്ലൂകറഭാസനിസട്ട് (എന.പനി.പനി.സനി.എഫെട്ട്)

ആലപ്പുഴ, പഭാലക്കഭാടട്ട് എനതീ ജനിലകേളനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി) പരനികശഭാധനിചവരുന.
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ഒകേദ്യുകപഷണല് ചതറഭാപനിസ്റ്റുകേളുചട ഒഴനിവകേള

291 (295) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫെട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  ഒകേദ്യുകപഷണല്  ചതറഭാപനിസ്റ്റുകേളുചട  എത്ര  ഒഴനിവകേള

നനിലവനിലുണട്ട്;  ഇവ  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുകണഭാ;  ഈ  തസനികേയട്ട്

പനി.എസട്ട്.സനി. പരതീക്ഷ നടതനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് എത്ര കപര് പരതീക്ഷ എഴുതനി;

റഭാങട്ട് ലനിസട്ട് പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒകേദ്യുകപഷണല്  ചതറഭാപനിസ്റ്റുകേളുചട  ശമ്പളലാം  നനിര്ണ്ണയനിചതട്ട്

കയഭാഗലതയട്ട്  അനുസരണമല  എന  പരഭാതനി  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം  അകനഭാമലനി

പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം  568709/എചട്ട്2/2016/  ആ.കു.വ.  എന  നനിലവനിലുള്ള

ഫെയലനില്  സത്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന  നടപടനികേള  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ  ഫെയലനില്

തതീരുമഭാനലാം  വകേചക്കഭാള്ളുവഭാനുണഭായ  കേഭാലതഭാമസതനിചന്റെ  കേഭാരണലാം

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ ഫെയല് എത്രയുലാം കവഗലാം തതീര്പട്ട് കേല്പനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  രണട്ട് ഒഴനിവകേള നനിലവനിലുണട്ട്.  ഒരു ഒഴനിവട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.യട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്

ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  14-3-2017-നട്ട്  ഓണ്ചചലന  പരതീക്ഷ  നടതനി  പതട്ട്  കപര്

പരതീക്ഷയനില് പചങടുത്തു. റഭാങട്ട് പടനികേ പസനിദതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി)   ഒക്കുകപഷണല്  ചതറഭാപനിസട്ട്സട്ട്  കകേരള  അകസഭാസനികയഷന

(OTKA) -യുചട നനികവദനലാം ആകരഭാഗലവകുപട്ട് ഡയറകര്ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടനിനയചനിരുന.

റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് ഫെയലനില് തുടര് നടപടനികേള ചചകേചക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്.

 ഫെതീസട്ട് ഏകേതീകേരനിക്കഭാന നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം

292 (296)    ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത  ലകബഭാറടറനികേളനിലുലാം,  ലഭാബുകേളനിലുലാം  വനിവനിധ
ചടസ്റ്റുകേളക്കട്ട് ഫെതീസട്ട് നനിശയനിക്കുനതനിനട്ട് എചന്തെങനിലുലാം മഭാനദണലാം നനിലവനിലുകണഭാ;
ഉചണങനില് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പരനികശഭാധനഭാ  ഫെതീസുകേള  ഏകേതീകേരനിക്കഭാന  എചന്തെങനിലുലാം  നനിയമ
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നനിര്മ്മേഭാണലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനില് ഉകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനചത  സത്വകേഭാരല  ലകബഭാറടറനികേളനിലുലാം,  ലഭാബുകേളനിലുലാം
വനിവനിധ  ചടസ്റ്റുകേളക്കട്ട്  ഫെതീസട്ട്  നനിശയനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനില്  സലാംവനിധഭാനമനില.
സലാംസഭാനചത  സത്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗട്ട്  ചസന്റെറകേള
തുടങ്ങനിയ  എലഭാ  ചനികേനിതഭാസഭാപനങ്ങളുചടയുലാം  പവര്തന  നനിലവഭാരലാം
ആവശലമഭായ  നനിയമലാം  മുകഖന  നനിയനനിക്കുകേ  എന  ലക്ഷലകതഭാചട  ''കകേരള
കനിനനിക്കല് എസഭാബനിഷട്ട് ചമന്റെട്ട് (രജനി.&റഗു.) ബനില് 2017''-നട്ട് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ബനില് നനിയമസഭയനില് അവതരനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

  വനികേസന പവര്തനങ്ങള

293  (297)  ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്   ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിചന്റെ  വനികേസനവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്
നടപഭാക്കനിവരുന  പവര്തനങ്ങള  ഏതട്ട്  ഘടതനിലഭാചണന  വനിശദ  വനിവരങ്ങള
നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഭാരഭാചമഡനിക്കല്  ഡനിഗ്രനി  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  സത്വതീകേരനിച
നടപടനികേള എചന്തെലഭാമഭാണട്ട്;

(സനി)  ജതീവനക്കഭാരുചട  പുതനിയ  തസനികേകേള  സൃഷനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
ഏചതലഭാലാം തസനികേകേള ; ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  മറപടനി അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചര്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)   പഭാരഭാചമഡനിക്കല്  ഡനിഗ്രനി  കകേഭാഴഭായ  ബഭാചനിലര്  ഡനിഗ്രനി  ഇന
കേഭാര്ഡനികയഭാ  വഭാസലര്  ചടകകഭാളജനി  (BCVT)  തുടങ്ങുനതനിനുള്ള  അകപക്ഷ
ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറകറചട പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  മറപടനി അനുബന്ധലാം 2 ആയനി കചര്തനിരനിക്കുന.*

           സത്വഭാശയ ചമഡനിക്കല് പകവശനലാം
294 (298) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫെട്ട്   :

ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട്   :
ശതീ  .   എലാം  .   സത്വരഭാജട്ട്   :
ശതീ  .       പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാനതട്ട് ഈ വര്ഷചത സത്വഭാശയ ചമഡനിക്കല് പകവശനതനിനട്ട്

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഏര്ചപടുതനിയനിരനിക്കുന ക്രമതീകേരണങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചമഡനിക്കല്  പകവശനകേഭാരലതനില്  സുപതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയനിചല
നനിര്കദശങ്ങള എചന്തെലഭാമഭാണട്ട്;

(സനി) ഫെതീസട്ട് നനിശയനിക്കുനതനിനുള്ള മഭാനദണചമചന്തെനലാം, ഏകേതീകൃത ഫെതീസട്ട്
ഈടഭാക്കുനതട്ട്  സഭാമ്പതനികേമഭായനി  പനികനഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന  വനിദലഭാര്തനികേളുചട
അധലയനലാം മുടക്കഭാതനിരനിക്കുനതനിനട്ട് അവലലാംബനിക്കഭാനുകദശനിക്കുന മഭാര്ഗചമചന്തെനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  NEET-UG  2017-കലയട്ട്  അകപക്ഷനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  കകേരളതനിചല
ചമഡനിക്കല്  പകവശനലാം  ആഗ്രഹനിക്കുനതുമഭായ  വനിദലഭാര്തനികേളനില്നനിനലാം
സലാംസഭാന റഭാങട്ട് ലനിസട്ട് തയ്യേഭാറഭാക്കുനതനിനഭായനി അകപക്ഷകേള ക്ഷണനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   ബഹുമഭാനചപട  സുപതീലാംകകേഭാടതനിയുചട  വനിധനിയനുസരനിചട്ട്  രഭാജലചത
ചമഡനിക്കല്/ചഡന്റെല് പകവശനലാം  ഏകേതീകൃത പകവശന പരതീക്ഷയഭായ നഭാഷണല്
എലനിജനിബനിലനിറനി  കേലാം  എനടനസട്ട്  ചടസട്ട്  (NEET-UG)-ചല  റഭാങനിചന്റെ
അടനിസഭാനതനിലഭായനിരനിക്കണലാം.

(സനി)  10-4-2017-ചല  4246/Leg.H1/2017/Law  വനിജഭാപന  പകേഭാരലാം
പുറചപടുവനിച 2017-ചല 6-ാംനമ്പര് ഓര്ഡനിനനസനിചല 11-ാം വകുപനില് സത്വഭാശയ
ചമഡനിക്കല്  സഭാപനങ്ങളനിചല  ഫെതീസട്ട്  നനിശയനിക്കുനതനിനുള്ള  മഭാനദണങ്ങളഭായനി
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് സഭാപനലാം സനിതനിചചയ്യുന സലലാം, ചമഡനിക്കല് കകേഭാഴനിചന്റെ
സത്വഭഭാവലാം,  ഭൂമനിയുചടയുലാം  ചകേടനിടതനിചന്റെയുലാം  വനില,  ലഭലമഭായ  അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങള/അദലഭാപകേ  അനദലഭാപകേ  ജതീവനക്കഭാര്/  ഉപകേരണങ്ങള,
ചമഡനിക്കല്  സഭാപനതനിചന്റെ  ഭരണ  നനിര്വഹണതനിനുലാം  പരനിപഭാലനതനിനുമുള്ള
ചചലവകേള,  ചമഡനിക്കല്  സഭാപനതനിചന്റെ  വളര്ചയ്ക്കുലാം  വനികേസനതനിനുലാം  കവണ
നലഭായമഭായ അധനികേ തുകേ,  ബന്ധചപട മറട്ട് ഘടകേങ്ങള എനനിവയഭാണട്ട്.  ഏകേതീകൃത
ഫെതീസട്ട് ഇഇൗടഭാക്കുനതനിനുള്ള തതീരുമഭാനലാം ചചകേചക്കഭാണനിടനില.

ചഹല്തട്ട് ഇനചസകര് കയഭാഗലതകേള

295 (299) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി: തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചഹല്തട്ട്  ഇനചസകര്  തസനികേയനിചല  നനിയമനതനിനട്ട്
പരനിഗണനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനില് ആകരഭാഗലവകുപട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള കയഭാഗലതകേള
ഏചന്തെലഭാമഭാണട്ട്;
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(ബനി)  സഭാനനിടറനി ഇനചസകര് കകേഭാഴട്ട്  പഭാസഭായവചര ചഹല്തട്ട് ഇനചസകര്
തസനികേയനില് നനിയമനിക്കഭാന പരനിഗണനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ചഹല്തട്ട് ഡയറകകററട്ട്  നടതനിയ ചഹല്തട്ട് ഇനചസകര് ഡനികപ്ലഭാമ
കകേഭാഴട്ട്  പഭാസഭായവചര  ചഹല്തട്ട്  ഇനചസകര്  തസനികേയനില്  നനിയമനതനിനട്ട്
പരനിഗണനിക്കഭാത സഭാഹചരലമുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത കകേഭാഴട്ട്  പഭാസഭായവചര ചഹല്തട്ട് ഇനചസകര് തസനികേയനിചല
നനിയമനതനിനട്ട് പരനിഗണനിക്കഭാന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ചഹല്തട്ട് ഇനചസകര് തസനികേ ചപഭാകമഭാഷന തസനികേ ആയതനിനഭാല്
കനരനിടട്ട്  നനിയമനലാം  നടതഭാറനില.  ജൂനനിയര്  ചഹല്തട്ട്  ഇനചസകര്  കഗ്രഡട്ട്-2,
ജൂനനിയര് ചഹല്തട്ട് ഇനചസകര് കഗ്രഡട്ട്-1, ചഹല്തട്ട് ഇനചസകര് കഗ്രഡട്ട്-2 എന
ക്രമതനിലഭാണട്ട്  ചപഭാകമഭാഷന  നടക്കുനതട്ട്.   ആയതനിനഭാല്  ജൂനനിയര്  ചഹല്തട്ട്
ഇനചസകര്  കഗ്രഡട്ട്  -2  തസനികേയുചട  കയഭാഗലതയഭായ  ഡനികപ്ലഭാമ  ഇന  ചഹല്തട്ട്
ഇനചസകര് കകേഭാഴട്ട് എനള്ളതട്ട് ചഹല്തട്ട് ഇനചസകര് തസനികേയ്ക്കുലാം ബഭാധകേമഭാണട്ട്.

(ബനി)  8-7-2008-ചല  ആകരഭാഗലകുടുലാംബകക്ഷമ  വകുപനിചന്റെ  സ.ഉ.(അച)
നമ്പര്344/2008/ആ.കു.വ.  എന  ഉതരവനുസരനിചട്ട്  പസ്തുത  ഉതരവട്ട്  തതീയതനി
മുതല്  ഡനി.എചട്ട്.ചഎ.സനി.  പഭാസഭായവര്ക്കഭാണട്ട്  ജൂനനിയര്  ചഹല്തട്ട്  ഇനചസകര്
കഗ്രഡട്ട്-2  നനിയമനലാം  നടത്തുനതട്ട്.   സഭാനനിടറനി  ഇനചസകര് കകേഭാഴട്ട്  പഭാസഭായവചര
പരനിഗണനിക്കുനനില.

(സനി&ഡനി)  ആകരഭാഗലവകുപട്ട്  ഡയറകകററട്ട്  നടത്തുന  ഡനി.എചട്ട്.ചഎ.സനി.
പഭാസഭായവചരയഭാണട്ട്  ജൂനനിയര്  ചഹല്തട്ട്  ഇനചസകര് കഗ്രഡട്ട്-2  നനിയമനതനിനട്ട്
പരനിഗണനിക്കുനതട്ട്.  ജൂനനിയര്  ചഹല്തട്ട്  ഇനചസകര് തസനികേയുചട  ചപഭാകമഭാഷന
തസനികേയഭാണട്ട്  ചഹല്തട്ട്  ഇനചസകര്  കഗ്രഡട്ട്-2.  ഡനി.എചട്ട്.ചഎ.സനി.  കകേഭാഴട്ട്
പഭാസഭായനി  ജൂനനിയര്  ചഹല്തട്ട്  ഇനചസകര്  ആയനി  നനിയമനിതരഭായനി  വരുനവചര
ചഹല്തട്ട് ഇനചസകര് തസനികേയനില് പരനിഗണനിക്കഭാത സഭാഹചരലമനില.

അസനിസന്റെട്ട് ചപഭാഫെസര് ഒഴനിവകേള

296 (300) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    അബ്ദു റബട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിചല  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലഭായനി
അസനിസന്റെട്ട് ചപഭാഫെസര്മഭാരുചട എത്ര ഒഴനിവകേള നനിലവനിലുണട്ട്;

(ബനി) ഒഴനിവകേള നനികേതഭാതതുമൂലലാം സര്ക്കഭാര് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട്
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എലാം.സനി.ഐ. അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കഭാത സഭാഹചരലലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ട്ടു  ചചയ്തനിട്ടുകണഭാ;  നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ   നല്കേനിയതഭായനി  അറനിവകണഭാ;  ഇചലങനില്  നനിയമനലാം  നടതഭാന
ആവശലമഭായ അടനിയന്തെനിര നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  270 ഒഴനിവകേള

(ബനി)  ഇല.

(സനി)   ഉണട്ട്.  പനി.എസട്ട്.സനി.-യട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്ത ഒഴനിവകേള റഭാങട്ട്  പടനികേ
നനിലവനിലുള്ളവയനികലയട്ട് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

 അസനിസന്റെട്ട് ചപഭാഫെസര് തസനികേയനികലയ്ക്കുള്ള നനിയമനലാം

297  (301)  കഡഭാ  .    എലാം  .    ചകേ  .    മുനതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിചല  അസനിസന്റെട്ട്  ചപഭാഫെസര്
തസനികേയനികലയ്ക്കുള്ള  നനിയമനതനിനട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിചതട്ട്
എനഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എത്ര ഒഴനിവകേളക്കുകവണനിയഭാണട്ട് അകപക്ഷ ക്ഷണനിചതട്ട്;

(സനി)  നനിയമന  ലനിസട്ട്  തയ്യേഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില്  ചസലക്ഷന
നടപടനികേളുചട നനിലവനിചല സനിതനി എന്തെഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അദലഭാപകേരുചട അഭഭാവലാം ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളുചട
നനിലനനില്പനിചനതചന  ബഭാധനിക്കുന സഭാഹചരലതനില്  അസനിസന്റെട്ട്  ചപഭാഫെസര്
തസനികേയനിചല ചസലക്ഷന ലനിസട്ട് അടനിയന്തെരമഭായനി തയ്യേഭാറഭാക്കഭാന കവണ നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-സനി) അനുബന്ധമഭായനി നല്കേനിയനിരനിക്കുന*.

(ഡനി)   ചതരചഞടുപട്ട്  നടപടനികേള  കവഗതനില്  പൂര്തനിയഭാക്കുവഭാനുള്ള
നടപടനികേള കകേരള പബനികേട്ട് സര്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷന ചചകേചക്കഭാണ്ടുവരുന.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കഗ്രഡട്ട്-2 അറന്റെര്മഭാരുചട നനിയമനലാം

298 (302) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫെട്ട്  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം
ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  കഗ്രഡട്ട്-2  അറന്റെര്മഭാരുചട  ഇന്റെര്വമ്മ്യൂ  നടതനിയനിട്ടുകണഭാ;
ലനിസട്ട് പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര ഒഴനിവകേള നനികേതഭാനഭാണട്ട് ഇന്റെര്വമ്മ്യൂ നടതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;  പസ്തുത
ഒഴനിവകേളനില്  സലാംവരണതത്വലാം  പഭാലനിക്കുനകണഭാ  എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
സലാംവരണവനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  നനിശയനിക്കചപടവരുചട  എണ്ണലാം,  ജഭാതനി,  മതലാം  തനിരനിചട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  ഇന്റെര്വമ്മ്യൂവനില്  പടനികേവര്ഗതനില്ചപട  എത്രകപര്
പചങടുതനിട്ടുണട്ട്;  ഇവരനില്  എത്രകപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കേനി;  ഇതനിചല
സലാംവരണക്രമലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പടനികേവര്ഗതനില്ചപട ആചരഭാചക്കയഭാണട്ട് റഭാങട്ട്
പടനികേയനില് ഉള്ളതട്ട് എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.ലനിസട്ട് പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  56 ഒഴനിവകേള; സലാംവരണതത്വലാം പഭാലനിക്കുനണട്ട്.
ഒ.ബനി.സനി. മുനഗണന 4

ഒ.ബനി.സനി. മുനഗണന ഇലഭാതതട്ട് 4

പടനികേജഭാതനി മുനഗണന 2

പടനികേജഭാതനി  മുനഗണന ഇലഭാതതട്ട് 1

പടനികേ വര്ഗലാം മുനഗണന 1

മുസതീലാം  മുനഗണന 2

മുസതീലാം  മുനഗണന ഇലഭാതതട്ട് 3

എല്.സനി. ആലാംകഗഭാ ഇന്തെലന മുനഗണന 1

ഹനിന്ദു നഭാടഭാര് മുനഗണന 1

എസട്ട്.ചഎ.യു.സനി. നഭാടഭാര് മുനഗണന 1

എസട്ട്.ചഎ.യു.സനി. നഭാടഭാര് മുനഗണന ഇലഭാതതട്ട് 1
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ഒ.എകട്ട്. മുനഗണന 1

ഒ.എകട്ട്. മുനഗണന ഇലഭാതതട്ട് 1

മറട്ട് പനികനഭാക്ക വനിഭഭാഗലാം മുനഗണന 2

മറട്ട് പനികനഭാക്ക വനിഭഭാഗലാം മുനഗണന ഇലഭാതതട്ട് 2

(സനി) 15 കപര് പചങടുതനിട്ടുണട്ട്;

ജയലക്ഷ്മനി.പനി, കേനചകേടനിചതകക്കതനില് പുതനവതീടട്ട്, മുടനിയൂര്കക്കഭാണലാം പനി.ഒ.

ചചറനിക്കല്, പന്തെളലാം എനയഭാളക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

വലഭാജ സഇൗനരല വര്ദകേ ഉല്പനങ്ങള

299 (303) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര്    : തഭാചഴ  കേഭാണുന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലഭാജ  സഇൗനരല  വര്ദകേ  ഉല്പനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ചര്മ്മേകരഭാഗലാം

ബഭാധനിച എത്ര സലാംഭവങ്ങള കേഴനിഞ ഒരു വര്ഷതനിനനിചട റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  ഡഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വനിഭഭാഗലാം  ഇതരലാം  വലഭാജ  സഇൗനരല  വര്ദകേ

ഉല്പനങ്ങള ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട് വനിപണനലാം നടത്തുനതനിചനതനിചര ഇക്കഭാലയളവനില് എത്ര

കകേസകേള രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്;

(സനി) ഈ കകേസകേളനില് ആചരചയങനിലുലാം ശനിക്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉതരലാം

(എ)   വലഭാജ  സഇൗനരലവര്ദകേ ഉല്പനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ചര്മ്മേകരഭാഗലാം

ബഭാധനിചതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനികേള  ഒനലാംതചന  കേഴനിഞ  ഒരു  വര്ഷ

കേഭാലയളവനില് ഡഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള വകുപനില് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്യേചപടനിടനില.

(ബനി)   കകേഭാചസറനികട്ട്  വലഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങള  പരനികശഭാധനിചട്ട്,  മതനിയഭായ

കരഖകേളനിലഭാചത സഇൗനരലവര്ദകേ വസ്തുക്കള സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്

എതനിചരയുലാം  മനിസ്ബഭാനഡഡട്ട്  ആയ  സഇൗനരല  വര്ദകേ  വസ്തുക്കളുചട

നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളചക്കതനിചരയുലാം  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന  നടപടനികേള  ഡഗ്സട്ട്

കേണ്കടഭാള  വകുപട്ട്  സത്വതീകേരനിചവരുന.  ഇതരതനില്  കേഴനിഞ  ഒരു

വര്ഷക്കഭാലയളവനില്  പതനിചനഭാനട്ട്  സഭാപനങ്ങളചക്കതനിചര  കകേസട്ട്  രജനിസര്
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ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)   പസ്തുത  കകേസകേള  സലാംസഭാനചത  വനിവനിധ  കകേഭാടതനികേളുചട

പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

 ഇലാംഗതീഷട്ട് മരുനകേളുചട ഉപകയഭാഗലാം

300 (304) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഹരനിക്കഭായനി  ഇലാംഗതീഷട്ട്  മരുനകേളുചട  ഉപകയഭാഗലാം  സലാംസഭാനതട്ട്

വലഭാപകേമഭാകുനതഭായ  ആകക്ഷപലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  ഇവ

നനിയനനിക്കഭാനഭായനി  സത്വതീകേരനിച  വരുന  നടപടനികേള  എചന്തെലഭാചമനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കഡഭാകര്മഭാരുചട  കുറനിപനിലഭാചത  മരുനകേള ലഭലമഭാക്കുന ചമഡനിക്കല്

കസഭാറകേളചക്കതനിചര  നഭാളനിതുവചര  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സത്വതീകേരനിചചതനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനതട്ട് മരുനകേളുചട വനിപണനവലാം ഉപകയഭാഗവലാം സലാംബന്ധനിച

മഭാനദണങ്ങള  പഭാലനിക്കുനകണഭാ  എനട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  എചന്തെലഭാലാം

സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ഉളളചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)   ഉണട്ട്.  എനഭാല്  അകനത്വഷണതനില്  അതരതനിലുള്ള  മരുനകേള

നനിയമഭാനുസൃതമലഭാചത  വനില്പന  നടതനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി  കേചണതനിയനിടനില.

ചചസകക്കഭാകടഭാപനികേട്ട്  സബ്സനസുകേളനില്  ദുരുപകയഭാഗലാം  ചചയ്യേചപടഭാന

സഭാദലതയുള്ള  മരുനകേചള  ചഷഡമ്മ്യൂള  എചട്ട്1  എന  പകതലകേ   പടനികേയനില്

ഉളചപടുതനി  ഇവയുചട  വനിതരണതനിനട്ട്  കേര്ശന  നനിയനണലാം

ഏര്ചപടുതനിചക്കഭാണട്ട്  ഡഗ്സട്ട്  &  കകേഭാസട്ട് ചമറനികട്ട്  റൂളസട്ട്  കഭദഗതനി  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

ആയതുപകേഭാരലാം  കഡഭാകറചട  കുറനിപടനി  പകേഭാരലാം  മഭാത്രചമ  ഇതരലാം  മരുനകേള

വനിപണനലാം  ചചയ്യേഭാന  പഭാടുള.    കൂടഭാചത  ഇവയുചട  വനില്പന  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

കരഖചപടുത്തുനതനിനട്ട് പകതലകേ രജനിസര് കവണചമനലാം നനിയമലാം നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.

പരനികശഭാധനഭാകവളകേളനില്  ഡഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്  പസ്തുത

രജനിസറകേള  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  നനിയമലലാംഘനലാം  ശദയനില്ചപടുനപക്ഷലാം
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കേര്ശന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുനണട്ട്.

(ബനി)   ചഷഡമ്മ്യൂള  എചട്ട്,  എചട്ട്1,  എകട്ട്  എനതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ചപടുന

മരുനകേള  രജനികസര്ഡട്ട്  ഫെഭാര്മസനിസനിചന്റെ  കമല്കനഭാടതനില്  കഡഭാകറചട

കുറനിപടനിക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  മഭാത്രകമ  വനില്പന  നടതഭാന  പഭാടുള  എനട്ട്

ഡഗ്സട്ട്  &  കകേഭാചസറനികട്ട്  റൂളസട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനണട്ട്.   കമല്  നനിബന്ധന

പഭാലനിക്കുനകണഭാചയനട്ട്  ഡഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപട്ട്  നനിരന്തെരലാം

പരനികശഭാധനകേളനിലൂചട  ഉറപട്ട്  വരുത്തുനണട്ട്.  കുറനിപടനി  പകേഭാരമലഭാചതയുള്ള

അനധനികൃത വനില്പന ശദയനില്ചപടുനപക്ഷലാം ഇതരലാം സഭാപനങ്ങളചക്കതനിചര

ചചലസനസട്ട്  സചസനഷന,  ചചലസനസട്ട്  റദ്ദു  ചചയ്യേല്  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുതല

നടപടനികേളുലാം  അനനിവഭാരലമഭാചണനട്ട്  കേഭാണുനപക്ഷലാം  നനിയമ  നടപടനികേളുലാം

സത്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി)   സലാംസഭാനതട്ട്  മരുനകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വനിതരണലാം,  വനില്പന

എനനിവ  നനിയനനിക്കുനതട്ട്  കകേന്ദ്രനനിയമമഭായ  ഡഗ്സട്ട്  &  കകേഭാസട്ട് ചമറനികട്ട്  ആകട്ട്

1940-ഉലാം അതനിനുകേതീഴനിലുള്ള ചടങ്ങള (1945) പകേഭാരവമഭാണട്ട്.  ഒഇൗഷധ നനിര്മ്മേഭാണ-

വനിതരണ-വലഭാപഭാരലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  പസ്തുത  നനിയമതനിലുലാം  ചടങ്ങളനിലുലാം

നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  മഭാനദണങ്ങള  പഭാലനിക്കുനകണഭാ  എനട്ട്  ഡഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള

വകുപനിചല  എനകഫെഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  നനിരന്തെര  പരനികശഭാധനകേളനിലൂചട  ഉറപട്ട്

വരുത്തുനണട്ട്.

 ഓണ്ചചലന വലഭാപഭാരലാം 

301 (305) ചപഭാഫെ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുവസന  തങ്ങള  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനതട്ട് മരുനകേളുചട ഓണ്വലന വലഭാപഭാരലാം നനിയനനിക്കുവഭാന

സത്വതീകേരനിചവരുന നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലഹരനിക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  ഹഭാബനിറട്ട്  കഫെഭാമനിങ്ങട്ട്  മരുനകേള
ഓണ്വലനനില്  സുലഭമഭായനി  ലഭലമഭാകുന  കേഭാരലലാം  ഡഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  മരുനല്പഭാദകേചരയുലാം  വനിതരണക്കഭാചരയുലാം
നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്  ഡഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപട്ട്  ചടങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇചലങനില് ചടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  ഓണ്വലന  മരുനട്ട്  വലഭാപഭാരതനിനട്ട്  രജനികസ്ട്രേഷന  നല്കുനതട്ട്
ആരഭാണട്ട്; രജനികസ്ട്രേഷന നല്കുനതട്ട് സലാംബന്ധനിച രതീതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ആന്റെനി  ബഭാകതീരനിയല്  മരുനകേള  ഇകപഭാള  ഇന്റെര്ചനറട്ട്  വഴനി
വനില്ക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ)  നനിലവനില്  ഓണ്ചചലന  മരുനവലഭാപഭാരലാം  നനിയമഭാനുസൃതമഭാക്കനി
ചക്കഭാണ്ടുള്ള  ചടങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചനിടനില.   ഓണ്ചചലന  മരുനവലഭാപഭാരലാം
നനിയനണപരനിധനിയനില് ചകേഭാണ്ടുവരുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മഹഭാരഭാഷ, എഫെട്ട്.ഡനി.എ.
കേമ്മേതീഷണര് കഡഭാ. ഹര്ഷ്ദതീപട്ട് കേഭാചമ്പല, ചഎ.എ.എസട്ട്.-ചന്റെ അദലക്ഷതയനില് ഒരു
ഉപസമനിതനി  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന  48-ാാമതട്ട്  ഡഗ്സട്ട് കേണ്സളകടറതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനിയനില്
തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണട്ട്.   ടനി  കേമ്മേനിറനിയുചട അന്തെനിമ റനികപഭാര്ടനിചന്റെ അടനിസഭാനതനില്
ഓണ്ചചലന ഒഇൗഷധ വലഭാപഭാരലാം നനിയമഭാനുസൃതലാം ആക്കുനതനിനഭായുള്ള കഭദഗതനികേള
കകേന്ദ്ര നനിയമമഭായ ഡഗ്സട്ട് ആന്റെട്ട് കകേഭാസട്ട് ചമറനികട്ട്  ആകട്ട്  1940-ലുലാം ഡഗ്സട്ട് ആന്റെട്ട്
കകേഭാസട്ട് ചമറനികട്ട് റൂളസട്ട് 1945-ലുലാം വരുത്തുചമനഭാണട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)   കേര്ണ്ണഭാടകേ,  മഹഭാരഭാഷ,  ചതലുങഭാന  എനതീ  സലാംസഭാനങ്ങളനിചല
കമല്വനിലഭാസലാം  കരഖചപടുതനിയനിട്ടുള്ള  ചവബ്ചചസറ്റുകേളനില്നനിനലാം  ഡഗ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്
കകേഭാസട്ട് ചമറനികട്ട്  ചടങ്ങളക്കുലാം നനിബന്ധനകേളക്കുലാം വനിരുദമഭായനി  ചവബ്ചചസറ്റുകേള
വഴനി മരുനവലഭാപഭാരലാം നടതനിയനിരുന.  ഏതഭാനുലാം ഏജനസനികേളക്കട്ട് (സഭാപ്ഡതീല്,
ആമകസഭാണ്,  ഫനിപ്കേഭാര്ടട്ട്)  എതനിചര  സമതീപകേഭാലതട്ട്  ബന്ധചപട  ഡഗ്സട്ട്
കേണ്കടഭാള അകതഭാറനിറനികേള നനിയമ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണഭായനിരുന. പസ്തുത
നടപടനികേചളത്തുടര്നട്ട് ഓണ്ചചലന മരുനവലഭാപഭാരലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് ഉഇൗര്ജ്ജനിതമഭായ
അകനത്വഷണലാം  നടത്തുകേയുണഭായനി.   കകേരളതനില്  രജനിസര്  ചചയ്ത  ഓണ്ചചലന
മരുനവലഭാപഭാരലാം നടത്തുന ശലാംഖലകേള ഒനലാംതചനയനില.  എനനിരുനഭാലുലാം അനല
സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനമുള്ള  ഏജനസനികേളുചട  ഒഭാണ്ചചലന  ഒഇൗഷധ  വലഭാപഭാര
ചവബ്ചചസറ്റുകേള  ശദയനില്ചപടുകേയുലാം  ആയതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
തുടര്നടപടനികേളക്കഭായനി  ബന്ധചപട  കസറട്ട്  ചചലസനസനിലാംഗട്ട്  അകതഭാറനിറനിചയ
അറനിയനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  ഉണട്ട്.  നനിലവനില്  മരുനല്പഭാദകേചരയുലാം  വനിതരണക്കഭാചരയുലാം
നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട് കകേന്ദ്ര നനിയമമഭായ ഡഗ്സട്ട് &  കകേഭാസട്ട് ചമറനികട്ട്  ആകട്ട് 1940-നട്ട്
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കേതീഴനില്  വലക്തമഭായ  ചടങ്ങള  (ഡഗ്സട്ട്  &  കകേഭാചസറനികട്ട്  റൂളസട്ട്  1945)
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  നനിലവനില്  ഓണ്ചചലന  മരുനവലഭാപഭാരലാം  നനിയമഭാനുസൃത
മഭാക്കനിചക്കഭാണ്ടുള്ള  ചടങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചനിടനില.   ആയതുചകേഭാണ്ടുതചന ഓണ്ചചലന
വലഭാപഭാരതനിനഭായുള്ള  ചചലസനസട്ട്  അനുമതനികയഭാ  മറട്ട്  രജനികസ്ട്രേനുകേകളഭാ  ഡഗ്സട്ട്
കേണ്കടഭാള വകുപട്ട് നഭാളനിതുവചരയഭായനി നല്കേനിയനിടനില.

(ഇ)  കകേരളതനില് രജനിസര് ചചയ്തട്ട് ഓണ്ചചലന മരുനവലഭാപഭാരലാം നടത്തുന
ശലാംഖലകേള  ഒനലാം  തചനയനില.  എനനിരുനഭാലുലാം  അനല  സലാംസഭാനങ്ങളനില്
നനിനമുള്ള  ഏജനസനികേളുചട  ഓണ്ചചലന  ഒഇൗഷധ  വലഭാപഭാര  ചവബ്ചചസറ്റുകേള
ശദയനില്ചപടുകേയുലാം  ആയതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
തുടര്നടപടനികേളക്കഭായനി  ബന്ധചപട  കസറട്ട്  ചചലസനസനിലാംഗട്ട്  അകതഭാറനിറനിചയ
അറനിയനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

ലഘപഭാനതീയങ്ങളുചട പരനിശുദനി

302  (306)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനികേഠനിനമഭായ  ചൂടുമൂലലാം  ലഘപഭാനതീയങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
നനിര്ബന്ധനിതരഭാകുന  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്  കേടകേളനിലൂചട  വനില്പന  നടത്തുന
ലഘപഭാനതീയങ്ങളുചടയുലാം,  ലഘപഭാനതീയ നനിര്മ്മേഭാണ വസ്തുക്കളുചടയുലാം പരനിശുദനി ഈ
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന  കശഷലാം  എകപഭാചഴങനിലുലാം
പരനികശഭാധനഭാവനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പരനികശഭാധനയനില്  കേകമ്പഭാളതനില്  ഇനട്ട്  ലഭലമഭായ  ഏചതഭാചക്ക
ലഘപഭാനതീയ  നനിര്മ്മേഭാണ  വസ്തുക്കള  പരനികശഭാധനയട്ട്  വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുചണനട്ട്
അവയുചട കപരുവനിവരലാം സഹനിതലാം ചവളനിചപടുതഭാകമഭാ;

(സനി)  ലകബഭാറടറനി  പരനികശഭാധനഭാഫെലലാം  ഏതനികന്റെചതങനിലുലാം  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് അതനിചന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജനങ്ങളുചട  ആകരഭാഗലചത  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന
രഭാസവസ്തുക്കളടങ്ങനിയ  ലഘപഭാനതീയനനിര്മ്മേഭാണ  വസ്തുക്കള  ചപടനിക്കടകേളനില്  വചര
വനില്പന നടത്തുന ആപത്ക്കരമഭായ സനിതനി വനികശഷതനിചന്റെ ഗഇൗരവലാം ഉളചക്കഭാണട്ട്
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അടനിയന്തെര പരനികശഭാധനയ്ക്കുലാം, തുടര്നടപടനികേളക്കുലാം നനിര്കദശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ലഘപഭാനതീയങ്ങള പരനികശഭാധനയട്ട്  വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല്
ലഘപഭാനതീയനനിര്മ്മേഭാണ വസ്തുക്കളുചട പരനികശഭാധന നടതനിയനിടനില.

(ബനി)   ലഘപഭാനതീയ  നനിര്മ്മേഭാണ  വസ്തുക്കള  പരനികശഭാധനയട്ട്  വനികധയ
മഭാക്കനിയനിടനില.  എനഭാല് കേകമ്പഭാളതനില്നനിനലാം ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള ലഘപഭാനതീയങ്ങള
പരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ലഘപഭാനതീയങ്ങളുചട സഭാമ്പനിളുകേള വനിവനിധ ജനിലകേളനില്നനിനലാം ഭക്ഷല
സുരക്ഷഭാവകുപനിനട്ട് കേതീഴനിലഭായനി പവര്തനിക്കുന അനലനിറനിക്കല് ലകബഭാറടറനികേളനില്
പരനികശഭാധന  നടതനിയതനില്  കേഭാര്കബഭാകണറഡട്ട്  വഭാടര്,  ഫ്രൂടട്ട്  ഡനിങട്ട്,  ചടണര്
കകേഭാക്കനടട്ട്  വഭാടര്  എനതീ  സഭാമ്പനിളുകേളുചട  പരനികശഭാധനഭാഫെലതനിചന്റെ  പകേര്പട്ട്
ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട് ഉള്ളടക്കലാം ചചയ്യുന*.

(ഡനി)  അടനിയന്തെര പരനികശഭാധനകേളക്കുലാം തുടര് നടപടനികേളക്കുലാം നനിര്കദശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കഹഭാമനികയഭാ ഡനിചസനസറനി

303 (307) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുക്കലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിചല  അഗസലനമുഴനിയനില്  കഹഭാമനികയഭാ
ഡനിചസനസറനിയുചട  സബട്ട്  ചസന്റെര്  അനുവദനിക്കണചമന  ആവശലലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇക്കഭാരലതനില് സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉതരലാം

(എ&ബനി) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്. പരനികശഭാധനിചട്ട് വരുന.

 സഭാനനിലാംഗട്ട്

304  (308)  കഡഭാ  .    എലാം  .    ചകേ  .    മുനതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലസഭാന  നഗരനിയനിചല  ഐരഭാണനിമുടലാം  കഹഭാമനികയഭാ  ചമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനില് സഭാനനിലാംഗട്ട് നടതഭാന മഭാസങ്ങളഭായനി കഡഭാകറനിലഭാതതുമൂലലാം കരഭാഗനികേള

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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അനുഭവനിക്കുന പയഭാസങ്ങള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില് വനനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അടനിയന്തെര  ഓപകറഷന  ആവശലമുള്ള  കരഭാഗനികേളകപഭാലുലാം
കഡഭാകറനിലഭാതതനിനഭാല്  സഭാനനിലാംഗട്ട്  നടതഭാനഭാവഭാചത,  ഓപകറഷന  മുടങ്ങുന
അവസയുള്ള കേഭാരലലാം ഗഇൗരവപൂര്വലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  ചനികേനിത  കതടനിചയത്തുന
ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട്  കരഭാഗനികേളുചട  ചനികേനിതയ്ക്കുകവണനി  സഭാനനിലാംഗട്ട്  കഡഭാകചറ
അടനിയന്തെരമഭായനി നനിയമനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ചഎരഭാണനിമുടലാം  കഹഭാമനികയഭാ  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  ഓപകറഷന
നടത്തുനനില.

(സനി) നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കഡ ചകേയര് സലാംവനിധഭാനലാം
305 (309) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം  : 

ശതീ  .      പനി  .  ടനി  .  എ  .   റഹതീലാം  : 
ശതീ  .      എലാം  .   സത്വരഭാജട്ട്  : 
ശതീ  .       ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനചത  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലകേളനില്  ഇതര  സലാംസഭാന

ചതഭാഴനിലഭാളനികേളുചട ബഭാഹുലലലാം  ഏറനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന സഭാഹചരലതനില് ഇവരുചട
കുടനികേളുചട  കക്ഷമതനിനുലാം  സലാംരക്ഷണതനിനുമഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  രക്ഷനിതഭാക്കള രണ്ടുകപരുലാം കജഭാലനികേളനില് ഏര്ചപടുനതനിനഭാല് പണനി
സലതട്ട്  ചകേഭാണ്ടുവരുന  കുടനികേചള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  ഇവര്ക്കട്ട്  സഭാധനിക്കഭാചത
വരുന സഭാഹചരലതനില് ഈ കമഖലകേളനില് കഡ ചകേയര് സലാംവനിധഭാനലാം ഉളപചട
ലഭലമഭാകുന  തരതനില്  ശനിശു  സലാംരക്ഷണ  ശഭാലകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന
ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഇതരലാം  കുടനികേളക്കട്ട്  സമതീപ  പകദശത്തുള്ള  അങണവഭാടനികേളനില്
പകവശനലാം നല്കുനതനിനുള്ള സഭാധലതകേചളക്കുറനിചട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ)   സലാംസഭാനതട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലകേളനില്  ഏര്ചപടുന  ഇതര
സലാംസഭാന  ചതഭാഴനിലഭാളനികേളുചട  ബഭാഹുലലലാം  ഏറനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന.
ടനി  വനിഷയവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  ഇവരുചട  കുടനികേളുചട  കക്ഷമതനിനുലാം
സലാംരക്ഷണതനിനുമഭായനി  അങണവഭാടനികേള  മുകഖനയുള്ള  കസവനങ്ങള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ടനി വനിഷയലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് ചതഭാഴനിചലടുക്കുന രക്ഷനിതഭാക്കളക്കുണഭാകുന
ബുദനിമുട്ടുകേള  വകുപനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.   രക്ഷനിതഭാക്കള  രണ്ടുകപരുലാം
ചതഭാഴനിലനിടങ്ങളനില്  കപഭാകുകമ്പഭാള കുടനികേളുചട  സലാംരക്ഷണതനിനഭായനി  കഡ ചകേയര്
സലാംവനിധഭാനചമഭാരുക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചവരുന.

(സനി)   ഇതരലാം കുടനികേളക്കട്ട്  സമതീപചത അങണവഭാടനികേളനില് പകവശനലാം
നല്കുനതനിനട്ട്  സഭാമൂഹലനതീതനി  ഡയറകര്  ഒരു  സര്ക്കുലര്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
അങണവഭാടനികേളനില് രജനിസര് ചചയ്യുന മുറയട്ട് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ലഭനിക്കുന എലഭാ
കസവനങ്ങളുലാം ഇവര്ക്കുലാം ലഭലമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

ചചചല്ഡട്ട് ചവല്ചഫെയര് കേമ്മേനിറനി
306 (310) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന : 

ശതീ  .      ഇ  .  ടനി  .   വടസണ് മഭാസര്   : 
ശതീ  .   ചകേ  .   രഭാജന   : 
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ജുവവനല്  ജസനിസട്ട്  ആകനിചന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  രൂപതീകേരനിച

വചല്ഡട്ട്  ചവല്ചഫെയര്  കേമ്മേനിറനി  (സനി.ഡബദ്യു.സനി)  കേളുചട  ഉതരവഭാദനിതത്വങ്ങള
എചന്തെഭാചക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി)  കുടുലാംബതനിനുള്ളനില് അടുത ബന്ധുവനിചന്റെ പതീഡനകമല്ക്കുന കുടനിചയ
സനി.ഡബദ്യു.സനി.-കേള  വതീണ്ടുലാം  അകത  കുടുലാംബതനികലയട്ട്  തചന  അയക്കുനതട്ട്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇങ്ങചന കുടുലാംബതനികലയട്ട് തചന തനിരനിചയക്കുന കുടനിയുചട ജതീവനിതലാം
പനിനതീടട്ട് എന്തെഭായനിതതീരുന എനട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട് സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇതരലാം  കുടനികേചള  സനിരമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം  അവരുചട
ഭഭാവനിജതീവനിതലാം ചമചചപടുതഭാനുലാം സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുകമഭാ?



കചഭാകദലഭാതരങ്ങള 335

ഉതരലാം

(എ)  2015 -ചല ജുവചചനല് ജസനിസട്ട് ആകട്ട്  (ചകേയര് ആന്റെട്ട് ചപഭാടക്ഷന
ഓഫെട്ട്  ചനില്ഡന)  ആണട്ട്  നനിലവനില്  പഭാബലലതനിലുള്ളതട്ട്.   പസ്തുത  ആകനിചന്റെ
30-ാം  വകുപട്ട്  പകേഭാരലാം  നല്കേചപട  ചുമതലകേളുലാം  ഉതരവഭാദനിതത്വങ്ങളുമഭാണട്ട്
ചചചല്ഡട്ട് ചവല്ചഫെയര് കേമ്മേനിറനികേള നനിര്വഹനിചവരുനതട്ട്.   കൂടഭാചത ടനി വകുപട്ട്
പകേഭാരലാം  നല്കേചപട  അധനികേഭാരലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  കകേന്ദ്ര
മഭാതൃകേഭാചടങ്ങളുചട  ചടലാം  17-ല്  ചചചല്ഡട്ട്  ചവല്ചഫെയര്  കേമ്മേനിറനികേളുചട  അധനികേ
ചുമതലകേളുലാം  ഉതരവഭാദനിതത്വങ്ങളുലാം  നനിര്കദശനിചനിട്ടുണട്ട്.   അവയുലാം  ചചചല്ഡട്ട്
ചവല്ചഫെയര് കേമ്മേനിറനികേള നടപനില് വരുത്തുവഭാന ബഭാദലസരഭാണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിടനില.

(സനി)  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലുണട്ട്.   സലാംസഭാനതട്ട്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം
നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന  വനിധതനില്  സുശക്തമഭായ  ജനിലഭാ  ശനിശുസലാംരക്ഷണ
യൂണനിറ്റുകേള പവര്തനിക്കുനണട്ട്. കുടനികേളുചട ഉതമ തഭാല്പരലതനിചനതനിരഭാചണനട്ട്
കബഭാദലചപടുന  ചചചല്ഡട്ട്  ചവല്ചഫെയര്  കേമ്മേനിറനികേളുചട  ഉതരവകേള  ജനിലഭാ
ചചചല്ഡട്ട്  ചപഭാടക്ഷന  യൂണനിറട്ട്  തലതനില്  നനിയമപകേഭാരലാം  കചഭാദലലാം
ചചയ്യേചപടുനതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുണട്ട്.  ചജ.ചജ.  ആകനിലുലാം ചടങ്ങളനിലുലാം
പതനിപഭാദനിക്കുന  വനിധതനില്  കുടനികേചള  കഫെഭാകളഭാ  അപട്ട്  ചചയ്യുനതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനവലാം  ആവശലമുള്ളവര്ക്കട്ട്  സഭാപന  സലാംരക്ഷണവലാം  ആഫര്  ചകേയര്
സലാംവനിധഭാനവലാം വകുപട്ട് എര്ചപടുതനിവരുനണട്ട്. 

(ഡനി)  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലുണട്ട്.   നനിര്ഭയ  കഹഭാമുകേളനില്
പതീഡനതനിനനിരയഭായ ചപണ്കുടനികേളക്കട്ട് സലാംരക്ഷണലാം നല്കേനിവരുന.

ആര്ദലാം പദതനി

307  (311)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത  ഏചതലഭാലാം  ജനിലകേളനില്  ആര്ദലാം  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനിചല ഏചതലഭാലാം ആശുപത്രനികേളനിലഭാണട്ട് ആര്ദലാം
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആര്ദലാം മനിഷന വഴനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദശനിക്കുന പവര്തനങ്ങള
ഏചതലഭാമഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ) എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം.

(ബനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിചല  16  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള
ആര്ദലാം പദതനിയനില് ഉളചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്:

1. ബഭാലരഭാമപുരലാം

2. അരുവനിക്കര

3. കേരകുളലാം

4. വഭാമനപുരലാം

5. ജഗതനി ഡനിചസനസറനി

6. പള്ളനിചല്

7. കേടകേലാംപള്ളനി

8. കേതീഴഭാറനിങ്ങല്

9. ചചമ്മേരുതനി

10. കേനിളനിമഭാനൂര്

11. വടനിയൂര്ക്കഭാവട്ട്

12. പൂഴനഭാടട്ട്

13. പരണതീയലാം

14. ആമയ്യേല്

15. കകേഭാട്ടുകേഭാല്

16. കതഭാനയല്

(സനി) 

• ആശുപത്രനിയനില്  വരുന  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ഗുണകമനയുള്ളതുലാം
സഇൗഹഭാര്ദപരവമഭായ കസവനലാം നല്കുകേ.

• ജനിലഭാ  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളനില്  ചസഷലഭാലനിറനി/സൂപര്
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ചസഷലഭാലനിറനി കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ

• പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
പവര്തന കമഖല വനിപുലചപടുത്തുകേ

• കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  കപഭാകടഭാകകേഭാള/ചനികേനിതഭാ  മഭാര്ഗകരഖ  പകേഭാരലാം
ഗുണകമനയുള്ള ചനികേനിതയുലാം പരനിചരണവലാം ലഭലമഭാക്കുകേ

• 8  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിചല  ഒ.പനി.  സഇൗകേരലങ്ങള
ചമചചപടുത്തുനതനിനഭായനി  ''Patient  Friendly  Transformation  of
outpatient  services  to  ersure  quality  of  care''  എന പദതനി
നടപനിലഭാക്കുകേ.

ബഭാലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന 

308 (312) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  ബഭാലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷനനില്  എത്ര  അലാംഗങ്ങളുചട
ഒഴനിവകേള നനിലവനിലുണട്ട്;

(ബനി)  പസ്തുത  ഒഴനിവകേള  യഥഭാസമയലാം  നനികേതഭാതതുചകേഭാണട്ട്  സുപതീലാം
കകേഭാടതനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  പനിഴ  ചുമതനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എത്ര
തുകേയഭാണട്ട് പനിഴയനിനതനില് ഒടുക്കുനതനിനട്ട് ഉതരവട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി) ഇതരലാം ഒഴനിവകേള യഥഭാസമയലാം നനികേതഭാതതട്ട് ജുവവനല് ജസനിസട്ട്
നനിയമവമഭായനി  ബന്ധചപട  പശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുനതനില്  അലലാംഭഭാവലാം
വരുത്തുനതനിനട്ട്  ഇടയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഈ  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുനതനിനട്ട്
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  6 ഒഴനിവകേള

(ബനി) ഉണട്ട്., Rs. 50,000 (അനപതനിനഭായനിരലാം രൂപ)

(സനി)  ഇല.   2005-ചല  ബഭാലഭാവകേഭാശ  സലാംരക്ഷണ  നനിയമപകേഭാരമഭാണട്ട്

കകേരള  സലാംസഭാന  ബഭാലഭാവകേഭാശ  സലാംരക്ഷണ  കേമ്മേതീഷന  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

കകേരള  സലാംസഭാന  ബഭാലഭാവകേഭാശ  സലാംരക്ഷണ  കേമ്മേതീഷനനില്  8-1-2017-ല്

ഒഴനിവവന  6  അലാംഗങ്ങളുചട  ഒഴനിവട്ട്  നനികേത്തുനതനിനഭായനി  2016  നവലാംബര്  മഭാസലാം
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കയഭാഗലരഭായ  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളനില്നനിനലാം  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിചചകേഭാണട്ട്

വനിജഭാപനലാം  പുറചപടുവനിക്കുകേയുലാം  ലഭലമഭായ  154  അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്

അതനില്നനിനലാം  കഷഭാര്ടട്ട്  ലനിസട്ട്  ചചയ്യേചപട  അകപക്ഷകേരുചട  ഇന്റെര്വമ്മ്യൂ

പൂര്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്തനിരുന.   എനഭാല്  നനിയമന  നടപടനികേള  രണട്ട്

മഭാസകതയട്ട്  കസ  ചചയ്തുചകേഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  ചചഹകക്കഭാടതനി

ഉതരവഭായതനിനഭാല് നനിയമന നടപടനി  പൂര്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിഞനിരുനനില.  കസ

കേഭാലഭാവധനി  കേഴനിഞതനിനഭാല്  നനിയമന  നടപടനികേള  ഉടനതചന

പൂര്തനിയഭാകുനതഭാണട്ട്.

സത്വകേഭാരല കഹഭാസലുകേള

309 (313) ചപഭാഫെ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  കുടനികേള,  സതീകേള,  വൃദജനങ്ങള  എനനിവചര

പഭാര്പനിക്കുവഭാന  കവണനി  സത്വകേഭാരല  കഹഭാസലുകേള  പവര്തനിക്കുന  കേഭാരലലാം

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സത്വകേഭാരല  കഹഭാസലുകേളനില്  അകന്തെവഭാസനികേള  പലതരതനിലുള്ള

പതീഡനങ്ങള അനുഭവനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി) സത്വകേഭാരല കഹഭാസലുകേളുചട ജനില തനിരനിചള്ള കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  രജനികസ്ട്രേഷന  നല്കുവഭാന  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  നനിയമലാം  ലലാംഘനിക്കുന  കഹഭാസലുകേചള  നനിയനനിക്കുകമഭാ;  അമനിതമഭായനി

അകന്തെവഭാസനികേചള  തഭാമസനിപനിക്കുന  കഹഭാസലുകേള  നനിര്തലഭാക്കുവഭാന  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സത്വകേഭാരല  വൃദസദനങ്ങളനിചല  തഭാമസക്കഭാരുചട  പശ്നങ്ങള
മനസനിലഭാക്കുകേ,  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗങ്ങള  നനിര്കദശനിക്കുകേ  എനനിവയഭായനി  ജസനിസട്ട്
(റനിട.)  രഭാമചന്ദ്രന  നഭായര്  സനി.എന.  അദലക്ഷനഭായനി  രണലാംഗങ്ങളുള്ള ഉനതതല
സമനിതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സമനിതനി  സത്വകേഭാരല  വൃദസദനങ്ങള  സനര്ശനലാം
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നടതനിവരനികേയഭാണട്ട്.  വൃദ  സദനങ്ങളുചട  നടതനിപ്പുമഭായനി  ബന്ധചപട
മഭാര്ഗനനിര്കദശങ്ങള  തയ്യേഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കണചമനട്ട് ചമയനിന്റെനനസട്ട് ആന്റെട്ട്  ചവല്ചഫെയര് ഓഫെട്ട് പഭാരന്റെട്ട്സട്ട് ആന്റെട്ട്
സതീനനിയര്  സനിറനിസണ്സട്ട്  റൂളസട്ട്  2009  റൂള  18(2)-ല്  വലവസ  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.
ആയതനിനപകേഭാരലാം  10-8-2016-ചല  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  10/2016/സഭാനതീവ.  പകേഭാരലാം
മഭാര്ഗനനിര്കദശങ്ങള  തയ്യേഭാറഭാക്കനി  നടപടനികേളക്കഭായനി  ഓര്ഫെകനജട്ട്  കേണ്കടഭാള
കബഭാര്ഡനിനട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  വനിമനസട്ട്  കഹഭാസല്  പദതനിപകേഭാരലാം
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള  വനനിതഭാകഹഭാസലുകേള  പവര്തനിക്കുനണട്ട്.  സത്വകേഭാരല
കഹഭാസലുകേളുചട  പവര്തനലാം  കമഭാണനിറര്  ചചയ്യുനനില.  എനഭാല്  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്
വനിമനസട്ട്  കഹഭാസല്  പദതനി  പകേഭാരമുള്ള  കഹഭാസലുകേള  കമഭാണനിറര്
ചചയ്യുനതനിനഭായനി  ജനിലഭാകേളകര്  ചചയര്മഭാനഭായനി  ജനിലഭാ  വനനിതഭാ  കക്ഷമസമനിതനി
കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവഭായനിട്ടുണട്ട്.   ശദയുലാം  പരനിചരണവലാം
ആവശലമുള്ള കുടനികേള തഭാമസനിക്കുന ഏതട്ട് സഭാപനവലാം അതട്ട് സത്വകേഭാരല കഹഭാസല്
ആയഭാലുലാം  ജുവചചനല്  ജസനിസട്ട്  നനിയമലാം  2015  പകേഭാരലാം  രജനിസര്
ചചയ്യേചപകടണതുണട്ട്.   ചനില  സഭാപനങ്ങള  രജനിസര്  ചചയ്തുകേഴനിഞട്ട്
ബഭാക്കനിയുള്ളവയുചട  രജനികസ്ട്രേഷന  ചചഹകക്കഭാടതനി  ജൂചചല  വചര  സമയലാം
ദതീര്ഘനിപനിച നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ലഭനിക്കുന  പരഭാതനിയനികനല്  ജനിലഭാ  സഭാമൂഹലനതീതനി  ഓഫെതീസര്മഭാര്
മുകഖന നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരുനണട്ട്.

(സനി) സത്വകേഭാരല കഹഭാസലുകേളുചട ചചദനലാംദനിന പവര്തനലാം വകുപട്ട് കമഭാണനിറര്
ചചയ്യുനനില.

(ഡനി)  ജനിലഭാ  വനനിതഭാ  കക്ഷമസമനിതനി  കേമ്മേനിറനിയുചട  കമല്കനഭാടലാം  സത്വകേഭാരല
വനനിതഭാ  കഹഭാസലുകേളക്കുകൂടനി  ബഭാധകേമഭാക്കനി  ഇതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്തലതനില്
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കണചമന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഇ)  നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സത്വഭാവലലാംബന  പദതനി

310 (314) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട്  :

ശതീ  .   ചകേ  .   ആനസലന  :

ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു  :

ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
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ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കഭായനി  'സത്വഭാവലലാംബന'  എന

കപരനിലുള്ള സമഗ്ര ആകരഭാഗല ഇനഷത്വറനസട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
(ബനി)  ഏചതലഭാലാം  വനിഭഭാഗതനിലുള്ള  അലാംഗപരനിമനിതചരയഭാണട്ട്  ഇതനില്

ഉളചപടുതനിയനിരനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  രൂപയുചട  ആകരഭാഗല  ഇനഷത്വറനസഭാണട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
ലഭനിക്കുനചതനലാം  എത്ര  വയസവചരയുള്ളവര്ക്കട്ട്  ഈ  പദതനിയനില്  കചരുവഭാന
സഭാധനിക്കുചമനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനില് വലക്തനിഗത വനിഹനിതലാം എത്ര രൂപയഭാചണനലാം ബനി.പനി.എല്.
വനിഭഭാഗതനില്ചപട  അലാംഗപരനിമനിതരുചട  ഗുണകഭഭാകവനിഹനിതലാം  സര്ക്കഭാര്
വഹനിക്കുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  1995-ചല അലാംഗപരനിമനിത ആകനില് നനിര്വചനിച പകേഭാരമുള്ള അന്ധത,
കേഭാഴ്ചക്കുറവട്ട്, കകേഴനിക്കുറവട്ട്, കുഷകരഭാഗലാം ചനികേനിതനിച മഭാറനിയവര്,  മഭാനസനികേ കരഭാഗലാം,
ചലന  ചചവകേലലലാം,  ബുദനി  മഭാനലലാം   എനതീ  ഏഴട്ട്  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ചപട
അലാംഗപരനിമനിതചരയഭാണട്ട്  സത്വഭാവലലാംബന  ഇനഷത്വറനസട്ട്  പദതനിയനില്
ഉളചപടുതനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  പതനിവര്ഷലാം  പരമഭാവധനി  2  ലക്ഷലാം  രൂപ  എന  പരനിധനിയട്ട്
വനികധയമഭായനിടഭായനിരനിക്കുലാം ഒരു കുടുലാംബതനിനട്ട് ഇനഷത്വറനസട്ട് പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കുനതട്ട്.
65 വയസവചര പഭായമുള്ള അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട് ഇഇൗ പദതനിയനില് കചരഭാവനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ഇനഷത്വറനസട്ട്  പദതനിയനില്  അലാംഗമഭാവനതനിനട്ട്  വലക്തനിഗത
വനിഹനിതമഭായനി 357 രൂപയഭാണട്ട് അടയ്കക്കണതട്ട്.  ബനി.പനി.എല്. വനിഭഭാഗതനില്ചപട
ഒരു ലക്ഷലാം അലാംഗപരനിമനിതരുചട ഗുണകഭഭാക വനിഹനിതലാം സര്ക്കഭാര് വഹനിക്കുനതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിചട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഇനനിരഭാഗഭാന്ധനി മഭാതൃതത്വ സഹകയഭാഗട്ട് പദതനി
311 (315) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫെര്ണഭാണസട്ട്  :

ശതീ  .      ചകേ  .  ഡനി  .   പകസനന  :
ശതീ  .      പുരുഷന കേടലുണനി  :
ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി    : തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
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ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  ഇനനിരഭാഗഭാന്ധനി  മഭാതൃതത്വ  സഹകയഭാഗട്ട്  പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  പസ്തുത  പദതനിയനിലൂചട
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദശനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഗര്ഭനിണനികേളുചടയുലാം  പഭാലൂട്ടുന  അമ്മേമഭാരുചടയുലാം  ആകരഭാഗല

കപഭാഷകേഭാഹഭാര  നനിലവഭാരലാം  ചമചചപടുത്തുനതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്

പസ്തുത പദതനി പകേഭാരലാം സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  പസ്തുത പദതനി ഫെലപദമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി അങണവഭാടനി

വര്ക്കര്മഭാരുചടയുലാം  ചഹല്പര്മഭാരുചടയുലാം  സജതീവ  പങഭാളനിതലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന

നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  2010-2011 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഒരു ചചപലറട്ട്

കപഭാജകഭായനി 52 ജലകേളനില് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനിയഭാണട്ട് ഇനനിരഭാഗഭാന്ധനി മഭാതൃതത്വ

സഹകയഭാഗട്ട്  കയഭാജന.  ടനി  പദതനി  സലാംസഭാനതട്ട്  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്

നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)   ചതഭാഴനില്  ചചയ്തട്ട്  ജതീവനിക്കുന  സതീകേളക്കട്ട്  അവരുചട  ഗര്ഭ/പസവ

കേഭാലയളവനില്  ഉണഭാകുന  ചതഭാഴനില്/വരുമഭാന  നഷലാം  ഒരു  പരനിധനിവചര

പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം ഗര്ഭ-പസവ കേഭാലയളവനില് സതീക്കുലാം കുഞനിനുലാം ആവശലമഭായ

കപഭാഷണ പരനിചരണലാം ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം കവണനിയുള്ളതഭാണട്ട് പസ്തുത പദതനി.

(സനി)  19 വയസനിനുകമല് പഭായമുള്ള സതീകേളക്കട്ട് അവരുചട ആദലചത രണട്ട്

സജതീവ  ജനനതനിനട്ട്  6,000  രൂപ  ആനുകൂലലമഭായനി  നല്കുന.   3000  രൂപ

വതീതമുളള രണട്ട് ഗഡുക്കളഭായഭാണട്ട്  ആനുകൂലലലാം നല്കുനതട്ട്.   സതീകേളുചടയുലാം അവര്

പസവനിക്കുന  കുഞനിചന്റെയുലാം  ആകരഭാഗല-കപഭാഷണ  പരനിചരണതനിനഭായനി

നനിര്കദശനിക്കചപടനിട്ടുള്ള  നനിബന്ധനകേള  (Anti  natal  chekup,  Immunization,

Consumption  of  IFA  tablet,  participation  of  village  health  nutrition

programme,  counselling  session  in  infant  young  child  practice)

പഭാലനിക്കചപടുനതുവഴനി  ഗര്ഭനിണനികേളുചടയുലാം  പഭാലൂട്ടുന  അമ്മേമഭാരുചടയുലാം
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ആകരഭാഗലകപഭാഷണ നനിലവഭാരലാം ചമചചപടുത്തുവഭാന സഹഭായനിക്കുന.

(ഡനി)   ഇനനിരഭാഗഭാന്ധനി  മഭാതൃതത്വ  സഹകയഭാഗട്ട്  കയഭാജന  പദതനിയനില്

ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് ആനുകൂലലലാം നല്കുന മുറയട്ട് അങണവഭാടനി വര്ക്കര്മഭാര്ക്കട്ട്  200

രൂപയുലാം  ചഹല്പര്മഭാര്ക്കട്ട്  100 രൂപയുലാം  കേലഭാഷട്ട്  ഇനചസന്റെതീവട്ട്  നല്കുകേവഴനി

അവരുചട സജതീവ പങഭാളനിതലാം ഉറപഭാക്കുന.

 മഭാതൃകേഭാ പദതനികേള

312  (316)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അങണവഭാടനികേള  വഴനി  നടത്തുന  മഭാതൃകേഭാ  പദതനികേള  ഏചതലഭാലാം;
ആറനിങ്ങല്  മണലതനില്  ഏചതലഭാലാം  അങണവഭാടനികേള  ചതരചഞടുതനിട്ടുണട്ട്;
എത്ര തുകേ നതീക്കനി വചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  അച്ഛനമ്മേമഭാര്  മരണമടഞ  കുടനികേളക്കട്ട്  ധനസഹഭായവലാം,  വഭാര്ഷനികേ
കസഭാളര്ഷനിപ്പുലാം നല്കുന ഏചതലഭാലാം പദതനികേള നനിലവനിലുണട്ട്;

(സനി)  പദതനികേളക്കുള്ള  അകപക്ഷകേള  സമര്പനികക്കണതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം
നടപടനിക്രമങ്ങളഭാണട്ട് പഭാലനികക്കണതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എത്ര തുകേയഭാണട്ട് പദതനികേളക്കഭായനി നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതട്ട്?

ഉതരലാം

(എ)  ആറനിങ്ങല്  നനികയഭാജകേമണലതനിചല  മഭാതൃകേഭാ  അങണവഭാടനി
ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണതനിനട്ട്  കേനിളനിമഭാനൂര്  ചഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  കപഭാജകനിചല  നഗരൂര്
ഗ്രഭാമപഞഭായതനിചല  100-ാംനമ്പര്  അങണവഭാടനിചയ  ചതരചഞടുതനിട്ടുള്ളതുലാം
ആയതനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.   ടനി  ആവശലതനികലയഭായനി
വകുപട്ട്  വനിഹനിതമഭായനി  16,73,894 രൂപയുലാം  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല
വനികേസനതനിനഭായനി 2 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   മഭാതഭാകവഭാ,  പനിതഭാകവഭാ  അചലങനില്  ഇരുവരുലാം  മരണമടഞ
നനിര്ദനരഭായ ഗവ./എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂള/  കകേഭാകളജുകേളനില്  ബനിരുദലാം  വചര  പഠനിക്കുന
കുടനികേളക്കട്ട് 'കസഹപൂര്വലാം'  പദതനിപകേഭാരലാം വഭാര്ഷനികേ ധനസഹഭായലാം നല്കുനണട്ട്.

(സനി)  1.  പഠനിക്കുന കുടനികേള ചവള്ളകപപറനിലുള്ള അകപക്ഷ ചുവചടപറയുന
സഭാക്ഷലചപടുതനിയ കരഖകേള സഹനിതലാം സഭാപന കമധഭാവനിക്കട്ട് സമര്പനിക്കണലാം.
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(i)  ബനി.പനി.എല്.  കറഷന  കേഭാര്ഡനിചന്റെ  പകേര്പട്ട്/ബനി.പനി.എല്.
സഭാക്ഷലപത്രലാം അഥവഭാ എ.പനി.എല്.  ആചണങനില്,  കുടുലാംബവഭാര്ഷനികേ
വരുമഭാന  പരനിധനി  ഗ്രഭാമ  പകദശങ്ങളനില്   20,000  രൂപയനിലുലാം
നഗരപകദശങ്ങളനില്  22,375  രൂപയനിലുലാം  അധനികേരനിക്കഭാതതഭാചണനട്ട്
കേഭാണനിക്കുന റവനദ്യു അധനികൃതരുചട വരുമഭാന സര്ടനിഫെനിക്കറട്ട്.

(ii)  മഭാതഭാകവഭാ  പനിതഭാകവഭാ  അചലങനില്  ഇരുവരുലാം  മരണചപടതനിചന്റെ
അലാംഗതീകൃത മരണ സര്ടനിഫെനിക്കറനിചന്റെ പകേര്പട്ട്

(iii)  അകപക്ഷകേചന്റെ ആധഭാര് കേഭാര്ഡനിചന്റെ പകേര്പട്ട്

(iv) കുടനിയുചടയുലാം  രക്ഷകേര്തഭാവനിചന്റെയുലാം  കപരനില്  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്
സലാംവനിധഭാനമുള്ള  നഭാഷണചചലസ്ഡട്ട്/ചഷഡമ്മ്യൂളഡട്ട്  ബഭാങനില്
നനിലവനിലുള്ള കജഭായനിന്റെട്ട് അക്കഇൗണനിചന്റെ പകേര്പട്ട്.

2.  5  വയസനിനട്ട്  തഭാചഴയുള്ള കുടനികേളുചട  കേഭാരലതനില്  മുകേളനില്  സൂചനിപനിച
കരഖകേളുചട  സഭാക്ഷലചപടുതനിയ  പകേര്പട്ട്  സഹനിതലാം  നനിശനിത  മഭാതൃകേയനിലുള്ള
അകപക്ഷഭാകഫെഭാറതനില്  കകേരള  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാമനിഷചന്റെ  ഓഫെതീസനില്  കനരനിടട്ട്
അകപക്ഷ നല്കേഭാവനതഭാണട്ട്.

3.  എലഭാ അദലയനവര്ഷങ്ങളനിലുലാം പസ്തുത പദതനിക്കഭായനി ഓണ്ചചലനഭായനി
അകപക്ഷ  ക്ഷണനിക്കുകമ്പഭാള  ബന്ധചപട  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപന  കമധഭാവനികേള
മുകഖന  അര്ഹതയുള്ള  അകപക്ഷകേള  ഓണ്ചചലനഭായനി  അകപക്ഷ  സമര്പനിചട്ട്
ആയതനിനുകശഷലാം  ലഭനിക്കുന  പനിന്റെഇൗടട്ട്  സഭാപനകമധഭാവനിയുചട  ഒപ്പുലാം
സഭാപനതനിചന്റെ  സതീലുലാം  സഹനിതലാം  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാമനിഷചന്റെ  ആഫെതീസനില്
ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  അര്ഹതചപട  അകപക്ഷകേള  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  ധനസഹഭായലാം
അവരുചട  കജഭായനിന്റെട്ട്  അക്കഇൗണനികലയട്ട്  ഡയറകട്ട്  ചബനനിഫെനിഷറനി  ടഭാനസ്ഫര്
(ഡനി.ബനി.റനി.) ആയനി നല്കുന.

(ഡനി)  2017-2018  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  പസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  20
കകേഭാടനി  രൂപ ബജറനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.

അങണവഭാടനികേളുചട ഉനമനതനിനഭായനി പദതനികേള

313 (317) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിനട്ട് കേതീഴനില് പവര്തനിക്കുന അങണവഭാടനികേളുചട
ഉനമനതനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള എചന്തെലഭാചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  നനിലവനില് സത്വന്തെമഭായനി ചകേടനിടമനിലഭാത അങണവഭാടനികേളക്കട്ട് ചകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിചട്ട്  നല്കുനതനിനട്ട്  എന്തെട്ട്  പദതനിയഭാണട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്  എനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിനട്ട് കേതീഴനില് പവര്തനിക്കുന അങണവഭാടനികേളുചട
ഉനമനതനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള ചുവചട കചര്ക്കുന.

1. സലാംസഭാനചത മുഴുവന  അങണവഭാടനികേളക്കുലാം  ചകേടനിടലാം  ഉളചപചടയുള്ള
അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള  3  വര്ഷതനിനുള്ളനില്  ഒരുക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിച.

2. സലാംസഭാനചത  140  നനികയഭാജകേമണലങ്ങളനിലുലാം  മഭാതൃകേഭാ
അങണവഭാണനികേള  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  3  തലമുറകേളക്കുള്ള  സഇൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുന നടപടനികേള നടനവരുന.

3. അങണവഭാടനികേളനിലൂചട നല്കുന കസവനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം
ഫെലപദമഭാക്കുനതനിനുലാം  അങണവഭാടനികേള  കസഭാഷലല്  ആഡനിറനിനട്ട്
വനികധയമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച.

4. അങണവഭാടനികേളനില്  പതീസ്കൂള  കേരനിക്കുലലാം  പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുലാം
ആയതനിചന്റെ അടനിസഭാനതനില്  30 തതീമുകേള ഉളചക്കഭാള്ളുന തതീലാം ചഭാര്ടട്ട്
തയ്യേഭാറഭാക്കനി  മുഴുവന  അങണവഭാടനികേളനിലുലാം  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  തതീലാം  ചഭാര്ടട്ട്
ചചകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുനതനിനട്ട്  അങണവഭാടനി  പവര്തകേര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം
നല്കുകേയുലാം  'അങണചചതമഭാവട്ട്'  എന  കപരനില്  വര്ക്കര്മഭാര്ക്കട്ട്  ഹഭാന്റെട്ട്
ബുക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ചചയ്തു.    അങണവഭാടനികേളനിചല  മുഴുവന പതീസ്കൂള
കുടനികേളക്കുലാം  വര്ക്കട്ട്  ബുക്കട്ട്  വനിതരണലാം  ചചയ്യുകേയുലാം  വര്ക്കട്ട്  ബുക്കട്ട്
ചചകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുനതനികലയഭായനി  'അങണപ്പൂമഴ'  എന  കപരനില്
വര്ക്കര്മഭാര്ക്കട്ട് ഹഭാന്റെട്ട് ബുക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം ചചയ്തു.

5. അങണവഭാടനികേളനിചല കുടനികേളക്കട്ട് അവരുചട മഭാനസനികേ ശഭാരതീരനികേ വളര്ച
വനിലയനിരുത്തുനതനിനഭായനി  അസചസന്റെട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്,  പതീസ്കൂള  പഠനലാം
പൂര്തനിയഭാക്കുനവര്ക്കട്ട്  പതീ  സ്കൂള  സര്ടനിഫെനിക്കറട്ട്  എനനിവ
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

6. ഗര്ഭനിണനികേളുചടയുലാം  കുടനികേളുചടയുലാം  ആകരഭാഗലലാം  റനിയല്  ചചടലാം  കമഭാണനിറര്
ചചയ്യുനതനിചന്റെ  തുടക്കചമന  നനിലയനില്  അടപഭാടനി,  മഭാനന്തെവഭാടനി
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കബഭാക്കുകേളനില് നടപനിലഭാക്കുന പദതനിയഭാണട്ട് ജഭാതകേട്ട് ജനനനി.  പസ്തുത
പദതനി  പടനിപടനിയഭായനി  സലാംസഭാനലാം  മുഴുവന  വലഭാപനിപനിക്കഭാന  നടപടനി
സത്വതീകേരനിചവരുന.

(ബനി)  വഭാടകേ ചകേടനിടങ്ങളനില് പവര്തനിക്കുന എലഭാ അങണവഭാടനികേളക്കുലാം
സലലാം  ലഭലമഭാകുനമുറയട്ട്  3  വര്ഷലാംചകേഭാണട്ട്  സത്വന്തെമഭായനി  ചകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

അങണവഭാടനികേളക്കട്ട് സത്വന്തെമഭായനി ഭൂമനി

314  (318)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലതനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

അങണവഭാടനികേളക്കട്ട് സത്വന്തെമഭായനി ഭൂമനി വനിടട്ട്  നല്കേനിയവരുചട ആശനിതര്ക്കട്ട്
കജഭാലനി  നല്കുചമന  വലവസയനില്  തൃക്കരനിപ്പൂർ  മണലതനിചല  ചതീകമനനിയനിൽ
കജഭാലനി  ചചയ്തുവരുന  ശതീമതനി  മലനികേയട്ട്  കജഭാലനി  സനിരത  നല്കേഭാന
നടപടനികേളുണഭാകുകമഭാ;  1-12-2013  മുതല്  സനിരനനിയമനതനില്  വര്ക്കട്ട്  ചചയ്യുന
ഇവര്ക്കട്ട്  കജഭാലനിയുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  സര്ക്കഭാര്  എചന്തെങനിലുലാം  ഉതരവട്ട്
പുറചപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉതരലാം

നതീകലശത്വരലാം  ചഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.-ല് അങണവഭാടനി  ചഹല്പറഭായനി  നനിയമനലാം
ലഭനിച  ശതീമതനി  മലനികേയുചട  നനിയമനലാം  അനധനികൃതമഭാചണനട്ട്  കബഭാദലചപട
സഭാഹചരലതനില്  സഭാമൂഹലനതീതനി  ഡയറകറചട  നനിര്കദശഭാനുസരണലാം  നതീകലശത്വരലാം
ശനിശു വനികേസന പദതനി ഓഫെതീസര്  ടനിയഭാചള  കജഭാലനിയനില് നനിനലാം പനിരനിചവനിട്ടു.
എനഭാല് ശതീമതനി മലനികേ ഇതനിചനതനിചര കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് ചചടബമ്മ്യൂണലനില്
കകേസട്ട്  ഫെയല്  ചചയ്തനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   കകേഭാടതനിയുചട  ഇടക്കഭാല  ഉതരവനിചന്റെ
അടനിസഭാനതനില് ശതീമതനി മലനികേചയ തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  കജഭാലനിയനില് തുടരഭാന
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല് കകേഭാടതനിയുചട അന്തെനിമ വനിധനിയുചട അടനിസഭാനതനില്
മഭാത്രകമ  ടനിയഭാളുചട  കജഭാലനിസനിരത  സലാംബന്ധനിച  തതീരുമഭാനലാം  ചചകേചക്കഭാള്ളഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള.

അങണവഭാടനികേളക്കട്ട് സത്വന്തെലാം ചകേടനിടലാം
315 (319) ശതീമതനി യു  .   പതനിഭ ഹരനി  :

ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന  :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി  :

ശതീ  .    ചകേ  .    ചജ  .    മഭാകനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത  മുഴുവന  അങണവഭാടനികേളക്കുലാം  സത്വന്തെലാം  ചകേടനിടലാം
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നനിര്മ്മേനിച നല്കേഭാന പദതനിയുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതനിനഭായുള്ള  സലലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന  എചന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  അങണവഭാടനി  ജതീവനക്കഭാരുചട  ഒഭാണകററനിയലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന
ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  വഭാടകേ ചകേടനിടങ്ങളനില് പവര്തനിക്കുന എലഭാ അങണവഭാടനികേളക്കുലാം
സലലാം  ലഭലമഭാകുന  മുറയട്ട്  3  വര്ഷലാംചകേഭാണട്ട്  സത്വന്തെമഭായനി  ചകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

(ബനി)  അങണവഭാടനികേളക്കട്ട്  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  സലലാം
കേചണത്തുനതനിനട്ട്  വളചരയധനികേലാം  ബുദനിമുട്ടുകേള  കനരനിടുനണട്ട്.
അങണവഭാടനികേളക്കട്ട്  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  റവനമ്മ്യൂ  പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  ഭൂമനി,
ഉകപക്ഷനിക്കചപട  കറഭാഡുകേള,  മറ്റു  വകുപ്പുകേളുചട  ഭൂമനി,  എനനിവ  വനിട്ടുകേനിട്ടുനതനിനട്ട്
നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  സലാംസഭാന  ചതീഫെട്ട്  ചസക്രടറനി
നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ആയതനിചന്റെ അടനിസഭാനതനില് ജനപതനിനനിധനികേള,
അങണവഭാടനിതല  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  സകപഭാര്ടട്ട്  കേമ്മേനിറനി  അലാംഗങ്ങള,
അങണവഭാടനി  പവര്തകേര്,  ചപഭാതുജനങ്ങള  എനനിവരുചട  സഹഭായകതഭാചട
സലലാം കേചണതനി ബന്ധചപട ജനിലഭാകേളകര്ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തുവരുന. നനിലവനില്
ഇതരതനില്  940  സലങ്ങള  കേചണതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.   പസ്തുത
സലങ്ങള  വകുപനിനട്ട്  വകേമഭാകറണതുണട്ട്.  അങണവഭാടനിക്കട്ട്  ചകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  സഇൗജനലമഭായനി  സലലാം  ലഭലമഭാക്കുനവരുചട  ആശനിതര്ക്കട്ട്
അങണവഭാടനി  പവര്തകേരഭായനി  കജഭാലനി  നല്കുനതനിനട്ട്  വലവസയുണട്ട്.   കൂടഭാചത
സ്കൂള  കകേഭാമ്പഇൗണ്ടുകേളനില്  അങണവഭാടനി  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  സലലാം
ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം നനിലവനില് വലവസയുണട്ട്.

(സനി)  അങണവഭാടനി  ജതീവനക്കഭാരുചട  ഓണകററനിയലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്
വര്ദനിപനിചട്ട്  വരുനണട്ട്.   നനിലവനില് അങണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാരുചട  ഓണകററനിയലാം
6,600 രൂപയനില്നനിനട്ട് 10,000 രൂപയഭായുലാം ചഹല്പര്മഭാരുചട ഓണകററനിയലാം 5100
രൂപയനില്നനിനലാം 7000 രൂപയഭായുലാം വര്ദനിപനിച നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

 ചചസകക്കഭാ കസഭാഷലല് കേഇൗണ്സനിലര്മഭാര്

316 (320) ശതീ  .    എലാം  .    സത്വരഭാജട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  കേരഭാറടനിസഭാനതനില്

പവര്തനിക്കുന വസകക്കഭാ കസഭാഷലല് കേഇൗൺസനിലർമഭാചര  GO(P)28/2016/Fin.  ല്
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ഉളചപടുത്തുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  എചന്തെങനിലുലാം  നനിര്കദശകമഭാ  നനികവദനകമഭാ

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പരനിഗണനയനില്  ഉകണഭാ;  എങനില്  അവയുചട  വനിശദഭാലാംശലാം

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത ഉതരവനില് ഇവചരകടനി ഉളചപടുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള

സമയബന്ധനിതമഭായനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എനകതക്കട്ട് ഈ നടപടനികേള പൂര്തനിയഭാക്കുചമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-സനി) ഉണട്ട്. പരനികശഭാധനിചവരുന.

ചനലട്ട്ല സലാംഭരണലാം

317 (321)  ശതീ  .    സനി  .    എഫെട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  വനിളചവടുപട്ട്  സമയതട്ട്  ചനലട്ട്ല  സലാംഭരനിക്കഭാതതുമൂലവലാം

മുനപട്ട് സലാംഭരനിച ചനലനിചന്റെ വനില നല്കേഭാതതുമൂലവലാം കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് ഉണഭായനിട്ടുള്ള

ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസസ്സുുത  ബുദനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്;  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള നനിശനിത ഗുണകമനഭാ

മഭാനദണങ്ങള പഭാലനിക്കുന ചനലട്ട്ല സലാംഭരനിക്കുനതനില് കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായനിടനില.

ഗുണകമനഭാ ഘടകേങ്ങളനില് വലതനിയഭാനലാം ഉണഭാകുനപക്ഷലാം പസ്തുത ചനലട്ട്ല കേര്ഷകേര്

ഉണക്കനി പതനിരുകേളഞട്ട് ഗുണകമനയുള്ളതഭാക്കനി മഭാറ്റുനതനിനട്ട് വരുന കേഭാലതഭാമസലാം

മഭാത്രമഭാണട്ട് ഇക്കഭാരലതനില് ശദയനില്ചപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.

2016-2017  സതീസണനില്  സചചപ്ലകകേഭാ  18-4-2017  വചര  3.98  ലക്ഷലാം

ചമടനികേട്ട്  ടണ് ചനലട്ട്ല  സലാംഭരനിച  ഇനതനില് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നല്കുവഭാനുള്ള  896.07

കകേഭാടനി രൂപയനില്  625.21  കകേഭാടനി രൂപ വനിതരണലാം ചചയ്തുകേഴനിഞ്ഞു;  ഇനനി  270.86

കകേഭാടനി  രൂപ  കുടനിശ്ശേനികേയുണട്ട്.   ചനലട്ട്ല  സലാംഭരനിചഭാലുടനതചന  പണലാം  നല്കുവഭാന

കേഴനിയഭാതതുചകേഭാണട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് വലനിയ ബുദനിമുടട്ട്  കനരനിടുനണട്ട്.  കകേന്ദ്രതനില്
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നനിനട്ട്  സലാംഭരണ  വനില  ലഭനിക്കുനതനില്  വരുന  കേഭാലതഭാമസമഭാണട്ട്  യഥഭാസമയലാം

പണലാം നല്കുവഭാന കേഴനിയഭാചത വരുനതട്ട്. ഇതട്ട് പരനിഹരനിചട്ട് സലാംഭരനിചഭാലുടന പണലാം

ബഭാങനില്നനിനലാം  ലഭലമഭാകേതക്കവനിധതനില്  പദതനി  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതട്ട്

ഉടനതചന നടപനില്വരുനതഭാണട്ട്.

'വനിശപട്ട് രഹനിത' കകേരളലാം പദതനി

318 (322) ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :
ശതീ  .      ജനി  .  എസട്ട്  .   ജയലഭാല്  :
ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം  :
ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗവര്ണറചട  കേഴനിഞ നയപഖലഭാപന പസലാംഗതനില്  ഉളചപടനിരുന

'വനിശപട്ട്  രഹനിത  കകേരളലാം'  പദതനി  സലാംസഭാനതട്ട്  സനിവനില്  സവപ്ലസട്ട്  വകുപട്ട്

നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇചലങനില് അതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ വര്ഷചത സലാംസഭാന ബജറനില് പസ്തുത പദതനിക്കട്ട് കവണനി തുകേ

വകേയനിരുതനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് എത്ര എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) വനിശപട്ട് രഹനിത കകേരളലാം പദതനി ഉടനടനി സലാംസഭാനതട്ട് നടപനില്

വരുത്തുനതനിനുള്ള  തത്വരനിത  നടപടനികേള  സനിവനില്  സചചപ്ലസട്ട്  വകുപട്ട്

സത്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  ഇഇൗ വര്ഷചത സലാംസഭാനചത ബജറനില് പസ്തുത പദതനിക്കട്ട് കവണനി

70 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.

പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡുകേളുചട വനിതരണലാം

319 (323) ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസനതട്ട്  പുതനിയ  കറഷൻ  കേഭാർഡുകേളുചട  അചടനി  പൂർതതീകേരനിചട്ട്

എനകതയട്ട് വനിതരണലാം ചചയ്യേഭാനഭാണട്ട് ഉകദശനിക്കുനതട്ട്;
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(ബനി)  കറഷൻ  സലാംവനിധഭാനലാം  സുതഭാരലമഭാക്കുനതനിനട്ട്,  കറഷൻ  കേഭാർഡനിലുലാം

വനിതരണ സലാംവനിധഭാനതനിലുലാം എചന്തെഭാചക്ക വലതലഭാസങ്ങളഭാണട്ട് വരുതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  കറഷൻ കേഭാർഡുകേൾ സഭാർടട്ട് കേഭാർഡുകേളഭാക്കഭാനുലാം ആധഭാറമഭായുലാം ബഭാങട്ട്

അക്കഇൗണ്ടുകേളുമഭായുലാം  ബന്ധചപടുതഭാനുലാം  എചന്തെങനിലുലാം  മഭാർഗ  നനിർകദശങ്ങളുകണഭാ

എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കറഷന കേഭാര്ഡനിചന്റെ അചടനി ധ്രുതഗതനിയനില് നടനവരനികേയഭാണട്ട്. കമയട്ട്

മഭാസകതഭാടുകൂടനി വനിതരണലാം പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട് ഉകദശനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി) എഫെട്ട്.സനി.ചഎ.-യനില് നനിനലാം സര്ക്കഭാര് കനരനിടട്ട് കറഷന സഭാധനങ്ങള

എടുതട്ട്  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണലാം  നടത്തുനതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള

ചചകേചക്കഭാണ്ടുവരുന.
ഇ-കപഭാസട്ട്  ചമഷതീനുകേള  ഉപകയഭാഗനിചലാം  ആധഭാര്  ലനിങട്ട്  ചചയ്തുചകേഭാണ്ടുള്ള

ബകയഭാചമടനികേട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം   ഉപകയഭാഗനിചചകേഭാണ്ടുലാം  കറഷന  സഭാധനങ്ങളുചട
വനിതരണലാം  കൂടുതല്  സുതഭാരലമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.   നഭാലട്ട്  തരതനിലുള്ള  കറഷന
കേഭാര്ഡുകേളഭാണട്ട്  നനിലവനില്  വരുനതട്ട്.   എ.എ.ചചവ.  കേഭാര്ഡനിനട്ട്  മഞ  നനിറവലാം
മുനഗണനഭാ  കേഭാര്ഡുകേളക്കട്ട്  പനിങട്ട്  നനിറവലാം  മുനഗണകനതര  സബ്സനിഡനി
കേഭാര്ഡുകേളക്കട്ട് നതീല നനിറവലാം  മുനഗണകനതര കേഭാര്ഡുകേളക്കട്ട് ചവള്ള നനിറവമഭാണട്ട്
ഉള്ളതട്ട്.  എ.എ.ചചവ.  കേഭാര്ഡുകേളക്കട്ട്  35  കേനികലഭാ  (28  കേനികലഭാ  അരനി  7  കേനികലഭാ
കഗഭാതമ്പട്ട്) കറഷന സഭാധനങ്ങളുലാം മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗതനിനട്ട് ആചളഭാനനിനട്ട് 5 കേനികലഭാ
(4  കേനികലഭാ  അരനി+1  കേനികലഭാ  കഗഭാതമ്പട്ട്)  ഭക്ഷലധഭാനലവലാം  സഇൗജനലമഭായുലാം
മുനഗണകനതര സബ്സനിഡനി കേഭാര്ഡുകേളക്കട്ട്  ആചളഭാനനിനട്ട്  2  രൂപ നനിരക്കനില്  2
കേനികലഭാ ഭക്ഷലധഭാനലവലാം മുനഗണകനതര വനിഭഭാഗതനിനട്ട്  ഏപനില് മഭാസലാം  8  കേനികലഭാ
ഭക്ഷലധഭാനലവമഭാണട്ട് (അരനി 8.90 രൂപ നനിരക്കനിലുലാം കഗഭാതമ്പട്ട് 6.70 രൂപ നനിരക്കനിലുലാം)
വനിതരണലാം നടത്തുനതട്ട്.

(സനി)   കറഷന  കേഭാര്ഡുകേള  സഭാര്ടട്ട്  കേഭാര്ഡുകേളഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
ഇകപഭാള സത്വതീകേരനിചനിടനില. ഇ-കപഭാസട്ട് ചമഷതീനുകേള ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ആധഭാര് ലനിങനിലുലാം
കേഭാര്ഡുടമകേളുചട  ബഭാങട്ട്  അക്കഇൗണ്ടുമഭായനി  ബന്ധചപടുത്തുന  നടപടനികേളുലാം
നടനവരുന.

പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണലാം
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320 (324) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട് ഇകപഭാള ഉപകയഭാഗനിച വരുന കറഷന കേഭാര്ഡട്ട്  ഏതട്ട്
വര്ഷതനില്  അനുവദനിചതഭാണട്ട്;  നനിലവനിചല  കറഷന  കേഭാര്ഡനിനട്ട്  ഒരു
പതനിറഭാണനികലചറ പഴക്കമുചണന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണതനിനഭായനി ഈ വര്ഷലാം ഏചതഭാചക്ക
തതീയതനികേളഭായനിരുന കനരചത നനിശനിയനിചനിരുനതട്ട്;

(സനി)  പുതനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേള  എനകതയട്ട്  വനിതരണലാം  ചചയ്യേഭാനഭാകുലാം
എനഭാണട്ട് ഇകപഭാള കേരുതുനതട്ട്;

(ഡനി)  കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണവമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് ഇകപഭാള കനരനിടുന പശ്നങ്ങള
എചന്തെഭാചക്ക; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  1-9-2009-നട്ട്  നനിലവനില് വന കറഷന കേഭാര്ഡനിനട്ട്  8  വര്ഷകതഭാളലാം
പഴക്കമുണട്ട്.  

(ബനി)  പുതനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  2017  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസകതഭാചട  വനിതരണലാം
നടത്തുവഭാനഭായനിരുന നനിശയനിചനിരുനതട്ട്.

(സനി)   കമയട്ട്  മഭാസകതഭാടുകൂടനി  വനിതരണലാം  പൂര്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴനിയുലാം
എനഭാണട്ട് കേരുതുനതട്ട്.

(ഡനി)  പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡുകേള അചടനി പൂര്തനിയഭാക്കനി ലഭാമനികനറട്ട് ചചയ്തട്ട്
സഭാപ്ലനിലാംഗട്ട് കജഭാലനികേള ചചയ്തഭാണട്ട് വനിതരണലാം നടകതണതട്ട്.  ചകേഭാലലാം ജനിലയനിചല 2
തഭാലൂക്കുകേളനിചല  കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  അചടനി  പൂര്തനിയഭായനി  വനിതരണതനിനട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട്  തഭാലൂക്കുകേളനിചലയുലാം  മറ്റു  ജനിലകേളനിചലയുലാം  കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്
വനിതരണതനിനുള്ള കജഭാലനികേള ദ്രുതഗതനിയനില് നടനവരുന.

പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡനിചന്റെ വനില നനിശയനിക്കല്
321 (325)  ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി  : 

ശതീ  .      വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന  : 
ശതീ  .   അനൂപട്ട് കജക്കബട്ട്  : 
ശതീ  .       അനനില്  അക്കര :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ) പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡനിചന്റെ വനിതരണലാം ഏതുഘടതനിലഭാണട്ട്;

(ബനി)  പുതനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡനിചന്റെ  വനിതരണലാം  ഏപനിലനില്
പൂര്തനിയഭാക്കുചമന  പഖലഭാപനലാം  പഭാവര്തനികേമഭാക്കുനതനില്  ഉണഭായ  തടസലാം
എന്തെഭാണട്ട്;

(സനി) കറഷന കേഭാര്ഡനിചന്റെ വനില നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കറഷന കേഭാര്ഡുകേളുചട  വനിതരണലാം ആരലാംഭനിക്കഭാതതനിനഭാലുലാം,  പുതനിയ
കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  ലഭലമഭാക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കഭാതതനിനഭാലുലാം  ജനങ്ങള  കനരനിടുന
ബുദനിമുടട്ട്  പരനിഗണനിചട്ട്  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേളുചട  വനിതരണലാം  അടനിയന്തെരമഭായനി
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉതരലാം

(എ)   ചകേഭാലലാം  ജനിലയനിചല  കേരുനഭാഗപള്ളനി,  കുനത്തൂര്  തഭാലൂക്കുകേളനിചല
കറഷന കേഭാര്ഡുകേളുചട അചടനി പൂര്തനിയഭാക്കനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  മറനിടങ്ങളനിചല കറഷന
കേഭാര്ഡനിചന്റെ അചടനി പൂര്തനിയഭായനിവരുന.  കമയട്ട് മഭാസകതഭാടുകൂടനി സലാംസഭാനതട്ട്
പുതനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡനിചന്റെ  വനിതരണലാം  പൂര്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴനിയുചമനഭാണട്ട്
പതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  പുതുക്കലനിചന്റെ  കടഭാടല്  ചസഭാലൂഷന  ചപഭാചചവഡര്
ആയ  സനി-ഡനിറനിനഭാണട്ട്  കറഷന  കേഭാര്ഡനിചന്റെ  അചടനിയുചട  ചുമതല.   പുറലാംചട
അചടനിചട്ട്  ലഭാമനികനറട്ട്  ചചയ്തട്ട്  ഉളകപജുമഭായനി  കൂടനികചര്തട്ട്  സഭാപനിള  ചചയ്തട്ട്
ബന്ധചപട  തഭാലൂക്കുകേളനില്  എതനിക്കുനതനിനുണഭായ കേഭാലതഭാമസലാം ചകേഭാണഭാണട്ട്
ഏപനില് മഭാസതനില് വനിതരണലാം പൂര്തനിയഭാക്കഭാന കേഴനിയഭാതതട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  മുനഗണകനതര  വനിഭഭാഗതനിനട്ട്  100  രൂപ  മുനഗണനഭാ
വനിഭഭാഗതനിനട്ട്  50  രൂപ  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗതനിചല  മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗതനിനട്ട്
സഇൗജനലലാം .

(ഡനി)  കമയട്ട്  മഭാസകതഭാടുകൂടനി  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേളുചട  വനിതരണലാം
പൂര്തതീകേരനിക്കണചമന ലക്ഷലകതഭാടുകൂടനി പവര്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിചവരുന.

 നടപടനിക്രമങ്ങള

322 (326) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഭക്ഷലവലാം  സനിവനില്  സവപ്ലസുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡുകേള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുനതനിനുളള
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നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതട്ട് ഘടതനിലഭാണട്ട്;

(ബനി) പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡുകേള തയ്യേഭാറഭാക്കുനതനിചന്റെ ചുമതല ആര്ക്കഭാണട്ട്
നല്കേനിയനിരുനതട്ട്;

(സനി)  പുതനിയ  കറഷന  കേഭാര്  ഡട്ട്  വനിതരണലാം  ചചയ്യുനതനിനട്ട്  സലാംഭവനിച
കേഭാലതഭാമസതനിചന്റെ പധഭാന കേഭാരണങ്ങള എചന്തെലഭാമഭാണട്ട്;

(ഡനി)  പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡട്ട്  സജ്ജമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ചചലവഴനിച തുകേയുചട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)   കറഷന  കേഭാര്ഡുകേളുചട  അചടനി  പൂര്തതീകേരനിചവരുന.  കമയട്ട്
മഭാസകതഭാടുകൂടനി  വനിതരണലാം പൂര്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുചമനഭാണട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  ഉളകപജുകേളുചട  അചടനി  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനിയഭായ  കകേരള
ബുക്കട്ട്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  പബനികക്കഷനസട്ട്  ചസഭാചചസറനികയയുലാം  പുറലാം  ചടയുചട  അചടനിയുലാം
ലഭാമനികനഷനുലാം  സഭാപ്ലനിലാംഗുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനിയഭായ  സനി-ഡനിറനിനുമഭാണട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാനനിയമപകേഭാരലാം ഗ്രഭാമങ്ങളനിചല ജനസലാംഖലയുചട
52.63%-ഉലാം നഗര പകദശങ്ങളനിചല  39.5%-ഉലാം ജനങ്ങള മുനഗണനഭാ പടനികേയനില്
ഉളചപട്ടുവകരണതഭാണട്ട്.  നനിശനിത  ശതമഭാനലാം  ആളക്കഭാചര  തഭാലൂക്കട്ട്
അടനിസഭാനതനില് ഉളചപടുകതണനിവനതുമൂലലാം തഭാലൂക്കുതല റഭാങനിലാംഗനിനട്ട്  പകേരലാം
സലാംസഭാനതല  റഭാങനിലാംഗട്ട്  നടത്തുകേയുണഭായനി.  റതീ-റഭാങനിലാംഗട്ട്  നടതനി  കേരടട്ട്  പടനികേ
അചടനിചട്ട്  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി
പസനിദതീകേരനിചനിരുന. എങനിലുലാം ചപഭാതുജനങ്ങളുചട ആവശലഭാര്തലാം ആകക്ഷപങ്ങളുലാം
പരഭാതനികേളുലാം  സത്വതീകേരനിക്കുന  ദനിവസലാം  ദതീര്ഘനിപനികക്കണനിവനതനിനഭാലുലാം  അതരലാം
അകപക്ഷകേളനികനല്  കനരനില്  കകേടട്ട്  വനിവരകശഖരണലാം  നടതനി  പുതനിയ  ലനിസട്ട്
തയ്യേഭാറഭാക്കുനതനിനുലാം കവണനിയഭാണട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായതട്ട്.

(ഡനി)  കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  പുതുക്കല്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  കവണനിവരുന
ചചലവകേളക്കഭായനി  61.6  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  ഇകതവചര
44 കകേഭാടനി രൂപ ചചലവഴനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

പതീ-കപഭാപ്പുകലറഡട്ട് കഫെഭാറലാം അചടനി 3,84,49,985

കഫെഭാകടഭാ കേലഭാമ്പട്ട് 10,70,58,647

ഡഭാറഭാ എനടനി 25,27,88,337

കേരടട്ട് പടനികേ പസനിദതീകേരണലാം 47,75,576

കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് അചടനി 3,50,04,507
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മറനിനങ്ങള 19,22,948

ആചകേ 44,00,00,000

ചനലട്ട്ല സലാംഭരണ കുടനിശ്ശേനികേ

323 (327) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേര്ഷകേരനില്  നനിനലാം  ചനലട്ട്ല  സലാംഭരനിച  വകേയനില്  സവപ്ലകകേഭാ
നല്കേഭാനുള്ള തുകേയുചട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത തുകേ വനിതരണലാം ചചയ്യുനതനിനട്ട് സത്വതീകേരനിച വരുന നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ & ബനി)  2016-2017  സതീസണനില്  18-4-2017  വചര  3.98  ലക്ഷലാം
ചമടനികേട്ട് ടണ് ചനലട്ട്ല   സലാംഭരനിച വകേയനില് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കുവഭാനുള്ളതട്ട്  896.07
കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായകതഭാചട  ഇക്കഭാരലതനികനല്
അടനിയന്തെര നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള

324 (328) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫെര്ണഭാണസട്ട് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഷന  കേടകേള  വഴനി  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി  നല്കുന
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  എചന്തെലഭാചമനലാം  ആയതനിചന്റെ  തൂക്കവലാം  വനിലയുലാം  എത്രചയനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പല കറഷന കേടകേളനിലുലാം അര്ഹതചപട ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലാം മചണ്ണണ്ണയുലാം
കേഭാര്ഡട്ട്  ഉടമകേളക്കട്ട്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ലഭനിക്കുനനില  എന  പരഭാതനി
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  പസ്തുത  പരഭാതനിയനില്  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനി
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇടചക്കഭാചനി  വനികലജനില്  തഭാമസനിക്കുന  ശതീമതനി  പഭഭാവതനി,
അര്ഹതചപട  അരനി  ലഭനിക്കഭാതതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  ചകേഭാചനി  സനിറനി  കറഷനനിലാംഗട്ട്
ഓഫെതീസര്ക്കട്ട്  എലാം.എല്.എ.  വഴനി  ചകേഭാടുത  പരഭാതനി  നനിരസനിചതനിചനതനിചര
എറണഭാകുളലാം  ജനിലഭാ  സവപ്ല  ഓഫെതീസര്ക്കട്ട്  സമര്പനിച  പരഭാതനിയനില്  സത്വതീകേരനിച
നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ) നനിലവനില് കറഷന കേടകേളവഴനി വനിതരണലാം ചചയ്യുന ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുചട
വനിശദവനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) ചനില അവസരങ്ങളനില് ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതരലാം പരഭാതനികേളനില്

കറഷന  കേടകേളനിചല  ബന്ധചപട  കരഖകേളുചട  അടനിസഭാനതനില്  പരനികശഭാധന

നടത്തുകേയുലാം  ക്രമകക്കടട്ട്  ശദയനില്ചപടഭാല്  ചചലസനസനികേളചക്കതനിചര  കകേരള

കറഷനനിലാംഗട്ട്  ഉതരവട്ട്  പകേഭാരലാം  സചസനഷന  ഉളചപചടയുള്ള  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുനണട്ട്.  കൂടഭാചത  പരഭാതനി  നല്കേനിയ  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിചന

കനരനില്  കേഭാണുകേയുലാം തുടര് നടപടനിയുചട വനിവരലാം അറനിയനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുനണട്ട്.

(സനി)   ഇഇൗ  വനിഷയതനില്  അകനത്വഷണലാം  നടതനിയതനില്  ബനി.പനി.എല്.

കേഭാര്ഡുടമയഭായ ശതീമതനി പഭഭാവതനി കദശതീയ ഭക്ഷല ദഭതഭാനനിയമപകേഭാരമുള്ള കേരടട്ട്

മുനഗണന/മുനഗണകനതര  പടനികേയനില്  കനഭാണ്  പകയഭാരനിറനി  സബ്സനിഡനി

വനിഭഭാഗതനില്  ഉളചപടുകേയുലാം  നനിലവനിചല  ബനി.പനി.എല്.  പടനികേയനില്നനിനലാം

പുറതഭാക്കുകേയുലാം ചചയ്തു.  ഇവരുചട കേഭാര്ഡനില് ഒരലാംഗലാം മഭാത്രചമ ഉള എനതനിനഭാല്

ആചകേ രണ്ടു കേനികലഭാഗ്രഭാലാം ഭക്ഷലധഭാനലതനിനട്ട് മഭാത്രചമ അര്ഹത ഉണഭായനിരുനള.

മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില്നനിനലാം  ഒഴനിവഭായതനിചനതനിചര  പരഭാതനി  നല്കുകേയുലാം

ഹനിയറനിലാംഗട്ട്  നടതനി വനിധവയഭാചണനതുകൂടനി പരനിഗണനിചട്ട് മുനഗണനഭാ പടനികേയനില്

ഉളചപടുത്തുകേയുലാം  ചചയ്തു.   സഇൗജനല  അരനി  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള  ആവശലവമഭായനി

ബഹുമഭാനചപട  എലാം.എല്.എ.-യുചട  കേതട്ട്  സഹനിതലാം  ടനിയഭാള  ചകേഭാചനി  സനിറനി

കറഷനനിലാംഗട്ട് ഓഫെതീസര് എതനിയ സമയതട്ട് നടതനിയ പഭാഥമനികേ പരനികശഭാധനയനില്

പസസ്സുുത  വലക്തനിയുചട  കേഭാര്ഡട്ട്  അന്തെനിമ  മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗതനില്

ഉളചപടനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  പരഭാതനി  നല്കകേണ  ആവശലമനിചലനലാം  സഇൗജനല

നനിരക്കനിലുള്ള  ധഭാനലങ്ങള  ലഭനിക്കുചമനലാം  അറനിയനിചനിരുന.   ടനി  വനിവരലാം

ബഹുമഭാനചപട എലാം.എല്.എ.-ചയ കരഖഭാമൂലലാം അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

 കേരടട്ട് മുനഗണനഭാപടനികേ

325  (329)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം സലാംസഭാനതട്ട് നടപഭാക്കുനതുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട്

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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2016 ഒകകഭാബറനില് പസനിദതീകേരനിച കേരടട്ട് മുനഗണനഭാ പടനികേചക്കതനിചര പതനിനഭാറര

ലക്ഷകതഭാളലാം പരഭാതനികേള ഭക്ഷല വകുപനിനു ലഭനിചചനകേഭാരലലാം ശരനിയഭാകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിചട്ട്  എനകതയട്ട്  പുതനിയ  മുനഗണനഭാ

പടനികേ പസനിദതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലാം എനഭാണട്ട് കേരുതുനതട്ട്;

(സനി)  പുതനിയ  മുനഗണനഭാ  പടനികേ  തയ്യേഭാറഭാക്കുന  ചുമതല  സര്ക്കഭാര്  ഏതട്ട്

ഏജനസനിചയയഭാണട്ട്  ഏല്പനിചനിട്ടുള്ളചതനലാം  ഇവര്  എനട്ട്  പടനികേ  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്

വകേമഭാറചമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പടനികേ  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭനിചഭാല്  പനിനതീടട്ട്  ഇതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്

കശഷനിക്കുന നടപടനിക്രമങ്ങള എചന്തെഭാചക്ക; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ശരനിയഭാണട്ട്.  16,73,422 പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് മഭാനദണങ്ങള പകേഭാരലാം തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ പതീ-കപഭാപ്പുകലറഡട്ട്

കഫെഭാമനില്  കേഭാര്ഡുടമകേള  സത്വയലാം  പൂരനിപനിചട്ട്  നല്കേനിയ  കരഖകേളുചട

അടനിസഭാനതനില്  കേരടട്ട്  മുനഗണനഭാപടനികേ  തയ്യേഭാറഭാക്കുകേയുലാം  ഇതനില്

ആകക്ഷപമുള്ളവരുചട  പരഭാതനി  പഞഭായതട്ട്  ചസക്രടറനി  ചചയര്മഭാനുലാം  കറഷനനിലാംഗട്ട്

ഇനചസകര്  കേണ്വതീനറലാം  വനികലജട്ട്  ഓഫെതീസര്,  സനി.ഡനി.എസട്ട്.  സൂപര്ചചവസര്

എനനിവരടങ്ങുന കേമ്മേനിറനി പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം ഹതീയറനിലാംഗട്ട് നടതനി പരഭാതനികേളനില്

തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.   ടനി  തതീരുമഭാനതനില്  ആകക്ഷപമുള്ളവര്

ജനിലഭാകേളകര്  ചചയര്മഭാനുലാം  ജനിലഭാ  സചചപ്ല  ഓഫെതീസര്  കേണ്വതീനറലാം

ജനിലഭാപഞഭായതട്ട് ചഡപമ്മ്യൂടനി  ഡയറകര്,  എ.ഡനി.സനി.  ജനറല്,  ജനിലഭാ കസഭാഷലല്

ചവല്ചഫെയര്  ഓഫെതീസര്  എനനിവരടങ്ങുന  അപതീല്  കേമ്മേനിറനിക്കട്ട്  പരഭാതനി

സമര്പനിക്കുകേയുലാം  പരഭാതനിക്കട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുകേയുലാം  ചചയ്തനിരുന.   ആയതനിചന്റെ

അടനിസഭാനതനില്  റതീ-റഭാങനിലാംഗട്ട്  നടതനി  അന്തെനിമ  പടനികേ  തകദശഭരണ

സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരതനിനഭായനി  നല്കുകേയുലാം  അന്തെനിമ  പടനികേ

പസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  മുനഗണനഭാ പടനികേ തയ്യേഭാറഭാക്കുന ചുമതല സര്ക്കഭാര് ഏജനസനിയഭായ

എന.ചഎ.സനി.ചയയഭാണട്ട്  ഏല്പനിചതട്ട്.  അന്തെനിമ  പടനികേ  ഇതനിനകേലാം

പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി)  അന്തെനിമമഭായനി പസനിദതീകേരനിച മുനഗണന/മുനഗണകനതര പടനികേകേള

അനുസരനിചട്ട് ഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങള വനിതരണലാം നടത്തുനതുലാം കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണലാം

സലാംബന്ധമഭായ നടപടനികേള തുടരുനതുമഭാണട്ട്.

കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണലാം

326 (330) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  പുതുക്കല്  നടപടനികേള  പൂര്തനിയഭാക്കഭാതതുമൂലലാം

സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ ജനങ്ങളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം ലഭനികക്കണതഭായ വനിവനിധ

ധനസഹഭായങ്ങള  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ബുദനിമുടനുഭവനിക്കുന  കേഭാരലലാം

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണലാം  കവഗതനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  സത്വതീകേരനിച

നടപടനികേള  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  പുതുക്കനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  എകപഭാള  വനിതരണലാം

ചചയ്യുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഇല.  നനിലനിവനിലുള്ള കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് റദട്ട്  ചചയ്തനിടനില.  ആയതനിനഭാല്

കറഷന  വഭാങ്ങുനതനിനുലാം മചറലഭാ ആവശലങ്ങളക്കുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേളുചട  ഉളകപജുകേളുചട  അചടനി  സര്ക്കഭാര്

ഏജനസനിയഭായ കകേരള ബുക്കട്ട്സട്ട് ആന്റെട്ട് പബനികക്കഷനസട്ട് ചസഭാചചസറനികയയുലാം പുറലാം

ചടയുചട  അചടനിയുലാം  ലഭാമനികനഷനുലാം  സഭാപ്ലനിലാംഗുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനിയഭായ  സനി-

ഡനിറനികനയുമഭാണട്ട്  ചുമതലചപടുതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ടനി  പവര്തനങ്ങള ദ്രുതഗതനിയനില്

പുകരഭാഗമനിചവരുന. കമയട്ട് മഭാസകതഭാടുകൂടനിതചന കറഷന കേഭാര്ഡുകേളുചട വനിതരണലാം

പൂര്തനിയഭാക്കഭാന കേഴനിയുചമനട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.

കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് പുതുക്കല്

327 (331)  ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേള  പുതുക്കുനതനിനഭായനി  16-7-2014 ല്  ആരലാംഭനിച
നടപടനിയുചട പുകരഭാഗതനി എന്തെഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതുക്കനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേള  എന  മുതല്  വനിതരണലാം  ചചയ്യേഭാന
കേഴനിയുചമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)&(ബനി)  അന്തെനിമ ഘടതനിലഭാണട്ട്. കമയട്ട് മഭാസകതഭാടുകൂടനി പുതനിയ കറഷന
കേഭാര്ഡുകേളുചട വനിതരണലാം പൂര്തനിയഭാക്കഭാന കേഴനിയുചമനഭാണട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.

കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണലാം 

328 (332) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  പുതുക്കല്  നടപടനികേള
പൂര്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില്  എനകതയട്ട്  പൂര്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുചമനഭാണട്ട്
പതതീക്ഷനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനതട്ട്  എത്ര  കുടുലാംബങ്ങളഭാണട്ട്  ബനി.പനി.എല്.  പടനികേയനില്
ഉളചപടനിട്ടുളളചതനട്ട് ജനില തനിരനിചള്ള വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)   ഇല. കമയട്ട് മഭാസകതഭാടുകൂടനിതചന കറഷന കേഭാര്ഡുകേളുചട വനിതരണലാം
പൂര്തനിയഭാക്കഭാന കേഴനിയുചമനട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി) 35,02,509 മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗലാം കുടുലാംബങ്ങളഭാണട്ട് ഉളചപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.
തനിരുവനന്തെപുരലാം 415437

ചകേഭാലലാം 314402

പതനലാംതനിട 124376

ആലപ്പുഴ 242621

കകേഭാടയലാം 191847

ഇടുക്കനി 153024

എറണഭാകുളലാം 280714

തൃശ്ശൂര് 327839

പഭാലക്കഭാടട്ട് 337521
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മലപ്പുറലാം 392123

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 305248

വയനഭാടട്ട് 100851

കേണ്ണൂര് 194049

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 122457

ആചകേ 3502509

 വനിപണനിയനിടചപടല് പദതനി

329  (333)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല  ധഭാനലങ്ങളുചട  വനിലക്കയറലാം  നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സനിവനില്  സചചപ്ലസട്ട്  കസഭാറകേള  വഴനി  വനിതരണലാം  ചചയ്യുന  ഭക്ഷല
ധഭാനലങ്ങളുചട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  എചന്തെങനിലുലാം  പകതലകേ
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുചട  വനില  വര്ദനവനിചന  കനരനിടഭാന
ശക്തമഭായ  വനിപണനിയനിടചപടല്  പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപഭാക്കനിവരുന.
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  13  ഇനലാം  അവശലസഭാധനങ്ങളക്കുപുറകമ
ഒ.എലാം.എസട്ട്.എസട്ട്.  പുഴുക്കലരനി,  പചരനി,  ആന്ധ്ര  ഇതര  അരനി  എനനിവയുലാം
വനില്പനശഭാലകേളവഴനി വനിതരണലാം ചചയ്യുന.

സബ്സനിഡനിയനില് വനില്ക്കുന ഉല്പനങ്ങള ഉളചപചട  28  ഇനലാം അവശല
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  ചപഭാതു  വനിപണനികയക്കഭാള  10  മുതല്  20  ശതമഭാനലാംവചര
വനിലക്കുറചട്ട്  ഫതീചസയനില്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ചപഭാതു  ജനങ്ങളക്കട്ട്
ആവശലമഭായ അളവനില് ലഭലമഭാക്കനിവരുന.   ഇതുകൂടഭാചത ചഭായചപഭാടനി, മലനിചപഭാടനി,
മുളകേട്ട് ചപഭാടനി, ചവളനിചചണ്ണ, പുളനി, ഏലലാം, മഞളചപഭാടനി, ഉപട്ട് എനതീ ഉല്പനങ്ങള
'ശബരനി'  ബഭാനഡനില്  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയട്ട്  കശഷലാം  ചപഭാതുവനിപണനി
വനിലകയക്കഭാള  ഏകേകദശലാം  20  മുതല്  30  ശതമഭാനലാം  വനിലക്കുറവനില്  വനിറ്റുവരുന.
കൂടഭാചത  അരനിയുചട  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം  വനില  വര്ദനവട്ട്
തടയുനതനിനുമഭായനി വനിവനിധ ജനിലകേളനില് അരനിക്കട ചഫെയറകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  സചചപ്ലകകേഭായുചട  ഓകരഭാ  ഡനികപഭാകേളനിലുലാം  എത്തുന  ഭക്ഷല
ധഭാനലങ്ങളുചട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  കേത്വഭാളനിറനി  അഷത്വറനസട്ട്  കേമ്മേനിറനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.   ഇ-ചടണര് വഴനി  വഭാങ്ങുന ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനയട്ട്  കശഷമഭാണട്ട്  വനില്പനശഭാലകേളനിലൂചട  ലഭലമഭാക്കുനതട്ട്.
വനിവനിധ  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുചട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന  യഥഭാസമയലാം
കകേഭാനനിയനിലുള്ള  സനി.എഫെട്ട്.ആര്.ഡനി.  ലഭാബനിലുലാം  റതീജനിയണല്  അനലനിറനിക്കല്
ലഭാബനിലുലാം  സഭാമ്പനിളുകേള  പരനികശഭാധന  നടത്തുനണട്ട്.   പഭാക്കറട്ട്  ഭക്ഷല
വസ്തുക്കളക്കട്ട്  എചട്ട്.എ.സനി.സനി.പനി.,  ചഎ.എസട്ട്.ഒ.  22000,  അഗഭാര്ക്കട്ട്,
എഫെട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.എ.ചഎ. എനതീ ഗുണകമന നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

  മഭാകവലനി കസഭാറകേളുചട പവര്തനലാം 

330 (334) ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനി  കസഭാറകേളുചട  പവര്തനലാം  ശക്തനിചപടുത്തുനതനിനട്ട്
എചന്തെങനിലുലാം നൂതന സലാംരലാംഭങ്ങള നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) എങനില് അവ എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  മഭാകവലനി  കസഭാറകേളുചട  പവര്തനലാം  ശക്തനിചപടുത്തുനതനിനട്ട്
നനിലവനില് തഭാചഴപറയുനവ നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

പതനിമഭാസലാം  ഏകേകദശലാം  10  ലക്ഷതനിനുകമല്  വനിറ്റുവരവള്ള  മഭാകവലനി
കസഭാറകേള  കുറഞതട്ട്  1000  ച.  അടനി  വനിസതീര്ണ്ണമുള്ള  ചകേടനിടങ്ങളനികലയട്ട്  മഭാറനി
സൂപര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേളഭാക്കനി  ഉയര്തനി  പവര്തനിചവരുന.   സല  ദഇൗര്ലഭലമുള്ള
മഭാകവലനി  കസഭാറകേളനില്  കൂടുതല്  സലസഇൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം
ആവശലഭാനുസരണലാം  സഭാധനങ്ങള  എതനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചവരുന.  സചചപ്ലകകേഭായുചട  വഭാഹനങ്ങള  ലഭലമലഭാത  സനര്ഭങ്ങളനില്
സത്വകേഭാരല  വഭാഹനങ്ങള  ഉപകയഭാഗചപടുതനിയുലാം  അവശലസഭാധനങ്ങള
വനില്പനശഭാലകേളനില് എതനിക്കുന.  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് സബ്സനിഡനി സഭാധനങ്ങള
കൃതലമഭായനി  ലഭനിക്കുന  എനട്ട്  ഉറപഭാക്കഭാന  എലഭാ  മഭാകവലനി,  സൂപര്  മഭാര്ക്കറട്ട്
തലതനിലുലാം  ഓകരഭാ  ഒഇൗടട്ട് ചലറ്റുലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  സഭാമൂഹല  പവര്തകേരുലാം
ജനപതനിനനിധനികേളുലാം  സചചപ്ലകകേഭായുചട  ഉകദലഭാഗസരുലാം  ഉളചപട  ഉപകഭഭാക
കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  പരഭാതനി  അറനിയനിക്കഭാനുലാം
പരനിഹരനിക്കഭാനുമുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാചത  ആവശലമഭായ
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സനര്ഭങ്ങളനില്  ഒരു  ഡനികപഭായനില്നനിനലാം  മറ്റു  ഡനികപഭാകേളനികലയട്ട്  സഭാധനങ്ങള
എതനിചചകേഭാടുക്കുവഭാനുള്ള  സഇൗകേരലവലാം  ഏര്ചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  സചചപ്ലകകേഭാ
വനില്പനശഭാലകേളുചട  പവര്തനലാം  വനിലയനിരുത്തുനതനിനഭായനി  സുസജ്ജമഭായ  ഒരു
ആഡനിറട്ട്  &  ഇനചസക്ഷന  വനിഭഭാഗലാം  പവര്തനിക്കുനണട്ട്.   സനിവനില്സചചപ്ലസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  പവര്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഡനികപഭാ  തലതനിലുലാം
കമഖലഭാ  കേഭാരലഭാലയതലതനിലുലാം  കകേന്ദ്രകേഭാരലഭാലയതലതനിലുലാം  പവര്തന
അവകലഭാകേനലാം  കൃതലമഭായനി  നടത്തുന.   സബ്സനിഡനി  സഭാധനങ്ങളുചട  കസഭാക്കട്ട്
ആവശലതനിനട്ട്  എലഭാ  വനില്പനശഭാലകേളനിലുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം  അവയുചട
ദുരുപകയഭാഗലാം  തടയുനതനിനുലാം  വനിജനിലനസട്ട്  ആഫെതീസറചട  കനതൃതത്വതനില്
വനിജനിലനസട്ട് സത്വഭാഡുകേളുലാം ഇകന്റെണല് ഓഡനിറട്ട് വനിഭഭാഗവലാം ജൂനനിയര് മഭാകനജര്മഭാരുലാം
(മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട് & ഇനചസക്ഷന) വനില്പനശഭാലകേളനില് പരനികശഭാധന നടത്തുന.

കറഷന കേഭാര്ഡുടമകേളുചട തരലാംതനിരനിവട്ട്

331 (335)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഷന കേഭാർഡുടമകേചള പകയഭാറനിറനി,  കനഭാണ് പകയഭാറനിറനി വനിഭഭാഗമഭായനി
തനിരനിചതനിചന തുടര്നള്ള നടപടനി ക്രമങ്ങള ഏതട്ട് ഘടതനിലഭാണട്ട്;

(ബനി)  ഗ്രഭാമസഭകേള കചര്നട്ട്  അനര്ഹചര കേചണതനി ഒഴനിവഭാക്കുന നടപടനി
പൂര്തതീകേരനികചഭാ;  എത്രയഭാളുകേചള  കേചണതനി;  പകേരലാം  അര്ഹതയുള്ളവചര
ഉളചപടുതനികയഭാ;

(സനി) അര്ഹതയുള്ള മുഴുവന ആളുകേളക്കുലാം ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉതരലാം

(എ)  കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് ഉടമകേചള മുനഗണനഭാ/മുനഗണകനതര വനിഭഭാഗമഭായനി
തനിരനിചട്ട്  അന്തെനിമ  പടനികേ  പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   കേഭാര്ഡുകേള  അചടനിചട്ട്  കമയട്ട്
മഭാസകതഭാടുകൂടനി  വനിതരണലാം  പൂര്തതീകേരനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുചമനഭാണട്ട്
പതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  തകദശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  അര്ഹര്/അനര്ഹര്
പടനികേ  ബന്ധചപട  തഭാലൂക്കട്ട്  സചചപ്ല  ആഫെതീസുകേളനില്  നല്കേനി  കറഷനനിലാംഗട്ട്
ഇനചസകര്മഭാരുചട  കനതൃതത്വതനില്  കനരനിടട്ട്  പരനികശഭാധന  നടതനിവരനികേയഭാണട്ട്.
പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭായകശഷലാം  റതീ-റഭാങനിലാംഗട്ട്  നടതനി  അനര്ഹചര
ഒഴനിവഭാക്കുകേയുലാം  അര്ഹചര  ഉളചപടുത്തുകേയുലാം  ചചയ്യുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  അര്ഹരഭായ എലഭാകപര്ക്കുലാം ആനുകൂലലങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.
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 അരനിയുചട സബ്സനിഡനി
332 (336)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  ആന്ധ്രയനില്  നനിനള്ള  അരനി  ലഭലതയനില്  കുറവവന

സഭാഹചരലചമന്തെഭാണട്ട്;  ഇതനിചന്റെ ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട് എന്തെട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട്
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്:

(ബനി)  സവപ്ലകകേഭാ  വഴനി  വനിതരണലാം  ചചയ്യുന  അരനിക്കട്ട്  സബ്സനിഡനി
ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഇതനിനുളള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനകശഷലാം,  സവപ്ലകകേഭാ  വഴനി
ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  അരനി  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ലഭനിക്കഭാത
സനിതനിവനികശഷമുണഭായതനിനട്ട് കേഭാരണചമന്തെഭാചണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)   ജയ  അരനിയുചട  ഉല്പഭാദനകകേന്ദ്രമഭായ  ആന്ധ്രയനില്  വരളചമൂലലാം
ഉണഭായ  വനിള  നഷലാം  ഉല്പഭാദനതനില്  വന  കുറവണഭാക്കുകേയുലാം  ആയതട്ട്
കകേരളതനികലയ്ക്കുള്ള  അരനി  ലഭലത  കുറയഭാന  ഇടയഭാക്കുകേയുലാം  തന്മൂലലാം  ലഭലമഭായ
അരനിയുചട വനില വളചര ഉയരുകേയുലാം ചചയ്തു.  ഇതട്ട് തരണലാം ചചയ്യുനതനിനഭായനി ജയ
അരനി   (ആന്ധ്രയനില്  നനിനലഭാതതട്ട്)  ജനുവരനി  മുതല്  ഇ-ചടണര്  വഴനി
വഭാങ്ങനിയകതഭാചട വനില്പനശഭാലകേളനില് അരനി ലഭലത വര്ദനിച.

(ബനി)  സചചപ്ലകകേഭാ  വഴനി  പചരനി,  മട,  ജയ,  കുറവ  ഇനലാം  അരനിക്കട്ട്  പുറകമ
ആന്ധ്ര  ഇതര  ജയ,  എഫെട്ട്.സനി.ചഎ.  (ഒ.എലാം.എസട്ട്.എസട്ട്.)  പചരനി,  പുഴുക്കലരനി
എനനിവയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള  സബ്സനിഡനി  വനിലയനില്  വനിതരണലാം
നടതനിവരുനതട്ട്.  ഇവയുചട സബ്സനിഡനി ഒഴനിവഭാക്കനിയനിടനില.

(സനി)   സചചപ്ലകകേഭാ  വഴനി  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപഭാക്കനിയ അരനി മഭാത്രമഭാണട്ട് വനിതരണലാം നടതനിവരുനതട്ട്.

 സലാംഭരണ കകേന്ദ്രലാം
333  (337)   ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തഭാലൂക്കട്ട്  സവപ്ല  ഓഫെതീസുകേളക്കട്ട്  കേതീഴനില്  കറഷന
ചമഭാതവനിതരണതനിനഭായനി ഉള്ള സഭാധനങ്ങള സലാംഭരനിക്കുനതനികലക്കഭായനി,  ഓകരഭാ
തഭാലൂക്കനിലുലാം  സനിവനില് സവപ്ലസട്ട് കകേഭാര്പകറഷചന്റെ ഒരു സലാംഭരണ കകേന്ദ്രലാം എന
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പഖലഭാപനലാം  നടപഭാക്കഭാന  കേഴനിഞനിട്ടുകണഭാ;  സലാംസഭാനചത  എലഭാ  തഭാലൂക്കട്ട്
സവപ്ല  ഓഫെതീസുകേളക്കുലാം  ഇതരതനിലുള്ള  സലാംഭരണ  കകേന്ദ്രങ്ങള  കേചണതഭാന
കേഴനിഞനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംഭരണ കകേന്ദ്രങ്ങളുചട  വഭാടകേയനിനതനില്  പതനിമഭാസലാം  എത്രലക്ഷലാം
രൂപയഭാണട്ട് ചചലവട്ട്  വരനികേ;  ഓകരഭാ തഭാലൂക്കനിലുലാം റവനമ്മ്യൂ വകേ സലലാം ഉചണങനില്
ഈ  ആവശലതനികലയട്ട്  വനിട്ടുനല്കേനിയഭാല്  ഭതീമമഭായ  തുകേ  വഭാടകേ  നല്കുനതട്ട്
ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭാവചമനതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി) റഭാനനി തഭാലൂക്കട്ട് സവപ്ല കകേന്ദ്രതനിനു കവണനി, ചചറകകേഭാല് വനികലജനില്
പമ്പ  ഇറനികഗഷന  കപഭാജകനിചന്റെ  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത  ഭുമനി  ഏചറടുക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി  ഏതവസയനിലഭാചണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിച ഫെയലനിചന്റെ
നനിലവനിചല അവസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  എഫെട്ട്.സനി.ചഎ.-ല്  നനിനലാം  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  ടനി
കഗഭാഡഇൗണുകേളനില് സലാംഭരനിചട്ട് സലാംസഭാനത്തുടനതീളമുള്ള കറഷന കേടകേളനില് കനരനിടട്ട്
വനിതരണലാം  ചചയ്യുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാനചത  എലഭാ  തഭാലൂക്കുകേളനിലുലാം
സലാംഭരണകകേന്ദ്രങ്ങള കേചണതനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  90  കഗഭാഡഇൗണുകേള  മുകഖന  സലാംഭരണ
സഇൗകേരലലാം  ഏര്ചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇഇൗ  കഗഭാഡഇൗണുകേളക്കട്ട്  ചതുരശ  അടനിക്കട്ട്
ശരഭാശരനി 14 രൂപ നനിരക്കനില് പതനിമഭാസലാം ഏകേകദശലാം 99.75 ലക്ഷലാം രൂപ ചചലവട്ട്
പതതീക്ഷനിക്കുന.   കറഷന ചമഭാതവലഭാപഭാര കഗഭാഡഇൗണുകേള സഭാപനിക്കുവഭാനഭായനി
സലാംസഭാനചത റവനദ്യു  പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  ഭൂമനി  സചചപ്ലകകേഭായട്ട്  ലഭലമഭാകുനതനുസരനിചട്ട്
കഗഭാഡഇൗണ്  സഭാപനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുലാം.  സത്വന്തെമഭായനി  കഗഭാഡഇൗണ്
സഭാപനിക്കഭാനഭായഭാല് വഭാടകേ ഇനതനില് നല്കുന തുകേ ഗണലമഭായനി കുറയഭാനഭാകുലാം.   

(സനി)  റഭാനനി  തഭാലൂക്കനില്  ചചറകകേഭാല്  വനികലജനില്  കഗഭാഡഇൗണ്
നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭായനി  കേചണതനിയ  1.60  ഏക്കര്  സലലാം  (റതീ-സര്കവ   നമ്പര്
102/05)  വകുപനിനട്ട്  ചചകേമഭാറനി  നല്കേണചമനട്ട്  ആവശലചപട്ടുചകേഭാണട്ട്
ജനിലഭാകേളകര്ക്കട്ട്  റനികേത്വസനിഷന  കഫെഭാലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല്  തുടര്
നടപടനികേളഭായനിടനില.

 ചനലട്ട്ല സലാംഭരണലാം

334  (338)  ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്   ജനിലയനില്  ഈ  സതീസണനിചല  ചനലട്ട്ല  സലാംഭരണലാം  എനഭാണട്ട്
ആരലാംഭനിചതട്ട്; ആചകേ എത്ര ടണ് ചനലട്ട്ല സലാംഭരനിചനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ചനലട്ട്ല സലാംഭരനിച ഇനതനില് കുടനിശ്ശേനികേയുകണഭാ; ഉചണങനില് എത്ര തുകേ
കുടനിശ്ശേനികേയുണട്ട്;  കുടനിശ്ശേനികേ  ചകേഭാടുത്തു  തതീര്ക്കഭാന  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)   2016-2017  സതീസണനില്,  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  ചനലട്ട്ല  സലാംഭരണലാം
01-6-2017  മുതല് ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  18-4-2017  വചര  42494.363  ചമ.ടണ് ചനലട്ട്ല
സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്. 18-4-2017  വചര ചനലട്ട്ല  സലാംഭരനിച വകേയനില് തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില്
ആചകേ നല്കുവഭാനുള്ള തുകേ 95.61 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.  ഇതനില് 59.63 കകേഭാടനി രൂപ
നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞു.   കുടനിശ്ശേനികേ  35.98  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.   കുടനിശ്ശേനികേ
തതീര്ക്കുനതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായകതഭാചട  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചവരുന.

ചപനഷന വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി
335 (339) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സവപ്ലകകേഭാ  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന തുച്ഛമഭായ ചപനഷന

വര്ദനിപനിച നല്കേഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
(ബനി)  സലാംസഭാന  സര്വതീസട്ട്  ചപനഷനകേഭാരുകടതുകപഭാചല  ഇവര്ക്കുലാം

ചപനഷന നല്കേഭാന നടപടനികേളുണഭാകുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
ഉതരലാം

(എ&ബനി)  സചചപ്ലകകേഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  നഭാഷണല്  ചപനഷന  സനിസലാം
(NPS) നടപനില് വരുത്തുനതനിനുള്ള ചപഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന.

 സഞരനിക്കുന മഭാകവലനി കസഭാറകേള
336  (340)   ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  സഞരനിക്കുന  എത്ര  മഭാകവലനി  കസഭാറകേള  
നനിലവനിലുണട്ട്;

(ബനി)  പസ്തുത  ജനിലയനിചല  ജനസലാംഖലഭാ  ബഭാഹുലലലാം  കേണക്കനിചലടുതട്ട്

സഞരനിക്കുന  മഭാകവലനി  കസഭാറകേള  കൂടുതല്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)   മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില് സചചപ്ലകകേഭായുചട  ചപരനിന്തെല്മണ്ണ ഡനികപഭായുചട
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കേതീഴനില് സഞരനിക്കുന ഒരു മഭാകവലനി കസഭാര് പവര്തനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനിചല  സഭാഹചരലതനില്  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  പുതനിയതഭായനി

സഞരനിക്കുന  മഭാകവലനി  കസഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനിലനില.

സചചപ്ലകകേഭായുചട  സഞരനിക്കുന  മഭാകവലനികസഭാര്  എന  പദതനി  പധഭാനമഭായുലാം

പനികനഭാക്ക മലകയഭാര പകദശങ്ങള, ആദനിവഭാസനി കമഖലകേള, തതീരകദശ കമഖലകേള

തുടങ്ങനിയ  ഭൂമനിശഭാസപരമഭായുലാം  സഭാമൂഹലപരമഭായുലാം  പനിനഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന

കമഖലകേളനിചല ജനങ്ങളക്കട്ട് അവശലസഭാധനങ്ങള നലഭായവനിലയട്ട് എതനിക്കുകേ എന

ഉകദശലകതഭാചടയഭാണട്ട് നടപനില് വരുത്തുനതട്ട്.

സബ്സനിഡനി നല്കുന ഭക്ഷലവസ്തുക്കള

337 (341)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനി  കസഭാറകേളനിലൂചട  വനിതരണലാം  ചചയ്യുന  ഏചതഭാചക്ക
സഭാധനങ്ങളക്കഭാണട്ട് സബ്സനിഡനി നല്കുനചതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സഭാധനങ്ങളക്കട്ട് ചപഭാതുമഭാര്ക്കറനികനക്കഭാളുലാം  വനിലകൂടനി  മഭാകവലനികസഭാര്
വഴനി  വനില്പന  നടത്തുന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതു
പരനിഹരനിക്കഭാന എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിചചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ചചറപയര്,  ഉഴുനട്ട്  (കബഭാള),  വനകേടല,  തുവരപരനിപട്ട്,  വനപയര്,
ചവളനിചചണ്ണ,  മുളകേട്ട്,  മലനി,  പഞസഭാര,  പചരനി,  മട അരനി,  ജയ അരനി,  കുറവ അരനി,
ഒ.എലാം.എസട്ട്.എസട്ട്.  പുഴുക്കലരനി,  ഒ.എലാം.എസട്ട്.എസട്ട്.  പചരനി,  ആന്ധ്ര  ഇതര  ജയ
അരനി എനതീ സഭാധനങ്ങളഭാണട്ട്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില് മഭാകവലനി  കസഭാറകേളനിലൂചട
വനിതരണലാം ചചയ്യുനതട്ട്.

(ബനി)  ഇല.  ചപഭാതുവനിപണനികയക്കഭാളുലാം  കുറഞ  വനിലയനിലഭാണട്ട്
സചചപ്ലകകേഭായനില്നനിനലാം എലഭാ സഭാധനങ്ങളുലാം വനില്പന നടതനിവരുനതട്ട്.

 പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡുകേളുചട എണ്ണലാം

338 (342)    ശതീ  .    ആന്റെണനി കജഭാണ് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാതമലാംഗലലാം തഭാലൂക്കനില് എത്ര കറഷന കേടകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്;
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(ബനി)  പസ്തുത  ഓകരഭാ  കേടകേളനികലക്കുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  പുതനിയ  കറഷന

കേഭാര്ഡുകേളുചട എണ്ണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  കേഭാര്ഡുകേളുചട  വനിതരണലാം  എനകതയട്ട്  പൂര്തനിയഭാക്കഭാന

കേഴനിയുചമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?  

ഉതരലാം

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം തഭാലൂക്കനില് 122 കറഷന കേടകേളുണട്ട്. 

(ബനി) അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചര്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)   കമയട്ട്  മഭാസകതഭാടുകൂടനി  തചന  പുതനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേളുചട

വനിതരണലാം പൂര്തനിയഭാക്കഭാന കേഴനിയുചമനട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.

വഭാക്കനഭാടട്ട് കകേന്ദ്രമഭാക്കനി മഭാകവലനി കസഭാര്

339 (343) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജകേ  മണലതനില്ചപടുന  കേരതീപ

പഞഭായതനിചല  വഭാക്കനഭാടട്ട്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  മഭാകവലനി  കസഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്

സലലാം  എലാം.എല്.എ.  നല്കേനിയ  കേതനിനകമല്  സത്വതീകേരനിച  തുടര്നടപടനികേള

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കസഭാര്  പവര്തനിപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  പശഭാതല

സഇൗകേരലവലാം  ചസകേമ്മ്യൂരനിറനി  തുകേയുലാം  ലഭലമഭാക്കഭാചമന  ഉറപ്പുനല്കേനിയനിട്ടുലാം  മഭാകവലനി

കസഭാര് ആരലാംഭനിക്കഭാതതനിചന്റെ കേഭാരണലാം എന്തെഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്തതീകേരനിചട്ട്  പസ്തുത  സലതട്ട്  മഭാകവലനികസഭാര്

അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-സനി)  എലാം.എല്.എ. നല്കേനിയ കേതട്ട് പകേഭാരലാം കേരതീപ പഞഭായതനിചല

വഭാക്കനഭാടട്ട്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി മഭാകവലനി കസഭാര് ആരലാംഭനിക്കുന കേഭാരലതനില് സവപ്ലകകേഭാ

തനിരുവനന്തെപുരലാം  കമഖലഭാ  മഭാകനജര്  മുകഖന  സഭാദലതഭാ  പഠനലാം  നടതനിയനിട്ടുണട്ട്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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തുടര് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.  

പുതുക്കനിയ കറഷന കേഭാര്ഡുകേളുചട വനിതരണലാം

340  (344)   ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേള  പുതുക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള

എനഭാണട്ട് ആരലാംഭനിചതട്ട്;

(ബനി)  ഇത്ര  നഭാളഭായനിട്ടുലാം  പുതുക്കനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേള

നല്കേഭാതനിരുനതനിചനറ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുമ്പട്ട്  ബനി.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡട്ട്  ഉണഭായനിരുന  ബഹുഭൂരനിപക്ഷലാം

കുടുലാംബങ്ങളുലാം കേരടട്ട് ലനിസട്ട് വനകപഭാള എ.പനി.എല്. ആയനി മഭാറനി എന ആകക്ഷപലാം

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതരലാം  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എന്തു

സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട് ഏര്ചപടുതനിയനിട്ടുളളതട്ട്;

(ഡനി)  പസ്തുത  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുതനിയതട്ട്  വഴനി  എത്ര  പരഭാതനികേള

പരനിഹരനിക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞു;

(ഇ) പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് എനകതയട്ട് വനിതരണലാം ചചയ്യേഭാന കേഴനിയുചമനട്ട്

പഖലഭാപനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 16-7-2014-നട്ട് ആരലാംഭനിച.

(ബനി&സനി)   കറഷന  കേടകേള  വഴനി  വനിതരണലാം  ചചയ്ത  പതീ-കപഭാപ്പുകലറഡട്ട്
കഫെഭാറങ്ങളനില്നനിനലാം  ലഭലമഭായ  കരഖകേളുചട  അടനിസഭാനതനില്  ഡഭാറഭാ  എനടനി
നടത്തുകേയുലാം സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള റഭാങനിലാംഗട്ട്  മഭാനദണങ്ങള പകേഭാരലാം  കേരടട്ട്
പടനികേ  20-10-2016  -നട്ട്   പസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  20-10-2016  മുതല്  5-11-2016
വചര  കേരടട്ട്  പടനികേയനികനല്  ആകക്ഷപകമഭാ  പരഭാതനികയഭാ  ഉചണങനില്  നല്കുവഭാന
അവസരലാം  ഒരുക്കുകേയുലാം  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.   പഞഭായതട്ട്  ചസക്രടറനി  അദലക്ഷനഭായ
ചവരനിഫെനികക്കഷന  കേമ്മേനിറനി  മുമ്പഭാചകേ  ഹനിയറനിലാംഗനിനഭായനി  വനിളനിക്കുകേയുലാം  ടനി
കേമ്മേനിറനിയുചട  തതീരുമഭാനതനില് ആകക്ഷപമുചണങനില് ജനിലഭാകേളകര് അദലക്ഷനഭായ
അപതീല് കേമ്മേനിറനി മുമ്പഭാചകേ സമര്പനിക്കുവഭാന അവസരലാം നല്കുകേയുലാം അന്തെനിമ പടനികേ
തയ്യേഭാറഭാക്കനി  തകദശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  അലാംഗതീകേഭാരതനിനഭായനി  നല്കുകേയുലാം
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ചചയ്തനിരുന. പസ്തുത പടനികേ ലഭനിചകശഷമഭാണട്ട് അചടനി കജഭാലനികേള ആരലാംഭനിചതട്ട്.

കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  പുതുക്കലനിചന്റെ  കടഭാടല്  ചസഭാലൂഷന  ചപഭാചചവഡര്  ആയ
സനി-ഡനിറനിനഭാണട്ട്  കറഷന  കേഭാര്ഡനിചന്റെ  അചടനിയുചട  ചുമതല.  പുറലാംചട  അചടനിചട്ട്
ലഭാമനികനറട്ട്  ചചയ്തട്ട്  ഉളകപജുമഭായനി  കൂടനികചര്തട്ട്  സഭാപനിള  ചചയ്തട്ട്  ബന്ധചപട
തഭാലൂക്കുകേളനില്  എതനിക്കുനതനിനുണഭായ  കേഭാലതഭാമസലാം  ചകേഭാണഭാണട്ട്  ഏപനില്
മഭാസതനില്  വനിതരണലാം  പൂര്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴനിയഭാതതട്ട്.  കമയട്ട്  മഭാസകതഭാടുകൂടനി
മുഴുവന കറഷനകേഭാര്ഡുലാം വനിതരണലാം ചചയ്യേഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാനനിയമലാം, 2013  നടപനിലഭാക്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഗ്രഭാമ,
നഗരലാം കവര്തനിരനിചട്ട് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള കേചണത്തുനതനിനഭായനിട്ടുള്ള മഭാര്ഗനനിര്കദശലാം
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരഭാണട്ട് നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഓകരഭാ സലാംസഭാനതനിചന്റെയുലാം സഭാമൂഹനികേ
സഭാമ്പതനികേ  അവസ  കേണക്കനിചലടുതഭാണട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  എണ്ണലാം
നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  സലാംസഭാനതനിചന്റെ  2011-ചല  ചസനസസട്ട്  പകേഭാരമുള്ള  3.34
കകേഭാടനി  ജനങ്ങളനില്  ഗ്രഭാമപകദശങ്ങളനില്  നനിനള്ള  52.63%-ഉലാം
നഗരപകദശങ്ങളനിചല  39.5%-ഉലാം  ഉളചപചട  1.54  കകേഭാടനി  ജനങ്ങചളയഭാണട്ട്
മുനഗണനഭാപടനികേയനില്  ഉളചപടുതനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.   പഞഭായത്തുകേളനില്നനിനലാം
ലഭനിച  അനര്ഹരുചട  പടനികേ  പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണട്ട്.   പരനികശഭാധനയനില്
അനര്ഹചര  ഒഴനിവഭാക്കനി  അര്ഹചര  ഉളചപടുത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സത്വതീകേരനിചവരുന.

(ഡനി)  1524161 പരഭാതനികേള.

(ഇ)  കമയട്ട് മഭാസകതഭാടുകൂടനി പൂര്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുചമനട്ട് കേരുതുന.

സനിവനില് സചചപ്ലസട്ട് സൂപര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേള

341 (345)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര്  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലതനിനട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

നനിലമ്പൂര് നനികയഭാജകേമണലതനില്  നനിലവനില് സനിവനില് സവപ്ലസട്ട്  സൂപര്

മഭാര്ക്കറ്റുകേള  പവര്തനിക്കുനകണഭാ;  ഇചലങനില്  പുതുതഭായനി  സനിവനില്  സവപ്ലസട്ട്

സൂപര്മഭാര്ക്കറട്ട് തുറനട്ട് പവര്തനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉതരലാം

നനിലമ്പൂര്  നനികയഭാജകേമണലതനില്  നനിലവനില്  എടക്കര  എന  സലതട്ട്

സചചപ്ലകകേഭായുചട സൂപര് മഭാര്ക്കറട്ട് പവര്തനിചവരുനണട്ട്.

വനിലക്കയറലാം തടയഭാന നടപടനി 
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342 (346) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫെട്ട്  :
ശതീ  .      തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   അനൂപട്ട് കജക്കബട്ട്  : 
ശതീ  .       പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട്    : തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  പചക്കറനിയുചടയുലാം  പലവലഞനതനിചന്റെയുലാം  വനില

ക്രമഭാതതീതമഭായനി ഉയര്ന സഭാഹചരലലാം വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനിലക്കയറലാംമൂലലാം  ബുദനിമുടട്ട്  അനുഭവനിക്കുന  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ആശത്വഭാസലാം

എതനിക്കുവഭാന സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള എചന്തെഭാചക്കയഭാണട്ട്;

(സനി) ചപഭാതുവനിപണനിയനിചല അരനി വനില കുറയ്ക്കുവഭാന അരനിക്കടകേള എത്രമഭാത്രലാം

സഹഭായകേമഭായനി എനട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;  ചപഭാതുകേകമ്പഭാളതനില് നനിലവനില് ജയ,

മട  എനതീ  ഇനങ്ങളനില്ചപട  അരനിയുചട  വനില  കേനികലഭായട്ട്  എത്രയഭാണട്ട്  എനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  ചപഭാതുവനിപണനിയനില്  ഇടചപടുനതനിൽ  സര്ക്കഭാരനിനുണഭായ

പരഭാജയമഭാണട്ട്  പചക്കറനിയ്ക്കുലാം  അവശലസഭാധനങ്ങളക്കുലാം സലാംസഭാന ചരനിത്രതനിചല

റനിക്കഭാര്ഡട്ട് വനിലവര്ദനവനിനട്ട് കേഭാരണമഭായചതന ആകക്ഷപലാം പരനിഗണനിചട്ട്, സനിവനില്

സവപ്ലസനിനുലാം  കേണ്സമ്മ്യൂമര്ചഫെഡനിനുലാം  കേകമ്പഭാള  ഇടചപടലനിനട്ട്  അധനികേത്തുകേ

അനുവദനിക്കുകമഭാ എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉതരലാം

(എ)  വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി)  ചപഭാതുവനിപണനിയനിചല  അവശലവസ്തുക്കളുചട  വനിലവര്ദനവട്ട്

നനിയനനിക്കഭാനുലാം  അവശലവസ്തുക്കള  കുറഞ  നനിരക്കനില്  വനിതരണലാം

ചചയ്യുനതനിനുമഭായനി  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  16  ഇനലാം  അവശല സഭാധനങ്ങളഭാണട്ട്

സചചപ്ലകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേളവഴനി വനിതരണലാം ചചയ്തുവരുനതട്ട്.  സബ്സനിഡനിയനില്

വനില്ക്കുന  ഉല്പനങ്ങള  ഉളചപചട  28  ഇനലാം  അവശല  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള

ചപഭാതുവനിപണനികയക്കഭാള 10  മുതല് 20 ശതമഭാനലാം വചര വനിലകുറചട്ട് ഫതീ ചസയനില്

സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  അളവനില്
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ലഭലമഭാക്കനിവരുന.   കൂടഭാചത ചഭായചപഭാടനി, മലനിചപഭാടനി, മുളകേട്ട് ചപഭാടനി, ചവളനിചചണ്ണ,

പുളനി,  ഏലലാം,  മഞളചപഭാടനി,  ഉപട്ട് എനതീ ഉല്പനങ്ങള സചചപ്ലകകേഭായുചട സത്വന്തെലാം

ബഭാനഡഭായ 'ശബരനി'  ബഭാനഡനില് കേര്ശന ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയട്ട് കശഷലാം

ചപഭാതുവനിപണനി വനിലകയക്കഭാള ഏകേകദശലാം 20 മുതല് 30 ശതമഭാനലാം വനിലക്കുറവനില്

വനിറ്റുവരുന.   ഇതനിനുപുറകമ   മറട്ട്  അവശലസഭാധനങ്ങളുലാം  എഫെട്ട്.എലാം.സനി.ജനി.

ഉല്പനങ്ങളുലാം  എലാം.ആര്.പനി.-കയക്കഭാള/മഭാര്ക്കറട്ട്  വനിലകയക്കഭാള  5  മുതല്  30%

വചര  വനിലക്കുറവനില്   ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിവരുന.   അരനിയുചട  ലഭലത

ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം  വനിലവര്ദനവട്ട്  തടയുനതനിനുമഭായനി  അരനിക്കട  ചഫെയറകേള

ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുലാം  കനഭാണ്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുമഭായനി

എലഭാതരലാം അരനി ഇനങ്ങളുലാം വനിതരണലാം ചചയ്യുനണട്ട്.

(സനി)  വനിപണനിയനില് കൂടുതല് അരനി കുറഞ വനിലയനില് ലഭലമഭാക്കുവഭാനുള്ള

നടപടനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  ആരലാംഭനിച  അരനിക്കടകേളനിലൂചട  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്

എലഭാതരലാം  അരനികേളുലാം  ചപഭാതുവനിപണനികയക്കഭാള  കുറഞ  വനിലയട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാന

സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഓയനില്പഭാലാം ഇന്തെലയുമഭായനി സഹകേരനിചട്ട് കുടനഭാടന മട അരനി എന

കപരനില് മട (ഉണ)  അരനി കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനട്ട്  33 രൂപ നനിരക്കനിലുലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

ചപഭാതുവനിപണനിയനില് നനിലവനില് മട അരനിയുചട വനില കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനട്ട്  40  രൂപയുലാം

ജയ അരനി കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനട്ട് 43.75 രൂപയുമഭാണട്ട്.

(ഡനി) ചപഭാതുവനിപണനിയനില് വളചര കേഭാരലക്ഷമമഭായനി ഇടചപടതുമൂലലാം, മഭാര്ക്കറട്ട്

ഇടചപടല്  പദതനി  വഴനിയുള്ള  അവശലവസ്തുക്കളുചട  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുള്ള

വനിതരണലാം,  ഓണക്കഭാലചത  സഇൗജനല  ബനി.പനി.എല്.  കേനിറട്ട്  വനിതരണലാം,

ഓണക്കഭാലചത  ചസഷലല്  പഞസഭാര  വനിതരണലാം  എനനിവ  വഴനി  2016-2017

ചഫെബ്രുവരനി  മഭാസലാം  വചര  സചചപ്ലകകേഭാ  402.80  കകേഭാടനി  രൂപ  ചചലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഇതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  200  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  2017-2018

സഭാമ്പതനികേവര്ഷതനില് വനിപണനി ഇടചപടലനിനഭായനി  സചചപ്ലകകേഭായട്ട്  150  കകേഭാടനി

രൂപ ബജറനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം

343 (347) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന   :
ശതീ  .   ഐ  .  സനി  .  ബഭാലകൃഷ്ണന   :
ശതീ  .      എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി   :
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ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം  സലാംസഭാനതട്ട്  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമപകേഭാരലാം നടപനിലഭാകക്കണ വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം
ഏചതഭാചക്ക  ജനിലകേളനില്  ആരലാംഭനിച  എനലാം  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണലാം
നടപനിലഭാകക്കണ തതീയതനി എനഭായനിരുന എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണതനിനഭായനി  സവപ്ലകകേഭാ  കഗഭാഡഇൗണുകേള
സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് എത്ര കഗഭാഡഇൗണുകേള കേചണതനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി)  കറഷന  കേടകേളനില്  ആധഭാര്  അധനിഷനിതമഭായ  ബകയഭാചമടനികേട്ട്

സഭാകങതനികേവനിദലയുചട  പനിനബലതനിലുള്ള  കേമ്പമ്മ്യൂടര്വത്കേരണലാം

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില്  എനകതയട്ട്  പഭാവര്തനികേമഭാക്കുവഭാനഭാണട്ട്

ഉകദശനിക്കുനതട്ട് എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)   ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  2013  സലാംസഭാനതട്ട്  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്

നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള പവര്തനങ്ങള ഉഇൗര്ജ്ജനിതമഭായനി  നടനവരുന.  കദശതീയ

ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമപകേഭാരലാം  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ  കേരടട്ട്  മുനഗണനഭാലനിസട്ട്  പകേഭാരമുള്ള

ഭക്ഷലധഭാനല വനിതരണലാം 2016 നവലാംബര് 1 മുതല് സലാംസഭാനതട്ട് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വഭാതനില്പടനി വനിതരണതനിചന്റെ പഭാരലാംഭ ഘടലാം  2017  മഭാര്ചട്ട്  9  മുതല്

ചകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   തനിരുവനന്തെപുരലാം,  പതനലാംതനിട,  ആലപ്പുഴ,

എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലകേളനില്  2017  കമയട്ട്  1  മുതല്

നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  ക്രമതീകേരണങ്ങള  ആരലാംഭനിചകേഴനിഞ്ഞു.   മറ്റു  ജനിലകേളനില്

വഭാതനില്പടനി  വനിതരണലാം  നടപഭാക്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി)   ഉണട്ട്.   ചകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  7  കഗഭാഡഇൗണുകേളുലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം,

പതനലാംതനിട,   ആലപ്പുഴ,  എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  എനതീ

ജനിലകേളനില്  35  കഗഭാഡഇൗണുകേളുമുളചപചട  സലാംസഭാനചതഭാടഭാചകേ  വഭാതനില്പടനി
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വനിതരണലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി 70 കഗഭാഡഇൗണുകേള കേചണതനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  കറഷന കേടകേളനില് ബകയഭാചമടനികേട്ട് അധനിഷനിത സഭാകങതനികേ വനിദലയുചട

പനിനബലതനില്  കറഷന  വനിതരണലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്  ഇ-കപഭാസട്ട്  (ഇലകകഭാണനികേട്ട്

കപഭായനിന്റെട്ട് ഓഫെട്ട് ചസയനില്)  ചമഷതീനുകേള പര്കചസട്ട് ചചയ്യുനതനിനുള്ള നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിചവരുന.   ഇ-കപഭാസട്ട്  വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി  ചടണറകേള  ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം

ലഭലമഭായ ചടണറകേള പരനികശഭാധനിചവരനികേയുമഭാണട്ട്.  2017  ജൂണ് മഭാസകതഭാടുകൂടനി

ഇ-കപഭാസട്ട്  ചമഷതീനുകേള  കറഷന  കേടകേളനില്  സഭാപനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുചമനഭാണട്ട്

പതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.

വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം

344 (348)    ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന   :

ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന   :

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി   :

ശതീമതനി     സനി  .    ചകേ  .    ആശ  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാലലാം ജനിലയനില് ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം  2013  വപലറട്ട് കപഭാജകഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുനതനില്  പഭാകയഭാഗനികേ  തടസങ്ങള  എചന്തെങനിലുലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മറട്ട്  ജനിലകേളനില് ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം എനകതയട്ട് നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള എത്ര പുതനിയ തസനികേകേള
സൃഷനിക്കഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വഭാതനില്പടനി
വനിതരണതനിനട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുചട  അഭഭാവലാം  ഉണഭാകുചമനട്ട്  കേണക്കഭാക്കുനകണഭാ;
വഭാതനില്പടനി വനിതരണതനിനഭായനി സനിവനില് സവപ്ലസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനനിലുലാം സനിവനില്
സവപ്ലസട്ട്  വകുപനിലുലാം  എത്ര തസനികേകേള ആണട്ട്  അധനികേലാം  കവണചതനട്ട്  പഠനലാം
നടതനിയനിട്ടുകണഭാ എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)   ഉണട്ട്;  പഭാകയഭാഗനികേ  തടസങ്ങള  ശദയനില്ചപടുന  മുറയട്ട്  അവ

പരനിഹരനിചവരുന. 
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(ബനി)  കദശതീയ ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമപകേഭാരലാം തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ കേരടട്ട് മുനഗണനഭാ

ലനിസട്ട് പകേഭാരമുള്ള ഭക്ഷലധഭാനല വനിതരണലാം 2016 നവലാംബര് 1 മുതല് സലാംസഭാനതട്ട്

ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   തനിരുവനന്തെപുരലാം,  പതനലാംതനിട,  ആലപ്പുഴ,  എറണഭാകുളലാം,

പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  എനതീ  ജനിലകേളനില്  കമയട്ട്  മഭാസലാം  മുതല്  വഭാതനില്പടനി

വനിതരണലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  അന്തെനിമഘടതനിലഭാണട്ട്.

ഇതനിചനത്തുടര്നട്ട് മറട്ട് ജനിലകേളനിലുലാം വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി&ഡനി)  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

ഏചതഭാചക്ക  തസനികേകേള  എവനിചടചയഭാചക്ക  ആവശലമഭാചണനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്

പരനികശഭാധനിചവരുന.  ഇക്കഭാരലലാം വലക്തമഭായനി വനിലയനിരുതനിയകശഷലാം ആവശലമഭായ

തസനികേകേള സൃഷനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 ഭക്ഷലവസ്തുക്കളക്കട്ട് ഏകേതീകൃത നനിരക്കട്ട് 

345 (349)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത കഹഭാടലുകേളനില് ഭക്ഷലവസ്തുക്കളക്കട്ട് ഏകേതീകൃത നനിരക്കട്ട്

നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ;  പല  കഹഭാടലുകേളനിലുലാം  ഒകര  ഭക്ഷലവസ്തുവനിനട്ട്  പല  വനില

ഈടഭാക്കുനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുചട  ഏകേതീകൃത  നനിരക്കട്ട്  കഹഭാടലുകേള  ഉളചപചടയുള്ള

സലങ്ങളനില്  പദര്ശനിപനിക്കുനതനിനുലാം  അമനിത  നനിരക്കട്ട്  ഈടഭാക്കുനനില  എനട്ട്

ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം എചന്തെഭാചക്ക നടപടനിയഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി) സര്ക്കഭാര് നനിയനണതനില് നലഭായവനില കഹഭാടലുകേള ആരലാംഭനിക്കുചമന

പഖലഭാപനലാം  നടപഭാക്കഭാന  എചന്തെഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്

എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സലാംസഭാനചത കഹഭാടലുകേളനില് ഭക്ഷലവസ്തുക്കളക്കട്ട് ഏകേതീകൃത നനിരക്കട്ട്

നനിശയനിചനിടനില.   എനഭാല്  അവശല  സഭാധനങ്ങളുചടയുലാം  മറട്ട്  നനികതലഭാപകയഭാഗ

സഭാധനങ്ങളുചടയുലാം  വനിലവര്ദനവനിനട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  കഹഭാടലുകേളനില്  ഒകര
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ഭക്ഷണതനിചന്റെ  വനിലയനില്തചന  കനരനിയ  വലതലഭാസലാം  ഉണഭാകുനതട്ട്

ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   നനിലവനിചല  നനിയമലാം  അനുസരനിചട്ട്  കഹഭാടല്  ഭക്ഷണതനിചന്റെ

വനിലവനിവരപടനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  കേഭാണതക്കവനിധലാം  പദര്ശനിപനിക്കണചമനട്ട്

നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതട്ട്  ഉറപട്ട്  വരുതഭാനഭായുലാം  വനിലവനിവരപടനികേയനില്

പദര്ശനിപനിചനിരനിക്കുനതനില്  കൂടുതല്  വനില  ഭക്ഷണ  സഭാധനങ്ങളക്കട്ട്

ഇഇൗടഭാക്കുനകണഭാ എനട്ട് പകതലകേലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുമഭായനി  ചപഭാതുവനിതരണ

വകുപനിചല ഉകദലഭാഗസര് മഭാത്രമഭായുലാം റവനമ്മ്യൂ, ലതീഗല് ചമകടഭാളജനി എനതീ വകുപനിചല

ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി  കചര്നലാം  നനിരന്തെരലാം  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുലാം

നനിയമലലാംഘനലാം നടത്തുനവര്ചക്കതനിചര 1977-ചല Kerala Food Stuffs (Display

of  Prices  by  Catering  Establishments)  Order,  1977-ചലയുലാം  198 0-ചലയുലാം

Kerala  Essential  Commodities (Maintenance  of Accounts  and Display  of

Prices  and  Stocks)  Order  എനനിവ  പകേഭാരവലാം  ശക്തമഭായ  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി)   ഇഇൗ  വനിഷയവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഗഇൗരവപൂര്വലാം

ആകലഭാചനിചവരുന.

വനിലവര്ദനവട്ട് 

346 (350)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലതനിനട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുചട വനിലവര്ദനവട്ട് നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട് ഭക്ഷല
സനിവനിൽ സവപ്ലസട്ട് വകുപട്ട് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉതരലാം

നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുചട വനില വര്ദനവനിചന കനരനിടഭാന ശക്തമഭായ
വനിപണനിയനിടചപടല്  പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപഭാക്കനിവരുന.   സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില്  13  ഇനലാം  അവശലസഭാധനങ്ങളക്കട്ട്  പുറകമ  ഒ.എലാം.എസട്ട്.എസട്ട്.
പുഴുക്കലരനി,  പചരനി,  ആന്ധ്ര  ഇതര  അരനി  എനനിവയുലാം  വനില്പനശഭാലകേള  വഴനി
വനിതരണലാം ചചയ്യുന.

സബ്സനിഡനിയനില് വനില്ക്കുന ഉല്പനങ്ങള ഉളചപചട  28  ഇനലാം അവശല
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  ചപഭാതുവനിപണനിചയക്കഭാള  10  മുതല്  20  ശതമഭാനലാംവചര
വനിലക്കുറചട്ട്  ഫതീ  ചസയനില്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
ആവശലമഭായ അളവനില് ലഭലമഭാക്കനിവരുന.  ഇതുകൂടഭാചത ചഭായചപഭാടനി,  മലനിചപഭാടനി,



374 കകേരള നനിയമസഭ ഏപനില്  25,  2017

മുളകേട്ട് ചപഭാടനി, ചവളനിചചണ്ണ, പുളനി, ഏലലാം മഞളചപഭാടനി, ഉപട്ട് എനതീ ഉല്പനങ്ങള
'ശബരനി'  ബഭാനഡനില്  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയട്ട്  കശഷലാം  ചപഭാതുവനിപണനി
വനിലകയക്കഭാള  ഏകേകദശലാം  20  മുതല്  30  വനിലക്കുറവനില്  വനിറ്റുവരുന.   കൂടഭാചത
അരനിയുചട  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം  വനില  വര്ദനവട്ട്  തടയുനതനിനുമഭായനി
വനിവനിധ ജനിലകേളനില് അരനിക്കട ചഫെയറകേളുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

സഇൗജനല ആനുകൂലലങ്ങള

347  (351)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഭക്ഷലവലാം  സനിവനില്  സവപ്ലസുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  6-10-2016-ചല  877595/D3/2016  ഭ.ചപഭാ.വനി.പനി.  നമ്പര്  കേതനിചന്റെ
അടനിസഭാനതനില്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  പമ്പുകേളനിൽ  ലഭലമഭാകക്കണ  സഇൗജനല
ആനുകൂലലങ്ങള എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് പദര്ശനിപനിചനിട്ടുചണങനിലുലാം 90%
പമ്പുകേളനിലുലാം  ഇവ  ലഭലമഭാക്കുനനില  എന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇക്കഭാരലതനിനഭായനി പമ്പുകേളനിൽ ഇടയനിചട പരനികശഭാധന നടതഭാറകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് പരനികശഭാധനയട്ട് ചുമതലചപടുതനിയ ഉകദലഭാഗസരുചട വനിവരലാം
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പരനികശഭാധന  കൃതലമഭായനി  നടക്കുനചണനലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
മുടക്കമനിലഭാചത ഇതരലാം സഇൗജനലകസവനങ്ങള ലഭനിക്കുനചണനലാം ഉറപഭാക്കുകമഭാ? 

ഉതരലാം

(എ-സനി)  ചപകടഭാള  പമ്പുകേളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തുകമ്പഭാള
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  പമ്പുകേളനില്  ലഭലമഭാകക്കണ  സഇൗജനല  ആനുകൂലലങ്ങള
ഉറപഭാക്കുനകണഭാ  എനട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാറണട്ട്.   ഇതട്ട്  ഉറപട്ട്  വരുത്തുനതനിനഭായനി
എണ്ണക്കമ്പനനി  ഉകദലഭാഗസര്  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  പമ്പുകേളനില്  പരനികശഭാധന
നടതഭാറണട്ട്.  കേമ്പനനി ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് പുറകമ  സനിവനില് സചചപ്ലസട്ട് വകുപനിചല
തഭാലൂക്കട്ട്  സചചപ്ല  ഓഫെതീസര്  റഭാങനില്  കുറയഭാത  ഓഫെതീസര്മഭാരുലാം  പമ്പുകേളനില്
പരനികശഭാധന  നടതഭാറണട്ട്.   ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ഇതരലാം  കസവനങ്ങള
ലഭനിക്കുനചണനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന
ബന്ധചപട ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം എണ്ണക്കമ്പനനികേളക്കുലാം ആവശലമഭായ  നനിര്കദശങ്ങള
നല്കുനതഭാണട്ട്.

ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള സഭാധനങ്ങള

348 (352) ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലതനിനട്ട് ഭക്ഷലവലാം
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സനിവനില് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ഏറവലാം  കുറഞ  നനിരക്കനില്  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള

സഭാധനങ്ങള ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുനചണനട്ട് 

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉതരലാം

ചപഭാതുവനിപണനിയനിചല  അവശലവസ്തുക്കളുചട  വനിലവര്ദനവട്ട്  നനിയനനിക്കഭാനുലാം

അവശലവസ്തുക്കള കുറഞ നനിരക്കനില് വനിതരണലാം ചചയ്യുനതനിനുലാം സചചപ്ലകകേഭാ വഴനി

സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുലാം  എഫെട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.ആര്.  (ഫതീ  ചസയനില്  സബ്സനിഡനി

കററട്ട്)  നനിരക്കനിലുലാം അവശലസഭാധനങ്ങള വനിതരണലാം ചചയ്തുവരുന.  ഗുണനനിലവഭാരലാം

ഉറപട്ട് വരുത്തുനതനിനഭായനി എലഭാ സഭാധനങ്ങളുലാം കേത്വഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള കേമ്മേനിറനിയുചട

ഗുണനനിലവഭാര സര്ടനിഫെനിക്കറനിനട്ട് വനികധയമഭായനിടഭാണട്ട് വനില്പനയട്ട് തയ്യേഭാറഭാക്കുനതട്ട്.

ഇതുകൂടഭാചത  ചഭായചപഭാടനി,  മലനിചപഭാടനി,  മുളകേട്ട്  ചപഭാടനി,  ചവളനിചചണ്ണ,  പുളനി,  ഏലലാം,

മഞളചപഭാടനി,  ഉപട്ട് എനതീ ഉല്പനങ്ങള സചചപ്ലകകേഭായുചട സത്വന്തെലാം ബഭാനഡഭായ

'ശബരനി'  ബഭാനഡനില്  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയട്ട്  കശഷലാം  ചപഭാതുവനിപണനി

വനിലകയക്കഭാള  ഏകേകദശലാം  20  മുതല്  30  ശതമഭാനലാം  വനിലക്കുറവനില്  വനിറ്റുവരുന.

ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങളുചട ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി എലഭാ സഭാധനങ്ങളുലാം

ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭായനി മഭാത്രകമ വനിതരണലാം ചചയ്യുനള.

(നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത  35,  188,  207,  244  എനതീ  നമ്പര്

കചഭാകദലഭാതരങ്ങള എഡനിറനിലാംഗട്ട് ബഭാഞനില് ലഭലമഭായനിടനില.)

(കചഭാകദലഭാതരങ്ങള കേഴനിഞ്ഞു)
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9.30 AM]

II.  ചരകമമോപചമോരര

 പനി. ശനിവശങ്കറനിനന്റെ നനിരരമോണര.

മനി  .   സസ്പീക്കര : മുന് കകേരള ഗവരണര പനി. ശനിവശങ്കര 2017 നഫെബ്രുവരനി 27-നന
അന്തരനിച.

നനഹെെദരമോബമോദനിനലെ മമോമനിഡനിപളനിയനില് 1929 ആഗസന 10 -നന പനി.  ശനിവശങ്കര
ജനനിച.  ദമോരനിദരര  കേമോരണര  ബമോലെരതനില്തനന്നെ  വസ്പീടുവനിടനിറനിങനി
അമൃതന സറനിനലെതനിയ  അകദ്ദേഹെെര  നനിരവധനി  കജമോലെനികേള്  നചയമോണന  വനിദരമോഭരമോസര
നടതനിയതന.  അമൃതന സര  ഹെെനിന്ദു  കകേമോകളജനില്നനിനര  ബനിരുദര  കനടനിയകശഷര
നനഹെെദരമോബമോദന  ഓസമോനനിയ  സരവ്വകേലെമോശമോലെയനില്നനിനര  നനിയമബനിരുദര
കേരസ്ഥമമോക്കനി.  അഭനിഭമോഷകേനമോയനി  ഒഒൗകദരമോഗനികേവൃതനി  ആരരഭനിച്ച  അകദ്ദേഹെെതനിനന
1974-ല് ആനമോപകദശന നനഹെെകക്കമോടതനി ജഡ്ജനിയമോയനി നനിയമനര ലെഭനിച.  പനിന്നെസ്പീടന
രമോഷസ്പീയതനില് സജസ്പീവമമോയ പനി.  ശനിവശങ്കര  1979-ല് നസക്കന്ദരമോബമോദനില്നനിനര
ഇന്തരന്  നമോഷണല്  കകേമോണ്ഗ്രസന  പതനിനനിധനിയമോയനി  ആറമോര  കലെമോകേന സഭയനികലെയന
നതരനഞ്ഞെടുക്കനപ്പെട.   തുടരന്നെന   1980 -ലര  കലെമോകേന സഭമോ  അരഗമമോയ  അകദ്ദേഹെെര
ഇന്ദനിരമോഗമോനനി മനനിസഭയനില് നനിയമ വകുപ്പുമനനിയമോയനി.  അതനിനുകശഷര 1985-ല്
രമോജരസഭയനികലെയന  നതരനഞ്ഞെടുക്കനപ്പെടുകേയര  മമോനവകശഷനിവനികേസനര,
വനികദശകേമോരരര  എന്നെസ്പീ  വകുപ്പുകേളുനട  മനനിയമോയനി  പവരതനിക്കുകേയര  നചയ.
1993-വനര  രമോജരസഭമോരഗമമോയനി  തുടരന.   1994-ല്  സനിക്കനിര  ഗവരണറമോയനി  പനി.
ശനിവശങ്കര  ചുമതലെകയറ.  1995  നവരബര  മുതല്  1996  കമയന  വനര  കകേരള
ഗവരണറമോയനി  കസവനമനുഷനിച.  പനി.  ശനിവശങ്കറനിനന്റെ  നനിരരമോണകതമോനട  മനികേച്ച
പമോരലെനമകന്റെറനിയകനയര  കേഴനിവുറ്റ   ഭരമോണമോധനികേമോരനികയയമമോണന  നമുക്കന
നഷ്ടമമോയനിരനിക്കുന്നെതന.

(അന്തരനിച്ച  മഹെെതന  വരകനികയമോടുളള  ആദരസൂചകേമമോയനി  സഭമോരഗങള്
അല്പകനരര എഴുകന്നെറനനിന്നെന മഒൗനര ആചരനിച.)

III.   നചയരമമോനമോരുനട പമോനല് 

മനി  .   സസ്പീക്കര:    സരവ്വശസ്പീ  നകേ.  സുകരഷന കുറുപ്പെന,  ജനി. എസന. ജയലെമോല്,
പനി. ഉനനബദുളള എന്നെസ്പീ  അരഗങനള പതനിനമോലെമോര  കകേരള നനിയമസഭയനട അഞമോര
സകമ്മേളനകേമോലെനത നചയരമമോനമോരുനട പമോനലെനികലെയന നമോമനനിരകദ്ദേശര നചയ്യുന.
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IV.   അടനിയന്തരപകമയര

മൂന്നെമോറനിനലെ അനധനികൃത കേകയ്യേറ്റര 

മനി  .    സസ്പീക്കര:  മൂന്നെമോറനിനലെ അനധനികൃത കേകയ്യേറ്റര ഒഴനിപ്പെനിക്കമോനുളള നടപടനികേള്
നനിരതനിവച്ചതുമൂലെവുര  കേകയ്യേറ്റര  ഒഴനിപ്പെനിക്കമോന്  കനതൃതതര  നല്കേനിയ
ഉകദരമോഗസ്ഥനമോനരയര  രമോഷസ്പീയ  കനതമോക്കനളയര  പരസരമമോയനി  ആകക്ഷേപനിചര
സസ്പീതതതനിനന  അപമമോനകേരമമോയ  രസ്പീതനിയനിലര  നനവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി  നടതനിയ
പസമോവനമൂലെവുര  ഉളവമോയനിടളളതമോയനി  പറയനപ്പെടുന്നെ  അതസ്പീവഗുരുതരമമോയ
സ്ഥനിതനിവനികശഷര സരബനനിച്ചന   ഇന്നെനത സഭമോനടപടനികേള് നനിരതനിവച്ചന  ചരച്ച
നചയ്യേണനമന്നെമോവശരനപ്പെടന ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര രമോധമോകൃഷ്ണന്,  കഡമോ.  എര.  നകേ.  മുനസ്പീര
എന്നെസ്പീ  അരഗങള് റൂള് 50 പകേമോരര  കനമോടസ്പീസന നല്കേനിയനിടണന.

മുഖരമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമോയനി  വനിജയന്  ):  സര,  ഇടുക്കനിയനിനലെ  ഭൂപശ്നങനള
സരബനനിച്ചന   സരക്കമോരനിനന  വരകമമോയ  നനിലെപമോടമോണുളളതന.  ഇഒൗ  സരക്കമോരനിനന
ജനങള്  അധനികേമോരതനികലെറ്റമോന്  ഇടയമോയ,  ഞങള്  പസനിദസ്പീകേരനിച്ച  പകേടന
പതനികേയനിനലെ  കേമോരരങള്  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനിനന്റെ  ഘടതനില്തനന്നെ
വരകമമോക്കനിയതമോണന. അതന ഞമോന് ഇവനിനട ഉദരനിക്കമോര. “നനിയമവനിരുദമമോയനി ഭൂമനി
നനകേവശര  വയ്ക്കുകേയര  സരക്കമോര  ഭൂമനി  കേകയ്യേറുകേയര  നചയനിടളള  വന്കേനിട  കതമോടര
ഉടമകേള്നക്കതനിനര  കേരശന   നടപടനി  സതസ്പീകേരനിക്കുര.  അവരുനട  നനകേവശമുളള
അതരര ഭൂമനി നപമോതു ആവശരങള്ക്കുര ഭൂരഹെെനിതരക്കുര വനിതരണര നചയ്യുന്നെതനിനന
ഉപകയമോഗനപ്പെടുതര.   1-1-1977-നന  മുമ്പുളള  മുഴുവന്  കുടനികയറ്റ  കേരഷകേരക്കുര
റവനന്യൂ  -  വനര  വകുപ്പുകേളുനട  സരയക  നവരനിഫെനികക്കഷന്  പൂരതനിയമോക്കനിയ
ഭൂമനിയനില്  നമോകലെക്കര  വനര  ഉപമോധനിരഹെെനിതമമോയനി  പടയര  നല്കുര.  പടയര
ലെഭനിക്കമോനുളള  ഒരു  ലെക്ഷേകതമോളര  കുടുരബങള്ക്കന  പടയര  നല്കേമോനുളള  നടപടനി
സമയബനനിതമമോയനി   സതസ്പീകേരനിക്കുര.  ഭൂരഹെെനിതരമോയ  ആദനിവമോസനികേള്ക്കന  ഭൂമനിയര
അനുബന കരഖകേളുര  നല്കുര"  എന്നെമോണന  പകേടനപതനികേയനില് പറഞ്ഞെതന.  ആ
നയതനിനമോണന  ജനങള്  കവമോടന  നല്കുകേയര  ഞങനള  അധനികേമോരതനികലെറകേയര
നചയതന.  ഇഒൗ  നയര  പമോവരതനികേമമോക്കുകേ  എനളളതമോണന  എല്.ഡനി.എഫെന.
സരക്കമോരനിനന്റെ  പഥമ  ഉതരവമോദനിതതമമോയനി  ഞങള്  കേമോണുന്നെതന.  ഇതന
സമയബനനിതമമോയനി പൂരതസ്പീകേരനിക്കമോനുര ഉപമോധനിരഹെെനിതമമോയനി ഇടുക്കനിയനില് പടയര
നല്കേമോനുമുളള  ഉതരവമോദനിതതര  സരക്കമോരനിനുനണന്നെന  തനന്നെയമോണന  ഞങള്
കേമോണുന്നെതന.  ജനങള്ക്കന  നല്കേനിയ  ഇഒൗ  ഉറപ്പെന  നടപ്പെനിലെമോക്കമോന്  സരക്കമോര
പതനിജമോബദമമോണന.  

17-4-2017-നന കദവനികുളതന റവനന്യൂ ജസ്പീവനക്കമോര റവനന്യൂ ഭൂമനിയനില് കേകയ്യേറ്റര
നടതനിയതന  ഒഴനിപ്പെനിച്ചതന  ശരനിയമോയ  നടപടനി  ആയനിരുന.  ഭൂസരരക്ഷേണ
കസനകയമോനടമോപ്പെമമോണന  കേകയ്യേറ്റര  ഒഴനിപ്പെനിക്കമോന്  ഉകദരമോഗസ്ഥര  കപമോയതന.



376 കകേരള നനിയമസഭ ഏപനില് 25, 2017

കപമോലെസ്പീസനിനന  അറനിയനിക്കമോനത  അവനികടയ്ക്കുകപമോയ  നടപടനി  ശരനിയമോയനിരുന്നെനില.
അതുനകേമോണമോണന  21-4-2017-നന ഉന്നെതതലെ കയമോഗതനില് വച്ചന റവനന്യൂ, കപമോലെസ്പീസന
ഉകദരമോഗസ്ഥരുനട  ഏകകേമോപന  സരവനിധമോനര  ഉണമോക്കണനമനര  കേകയ്യേറ്റക്കമോനര
ഒഴനിപ്പെനിക്കമോന്  കൂടമോയനി  ശമനിക്കണനമനര  നനിരകദ്ദേശനിച്ചതന.  പമോപ്പെമോതനികച്ചമോലെയനില്
വരഷങള്ക്കുമുമന  കേകയ്യേറനിയ  ഭൂമനിയനില്  കനിസരന്  ജസ്പീസസന  സഭ  കുരനിശന
സ്ഥമോപനിച്ചതനിനന്റെ  കപരനില്   അരദരമോതനി  1.00  മണനിക്കന  144  പഖരമോപനിക്കുകേയര
പുലെരനച്ച  കുരനിശന  തകേരക്കുകേയര   നചയ.   കപമോലെസ്പീസന  അറനിയമോനതയമോണന
നനികരമോധനമോജ  പഖരമോപനിച്ചതന.  നനിയമര അനുസരനിച്ചന  നനികരമോധനമോജ
പഖരമോപനിയ്ക്കുവമോന്  കേളക്ടരക്കന  അധനികേമോരമുനണങ്കനിലര  കപമോലെസ്പീസുമമോയനി
കൂടനിയമോകലെമോചന  നടതനി  മമോതകമ  ഇതരര  അധനികേമോരര  സമോധമോരണ  നനിലെയനില്
ഉപകയമോഗനിക്കമോറുളള.  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിനലെ  എലമോ  മതവനിഭമോഗങളുനടയര
ആരമോധനമോലെയങളുനട  കേമോരരനമടുതമോല്  പലെതുര  പടയമനിലമോത  ഭൂമനിയനിലെമോണന
സ്ഥനിതനി  നചയ്യുന്നെനതന്നെ  പശ്നര  ഉയരനവന്നെനിടണന.   ഇക്കമോരരവുര  കൂടമോയ
ആകലെമോചനയനട  ഭമോഗമമോയനി  തസ്പീരുമമോനര  എടുത  കപമോകകേണതമോണന.  റവനന്യൂ
ഉകദരമോഗസ്ഥര  നടതനിയ  കേകയ്യേറ്റര  ഒഴനിപ്പെനിക്കല്  നടപടനി  ഒഴനിവമോക്കണനമന്നെ  ഒരു
തസ്പീരുമമോനവുര  സരക്കമോര  സതസ്പീകേരനിച്ചനിടനില.  കേഴനിയന്നെതുര  സമവമോയതനിലൂനട,
ജനങളുനട  പനിന്തുണകയമോനട  ഇഒൗ  പശ്നര  പരനിഹെെരനിക്കമോനമോണന  സരക്കമോര
ശമനിക്കുന്നെതന.  വന്കേനിട കേകയ്യേറ്റങള് ഒഴനിപ്പെനിക്കുകേ എന്നെ നയതനില് തനന്നെയമോണന
സരക്കമോര  ഉറചനനില്ക്കുന്നെതന.  അകതമോനടമോപ്പെര  യഥമോരത്ഥ  ജനജസ്പീവനിതര
തടസ്സനപ്പെടമോത വനിധതനിലളള നനകേവശമോവകേമോശ കരഖകേളുനട പരനികശമോധനയനിലൂനട
പരമമോവധനി കപരക്കന പടയര നല്കുകേ എന്നെതമോണന സരക്കമോര നയര. പതന നസന്റെനില്
തമോനഴമമോതര  ഭൂമനി  നനകേവശരവച്ചന  വസ്പീടുര  കൃഷനിയമമോയനി  കേഴനിയന്നെവനരയര
മനറ്റവനിനടയര ഭൂമനിയനിലമോതവരുനണങ്കനില് അതരര ആളുകേനളയര സരരക്ഷേനികക്കണനി
വരുര.  ലെമോന്റെന  അസനസന്റെന  ആക്ടനില്  അതനിനന  വരവസ്ഥയനണനളളതന  നമോര
ഓരകക്കണതമോണന.  ഇടുക്കനിയനിനലെ  എലമോ  വന്കേനിട  കേകയ്യേറ്റങളുര  എല്.ഡനി.എഫെന.
ഗവണ്നമന്റെന  അധനികേമോരതനില്  വന്നെതനിനുകശഷര  ഉണമോയതല,  യ.ഡനി.എഫെന.
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേമോലെതണമോയതമോണന.  ഇഒൗ  സരക്കമോരനിനന്റെ  കേമോലെതന  ഒരു
കേകയ്യേറ്റവുര  നടക്കുന്നെനില.  കേകയ്യേറ്റനതയര  കുടനികയറ്റനതയര  രണമോയനി
കേണ്ടുനകേമോണ്ടുളള  നനിലെപമോടമോണന  സരക്കമോരനിനുളളതന.   ഒരു  നമോടന  മുഴുവന്  ഒരുമനിച്ചന
പവരതനികക്കണ  ആവശരകേതയമോണന  ഇക്കമോരരതനില്  കവണതന.  ജനങളുനട
പനിന്തുണകയമോനട അവനിനട നനിലെനനില്ക്കുന്നെ പശ്നങള് പരനിഹെെരനിക്കമോനമോണന സരക്കമോര
ശമനിക്കുന്നെതന.  അതുനകേമോണമോണന  രമോഷസ്പീയപമോരടനി  കനതമോക്കള്,  മതസമോമുദമോയനികേ
സരഘടനകേളുനട  കനതമോക്കള്,  പരനിസ്ഥനിതനി  പവരതകേര,  മമോധരമ  പവരതകേര
എന്നെനിവരുമമോനയലമോര  ആകലെമോചനിച്ചന  കൂടമോയ  തസ്പീരുമമോനര  എടുക്കണനമന്നെന  സരക്കമോര
നനിരകദ്ദേശനിക്കമോന് ഇടയമോയതന. 
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കകേരളതനിനന്റെ  സമദ്ഘടനയന  വലെനിയ  സരഭമോവന  നല്കുന്നെ  ജനിലയമോണന
ഇടുക്കനി.  കതമോടര  ഉത്പന്നെങളനിലൂനട  നമുക്കന  വനികദശനമോണരര  കനടനിതരുന്നെതനിലര
ടൂറനിസര  രരഗതര  നനവദദ്യുതനി  ഉത്പമോദന  രരഗതര  എലമോര  വലെനിയ  സരഭമോവന
നല്കുന്നെ  ഇടുക്കനിയനട  പശ്നങള്  പരനിഹെെരനികക്കണതന  നമ്മുനടയമോനകേ
ഉതരവമോദനിതതമമോനണന്നെമോണന സരക്കമോര കേമോണുന്നെതന.  

അവനിടനത പശ്നങനളക്കുറനിച്ചന കനരനിടറനിവുള വരകനിയമോണന ബഹുമമോനരനമോയ
എര.  എര.  മണനി.   ആ  നമോടനിനന്റെ  ശശലെനി  അകദ്ദേഹെെതനിനന്റെ  സരസമോരതനില്
കേടനവരമോറുണന.  അതരര ചനിലെ സന്ദരഭങനള പരവ്വതസ്പീകേരനിച്ചന അതനിലൂനട രമോഷസ്പീയ
മുതനലെടുപ്പെന നടതമോനുള ശമമമോണന ഇവനിനട നടക്കുന്നെതന.  ബഹുമമോനരനമോയ   എര.
എര.  മണനിയനട  പസരഗര  ചനിലെ  മമോധരമങള്  വളനച്ചമോടനിക്കുകേയമോയനിരുനനവന്നെ
പശ്നവുര ഇകപ്പെമോള് ഉയരനവന്നെനിടണന.  നപമോമനിശള ഒരുശമ സമരര നമോര കനരനത
വനിലെയനിരുതനിയതമോണന.  കതമോടര  നതമോഴനിലെമോളനികേളുനട  ചനിലെ  പശ്നങളമോയനിരുന
ഇതനിനടനിസ്ഥമോനര.  ഇകപ്പെമോള്  ഉയരനവന്നെ  വനിവമോദനത  സരബനനിച്ചന
ബഹുമമോനരനമോയ എര.  എര.  മണനി തനന്നെ വരകമമോക്കനിയനിടണന.  'തനന്റെ പസമോവന
ആനരനയങ്കനിലര കവദനനിപ്പെനിച്ചനിടനണങ്കനില് തമോന് നനിരവരമോജര കഖദര പകേടനിപ്പെനിക്കുന'
എന്നെ  കേമോരരവുര  അകദ്ദേഹെെര  വരകമമോക്കനിക്കഴനിഞ്ഞെതമോണന.   നപമോമനിശള  ഒരുശമ
പസനി ഡന്റെന,  ഇകപ്പെമോള് നടതന്നെ രമോഷസ്പീയകപരനിത സമരനത തളനിപ്പെറഞ്ഞെനിടണന
എന്നെതുര നമോര മറക്കമോന് പമോടനില.  ഈ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേമോലെതന അരഹെെതനപ്പെട
കുടുരബങള്ക്കന  പടയര  നല്കുന്നെതനിനമോണന  മുന്ഗണന  നല്കുന്നെതന.  പടയര
നല്കേമോനുള  നടപടനികേള്  തതരനിതഗതനിയനില്  സതസ്പീകേരനിചവരനികേയമോണന.   അടുത
മമോസരതനന്നെ  പടയര  നല്കേമോനമോകേണനമന്നെ  നനിലെയമോണന  കേമോരരങള്
പുകരമോഗമനിചവരുന്നെതന.  ആ  പവരതനവുമമോയനി  മുകന്നെമോടകപമോകുകേതനന്നെ  നചയ്യുര.
കേകയ്യേറ്റകതമോടന വനിടവസ്പീഴ്ചയനില, വന്കേനിട കേകയ്യേറ്റക്കമോകരമോടന  കേടുത സമസ്പീപനര തനന്നെ
സരക്കമോര സതസ്പീകേരനിക്കുനമന്നെന ഞമോന് ആവരതനിച്ചന വരകമമോക്കുന.     അതുനകേമോണന
സഭ നനിരതനിവച്ചന ഈ വനിഷയര ചരച്ച നചകയ്യേണ ആവശരമനില.  

മനി  .    സസ്പീക്കര:   വരകനിപരമമോയ  വനിശദസ്പീകേരണര  നടതന്നെതനിനുകവണനി
ബഹുമമോനനപ്പെട  ശവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി  കരഖമോമൂലെര  ആവശരനപ്പെടനിടണന.
അകദ്ദേഹെെതനിനന സരസമോരനിക്കമോവുന്നെതമോണന.  

ശവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എര  .   എര  .   മണനി): സര, ഇടുക്കനി ജനിലയനിനലെ
കുഞനിതണനി ഇരുപകതക്കറനില് രകസമോക്ഷേനി തങ്കപ്പെന് അനുസരണ പരനിപമോടനിയനില്
...........(ബഹെെളര)...... 

(പതനിപക്ഷേമോരഗങള്  അവരവരുനട  ഇരനിപ്പെനിടങളനില്നനിനര  എഴുകന്നെറ്റന
ഡയസനിനുമുമമോനകേ വന്നെന  ബഹെെളര വചനകേമോണന സഭമോനടപടനികേള് തടസ്സനപ്പെടുതനി.)
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മനി  .    സസ്പീക്കര:  എന്തമോണന?  എന്തമോനണന്നെന  മനസ്സനിലെമോയനില.   .....
(ബഹെെളര)......  അകദ്ദേഹെെവുമമോയനി  ബനനപ്പെട  ഒരു  ആകക്ഷേപമമോണന
തന്നെനിരനിക്കുന്നെതന.  .....(ബഹെെളര)......   അകദ്ദേഹെെതനിനന പറയമോനുളതുകൂടനി കകേടനിടന
ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര  രമോധമോകൃഷ്ണനന   സരസമോരനിക്കമോര.   ......(ബഹെെളര)......
വരകനിപരമമോയ   വനിശദസ്പീകേരണതനിനന  ഏതുസമയര  അനുവദനിക്കണനമന്നെന
നചയറമോണന  തസ്പീരുമമോനനിക്കുകേ.   .....(ബഹെെളര)......   ഈ  സഭയനിനലെ  ഏതന
അരഗതനിനുര  വരകനിപരമമോയ  വനിശദസ്പീകേരണര  നല്കകേണ  ആവശരര  വന്നെമോല്
അതനിനന  സമയര  അനുവദനിക്കമോനുള  ഉതരവമോദനിതതര  നചയറനിനമോണന.  അതനില്
നനിങള്ക്കന ഇടനപടമോന് കേഴനിയനില. .....(ബഹെെളര)...... ബഹുമമോനനപ്പെട തനിരുവഞ്ചൂര
രമോധമോകൃഷ്ണനന ആ വനിശദസ്പീകേരണവുര കൂടനി കകേടതനിനുകശഷര സരസമോരനിക്കമോര.  .....
(ബഹെെളര).....  നനിങള്  സസ്പീറ്റനിലെനിരനിക്കമോനത  ബഹെെളര  വചനകേമോണനിരുന്നെമോല്
പതനിപക്ഷേ കനതമോവനിനന നനമക്കന കേനിടകേയനില.  

(പതനിപക്ഷേമോരഗങള് അവരവരുനട സസ്പീറകേളനികലെയന തനിരനിചകപമോയനി.)

പതനിപക്ഷേ കനതമോവന (ശസ്പീ  .   രകമശന നചന്നെനിതലെ): ബഹുമമോനനപ്പെട സസ്പീക്കര
സര, സമോധമോരണഗതനിയനില്  ഒരു അരഗതനിനുകനനര  പരമോമരശമുണമോയമോല്  ആ
അരഗതനിനന കപഴ്സണല് എകനപ്ലകനഷന് നടതമോനുള അവകേമോശമുണന.  പകക്ഷേ
ഇവനിനട  മനനിനയപ്പെറ്റനി  ആരുര  ഒനര  പറഞ്ഞെനിലകലമോ?  പറയമോന്
കപമോകുന്നെതകലയള.  അങന  എന്തനിനമോണന  ഇങനനനയമോരു  നനിലെപമോടന
സതസ്പീകേരനിക്കുന്നെതന?  

മനി  .   സസ്പീക്കര:   റൂള് 50  പകേമോരര നല്കേനിയ കനമോടസ്പീസനിനന്റെ വനിശദമോരശങള്
ഞമോനനിവനിനട  വമോയനിച്ചയടന്തനന്നെ  വരകനിപരമമോയ  വനിശദസ്പീകേരണര
നടതന്നെതനിനുകവണനി  അകദ്ദേഹെെര  കരഖമോമൂലെര   ആവശരനപ്പെട.   അകദ്ദേഹെെനത
സരബനനിചള  ചരച്ചയമോണന  ഇവനിനട  നടക്കമോന്  കപമോകുന്നെതന.   അതുനകേമോണന
അകദ്ദേഹെെതനിനന  പറയമോനുളതുകൂടനി  കകേടതനിനുകശഷര  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര
രമോധമോകൃഷ്ണന് സരസമോരനിക്കുന്നെതമോണന മരരമോദ.  .....  (ബഹെെളര) ......   നനിങള്ക്കന
കകേള്ക്കനണന്നെന നനിരബനമുനണങ്കനില് കകേള്ക്കണ.   

ശസ്പീ  .    രകമശന  നചന്നെനിതലെ:  സര,  ഈ സഭയനട കേസ്പീഴ് വഴക്കങള് അങന
ലെരഘനിക്കരുതന.  റൂള് 50 പകേമോരര അവതരനിപ്പെനിച്ച കനമോടസ്പീസനിനന മുഖരമനനി മറുപടനി
പറഞ.   ഇനനി  കനമോടസ്പീസന  നല്കേനിയ  നമമരക്കുള  അവസരമമോണന.
അതുകേഴനിഞ്ഞെന ശവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനിക്കന അവസരര നകേമോടുക്കണര.  

മനി  .    സസ്പീക്കര:  മനനി  എകപ്പെമോള്  സരസമോരനിക്കണനമനള  കേമോരരതനില്
നചയറനിനന യമോനതമോരു നനിരബനവുമനില.  മനനിയനട മറുപടനികൂടനി കകേടതനിനുകശഷര
ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര  രമോധമോകൃഷ്ണനന  സരസമോരനിക്കമോര.  ..(… ബഹെെളര)....  മനനിയനട
മറുപടനി കകേള്ക്കനണങ്കനില് കവണ.  അകദ്ദേഹെെര പറയന്നെതന കകേള്ക്കമോനത തനന്നെ



379

സരസമോരനിക്കണനമങ്കനില് അകങയന  സരസമോരനിക്കമോര.   

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രമോധമോകൃഷ്ണന്:  സര,  'എനന്നെ  കേണമോല്  കേനിണര
കേടവനമോനണന്നെന  കതമോനകമമോ'  എനള  മടനിലെമോണന  യഥമോരത്ഥതനില്  ഇവനിനട
അടനിയന്തര പകമയര അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനുമുമ്പുതനന്നെ വരകനിപരമമോയ ….....

പടനികേജമോതനി  പടനികേവരഗ്ഗ  പനികന്നെമോക്കസമുദമോയ  കക്ഷേമവുര  നനിയമവുര
സമോരസമോരനികേവുര പമോരലെനമന്റെറനികേമോരരവുര വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   നകേ  .   ബമോലെന്): സര,
ഞമോന് കപമോയനിന്റെന ഓഫെന ഓര ഡര ഉന്നെയനിക്കുന.  

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര  രമോധമോകൃഷ്ണന്  സരസമോരനിച  തുടങനിയനികല;
അതുനകേമോണന അകദ്ദേഹെെര സരസമോരനിചകേഴനിഞ്ഞെനിടന അകങയന കപമോയനിന്റെന ഓഫെന ഓരഡര
അവതരനിപ്പെനിക്കമോര.  ......(ബഹെെളര)........  കേസ്പീഴ് വഴക്കങള്  ലെരഘനിക്കമോകനമോ
ഏനതങ്കനിലര  തരതനിലള  നടപടനികമങള്  നതറ്റനിക്കമോകനമോ
കവണനിയമോയനിരുന്നെനിനലന്നെന    നചയര വരകമമോയനി  പറഞ്ഞെതമോണന.   ഒരു മനനിനയ
സരബനനിച്ച ആകക്ഷേപര എഴുതനിതന്നെതന റൂള്  50  പകേമോരര ഞമോനനിവനിനട വമോയനിച.
അകപ്പെമോള്തനന്നെ  മനനി  ഒരു  വനിശദസ്പീകേരണര  നല്കുന്നെതനിനന  ആവശരനപ്പെട.
അതുകൂടനി  കകേടനിടന  പറയന്നെതമോണന  മരരമോദ  എനളതുനകേമോണന   മനനിനയ
സരസമോരനിക്കമോനമോയനി  നചയര  വനിളനിച.   അതന  കകേള്ക്കനണന്നെമോണന  നനിങളുനട
ആവശരനമങ്കനില്  കകേള്ക്കണ.   ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര  രമോധമോകൃഷ്ണന്  സരസമോരനിക.
മനനിക്കന  പറയമോനുളതന  കകേള്ക്കമോന്കപമോലര  തയ്യേമോറലമോനത
സരസമോരനിക്കണനമന്നെമോനണങ്കനില് അങന സരസമോരനിക.   മനനിക്കന  അതനിനുകശഷര
അവസരര നകേമോടുക്കമോര.  

ശസ്പീ  .   എ  .   നകേ  .   ബമോലെന്: സര,  കപമോയനിന്റെന ഓഫെന ഓര ഡര ഉന്നെയനിച്ചമോല്   അതന
കകേള്ക്കമോനുള ബമോദരത ബഹുമമോനനപ്പെട സസ്പീക്കരക്കുണന.  അനലങ്കനില് കപമോയനിന്റെന
ഓഫെന ഓരഡറനിനന അനുവമോദര നല്കേരുതന.  

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര  രമോധമോകൃഷ്ണന്  സരസമോരനിചതുടങനി.
അതുകേഴനിഞ്ഞെന കപമോയനിന്റെന ഓഫെന ഓരഡര അവതരനിപ്പെനിക്കമോര.

ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബമോലെന്:  സര,  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര രമോധമോകൃഷ്ണന് സരസമോരനിച
തുടങനിയതനിനനിടയനിലെമോണന ഞമോന് കപമോയനിന്റെന ഓഫെന ഓരഡ ര ഉന്നെയനിച്ചതന.  അതനിനന
അനുവദനിക്കുന്നെനിനലങ്കനില് കവണ.  

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര  രമോധമോകൃഷ്ണന്  സരസമോരനിച്ചന  കേഴനിഞ്ഞെനിടന
കപമോയനിന്റെന ഓഫെന ഓരഡര ഉന്നെയനിച്ചമോല് കപമോകര?
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ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബമോലെന്:  സര,   കപമോയനിന്റെന  ഓഫെന  ഓരഡര  ഉന്നെയനിക്കമോന്
എനന്നെ അനുവദനിക്കുകമമോ?  ഇനലങ്കനില് ഞമോനനിവനിനട ഇരനിക്കമോര.  

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര  രമോധമോകൃഷ്ണന്  സരസമോരനിച്ചന  കേഴനിഞ്ഞെനിടന
കപമോയനിന്റെന ഓഫെന ഓരഡര ഉന്നെയനിക്കമോന് സമയര നല്കേമോര.  

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രമോധമോകൃഷ്ണന്:  സര,  ഇതന  അതരന്തര  ദഒൗരഭമോഗര
കേരമമോയനികപ്പെമോയനി. അടനിയന്തര പകമയര അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനന ഞങള് സസ്പീക്കരക്കന
കനമോടസ്പീസന  നല്കേനി.  മറുപടനി  പറയമോന്  കവണനി  സസ്പീക്കര  മുഖരമനനിനയ  വനിളനിച.
സതമോഭമോവനികേമമോയര  അതനിനന്റെ  കകമോകണമോളജനിക്കല്  ഓരഡ ര  എനപറയന്നെതന
അടനിയന്തര  പകമയതനിനന  കനമോടസ്പീസന  തന്നെ  ആളനിനന  സരസമോരനിക്കമോന്
അനുവദനിക്കുകേയകല?    അതന  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുപകേരര   ഇന്നെതന  പറയമോന്
സമോദരതയനണന്നെന  കേരുതനികടനി  മനനികയമോടന  വനിശദസ്പീകേരണര  നടതമോന്
പറയകേയമോണന.  

മനി  .    സസ്പീക്കര:   ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര  രമോധമോകൃഷ്ണന്,  അങനന  ഇന്റെരപകടഷന്
നടതരുതന.  അങന  എഴുതനിതന്നെ  കനമോടസ്പീസന  ഇവനിനട  വമോയനിച്ചനികല?  ..…
(ബഹെെളര)  .....അതന  കകേടകപ്പെമോഴമോണന  ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനി  വനിശദസ്പീകേരണതനിനന
സമയര കചമോദനിച്ചതന.  .. (… ബഹെെളര)  ........പ്ലസ്പീസന..... അങന സരസമോരനിക.  

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രമോധമോകൃഷ്ണന്:  സര,  ശസ്പീ.  എ.  നകേ.  ബമോലെന്,  അങന
പമോരലെനമന്റെറനികേമോരര  വകുപ്പെന  ശകേകേമോരരര  നചയ്യുന്നെ  മനനിയര    സസ്പീനനിയറമോയ
ആളുമകല?  അങന ഇടയനിടയന ഉപദവനിക്കമോതനിരനിക.    

ഇവനിനട  പധമോനനപ്പെട  രണന  കേമോരരങള്ക്കമോണന  ബഹുമമോനനപ്പെട  മുഖരമനനി
മറുപടനി  പറഞ്ഞെതന.   മൂന്നെമോര കേകയ്യേറ്റനതക്കുറനിചര വന്കേനിടക്കമോനര പനിടനിക്കുനമനര
അകദ്ദേഹെെര പറഞ.  ഒരു വന്കേനിടക്കമോനരയര പനിടനിക്കുന്നെനില.  അതവനിനട നനില്ക്കനട.
'An extend of more than one lakh land illegally grabbed by KDH Village in
Idukki  District  and  the  respondents  challenging  the  sovereignty  of  our
country and the provisions of the Constitution of India'.  ഇതന കകേമോടതനിയനട
ഒബ്സരകവഷനമോയനി  നനില്ക്കുകേയമോണന.   അവനിനടനയങര  നതമോടനിടനില.   കേകയ്യേറ്റര
ഒഴനിവമോക്കുന്നെതനിനുകവണനി  നടതനിനക്കമോണനിരനിക്കുന്നെ  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനിയനട
ഇചമോശകനികയമോനടയള നസ്പീക്കനത നൂറന ശതമമോനവുര ഞങള് പനിന്തുണയ്ക്കുകേയമോണന.
അങന  എടുതനിരനിക്കുന്നെ  നടപടനികേകളമോടന  ഞങള്  കയമോജനിക്കുകേയമോണന.   ഇവനിനട
കകേമോടതനിയനട  മൂന്നെന  കേമ്മേസ്പീഷന്  റനികപ്പെമോരടകേളുണന,   രമോജന്  മകധക്കര  കേമ്മേനിറ്റനി
റനികപ്പെമോരടന,  നനികവദനിത പനി. ഹെെരന് റനികപ്പെമോരടന, ടനി. പനി. നസന്കുമമോര റനികപ്പെമോരടന.  ഈ
മൂന്നെന റനികപ്പെമോരടകേനള സരബനനിചര ഞമോന് പനിന്നെസ്പീടന പറയമോര. ഇവനിനട തനിടുക്കതനില്
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ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനി  എഴുകന്നെറ്റന  ഉതരര  പറയന്നെതനിനുകവണനി  ശമനിച്ചകപ്പെമോള്
എകന്തമോ  ചസ്പീഞനമോറുനനവനന്നെമോരു  കതമോന്നെല്  സതമോഭമോവനികേമമോയര  ഇതനിനകേതള
ആളുകേള്ക്കുണമോയനി.  അവനിനട ഇഒൗ കേകയ്യേറ്റനത എതനിരക്കുന്നെതനിനുകവണനി റവനന്യൂ
വകുപ്പുമനനിയര  അകദ്ദേഹെെകതമോനടമോപ്പെര  നനില്ക്കുന്നെ  ആളുകേളുര  ഒരുമനിച്ചന  വളനര
ശകനികയമോടുകൂടനി  നനിലെപമോനടടുതകപ്പെമോള്, ആ കേകയ്യേറ്റര ഒഴനിപ്പെനിക്കുന്നെതന തടയന്നെതനിനു
കവണനിയള ഗൂഢശമങള് നടക്കുകേയമോണന.  അതനിനന്റെ  ഭമോഗമമോണന  ഇവനിനട ശസ്പീ.
എര.  എര.  മണനിയനട  ഭമോഗതനനിനണമോയനിടളതന.  അകദ്ദേഹെെര  ഒരു  കേമോരരതനില്
സതരസനനമോണന.   വളനര  പരസരമമോയനി  അകദ്ദേഹെെര   ഇഒൗ  കേകയ്യേറ്റക്കമോരക്കന
അനുകൂലെമമോയനി നനില്ക്കുനനവന്നെതന നൂറു ശതമമോനവുര ശരനിയമോണന.  

ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനി  സസ്പീതതനത  കചമോദരര  നചയ്യുന്നെതന  എന്തനിനമോണന?
കേകയ്യേറ്റക്കമോനര  ഒഴനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനുകവണനിയള  നടപടനിനയടുക്കണനമങ്കനില്
സരവ്വമോധനികേമോരവുര  നനിങളുനട  കേയ്യേനിലെനികല?  നനിങളുനട  കേയ്യേനില്  കപമോലെസ്പീസുണന;
അധനികേമോരമുണന;  നനിങള്ക്കന  എന്തുകവണനമങ്കനിലര  നചയ്യേമോര;  നനിങനളടുക്കുന്നെ
നടപടനികേനള  പതനിപക്ഷേര  കചമോദരര  നചയ്യുന്നെനില;  സരവ്വ  കേക്ഷേനികേളുര  അതനിനന
പനിന്തുണയ്ക്കുകേയമോണന.  എന്നെനിടര ഇതനിനന്റെ പനിന്നെനില് പവരതനിക്കുന്നെ ചനിലെ ആളുകേനള
ഉന്നെരവച്ചന  ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനി  എന്തനിനമോണന  സരസമോരനിച  നകേമോണനിരനിക്കുന്നെതന?
സസ്പീതതതനിനനതനിരമോയനി  ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനി  നടതനിയനിടള  പസമോവന
കകേരളകേഒൗമുദനി  പതതനില്   വന്നെതന  ഞമോന്  വമോയനിക്കുകേയമോണന.  (പതര
ഉയതനിക്കമോടന)  'മമോധരമ  പവരതകേര  -  സബ്കേളക്ടറുനട  കൂടനിയമോകലെമോചന
നശവകുകന്നെരര.   പണന  നമ്മുനട  സുകരഷന കുമമോര  ഇതുകപമോനലെതനന്നെയമോയനിരുന
പണനി,  കേള്ളുകുടനി,  കകേയ നസന  കേണക്കനിനമോയനിരുന ബമോന്ഡനി.  ഇതന  നമ്മുനട പഴയ
പൂച്ച,  ഗവണ്നമന്റെന  ഗസന  ഹെെഒൗസനില്  സകേലെ  പരനിപമോടനിയമുണമോയനിരുന.
പനിനന്നെനയമോരു  'നപമോമനിശള  ഒരുശമ'  അന്നെന  കുടനിയര  സകേലെ  വൃതനികകേടുകേളുര
നടന്നെനിടണന.  ഇകപ്പെമോള്  മനസ്സനിലെമോയനികല  (......ബഹെെളര....)  അടുതള
കേമോടനിലെമോയനിരുന പണനി.   എന്തു പണനിയമോണന?  അനന്നെമോരു ഡനിശവ.എസന.പനി.യര
കൂനടയണമോയനിരുന.  ഞങള്ക്കറനിയമോര,  ഞമോനതുപറഞ.  ഇവനിനട  ചനിലെ
ചമോനലകേമോരുര  ഇഒൗ  പണനിക്കന  കൂടനനിന്നെനിടണമോയനിരുന'.  ഇവനിനട  ശസ്പീ.  എര.  എര.
മണനി  നടതനിയനിടള  പസമോവനകേള്  ധമോരമോളമമോണന.    സസ്പീതതതനിനനതനിരമോയ
ആകമണമമോണന  അകദ്ദേഹെെര  നടതനിയതന.    ഇകപ്പെമോള്  'നപമോമനിശള  ഒരുശമ'
അവനിനട സമരര  നടതകേയകല?  അങയനട പമോരടനിക്കമോരനമോയ ജനിഷ്ണു പകണമോയനി
എസന.എഫെന.നഎ.യനില്  ആയനിരുന.  ഞങള്ക്കന  അതനിനനക്കുറനിച്ചന  ഒരു
എതനിരപ്പുമനില;   ഒരു  കുടനിക്കന  ഏതന  പമോരടനിയനിലര  കചരമോര.  ജനിഷ്ണു  പകണമോയനിയനട
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അമ്മേ മഹെെനിജ,  അങയനട പമോരടനി കുടുരബതനില്നപ്പെട വരകനിയമോണന.  ആ പമോരടനി
കുടുരബതനില്നപ്പെട  മഹെെനിജ  ഇവനിനടനയമോരു  സമരതനിനനതനി,  സമരതനിനന്റെ
പശമോതലെതനികലെയന  ഞമോന്  കപമോകുന്നെനില.  പമോരടനി  കുടുരബതനില്നപ്പെടന
രകസമോക്ഷേനിതതര വഹെെനിച്ച ഒരു നകേമോചകുടനിയനട   അമ്മേനയക്കുറനിച്ചന ശസ്പീ.  എര.  എര.
മണനി  പറഞ്ഞെനതന്തമോണന?  ജനിഷ്ണു  പകണമോയനിയനട  അമ്മേ  മഹെെനിജനയ  മുഖരമനനി
കേമോണമോന്  തയ്യേമോറമോകേമോതതനിനന  നരമോയസ്പീകേരനിചനകേമോണന  ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനി
പരനിഹെെസനിച. 'ചനിലെര പറയന്നെതുകപമോനലെ മഹെെനിജനയ ആശതസനിപ്പെനിക്കമോന് മുഖരമനനി
കപമോയമോല് അവര കേതകേടച്ചന കേമോകണണ എന്നെന പറയര;  പനിനന്നെ അതനിലര വലെനിയ
പണനിയമോകുര.  അവര മറ്റമോരുനടകയമോ കേയ്യേനില് കേനിടന്നെന കേളനിക്കുകേയമോണന'  എന്നെമോണന
ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനി  പറയന്നെതന.  അവര  അങയനട  പമോരടനി
കുടുരബതനില്നപ്പെടതകല;  അങയനട പമോരടനി  വനിഭമോഗതനില്നപ്പെടതകല;  അങയനട
പമോരടനിയനിനലെ പമുഖരമോയനിടള ആളകല?  ഇന്നെനലെ ശസ്പീ.  കകേമോടനികയരനി ബമോലെകൃഷ്ണന്
ആ  വസ്പീടനില്  കപമോയകലമോ;  അവരുമമോയനി  സരസമോരനിച്ചകലമോ;  എന്തന  അനമോവശരമമോണന
കകേരളതനിനലെ  ഒരു  മനനി  പറയന്നെതന?   സസ്പീതതനത  കചമോദരര  നചയതനിനുര
അപമമോനകേരമമോയ പസമോവന നടതനിയതനിനുര ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനി ഇവനിനട ഒരു
കഖദപകേടനതനിനമോണന  ആദരര  എഴുകന്നെറ്റനിരുന്നെനതങ്കനില്  ഞങള്ക്കതന
മനസ്സനിലെമോക്കമോമമോയനിരുന.  അകദ്ദേഹെെതനിനന്റെ ഇഒൗ പവരതനനതക്കുറനിച്ചന  നമ്മുനട
സമൂഹെെതനിലള വനിവനിധ കശണനിയനില്നപ്പെട ആളുകേള് പറയനണന. ശസ്പീ. എര. എര.
മണനിയനട  പസമോവനയമോയനി  മമോതൃഭൂമനി  പതതനില്   പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നെതന,  'പണന
സുകരഷന കുമമോര പറഞ്ഞെനിടണന; കേള്ളുകുടനി - കകേയ്സന കേണക്കനിനമോയനിരുന ബമോന്ഡനി,
ഇവനിനട  പൂച്ച,  ഗസന  ഹെെഒൗസനില്  അനര  കുടനി,  സകേലെ  പണനിയര  'നപമോമനിശള
ഒരുശമ'  അനര  കുടനി,  സകേലെ  വൃതനികകേടുകേളുര  നടന്നെനിടണന.  മനസ്സനിലെമോയകലമോ,
അടുതള  വനതനിലെമോണന  കേളനി  നടക്കുന്നെതന.'  എന്നെമോണന.    ഇതന  ഇഒൗ
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ സമോന്ഡമോകണമോ?  അങന  ഇവനിനട  പറഞ്ഞെകലമോ,  ശസ്പീ.  എര.  എര.
മണനിയനട വരതമമോനര നമോടന് ശശലെനിയമോനണന്നെന.   അങന എന്തുകവണനമങ്കനിലര
പറകഞ്ഞെമോള;  ഇടുക്കനിക്കമോനര  അപമമോനനിക്കുന്നെ  രൂപതനില്  അങന  വരതമമോനര
പറയരുനതന്നെന  ഞമോന് ഓരമ്മേനിപ്പെനിക്കുകേയമോണന.  ഇടുക്കനിയനിലള ആളുകേള് സരസമോര
സമന്നെരമോണന; എതകയമോ പുതനിയ വനിദരമോഭരമോസ സ്ഥമോപനങളമോണന അവനിനടയളതന;
എതകയമോ  ഉന്നെതങളമോയ  സ്ഥമോപനങളമോണന  അവനിനട  പവരതനിക്കുന്നെതന;
അവനരലമോര ഇഒൗ ശശലെനിയനിലെമോകണമോ വരതമമോനര പറയന്നെതന?  അവരുനടനയലമോര
നമോടന് ശസ്പീലെന  ഇതമോകണമോ;  ഇഒൗ രൂപതനിലെമോകണമോ?  ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനി  പണന
തമോമസനിച്ചനിരുന്നെ  കേനിടങ്ങൂരമോനണങ്കനില്  എനന്റെ  നമോടനിനന  അടുതമോണന.  അവനിനട
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ഇതുകപമോനലെമോരു വരതമമോനകമ ഇല. അതമോണന ഞങള് കേണ്ടുനകേമോണനിരനിക്കുന്നെതന. 

നമുനക്കലമോവരക്കുമറനിയമോര   ബഹുമമോനനപ്പെട  കേമോളസ്പീശതര  രമോജന  വക്കസ്പീലെനിനന;
അകദ്ദേഹെെതനിനന്റെ  ഒരു  പസമോവന  പതതനില്  വന്നെനിടളതന  എന്തമോണന?
നപമോതുസമൂഹെെര നമമോതതനില് ഇതനിനന എതനിരക്കുകേയമോണന. ശസ്പീമതനി സുഗതകുമമോരനി
ടസ്പീച്ചര ഇതനിനന  എതനിരതനികല;  അവര  പറഞ്ഞെതന,  ഒരു  കേമ്മേന്യൂണനിസ്റ്റുകേമോരനന
എങനന ഇങനന സരസമോരനിക്കമോന് കേഴനിയനമന്നെമോണന. അതകല സുഗതകുമമോരനി ടസ്പീച്ചര
കചമോദനിച്ചതന?  നനിങകളമോനടമോപ്പെര  എലമോക്കമോലെതര  നടന്നെനിടള  സമോറമോ  കജമോസഫെന
പറഞ്ഞെതന രമോജനിവച്ചനിനലങ്കനില് ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനിനയ പുറതമോക്കണനമന്നെമോണന.
ഉകദരമോഗസ്ഥനര  പുലെഭരര  പറയന്നെതുര  അകതമോനടമോപ്പെര  അശസ്പീലെഭമോഷ
ഉപകയമോഗനിക്കുന്നെതുര  ശരനിയനലന്നെന  അഡസ്പീഷണല്  ചസ്പീഫെന  നസകടറനിയമോയനിരുന്നെ
കഡമോ. ഡനി. ബമോബുകപമോള് പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന. ഭരണഘടനമോ വനിദഗ്ദ്ധര പറയന്നെതന ഇതന
ഭരണഘടനമോ  ലെരഘനമമോണന;  സതരപതനിജമോ  ലെരഘനമമോണന;  ഇവരനക്കതനിനര
നടപടനിനയടുക്കണനമന്നെമോണന.  ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനിനക്കതനിനര  എടുത
നടപടനിനയക്കുറനിച്ചന  അങന  ഇവനിനട  ഒനര  പറഞ്ഞെനില.   പനക്ഷേ,  അങയനട
പസമോവന എനന്റെ കേയ്യേനിലണന.  ശസ്പീ. എര. എര. മണനിനയ തളനി മുഖരമനനി പറഞ്ഞെ
വമോചകേര ഞമോന് വമോയനിക്കമോര. 'നപമോമനിശള ഒരുശമ' അവനരക്കുറനിച്ചന ശസ്പീ. എര. എര.
മണനി  നടതനിയനിടള  പരമോമരശര  ശരനിയമോയനിനലന്നെന  മുഖരമനനി  ശസ്പീ.  പനിണറമോയനി
വനിജയന് ഡല്ഹെെനിയനില് പറഞ.  അകങയ്ക്കുകപമോലര ഉള്നക്കമോളമോന് കേഴനികഞ്ഞെമോ?
ഇടയനിടയന എഴുകന്നെറ്റന തടസ്സവമോദര ഉന്നെയനിക്കുന്നെ ശസ്പീ.  എ. നകേ.  ബമോലെന് ശസ്പീ.  എര.
എര.  മണനിനക്കതനിരമോയനി  പസമോവന  നടതനിയനികല;  ശസ്പീമതനി  നജ.  കമഴ്സനിക്കുടനി
അമ്മേയര ശസ്പീമതനി പനി.  നകേ.  ശസ്പീമതനി ടസ്പീച്ചറുര ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനിനക്കതനിരമോയനി
സരസമോരനിച്ചനികല?  ബഹുമമോനനപ്പെട അങതനന്നെ ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനിനക്കതനിരമോയനി
സരസമോരനിച്ചനികല?   ഇതന  എന്തന   നസ്പീതനിയമോണന?    ഇഒൗ  നതറ്റമോയ  പവരതനര,
കേനിരമോതമമോയ ഇഒൗ നടപടനി നമുക്കന ഉള്നക്കമോളമോന് കേഴനിയകമമോ? 'കുരനിശമോയനി ശസ്പീ. എര.
എര.  മണനിയനട  അശസ്പീലെര'  എന്നെമോണന   മലെയമോള  മകനമോരമ  പതതനില്
നകേമോടുതനിരനിക്കുന്നെതന.   ഇഒൗ രൂപതനില് കകേരളനത കസ്നേഹെെനിക്കുന്നെ,  മലെയമോളനത
കസ്നേഹെെനിക്കുന്നെ മുഴുവന് ആളുകേളുര   ഒരുമനിചനനിനനകേമോണന   ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനി
നടതനിയനിടള ഇഒൗ അശസ്പീലെ പകയമോഗനത  എതനിരതനികല?  ഏതന പമോരടനിക്കമോണന
ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനിനയ ഉള്നക്കമോളമോന് കേഴനിയന്നെതന;  ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനിനയ
ഉള്നക്കമോളമോന്  ഏനതങ്കനിലര  പമോരടനിക്കന   കേഴനിയകമമോ?  അകദ്ദേഹെെനത
എതനിരക്കുന്നെവനരനയലമോര ഊളമമോറയനില് വനിടണനമന്നെമോണന അകദ്ദേഹെെര പറഞ്ഞെതന.
ഊളമമോറയനില് ആനര കവണനമങ്കനിലര വനികടമോള;  ദയവമോയനി ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനി
ഊളമമോറയനില് കപമോകേരുതന;  കേമോരണര അവനിനടയളവര സ്ഥലെരവനിടകേളയര.  ശസ്പീ.
എര. എര. മണനി അങനന പറയന്നെതന  ശരനിയമോകണമോ?

മനി  .    സസ്പീക്കര  :  ദയവമോയനി  അങന  പറഞപറഞ്ഞെന  കേമോടു  കേയറരുതന;
അവസമോനനിപ്പെനിക.
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ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രമോധമോകൃഷ്ണന്:  സര,  പതനിപക്ഷേ  കനതമോവനിനനക്കുറനിച്ചന
എന്തമോണന പറഞ്ഞെതന? ഉഒൗളമമോറയനില് വനിടണനമന്നെമോണന പറഞ്ഞെതന. ആനരക്കുറനിചര
എന്തുര  പറയമോന്  ഒരു  മടനിയമനിലമോത,  വനികേടസരസതതനി  മമോതര  എഴുന്നെളനിക്കുന്നെ
ഒരമോളനിനന തമോങമോന് ഇഒൗ കകേരളതനിനന ശകനിയനില; അതമോണന പധമോനനപ്പെട കേമോരരര.
അതുനകേമോണന ശസ്പീ. എര. എര. മണനി, അങന രമോജനിവച്ചന കപമോകൂ; അങന ഇഒൗ നമോടനിനന്റെ
അഭനിമമോനര കേമോതന രക്ഷേനിക.  അതുനകേമോണന  ഇക്കമോരരതനില് വളനര ശകനിയമോയനി
ഗവണ്നമന്റെന  നടപടനിനയടുക്കണനമന്നെന ആവശരനപ്പെടുകേയമോണന. 

10.00 AM]

ഇവനിനട കേകയ്യേറ്റര ഒഴനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനനക്കുറനിച്ചന പറഞ.  കേകയ്യേറനിയനിരനിക്കുന്നെവര
നനിസ്സമോരക്കമോനരമോനമല.  ശസ്പീ.  കജമോയനിസന  കജമോരജന  എര.  പനി.  കേകയ്യേറനിയ
സ്ഥലെനതക്കുറനിചള  റനികക്കമോ രഡമോണന  എനന്റെ  കേയ്യേനിലെനിരനിക്കുന്നെതന  (റനികക്കമോരഡന
ഉയരതനി  കേമോടനി).   പടയതനിനുകവണനി  ശസ്പീ.  കജമോയനിസന  കജമോരജന  കേള
അകപക്ഷേയമോണന  നകേമോടുതനതന്നെമോണന  എനന്റെ  കേയ്യേനിലെനിരനിക്കുന്നെ   റനികക്കമോരഡുകേള്
കേമോണനിക്കുന്നെതന.   ഗവണ്നമന്റെന  നടപടനി  എടുക്കുകമമോ?   ഈ  റനികക്കമോരഡന  മുഴുവന്
കനരനത  ഞങള്  എടുത  നടപടനികേള്  തനന്നെയമോണന.   ഞമോനുര   ശസ്പീ.  അടൂര
പകേമോശര  റവനന്യൂ വകുപ്പുമനനിയമോയനിരുന്നെകപ്പെമോള് യ.ഡനി.എഫെന. ഗവണ്നമന്റെന എടുത
നടപടനികേളമോണന  ഇക്കമോണുന്നെ  140  കപജനിനകേതളതന.   പനക്ഷേ  നനിങള്
അതനിനനനയലമോര തകേരത.  ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനി നടതനിനക്കമോണനിരനിക്കുന്നെ സസ്പീ
വനിരുദ  നടപടനിനയ,  അശസ്പീലെ  പദപകയമോഗനത,  സരസമോര  ശൂനരമമോയ
നനിലെപമോടുകേനളക്കുറനിച്ചന   സഭ  നനിരതനിവച്ചന  ചരച്ച  നചയ്യേണര.   കകേരള  സരസമോരര
ഉയരതനിപ്പെനിടനിക്കണര.  മനനിനയ പുറതമോക്കുന്നെതനിനുകവണ നടപടനി ബഹുമമോനനപ്പെട
മുഖരമനനിയനട ഭമോഗതനനിന്നെന ഉണമോകേണനമന്നെന  ആവശരനപ്പെടുകേയമോണന.  

പടനികേജമോതനി  പടനികേവരഗ്ഗ  പനികന്നെമോക്കസമുദമോയകക്ഷേമവുര  നനിയമവുര
സമോരസമോരനികേവുര  പമോരലെനമന്റെറനികേമോരരവുര  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബമോലെന്  ):
സര, കപമോയനിന്റെന ഓഫെന ഓരഡര.  ... (ബഹെെളര)....

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര രമോധമോകൃഷ്ണനന്റെ പസരഗര കേഴനിഞ്ഞെമോല് ശസ്പീ.
എ.  നകേ.  ബമോലെനന  കപമോയനിന്റെന  ഓഫെന  ഓരഡര  ഉന്നെയനിക്കമോന്  അവസരര
നകേമോടുക്കമോനമന്നെന ഞമോന് കനരനത പറഞ്ഞെനിരുന.  

പടനികേജമോതനി  പടനികേവരഗ്ഗ  പനികന്നെമോക്കസമുദമോയകക്ഷേമവുര  നനിയമവുര
സമോരസമോരനികേവുര പമോരലെനമന്റെറനികേമോരരവുര വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   നകേ  .   ബമോലെന്  ): സര,
റൂള് 88 പകേമോരര ഒരു എര.എല്.എ.കയകയമോ മനനികയകയമോ സരബനനിച്ചന പരമോമരശര
ഉണമോയമോല് ബനനപ്പെട ആള്ക്കന വനിശദസ്പീകേരണര നല്കേമോനുള അധനികേമോരര കകേരള
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നനിയമസഭയനട  നടപടനികമവുര  കേമോരരനനിരവ്വഹെെണവുര  സരബനനിച്ച  ചടതനില്
കൃതരമമോയനി പറയനണന.  ബഹുമമോനനപ്പെട തനിരുവഞ്ചൂര രമോധമോകൃഷ്ണന് നല്കേനിയനിടള
അടനിയന്തരപകമയതനില്  സസ്പീതതതനിനന  അപമമോനകേരമമോയ  രസ്പീതനിയനില്  ശവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി  നടതനിയ  പസമോവനമൂലെര  ഉളവമോയനിടള  അതസ്പീവ  ഗുരുതരമമോയ
സ്ഥനിതനിവനികശഷര  സഭമോ  നടപടനികേള്  നനിരതനിവച്ചന  ചരച്ച  നചയ്യേണനമന്നെമോണന
ആവശരനപ്പെടനിടളതന.    ഇതനിനന്റെ അടനിസ്ഥമോനതനിലെമോണന ബഹുമമോനനപ്പെട സസ്പീക്കര
റൂളനിരഗന  നല്കേനി ബഹുമമോനനപ്പെട ശവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനിനയ വനിളനിച്ചതന.   അകദ്ദേഹെെര
വനിശദസ്പീകേരണര നല്കുകേനയനളതന ഒരു ഔദമോരരതനിനന്റെ പശ്നമല.  ചടപകേമോരര
അകദ്ദേഹെെതനിനന അവകേമോശനപ്പെടതമോണന.  അതനിനന അനുവദനിക്കണര.  

മനി  .   സസ്പീക്കര:  അതന അനുവദനിക്കുകേയമോണന.  

പതനിപക്ഷേകനതമോവന (ശസ്പീ  .   രകമശന നചന്നെനിതലെ  ):  സര, സമോധമോരണ ഗതനിയനില്
സഭമോനടപടനികേള്  സുഗമമമോയനി  മുകന്നെമോടന  നകേമോണ്ടുകപമോകേമോന്  അകങയന
സഹെെമോയകേരമമോയനി  പവരതനികക്കണ  ആളമോണന  ബഹുമമോനനപ്പെട  പമോരലെനമന്റെറനി
കേമോരരവകുപ്പുമനനി.  അകദ്ദേഹെെര  ഇകപ്പെമോള്  പറഞ്ഞെ  നനിലെപമോടനില്  അങനയ  കചമോദരര
നചയ്യുകേയമോണന.   കേമോരണര  അങമോണന  ബഹുമമോനനപ്പെട  അരഗനത  അതനിനന
അനുവദനിച്ചതന.   ഞങളമോരുര  ശവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനിയനട
വരകനിപരമമോയ  വനിശദസ്പീകേരണതനിനന  എതനിരല.    അകദ്ദേഹെെതനിനന  പറയമോനുള
അവസരര   നകേമോടുക്കുകേയര  കവണര.   പനക്ഷേ സഭയന  ചനിലെ  കേസ്പീഴ്വഴക്കങളുണന.
അടനിയന്തരപകമയര അവതരനിപ്പെനിച്ചന അതനിനന മനനി മറുപടനി പറഞ്ഞെമോല് അരഗതനിനന
വനിശദസ്പീകേരനിക്കമോന് അവസരര നകേമോടുക്കണര.  അതുകേഴനിഞ്ഞെന ബഹുമമോനനപ്പെട മനനി
മറുപടനി  പറയണര.    അതനിനുകശഷര  ബഹുമമോനരനമോയ  വരകനിക്കന  കപഴ്സണല്
എകനപ്ലകനഷന്  നകേമോടുക്കുന്നെതനിനന  ആരുര  എതനിരല.   ആ  ചടങള്
പമോലെനിക്കണനമന്നെമോണന പറഞ്ഞെതന.

മനി  .   സസ്പീക്കര: വരകനിപരമമോയ വനിശദസ്പീകേരണതനിനന സമയര അനുവദനികക്കണതന
നചയറമോണന.  നചയറനിനന  അനുവദനിക്കമോവുന്നെകതയള.  പനക്ഷേ  നനിങളുനട
പതനികഷധവുര വനിമരശനവുര ഉള്നക്കമോണ്ടുനകേമോണന  അകദ്ദേഹെെര പനിന്നെസ്പീടന  പറഞ്ഞെമോല്
മതനിനയന്നെന തസ്പീരുമമോനനിക്കുകേയമോണന നചയതന.  അതകയയള.  

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര, ഇവനിനട അങനനനയമോരു പസ്പീസനിഡന്റെന ഇല,
അങന ആദരമമോയനി പസ്പീസനിഡന്റെന ഉണമോക്കനിയനിരനിക്കുകേയമോണന.... (ബഹെെളര)....

മനി  .    സസ്പീക്കര:   അകദ്ദേഹെെതനിനന്റെ  വനിശദസ്പീകേരണര  കൂടനി  കകേടനകേമോണന
ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര  രമോധമോകൃഷ്ണനന  സരസമോരനിക്കമോന്  ഒരു  അവസരര  നകേമോടുത.
അകദ്ദേഹെെതനിനന അതന കവനണന്നെന പറഞ,  ഞമോനതന ഉകപക്ഷേനിച.  അതകയയള.
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ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബമോലെന്:   സര,  ഒരു  നമമറുനട  അവകേമോശമമോണന.  അതന
നനികഷധനിക്കമോന് പമോടനില. 

V.   വരകനിപരമമോയ വനിശദസ്പീകേരണര
അനധനികൃത കേകയ്യേറ്റര ഒഴനിപ്പെനിക്കുന്നെതുമമോയനി ബനനപ്പെടന നടതനിയ പരമോമരശര

ശവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എര  .    എര  .    മണനി):  സര,  ഏതന  കകേമോടതനിയര
തൂക്കനിനക്കമോലമോന്  വനിധനിക്കുകമമോള് നനിങള്ക്കന  എനന്തങ്കനിലര  പറയമോനുകണമോനയന്നെന
കചമോദനിക്കുനന്നെമോരു മരരമോദയണന.   നനിയമസഭയകേതന .... (ബഹെെളര).... 

മനി  .    സസ്പീക്കര:   എന്തന  അസഹെെനിഷ്ണുതയമോണന  കേമോണനിക്കുന്നെതന.   നനിങള്
വനിമരശനര  ഉന്നെയനിച്ചനിടന  അതനിനന  മറുപടനി  പറയന്നെതന  കകേള്ക്കകണ?  നനിങള്
ഇരനിക.....എലമോ  വമോക്കുകേള്ക്കുര  കേമന്റെന  നചയ്യേണനമന്നെനില.  ദയവമോയനി  അതന
നചയ്യേരുതന..... (ബഹെെളര).... 

ശസ്പീ  .    എര  .    എര  .    മണനി:  സര,   സതരവുമമോയനി  ഒരു  ബനവുമനിലമോത
ആകരമോപണങളമോണന  കേഴനിഞ്ഞെ  ചനിലെ  ദനിവസങളമോയനി  എനനിനക്കതനിനര
ഉന്നെയനിക്കനപ്പെടതന.   ഞമോന്  സസ്പീകേള്ക്കന  എതനിനര  ആകക്ഷേപകേരമമോയനി  എകന്തമോ
പറഞനവന്നെന  ആകരമോപനിക്കുന.  വനിവമോദതനിനടനിസ്ഥമോനമമോക്കനിയ  ആ
പസരഗതനിനലെമോരനിടതര  സസ്പീ  എന്നെ  വമോകക്കമോ,  ഏനതങ്കനിലര  സസ്പീയനട  കപകരമോ
പരമോമരശനിച്ചനിടനില.    പസരഗതനിനന്റെ  പൂരണരൂപര  നടലെനിവനിഷന്  മമോധരമങളുനട
കേയ്യേനിലണന.  ബഹുമമോനനപ്പെട  തനിരുവഞ്ചൂര  രമോധമോകൃഷ്ണന്  അവതരനിപ്പെനിച്ച
അടനിയന്തരപകമയ  പസരഗതനില്  പറയന്നെ  ഏനതങ്കനിലര  കേമോരരര  17  മനിനനിറളള
എനന്റെ പസരഗതനിലകണമോനയന്നെന നനിങള്  കകേള്ക്കണനമന്നെന ഞമോന് വനിനയപൂരവ്വര
അകപക്ഷേനിക്കുകേയമോണന.   17  മനിനനിറള  പസരഗര   പൂരണമമോയര  സരകപക്ഷേണര
നചയമോല് ഞമോന് പറയന്നെതനിനലെ സതരര എലമോവരക്കുര കബമോധരമമോവുര.   മുമനത
ഒഴനിപ്പെനിക്കല്  ഘടതനിലണമോയ  ചനിലെ  കേമോരരങനളക്കുറനിച്ചന  ഞമോന്  പറഞ.
ഉകദരമോഗസ്ഥരുനട  നചയനികേനളക്കുറനിച്ചന  ഞമോന്  നടതനിയ  വനിമരശനര  ഒഴനിവമോക്കനി
എഡനിറ്റന  നചയന  സസ്പീകേള്നക്കതനിനരയള  ആകക്ഷേപനമന്നെ  വരമോഖരമോനകതമോനട
അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയമോണന  ചനിലെ  നടലെനിവനിഷനുകേളുര   പതങളുര  നചയതന.   ചനിലെ
മമോധരമപവരതകേരക്കന  എകന്നെമോടന  പകതരകേ  വനികരമോധമുണന.   .  (… ബഹെെളര)....
ചുരുക്കര  ചനിലെ  മമോധരമപവരതകേരക്കന  കേകയ്യേറ്റക്കമോകരമോടുര  ഉകദരമോഗസ്ഥ
പമമോണനിമമോകരമോടുമുള  പകതരകേതരര ബനനതക്കുറനിച്ചന  ഞമോന് വനിമരശനിച്ചതമോണന.
അതമോവമോര   മമോധരമപവരതകേരക്കന  എകന്നെമോടന  വനികരമോധര  കതമോന്നെമോനുര  ഈ
വനിധതനിലള  ദുരവരമോഖരമോനതനിനുര  കേമോരണനമന്നെമോണന  ഞമോന്  കേരുതുന്നെതന.
ഉകദരമോഗസ്ഥരുനട  ചനിലെ  പവൃതനികേള്  സരബനനിച്ചന  വനിമരശനങള്
ഉന്നെയനികക്കണനിവരുര.  അതനലങ്കനില് ഉകദരമോഗസ്ഥഭരണര മതനിയകലമോ? ഉകദരമോഗസ്ഥ
പവ വൃതനികേളനില്  തനിരുതല്  വരുതമോന്  ജനമോധനിപതര  രമോഷതനില്   ഭരണ
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കനതൃതതതനിനന ഉതരവമോദനിതതമുണന.  (… ബഹെെളര).....

മനി  .   സസ്പീക്കര  :  അകദ്ദേഹെെര പറയന്നെതന കകേള്ക, ഇതന ശരനിയമോകണമോ?   അകദ്ദേഹെെര
എന്തന  പസമോവന  നടതണനമന്നെന  നനിങളമോകണമോ  തസ്പീരുമമോനനിക്കുന്നെതന.   അകദ്ദേഹെെര
പറയന്നെതന  മുഴുവന്  കകേടതനിനുകശഷര  വനിമരശനിക;  ഇകപ്പെമോള് ഇരനിക.   അകദ്ദേഹെെര
പറയന്നെതന  കകേടതനിനുകശഷര  നനിങള്ക്കന  നനിങളുനട  അഭനിപമോയങള്  പറയമോര,
വനിമരശനിക്കമോര. ഇകപ്പെമോള് സസ്പീറ്റനില്  ഇരനിക.

ശസ്പീ  .    എര  .    എര  .    മണനി:  സര,    നപമോമനിശള  ഒരുശമനയ
ആകക്ഷേപനിചനവന്നെമോണന പറയന്നെതന.  ഞമോന്  ആകക്ഷേപനിച്ചനിടനില;    അവരക്കുകപമോലര
അങനനനയമോരു അഭനിപമോയമനില.  ഇക്കമോരരര ആ സരഘടനയനട പസനിഡന്റെന തനന്നെ
വരകമമോക്കനിയനിടണന.   എനമമോതമല  നപമോമനിശള  ഒരുശമ  പതനികഷധ
പകക്ഷേമോഭതനിലെമോനണന്നെന  പറയന്നെതന  ശരനിയല.   ആനകേ  ആറന  കപരമോണന
സമരതനിലളതന.   അതനില്  രണ്ടുകപര  ശസ്പീമതനി  ബനിന്ദു  കൃഷ്ണയര  ശസ്പീമതനി
കശമോഭമോസുകരന്ദ്രനുമമോണന.   ഇവര  നപമോമനിശള  ഒരുശമക്കമോരല.   ഇവനര
മമോറ്റനിനനിരതനിയമോല്  ആനകേ നമോലകപനരയള  പകക്ഷേമോഭതനിനന.  ഒരമോള്  ഭമോരവമോഹെെനി
സമനിതനിയനില് കപമോലര ഉളയമോളല.  ചനിലെ മമോധരമപവരതകേരുര ബനി.നജ.പനി.ക്കമോരുര
എതകയനറ ശമനിച്ചനിടര ഇവരക്കന പതനികഷധതനിനന ആനള കേനിടനിയനില എന്നെതമോണന
സതരര.  നപമോമനിശള ഒരുശമയനട സമരര കകേരളര രണ്ടുമൂന്നെന വരഷങള്ക്കുമുന്പന
കേണ്ടു. അതനില് ആയനിരക്കണക്കനിനന ആളുകേളുണമോയനിരുന.  അതന നമോര  ടനി.വനി.-യനില്
കേണതമോണന.  ആ പകക്ഷേമോഭര എവനിനട;  ഇന്നെനത നമോലെമോള് പകക്ഷേമോഭര എവനിനട?
ഇലമോതതന  ഉനണന്നെന  വരുതനിതസ്പീരതന  എനന്നെയര  എനന്റെ  പമോരടനിനയയര
ഇടതുപക്ഷേ ജനമോധനിപതര  മുന്നെണനി  സരക്കമോരനിനനയര  ആകക്ഷേപനിക്കമോനമോണന  ശമര
നടതന്നെതന.   ആ ശമര  ഈ സഭയ്ക്കുളനില്കൂടനി  പതനിഫെലെനിചനവന്നെതുനകേമോണമോണന
ഈ  വനിശദസ്പീകേരണര  കവണനിവരുന്നെതന.  ഞമോന്  കതമോടര  നതമോഴനിലെമോളനികേള്ക്കനിടയനില്
ജനനിചവളരന്നെ  സമോധമോരണക്കമോരനമോണന.  അവരക്കനിടയനിലെമോണന  പവരതനിച്ചതന.
ആയനിരക്കണക്കനിനന  സസ്പീകേള്  കതമോടര  നതമോഴനിലെമോളനികേളമോയണന.   ആ  നമോടനിനന്റെയര
പമോവനപ്പെട നമോടകേമോരുകടയര ഭമോഷയമോണന  എനന്റെ ഭമോഷ.  അതന പണനികതമോചനിതമമോയ
ഭമോഷനയമോനമമോവനില.  ആ  നമോടനിനന്റെ  ഭമോഷയനില്  നനയണന,  ശദനിയണന,
മനുഷരകസ്നേഹെെമുണന.  അതനിനനതനിരമോയ  ഒനര  അതനിലണമോവനില.  അതനിനന
നതറ്റനിദരനിപ്പെനിക്കമോന്  ശമനിക്കരുതന.  മനസ്സനിനന്റെ  ഭമോഷ  എനന്നെമോനണന.  അതമോണന
ഞങള്  സരസമോരനിക്കമോറന.  അതലമോനത  മനസ്സനിലളതന  മറചവച്ചന   മനിനുക്കനികതച്ച
വമോക്കുകേള് നകേമോണന കൃതനിമമമോയനി സരസമോരനിക്കമോറനില. നപമോഫെസരമമോരുനട ഭമോഷയനില്
എനനിക്കന സരസമോരനിക്കമോനമോവനില.  സമോധമോരണക്കമോരനന്റെ ഭമോഷകയ നമോവനില് വരൂ.  ആ
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സമോധമോരണക്കമോര  കൂടനിയളതമോണന  ഇഒൗ  കകേരളര.  ആ  ഭമോഷയനില്  സസ്പീനയ
ആകക്ഷേപനിക്കുന്നെ  ഒനര  വരനില.  പലെരുര  ആകക്ഷേപനിക്കുന്നെതന  കകേടമോല്  കതമോനര
ഞമോന്  സസ്പീകേളനിലമോത  നമോടനില്  നനിനര  വന്നെതമോനണന്നെന.  എനന്റെ  നമോടനിലര
വസ്പീടനിലനമമോനക്ക  സസ്പീകേളുണന.  ആദരകവമോനടകയ  അവകരമോടന  നപരുമമോറമോറുളനവന്നെന
അവരനക്കലമോര  കബമോദരമുണന.  ആ  കബമോദരമമോണന  എനന്റെ  ശകനി.  അതമോണന  ആ
സമൂഹെെതനില്  എനനിക്കുള  സതസ്പീകേമോരരതയര.  സസ്പീസമൂഹെെകതമോടുള  ആദരവന
ആവരതനിചനകേമോണന  ഞമോന്  ഉപസരഹെെരനിക്കനട.   ബഹുമമോനരരമോയ   അരഗങകള,
കകേരളതനിനലെ മുഴുവന് പതവുര എടുതന അതനില് എവനിനടനയങ്കനിലര എര. എര. മണനി
'സസ്പീ' എന്നെ  പദര പകയമോഗനിച്ചനിടകണമോനയന്നെന നനിങള് പരനികശമോധനിചകനമോക. ഞമോന്
അങനന പറഞ്ഞെനിടനില.  എനന്നെ സരബനനിച്ചന അങനന പറയന്നെ പശ്നവുമനില. ശസ്പീ.
തനിരുവഞ്ചൂര രമോധമോകൃഷ്ണന്  അനധനികൃത കേകയ്യേറ്റര ഒഴനിപ്പെനിക്കലെനിനന്റെ കേമോരരര പറഞ.
മുമന  ഇവനിനട  അങന ഉണമോയനിരുന്നെകലമോ?  കേകയ്യേറ്റര ഒഴനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനമോയനി അങന
എന്തന നചയ;  എന്തന ഒഴനിപ്പെനിച?  ഇകപ്പെമോള് ഇഒൗ ഗവണ്നമന്റെന  അനധനികൃത കേകയ്യേറ്റര
ഒഴനിപ്പെനിച്ചകപ്പെമോള് പനിന്തമോങനിയതനിനന നന്ദനിയണന; വളനര സകന്തമോഷമുണന. 

അടനിയന്തരപകമയര - തുടരച്ച

മുഖരമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമോയനി  വനിജയന്):  സര,  ഇവനിനട  ബഹുമമോനരനമോയ
തനിരുവഞ്ചൂര  രമോധമോകൃഷ്ണന്  അവതരനിപ്പെനിച്ച  അടനിന്തരപകമയതനില്  മൂന്നെമോറനിനലെ
അനധനികൃത  കേകയ്യേറ്റര  ഒഴനിപ്പെനിക്കുന്നെ  നടപടനികേള്  നനിരതനിവചനവന്നെന  പറഞ്ഞെതന
തസ്പീരതര  വസ്തുതമോവനിരുദമമോണന.   അനധനികൃത  കേകയ്യേറ്റകതമോടന  ഒരുതരതനിലള
വനിടവസ്പീഴ്ചയമനിനലന്നെന  കനരനതതനന്നെ  വരകമമോക്കനിക്കഴനിഞ്ഞെതമോണന.  ഇതന  കൂടുതല്
ശകമമോയ  രസ്പീതനിയനില്  നടപ്പെമോക്കമോന്  തനന്നെയമോണന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതന.  കേകയ്യേറ്റര
ഒഴനിപ്പെനിക്കുകേ എനപറയകമമോള്,  അതുമമോയനി  ബനനപ്പെട സമോകങ്കതനികേ നടപടനികേള്
മമോതമല  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതന,  ഒരു  നമോടനിനന്റെ  മുഖചമോയ  തനന്നെ  മമോറന്നെ  തരതനിലള
ഇടനപടലകേള്  ചനിലെ  വന്കേനിടക്കമോര  അവനിനട  നടതനിയനിടണന.  മൂന്നെമോറനിനന്റെ
പമോരനിസ്ഥനിതനികേ  സന്തുലെനമോവസ്ഥ  നനിലെനനിരകതണതന  ഒഴനിചകൂടമോനമോവമോത
കേമോരരമമോണന. പമോരനിസ്ഥനിതനികേ സന്തുലെനമോവസ്ഥയന ഭരഗമുണമോക്കുന്നെതുര തകേരക്കുന്നെതുര
അവനിനടയള സമോധമോരണക്കമോരല.  മൂന്നെമോറനില് ദസ്പീരഘകേമോലെമമോയര   തലെമുറകേളമോയര
തമോമസനിചവരുന്നെവരുള്നപ്പെനടയളവനര  സരരക്ഷേനിക്കുന്നെ  നനിലെപമോടമോണന
എലമോകേമോലെതര സതസ്പീകേരനിച്ചനിടളതന.  ഇഒൗ  ഗവണ്നമനര  അകത  നനിലെപമോടന
തനന്നെയമോണന  സതസ്പീകേരനിച്ചനിടളതന.  അവനിനട  പടയര  നല്കുകേ  എന്നെതന  സരക്കമോര
സതസ്പീകേരനികക്കണ  നടപടനിയമോണന.  ഈ  ഗവണ്നമന്റെന   അധനികേമോരതനില്  വന്നെന
കുറചനമോള്  കേഴനിഞ്ഞെകപ്പെമോള്തനന്നെ  പടയവനിതരണതനിനുള  നടപടനികേളനികലെയന
നസ്പീങനിയതമോണന.  പകക്ഷേ  ഏകേകദശര  ഒരു  വരഷകതമോളര  അതനിനന  കേമോലെതമോമസര
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വനനവന്നെതന  വസ്തുതയമോണന.  ഇഒൗ  മമോസര  തനന്നെ  അതന  നകേമോടുതതസ്പീരക്കമോനമോണന
ആദരര ഉകദ്ദേശനിച്ചനിരുന്നെതന. ഏതമോയമോലര അടുത മമോസകതമോനട അവനിനടയള പടയ
വനിതരണര  നല  രസ്പീതനിയനില്  നടതമോന്  കേഴനിയണനമനതനന്നെയമോണന  സരക്കമോര
ആഗ്രഹെെനിക്കുന്നെതന.  പടയവുമമോയനി  ബനനപ്പെടന  ചനിലെ  പശ്നങള്  അവനിനടയണന.
സരക്കമോര  പടയര  നല്കുകമമോള്  ആ  പുതനിയ  പടയതനിനന്റെ   സരകവ്വ  നമര
ശരനിയമോകണമോനയന്നെന  പടയര  ലെഭനിച്ചയമോള്ക്കന  പടയര  നകേമോടുക്കുന്നെ  ആളനികനമോടന
കചമോദനിക്കമോന്  സമോധനിക്കനില.  മുഖരമനനികയമോ  മനനികയമോ  മകറ്റനതങ്കനിലര  വരകനികയമോ
ഒരു നപമോതുചടങനില് വച്ചന വനിതരണര നചയ്യുന്നെ പടയര വമോങകേയര കേണ സ്ഥലെതന
അവര  കപമോയനി  തമോമസനിക്കുകേയര  നചയ്യുര.  എന്നെമോല്  കുകറക്കമോലെര   കേഴനിയകമമോള്
സരകവ്വ  നമര  മമോറനിയനിരനിക്കുന,  ഇതന  അനധനികൃതമമോണന,  കേകയ്യേറ്റമമോണന
എനപറഞ്ഞെമോല് ആരുനട കൂനടയമോണന സമോധമോരണഗതനിയനില് നമോര നനില്കക്കണതന.
അകദ്ദേഹെെര  എന്തന  കേകയ്യേറ്റര  നടതനി,   ഗവണ്നമന്റെന  നല്കേനിയ  പടയഭൂമനിയനിലെമോണന
തമോമസനിക്കുന്നെതന. 

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര രമോധമോകൃഷ്ണന്:  സര,  ഇഒൗ അകദ്ദേഹെെര ആരമോണന? 

ശസ്പീ  .    പനിണറമോയനി വനിജയന്:  സര,  ഭൂമനി നനകേവശര വചവരുന്നെ ആള്,  അതന
ആകരമോ ആയനിനക്കമോളനട.  അയമോള്ക്കന അവനിനട തമോമസനിക്കമോന്  അവകേമോശമുണന.
ഇകപ്പെമോള് തമോമസനിക്കുന്നെ വരകനിയനട മുതുമുതശ്ശനന  (അചനന്റെ അചന്)  പടനികേജമോതനി
കുടുരബനമന്നെ നനിലെയനില്  ലെഭനിച്ച പടയഭൂമനിയനിലെമോണന ആ കുടുരബര തമോമസനിക്കുന്നെതന.
സതമോഭമോവനികേമമോയനി ആ കുടുരബതനിനന കേനിടനിയ പടയര അകദ്ദേഹെെതനിനന്റെ മകേനന കേനിടനി,
അയമോള് തമോമസനിച.  ഇകപ്പെമോള് ആ പടയര  മകേനന്റെ മകേനന ലെഭനിച.  ആളുകേളനില് മമോറ്റര
വരുര,  അതുകപമോനലെ  വനിശതമോസതനിലര  മമോറ്റര  വരുമകലമോ?  അങനന  മമോറ്റര
വന്നെകപ്പെമോള്,  പടനികേജമോതനിക്കമോരക്കന  നകേമോടുത  ഭൂമനിയനില്  എങനന  ഒരു  കനിസരന്
നമോമധമോരനി തമോമസനിക്കുനനവന്നെ സമോകങ്കതനികേ പശ്നര കതമോനകേയമോണന.  ഗവണ്നമന്റെന
ആരുനട  കൂനട  നനില്ക്കുര;  ആ  ഭൂമനി  അയമോള്  ഏനതങ്കനിലര  തരതനില്
കേകയ്യേറനിയതമോകണമോ?  ഇതരര  പശ്നങളമോണന  നമ്മേള്  മനസ്സനിലെമോകക്കണതന.
ഇനതമോനര  വന്കേനിടക്കമോരല.  ഏനതങ്കനിലര  തരതനില്  കേകയ്യേറമോന്  കപമോയവരുമല.
ഇങനനയള കുകറകപര അവനിനടയണന. അവനര സരരക്ഷേനിക്കമോനുള ബമോദരത ഇഒൗ
ഗവണ്നമന്റെനിനുണന. എന്നെമോല്  വമോണനിജരമോവശരങള്ക്കുകവണനി വലെനിയ  നകേടനിടങള്
നനിരമ്മേനിച്ചന,  മൂന്നെമോറനിനന്റെതനന്നെ പകതരകേത തകേരക്കുന്നെ വനിധതനില്    അവനിടനത
പമോരനിസ്ഥനിതനികേ  സന്തുലെനമോവസ്ഥ  കബമോധപൂരവ്വര  തകേരക്കുന്നെ  ആളുകേകളമോടമോണന
കേരക്കശ സമസ്പീപനര സതസ്പീകേരനികക്കണതന. യഥമോരത്ഥതനില് കേകയ്യേറമോന് ഉകദ്ദേശനിക്കമോനത
അവനിനട  തമോമസനിചവരുന്നെ,  സരസ്ഥമോന  ഗവണ്നമനകേള്  മുന്കേമോലെങളനില്
അരഗസ്പീകേരനിച്ച,  ആളുകേള്ക്കുകനനരയല  നമ്മുനട   ദൃഢഹെെസര  നസ്പീകങണതന.  അതന
നസ്പീകങണതന  വന്കേനിട  കേകയ്യേറ്റക്കമോരനക്കതനിനരയമോണന.  ആ  വന്കേനിട
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കേകയ്യേറ്റക്കമോരനക്കതനിനര ഒരു വനിടവസ്പീഴ്ചയമനില. വളനര കേരക്കശമമോയ നടപടനികേളനികലെയ്ക്കു
തനന്നെയമോണന  സരക്കമോര  നസ്പീങമോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതന.   കേരക്കശ  നടപടനികേളനികലെയന
നസ്പീങകമമോള്  വരതരസ  അഭനിപമോയങളുണമോകുര.  അതന  എങനന  കവണനമന്നെതന
സരബനനിച്ചന  ഒരു ചരച്ച നടതന്നെതമോണന  നലനതന്നെമോണന  എനനിക്കന  കതമോനന്നെതന.
ചരച്ച  നടകതണതന  ആരുമമോയനിടമോണന?  കേകയ്യേറ്റക്കമോരുമമോയനിടല,  ഇഒൗ  നമോടനിനന്റെ
തമോല്പ്പെരരകതമോനടമോപ്പെര  നനില്ക്കുന്നെ വനിവനിധ  വനിഭമോഗങളുണന.  ഇകപ്പെമോള്  സരക്കമോര
ഞങളമോയനിരനിക്കുര.  ഇഒൗ  സരക്കമോരനിനന്റെ  ഭമോഗമമോയലമോനത  നനില്ക്കുന്നെ,   നമോടനിനന്റെ
തമോല്പ്പെരരര  സരരക്ഷേനിക്കുന്നെ  ഒകടനറ  വരകനികേളുര   പസ്ഥമോനങളുര
സരഘടനകേളുമുണന.   എതകതമോളര  കപമോകേമോര;  എങനന  കപമോകേമോര;  എന്തമോണന
നചകയ്യേണതന;  ഇങനന  നകേടനിനപ്പെമോക്കനിയ  നകേടനിടങള്നക്കതനിനര  എങനനയമോണന
നസ്പീക്കര  നടകതണതന;   അതരര  കേമോരരങള്  അവരുമമോയനി  ചരച്ച  നചയന   ഒരു
നപമോതുധമോരണയനിനലെതണര.  അതരര  കേമോരരങളനില്  സമവമോയര
കേനണകതണതുണന. അതനിനന്റെ അരത്ഥര ഏനതങ്കനിലര ഒരു കേകയ്യേറ്റക്കമോരന് അവനിനട
രക്ഷേനപ്പെടുനമന്നെല,  അങനന  ആരുര  മനപ്പെമോയസര  ഉകണണ.  ആ  നടപടനി  ഇഒൗ
സരക്കമോരനിനന്റെ ഭമോഗതനനിനമുണമോകേനില.  ബഹുമമോനരനമോയ തനിരുവഞ്ചൂര രമോധമോകൃഷ്ണന്
ഉന്നെയനിച്ച രസ്പീതനിയനിലള ഒരു ആശങ്കയര കവണ. അവനിടനത അനധനികൃത കേകയ്യേറ്റര
ഒഴനിപ്പെനിക്കുന്നെതന ഒരു തരതനിലര തടയനപ്പെടനിടനില. ആ അനധനികൃത കേകയ്യേറ്റര കൂടുതല്
ഫെലെപദമമോയനി,  ഇനനി  ആരക്കുര  അവനിനട   കേകയ്യേറമോന്  കതമോന്നെമോത  രസ്പീതനിയനിലള
ഒഴനിപ്പെനിക്കല്  നടപടനികേളനികലെയന  ഇഒൗ  സരക്കമോര  നസ്പീങകേതനന്നെ  നചയ്യുര.  ആ
കേമോരരതനില്  നമുക്കന ഒന്നെനിച്ചന നനില്ക്കമോവുന്നെതമോണന;  വരതരസമോഭനിപമോയമുണമോകകേണ
കേമോരരമനില.  നമോര  സരസമോരനിക്കുന്നെ  ഘടതനില്  അതരര  കേമോരരങളനിനലെലമോര
നപമോതുവമോയ  സമവമോയമുണമോക്കമോനമോകുര  എനതനന്നെയമോണന  ഞങളുനട  ഉറച്ച
വനിശതമോസര.

ഇവനിനട  അകദ്ദേഹെെര  ഉന്നെയനിച്ച  കേമോരരതനില്  ബഹുമമോനരനമോയ  എര.  എര.
മണനിനക്കതനിനര  ചനിലെ  പരമോമരശങളുണമോയനിടണന.   അതനികലെയന  ഞമോന്  ഇനനി
കേടകക്കണതനില; അകദ്ദേഹെെര അതുമമോയനി ബനനപ്പെടന വനിശദസ്പീകേരണര നല്കേനിക്കഴനിഞ.
അതന  പൂരണമമോയനി  കബമോദരമമോയനിടള   കേമോരരമമോണന.    പതനിപക്ഷേവുര  അതന
അരഗസ്പീകേരനിക്കുനനവന്നെമോണന അവരുനട പതനികേരണതനില് നനിനര വരകമമോകുന്നെതന.
ഇതനിനന്റെനയലമോര  അടനിസ്ഥമോനതനില്  ഇഒൗ  വനിഷയര  സഭ  നനിരതനിവച്ചന  ചരച്ച
നചകയ്യേണതനില എന്നെ അഭനിപമോയമമോണന എനനിക്കുളതന.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമമോനനപ്പെട  മുഖരമനനിയനട  വനിശദസ്പീകേരണതനിനന്റെ
അടനിസ്ഥമോനതനില് അടനിയന്തരപകമയതനിനന  അവതരണമോനുമതനി നനികഷധനിക്കുന.

(അടനിയന്തരപകമയമോവതരണതനിനന  അനുമതനി നനികഷധനിച. )

പതനിപക്ഷേകനതമോവന  (ശസ്പീ  .    രകമശന  നചന്നെനിതലെ  ):  സര,  ബഹുമമോനനപ്പെട
മുഖരമനനി  പതനിപക്ഷേതനിനുര  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര  രമോധമോകൃഷ്ണനുമുള  മറുപടനിയല
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ഇകപ്പെമോള് പറഞ്ഞെതന, നതമോടപ്പുറതന ഇരനിക്കുന്നെ  ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരനുര ശസ്പീ. കേമോനര
രമോകജന്ദ്രനുമുള  മറുപടനിയമോണന  പറഞ്ഞെതന.  അകദ്ദേഹെെര  ഇവനിനട   അവതരനിപ്പെനിച്ച
അടനിയന്തരപകമയനതപ്പെറ്റനിയള   കേമോരരങനളമോനര  പറഞ്ഞെനില.  ഞങള്
അവതരനിപ്പെനിച്ച അടനിയന്തരപകമയതനിനലെ കേമോരരങള് ബഹുമമോനനപ്പെട മുഖരമനനിക്കന
പൂരണമമോയനി  കബമോദരനപ്പെടനിരനിക്കുനനവനളതനിനന്റെ  ഏറ്റവുര  വലെനിയ  നതളനിവകല
ഇതന?    മൂന്നെമോറനിനലെ  വനിഷയര  നമുക്കന  പനിന്നെസ്പീടന  ചരച്ച നചയ്യേമോര;  അതനിനന  മറുപടനി
റവനന്യൂ വകുപ്പുമനനി പറയനട.  ഇവനിടനത വനിഷയര അതല; മൂന്നെമോറനിനലെ കേകയ്യേറ്റര
ഒഴനിപ്പെനിക്കലമമോയനി  ബനനപ്പെടന   ഉകദരമോഗസ്ഥര  നടപടനികേളുമമോയനി  മുകന്നെമോട
നസ്പീങനിയകപ്പെമോള് സബ്കേളക്ടരക്കുര ജനിലമോ  കേളക്ടരക്കുനമതനിരമോയനി  ബഹുമമോനരനമോയ
ഒരു  മനനി  നടതനിയ  പരമോമരശങളമോണന  ഇവനിടനത  പധമോനനപ്പെട  വനിഷയര.
സതരപതനിജ നചയന  അധനികേമോരതനില്  വന്നെ ഒരു മനനിക്കന   ഒരു  കേളക്ടനറയര
ആര.ഡനി.ഒ.നയയര  ഇങനന  പറയമോന്  കേഴനിയകമമോ;  'നചറ്റ'  എനള  വമോക്കന
ഉപകയമോഗനിക്കമോന്  കേഴനിയകമമോ;   ഈ  വമോചകേങള്  ഓകരമോനര  എനനിക്കന  പറയമോന്
മടനിയളതുനകേമോണന  ഞമോന്  പറയന്നെനില.  ഭരണഘടന  നതമോടന  സതരര  നചയന
അധനികേമോരതനില്  വന്നെ  ഒരു  മനനി  സരസ്ഥമോനനത  ഉകദരമോഗസ്ഥരനക്കതനിനര
നടതന്നെ  പദപകയമോഗങള്  എവനിനടയമോണന  നനില്ക്കുന്നെതന?  നനിങള്
ഉകദരമോഗസ്ഥനര എങനന ടസ്പീറ്റന  നചയ്യുനനവനള കേമോരരര  സരബനനിച്ചന  ഇന്നെനലെ
സുപസ്പീര കകേമോടതനി പറഞ്ഞെതന നനിങള് മറക്കരുതന.  മുഖരമനനി വളനര സഒൗകേരരപൂരവ്വര
മൂന്നെമോറനിനന്റെ  കേമോരരങളമോണന  പറഞ്ഞെതന.  ഞങള്  മൂന്നെമോറനിനന്റെ  കേമോരരര  കവനറ
പറകഞ്ഞെമോളമോര. സതരപതനിജമോ വമോചകേര നചമോലനി അധനികേമോരതനില് വന്നെ ഒരു മനനി
സരസ്ഥമോനനത സസ്പീതതനത അപമമോനനിച്ചനിരനിക്കുന; സസ്പീകേനള അപമമോനനിച്ചനിരനിക്കുന.
ഇക്കമോരരര  മുഖരമനനിക്കന  കബമോദരമമോയനിടനില.  ബഹുമമോനനപ്പെട  സസ്പീക്കരക്കന
കബമോദരമമോയനി.  ശസ്പീ. എ. നകേ. ബമോലെനുര ശസ്പീമതനി നജ. കമഴ്സനിക്കുടനി അമ്മേയ്ക്കുര ശസ്പീമതനി
പനി. നകേ. ശസ്പീമതനി ടസ്പീച്ചരക്കുര ശസ്പീമതനി നകേ. നകേ. നനശലെജ ടസ്പീച്ചരക്കുര കബമോദരമമോയനി.
ശസ്പീ. പനിണറമോയനി വനിജയന്, അകങയന മമോതര എന്തുനകേമോണനിതന  കബമോദരനപ്പെടുന്നെനില?
അങന  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരമോജനന്റെയര   ശസ്പീ.  എ.  നകേ.  ശശസ്പീനന്ദ്രന്റെയര  കേമോരരര
വന്നെകപ്പെമോള് വലെനിയ  ഗഒൗരവമുള കേമോരരമമോനണന്നെന പറഞ്ഞെകലമോ;  ശസ്പീ.  എര.  എര.
മണനിയനട കേമോരരര വന്നെകപ്പെമോള് അകങയന ഗഒൗരവമനിലമോതനതന്തമോണന?   കകേരളസ്പീയ
സമൂഹെെര കചമോദനിക്കുന്നെ കചമോദരമമോണതന.   ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരമോജന് ഒരു നനിയമനര
നടതനിയതനിനന്റെ കപരനില്  അങന  അകദ്ദേഹെെതനിനന്റെ രമോജനി വമോങനി.  മനനി ശസ്പീ. എ.
നകേ.  ശശസ്പീന്ദ്രന്  ആരുമറനിയമോനത   രമോതനിയനില്  ഒരു  സസ്പീകയമോടന  കഫെമോണനില്
സരസമോരനിച്ചതനിനന്റെ  കപരനില്  അങന  അകദ്ദേഹെെതനിനന്റെ  രമോജനി  വമോങനി.    എന്നെമോല്
ഇകപ്പെമോള്  ഒരു മനനി പരസരമമോയനി അസഭരങള് പറയന,  സസ്പീകേനള പരസരമമോയനി



392 കകേരള നനിയമസഭ ഏപനില് 25, 2017

അപമമോനനിക്കുന.  ഇന്തരന് പസ്പീനല് കകേമോഡന  294 (ബനി)  അനുസരനിച്ചന,  മറളവനര
അലെടന്നെ  വനിധതനില്  ഏനതങ്കനിലര  നപമോതു  സ്ഥലെതവച്ചന  അശസ്പീലെകൃതരര
നചയ്യുകേകയമോ  അനലങ്കനില്   അശസ്പീലെമമോയ  പമോകടമോ    വമോക്കുകേകളമോ   പമോടുകേകയമോ
നചമോല്ലുകേകയമോ ഉച്ചരനിക്കുകേകയമോ നചയമോല്  മൂന്നെന മമോസനത തടവനിനന അരഹെെതയണന.
ഇന്തരന് പസ്പീനല് കകേമോഡന അനുസരനിച്ചന മൂനമമോസനത ശനിക്ഷേ ലെഭനിക്കുന്നെ കുറ്റമമോണന
ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനി  നചയതന.  പസരഗര  വളനച്ചമോടനിചനവന്നെമോണന  അകദ്ദേഹെെര
പറഞ്ഞെതന.  ആരമോണന വളനച്ചമോടനിച്ചതന?   ചമോനലെനിലമോത കേമോലെതന വളനച്ചമോടനിനച്ചന്നെന
പറയമോമമോയനിരുന.    ബഹുമമോനനപ്പെട  സസ്പീക്കര,  അങന  ഈ ചമോനലകേളുനട   കടപ്പെന
വമോങനി  കകേള്ക്കണര.   അകങയന  കകേള്ക്കമോന്  നകേമോള്ളുകേയനില  എന്നെതന  മനറ്റമോരു
കേമോരരര.  അകങയതന  കചരന്നെ നടപടനിയല;  അങന  ഒരു മമോനരനമോണന.  അനലങ്കനില്
ബഹുമമോനനപ്പെട  നസകടറനികയമോടന  പറഞ്ഞെന  അതന  കകേള്ക്കണര.  അങന
കകേള്ക്കണനമന്നെന ഞമോന് പറയന്നെനില. ......(ബഹെെളര) ..  … ഇവനിനട ബഹുമമോനരനമോയ
നനവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി    അങനന  പറഞ്ഞെനില  എന്നെമോണന  പറഞ്ഞെതന.  എനന്റെ
പസരഗര 17  മനിനനിടമോണന,  അതന വളനച്ചമോടനിച,  ആ പസരഗതനില് ഞമോനനിനതമോനര
പറഞ്ഞെനില  എന്നെമോണന  പറഞ്ഞെതന.  ആളുകേനള  പറ്റനിക്കമോന്  ഇകപ്പെമോള്  കേഴനിയനില.
പണമോയനിരുനന്നെങ്കനില്  ഞമോന്  അങനന  പറഞ്ഞെനിനലന്നെന  പറയമോമമോയനിരുന.  ഒനര
പറഞ്ഞെനിടനിനലങ്കനില്പ്പെനിനന്നെ  എന്തനിനമോണന  അങന  കഖദര  പകേടനിപ്പെനിച്ചതന.
വളനച്ചമോടനിച്ചതമോനണങ്കനില്  നതമോടുപുഴയനിനലെ  വഴനിതലെയനില്  വച്ചന  പതക്കമോകരമോടന
അങന  കഖദര പകേടനിപ്പെനിച്ചതന എന്തനിനമോണന?

മൂന്നെമോറനിനലെ  നപമോമനിശള  ഒരുശമ സസ്പീ  മുകന്നെറ്റമമോയനിരുനനവന്നെന
ബഹുമമോനനപ്പെട  മുഖരമനനി  പറഞ്ഞെനികല;  ജമോസനിന്  നറവലെന്യൂഷനനകപ്പെമോനലെ
കകേരളതനിലണമോയ അതരപൂരവ്വമമോയ   ആ മുകന്നെറ്റനത അന്നെനത യ.ഡനി.എഫെന.
ഗവണ്നമന്റെന  നനകേകേമോരരര  നചയ  രസ്പീതനി  എലമോവരക്കുമറനിയമോര.  ഞങള്  അവനര
അസഭരര  പറഞ്ഞെനില.  അകദ്ദേഹെെര  അവനരപ്പെറ്റനി  എന്തമോണന  പറഞ്ഞെതന;  പറയമോന്
പമോടുളതമോകണമോ?  ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനിക്കന  ഈ  പദര  പറയമോര.  എന്നെമോല്
സരസ്ഥമോനനത  നനവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനിക്കന ഒരനിക്കലര പറയമോന് കേഴനിയന്നെ കേമോരരമല
ഇതന.   അകദ്ദേഹെെര മമോരകനിസന പമോരടനിയനട നസകകടറനിയറ്റന നമമറമോണന. കകേരളതനിനലെ
കേമ്മേന്യൂണനിസന   പസ്ഥമോനതനിനന്റെ  ഉന്നെതമമോയ  കബമോഡനിയമോണന  നസകകടറനിയറ്റന
എന്നെമോണന  പറയന്നെതന.   അകങയന  അതന  അറനിയമോമകലമോ;  അങന  കസറ്റന  കേമ്മേനിറ്റനി
നമമറമോയനിരുന്നെനികല?   അങനനയള  ഒരു  വരകനി  കകേരളതനിനലെ  സസ്പീതതനത
അപമമോനനിക്കുന.  സനി.പനി.ഐ.(എര)-നന്റെ  കകേന്ദ്ര  കേമ്മേനിറ്റനിയരഗവുര  സനി.നഎ.ടനി.യ.-
വനിനന്റെ  കദശസ്പീയ  നസകടറനിയമമോയനിരുന്നെ  ഡബദ്യു.ആര.  വരദരമോജന്  ഒരു  സസ്പീയന
നനിരുപദവകേരമമോയ എസന.എര.എസന. അയച.  എനനിക്കന കനരനിടന അറനിയമോമമോയനിരുന്നെ
ആളമോണന അകദ്ദേഹെെര.  അകതതടരന്നെന അകദ്ദേഹെെനത കേല്ക്കടയനില് കചരന്നെ  കകേന്ദ്ര
കേമ്മേനിറ്റനി പുറതമോക്കനി. 2010 നഫെബ്രുവരനിയനില് ഡബദ്യു.ആര. വരദരമോജന് ആത്മഹെെതര
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നചയ്യുകേയമോണുണമോയതന.  ഇന്തരന് കേമ്മേന്യൂണനിസന പമോരടനിയനട ഏറ്റവുര സമുന്നെതനമോയ
കനതമോവമോയനിരുന  അകദ്ദേഹെെര.   ഈ  പമോരമരരമുള  കേമ്മേന്യൂണനിസന  പമോരടനിയനട
ഇകപ്പെമോഴനത  അവസ്ഥയനില് എനനിക്കന  ദുദുഃഖര  കതമോനന. ഇന്തരയനില്  ശസ്പീ.
പനിണറമോയനി  വനിജയനന്റെ മുകേളനില് ഒരു കപമോളനിറ്റന  ബന്യൂകറമോ  ഇകല;   ശസ്പീ.  എര.  എര.
മണനിയനട നടപടനിയ്നക്കതനിനര  ശസ്പീമതനി വൃന്ദമോ കേമോരമോടന എന്തുനകേമോണന മനിണ്ടുന്നെനില?
ബഹുമമോനനപ്പെട  മുഖരമനനി  ഇരനിക്കുന്നെതന  ഇ.  എര.  ശങ്കരന്  നമ്പൂതനിരനിപ്പെമോടനിനന
കപമോനലെയള  ആളുകേള്  ഇരുന്നെ  കേകസരയനിലെമോണന.   ഈ  പമോരടനി  ഇകപ്പെമോള്
ഇ.എര.എസന.നന്റെ  പമോരടനിയല;  ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനിയനട  പമോരടനിയമോയനി
മമോറനിയനിരനിക്കുനനവനളതന  ദയനസ്പീയമമോയ  അവസ്ഥയമോണന.  ഞങളമോരുര
കേമ്മേന്യൂണനിസന  പമോരടനി  തകേരണനമന്നെമോഗ്രഹെെനിക്കുന്നെവരല.   നതറ്റനിദരനിക്കണ,
ഞങളമോരുര  അങനന  ആഗ്രഹെെനിക്കുന്നെനില.  ഈ  സരസ്ഥമോനനത  സമോരസമോരനികേ
കബമോധതനിനന,  സമോരസമോരനികേ  നകവമോത്ഥമോനതനിനന  കനതൃതതര  നകേമോടുത
ഇ.എര.എസന.നന്റെ  പമോരടനി  ഇങനന  അധദുഃപതനിക്കമോന്  പമോടനിലമോയനിരുനനവന്നെമോണന
എനനിക്കന പറയമോനുളതന.  ഇവനിനട ബഹുമമോനരനമോയ മുഖരമനനി ഇക്കമോരരങനളപ്പെറ്റനി
ഒനര  പറഞ്ഞെനില  എനളതുതനന്നെ  ഞങള്  പറയന്നെ   കേമോരരങള്  അകദ്ദേഹെെര
അരഗസ്പീകേരനിക്കുനനവനളതനിനന നതളനിവകല?  നമോടന് പകയമോഗര ഇതമോകണമോ;  ഈ
സഭയനില്   ഒഒൗപചമോരനികേ  വനിദരമോഭരമോസമനിലമോത  എതകയമോ മമോനരനമോരമോയ
മനനിമമോരുര  എര.എല്.എ.-മമോരുര  ഉണമോയനിരുന.   എതകപരുനട  കപരന
കവണനമങ്കനിലര  പറയമോര.  അവരമോരുര  ഡനിഗ്രനിയളവരുര   എര.എ.-ക്കമോരുര
നപമോഫെസരമമോരുര ആയനിരുന്നെനില.  അങന നപമോഫെസരമമോരുനട കേമോരരര പറഞ്ഞെകലമോ;
കേമോന്തകലെമോടന  കുഞ്ഞെമ്പു,   വനി.  ഈച്ചരന്,  ഇമനിച്ചനി  ബമോവ  തുടങനി  എതകയമോ
മഹെെമോനമോരമോയ  കനതമോക്കനമോര  ഇവനിനടയണമോയനിരുന.  അവരുനടയമോരുനടയര  ഭമോഷ
ഇതുകപമോനലെ  അശസ്പീലെതനിനന്റെ  ഭമോഷയമോയനിരുന്നെനില.  അവരുനടയമോരുനടയര  ഭമോഷ
മമോനരതയനട സസ്പീമ കേടന്നെനിടനില.  അവനിശതമോസ പകമയ  ചരച്ചയനില് ഇ.എര.എസന.നന്റെ
മുഖതകനമോക്കനി  'എകടമോ നമ്പൂതനിരനി'  എന്നെന എര.  എന്.  കഗമോവനിന്ദന് നമോയര വനിളനിച.
അതനിനന എത മമോനരമമോയമോണന  ഇ.എര.എസന.  മറുപടനി പറഞ്ഞെനതന്നെന  ഇവനിനടനത
സഭമോകരഖകേള് പരനികശമോധനിച്ചമോല് നമുക്കന കേമോണമോന് കേഴനിയര.  വരുരതലെമുറ നമ്മേനള
കനമോക്കനി  പഠനിക്കരുതന;   ഇതന  കകേരളമമോണന.   ശസ്പീ.  എര.  എര. മണനിക്കന  എന്തുര
പറയമോര;  പകക്ഷേ  സരസമോരസമന്നെമമോയ  കകേരളതനിനലെ ഒരു മനനിക്കന അങനന
പറയമോന് പമോടനില.  നനിങള് ദയവമോയനി ഇതനില് രമോഷസ്പീയര കേമോണരുതന. ഒരു മനനിയനട
സമോരസമോരനികേ നനിലെവമോരതനിനന്റെ ഉതമ ഉദമോഹെെരണമമോയനി കവണര ശസ്പീ.  എര.  എര.
മണനിയനട ഈ ഭമോഷനയ കേമോണമോന്.  ശസ്പീ. എര. എര. മണനിയനട ഈ   പസരഗനത
നനിയമസഭ  ഒറ്റനക്കടമോയനി  അപലെപനികക്കണതമോണന.  ഒരു  പസമോവനയമോയനിരുന
നവങ്കനില്  നമോക്കുപനിഴച്ചതമോനണന്നെന  ഞമോന്  കേരുതുര.  നഫെബ്രുവരനിയനില്
നചറുകതമോണനിയനിനലെ  ശപനമോവന  വനനിതമോ  കപമോളനിനടകനിക്കനിനലെ  വനനിതമോ
പനിന്സനിപ്പെമോളനിനനതനിനര   ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനി  നടതനിയ പസരഗനതക്കുറനിച്ചന
ഞമോന് പറയന്നെനില, പറയമോന് നകേമോളനില,  കവണനമങ്കനില് മുഖരമനനിക്കന നകേമോടുക്കമോര.
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ജനിഷ്ണു പകണമോയനിയനട അമ്മേയ്ക്കുകനനര മലെപ്പുറതന നടതനിയ പസരഗനതക്കുറനിചര
ഞമോന് പറയന്നെനില.  സരസ്ഥമോനതന നമ്മേനളമോനക്ക എങനന പസരഗനിക്കുനനവന്നെന
കേണന  വരുരതലെമുറ  നമ്മേനള  അനുകേരനികക്കണതമോണന.   പുതനിയ  തലെമുറ
നമ്മേനളക്കണമോണന  പഠനികക്കണതന.   ബഹുമമോനനപ്പെട  എര.  എര.  മണനിയനട
നതമോഴനിലെമോളനി  പവരതനനതക്കുറനിച്ചന   ഞങളമോരുര അവമതനിപ്പെന  വനിചമോരനിക്കുന്നെനില.
അങന സമോധമോരണ നപമോതുപവരതകേനമോയനി വളരനവന്നെയമോളമോണന.  പനക്ഷേ, അങന
ഇരനിക്കുന്നെതന  സരസ്ഥമോനനത  ഏറ്റവുര  ഉന്നെതമമോയ  ശവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനിയനട
പദവനിയനിലെമോണന.  അങന  എകപ്പെമോഴുര  അതന  മറനകപമോകുകേയമോണന.  ഞങള്ക്കന
അങകയമോടന  വരകനിപരമമോയനി  എന്തന  വനികരമോധമമോണുളതന;  നനിങനളകപ്പെമോനലെ
പമോവനപ്പെനടമോരമോള്  മനനിയമോയതനില്  ഞങള്ക്കമോരക്കുര  വനികരമോധമനില,
സകന്തമോഷകമയള.  പനക്ഷേ,  നനിങള്  ആ  സ്ഥമോനതനിരനിക്കുകമമോള്  പറയന്നെ
വമോക്കുകേള്,  നതമോടുതവനിടുന്നെ  ശരങനളകപ്പെമോനലെയമോനണന്നെന  കേമോണണര.  ഇതന
ശരനിയമോകണമോ;  ഈ  സരസ്ഥമോനതനിനന്റെ  ചരനിതതനില്  ഇതുകപമോനലെ  ആനരങ്കനിലര
സരസമോരനിച്ചനിടകണമോ;  ഇങനന സരസമോരനിക്കുന്നെതന ശരനിയമോകണമോ;  നമ്മുനട നമോടനിനന്റെ
സമോരസമോരനികേ  ശപതൃകേനത  കചമോദരര  നചയ്യുന്നെ  ഒരു  നടപടനിയമോണന  ഇവനിനട
ഉണമോയനിരനിക്കുന്നെതന.   ബഹുമമോനരനമോയ  മുഖരമനനി  ശസ്പീ.  പനിണറമോയനി  വനിജയന്,
ഇരനിക്കുന്നെ  സ്ഥമോനതനിനന്റെ  മഹെെതതര  ഉയരതനിപ്പെനിടനിചനകേമോണന  തനന്റെ
സഹെെപവരതകേനന ഒന്നെന ശമോസനിക്കമോനനങ്കനിലര ഈ സഭമോകവദനി ഉപകയമോഗനിക്കുനമന്നെന
ഞമോന് കേരുതനി.  എനനിക്കന നതറപറ്റനികപ്പെമോയനി.  കകേരളര ആഗ്രഹെെനിക്കുന്നെതന അകങയന
ഉള്നക്കമോളമോന് കേഴനിയന്നെനില.  കകേരളതനിനലെ നപമോതുസമൂഹെെര,  ഇവനിടനത സസ്പീകേളുര
മുഴുവന്  ജനങളുര  ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനിയനട  ഈ  പസമോവനയനില്  ശകമമോയ
പതനികഷധര  കരഖനപ്പെടുതകേയമോണന.  മനനി  രമോജനിവയണര  അനലങ്കനില്   ഈ
മനനിസഭയനില്  നനിന്നെന  അകദ്ദേഹെെനത  പുറതമോക്കമോനുള  ശധരരര,  മമോനരത  അങന
കേമോണനിക്കണനമന്നെമോണന  എനനിക്കന  പറയവമോനുളതന.   ഇതനികനക്കമോള്  നചറനിയ
കുറ്റതനിനകല രണമോമനമോയനിരുന്നെ ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരമോജനന പുറതമോക്കനിയതന?  ഈ
നമോടനിനലെ ജനങള് ഇതന കേമോണുനണന.    ശസ്പീ.  എ. നകേ. ശശസ്പീന്ദ്രനുര ശസ്പീ. ഇ. പനി.
ജയരമോജനുര  നകേമോടുക്കമോത  നസ്പീതനി  ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനിക്കന  എന്തനിനന
നകേമോടുക്കുനനവന്നെന   മനസ്സനിലെമോകുന്നെനില.  സരസ്ഥമോനനത  ജനങള്  നനിങള്ക്കന
മമോപ്പുനല്കേനില.  ഈ  മനനിനയ  പുറതമോക്കമോനുള  ശകമമോയ  പകക്ഷേമോഭങളുമമോയനി
ഞങള്  മുകന്നെമോടകപമോകുനമന്നെന  പറയമോന്  ഈ  അവസരര  ഞമോന്
വനിനനികയമോഗനിക്കുകേയമോണന.  

(ഗവണ്നമന്റെന നനിലെപമോടനില് പതനികഷധനിച്ചന യ.ഡനി.എഫെന. അരഗങള് ബമോനറുര
പ്ലക്കമോരഡുകേളുര   ഉയരതനിപ്പെനിടനിചനകേമോണന  ബഹുമമോനനപ്പെട  സസ്പീക്കറുനട
ഡയസനിനുമുന്നെനില്  വനനനിന്നെന  മുദമോവമോകേരര  വനിളനിച്ചന  സഭമോനടപടനികേള്
തടസ്സനപ്പെടുതനിനക്കമോണനിരുന.)

ശസ്പീ  .    നകേ  .    എര  .    മമോണനി:  സര,   ബഹുമമോനനപ്പെട  എര.  എര.  മണനി
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വളനര  സമരത്ഥനമോയ  ആളമോണന.  അകദ്ദേഹെെര സസ്പീതതനത  അപമമോനനിചനവന്നെന
ഞങള് പറയകമമോള് സസ്പീതതനത അപമമോനനിച്ചനില,   സസ്പീനയനന്നെമോരു       വമോക്കന
പറഞ്ഞെനിടനിനലന്നെമോണന  ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനി  പറയന്നെതന.   നപമോമനിശള
എനപറയന്നെതന  സസ്പീകേനളയമോണന.  നപമോമനിളമമോനര  മുഴുവന്  അപമമോനനിക്കുകേയര
അധനികക്ഷേപനിക്കുകേയര  നചയനിടന  സസ്പീനയനന്നെമോരു  വമോക്കന  പറഞ്ഞെനിടനിനലന്നെമോണന
പറയന്നെതന.   അതന  ശരനിയമോകണമോ;   നപമോമനിളനയന്നെന  പറയന്നെതന  സസ്പീയകല;
നപമോമനിളമമോനര മുഴുവന് അപമമോനനിച്ചനിടന ഈ സഭയനില് വന്നെന ഞമോന് സസ്പീനയനന്നെമോരു
വമോക്കുകപമോലര  പറഞ്ഞെനിടനിനലന്നെന  പറയന്നെ  ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനിനയ  എന്തന
നചയ്യേമോനമോണന?  അതന  നമോടന്  ഭമോഷയമോനണന്നെമോണന  ബഹുമമോനനപ്പെട  മുഖരമനനി
പറഞ്ഞെതന.  ഇടുക്കനിയനിനലെ ശശലെനി ഇതമോകണമോ?  ഇടുക്കനിയനട ഭമോഷ ഇനതമോനമല.
ഇതന ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനിയനട ഭമോഷയമോണന.  അതുനകേമോണന ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനി
മമോനരമമോയനി  രമോജനിവയണനമന്നെമോണന  എനന്റെ  അഭനിപമോയര.  അതുനകേമോണന
ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനി  രമോജനിവയണര,  കുഴപ്പെനമമോനമനില.   അതന  പനിന്നെസ്പീടന  നമുക്കന
വലെനിനയമോരു  കേമോരരമമോകുര.   രമോജനി  വച്ചമോല്  ഞങള്  ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനിയനട
കൂനടയണമോകുര.   രമോജനിവയമോത  ശസ്പീ.  എര.  എര.  മണനിയനട  നടപടനിയനില്
പതനികഷധനിച്ചന ഞമോനുര എനന്റെ പമോരടനില്നപ്പെട അരഗങളുര വമോക്കഒൗടന നടതന. 

(ഗവണ്നമന്റെന  നനിലെപമോടനില്  പതനികഷധനിച്ചന  ശസ്പീ.  നകേ.  എര.  മമോണനിയര
അകദ്ദേഹെെതനിനന്റെ പമോരടനില്നപ്പെട അരഗങളുര സഭയനില്നനിന്നെന പുറതകപമോയനി.)

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രമോജകഗമോപമോല്:  സര,  ഈ  സരക്കമോര  ശകേനക്കമോള്ളുന്നെ
നടപടനികേകളമോകരമോനര  വനിനമോശകേമോകലെ  വനിപരസ്പീത  ബുദനിനയന്നെന  പറയന്നെതുകപമോനലെ,
ഈ  സമൂഹെെതനിനലെ  ഏറ്റവുര  ആദരവരഹെെനിക്കുന്നെ  സസ്പീകേനള  അവകഹെെളനിച്ചനി
രനിക്കുനനവന്നെന  മുഖരമനനിനയമോഴനിനകേയള  പമോരടനിക്കമോരക്കുര  നനിഷ്പക്ഷേമതനി
കേളമോയവരക്കുനമലമോര   കബമോദരമമോയനിടണന.  ഇതമോണന  ദുദുഃസ്ഥനിതനി.  ഈ
സമോഹെെചരരതനില് സഭമോനടപടനികേളനില് പനങ്കടുക്കമോന് സമോദരമല.  ഞമോന് വമോക്കഒൗടന
നടതന. 

(ഗവണ്നമന്റെന  നനിലെപമോടനില്  പതനികഷധനിച്ചന  ശസ്പീ.  ഒ.  രമോജകഗമോപമോല്
സഭയനില്നനിന്നെന പുറതകപമോയനി.)

VI. ശദ ക്ഷേണനിക്കല്

        നപരനിയമോര റനിവര മമോകനജ് നമന്റെന അകതമോറനിറ്റനി രൂപസ്പീകേരണര

ശസ്പീ  .   എസന  .   ശരമ്മേ  : സര, ദശലെക്ഷേക്കണക്കനിനന വരുന്നെ ജനങളുനട കുടനിനവള
കസമോതസ്സമോയ  നപരനിയമോറനിനന  മമോലെനിനരമുകമമോക്കനി  സരരക്ഷേനിയ്ക്കുവമോന്  നപരനിയമോര
റനിവര  മമോകനജ് നമന്റെന  അകതമോറനിറ്റനിക്കന  രൂപര  നല്കകേണതന  അതരമോവശരമമോണന.
കകേരളതനിനലെ  നനിരവധനി  പധമോനനപ്പെട  നഗരങളനിനലെയര  സമസ്പീപ
ഗ്രമോമപകദശങളനിനലെയര  നപമോതുസമൂഹെെതനിനന്റെ  ശദജലെതനിനമോയള  ഏകേ
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ആശയര നപരനിയമോറമോണന.  അതുനകേമോണമോണന  കകേരളതനിനന്റെ ജസ്പീവനിതകരഖ (ശലെഫെന
ശലെന്  ഓഫെന  കകേരള)  എന്നെന  നപരനിയമോര  അറനിയനപ്പെടുന്നെതന.  ഇതന  കകേരളതനിനന്റെ
സമദന വരവസ്ഥയനില്  സുപധമോനമമോയ  പങ്കുവഹെെനിക്കുനണന.  കകേരളതനിനന്റെ
സമദന വരവസ്ഥയനട  നനടലമോയ  കൃഷനി,  വരവസമോയര,  ജലെകസചനര,  കുടനിനവളര
എന്നെസ്പീ  കമഖലെകേള്ക്കുര  നമ്മുനട  നമോടനിനന്റെ  ശവദദ്യുതനി  ആവശരതനിനുര  സുപധമോന
ആശയമമോണന  നപരനിയമോര.   നപരനിയമോര  വമോലെനി  ഇറനികഗഷന്  കപമോജകര,  ഇടുക്കനി,
പളനിവമോസല്,  നചങ്കുളര,  പന്നെനിയമോര  തുടങനിയ  ശവദദ്യുതനി  കപമോജകകേളുര
വരമോവസമോയനികേ നഗരമമോയ നകേമോച്ചനിയനിനലെ മഹെെമോഭൂരനിപക്ഷേര വരുന്നെ വരവസമോയങളുര
നപരനിയമോറനിനന  ആശയനിചളതമോനണന്നെന  എലമോവരക്കുമറനിയമോര.  ഇതരതനില്
കകേരളതനിനന്റെ  ചരനിതതനിലര  അതനിനന്റെ  വനികേമോസതനിലര  ശപതൃകേതനിലര
നനിരണമോയകേമമോയ,  ഉതരവമോദനിതതപരമമോയ  പങ്കമോണന  നപരനിയമോര  വഹെെനിചവരുന്നെതന.
നപരനിയമോര  വഹെെനിക്കുന്നെ  ഈ  പങ്കമോണന  വയലെമോറനിനന്റെ  കേമോവരഭമോവനയനില്  മലെയമോളനി
നപണ്നകേമോടനിയമോയനി നപരനിയമോറനിനന വരചകേമോണനിച്ചനിരനിക്കുന്നെതന.   ....(ബഹെെളര)......

മനി  .    സസ്പീക്കര:  പ്ലസ്പീസന......  പ്ലസ്പീസന.....  പതനികഷധര  അതനിരുകേടക്കരുതന.  ഇതന
കലെമോകേര മുഴുവന് കേമോണുനണന. ......(ബഹെെളര)......

ശസ്പീ  .    എസന  .    ശരമ്മേ  : സര,  പരനിസ്ഥനിതനികയകയമോ   വരവസമോയകതകയമോ
നനിരമോകേരനിചനകേമോണ്ടുള മമോരഗ്ഗമല സതസ്പീകേരനികക്കണതന.  നപരനിയമോര സരരക്ഷേണതനിനു
കവണനി സരക്കമോര തലെതനില് നടതനിവരുന്നെ പവരതനങള് ശകനിനപ്പെടുതമോനുര
ഇതനിനന്റെ  ഭമോഗമമോയനി  പശസ  ശമോസജനമോര,  സബ്ജക്ടന  എകനനപരടകേള്,  പമുഖ
വരകനികേള്  എന്നെനിവരടങന്നെ  ഒരു  പമോനലെനിനന്റെ  കനതൃതതതനില്  അടനിയന്തരമമോയനി
നപരനിയമോര  ജലെ  ഓഡനിറ്റന  നടതന്നെതനിനുര     അകതമോനടമോപ്പെര  നപരനിയമോര  റനിവര
മമോകനജ് നമന്റെന  അകതമോറനിറ്റനി  രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നെതനിനുര  ഗവണ്നമന്റെന
മുന്കേനയ്യേടുക്കണനമന്നെന ആവശരനപ്പെടുന.  

മനി  .    സസ്പീക്കര  : ഈ  സഭയനില്  ഇതനിനുമുമ്പുര  പതനികഷധങളുണമോയനിടണന.
ഇങനനനയമോനര  ആരുര  കേമോണനിച്ചനിടനില.  മരരമോദയനിലമോത  രസ്പീതനികേള്
സതസ്പീകേരനിക്കരുതന.  .....(ബഹെെളര)........

മുഖരമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമോയനി വനിജയന്):  സര,  കകേരളതനിനലെ ഏറ്റവുര നസ്പീളര
കൂടനിയ  നദനിയമോയ  നപരനിയമോറനില്  ആറന  ജലെശവദദ്യുത  പദതനികേളുളളതുനകേമോണ്ടുര
കേമോരഷനികേ കേമോരഷനികകേതര ഗമോരഹെെനികേ ആവശരങള്ക്കന നപരനിയമോറനില്നനിനര ജലെര
ഉപകയമോഗനിക്കുന്നെതനിനമോലര  കവനല്ക്കമോലെതന  നസ്പീനരമോഴുക്കന  കുറയമോനനിടയമോകുന.
തന്മൂലെര  കവമനമോടന  കേമോയലെനില്നനിനര  ഉപ്പുനവളര  കേയറനിയര  വരവസമോയ
ശമോലെകേളനില്നനിനള മമോലെനിനരങള്,  രമോസ കേസ്പീടനമോശനിനനികേള്,  രമോസവളര  എന്നെനിവ
വനിവനിധ  മമോരഗ്ഗങളനിലൂനട  നദനിയനില്  കേലെരനര  നപരനിയമോറനിനലെ  ജലെര
മലെനിനമമോകുനണന.  മലെനിനസ്പീകേരണ  നനിയനണ  കബമോരഡുര  തകദ്ദേശഭരണ
സ്ഥമോപനങളുര  വനിവനിധ  മമോരഗ്ഗങളനിലൂനട  മലെനിനസ്പീകേരണര  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനന
നടപടനികേള്  സതസ്പീകേരനിക്കുനണന.  സരസ്ഥമോനനത  നദനികേള്  സരരക്ഷേനിക്കുകേനയന്നെ
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ലെക്ഷേരകതമോനട നകേമോണ്ടുവന്നെ 'കകേരള ജലെകസചനവുര ജലെ സരരക്ഷേണവുര (കഭദഗതനി)
ബനില്  2013'  ലെമോപമോയതനിനനതടരന്നെന  പസ്തുത  ബനില്  വസ്പീണ്ടുര  നനിയമസഭയനില്
അവതരനിപ്പെനിക്കമോനുള  നടപടനികേള്  സതസ്പീകേരനിചവരുന.  നദസ്പീതടങളുനട  സമഗ്ര
വനികേസനര ലെക്ഷേരമനിടുന്നെ ഒരു സരസ്ഥമോന നദസ്പീതട അകതമോറനിറ്റനിയര അതനിനുകേസ്പീഴനില്
വനിവനിധ നദസ്പീതട കബമോരഡുകേളുര രൂപസ്പീകേരനിക്കമോന്  ബനിലനിലൂനട വനിഭമോവന നചയ്യുനണന.
പസസ്തുത അകതമോറനിറ്റനി നനിലെവനില് വരനികേയമോനണങ്കനില് നദനിയനിനലെ മലെനിനസ്പീകേരണങള്
തടയന്നെതനിനുള  നനിയനണങള്  കൂടുതല്  ശകമമോക്കമോന്  സമോധനിക്കുര.
കകേരളതനിനലെ  നദനികേള്ക്കന  പകതരകേര  പകതരകേര  അകതമോറനിറ്റനികേനളക്കമോള്
അനുകയമോജരര   നദസ്പീതട  അകതമോറനിറ്റനി  രൂപസ്പീകേരനിക്കുകേയമോണന.  നദനികേളനിനലെ
നസ്പീനരമോഴുക്കന,  ശജവ  ശവവനിദരര  എന്നെനിവ  നനിലെനനിരതവമോനുതകുന്നെ  തരതനില്
നദസ്പീതട  മമോസര  പ്ലമോനുകേള്ക്കന  രൂപര  നകേമോടുക്കുവമോനുര  സരകയമോജനിത  നദസ്പീതട
പരനിപമോലെന പദതനികേള് നടപ്പെനിലെമോക്കുന്നെതനിനന കമല്കനമോടര  വഹെെനിക്കുവമോനുര പസ്തുത
അകതമോറനിറ്റനിക്കന  കേഴനിയര.  ഇക്കമോരണതമോല്  നപരനിയമോര  റനിവര  മമോകനജുനമന്റെന
അകതമോറനിറ്റനി  രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നെതനിനനക്കമോള് ഉചനിതര  സരസ്ഥമോനതലെ അകതമോറനിറ്റനിയര
അതനിനുകേസ്പീഴനില്  വരുന്നെ  നദസ്പീതട  കബമോരഡുകേളുകടയര  രൂപസ്പീകേരണമമോയനിരനിക്കു
നമന്നെമോണന  സരക്കമോര  കേരുതുന്നെതന.  ഈ  കേമോരരതനില്  കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസര
അഖനികലെന്തരമോ  തലെതനിലണമോയ  വനിഷയരകൂടനി  സഭയനട  ശദയനില്നപ്പെടുതവമോന്
ഞമോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  നസ്പീതനി  ആകയമോഗനിനന്റെ  ഒരു  കയമോഗര  കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസര
വനിളനിച്ചനിരുന.  ആ  കയമോഗതനില്   കകേരളതനിനലെ  മൂന്നെന  നദനികേളുനട  നവസ്പീകേരണ
നടപടനികേള്  ആരരഭനികക്കണതനിനന്റെ  പമോധമോനരനതപ്പെറ്റനി  ചൂണനിക്കമോണനിച്ചനിടണന.
നപരനിയമോറുര   കവമനമോടന  കേമോയലര  ഭമോരതപ്പുഴയമമോണന  ആ നദനികേള്.  ഇവ മൂനര
ആദരഘടനമന്നെ നനിലെയനില് ശദസ്പീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേള് സതസ്പീകേരനിക്കുന്നെതന
സരബനനിച്ചന  അതനിനന  മുമ്പുതനന്നെ  നസ്പീതനി  ആകയമോഗനിനന്റെ  അധനികൃതരുമമോയനി  ചരച്ച
നടതനിയനിരുന. ഈ കേമോരരതനില് ആവശരമമോയ എലമോ സഹെെകേരണവുര പനിന്തുണയര
നല്കേമോന്  സന്നെദമമോനണന്നെന  നസ്പീതനി  ആകയമോഗുര  ഉറപ്പെന  നല്കേനിയനിടണന.  ഈ
കേമോരരതനില്  ഓകരമോ  നദനികയയര  സരബനനിച്ച  വനിശദമമോയ  റനികപ്പെമോരടകേള്
തയ്യേമോറമോക്കുന്നെ നടപടനികേളനികലെക്കന കേടക്കമോന് സരക്കമോര ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയമോണന.  

ശസ്പീ  .    എസന  .    ശരമ്മേ:  സര,  അവനിനട  എലമോ  തലെങളനിലമുളവര  കചരന്നെന
പകതരകേര  കയമോഗര  കചരന്നെകപ്പെമോള്  ചനിലെ  കസമോഴ്സുകേളനില്നനിനള  ജലെര  തസ്പീനര
ഉപകയമോഗനിക്കമോന്  കേഴനിയമോത  വനിധര  മലെനിനമമോയനി  തസ്പീരന്നെനിരനിക്കുനനവന്നെന
മനസ്സനിലെമോയനിടണന.  ഇതരനമമോരു  സമോഹെെചരരതനില്  ജലെ  ആഡനിറ്റന  എന്നെ
നപമോകപ്പെമോസല്  വനിദഗ്ദ്ധര  മുകമമോടവയ്ക്കുനണന.   ആ  കേമോരരര  പരനികശമോധനിക്കമോന്
തയ്യേമോറമോകുകമമോ?

ശസ്പീ  .    പനിണറമോയനി വനിജയന്:  സര,  ഇന്നെനത ഘടതനില് നപമോതുവമോയനി ജലെ
ആഡനിറ്റനിരഗനികലെയന  കേടകക്കണതുണന.  അതരനമമോരു  അവസ്ഥയനികലെയമോണന  നമ്മേള്
എതനികച്ചരന്നെനിടളതന.   ആ  കേമോരരങളുര പരനികശമോധനിക്കമോര. 
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(ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതമോമസന  സസ്പീറ്റനിലെനിലമോതനിരുന്നെതനിനമോല്  രണമോമനത
ശദക്ഷേണനിക്കല് അവതരനിപ്പെനിച്ചനില.)

VII. സബ്മനിഷന്

(ബനനപ്പെട അരഗര സസ്പീറ്റനിലെനിലമോതതനിനമോല് ഒന്നെമോമനത സബ്മനിഷന്
അവതരനിപ്പെനിച്ചനില)

  കകേമോണ്കസ്പീറ്റന മതനില് മറനിഞവസ്പീണുണമോയ മരണര

ശസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവമോകേരന്:  സര,  എനന്റെ  നനികയമോജകേമണലെതനിനലെ  കേരകുളര
പഞമോയതനില് കേമോയമോടനി നചക്കകകേമോണതന ഒരു അമ്മേയര രണന പനിഞ്ചു കുഞങളുര
അതനിദമോരുണമമോരവനിധര  മരണമടഞ്ഞെ  സരഭവര  നമ്മുനട  നമോടനിനനതനന്നെ
നടുക്കുകേയണമോയനി.  അയല്വസ്പീടകേമോര  അശമോസസ്പീയമമോയനി  നകേടനിനപ്പെമോക്കനിയ  വന്
കകേമോണ്കസ്പീറ്റന  മതനില് ഉശസമമോ  ബസ്പീവനിയനട വസ്പീടനിനന  മുകേളനികലെയന   മറനിഞവസ്പീണു.
പൂരണമമോയര തകേരന്നെ വസ്പീടനിനന്റെ അവശനിഷ്ടങള്ക്കനിടയനില്നനിന്നെന കപമോലെസ്പീസുര ഫെയര
കഫെമോഴ്സന  ഉകദരമോഗസ്ഥരുര  കചരന്നെന  കേഠനിനമമോയനി  പരനിശമനിച്ചതനിനന്റെ  ഫെലെമമോയമോണന
മൃതശരസ്പീരങള്  പുറനതടുക്കമോന്  കേഴനിഞ്ഞെതന.  അമ്മേയര  പറക്കമുറ്റമോത  രണന
കുഞങളുര അവനിനടവചതനന്നെ മരണമടഞ. നമോലെന വയസ്സുള ഒരു കുടനിമമോതമമോണന
രക്ഷേനപ്പെടതന.  വസ്പീടകേമോരനമോയ ശസ്പീ. ഷനിഹെെമോബുദ്ദേസ്പീനന സരക്കമോര കജമോലെനി നല്കുന്നെതനിനുര
ജസ്പീവനിച്ചനിരനിക്കുന്നെ  മുഹെെമ്മേദന  ഷനിഫെമോന്  എന്നെ  നമോലെന  വയസ്സുകേമോരനന്റെ  സരരക്ഷേണര
സരക്കമോര ഏനറ്റടുക്കുന്നെതനിനുമുള നടപടനി സതസ്പീകേരനിക്കണനമന്നെന ഞമോന് വനിനസ്പീതമമോയനി
അഭരരത്ഥനിക്കുന.     ആ  കുടനിക്കന   ആശയമമോയനി  അചന്  മമോതകമയള.
ഷനിഹെെമോബുദ്ദേസ്പീനന്റെ ഭമോരര സജ്ന (27 വയസന), ഷനിഫെമോന ( 3  ½ വയസന), ഷനിഹെെമോന് (6
മമോസര)  എന്നെനിവരമോണന  മരനിച്ചതന.  ഈ  കേമോരരങളനില്  ഗവണ്നമന്റെന   സതതരമമോയ
നടപടനി സതസ്പീകേരനിക്കണര.  ഞമോന് ബഹുമമോനനപ്പെട മുഖരമനനിക്കന ഇതുസരബനനിച്ചന
ഒരു കേതന നല്കേനിയനിടണന;  അതന പരനിഗണനിക്കണര.   ഇതന വളനര ദമോരുണമമോയ ഒരു
കൂടമരണമമോണന.  ......(ബഹെെളര).....

മനി  .    സസ്പീക്കര:  നചയര  ഒരു  കേമോരരര  ഓരമ്മേനപ്പെടുതന.  ഈ  സഭയനില്
അസമോധമോരണമമോയ  പതനികഷധങള്  ഉണമോകേമോറുനണങ്കനിലര  പതനികഷധര
ആരരഭനിക്കുന്നെതനിനുമുമന ഇങനന ഒരു കേറുത തുണനിനകേമോണന നചയറനിനന മറയ്ക്കുന്നെ
രസ്പീതനി ശരനിയല. അതന അരഗസ്പീകേരനിക്കമോന് കേഴനിയനില. പതനികഷധര ആരരഭനിക്കുന്നെതനിനന
മുമ്പുതനന്നെ  നചയറുര  സമോമമോജനികേരുര  തമ്മേനിലള  കേമോഴ്ച  മറചവയ്ക്കുന്നെ  രസ്പീതനി
അരഗസ്പീകേരനിക്കമോന്  കേഴനിയനില.  അതനിനനതനിനര  ശകമമോയ  നടപടനി  നചയറനിനന
സതസ്പീകേരനികക്കണനിവരുര.  പമോരലെനമന്റെനികലെമോ  ഇന്തരയനില്  ഏനതങ്കനിലര  ഒരു
നനിയമസഭയനികലെമോ  ഇങനന  കേണനിടകണമോ?  ഈ  കേമോരരങള്  കലെമോകേര  മുഴുവനുര
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കേമോണുകേയമോണന.  ഇവനിനട കുതനിയനിരുന്നെന പതനികഷധര നടതനിയനിടണന.  പകക്ഷേ ഇതന
അരഗസ്പീകേരനിക്കമോന്  കേഴനിയനില.  .(… ബഹെെളര)....  സഭ  നനിരതനിവയ്ക്കുവമോന്  ഒരു
സമയമുണന.  സഭ  നനിരതനിവയ്ക്കുകേയര  ചരച്ചയന  വനിളനിക്കുകേയര  നചയ്യേമോറുണന.
നനിങള്ക്കന  നചയറനിനന  സമ്മേരദ്ദേതനിലെമോക്കനി  അതന  നചയ്യേനിക്കമോന്  കേഴനിയനില.
ബഹുമമോനനപ്പെട  പതനിപക്ഷേ  കനതമോകവ,  ഇതന  ശരനിയല.  പതനിപക്ഷേ  കനതമോവന
പറയന്നെതന  നനിങള്  അനുസരനിക്കുനകണമോ?  എന്തന  അരമോജകേതതമമോണന  നനിങള്
കേമോണനിക്കുന്നെതന?   ഈ സഭയനില് ഒരു മനിനനിമര  മരരമോദ  പമോലെനികക്കണതുണന.  അതന
നനിങള് പമോലെനിക്കണര. 

മുഖരമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമോയനി വനിജയന്):  സര,  2017  ഏപനില്  13-നുണമോയ
കേനത  മഴനയതടരന്നെന  കേരകുളര  വനികലജനില്  നചക്കകകേമോണര  ആലരമൂടന  എന്നെ
സ്ഥലെതനിനടുതന കറമോഡന നനിരപ്പെനില്നനിനര തമോഴന സ്ഥനിതനി നചയ്യുന്നെ ശസ്പീ. നവമോസനിനന്റെ
ഉടമസ്ഥതയനിലള  ഷസ്പീറ്റന  കമഞ്ഞെ  വസ്പീടുര  സരരക്ഷേണ  ഭനിതനിയര  ഇടനിഞ
വസ്പീണതനിനനതടരന്നെന  ശസ്പീ.  അന്സറനിനന്റെ  ഉടമസ്ഥതയനിലള  വസ്പീടന  പൂരണമമോയര
തകേരന്നെന  അവനിനട  വമോടകേയന  തമോമസനിച്ചനിരുന്നെ ശസ്പീമതനി  സജ്ന  (27),  കുടനികേളമോയ
ഷനിഫെമോന (3  ½ വയസന ), ഷനിഹെെമോന് (6 മമോസര) എന്നെനിവര മരണനപ്പെടുകേയര മനറ്റമോരു
മകേനമോയ  ഷനിഫെമോന്  പരനികക്കറ്റന  എസന.എ.ടനി.  ആശപതനിയനില്  ചനികേനിത
യനിലെമോവുകേയര നചയ.  മഴനയതടരന്നെന  അന്സറനിനന്റെ വസ്പീടനിനന്റെ പരനിസരതന  കൂന
കൂടനിയനിരുന്നെ മണന  നനഞണമോയ സമ്മേരദ്ദേര മൂലെമമോണന സരരക്ഷേണഭനിതനി തകേരമോന്
ഇടയമോയനതന്നെമോണന  പമോഥമനികേ  നനിഗമനര.  ഈ  സരഭവതനില്  മുഖരമനനിയനട
ദുരനിതമോശതമോസ നനിധനിയനില്നനിന്നെന അടനിയന്തര ധനസഹെെമോയമമോയനി പതനിനമോയനിരര രൂപ
ജനിലമോ  കേളക്ടര  അനുവദനിച്ചന  നല്കേനിയനിടണന.   ഭമോരരയര  രണന  മക്കളുര  നഷ്ടനപ്പെട
ഷനിഹെെമോബുദ്ദേസ്പീനന്റെ  നനിരദന  കുടുരബതനിനന  കൂടുതല്  ധനസഹെെമോയര  അനുവദനിക്കുന്നെ
കേമോരരര സരക്കമോരനിനന്റെ പരനിഗണനയനിലെമോണന. ....(… ബഹെെളര).........

മനി  .    സസ്പീക്കര:  സഭമോനടപടനികേള്  തമോല്ക്കമോലെനികേമമോയനി  അല്പ്പെസമയകതയന
നനിരതനിവച്ചനിരനിക്കുന.

(പതനിപക്ഷേ  ബഹെെളനതതടരന്നെന   രമോവനിനലെ  10.52-നന  നനിരതനിവച്ച
സഭ 11.36-നന  പുനരമോരരഭനിചനവങ്കനിലര  യ.ഡനി.എഫെന.  അരഗങള്  ബഹുമമോനനപ്പെട
സസ്പീക്കറുനട  ഡയസ്സനിനുമുന്നെനില് വനനനിന്നെന   മുദമോവമോകേരര  വനിളനിച്ചന  സഭമോനടപടനികേള്
തടസ്സനപ്പെടുതനിനക്കമോണനിരുന്നെതനിനമോല്   തുടരനളള  സബ്മനിഷനുകേള്  റദ്ദേന
നചയതമോയനി ബഹുമമോനനപ്പെട സസ്പീക്കര അറനിയനിക്കുകേയര   കേമോരരവനിവരപ്പെടനികേയനിനലെ
അടുത ഇനങളനികലെയന കേടക്കുകേയര നചയ.)

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ഓരഡര...  ഓരഡര...  സബ്മനിഷനുകേളുനട  മറുപടനി
ബഹുമമോനനപ്പെട  അരഗങള്ക്കന  ലെഭരമമോക്കുന്നെതമോണന.  സബ്മനിഷനുകേള്
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റദ്ദേമോക്കനിയനിരനിക്കുന.

VIII.  കമശപ്പുറതവച്ച കേടലെമോസുകേള്

1.   ലെനിസന 1 പകേമോരമുള കേടലെമോസുകേള്

സഹെെകേരണവുര വനികനമോദസഞമോരവുര കദവസതവുര വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    കേടകേരപളനി
സുകരന്ദ്രന്): സര, തമോനഴപ്പെറയന്നെ കേടലെമോസുകേള് ഞമോന് കമശപ്പുറത വയ്ക്കുന:

കമ

നമര

ഓരഡനിനന്സനിനന്റെ ചടര  75  (2)
പകേമോരമുള
പതനികേ
സഹെെനിതമമോകണമോ
നയന്നെന

വരഷര നമര   കപരന

1 2017 3 ദനി മദമോസന ഹെെനിന്ദു റനിലെസ്പീജനിയസന

ആന്റെന  ചമോരനിറ്റബനിള്
എന്കഡമോവന നമ

ന്റെനസന(അനമന്റെനനമന്റെന)
ഓരഡനിനന്സന, 2017.

     അല

2 2017 4 ദനി കകേരള കകേമോ-ഓപ്പെകററ്റസ്പീവന

നസമോശസറ്റസ്പീസന (അനമന്റെനനമന്റെന)

 ഓരഡനിനന്സന, 2017.

        അല

വനിദരമോഭരമോസ  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  തകദ്ദേശസതയരഭരണവുര  നന്യൂനപക്ഷേ
കക്ഷേമവുര വഖഫെന  ഹെെജന തസ്പീരത്ഥമോടനവുര വകുപ്പുമനനി  (കഡമോ  .    നകേ  .    ടനി  .    ജലെസ്പീല്):
സര, തമോനഴപ്പെറയന്നെ കേടലെമോസുകേള് ഞമോന് കമശപ്പുറത വയ്ക്കുന:

കമ

നമര

 ഓരഡനിനന്സനിനന്റെ ചടര  75 (2)  പകേമോരമുള
പതനികേ
സഹെെനിതമമോകണമോനയന്നെനവരഷര നമര കപരന

              

  1 2017    5 2017-നലെ  മലെയമോള  ഭമോഷ
(നനിരബനനിത  ഭമോഷ)
ഓരഡനിനന്സന

   അല
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ആകരമോഗരവുര സമോമൂഹെെരനസ്പീതനിയര വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി നകേ  .    നകേ  .    ശശലെജ
ടസ്പീച്ചര): സര, തമോനഴപ്പെറയന്നെ കേടലെമോസുകേള് ഞമോന് കമശപ്പുറത വയ്ക്കുന:

കമ

നമര

                      ഓരഡനിനന്സനിനന്റെ ചടര  75  (2)
പകേമോരമുള
പതനികേ
സഹെെനിതമമോകണമോ
നയന്നെന

വരഷര നമര കപരന

  1 2017 6 ദനി  കകേരള  നമഡനിക്കല്
എഡന്യൂകക്കഷന്   (റഗുകലെഷന്
ആന്റെന  കേണ്കടമോള്  ഓഫെന
അഡനിഷന്  റ  ശപവറ്റന
നമഡനിക്കല്  എഡന്യൂകക്കഷണല്
ഇന്സനിറ്റന്യൂഷന്സന) ഓരഡനിനന്സന,
2017.

     

അല

IX.   റനികപ്പെമോരടന സമരപ്പെണര

1.  വനിഷയനനിരണയ  സമനിതനി     I-  നന്റെ  ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട  പരനികശമോധന  

സരബനനിച്ച  രണമോമതന റനികപ്പെമോരടന  :

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസന  .    സുനനില്  കുമമോര):  സര,  കൃഷനിയര

മൃഗസരരക്ഷേണവുര മതരബനനവുര സരബനനിച്ച വനിഷയനനിരണയ സമനിതനി   I-നന്റെ

അദരക്ഷേനമോയ  ഞമോന്  സമനിതനിയനട  2017-18  സമോമതനികേ  വരഷനത

ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട  സൂക്ഷ്മപരനികശമോധന  സരബനനിച്ച  രണമോമതന  റനികപ്പെമോരടന

സമരപ്പെനിക്കുന.

2.  വനിഷയനനിരണയ  സമനിതനി     II-  നന്റെ  ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട  പരനികശമോധന  

സരബനനിച്ച രണമോമതന റനികപ്പെമോരടന  :

റവനന്യൂവുര  ഭവനനനിരമ്മേമോണവുര വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):  സര,

ഭൂനനികുതനിയര  കദവസതവുര  സരബനനിച്ച  വനിഷയനനിരണയ  സമനിതനി II-നന്റെ

അദരക്ഷേനമോയ  ഞമോന്  സമനിതനിയനട  2017-18  സമോമതനികേ  വരഷനത

ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട  സൂക്ഷ്മപരനികശമോധന  സരബനനിച്ച  രണമോമതന  റനികപ്പെമോരടന
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സമരപ്പെനിക്കുന.

3.  വനിഷയനനിരണയ  സമനിതനി     III-  നന്റെ  ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട  പരനികശമോധന  
സരബനനിച്ച  രണമോമതന റനികപ്പെമോരടന  :

ജലെവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മമോതദ്യു  ടനി  .    കതമോമസന):  സര,  ജലെവനിഭവര
സരബനനിച്ച വനിഷയനനിരണയ സമനിതനി III-നന്റെ അദരക്ഷേനമോയ ഞമോന് സമനിതനിയനട
2017-18  സമോമതനികേ  വരഷനത  ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട  സൂക്ഷ്മപരനികശമോധന
സരബനനിച്ച രണമോമതന റനികപ്പെമോരടന സമരപ്പെനിക്കുന.

4.  വനിഷയനനിരണയ സമനിതനി        IV-  നന്റെ ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട പരനികശമോധന  
സരബനനിച്ച  രണമോമതന റനികപ്പെമോരടന  :

വരവസമോയവുര  കസമോരട്സുര  യവജനകേമോരരവുര  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .
നമമോയസ്പീന്): സര, വരവസമോയവുര ധമോതുക്കളുര സരബനനിച്ച വനിഷയനനിരണയ സമനിതനി
IV-നന്റെ  അദരക്ഷേനമോയ  ഞമോന്  സമനിതനിയനട  2017-18  സമോമതനികേ  വരഷനത
ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട  സൂക്ഷ്മപരനികശമോധന  സരബനനിച്ച  രണമോമതന  റനികപ്പെമോരടന
സമരപ്പെനിക്കുന.

5.  വനിഷയനനിരണയ  സമനിതനി     V-  നന്റെ  ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട  പരനികശമോധന  
സരബനനിച്ച രണമോമതന റനികപ്പെമോരടന  :

നപമോതുമരമോമതര രജനികസ്ട്രേഷനുര വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധമോകേരന്):  സര,
മരമോമതര  ഗതമോഗതവുര  വമോരതമോവനിനനിമയവുര  സരബനനിച്ച  വനിഷയനനിരണയ
സമനിതനി  V-നന്റെ  അദരക്ഷേനമോയ  ഞമോന്  സമനിതനിയനട  2017-18  സമോമതനികേ
വരഷനത  ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട  സൂക്ഷ്മപരനികശമോധന  സരബനനിച്ച  രണമോമതന
റനികപ്പെമോരടന സമരപ്പെനിക്കുന.

6.  വനിഷയനനിരണയ  സമനിതനി     VI-  നന്റെ  ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട  പരനികശമോധന  
സരബനനിച്ച  രണമോമതന റനികപ്പെമോരടന  :

വനിദരമോഭരമോസ വകുപ്പുമനനി  (നപമോഫെ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനമോഥന):  സര,  വനിദരമോഭരമോസര
സരബനനിച്ച വനിഷയനനിരണയ സമനിതനി VI-നന്റെ അദരക്ഷേനമോയ ഞമോന് സമനിതനിയനട
2017-18  സമോമതനികേ  വരഷനത  ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട  സൂക്ഷ്മപരനികശമോധന
സരബനനിച്ച രണമോമതന റനികപ്പെമോരടന സമരപ്പെനിക്കുന.

7.  വനിഷയനനിരണയ സമനിതനി     VII-  നന്റെ ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട  പരനികശമോധന  
സരബനനിച്ച  രണമോമതന റനികപ്പെമോരടന  :

നതമോഴനിലര  എശകസുര വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി ശവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .
എര  .    എര  .    മണനി):  സര,  വനിദദ്യുചകനിയര  നതമോഴനിലര  നതമോഴനിലെമോളനികക്ഷേമവുര
സരബനനിച്ച  വനിഷയനനിരണയ    സമനിതനി  VII-നന്റെ  അദരക്ഷേനുകവണനി   എകന-
ഒഫെനികഷരമോ  അരഗമമോയ  ഞമോന്  2017-18  സമോമതനികേ  വരഷനത
ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട  സൂക്ഷ്മപരനികശമോധന  സരബനനിച്ച  രണമോമതന  റനികപ്പെമോരടന



403

സമരപ്പെനിക്കുന.

8.  വനിഷയനനിരണയ സമനിതനി     VIII-  നന്റെ ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട പരനികശമോധന  
സരബനനിച്ച  രണമോമതന റനികപ്പെമോരടന  :

ധനകേമോരരവുര കേയറുര വകുപ്പുമനനി (കഡമോ  .   ടനി  .   എര  .   കതമോമസന ഐസകേന):  സര,
സമോമതനികേ  കേമോരരങള്  സരബനനിച്ച  വനിഷയനനിരണയ  സമനിതനി  VIII-നന്റെ
അദരക്ഷേനമോയ  ഞമോന്   സമനിതനിയനട  2017-18  സമോമതനികേ  വരഷനത
ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട  സൂക്ഷ്മപരനികശമോധന  സരബനനിച്ച  രണമോമതന  റനികപ്പെമോരടന
സമരപ്പെനിക്കുന.                                                                                          

9.  വനിഷയനനിരണയ സമനിതനി        IX-  നന്റെ ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട പരനികശമോധന  
സരബനനിച്ച  രണമോമതന റനികപ്പെമോരടന  :

തകദ്ദേശസതയരഭരണവുര  നന്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമവുര  വഖഫെന  ഹെെജന  തസ്പീരത്ഥമോടനവുര
വകുപ്പുമനനി  (കഡമോ  .    നകേ  .    ടനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര,  തകദ്ദേശ  സതയരഭരണവുര
ഗ്രമോമവനികേസനവുര ഭവനനനിരമ്മേമോണവുര സരബനനിച്ച വനിഷയനനിരണയ സമനിതനി  IX-
നന്റെ  അദരക്ഷേനമോയ  ഞമോന്  സമനിതനിയനട  2017-18  സമോമതനികേ  വരഷനത
ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട  സൂക്ഷ്മപരനികശമോധന  സരബനനിച്ച  രണമോമതന  റനികപ്പെമോരടന
സമരപ്പെനിക്കുന.

10.  വനിഷയനനിരണയ  സമനിതനി     X-  നന്റെ  ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട  പരനികശമോധന  
സരബനനിച്ച  രണമോമതന റനികപ്പെമോരടന  :

വനവുര മൃഗസരരക്ഷേണവുര മൃഗശമോലെകേളുര വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   നകേ  .   രമോജു):  സര,
വനവുര  പരനിസ്ഥനിതനിയര  വനികനമോദസഞമോരവുര  സരബനനിച്ച  വനിഷയനനിരണയ
സമനിതനി  X-നന്റെ  അദരക്ഷേനമോയ  ഞമോന്  സമനിതനിയനട  2017-18  സമോമതനികേ
വരഷനത  ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട  സൂക്ഷ്മപരനികശമോധന  സരബനനിച്ച  രണമോമതന
റനികപ്പെമോരടന സമരപ്പെനിക്കുന.

11.  വനിഷയനനിരണയ സമനിതനി        XI-  നന്റെ ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട പരനികശമോധന  
സരബനനിച്ച  രണമോമതന റനികപ്പെമോരടന  :

സഹെെകേരണവുര  വനികനമോദസഞമോരവുര  കദവസതവുര  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .    കേടകേരപളനി  സുകരന്ദ്രന്):  സര,  ഭക്ഷേരവുര  സനിവനില്  സശപ്ലസുര
സഹെെകേരണവുര  സരബനനിച്ച  വനിഷയനനിരണയ  സമനിതനി  XI-നന്റെ  അദരക്ഷേനമോയ
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ഞമോന്  സമനിതനിയനട  2017-18  സമോമതനികേ  വരഷനത  ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട
സൂക്ഷ്മപരനികശമോധന സരബനനിച്ച രണമോമതന റനികപ്പെമോരടന സമരപ്പെനിക്കുന.

12.  വനിഷയനനിരണയ സമനിതനി     XII-  നന്റെ ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട പരനികശമോധന  
സരബനനിച്ച രണമോമതന റനികപ്പെമോരടന

ആകരമോഗരവുര സമോമൂഹെെരനസ്പീതനിയര വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി നകേ  .    നകേ  .    ശശലെജ
ടസ്പീച്ചര): സര, ആകരമോഗരവുര കുടുരബകക്ഷേമവുര സരബനനിച്ച വനിഷയനനിരണയ സമനിതനി
XII-നന്റെ അദരക്ഷേയമോയ ഞമോന് സമനിതനിയനട  2017-18  സമോമതനികേ വരഷനത
ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട  സൂക്ഷ്മപരനികശമോധന  സരബനനിച്ച  രണമോമതന  റനികപ്പെമോരടന
സമരപ്പെനിക്കുന.

13. വനിഷയനനിരണയ സമനിതനി        XIII-  നന്റെ ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട പരനികശമോധന 
സരബനനിച്ച  രണമോമതന റനികപ്പെമോരടന

പടനികേജമോതനി  പടനികേവരഗ്ഗ  പനികന്നെമോക്ക  സമുദമോയകക്ഷേമവുര  നനിയമവുര
സമോരസമോരനികേവുര  പമോരലെനമന്റെറനികേമോരരവുര  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബമോലെന്):
സര,   സമോമൂഹെെനികേകസവനര  സരബനനിച്ച  വനിഷയനനിരണയ  സമനിതനി  XIII-നന്റെ
അദരക്ഷേനമോയ  ഞമോന്  സമനിതനിയനട  2017-18  സമോമതനികേ  വരഷനത
ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട  സൂക്ഷ്മപരനികശമോധന  സരബനനിച്ച  രണമോമതന  റനികപ്പെമോരടന
സമരപ്പെനിക്കുന.

14.  വനിഷയനനിരണയ സമനിതനി     XIV-  നന്റെ ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട പരനികശമോധന 
സരബനനിച്ച  രണമോമതന റനികപ്പെമോരടന

 മുഖരമനനിക്കുകവണനി  ശസ്പീ  .    രമോജു  എബഹെെമോര:  സര,  ആഭരന്തര  കേമോരരങള്
സരബനനിച്ച  വനിഷയനനിരണയ  സമനിതനി   XIV-നന്റെ     അദരക്ഷേനുകവണനി
സമനിതനിയരഗമമോയ ഞമോന്  2017-18  സമോമതനികേ വരഷനത ധനമോഭരരത്ഥനകേളുനട
സൂക്ഷ്മപരനികശമോധന സരബനനിച്ച രണമോമതന റനികപ്പെമോരടന  സമരപ്പെനിക്കുന.

X.  നനിയമനനിരമ്മേമോണകേമോരരര

2017-നലെ മദമോസന ഹെെനിന്ദുമത ധരമ്മേ എന്കഡമോവന നമനകേള് (കഭദഗതനി)
ബനിലനിനന്റെ അവതരണവുര സബ്ജക്ടന കേമ്മേനിറ്റനിക്കന അയയണനമന്നെ പകമയവുര

സഹെെകേരണവുര  വനികനമോദസഞമോരവുര  കദവസതവുര  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .    കേടകേരപളനി  സുകരന്ദ്രന്):  സര,  2017-നലെ  മദമോസന  ഹെെനിന്ദുമത  ധരമ്മേ
എന്കഡമോവന നമനകേള്  (കഭദഗതനി)  ബനില് ഞമോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.  ഓരഡനിനന്സന
പഖരമോപനിചനകേമോണന  സതതര  നനിയമനനിരമ്മേമോണര  നടതമോനുണമോയ  സമോഹെെചരരര
വനിശദസ്പീകേരനിചനകേമോണ്ടുള കസറനമനര  കമശപ്പുറത വയ്ക്കുന.
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മനി  .   സസ്പീക്കര: ബനില് അവതരനിപ്പെനിച്ചനിരനിക്കുന.

സഹെെകേരണവുര  വനികനമോദസഞമോരവുര  കദവസതവുര  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .    കേടകേരപളനി  സുകരന്ദ്രന്):  സര,  2017-നലെ  മദമോസന  ഹെെനിന്ദുമത  ധരമ്മേ
എന്കഡമോവന നമനകേള്  (കഭദഗതനി)  ബനില്  ഭൂനനികുതനിയര  കദവസതവുര  സരബനനിച്ച
II-ാം  നമര  വനിഷയനനിരണയ  സമനിതനിയനട  പരനിഗണനയന  അയയണനമന്നെ
പകമയര ഞമോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

പടനികേജമോതനി  പടനികേവരഗ്ഗ  പനികന്നെമോക്കസമുദമോയകക്ഷേമവുര  നനിയമവുര
സമോരസമോരനികേവുര പമോരലെനമന്റെറനികേമോരരവുര വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   നകേ  .   ബമോലെന്): സര,
ഞമോന് പകമയനത പനിന്തമോങന.

മനി  .   സസ്പീക്കര:  ബഹുമമോനനപ്പെട മനനി  സരസമോരനിക്കുനകണമോ?

സഹെെകേരണവുര  വനികനമോദസഞമോരവുര  കദവസതവുര  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .   കേടകേരപളനി സുകരന്ദ്രന്): സര, ഞമോന് സരസമോരനിക്കുന്നെനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര  :    ശസ്പീ.  ഷമോഫെനി  പറമനില്  ചുമതലെനപ്പെടുതനിയപകേമോരര
 ശസ്പീ.  എ.  പനി.  അനനില്  കുമമോറനിനന  നനിരമോകേരണപകമയര  അവതരനിപ്പെനിച്ചന
സരസമോരനിക്കമോവുന്നെതമോണന.  

ശസ്പീ.  നകേ.  മുരളസ്പീധരന് ചുമതലെനപ്പെടുതനിയപകേമോരര ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശനന
പസ്തുത പകമയനത പനിന്തമോങനി സരസമോരനിക്കമോവുന്നെതമോണന. 

(നനിരമോകേരണപകമയര  അവതരനിപ്പെനിച്ചന  സരസമോരനിക്കുന്നെതനിനന   കനമോടസ്പീസന
നല്കേനിയനിരുന്നെ  അരഗങള്  സസ്പീറ്റനിലെനിലമോതനിരുന്നെതനിനമോല്  നനിരമോകേരണപകമയര
അവതരനിപ്പെനിക്കനപ്പെടനില.)

ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര  രമോധമോകൃഷ്ണനന  1  'എ'  നമര  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കമോവുന്നെതമോണന.  

 (ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര രമോധമോകൃഷ്ണന് സസ്പീറ്റനിലെനിലമോതനിരുന്നെതനിനമോല്  1 (എ)  നമര
കഭദഗതനി   അവതരനിപ്പെനിക്കനപ്പെടനില.)

ശസ്പീ. എര. രമോജകഗമോപമോലെന്, അകങയന 2 (എ) നമര കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിച്ചന
സരസമോരനിക്കമോവുന്നെതമോണന. 

ശസ്പീ  .    എര  .    രമോജകഗമോപമോലെന്:  സര,  2017-നലെ  മദമോസന  ഹെെനിന്ദുമത  ധരമ്മേ
എന്കഡമോവന നമനകേള്  (കഭദഗതനി)  ബനില് നപമോതുജനമോഭനിപമോയര ആരമോയന്നെതനിനമോയനി
15-5-2017 വനര സരക്കുകലെറ്റന നചയ്യേണനമന്നെ  കഭദഗതനി ഞമോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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1951-നലെ  മദമോസന  ഹെെനിന്ദുമത  ധരമ്മേ  എന്കഡമോവന നമനകേള്  നനിയമതനില്
ബഹുമമോനനപ്പെട മനനി അവതരനിപ്പെനിച്ച കഭദഗതനി നനിരകദ്ദേശങനള ഞമോന് പൂരണമമോയര
പനിന്തമോങകേയമോണന.  ആക്ടനിനന്റെ  പലെ  വകുപ്പുകേളനിലര  കഭദഗതനികേള്
അനനിവമോരരമമോയനിരനിക്കുകേയമോണന.   ഇന്തര  റനിപ്പെബനിക്കമോയതനിനുകശഷര  68
സരവതരങള്  പൂരതസ്പീകേരനിക്കുന്നെ  ഘടതനില്  കേമോലെമോനുസൃതമമോയ  മമോറ്റങള്
ചടതനില്  വരുകതണതുണന  എന്നെതനിനമോലെമോണന  ആക്ടന  വസ്പീണ്ടുര  കഭദഗതനി
നചയ്യുന്നെതനിനുള ഒരു ബനില് അവതരനിപ്പെനിച്ചനിരനിക്കുന്നെതന.  മദമോസന ഹെെനിന്ദു റനിലെസ്പീജനിയസന
ആന്റെന  ചമോരനിറ്റബനിള്  എന്കഡമോവന നമന്റെന  ആക്ടന  1951  ആഗസന   28-നമോണന
പമോബലെരതനില് വന്നെതന.  അന്നെനത മദമോസന കസറ്റനിനന്റെ ഭമോഗമമോയ മലെബമോറനിനുകൂടനി
ബമോധകേമമോകുന്നെ  രസ്പീതനിയനിലെമോയനിരുന  പസ്തുത  നനിയമര  ആവനിഷ്കരനിച്ചതന.  നമച്ചനപ്പെട
ഭരണ സരവനിധമോനവുര  കമല്കനമോടവുര  ഉറപ്പുവരുതകേ  എന്നെതമോയനിരുന  ആക്ടനിനന്റെ
ലെക്ഷേരനമങ്കനിലര  ഫെലെര  തൃപനികേരമമോയനിരുന്നെനില.  1951-നന  മുന്പന  പകതരകേ
കബമോരഡുകേളമോയനിരുന ഈ കേമോരരങനളമോനക്ക നനിയനനിച്ചനിരുന്നെതന.  ഒരു ഘടതനില്
കകേമോടതനിയനട  പരമോമരശനതതടരന്നെമോണന  ഇതരര  ഒരു  ആക്ടനിനന  രൂപര
നല്കകേണനി  വന്നെനതന്നെ  കേമോരരവുര  ശകദയമമോണന.  ഇന്തരന്  ഭരണഘടനയന
വനികധയമമോയനി  മതപരവുര  ഭരണപരവുമമോയ  പഒൗരമോവകേമോശങള്  ഉറപ്പെന
വരുതന്നെതനിനമോയനി നകേമോണ്ടുവന്നെ നനിയമര ഒരുതരതനിലെനലങ്കനില് മനറ്റമോരുതരതനില്
കകേന്ദ്രസ്പീകൃതവുമമോയനിരുന.  ഇനള  ശവരുദരര  പണ്ടു  മുതകലെ  ഉണമോയനിരുന.  ഒരു
ഘടതനില്  ഇതുസരബനനിച്ചന  ഉഡുപ്പെനി  കക്ഷേതര   കകേമോടതനിനയ  സമസ്പീപനിച്ചനിടണന.
അക്കമോലെതന  തമനിഴന നമോടന  പൂരണമമോയര  അവനിഭക  ആനമോപകദശനിനന്റെ  പധമോന
ഭമോഗങളുര  കേരണമോടകേയനട  പധമോനഭമോഗങളുര  കകേരളതനിനന്റെ  പകുതനികയമോളവുര
ഇതനിനന്റെ പരനിധനിയനില് വരുമമോയനിരുന. ഇന്നെനത കേമോസരകഗമോഡന, കേണ്ണൂര, വയനമോടന,
കകേമോഴനികക്കമോടന,  മലെപ്പുറര  ജനിലകേള്  പൂരണമമോയര  അകതമോനടമോപ്പെരതനന്നെ  തൃശ്ശൂര
ജനിലയനട കുറച ഭമോഗവുമമോണന ഈ ബനിലനിനന്റെ പരനിധനിയനില് വരുന്നെതന.  കേമോലെപ്പെഴക്കര
നചന്നെ  ബനില്  കേമോകലെമോചനിതമമോകക്കണതന  ഈ  കേമോലെഘടതനിനന്റെ  തനന്നെ
അനനിവമോരരതയമോയനിടമോണന  നമുക്കന  കബമോദരനപ്പെടനിടളതന.  നമ്മുനട  സരസമോര  രസ്പീതനി
മമോറനി;  ഇകപ്പെമോള്  പുതനിയ രസ്പീതനികേളമോണന;  ജനകേസ്പീയത ശകേവന. ഈ സന്ദരഭതനില്
1954,  1959,  1963,  1967,  1968,  1981,  2008  എന്നെസ്പീ  വരഷങളനില്  കകേരളര
ഒഴനിനകേയള  സരസ്ഥമോനങള്   ബനിലനില്  പധമോനനപ്പെട  കഭദഗതനികേള്
വരുതകേയണമോയനി.  1959-ല്  തമനിഴന നമോടന  ഗവണ്നമനര    1963-ല്  കേരണമോടകേ
ഗവണ്നമനര  ഈ  നനിയമതനില്  ചനിലെ  കഭദഗതനികേള്  വരുതനി.   കകേരളനത
സരബനനിച്ചനിടകതമോളര  പകുതനികയമോളര  ജനിലകേള്  ഇതനിലള്നപ്പെടുര.  കക്ഷേത
ഭരണവുമമോയനി  ബനനപ്പെടന  കൂടുതല് ജനകേസ്പീയത ശകേവരനിച്ച ഒരു സരസ്ഥമോനമമോണന
കകേരളര.  കകേരളതനിനന്റെ സമോമൂഹെെര സമോരസമോരനികേ രരഗനത മുകന്നെറ്റര,  ജനമോധനിപതര
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മതനനിരകപക്ഷേ  സമോരസമോരനികേ  പമോരമരരര,  കകേരളസ്പീയ  സമൂഹെെതനിനന്റെ
സമോമൂഹെെനികേമോവസ്ഥ പരനിഹെെരനിക്കുന്നെതനിനന  നടതനിയ നകവമോത്ഥമോന പസ്ഥമോനങളുനട
ഇടനപടലകേള് എന്നെനിവയനിലൂനട കനടങള് ശകേവരനിച്ച സമോഹെെചരരതനിലെമോണന ഈ
കഭദഗതനി  ഇവനിനട  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നെതന.  1981-നലെ  നനിയമതനിനന്റെ  13-ാംവകുപ്പെന
കഭദഗതനി നചയ്യേണനമന്നെ നനിരകദ്ദേശമമോണന വച്ചനിടളതന.  പമോകദശനികേ സമനിതനികേളനിനലെ
അരഗങളുനട  എണര  അഞമോയനി  പരനിമനിതനപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുന്നെതന  ഏഴമോയനി
വരദനിപ്പെനിക്കുന്നെതന ഫെലെപദമമോയനി  പവരതനിക്കുന്നെതനിനന സഹെെമോയകേമമോകുര. 

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  എര.  രമോജകഗമോപമോലെന്,  അങയനട   കഭദഗതനി  പസന
നചയ്യുനകണമോ?

ശസ്പീ  .   എര  .   രമോജകഗമോപമോലെന്: സര, ഞമോന് പസ്സന നചയ്യുന്നെനില. 

മനി  .   സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ. എര. രമോജകഗമോപമോലെന് അവതരനിപ്പെനിച്ച  കഭദഗതനി സഭയനട
അനുമതനികയമോനട പനിന്വലെനിച്ചനിരനിക്കുന.  

2017-നലെ മദമോസന ഹെെനിന്ദുമത ധരമ്മേ എന്കഡമോവന നമനകേള്  (കഭദഗതനി)  ബനില്
ഭൂനനികുതനിയര കദവസതവുര സരബനനിച്ച II-ാം നമര  വനിഷയനനിരണയ സമനിതനിയനട
പരനിഗണനയന അയയണനമന്നെ പകമയനത

അനുകൂലെനിക്കുന്നെവര.........

പതനികൂലെനിക്കുന്നെവര.........

പകമയര  സഭ  അരഗസ്പീകേരനിച.  ബനില്  വനിഷയനനിരണയ  സമനിതനിയനട
പരനിഗണനയന അയയ്ക്കുന.

സഭ  ഇകപ്പെമോള്  പനിരനിയന്നെതുര  നമോനള  രമോവനിനലെ  8.30-നന  വസ്പീണ്ടുര
സകമ്മേളനിക്കുന്നെതുമമോണന.

(2017  ഏപനില്  മമോസര  26-ാം  തസ്പീയതനി  ബുധനമോഴ്ച  രമോവനിനലെ  8.30-നന
വസ്പീണ്ടുര സകമ്മേളനിക്കുന്നെതനിനമോയനി സഭ രമോവനിനലെ 11.49-നന പനിരനിഞ.)


