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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള നനിയമസഭ

അഞഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 കമയയ് 24, ബുധന

വഭാലലലാം 166]          ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടയ്                         [നമ്പര് 20

നനിയമസഭ 2017 കമയയ് മഭാസലാം 24-ാം തതീയതനി ബുധനഭാഴ്ച രഭാവനിലല  8.30-നയ്
ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന. 

I കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലയയ് അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദലങ്ങളുലട പടനികേയനിലല
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്:   ഓര്ഡര്...... ഓര്ഡര്...... കചേഭാദലലാം നമ്പര് (*601)

സര്ക്കഭാര് കസവനങ്ങളക്കയ് ഏകേതീകൃത ലമഭാബബല് ആപനികക്കഷന
1 (*601) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി: 

ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര്  :
ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി  :

ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി  സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  കസവനങ്ങളക്കയ്  ഏകേതീകൃത  ലമഭാലലബല്  ആപനികക്കഷന
സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാനുളള  നടപടനികേള  ഏതയ്  ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലഭാ  വകുപ്പുകേളനിലലാം  ഇലകകഭാണനികേയ്  കസവന  സസൗകേരലലാം
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില് പ്രസ്തുത പദതനിയുലട പൂര്ണ്ണമഭായ ഫലസഭാദലത
ഉറപഭാക്കഭാന  ഇനനിയുലാം  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  കശഷനിചനിട്ടുളളലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കസവനങ്ങള  മുഴുവന  ഓണ്ബലനഭാക്കുകമ്പഭാഴുലാം  പഴയ  സലാംവനിധഭാനലാം
ആഗ്രഹനിക്കുന്നവര്ക്കയ്  അതയ്  ലഭലമഭാക്കഭാനകവണ  സസൗകേരലങ്ങള  നനില
നനിര്ത്തുകമഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന): സര്,

(എ)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  കസവനങ്ങള  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്
എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഏകേതീകൃത  ലമഭാലലബല്
ആപനികക്കഷനഭാണയ്  എലാം-കകേരളലാം.  എലാം-കകേരളലാം  ലമഭാലലബല്  ആപയ്  വഴനി
പതനിമൂകന്നഭാളലാം  വകുപ്പുകേളുലട  അനപകതഭാളലാം  കസവനങ്ങള  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ദ്രുതഗതനിയനില്  നടനവരുന.  വനിവനിധ
കസവനങ്ങളുലട  കപലമന്റെയ്  ഇന്റെകഗ്രഷന  ഉളലപലടയുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന.  ഇ -ഡനിസനികയ്  മുകഖന  നല്കേനിവരുന്ന  വനിവനിധ
കസവനങ്ങള  കൂടനി  എലാം-കകേരളലാം  ലമഭാലലബല്  ആപനികക്കഷനനില്
ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ഇസൗ സലാംവനിധഭാനലാം
ജൂണ് മഭാസകത്തഭാലട പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നഭാണയ് കേരുതുന്നതയ്. 

(ബനി)  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  ആവശലമഭായ  ഇലകകഭാണനികേയ്  കസവന
സസൗകേരലങ്ങള  എലഭാ  വകുപ്പുകേളനിലലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.
പ്രമുഖ പസൗര കകേനതീകൃത വകുപ്പുകേളഭായ റവനന, കമഭാകടഭാര് വഭാഹനലാം, സഭാമൂഹലനതീതനി,
സഹകേരണലാം,  വഭാണനിജലനനികുതനി,  രജനികസഷന,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  പടനികേജഭാതനി-
പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസനലാം എന്നതീ വകുപ്പുകേളനില് വനിവനിധ ഓണ്ലലലന കസവനങ്ങള
ഫലവത്തഭായനി  നല്കേനിവരുനണയ്.  ഇതനിനുപുറലമ  മറയ്  വകുപ്പുകേളനിലലാം  വനിവനിധ
തലങ്ങളനില് ഓണ്ലലലന കസവനങ്ങള നല്കേനിവരുനണയ്.

സര്ക്കഭാര് കസവനങ്ങള ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് ഒരു ഏകേജഭാലകേ കപഭാര്ടല്വഴനി
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണയ്. ഇസൗ സലാംവനിധഭാനലാം ജൂണ്
മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലമന്നഭാണയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.  കകേരള  ലലഫബര്  ഒപ്റനികേയ്  ലനറയ് വര്ക്കയ്  (ലകേ-കഫഭാണ്)
സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനില്  വരുകമ്പഭാള  കകേരളത്തനിലടനതീളമുള്ള  സര്ക്കഭാര്
ഓഫതീസുകേളക്കുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം   ഇന്റെര്ലനറയ്  സസൗകേരലലാം
ഉളലപലടയുള്ള കേണകനിവനിറനി  ലഭലമഭാക്കുന്നകതഭാലട  ഇതയ്  കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  ഓണ്ലലലന  കസവനങ്ങള  പരമഭാവധനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിച്ചുലകേഭാണയ്
സര്ക്കഭാര്  കസവനങ്ങള  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  സമയബനനിതവലാം  കേഭാരലക്ഷമവലാം
സുതഭാരലവമഭായനി ലഭലമഭാക്കുകേ എന്നതഭാണയ് സര്ക്കഭാര് നയലാം. 

ഓണ്ലലലന  കസവനങ്ങള  കനരനിടയ്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുവഭാന
ബുദനിമുട്ടുള്ളവര്ക്കയ്  അക്ഷയ  കകേനങ്ങളവഴനി  അവ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
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ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി: സര്,കലഭാകേത്തനിലല  മുഴുവന  വനിവരങ്ങളുലാം  വനിരല്ത്തുമ്പനില്
എത്തനിനനില്ക്കുന്ന  ഇസൗ  കേഭാലഘടത്തനില്   സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  എലഭാ  കസവന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ലമഭാലലബല്  ആപനികക്കഷനനിലൂലട  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്ന
പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്  തുടക്കലാംകുറനിച്ചുലവന്നയ്  അങ്ങനിവനിലട  പറഞ.   നനിയമസഭയനില്
തലന്ന ഇകപഭാള അതനിനുളള സലാംവനിധഭാനലമഭാരുക്കനിയതയ് വളലര  സസൗകേരലപ്രദമഭാണയ്.
പലക്ഷ ആനകഡഭായനിഡയ് മഭാത്രമുള്ള  കഫഭാണുകേളനില് ഇസൗ സസൗകേരലലാം ലഭലമല. അതയ്
ഉടനതലന്ന ഉണഭാകുലമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കഭാലാം. അങ്ങലന വരുകമ്പഭാള  സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം
കപഭാലതീസയ് വകുപനിലളലപലട, ജനങ്ങളക്കയ് ലപലടന്നയ് പരഭാതനി നല്കേഭാനുലാം അതനിലന്റെ
സനിതനി അറനിയഭാനുലാം ഇസൗ ലമഭാലലബല് ആപനികക്കഷന ലഭലമഭാക്കുകേവഴനി സഭാധനിക്കുലാം.
കകേരളത്തനിലല മുഴുവന കസവനങ്ങളുലാം എളുപത്തനില് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  പ്രകയഭാറനിറനി
നനിശ്ചയനിചയ്  എലഭാ  വകുപനിലലാം  ജൂണ്  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  ഇസൗ  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപഭാക്കുലമന്നയ് പറഞ.  കപഭാലതീസയ്,  പഞഭായത്തയ് തുടങ്ങനി ജനങ്ങള നനിരന്തെരലാം
ബനലപടുന്ന  വകുപ്പുകേളനില്  ഇസൗ  സസൗകേരലലാം   ലഭലമഭാക്കഭാനഭാവശലമഭായ   നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന:  സര്,  പടനിപടനിയഭായനി എലഭാ വകുപ്പുകേളനിലലാം ഇതയ്
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  സര്,   ഇസൗ ആപനികക്കഷന  യൂസര് ഫ്രണയ് ലനിയഭാക്കഭാന
പ്രകതലകേലാം ശദനിക്കണലാം.    ജനങ്ങളക്കയ് എളുപത്തനില് കേഭാരലങ്ങള ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം
യൂസര്  ഫ്രണയ് ലനിയഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം  അതയ്  പൂര്ണ്ണമഭായനി
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന  ശദനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ആ  കേഭാരലലാം  പ്രകതലകേമഭായനിത്തലന്ന
ശദനിക്കുനണയ്.  ഇകപഭാളത്തലന്ന  യൂസര്ഫ്രണയ് ലനിയഭാക്കഭാനുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

ശതീ.  ടനി.  എ.  അഹമ്മേദയ്  കേബതീറനിനുകവണനി  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുലലസന
തങ്ങള:  സര്,  'വഭാനഭാലലക'  ബവറസയ്  ഇന്നയ്  കലഭാകേത്തയ്  വലഭാപകേമഭായനി
നടക്കുകേയഭാണയ്.  ലലസബര്ലലകലാം  വലഭാപകേമഭായ സനിതനിവനികശഷമഭാണയ് ഇനള്ളതയ്.
കസവനദഭാതഭാക്കളക്കയ്  ഈ  ആപനികക്കഷന  നല്കുകമ്പഭാള  അത്തരലാം
അപകേടകേരമഭായ  പ്രവണതകേള  തടയഭാനഭാവശലമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന
കേഴനിയുകമഭാ?         

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ലലസബര്  കലഭാകേത്തയ്
വളര്ചയുണഭാകുകമ്പഭാള   ലലകമനിലന്റെ  എണ്ണവലാം   വര്ദനിക്കുനണയ്.  ലലകലാം
തടയുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ഫലപ്രദമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങലളഭാരുക്കുന്നതനിനഭാണയ്
സര്ക്കഭാര്  ശദനിക്കുന്നതയ്.   കൂടുതല്  ശക്തമഭായ  നടപടനികേളനികലയയ്  നതീങ്ങുകേതലന്ന
ലചേയ്യുലാം. 
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ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി:  സര്,  ഓണ്ലലലന  കസവനങ്ങള  പരമഭാവധനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിച്ചുലകേഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  കസവനങ്ങള  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്
സമയബനനിതവലാം  കേഭാരലക്ഷമവലാം  സുതഭാരലവമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്നതഭാണയ്
സര്ക്കഭാര്  നയലമന്നയ്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി   പറഞ.   വനിവരഭാവകേഭാശ
നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  അകപക്ഷകേള  ഓണ്ലലലനഭായനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  മറുപടനി
നല്കുന്നതനിനുലാം  കകേനസര്ക്കഭാര് ഇകപഭാള സസൗകേരലകമര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  അകത
മഭാതൃകേയനില്  കകേരളത്തനില് ഒരു  ലവബ്ലലസറയ്  ഉണഭാകുകേയഭാലണങനില്  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളനിലലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമ
പ്രകേഭാരമുള്ള  അകപക്ഷകേള  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുലാം  മറുപടനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
സഭാധലമഭാകുലാം.  അതനിനയ് സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ?  

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന: സര്,  അക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി:  സര്,  കസവനലാം  ജനങ്ങളനില്  വളലര
കവഗത്തനിലലത്തനിക്കുന്നതനിനുളള  ഒരു  ബുദനിമുടയ്  ഉകദലഭാഗസരുലട  സഭാകങതനികേ
പരനിജഭാനത്തനിലന്റെ കുറവഭാണയ്.  ഇകപഭാള ഒരു അസനിസ്റ്റകന്റെഭാ എല്.ഡനി. കഭാര്കക്കഭാ
ആകേണലമങനില് എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  അലലങനില്  ഡനിഗ്രനി   മഭാത്രലാം  മതനിയഭാകുലാം.
അത്തരലാം  കയഭാഗലതയുലടകൂലട  മനിനനിമലാം  കവര്ഡ്കപ്രഭാസസനിലാംഗയ്  കയഭാഗലതലയങനിലലാം
കവണലമന്നയ്  നനിശ്ചയനിചയ്,  കയഭാഗലതഭാമഭാനദണലാം  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ?  

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ഇകപഭാള  അത്തരലമഭാരു  നനിലപഭാടയ്
സസതീകേരനിചനിടനില.   പലക്ഷ,  ഇതയ്  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയഭാനഭാവശലമഭായ  പരനിജഭാനലാം
ഉണഭാക്കുന്നതനിനുളള ഇന-സര്വതീസയ് കകേഭാഴ്സുകേളുലാം മറലാം നല്കേഭാവന്നതഭാണയ്.  അങ്ങലന
കേഴനിവകേള  വര്ദനിപനിക്കഭാനുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാലാം.   അകതഭാലടഭാപലാം
ഭഭാവനിയനില് എന്തെയ് കവണലമന്നയ് ആകലഭാചേനിക്കുകേയുലാം ലചേയഭാലാം.  

ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി: സര്,  വനിവരങ്ങള ലലകേമഭാറലാം ലചേയഭാന സഭാധനിക്കുന്ന
വനിധത്തനില്  സസകേഭാരല  ഏജനസനികേള  ബകേകേഭാരലലാംലചേയ്യുന്ന  കകേബനിള
ശലാംഖലകപഭാലല,  സര്ക്കഭാര് കനരനിടയ്  ഇടലപടയ്  ഐ.  ടനി.  രലാംഗത്തയ്   ഒരു കകേബനിള
ശലാംഖല രൂപതീകേരനിക്കഭാനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന: സര്, ഇസൗ രലാംഗത്തയ് സര്ക്കഭാര്തലന്ന ആവശലമഭായ
കകേബനിള  ഒരുക്കുകേ  എന്നതഭാണയ്   ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.   അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഇലകനിക്കപഭാളുകേള ഉപകയഭാഗനിചയ് എലഭാ സലങ്ങളനിലലാം ഇതയ് വലഭാപനിപനിക്കഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.   ഇതനിലൂലട  എലഭാ  ഗ്രഭാമങ്ങളനിലലാം   ഇസൗ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കഭാന
കേഴനിയുലമനതലന്നയഭാണയ് കേഭാണുന്നതയ്.  
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ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തയ്:  സര്,  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  ലഭനിക്കുന്ന
ലപഭാതുജനങ്ങളുലട  അകപക്ഷകേള  പ്രഭാഥമനികേമഭായനി  തപഭാല്  ലസക്ഷനുകേളനില്
കരഖലപടുത്തുകമ്പഭാളത്തലന്ന ഫയല് പരനിഗണനിക്കുന്ന ലസക്ഷന ഏലതന്ന വനിവരലാം
ലമഭാലലബല്  ലമകസ്സേജയ്  വഴനി  ലഭനിക്കുകേയഭാലണങനില്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  വളലര
ആശസഭാസകേരമഭാകുകേയുലാം  ഫയല്  എവനിലടയഭാലണനലാം  മറമുളള  കേഭാരലങ്ങള
തുടക്കത്തനില്ത്തലന്ന അറനിയഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.  ഇസൗ കസവനലാം കകേരളത്തനിലല എലഭാ
സര്ക്കഭാര് ഒഭാഫതീസുകേളനിലലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന: സര്,  ജനങ്ങളക്കയ്  കൂടുതല് സഹഭായകേരമഭാവകേ
എന്നതുതലന്നയഭാണയ്  ഇസൗ  സലാംവനിധഭാനലാംലകേഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ഇതയ്
നടപഭാകുന്നകതഭാലട  കൂടുതല്  സഹഭായകേരമഭാകുന്ന  നനിലപഭാടുകേള  നമുക്കയ്
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലാം.  ആദലലാം  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപഭാക്കനിയതനികനുഷലാം  മറയ്
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള നമുക്കയ് സസതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  

ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ്: സര്, പ്രധഭാനലപട ലറയനില്കവ കസ്റ്റഷനുകേളനില്
യഭാത്രഭാവനിവരലാം  സലാംബനനിചയ്  അറനിയണലമങനില്  അവനിലടയുളള  ഒരു  ലമഷതീനനില്
ലതഭാടഭാല്  മതനിയഭാകുലാം.   അതുകപഭാലല   ആദലഘടലമന്നനനിലയയ്  ജനിലഭാ
കേളകകററകേളനിലലാം  തഭാലൂക്കഭാഫതീസുകേളനിലലാം  ജനങ്ങള  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുളള  ഫയലകേലള
സലാംബനനിച്ചുലാം   കേനികടണ  കസവനങ്ങലള  സലാംബനനിച്ചുലാം  അവ  എവനിലടവലര
എത്തനിലയനമറനിയഭാന  കേഴനിയുന്ന  ഒരു  പ്രകതലകേ  യനസലാംവനിധഭാനലാം
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് തുടക്കലാംകുറനിക്കഭാന  തയഭാറഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ഇലതഭാനലാം   ഒരു പുതുമയുളള  കേഭാരലമല.
വനിവനിധ  പഞഭായത്തയ്  ഓഫതീസുകേള  ഇത്തരത്തനിലള്ള  ചേനില  സസൗകേരലങ്ങള
ഇതനിനകേലാംതലന്ന  ഒരുക്കനിക്കഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  നമ്മേള  ആ  ഘടത്തനികലയയ്
കേടക്കുകേയഭാണയ്.   അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇത്തരത്തനിലളള  എലഭാ  സസൗകേരലങ്ങളുലാം
ലഭലമഭാക്കഭാന കേഴനിയുന്നതഭാണയ്.  

ശതീ  .    അനനില്  അക്കര  : സര്,  എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ്  എകയ്കചേഞ്ചുകേളനിലല
രജനികസഷന  പുതുക്കുന്നതനിനഭായനി  ആളുകേളുലട  നതീണനനിരയഭാണയ്
പടണത്തനിലലഭാലക്കയുളളതയ്.   വടക്കഭാകഞരനിയനിലളള  എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ്  എകയ്കചേഞയ്
ഒന്നഭാമലത്ത  നനിലയനിലഭാണയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.  ഒന്നഭാമലത്ത  നനിലയനില്നനിന്നയ്
ആളുകേള  വരനിനനില്ക്കഭാന  തുടങ്ങനിയഭാല്  അതയ്  തഭാലഴലയത്തനി  പടണലാംതലന്ന
കബഭാക്കഭാവന്ന  സനിതനിയഭാണുളളതയ്.  അതുലകേഭാണയ്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ്
എകയ്കചേഞ്ചുകേളനിലല  രജനികസഷന  പുതുക്കല്  ലമഭാലലബല് ആപനികക്കഷന വഴനി
നടത്തനിയഭാല് ആളുകേളക്കയ് വതീടനിലനിരുനതലന്ന കേഭാരലങ്ങള ലചേയഭാനുലാം   യുവഭാക്കലള
സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം  ഏലറ  ഗുണകേരവമഭാകുലാം.   അതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ഇത്തരത്തനിലള്ള  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്
നമുക്കയ്  ഇസൗ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കഭാന  കേഴനിയുലാം.  അതയ്  എലഭാ  തരത്തനിലമുളള
ഉപകയഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  ഗുണകേരമഭായനി  വരുലാം.  എലഭാ  കമഖലയനിലലാം  നമുക്കനിതയ്
വലഭാപനിപനിക്കഭാന കേഴനിയുന്നതഭാണയ്.  

ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്:  സര്,  ലപഭാതുലവ  രഭാജലലാം  ലടകകഭാളജനി
ഫ്രണയ് ലനിയഭായനി മഭാറുകേയഭാണയ്.   ഇകപഭാള  ഫയലകേളുലാം മറലാം വനിവനിധ മനനിമഭാര്ക്കയ്
ലകേഭാടുക്കുനണയ്. മനനിമഭാര്ക്കയ്  നല്കുന്ന  നനികവദനങ്ങള  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട
കപരനിലഭാകുകമ്പഭാള ചേനില വകുപ്പുകേളനില്നനിന്നയ്  ലമകസ്സേജഭായനി ഞങ്ങളക്കയ് വനിവരങ്ങള
ലഭനിക്കുനണയ്.   അതുകപഭാലല  എലഭാ  വകുപ്പുകേളനിലലാം  ലമകസ്സേജയ്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,   ഭരണരലാംഗത്തുലാം  ഇത്തരത്തനിലളള
നടപടനികേളനികലയ്ക്കുതലന്നയഭാണയ്  നതീങ്ങനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.   ചേനില  കേഭാരലങ്ങളനില്
ഇകപഭാളത്തലന്ന ഈ സലാംവനിധഭാനലാം നടപഭായനിട്ടുണയ്.   അതനികവഗത്തനില്ത്തലന്ന മറയ്
രലാംഗങ്ങളനിലലാം ഇതയ് വലഭാപനിപനിക്കഭാന കേഴനിയുലാം.  

അടപഭാടനിയനിലല നവജഭാതശനിശുക്കളക്കഭായനി പ്രകതലകേ ആകരഭാഗല
പരനിപഭാടനി

2 (*602) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ്  : 
ശതീ  .   എസയ്  .   ശര്മ്മേ  :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ്  :
ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കേകമഭാ:

(എ)  അടപഭാടനിയനിലല  നവജഭാതശനിശുക്കളക്കഭായനി  പ്രകതലകേ  ആകരഭാഗല
പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) എലന്തെലഭാലാം കനടങ്ങളഭാണയ് ഇതുവഴനി ബകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ് ;

(സനി)  ഈ  കമഖലയനിലല  ശനിശുക്കളുലട  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവയ്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(ഡനി)  പദതനിയുലട  ഫലപ്രഭാപനി  തനിടലപടുത്തഭാനുലാം  കമഭാണനിറര്  ലചേയഭാനുലാം
വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ബശലജ
ടതീചര്): സര്,

(എ)  അടപഭാടനിയനിലല  നവജഭാതശനിശുക്കളക്കഭായനി  പ്രകതലകേ  ആകരഭാഗല
പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കനിവരുനണയ്. ഈ കമഖലയനിലല കുടനികേളനില് 4 ശതമഭാനലാംകപര്
ഗുരുതര കപഭാഷണക്കുറവള്ള (Severe Acute Malnutrition– SAM) കുടനികേളഭാണയ്.
ഈ  വനിഭഭാഗത്തനിലള്ള  കുടനികേളുലട  പരനിചേരണത്തനിനഭായനി  നനിലവനില്  3  നനടതീഷലന
റതീഹഭാബനിലനികറഷന  ലസന്റെറുകേള  (NRC)  അടപഭാടനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.
കൂടഭാലത  ജഭാതകേയ്  കസഭാഫയ് ലവയറനിലൂലട  കുടനികേളുലട  കപഭാഷണനനിലവഭാരലാം
മനസ്സേനിലഭാക്കനി  കവണസമയത്തയ്  ആവശലമഭായ  ഇടലപടലകേള  നടത്തുന്നതനിനയ്
ആകരഭാഗല  വകുപയ്  ഐ.സനി.ഡനി.എസയ്.  ഉകദലഭാഗസലര  അലര്ടയ്  ലചേയ്യുന്ന  Child
Tracking System -വലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  കുടനികേളനിലല  നനനകപഭാഷണലാം  പരനിഹരനിക്കുകേയുലാം  അതുവഴനി
ശനിശുമരണങ്ങള ഇലഭാതഭാക്കുകേയുമഭാണയ്  ലചേയ്യുന്നതയ്. 

(സനി)  അടപഭാടനിയനിലലാം  പരനിസരപ്രകദശത്തുലാം  കുടനികേള  അനുഭവനിച്ചുവരുന്ന
നനനകപഭാഷണ  പ്രശലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  റതീഹഭാബനിലനികറഷന  ലസന്റെര്വഴനി
Based Management of Acute Malnourishment ആരലാംഭനിച്ചു.

പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം അടപഭാടനി പ്രകദശത്തുള്ള തൂക്കക്കുറവള്ള കുടനികേളനില്,
Severe  Acute  Malnutrition  (SAM)  ഉള്ള  കുടനികേലള  അങണവഭാടനി  വര്ക്കര്,
ജൂനനിയര്  പബനികേയ്  ലഹല്ത്തയ്  കനഴയ്  എന്നനിവര്  കചേര്ന്നയ്  കേലണത്തുകേയുലാം  ഇവലര
അടുത്തുള്ള  നനടതീഷലന  റനിഹഭാബനിലനികറഷന  ലസന്റെറുകേളനില്  എത്തനിക്കുകേയുലാം
വനിദഗ്ദ്ധരുലട  പരനികശഭാധനയയ്  വനികധയമഭാക്കുകേയുലാം  കഡഭാകറുലട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം
ആവശലലമങനില് കുടനിക്കയ്  പരമഭാവധനി 16 ആഴ്ചവലര Energy Dense Special Food
(EDSF)  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.   ഇസൗ  കേഭാലയളവനില്  കുടനിയുലട  ആകരഭാഗലലാം
കൃതലമഭായനി  കമഭാണനിറര്  ലചേയയ്  മഭാസത്തനില്  രണയ്  പ്രഭാവശലലാം  SAM  കുടനികേളുലട
തൂക്കലമടുത്തയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യുന.  കൂടനിയുലട  തൂക്കലാം  ആവശലത്തനിനയ്
വര്ദനിച്ചുലവങനില്  EDSF  നല്കുന്നതയ്  നനിര്ത്തുന.   ഇത്തരത്തനില്
നനനകപഭാഷണമുള്ള  കുടനികേളുലട  വളര്ച  തസരനിതലപടുത്തനി  അവലര  സഭാധഭാരണ
വളര്ചയനികലയയ്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനയ്  കേഴനിയുന.  ഇത്തരത്തനിലള്ള  കുടനികേളുലട
ശരതീരത്തനിലന്റെ  ഭഭാരലാം,  അവരുലട  ഉയരത്തനിനനുസരനിച്ചുള്ള  ഭഭാരലാം  തുടങ്ങനിയവ
പരനികശഭാധനിചയ്  പ്രകതലകേ  രതീതനിയനിലള്ള  പരനിചേരണലാം  നല്കേനിവരുന.  അതുലകേഭാണയ്
ഈ  പദതനി  ഇകപഭാള  ഫലപ്രദമഭായനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെകൂലട  എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി
വകുപയ് കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നല പ്രവര്ത്തനവലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.
അടപഭാടനിയനിലല ഈ പ്രശങ്ങള കുറഞവരുന്നതഭായനിടഭാണയ് കേഭാണുന്നതയ്. 
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(ഡനി)   Severe  Acute  Malnutrition  (SAM)  കുടനികേളുലട  പുകരഭാഗതനി
കൃതലമഭായുലാം  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം കമഭാണനിറര്   ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്യുന.  അങണവഭാടനി
വര്ക്കര്, ജൂനനിയര് പബനികേയ് ലഹല്ത്തയ് നഴയ് എന്നനിവര് മഭാസത്തനില് രണയ്  പ്രഭാവശലലാം
SAM കുടനികേളുലട  തൂക്കലമടുക്കുകേയുലാം  NRC  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  കുടനികേളക്കയ്  EDSF
നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.  SAM  കുടനികേലള സലാംബനനിച ജഭാതകേയ് ജനനനി റനികപഭാര്ടയ്
സഭാമൂഹലനതീതനി  ഡയറകകററയ്  തലത്തനില്  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  ആവശലമഭായ
നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

ശതീ.  യു.  ആര്.  പ്രദതീപനിനുകവണനി  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു:  സര്,  അടപഭാടനി
ആദനിവഭാസനി ഊരുകേളനില് ഏറവലാം കൂടുതല് നവജഭാതശനിശുമരണലാം റനികപഭാര്ടയ് ലചേയതയ്
2012-13  കേഭാലയളവനിലഭാണയ്.  അതയ്  രഭാജലമഭാലകേ ചേര്ചലചേയലപടതുമഭാണയ്.  അതനിനയ്
പരനിഹഭാരലാം കേലണത്തണലമന്നഭാവശലലപട്ടുലകേഭാണയ് പഭാലക്കഭാടയ്  എലാം.പനി.,  ശതീ.  എലാം.
ബനി.  രഭാകജഷയ്  ഉളലപലടയുള്ളവര്  സതലഭാഗ്രഹലാം  നടത്തനിയകപഭാള  അന്നലത്ത
യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കഭാര് പല പഭാകക്കജുകേളുലാം പ്രഖലഭാപനിചനിരുലന്നങനിലലാം  അലതലഭാലാം
കേടലഭാസ്സേനില് മഭാത്രമഭാലണന്നയ് പനിന്നതീടയ് ലതളനിയനിക്കലപട്ടു. എലന്റെ കചേഭാദലലാം,  സമ്പൂര്ണ്ണ
ആകരഭാഗലലാം ലക്ഷലലാംവച്ചുലകേഭാണയ് നടപനിലഭാക്കുന്ന ആര്ദലാം പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി
പ്രഭാന്തെവല് ക്കരനിക്കലപട  ആദനിവഭാസനി  ഊരുകേളനിലല  ജനങ്ങളക്കഭായനി  എലന്തെലഭാലാം
പദതനികേളഭാണയ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളളതയ്?

ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ബശലജ ടതീചര് :  സര്,  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ആകരഭാഗലകമഖല
കരഭാഗതീസസൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ശനിശുമരണ നനിരക്കയ് കുറയ്ക്കുന്നതനിനുമുള്ള പദതനിയഭാണയ്
ആര്ദലാം പദതനി.  അതനിലന്റെ എലഭാ പരനിചേരണവലാം ശദയുലാം അടപഭാടനി  കമഖലയ്ക്കുലാം
ലഭലമഭാകുലാം.  അടപഭാടനിയനില്  ഇകപഭാളത്തലന്ന  ജഭാതകേയ്  ജനനനി  പദതനിപ്രകേഭാരലാം
മുലയൂട്ടുന്ന  അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം  ആവശലമഭായ  പരനിരക്ഷ
നല്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തനിവരുനണയ്.  അടപഭാടനി  പഭാകക്കജനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി,  സഭാധഭാരണ സബ്ലസന്റെറുകേളനില് ഒരു  JPHN (Junior  Public  Health
Nurse)  ആലണങനില്  അടപഭാടനിയനില്  രണ്ടുകപരുണയ്.  അവര്   കുടനികേളുലട
കനരലത്തയുള്ള വനിവരങ്ങള കശഖരനിക്കുകേയഭാണയ്  ലചേയ്യുന്നതയ്.  ഇകപഭാള ആകരഭാഗല
വകുപയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  ഇ-ലഹല്ത്തയ്  പദതനിയനിലൂലട  ഇത്തരത്തനിലള്ള
ആളുകേളുലട പൂര്ണ്ണ വനിവരകശഖരണലാം നടത്തുനണയ്. ഇ-ലഹല്ത്തുലാം ജഭാതകേയ് ജനനനി
പദതനിയുലാം കയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുതലന്ന പൂര്ണ്ണമഭായ വനിവരകശഖരണലാം നടത്തുനണയ്.
2013-ല് ശനിശുമരണലാം  31  ആയനിരുലന്നങനില്  2016-ല് അതയ്  8  ആയനി  കുറയഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  അതയ്  ഈ  കമഖലയനില്  നല  മഭാറമുണഭാകുന  എന്നതനിലന്റെ
സൂചേനയഭാണയ്. 
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ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  സര്,  ആദനിവഭാസനി  ഊരുകേളനിലല  സതീകേളുലടയുലാം
കുടനികേളുലടയുലാം  ആകരഭാഗലപരനിരക്ഷയഭായനി  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുലാം  എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി
വകുപ്പുലാം  നടത്തുന്ന  എലഭാ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലളയുലാം  ഞഭാന  അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണയ്.
നവജഭാതശനിശുമരണവമഭായനി  ബനലപടയ്  ആകരഭാഗലസര്കവയനില്  കേലണത്തനിയ
പ്രശങ്ങളനിലലഭാന്നയ്  ഗര്ഭഭാവസയനിലള്ള  സതീകേളുലട  ആകരഭാഗല  പ്രശങ്ങളഭാണയ്.
ഗര്ഭഭാവസയനിലള്ള  സതീകേളുലട  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ശഭാസതീയ  പരനിചേരണലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കുടനികേളുലട  ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കഭാര്
നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്?

ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ബശലജ ടതീചര്: സര്, ഞഭാന കനരലത്ത പറഞ്ഞ ജഭാതകേയ്
ജനനനി  പദതനി  ഇതുതലന്നയഭാണയ്  സൂചേനിപനിക്കുന്നതയ്.  ഗര്ഭഭാവസയനില്ത്തലന്ന
പരനികശഭാധനിചയ്   അമ്മേയയ്  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറകവഭാ  മകറലതങനിലലാം  തരത്തനിലള്ള
അസുഖകമഭാ ഉലണങനില് അതയ് മഭാറന്നതനിനഭാവശലമഭായ മരുനലാം  കപഭാഷകേഭാഹഭാരവലാം
ലഭലമഭാക്കുകേലയനള്ളതഭാണയ്  ഈ പദതനിയുലട  ഉകദ്ദേശലലാം.   ഇകപഭാള ആദനിവഭാസനി
ഊരുകേളനില്നനിന്നയ്  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  പ്രവര്ത്തകേലര പരനിശതീലനിപനിചയ്  ഇത്തരലാം
കേഭാരലങ്ങള  കനരലത്തതലന്ന  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാരനികലയയ്   റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  'ഊരുമനിത്രലാം  ആശ'  എന്ന  പരനിപഭാടനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.  അതയ്
വയനഭാടനിലലാം  പഭാലക്കഭാടുലമഭാലക്കയഭാണയ്  ഇകപഭാള ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ്.  അടപഭാടനിയനില്
അടപഭാടനി പഭാകക്കജുള്ളതുലകേഭാണയ് ആദലഘടത്തനില് അവനിലട 'ഹഭാലാംലറയ് ആശ' എന്ന
പദതനി തുടങ്ങനിയനിടനില. എന്നഭാല് ആവശലമഭാലണങനില് അടപഭാടനി കമഖലയനിലലാം ഈ
പരനിപഭാടനി  വലഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം  ഗര്ഭഭാവസയനിലള്ള  സതീകേളുലടയുലാം  കുഞ്ഞനിലന്റെയുലാം
ആകരഭാഗലസനിതനി മനസ്സേനിലഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുള്ള ഇടലപടല് നടത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം. 

ശതീ  .   എസയ്  .   ശര്മ്മേ: സര്,   ആയനിരത്തനിനയ് ആറയ് എന്ന കതഭാതനില് ഇന്തെലയനില്
ഏറവലാം  കുറവയ്  ശനിശുമരണമുള്ള  സലാംസഭാനമഭാണയ്  കകേരളലാം.  കവളഡയ്  ലഹല്ത്തയ്
ഓര്ഗബനകസഷനതലന്ന  അക്കഭാരലലാം  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇലതലഭാലാം
അലാംഗതീകേരനിക്കുകമ്പഭാളത്തലന്ന  ചൂണനിക്കഭാണനിച  പ്രധഭാനലപട  വനിമര്ശനലാം,
ആദനിവഭാസനി കമഖലയനിലലാം  തതീരപ്രകദശങ്ങളനിലമഭാണയ്  ഏറവലാം  കൂടുതല് കരഭാഗഭാതുരര്
ഉള്ളലതന്നഭാണയ്.  നവജഭാതശനിശുവനിലന്റെ  മരണത്തനിലന്റെ  കേഭാരലവലാം  അതനിനയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനിലയക്കുറനിച്ചുലാം  ഇവനിലട  പറയുകേയുണഭായനി.  രഭാജലലത്ത
ആകരഭാഗല  ശഭാസശഭാഖയുലട  കനടങ്ങളുലാം  ഭസൗതനികേ  ജതീവനിത  സഭാഹചേരലങ്ങളുലാം
അനുഭകവദലമഭാകേഭാന  ഈ  പഭാവങ്ങളക്കയ്  പല  കേഭാരണങ്ങളഭാലലാം  കേഴനിയുന്നനില.
അതുലകേഭാണയ്  ഒരു  ആദനിവഭാസനി  കേമ്മേതീഷലനവചയ്   ആദനിവഭാസനികേളുലട  പ്രശങ്ങള
മനസ്സേനിലഭാക്കനി വനിശദവലാം സമഗ്രവമഭായ ഒരു പഭാകക്കജയ് തയഭാറഭാക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ്
സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?
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ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ബശലജ  ടതീചര്:  സര്,  ആദനിവഭാസനി  കമഖലലയയുലാം
തതീരപ്രകദശങ്ങലളയുലാം  ശദനികക്കണതഭാലണന്നയ്  ആകരഭാഗലവകുപനിനറനിയഭാലാം.
'ഹഭാലാംലറയ് ആശ' സലാംവനിധഭാനലാം ആദനിവഭാസനി കമഖലയനില് മഭാത്രമല, തതീരപ്രകദശത്തുള്ള
പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം  അതുകപഭാലലഭാരു  പ്രകതലകേ  പദതനി  ആകരഭാഗലവകുപയ്
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  അതയ്  ഞങ്ങളുലട  ശദയനിലള്ള  വനിഷയമഭാണയ്.  ആദനിവഭാസനി
കമഖലലയക്കുറനിചയ്  ധഭാരഭാളലാം  പഠനങ്ങള  നടന്നനിട്ടുണയ്;  അവ  സലാംബനനിച്ചുള്ള
റനികപഭാര്ട്ടുകേളുമുണയ്.  സമഗ്രമഭാലയഭാരു  റനികപഭാര്ടയ്  കവണലമങനില്  അതനിലനക്കുറനിചയ്
പനിന്നതീടയ്  ചേര്ച  ലചേയഭാവന്നതഭാണയ്.  ബഹുമഭാനലപട  മുനമനനി  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള
കേഭാരലങ്ങള  ശകദയമഭാണയ്.  ഐകേലരഭാഷ്ട്ര  സഭയുലട  SDG  (Sustainable
Development  Goal)-യുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ആകരഭാഗലവകുപയ്  ഒരു  പ്രകതലകേ  കഗഭാള
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  2020-2030-ഓലട  നമ്മേള  എത്തനികചകരണ  ലക്ഷലലാം
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്. ലമകറണല് കമഭാര്ടഭാലനിറനി കററലാം ബചേല്ഡയ് ഇനഫന്റെയ് കമഭാര്ടഭാലനിറനി
കററലാം കുറയ്ക്കുകേ എന്നതഭാണയ് ആ ലക്ഷലലാം.  12-ല്നനിന്നയ്  8  ആയനി കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭാണയ്
ആദലലാം  ആകലഭാചേനിചതയ്.  എന്നഭാല്  ഒരു  പരനികശഭാധനയനില്  കവളഡയ്  ലഹല്ത്തയ്
ഓര്ഗബനകസഷന പറയുന്നതയ് ഇനഫന്റെയ് കമഭാര്ടഭാലനിറനി കററയ് 6 ആയനി കുറഞ്ഞനിട്ടുണയ്
എന്നഭാണയ്. ചേനില പ്രകദശങ്ങളനില് പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള അതയ് ശരനിയഭാണയ്. എന്നഭാല്
ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനിലലാം  തതീരകദശ  കമഖലയനിലലാം  ഈ  കററനികലയ്ലക്കത്തഭാന
ഇനനിയുലാം  നമ്മേള  പരനിശമനികക്കണതഭായനിട്ടുണയ്.  അതുലകേഭാണയ്  ഇകപഭാള
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  SDG-യുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്ത്തലന്ന  ഇനഫന്റെയ്
കമഭാര്ടഭാലനിറനി  കററലാം  ലമകറണല്  കമഭാര്ടഭാലനിറനി  കററലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ആദനിവഭാസനി  കേമ്മേതീഷന  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്
എസയ്.സനി/എസയ്.ടനി. വകുപ്പുകൂടനി ആകലഭാചേനികക്കണതഭാണയ്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസ് :  സര്,  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിലന്റെയുലാം ആകരഭാഗല
വകുപനിലന്റെയുലാം  സലാംയുക്ത  പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  അടപഭാടനിയനില്
നവജഭാതശനിശുക്കളുലട  മരണനനിരക്കനില്   കുറവവന്നനിട്ടുണയ്.   ഇതയ്  ലപഭാതുസമൂഹലാം
വളലര  ആശഭാവഹമഭായ  പുകരഭാഗതനിയഭായനി  കേഭാണുനണയ്.   അടപഭാടനിയനില്  ആലകേ
മൂന്നയ്  നനടതീഷലന  റതീഹഭാബനിലനികറഷന  ലസന്റെറുകേളഭാണുള്ളതയ്.  ഇവയുലട  എണ്ണലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; അതുകപഭാലല സനിക്കനിളലസല്  അനതീമനിയ,
ജന്മനഭാലള്ള ആന്തെരഭാവയവങ്ങളുലട തകേരഭാറയ് എന്നനിവ ആദനിവഭാസനികേളുലടയനിടയനില്
ഒരു  ജനനിതകേ  കരഭാഗമഭായനി  വലഭാപനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  അവ
ശഭാസതീയമഭായനി പരനികശഭാധനിചയ് പ്രതനിവനിധനി കേലണത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ബശലജ  ടതീചര് :  സര്,  മൂന്നയ്  നനടതീഷലന
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റതീഹഭാബനിലനികറഷന  ലസന്റെറുകേളഭാണുള്ളതയ്.  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്  SAM
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്ന  കുടനികേലള  മഭാത്രമഭാണയ്  നനടതീഷലന  റതീഹഭാബനിലനികറഷന
ലസന്റെറനില്  തഭാമസനിപനിചയ്  അവര്ക്കയ്  ആവശലമുള്ള  ആഹഭാരലാം  ലകേഭാടുത്തയ്
പരനിചേരനികക്കണതയ്.   നനിലവനിലള്ള   മൂന്നയ്  ലസന്റെറുകേള  അതനിനയ്  പരലഭാപമഭാണയ്.
അത്രയുലാം  കുടനികേളഭാണയ്  അവനിലട  വരുന്നതയ്.  അവര്ക്കയ്  അവനിലടത്തലന്ന  ലകേയര്
ലകേഭാടുക്കഭാന  സഭാധനിക്കുനണയ്.  അവനിലട  വലനിയ  തനിരക്കയ്  അനുഭവലപടുന്നനില;
ആവശലമഭാലണങനില്  മഭാത്രകമ  പുതനിയ  എന.ആര്.സനി.-കേള  തുടകങ്ങണതഭായനി
വരുനള.  സനിക്കനിളലസല്  അനതീമനിയ,  വനിളര്ച  കപഭാലള്ള  പ്രശങ്ങള  എന്നനിവ
വലഭാപകേമഭാകുന്ന  കേഭാരലലാം  ആകരഭാഗലവകുപനിലന്റെ  പരനികശഭാധനയനിലണയ്.  അലതഭാലക്ക
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്
അടപഭാടനിയനിലല  ശനിശുമരണ നനിരക്കയ്  കമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിച സഭാഹചേരലത്തനില്
കഡഭാ.  ബനി.  ഇക്ബഭാലനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് ജനകേതീയ ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തകേര് ഒരു
പഠനലാം  നടത്തനി  സര്ക്കഭാരനിനയ്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചനിരുന.   അതുകപഭാലല
യുണനിലസഫയ്  വനിദഗ്ദ്ധരുലട  ഒരു  റനികപഭാര്ട്ടുമുണയ്.   ഈ  റനികപഭാര്ട്ടുകേലളലഭാലാം
പരനികശഭാധനിചയ് അടപഭാടനിയനിലല   ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനത്തനിനയ് പ്രകതലകേ പഭാകക്കജയ്
പ്രഖലഭാപനിക്കഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ബശലജ  ടതീചര്:  സര്,  അടപഭാടനിയനില്  ഇകപഭാള  ഒരു
പ്രകതലകേ  പഭാകക്കജുണയ്.   കഡഭാ.  ഇക്ബഭാല്  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  യുണനിലസഫയ്
റനികപഭാര്ട്ടുലാം  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണയ്  അടപഭാടനിക്കുകവണനിയുള്ള  കേഭാരലങ്ങള
ആകരഭാഗല,  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപ്പുകേള  ലചേയ്തുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.   പഠന
റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ധഭാരഭാളമുണയ്.  കഡഭാ.  ഇക്ബഭാല്  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടയ്  വളലര
ശഭാസതീയമഭായ  റനികപഭാര്ടഭാണയ്.  അതനിലന  പനിന്തുടര്ന്നഭാണയ്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതയ്.

ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ്:  സര്,  കകേരള  കമഭാഡല്  വനികേസനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനഘടകേലാം  വര്ദനിച  ആയുര്ബദര്ഘലവലാം  കുറഞ്ഞ  ശനിശുമരണ
നനിരക്കുമഭാണയ്.   ബശശവ  മരണങ്ങള  കുറഞലവന്നയ്  അവകേഭാശലപടുകമ്പഭാഴുലാം
അടപഭാടനി കമഖലയനിലല ശനിശുമരണ നനിരക്കയ് കുറയുന്നനില.  ഇവനിലട ചേനില ലമമ്പര്മഭാര്
യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലലത്ത കേണക്കുലാം എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേണക്കുലാം തഭാരതമലലപടുത്തനി  പറഞ.  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു;  ഇകപഭാഴുലാം  സസതീകേരനിക്കുനണയ്.  ആദനിവഭാസനി  അമ്മേമഭാര്  നമ്മുലട
കേണ്ലസപ്റനില്  വരുന്നനില.   അവര്ക്കഭാവശലമഭായ  ഭക്ഷണലാം,  ഗര്ഭനിണനികേളുലട
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ആകരഭാഗല  പരനിചേരണലാം  എന്നനിവ  അവരുകടതഭായ  ജതീവനിതരതീതനിക്കനുസരനിചയ്
കപഭായഭാകല പറകേയുള.  ഇസൗ കേഭാരലങ്ങളക്കയ് ഉസൗന്നല് ലകേഭാടുത്തുലകേഭാണയ് അടപഭാടനി
കമഖലയനിലല  ശനിശുമരണ  നനിരക്കയ്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനികലയയ്
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ബശലജ ടതീചര്: സര്, വളലര പ്രധഭാനലപട കേഭാരലമഭാണനിതയ്.
ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനില്  മറയ്  കമഖലകേളനില്  സസതീകേരനിക്കുന്ന അകത രതീതനിയനിലള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയനില.  അവര്ക്കയ് അവരുകടതഭായ ചേനില ശതീലങ്ങളുലാം
രതീതനികേളുലമലഭാമുണയ്.   അതുകൂടനി  മനസ്സേനിലഭാക്കനിയഭാണയ്  'ഉസൗരുമനിത്രലാം  ആശ'  എന്ന
പദതനി  ലകേഭാണ്ടുവരഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്.   ആകരഭാഗലകമഖലയനില്   വലനിയ
കനടങ്ങളുണഭാകുകമ്പഭാഴുലാം  ആദനിവഭാസനി-തതീരകദശ  കമഖലയനിലല  കപഭാരഭായ്മ  വലനിയ
പ്രശമഭായനി  നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണയ്.   ഇതനിനഭായനി  കൂടഭായ  പരനിശമലാം  നടത്തണലാം.
കകേരളഭാ  കമഭാഡലനിനയ്  ഒരപമഭാനമഭായനി  ചേനിലകപഭാള  ഇതയ്  വകന്നയഭാലാം.
അതുലകേഭാണഭാണയ് ഇത്തരലാം പരനിശമങ്ങള നടത്തുന്നതയ്.  അതനിനയ് എലഭാവരുലടയുലാം
പനിന്തുണ ആവശലമഭാണയ്.

ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന:  സര്,  ഇന്തെലന  ഭരണഘടനയനുസരനിചയ്  എലഭാ
പസൗരന്മഭാര്ക്കുലാം  അര്ഹമഭായ  ചേനികേനിതഭാ  സസൗകേരലങ്ങള  ലഭനിക്കുലാം.    ലഷഡനളഡയ്
കേഭാസ്റ്റയ്സയ്,  ലഷഡനളഡയ്  ബടബ്സയ്,  ആദനിവഭാസനികേള  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്
കൂടുതല് പരനിഗണന ലഭലമഭാക്കഭാനഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ശമനിക്കുന്നതയ്.  ഇവനിലട നവജഭാത
ശനിശുക്കളുലട  മരണലാം  ഏറക്കുറചനിലകേകളഭാലട  നടക്കുന.   അതനിനയ്  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുന്നനില.  തനിരുവനന്തെപുരലത്ത  എസയ്.എ.ടനി.  കപഭാലലഭാരു  ആശുപത്രനി
അടപഭാടനിയനില്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  എന്തെഭാണയ്  തടസ്സേലാം;  ഇവനിലട  ലഭനിക്കുന്നതു
കപഭാലള്ള  ചേനികേനിതയയ്  അവരുലാം  അര്ഹരകല?   എസയ്.എ.ടനി.  കപഭാലലഭാരു  സൂപര്
ലസഷലഭാലനിറനി  കഹഭാസനിറല്  അടപഭാടനിയനില്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ബശലജ  ടതീചര്:  സര്,  അടപഭാടനിയനിലല  ചേനികേനിതഭാ
സസൗകേരലങ്ങള ഇകപഭാള വര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്. കേഴനിഞ്ഞ എല്.ഡനി.എഫയ്. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തയ്  ബഹുമഭാനലപട  പനി.  ലകേ.  ശതീമതനി  ടതീചര്  മനനിയഭായനിരനിക്കുകമ്പഭാഴഭാണയ്
അടപഭാടനിയനിലല  കകേഭാടത്തറ  ആശുപത്രനി  വനിപുലതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിചതയ്.   അതനിനുകശഷലാം  വന്ന യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കഭാരുലാം  ആ  ആശുപത്രനി
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ഇടലപടനിട്ടുണയ്.  കകേഭാടത്തറ  ആശുപത്രനിലയ  നലലഭാരു
ആശുപത്രനിയഭാക്കനി മഭാറഭാന സഭാധനിച്ചു.  ഇകപഭാള അവനിലട നല ചേനികേനിതഭാസസൗകേരലലാം
ലഭലമഭാക്കുനണയ്.   ആശുപത്രനിയുലട  രണഭാലാം  നനിലയുലട  പണനി പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.
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എസയ്.എ.ടനി. എനപറയഭാന സഭാധനിക്കനിലലങനിലലാം ലസഷലഭാലനിറനി സസൗകേരലങ്ങലളലഭാലാം
അവനിലടയുണയ്.  ആ   ആശുപത്രനിയനില്  കൂടുതല്  സസൗകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനി
വനികേസനിപനിക്കഭാന ശമനിക്കഭാലാം.

കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര്:  സര്,  അടപഭാടനിയനിലല  ശനിശുമരണ  നനിരക്കയ്
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുകവണനി  കേലണത്തനിയ  ഒരു  ആപനികക്കഷനഭാണയ്  ജനനനി  ജഭാതകേയ്.
Moderate  Acute  Malnutrition-ഉലാം  (MAM),  Severe  Acute  Malnutrition-ഉലാം
(SAM)  ആയനിട്ടുള്ള  കുടനികേലള  കേലണത്തുന്നതനിനയ്  കവണനിയുള്ളതഭാണനിതയ്.
അവനിടലത്ത അങണവഭാടനിലയയുലാം ആകരഭാഗല വകുപനിലനയുലാം  കകഭാഡതീകേരനിച്ചുലകേഭാണയ്
കൃതലമഭായനി  കമഭാണനിറര്  ലചേയ്യുകേയഭാലണങനില്  ഇതയ്  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലാം.  ഓകരഭാ ദനിവസവലാം എത്രകപര്   പരനികശഭാധനിച്ചു,  ആലരലഭാലാം  Severe-ല്
നനിനലാം കമഭാഡകററനികലയയ്  മഭാറനി  എലന്നലഭാലാം  കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനമുണയ്.
ഇതനിനഭായനി  മനനിയുലട  ഓഫതീസനില്  നനിനതലന്ന  കമഭാണനിറര്  ലചേയഭാനുള്ള
സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കണലാം.  ഇവനിലട പറഞ്ഞതുകപഭാലല ഇനഫന്റെയ് കമഭാര്ടഭാലനിറനി കററയ്
two  digit-ല്  നനിനലാം  one  digit-കലയയ്  ലപലടലന്നത്തനിയതല;  കേഠനിന
പ്രയത്നങ്ങളനിലൂലടയഭാണയ്  ഈ  കനടലാം  ബകേവരനിചതയ്.   സര്ക്കഭാരുകേള  ഇവനിലട
എന്തുലചേയ്തു  എനള്ളതല ചേര്ച ലചേകയണതയ്.   അന്നയ് യുണനിലസഫുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്
കേലണത്തനിയ  ഏറവലാം  നല  കസഭാഫയ് ലവയറഭാണനിതയ്.  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പനിന്തുടര്ചലയന്ന നനിലയനില്,  അതയ്  കൃതലമഭായനി  മനനിയുലട   ഓഫതീസയ്  ലലവലനില്
നനിന്നയ് കമഭാണനിറര് ലചേയഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ബശലജ ടതീചര്: സര്, ജഭാതകേയ് എന്നഭാല് നവജഭാത ശനിശു;
ജനനനി എന്നതയ് അമ്മേയഭാണയ്.  ഇതുരണ്ടുലാം നന്നഭായനി കമഭാണനിറര് ലചേയഭാന കേഴനിയുന്ന
സനിസ്റ്റമഭാണതയ്.  അതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വളലര മനഗതനിയനിലഭായനിരുന.  

കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര്:  സര്,  ഈ കസഭാഫയ് ലവയര് കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തയ്  കേണ്ടുപനിടനിചതഭാണയ്.  അന്നതയ്  കൃതലമഭായനി  കമഭാണനിറര്  ലചേയ
മനനിയഭായനിരുന ഞഭാന.

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ബശലജ  ടതീചര്:  സര്,  ഞഭാനതനില്  അവകേഭാശലമഭാനലാം
ഉന്നയനിക്കുന്നനില.  ജഭാതകേയ് ജനനനി ഇസൗ സര്ക്കഭാര് ലകേഭാണ്ടുവന്നതഭാലണന്നയ് പറഞ്ഞയ്
തര്ക്കനിക്കഭാനല ഞഭാന പറയുന്നതയ്. അങ്ങയുലട കചേഭാദലത്തനിലന്റെ മറുപടനിയഭാണയ് ഞഭാന
പറഞ്ഞതയ്.  മനനിതലത്തനില് ഇതനിലന്റെ  കമഭാണനിററനിലാംഗയ് ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  എലഭാ
ആഴ്ചയുലാം  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയഭാന  പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.   ജഭാതകേയ്  ജനനനി  സലാംവനിധഭാനലാം
നനിങ്ങളുലട കേഭാലത്തയ് ആരലാംഭനിചതഭാലണങനിലലാം അതയ് യു.ഡനി.എഫയ്.-ലന്റെ പദതനിയഭായനി
അവസഭാനനിപനിക്കഭാനല തതീരുമഭാനനിചതയ്.  

ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സേനി:  സര്,  എലന്റെ  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല
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അതനിരപനിള്ളനി  പഞഭായത്തനില്  16  ആദനിവഭാസനി  ഉസൗരുകൂടങ്ങളുണയ്.   അവനിലട
ചേനികേനിതഭാ  സസൗകേരലങ്ങള  വളലര  കുറവഭാണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫയ്.
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപയ് മലക്കപഭാറയനില് ആരലാംഭനിച
ഒ.പനി.  കനിനനിക്കുലാം  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  ആരലാംഭനിച  ലമഭാബബല്  കനിനനിക്കുലാം
ആശസഭാസകമകുന്നതഭാണയ്.  മൂന്നയ് വര്ഷങ്ങളക്കുമുമ്പയ് ജഡ്ജനിമഭാരുലട ഒരു സലാംഘലാം ഇസൗ
കമഖല സനര്ശനിചയ് ഇവനിലട കൂടുതല് ചേനികേനിതഭാസസൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തണലമന്നയ്
സര്ക്കഭാരനിലന  അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.   മലക്കപഭാറ  കപഭാലലയുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനില്
ആദനിവഭാസനികേളക്കയ് മഭാരകേമഭായ അസുഖങ്ങള ബഭാധനിചഭാല് 90 കേനി.മതീറര് സഞരനിചയ്
ചേഭാലക്കുടനി  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനിയനില്  എത്തനികചരണലാം.   അതുലകേഭാണയ്  ഇസൗ
ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനിലല  ചേനികേനിതഭാ  സസൗകേരലങ്ങള  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം
കേനിടത്തനി  ചേനികേനിത  ഉളലപലടയുള്ള  സസൗകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  എലന്തെങനിലലാം  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ബശലജ  ടതീചര്:  സര്,  തതീര്ചയഭായുലാം  ആദനിവഭാസനി
കമഖലയനിലല  സബ്ലസന്റെറുകേളുലാം  ബപ്രമറനി  ലഹല്ത്തയ്  ലസന്റെറുകേളുലാം  കൂടുതല്
ലമചലപടുകത്തണതുണയ്.   ആദനിവഭാസനികക്ഷമ  വകുപ്പുലാം  ഇകപഭാള  അക്കഭാരലത്തനില്
നന്നഭായനി  സഹകേരനിക്കുനണയ്.  അലതലഭാലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്
വരുലാംദനിവസങ്ങളനില്  ഇസൗ  ആശുപത്രനികേളഭാലകേ  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ്
പരനിശമനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ രണഭാഴ്ചയ്ക്കുള്ളനില് അടപഭാടനിയനില് മൂന്നയ്
ശനിശുമരണങ്ങളുണഭായനി.   6/5-നുലാം  10/5-നുലാം  21/5-നുലാം  ഓകരഭാ  കുടനികേളവതീതലാം
മരണലപടുകേയുണഭായനി.  കനരലത്ത  അടപഭാടനിയനിലല  ശനിശുമരണങ്ങള  നമുക്കയ്
നനിയനനിക്കഭാന  സഭാധനിചനിരുന.   ഇകപഭാള  കമയയ്  മഭാസത്തനില്  മൂന്നയ്  ശനിശുമരണലാം
തുടലരത്തുടലരയുണഭായനി.   ഇതുസലാംബനനിചയ്   മനനി  എലന്തെങനിലലാം  റനികപഭാര്ടയ്
കതടനിയനിട്ടുകണഭാ?  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ആകരഭാഗല  വകുപനിനയ്  ചേനില  വതീഴ്ചകേളുണഭാ
യതഭായഭാണയ്  ഞഭാന  മനസ്സേനിലഭാക്കുന്നതയ്.   ആ  വതീഴ്ചകേള  അങ്ങയുലട
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?  അതുകപഭാലല,   അടപഭാടനിയനില് ശനിശുമരണങ്ങള  ഏറവലാം
കൂടുതലണഭാകുന്നതയ് ജൂണ്,  ജൂബല,  ആഗസ്റ്റയ്  മഭാസങ്ങളനിലഭാണയ്.  മഴയുലാം പ്രതനികൂല
കേഭാലഭാവസയുലാം  ഒരു  പ്രധഭാന   ഘടകേമഭാണയ്.  ആശുപത്രനിയനിലലത്തഭാനുള്ള
പ്രയഭാസങ്ങളുലാം  എലന്തെങനിലലാം  അപകേടകേരമഭായ  സഭാഹചേരലവമുണഭാകുകമ്പഭാള
ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തകേര്ക്കയ്   ഉസൗരുകേളനിലലത്തനിലപടഭാന കേഴനിയഭാത്ത സനിതനിയുമുണയ്.
ഇതയ് പരനിഹരനിക്കഭാന ജൂണ്, ജൂബല, ആഗസ്റ്റയ് മഭാസങ്ങളനില് പ്രകതലകേ നടപടനികേള
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സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;   മലറഭാരു കേഭാരലലാം,  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് രൂപതീകേരനിച
എന.ആര്.സനി.-കേള  പൂടനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  മൂലന്നണ്ണലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണന്നയ്
പറയുന്നതയ്  ശരനിയല.   തൂക്കക്കുറവള്ള  നൂറനില്ത്തഭാലഴ  കുടനികേള  ഇകപഭാഴുമുണയ്.
കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്   ശക്തമഭായ  നടപടനികേള  അന്നയ്  സസതീകേരനിചനിരുന.
മുഖലമനനിയഭായനിരുന്നകപഭാള ശതീ.  ഉമ്മേന ചേഭാണനി മൂന്നയ് തവണ അടപഭാടനി   കമഖല
സനര്ശനിക്കുകേയുലാം ഇസൗ നടപടനികേളക്കയ് കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ബശലജ ടതീചര്:  സര്,  കുടനികേളുലട മരണസലാംഖല പറഞ്ഞയ്
രഭാഷ്ട്രതീയലാം  കേളനിക്കഭാന  ആകരഭാഗലവകുകപഭാ  ഇസൗ  സര്ക്കഭാകരഭാ  തയഭാറല.
അവനിലടയുണഭായ  മൂന്നയ്  മരണങ്ങളുലടയുലാം  കൃതലമഭായ  കേണലക്കടുത്തനിട്ടുണയ്.
അതനിലലഭാരു  കുടനി  ജനനിക്കുകമ്പഭാളത്തലന്ന  മരനിച്ചുകപഭായതഭാണയ്.   മലറഭാന്നയ്,
ആശുപത്രനിയനില് പ്രസവനിചയ് വതീടനില് കപഭായതനിനുകശഷലാം മരണലപടതഭാണയ്.  ആ കുടനി
ജനനിക്കുകമ്പഭാളതലന്ന  ഭഭാരക്കുറവണഭായനിരുന;  അതനിനഭാലഭാണയ്  മരണലപടതയ്.
അക്കഭാരലങ്ങലളലഭാലാം  ആകരഭാഗലവകുപയ്  വലക്തമഭായനി  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്.
ജനനിക്കുന്നതനിനയ്  മുമ്പുതലന്ന  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.   എലഭാ  വലക്തമഭായ
വനിവരവലാം  ലജ.പനി.എചയ്.എന.-മഭാരുലട  ഇലകകഭാണനികേയ്  ലറകക്കഭാര്ഡനിലണയ്.
ശനിശുമരണ  നനിരക്കയ്  പൂജലമഭാക്കണലമന്നയ്   ആഗ്രഹമുണയ്;   എന്നനിട്ടുലാം  ഇങ്ങലന
സലാംഭവനിക്കുന എനള്ളതുലകേഭാണ്ടുതലന്നയഭാണയ് അടപഭാടനിക്കയ്  പ്രകതലകേ പരനിഗണന
ലകേഭാടുക്കഭാന  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതയ്.   എന.ആര്.സനി.-കേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ്  പരനിശമനിക്കുലാം.  ഒരു  എന.ആര്.സനി.  നന്നഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്;  പലക്ഷ  അവനിലട  വലനിയ  തനിരക്കനില.   നമ്മേലളഭാരുമനിചയ്  ആ
സലലാം   സനര്ശനിചതഭാണയ്.   അവനിലട  ഇനനിയുലാം  കുടനികേലള  ഉളലക്കഭാള്ളനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലാം. SAM വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവലരയഭാണയ്   അവനിലട അഡനിറയ് ലചേകയണതയ്,
അതനിലനഭാരു തടസ്സേവമനില. ഏതഭായഭാലലാം കൂടുതല് ശനിശുമരണങ്ങള ഉണഭാകേരുലതന്നയ്
തലന്നയഭാണയ്   സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ആഗ്രഹലാം.  ഇനനിലയഭാരു മരണമുണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന
നമുക്കയ് ശദനിക്കഭാലാം.   ജൂണ്,  ജൂബല,  ആഗസ്റ്റയ് മഭാസങ്ങളനില്  അവനിലട പ്രകതലകേ
പരനിചേരണലാം ലകേഭാടുക്കുന്നതഭാണയ്.

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം  പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം   വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന):
സര്, അടപഭാടനി പഭാകക്കജനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ. ഷലാംസുദ്ദേതീന
ലചേയര്മഭാനുലാം  ഒറപഭാലലാം  സബ്കേളകര്  കേണ്വതീനറുമഭായനി  ഫലപ്രദമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഒരു  ജനകേതീയ  സമനിതനി  അവനിലടയുണയ്.  എലഭാ  മഭാസവലാം
ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.-യുലട സഭാന്നനിധലത്തനില് കേമ്മേനിറനി കചേരുനലണന്നഭാണയ്
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എനനിക്കയ്  മനസ്സേനിലഭാക്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞതയ്.  എലന്തെങനിലലാം  പ്രശലാം  അവനിലടയുലണങനില്
ജനകേതീയസമനിതനി  അതനിലന്റെ  കമല്കനഭാടലാം  വഹനികക്കണതഭായനിട്ടുണയ്.   കകേഭാടത്തറ
ആശുപത്രനി  കേഴനിഞ്ഞ എല്.ഡനി.എഫയ്. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് ലസഷലലലലസ്ഡയ്
ആശുപത്രനിയഭായതഭാണയ്.  അതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ഇടയയ്   പനികന്നഭാട്ടുകപഭാലയങനിലലാം
ഇകപഭാള  വതീണ്ടുലാം  ശക്തനിലപട്ടുവരനികേയഭാണയ്.   ബഹുമഭാനലപട  മനനിയുലാം  ഞഭാനുലാം
പലങടുത്തുലകേഭാണയ്  ഒരു  പുതനിയ  കബഭാക്കനിലന്റെ  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ഉടലന  നടത്തുനണയ്.
എലഭാ ആധുനനികേ സസൗകേരലങ്ങകളഭാടുലാംകൂടനിയ നലലഭാരു ആശുപത്രനിയഭാണതയ്.  ജ ജൂണ്-
ജ ജൂലലല-ഓഗസ്റ്റയ്  മഭാസങ്ങളനിലഭാണയ്  മരണനനിരക്കയ്  കൂടുതലഭായനി  കേഭാണുന്നതയ്,  ഇതയ്
ഗണലമഭായനി കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.    കസ്റ്ററയ് ആവകറജയ്  12%  ആണയ്.
അതയ്  6-7  ശതമഭാനലാംവലര  ആക്കനി  കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.
ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.-യുലട  സഭാന്നനിധലത്തനില്  കയഭാഗലാം
വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തകശഷലാം  എലന്തെങനിലലാം  കപഭാരഭായ്മകേളുലണങനില്  ആ  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.   എന്നഭാല്  പരനിപൂര്ണ്ണമഭായ  ഉത്തരവഭാദനിതസലാം  ജനകേതീയ
കേമ്മേനിറനിക്കഭാലണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടുത്തുകേയഭാണയ്.  

മനി  .    സതീക്കര്  :  603-ാം നമ്പര് കചേഭാദലവമഭായനി  623-ാം നമ്പര് കചേഭാദലലാം കബയ്
ലചേയണലമന്നയ്  ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.  കബനിലാംഗനിനുകവണനിയുള്ള  അഭലര്ത്ഥന
കനരലത്ത നല്കേണലാം.  മഭാത്രവമല കചേഭാദലങ്ങള വലതലസ്തവമഭാണയ്.   അതുലകേഭാണയ്
കബനിലാംഗയ് അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നനില.

അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസന പദതനികേള
3 (* 603) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷയ്:

  ശതീ  .   ബനി  .   സതലന  :
ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ:  തഭാലഴക്കഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ;

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  അടനിസഭാന  സസൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള കറഭാഡയ്, തുറമുഖ, ലറയനില്, കവലഭാമ ഗതഭാഗത വനികേസന പദതനികേള
ഏലതലഭാമഭാണയ്;   

(ബനി)ഇവയുലട  സമയബനനിതമഭായ  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  സസതീകേരനിച
നടപടനികേളുലാം നനിലവനിലല സനിതനിയുലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;     

(സനി)  2006-2011  കേഭാലത്തയ്  പൂര്ത്തതീകേരണകത്തഭാടയ്  അടുത്തനിരുന്നതുലാം
എന്നഭാല്  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  മുടങ്ങനികപഭായതുമഭായ  കദശതീയ  ജലപഭാത
നനിര്മ്മേഭാണലാം പുനരഭാരലാംഭനിചയ് പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  കദശതീയ  ജലപഭാതയുലാം   അനുബന  സലാംസഭാന  ജലപഭാതകേളുലാം
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വനിപുലതീകേരനിചയ് ചേരക്കയ് യഭാത്രഭാ ഗതഭാഗതലാം ഗണലമഭായ കതഭാതനില് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
പുതനിയ   പദതനികേള  എലന്തെങനിലലാം  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ? 

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന): സര്, 

(എ  &  ബനി)   സലാംസഭാനലത്ത അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  തുറമുഖ-ലറയനില്-കവലഭാമ  ഗതഭാഗത  വനികേസന  പദതനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  നനിലവനിലള്ള  സനിതനിയുകടയുലാം  ലചേറുവനിവരണലാം  അനുബനമഭായനി*

കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബനമഭായനി*
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ഡനി)  കദശതീയ  ജലപഭാതയുലാം  അനുബന  സലാംസഭാന  ജലപഭാതകേളുലാം
വനിപുലതീകേരനിചയ് ചേരക്കയ് യഭാത്രഭാ ഗതഭാഗതലാം ഗണലമഭായ കതഭാതനില് തുടങ്ങുന്നതനിനഭായനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള  പുതനിയ  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബനമഭായനി*
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ്:  സര്,   കകേരളത്തനിലന്റെ  വനികേസനലത്ത
തസരനിതലപടുത്തുന്ന  സുപ്രധഭാന  പദതനിയഭാണയ്  വനിഴനിഞ്ഞലാം  പദതനി.  ഇതുമഭായനി
ബനലപടയ് പുറത്തുവന്നനിട്ടുള്ള  സനി.ആന്റെയ് എ.ജനി.  റനികപഭാര്ടയ് ലഞടനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്.
വനിഴനിഞ്ഞലാം കേരഭാര് ഒപ്പുവചകപഭാള ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതലമുന്നണനി കകേരളത്തനിലല
ജനങ്ങളുലട മുന്നനില് പ്രകേടനിപനിച ആശങ  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ശരനിവയ്ക്കുന്നതഭാണയ് സനി. ആന്റെയ്
എ.ജനി റനികപഭാര്ടയ്.  സനി.  ആന്റെയ് എ.ജനി.  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് സര്ക്കഭാര്
എന്തെയ് നടപടനിയഭാണയ് സസതീകേരനിക്കുന്നതയ് ?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന:   സര്,  വനിഴനിഞ്ഞലാം പദതനിലയക്കുറനിചയ് സനി. ആന്റെയ്
എ.ജനി.  സമര്പനിച റനികപഭാര്ടയ്  അതതീവഗസൗരവമഭായനി  പരനികശഭാധനികക്കണതഭായനിട്ടുണയ്.
അത്തരലമഭാരു   പരനികശഭാധനഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുലമന്നഭാണയ്  ഇകപഭാള
അതുസലാംബനനിചയ്  പറയഭാനുള്ളതയ്.

ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷയ്: സര്,  ഇസൗ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഏറവലാം പ്രധഭാനലപട കനടലാം
വര്ഷങ്ങളഭായനി  നനിലച്ചുകപഭായ ലലഹകവ വനികേസനമഭാണയ്.   അക്കഭാരലത്തനില് വളലര
തസരനിതഗതനിയനിലള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന  ഇസൗ  സര്ക്കഭാരനിനയ്
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലണനള്ളതയ്   അഭനിനനനഭാര്ഹമഭാണയ്.   കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  കേണ്ണൂര്

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്

333/2020
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ജനിലകേളനിലല നഭാഷണല് ലലഹകവയുലട ലടണര് നടപടനി ഏപ്രനില് മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി
പൂര്ത്തനിയഭാകുലമന്നഭാണയ് അറനിഞ്ഞതയ്, ആ ലടണര് നടപടനികേള എന്തെഭായനി; മലറഭാന്നയ്,
ഇതുമഭായനി ബനലപടയ് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം ലലഫനലലലസയ് ലചേയനിട്ടുകണഭാ; അവനിലട ഭൂമനി
നഷ്ടലപടവര്ക്കുലാം  കേടകേള  നഷ്ടലപടയ്  ജതീവസനഭാരണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
ഇലഭാതഭായവര്ക്കുലാം  മതനിയഭായ   നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  പ്രതനിമഭാസലാം  നല്കേഭാനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?    

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുകമ്പഭാള
പ്രയഭാസങ്ങളുണഭാകുന്നവര്ക്കയ്  സസൗകേരലങ്ങള  ലചേയ്തുലകേഭാടുക്കുകേ  എനള്ളതയ്
തലന്നയഭാണയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയലാം.   അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാണയ്  ഇകപഭാഴലത്ത
നഷ്ടപരനിഹഭാര  പഭാകക്കജയ്.   അതനില്  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  മഭാറങ്ങള   എലന്തെങനിലലാം
കവണതുലണങനില് അതയ് വരുത്തുന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .    ബനി  .    സതലന:  സര്,  അടനിസഭാന  സസൗകേരലവനികേസനത്തനിനഭായനി
പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയുലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്ന  പദതനികേലള
സസഭാഗതലാം ലചേയ്യുന.  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്-തനിരുവനന്തെപുരലാം പഭാത 45 മതീറര് വതീതനിയഭാക്കനി
പഭാതയനിരടനിപനിക്കല്  പദതനിയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച്ചു  എന്നഭാണറനിയുന്നതയ്.
കദശതീയപഭാത  വനികേസനലാം  എന്നതയ്  വര്ഷങ്ങളഭായുള്ള  ജനങ്ങളുലട  ആഗ്രഹമഭാണയ്.
ഇതുസലാംബനനിചയ് സസതീകേരനിച നടപടനികേലളലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  നഭാഷണല്  ലലഹകവ  വനികേസനവമഭായനി
ബനലപട  കേഭാരലങ്ങള  തസരനിതഗതനിയനില്  നതീങ്ങനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
ചേനിലയനിടങ്ങളനില്  സലലമടുപയ്  ബഭാക്കനിയുണയ്;  അടനിയന്തെരമഭായനി   സലലാം
ഏലറടുക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനമുണയ്.   അക്കഭാരലങ്ങള
സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.

ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ:  സര്,   കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്
വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിലന്റെ  റണ്കവയുലട  നതീളലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതുളലപലടയുള്ള
വനികേസന  നടപടനികേളുലട  ഇകപഭാഴലത്ത  അവസലയന്തെഭാണയ്;   എലന്തെഭാലക്ക
വനികേസന പദതനികേളഭാണയ് നനിലവനില് നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,   കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്   വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിലന്റെ
വനികേസനവമഭായനി  ബനലപട  കേഭാരലങ്ങള  എയര്കപഭാര്ടയ്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫയ്
ഇനഡലയഭാണയ്  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതയ്.  അവര്ക്കയ്  അതുസലാംബനനിച  കൃതലമഭായ
ധഭാരണകേളുണയ്.  പലക്ഷ  അതനിനഭാവശലമഭായ  ഭൂമനിയനില  എന്നതഭാണയ്  പ്രശലാം.  ഭൂമനി
ഏലറടുത്തു ലകേഭാടുത്തഭാല് മഭാത്രകമ വനികേസനപദതനി പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന കേഴനിയൂ.
ഭൂമനി  ഏലറടുത്തയ്  നല്കേണലമന്നയ്  അവരഭാവശലലപടുനണയ്.  അവനിലട  കനരലത്ത
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യുണഭായനിരുന്ന  തടസ്സേങ്ങലളഭാഴനിവഭാക്കനി  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കഭാനുള്ള  ശമങ്ങള
തസരനിതഗതനിയനില് നടക്കുകേയഭാണയ്.     

ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന  :  സര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  വനിമഭാനത്തഭാവളകത്തഭാലടഭാപലാം
തലന്ന തനിരുവനന്തെപുരലാം വനിമഭാനത്തഭാവളവലാം വളലരയധനികേലാം ഭതീഷണനി കനരനിടുനണയ്.
സലലാം  ഏലറടുത്തയ്  നല്കേനിയനിലലങനില്  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നനിലച്ചുകപഭാകുന്ന  അവസയുണയ്.  പുതനിയ  വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങലളക്കുറനിചയ്
ആകലഭാചേനിക്കുകമ്പഭാള,  നനിലവനിലള്ള  ഇസൗ  രണയ്  വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങളുകടയുലാം
നവതീകേരണത്തനിനയ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ   ഭഭാഗത്തുനനിനള്ള  അകേസനിസനിഷന
നടപടനികേള  കവഗത്തനിലഭാക്കനി  അടനിയന്തെരമഭായനി   വനികേസനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന:   സര്,   ഇതയ് വളലര പ്രധഭാനലപട കേഭാരലമഭാണയ്.
നനിലവനിലള്ള  വനിമഭാനത്തഭാവളലാം  കനരലത്തയുള്ള  ആവശലങ്ങളക്കനുസരനിചയ്
നനിര്മ്മേനിചതഭാണയ്. ആ വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിലന്റെ സനിതനിയല ഇകപഭാഴുള്ളതയ്.  ഇകപഭാള
വനിമഭാനങ്ങളുകടയുലാം  യഭാത്രക്കഭാരുകടയുലാം  എണ്ണലാം  കൂടുതലഭാണയ്.  അതനിനനുസരനിചയ്
സസൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കണലമങനില്  ആവശലമഭായ  ഭൂമനി
ഏലറടുകക്കണതഭായനിട്ടുണയ്.  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കല്  നടത്തുകമ്പഭാള   വലനിയകതഭാതനിലള്ള
എതനിര്പയ്  ജനങ്ങളനില്നനിന്നയ്  സസഭാഭഭാവനികേമഭായുമുണഭാകുലാം.   ഇക്കഭാരലങ്ങലളഭാലക്ക
ജനങ്ങലള  കബഭാധലലപടുത്തഭാനുള്ള  ശമങ്ങള  എലഭാ  ഭഭാഗത്തുനനിനമുണഭാകേണലാം.
അതനിനയ്  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ  കവര്തനിരനിവനിലഭാലത   ഉത്തരവഭാദലപട  എലഭാവരുലാം
സഹകേരനിക്കണലാം.   ഭൂമനി  ഏലറടുക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  കവഗത്തനില്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.    

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര്:  സര്,  ഇതുമഭായനി  ബനലപടയ്  മുഖലമനനി ഒരു
കയഭാഗലാം  വനിളനിലചങനിലലാം   തുടര്നടപടനികേളഭായനിടനില.   അവര്ക്കയ്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
ലകേഭാടുക്കുന്നതുളലപലടയുള്ള  കേഭാരലങ്ങളനില്  വലക്തതയുണഭാക്കനി  മുകന്നഭാട്ടു
കപഭാകേണലമന്നഭാണയ്  ഞഭാലനടുത്ത  സമതീപനലാം  പ്രകദശവഭാസനികേളക്കയ്  ശക്തമഭായ
എതനിര്പഭാണുളളതയ്.  മുഖലമനനി  ചേര്ച  നടത്തനിലയനള്ളതയ്  ശരനിയഭാണയ്,  പകക്ഷ
തുടര്നടപടനികേളുണഭായനില എനളളതഭാണയ് അറനിയനിക്കഭാനുള്ളതയ്.  

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ആവശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായുള്ള ഭൂമനി ഏലറടുക്കല് നടപടനികേള കേളകറഭാണയ്
ലചേകയണതയ്.  നടപടനികേള ആരലാംഭനിചകപഭാളത്തലന്ന അവനിലട ശക്തമഭായ എതനിര്പയ്
വന്നതനിനഭാല്  ഏലറടുക്കല് നടപടനികേള തുടരഭാന പറഭാത്ത  അവസ കേളകര്ക്കയ്
വനലവന്നഭാണയ്  ഞഭാന  മനസ്സേനിലഭാക്കുന്നതയ്.   ഏതഭായഭാലലാം  അതയ്  ഉകപക്ഷനിക്കഭാന
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സഭാധനിക്കുന്ന   കേഭാരലമല.   സര്ക്കഭാരനിനയ്  അതനികന്റെതഭായ  നടപടനികേളനികലയയ്
കേടകക്കണതഭായനി വരുലാം.   സലാംഘര്ഷഭാവസയനിലൂലടയലഭാലത  സഹകേരണത്തനിലൂലട
ഭൂമനി ഏലറടുക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.   ഉത്തരവഭാദലപട ജനപ്രതനിനനിധനികേളടക്കലാം
ആ  പ്രകക്ഷഭാഭത്തനില്   അണനിനനിരനലവന്നയ്  കേഭാണുനണയ്.    യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്
അലതഭാനലാം   ശരനിയഭായ  സമതീപനമല.  ആ  സമതീപനത്തനില്  തനിരുത്തല്
കവണലമന്നഭാണയ് ഞഭാനുകദ്ദേശനിചതയ്.   

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര്:  സര്,  കദശതീയ  ജലപഭാതയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ലപഭാന്നഭാനനി-ലകേഭാചനി  കേനഭാല്,  വനികേസനത്തനിലന്റെ  മഭാത്രമല
ശുചേതീകേരണ പ്രശങ്ങളകൂടനി കനരനിടുനണയ്.  ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് മുനകേലയടുത്തയ്
നഭാലള  ഒരു  മതീറനിലാംഗയ്  വനിളനിചനിട്ടുണയ്.   'ഹരനിതകകേരളലാം'  മനിഷനനില്  ഉളലപടുത്തനി,
മലനിനതീകേരണ  വനിമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  മുനഗണന  നല്കുനലണന്നതയ്
ശകദയമഭാണയ്.  കേകനഭാലനി  കേനഭാലനിലന്റെ  വനിപുലതീകേരണത്തനിലനഭാപലാം  ലപഭാന്നഭാനനി-
ലകേഭാചനി  കേനഭാലനിലന്റെ  ശുചേതീകേരണത്തനിനുലാം   ഉസൗന്നല്  നല്കേഭാനുളള  നടപടനി
ഗവണ്ലമന്റെയ്  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന: സര്,  കദശതീയ ജലപഭാത തനിരുവനന്തെപുരലാം മുതല്
നതീകലശസരലാം  വലര  കപഭാകുന്നതുലകേഭാണയ്  അതനിനനിടയ്ക്കുള്ള  ഓകരഭാ  ഭഭാഗവലാം
ഓകരഭാരുത്തരുലാം   തഭാല്പരലപൂര്വലാം  ഏലറടുക്കഭാനുള്ള  ശമലാം  നടത്തുനലണനള്ളതയ്
വസ്തുതയഭാണയ്. അങ്ങലന ലചേയഭാല് അതയ് പൂര്ത്തനിയഭാകേനില.  പൂര്ത്തനിയഭാകേണലമങനില്
തുടര്ചയഭായനി  കേഭാരലങ്ങള  നടകക്കണതുണയ്.   അതനിനഭാണയ്  ഇകപഭാള
ശമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  അക്കഭാരലത്തനില്  ഒരു  പ്രകതലകേ  സലാംവനിധഭാന
ലമഭാരുക്കഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  അങ്ങലന  കദശതീയ  ജലപഭാത
യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേളനികലയഭാണയ് നതീങ്ങുന്നതയ്. 

ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നയ്:  സര്,  കദശതീയ  ജലപഭാത   ഒരു
സസപ്ന  പദതനിയഭാണയ്.  അതയ്  തനിരുവനന്തെപുരത്തുനനിന്നയ്  ആരലാംഭനിചയ്  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്
അവസഭാനനിപനിക്കഭാനഭാണയ് ആകലഭാചേന എന്നറനിയുന.  അതയ് കനലര തനിരനിചഭായനിക്കൂകട
എന്നഭാണയ്  എലന്റെ  കചേഭാദലലാം.   കേഭാരണലാം,  ബഭാക്കനി  എലഭാ  കേഭാരലങ്ങളനിലലാം  നമുക്കയ്
കേഭാസര്കഗഭാഡനികനഭാടഭാണയ് ഇഷ്ടവലാം തഭാല്പരലവലാം. നമ്മുലട നഭാടനിലന്റെ ശദ ആകേര്ഷനിച
പല  യഭാത്രകേളുലാം  അതഭായതയ്,  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി  നടത്തനിയ  'നവകകേരള
യഭാത്ര', ബഹുമഭാനലപട പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവയ് നടത്തനിയ 'വനികേസന യഭാത്ര',  ശതീ. പനി.
ലകേ.  കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി നടത്തനിയ 'കകേരള യഭാത്ര',  കഡഭാ.  എലാം.  ലകേ.  മുനതീര് നടത്തനിയ
'യുവജനയഭാത്ര',  നഭാലള തനിരുവനന്തെപുരലത്തത്തുന്ന യൂത്തയ് കകേഭാണ്ഗ്രസനിലന്റെ  'യൂത്തയ്
മഭാര്ചയ്' ഇലതഭാലക്ക ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ് കേഭാസര്കഗഭാഡ യ് നനിന്നഭാണയ്. അങ്ങലന ജഭാഥകേളുലാം
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പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങളുലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന  മഭാത്രലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  കവണലാം,   വനികേസനലാം
വരുകമ്പഭാള  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  കവണ  എന്ന  നനിലപഭാടയ്  മഭാറണലമന്നഭാണയ്  എനനിക്കയ്
അഭലര്ത്ഥനിക്കഭാനുള്ളതയ്.  

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഒരു  സമതുലനഭാവസ
കവണലമന്നഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  കേഭാണുന്നതയ്.    നഭാഷണല്  ലലഹകവ  വനികേസനലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ്  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  നനിന്നഭാണയ്.   കദശതീയ  ജലപഭാത  ഇവനിലടനനിന്നയ്
അകങ്ങഭാടഭാകേഭാലമന്നഭാണയ് കേരുതുന്നതയ്.  

ശതീ  .    വനി  .    അബയ് ദുറഹനിമഭാന:  സര്,  ലപഭാതുവനികേസനഭാവശലങ്ങളക്കയ്  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കുന്ന കേഭാരലത്തനില് ഉകദലഭാഗസരുലട ഭഭാഗത്തുനനിന്നയ്  തഭാമസലാം കനരനിടുനണയ്.
പുതനിയ  കകേന  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കുകറ  പ്രശങ്ങളുലണങനിലലാം ലനകഗഭാസനികയഷന
പര്കചസനില്  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നതയ്  കവഗത്തനിലഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേളക്കുളള
ഉത്തരവണഭാകുകമഭാ?  

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ഇക്കഭാരലത്തനില്  നഭാലാം  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നത്ര
കവഗതയുണഭാകുന്നനില  എലന്നഭാരു  ലപഭാതുപരഭാതനി  എലഭാക്കഭാലത്തുലാം
ഉയര്നവരഭാറുള്ളതഭാണയ്.   അക്കഭാരലത്തനില്  കുറചയ്  വസ്തുതയുമുണയ്.   ഇതുമഭായനി
ബനലപടയ്  അനഭാവശലമഭായ  ഒകടലറ  സഭാകങതനികേ  കേഭാരലങ്ങളുണയ്.   അവ  കവഗലാം
തതീര്ക്കഭാന കേഴനിയുന്നതഭാണയ്.  ഭൂമനി ഏലറടുക്കുകമ്പഭാള അതനില് എത്ര വതീടുകേള വരുലാം;
എത്ര  സലമഭാണുളളതയ്;  എത്ര  ആളുകേലള  ഒഴനിപനികക്കണനിവരുലാം  എന്നതീ
കേഭാരലങ്ങലളഭാലക്ക  കവഗത്തനില്  പഠനിക്കഭാന  കേഴനിയുന്നതഭാണയ്.  പകക്ഷ  ആര്ക്കുലാം
മനസ്സേനിലഭാകേഭാത്ത  ചേനില  പഠനങ്ങള  പറഞ്ഞയ്  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്ന   അവസ
പലകപഭാഴുമുണഭാകേഭാറുണയ്.  അങ്ങലനയഭാണയ്  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നതനില്  കേഭാലതഭാമസലാം
വരുന്നതയ്.  അതയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിലക്കഭാടുത്തഭാല്  മഭാത്രകമ  കേഭാരലങ്ങള  നടപഭാക്കഭാന
കേഴനിയൂ.  ഏതഭായഭാലലാം  ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങളനില്  ശരനിയഭായ  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്
നടക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സമയബനനിതമഭായനി   ഭൂമനി  ഏലറടുക്കഭാനുള്ള
ശമങ്ങളഭാണയ് നടനവരുന്നതയ്. 

ശതീ  .    സണ്ണനി കജഭാസഫയ്:  സര്,  ഉത്തര മലബഭാറനിലന്റെ വനികേസനത്തനിനയ് ഏറവലാം
അതലഭാവശലമഭാണയ്  തലകശ്ശേരനി-ലലമസൂര്  ലറയനില്കവ.    ഇസൗയടുത്ത  കേഭാലത്തയ്
അതുസലാംബനനിചയ്  പ്രതനികൂലമഭായ  ചേനില  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  വന്നതയ്  ജനങ്ങളനില്
ആശങയുണഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  അതുലകേഭാണയ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കകേന
സര്ക്കഭാരുമഭായുലാം  കേര്ണ്ണഭാടകേ  സര്ക്കഭാരുമഭായുലാം  ആകലഭാചേനിചയ്  ടണല്  സസൗകേരലവലാം
വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിലന്റെ  സഭാധലതകേളുലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി,  തലകശ്ശേരനി-ലലമസൂര്
ലറയനില്കവ  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കഭാനുലാം   തലകശ്ശേരനി-ലലമസൂര്,  കേണ്ണൂര്-ലലമസൂര്
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കറഭാഡുകേള  നഭാഷണല്  ലലഹകവയഭാക്കഭാനുമുളള  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള
കകേരളത്തനിലന്റെ വനികേസനലാം ലക്ഷലലാംവച്ചുലകേഭാണയ് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  തലകശ്ശേരനി-ലലമസൂര്  ലറയനില്കവ  ഞഭാന
കുഞ്ഞഭായനിരനിക്കുന്ന കേഭാലലാം മുതല്കക്ക കകേളക്കുന്നതഭാണയ്.  എലഭാക്കഭാലത്തുലാം അതനിനയ്
തടസ്സേലാം മഭാത്രകമ കകേടനിട്ടുള. ഇകപഭാള അനുകൂലമഭായ നനിലയഭാണുള്ളതയ്. അതുലകേഭാണയ്
അത്തരലമഭാരു  ആശങയുണഭാകകേണതഭായനിടനില.  കേര്ണ്ണഭാടകേത്തനില്നനിനലാം
അനുകൂലമഭായ പ്രതനികേരണലാം തലന്നയഭാണയ് വന്നനിട്ടുള്ളതയ്. അതയ് യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കഭാന
കേഴനിയുലമനതലന്നയഭാണയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.  കറഭാഡനിലന്റെ  കേഭാരലലാം
എന്തെഭാലണനള്ളതയ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം. 

ശതീ  .    ജനി  .    എസയ്  .    ജയലഭാല്:  സര്,  തനിരുവനന്തെപുരലാം-കേണ്ണൂര്  ലലഹസതീഡയ്
ലറയനില്കവ  കകേഭാറനികഡഭാര്  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുകമഭാ;  അതനിലന്റെ  സഭാധലതഭാപഠനലാം
നടത്തനി  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
മുതല്മുടക്കഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന:  സര്,  ലലഹസതീഡയ് ലറയനില്കവ കകേഭാറനികഡഭാറനിനയ്
ഒരു  ലപ്രഭാകപഭാസലലണനള്ളതയ്  വസ്തുതയഭാണയ്.  ആ  വനിഷയലാം  പഠനത്തനിലഭാണയ്.
അതുമഭായനി ബനലപട സര്ക്കഭാര് നടപടനികേലളഭാനലാം ഇകപഭാള ആരലാംഭനിചനിടനില.  

ശതീ  .    ലലഹബനി  ഇസൗഡന:  സര്,  അടനിസഭാന  സസൗകേരലവനികേസനത്തനില്
നനിര്ണ്ണഭായകേ പങയ്  വഹനിചനിട്ടുള്ള ലകേഭാചനി  ലമകടഭാ  ലറയനില് പദതനി ഇന്നയ്  നമ്മുലട
രഭാജലത്തനിനയ്  അഭനിമഭാനമഭാകുന്ന  വനിധത്തനില്  മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.   അതനിലന്റെ
ആദലഘടലാം,  ആലവ മുതല് കപട വലരയുലാം പനിന്നതീടയ്  തൃപ്പൂണനിത്തറ വലരയുലാം രണഭാലാം
ഘടലാം  കേലൂര്  ജവഹര്ലഭാല്  ലനഹ്റു  കസ്റ്റഡനിയലാം  മുതല്  കേഭാക്കനഭാടയ്  വലരയുമഭാണയ്.
കേഭാക്കനഭാടയ്  വലരയുള്ള  രണഭാമലത്ത  ഘടലാം  ഏറവലാം  കൂടുതല്  ഫനിനഭാനഷലല്
വയബനിലനിറനി  സ്റ്റഡതീസയ്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.   ഇനകഫഭാ  പഭാര്ക്കനില്നനിനലാം
ഏറവമധനികേലാം  ജതീവനക്കഭാര്  വരഭാന  സഭാധലതയുള്ള  ഒരു  ലഫയ്സഭാണതയ്.   ഇസൗ
ലഫയ്സനിലന്റെ ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി നല്കേനി പത്തയ് മഭാസലാം കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലാം കകേന
സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നയ്   ലലഫനല്  കനിയറനസയ്  ഇതുവലര  കേനിടനിയനിടനില.  അതുമഭായനി
ബനലപടയ്  നമുക്കയ്  വതീഴ്ചലയലന്തെങനിലലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുകണഭാ;   രണഭാലാം  ഘടത്തനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരലാം  കേനിടഭാന  തഭാമസമുണഭാകുന്നതയ്  ഇസൗ  കപ്രഭാജകയ്  ഡനികലയഭാകേഭാന
കേഭാരണമഭായനിട്ടുകണഭാ എന്നയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന:  സര്,  ഇതനിലന്റെ രണഭാലാം ഘടലാം നടപഭാക്കണലമന്നയ്
തലന്നയഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  അതുമഭായനി  ബനലപട  കേഭാരലങ്ങളുമഭായനി
മുകന്നഭാട്ടു കപഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. 

ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി:  സര്,  കദശതീയ ജലപഭാതയുമഭായനി ബനലപട പ്രധഭാനലപട
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ഒരു  വനിഷയലാം   ഭൂമനികേകയറങ്ങളഭാണയ്.    കേകയറലാം  ഒഴനിപനിചഭാല്,  അവലര
പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി എലന്തെങനിലലാം പഭാകക്കജുകണഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  കേകയറനിയഭാല്  അതനിനയ്
പുനരധനിവഭാസലാം  ബഭാധകേമഭാകുലമന്നയ്  കതഭാനന്നനില.  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്
വതീടനിലഭാത്തവര്ക്കയ്  വതീടയ്  ലകേഭാടുക്കുന്ന  പദതനിയഭായ   'ലലലഫയ്'  -ലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
അവര്ക്കുലാംകൂടനി  വതീടയ്  ലകേഭാടുകക്കണനിവരുലാം.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭൂമനി  ആലരങനിലലാം
കേകയറനിയഭാല്  അതനിനയ്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ലകേഭാടുക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ;    ആ  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കുകമ്പഭാള  അതനിനയ്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ലകേഭാടുക്കഭാന  സര്ക്കഭാരനിനയ്  കേഴനിയനില.
അങ്ങലനലയഭാരു  സമ്പ്രദഭായലാം  സഭാധഭാരണ  ഗതനിയനിലനില.  ലതറഭായ
കേതീഴയ് വഴക്കങ്ങലളഭാനലാം  നമുക്കുണഭാക്കഭാന  കേഴനിയനില.   വതീടനിലഭാത്തവരഭാലണങനില്
സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം അവര്ക്കയ് വതീടയ് അനുവദനികക്കണനി വരുലാം;   'ലലലഫയ്' പദതനിയനില്
വതീടയ് അനുവദനിച്ചുലകേഭാടുക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.

സസഭാശയ ലമഡനിക്കല് സഭാപനങ്ങളനില് പനി.ജനി. കകേഭാഴനിലന്റെ ഫതീസയ്

4 (*604) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന:

  ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്:
  ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന:
 ശതീ  .    അനനില്  അക്കര:  തഭാലഴക്കഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ?

(എ)  കനിസ്തലന  മഭാകനജ യ്ലമന്റെനിനയ്  കേതീഴനിലളള  സസഭാശയ  ലമഡനിക്കല്
സഭാപനങ്ങളനില്  പനി.ജനി.കകേഭാഴനിനയ്  എത്ര  രൂപ  ഫതീസയ്  ഇസൗടഭാക്കഭാനഭാണയ്
മഭാകനജയ് ലമന്റുകേളക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  നല്കേനിയതയ്;  കനിനനിക്കലലാം  കനഭാണ്-
കനിനനിക്കലലാം കകേഭാഴ്സുകേളുലട ഫതീസയ് നനിരക്കയ് പ്രകതലകേലാം പ്രകതലകേലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2016-ല് സര്ക്കഭാര് സതീറനിലലാം മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് സതീറനിലലാം എന.ആര്.ലഎ.
സതീറനിലലാം എത്ര രൂപയഭായനിരുന കമല്പറഞ്ഞ കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ് ഇസൗടഭാക്കനിയനിരുന്നതയ്;

(സനി) 2015 അദലയനവര്ഷലാം ഇതയ് യഥഭാകമലാം എത്ര രൂപയഭായനിരുന;

(ഡനി)  ഫതീസനില്  വന  വര്ദനവഭാണയ്  വരുത്തനിയലതന്ന  ആകക്ഷപലാം
ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉയര്ന്ന ഫതീസയ് നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉണഭായ സഭാഹചേരലലമന്തെഭാണയ്;
ഇതയ്  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള  എങ്ങലന  ബഭാധനിക്കുലമന്നയ്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

(ഇ)  മറയ്  സസഭാശയ  മഭാകനജയ് ലമന്റുകേളുമഭായനി  പനി.ജനി.  സതീറകേളുലട  ഫതീസനിലന്റെ
കേഭാരലത്തനില് ചേര്ച നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  അവര്ക്കുലാം ഇസൗ നനിലവഭാരത്തനിലളള ഫതീസയ്
ഇസൗടഭാക്കഭാന അനുമതനി നല്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ
ടതീചര്): സര്,

(എ)  കനിസ്തലന  മഭാകനജയ് ലമന്റെനിനയ്  കേതീഴനിലളള  സസഭാശയ  ലമഡനിക്കല്
സഭാപനങ്ങളനില്  2017-18  വര്ഷങ്ങളനില്  കനിനനിക്കല്,  കനഭാണ്  കനിനനിക്കല്
കകേഭാഴ്സുകേളനില് തഭാലഴപറയുന്ന നനിരക്കനിലളള ഫതീസഭാണയ് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളളതയ്:

പനി.ജനി. ഡനിഗ്രനി കനിനനിക്കല് - 14,00,000    രൂപ

പനി.ജനി. ഡനിഗ്രനി കനഭാണ് കനിനനിക്കല് - 8.5 ലക്ഷലാം       രൂപ

പനി.ജനി. ഡനികപഭാമ കനിനനിക്കല് - 10.50 ലക്ഷലാം    രൂപ

പനി.ജനി. ഡനികപഭാമ കനഭാണ്-കനിനനിക്കല് - 6.40 ലക്ഷലാം     രൂപ

എന.ആര്.ലഎ. - 35 ലക്ഷലാം        രൂപ

(ബനി  &  സനി)  2015-16,  2016-17  അദലയന  വര്ഷങ്ങളനില്  കനിസ്തലന
മഭാകനജയ് ലമന്റെനിനയ്  കേതീഴനിലളള സസഭാശയ ലമഡനിക്കല് സഭാപനങ്ങളനിലല കനിനനിക്കല്,
കനഭാണ്  കനിനനിക്കല്  കകേഭാഴ്സുകേളനില്  തഭാലഴപറയുന്ന  നനിരക്കനിലളള  ഫതീസയ്
ഇസൗടഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്:

ജനറല് ലമരനിറയ്

പനി.ജനി. (ഡനിഗ്രനി) കനിനനിക്കല് - 6,50,000     രൂപ

പനി.ജനി. (ഡനിഗ്രനി) കനഭാണ് കനിനനിക്കല് - 2,60,000     രൂപ

പനി.ജനി. ഡനികപഭാമ കനിനനിക്കല് - 4,90,000    രൂപ
50  ശതമഭാനലാം  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  കേസഭാടയനികലയയ്  യഥഭാകമലാം  17,50,000  രൂപ,

10,00,000  രൂപ,  5,00,000  രൂപ  എന്നനിങ്ങലന  പനി.ജനി.,  എലാം.ഡനി.,  എലാം.എസയ്.
കകേഭാഴനുസരനിചയ് ഫതീസയ് നനിശ്ചയനിചനിരുന.

(ഡനി)  മുന  വര്ഷങ്ങളനിലല  ഫതീസനിനയ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനിടഭാണയ്  ഫതീസയ്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളളതയ്.  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  ഉത്തരവനിലന്റെയുലാം  കകേനസര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  NEET  പരതീക്ഷയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  തയഭാറഭാക്കുന്ന
ലമറനിറയ് ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം കകേഭാമണ് കേസൗണ്സനിലനിലാംഗയ് മുകഖനയഭാണയ് പനി.ജനി.പ്രകവശനലാം
നടകത്തണതയ്.  സര്ക്കഭാര്  കേസഭാട,  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  കേസഭാട  എന്ന  കവര്തനിരനിവനിലഭാലത
പ്രകവശനലാം  നടകത്തണതനിനഭാലലാം  കകഭാസയ്  സബ്സനിഡനി  പഭാടനിലഭാത്തതനിനഭാലമഭാണയ്
ഏകേതീകൃത ഫതീസയ് നനിശ്ചയനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് നനിര്ബനനിതമഭായതയ്.
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(ഇ)  ചേര്ച നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.   മറയ്  സസഭാശയ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളക്കുലാം
സമഭാനമഭായ ഫതീസയ് നനിരക്കഭാണയ് ഫതീ ലറഗുകലററനി കേമ്മേനിറനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളളതയ്.

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീനന :  സര്,  മുന  വര്ഷങ്ങളനില്  ഹയര്  ലസക്കണറനി
പരതീക്ഷഭാഫലലാം  വരുന്നതനിനയ്  മുമ്പുതലന്ന  സസഭാശയ  നഴനിലാംഗയ്-ഫഭാര്മസനി
പഭാരഭാലമഡനിക്കല്  മഭാകനജയ് ലമന്റുകേളുമഭായനി  ധഭാരണയനിലലത്തഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളക്കയ്
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല് ഇസൗ വര്ഷലാം പരതീക്ഷഭാഫലലാം പ്രസനിദതീകേരനിചയ് ദനിവസങ്ങള
കേഴനിലഞ്ഞങനിലലാം  ഇസൗ  കമഖലയനിലല  സസഭാശയ  മഭാകനജയ് ലമന്റുകേളുമഭായനി  പ്രഭാഥമനികേ
ചേര്ചകേളകപഭാലലാം  സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയനിടനില.  അതനിനുളള  കേഭാരണങ്ങള
എലന്തെഭാലക്കയഭാണയ്;  ഇസൗ  കമഖലയനിലല  അനലസലാംസഭാനലത്ത  കകേഭാകളജുകേലള
സഹഭായനിക്കഭാന  കവണനിയഭാണയ്  പ്രഭാഥമനികേ  ചേര്ചകപഭാലലാം  മഭാകനജയ് ലമന്റുകേളുമഭായനി
നടത്തഭാത്തലതന്ന  ആകരഭാപണലാം  ഇകപഭാഴുണഭായനിട്ടുണയ്.   അക്കഭാരലലാം  അങ്ങയുലട
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് അതയ് വസ്തുതഭാപരമഭാകണഭാ?

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ  ടതീചര് :  സര്,  ചേര്ച  നടത്തനിയനിടനിലലന്നയ്
പറയുന്നതയ് ശരനിയല.  ഇസൗ മഭാകനജയ് ലമന്റുകേളുമഭായനി സര്ക്കഭാര് ചേര്ച നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.
അവര്  ഫതീസയ്  വര്ദനവയ്  ആവശലലപടനിരുനലവങനിലലാം   അലാംഗതീകേരനിക്കനിലലന്നയ്
സര്ക്കഭാര് പറഞ.  ഏറവലാം ഒടുവനില് ഫതീസയ്  വര്ദനവനിലഭാലത അതനിലന്റെ ഫയല്
നതീക്കണലമന്നയ് അവര് ആവശലലപടതനുസരനിചയ് കവണ  നടപടനികേലളലഭാലാം ഇകപഭാള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന : സര്, ഇസൗ വര്ഷലാം നതീറയ് പരതീക്ഷയുലട കപരയ് പറഞ്ഞയ്
സസഭാശയ പനി.ജനി.  സതീറകേളനിലല ഫതീസയ്  സഭാധഭാരണക്കഭാരനയ്  തഭാങ്ങഭാവന്നതനിനപ്പുറലാം
വര്ദനിപനിചയ് ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. 6.5  ലക്ഷലാം രൂപ എനളളതയ് ഒറയടനിക്കയ്  14
ലക്ഷലാം രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. ഇത്തരത്തനില് ഫതീസയ് വര്ദനവനിലൂലട
എപ്രകേഭാരലാം സഭാമൂഹലനതീതനി  ഉറപഭാക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നഭാണയ് സര്ക്കഭാര് കേരുതുന്നതയ്;
ഇങ്ങലനയഭായഭാല്  ഇസൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിക്കുന്ന  2021
ആകുകമ്പഭാള  സസഭാശയ  പനി.ജനി.-ക്കയ്  ലമറനിറയ്  സതീറനില്  അഡനിഷന  കേനിട്ടുന്ന  ഒരു
വനിദലഭാര്ത്ഥനി  ലകേഭാടുകക്കണനിവരുന്ന ഫതീസയ്  40  ലക്ഷലാം രൂപയഭായനി  ഉയരുകേയഭാണയ്.
അതയ്  സമൂഹത്തനില്  വലനിയ  പ്രതനിസനനിയുലാം  പ്രതലഭാഘഭാതവമുണഭാക്കുലാം.  ഇസൗ
സഭാഹചേരലലത്ത എങ്ങലന കനരനിടഭാനഭാണയ് മനനി ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്?

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ  ടതീചര് :  സര്,  സസഭാശയ  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്
നനിലനനില്ക്കുകമ്പഭാള പുതനിയ രതീതനിയനിലളള നതീറയ് ലമറനിറയ് ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം അഡനിഷന
നടക്കുന്നനിടകത്തഭാളലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരഭാത്ത  പ്രശങ്ങളുണഭാകുനണയ്
എനളളതയ്  വസ്തുതയഭാണയ്.  ഞഭാന  ഇക്കഭാരലങ്ങലളലഭാലാം  നനിരവധനിതവണ
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സഭഭാതലത്തനില് വലക്തമഭാക്കനിയതഭാണയ്. നതീറയ് മഭാനദണമഭാക്കനിയകപഭാള മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്
-  ലമറനിറയ്  എന്ന കവര്തനിരനിവയ് സഭാധലമല.  നമ്മുലട മനസ്സേനില് കനരകത്തയുളള  50:50
എന്ന അനുപഭാതമുളളതുലകേഭാണഭാണയ് ഇതയ് നമുക്കയ് ഉളലക്കഭാളളഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തതയ്.
ഇക്കഭാരലലാം  നനിരവധനി  തവണ  വലക്തമഭാക്കനിയതഭാണയ്.  കനിസ്തലന  മഭാകനജയ് ലമന്റുമഭായനി
നടത്തനിയ  ചേര്ചയുലട  ഭഭാഗമഭായനി   14  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഫതീസയ്  നനിശ്ചയനിചതയ്
എങ്ങലനയഭാലണന്നയ് സഭഭാതലത്തനില് പറഞ്ഞതഭാണയ്. ഇതയ് ഫതീ ലറഗുകലററനി കേമ്മേനിറനി
കേഭാല്ക്കുകലറയ്  ലചേയ  ഫതീസഭാണയ്.  ഇങ്ങലന  നനിശ്ചയനിക്കുകേയലഭാലത  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
മുമ്പനില് മലറഭാരു കപഭാലാംവഴനിയുമുണഭായനിരുന്നനില.

ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  സര്,  എലാം.ബനി.ബനി.എസയ്.  പ്രകവശനവമഭായനി
ബനലപടയ് ചേര്ചകേള നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. ഫതീസയ് വര്ദനവണഭാകേഭാലത
കനഭാക്കുലമന്നഭാണയ്  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  ഇവനിലട  പറഞ്ഞതയ്.  ഇസൗ  വര്ഷലത്ത
എലാം.ബനി.ബനി.എസയ്.  പ്രകവശനവമഭായനി  ബനലപടയ്  ഫതീസനില്
വര്ദനവണഭാകേനിലലന്നയ് സഭയനില് ഉറപയ് നല്കേഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ ടതീചര് :  സര്,  എലാം.ബനി.ബനി.എസയ്.  സതീറനിലല
ഫതീസുമഭായനി  ബനലപടയ്  മഭാകനജയ് ലമന്റുകേളുമഭായനി   ഒരു  പ്രഭാവശലലാം  ചേര്ച
നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  അവര്  വലനിയ  രതീതനിയനിലളള  ഫതീസയ്  വര്ദനവഭാണയ്
ആവശലലപടുന്നതയ്.  അങ്ങലന  വര്ദനിപനിക്കനില,  ഫതീ  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേനിറനി
നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  ഫതീസയ്   അലാംഗതീകേരനികക്കണനി  വരുലമന്ന  സൂചേന  അവര്ക്കയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ചേര്ച  നടത്തുന്നതുലകേഭാണയ്  ഞങ്ങളക്കയ്  വനികരഭാധമനില.  പലക്ഷ,
വലനിയ രതീതനിയനില് ഫതീസയ് വര്ദനിപനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് തയഭാറല.  

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  സര്,  കകേരളലാം  കേണനിട്ടുളളതനില്വചയ്  ഏറവലാം
വലനിയ  ഫതീസയ്  വര്ദനവഭാണയ്  ഇസൗ  രലാംഗത്തുണഭായനിട്ടുളളതയ്.  വജ്രജൂബനിലനി
ആകഘഭാഷലാം  നടക്കുന്ന സമയത്തയ്  വജ്ര  വര്ദനവഭാണയ്   ഫതീസനിലന്റെ  കേഭാരലത്തനില്
വന്നനിട്ടുളളതയ്.  ഇതനിനഭാനുപഭാതനികേമഭായ  ഫതീസയ്  വര്ദനവയ്  എലാം.ബനി.ബനി.എസയ്.
സതീറനിലന്റെ  കേഭാരലത്തനിലലാം  വന്നഭാല്  അതനിലന്റെ  ആഘഭാതലാം  ഇസൗ   കുടനികേളക്കുകൂടനി
ഉണഭാകുലാം.  ഇതനിലന്റെ പരനിണനിതഫലമഭായനി  ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസലാം സമ്പന്നരുലട
കുത്തകേയഭായനി  മഭാറുലാം.   കനരലത്ത  പഭാവലപട  കുടനികേലള  സഹഭായനിക്കഭാന
കസഭാളര്ഷനിപ്പുണഭായനിരുന.  അതയ്  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുളള   ശമലാം
അങ്ങയുലട ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകുകമഭാ?

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ  ടതീചര് :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  തനിരുവഞ്ചൂര്
രഭാധഭാകൃഷ്ണന  നനിയമസഭഭാലാംഗമഭായതനിലന്റെ    വജ്രജൂബനിലനി  ആകഘഭാഷനിക്കഭാറഭായനിടനി
ലലന്നറനിയഭാലാം.  എന്നഭാലലാം   പരനിണനിതപ്രജനഭായ,  ധഭാരഭാളലാം  അനുഭവങ്ങളുളള
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ആളഭാണയ്  ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന.  ഇസൗ  കേഭാരലങ്ങലളലഭാലാം  മനസ്സേനിലഭായനിട്ടുലാം
പനിലന്നയുലാം  പഴയതുകപഭാലല  കചേഭാദനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്  എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നയ്
എനനിക്കയ്  മനസ്സേനിലഭാകുന്നനില.  കസഭാളര്ഷനിപനിലന്റെ  കേഭാരലലാം  കചേഭാദനിക്കുന്നതനില്
വനികരഭാധമനില.   മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  കസഭാളര്ഷനിപയ്  ലകേഭാടുക്കകണ;  കസഭാളര്ഷനിപയ്
ലകേഭാടുക്കണലമന്നയ്  പറയഭാന  ഏലതങനിലലാം  നനിയമമുകണഭാ?  ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനിയുലട  കനതൃതസത്തനില്  ചേര്ച  നടന്നനിട്ടുണയ്.  ഇക്കഭാരലങ്ങലളലഭാലാം  ഞങ്ങള
സൂചേനിപനിചനിട്ടുണയ്. ഒനലാം ആകലഭാചേനിക്കഭാലത എടുത്തനിട്ടുളള തതീരുമഭാനങ്ങളല. മുഖലമനനി
ഉറപയ്  നല്കേനിയ  കേഭാരലത്തനില്  പനിലന്നലയന്തെഭാണയ്  കവണതയ്?  കസഭാളര്ഷനിപയ്
ലകേഭാടുക്കുകമഭാലയന്നയ് വതീണ്ടുലാം കചേഭാദനിക്കഭാന ഞങ്ങള തയഭാറഭാണയ്. 

ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  സര്,  ഫതീ  ലറഗുകലററനി  അകതഭാറനിറനി  ഫതീസയ്
നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനയ്  മുമ്പയ്  സര്ക്കഭാര്  മഭാകനജയ് ലമന്റുകേളുമഭായനി  ചേര്ച
നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ?  14  ലക്ഷലാം  രൂപലയന്ന  ഏകേതീകൃത  ഫതീസയ്  നനിശ്ചയനിക്കുന്ന
ഘടത്തനില്  ഫതീസയ്  ലറഗുകലററനി  അകതഭാറനിറനി  ഇടലപടനിരുകന്നഭാ;  അലലങനില്  ആ
ഫതീസയ്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുളള  അവസരലാം  ഫതീ  ലറഗുകലററനി  അകതഭാറനിറനിക്കയ്
ഉണഭായനിരുകന്നഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ ടതീചര് :  സര്, ഫതീ ലറഗുകലററനി കേമ്മേനിറനി കേസഭാസനി
ജുഡതീഷലല്  കബഭാഡനിയഭാണയ്.  ഫതീസയ്   നനിശ്ചയനിക്കഭാന  അവകരഭാടയ്  പറകയണ
കേഭാരലമനില,  അതയ്  പറയഭാനുലാം  സഭാധനിക്കനില.   ഞഭാന  കേഴനിഞ്ഞ  തവണ  മറുപടനി
പറയുകമ്പഭാള ഇക്കഭാരലങ്ങള പറഞ്ഞതഭാണയ്;  ചേര്ച നടത്തുകമ്പഭാള ഫതീ ലറഗുകലററനി
കേമ്മേനിറനി  എങ്ങലനയഭാണയ്  കേഭാല്ക്കുകലറയ്  ലചേയ്യുന്നലതന്നയ്  ഞങ്ങള  അകനസഷനിച്ചു.
മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  ചേര്ചയനിടയനില്  പറഞ്ഞതയ്,  ഞങ്ങളുലട  എലഭാ  ലചേലവലാം  ഓഡനിറയ്
കപപറുകേളുലമലഭാലാം  ഫതീ  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേനിറനിക്കയ്  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുലണന്നഭാണയ്.  ഫതീ
ലറഗുകലററനി  കേമ്മേനിറനി  അതയ്  കേഭാല്ക്കുകലറയ്  ലചേയ്തുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
ഇലതങ്ങലനയഭാണയ്  കേഭാല്ക്കുകലറയ്  ലചേയ്യുന്നലതന്നയ്   ഞങ്ങള  വലക്തമഭായനി
കചേഭാദനിചകപഭാള,  സസഭഭാവനികേമഭായുലാം  കേഴനിഞ്ഞ തവണലത്ത ഫതീസഭായ ആറര ലക്ഷലാം
രൂപയുലട കൂലട ലലസ്റ്റപന്റെയ് ലകേഭാടുകക്കണ ഇനത്തനില് രണര ലക്ഷലാം രൂപയുലട കൂടനി
വര്ദനവണഭായകപഭാള  ഒമ്പതയ്  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാകുലമനലാം  കേഴനിഞ്ഞ  തവണലത്ത
പതനികനഴര ലക്ഷത്തനില്നനിന്നയ് പുതനിയ ലലസ്റ്റപന്റെയ് ലകേഭാടുകക്കണ ഇനത്തനില് രണര
ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  വര്ദനവണഭാകുകമ്പഭാള  20  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാകുലമനമുളള
കേണക്കഭാണയ്  അവര് സമര്പനിചതയ്.  ഫതീ ലറഗുകലററനി കേമ്മേനിറനി ഇലതലഭാലാം തഭാരതമലലാം
ലചേയയ്  അതനിലന്റെ  ആവകറജയ്  എനളള  നനിലയനില്  14,80,000  രൂപ  വരുലമനലാം
എന്നഭാല്  14,00,000  എനളള  നനിലയനില്  നനിജലപടുത്തുലമനമുളള  സൂചേനയഭാണയ്
ഞങ്ങളക്കയ് കേനിടനിയതയ്. അതുതലന്നയഭാണയ് ഫതീ ലറഗുകലററനി കേമ്മേനിറനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളള
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ഫതീസയ്.  ഇതനിലലഭാനലാം  യഭാലതഭാരു  കേഭാരലവലാം  ഒളനിച്ചുവയഭാനനില.  ഫതീ  ലറഗുകലററനി
കേമ്മേനിറനിയുലട  കേണക്കുകൂടല്  എന്തെഭായനിരനിക്കുലമനളള  ധഭാരണയുണഭാക്കനിയനിടഭാണയ്
ഞങ്ങള തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതയ്.  കേണക്കുകേള ഞങ്ങളക്കയ് കേനിടനിയനിരുന.  ഞങ്ങളഭാരുലാം
അലതഭാനലാം ഒളനിച്ചുവചനിടനില.

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  സര്,  ഫതീസയ്  കേഭാല്ക്കുകലറയ്  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  ഫതീ
ലറഗുകലററനി  കേമ്മേനിറനി  എലഭാ  വരുമഭാനവലാം  പരനികശഭാധനിക്കുലമന്നഭാണയ്
മനസ്സേനിലഭാക്കുന്നതയ്.  ശഭാസസഭാഹനിതലപരനിഷത്തയ്  അടക്കമുളള  സലാംഘടനകേള
ഇക്കഭാരലങ്ങള  വലക്തമഭായനി  ചൂണനിക്കഭാണനിചനിട്ടുണയ്.  മഭാകനജ യ് ലമന്റുകേള  പറയുന്നതയ്,
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളുലട  ലചേലവയ്   ഏകേപക്ഷതീയമഭായനി  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാലത
അതനിലന്റെകൂലട  ആശുപത്രനിയനിലളള  വരവകൂടനി  പരനികശഭാധനിക്കണലമന്നഭാണയ്.
പ്രകതലകേനിചയ്  പനി.ജനി.  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളഭാലണങനില്  ഒരഭാശുപത്രനിക്കയ്  ലചേലവണഭാ
കുന്നനിലലന്നയ്  മഭാത്രമല,  ഒരു കഡഭാകലറ നനിയമനിചഭാല് ഒകന്നഭാ രകണഭാ ലക്ഷലാം രൂപ
ശമ്പളലാം  ലകേഭാടുകക്കണതുളളതുലകേഭാണയ്   പനി.ജനി.  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലളലക്കഭാണയ്  കജഭാലനി
മുഴുവന  ലചേയനിപനിക്കുകേയുമഭാണയ്.  പനി.ജനി.  സതീറനിലല   പഠനത്തനിനുകവണനി
മഭാകനജയ് ലമന്റുകേളക്കയ്  അധനികേ  ലചേലവയ്  വരുന്നനിലലന്നതഭാണയ്  യഭാഥഭാര്ത്ഥലലാം.
ഇക്കഭാരലലാംകൂടനി  പരനികശഭാധനിച്ചുലകേഭാണഭായനിരനിക്കണലാം  ഫതീ  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേനിറനി
യഥഭാര്ത്ഥ  ഫതീസയ്,   റഭാഷണലഭായനി,  എലഭാവര്ക്കുലാം  കബഭാദലലപടുന്ന  രതീതനിയനില്
നനിര്ണ്ണയനികക്കണലതനളള  കേഭാഴ്ചപഭാടയ്  സര്ക്കഭാരനിനുകണഭാ?   എലാം.ബനി.ബനി.എസയ്.
സതീറനിലന്റെ  കേഭാരലത്തനിലലങനിലലാം  ആ  നനിലയനിലളള  തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാന,   വരവലാം
ലചേലവലമലഭാലാം  കൃതലമഭായനി  പരനികശഭാധനിച്ചുലകേഭാണയ്  യുക്തനിസഹമഭായ  ഫതീസനികലയയ്
എത്തനികചരണലമന്നയ് നനിഷ്കര്ഷനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ ടതീചര് :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട വനി.ടനി.  ബല്റഭാലാം
പറഞ്ഞ  കേഭാരലങ്ങലളഭാനലാം  നനികഷധനിക്കുന്നനില.  ഫതീ  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേനിറനികയഭാടയ്
ഇങ്ങലനയഭാണയ്  ഫതീസയ്  നനിശ്ചയനികക്കണലതന്നയ്  പറയഭാന  ഗവണ്ലമന്റെനിനയ്
അധനികേഭാരമനില. ........ (ബഹളലാം).....

മനി  .    സതീക്കര്:  ഇരനിക്കൂ....  മനനി  മറുപടനി  പറയലട...   ഇവനിലട  കനഭാക്കനി
പറഞ്ഞഭാല് മതനി.

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ  ടതീചര് :  സര്,  എങ്ങലനയഭാണയ്  ഫതീസയ്
നനിശ്ചയനികക്കണലതനളളതയ് ഫതീ ലറഗുകലററനി കേമ്മേനിറനിയുലട തതീരുമഭാനമഭാണയ്.  

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവയ്  (ശതീ  .    രകമശയ്  ലചേന്നനിത്തല):  സര്,  ഗവണ്ലമന്റെയ്
ലസകടറനി ആ കേമ്മേനിറനിയനിലണകലഭാ?  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം പറയഭാനഭാണയ്
ലസകടറനി  കപഭാകുന്നതയ്.  ഗവണ്ലമന്റെനിനയ്  ഒരു  ഉത്തരവഭാദനിതസവമനിലലന്നയ്  മനനി
പറയുന്നതയ് ശരനിയഭാകണഭാ?
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ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ  ടതീചര്:  സര്,  നനിയമപരമഭായ  വശലാം

നനിങ്ങളലക്കഭാലക്ക  അറനിയഭാവന്നതഭാണയ്.  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ലസകടറനി  ഫതീ  ലറഗുകലററനി

കേമ്മേനിറനിയനില്  അലാംഗമഭാണയ്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെയുലാം  ലസകടറനിയുലടയുലാം  അഭനിപ്രഭായലാം

അവനിലട  പറയുന്നതനില്  തര്ക്കലമഭാനമനില.  അവലരലഭാലാംകചേര്ന്നയ്  ഫതീസയ്

കേഭാല്ക്കുകലറയ്  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  അവനിലട  വന്നനിട്ടുളള  മഭാനദണലാം  എന്തെഭാലണനലാം  ഫതീ

ലറഗുകലററനി  കേമ്മേനിറനി  എങ്ങലനലയഭാലക്കയഭാണയ്  ഫതീസയ്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളളലതനലാം

കചേഭാദനിചഭാല് വലക്തമഭായനി നമുലക്കലഭാവര്ക്കുലാം മനസ്സേനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  അവര്

പറഞ്ഞനിട്ടുളള കേണക്കഭാണയ് ഞഭാനനിവനിലട പറഞ്ഞതയ്. അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം പനിന്നതീടയ്

നമുക്കയ് പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  ബഹുമഭാനലപട പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവടക്കമുളള അലാംഗങ്ങള

മനസ്സേനിലഭാകക്കണതയ്,  ഫതീ  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേനിറനി  നനിശ്ചയനിച  ഫതീസനിലനതനിലര

മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  കകേഭാടതനിയനില്  കപഭായകപഭാള,  കേഴനിഞ്ഞ  തവണ  എലാം.ഇ.എസയ്.-നയ്

ഫതീസഭായനി എത്ര രൂപ വഭാങ്ങനിക്കഭാലമന്നഭാണയ് വനിധനിചതയ്?  ഫതീ ലറഗുകലററനി കേമ്മേനിറനി

നനിശ്ചയനിച  ഫതീസയ്  കകേഭാടതനി  അലാംഗതീകേരനിക്കനില.  കകേഭാടതനി  മഭാകനജയ് ലമന്റെനിനയ്

ലചേലവഭാകുന്നതയ്  കേണക്കഭാക്കനി  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതയ്  ഭതീമമഭായ  ഫതീസഭാണയ്.

മഭാകനജയ് ലമന്റുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനി  എങ്ങലനലയങനിലലാം  കുറചയ്  തുകേ  കുറഞ

കേനിട്ടുകമഭാലയന്നഭാണയ്  കനഭാക്കുന്നതയ്.  കേഭാരണലാം,  ഇതനിലനതനിലര  നഭാലള  ആലരങനിലലാം

കകേഭാടതനിയനില്  കപഭായഭാല്  ഇതനികനക്കഭാള  വലനിയ  ഫതീസയ്  കകേഭാടതനി  വനിധനിക്കുന്ന

അപകേടലാം   ഒഴനിവഭാക്കഭാലാം.  ആ  ചേര്ചയഭാണയ്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയുലട

കനതൃതസത്തനില്  ഞങ്ങള  നടത്തനിയതയ്.  ശതീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റഭാലാം  വഭാദനിചയ്

ജയനിക്കഭാനകവണനി  പറയണ.  കേഴനിഞ്ഞ  തവണ  എലാം.ബനി.ബനി.എസയ്.-നയ്  കേരുണ

ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജയ്,  അഞരക്കണനി  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജയ്,  കേണ്ണൂര്  തുടങ്ങനിയ

ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേള  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  കേരഭാര്  ഒപ്പുവചനില.   സര്ക്കഭാര്

നനിശ്ചയനിച  50  ശതമഭാനലാം  സതീറനില്  രണര  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഫതീസനില്  പഠനിപനിക്കഭാന

തയഭാറഭായനില.  അവര് കകേഭാടതനിയനില് കപഭായകപഭാള മുഴുവന സതീറനിലലാം പത്തയ് ലക്ഷലാം

രൂപയഭാണയ്  ഫതീസഭായനി  കകേഭാടതനി  അലാംഗതീകേരനിചയ്  ലകേഭാടുത്തതയ്.  എലാം.ഇ.എസയ്.-ലന്റെ

കേഭാരലത്തനില്,  ഫതീ  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേനിറനി  കേഭാല്ക്കുകലറയ്  ലചേയ ഫതീസല ഞങ്ങളുലട

ലചേലലവന്നയ്  പറഞ്ഞയ്  കകേഭാടതനിയനില്  കപഭായകപഭാള  ആ  ഫതീസനിലന്റെ  ഇരടനിയഭാണയ്

കകേഭാടതനി  വനിധനിചതയ്.   യഭാഥഭാര്ത്ഥലലാം  മനസ്സേനിലഭാക്കഭാലത,  സര്ക്കഭാര്  പറഞ്ഞഭാല്

അപഭാലട  ഫതീസയ്  കുറയ്ക്കുമഭായനിരുന്നനികലലയന്നയ്  ബഭാലനിശമഭായനി  പറയുന്നതയ്

ഇനനിലയങനിലലാം ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന പ്രതനിപക്ഷലാം ശദനിക്കണലാം.

(കചേഭാകദലഭാത്തര സമയലാം കേഴനിഞ.)
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2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുലട അവകേഭാശ സലാംരക്ഷണലാം
5(*605) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷയ്  :

ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ്  :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന  :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുലട  അവകേഭാശ  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  സമതസലാം

ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  നടപഭാക്കുന്ന  പദതനികേള  ഏലതഭാലക്കലയന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മഭാനസനികേ-ശഭാരതീരനികേകശഷനി  വലതലഭാസലാം  കനരലത്ത
മനസ്സേനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അവരുലട  കശഷനിക്കനുസൃതമഭായനി  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതനിനുലാം സഭാധനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുലട  അവകേഭാശലാം  സലാംബനനിച  2016-ലല  നനിയമലാം
നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എലന്തെലഭാമഭാലണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കുളള  വനിവനിധ  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  അനുയഭാത്ര  എന്ന  കപരനില്  സമഗ്രമഭായ  പദതനിക്കയ്
സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാമനിഷന  മുകഖന  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   പദതനിയുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കഭായുളള സവനികശഷ തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡുകേളുലട
വനിതരണലാം.

2. അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കയ് ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസയ് പദതനി

3. ജനിലഭാ പ്രഭാരലാംഭ ഇടലപടല് കകേനങ്ങള

4. നനിലവനിലളള  ജനിലഭാ  പ്രഭാരലാംഭ  ഇടലപടല്  കകേനങ്ങളുലട
ശഭാക്തതീകേരണലാം
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5. ലമഭാബബല് ഇന്റെര്ലവനഷന യൂണനിറകേള

6. പ്രകതലകേ കമഖലകേളനില് സനിരലാം ഇന്റെര്ലവനഷന യൂണനിറകേള

7.  ലസഷലല് അങണവഭാടനികേള

8. കപ്രഭാജകയ് ഓടനിസലാം

9. കേഭാകതഭാരലാം

10. കമഭാഡല് ബചേല്ഡയ് റതീഹഭാബനിലനികറഷന ലസന്റെറുകേള (MCRC)

11. ലഹല്പയ് ലഡസയ്

12. Student initiative

13. കദശതീയ ശനില്പശഭാല

14. വനിവര വനിദലഭാഭലഭാസ വലഭാപന (IEC) പ്രവര്ത്തനങ്ങള

15. എലാം.എലാം.ആര് &  റൂലബല വഭാകനികനഷന.

കൂടുതല് വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

സഭാമൂഹലനതീതനി  ഡയറകറുലട   കേഭാരലഭാലയലാം  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേള
ചുവലട കചേര്ക്കുന.

1. കേഭാഴ്ചബവകേലലമുള്ള അഡസകക്കറമഭാര്ക്കയ് റതീകഡഴയ്  അലവനസയ് 

2. അലാംഗപരനിമനിത വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ് കസഭാളര്ഷനിപയ്

3. കേഭാഴ്ചബവകേലലമുള്ള അമ്മേമഭാര്ക്കയ്  ധനസഹഭായലാം

4. വനികേലഭാലാംഗ  ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനി ധനസഹഭായലാം

5. വനികേലഭാലാംഗരഭായ മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുലട  ലപണ് മക്കളക്കയ്/വനികേലഭാലാംഗരഭായ
ലപണ്കുടനികേളക്കയ് വനിവഭാഹധനസഹഭായലാം

6. CDMRP-കേമ്മേനണനിറനി  ഡനിലസബനിലനിറനി  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  ആന്റെയ്
റതീഹഭാബനിലനികറഷന കപ്രഭാഗ്രഭാലാം.

7. അളഷനികമഴയ്  റനികലറഡയ്  ഡനികസഭാര്ഡര്  ലസഭാബസറനി  ഓഫയ്  ഇന്തെല
(ARDSI)  

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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8. എപനിലലപനി ലകേയര് ത്രൂ സ്കൂളസയ്

9. പഭാലനിയലാം ഇന്തെല

10. കസ്റ്ററയ് കനഭാഡല് ഏജനസനി ലസന്റെര് (SNAC)    

11. ശദ ചേഭാരനിറബനിള ലസഭാബസറനി  (NGO)

12. ലഫഡകറഷന ഓഫയ് ദനി ബബനഡയ്  (NGO)

13. ഇനബസറയ് കപ്രഭാജകയ്

14. ഡനിസനികയ് ബസകേലഭാടനികേയ് റതീഹഭാബനിലനികറഷന കപ്രഭാജകയ്

15.  സഭാപനങ്ങള.

18 വയസ്സേനില് തഭാലഴയുള്ള കുടനികേളക്കയ് വളര്ചയുലാം വനികേഭാസവമഭായനി ബനലപട
ആകരഭാഗല  പ്രശങ്ങളക്കയ്  സമ്പൂര്ണ്ണ  സസൗജനല  ചേനികേനിത  ലഭലമഭാകുന്ന
ആര്.ബനി.എസയ്.ലകേ.  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി   എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം
ഡനി.ഇ.ഐ.സനി.  (ഡനിസനികയ്  ഏര്ലനി  ഇന്റെര്ലവനഷന  ലസന്റെര്)  പ്രവര്ത്തന
സജ്ജമഭായനിട്ടുണയ്.   ആര്.ബനി.എസയ്.ലകേ.  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭാണയ്  ഡനി.ഇ.ഐ.സനി.
കകേരളത്തനില്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ജനിലഭാതല  ആശുപത്രനികേളനില്  ഡനി.ഇ.ഐ.സനി.
ആരലാംഭനിച്ചു.

നനകബഭാണ് സതീനനിലാംഗയ്  കപ്രഭാഗ്രഭാമനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കസ്റ്ററയ്  പബനികേയ്  ലഹല്ത്തയ്
ലകബഭാറടറനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  റതീജനിയണല്  പബനികേയ്  ലഹല്ത്തയ്  ലകബഭാറടറനി
എറണഭാകുളലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,  കേണ്ണൂര് എന്നതീ ലഭാബുകേളനിലൂലട നനകബഭാണ് സതീനനിലാംഗയ്
ലടസ്റ്റുകേള  ലചേയ്യുനണയ്.   കേണ്ലജനനിറല്  ബഹകപഭാ  ബതകറഭായനിഡനിസലാം,
കേണ്ലജനനിറല് അഡതീനല്  ബഹപര്   കപസനിയ, ഫനിബനല് കേനികറഭാനൂറനിയ, ജനി &
പനി.ഡനി. ലഡഫനിഷലനസനി  എന്നതീ ജനനിതകേ ലമലറഭാകബഭാളനികേയ് കരഭാഗ ലടസ്റ്റുകേളക്കുള്ള
പരനികശഭാധനഭാ സസൗകേരലലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുലട അവകേഭാശ സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  സമതസലാം  ഉറപഭാക്കു
ന്നതനിനുമഭായനി കകേരള സലാംസഭാന വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന ചുവലട
കചേര്ക്കുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

1.  അലാംഗബവകേലലമുളളവര്ക്കയ് ആവശലമഭായ ബടബസക്കനിള,  വതീല്
ലചേയര്, കൃത്രനിമ ബകേകേഭാലകേള, വഭാക്കര്, കചസയ്, കേണ്ണട, ശവണ
സഹഭായനി  തുടങ്ങനിയ  സഹഭായ  ഉപകേരണങ്ങളുലട   സസൗജനല
വനിതരണലാം.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 33

2. അലാംഗബവകേലലമുളളവര്ക്കയ്  കവണ  ബഹലടകേയ്  ലനിലാംബയ്,
ഇലകകഭാണനികേയ്  വതീല്  ലചേയര്,  ലഭാകപഭാപയ്  തുടങ്ങനിയ  ആധുനനികേ
ഉപകേരണ വനിതരണലാം - മഭാനദണങ്ങളക്കയ് വനികധയമഭായനി.

3. ബസഡയ് വതീല് ഘടനിപനിച സ്കൂടര് വനിതരണലാം  -  മഭാനദണങ്ങളക്കയ്
വനികധയമഭായനി.

4. അലാംഗബവകേലലമുളളവര്ക്കുളള  പുതനിയ  സ്കൂടറനില്  ബസഡയ്  വതീല്
ഘടനിപനിക്കുന്നതനിനയ് സബ്സനിഡനി

5. നഭാഷണല്  ഹഭാന്റെനികേലഭാപ്ഡയ്  ഫനിനഭാനസയ്  ആന്റെയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്
കകേഭാര്പകറഷന  വഴനിയുളള  സസയലാംലതഭാഴനില്  വഭായ്പ  /വനിദലഭാഭലഭാസ
വഭായ്പ

6. സസയലാംലതഭാഴനിലനിനുളള ബഭാങയ് കലഭാണ് സബ്സനിഡനി

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

8. ഗുരുതരമഭായ  ബവകേലലലാം  ബഭാധനിച  കുടനികേളക്കയ്  സനിരനനികക്ഷപ
പദതനി

9. സസയലാം സഹഭായ സലാംഘങ്ങലള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കല്

10. തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചയ് വനികേലഭാലാംഗ
പുനരധനിവഭാസ പദതനി - സലാംസഭാന തലത്തനില് നടപഭാക്കല്

11. വനികേലഭാലാംഗ  സസൗഹൃദ  സഭാകങതനികേ  പ്രദര്ശനവലാം  പരനിശതീലന
കകേനവലാം

12. വനികേലഭാലാംഗരഭായ  വകയഭാജനങ്ങളക്കുകവണനിയുളള  വൃദസദനലാം
പരനിപഭാലനലാം

(ബനി)   ഉണയ്.    മഭാനസനികേ  ശഭാരതീരനികേകശഷനി  വലതലഭാസലാം  കനരലത്ത
മനസ്സേനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അവരുലട  കശഷനിക്കനുസൃതമഭായനി  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതനിനുലാം  ബവകേലലങ്ങള  എത്രയുലാം  കനരലത്ത  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം
അനുകയഭാജലമഭായ  ഇടലപടല്  നടത്തുന്നതനിനുമഭായനി  ആധുനനികേ  സസൗകേരലങ്ങകളഭാടു
കൂടനിയ ജനിലഭാ പ്രഭാരലാംഭ ഇടലപടല് കകേനങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനലാം
സലാംസഭാനലത്ത  പത്തയ്  ജനിലകേളനില്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത  പൂര്ണ്ണമഭായ
സസൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ സനിരലാം ജനിലഭാ പ്രഭാരലാംഭ ഇടലപടല് കകേനങ്ങള  നനിലവനില്
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വരുന്നതുവലര  അലാംഗപരനിമനിതരഭായ  കുടനികേളക്കയ്  ലതറഭാപനികേളുലാം  കസവനങ്ങളുലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി നഭാഷണല് ലഹല്ത്തയ് മനിഷലന്റെ നനിലവനിലള്ള ജനിലഭാ പ്രഭാരലാംഭ
ഇടലപടല്  കകേനങ്ങള ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഈ സഭാപനങ്ങളക്കയ്
അധനികേമഭായനി  കവണനിവരുന്ന  ഉപകേരണങ്ങള,  ജതീവനക്കഭാര്,  പരനിശതീലനങ്ങള
എന്നനിവ നല്കേനിവരുന.

അലാംഗപരനിമനിതരഭായവര്ക്കയ് തുടര്ചയഭായ ലതറഭാപനികേള ആവശലമഭാണയ്.  പലരുലാം
ജനിലഭാ  കകേനങ്ങളനില്  എത്തനി  ഈ  സസൗകേരലലാം  പ്രകയഭാജനലപടുത്തുവഭാന
പ്രയഭാസലപടുന.  ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനില് ഉള്ളവലരയഭാണയ്  ഈ പ്രശലാം  കൂടുതലഭായനി
ബഭാധനിക്കുന്നതയ്.  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലലാം  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലമഭായനി  രണയ്
ലമഭാബബല്  ഇന്റെര്ലവനഷന  യൂണനിറകേള  IMHANS-ലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട
നടപഭാക്കനിവരുന.   ഇതനിലൂലട  അറുന്നൂറയ്  കുടനികേളക്കയ്  ആവശലമഭായ  കസവനലാം
നല്കുന്നതനിനയ് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരലാം ലമഭാബബല് ഇന്റെര്ലവനഷന യൂണനിറകേള
എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.    ആറയ്
കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തുകേളക്കയ്  ഒരു  യൂണനിറയ്  എന്ന നനിലയനില്  നടപഭാക്കുന്ന   ഈ
പദതനി കകേരളത്തനിലടനതീളലാം 2017  ജൂണ് മഭാസകത്തഭാലട നനിലവനില് വരുന്നതഭാണയ്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ  കമഖല,  തതീരകദശ  കമഖല  തുടങ്ങനിയ  പ്രകതലകേ  കമഖലയനില്
ബവകേലലങ്ങള  സതീന  ലചേയഭാനുലാം  ആവശലമഭായ  ലതറഭാപനികേളുലാം  കസവനങ്ങളുലാം
നല്കുന്നതനിനുലാം സനിരലാം ഇന്റെര്ലവനഷന യൂണനിറകേള സഭാപനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ആദല
യൂണനിറയ്  അടപഭാടനിയനിലല കകേഭാടത്തറ ലസഷലഭാലനിറനി  ആശുപത്രനി  2017   ജൂബല
മഭാസകത്തഭാലട   പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

പ്രതീ  സ്കൂള  തലത്തനില്ത്തലന്ന  ബുദനിമഭാനലലാം,  വളര്ചഭാവനികേഭാസ  തഭാമസലാം
തുടങ്ങനിയവ  കേലണത്തനി  അനുകയഭാജലമഭായ  പരനിചേരണങ്ങള  നല്കുന്നതനിനഭായനി
ലസഷലല് എഡനകക്കകറഴനിലന്റെ കസവനകത്തഭാടുകൂടനിയ  ലസഷലല് അങണവഭാടനികേള
ഇകപഭാള  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്   നടപഭാക്കനിവരുന.  ഇതയ്  കേണ്ണൂര്,  വയനഭാടയ്,
ജനിലകേളനികലക്കുകൂടനി വലഭാപനിപനിക്കഭാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

പതനിലനടയ്  വയസ്സേനിനയ്  തഭാലഴയുള്ള  കുടനികേളനിലല  ആകരഭാഗല  പ്രശങ്ങലള
കേഭാകലകൂടനി  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുള്ള  വനിദഗ്ദ്ധ  പരനികശഭാധനയുലാം  സഭാധഭാരണയഭായനി
കേണ്ടുവരുന്ന മുപതയ് അസുഖങ്ങളക്കുള്ള ചേനികേനിതയുലാം പരനിചേരണവലാം സസൗജനലമഭായനി
നല്കുന്നതനിനുള്ള പദതനിയഭാണയ്  രഭാഷ്ട്രതീയ ബഭാല് സസഭാസല കേഭാരലകലാം.  നവജഭാത
ശനിശുക്കളനില്  ജന്മനഭാല്  ഉണഭാകുന്ന  ജനന  ബവകേലലങ്ങളക്കയ്  സര്ജറനി
ഉളലപലടയുള്ള  വനിവനിധ  ചേനികേനിതകേള  സസൗജനലമഭാണയ്.   നവജഭാത  ശനിശുക്കലള
ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  കകേനങ്ങളനില്  കഡഭാകര്മഭാരുലാം  അനുബന  ആകരഭാഗല
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പ്രവര്ത്തകേരുലാം ആറയ്  ആഴ്ചവലര  പ്രഭായമഭായ കുഞങ്ങലള  വതീടുകേളനില്  സനര്ശനലാം
നടത്തുന്ന JPHN/ASHA മുതലഭായവരുലാം  6  ആഴ്ച മുതല് 18 വയസ്സേയ് വലര പ്രഭായമുള്ള
കുടനികേലള  അങണവഭാടനിയനില്വച്ചുലാം  സര്ക്കഭാര്  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനില്വച്ചുലാം
ആര്.ബനി.എസയ്.ലകേ.  നഴ്സുമഭാരുലാം പരനികശഭാധനിക്കുന.  ആകരഭാഗലപ്രശലാം കേലണത്തുന്ന
കുടനികേലള വനിവനിധ ആകരഭാഗല  കകേനങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം  ആവശലലമങനില്  അവനിലടനനിനലാം
വനിദഗ്ദ്ധ ചേനികേനിത ലഭലമഭാകുന്ന കകേനങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം റഫര് ലചേയ്തുവരുന.

(സനി)    2016  -ലല  Rights  of  Persons  with  Disabilities  Act-  ല്
ഉളലപടുന്ന  പല  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  വകുപയ്  നനിലവനില്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനലണങനിലലാം  19-4-2017-നയ്  നനിലവനില്വന്ന  ആകനിനുകമല്  സലാംസഭാന
തലത്തനില്  ചേടങ്ങള  രൂപലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.  

ലപകടഭാള പമ്പുകേളനില് ലതീഗല് ലമകടഭാളജനി വകുപനിലന്റെ ഇടലപടല്
6(*606) ശതീ  .   മുലക്കര രത്നഭാകേരന : 

ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന : 
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേനന : 
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ലപകടഭാള  പമ്പുകേളനില്നനിന്നയ്  ലഭനിക്കുന്ന  ഇനനത്തനിലന്റെ  അളവയ്

കുറയുന്നതയ് സലാംബനനിച പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ലതീഗല് ലമകടഭാളജനി
വകുപയ്  ഇത്തരത്തനിലള്ള  എത്ര  കകേസുകേള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്ലതന്ന  കേണക്കയ്
ലഭലമഭാകണഭാ; എങനിൽ ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി) ലപകടഭാള പമ്പുകേളക്കയ് എന.ഒ.സനി.  നല്കുകമ്പഭാഴുലാം ബലസനസയ് പുതുക്കനി
നല്കുകമ്പഭാഴുലാം ലതീഗല് ലമകടഭാളജനി വകുപനിലന്റെ അനുമതനികൂടനി  ഉറപഭാക്കുവഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)   ലഭലമഭാണയ്.   ഒരു കകേസയ്  എടുക്കുകേയുലാം  20,000  രൂപ രഭാജനി  ഫതീസയ്
ഈടഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

(സനി)   ഇതുസലാംബനനിചയ്  ലതീഗല് ലമകടഭാളജനി  നനിയമത്തനികലഭാ  ചേടങ്ങളനികലഭാ
വലവസകേലളഭാനലാം നനിലവനിലനില.
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 ബലഫയ് ഭവന പദതനി
7 (*607) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു  :

ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്  :
ശതീ  .   എസയ്  .   രഭാകജനന  :
ശതീ  .    എലാം  .    നസൗഷഭാദയ്    : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവന പദതനിയഭായ ബലഫനിലന്റെ

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള നനിശ്ചയനിക്കഭാനുള്ള പ്രകനിയ പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  അവലലാംബനിച  മഭാര്ഗ്ഗവലാം,  ഏതയ്  വകുപഭാണയ്
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള നനിശ്ചയനിക്കുന്നലതനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ബഹുനനില  ഫ്ള ഭാറയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  ഏലതലഭാലാം  ജനില ല്ല്ലകേളനിലഭാണയ്  ഫ്ള ഭാറയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനലാം  അതനിനഭായനി  സലലാം  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയനലാം
സമയബനനിതമഭായനി പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേൾ
എലന്തെലഭാമഭാലണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ)  ഇല.   സര്കവ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.   ആയതനിലന്റെ  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധന
പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ബനി)   ഭൂമനിയുള്ള  ഭവനരഹനിതര്,  ഭൂമനിയനിലഭാത്ത  ഭവനരഹനിതര്  എന്നനിവ
തരലാംതനിരനിചയ്  എലഭാ തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലലാം പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി
അര്ഹരഭായ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  കേലണത്തുന്നതനിനയ്  കുടുലാംബശതീ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഉപകയഭാഗനിചയ്  സര്കവ  നടത്തനി.   പ്രസ്തുത  സര്കവയ്ക്കുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം
തയഭാറഭാക്കനിയതയ്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപഭാണയ്.   ടനി  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
9-2-2017-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  391/2017/തസസഭവ.   ഉത്തരവഭായനി
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  കകേഭാപനി അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

സര്കവയുലട ലവരനിഫനികക്കഷന നടനവരനികേയഭാണയ്.   തുടര്ന്നയ്  കേരടയ്  പടനികേ
പ്രസനിദലപടുത്തുകേയുലാം   പഞഭായത്തയ്  തലത്തനിലലാം  ജനിലഭാതലത്തനിലലാം  അപതീലകേള
കകേടകശഷലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  പടനികേ  അലാംഗതീകേരനിചയ്

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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അന്തെനിമമഭാക്കുന. കേരടയ് പ്രസനിദതീകേരനിചകശഷലാം പരഭാതനികേള പരനിഹരനിചയ് ബനലപട
ഗ്രഭാമസഭകേളവഴനി  പഞഭായത്തയ്/നഗരസഭ  ഗുണകഭഭാക്തൃ  പടനികേ  അലാംഗതീകേരനിചയ്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന.  സസന്തെമഭായനി  സലമുളള  ഭവനരഹനിതര്ക്കയ്  വതീടയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനുലാം  സസന്തെമഭായനി  സലലാം
ഇലഭാത്തവര്ക്കയ്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  കനതൃതസത്തനില്  ഭവന
സമുചയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചയ്  നല്കുന്നതനിനുമുള്ള  കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണയ്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

(സനി)   ഉണയ്.   ഭൂരഹനിത  ഭവനരഹനിരതര്ക്കയ്  ഭവനസമുചയലാം  നനിര്മ്മേനിചയ്
നല്കേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.

(ഡനി) എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം ഭൂരഹനിതരഭായ ഭവനരഹനിതര്ക്കയ് ഭവന സമുചയങ്ങള
നനിര്മ്മേനിചയ് നല്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആദലഘടത്തനില്  14
ജനിലകേളനിലലാം ഭവനസമുചയ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് അനുകയഭാജലമഭായ സലമുള്ള ഓകരഭാ
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങലള  ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത  സലത്തയ്
ഭൂരഹനിതരഭായ  ഭവനരഹനിതര്ക്കയ്  ഭവനസമുചയലാം  നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. ടനി പദതനിയുലട സലാംസഭാനതല ഉദ്ഘഭാടനലാം ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല
പുനലൂര് മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില് 2017 കമയയ് 23-നയ് നടത്തുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

സബപകകേഭാ മുകഖനയുള്ള ലനലയ് ല്ല്ല സലാംഭരണലാം

8 (*608) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേനന നഭായര്  :

ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷയ് കുറുപയ്  :

ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ്  :

ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  സലലപകകേഭാ  മുകഖനയുള്ള  ലനലയ് ല്ല്ല  സലാംഭരണലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  നനിലവനില്  ലനല്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നല്കേനിവരുന്ന  സലാംഭരണ  വനില
എത്രയഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇസൗ ഇനത്തനില് കകേന സര്ക്കഭാര് നല്കേനി വരുന്ന തുകേ എത്രലയന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ലനലയ് ല്ല്ല  സലാംഭരനിച വകേയനില് മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലയളവനില് കുടനിശ്ശേനികേ
ലകേഭാടുത്തയ് തതീര്ക്കഭാനുള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് എത്ര രൂപയഭാണയ്
കുടനിശ്ശേനികേ  ഉണഭായനിരുന്നലതനലാം  ആയതയ്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന):

(എ)  ലനലയ് ല്ല്ല നല്കുവഭാന തഭാല്പരലമുള്ള കേര്ഷകേര് ലനലയ് ല്ല്ല സലാംഭരണത്തനിനുള്ള
ലപഭാതു നനിബനനകേളക്കയ് വനികധയമഭായനി ഓണ്ബലന രജനികസഷന നടകത്തണതുലാം
രജനികസഷന  പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള  ഓകരഭാ  കേര്ഷകേനുലാം  രജനികസഷന  ഐഡന്റെനിറനി
നമ്പര്  നല്കുന്നതുമഭാണയ്.   ഇങ്ങലന  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുള്ള  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം
മഭാനദണങ്ങളക്കനുസരനിചയ്  നനിര്വഹണ  ഏജനസനിയഭായ  സബപകകേഭായുമഭായനി
കേരഭാറനില് ഒപനിടനിട്ടുള്ള മനില്ലുകേള മുകഖന ലനലയ് ല്ല്ല സലാംഭരനിക്കുന.

(ബനി)  നനിലവനില്  സലാംഭരനിക്കുന്ന  ലനലനിനയ്  കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനയ്  22.50  രൂപ
നനിരക്കനില് കേര്ഷകേര്ക്കയ് വനില നല്കേനിവരുന.

(സനി)  ലനലയ് ല്ല്ല സലാംഭരണത്തനിനഭായനി കകേന സര്ക്കഭാര് അടനിസഭാന തഭാങ്ങുവനില
നല്കേനിവരുന.   2016-17    സതീസണനില്  ലപഭാതുവനിഭഭാഗത്തനിലള്ള  ലനലനിനയ്
കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനയ്  14.70  രൂപയുലാം  കഗ്രഡയ്  എ  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനയ്
15.10 രൂപയുലാം കകേന സര്ക്കഭാര് അടനിസഭാന തഭാങ്ങുവനിലയഭായനി നല്കുന.

(ഡനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് ലനലയ് ല്ല്ല  സലാംഭരനിച വകേയനില് കേര്ഷകേര്ക്കയ്
ലകേഭാടുക്കുവഭാനുണഭായനിരുന്ന  346.73 കകേഭാടനി രൂപ ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നതനിനുകശഷലാം മുഴുവനഭായനി ലകേഭാടുത്തുതതീര്ത്തനിട്ടുണയ്.

പതനിനഭാലഭാലാം കകേന ധനകേമ്മേതീഷലന്റെ ശനിപഭാര്ശകേള 
9 (*609) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന  :

ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്  :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പതനിനഭാലഭാലാം  കകേന  ധനകേമ്മേതീഷലന്റെ  ശനിപഭാര്ശകേള
നടപനിലഭാക്കനിയതനിലനത്തുടര്ന്നയ്  സലാംസഭാനലാം  കനരനിടുന്ന  പ്രശങ്ങള
എലന്തെഭാലക്കയഭാണയ്;

(ബനി)  കകേന സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിക്കുന്ന പദതനികേളനില് കകേന  -സലാംസഭാന
വനിഹനിതലാം പുതുക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുമൂലലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനുലാം  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  ഉണഭായ  അധനികേബഭാധലത  എത്രയഭാലണന്നയ്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ)  പതനിനഭാലഭാലാം  ധനകേഭാരലകേമ്മേതീഷന  ശനിപഭാര്ശപ്രകേഭാരലാം  മഭാറനിവയലപട

(ഡനിവനിസനിബനിള പൂള)  നനികുതനി വരുമഭാനലാം  42%  ആയനി വര്ദനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.

പ്രഭാഥമനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണലാം,  കറഭാഡുകേളുലടയുലാം

പഭാലങ്ങളുലടയുലാം  അറകുറപണനികേള,  സലാംസഭാനങ്ങളുലട  പ്രകതലകേ

ആവശലങ്ങളക്കുള്ള  സഹഭായലാം  എന്നനിങ്ങലന  പതനിമൂന്നഭാലാം  ധനകേഭാരലകേമ്മേതീഷന

ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിരുന്ന പദതനികേലളഭാനലാംതലന്ന പതനിനഭാലഭാലാം ധനകേകേഭാരല കേമ്മേതീഷന

പരനിഗണനിചനില.   വര്ദനിപനിച  നനികുതനിവരുമഭാനത്തനില്നനിനലാം  കമല്വനിവരനിച

പദതനികേളക്കുളള  ധനലാം  കേലണത്തുവഭാനഭാണയ്  പതനിനഭാലഭാലാം  ധനകേഭാരലകേമ്മേതീഷന

സലാംസഭാനങ്ങകളഭാടയ്  ആവശലലപടനിരനിക്കുന്നതയ്.   കകേനസര്ക്കഭാര്   കകേനഭാവനിഷ്കൃത

പദതനികേളുലട  എണ്ണലാം  66 -ല്നനിനലാം  28  ആയനി  കുറചതുകേഭാരണലാം  മുനകേമ്മേതീഷന

നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേള  തുടരഭാനഭാകേഭാത്ത  സഭാഹചേരലമഭാണയ്  നനിലവനിലള്ളതയ്.

കകേന സര്ക്കഭാര് കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലട ഘടനയനില് മഭാറലാം വരുത്തുകേയുലാം ചേനില

പദതനികേള  മറയ്  പദതനികേളുമഭായനി  ലയനിപനിക്കുകേയുലാം  ചേനില  പ്രധഭാന  പദതനികേലള

കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയനില്നനിന്നയ് ഒഴനിവഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേയുണഭായനി.  ഒഴനിവഭാക്കനിയ

പദതനികേലള  50:50  അനുപഭാതത്തനില് സലാംസഭാനത്തനിനയ്  നടപഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

കൂടഭാലത   60  ശതമഭാനത്തനിനയ്  മുകേളനില്  കകേന  വനിഹനിതലാം  ലഭനിചനിരുന്ന  പല

പദതനികേളുലടയുലാം   വനിഹനിതലാം  കുറചയ്  60:40  അനുപഭാതത്തനിലഭാക്കനിയതയ്  പദതനി

നടത്തനിപനിനയ് സലാംസഭാനത്തനിനയ് അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേബഭാധലത വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  പുതുക്കനിയനിട്ടുണയ്.   കകേന  സര്ക്കഭാര്  കകേനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുലട

എണ്ണലാം   2016-17  മുതല്  66-ല്നനിനലാം  28   ആയനി  കുറയ്ക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതനില്

ആലറണ്ണലാം കകേഭാര് ഓഫയ് ദനി കകേഭാര് എനലാം  20 എണ്ണലാം കകേഭാര് എന്ന വനിഭഭാഗത്തനിലലാം 2

എണ്ണലാം  ഓപ്ഷണല്  വനിഭഭാഗത്തനിലമഭാണയ്.   പുതനിയ  സലാംവനിധഭാനമനുസരനിചയ്  ചേനില

പ്രധഭാന  പദതനികേലള  കകേനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയനില്നനിനലാം  മഭാറകേയുലാം  മറയ്  ചേനില

പദതനികേളുമഭായനി  ലയനിപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുകേയുണഭായനി.   കകേഭാര്  ഓഫയ്  ദനി  കകേഭാര്

പദതനിയനില്  മഭാത്രമഭാണയ്  മുനപുണഭായനിരന്ന  ഫണനിലാംഗയ്  രതീതനി  ഇകപഭാള

നനിലനനില്ക്കുന്നതയ്.   കകേഭാര് എന്ന വനിഭഭാഗത്തനില്  60 ശതമഭാനലാം കകേനവനിഹനിതവലാം

40%  സലാംസഭാന  വനിഹനിതവമഭാണയ്.   ഓപ്ഷണല്  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്ന

പദതനിയനില് വനിഹനിതലാം 50:50  നനിരക്കനിലഭാണയ്.
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(സനി)   60  ശതമഭാനത്തനിനയ്  മുകേളനില്  കകേന  വനിഹനിതലാം  ലഭനിചനിരുന്ന  പല

പദതനികേളുലടയുലാം  വനിഹനിതലാം  കുറചയ്  60:40  അനുപഭാതത്തനിലഭാക്കനിയതയ്  പദതനി

നടത്തനിപനിനയ്  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേബഭാധലത  വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ഗ്രഭാമ  വനികേസനവകുപയ്   വഴനി  നടപഭാക്കുന്ന  കകേനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളനികന്മലള്ള

അധനികേ ബഭാധലത  166.57  കകേഭാടനി രൂപയഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  വനിശദഭാലാംശലാം

അനുബനമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  നഗരസഭകേളനില്   നടപനിലഭാക്കുന്ന  അമൃതയ്,

എന.യു.എല്.എലാം,  പനി.എലാം.എ.ബവ.  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേള  ലവല്ലുവനിളനികേള

കനരനിടുനണയ്.

ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേലളക്കുറനിച്ചുള്ള വനിവര കശഖരണലാം

10 (*610) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ  :

ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി  :

ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി  :

ശതീ  .    എലാം  .    നസൗഷഭാദയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  പ്രതനികേളഭായുളള  ലകേഭാലപഭാതകേലാം,

കമഭാഷണലാം  തുടങ്ങനിയ  കുറകൃതലങ്ങള  നഭാളക്കുനഭാള  വര്ദനിച്ചുവരുന്നതയ്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതുസലാംബനനിചയ്  ബകലാം  റനിക്കഭാര്ഡ്സയ്  ബനകറഭായുലട

പക്കല് കേണക്കുകേള ലഭലമഭാകണഭാ;

(ബനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  വനിവരകശഖരണത്തനിനഭായനി

ആരലാംഭനിച  ഇ-കരഖ  എന്ന  കസഭാഫയ് ലവയറുലാം  ഇതയ്  സലാംബനനിച  തുടര്

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ഇകപഭാൾ ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി ചുമതലലപടുത്തനിയ റൂറല്-സനിറനി  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേള,

ലസഷലല് ബഭാഞയ്, ബകലാം റനിക്കഭാര്ഡ്സയ് ബനകറഭാ എന്നതീ വനിഭഭാഗങ്ങള നഭാളനിതുവലര

നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇ-കരഖയുലട ഭഭാഗമഭായനി കലബര് കേലഭാമ്പുകേള, കക്ഷമനനിധനി ഓഫതീസുകേള,

ആകരഭാഗല  വകുപയ്  എന്നനിവയനില്നനിനലാം  കേരഭാറുകേഭാരനില്  നനിനമുളള  കേണക്കുകേള

ആഭലന്തെര വകുപയ് കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ)  2014,  2015,  2016   എന്നതീ  വര്ഷങ്ങളനില്  ഇതര  സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേള പ്രതനികേളഭായ കുറകൃതലങ്ങളുലട നനിരക്കയ് തഭാരതമലലാം ലചേയകപഭാള ഈ
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ലകേഭാലപഭാതകേ  കകേസുകേള,
കമഭാഷണലാം എന്നനിവ വര്ദനിച്ചുവരുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.  എന്നഭാല് ഇതര
സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  പ്രതനികേളഭായനിട്ടുള്ള  മറയ്  കുറകൃതലങ്ങള  കനരനിയ
കതഭാതനില്  വര്ദനിചയ്  വരുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.   ഇതുസലാംബനനിച്ചുള്ള
കസ്റ്ററയ് ബകലാം റനിക്കഭാര്ഡ്സയ് ബനകറഭായുലട കേണക്കയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

Year ലകേഭാലപഭാതകേ
കകേസുകേള

കമഭാഷണലാം

(HB Day &
Night Theft
Cases and
Ordinary

Theft Cases)

മറയ് കകേസുകേള TOTAL

2014 20 128 296 444

2015 22 133 439 594

2016 21 135 509 665

2017

(upto May
15)

6 51 210 267

(ബനി)   ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  വനിവര  കശഖരണത്തനിനഭായനി
ആരലാംഭനിച  ഇ-കരഖ  എന്ന  കസഭാഫയ് ലവയറനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  അതനിലന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ
ഘടത്തനിലഭാണയ്.  ഇതയ്  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  കപഭാലതീസയ്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  കയഭാജനിച  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിവരുന.  സലാംസഭാനലത്ത
19  കപഭാലതീസയ് ജനിലകേളനില് 9 എണ്ണത്തനില് പ്രസ്തുത ഇ-കരഖ  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള വനിവര
കശഖരണലാം  നടനവരനികേയഭാണയ്.   ബഭാക്കനി   10  കപഭാലതീസയ്  ജനിലകേളനില്  വനിവര
കശഖരണലാം  പ്രഭാരലാംഭ  ഘടത്തനിലഭാണയ്.   ഇതനിലന്റെ  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിവരലാം
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(സനി)   ഇ-കരഖയുലട  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കപഭാലതീസയ്
കസ്റ്റഷനുകേള,  ലസഷലല് ബഭാഞയ് എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല കപഭാലതീസയ് ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്
ഇ-കരഖ  ലമഭാബബല്  ആപനികക്കഷന  സലാംബനനിചയ്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുകേയുലാം
ആയതയ്  ജനിലഭാ  ബകലാം  റനിക്കഭാര്ഡ്സയ്  ബനകറഭാ  കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്തുവരുന.   പ്രസ്തുത  ആപനികക്കഷന  മുഖഭാന്തെരലാം  9  കപഭാലതീസയ്  ജനിലകേളനില്
പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  10  കപഭാലതീസയ്  ജനിലകേളനില്  വനിവരകശഖരണലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലമഭാണയ്.

(ഡനി) ഇ-കരഖയുലട ഭഭാഗമഭായനി  26553 ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
വനിവരലാം കശഖരനിചനിട്ടുണയ്. ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

സലാംസഭാന വനനിതഭാ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന നടത്തുന്ന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള

11 (*611) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര്  :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി  :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സതീകേളുലട  സഭാമൂഹനികേ,  സഭാമ്പത്തനികേ  ദുര്ബലസനിതനി

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  സലാംസഭാന  വനനിതഭാ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന
നടത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ബമകകഭാ  ഫനിനഭാനസയ്  ഉളലപലടയുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  ശഭാക്തതീകേരണ
പദതനികേള ഫലപ്രദമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ;

(സനി)  സതീ  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുലാം  ലനിലാംഗഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള  അസമതസലാം
ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കകേഭാര്പകറഷന  നടത്തുന്ന  ഇടലപടലകേള  എലന്തെലഭാമഭാണയ്;
പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിച മനിത്ര  181  പദതനിക്കയ്  വലഭാപകേമഭായ പ്രചേഭാരലാം  ലഭനിക്കഭാനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

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

(എ)  സതീകേളുലട  സഭാമൂഹനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  ദുര്ബലസനിതനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കുറഞ്ഞ  പലനിശ  നനിരക്കനില്  സസയലാംലതഭാഴനില്  വഭായ്പ,
ലചേറുകേനിട ലതഭാഴനില് സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങുന്നതനിനഭായനി വനനിതകേളുലട സസയലാം സഹഭായ

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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സലാംഘങ്ങളക്കഭായുള്ള  വഭായ്പഭാ  പദതനി,  പനികന്നഭാക്ക/നനനപക്ഷ  വനിഭഭാഗത്തനിലല
ലപ്രഭാഫഷണല്  കകേഭാഴ്സുകേളനില് പഠനിക്കുന്ന വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള്ള വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പ
എന്നനിവ  വനനിതഭാ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  നല്കേനിവരുനണയ്.   സതീകേള
കനരനികടണനിവരുന്ന സഭാമൂഹനികേ പ്രശങ്ങലളയുലാം അവയ്ക്കുള്ള പരനിഹഭാര മഭാര്ഗ്ഗങ്ങലളയുലാം
സലാംബനനിചയ്  കബഭാധവല്ക്കരണ  കേലഭാമ്പുകേളുലാം  ലസമനിനഭാറുകേളുലാം  അതതയ്  രലാംഗത്തയ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  വനിവനിധ  ഏജനസനികേളുലടയുലാം  സന്നദസലാംഘടനകേളുലടയുലാം
സഹകേരണകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കുനണയ്.

കകേന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ലസ്റ്റപയ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വനനിതകേളക്കയ്  ലതഭാഴനില്
പരനിശതീലനലാം  നല്കേഭാനുലാം  ലതഭാഴനിലനിനഭാവശലമഭായ  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം  ഗ്രഭാന്റെയ്-ഇന-എയ്ഡയ്  നല്കുന.   ഈ  പദതനിയനിലൂലട  വരുമഭാന
സഭാധലതയുള്ള ഏതയ്  സലാംരലാംഭത്തനിനുലാം  ധനസഹഭായലാം നല്കുന.  ഈ പദതനിയുലട
സലാംസഭാനതല  കനഭാഡല്  ഏജനസനിയഭാണയ്  വനനിതഭാ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന.
കൂടഭാലത വനനിതകേളക്കയ് അനുകയഭാജലമഭായ ലതഭാഴനില് കമഖലകേളനില് ലതഭാഴനിലധനിഷനിത
പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുനണയ്.

തനിരുവനന്തെപുരത്തുലാം കേണ്ണൂര് പനിലഭാത്തറയനിലലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന ലതഭാഴനില്
കമഖലയനിലല  ഉന്നമനത്തനിനുള്ള ഫനിനനിഷനിലാംഗയ്    സ്കൂളുകേളഭായ  REACH (റനികസഭാഴയ്
Enhancement അക്കഭാഡമനി  കഫഭാര്  കേരനിയര്  ബഹറയ്സയ്)  മുകഖന  +2  പഭാസ്സേഭായ
ലപണ്കുടനികേളക്കഭായനി  റതീചയ്   സര്ടനിഫനികക്കഷന  കകേഭാഴനിലന്റെ  പരനിശതീലനലാം
നല്കുകേയുലാം കകേഭാഴയ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നവര്ക്കയ് കപലസ്മെന്റെയ് അസനിസ്റ്റനസയ് നല്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന.

കകേരളത്തനില് വനനിതഭാ കകേഭാകളജുകേളനില് വനനിതഭാ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
കനതൃതസത്തനില്  ഓകരഭാ  വനിമനസയ്  ലസല്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.   വനിമനസയ്  ലസല്
മുകഖന വനിദലഭാര്ത്ഥനിനനികേളക്കഭായനി വനിവനിധ തലത്തനിലള്ള പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള,
കേരനിയര് ബഗഡനസയ് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം, ലസമനിനഭാറുകേള, വര്ക്കയ് കഷഭാപ്പുകേള തുടങ്ങനിയവയുലാം
നടത്തനിവരുന.

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഫഭാഗ്ഷനിപയ്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  ഓണ്  ലജന്റെര്
അലവയര്ലനസ്സേയ്  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  8  മുതല്  12-ാം  കഭാസയ്  വലരയുള്ള
കേസൗമഭാരക്കഭാരഭായ  ലപണ്കുടനികേളക്കയ്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്
ആകയഭാധനകേലയനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിവരുന.   പ്രസ്തുത  പദതനി  മുകഖന
വടക്കന കകേരളത്തനിലല  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്, കേണ്ണൂര്, കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,  വയനഭാടയ്,  മലപ്പുറലാം
എന്നതീ ജനിലകേളനിലല ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട     50 സര്ക്കഭാര്/ എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളനിലല
2000 ലപണ്കുടനികേളക്കയ് ആകയഭാധനകേലയനില്  പരനിശതീലനലാം നല്കുനണയ്.  
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കകേരളത്തനിലല വനനിതകേളക്കയ്   181 എന്ന ഏകേ കടഭാളഫ്രതീ നമ്പരനിലൂലട എലഭാ
കമഖലകേളനിലലയുലാം  വനിവരഭാകനസഷണവലാം  അതലഭാവശല  കസവനങ്ങളുലാം  എളുപത്തനില്
ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  കകേന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി,  ഇരുപത്തനിനഭാലയ്  മണനിക്കൂറുലാം  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്ന
എമര്ജനസനി  ലഹല്പയ് ബലന  (മനിത്ര  181)  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.   കകേരളത്തനിലല
സതീകേളക്കയ്  ഏതയ്  അതലഭാവശല  ഘടത്തനിലലാം  സഹഭായലാം  അഭലര്ത്ഥനിക്കഭാനുലാം
നനിമനിഷങ്ങളക്കുള്ളനില്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാനുലാം  ഇതനിലൂലട  സസൗകേരലലാം  ലഭനിക്കുലാം.
ഇതനിലൂലട  സലലത്ത  പ്രധഭാന  ആശുപത്രനി,  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷന,  ആലാംബുലനസയ്
സര്വതീസയ് എന്നനിവയുലട കസവനങ്ങള ദ്രുതഗതനിയനില് ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.

(സനി)    സതീകേള  കനരനികടണനിവരുന്ന സഭാമൂഹനികേ  പ്രശങ്ങലളയുലാം  അവയ്ക്കുള്ള
പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങലളയുലാം   സലാംബനനിചയ്    കബഭാധവല്ക്കരണ  കേലഭാമ്പുകേളുലാം
ലസമനിനഭാറുകേളുലാം  അതതയ്  രലാംഗത്തയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  വനിവനിധ  ഏജനസനികേളുലടയുലാം
സന്നദ സലാംഘടനകേളുലടയുലാം സഹകേരണകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കുനണയ്.

സഭാമൂഹനികേ  പ്രഭാധഭാനലലാം  അര്ഹനിക്കുന്ന  കമഖലകേളനികലക്കയ്  പുതുതലമുറലയ
കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുകേ എന്ന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലട കകേരളത്തനിലല  നഭാല്പതയ് വനിമനസയ്
കകേഭാകളജുകേളനില്  വനിമനസയ്  ലസല്  വനനിതഭാ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
കനതൃതസത്തനില്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   ഈ  വനിമനസയ്  ലസല്  മുകഖന
വനിദലഭാര്ത്ഥനിനനികേളക്കയ്  വനിവനിധ  തരത്തനിലള്ള  പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള,  കേരനിയര്
ബഗഡനസയ് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം, ലസമനിനഭാറുകേള എന്നനിവ നടത്തനിവരുന.

മനിത്ര  181  പദതനിയുലട  വലഭാപകേമഭായ  പ്രചേരണഭാര്ത്ഥലാം  തഭാലഴപറയുന്ന
പ്രചേരണ പരനിപഭാടനികേള നടനവരുന.

1. കകേരളത്തനിലല   91    ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭാകേളനില്നനിനലാം
ഓപകററയ്  ലചേയ്യുന്ന  നഭാലഭായനിരത്തനില്പരലാം  ബസയ്  സര്വതീസുകേളനില്
പതനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ സ്റ്റനിക്കറുകേളുലാം  കപഭാസ്റ്ററുകേളുലാം  വനിതരണലാം
ലചേയ്തു.  

2.  ദക്ഷനിണ  ലറയനില്കവയുലട  കേതീഴനില്വരുന്ന  167   ലടയനിന
സര്വതീസുകേളനില് സ്റ്റനിക്കറുകേള പതനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള നടപടനികമങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.  അകതഭാലടഭാപലാം  തലന്ന  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ
ലറയനില്കവ  കസ്റ്റഷനുകേളനിലലാം  ലപഭാതുജന  ശദയനില്ലപടത്തക്ക
രതീതനിയനില് ഒരു ഹ്രസസചേനിത്രലാം പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ശബ്ദകരഖ  എലഭാ
ലറയനില്കവ  പഭാറയ്  കഫഭാമുകേളനില്  കകേളപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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3. കകേരളത്തനിലല 877 കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനുകേളനിലലാം കപഭാസ്റ്റയ് ഓഫതീസുകേള,
വനിമനസയ്  കഹഭാസ്റ്റല്സയ്,  പഞഭായത്തയ്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  വനികലജയ്
ഓഫതീസയ്,  കേളകകററയ്,  കകേഭാര്പകറഷന,  ജനകസവന  കകേനങ്ങള
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  ഇതനികനഭാടകേലാംതലന്ന  കപഭാസ്റ്ററുകേള  വനിതരണലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.

4. മനിത്ര    181-  ലന്റെ  പ്രചേരണഭാര്ത്ഥലാം  കകേരള  സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര
വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലട ഹ്രസസചേനിത്രലാം നനിര്മ്മേനിചയ്
അതയ്  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയ  കപഭാലള്ള  മഭാധലമങ്ങളനില്
പ്രചേരനിപനിച്ചുവരുന.

5. മനിത്ര  181  പരസലലാം  പതനിച  കഹഭാര്ഡനിലാംഗ്സുകേള,  തനിരുവനന്തെപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് നഗരങ്ങളനില് പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുണയ്.

6. കകേരള  സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെകേതീഴനില്
വരുന്ന  എലഭാ  തതീകയററുകേളനിലലാം  മനിത്ര   181   പരസല  ഹ്രസസചേനിത്രലാം
പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ബകയഭാബഡകവഴനിറനി മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് കേമ്മേനിറനി
12 (*612) ശതീ  .   എന   .  എ  .   ലനലനിക്കുന്നയ്: 

ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്  : 
കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര്  : 
ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ബകയഭാബഡകവഴനിറനി  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  കേമ്മേനിറനി

(ബനി.എലാം.സനി.)-കേലള  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ബനി.എലാം.സനി.  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  മുനസര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതുസലാംബനനിച  നയത്തനില്  മഭാറലാംവരുത്തുന്നതനിനയ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അത്തരലമഭാരു മഭാറത്തനിനയ് ആധഭാരമഭാക്കനിയ
കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ബജവബവവനിധല  പരനിപഭാലന  സമനിതനികേലള
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(ബനി.എലാം.സനി.)  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  2017  ലഫബ്രുവരനിയനില്
കദശതീയ  ബജവബവവനിധല  കകേഭാണ്ഗ്രസ്സേനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരത്തുവചയ്
ബനി.എലാം.സനി.  സലാംഗമലാം  എന്ന  പരനിപഭാടനി  സലാംഘടനിപനിച്ചു.   ജനിലഭാ  പഞഭായത്തയ്
പ്രസനിഡന്റുമഭാര്,  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തയ്  അകസഭാസനികയഷന  പ്രസനിഡന്റുമഭാര്,  ഗ്രഭാമ
പഞഭായത്തയ്   അകസഭാസനികയഷന  പ്രസനിഡന്റുമഭാര്,  കമയര്മഭാര്,  മുനനിസനിപല്
ലചേയര്കപഴണ്മഭാര്,  ജനിലഭാ  ആസൂത്രണ  സമനിതനി  ഗവണ്ലമന്റെയ്  കനഭാമനിനനികേള,
പഞഭായത്തയ് ലഡപനടനി ഡയറകര്മഭാര് എന്നനിവര്ക്കഭായനി സലാംസഭാനതലത്തനില് ഒരു
ശനില്പശഭാല  കമയയ് മഭാസലാം സലാംഘടനിപനിച്ചു.  2017 ജൂണ്, ജൂബല മഭാസങ്ങളനിലഭായനി
പഞഭായത്തയ്,  മുനനിസനിപല്,  കകേഭാര്പകറഷന  ബനി.എലാം.സനി.  അദലക്ഷന്മഭാര്ക്കുലാം
അലാംഗങ്ങളക്കുമഭായനി  ജനിലഭാതല  ശനില്പശഭാലകേള  ആസൂത്രണലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.
ബനി.എലാം.സനി.  അലാംഗങ്ങളക്കഭായനി   ബനി.എലാം.സനി.-യുലട  പ്രവര്ത്തന ബകേപ്പുസ്തകേലാം
തയഭാറഭാക്കനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്തുവരുന.   ബനി.എലാം.സനി.-കേളുലട  കനതൃതസത്തനില്
പഞഭായത്തുതലത്തനില്  വനിവനിധ  പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
ബജവബവവനിധല  നനിയമമനുസരനിചയ്  ബനി.എലാം.സനി.കേളനില്   കേ കൃതലമഭായുലാം  കയഭാഗലാം
കചേരുന്നതനിനുലാം  നനിയമപരമഭായനിട്ടുള്ള  ചുമതലകേലളപറനി  അവലര
കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രസ്തുത  കയഭാഗങ്ങളനില്  പ്രഭാകദശനികേ  പരനിസനിതനി
ബജവബവവനിധല  പ്രശങ്ങളക്കയ്  ചേര്ചയനിലൂലട  പരനിഹഭാരലാം  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം
ബനി.എലാം.സനി.കേളക്കഭാവശലമഭായ  സഭാകങതനികേ  പനിന്തുണ കകേരള സലാംസഭാന ബജവ
ബവവനിധല കബഭാര്ഡയ് നല്കേനിവരുന.

(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് എലഭാ പഞഭായത്തുകേളനിലലാം ബനി.എലാം.സനി.
ശഭാക്തതീകേരത്തനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിരുന.   വനിവനിധ  തലങ്ങളനില്
ബനി.എലാം.സനി.  അലാംഗങ്ങളക്കഭായനി  കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിച്ചു.
ബനി.എലാം.സനി.കേളുലട  കമല്കനഭാടത്തനില്  ജനകേതീയ  ബജവബവവനിധല  രജനിസ്റ്റര്
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു.  പ്രഭാകദശനികേമഭായ പഭാരനിസനിതനികേ
കശഭാഷണലാം തടയുന്നതനിനയ് പരനിസനിതനി കേഭാവല് സലാംഘമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനയ്
ബനി.എലാം.സനി.-കേലള നനികയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്   13-5-2013-ല് ഉത്തരവനിറക്കനി.

(സനി)   ബനി.എലാം.സനി.  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാന  നയത്തനില്  മഭാറലാം
വരുത്തനിയനിടനില.

അകതസമയലാം   പ്രഭാകദശനികേതലത്തനില്    ബജവ  ബവവനിധല  സലാംരക്ഷണലാം
ഉളലപലടയുള്ള  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഊര്ജ്ജനിത
ലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   വനിദഗ്ദ്ധലര
ഉളലപടുത്തനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്  തലത്തനില്  ബനി.എലാം.സനി.  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുന.   വരുന്ന  അഞയ്  വര്ഷ  കേഭാലയളവനില്  100
ബനി.എലാം.സനി.-കേലള  മഭാതൃകേഭാ  ബനി.എലാം.സനി.-കേളഭാക്കനി  മഭാറന്നതനിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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ആയൂര്കവദ ചേനികേനിതഭാ രലാംഗത്തയ് ഗകവഷണ കകേനലാം
13 (*613) ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷയ് കുറുപയ്  :

ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ്  :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം  :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആയൂര്കവദ  ചേനികേനിതഭാ  രലാംഗത്തയ്  ആധുനനികേ  ശഭാസ  സകങതങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിചയ്  വനിപുലമഭായ  ഗകവഷണങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനയ്  ഗകവഷണ  കകേനലാം
സഭാപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  ലചേലവയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നലതനലാം  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) വനിവനിധ ശഭാഖകേലള സമനസയനിപനിച്ചുലകേഭാണയ് ആകരഭാഗല കമഖലയയ് സമഗ്ര
സലാംഭഭാവനകേള നല്കേഭാന കേഴനിയുന്ന ഒരു ബൃഹതയ് സഭാപനമഭായനി പ്രസ്തുത ഗകവഷണ
കകേനലത്ത മഭാറവഭാന എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് വനിഭഭാവന ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്;

(ഡനി)  ഇതനിലന്റെ  കേതീഴനില്  ആയൂര്കവദ  വനിജഭാന  കകേനലാം,  ആയൂര്കവദ
മനസനിയലാം,  വനിപുലമഭായ  ഔഷധ  ഉദലഭാനലാം  എന്നനിവ  സജ്ജതീകേരനിക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  300  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  2016-17-ലല ബജറനില്
ഇസൗ പദതനിക്കുകവണനി ആയൂര്കവദ ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനയ് അനുവദനിച
20  ലക്ഷലാം  രൂപ  നടത്തനിപയ്  ഏജനസനിയഭായ  നഭാഷണല്  ആയുഷയ്  മനിഷനയ്
ബകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ബജറനില് 5  കകേഭാടനി
രൂപ റനിസര്ചയ് ഇനസ്റ്റനിറനടനിനഭായനി മൂലധന ശതീര്ഷകേത്തനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി&ഡനി)   ആയുര്കവദലത്ത  ലതളനിവധനിഷനിതമഭായുലാം  ശഭാസതീയമഭായുലാം
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  മരുനകേള  സ്റ്റഭാകന്റെര്ബഡസയ്   ലചേയ്യുന്നതനിനലാം
ആധുനനികേ  ബകയഭാലടകകഭാളജനിയുമഭായനി  ആയൂര്കവദലത്ത  ബനലപടുത്തനിയുള്ള
ഗകവഷണങ്ങളക്കുലാംകവണനി വനിവനിധ ശഭാഖകേലള സമനസയനിപനിച്ചുലകേഭാണയ് ആകരഭാഗല
കമഖലയയ് സമഗ്ര സലാംഭഭാവനകേള നല്കേഭാന കേഴനിയുന്ന ഒരു ബൃഹതയ് സഭാപനമഭായനി
പ്രസ്തസ്തുത  ഗകവഷണ  കകേനലത്ത  മഭാറവഭാന  വനിവനിധ  പദതനികേള  വനിഭഭാവന
ലചേയ്തുവരുന.
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ഈ  പദതനിയുലട  കപ്രഭാജകയ്  റനികപഭാര്ടയ്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ശതീ.  കകേശകവനകുമഭാര്,  ഐ.എ.എസയ്,  അദലക്ഷനഭായുള്ള  11  അലാംഗ  വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനിലയ  ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത  സമനിതനി  പ്രഭാഥമനികേ  റനികപഭാര്ടയ്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജകയ്  റനികപഭാര്ടയ്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനള്ള  വനിദഗ്ദ്ധലര  പലങടുപനിചയ്  മഭാര്ചയ്
മഭാസത്തനില്  ഒരു  ശനില്പശഭാല  സലാംഘടനിപനിച്ചു.   ഈ  പദതനിക്കയ്  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം  ഉളലപലട  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്   കകേന  ആയുഷയ്  വകുപയ്  മനനിലയ
സനര്ശനിചയ്  ചേര്ച  നടത്തനിയനിരുന.   കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  ആയുര്കവദ  റനിസര്ചയ്
ഇനസ്റ്റനിറനടയ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലലാം  കേലണത്തുന്നതനിനയ്  റവനന  വകുപനിനയ്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുമുണയ്.   വനിജഭാനകകേനലാം,  ആയൂര്കവദ  മനസനിയലാം,  ഔഷധ
ഉദലഭാനലാം  എന്നനിവയുലാം  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സജ്ജതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
വനിശദമഭായ കപ്രഭാജകയ് റനികപഭാര്ടയ്  ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് പരനികശഭാധനിചയ് തുടര് നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

വനിശപയ് രഹനിത കകേരളലാം പദതനിയുലട ലക്ഷലങ്ങള
14 (*614) ശതീ  .   എന  .   വനിജയന പനിള്ള  : 

ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന  : 
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീനന  : 
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  വനിശപയ്  രഹനിത  കകേരളലാം  എന്ന  പുതനിയ  പദതനിയുലട  ലക്ഷലങ്ങള

എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
(ബനി) ഏലതലഭാലാം ജനിലകേളനിലഭാണയ് ഇതയ് നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;
(സനി)  കുടുലാംബശതീ,  സന്നദ  സലാംഘടനകേള,  സര്ക്കഭാരനിതര  സലാംഘടനകേള

തുടങ്ങനിയവലയ പ്രസ്തുത പദതനിയനില് പങഭാളനികേളഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
(ഡനി)  പദതനി  എലഭാ  ജനിലകേളനികലക്കുലാം  വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സബപസുലാം  വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന  ):
(എ)  ലപഭാതുവനിതരണ സമ്പ്രദഭായലാം  ശക്തനിലപടുത്തുകേ,  സുലഭമഭായ  ലഭലതയ്ക്കുലാം

ആവശലകേതയനിലമുള്ള  ലമചലപട  കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
വലവസഭാനുസൃതമഭായുലാം  നയപരമഭായുലാം  നല്കുകേ,  സമൂഹത്തനില്  ഒരു  കനരലത്ത
ഭക്ഷണത്തനിനുകപഭാലലാം  വകേയനിലഭാത്തവലര  കേലണത്തനി  അവര്ക്കയ്  ഒരു  കനരലത്ത
ഭക്ഷണലാം സസൗജനല നനിരക്കനില് വനിതരണലാം നടത്തുകേ എന്നനിവയഭാണയ് വനിശപ്പുരഹനിത
കകേരളലാം എന്ന പദതനിയുലട ലക്ഷലങ്ങള.

(ബനി-ഡനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  'വനിശപയ്  രഹനിത  കകേരളലാം'  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  മഭാസ്റ്റര്പഭാന  തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കുവഭാന
ഭക്ഷലലപഭാതുവനിതരണ ഡയറകര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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കേണ്ണൂര് വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിലന്റെ നനിലവനിലല സനിതനി

15 (*615) ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി   :
ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി   :
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന   :
ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേണ്ണൂര് വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിലന്റെ നനിലവനിലല സനിതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിലന്റെ  പൂര്ത്തതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള  കേരഭാര്
നല്കേനിയതനില്  ഉയര്നവന്നനിട്ടുള്ള  ആവലഭാതനികേള  ശദയനില്  വന്നനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് അകതക്കുറനിചയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിമഭാനത്തഭാവളലാം  എന്നകത്തക്കയ്  പൂര്ണ്ണസജ്ജമഭാകുലമന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

 മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ-സനി)  അടനിസഭാനസസൗകേരല  വനികേസനത്തനിനുകവണനി  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള
കേണ്ണൂര്  വനിമഭാനത്തഭാവള  പദതനിയുലട  റണ്കവയുലടയുലാം  അനുബന
പ്രവൃത്തനികേളക്കുമുള്ള  കേരഭാര്   2013  നവലാംബര്  25  -നയ്  ലഭാര്സന  &ടനകബഭാ
കേമ്പനനിയുലട ഇനഫ്രഭാ ഡനിവനിഷനയ് നല്കുകേയുലാം പ്രവൃത്തനി നടനവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള   92%  പൂര്ത്തനിയഭായനി.   ലടര്മനിനല്  ബനില്ഡനിലാംഗുലാം
അനുബന പ്രവൃത്തനികേളുലാം 498.70  കകേഭാടനി രൂപയയ്   2014  ജൂണ് 25-നയ് ലഭാര്സന  &
ടനകബഭാ  കേമ്പനനിക്കയ്  ബനി   &എഫയ്  ഡനിവനിഷനയ്  കേരഭാര്  നല്കേനി.   പ്രവൃത്തനി  85%
പൂര്ത്തനിയഭായനി.   റണ്കവയുലട  ഒരറത്തുള്ള  റതീ-ഇനകഫഭാഴയ്ഡയ്  എര്ത്തയ്  വഭാളനിലന്റെ
പ്രവൃത്തനി  2017  കമയയ്  മഭാസത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലാം  എന്നഭായനിരുന നനിര്മ്മേഭാണ
കേമ്പനനിയഭായ എല്.  ആന്റെയ് ടനി.  ഉറപ്പുതന്നനിരുന്നതയ്.  എന്നഭാല് ഈ പ്രവൃത്തനി കമയയ്
മഭാസത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന പറനിലലന്നയ് നനിര്മ്മേഭാണ കേമ്പനനിയഭായ എല്.  ആന്റെയ്
ടനി.  അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.   ജൂണനില്  മണ്സൂണ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാല്  മണ്സൂണ്
കേഴനിഞ്ഞതനിനുകശഷലാം  ഉപരനിതലത്തനില്  ഈര്പലാംമഭാറനിയഭാല്  മഭാത്രലമ  നനിര്മ്മേഭാണ
കേമ്പനനിക്കയ്  ഈ  പ്രവൃത്തനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴനിയുകേയുള.   അതനിനുകശഷലാം
മഭാത്രലമ എയര്കപഭാര്ടയ് പ്രവര്ത്തനലാം സജ്ജമഭാക്കഭാന കേഴനിയുകേയുള.

കേണ്ണൂര് വനിമഭാനത്തഭാവള പദതനിയുലട പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള കേരഭാര് സലാംബനനിചയ്
ആവലഭാതനികേള ഉയര്നവന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.
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കലഭാകേ കകേരളസഭ
16 (*616) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്   : 

ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞയ്   : 
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നയ്   : 
ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  .  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) കലഭാകേ കകേരളസഭയുലട ഘടനയുലാം പ്രവര്ത്തന രതീതനിയുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  കവദനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  നനിയമവശലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ആയതനിനയ്  കകേനഭാനുമതനി  ആവശലമുകണഭാ  എന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ)  പ്രവഭാസനി  വനിഷയങ്ങള  ചേര്ച  ലചേയ്യുകേ,  വനിദഗ്ദ്ധരുലട  അഭനിപ്രഭായങ്ങള
സസരൂപനിക്കുകേ,  നൂതനമഭായ  പ്രവഭാസ  കക്ഷമപദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനില്
സര്ക്കഭാരനിനയ്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  ഉകദ്ദേശലങ്ങകളഭാലടയഭാണയ്
കലഭാകേകകേരള സഭ സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതയ്. നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേരുലാം ഇന്തെലയനിലല മറയ്
സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  കലഭാകേത്തനിലന്റെ   വനിവനിധ   ഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനലാം
ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്ന  പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേളുലട  പ്രതനിനനിധനികേളുമഭാണയ്  സഭയനിലല
അലാംഗങ്ങള.  വനിഷയഭാധനിഷനിത ചേര്ചകേളുലാം ലസമനിനഭാറുകേളുലാം ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കുവഭാന
പദതനിയുണയ്.  വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കലലങനിലലാം  സഭ  സകമ്മേളനിക്കഭാനഭാണയ്
ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.   കലഭാകേ കകേരളസഭയുലട ആദല സകമ്മേളനലാം  2018  ജനുവരനിയനില്
തനിരുവനന്തെപുരത്തയ് നടത്തഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  ഇത്തരലമഭാരു  ചേര്ചഭാ  കവദനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിയമ
തടസ്സേമുള്ളതഭായനി  കേലണത്തനിയനിടനില.   ആയതനിനഭാല് ഇക്കഭാരലത്തനില് ഏലതങനിലലാം
തരത്തനിലള്ള പ്രകതലകേ അനുമതനി ആവശലമനിലഭാത്തതഭാണയ്.

കറഷനകേടക്കഭാര്ക്കുള്ള ആനുകൂലലങ്ങള
17 (*617) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  :

ശതീ  .   ബഹബനി ഈഡന  :
ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ്  :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം നടപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കറഷനകേടക്കഭാര്ക്കയ്
നല്കുന്ന  ആനുകൂലലങ്ങലളക്കുറനിചയ്  ഭക്ഷല  വകുപയ്  ശനിപഭാര്ശകേള
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) ശനിപഭാര്ശകേള സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത  ശനിപഭാര്ശകേളനില്  സസതീകേരനിചതുലാം  നനിരസനിചതുമഭായവ
ഏലതലഭാമഭാലണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ-സനി)  കറഷന  വലഭാപഭാരനികേളക്കയ്   നല്കകേണ  പഭാകക്കജനിലനക്കുറനിചയ്
പഠനിക്കുന്നതനിനഭായനി  30-12-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്
314/2016/ഭ.സനി.സ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  കറഷന  വലഭാപഭാരനി  പ്രതനിനനിധനികേലള  കൂടനി
ഉളലപടുത്തനി രൂപതീകേരനിച കേമ്മേനിറനി പഭാകക്കജയ് സലാംബനനിച റനികപഭാര്ടയ് സര്ക്കഭാരനിനയ്
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  

350  വലര എണ്ണലാം കറഷന കേഭാര്ഡുള്ള കറഷന ഡനികപഭാകേലള ഒരു കഭാസ്സേനിലലാം
തുടര്ന്നയ്  2200  വലര  കേഭാര്ഡുള്ള  കറഷന  ഡനികപഭാകേലള   8  കഭാസ്സുകേളനിലമഭായനി
ഉളലപടുത്തനി ഉയര്ന്ന നനിരക്കനിലള്ള ഇനലസന്റെതീവയ് ഒരു ഇടപഭാടനിനയ്  8  രൂപ എന്ന
നനിരക്കനില്  പരമഭാവധനി  രണയ്  ഇടപഭാടുകേള  വലര  ഇ-കപഭാസയ്  മുകഖനയുള്ള
വനിതരണത്തനിനയ്  നല്കേനി,  തഭാഴ്ന്ന  കഭാസ്സുകേളക്കയ്  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കനിലലാം  ഉയര്ന്ന
കഭാസ്സുകേളക്കയ്  തഭാരതകമലന തഭാഴ്ന്ന  നനിരക്കനിലലാം കേമ്മേതീഷന ലഭലമഭാക്കനിയുലാം ആദലലത്ത
3 കഭാസ്സുകേളക്കയ് മനിനനിമലാം 6,000, 4,000, 2,000 എന്നനിങ്ങലന സകപഭാര്ടയ് കപലമന്റെയ്
നല്കേനിയുമഭാണയ് പഭാകക്കജയ് കമതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്. 350-ല് തഭാലഴ കറഷന കേഭാര്ഡുള്ള
ഡനികപഭാകേളക്കയ്  ഒന്നഭാമലത്ത കഭാസയ് അനുസരനിച്ചുള്ള മനിനനിമലാം സകപഭാര്ടയ് ബപ്രസുലാം
ഉയര്ന്ന നനിരക്കനിലള്ള ഇനലസന്റെതീവലാം കേമ്മേതീഷനുലാം പരനിഗണനയനിലണയ്. 

വഭാതനില്പടനി  വനിതരണലാം  സര്ക്കഭാര്  ഏലറടുത്തനിരനിക്കുന്നതനിനയ്  പുറലമ  എലഭാ
കഭാസ്സേനില്ലപട  കറഷന  വലഭാപഭാരനികേളുലടയുലാം  കേമ്മേതീഷന  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
ശനിപഭാര്ശ  ലചേയനിട്ടുണയ്.   തഭാഴ്ന്ന  കഭാസ്സുകേളനില്  Rs.180,  മദലഗ്രൂപ്പുകേളനില്  Rs.140,
ഉയര്ന്ന ഗ്രൂപ്പുകേളനില് Rs.100 എന്നനിങ്ങലനയഭാണയ് ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിരനിക്കുന്നതയ്.  

കറഷന പഞസഭാര കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനയ്  15 ബപസ എനള്ളതയ് 65 ബപസയഭായനി
ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ് ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുണയ്.  

ചേനിലറ  കറഷന വലഭാപഭാരനികേളക്കുള്ള മലണ്ണണ്ണയുലട  കേമ്മേതീഷന ലനിററനിനയ്  21
ബപസ എനള്ളതയ്   50  ബപസയഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ്  ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുണയ്.
ഇതുകൂടഭാലത  കറഷന  ഡനികപഭായുലട  പ്രവര്ത്തനപരനിധനി   നനിശ്ചയനിക്കുകേ,  കറഷന
ഡനികപഭാകേളുലട   സലാംഭരണകശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുകേ,  പ ഞസഭാര,  മലണ്ണണ്ണ,  ആട
എന്നനിവയുലട വനിതരണലാം വഭാതനില്പടനി  മുകഖന ആക്കുകേ,  ലമഭാബബല് കറഷനനിലാംഗയ്
ഏര്ലപടുത്തുകേ,  കറഷന  ഡനികപഭാകേളക്കയ്  കഗ്രഡനിലാംഗയ്  സമ്പ്രദഭായലാം  ഏര്ലപടുത്തുകേ
തുടങ്ങനിയ  ശനിപഭാര്ശകേളുലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.   ഇക്കഭാരലത്തനില്
അന്തെനിമ തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടനില.
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രഭാഷ്ട്രതീയ ലക്ഷലകത്തഭാലട പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കപഭാലതീസയ് ഉകദലഭാഗസര്

18 (*618)  ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്   :
ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന   :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷയ്   :
ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കപഭാലതീസയ് ഉകദലഭാഗസര് ജനസസൗഹൃദപരമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനലവന്നയ്

ഉറപഭാക്കഭാന മുഖലമനനി നടത്തനിയ ഇടലപടലനിലന്റെ ഫലലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മുഖലമനനിയുലട  നനിര്കദ്ദേശത്തനിനയ്  വനിരുദമഭായനി  രഭാഷ്ട്രതീയ
ലക്ഷലകത്തഭാലടയുലാം  വലക്തനിപരമഭായ  തഭാല്പരലകത്തഭാലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാനകവണ  കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) കപഭാലതീസയ് കസനലയ കൂടുതല് ശക്തനിലപടുത്തഭാനഭായനി വനനിതഭാകപഭാലതീസയ്
ഉളലപലടയുള്ളവരുലട എണ്ണലാം വര്ദനിപനിക്കുലമന്ന പ്രഖലഭാപനലാം നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി
ഇതുവലര ലചേയനിട്ടുള്ള കേഭാരലങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

 മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി   വനിജയന):

(എ)   വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.    ഒരു  ജനസസൗഹൃദപരമഭായ  കപഭാലതീസനിലാംഗയ്
സമ്പ്രദഭായത്തനികലക്കയ്  സലാംസഭാനലത്ത  കപഭാലതീസയ്  കസനലയ  മഭാറന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനിലല   267  കപഭാലതീസയ്   കസ്റ്റഷനുകേളനില്
നനിലവനിലണഭായനിരുന്ന  ജനബമത്രനി  കപഭാലതീസനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  കകേരളത്തനിലല
മുഴുവന  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളനികലക്കുലാം  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിച്ചു.  

മുഖലമനനി  നടത്തനിയ കറഞയ് ലലവല് മതീറനിലാംഗുകേളനില് എസയ്.എചയ്.ഒ. മുതലള്ള
കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസര്  പലങടുക്കുകേയുലാം    2017-ല്  കപഭാലതീസയ്  മുനഗണന
നല്കകേണ  വനിഷയങ്ങള  സലാംബനനിചയ്  നല്കേനിയ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്   എലഭാ
കപഭാലതീസയ്   ഓഫതീസര്മഭാരുലാം  ഉകദലഭാഗസരുലാം  അവരുലട  ഉത്തരവഭാദനിതസലാം
സലാംബനനിചയ്  കബഭാധവഭാന്മഭാരഭായനിരനികക്കണതനിലന്റെയുലാം  പ്രവര്ത്തനികക്കണതനിലന്റെയുലാം
ആവശലകേത,  സതീ  സുരക്ഷയുലാം  മുതനിര്ന്നവരുലടയുലാം  കുടനികേളുലടയുലാം  സുരക്ഷയുലാം
സഹഭായവലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിച്ചുലാം  അധനികേഭാര  ദുര്വനിനനികയഭാഗലാം
ലചേയഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പരഭാതനികേളക്കയ്  ഇട  നല്കേഭാലത  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം
ലപണ്കുടനികേളുലട  സുരക്ഷയയ്  ഉതകുന്ന  രതീതനിയനിലള്ള  കേഭായനികേ  അഭലഭാസങ്ങള
പരനിശതീലനിപനിക്കഭാനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.
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കേസ്റ്റഡനി  മരണലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മുന്നഭാലാംമുറ  പ്രകയഭാഗനിക്കുന്നതനി
ലനതനിലരയുലാം  പരഭാതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  അകനസഷനിചയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഗുണകേലള  അമര്ചലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  ജനബമത്രനി  ബതീറയ്
കപഭാലതീസനിലാംഗയ്  മനികേവറതഭാക്കുവഭാനുലാം അഴനിമതനി,  ടഭാഫനികേയ്  അപകേടങ്ങള,  ബസബര്
കുറകൃതലങ്ങള  എന്നനിവ  കുറയ്ക്കുവഭാനുലാം  മറമഭായനി  നഭാലയ്  കറഞ്ചുകേളനിലഭായനി  സര്ക്കഭാര്
നടത്തനിയ  മതീറനിലാംഗുകേളനില്  നല്കേനിയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കകഭാഡതീകേരനിചയ്  5-5-2017-ല്
10/2017  നമ്പര്   എകനികേനടതീവയ്  ഡയറകതീവയ്  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്. 

സതീകേളലക്കതനിലരയുള്ള  അതനികമങ്ങള  തടയുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വനിവര സഭാകങതനികേ വനിദലയനിലധനിഷനിതമഭായ പനിങയ് കപഭാലതീസയ് കേണ്കടഭാള റൂലാം ആറയ്
ജനിലകേളനില് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ്
മഭാത്രലാം  ഉളലപടുന്ന പനിങയ്  കപഭാലതീസയ്  പകടഭാള സലാംവനിധഭാനവലാം സതീകേളുലട  സുരക്ഷ
ഉറപഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി പനിങയ് കപഭാലതീസയ് ബതീറയ് സലാംവനിധഭാനവലാം തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.

2017-18-ലല  ബഹുമഭാനലപട  കകേരളഭാ  ഗവര്ണറുലട  നയപ്രഖലഭാപന

പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖലഭാപനിച  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസയ്  ഓഫതീസറുലട  പഞഭായത്തയ്

സനര്ശനലാം  നടപനില്  വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   ടനി  ഉകദലഭാഗസ  സതീകേളനില്നനിനലാം

പരഭാതനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  കേഴനിയുന്നവ  അകപഭാളത്തലന്ന

പരനിഹരനിക്കുകേയുലാം മറള്ളവ ബനലപട കസ്റ്റഷന ഹസൗസയ്  ഓഫതീസര്ക്കയ്  അനന്തെര

നടപടനികേളക്കഭായനി ബകേമഭാറുകേയുലാം ലചേയ്തുവരുന.

ഇതനിനുപുറലമ സലാംസഭാനത്തയ് തനിരുവനന്തെപുരലാം സനിറനിയനിലല കഫഭാര്ടയ്, ലകേഭാലലാം

സനിറനിയനിലല  ഈസ്റ്റയ്,  ലകേഭാചനി  സനിറനിയനിലല  കേടവന,  തൃശൂര്  സനിറനിയനിലല  ടസൗണ്

ഈസ്റ്റയ്, കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് സനിറനിയനിലല കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ടസൗണ്, കേണ്ണൂരനിലല കേണ്ണൂര് ടസൗണ്

എന്നതീ ആറയ് കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനുകേലള ശനിശു സസൗഹൃദ കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനുകേളഭാക്കനി

മഭാറന്നതനിനുകവണനിയുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് കസന വലക്തനി രഭാഷ്ട്രതീയ തഭാല്പരലകത്തഭാടുകൂടനി

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.   നനിലവനിലള്ള  നനിയമ  വലവസകേളക്കയ്  അനുസൃതമഭായനി

സസതനവലാം  നതീതനിപൂര്വകേവമഭായ ഒരു കപഭാലതീസയ് സലാംവനിധഭാനമഭാണയ് സലാംസഭാനത്തയ്

നനിലവനിലള്ളതയ്.  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ജനസസൗഹൃദകസനയഭായനി,  പക്ഷപഭാതലാം ഇലഭാലതയുലാം

പ്രകലഭാഭനങ്ങളനില് വഴങ്ങഭാലതയുമഭാണയ് കപഭാലതീസയ് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതയ്.  അഴനിമതനി

ഇലഭാതഭാക്കുകേ,  ജനങ്ങളക്കയ്  പൂര്ണ്ണമഭായ  സുരക്ഷനിതതസലാം  ഉറപയ്  നല്കുകേ  എന്നനിവ

കപഭാലതീസനിലന്റെ കേര്ത്തവലമഭാണയ്.
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(സനി)   2017-18-ലല ബഹുമഭാനലപട കകേരളഭാ ഗവര്ണറുലട നയപ്രഖലഭാപന
പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രഖലഭാപനിച പ്രകേഭാരലാം തഭാലൂക്കടനിസഭാനത്തനില്  വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ്
കസ്റ്റഷന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   സലാംസഭാനത്തയ്
ഒരു  വനനിതഭാ  ബറഭാലനിയന  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത  സലാംസഭാന
കപഭാലതീസനിലല  വനനിതഭാ  പ്രഭാതനിനനിധലലാം  ഘടലാംഘടമഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ.

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം  370 വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ്
കകേഭാണ്സ്റ്റബനിളമഭാലര നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത 433 (386 പുതനിയ തസ്തനികേകേളുലാം  47
എന.ലജ.ഡനി. ഒഴനിവകേളുലാം) വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ് കകേഭാണ്സ്റ്റബനിള ഒഴനിവകേള നനിമയന
ശനിപഭാര്ശയഭായനി പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുമുണയ്.

വകയഭാജന നയത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടപഭാക്കുന്ന കക്ഷമ വനികേസന
പരനിപഭാടനികേള

19 (*619) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന  :
ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന  :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി  :
ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി    : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  വകയഭാജന  നയത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നടപഭാക്കുന്ന  കക്ഷമ  വനികേസന

പരനിപഭാടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാണയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വകയഭാജനങ്ങളുലട സഭാമ്പത്തനികേവലാം ബവയക്തനികേവലാം സഭാമൂഹനികേവമഭായ
പ്രശപരനിഹഭാരത്തനിനയ് അവലലാംബനിചനിട്ടുള്ള മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  ആവശലത്തനിനയ്  വൃദസദനങ്ങള
സഭാപനിക്കുകേയുലാം അകന്തെവഭാസനികേളക്കയ് പരനിചേരണലാം ഉറപഭാക്കുകേയുലാം ലചേയഭാല് ഈ
കമഖലയനില്  സസകേഭാരലസഭാപനങ്ങള  നടത്തുന്ന  ചൂഷണലാം  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലമന്നതനിനഭാല് അതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  മുതനിര്ന്ന  പസൗരന്മഭാരുലട  കക്ഷമവലാം  സുരക്ഷയുലാം
മുനനനിര്ത്തനി  നനിരഭാലലാംബരുലാം  നനിരഭാശയരുമഭായ  വകയഭാജനങ്ങളുലട
സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം സുരക്ഷയ്ക്കുലാം കക്ഷമത്തനിനുമഭായനി 16  ഗവലണ്മെന്റെയ് വൃദസദനങ്ങളുലാം
ഓര്ഫകനജയ്  കേണ്കടഭാള  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
578   സസകേഭാരല  വൃദസദനങ്ങളുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  ഇവയനില്  300-ഓളലാം
വൃദസദനങ്ങളക്കയ് സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപയ് ഗ്രഭാന്റെയ് നല്കുനണയ്.  വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 55

കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കേതീഴനില്  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  വകയഭാജനങ്ങലള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരത്തയ്  പഭാറശ്ശേഭാലയനില്  സഭാഫലലലാം  എന്ന
കപരനില് ഒരു വകയഭാജനകകേനലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്. 

ഗവണ്ലമന്റെയ് വൃദസദനങ്ങളനില്  തഭാമസലാം, ഭക്ഷണലാം, മരുന്നയ്, വസലാം എന്നനിവ
സസൗജനലമഭായനി  നല്കേനിവരുന.   ഒരു  അകന്തെവഭാസനിക്കുകവണനി  പ്രതനിമഭാസലാം
2,000 രൂപ ഭക്ഷണത്തനിനുലാം  1,000 രൂപ മരുന്നനിനുലാം  200 രൂപ കകേഭാലസ്മെറനികനിനുലാം
പ്രതനിവര്ഷലാം  2,000 രൂപ വസത്തനിനുലാം  1,500 രൂപ റനികനികയഷന/ടൂര് എന്നനിവയ്ക്കുലാം
ലഹയര്  കേടനിലാംഗനിനയ്  600  രൂപയുലാം  കേണ്ജനസതീസനിനയ്   10,000  രൂപയുലാം
നല്കേനിവരുന.

ഗവണ്ലമന്റെയ്  വൃദസദനങ്ങളനിലല  തഭാമസക്കഭാര്ക്കയ്  ഭഭാരതതീയ  ചേനികേനിതഭാ
വകുപനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട  ആയുര്കവദ  ചേനികേനിത  നല്കുന്നതനിനുള്ള  വകയഭാ
അമൃതലാം  പദതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിലല  രണയ്
വൃദസദനങ്ങളനിലല   തഭാമസക്കഭാര്ക്കയ് മനസനികേയ് ലതറഭാപനി നല്കേനിവരുന. 

കൂടഭാലത  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലലയുലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലയുലാം
വകയഭാജനങ്ങളക്കഭായനി വകയഭാമനിത്രലാം പദതനിയനിലൂലട സസൗജനല ബവദലസഹഭായവലാം
മരുനലാം  വകയഭാജനങ്ങളക്കയ്  അവരുലട  സസൗകേരലഭാര്ത്ഥലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ലമഭാബബല് കനിനനിക്കുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

പല്ലുകേള  പൂര്ണ്ണമഭായനി  നഷ്ടലപടവകരഭാ  കകേടുപഭാടുകേള  വന്ന  പല്ലുകേള
മഭാറനിവയ്കക്കണ  അവസയനിലള്ളവകരഭാ  ആയ  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനിലള്ള
വകയഭാജനങ്ങളക്കയ്  കൃത്രനിമ  പല്ലുകേള  വയ്ക്കുന്നതനിനയ്  മനഹഭാസലാം  എന്ന  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.

60  വയസയ്  കേഴനിഞ്ഞവര്ക്കയ്  വരുമഭാനപരനിധനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
വഭാര്ദകേലകേഭാല ലപനഷന നല്കേനിവരുനണയ്.   60 വയസയ് കേഴനിഞ്ഞവര്ക്കയ്  1,100
രൂപയുലാം  75  വയസയ് കേഴനിഞ്ഞവര്ക്കയ്  1500  രൂപയുമഭാണയ് നനിലവനില് ലപനഷനഭായനി
നല്കേനി വരുന്നതയ്.

മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുലടയുലാം  മുതനിര്ന്ന പസൗരന്മഭാരുലടയുലാം  കക്ഷമവലാം സലാംരക്ഷണവലാം
സലാംബനനിചയ്  കകേനനനിയമലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  അതനിന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ചേടങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.   നനിയമത്തനില്
അനുശഭാസനിക്കുലാംവനിധലാം  റവനന  ഡനിവനിഷണല്  ഓഫതീസര്മഭാലര  പ്രനിബസഡനിലാംഗയ്
ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിച്ചുലകേഭാണയ്  ലമയനിന്റെനനസയ്  ബടബനണലകേളുലാം  ജനിലഭാ
കേളകര്മഭാലര  പ്രനിബസഡനിലാംഗയ്   ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിച്ചുലകേഭാണയ്  അപകലറയ്
ബടബനണലകേളുലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ജനിലഭാ  സഭാമൂഹലനതീതനി  ഓഫതീസര്മഭാലര
ലമയനിന്റെനനസയ് ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി നനിയമനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 
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ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലയുലാം   ഒരു  പ്രധഭാന
ആശുപത്രനിയനില്   വകയഭാജന  സസൗഹൃദ  വഭാര്ഡുകേള  പണനിയുന്നതനിനുലാം  എലഭാ
തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനിലലാം  വകയഭാജന  സസൗഹൃദ  ശസൗചേഭാലയങ്ങള  പണനിയുന്നതനിനുലാം
നടപടനികേള   സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പരനിചേരണത്തനിനഭായനി  എലഭാ
ജനിലകേളനിലലാം  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗലപദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കരഭാഗനനിര്ണ്ണയലാം,
മരുനവനിതരണലാം,  കേസൗണ്സലനിലാംഗയ്,  പകേല്വതീടയ്  എന്നതീ  കസവനങ്ങള  ഈ
പദതനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുണയ്.

വകയഭാജനങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗല  സഭാമ്പത്തനികേ  സഭാമൂഹനികേ  സുരക്ഷനിതതസലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  വകയഭാസസൗഹൃദ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.  ടനി പദതനി തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില് മഭാണനിക്കല്, പൂവചല്,
ലവമ്പഭായലാം   ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലാം  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  മുണ്ടൂര്,  പുതുകശ്ശേരനി,
ലപരുവമ്പയ്,  കേരനിമ്പ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലാം  ലസന്റെര്  കഫഭാര്  ലജറകന്റെഭാളജനിക്കല്
സ്റ്റഡതീസയ് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവരുന

വഭാര്ദകേലകേഭാല  ലപനഷന  വനിതരണത്തനിലല  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കുകേ,
വകയഭാജനങ്ങളക്കഭായനി  ലഹല്പയ് ബലന  രൂപതീകേരനിക്കുകേ,  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമഭായനി
കചേര്ന്നയ് ഇനഷസറനസയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേ, പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനങ്ങള വഴനി
ലജറനിയഭാടനികേയ്  ലകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുകേ,  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം
ഡനിലമനഷലഭാ  അളഷനികമഴയ്  ലകേയര്  ലസന്റെറുകേള  സഭാപനിക്കുകേ,  ജനിലഭാ  ലതീഗല്
സര്വതീസസയ്  അകതഭാറനിറനി  മുകഖന  നനിയമസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാലട സഭായലാംപ്രഭ എന്ന പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)   നനിലവനില്  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിനയ്  കേതീഴനില്   16  ഗവണ്ലമന്റെയ്
വൃദസദനങ്ങളുലാം  ഓര്ഫകനജയ്  കേണ്കടഭാള  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  578   സസകേഭാരല   വൃദസദനങ്ങളുലാം   സലാംസഭാനത്തയ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കേതീഴനില്  ഭനിന്നകശഷനി
ക്കഭാരഭായ  വകയഭാജനങ്ങലള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരത്തയ്
പഭാറശഭാലയനില്  'സഭാഫലലലാം'  എന്ന  കപരനില്  ഒരു  വകയഭാജനകകേനലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  ഓര്ഫകനജയ് കേണ്കടഭാള കബഭാര്ഡനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന വൃദസദനങ്ങളനിലല അകന്തെവഭാസനികേളക്കയ്  പ്രതനിമഭാസലാം 1,000 രൂപ
നനിരക്കനില്  സര്ക്കഭാര് ഗ്രഭാന്റെയ്  നല്കുനണയ്.  കൂടഭാലത ഇത്തരലാം സഭാപനങ്ങളക്കയ്
ബനി.പനി.എല്.  നനിരക്കനില്  അരനി,  കഗഭാതമ്പയ്,  പഞസഭാര  എന്നനിവയുലാം  ഗഭാര്ഹനികേ
നനിരക്കനില്  കുടനിലവള്ളവലാം  നല്കുനണയ്.  ഇത്തരലാം  കക്ഷമ  സഭാപനങ്ങളുലട
പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി അദലക്ഷനഭായനി
സലാംസഭാനതല  അവകലഭാകേന  സമനിതനിയുലാം  ജനിലഭാ  കേളകര്  ലചേയര്മഭാനഭായുള്ള
ജനിലഭാതല കമഭാണനിററനിലാംഗയ് കേമ്മേനിറനികേളുലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനുലാംപുറലമ സസകേഭാരല
വൃദസദനങ്ങളനിലല  തഭാമസക്കഭാരുലട  സഭാമൂഹനികേമഭായ  പ്രശങ്ങലളക്കുറനിചയ്  പഠനിചയ്
അവയയ്  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജസ്റ്റനി.(റനിട.)സനി.എന.
രഭാമചേനനനഭായര്  അദലക്ഷനഭായ  ഒരു  ഉന്നതതല  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
സമനിതനി നനിലവനില്  വൃദസദനങ്ങള സനര്ശനിചയ് പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിവരുന.
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കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനുകേളുലട ലപയനിന്റെനിലാംഗയ് സലാംബനനിച ഉത്തരവനിനകമല്
അകനസഷണലാം

20 (*620) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന  :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ്  :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം  :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  മുഴുവന  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളുലാം  ഒരു  പ്രകതലകേ

കേമ്പനനിയുലട  ഉല്പന്നലാം ഉപകയഭാഗനിചയ്  ലപയനിന്റെയ്  ലചേയണലമന്നയ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില്  ആരഭാണയ്  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവയ്  ഇറക്കനിയലതനലാം  അതനിനുള്ള
കേഭാരണലമന്തെഭായനിരുനലവനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലടനഡകറഭാ,  മറയ്  നനിയമപരമഭായ  നടപടനികേകളഭാ  ഇക്കഭാരലത്തനില്
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് ഇതനിലന്റെ കേഭാരണലമന്തെഭാണയ്;

(സനി)  ഒരു പ്രകതലകേ കേമ്പനനിയുലട കപരയ്  പറഞള്ള ഉത്തരവയ്  അഴനിമതനിക്കയ്
ഇടയഭാക്കുകേയനികലലയന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതയ് സലാംബനനിചയ് വനിജനിലനസനിനയ്
പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതനിനകമല്  തസരനിതഭാകനസഷണലാം  നടത്തുവഭാന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ)  ഇല.   സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിമഭാരുലട  കയഭാഗത്തനില്
ബകേലക്കഭാണ  തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ  ലവളനിചത്തനില്  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്
ഏകേതീകൃത  നനിറലാം  നല്കുന്നതനിനയ്  26-4-2017-ല് സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി
9/2017  നമ്പരഭായനി  എകനികേനടതീവയ്  ഡയറകതീവയ്  പുറലപടുവനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത
ഡയറകതീവനില് ലപയനിന്റെനിലാംഗനിനയ്   ഉപകയഭാഗനികക്കണ നനിറങ്ങള തനിരനിചറനിയുന്നതനിനയ്
സഹഭായകേമഭാകുന്ന വനിധത്തനില് ഒരു കേമ്പനനിയുലട കപരുലാം കകേഭാഡുലാം സൂചേനിപനിചനിരുന.
ഏലതങനിലലാം ഒരു പ്രകതലകേ കേമ്പനനിയുലട ലപയനിന്റെയ് വഭാങ്ങണലമന്നയ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിടനില.

(ബനി)   എ.ഡനി.ജനി.പനി.  ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴയ്,  എലാം.ഡനി.  കകേരള  കപഭാലതീസയ്
ഹസൗസനിലാംഗയ്  &  കേണ്സക്ഷന  കകേഭാര്പകറഷന,  ഡനി.ഐ.ജനി  (അഡയ്.)
എന്നനിവരടങ്ങുന്ന  സമനിതനിയഭാണയ്  ഏകേതീകൃത  നനിറലാം  ഏലതന്നയ്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയതയ്.
ഇതനിനകേലാം   43  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷന  ലകേടനിടങ്ങള  വലതലസ്ത  കേമ്പനനികേളുലട  ഒകര
നനിറമുള്ള ലപയനിന്റെയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് ലപയനിന്റെയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.  ലപയനിന്റെയ് അടനിക്കുകമ്പഭാള
നനിയമപരമഭായനി  പഭാലനികക്കണ  എലഭാ  നടപടനികമങ്ങളുലാം  കകേരള  കപഭാലതീസയ്
ഹസൗസനിലാംഗയ്  & കേണ്സക്ഷന കകേഭാര്പകറഷന /പനി.ഡബബ.ഡനി. സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  

(സനി)  ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.
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സമഭാശസഭാസ ലതഭാഴനില്ദഭാന പദതനി
21 (*621) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം   : 

കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര്   : 
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞയ്   : 
ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമഭാശസഭാസ  ലതഭാഴനില്ദഭാന  പദതനിപ്രകേഭാരമുള്ള  നനിയമനങ്ങള

യഥഭാസമയലാം നടക്കഭാത്തതുമൂലലാം കുടുലാംബനഭാഥന/കുടുലാംബനഭാഥ നഷ്ടലപട കുടുലാംബങ്ങള

കനരനിടുന്ന പ്രതനിസനനി ശദയനില് വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഈ  സനിതനിവനികശഷമുണഭാകേഭാനുള്ള  കേഭാരണങ്ങള

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതയ് പരനിഹരനിക്കഭാന ഗസൗരവപൂര്വമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

 മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ-സനി)  24-5-1999-ലല  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്12/1999/ഉ.ഭ.പ.വ.  നമ്പര്

ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരമഭാണയ് നനിലവനില് ആശനിത നനിയമനലാം  നടത്തനിവരുന്നതയ്.  പ്രസ്തുത

ഉത്തരവനിലല  വലവസകേളപ്രകേഭാരലാം  കജഭാലനിയനിലനിരനിലക്ക  മരണലപടുന്ന  സര്ക്കഭാര്

ജതീവനക്കഭാരലന്റെ  ആശനിതലന  ജതീവനക്കഭാരന  കജഭാലനി  ലചേയനിരുന്ന  വകുപനില്

നനിലവനിലള്ളകതഭാ ഉടലന ഉണഭാകുന്നകതഭാ ആയ ഒഴനിവനില് നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനയ്

തടസ്സേങ്ങലളഭാനലാം   നനിലവനിലനില.  മഭാതൃവകുപനില് സമഭാശസഭാസ ലതഭാഴനില്ദഭാന പദതനി

പ്രകേഭാരലാം നനിയമനിക്കഭാന നനിലവനില് ഒഴനിവനിലഭാത്ത സഭാഹചേരലവലാം ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേള

ആവശലലപടുന്ന ചേനില തസ്തനികേകേള മഭാതൃവകുപനില് ഇലഭാത്തതുമഭാണയ്   സമഭാശസഭാസ

ലതഭാഴനില്ദഭാന  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  കജഭാലനി  നല്കുവഭാന  പ്രധഭാനമഭായുലാം

കേഭാലതഭാമസത്തനിനനിടയഭാക്കുന്നതയ്.   വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് നനിന്നയ്  30-9-2015  വലര

ലപഭാതുഭരണ  (സനി.ഇ.ലസല്)  വകുപനില്  ലഭനിച  1215  അകപക്ഷകേര്ക്കയ്  സൂപര്

നനമററനി തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിചയ് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം നനിയമനിചവലര

റഗുലബറസയ് ലചേയ്യുന്നതുലാം ആശനിത നനിയമനത്തനിനഭായനി സൂപര് നനമററനി തസ്തനികേകേള

സൃഷ്ടനിക്കുന്നതുലാം കസ്റ്റ ലചേയ്തുലകേഭാണയ് ബഹുമഭാനലപട കകേരള ബഹകക്കഭാടതനി  WP(C)

33621/15  &  5960/16 നമ്പര്  കകേസ്സുകേളനില്  25-2-2016-ല് ഇടക്കഭാല ഉത്തരവയ്

പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  ഇടക്കഭാല ഉത്തരവയ് മഭാറനിക്കനിടഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
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ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം
22 (*622) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ്  : 

ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജയ്  : 
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജയ്  : 
ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാവകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  ആഹഭാരസഭാധനങ്ങളഭാണയ്  വനില്ക്കുന്നലതന്നയ്
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  വകുപയ്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിക്കുന്നലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭക്ഷല  ഉല്പഭാദന-സലാംഭരണ-വനിതരണ  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
എലഭാ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം രജനികസഷകനഭാ ബലസനകസഭാ ഉണഭാകേണലമന്ന നനിയമലാം
പഭാലനിക്കലപടുനകണഭാ എന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാവകുപനിലന്റെ  പരനികശഭാധനയനില്  ഭക്ഷണസഭാധനങ്ങള
ആകരഭാഗലത്തനിനയ്  ഹഭാനനികേരമഭാലണന്നയ്  കേലണത്തനിയഭാല്  അത്തരലാം
സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര  കനിമനിനല്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാറുകണഭാ  എന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  ഉണയ്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്   ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  ആഹഭാരസഭാധനങ്ങളഭാണയ്
വനില്ക്കുന്നലതന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുകവണനി  ശക്തമഭായ  ഒരു  എനകഫഭാഴയ്ലമന്റെയ്
വനിഭഭാഗലാം ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപനിലന്റെകേതീഴനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  എലഭാ നനിയമസഭഭാ
നനികയഭാജകേമണലഭാടനിസഭാനത്തനിലലാം  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപനിനയ് ഒരു ഫുഡയ് കസഫനി
ഓഫതീസറുലട   കേതീഴനില് ഒരു ഫുഡയ്  കസഫനി സര്ക്കനിളുലാം  ജനിലഭാ  അടനിസഭാനത്തനില്
ഓകരഭാ ജനിലയനിലലാം അസനിസ്റ്റന്റെയ് ഫുഡയ് കസഫനി കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുലാം തനിരുവനന്തെപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ  ജനിലകേള  കകേനമഭാക്കനി  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  ഫുഡയ്
കസഫനി  കേമ്മേതീഷണര്  (ഇന്റെലനിജനസയ്)മഭാരുലട  കനതൃതസത്തനില്  ലമഭാബബല്
വനിജനിലനസയ്  സസഭാഡുകേളുലാം   പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.   ഫുഡയ്  കസഫനി  ഓഫതീസര്മഭാര്
സലാംസഭാനലത്ത  ഭക്ഷല  ഉല്പഭാദന  സലാംഭരണ-വനിതരണ  കകേനങ്ങളനിലലാം
ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളനിലലാം  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനി  ഭക്ഷലസഭാമ്പനിളുകേള   കശഖരനിചയ്
തനിരുവനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിലല
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ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഫുഡയ്  ലടസ്റ്റനിലാംഗയ്  ലഭാബുകേളനില്  അയചയ്  പരനികശഭാധന
നടത്തനിവരുന.  പരനികശഭാധനയനില്  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തവയുലാം  കലബലനില്
കൃത്രനിമലാം  കേഭാണനിചനിട്ടുള്ളതുമഭായ  ഫുഡയ്  ബനിസനിനസയ്  ഓപകററര്മഭാര്ലക്കതനിലര
അ ഡ്ജൂഡനികക്കഷനയ്  വനികധയമഭായനി  പനിഴചുമത്തുന.  എന്നഭാല്  മനുഷലലന്റെ
ആകരഭാഗലത്തനിനയ്  ഹഭാനനികേരമഭായ  രതീതനിയനില്  മഭായങ്ങള  കേലര്ത്തനിയനിട്ടുലണങനില്
കനിമനിനല് കകേലസടുത്തയ്  കകേഭാടതനിയനില് കകേസയ് ഫയല് ലചേയ്യുന.  ഈ ഗവലണ്മെന്റെയ്
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  എനകഫഭാഴയ്ലമന്റെനിലന  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുകവണനി  പനി.എസയ്.സനി.
വഴനി  90   ഫുഡയ്  കസഫനി  ഓഫതീസര്മഭാലര  നനിയമനിച്ചു.  അതനില്  75  കപര്ക്കയ്
നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള പരനിശതീലനലാം നല്കേനി അവര്ക്കയ് കനഭാടനിഫനികക്കഷന നല്കുകേയുലാം
ലചേയ്തു.  ഇതുകൂടഭാലത ഭക്ഷണപദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട പരനികശഭാധന ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനു
കവണനി  രണയ് ലമഭാബബല് ഫുഡയ് ലടസ്റ്റനിലാംഗയ് ലഭാബുകേള ആരലാംഭനിച്ചു.  

കകേരളതീയ  ജനതയയ്  സുരക്ഷനിതമഭായ  മതലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി
'ഓപകറഷന  സഭാഗര്റഭാണനി'  എന്ന  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചയ്  ശക്തമഭായ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഈ കമഖലയനില് നടത്തനിവരുന.

ഇതുകൂടഭാലത ഭക്ഷണപദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള
പരനികശഭാധനകേള നടത്തുന്ന കകേരള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേതീഴനിലള്ള  മൂന്നയ് ലഭാബുകേലളയുലാം
അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനികലക്കയ്  ഉയര്ത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി   ഗവലണ്മെന്റെയ്
സസതീകേരനിച നടപടനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി  അവയയ്  എന.എ.ബനി.എല്.  അകഡനികറഷന
ലഭനിച്ചുകേഴനിഞ.  അങ്ങലന ഇന്തെലയനില്ത്തലന്ന സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലള്ള എലഭാ
ഫുഡയ്  ലടസ്റ്റനിലാംഗയ്  ലഭാബുകേളക്കുലാം  എന.എ.ബനി.എല്.  അകഡനികറഷന  ലഭനിക്കുന്ന
ആദല സലാംസഭാനമഭായനി കകേരളലാം മഭാറനിയനിരനിക്കുന.

(സനി)   ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമലാം  2011  മുതല്  ഇന്തെലയനില്
നടപഭാക്കനി തുടങ്ങനി.  അതനികനഭാലടഭാപലാം കകേരളത്തനിലലാം ഈ നനിയമലാം നനിലവനില് വന.
ഈ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനലാം    12  ലക്ഷത്തനില്  തഭാലഴയുള്ളവര്ക്കയ്
രജനികസഷനുലാം  12  ലക്ഷത്തനില്  കൂടുതല്  വരുമഭാനലാം  ഉള്ളവര്ക്കയ്  ബലസനസുലാം
നനിര്ബനമഭാണയ്.  എന്നഭാല്  കകേന  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ബലസനസയ്/  രജനികസഷന
എടുകക്കണ  അവസഭാന  തതീയതനി  പലപ്രഭാവശലലാം  നതീടനിയതനിലന  തുടര്ന്നയ്   ഇതയ്
കേര്ശനമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞനില.   നനിലവനില്  ബലസനസയ്/രജനികസഷന
എടുകക്കണ കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.   അതനിനഭാല് കകേരളത്തനിലല
എലഭാ ഫുഡയ് ബനിസനിനസ്സേയ്  ഓപകററര്മഭാലരയുലാംലകേഭാണയ്   ബലസനസയ്/രജനികസഷന
എടുപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ഊര്ജ്ജനിതമഭായനി നടനവരുന.  സലാംസഭാനത്തയ്
ഭക്ഷല  ഉത്പഭാദന  വനിതരണ  സലാംഭരണ  കമഖലയനില്  എത്ര  വനകേനിട  ലചേറുകേനിട
സഭാപനങ്ങളുലണന്നയ്  കൃതലമഭായ  വനിവരലാം  ലഭലമല.   ഈ  കമഖലയനിലല  മുഴുവന
സഭാപനങ്ങളക്കുലാം നനിയമഭാനുസൃതലാം ബലസനസുലാം രജനികസഷനുലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള
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നടപടനികേള  Food Licensing and Registration System (FLRS)  എന്ന Online
System-ത്തനില്  കൂടനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  2017  ജൂബല  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി
കകേരളത്തനിലല  75%  ഫുഡയ്  ബനിസനിനസയ്  ഓപകററര്മഭാലര  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
ബലസനസയ്/രജനികസഷന  പരനിധനിയനില്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതഭാണയ്.   നഭാളനിതുവലര
FLRS വഴനി  കകേരളത്തനില്  130876  എണ്ണലാം  ഫുഡയ്  ബനിസനിനസയ്  ഓപകററര്മഭാര്ക്കയ്
രജനികസഷനുലാം  33867 എണ്ണലാം ഫുഡയ് ബനിസനിനസയ് ഓപകററര്മഭാര്ക്കയ് ബലസനസുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  സസതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.   ഭക്ഷണപദഭാര്ത്ഥങ്ങള  ഫുഡയ്  കസഫനി
ഓഫതീസര്മഭാര്  കശഖരനിചയ്   ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുലട  കേതീഴനിലള്ള
ലകബഭാറടറനികേളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ആകരഭാഗലത്തനിനയ്  ഹഭാനനികേരമഭാലണന്നയ്
കേലണത്തനിയഭാല്  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  ജുഡതീഷലല്  ഒന്നഭാലാം  കഭാസയ്  മജനികസറയ്
കകേഭാടതനികേളനില് കനിമനിനല് കകേസ്സുകേള ഫയല് ലചേയഭാറുണയ്.  ഫുഡയ് കസഫനി ആന്റെയ്
സ്റ്റഭാനകഡര്ഡ്സയ് ആകയ്  2006 അനുബന ചേടങ്ങളുലാം  2011 ആഗസ്റ്റയ് 5  മുതലഭാണയ്
രഭാജലത്തഭാകേമഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനിയതയ്.   ഈ  തതീയതനിക്കുകശഷലാം  കകേരളത്തനില്
രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുള്ള  കനിമനിനല്  കകേസ്സുകേളുലട  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  എണ്ണലാം  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

തനിരുവനന്തെപുരലാം -   7

 ലകേഭാലലാം - 28

പത്തനലാംതനിട    - 1

ആലപ്പുഴ    - 4

കകേഭാടയലാം    - 17

ഇടുക്കനി - 18

എറണഭാകുളലാം   - 91

തൃശൂര്    - 23

പഭാലക്കഭാടയ്   - 16

മലപ്പുറലാം   - 5

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്   - 58

വയനഭാടയ്   - 9

കേണ്ണൂര്   - 46

കേഭാസര്കഗഭാഡയ്   - 6
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വനിഷന  2020
23 (*623) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  :

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന  :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫയ്  :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  മുന രഭാഷ്ട്രപതനി എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുള കേലഭാലാം മുകന്നഭാട്ടുവച വനിഷന 2020

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) രണയ് പതനിറഭാണ്ടുകേളഭായനി മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന ജലപഭാതകേളുലട വനികേസനലാം
യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജലപഭാത  വനികേസനത്തനിനയ്  സനിയഭാലനിലന്റെ  കസവനലാം  കതടുന്നതനിനയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  സമയബനനിതമഭായനി  പ്രസ്തുത  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ)  ബഹുമഭാനലപട മുനരഭാഷ്ട്രപതനി എ.പനി.ലജ. അബ്ദുളകേലഭാലാം 2005 ജൂബല
മഭാസലാം കകേരള നനിയമസഭയനില് കകേരളത്തനിലന്റെ വനികേസനത്തനിനഭായനി നനിര്കദ്ദേശനിച  10
ദസൗതലങ്ങകളഭാലടഭാപലാം  കകേരളത്തനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനുലാം  ദഭാരനിദല
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിനുലാം മുനഗണന നല്കുന്ന  6  ദസൗതലങ്ങള കൂടനി കൂടനികചര്ത്തയ്  16
പദതനികേളഭാണയ് വനിഷന  2020  പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്നതയ്.  ഇവ തഭാലഴ
പറയുന:

1.  വനികനഭാദസ ഞഭാരലാം

2. ഉളനഭാടന ജലഗതഭാഗത പഭാത വനികേസനലാം

3. വനിജഭാന ഉത്പന്നങ്ങളുലട വനിപണനവലാം വനികേസനവലാം

4. ഔഷധസസലങ്ങളുലടയുലാം  ആയുര്കവദ  ഉല്പന്നങ്ങളുലടയുലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം

5. നഴ്സുമഭാര്ക്കുലാം  പഭാരഭാലമഡനിക്കല്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ഗുണകമന്മയുള്ള
പരനിശതീലനലാം

6. പ്രകതലകേ സഭാമ്പത്തനികേ കമഖലകേളുലട രൂപതീകേരണലാം
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7. ആഴക്കടല്  മതലബനനവലാം  സമുദമതലസലാംസരണവലാം
വനിപണനവലാം

8. സമുദകമഖലയനിലല 'പുര'

9. റബര്,  കതയനില,  കേഭാപനി,  സുഗനദവലങ്ങള,  നഭാളനികകേരലാം,
പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള എന്നനിവയുലട മൂലലവര്ദന പരനിപഭാടനി

10. വനികേസനലത്ത സഹഭായനിക്കുന്ന ബഹനിരഭാകേഭാശ ദസൗതലലാം

11. കൃഷനി

12. പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായങ്ങള

13. ദഭാരനിദലനനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം

14. ലപഭാതുകമഖലയുലട പുനനഃസലാംഘടന

15. വനികകേനതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

16. പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണലാം.

മുകേളനില്പറഞ്ഞ  കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേള  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ബനലപട വകുപ്പുകേള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

(ബനി) സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

(സനി)  ജലപഭാത  വനികേസനത്തനിനയ്  സനിയഭാലനിലന്റെ  കസവനലാം  ഉളലപലടയുള്ള
കേഭാരലങ്ങള പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(ഡനി)   സമയബനനിതമഭായനി  ഈ  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്
പ്രതനിജഭാബദമഭാണയ്.

 നഭാഷണല് എമര്ജനസനി ലറകസഭാണ്സയ് സനിസ്റ്റലാം

24 (*624) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ്  :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ്  :

ശതീ  .    എല്കദഭാസയ്  പനി  .    കുന്നപനിള്ളനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  നഭാഷണല്  എമര്ജനസനി  ലറകസഭാണ്സയ്  സനിസ്റ്റലാം
നടപനിലഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഏതയ്  ഏജനസനിയഭാണയ്  പ്രസ്തുത സനിസ്റ്റത്തനിനയ്  സഭാകങതനികേ സഹഭായലാം
നല്കുന്നലതന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?
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മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ)   സലാംസഭാനത്തയ്  നഭാഷണല്  എമര്ജനസനി  ലറകസഭാണ്സയ്  സനിസ്റ്റലാം
നടപനിലഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കപഭാലതീസയ്, ഫയര് ആന്റെയ് റസന സര്വതീസയ്, ആകരഭാഗലവകുപയ് തുടങ്ങനിയ
അടനിയന്തെര കസവനങ്ങള ഒരു കുടക്കതീഴനില് ആക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  National
Emergency  Response  System  (NERS)  അഥവഭാ  “Dial  112"  സലാംവനിധഭാനലാം
ഇന്തെലലയഭാടഭാലകേ  കകേന  സഹഭായകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.   ഇതുസലാംബനനിചയ്   Detailed  Project  Report  (DPR)
സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ്  C-DAC-ലന  സമതീപനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ  പദതനിയുലട  സലാംസഭാന
കനഭാഡല് ഓഫതീസറഭായനി കപഭാലതീസയ് അഡതീഷണല് ഡയറകര് ജനറല് (എചയ്.കേന.)-
ലന  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.   പദതനി  നടത്തനിപനിനുകവണനി  കകേന  സര്ക്കഭാര്
733.27 ലക്ഷലാം  രൂപ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനയ്  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതു
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  C-DAC(Centre  for  Development  of  Advanced  Computing,
India)  എന്ന കകേന സര്ക്കഭാര് സഭാപനമഭാണയ്  National Emergency Response
System (NERS)  പദതനിക്കയ് സഭാകങതനികേ സഹഭായലാം നല്കുന്നതയ്.  എന്നഭാല് ഈ
പദതനിയുമഭായനി ബനലപടയ് ടനി സഭാപനവമഭായനി കേരഭാറനില് ഏര്ലപടനിടനില.

കറഷനകേടകേളുലട പ്രവര്ത്തന മനികേവനിനയ് കഗ്രഡനിലാംഗയ്

25 (*625) ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര്  :

ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ്  :

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ്  :

ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഷന  കേടകേളുലട  പ്രവര്ത്തനമനികേവടക്കലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ്
കഗ്രഡനിലാംഗയ് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കറഷന  കേടകേളക്കയ്  കഗ്രഡനിലാംഗയ്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാനദണങ്ങള
എലന്തെഭാലക്കയഭാണയ്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കഗ്രഡയ് കുറഞ്ഞ കറഷന കേടകേലള ലപഭാതുവനിതരണ ശലാംഖലയനില്നനിനലാം
ഒഴനിവഭാക്കനി,  പുതനിയ കറഷന കേടകേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സബപസുലാം  വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന  ):

(എ-സനി)കറഷന  കേടകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ്  കഗ്രഡനിലാംഗയ്

സമ്പ്രദഭായലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കുറഞ്ഞ  കഗ്രഡയ്  ലഭനിക്കുന്ന  കേടകേളുലട

ബലസനസനികേലള മഭാറനി നനിയമനിക്കണലമനള്ള ഒരു ശനിപഭാര്ശ സനിവനില് സബപസയ്

ഡയറകര് സമര്പനിചതയ്  സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ഇക്കഭാരലലാം  സലാംബനനിചയ്

തതീരുമഭാനങ്ങലളഭാനലാം എടുത്തനിടനില.

സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

26 (*626) ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന  :

ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്  :

ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ്  :

ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജനന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് എലന്തെലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണുള്ളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഡയഭാലനിസനിസയ് കപഭാലള്ള ചേനികേനിതകേളക്കയ് സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേള

അമനിത  നനിരക്കയ്  ഈടഭാക്കുന്നതഭായുലാം  അനഭാവശലമഭായ  കരഭാഗനനിര്ണ്ണയ

പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിക്കുന്നതഭായുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

 ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ബശലജ

ടതീചര്):

(എ  &ബനി)    സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളുലാം  ലകബറടറനികേളുലാം  ഉളലപലടയുള്ള

ആതുരഭാലയങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം കമതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനില് സലാംവനിധഭാനമനില.

സലാംസഭാനലത്ത  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗയ്  ലസന്റെറുകേള

തുടങ്ങനിയ  എലഭാ  ചേനികേനിതഭാ  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനനനിലവഭാരലാം

ആവശലമഭായ  നനിയമലാം  മുകഖന  നനിയനനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  "കകേരള

കനിനനിക്കല് എസ്റ്റഭാബനിലഷ്മെന്റെയ് (രജനി. ആന്റെയ് റഗു.)ബനില് 2017''- നയ് രൂപലാം നല്കുകേയുലാം

പ്രസ്തുത കേരടയ് ബനില് മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം ബനില് നനിയമസഭയനില്

അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  തുടര്നടപടനിക്കഭായനി  നനിയമവകുപനിനയ്  ബകേമഭാറുകേയുലാം

ലചേയനിട്ടുണയ്.

 333/2020
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ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കഭായനി കക്ഷമ പദതനികേള

27 (*627) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര്  :

ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്  :

ശതീ  .   ബനി  .   സതലന  :

ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  കക്ഷമ  പദതനികേളഭാണയ്

നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി)  ഇവര്ക്കയ്  ഉന്നതവനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനുലാം  ഉകദലഭാഗത്തനിനുലാം  സലാംവരണലാം

ഏര്ലപടുത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കഭായുള്ള കേമ്മേനിറനികേളക്കയ്  രൂപലാം

നല്കേഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  തടസ്സേമനിലഭാലത

കേടനലചേല്ലുവഭാനുലാം  തങ്ങളുലട  കേഭാരലങ്ങള  നനിര്വഹനിക്കുവഭാനുമുള്ള  സസൗകേരലങ്ങള

ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനയ്  'ബഭാരനിയര് ഫ്രതീ'  പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം

നല്കുകമഭാ?     

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ബശലജ

ടതീചര്  ):

(എ)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കഭായനി നടപയ് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ചുവലട പറയുന്ന
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന:-

1.    ഓപണ് സ്കൂള/കകേഭാകളജയ്  മുകഖന രജനിസ്റ്റര് ലചേയയ്  ഡനിഗ്രനികയഭാ  അതനിനയ്
മുകേളനികലഭാ  പഠനിക്കുന്ന  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  ഒരു
അദലയന  വര്ഷകത്തക്കയ്  പരമഭാവധനി  10,000  രൂപ  വലര
കസഭാളര്ഷനിപഭായനി  നല്കുന്നതനിനുളള  പദതനി  2016-17   വര്ഷലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന.   ടനി  പദതനി  നടപ്പുവര്ഷവലാം  തുടരുന്നതനിനയ്
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

2.   സ്കൂള  പഠനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്ത  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കയ്
പത്തഭാലാംകഭാസയ്/പനണഭാലാംകഭാസ്സേയ്  തുലലതഭാ  പരതീക്ഷ  എഴുതുന്നതനിനയ്
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കുന്ന  ഒരു  പദതനിക്കയ്  നടപ്പുവര്ഷലാം
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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 3.   തതീവ്രമഭായ  ശഭാരതീരനികേ  മഭാനസനികേ  പ്രശങ്ങളഭാല്  വതീടനിനുളളനില്  തലന്ന
കേഴനികയണനി  വരുന്നവലര പരനിചേരനിക്കുന്ന മഭാതഭാവനിനയ്/രക്ഷകേര്ത്തഭാവനിനയ്
(സതീയഭായനിരനിക്കണലാം)  സസയലാംലതഭാഴനില്  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  ഒരഭാളക്കയ്
35,000  രൂപ  കമത്തനില്  14  ജനിലകേളനിലമഭായനി  10  കപര്ക്കയ്  വതീതലാം
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  49,00,000  രൂപയുലട സസഭാശയ
എന്ന പദതനിക്കയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

4.   അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കയ്  ആധുനനികേ  സഹഭായ  ഉപകേരണങ്ങള  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  50  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  പദതനിക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

5. ഒനപതഭാലാം  കഭാസ്സു  മുതല് പനി.ജനി  കകേഭാഴയ്  വലര  പഠനിക്കുന്ന വനികേലഭാലാംഗ
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  പഠകനഭാപകേരണങ്ങള,  9  മുതല്  +2  വലര
പഠനിക്കുന്ന  കുടനികേളക്കയ്  യൂണനികഫഭാലാം  എന്നനിവ  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്ന  വനിദലഭാകജലഭാതനി  എന്ന  പദതനിക്കയ്
67,20,000 രൂപ അനുവദനിചയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

6.  ഭനിന്നകശഷനിയുളള  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുലട  (മഭാതഭാകവഭാ/പനിതഭാകവഭാ/
രണ്ടുകപരുകമഭാ) മക്കളക്കയ് പ്രതനിമഭാസ കസഭാളര്ഷനിപയ് :- വരുമഭാനപരനിധനി
ബനി.പനി.എല്,  ഒന്നഭാലാം കഭാസ്സുമുതല് അഞഭാലാം കഭാസ്സുവലര  300  രൂപ, 6
മുതല്  10  വലര  500  രൂപ,   +1,  +2,  IT  തത്തുലലമഭായ  മറയ്
കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ് 750 രൂപ, ഡനിഗ്രനി, പനി.ജനി, കപഭാളനിലടകനികേയ് തത്തുലലമഭായ
ലടയനിനനിലാംഗയ് കകേഭാഴ്സുകേള, ലപ്രഭാഫഷണല് കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ് 1000 രൂപ.

ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കുളള  വനിവനിധ  കക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി അനുയഭാത്ര എന്ന കപരനില് സമഗ്രമഭായ പദതനിക്കയ് സഭാമൂഹല
സുരക്ഷഭാമനിഷന  മുകഖന  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   പദതനിയുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന.

1. അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കഭായുളള  സവനികശഷ  തനിരനിചറനിയല്
കേഭാര്ഡുകേളുലട വനിതരണലാം.

2. അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കയ് ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസയ് പദതനി

3. ജനിലഭാ പ്രഭാരലാംഭ ഇടലപടല് കകേനങ്ങള

4. നനിലവനിലളള  ജനിലഭാ  പ്രഭാരലാംഭ  ഇടലപടല്  കകേനങ്ങളുലട
ശഭാക്തതീകേരണലാം

5. ലമഭാബബല് ഇന്റെര്ലവനഷന യൂണനിറകേള
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6. പ്രകതലകേ കമഖലകേളനില് സനിരലാം ഇന്റെര്ലവനഷന യൂണനിറകേള

7. ലസഷലല് അങണവഭാടനികേള

8. കപ്രഭാജകയ് ഓടനിസലാം

9. കേഭാകതഭാരലാം

10.   കമഭാഡല് ബചേല്ഡയ് റതീഹഭാബനിലനികറഷന ലസന്റെറുകേള (MCRC)

11. ലഹല്പയ് ലഡസയ്

12.   Student initiative

13.  കദശതീയ ശനില്പശഭാല

14. വനിവര വനിദലഭാഭലഭാസ വലഭാപന (IEC) പ്രവര്ത്തനങ്ങള

15. എലാം.എലാം.ആര് &  റൂലബല വഭാകനികനഷന

ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കഭായനി  കകേരള  സലാംസഭാന  വനികേലഭാലാംഗ  കക്ഷമ
കകേഭാര്പകറഷന തഭാലഴ പറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

1. അലാംഗബവകേലലമുളളവര്ക്കയ്  ആവശലമഭായ  ബടബസക്കനിള,  വതീല്
ലചേയര്,  കൃത്രനിമബക്കകേഭാലകേള,  വഭാക്കര്,  കചസയ്,  കേണ്ണട,  ശവണ
സഹഭായനി തുടങ്ങനിയ സഹഭായ ഉപകേരണങ്ങളുലട  സസൗജനല വനിതരണലാം.

2.  അലാംഗബവകേലലമുളളവര്ക്കുകവണ ബഹലടകേയ് ലനിലാംബയ്,  ഇലകകഭാണനികേയ്
വതീല് ലചേയര്, ലഭാകപഭാപയ് തുടങ്ങനിയ ആധുനനികേ ഉപകേരണ വനിതരണലാം -
മഭാനദണങ്ങളക്കു വനികധയമഭായനി.

3. ബസഡയ്  വതീല്  ഘടനിപനിച  സ്കൂടര്  വനിതരണലാം  -  മഭാനദണങ്ങളക്കു
വനികധയമഭായനി.

4. അലാംഗബവകേലലമുളളവര്ക്കുളള  പുതനിയ  സ്കൂടറനില്  ബസഡയ്  വതീല്
ഘടനിപനിക്കുന്നതനിനയ് സബ്സനിഡനി

5. നഭാഷണല്  ഹഭാന്റെനികേലഭാപ്ഡയ്  ഫനിനഭാനസയ്  ആന്റെയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്
കകേഭാര്പകറഷന വഴനിയുളള സസയലാംലതഭാഴനില് വഭായ്പ /വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പ

6. സസയലാംലതഭാഴനിലനിനുളള ബഭാങയ് കലഭാണ് സബ്സനിഡനി
7. ബനി.പനി.എല്  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  എന.എചയ്.എഫയ്.ഡനി.സനി  വഭായ്പഭാ

സബ്സനിഡനി

8. ഗുരുതരമഭായ ബവകേലലലാം ബഭാധനിച കുടനികേളക്കയ് സനിരനനികക്ഷപ പദതനി

9. സസയലാം സഹഭായ സലാംഘങ്ങലള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കല്
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10. തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി   സഹകേരനിചയ്  വനികേലഭാലാംഗ
പുനരധനിവഭാസ പദതനി - സലാംസഭാന തലത്തനില് നടപഭാക്കല്

11.  വനികേലഭാലാംഗ സസൗഹൃദ സഭാകങതനികേ പ്രദര്ശനവലാം പരനിശതീലന കകേനവലാം

12. വനികേലഭാലാംഗരഭായ  വകയഭാജനങ്ങളക്കുകവണനിയുളള  വൃദസദനലാം
പരനിപഭാലനലാം

(ബനി)  2016-ലല  Rights of Persons with Disabilities Act  ചേഭാപ്റര് VI
ലസക്ഷന  32 പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായലാം  ബകേപറന്ന ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളനില്  പ്രകവശനത്തനിനഭായനി  അലാംഗപരനിമനിതരഭായ  കുടനികേളക്കയ്  5%
സലാംവരണത്തനിനയ്  വലവസ  ലചേയനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത    Rights  of  Persons  with
Disabilities Act 2016 -നയ് കമല് ആവശലമഭായനിട്ടുള്ള സലാംസഭാനതല ചേടങ്ങളക്കയ്
രൂപലാംനല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)   2016 -ലല  Rights of Persons with Disabilities  Act  പ്രകേഭാരലാം
എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ജനിലഭാതല  കേമ്മേനിറനിക്കയ്  രൂപലാം  നല്കുന്നതനിനയ്  വലവസ
ലചേയ്യുനണയ്.  അതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)   ഉണയ്.   2017-18   സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  'ബഭാരനിയര്  ഫ്രതീ'  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ബജറനില് പതനിനഞയ് കകേഭാടനി  രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
അതനിലന്റെ  ആദലഘടമഭായനി  കേളകകററകേള,  തഭാലൂക്കയ്  ഓഫതീസുകേള,  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജയ്,  ജനിലഭാതഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനികേള,  പഞഭായത്തയ് മുനനിസനിപല് ഓഫതീസുകേള
എന്നനിവയനിലഭാണയ്  'ബഭാരനിയര്  ഫ്രതീ'  പദതനി  ആദലഘടത്തനില്  ഉളലപടുത്തുന്നതയ്.
ആയതനിനുകവണനി  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിക്കുവഭാന  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
കേതീഴനിലള്ള  എലഭാ എകനികേനടതീവയ് എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ബഭാരനിയര് ഫ്രതീ കേണ്ണൂര് പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.  കേണ്ണൂര് ജനിലലയ അലാംഗപരനിമനിത
സസൗഹൃദ ജനിലയഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുളളതുമഭാണയ്.

വയനഭാടയ്  ജനിലയനിലല  ലപഭാതുലകേടനിടങ്ങള  അലാംഗപരനിമനിത
സസൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വയനഭാടയ്  ജനിലഭാകേളകര്   ലഭലമഭാക്കനിയ  6,11,20,000
രൂപയുലട ലപ്രഭാകപഭാസലനിനയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  ലപഭാതു  ലകേടനിടങ്ങള  അലാംഗപരനിമനിത
സസൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  കേളകര്  ലഭലമഭാക്കനിയ  ലപ്രഭാകപഭാസല്
പ്രകേഭാരലാം  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  8,88,80,000 രൂപ അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്
അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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 Scheme  for  Implementation  of  Persons  with  Disabilities(SIPDA)
തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലഭാ  കേളകര് ലഭലമഭാക്കനിയ     15  ലകേടനിടങ്ങളുലട  എസ്റ്റനികമറയ്
കകേന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  SIPDA  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  തടസ്സേമനിലഭാലത
കേടനലചേല്ലുന്നതനിനഭായനി  റഭാലാംപുകേള,  railing  എന്നനിവയുലാം ഒ.പനി.-കേളനില് പ്രകതലകേ
കേനവലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

അകന്തെലഭാദയ അന്നകയഭാജന പദതനി
28 (*628) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന  :

ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു  :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ  :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടയ്  റസഭാഖയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  അകന്തെലഭാദയ  അന്നകയഭാജന  പദതനി  നടപഭാക്കനി

വരുനകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  ലക്ഷലങ്ങള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനലാം  ഇതനിലന്റെ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള ആലരഭാലക്കയഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയുലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  എത്ര  ടണ്  അരനിയഭാണയ്
അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതയ്;

(ഡനി)  പദതനിക്കഭായുള്ള  ഏലതലഭാലാം  ലചേലവകേളഭാണയ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
വഹനിക്കുന്നതയ്;

(ഇ) പ്രസ്തുത പദതനി നടത്തനിപനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തുള്ള
കുടനിശ്ശേനികേ  കറഷന  വലഭാപഭാരനികേളക്കയ്  ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാനുകണഭാ;  എങനില്  ഇതയ്
നല്കുന്നതനിനഭായനി ഫണയ് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(എഫയ്)  സലാംസഭാനത്തനിനുള്ള  ഭക്ഷലധഭാനലവനിഹനിതലാം  ലവടനിക്കുറച  കകേന
സര്ക്കഭാര്  നടപടനി  ഈ  പദതനിലയ  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ  എന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ) ഉണയ്.
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(ബനി)  കദശതീയ തലത്തനില് ഒരുകകേഭാടനി ജനങ്ങലള ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണയ് കകേന

സര്ക്കഭാര്  25-12-2000- ല് ആരലാംഭനിച അകന്തെലഭാദയ അന്നകയഭാജന (എ.എ.ബവ)

പദതനിക്കയ്  ഭക്ഷല സുരക്ഷനിതതസലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,  എലഭാവലരയുലാം  വനിശപനില്നനിന്നയ്

വനിമുക്തമഭാക്കുകേ,  ഏറവലാം പഭാവലപടവര്ക്കയ് പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കത്തക്കവനിധലാം ലപഭാതു

വനിതരണ  സലാംവനിധഭാനലാം  ലമചലപടുത്തുകേ  എന്നതീ  ലക്ഷലങ്ങളഭാണുള്ളതയ്.   പ്രസ്തുത

പദതനിയനില്  തഭാലഴ  പറയുന്ന മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  പ്രകതലകേ പരനിഗണന

നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(i)  സഭാമൂഹലകമഭാ  കുടുലാംബപരകമഭാ  ആയനി  സഹഭായമനിലഭാത്ത  വനിധവകേകളഭാ

വഭാര്ദകേലഭാധനികേലകരഭാഗബഭാധനിതകരഭാ,  അലാംഗബവകേലലമുള്ളവകരഭാ  60

വയകസ്സേഭാ  മുകേളനികലഭാ  പ്രഭായമുള്ളവകരഭാ  നഭാഥന/നഭാഥയഭായനിട്ടുള്ള

കുടുലാംബങ്ങള.

(ii)  സഭാമൂഹലകമഭാ  കുടുലാംബപരകമഭാ  ആയനി  സഹഭായമനിലഭാത്ത  വനിധവകേകളഭാ

വഭാര്ദകേലഭാധനികേലകരഭാഗബഭാധനിതകരഭാ,  അലാംഗബവകേലലമുള്ളവകരഭാ  60

വയകസ്സേഭാ മുകേളനികലഭാ പ്രഭായമുള്ളവകരഭാ ഏകേയഭായ സതീകയഭാ പുരുഷകനഭാ.

(iii) എലഭാ പ്രഭാക്തന (പ്രഭാചേതീന) കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ കുടലാംബങ്ങളുലാം.

ഇതുകൂടഭാലത  4-9-2010-ലല ജനി.ഒ. (എലാം.  എസയ്.)  നമ്പര്  31/10/ഭ.സനി.സ.വ.

നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  വനിട്ടുമഭാറഭാത്തതുലാം  മഭാരകേമഭായ  എയ്ഡ്സയ്

കപഭാലള്ള  കരഭാഗങ്ങളക്കയ്  അടനിമലപടവര്,  കേഭാനസര്  ബഭാധനിചയ്  പഭാലനികയറതീവയ്

കനിനനിക്കുകേളനിലല  പരനിചേരണത്തനിലള്ളവര്,  നനിരന്തെര  ചേനികേനിതയയ്

വനികധയരഭാകകേണനിവരുന്നതുമൂലലാം  നനിര്ദനരഭായവര്,  പരഭാശയമനിലഭാത്ത

വൃദദമ്പതനികേള,  കുടുലാംബനഭാഥലന്റെ  ആകേസ്മെനികേ  മരണലാംമൂലലാം  അനഭാഥരഭാകുന്നവര്,

മറഭാരനില്നനിനലാം  യഭാലതഭാരു  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവലാം  ലഭനിക്കഭാലത  പ്രതനികൂല

ചുറപഭാടനില്  കേഴനിയുന്നവര്  എന്നനിവലരക്കൂടനി  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  എ.എ.ബവ.

പദതനിയനിലല  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)   പ്രതനിമഭാസലാം   16807.49  ലമ.ടണ്  അരനിയുലാം  4045.475  ലമ.ടണ്

കഗഭാതമ്പുമുളലപലട  20852.965  ലമ.ടണ് ഭക്ഷലധഭാനലലാം  AAY  വനിഭഭാഗത്തനിനഭായനി

കകേനത്തനില് നനിന്നയ് അനുവദനിക്കുനണയ്.
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(ഡനി)  കേനി.ഗ്രഭാമനിനയ്  3 രൂപ നനിരക്കനില് കകേന സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നയ് ലഭനിക്കുന്ന

അരനിയുലാം കേനി.ഗ്രഭാമനിനയ് 2 രൂപ നനിരക്കനില് ലഭനിക്കുന്ന കഗഭാതമ്പുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്

എ.എ.ബവ.  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  സസൗജനലമഭായഭാണയ്  നല്കേനിവരുന്നതയ്.

പ്രസ്തുതയനിനത്തനില്  5,85,13,420 രൂപ (5.85 കകേഭാടനി രൂപ) സര്ക്കഭാര് പ്രതനിമഭാസലാം

ലചേലവഴനിക്കുന.   ഭക്ഷലധഭാനല  വനിതരണലാം  നനിര്വഹനിക്കുന്ന  ലമഭാത്ത/ചേനിലറ

വലഭാപഭാരനികേളക്കയ്  സബപകകേഭായയ്  നല്കുന്ന  കേമ്മേതീഷന   ഇനത്തനില്  പ്രതനിമഭാസലാം

ഏകേകദശലാം  3.3 കകേഭാടനി രൂപയുലാം സര്ക്കഭാര് ലചേലവനില് ഉളലപടുന. 

(ഇ) ഇല.

(എഫയ്) സലാംസഭാനത്തനിനയ് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള എ.എ.ബവ. ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട
എണ്ണത്തനിനുലാം  ടനി  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  ഭക്ഷല  ഭദത  നനിയമപ്രകേഭാരമനുവദനിചനിട്ടുള്ള
വനിതരണകത്തഭാതനിനുലാം  (അരനിയുലാം  കഗഭാതമ്പുമുളലപലട  കേഭാര്ഡനിനയ്  പ്രതനിമഭാസലാം  35
കേനികലഭാഗ്രഭാലാം  ഭക്ഷലധഭാനലലാം)  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  കകേന
സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം ലഭലമഭാകുനണയ്.

സമഗ്ര ശനിശു  സലാംരക്ഷണ പദതനി
29 (*629) ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി   : 

ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സേനി   : 
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി   : 
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  സമഗ്ര  ശനിശുസലാംരക്ഷണ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ശനിശുക്കളുലട സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം അവര്ലക്കതനിലരയുളള അതനികമങ്ങള
തടയുന്നതനിനുലാം  എലന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതയ്;

(സനി)  കുടനികേളുലട  ബസൗദനികേ  കേഴനിവകേള  വനികേസനിപനിക്കഭാനുലാം  അവരുലട
ആകരഭാഗലപരനിപഭാലനത്തനിനുമുളള  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  ഇതനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയുലട കകേനവനിഹനിതലാം,  സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം എന്നനിവ
എത്ര ശതമഭാനലാം വതീതലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 73

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

(എ) നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)

1. നനിയമവമഭായനി ലപഭാരുത്തലപടഭാത്ത കുടനികേളുലട കേഭാരലങ്ങള ബകേകേഭാരലലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  ജുവബനല്  ജസ്റ്റനിസയ്  കബഭാര്ഡുകേളുലാം  ശദയുലാം
സലാംരക്ഷണവലാം  ആവശലമഭായ  കുടനികേലളക്കുറനിച്ചുള്ള  കേഭാരലങ്ങള
ബകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  ബചേല്ഡയ്  ലവല്ലഫയര്  കേമ്മേനിറനികേളുലാം
സലാംസഭാനത്തയ് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

2. രക്ഷനിതഭാക്കള  ഏലറടുക്കഭാന  തയഭാറഭാകേഭാത്തകതഭാ  ജഭാമലലാം
അനുവദനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തകതഭാ  ആയ  നനിയമവമഭായനി
ലപഭാരുത്തലപടഭാത്ത  കുടനികേളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനുകവണനി  14
ഒബ്സര്കവഷന കഹഭാമുകേള സലാംസഭാനത്തയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

3. സഭാപകനതര  പരനിപഭാടനികേളഭായ  ദലത്തടുക്കല്,  കഫഭാസ്റ്റര്ലകേയര്,
കസഭാണ്സര്ഷനിപയ്  എന്നതീ  പരനിപഭാടനികേളനിലൂലട  കുടുലാംബ  സലാംരക്ഷണലാം
നല്കേഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത  ശദയുലാം  സലാംരക്ഷണവലാം  ആവശലമുള്ള
കുടനികേളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  പുനരധനിവഭാസത്തനിനുമഭായനി
ചേനില്ഡനസയ് കഹഭാമുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

4. കുറലാം  ലചേയ്തുലവന്നയ്  ലതളനിഞ്ഞ,  നനിയമവമഭായനി  ലപഭാരുത്തലപടഭാത്ത
കുടനികേളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  സസഭഭാവ  പരനിവര്ത്തനത്തനിനുലാം
പുനരധനിവഭാസത്തനിനുമഭായനി രണയ് ലസഷലല് കഹഭാമുകേള സലാംസഭാനത്തയ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

5. ഗുരുതരമഭായ  കുറകൃതലത്തനികലര്ലപട  കുടനികേളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം
സസഭഭാവ പരനിവര്ത്തനത്തനിനുലാം പുനരധനിവഭാസത്തനിനുമഭായനി കപസയ് ഓഫയ്
കസഫനി എലന്നഭാരു സഭാപനലാം തൃശൂരനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

6. അലഞതനിരനിഞ  നടക്കുന്നതുലാം  യഭാചേകേവൃത്തനിയനികലര്ലപടതുമഭായ
കുടനികേളുലട സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം പുനരധനിവഭാസത്തനിനുമഭായനി  3  ഓപണ്
ലഷല്ടറുകേള  സന്നദസലാംഘടനകേളുലട  ആഭനിമുഖലത്തനില്
സലാംസഭാനത്തയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

7. ബലലാംഗനികേ  അതനികമങ്ങളനില്  നനിന്നയ്  കുടനികേലള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന
2012-ലല  കപഭാകകഭാ  ആകയ്  മറയ്  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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8. കപഭാകകഭാ  ആകയ്  സലാംബനനിചയ്  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്  അവകബഭാധലാം
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുലാം  ബനലപട  പ്രവര്ത്തകേര്ക്കയ്  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതനിനുമള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഐ.സനി.പനി.എസയ്.-ലലട
നടത്തുന.

9. കുടനികേളുലട  കകേസ്സുകേള  ബകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്   19  കപഭാലതീസയ്
ജനിലകേളനിലലാം ലസഷലല് കപഭാലതീസയ് യൂണനിറകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

(സനി)   സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലള്ള  ചേനില്ഡനസയ്  കഹഭാമുകേളനില്
സലാംരക്ഷനിക്കലപടുന്ന കുടനികേളുലട ബസൗദനികേമഭായ കേഴനിവകേള വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
വനിവനിധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുനണയ്.   എലഭാ  കുടനികേളക്കുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസലാം
നല്കുന്നതനിനുലാം  പഠനത്തനിനയ്  തഭാല്പരലമനിലഭാത്ത  കുടനികേളക്കയ്  ലതഭാഴനില്
പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനുലാം   നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത  പഭാകഠലതര
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  മഭാനസനികകേഭാലഭാസത്തനിനുകവണനിയുള്ള  വനിവനിധ
പരനിശതീലനങ്ങളുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുനണയ്.  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലള്ള
ചേനില്ഡനസയ്  കഹഭാമുകേള,  ഒബ്സര്കവഷന  കഹഭാമുകേള,  ലസഷലല്  കഹഭാമുകേള,
കപസയ്  ഓഫയ്  കസഫനി  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങളനിലല  കുടനികേളുലട  ആകരഭാഗല
പരനിപഭാലനത്തനിനയ് പ്രകതലകേ ശദ നല്കുനണയ്.  സഭാപനങ്ങളുലട സമതീപത്തുള്ള
സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനിയനികലകയഭാ  ലഹല്ത്തയ്  ലസന്റെറുകേളനിലലകയഭാ  കഡഭാകര്മഭാര്
സഭാപനങ്ങള  സനര്ശനിചയ്   കുടനികേലള   പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണയ്.   കരഭാഗലാംബഭാധനിച
കുടനികേളക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലലയുലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലലയുലാം
ചേനികേനിത ലഭലമഭാക്കഭാറുണയ്.

(ഡനി) 1-4-2015 മുതല് പ്രഭാബലലത്തനില് വന്ന പുതുക്കനിയ ഫണനിലാംഗയ് പഭാകറണ്
പ്രകേഭാരമുള്ള  കകേന  വനിഹനിതലാം/  സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം  എന്നനിവ
തഭാലഴപറയുലാംപ്രകേഭാരമഭാണയ്.

കമ
നമ്പര്

ഘടകേങ്ങള വനിഹനിതലാം

(1) (2) (3)

1 ഐ.സനി.പനി.എസയ്.  ഘടകേങ്ങളഭായ  കസ്റ്ററയ്
ബചേല്ഡയ്  ലപ്രഭാടക്ഷന  ലസഭാബസറനി,
കസ്റ്ററയ്  അകഡഭാപ്ഷന  റനികസഭാഴയ്
ഏജനസനി,  ജനിലഭാ  ശനിശു  സലാംരക്ഷണ
യൂണനിറകേള,സര്ക്കഭാര് ആഭനിമുഖലത്തനിലള്ള
കഹഭാമുകേള എന്നനിവയയ് 

കകേനവനിഹനിതലാം  60%
സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം
40%    
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(1) (2) (3)

2 സ്റ്റഭാറനടറനി  കബഭാഡനികേളഭായ  ബചേല്ഡയ്
ലവല്ലഫയര്  കേമ്മേനിറനികേള,  ജുവബനല്
ജസ്റ്റനിസയ് കബഭാര്ഡുകേള എന്നനിവയയ് 

കകേനവനിഹനിതലാം  35%
സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം65%

3 NGO-മഭാര്  നടത്തുന്ന  ലസഷലബലസ്ഡയ്
അകഡഭാപ്ഷന  ഏജനസനികേള,  ഓപണ്
ലഷല്ടറുകേള എന്നനിവയയ്

കകേനവനിഹനിതലാം  60%
സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം30%
NGO)വനിഹനിതലാം 10%

വനനിതഭാ കക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
30 (*630) ശതീ  .   കേഭാരഭാടയ് റസഭാഖയ്  :

ശതീ  .   ലജയനിലാംസയ് മഭാതബ  :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി  :
ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സതീധന  നനികരഭാധന  നനിയമലാം,  ഗഭാര്ഹനികേ  പതീഡനലാം  തടയല്  നനിയമലാം

തുടങ്ങനിയ  നനിയമങ്ങളുലട  ഫലപ്രദമഭായ  നനിര്വഹണലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിനയ്  ഏലതലഭാലാം  തരത്തനില്  ഇടലപടഭാന  സഭാധനിക്കുലമന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലനിലാംഗസമതസവമഭായനി  ബനലപട  അവകബഭാധന  കേലഭാമ്പുകേള,
ലസമനിനഭാറുകേള,  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  തുടങ്ങനിയവയഭായനി  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  വനനിതഭാകക്ഷമത്തനിനഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളുലട
അവകലഭാകേനലാം,  പുനരുദഭാരണലാം,  അവനിലടയുള്ള  അകന്തെവഭാസനികേളക്കഭായുള്ള
ലതഭാഴനില്  പരനിശതീലനലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഹഭായലാം  എന്നനിവയഭായനി  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  സതീധന  സമ്പ്രദഭായത്തനിലന്റെ  ദൂഷലഫലങ്ങലള  സലാംബനനിച്ചുലാം  സതീധന
നനികരഭാധന നനിയമത്തനിലൂലട ലഭനിക്കുന്ന പരനിരക്ഷലയ സലാംബനനിച്ചുമുള്ള അവകബഭാധലാം
യുവജനങ്ങളക്കനിടയനില്  സൃഷ്ടനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം,
ലകേഭാലലാം,  പത്തനലാംതനിട,  ആലപ്പുഴ,  ജനിലകേളനിലല  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട    44
കകേഭാകളജുകേളനില്   NSS,  NCC,  PTA,  Women  Cell   എന്നനിവയുലട
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സഹകേരണകത്തഭാലട കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.
സതീധന  നനികരഭാധന  നനിയമത്തനിലല  പ്രധഭാന  വലവസകേള   ആകലഖനലാം
ലചേയ്തുലകേഭാണ്ടുള്ള സ്റ്റനിക്കര് കലബല് ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട 2000 ബസുകേളനില്
പതനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.    2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് തനിരുവനന്തെപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ  കമഖലകേളനിലല  സതീധന  നനികരഭാധന
ഓഫതീസര്മഭാര്  മുഖഭാന്തെരലാം  സതീധന  നനികരഭാധനലാം  സലാംബനനിചയ്
കബഭാധവല്ക്കരണപരനിപഭാടനികേള  നടത്തുന്നതനിനുലാം  സതീധന  നനികരഭാധന  പ്രചേഭാരണ
പദതനികേളക്കഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  കപഭാസ്റ്ററുകേള,  സ്റ്റനിക്കറുകേള  എന്നനിവ
ഓഫതീസുകേളനിലലാം  മറയ്  ലപഭാതുഇടങ്ങളനിലലാം  പതനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി   തയഭാറഭാക്കനിയ
ലപ്രഭാകപഭാസലനിനയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

ഗഭാര്ഹനികേ  പതീഡന  നനികരഭാധന  നനിയമലാം  ഫലപ്രദമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തയ്   14  ജനിലകേളനിലഭായനി   15  ലഷല്ടര്
കഹഭാമുകേള,  14  ജനിലഭാ  വനിമണ്  ലപ്രഭാടക്ഷന  ഓഫതീസര്മഭാര്,    96  സര്വതീസയ്
ലപ്രഭാബവഡനിലാംഗയ് ലസന്റെറുകേള,    41 ഫഭാമനിലനി കേസൗണ്സലനിലാംഗയ് ലസന്റെറുകേള എന്നനിവ
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

ഗഭാര്ഹനികേ  അതനികമത്തനിലനതനിലര  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്  അവകബഭാധലാം
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി   കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസ്സുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം
കപഭാസ്റ്ററുകേള,  ലഘുകലഖകേള  എന്നനിവ  ലപഭാതുസലത്തയ്  ഒടനിക്കുകേയുലാം  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുകേയുലാം ഇത്തരലാം അതനികമങ്ങള  തുടക്കത്തനില് കേലണത്തുന്നതനിനുലാം ഇടലപടല്
നടത്തുന്നതനിനുലാം  തടയുന്നതനിനുമഭായനി  ജഭാഗ്രതഭാ  സമനിതനികേള
ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുമുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന.

സതീധന നനികരഭാധന നനിയമലാം, ഗഭാര്ഹനികേ പതീഡന നനികരഭാധന നനിയമലാം തുടങ്ങനിയ
നനിയമങ്ങലള  സലാംബനനിചയ്  സമൂഹത്തനിനയ്  പ്രകതലകേനിചയ്  യുവതലമുറയയ്
കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനികലക്കയ്  എലഭാ  വര്ഷവലാം  നവലാംബര്   26  -ാം
തതീയതനി സതീധന-ഗഭാര്ഹനികേ പതീഡന നനികരഭാധന ദനിനമഭായനി ആചേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ലനിലാംഗസമതസലാം,  ആണ്കുടനികേലളയുലാം  ലപണ്കുടനികേലളയുലാം  ബലലാംഗനികേ
ചൂഷണത്തനില്നനിനലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ,  സതീ  സുരക്ഷഭാ  നനിയമങ്ങലളക്കുറനിച്ചുള്ള
അവകബഭാധലാം  ഉണഭാക്കുകേ  എന്നതീ  വനിഷയങ്ങലള  പ്രകമയമഭാക്കനി  കകേരള  ചേലചനിത്ര
അക്കഭാദമനിയുമഭായനി കചേര്ന്നയ്  തയഭാറഭാക്കുന്ന സമനസയലാം എലന്നഭാരു കഡഭാകേബഫനിക്ഷന
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുളള സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)   വനനിതഭാ  കക്ഷമ  സഭാപനങ്ങളനിലള്ള  അകന്തെവഭാസനികേളക്കയ്  ടനഷന
ഫതീസയ്,  തഭാമസലചേലവയ്,  പഠകനഭാപകേരണങ്ങള  ഉളലപലടയുള്ള  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഹഭായലാം,  വനനിതഭാ  കക്ഷമ  സഭാപനങ്ങളനിലള്ള  അകന്തെവഭാസനികേളക്കുലാം  മുന
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അകന്തെവഭാസനികേളക്കുലാം  ലതഭാഴനില്  പരനിശതീനലാം  നല്കുന്നതനിനുലാം  സസയലാം  ലതഭാഴനിലനിനയ്
ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനുലാം  വനിവഭാഹത്തനിനുള്ള ധനസഹഭായത്തനിനുലാം  വഭാര്ഷനികേ
കൂടനികചരലനിനുലാം  ആകരഭാഗല  ലചേലവകേളക്കുലാം  ഉളലപലട  സതീ  ശഭാക്തതീകേരണ
പരനിപഭാടനികേളനില് ഉളലപടുത്തനി 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 12 കകേഭാടനി രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത നനിര്ഭയ പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂള-കകേഭാകളജയ്
കകേനതീകേരനിചയ്  ലജനഡര്  അവകബഭാധ  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തുനണയ്.
ലനിലാംഗസമതസലത്തക്കുറനിച്ചുലാം വകുപയ് നടപഭാക്കുന്ന സതീ സുരക്ഷഭാ നനിയമങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം
അവകബഭാധ  പരനിപഭാടനികേള,  ലജനഡര്  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള  അതനികമങ്ങള
തടയുന്നതനിനുള്ള  ആക്ഷന  പഭാന  രൂപതീകേരണലാം  എന്നനിവയ്ക്കുള്ള  നടപടനികേള
നടനവരുന.

(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

ഗവ. ലസകകടറനിയറനിലല തതീര്പഭാകേഭാലത കേനിടക്കുന്ന ഫയലകേള

1 (5427)  ശതീ  .    എന    .  എ  .    ലനലനിക്കുന്നയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴനിഞ്ഞ പത്തയ് വര്ഷമഭായനി തതീര്പഭാകേഭാലത കേനിടക്കുന്ന എത്ര ഫയലകേള
ലസകകടറനിയറനിൽ ഉലണന്നയ് ലസക്ഷന തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തതീരുമഭാനമഭാകേഭാലത  അനന്തെമഭായനി  ഈ  ഫയലകേള  ലകേടനികേനിടക്കഭാന
കേഭാരണലമന്തെഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഒരനിക്കലലാം  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാനഭാവഭാത്ത  ഫയലകേള  ഇക്കൂടത്തനില്
എത്രയഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) കേഭാലവനിളലാംബലാം ബനലപട കേക്ഷനികേലള അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ലപലടന്നയ്  തതീര്പയ്  കേല്പനിക്കഭാമഭായനിരുന്നനിട്ടുലാം  ബനലപട
ഉകദലഭാഗസനമഭാര്  തഭാല്പരലലമടുക്കഭാത്തതനിനഭാൽ  തതീരുമഭാനമഭാകേഭാത്ത  ഫയലകേള
എത്രയുലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫയ്) ലകേടനികേനിടക്കുന്ന  ഫയലകേളനില്  തതീരുമഭാനമുണഭാകേഭാന  എന്തെയ്
സലാംവനിധഭാനമഭാണയ് ആകലഭാചേനിക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ജനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  ലസകകടറനിയറനില്
പുതുതഭായനി  എത്ര ഫയലകേള എത്തനി എന്നയ്  ലസക്ഷന തനിരനിചയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇതനില്  തതീര്പഭായതുലാം  ആകേഭാത്തതുമഭായ  ഫയലകേള  എത്രയഭാലണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  അലസതയുലാം  കൃതലവനികലഭാപവലാം  ഫയലകേൾ  ലകേടനികേനിടക്കഭാൻ
കേഭാരണമഭാലയങനില്  ഉത്തരവഭാദനികേളഭായ  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  എന്തെയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുലാം എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രതനിമഭാസ പ്രവര്ത്തന റനികപഭാര്ടനുസരനിചയ് ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ വകുപനില്
3, ആയുഷയ് (എ) വകുപനില് 2,  വനിജനിലനസയ് വകുപനില് 1, ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനില്
10,  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപനില്  34,  വലവസഭായ  വകുപനില്  5,
ഊര്ജ്ജവകുപനില്  1,  നനികുതനി  വകുപനില്  67,  ആഭലന്തെര വകുപനില്  41,  ഗതഭാഗത
വകുപനില് 2-ഉലാം ഫയലകേള പത്തയ് വര്ഷമഭായനി തതീര്പഭാകേഭാലതയുണയ്.

(ബനി)  നനിയമപരവലാം  സഭാകങതനികേമഭായുലാം  തടസ്സേമുള്ള  ഫയലകേള
സമയബനനിതമഭായനി തതീര്പഭാക്കഭാന കേഴനിയഭാലതവരുന.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഡനി) ഇടക്കഭാല മറുപടനി നല്കേഭാറുണയ്.

(ഇ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(എഫയ്)  ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന ഫയലകേളനില് തതീരുമഭാനമുണഭാകേഭാന ലസകകടറനിയറയ്
ഓഫതീസയ്  മഭാനസലനിലല  വലവസകേളുലാം  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം
നനിലവനിലണയ്.  കപഴണല്  രജനിസ്റ്ററുകേളുലടയുലാം  അനുബന  രജനിസ്റ്ററുകേളുലടയുലാം
പരനികശഭാധന  കേര്ശനമഭാക്കഭാനുലാം  മൂനമഭാസത്തനിലലഭാരു  ദനിവസലാം  ഫയല്
അദഭാലത്തനിനഭായനി  പ്രകതലകേലാം  നതീക്കനിവയഭാനുലാം  പഞദനിന  ചേടലാം  നനിര്ബനമഭായുലാം
പഭാലനിക്കഭാനുമുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  ആധുനനികേ
സഭാകങതനികേവനിദല  (E-office  സലാംവനിധഭാനലാം)  ഏര്ലപടുത്തനി  വകുപ്പുകേളനില്  ഫയല്
നതീക്കലാം തസരനിതഗതനിയനിലഭാക്കനിവരുന.

(ജനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  ലസകകടറനിയറനില്
പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിച  ഫയലകേളുലടയുലാം  തതീര്പഭാക്കനിയ  ഫയലകേളുലടയുലാം
തതീര്പഭാക്കഭാനുള്ള  ഫയലകേളുലടയുലാം  എണ്ണലാം  അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.
അലസതയുലാം  കൃതലവനികലഭാപവലാംമൂലലാം  ഫയലകേള  ലകേടനിക്കനിടക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിടനില.

ഇ-ഓഫതീസയ്

2 (5428) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന   : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി 
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലസകകടറനിയറനില്  എലഭാ  ഓഫതീസുകേളനിലലാം  ഇ-ഓഫതീസയ്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി) ഓഫതീസയ് പ്രവൃത്തനി സമയങ്ങളനില് എലഭാ ഓഫതീസുകേളനിലലാം ഒകര സമയലാം
ഇ-ഓഫതീസയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്  കേഭാരണലാം  ഇ-ഓഫതീസനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം  മനഗതനിയനിലഭാകുന്നതഭായുള്ള  ആകക്ഷപലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ലസകകടറനിയറനില് എലഭാ വകുപ്പുകേളനിലലാം ഇ-ഓഫതീസയ് സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇ-ഓഫതീസയ്  സലാംവനിധഭാനത്തനില്  കനരനിട  പ്രയഭാസലാം
സലാംബനനിചയ്  ആപനികക്കഷന  ലഡവലപറഭായ  എന.ഐ.സനി.-യുലട  ടതീലാം,  കകേരള
കസ്റ്ററയ് ഐ.ടനി.  മനിഷലന്റെ സഭാകങതനികേ സഹഭായനികേള,  ലകേല്കടഭാണനിലന്റെ ലനറയ് വര്ക്കയ്
ടതീലാം,  SeMT  എന്നനിവര്  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.

ഇ-ഓഫതീസയ് സലാംവനിധഭാനത്തനിലല കപഭാരഭായ്മകേള

3  (5429)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇ-ഓഫതീസയ്  നടപനിലഭാക്കനിയ  വകുപ്പുകേളനില്  ഒകരവനിഷയത്തനിനകമല്
ഫനിസനിക്കല്  ഫയലലാം  ഇ  -ഫയലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുമൂലലാം  അതയ്  ബകേകേഭാരലലാം
ലചേയ്യുന്നവര്ക്കയ് ഇ-  ഓഫതീസനിലന്റെ പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കഭാലതവരുന്നതുലാം കജഭാലനിഭഭാരലാം
ഇരടനിയഭാക്കുന്നതുലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ  ;  തുടര്ചയഭായനി
ഇ-ഓഫതീസയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുമൂലലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ഉണഭാകുന്ന
ആകരഭാഗലപ്രശങ്ങലള ക്കുറനിചയ് പ്രകതലകേനിചയ് കേണ്ണനിനുലാം കേഴുത്തനിനുലാം മറമുള്ള ലസ്ടെയനിന
സലാംബനനിചയ്  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  എങനില്  തുടര്ചയഭായനി
കേമ്പനടര്  കമഭാണനിറര്  കനഭാക്കനി  ഫയല്  വര്ക്കയ്  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
ആകരഭാഗലപരമഭായനി  ഉണഭാകുന്ന  പ്രശങ്ങളകൂടനി  പരനിഹരനിക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തുടര്ചയഭായനി  ഇ-ഓഫതീസയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുമൂലലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
ഉണഭാകുന്ന  ആകരഭാഗലപ്രശങ്ങലളക്കുറനിചയ്  പ്രകതലകേനിചയ്  കേണ്ണനിനുലാം  കേഴുത്തനിനുമുളള
ലസ്ടെയനിന സലാംബനനിചയ് എലന്തെങനിലലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) എങനില് ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് ആകരഭാഗലപരമഭായനി ഉണഭാകുന്ന പ്രശങ്ങളകൂടനി 
പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഇ-ഫയലനിലാംഗയ്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  എലഭാ  വകുപ്പുകേളനിലലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുലണങനിലലാം  ചേനില  വകുപ്പുകേളനില്  ഒകര  വനിഷയത്തനികന്മല്
ഫനിസനിക്കല് ഫയലലാം ഇ-ഫയലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന പ്രവണത ശദയനില്ലപടതനിലന
തുടര്ന്നയ്,  ആയതയ്  കേര്ശനമഭായനി  വനിലക്കനിലക്കഭാണയ്  25-2-2017-ലല  IT  Cell
2/63/2017/വനി.സ.വ.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  ഇ-ഫയലനിലാംഗയ്  സലാംബനനിചയ്
വനിവനിധ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എലഭാ ലസകടറനിമഭാര്ക്കുലാം വകുപ്പുകേളക്കുലാം ലസക്ഷനുകേളക്കുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

തുടര്ചയഭായനി ഇ-ഓഫതീസയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുമൂലലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് ആകരഭാഗല
പ്രശങ്ങള  ഉണഭാകുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിടനില.  ആയതനിനഭാല്   ഇതയ്
സലാംബനനിചയ് പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില.

പനി.എസയ്.സനി. അകപക്ഷകേര്ക്കയ് പ്രഭായപരനിധനിയനില്  ഇളവയ് അനുവദനിക്കഭാന
നടപടനി

4  (5430)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  യു.ജനി.സനി.  കയഭാഗലതയുള്ള ഗവണ്ലമന്റെയ്/എയ്ഡഡയ് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി,

ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി,  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ബപ്രമറനി  സ്കൂള  അദലഭാപകേര്

എന്നനിവര്ക്കയ്  എയ്ഡഡയ്  കകേഭാകളജയ്  അദലഭാപകേ  നനിയമനങ്ങളനില്  ഉയര്ന്ന

പ്രഭായപരനിധനിയനില്  ഇളവയ്  അനുവദനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലന്റെ

26-8-2016-ലല സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.)  നമ്പര്  181/2016/ഉ.വനി.വ.  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് പ്രസ്തുത ഉത്തരവനില് ഇളവയ് അനുവദനിചതുകപഭാലല ഗവണ്ലമന്റെയ്

കകേഭാകളജുകേളനിലല  നനിയമനത്തനിനഭായനി  പനി.എസയ്.സനി.-യനില്  അകപക്ഷ

നല്കുന്നതനിനുളള  ഉയര്ന്ന  പ്രഭായപരനിധനിയനില്  5  വര്ഷലത്ത  ഇളവയ്  അനുവദനിച്ചു

നല്കുന്ന ഉത്തരവയ് ഇറക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിച  ലപ്രഭാകപഭാസലകേലളഭാനലാം  ഇകപഭാള

പരനിഗണനയനിലനില.
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നഭാലഭാലാം ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷന

5 (5431) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാലഭാലാം  ഭരണപരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷന  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേമ്മേതീഷനയ്  കവണ  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  കേമ്മേതീഷന ലചേയര്മഭാനയ് ശമ്പളവലാം മറയ് ബത്തകേളുലാം അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

എങനില് എന്നയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നഭാലഭാലാം  ഭരണപരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷന  18-8-2016  മുതല്
പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.  കേമ്മേതീഷന  ആസഭാനമഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം  IMG-യനിലഭാണയ്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  പ്രസ്തുത ഓഫതീസയ്  പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭായനി  വരുന.  നനിലവനില്
IMG-യനിലലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  ലസകകടറനിയറനില്  ഒരു  വനിഭഭാഗവലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഉണയ്.  5-5-2017-ലല  G.O.(Ms)  No.  11/2017/P&ARD
അനുബനമഭായനി*  കചേര്ക്കുന.

മുന മനനിമഭാരുലട വനികദശയഭാത്ര

6  (5432)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  മുഖലമനനി,  മറയ്  മനനിമഭാര്  എന്നനിവര്
നടത്തനിയ  വനികദശയഭാത്രകേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  ഇതനിനുകവണനി  ലചേലവഭായനിട്ടുള്ള
തുകേ എത്രലയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  മുഖലമനനി,  മറയ്  മനനിമഭാര്  എന്നനിവര്
നടത്തനിയ  വനികദശയഭാത്രകേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  വനികദശയഭാത്രകേളക്കയ്
വനിമഭാനയഭാത്രഭാ ടനിക്കറയ് ചേഭാര്ജ്ജനിനത്തനില് നഭാളനിതുവലര റതീ-ഇലാംകബഴയ് ലചേയ തുകേയുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
333/2020
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രമണ് ശതീവഭാസ്തവയുലട നനിയമനലാം

7  (5433)   ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശതീ.  രമണ്  ശതീവഭാസ്തവലയ  കപഭാലതീസനിലന്റെ  ഉപകദശകേനഭായനിടഭാകണഭാ
അകതഭാ മുഖലമനനിയുലട ഉപകദശകേനഭായനിടഭാകണഭാ നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി) അകദ്ദേഹത്തനിനയ് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള ആനുകൂലലങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാണയ്;

(സനി)  കപഭാലതീസയ്  വകുപനില്നനിനലാം  രണയ്  ബഡവര്മഭാരുലട  കസവനലാം
അകദ്ദേഹത്തനിനയ്  വനിട്ടുലകേഭാടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അവരുലട  ശമ്പളയനിനത്തനില്
പ്രതനിമഭാസലാം എന്തു ലചേലവവരുലാം;

(ഡനി) ബഡവര്മഭാരുലട കസവനലാം ടൂറനിസലാം വകുപനില് നനികന്നഭാ ദനിവസ കവതന 
ഇനത്തനികലഭാ അനുവദനിക്കുന്നതയ് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; എങനിൽ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആഭലന്തെര  വകുപനിലന  സലാംബനനിച  വനിഷയങ്ങളനില്  മുഖലമനനിയുലട
ഉപകദശകേനഭായഭാണയ്  കകേരള  കകേഡറനിലല  മുന   ഐ.പനി.എസയ്.  ഉകദലഭാഗസനഭായ
ശതീ. രമണ് ശതീവഭാസ്തവലയ നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

(ബനി)  ശതീ.  രമണ്  ശതീവഭാസ്തവയയ്   ഓഫതീസയ്  സസൗകേരലലാം,  കപഴണല്
അസനിസ്റ്റന്റെയ്  എന്നനിവയുലാം  അകദ്ദേഹത്തനിനയ്  സലാംസഭാനത്തനിനുള്ളനിലല  ഔകദലഭാഗനികേ
യഭാത്രകേളക്കഭായനി  കപഭാലതീസയ്  വകുപനില്നനിനലാം  ബഡവര്  സഹനിതലാം
ലടഭാകയഭാടഭാ  ഇകന്നഭാവ  കേഭാറുലാം  തനിരുവനന്തെപുരത്തയ്  സസന്തെലാം  വഭാഹനലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാലണങനില്  കപഭാലതീസയ്  ബഡവറുലട  കസവനവലാം  നല്കുന.
യഭാത്രഭാബത്ത,  ദനിനബത്ത  തുടങ്ങനിയവ  ചേതീഫയ്  ലസകടറനിക്കയ്  അനുവദനതീയമഭായ
നനിരക്കനിലഭായനിരനിക്കുലാം.

(സനി)  ശതീ.  രമണ് ശതീവഭാസ്തവയുലട  സലാംസഭാനത്തനിനുള്ളനിലല  ഔകദലഭാഗനികേ
യഭാത്രകേളക്കഭായനി  ബഡവര്  സഹനിതലാം  ഒരു  വഭാഹനലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.
തനിരുവനന്തെപുരത്തയ്  സസന്തെലാം  വഭാഹനലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാള  ഒരു  കപഭാലതീസയ്
ബഡവറുലട കസവനവലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഈ രണയ്     ബഡവര്  SCPO-മഭാരുലട
പ്രതനിമഭാസകവതനലാം ഏകേകദശലാം 93,032 രൂപയഭാണയ്.

(ഡനി) പരനികശഭാധനികക്കണതഭായ സഭാഹചേരലലാം ഇകപഭാള നനിലവനിലനില.
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ആശനിത നനിയമന നടപടനികമങ്ങള

8 (5434) ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം
നഭാളനിതുവലര  ആശനിത  നനിയമനലാം  ലഭനിചവര്  ആലകേ  ഒഴനിവനിലന്റെ  എത്ര ശതമഭാനലാം
വരുലാം;  ആശനിതനനിയമനത്തനിനഭായനി  നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന്ന  ഒഴനിവകേളനില്  നനിശ്ചനിത
ശതമഭാനത്തനികനക്കഭാള  കൂടുതല്കപലര  ഈ  കേഭാലയളവനില്  നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ഏതയ് വനിഭഭാഗത്തനിനഭാണയ് ഈ കേഭാരണത്തഭാല് ലതഭാഴനില് നഷ്ടലാം ഉണഭായതയ്;

(ബനി) ആശനിത നനിയമനലാം ലഭനിക്കുന്നവരുലട നനിയമനലാം നനിയമഭാനുസൃതമഭാക്കുന്ന
നടപടനി  എങ്ങലനയഭാലണന്നയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനില്  അപഭാകേത  ഉളളതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം സലാംസഭാനത്തയ് ഓകരഭാ
വകുപനിലലാം എത്ര കപര്ക്കയ് ആശനിതനനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്; ഇതനില് എത്രകപരുലട
നനിയമനലാം  കമലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്;  നനിയമനങ്ങള  കമലപടുത്തുന്നതനിലല  വതീഴ്ചമൂലലാം
പനി.എസയ്.സനി.  വഴനി  നനിയമനലാം  നഷ്ടലപടുന്ന  സഭാഹചേരലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തയ്
ആയതനിനുത്തരവഭാദനികേളഭായ ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് എതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ബനലപട വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം വനിവരലാം കശഖരനിചയ് വരനികേയഭാണയ്.

(ബനി)  24-5-1999-ലല  സ.ഉ.  (പനി)  12/99/ഉ.ഭ.പ.വ.  നമ്പര്  ഉത്തരവനിലല
വലവസകേള  പ്രകേഭാരമഭാണയ്  ആശനിതര്ക്കയ്  നനിയമനലാം  നല്കേനിവരുന്നതയ്.
അപഭാകേതകേള ഉള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി) ബനലപട വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം വനിവരലാം കശഖരനിചയ് വരനികേയഭാണയ്.

സനിറനി ഗലഭാസയ് പദതനി

9  (5435)  ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുകരഭാഗമനിക്കുന്ന  ലകേഭാചനി-മലാംഗലഭാപുരലാം  എല്.എന.ജനി.  ബപപയ്
ബലന  പദതനിക്കയ്  ഒപലാം  സനിറനി  ഗലഭാസയ്  പദതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കണലമന്നയ്
കകേനകത്തഭാടയ്  ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്  കകേന
പ്രതനികേരണലാം എന്തെഭാണയ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ലഗയനിലനിലന്റെ  KKBMPL  Pipe  Line-കനഭാലടഭാപലാം  ബപപയ്  ബലന
കേടനകപഭാകുന്ന ജനിലകേളനില് സനിറനി ഗലഭാസയ് ഡനിസനിബനഷന സലാംവനിധഭാനലാം കേമ്മേതീഷന
ലചേയഭാവന്ന  രതീതനിയനില്  അനുമതനി  നല്കേണലമന്നയ്  കകേനസര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്
അഭലര്ത്ഥനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനയ്  മറുപടനിയഭായനി  KKBMPL  Pipe  Line  പദതനിയുലട
പുകരഭാഗതനിക്കയ്  അനുസൃതമഭായനി  അനുമതനി  നല്കേഭാലമന്നയ്  കകേന  ഗവണ്ലമന്റെയ്
അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.

ലസന്റെര് കഫഭാര് കേണനിനനയനിലാംഗയ് എഡനകക്കഷന കകേരളയനിലല പനണ്
തസ്തനികേയനിലല നനിയമനലാം

10 (5436)  ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

28-4-2010 -ലല കനഭാടനിഫനികക്കഷന നമ്പര്. സനി.ഇ.(സനി)/530/2010 പ്രകേഭാരലാം
ലസന്റെര്  കഫഭാര്  കേണനിനനയനിലാംഗയ്  എഡബകക്കഷന  കകേരളയനിലല  പനണ്
തസ്തനികേയനികലക്കയ്  നടന്ന  എഴുത്തുപരതീക്ഷയുലടയുലാം  ഇന്റെര്വനവനിലന്റെയുലാം
അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രസനിദതീകേരനിച  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നതനിനഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

28-4-2010-ലല  കനഭാടനിഫനികക്കഷനനില്  സലാംവരണ  തതസങ്ങള
പഭാലനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  പ്രസ്തസ്തുത  കനഭാടനിഫനികക്കഷന  റദ്ദേയ്  ലചേയയ്  പുതനിയ
കനഭാടനിഫനികക്കഷന പുറലപടുവനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരുന. പ്രസ്തുത
നനിര്കദ്ദേശ  പ്രകേഭാരലാം  ലസന്റെര്  കഫഭാര്  കേണനിനനയനിലാംഗയ്  എഡബകക്കഷലന്റെ  ഡയറകര്
ലപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിരുന. ഇതനികനഭാടകേലാം അകപക്ഷകേരനില് ഒരഭാളഭായ ശതീ. ലകേ
ലനികനഷയ്  ഫയല്  ലചേയ  WP(c)  28413/11-ലല  വലവഹഭാരലാം  കകേഭാടതനിയുലട
പരനിഗണനയനിലഭായതനിനഭാല്  അതനിലല  അന്തെനിമവനിധനി  അനുസരനിചയ്  മഭാത്രകമ  തുടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുകേയുള.

കപഭാലതീസനിലല ആശനിത നനിയമനലാം

11 (5437)ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസനില് എന്തെയ് മഭാനദണലാം അനുസരനിചഭാണയ് ആശനിത നനിയമനലാം
നടത്തുന്നതയ് ; ആശനിത നനിയമനലാം ലഭനിക്കുന്നതയ് എത്ര ശതമഭാനലാം കപര്ക്കഭാണയ്;
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ആശനിതനനിയമനലാം  ലഭനിചവരുലട  നനിയമനലാം  എന്തെയ്
മഭാനദണലാം  അനുസരനിചഭാണയ്  ലറഗുലബറസയ്  ലചേയ്യുന്നതയ്;  നനിലവനില്  ഉണഭാകുന്ന
ഒഴനിവനിലന്റെ എത്ര ശതമഭാനമഭാണയ് ആശനിത നനിയമനത്തനിനഭായനി പരനിഗണനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം കപഭാലതീസനില് അശനിത
നനിയമനലാം  ലഭനിചവരനിൽ  എത്ര  കപരുലട  സര്വതീസയ്  ലറഗുലബറസയ്  ലചേയയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്;

(ഡനി)  കപഭാലതീസനില് ആശനിതനനിയമനലാംവഴനി കജഭാലനി ലഭനിചവരുലട സര്വതീസയ്
അനര്ഹമഭായനി  ലറഗുലബറസയ്  ലചേയ്തുലവന്ന  വഭാര്ത്ത  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ലതറഭായ രതീതനിയനില് ലറഗുലബറസയ്  ലചേയലപട ഒഴനിവകേള പനി.എസയ്.സനി.
റഭാങയ് ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം നനികേത്തുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  24-5-1999-ലല  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  12/99/ഉ.ഭ.പ.വ.  ഉത്തരവയ്

പ്രകേഭാരമഭാണയ്  ആശനിത  നനിയമനലാം  നല്കുന്നതയ്.  മഭാതൃവകുപനില്  ആശനിത
നനിയമനത്തനിനയ്  അകപക്ഷനിചനിട്ടുള്ളവര്ക്കയ് നനിലവനിലള്ളതുലാം ഉടലന ഉണഭാകുന്നതുമഭായ
ഒഴനിവനികലക്കഭാണയ് നനിയമനലാം നല്കകേണതയ്.

(ബനി)  കപഭാലതീസയ് വകുപനില് സലാംഖലഭാധനികേ തസ്തനികേയനില് കലഭാവര് ഡനിവനിഷന
കഭാര്ക്കുമഭാരഭായനി  കജഭാലനിയനില്  പ്രകവശനിചവരനില്  മഭാതൃവകുപനില്  ആശനിത
നനിയമനത്തനിനയ്  അകപക്ഷനിചയ്  മഭാതൃവകുപനില്ത്തലന്ന  നനിയമനലാം  ലഭനിചവര്ക്കയ്
24-5-1999-ലല  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  12/99/ഉ.ഭ.പ.വ.  പ്രകേഭാരവലാം  മറയ്  വകുപ്പുകേളനില്
നനിയമനലാം  ലഭനിചവര്ക്കയ്  21-7-2014-ലല  സ.ഉ.(ബകേ)നമ്പര്  22/14/ഉ.ഭ.പ.വ.
പ്രകേഭാരവമഭാണയ്  നനിലവനില്  ഉണഭാകുന്ന  ഒഴനിവകേളനികലക്കയ്  ഇകപഭാള  ലറഗുലബറസയ്
ലചേയ്തുവരുന്നതയ്.

(സനി) 107 കപലര ലറഗുലബറസയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.
(ഡനി) അനര്ഹമഭായനി ആലരയുലാം ലറഗുലബറസയ് ലചേയനിടനില.

സമഭാശസഭാസ ലതഭാഴനില്ദഭാന പദതനി
12  (5438)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  വളയന ചേനിറങ്ങര മൃഗഭാശുപത്രനിയനില്  കജഭാലനി

കനഭാക്കനിവരലവ  മരണമടഞ്ഞ  എലാം.  ഭഭാസരലന്റെ  മകേന  ശബരനിനഭാഥയ്.  റനി.ക്കയ്
സമഭാശസഭാസ  ലതഭാഴനില്ദഭാന  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  എല്.ഡനി.സനി.  നനിയമനത്തനിനയ്
മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലന്റെ 196/2014 തതീയതനി 19-9-2014 പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) എന്നഭാല് നഭാളനിതുവലരയുലാം ശതീ. ശബരനിനഭാഥനിനയ് നനിയമനലാം നലനിയനിടനില

എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എന്തുലകേഭാണഭാണയ്  ശബരനിനഭാഥനിനയ്  ആശനിതനനിയമനലാം

നലഭാതനിരനിക്കുന്നതയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  അടനിയന്തെരമഭായനി  നനിയമനലാം  നല്കുന്നതനിനുകവണ  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണയ്.

(സനി)  മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനില് ആശനിത നനിയമന പ്രകേഭാരലാം  18  കപര് സൂപര്
നനമററനി ആയനി കജഭാലനിയനില് തുടരുകേയഭാണയ്.  ശതീ. ശബരനിനഭാഥനിലന്റെ സതീനനികയഭാറനിറനി
ഇവര്ക്കുലാം  തഭാലഴയഭായനിടഭാണയ്.  ആയതനിനഭാല്  സൂപര്  നനമററനിയനില്  തുടരുന്നവലര
ലറഗുലബറസയ്  ലചേയഭാല് മഭാത്രകമ  ടനിയഭാനയ്  നനിയമനലാം  നല്കേഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.
ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  ബഹകക്കഭാടതനിയുലട  25-2-2016-ലല  WPC  Nos.
33621/2015  &  5960/2016  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  സൂപര്  നനമററനിയനിലള്ളവലര
ലറഗുലബറസയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  കസ്റ്റ  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
ആയതനിനഭാലഭാണയ് മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനില് ആശനിത നനിയമനലാം ബവകുന്നതയ്.

(ഡനി)  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  ബഹകക്കഭാടതനിയുലട  25-12-2016-ലല  WPC
Nos. 33621/2015 & 5960/2016  ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരമുള്ള കസ്റ്റ ഉത്തരവയ് ലവകക്കറയ്
ലചേയ്യുന്ന മുറയയ് ശതീ.  ശബരനിനഭാഥനിലന്റെ സതീനനികയഭാറനിറനി അനുസരനിചയ് മൃഗസലാംരക്ഷണ
വകുപനില്  ഉണഭാകുന്ന  ഒഴനിവനില്  ആശനിത  നനിയമനലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ലപഭാതുഭരണ വകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

13 (5439)   ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുഭരണ  വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഈ  സർക്കഭാർ
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ലസകകടറനിയറനിലല  ലമലലകപഭാക്കുമൂലലാം  സലാംസഭാനലത്ത
ജനങ്ങളക്കുണഭായനിട്ടുളള  ബുദനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്;
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(സനി)  ലസകകടറനിയറനിലല  അസനിസ്റ്റന്റെയ്,  ലസക്ഷന  ഓഫതീസര്,  അണര്

ലസകടറനി എന്നതീ തസ്തനികേകേളനില് അലാംഗതീകൃതവലാം ഇകപഭാഴുളളതുമഭായ സ്റ്റഭാഫയ് ലസങ്തയ്

എത്രവതീതലമന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഫയല്നതീക്കലാം  കേഭാരലക്ഷമവലാം  കൂടുതല്  സുതഭാരലവലാം

സുഗമവമഭാക്കുന്നതനിനയ് അടനിയന്തെരവലാം ശക്തവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രതനിമഭാസ  പ്രവര്ത്തനപടനികേ  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയതനിനുകശഷലാം

ഉചേനിതമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേഭാറുണയ്.

(ബനി) ലമലലകപഭാക്കയ് ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി) ലസകകടറനിയറനിലല ലപഭാതുഭരണ വകുപനിലല അസനിസ്റ്റന്റെയ് തസ്തനികേയനിലല

കകേഡര് ലസങ്തയ് 1121 ആണയ്. ഇതനിനുപുറകമ അസനിസ്റ്റന്റെയ് തസ്തനികേയനില് 43 പുതനിയ

തസ്തനികേകേളുലാം  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില്  അനലത്രകസവനലാം  അനുഷനിക്കുന്നവര്

ഉളലപലട ഈ തസ്തനികേയനില്  1114  കപരുണയ്.  ലപഭാതുഭരണ വകുപനിലല ലസക്ഷന

ഓഫതീസര്മഭാരുലട  കകേഡര്  ലസലാംങ്തയ്  191-ഉലാം  ഹയര്  കഗ്രഡയ്  ലസക്ഷന

ഓഫതീസര്മഭാരുലട കകേ  ഡര് ലസങ്തയ്  190-ഉലാം ആണയ്.  ലസക്ഷന ഓഫതീസര്മഭാരുലട

ആലകേ  കകേഡര്  ലസലാംങ്തയ്  381  ആണയ്.  അണര്  ലസകടറനിമഭാരുലട  കകേഡര്

ലസലാംങ്തയ് 136 ആണയ്. 

(ഡനി) സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ പ്രകവശനലാം

14  (5441)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ്    : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017  മഭാര്ചയ്  മഭാസലാം  20-ാം തതീയതനി  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയുലട

അദലക്ഷതയനില്  തനിരുവനന്തെപുരത്തുവചയ്  (മുഖലമനനിയുലട  കകേഭാണ്ഫറനസയ്

ഹഭാളനില്) ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ പ്രകവശനലാം സലാംബനനിചയ് സര്വകേക്ഷനി കയഭാഗലാം

കചേര്ന്നതനില് എലന്തെഭാലക്ക തതീരുമഭാനങ്ങള എടുത്തനിട്ടുണയ്;  ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ മനിനനിട്സനിലന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  20-3-2017  തതീയതനിയനിലല  സര്വകേക്ഷനി  കയഭാഗത്തനിലല
തതീരുമഭാനങ്ങള അടങ്ങുന്ന മനിനനിട്സയ് ഇകതഭാലടഭാപലാം ഉള്ളടക്കലാം* ലചേയ്യുന.

മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനങ്ങളനികന്മലള്ള ഉത്തരവയ്

15 (5442) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  ലലകേലക്കഭാണ  മനനിസഭഭാ
തതീരുമഭാനങ്ങളനില്,  നനിയമങ്ങളനിലലാം  ചേടങ്ങളനിലലാം  കഭദഗതനി  ആവശലമുളള
തതീരുമഭാനങ്ങളനില്  ഒഴനിലകേ  മലറലഭാ  തതീരുമഭാനങ്ങളനിലലാം  ഉത്തരവയ്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇത്തരത്തനില്  ആലകേ  എത്ര  തതീരുമഭാനങ്ങള
ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണയ്;  അതനില് എത്ര തതീരുമഭാനങ്ങളനില് ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിക്കഭാന
ബഭാക്കനിയുണയ്;

(ബനി)  മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കഭാത്തതുമഭായനി  ബനലപടയ്
ഏലതങനിലലാം വകുപനില് ഏലതങനിലലാം ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര ഇസൗ സര്ക്കഭാര് നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  17-5-2017  വലര  നടന്ന
57 മനനിസഭഭാകയഭാഗങ്ങളനിലഭായനി ആലകേ 1040 തതീരുമഭാനങ്ങള ബകേലക്കഭാണനിട്ടുണയ്.
ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിക്കഭാന  ബഭാക്കനിയുള്ള  തതീരുമഭാനങ്ങളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ബനലപട വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

സര്ക്കഭാര്-അര്ദസര്ക്കഭാര്-പഭാര്ടയ് ബടലാം ജതീവനക്കഭാര്-ലപനഷനകേഭാര്
എന്നനിവരുലട ചേനികേനിതഭാപദതനി

16 (5443)   ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്,  അര്ദസര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്,  പഭാര്ടയ്  ലലടലാം
ജതീവനക്കഭാര്,  ലപനഷനകേഭാര് എന്നനിവരുലട ചേനികേനിതക്കഭായനി ആവനിഷ്കരനിച പുതനിയ
പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുലട  റതീ  ഇകമ്പഴയ്ലമന്റെയ്  ആനുകൂലലങ്ങള
കവഗത്തനില് അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭാര്ടയ്ലലടലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ചേനികേനിതഭാ  ആനുകൂലലങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പഭാര്ടയ്ലലടലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  കേഭാരുണല  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായത്തനിലന്റെ
ആനുകൂലലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം  കുറഞ്ഞ
ലചേലവനില്  ലമചലപട  ചേനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  G.O.(P)  No.  54/2017/Fin.
dated 24-4-2017  പ്രകേഭാരലാം ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസയ് പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്
അനുമതനി നല്കേനി ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിക്കുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം
നനിലവനില്  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലാം  ലപനഷനകേഭാരുമഭാണയ്  ഇതനിലന്റെ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള.  കൂടഭാലത  പഭാര്ടയ്ബടലാം  ജതീവനക്കഭാലരയുലാം  ഈ  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  അര്ദ  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാലര  ഈ  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.

(ബനി)  ആകരഭാഗല  ഇനഷസറനസയ്  പദതനി  പ്രഭാബലലത്തനില്  വരുകമ്പഭാള
റതീ-ഇലാംകബഴയ്ലമന്റെയ് പ്രസക്തമലഭാതഭാകുലാം.

(സനി) G.O(P) No. 54/2017/Fin. dated 24-4-2017 പ്രകേഭാരലാം പഭാര്ടയ് ബടലാം
ജതീവനക്കഭാലര ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസയ് പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ആകരഭാഗല  ഇനഷസറനസയ്  പദതനിയനില്  പഭാര്ടയ്ബടലാം  ജതീവനക്കഭാരുലാം
ഉളലപടുന്നതനിനഭാല് മറയ് ചേനികേനിതഭാ പദതനികേള പ്രസക്തമല.

സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളനില് കേസ്റ്റമര് ഫ്രണയ് ലനി ഫ്രണയ് ഓഫതീസയ്

17 (5444) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലസകകടറനിയറയ്, കേളകകറസ്തുകേള തുടങ്ങനി ലപഭാതുജനങ്ങള ഏറവലാം കൂടുതല്
വലന്നത്തുന്ന  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  പരഭാതനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  വനിവരങ്ങള
നല്കുന്നതനിനുലാം ഒരു കേസ്റ്റമര് ഫ്രണയ് ലനി ഫ്രണയ് ഓഫതീസയ് സജ്ജതീകേരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അകപക്ഷകേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനികനഭാലടഭാപലാം  രസതീതയ്  നല്കേഭാനുലാം
ഫയല് പുകരഭാഗതനി അറനിയഭാനുലാം സസൗകേരലലമഭാരുക്കനിയഭാല് ലസക്ഷനുകേള കേലണത്തനി
വനിവരങ്ങള  ആരഭായുന്നതനിനുള്ള  ബുദനിമുടയ്  ഒഴനിവഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലമന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേസ്റ്റമര്  ഫ്രണയ് ലനി  ഫ്രണയ്  ഓഫതീസയ്  സജ്ജതീകേരനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്
30/3/1985-ലല  3461/A2/85/P&ARD  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

(ബനി) സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളനില് ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനികേളക്കയ് ബകേപറയ് രസതീതയ്
നല്കകേണതഭാലണന്നയ് 12/1/2009-ലല 168/AR13(2)/9/P&ARD നമ്പര് സര്ക്കുലര്
പ്രകേഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  ലപഭാതുജനങ്ങള  ഏറവലാം  കൂടുതല്
വലന്നത്തുന്ന  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  എനകേസയറനി  കേസൗണറുകേളവഴനി  ഫയല്
പുകരഭാഗതനി അറനിയഭാന സഭാധനിക്കുന്നതുമഭാണയ്.

സര്ക്കഭാര് കേസഭാര്കടഴ്സുകേള

18  (5446)  ശതീ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം കകേരള പബനികേയ് സര്വതീസയ്
ആകനിലന്റെ കേതീഴനില് നനിര്മ്മേനിക്കലപട ഏലതലഭാലാം ചേടങ്ങളനില് കഭദഗതനി വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്
എന്നയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇങ്ങലന  കഭദഗതനി  വരുത്തുന്നതനിനുളള  നടപടനികമങ്ങള
എലന്തെലഭാമഭാലണന്നയ്  വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  ഒരു  പ്രനിനസനിപല്  ആകനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലലഭാലത  ഏലതലഭാലാം  സഭാഹചേരലത്തനില്  പുതുതഭായനി  ചേടങ്ങള
രൂപതീകേരനിക്കഭാന  അധനികേഭാരമുലണന്നയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇങ്ങലന  ഉണഭായഭാല്
അതനിലന്റെ പ്രകതലകേ സഭാഹചേരലലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി) റൂളസയ് കഫഭാര് ദ അകലഭാടയ്ലമന്റെയ് ആന്റെയ് ഒകേബകപഷന ഓഫയ് ഗവണ്ലമന്റെയ്
ലസര്വന്റെയ്  കേസഭാര്കടഴയ്  ഇന കകേരള എന്ന ചേടങ്ങള ഏതയ്  പ്രനിനസനിപല് ആകനിലന്റെ
പനിനബലത്തനിലഭാണയ്  ഇറക്കനിയനിരനിക്കുന്നതയ്;  അലലങനില്  ഈ  ചേടങ്ങളക്കയ്
നനിയമസഭാധുത  ഉകണഭാ;  ഇലലങനില്  പ്രസ്തസ്തുത  ചേടങ്ങളുമഭായനി  ബനലപട
ജതീവനക്കഭാരുലട തര്ക്കങ്ങളുലാം നനിയമപ്രശങ്ങളുലാം എങ്ങലന പരനിഹരനിക്കലപടുലാം എന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  കപഴണല്  സ്റ്റഭാഫനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  കേസഭാര്കടഴ്സുകേള
അനുവദനിക്കുന്നതയ്  ഏതയ്  ചേടങ്ങളക്കയ്  വനികധയമഭായനിടഭാണയ്  എന്നയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഈ  ചേടങ്ങള  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലവനില്  വന്നകശഷലാം  എത്ര പ്രഭാവശലലാം  കഭദഗതനി
ലചേയനിട്ടുണയ്;  ഇങ്ങലന  കഭദഗതനി  ലചേയനിട്ടുളളതയ്  നനിയമപരമഭായനിടഭാകണഭാ  എന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  അലലങനില്  ഇങ്ങലന  കഭദഗതനി  നടത്തനിയനിട്ടുളളതനിനയ്
നനിയമപ്രഭാബലലലാം  ലഭനിക്കുകമഭാ;  ഇങ്ങലന  കഭദഗതനി  ലചേയ്യുന്നതയ്  നനിയമസഭയുലട
അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട കവണലമന്ന കേഭാരലലാം പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം കപഴണല് സ്റ്റഭാഫനിനുലാം അനുവദനിക്കുന്ന സര്ക്കഭാര് കേസഭാര്കടഴ്സുകേലള
സലാംബനനിച  ചേടങ്ങള  കഭദഗതനി  വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതനിനഭായനി
എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികമങ്ങള  പഭാലനിചഭാണയ്  ചേടങ്ങളനില്  കഭദഗതനി
ലകേഭാണ്ടുവന്നനിട്ടുളളതയ്;  ഇതയ്  നനിയമസഭയുലടകയഭാ  നനിയമസഭയുലട  ഏലതങനിലലാം
സബ്ജകയ് കേമ്മേനിറനിയുലടകയഭാ സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധനയയ്  വനികധയമഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്
ഈ  കഭദഗതനിയുലട  നനിയമസഭാധുത  നനിലനനില്ക്കുകമഭാലയന്നയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
പ്രസ്തുത  കഭദഗതനി  വരുത്തുന്നതനിലല  അടനിയന്തെര  സഭാഹചേരലലാം  എന്തെഭാലണന്നയ്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  ചേടങ്ങളനില്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  മുനകേഭാലപ്രഭാബലലകത്തഭാലട
എലന്തെങനിലലാം  കഭദഗതനികേള  വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഇതനിനഭായനിട്ടുളള
പ്രകതലകേ  സഭാഹചേരലലാം  എന്തെഭാലണന്നയ്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇങ്ങലന
മുനകേഭാലപ്രഭാബലലലാം നല്കേനി ഒരു ചേടലാം കഭദഗതനി ലചേയ്യുകമ്പഭാള അതയ് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം
തഭാമസക്കഭാര്ക്കുലാം  അസസൗകേരലലാം  ഉണഭാക്കുലമന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്  കേസഭാര്കടഴ്സുകേളനില്  തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കയ്  അറനിയനിപയ്
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് ഈ കഭദഗതനിമൂലലാം തഭാമസക്കഭാര്ക്കയ് തഭാമസസസൗകേരലലാം
നഷ്ടലപടുലാം എനളളതയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതയ് സലാംബനനിചയ്
നനിയകമഭാപകദശലാം കതടനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ആയതയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)1968-ലല കകേരള പബനികേയ് സര്വതീസസയ് ആകനിലന്റെ കേതീഴനിലള്ള ചേടങ്ങളുലട
രൂപതീകേരണവലാം  കഭദഗതനിയുലാം  വനിജഭാപനങ്ങളഭായനി  പുറലപടുവനിക്കുന്നതയ്  അതതയ്
ഭരണവകുപ്പുകേളഭാണയ്.  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  പ്രസ്തുത
ആകനിലന്റെ  കേതീഴനില്  ഏലതലഭാലാം  ചേടങ്ങളനില്  കഭദഗതനി  വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്  എനള്ള
വനിവരലാം ബനലപട ഭരണവകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

കകേരള  പബനികേയ്  സര്വതീസസയ്  ആകനിലന്റെ  കേതീഴനില്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള
ചേടങ്ങളനില്  കഭദഗതനി  ആവശലമഭാകണഭാലയന്നതുലാം  ഏലതലഭാലാം  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്
കഭദഗതനി  ആവശലമുണയ്  എന്നതുലാം  ബനലപട  ഭരണവകുപ്പുകേളഭാണയ്
തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതയ്.  ചേടങ്ങള  കഭദഗതനി  വരുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികമങ്ങള
പഭാലനിക്കുന്നതയ്  ബനലപട  ഭരണവകുപനില്  നനിനമഭാണയ്.  ബനലപട  ഭരണവകുപയ്
ഇതുസലാംബനനിചയ്  നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലമടുത്തകശഷലാം കേരടയ്  കഭദഗതനി  ചേടങ്ങള
തയഭാറഭാക്കനി  നനിയമവകുപനിലന്റെ  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധനയയ്  അയയ്ക്കുകേയുലാം  അതനിലന്റെ
നനിയമവശങ്ങള  നനിയമവകുപയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  കേരടയ്  കഭദഗതനി  ചേടങ്ങള
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സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന നടത്തനി അവ കമപ്രകേഭാരമഭാലണന്നയ് കേഭാണുന്നപക്ഷലാം അക്കഭാരലലാം
ഭരണവകുപനിലന  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  ഇതുസലാംബനനിചയ്  മകറലതങനിലലാം
വകുപ്പുകേളുലട  അഭനിപ്രഭായലാംകൂടനി  ആരഭാകയണതുലണങനില്  അക്കഭാരലവലാം
ഭരണവകുപനിലന അറനിയനിക്കുന. കകേരള പബനികേയ് സര്വതീസയ് കേമ്മേതീഷലന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം
കതകടണ  വനിഷയമഭാലണങനില്  അക്കഭാരലവലാം  ഭരണവകുപനിലന  അറനിയനിക്കുന.
ചേടങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതുലാം  കഭദഗതനി  ലചേയ്യുന്നതുമഭായനി  ബനലപട  നടപടനി
കമങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കുന്ന കകേരള ലസകകടറനിയറയ് ഓഫതീസയ് മഭാനസല്, നനിയമവകുപയ്
മഭാനസല്  എന്നനിവയനിലല  പ്രസക്തഭഭാഗങ്ങള  ഇകതഭാലടഭാപലാം  അനുബനമഭായനി*

ഉള്ളടക്കലാം  ലചേയ്യുന.   ഏലതങനിലലാം  സര്വതീസുമഭായനി  ബനലപട  ലസഷലല്  റൂള
പുറലപടുവനിക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിച  നടപടനികമങ്ങള  വനിശദതീകേരനിചയ്  ഉകദലഭാഗസ
ഭരണ  പരനിഷ്കഭാരവകുപയ്   19-7-2010-ലല  11884/ആര്.1/2007/ഉ.ഭ.പ.വ.  നമ്പര്
പരനിപത്രലാം  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.   ഇതയ്  അനുബനമഭായനി*   കചേര്ക്കുന.  ഒരു
പ്രനിനസനിപല്  ആകനില്  ചേടങ്ങള  പുറലപടുവനിക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന
അധനികേഭാരലപടുത്തുന്ന  വലവസകേള  ഉള്ളകപഭാഴഭാണയ്  പ്രസ്തുത  ആകനിന  കേതീഴനില്
ചേടങ്ങള സര്ക്കഭാര് വനിജഭാപനമഭായനി പുറലപടുവനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി) റൂളസയ് കഫഭാര് ദ അകലഭാടയ്ലമന്റെയ് ആന്റെയ് ഒകേബകപഷന ഓഫയ് ഗവണ്ലമന്റെയ്
ലസര്വന്റെയ് കേസഭാര്കടഴയ് ഇന കകേരള എന്ന ചേടങ്ങള ഏലതങനിലലാം സ്റ്റഭാറനടനിലന്റെ കേതീഴനില്
പുറലപടുവനിചകതഭാ  പുറലപടുവനികക്കണകതഭാ  ആയ  ചേടങ്ങള  അല.  പ്രസ്തുത
ചേടങ്ങളുമഭായനി ബനലപട ജതീവനക്കഭാരുലട തര്ക്കങ്ങളുലാം നനിയമപ്രശങ്ങളുലാം സര്ക്കഭാര്
തലത്തനിലലാം കകേഭാടതനി മുകഖനയുലാം പരനിഹരനിക്കലപടുന.

(സനി) റൂളസയ് കഫഭാര് ദ അകലഭാടയ്ലമന്റെയ് ആന്റെയ് ഒകേബകപഷന ഓഫയ് ഗവണ്ലമന്റെയ്
ലസര്വന്റെയ്  കേസഭാര്കടഴയ്  ഇന  കകേരള  ചേടലാം  6,  ചേടലാം  32  എന്നനിവ  പ്രകേഭാരലാം
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ചേടലാം  10  പ്രകേഭാരലാം  കപഴണല്  സ്റ്റഭാഫുകേളക്കുലാം  കേസഭാര്കടഴ്സുകേള
അനുവദനിച്ചുവരുന. പ്രസ്തുത ചേടങ്ങള 8  തവണ കഭദഗതനി ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഏലതങനിലലാം
സ്റ്റഭാറനടനിലന്റെ കേതീഴനില് പുറലപടുവനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് ചേടങ്ങളുലട കഭദഗതനി സര്ക്കഭാര്
തലത്തനില് പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

(ഡനി  &  ഇ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  7-9-2016-ലല
സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  65/16/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  ചേടങ്ങള  കഭദഗതനി
ലചേയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  കഭദഗതനി  സബ്ജകയ്  കേമ്മേനിറനിയുലട  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധനയയ്
വനികധയമഭാക്കനിയനിടനില.  വനനിതഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  മുനഗണന  നല്കുകേ,  കപഴണല്
സ്റ്റഭാഫുകേളക്കയ്  ആവശലത്തനിനയ്  കേസഭാര്കടഴ്സുകേള  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്നനിവയയ്  മുനതൂക്കലാം
നല്കേനിയഭാണയ് കഭദഗതനി ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്. 

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായുള്ള ഭവന പദതനി

19 (T*5447) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  ഭവന  പദതനികേളഭാണയ്
പരനിഗണനയനിലള്ളതയ്; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലഘുതവണ  വലവസകേളനില്  ഫഭാറകേകളഭാ,  വനിലകേകളഭാ  നനിര്മ്മേനിചയ്
നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള കേസഭാര്കടഴയ് ഉപയുക്തമഭാകുലാംവനിധലാം സര്ക്കഭാര്
ഭൂമനിയനില് ഫഭാറകേള നനിര്മ്മേനിചയ്  റവനന വകുപനിനയ്  ബകേമഭാറുന്ന ഒരു പദതനി ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡയ്  2017-2018  വര്ഷലത്ത  ബജറയ്  വനിഹനിതലാം  വനിനനികയഭാഗനിചയ്
കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് 24 ഫഭാറകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  നനിനലാം  ഫഭാറനിലന്റെ  വനില്പന  വനില
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനില്  മുനകൂറഭായനി  സമഭാഹരനിച്ചുലകേഭാണയ്
നടപനിലഭാക്കുന്ന  പഭാരസരല  മഭാതൃകേയനിലള്ള  ഫഭാറയ്/വനില  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനികേള
മതനിയഭായ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള  ഉറപഭാക്കനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

സര്ക്കഭാര്, ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലല ഉകദലഭാഗസര്ക്കനിടയനിലള്ള
അഴനിമതനി

20 (5448) ശതീ  .   പനി  .   ഉബബദുള്ള  : 

ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദയ് ഹുബസന തങ്ങള  : 

ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം  : 

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്,  ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങളനിലല  ഉകദലഭാഗസര്ക്കനിടയനില്
അഴനിമതനി വര്ദനിക്കുകേയഭാലണന്ന ആകക്ഷപലാം നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി)  അഴനിമതനി  നനിയനനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഉകദലഭാഗസരുലട
അനധനികൃത  സസത്തുക്കള  കേണ്ടുലകേട്ടുന്നതനിനയ്  നനിലവനിലള്ള  നനിയമങ്ങള
അപരലഭാപമഭാലണന്നയ് കേരുതുനകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കനിടയനിലല  അഴനിമതനി  ഇലഭാതഭാക്കഭാനുള്ള
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുപുറലമ  മലറലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി  &  സനി)  അഴനിമതനി  നനിയനനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഉകദലഭാഗസരുലട
അനധനികൃത  സസത്തുക്കള  കേണ്ടുലകേട്ടുന്നതനിനയ്  നനിലവനിലള്ള  നനിയമങ്ങള
പരലഭാപമഭാണയ്.

മുഖലമനനി കനരനിടയ് സസതീകേരനിച പരഭാതനികേള

21  (5449)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  മുഖലമനനി
ലപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിനലാം  കനരനിടയ്  പരഭാതനി  സസതീകേരനിക്കുന്ന  തരത്തനിലള്ള
ജനസമ്പര്ക്ക  പരനിപഭാടനിയുലട  മഭാതൃകേയനിലള്ള  എലന്തെങനിലലാം  പരനിപഭാടനി
സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ,  ഇലലങനില്  ഇത്തരത്തനില്  എലന്തെങനിലലാം  പദതനി
പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  മുഖലമനനി  കനരനിടയ്
സസതീകേരനിച  പരഭാതനികേളുലട  എണ്ണലമത്രയഭാണയ്;  ഇതനില്  എത്ര  പരഭാതനികേള
തതീര്പ്പുകേല്പനിചനിട്ടുണയ്;  ഇനനി  എത്ര  പരഭാതനികേള  തതീര്പഭാക്കഭാലത
അവകശഷനിക്കുനലണന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ലപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിനലാം
കനരനിടയ്  പരഭാതനി  സസതീകേരനിക്കുന്ന  ജനസമ്പര്ക്ക  പരനിപഭാടനിയുലട  മഭാതൃകേയനിലള്ള
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിചനിടനില.  എന്നഭാല് ജനിലഭാ കേളകര്മഭാരുലട കനതൃതസത്തനില്
എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം ജനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  മുഖലമനനി  കനരനിടയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  അലഭാത്തതുമഭായ  പരഭാതനികേള
കവര്തനിരനിചയ് കേണക്കയ് സൂക്ഷനിചനിടനില.

ചേക്കനിലനിയഭാര് സമുദഭായലത്ത പടനികേജഭാതനി ലനിസ്റ്റനില് ഉളലപടുത്തല്

22  (5450)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ചേക്കനിലനിയഭാര്  സമുദഭായലത്ത  പടനികേജഭാതനി  ലനിസ്റ്റനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതയ്  സലാംബനനിച  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പയ്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തയ് റവനന അധനികേഭാരനികേളനില്നനിനലാം ഇവര്ക്കയ് പടനികേജഭാതനി
സര്ടനിഫനിക്കറയ്  അനുവദനിച്ചുകേനിട്ടുന്നനില  എന്നതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
പടനികേജഭാതനി ലനിസ്റ്റനില് ഉളലപട ഇവര്ക്കയ് ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറയ് ലഭനിക്കുവഭാന കവണ
നനിര്കദ്ദേശലാം റവനബ വകുപയ് അധനികേഭാരനികേളക്കയ് നല്കുകമഭാ?
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(എ)  ഉണയ്.  സലാംസഭാന  പടനികേജഭാതനി  ലനിസ്റ്റനില്  കമനമ്പര്  14  ആയനി
ചേക്കനിലനിയഭാര് സമുദഭായലത്ത ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  കകേരളത്തനില്  കുടനികയറനിപഭാര്ത്തനിട്ടുള്ള
ചേക്കനിലനിയഭാര്  സമുദഭായഭാലാംഗങ്ങള  സസഭാതനലഭാനന്തെര  കേഭാലഘടലാം  മുതല്
കകേരളത്തനിലലണങനിലലാം  അവരുലട  പ്രതനികൂല  സഭാമൂഹല-സഭാമ്പത്തനികേ
സഭാഹചേരലത്തനില്   ആയതയ്  ലതളനിയനിക്കുന്നതനിനുള്ള   കരഖകേള  ബകേവശമനില
എനള്ളതഭാണയ്  പ്രധഭാന  കേഭാരണലാം.   ഭരണഘടനയുലട  ആര്ടനിക്കനിള  341,  342
പ്രകേഭാരലാം  1950-ലല  പ്രസനിഡനഷലല്  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിക്കുന്ന  സമയത്തയ്  ഒരു
സലാംസഭാനത്തയ്  സനിരലാം  തഭാമസമഭാക്കനിയവര്ക്കയ്  മഭാത്രകമ  ടനി  സലാംസഭാനലത്ത
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ സമുദഭായ സഭാക്ഷലപത്രലാം അനുഭവകവദലമഭാകുകേയുള്ളുലയന്നയ്
കകേന  സര്ക്കഭാര്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  ടനി  നനിര്കദ്ദേശ  പ്രകേഭാരലാം
12-2-1986-ല് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സ.ഉ.(ബകേ) 10/86/പ.ജ.പ.വ.വനി.വ.  നമ്പര്
ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  കമല്ഉത്തരവയ്  നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല്  1950-നയ്
മുനപയ്  കകേരളത്തനില്  സനിരതഭാമസമുലണന്ന  കരഖകേള  ഹഭാജരഭാക്കുവഭാന
കേഴനിയഭാത്തവര്ക്കയ്  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  അനുവദനിച്ചു
കേനിട്ടുന്നനിലലന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  ഇക്കഭാരലത്തനിനയ്  കുടനികയറ  വനിഷയലാം
സലാംബനനിച മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില് കകേന സര്ക്കഭാര് മഭാറലാംവരുകത്തണതുണയ്.

ലസകകടറനിയറനിലല വനിവനിധ തസ്തനികേകേളുലട എണ്ണലാം

23  (5451)  ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ലസകകടറനിയറനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമവലാം
കവഗതയനിലലാം  സമയബനനിതമഭായുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലസകകടറനിയറനിലല വനിവനിധ തസ്തനികേകേളുലട എണ്ണവലാം നനിലവനില് എത്ര
ജതീവനക്കഭാര് ഉലണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ലപഭാതുഭരണ വനിഭഭാഗത്തനിൽ അസനിസ്റ്റന്റെയ്, സതീനനിയര് കഗ്രഡയ് അസനിസ്റ്റന്റെയ്,
അസനിസ്റ്റന്റെയ് ലസക്ഷന ഒഫതീസര് തുടങ്ങനിയ തസ്തനികേകേളുലട എണ്ണവലാം നനിലവനില് ഈ
തസ്തനികേകേളനിൽ  എത്ര  ജതീവനക്കഭാര്  ഉലണനലാം  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  വനിവനിധ
വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  എണ്ണത്തനിലന്റെ  വര്ദനവനിനനുസൃതമഭായ  ഗുണകമന്മ
കേഭാണഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണവലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  അഴനിമതനികയഭാടയ്  വനിട്ടുവതീഴ്ച ഇലഭാത്തതുലാം ജനസസൗഹൃദമഭായ ഒരു സനിവനില്

സര്വതീസഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  വനിഭഭാവന  ലചേയ്യുന്നതയ്.  ഇതനിനഭായനി  തഭാലഴപറയുന്ന
കേഭാരലങ്ങള സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്:

1. സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനില് സലലാം മഭാറങ്ങളക്കയ് വലക്തവലാം സുതഭാരലവലാം
നനിര്വചേനിക്കലപടതുമഭായ മഭാനദണങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനി.

2. സലാംസഭാന കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം,  പസൗരഭാവകേഭാശ കരഖ എന്നനിവ
കൂടുതല് ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനിലയടുത്തുവരുന.

3. പ്രഗത്ഭരുലാം  പ്രഭാപരുമഭായ  പുതുതലമുറലയ  പബനികേയ്
സര്വതീസുകേളനികലക്കയ്  ആകേര്ഷനിക്കുകേ,  കേഭാരലക്ഷമത  ലമചലപടുത്തുകേ,
വകുപ്പുതല  ചേടക്കൂടയ്  ഇലഭാതഭാക്കുകേ  എന്നതീ  ഉകദ്ദേശലങ്ങകളഭാടുകൂടനി
ലസകകടറനിയറയ്  ഉളലപലട  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവയ്  സര്വതീസയ്
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

4. ജതീവനക്കഭാരുലട  കേഭാരലക്ഷമതയുലാം  ലതഭാഴനില്പരമഭായ  കേഴനിവലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുതകുലാംവനിധലാം  ഒരു  പുതനിയ  പരനിശതീലനനയലാം
രൂപവത്ക്കരനിചയ് നടപഭാക്കഭാനുള്ള പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചു.

5. ഇ-ഗകവണനസയ്,  ഇ-ലടണര്,  പഞനിലാംഗയ്  എന്നതീ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
എലഭാ ഓഫതീസുകേളനികലക്കുലാം വലഭാപനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്.

6. ഭരണഭഭാഷ മലയഭാളമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു.
7. ജനസസൗഹൃദ  സനിവനില്  സര്വതീസയ്  ലക്ഷലലാംവചയ്  ആവശലമഭായ

ശനിപഭാര്ശകേള സമര്പനിക്കഭാന ഭരണ പരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷലന നനിയമനിച്ചു.
8. നനിയമങ്ങളുലാം  ചേടങ്ങളുലാം  പരനികശഭാധനിചയ്  കേഭാകലഭാചേനിത  മഭാറലാം

വരുത്തുവഭാന  ആവശലമഭായ  ശനിപഭാര്ശ  സമര്പനിക്കഭാന  നനിയമ
പരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരനിച്ചു.

(ബനി&സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 
മുഖലമനനിയുകടയുലാം മനനിമഭാരുകടയുലാം കപഴണല് സ്റ്റഭാഫനില് ഉണഭായനിരുന്ന

ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് ലപനഷന
24  (5452)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെകേഭാലത്തയ്  മുഖലമനനിയുകടയുലാം  മനനിമഭാരുകടയുലാം

കപഴണല്  സ്റ്റഭാഫനില്  ഉണഭായനിരുന്ന  ജതീവനക്കഭാരനില്  ലപനഷനയ്  അകപക്ഷ
നല്കേനിയനിരുന്നവര് എത്രയഭാണയ്;  2017  ഏപ്രനില്  30  വലര ഇവരനില് എത്രകപര്ക്കയ്
ലപനഷന അനുവദനിച്ചുലവന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ലപനഷന അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കുന്നതനില് ഇത്രകയലറ കേഭാലതഭാമസലാം
എന്തുലകേഭാണഭാണയ് ഉണഭാകുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി) ലപനഷന അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കുന്നതനില് മനനഃപൂര്വലാം കേഭാലതഭാമസലാം
ഉണഭാക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  അതനിലന്റെകപരനില്  എത്ര
കപര്ലക്കതനിലര ശനിക്ഷണനടപടനി സസതീകേരനിച്ചു എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അവകശഷനിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേള  ലപനഷന  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി
അക്കസൗണന്റെയ് ജനറല് ഓഫതീസനികലയയ് അടനിയന്തെരമഭായനി അയയ്ക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇതുവലര 428 അകപക്ഷകേള  ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്. ആയതനില് ഇതുവലര 46
കപര്ക്കയ് ലപനഷന അനുവദനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി-ഡനി)  കനഭാണ്  ഗസറഡയ്  കസവനകേഭാലമുള്ള  അകപക്ഷകേരുലട
കസവനപുസ്തകേലാം  ലഭലമഭാകേഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  അത്തരലാം  ലപനഷന
അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാക്കുവഭാന  കശഷനിക്കുനണയ്.  കപഴണല്  സ്റ്റഭാഫനില്  നനിനലാം
വനിടുതല്ലചേയ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള  ലടര്മനിനല്  സറണര്,  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ
കുടനിശ്ശേനികേ എന്നനിവ നല്കുന്ന നടപടനികേള നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. സര്വതീസയ്
ബുക്കയ് ലഭലമഭായതനിനുകശഷലാം ടനി അകപഷകേള വനിശദമഭായ പരനികശഭാധനകേളക്കുകശഷലാം
കരഖകേളുമഭായനി  ഒത്തുകനഭാക്കനി ലപനഷന ബുക്കുകേളുലാം പകേര്പ്പുകേളുലാം സഭാക്ഷലലപടുത്തനി
അക്കസൗണന്റെയ്  ജനറല്  ഓഫതീസനികലക്കയ്  സമയബനനിതമഭായനി
അയച്ചുലകേഭാടുക്കുനണയ്.

ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കയ് സലാംവരണലാം

25  (5453)  ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷയ്  കുറുപയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിനുകേതീഴനിലള്ള  സഭാപനങ്ങളനില്
കജഭാലനി  ലചേയ്തുവരുന്ന  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കയ്  നനിയമഭാനുസരണലാം  സലാംവരണലാം
ലചേയനിരനിക്കുന്ന മൂന്നയ് ശതമഭാനലാം ഒഴനിവനികലക്കഭായനി ലപ്രഭാകമഭാഷന ലഭനികക്കണവകരയുലാം
പരനിഗണനിക്കണലമന്ന  ബഹകക്കഭാടതനിയുലട  1-1-2017 ലല  WP(C)7802  of  2016
(A) ഉത്തരവയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ബഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവനിലന്റെ  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മറയ്  വകുപ്പുകേളനിലലാം  കജഭാലനി  ലചേയ്തുവരുന്ന ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കയ്  ഈ

ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

333/2020
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണയ്.  നനിയമഭാനുസൃതലാം  പരനികശഭാധനിചയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

സ്റ്റഭാഫയ് നഴയ് കഗ്രഡയ് II തസ്തനികേയനികലക്കയ് പനി.എസയ്.സനി. റഭാങയ് ലനിസ്റ്റയ്

26  (5454)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലഹല്ത്തയ് സര്വതീസനില് കകേഭാടയലാം ജനിലയനികലക്കയ് സ്റ്റഭാഫയ് നഴയ് കഗ്രഡയ്-II
തസ്തനികേയനികലക്കുളള നനിയമനത്തനിനയ് പനി.എസയ്.സനി. റഭാങയ് ലനിസ്റ്റയ് നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  എന്നഭാണയ്  പ്രസ്തുത  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റയ്  നനിലവനില്വന്നതയ്;
എനവലര  ലനിസ്റ്റനിനയ്  കേഭാലഭാവധനിയുണയ്;  കേഭാലഭാവധനി  നതീട്ടുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റയ്  നനിലവനില്വന്നതനിനയ്  കശഷലാം  31-12-2016  വലര
റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുളള ഒഴനിവകേളനില് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എലഭാ  എന.ലജ.ഡനി.  ഒഴനിവകേളുലാം  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) 2017  ജൂണ്  30  വലര ഉണഭാകേഭാന സഭാധലതയുളള മറയ്  ഒഴനിവകേള കൂടനി
പനി.എസയ്.സനി.- ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  1-1-2014-നയ്  നനിലവനില്വന്ന  റഭാങയ്  പടനികേയുലട  കേഭാലഭാവധനി
30-6-2017 വലര ദതീര്ഘനിപനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി & ഡനി)ഉണയ്.

(ഇ) ഇല.

ഐ.എ.എസയ്. ഉകദലഭാഗസരുലട കുറവമൂലലാം ഭരണരലാംഗലാം കനരനിടുന്ന

പ്രതനിസനനി

27  (5455)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ആലകേ  എത്ര  ഐ.എ.എസയ്.  ഉകദലഭാഗസരുലട

തസ്തനികേകേളുണയ്; ഇതനില് എത്ര തസ്തനികേകേള ഇകപഭാള ഒഴനിഞകേനിടക്കുനണയ്;
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(ബനി)  ഐ.എ.എസയ്.  ഉകദലഭാഗസരുലട കുറവയ്  ഭരണ രലാംഗത്തയ് പ്രതനിസനനി
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതഭായ സഭാഹചേരലമുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  കകേരള  കകേഡറനില്  കൂടുതല്  ഐ.എ.എസയ്.-കേഭാലര
ആവശലമുലണന്ന  കേഭാരലലാം  കകേന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവയ്  സര്വതീസനിലന്റെ  രൂപതീകേരണലാം  ഇതനിനയ്
പരനിഹഭാരമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  കകേഡറനില്  ആലകേ  അനുവദനിക്കലപട  ഐ.എ.എസയ്.
തസ്തനികേകേളുലട  എണ്ണലാം  231  ആണയ്.  ആലകേ  അനുവദനതീയമഭായ  തസ്തനികേകേളനില്
നനിലവനില് 89 ഉകദലഭാഗസരുലട കുറവണയ്.

(ബനി) ഇല. സലാംസഭാനത്തയ് ഐ.എ.എസയ്. ഉകദലഭാഗസരുലട കുറവലണങനിലലാം
നനിലവനിലള്ള  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  അധനികേ  ചുമതലകേള  നല്കേനി  കുറവയ്
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി പരനിഹരനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഉണയ്.  കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനത്തനില് കൂടനിയുലാം  ഉകദലഭാഗക്കയറലാം മുകഖനയുലാം
കൂടുതല് ഐ.എ.എസയ്.  ഉകദലഭാഗസലര സലാംസഭാന കകേഡറനില് നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.

(ഡനി)കകേരള അഡനിനനികസറതീവയ് സര്വതീസനിലന്റെ രൂപതീകേരണലാം മുകഖന മധലതല
സലാംവനിധഭാനലാം  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  കേഴനിവറ  യുവജനങ്ങലള  പബനികേയ്
സര്വതീസനികലക്കയ് ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം കേഴനിയുലമന്നയ് കേരുതുന.

കകേരള എയര്ബലനസയ് രൂപതീകേരണലാം
 28 (5456) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന  :

ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ്  :
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ്  :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കകേരള എയര്ബലനസയ് രൂപതീകേരണലാം ഇകപഭാള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനയ്  കകേന  സർക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  മറയ്  വകുപ്പുകേളുലടയുലാം
ഭരണഭാനുമതനികേളുലാം സഭാകങതനികേ അനുമതനികേളുലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം
(എ)  ഗളഫയ്  കമഖലയനില്  കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന  മലയഭാളനികേളുലട  വനിമഭാനയഭാത്ര

ലചേലവയ്  ചുരുക്കുന്നതനിനുലാം  സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കവണനിയഭാണയ്  'എയര്  കകേരള'
ലഫബ്രുവരനി  2006-ല്  തുടങ്ങനിയതയ്.  എയര്  കകേരള  ലനിമനിറഡയ്  സനിയഭാലനിലന്റെ  ഒരു
അനുബന കേമ്പനനിയഭാണയ്.  ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്  സനിയഭാല് വളലര വനിശദമഭായ ഒരു
സഭാധലതഭാപഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കകേന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പുതനിയ  കവലഭാമയഭാന
നയപ്രകേഭാരലാം  രഭാജലഭാന്തെര  സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  20  വനിമഭാനങ്ങകളഭാ,
അലലങനില്  ലമഭാത്തലാം സതീറകേളുലട 20 ശതമഭാനകമഭാ ആഭലന്തെര സര്വതീസുകേളക്കഭായനി
മഭാറനിവയ്കക്കണതഭായനിട്ടുണയ്.  ആഭലന്തെര കമഖലയനിലള്ള അഞയ് വര്ഷലത്ത വനിമഭാന
ഗതഭാഗത  പരനിചേയലാം  എന്ന  പഴയ  നനിബനന  എടുത്തുകേളലഞ്ഞങനിലലാം
20  വനിമഭാനങ്ങള  കവണലമന്ന  നനിബനന  നനിലനനില്ക്കുന്നതയ്  എയര്
കകേരള  പദതനി  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  തടസ്സേമഭാകുലമന്നതനിനഭാല്  പദതനി
പുനനഃപരനികശഭാധനികക്കണതുണയ്.

(ബനി)  കകേന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  മറയ്  വകുപ്പുകേളുലടയുലാം  ഭരണഭാനുമതനികേളുലാം
സഭാകങതനികേഭാനുമതനികേളുലാം എയര് കകേരളയയ് ലഭനിചനിടനില. 

ആസ്തനി വനികേസന ഫണയ്
29 (5457) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ബടസണ് മഭാസ്റ്റര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് 

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട ആസ്തനി വനികേസന ഫണയ്, പ്രഭാകദശനികേ വനികേസന ഫണയ്

എന്നനിവ  ലചേലവഴനിക്കുന്നതനിനയ്  കനരനിടുന്ന  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം
നടപടനികമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിക്കയ്  കേതീഴനില്  സമര്പനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്

ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം   പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കുലര്
നമ്പര്67/2015/ധന.  തതീയതനി  22-7-2015  പ്രകേഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  2017-18   സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനി
നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  പുതുക്കനിയ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  സ.ഉ.(അ)നമ്പര്  41/2017/
ധന.തതീയതനി  25-3-2017  പ്രകേഭാരലാം  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  20-11-2009-ലല  സ.ഉ.
(അ)നമ്പര്  518/2009/ധന.  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  പ്രകതലകേ  വനികേസന  നനിധനിയുലട
(എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  പ്രഭാകദശനികേ  വനികേസന  ഫണയ്)  കേതീഴനില്  നടപഭാക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുലാം  അവ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം
നനിശ്ചനിത  സമയപരനിധനി  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണയ്.  04-6-2013-ലല  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്
50/2013/ധന.  പ്രകേഭാരലാം  പ്രകതലകേ  വനികേസന  നനിധനിയുലട  കേതീഴനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനികേളുലട  ബനില്ലുകേള  അവ  സമര്പനിചയ്  ഒരു  മഭാസത്തനിനകേലാംതലന്ന
തതീര്പഭാകക്കണതഭാലണനലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.
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ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസയ് പദതനി

30 (5458) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി 
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം  ലമഡനിക്കല്
ഇനഷസറനസയ് ഏര്ലപടുത്തനിലക്കഭാണയ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ; പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നഭാളനിതുവലര ആയതനിലന സലാംബനനിചയ് എലന്തെലഭാലാം തുടര് നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുലവന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എന മുതല് ഇനഷസറനസയ് ഏര്ലപടുത്തുലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
(ഡനി)  ഇതനിലന  സലാംബനനിചയ്  നഭാളനിതുവലര  പുറലപടുവനിച  മുഴുവന

ഉത്തരവകേളുലടയുലാം പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം  കുറഞ്ഞ
ലചേലവനില്  ലമചലപട  ചേനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  G.O(P)  No.  54/2017/Fin.
dated  24-4-2017  പ്രകേഭാരലാം  ആകരഭാഗല  ഇനഷസറനസയ്  പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്
അനുമതനി  നല്കേനി  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിക്കുകേയുണഭായനി.  ആയതനിലന്റെ  പകേര്പയ്
ഉള്ളടക്കലാം*ലചേയ്യുന.

(ബനി  &  സനി)  ലടനഡര്  നടപടനികേളനിലൂലട  ഇനഷസറനസയ്  കേമ്പനനിലയ
നനിശ്ചയനിക്കുന്നതുലാം  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  ലപനഷനകേഭാരുലടയുലാം  ആശനിതരുലട
വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുന്നതുളലപലടയുള്ള  നടപടനി  കമങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭാകകേണതുണയ്.  പദതനിയുലട  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാകുന്ന  മുറയയ്  വനിശദമഭായ
ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

( ഡനി) നഭാളനിതുവലര G.O.(P) No. 54/2017/Fin dated 24-4-2017 എന്ന ഒരു
ഉത്തരവയ് മഭാത്രകമ പുറലപടുവനിചനിട്ടുള. ആയതനിലന്റെ പകേര്പയ് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന*. 

പഞവതര പദതനി

31 (5459) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ്  :

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന  :

ശതീ  .   ബഹബനി ഈഡന  :

ശതീ  .    എല്കദഭാസയ്  പനി  .    കുന്നപനിള്ളനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  പഞവതര  പദതനി  തുടര്നലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന

ഗവണ്ലമന്റെയ് തനിരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിനുള്ള  പദതനി  വനിഹനിതലാം  സലാംബനനിചയ്  കകേന

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഗവണ്ലമന്റുമഭാകയഭാ  നതീതനി  ആകയഭാഗുമഭാകയഭാ  എലന്തെങനിലലാം  ചേര്ചകേള
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില് കകേരളത്തനിലന്റെ പദതനി വനിഹനിതലാം  2017-18-ല് എത്ര കകേഭാടനി
രൂപയഭായനിടഭാണയ് നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) ഇല.

(സനി) ബഭാധകേമല.

ലമഡനിക്കല് ഇനഷസറനസയ് പദതനി

32  (5460)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സേനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായനി പ്രകതലകേ ലമഡനിക്കല് ഇനഷസറനസയ് പദതനി 
എനമുതല് പ്രഭാബലലത്തനില്വരുലാം എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം  കുറഞ്ഞ
ലചേലവനില്  ലമചലപട  ചേനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  G.O.(P)  No.  54/2017/Fin
dated  24-4-2017  പ്രകേഭാരലാം ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസയ് പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്
അനുമതനി നല്കേനി ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിക്കുകേയുണഭായനി.  ലടനഡര് നടപടനികേളനിലൂലട
ഇനഷസറനസയ്  കേമ്പനനിലയ  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതുലാം  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം
ലപനഷനകേഭാരുലടയുലാം  ആശനിതരുലട   വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുന്നതുളലപലടയുള്ള
നടപടനികമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാകകേണതുണയ്.  പദതനിയുലട  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാകുന്ന
മുറയയ് വനിശദമഭായ ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവയ് പദതനി

33 (5461)   ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷയ്   : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് മുഖലമനനി 
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പ  എടുത്ത,  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പനികന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്ന
കുടുലാംബങ്ങലള സഹഭായനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിച വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവയ്  സഹഭായ
പദതനിയുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  എത്ര  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  ഇതനിലന്റെ
ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുലാം;  എത്ര രൂപ സര്ക്കഭാരനിനയ് ഇതനിനുകവണനി നതീക്കനിവയ്കക്കണനി
വരുലാം; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പലയടുത്തയ്  കേടലക്കണനിയനിലഭാവകേയുലാം  ജപനി  ഭതീഷണനി
കനരനിടുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നവലര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പഭാ
തനിരനിചടവയ്  സഹഭായ പദതനി  (എഡനകക്കഷന കലഭാണ് റതീ-കപയ്ലമന്റെയ്  സകപഭാര് ടയ്
സതീലാം) പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്. 16-5-2017-ലല ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 65/2017/ധന ഉത്തരവയ്
പ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  വനിശദമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രധഭാന മഭാനദണങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

തഭാലഴപറയുന്ന രണയ് വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്ന അര്ഹരഭായ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(i) 9   ലക്ഷലാം രൂപ വലര വഭായ്പകേള അനുവദനിചനിട്ടുള്ള നനിഷനിയ ആസ്തനിയഭാകേഭാത്ത
വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പഭാ അക്കസൗണ്ടുകേള   (  സ്റ്റഭാകന്റെര്ഡയ് അക്കസൗണ്ടുകേള  )

1-4-2016-നയ്  മുമ്പയ്  വഭായ്പഭാതനിരനിചടവയ്  തുടങ്ങനിയവര്ക്കയ്  മഭാത്രകമ  തനിരനിചടവയ്
സഹഭായലാം  ലഭലമഭാകുകേയുള.  വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവയ്  അവധനിക്കുകശഷമുള്ള  1-4-2016
മുതലള്ള വഭാര്ഷനികേ തനിരനിചടവയ് സര്ക്കഭാരുലാം വഭായ്പലയടുത്തയഭാളുലാം കൂടനികചര്ന്നയ് ചുവലട
വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള അനുപഭാതത്തനില് തനിരനിചടവയ് നടത്തുന്നതഭാണയ്.

വര്ഷലാം വനിഹനിത അനുപഭാതലാം

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വഭായ്പലയടുത്തയഭാള

1-ാം വര്ഷലാം 90% 10%

2-ാം വര്ഷലാം 75% 25%

3-ാം വര്ഷലാം 50% 50%

4-ാം വര്ഷലാം 25% 75%

ii (എ) 31-3-2016-  കനഭാ അതനിനുമുകമ്പഭാ നനിഷനിയ ആസ്തനിയഭായനി   (  എന  .  പനി  .  എ  .)
മഭാറനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  നഭാലയ്  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലര  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതുമഭായ
വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പകേള

വഭായ്പലയടുത്തയഭാള  വഭായ്പഭാതുകേയുലട  40%  മുനകൂറഭായനി  അടയ്ക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത
വഭായ്പയുലടകമല് ഈടഭാക്കനിയ മുഴുവന പലനിശയുലാം ബഭാങയ് ഇളവയ് ലചേയ്തുലകേഭാടുക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്നപക്ഷലാം ബഭാക്കനിവരുന്ന  60%  സര്ക്കഭാര് നല്കേനിലക്കഭാണയ് കലഭാണ് കകഭാസയ്
ലചേയ്യുന്നതനിനയ് വഭായ്പലയടുത്തയഭാലള സര്ക്കഭാര് സഹഭായനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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ii.  (ബനി)  31-3-2016-  കനഭാ  അതനിനുമുകമ്പഭാ  നനിഷനിയ  ആസ്തനിയഭായനി
(  എന  .  പനി  .  എ  .)    മഭാറനിയനിട്ടുള്ളതുലാം നഭാലയ് ലക്ഷത്തനിനുകമല് ഒനപതയ് ലക്ഷലാം
രൂപവലര അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതുമഭായ വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പകേള

ഒരു  ലസഷലല്  പഭാകക്കജനിലൂലട  ഇത്തരലാം  കലഭാണ്  അക്കസൗണ്ടുകേള  കകഭാസയ്
ലചേയഭാന  ബഭാങ്കുകേള  തയഭാറഭാകുന്നപക്ഷലാം  കുടനിശ്ശേനികേയഭായ  മുതലനിലന്റെ  50%
(പരമഭാവധനി  2,40,000  രൂപ  വലര)  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായലാം  നല്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.
ബഭാക്കനി നനില്ക്കുന്ന വഭായ്പഭാ കുടനിശ്ശേനികേ തനിരനിചടയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി തനിരനിചടവയ് കേഭാലഭാവധനി
അവകശഷനിക്കുന്നപക്ഷലാം  ബഭാങയ്  വഭായ്പഭാ  പുനനഃകമതീകേരനിചയ്  നല്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.
അലഭാത്തപക്ഷലാം  കുടനിശ്ശേനികേ  നനില്ക്കുന്ന  തുകേ  മുഴുവനഭായുലാം  വഭായ്പലയടുത്തയഭാള
തനിരനിചടയ്കക്കണതഭാണയ്.

•  വഭായ്പയുലട  കമല്  ഈടഭാക്കനിയ  മുഴുവന  പലനിശയുലാം  ബഭാങയ്  ഇളവയ്
ലചേയ്തുലകേഭാടുക്കുന്ന  പക്ഷലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പയുലട  കേഭാലയളവനില്
മരണലപട്ടുകപഭായകതഭാ  അപകേടലാംമൂലലാം  ശഭാരതീരനികേമഭാകയഭാ
മഭാനസനികേമഭാകയഭാ  ബവകേലലലാം  കനരനിടുകേകയഭാ  ലചേയ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട
മുഴുവന വഭായ്പഭാ തുകേയുലാം സര്ക്കഭാര് നല്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം. 

•  അലാംഗതീകൃത  ലപ്രഭാഫഷണല്  കകേഭാഴനിനയ്  അഡനിഷന  ലഭനിചനിട്ടുള്ള
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ് ഈ സതീമനിലന്റെ പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

•  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്/എന.ആര്.എ.  കേസഭാട  അലാംഗതീകൃതമലഭാത്ത  സഭാപനങ്ങള
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  പ്രകവശനലാം  കനടനിയനിട്ടുള്ള  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്
ഇതനിലന്റെ ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുകേയനില.

•  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  കേസഭാടയനില്  നഴനിലാംഗയ്  കകേഭാഴനിനയ്  പ്രകവശനലാം  കനടനിയനിട്ടുള്ള
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള ഈ സതീലാം പ്രകേഭാരമുള്ള ആനുകൂലലത്തനിനയ് അര്ഹരഭാണയ്.

•  കലഭാണ് അക്കസൗണയ് കകഭാസയ് ലചേയനിട്ടുള്ള വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ് ഈ സതീലാം
പ്രകേഭാരമുള്ള ആനുകൂലലത്തനിനയ് അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുന്നതല. 

•  ഈ  സതീലാം  പ്രകേഭാരലാം  ഇനഡലയനിലല  ആദലലത്ത  ഗ്രഭാജുകവറയ്/കപഭാസ്റ്റയ്
ഗ്രഭാജുകവറയ്/ഡനികപഭാമ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ്  ഒരനിക്കല്  മഭാത്രകമ  ആനുകൂലലലാം
ലഭലമഭാക്കുകേയുള.

•  1-4-2016-ല്  വഭാര്ഷനികേ  കുടുലാംബ  വരുമഭാനലാം  ആറയ്  ലക്ഷത്തനില്
കേവനിയഭാത്ത,  വഭായ്പലയടുത്ത വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുമഭാത്രകമ  ഈ സതീമനിലന്റെ
ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുകേയുള. എന്നഭാല് 40% അലാംഗപരനിമനിതനിയുള്ളവര്ക്കയ്
ഉയര്ന്ന  വഭാര്ഷനികേ  കുടുലാംബ  വരുമഭാന  പരനിധനി  ഒനപതയ്  ലക്ഷലാം
രൂപയഭായനിരനിക്കുലാം. 
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കുടുലാംബ  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനലാം,  വഭായ്പഭാ  പരനിധനി  തുടങ്ങനിയ  മഭാനദണങ്ങള
അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണയ്  ഈ  പദതനിക്കുള്ള  ആനുകൂലലത്തനിനയ്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള
അര്ഹരഭാകുന്നതയ്.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  പദതനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നടപനിലഭാകുന്ന  മുറയ്ക്കു
മഭാത്രകമ  എത്ര  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  പ്രസ്തുത  പദതനിയനിലൂലട  ആനുകൂലലലാം
ലഭനിക്കുലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാന കേഴനിയുകേയുള.

മുഖലമനനിയുലട കേടഭാശസഭാസ പദതനി

34  (5462)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയുലട  കേടഭാശസഭാസ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഏലതലഭാലാം
ധനകേഭാരലസഭാപനങ്ങളനില്നനിന്നയ്  കേടലമടുത്തവലരയഭാണയ്  സഹഭായനിക്കുന്നതയ്;  എത്ര
രൂപവലരയുള്ള തുകേയയ് കേടഭാശസഭാസലാം ലഭനിക്കുലമന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  കലഭാണുകേളക്കഭാണയ്  കേടഭാശസഭാസലാം
ലഭനിക്കുകേ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ പദതനി നനിലവനില് വന്നതനിനുകശഷലാം എത്രകപര്ക്കയ് എത്ര തുകേയുലട 
കേടഭാശസഭാസലാം വനിതരണലാം ലചേയ്തുലവന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  കകേരള സലാംസഭാന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡയ്,  പടനികേജഭാതനി,  പടനികേ-

വര്ഗ്ഗ, പനികന്നഭാക്കകക്ഷമ കകേഭാര്പകറഷനു കേള, കകേരള സലാംസഭാന വനനിതഭാ വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന,  കകേരള  സലാംസഭാന  വനികേലഭാലാംഗ  കക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷന  എന്നതീ
സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  റവനന  വകുപനില്നനിനലാം  വഭായ്പ
ലഭലമഭാക്കനിയവലരയഭാണയ്  മുഖലമനനിയുലട  കേടഭാശസഭാസ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
സഹഭായനിക്കുന്നതയ്.  പ്രസ്തസ്തുത  സഭാപനങ്ങളനില്നനിന്നയ്  അഞ്ചുലക്ഷലാം  രൂപ  വലര
വഭായ്പലയടുത്തവര്ക്കഭാണയ് കേടഭാശസഭാസലാം ലഭനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  20-8-2016-ലല  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  118/2016/ധന.  ഉത്തരവനിലന്റെ
അനുബനമഭായുള്ള  പദതനി  മഭാര്ഗ്ഗകരഖയുലട  ഖണനികേ  3.4  പ്രകേഭാരലാം  ചുവലട
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്ന  വഭായ്പകേള  ഒഴനിലകേയുള്ളവയഭാണയ്  കേടഭാശസഭാസ  പദതനിയനില്
ഉളലപടുന്നതയ്:

• സസര്ണ്ണ ഈടനികന്മലള്ള വഭായ്പകേള

• സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര് എടുത്തനിട്ടുള്ള വഭായ്പകേള.

• വലക്തനികേളക്കലഭാലത നല്കേനിയനിട്ടുള്ള വഭായ്പകേള.

• അഞയ് ലക്ഷലാം രൂപയനില് കൂടുതലഭാലയടുത്ത വഭായ്പകേള.

• ഉത്തരവയ് തതീയതനിയനില് കേടബഭാധലത നനിലവനിലനിലഭാത്ത വഭായ്പകേള.
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(സനി)  ഈ  പദതനി  നനിലവനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കേടഭാശസഭാസവലാം
പലനിശയനിളവമഭായനി  1028  കപര്ക്കയ്  ആനുകൂലലലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനില്
കേടഭാശസഭാസമഭായനി 1,69,46,403 രൂപയുലട ആനുകൂലലലാം അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

ഗ്രതീന ബകമറയ് ഫണയ്
35 (5463) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്   :

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്   :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെയ്   :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാലഭാവസ  വലതനിയഭാനലാം  കനരനിടുന്നതനിനുള്ള  കകേനഭാവനിഷ്കൃത
പദതനിയഭായ  ജനി.സനി.എഫയ്.-നയ്  (ഗ്രതീന  ബകമറയ്ഫണയ്)  കവണനി  ഏലതഭാലക്ക
പദതനികേളഭാണയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയനിനകേതീഴനില് എന്തെയ് തുകേ ലഭനിക്കുലമന്നഭാണയ് കേരുതുന്നതയ്;

(സനി) പദതനികേലളഭാനലാം കകേനത്തനിനയ് സമര്പനിചനിടനിലഭാലയങനില് ആയതനിനുള്ള
കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഗ്രതീന  ബകമറയ്  ഫണയ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  സര്ക്കഭാര്
തഭാലഴപറയുന്ന പദതനികേള നബഭാര്ഡനിനയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്:

1. പഭാലക്കഭാടുള്ള  ഇന്റെകഗ്രറഡയ്  റൂറല്  ലടകകഭാളജനി  ലസന്റെറനിലന്റെ
കപ്രഭാജകഭായ  "Participatory  ecosystem  action  for  climate
resilience  and  climate  change  impact  alleviation  in  the
Palakkad gap of Western Ghats, Kerala.”

2. മതലബനന വകുപനിലന്റെ കപ്രഭാജകഭായ "Improving the resilience
of  vulnerable  communities  and  coastal  stretches  to
heightened climate change induced impacts in Kerala”

3. ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ  കപ്രഭാജകഭായ  "Climate  Proofing  of
Bharathapuzha  Basin  for  Ecosystem  Conservation  and
Sustainable Livelihood Support.”

കമല്പറഞ്ഞ പദതനികേളക്കയ് ഗ്രതീന ബകമറയ് ഫണനില്നനിനലാം എത്ര തുകേ
ലഭനിക്കുലമന്നതയ് സലാംബനനിചയ് അറനിയനിലപഭാനലാം ലഭലമഭായനിടനില.

(സനി) ബഭാധകേമല.
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പരനിസനിതനി ഡയറകകററനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം
36 (5464)      ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര്   :

ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞയ്   :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബയ്   :
ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  പരനിസനിതനി  ഡയറകകററനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  അവകലഭാകേനലാം

ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പരനിസനിതനി  ഡയറകകററയ്  അതനിലന്റെ  ചുമതലകേളുലാം  അധനികേഭാരങ്ങളുലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നനിര്വഹനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  പരനിസനിതനി  ഡയറകകററനില്  സഭാകങതനികേ/സഭാകങതനികേയനിതര
വനിഭഭാഗങ്ങളനില് ആവശലമഭായ തസ്തനികേകേളുലാം ജതീവനക്കഭാരുമുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങനില്  ഇക്കഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചയ്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  ഉണയ്.

(സനി  &  ഡനി)  18-12-2010-ല്  രൂപതീകൃതമഭായ  പരനിസനിതനി  കേഭാലഭാവസ
വലതനിയഭാന  ഡയറകകററനില്  ആലകേ  15  തസ്തനികേകേളനിലഭായനി  19ജതീവനക്കഭാലര
അനുവദനിച്ചു  നല്കേനിയനിട്ടുണഭായനിരുന.  01-4-2017-ലല  സ.ഉ.  (ബകേ)നമ്പര്
03/17/പരനി.  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  എനവകയഭാണ്ലമന്റെയ്  സയന്റെനിസ്റ്റയ്,  ഒരു  എല്.ഡനി.
ബടപനിസ്റ്റയ്  എന്നതീ  തസ്തനികേകേള  അധനികേമഭായനി  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണയ്.  ഇകതഭാലടഭാപലാം  ഒരു
എല്.ഡനി.  കഭാര്ക്കയ് തസ്തനികേ  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇകപഭാള  ആലകേ  20
ജതീവനക്കഭാലരയഭാണയ്  പരനിസനിതനി  കേഭാലഭാവസ  വലതനിയഭാന  ഡയറകകററനില്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

സഭാകങതനികേ  വനിഭഭാഗലാം  തസ്തനികേകേളനിലല  ഒഴനിവകേള  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്
റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയനിരുനലവങനിലലാം   ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേലള  ലഭലമഭാക്കനിയനിടനി
ലഭാത്തതനിനഭാല് ഒരു എനവകയഭാണ്ലമന്റെയ് സയന്റെനിസ്റ്റയ് തസ്തനികേയനില് അനലത്ര കസവന
വലവസയനിലലാം  എനവകയഭാണ്ലമന്റെയ്  ഓഫതീസര്,  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  എനവകയഭാണ്ലമന്റെയ്
ഓഫതീസര് എന്നതീ തസ്തനികേകേളനില് എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ് എകയ്കചേഞയ് മുഖഭാന്തെരലാം നനിയമനലാം
ലഭനിച ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലാം കജഭാലനി ലചേയ്യുന.  എനവകയഭാണ്ലമന്റെല് എഞനിനതീയര്,
എനവകയഭാണ്ലമന്റെല് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം മഭാകനജര് എന്നതീ തസ്തനികേകേളനില് നനിലവനില് ആരുലാം
തലന്നയനില. ടനി തസ്തനികേകേളുലട റഭാങയ് ലനിസ്റ്റയ് നനിലവനില് വന്നനിട്ടുണയ്.
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സഭാകങതനികേയനിതര തസ്തനികേകേളനില് ലഹഡയ് അക്കസൗണന്റെയ്, എല്.ഡനി. കഭാര്ക്കയ്,
എല്.ഡനി.  ബടപനിസ്റ്റയ്,  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല്  അസനിസ്റ്റന്റെയ്,  ആഫതീസയ്  അറനഡന്റെയ്,
ബഡവര് തസ്തനികേകേളനില് പനി.എസയ്.സനി. വഴനി സനിരലാം നനിയമനലാം ലഭനിച ജതീവനക്കഭാര്
കജഭാലനി ലചേയ്തുവരുന.

ഓണ്ബലന പനി.എസയ്.സനി. പരതീക്ഷ

37  (5465)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏലതലഭാലാം  തസ്തനികേകേളനില്  പനി.എസയ്.സനി  ഓണ്ബലന  പരതീക്ഷ
നടത്തനിലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലഭാ തസ്തനികേകേളനികലക്കുമുള്ള പരതീക്ഷകേൾ ഓൺബലനഭാക്കഭാൻ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  15-5-2017  വലര  476  തസ്തനികേകേളനികലക്കയ്  ഓണ്ബലന  പരതീക്ഷ
നടന്നനിട്ടുണയ്.

(ബനി) നനിലവനില് തനിരുവനന്തെപുരലാം, പത്തനലാംതനിട, എറണഭാകുളലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്
ജനിലഭാകകേനങ്ങളനിലല  പരതീക്ഷഭാകകേനങ്ങളനിലഭായനി  രണയ്  ലസക്ഷനുകേളഭായനി  1600
കപര്ക്കയ്  പരതീക്ഷ  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  സസൗകേരലമഭാണുള്ളതയ്.  1600  വലര
അകപക്ഷകേരുള്ള  തസ്തനികേകേളനില്  കേമ്മേതീഷലന്റെ  തതീരുമഭാനമനുസരനിചയ്  നനിലവനില്
ഓണ്ബലന പരതീക്ഷ നടത്തനി വരുന.

പനി.എസയ്.സനി. സ്റ്റഭാഫയ് നഴയ് പരതീക്ഷയുമഭായനി ബനലപട അകനസഷണലാം

38  (5466)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2015-ലല പനി.  എസയ്.  സനി.  സ്റ്റഭാഫയ് നഴയ്  പരതീക്ഷയനില് ഒരു ബഗഡനില്
നനിനള്ള കചേഭാദലങ്ങള കൂടകത്തഭാലട ഉളലപടതനിലന്റെ കപരനില് ഇകപഭാള വനിജനിലനസയ്
അകനസഷണലാം നടക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  2016  ഏപ്രനില്  29  -നയ് നടന്ന ആകരഭാഗല വകുപനിലല സ്റ്റഭാഫയ്
നഴയ്  പരതീക്ഷയനില്  59  കചേഭാദലങ്ങള  കൂടകത്തഭാലട  ബഗഡനില്നനിന്നയ്
പകേര്ത്തനിയതഭാലണന്നയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) 2015-ല് നടന്ന പരതീക്ഷയുമഭായനി ബനലപടയ് വനിജനിലനസയ് അകനസഷണലാം
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നടക്കുനലണങനി  ല്  നനിലവനിലല  സഭാഹചേരലത്തനില്  കചേഭാദലകേര്ത്തഭാക്കള  കൂടുതല്

സൂക്ഷ്മത പുലർത്തണലമന്നയ് പനി. എസയ്. സനി. നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുകന്നഭാ;

(ഡനി)  നഴനിലാംഗയ്  പരതീക്ഷയുലട  സനിലബസനിലന്റെ  പരനിമനിതനിയഭാണയ്  ബഗഡനില്

നനിനള്ള കചേഭാദലങ്ങള കേടനകൂടഭാൻ ഇടയഭാക്കനിയലതന്നയ് കേരുതുനകണഭാ;

(ഇ)  എങനില്  പനി.  എസയ്.  സനി.  കചേഭാദലങ്ങള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  പുതനിയ

മഭാനദണങ്ങള നനിശ്ചയനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഇ)  ടനി  വനിഷയവമഭായനി  ബനലപടയ്  വനിജനിലനസയ്  അകനസഷണലാം

നടക്കുന്നനില.

പനി.എസയ്.സനി. പരതീക്ഷകേളനില് കമകക്കടുകേള

39 (5467) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  അഞയ്  വര്ഷ  കേഭാലയളവനില്  പനി.എസയ്.സനി.  നടത്തനിയ
ഏലതലഭാലാം  പരതീക്ഷകേളനില്  കമകക്കടുകേള  കേലണത്തനിയനിരുന  എനലാം
അവയനികലഭാകരഭാന്നനിലലാം സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെലഭാലമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2016 ഏപ്രനില് 29-നയ് നടത്തനിയ സ്റ്റഭാഫയ് നഴയ് പരതീക്ഷയനില് നൂറയ് മഭാര്ക്കയ്
കചേഭാദലത്തനില്  59  കചേഭാദലങ്ങളുലാം  തനിരുവനന്തെപുരത്തുള്ള  ഒരു  സഭാപനത്തനിലന്റെ
ബഗഡനില്നനിന്നയ്  ആയനിരുന  എന്നതുലാം  അതുകപഭാലല  2015-ലല  സ്റ്റഭാഫയ്  നഴയ്
പരതീക്ഷയനിലലാം  കചേഭാദലക്കടലഭാസനില്  ഇത്തരലാം  കമകക്കടുകേള  ഉണഭായനിരുന്നതുലാം
പനി.എസയ്.സനി.-യുലടയുലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  ശദയനില്ലപട്ടുകവഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പനി.എസയ്.സനി.  പരതീക്ഷഭാ നടത്തനിപനില് ഇത്തരലാം  വതീഴ്ചകേള വരുത്തനിയ
ഏലതലഭാലാം  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  കേഴനിഞ്ഞ  അഞയ്  വര്ഷക്കഭാലയളവനില്
നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുണയ്;

(ഡനി)  പനി.എസയ്.സനി.  പരതീക്ഷഭാ നടത്തനിപയ്  സുതഭാരലമഭാക്കഭാന ഈ സര്ക്കഭാര്
എന്തെയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ അഞയ് വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  2016  ഡനിസലാംബര് ഒന്നനിനയ് നടന്ന
ബലകബറനിയന കഗ്രഡയ്  IV  തസ്തനികേയുലട പരതീക്ഷയനില് മഭാത്രമഭാണയ്  കമകക്കടുകേള
കേലണത്തനിയതയ്.  പ്രസ്തുത  പരതീക്ഷ  റദ്ദേയ്  ലചേയ്യുകേയുലാം  കചേഭാദലകേര്ത്തഭാക്കളലക്കതനിലര
വകുപ്പുതല നടപടനികേളക്കുലാം കനിമനിനല് കകേലസ്സേടുക്കുവഭാനുലാം  നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു. 

(ബനി) ഇതുസലാംബനനിച പരഭാതനികേള ലഭനിചനിടനില.

(സനി) 2016 ഡനിസലാംബര് 1-നയ് നടന്ന ബലകബറനിയന കഗ്രഡയ് IV പരതീക്ഷയുലട
കചേഭാദലകപപര്  തയഭാറഭാക്കനിയ  രണ്ടുകപര്ലക്കതനിലര  വകുപ്പുതല  നടപടനികേളക്കുലാം
കനിമനിനല് കകേലസ്സേടുക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു.

( ഡനി)  പരതീക്ഷഭാരതീതനി  പരനിഷ്കരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  online  പരതീക്ഷഭാ
സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനി.  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  പത്തനലാംതനിട,  എറണഭാകുളലാം,
കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ  പനി.എസയ്.സനി.  ഓഫതീസുകേളനില്  ഓണ്ബലന
പരതീക്ഷഭാകകേനങ്ങള  സജ്ജതീകേരനിക്കുകേയുലാം   പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഓണ്ബലന  പരതീക്ഷഭാ  കകേനങ്ങള  ആരലാംഭനിചതയ്  പരതീക്ഷഭാ
നടത്തനിപനിലല  കേഭാലതഭാമസലാം  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  സഹഭായകേമഭായനിട്ടുണയ്.
അകപക്ഷകേരുലട  എണ്ണലാം  1600  വലരയുള്ള  ലതരലഞ്ഞടുപ്പുകേളക്കയ്  ഓണ്ബലന
പരതീക്ഷ  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത  വകുപ്പുതല  പരതീക്ഷകേള  കേമ്പനടര്വല്ക്കരനിച്ചു.
പനി.എസയ്.സനി.  ലതരലഞ്ഞടുപയ് നടത്തുന്ന തസ്തനികേയുലട കയഭാഗലത,  കജഭാലനിസസഭഭാവലാം
എന്നനിവയുലട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  ഓകരഭാ  പരതീക്ഷയുലടയുലാം  ഉള്ളടക്കവലാം
ഘടനയുലാം നനിശ്ചയനിക്കുന്നതയ്.  ആയതനിനുള്ള സനിലബസയ് തലന്ന വനിവനിധ കമഭാഡനള
ആയനി തരലാംതനിരനിചനിട്ടുണയ്.  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് ഈ സനിലബസയ് പരനിഷ്കരനിക്കഭാറുണയ്.
ഇതനിനഭായനി  കേമ്മേതീഷന  അലാംഗങ്ങള  ഉളലപട  Academic  Examination
ഉപസമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  പനി.എസയ്.സനി.  ലപറതീഷനസയ്  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്
സനിസ്റ്റലാം  കസഭാഫയ് ലവയറനിലന്റെ  വനികേസനലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.  അതുകപഭാലല
വകുപ്പുതല  പരതീക്ഷ  എഴുതുന്നവര്ക്കഭായുള്ള  ഏകേജഭാലകേ  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ
കസഭാഫയ് ലവയര് വനികേസനവലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

പനി.എസയ്.സനി.-യുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനികേള

40 (5468) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എസയ്.സനി.-യുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം
സമയബനനിതമഭായനി  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റയ്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാനുലാം  എന്തെയ്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പനി.എസയ്.സനി.-യുലട  ഒറത്തവണ  ഓണ്ബലന  രജനികസഷനയ്
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ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനി  വലക്തമലഭാത്ത  കഫഭാകടഭായുലാം  വനിവരങ്ങളുലാം  നല്കേനിയഭാല്  അകപക്ഷ
അപ് കലഭാ ഡയ്  ലചേയഭാനഭാകേഭാത്ത  സഭാകങതനികേ  സലാംവനിധഭാനലാം  കവണലമന്നയ്
ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  ബഹകക്കഭാടതനി  അഭനിപ്രഭായലപട്ടുകവഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്  ഒളശ്ശേ  സസകദശനിനനി  എലാം.  ലകേ.  കശഭാഭ
ബഹകക്കഭാടതനിലയ സമതീപനിച്ചുകവഭാ; എന്തെയ് കേഭാരണലാം ലകേഭാണഭാണയ് ബഹകക്കഭാടതനിലയ
സമതീപനിചലതനലാം  ഇതനില്  കകേഭാടതനി  എടുത്ത  തതീരുമഭാനലാം  എലന്തെനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പനി.എസയ്.സനി.-യുലട  കപഭാര്ടലനിലന്റെ  അപഭാകേത  ബഹകക്കഭാടതനി
വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് പ്രസ്തുത അപഭാകേത തതീര്ക്കഭാന എന്തെയ് നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പനി.എസയ്.സനി.-യുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനി  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുന്നതുമുതല്  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റയ്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതുവലരയുള്ള  വനിവനിധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ആധുനനികേ
സഭാകങതനികേവനിദലയുലട  സഭാധലത  പരമഭാവധനി  ഉളലക്കഭാണയ്  കവഗതയുലാം  കൃതലതയുലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന  നടപടനി  ബകേലക്കഭാണനിട്ടുണയ്.  നഭാലയ്  ഓണ്ബലന  പരതീക്ഷഭാ
കകേനങ്ങള സഭാപനിച്ചുലകേഭാണയ് ഓണ്ബലന പരതീക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനി
400-ല്  പരലാം  തസ്തനികേകേളനികലക്കയ്  ഓണ്ബലന  പരതീക്ഷ  ഇതനിനകേലാം  നടത്തനി.
ഇതുകൂടഭാലത പനി.എസയ്.സനി.-യുലട  വജ്ര  ജൂബനിലനി  ആകഘഭാഷത്തനിലന്റെ പ്രഖലഭാപനിത
ലക്ഷലത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  2016  വലരയുള്ള  ലസലക്ഷന  നടപടനികേള
ഊര്ജ്ജനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിവരുന.

(ബനി-ഡനി)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങയ്  കഭാര്ക്കയ്/കേഭാഷലര്  നനിയമനവമഭായനി
ബനലപടയ്  കഫഭാകടഭായനില്  കപരുലാം  തതീയതനിയുലാം  വലക്തമല  എന്ന  കേഭാരണത്തഭാല്
അകപക്ഷ നനിരസനിക്കലപടതനിലനതനിലര ശതീമതനി എലാം.  ലകേ.  കശഭാഭ  ഫയല് ലചേയ
WP(C)  No.  39437/2016-യനില്  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  ബഹകക്കഭാടതനിയുലട
16-1-2017-ലല  അന്തെനിമ  വനിധനിയനില്  തഭാലഴ  പറയുലാംപ്രകേഭാരലാം
അഭനിപ്രഭായലപടുകേയുണഭായനി.

“As rightly pointed out by the learned counsel  for the petitioner,
there  is  no  specification  in  the  notification  as  to  the  clarity  of  the
endorsements to be made on the photograph to be uploaded. True, if the
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endorsements  are  not  clear  the purpose of the  requirement  to  write the
name and date on the photograph will not be served. At the same time the
clarity of the endorsement being a relative fact, I am of the view that lack
of  clarity  cannot  be  held  to  be  a  fatal  one  warranting  rejection  of
application.   Further  when  a  provision is  made  by the  PSC for  online
registration, it is easy to prevent uploading of photographs which do not
contain the required endorsements, by making appropriate provision in the
web  portal.  Large  number  of  webportals  have  such  provisions.  In
otherwords, fundamentally it is on account of the defect in the platform
provided  by  PSC  for  online  registration  that  application  with  eligible
endorsements on photographs happened to be registered.”

ഇകതതുടര്ന്നയ്  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനി  ഓകരഭാ  തസ്തനികേയ്ക്കുലാം  അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കുന്നതനിന്മുമ്പയ്  ലപ്രഭാബഫലനില്  അപ് കലഭാഡയ്  ലചേയനിട്ടുള്ള  കഫഭാകടഭായനില്
കപരുലാം  തതീയതനിയുലാം  കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാകണഭാ  എന പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം
അതനിലന്റെ  വലക്തത  ഉറപഭാക്കനി  പ്രസ്തുത  കപരുലാം  തതീയതനിയുലാം  രജനികസഷന
സലാംവനിധഭാനത്തനില്  കരഖലപടുത്തനി  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  സസൗകേരലലാം
പനി.എസയ്.സനി. കസഭാഫയ് ലവയറനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ഭരണപരനിഷ്കരണ കേമ്മേതീഷന

41  (5469)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭരണ പരനിഷ്കരണ കേമ്മേതീഷന ലചേയര്മഭാനയ്  ശമ്പളവലാം ആനുകൂലലങ്ങളുലാം
നല്കുന്ന കേഭാരലത്തനില് തതീരുമഭാനലമടുകത്തഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഏതയ്  പദവനിയുലട  ശമ്പളവലാം  ആനുകൂലലങ്ങളുമഭാണയ്
അകദ്ദേഹത്തനിനയ് ലഭനിക്കുകേ;

(സനി)  നനിയമന  തതീയതനി  മുതൽ  മുനകേഭാല  പ്രഭാബലലലാം  ആനുകൂലലങ്ങളക്കയ്
ഉണഭാകുകമഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  അകദ്ദേഹത്തനിനയ്  എത്ര  രൂപ  ഇസൗ  വനിധലാം  ആനുകൂലലമഭായനി
ലഭനിക്കുലാം;

(ഇ)  കേമ്മേതീഷനനില്  എത്ര  അലാംഗങ്ങള  ഉണയ്;  അവര്  ആലരഭാലക്കയഭാണയ്;
ഇവര്ക്കയ്  ഏതയ്  പദവനിയനിലഭാണയ്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുളളതയ്;  ഇവര്
ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം നല്കുന്ന ആനുകൂലലങ്ങള എത്രയഭാണയ്;

(എഫയ്)  ഏതയ്  വകുപനിനുകേതീഴനിലഭാണയ്  കേമ്മേതീഷന  പ്രവര്ത്തനിക്കുകേ;  കേമ്മേതീഷന
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അലാംഗങ്ങള  കൂടഭാലത  മറയ്  എത്ര  കപര്  കേമ്മേതീഷനനില്  ജതീവനക്കഭാരഭായനി  ഉണഭാകുലാം;
ഇവര്ക്കയ് നല്കുന്ന ആനുകൂലലങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണയ്;

(ജനി)  കേമ്മേതീഷലന്റെ  ഒരു  മഭാസലത്ത  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്  ലമഭാത്തലാം  എത്ര
രൂപയഭാണയ് ലചേലവയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കേലഭാബനിനറയ് മനനിയുലട പദവനിയനിലള്ള ശമ്പളവലാം ആനുകൂലലങ്ങളുമഭാണയ്
അകദ്ദേഹത്തനിനയ് ലഭലമഭാകുന്നതയ്.

(സനി) ഉണയ്.

(ഡനി)  5-5-2017-ലല  സ.ഉ.(ബകേ)നമ്പര്  11/2017/ഉ.ഭ.പ.വ.  ഉത്തരവനിലന്റെ
പകേര്പയ് ഉള്ളടക്കലാം* ലചേയ്യുന.  പ്രസ്തുത ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം ലചേയര്മഭാലന്റെ പ്രതനിമഭാസ
ശമ്പളലാം, അലവനസയ് ഉളലപലട 54,441 രൂപ (അനപത്തനി നഭാലഭായനിരത്തനി നഭാനൂറനി
നഭാല്പത്തനി ഒന്നയ് രൂപ മഭാത്രലാം)യഭാണയ്. കൂടഭാലത യഭാത്രഭാബത്തയ്ക്കുലാം അര്ഹതയുണയ്.

(ഇ) കേമ്മേതീഷനനില് ലചേയര്മഭാലന കൂടഭാലത രണയ് അലാംഗങ്ങളുണയ്. ശതീ. സനി. പനി.
നഭായര്  ഫുളബടലാം  അലാംഗമഭായുലാം  ശതീമതനി  നതീലഭാ  ഗലാംഗഭാധരന  പഭാര്ടയ്  ബടലാം
അലാംഗമഭായുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ചേതീഫയ്  ലസകടറനിയുലട  പദവനിയഭാണയ്  അലാംഗങ്ങളക്കയ്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇവര്ക്കയ്  നല്കകേണ്ടുന്ന  ആനുകൂലലങ്ങള  സലാംബനനിച്ചുള്ള
തതീരുമഭാനലാം പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(എഫയ്)  ഉകദലഭാഗസ ഭരണപരനിഷ്കഭാര വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലഭാണയ് ഭരണപരനിഷ്കഭാര
കേമ്മേതീഷന  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതയ്.  30-8-2016-ലല  സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.)
നമ്പര്21/2016/ഉ.ഭ.പ.വ.  നമ്പര്  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  കേമ്മേതീഷന  ഓഫതീസനില്
17  ജതീവനക്കഭാരുലട തസ്തനികേകേളുലാം  (5  ദനിവസകവതനക്കഭാര് ഉളലപലട)  ലചേയര്മഭാലന്റെ
കപഴണല്  സ്റ്റഭാഫനില്  12  തസ്തനികേകേളുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കനുവദനിചനിട്ടുള്ള ശമ്പളലാം, ക്ഷഭാമബത്ത, വതീട്ടുവഭാടകേ ബത്ത, നഗര ബത്ത
മുതലഭായ  ആനുകൂലലങ്ങളക്കയ്  ഇവര്ക്കയ്  അര്ഹതയുണയ്.  ദനിവസ  കവതന
വലവസയനില്  നനിയമനിചനിട്ടുള്ള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  26-2-2016-ലല  സ.ഉ.
(പനി)നമ്പര്28/2016/ധന,  28-4-2017-ലല  സ.ഉ.(അചടനി)  നമ്പര്  56/2017/ധന.
എന്നതീ ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരമുള്ള കവതനമഭാണയ് നല്കുന്നതയ്. 

(ജനി)  കേമ്മേതീഷലന്റെ  ഒരു  വര്ഷലത്ത  പ്രവര്ത്തന  ലചേലവഭായനി  2017-18

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.

333/2020
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സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷകത്തക്കയ്  ആലകേ  2,64,03,000  രൂപ  (രണയ്  കകേഭാടനി
അറുപത്തനിനഭാലയ്  ലക്ഷത്തനി  മൂവഭായനിരലാം  രൂപ  മഭാത്രലാം)  ബജറയ്  വനിഹനിതമഭായനി
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ഓകരഭാ  മഭാസവലാം  ആവശലമഭായനിവരുന്ന  ലചേലവനിനനുസരനിചഭാണയ്
ഇതനില്നനിനലാം തുകേ വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതയ്.

കകേരള പനി.എസയ്.സനി. നടത്തുന്ന പരതീക്ഷകേളനില് കഗ്രസയ് മഭാര്ക്കയ്

42 (T*5470) ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ്   : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  പനി.എസയ്.സനി.  നടത്തുന്ന  പരതീക്ഷകേളനില്  കസഭാര്ട്സയ്
തഭാരങ്ങളക്കുള്ള  കഗ്രസയ്  മഭാര്ക്കയ്  എലഭാ  ഉകദലഭാഗങ്ങളക്കുലാം  നല്കുനകണഭാ;
ആയതനിലന്റെ വനിശദവനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  യൂണനികവഴനിറനി  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  പരതീക്ഷയയ്  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കയ്  കഗ്രസയ്
മഭാര്ക്കയ് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കയ്  കഗ്രസയ്  മഭാര്ക്കയ്  നല്കുന്നതനിനയ്  പ്രകതലകേ
മഭാനദണലാം നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കഭാസയ് III, IV തസ്തനികേകേളനികലക്കയ് കകേരള പബനികേയ് സര്വതീസയ് കേമ്മേതീഷന
നടത്തുന്ന ലതരലഞ്ഞടുപ്പുകേളനിലഭാണയ്  മനികേച കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കയ് കഗ്രസയ് മഭാര്ക്കയ്
നല്കേനിവരുന്നതയ്. 

(ബനി)  യൂണനികവഴനിറനി  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  തസ്തനികേയുലട  നനിയമന  വലവസകേള
പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്നതയ്  26-2-2016-ലല  G.O.(p)No.7/2016/H.Edn  എന്ന
എകനികേനടതീവയ്  ഓര്ഡറനിലഭാണയ്.  ടനി  ഉത്തരവനില്  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കുള്ള  കഗ്രസയ്
മഭാര്ക്കയ് സലാംബനനിച പരഭാമര്ശമനിലഭാത്തതനിനഭാല് ടനി ലതരലഞ്ഞടുപനില് കസഭാര്ട്സയ്
ലവയ്കറജയ് മഭാര്ക്കയ് നല്കേനിയനിടനില.

(സനി) 11-1-1978-ലല ജനി.ഒ.(എലാം.എസയ്.)നമ്പര്21/78/ജനി.എ.ഡനി.,  30-5-2012-ലല
ജനി.ഒ.(എലാം.എസയ്.)  നമ്പര്  129/2012/ജനി.എ.ഡനി.  എന്നതീ  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേള
പ്രകേഭാരവലാം  ഇതനിലന്റെയടനിസഭാനത്തനില്  കകേരള  പബനികേയ്  സര്വതീസയ്  കേമ്മേതീഷന
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  പുറലപടുവനിക്കുന്ന  ഉത്തരവകേളക്കനുസരനിച്ചുമഭാണയ്  മനികേച
കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കയ് കഭാസയ്  III, IV തസ്തനികേകേളനികലക്കയ് കകേരള പബനികേയ് സര്വതീസയ്
കേമ്മേതീഷന   നടത്തുന്ന  ലതരലഞ്ഞടുപ്പുകേളനില്  അധനികേമഭാര്ക്കയ്  നല്കുന്നതനിനയ്
വലവസ ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്.

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഭഭാഷഭാ നനനപക്ഷങ്ങളക്കയ് കജഭാലനി സലാംവരണലാം

43  (5471)   ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഭഭാഷഭാ  നനനപക്ഷങ്ങളക്കയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  കജഭാലനി  സലാംവരണലാം

ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഭഭാഷഭാ  നനനപക്ഷങ്ങളക്കയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  കജഭാലനി  സലാംവരണലാം

ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില.

എല്.ഡനി. കഭാര്ക്കയ് പരതീക്ഷയയ് ഓണ്ബലന രതീതനി

44  (5472)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ വര്ഷലാം പനി.  എസയ്.  സനി.  നടത്തുന്ന എല്.ഡനി.  ക്ളഭാര്ക്കയ് പരതീക്ഷ

ഒ.എലാം.ആര്. രതീതനിയനിലഭാകണഭാ നടത്തുന്നതയ്;

(ബനി) ഒ.എലാം.ആര്. പരതീക്ഷഭാരതീതനി കേഭാലഹരണലപടതഭാലണനലാം പരതീക്ഷയനില്

4.2  ശതമഭാനലാം  ലതറവരഭാനുളള  സഭാധലതയുലണനമുളള  കേഭാരലലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഒ.  എലാം.ആര്.  രതീതനിയനിലള്ള  പരതീക്ഷലയക്കഭാള  സുതഭാരലവലാം

സതലസനവമഭായനി നടത്തഭാവന്ന ഓണ്ബലന പരതീക്ഷഭാരതീതനി എല്.  ഡനി.  കഭാര്ക്കയ്

പരതീക്ഷയനില് നടപഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അലത.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  നനിലവനിലള്ള  നഭാലയ്  ഓണ്ബലന  പരതീക്ഷഭാകകേനങ്ങളുലട  പരമഭാവധനി
കശഷനി  1600  കപലര  ഉളലക്കഭാള്ളുവഭാനഭാണയ്.  എല്.ഡനി.  കഭാര്ക്കയ്  പരതീക്ഷയനില്
പലങടുക്കുന്നതയ്  ലക്ഷക്കണക്കനിനയ്  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളഭായതനിനഭാല്  നനിലവനിലല
സലാംവനിധഭാനത്തനില് ഓണ്ബലന പരതീക്ഷ നടത്തുകേ പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.
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ജനപഥലാം മഭാസനികേ

45 (5473)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജനപഥലാം മഭാസനികേയുലട എത്ര കകേഭാപനികേള പ്രതനിമഭാസലാം അചടനിക്കുനണയ്
എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജനപഥലാം  മഭാസനികേ  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ഗ്രന്ഥശഭാലകേളക്കുലാം,
വഭായനശഭാലകേളക്കുലാം  സസൗജനലമഭായനി  അയച്ചുലകേഭാടുക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനപഥലാം മഭാസനികേ കകേരളത്തനിലല ത്രനിതല പഞഭായത്തയ് അലാംഗങ്ങളുലട
വതീടുകേളനികലക്കയ് സസൗജനലമഭായനി അയച്ചുലകേഭാടുക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജനപഥലാം  മഭാസനികേ  കൂടുതല്  ജനങ്ങളനികലക്കയ്  എത്തനിക്കുന്നതനിനയ്
സസതീകേരനിചയ് വരുന്ന നടപടനികേൾ എലന്തെലഭാലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില്  സമകേഭാലനികേ  ജനപഥലാം  മഭാസനികേയുലട  15000  കകേഭാപനികേള
അചടനിക്കുനണയ്.

(ബനി)  ബലബറനി കേസൗണ്സനിലനില് രജനിസ്റ്റര് ലചേയതനിലന്റെ കരഖകേള സഹനിതലാം
സസൗജനല കകേഭാപനികേളക്കയ് അകപക്ഷനിച എലഭാ വഭായനശഭാലകേളക്കുലാം സസൗജനലമഭായനി
ജനപഥലാം അയക്കുനണയ്.

(സനി)  സമകേഭാലനികേ  ജനപഥലാം  മഭാസനികേ  കകേരളത്തനിലല  ത്രനിതല
പഞഭായത്തുകേളക്കയ്  സസൗജനലമഭായനി  അയച്ചുലകേഭാടുക്കുനണയ്.  ത്രനിതല  പഞഭായത്തയ്
അലാംഗങ്ങളുലട വതീടുകേളനികലക്കയ് ജനപഥലാം സസൗജനലമഭായനി  നല്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ്
നനിലവനില് തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.

(ഡനി)  സമകേഭാലനികേ ജനപഥലാം കൂടുതല് ജനങ്ങളനികലക്കയ് എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ജനിലഭാ  ഇനഫര്കമഷന  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കയ്  ഡയറകകററനില്നനിനലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  വകുപയ്  നടത്തുന്ന  വനിവനിധ  പരനിപഭാടനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി
വരനിക്കഭാലര  കചേര്ക്കുന്നതനിനയ്  പ്രകതലകേലാം  കേസൗണറുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാറുണയ്.
ലപഭാതുജനങ്ങളനിലലത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പബനികേയ്  ബലബറനികേളനിലലാം  മഭാസനികേ
നല്കുനണയ്.  ഈയനിലട വനിവനിധ ജനിലകേളനില് കസഭാഷലല്മതീഡനിയ വഴനി വരനിക്കഭാലര
കചേര്ക്കുന്നതനിനഭായനി ശമനിചനിട്ടുണയ്.
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ഹയര് ലസക്കന്റെറനി അധലഭാപകേ വനിഭഭാഗത്തനിലല നനിയമനങ്ങള

46  (5474)  ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞകമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

31.12.2016-ല്  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിച  97/2010  കേഭാറഗറനി  നമ്പറുള്ള
പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനിലല ഹയര് ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂള ലഭാബയ്  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  ലനിസ്റ്റനിലന്റെ
കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിക്കുന്ന  സമയത്തയ്  ജനിലയനില്  പതനിനകഞഭാളലാം  ഒഴനിവകേള
നനിലവനിലണഭായനിരുന്നതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത  ലനിസ്റ്റനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  നതീടനിനല്കേഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

31-12-2016-ല്  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനില്  ലഭാബയ്  അസനിസ്റ്റന്റുമഭാരുലട  എടയ്
ഒഴനിവകേളഭാണയ്  നനിലവനിലണഭായനിരുന്നതയ്.  ഈ  ഒഴനിവകേലളഭാനലാം  പനി.എസയ്.സനി.
നനിയമനത്തനിനുള്ളതഭായനിരുന്നനില.  ബബടഭാനസ്ഫര്  നനിയമനത്തനിനുള്ളതഭായനിരുന.
ലനിസ്റ്റനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി നതീട്ടുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

കപഭാലതീസയ് ബഡവര് തസ്തനികേയനില് നനിയമനിക്കുന്നതനിനഭായനി റഭാങയ് ലനിസ്റ്റയ്

47 (5475)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസയ്  ബഡവര്  തസ്തനികേയനിലല  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം  എത്ര
നനിയമനങ്ങള ഇതുവലര നടത്തനിയനിട്ടുലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  എന്നവസഭാനനിക്കുലാം;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

കപഭാലതീസയ് വകുപനില് കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല് അസനിസ്റ്റന്റെയ്   തസ്തനികേയനില്
പനി.എസയ്.സനി. വഴനി നനിയമനലാം

48  (5476)  ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസയ്  വകുപനില് കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല് അസനിസ്റ്റന്റെയ്  തസ്തനികേയനില്
പനി.എസയ്.സനി.  വഴനി നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് നനിലവനിലകണഭാ;
എങനില് ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം പകേര്പ്പുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  2011-ല്  കപഭാലതീസയ്  വകുപനില്  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല്  അസനിസ്റ്റന്റെയ്
തസ്തനികേയനികലക്കയ്  പനി.എസയ്.സനി.  വഴനി  നനിയമനലാം  നടത്തനിയതയ്  ഏതയ്  ഉത്തരവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാലണന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  സനി.എ.  തസ്തനികേയനിലല  ഒഴനിവകേള  പനി.എസയ്.സനി.ക്കയ്
റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയഭാത്തതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഏതയ്  ഉത്തരവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയഭാത്തലതനലാം  പ്രസ്തുത
ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പ്പുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) 1988 മുതല് മുനകേഭാല പ്രഭാബലലകത്തഭാലട ബടപനിസ്റ്റുമഭാലര സനി.എ. ആയനി
തസ്തനികേമഭാറലാം  നടത്തഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരകവഭാ  നനിര്കദ്ദേശകമഭാ  നലനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പനി.എസയ്.സനി.  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റയ്  നനിലവനിലള്ളകപഭാള,
സനി.എ.  തസ്തനികേയനികലക്കയ്  മറയ്  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  മുകഖന  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതയ്
ചേടവനിരുദമകല; എങനില് ആയതയ് തനിരുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(എഫയ്) കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനലാം, ബടപനിസ്റ്റയ് തസ്തനികേമഭാറലാം എന്നതനിലല 1:1 എന്ന
അനുപഭാതത്തനില്,  എലാംപ്കളഭായ്ലമന്റെയ്  എകയ്കചേഞയ്  വഴനിയുള്ള  നനിയമനങ്ങള
കനരനിട്ടുള്ള  നനിയമനത്തനില്  ഉളലപടുത്തനിയഭാകണഭാ  അനുപഭാതലാം  പഭാലനിക്കുന്നലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  എങനില്  ആയതയ്  എന്തെടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  എന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  നനിലവനിലണയ്.  ജനി.ഒ.(എലാം.എസയ്.)
266/2014/ആഭലന്തെരലാം തതീയതനി 23-12-2014 പ്രകേഭാരമഭാണയ് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതയ്.

(ബനി)  ജനി.ഒ.(എലാം.എസയ്.)  272/2010/ആഭലന്തെരലാം  തതീയതനി  17-12-2010
ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  2011-ല്  പനി.എസയ്.സനി.  വഴനി  നനിയമനലാം
നടത്തനിയതയ്.

(സനി-എഫയ്) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുനല്കുന്നതഭാണയ്.

പുതുതഭായനി സൃഷ്ടനിച തസ്തനികേകേള

49  (5477)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  എലഭാ  വകുപ്പുകേളനിലമഭായനി
പുതുതഭായനി  സൃഷ്ടനിച  തസ്തനികേളക്കയ്  പ്രതനിവര്ഷലാം  കവണനിവരുന്ന  അധനികേ  തുകേ
എത്രയഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.
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കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ജനിലയനിലല ലജ.പനി.എചയ്.എന. റഭാങയ് ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം നനിയമനലാം

50 (5478)  ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എസയ്.സനി.  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റയ്  നനിലവനില്വന്നയ്  ഒരു  വര്ഷലാം  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലാം
കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ജനിലയനിലല ലജ.പനി.എചയ്.എന.(ജൂനനിയര് പബ്ളനികേയ് ലഹല്ത്തയ് നഴയ്)
റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം  ഇതുവലര  നനിയമനലാം  നല്കേഭാത്തതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്  ലജ.പനി.എചയ്.എന.  തസ്തനികേയനിൽ  എത്ര
ഒഴനിവകേളുലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  നല്കുന്നതനിനയ്
അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  ജൂനനിയര്  പബനികേയ്  ലഹല്ത്തയ്  നഴയ്
തസ്തനികേയുലട 8-8-2016-നയ് നനിലവനില്വന്ന റഭാങയ് പടനികേയനില്നനിനലാം അഞയ് കപര്ക്കയ്
നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി) നനിലവനില് ഏഴയ് ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്. ആയതനികലക്കയ്
നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

സര്വതീസയ് സലാംഘടനകേളുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം സലാംബനനിച മഭാനദണങ്ങള

51  (5479)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് സര്വതീസയ് സലാംഘടനകേളക്കയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുന്നതയ്
സലാംബനനിച മഭാനദണങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാണയ്;

(ബനി)  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലലയുലാം  സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനിലലയുലാം ഓഫതീസര്മഭാരുലട സര്വതീസയ് സലാംഘടനകേളക്കയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കുന്നതനിനയ്  പ്രകതലകേ  മഭാനദണലാം  ഉകണഭാ;  എങനില്  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയനിലല  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  സലാംഘടനയയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കകേണതയ്
വഭാടര് അകതഭാറനിറനി കബഭാര്ഡഭാകണഭാ സര്ക്കഭാരഭാകണഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഓഫതീസര്മഭാരുലട സലാംഘടനയുലട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുകവണനി അകപക്ഷ
സമര്പനിചഭാല് അതയ് അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള സമയപരനിധനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ഡനി)  അകസഭാസനികയഷന  ഓഫയ്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫതീകസഴയ്
(അകേസ)  എന്ന  സലാംഘടന  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  അകപക്ഷ  സമര്പനിചതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  സലാംഘടനയയ്  നഭാളനിതുവലര  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  1986-ലല  ആകയ്  പ്രകേഭാരലാം  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  സലാംഘടനകേളക്കയ്
അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേഭാറുകണഭാ; 1986-നയ് മുമ്പയ് പ്രവര്ത്തനിച സലാംഘടനകേളക്കയ് കകേരള
വഭാടര് അകതഭാറനിറനി കകേഭാണ്ടകയ് റൂള പ്രകേഭാരലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലട ലപരുമഭാറ ചേടങ്ങള, 1960-ലല ചേടലാം
77(a)  പ്രകേഭാരമഭാണയ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലട  സര്വതീസയ്
സലാംഘടനകേളക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുന്നതയ്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനമഭായനി*

കചേര്ക്കുന.

(ബനി-ഇ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല ജതീവനക്കഭാര് സലലാം മഭാറനികപഭാകുന്ന
പ്രവണത

52  (5480)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  ജതീവനക്കഭാര്  ഉടന
തലന്ന  അവരുലട  മഭാതൃജനിലയനികലക്കയ്  സലലാം  മഭാറനികപഭാകുന്ന  പ്രവണത
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതയ് ജനിലയനിലല തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളടക്കമുള്ള ഓഫതീസുകേളുലട
സുഗമമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ് തടസ്സേമുണഭാക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഇത്തരലാം  പ്രവണതകേള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

ബടപനിസ്റ്റയ് തസ്തനികേയുലട കറകഷലഭാ പുനനഃകമതീകേരണലാം

53  (5481)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011,  2016  വര്ഷങ്ങളനില്  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിച  ശമ്പള

പരനിഷ്കരണ  ഉത്തരവകേളനില്  ബടപനിസ്റ്റയ്  തസ്തനികേയുലട  കറകഷലഭാ

പുനനഃകമതീകേരനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിൽ  മുനനിസനിപല്  കകേഭാമണ്  സര്വതീസനില്

സമയ ബനനിതമഭായനി ഇതയ് നടപനിലഭാക്കനികയഭാ;

(ബനി) നടപനിലഭാക്കനിയനിടനിലലങനില് ആയതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാലതഭാമസത്തഭാല്  മുനനിസനിപല്  കകേഭാമണ്  സര്വതീസനിലല

ബടപനിസ്റ്റുമഭാര്ക്കയ്  ലഭനികക്കണനിയനിരുന്ന  സഭാമ്പത്തനികേ  ആനുകൂലലലാം

നഷ്ടലപടഭാതനിരനിക്കഭാൻ നടപടനികേൾ സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2011-ലല  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള

മുനനിസനിപല്  കകേഭാമണ്  സര്വതീസനിലല  ബടപനിസ്റ്റുമഭാര്ക്കയ്  കറകഷലഭാ  ലപ്രഭാകമഭാഷന

അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  2016-ലല  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരമുള്ള  കറകഷലഭാ

ലപ്രഭാകമഭാഷന അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള തുടര്നവരുന.

(സനി)  കറകഷലഭാ  ലപ്രഭാകമഭാഷന  ആനുകൂലലങ്ങളക്കയ്  ജതീവനക്കഭാര്  ആയതനിനയ്

അര്ഹരഭാകുന്ന  തതീയതനി  മുതല്  പ്രഭാബലലത്തനിലഭാണയ്  അനുവദനിക്കുന്നതയ്.

ഉകദലഭാഗക്കയറ ഉത്തരവയ് തതീയതനി വലരയുള്ള ഒരു വര്ഷലത്ത കുടനിശ്ശേനികേ സഭാമ്പത്തനികേ

ആനുകൂലലങ്ങള ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല് അസനിസ്റ്റന്റെയ് നനിയമനലാം

54  (5482)  ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എസയ്.സനി.-  യുലട  നനിലവനിലള്ള  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല്  അസനിസ്റ്റന്റെയ്

(വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള)റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം  എത്രകപലര  നനിയമനിച്ചുലവനലാം

ഏലതഭാലക്ക  വകുപ്പുകേളനില്  നനിയമനിച്ചു  എനള്ള  വനിവരവലാം  ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴയ്

ഒഴനിവകേളനിൽ നടത്തനിയ നനിയമനലാം സലാംബനനിച വനിവരവലാം ജനിലഭാ അടനിസഭാനത്തനില്

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലാം  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല്  അസനിസ്റ്റന്റുമഭാരുലട  എത്ര
ഒഴനിവകേള വതീതലാം നനിലവനിലലണനലാം ആയതയ് പനി.എസയ്.സനി.-  ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ
തതീയതനിയുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  ഇനനിയുലാം  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയഭാനുള്ള
ഒഴനിവകേലളത്രലയനള്ള വനിവരലാം ജനില തനിരനിചയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

എല്. ഡനി.വനി.  ബഡവര് കഗ്രഡയ് II തസ്തനികേയനികലക്കുള്ള പനി.എസയ്.സനി. റഭാങയ്
ലനിസ്റ്റയ്

55  (5483)  ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  06/2014  കനഭാടനിഫനികക്കഷന  പ്രകേഭാരമുള്ള  എല്.ഡനി.വനി.  ബഡവര്
കഗ്രഡയ് II തസ്തനികേയനികലക്കുള്ള പനി.എസയ്.സനി. റഭാങയ് ലനിസ്റ്റയ് തയഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത തസ്തനികേയയ് അകപക്ഷ ക്ഷണനിചകപഭാഴുള്ള കനഭാടനിഫനികക്കഷനനില്
പറഞ്ഞനിരുന്ന  കയഭാഗലതകേളനില്  എലന്തെങനിലലാം  ഇളവയ്  വരുത്തുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തസ്തുത റഭാങയ് ലനിസ്റ്റയ് അടനിയന്തെരമഭായനി പ്രസനിദതീകേരനിക്കുവഭാന നടപടനി 
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാറഗറനി നമ്പര്  16/2014  ആയനി വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിച വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളനികലക്കുള്ള ബഡവര് കഗ്രഡയ്  II  തസ്തനികേയനികലക്കയ് പഭാലക്കഭാടയ്,  വയനഭാടയ്,
കേഭാസര്കഗഭാഡയ് എന്നതീ ജനിലകേളനികലക്കയ് റഭാങയ് പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. അകപക്ഷ
ക്ഷണനിച  12  ജനിലകേളനില്  കശഷനിക്കുന്ന  9  ജനിലകേളനില്  റഭാങയ്  പടനികേ
പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില. 

(ബനി&സനി)  ബഡവര്  തസ്തനികേയുലട  വനിജഭാപന  പ്രകേഭാരമുള്ള  കയഭാഗലത
തഭാലഴ പറയുലാം പ്രകേഭാരമഭായനിരുന നനിശ്ചയനിചനിരുന്നതയ്. 

1) A pass in Standard VII/III Forum.

2) Must  possess  valid  Driving Licence  of  three  years  standing  to
drive Light Motor Vehicle with Driver's Badge.

3) Proficiency  in  Driving  Light  Motor  Vehicles  which  is  to  be
proved in a practical Test conducted by KPSC during the course
of selection. Only those who pass 'H' Test are eligible for Road
Test.

ടഭാനകസഭാര്ടയ്  വഭാഹനങ്ങള  ഓടനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുവദനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള
ബഡകവഴയ്  ബഭാഡ്ജയ്  മൂന്നയ്  വര്ഷലാം  കൂടുകമ്പഭാള  പുതുകക്കണതനിനഭാല്  അകപക്ഷ
സസതീകേരനിക്കുന്ന  അവസഭാന  തതീയതനിയനില്  ബഭാ ഡ്ജനിനയ്  മൂനവര്ഷ  സഭാധുത
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ഉണഭായനിരനിക്കണലമന്നയ്  കേമ്മേതീഷന കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് നനിഷ്കര്ഷനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത
തതീരുമഭാനലാം  കചേഭാദലലാംലചേയ്തുലകേഭാണയ്  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേള  ഫയല്  ലചേയ
അനലഭായത്തനികന്മലള്ള ബഹുമഭാനലപട കകേഭാടതനിവനിധനിയനില് ബഭാഡ്ജനിനയ് മൂന്നയ് വര്ഷ
കേഭാലഭാവധനി  നനിശ്ചയനിച  നടപടനി  ലതറഭാലണന്നയ്  ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  പ്രസ്തുത
ഉത്തരവയ്  നനിലവനില്  വരുന്നതനിനുമുമ്പയ്  റഭാങയ്  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിചയ്  നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ ആരലാംഭനിച പഭാലക്കഭാടയ്,  വയനഭാടയ്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലകേലളഭാഴനിലകേയുള്ള
ജനിലകേളനില്  ബഭാഡ്ജനിനയ്  മൂന്നയ്  വര്ഷ  സഭാധുത  ഇലലന്ന  കേഭാരണത്തഭാല്
ഒഴനിവഭാക്കലപടവലര  ഉളലപടുത്തനി  വതീണ്ടുലാം  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  പരതീക്ഷ  നടത്തഭാന
കേമ്മേതീഷന  ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം   തുടര്  നടപടനികേള  ബകേലക്കഭാണ്ടുവരനികേയുമഭാണയ്.
കകേഭാടയലാം,  കേണ്ണൂര്,  ഇടുക്കനി ജനിലകേളനിലല ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേള ബഹുമഭാനലപട കകേരള
അഡനിനനികസറതീവയ്  ടനിബനണലനില്  അനലഭായങ്ങള  ഫയല്  ലചേയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്
അതനികന്മലള്ള അന്തെനിമവനിധനിക്കയ് വനികധയമഭായനി മഭാത്രകമ പ്രസ്തുത മൂന്നയ് ജനിലകേളനിലല
റഭാങയ് പടനികേകേള പ്രസനിദതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴനിയുകേയുള

ഐ. ടനി. സസൗഹൃദ സലാംസഭാനലാം

56  (5484) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളലത്ത ഒരു മനികേച ഐ.  ടനി.  സസൗഹൃദ സലാംസഭാനമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
മഭാതൃകേഭാ ഇ -ഗകവണനസയ് കസവന കമഖല പടുത്തുയര്ത്തുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള
പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  കൂടുതല്  ഐ.ടനി.  പഭാര്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം
അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളലത്ത ഒരു മനികേച ഐ.ടനി.സസൗഹൃദ സലാംസഭാനമഭാക്കുകേ,  മഭാതൃകേഭാ
ഇ-ഗകവണനസയ്  കസവന  കമഖല  പടുത്തുയര്ത്തുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലടയഭാണയ്
പുതനിയ ഐ.ടനി. നയലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്നതയ്.

സര്ക്കഭാര് കസവന സലാംവനിധഭാനങ്ങളനില് ഇ-ഗകവണനസയ്,  എലാം-ഗകവണനസയ്
തുടങ്ങനിയ  ഐ.ടനി.  അധനിഷനിത  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനികനഭാലടഭാപലാം
സലാംസഭാനത്തുനനിനള്ള  ഐ.ടനി.  ഉല്പന്നങ്ങളുലാം  ഐ.ടനി.  കസവനങ്ങളുലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  പദതനികേള  ഐ.ടനി.  നയത്തനില്
വനിഭഭാവന ലചേയനിട്ടുണയ്.

ഡനിജനിറല്  സഭാകങതനികേവനിദലലയ  നഭാടനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനയ്

ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്ന  രതീതനിയനില്  സര്ക്കഭാര്  കസവനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം
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കസവനങ്ങള  എളുപത്തനില്  ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുനലണന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ

എന്നതുലാം  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാണയ്.  ഈ  പ്രകനിയ  തസരനിതലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി

തഭാലഴപറയുന്ന പല പ്രധഭാന പദതനികേളുലാം നടനവരനികേയഭാണയ്.

• കകേരള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കസ്റ്ററയ് കപഭാര്ടല് പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം.

• കസവനങ്ങള  ഓണ്ബലനഭായനി  നല്കുന്നതനിനയ്  കസ്റ്ററയ്  സര്വതീസയ്

ലഡലനിവറനി കഗറയ് കവ.

• എലാം. കകേരളലാം ലമഭാബബല് ആപനികക്കഷന വനികേസനിപനിക്കല്.

• കകേരള ബഫബര് ഒപ്റനികേയ് ലനറയ് വര്ക്കയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കല്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  കൂടുതല്  ഐ.ടനി.  പഭാര്ക്കുകേളുലാം  അനുബന

പശ്ചഭാത്തല  സസൗകേരലങ്ങളുലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  പുതനിയ

ഐ.ടനി.  നയത്തനില്  വനിഭഭാവന  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഐ.ടനി.  പശ്ചഭാത്തല

സസൗകേരലലമഭാരുക്കുന്നതനില്  സസകേഭാരല  സലാംരലാംഭങ്ങള,  ഐ.ടനി.  ഹബ്ബുകേള

തുടങ്ങനിയവലയ  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം ഇതനില് ഉളലപടുനണയ്.

അര്ദ ബസനനികേര്ക്കയ് ആനുകൂലലങ്ങള

57  (5485) കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അര്ദ  ബസനനികേരുലട  വനിധവകേളക്കുലാം  ആശനിതര്ക്കുലാം  ആശനിത

നനിയമനലാം നല്കേഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  ആയതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  ഇറക്കഭാത്തതയ്

എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) എകയ് സര്വതീസയ് വനിഭഭാഗത്തനിനയ് നല്കേനിവരുന്ന ആനുകൂലലങ്ങള അര്ദ 

ബസനനികേ വനിഭഭാഗത്തനിനയ് നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിലവനില്  മനിലനിടറനി  ഡനടനിയുമഭായനി  അറഭാചയ്  ലചേയനിരനിക്കകവ
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യുദത്തനികലഭാ  യുദസമഭാന  സഭാഹചേരലത്തനികലഭാ  ബമന  കസ്ഫഭാടനത്തനികലഭാ
ശത്രുക്കളുലട  ലകേണനിയനില്ലപകടഭാ  പ്രതനികൂല  കേഭാലഭാവസ  തുടങ്ങനിയവമൂലകമഭാ
ഓപകറഷണല്/ഫതീല്ഡയ്  ഏരനിയയനില്വചയ്  ലകേഭാലലപടുകേകയഭാ/കേഭാണഭാതഭാകുകേകയഭാ
ലചേയ്യുന്ന  BSF,  GREF  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല  മഭാത്രലാം  കകേരളതീയരഭായ
അര്ദബസനനികേരുലട  ഒരു  ആശനിതനയ്/ആശനിതയയ്  സലാംസഭാന  സര്വതീസനില്
കയഭാഗലതയനുസരനിചയ്  കഭാസ്സേയ്  ത്രതീ/കഭാസ്സേയ്  കഫഭാര്,  പഭാര്ടയ്  ബടലാം  കേണനിജന്റെയ്
സര്വതീസനില്  ആശനിതനനിയമനത്തനിനുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭായ  ജനി.ഒ.
(പനി)110/02/ജനി.എ.ഡനി., തതീയതനി 29-4-2002 പ്രകേഭാരലാം ആശനിതനനിയമനലാം നല്കേനി
വരുനണയ്.

(സനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ഔകദലഭാഗനികേ കൃതലനനിര്വഹണത്തനിനനിലട മരണമടയുന്നവരുലട ആശനിതര്ക്കയ്
സഹഭായലാം

58  (5486)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബസനനികേ  അര്ദ-ബസനനികേ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  കസവനത്തനി
ലനിരനിക്കുകമ്പഭാള  ഔകദലഭാഗനികേ  കൃതലനനിര്വഹണത്തനിനനിലട  മരണമടയുന്നവരുലട
ആശനിതര്ക്കയ്  എലന്തെലഭാലാം  സഹഭായങ്ങളഭാണയ്  നല്കേനിവരുന്നതയ്;  കകേന സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേള നല്കുന്ന ആനുകൂലലങ്ങളുലട വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം മരണമടയുന്നവരുലട ആശനിതലര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എലന്തെങനിലലാം പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്  എലന്തെങനിലലാം  തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
ആയതുമഭായനി  ബനലപടയ്  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(സനി)  ബസനനികേ  അര്ദബസനനികേ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  കസവനത്തനി

ലനിരനിക്കുകമ്പഭാള  ഔകദലഭാഗനികേ  കൃതലനനിര്വഹണത്തനിനനിലട  മരണമടയുന്ന

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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കകേരളതീയരുലട  ആശനിതര്ക്കയ്  അവരുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതയനുസരനിചയ്

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനില്  എനടനി  കകേഡറനില്  കജഭാലനി  നല്കുന്നതനിനുലാം

വനിദലഭാഭലഭാസലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത ഇവരുലട കുടനികേളക്കയ് ലപ്രഭാഫഷണല് കകേഭാഴ്സുകേള

ഉളലപലടയുള്ള  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ആവശലമുള്ള

ധനസഹഭായലാം  (സര്ക്കഭാര്  സ്കൂള/കകേഭാകളജുകേളനിലല  ഫതീസയ്  നനിരക്കനില്)

നല്കുന്നതനിനുമുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിച്ചുവരുന.

ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം

59  (5487)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ബഭാലകശ്ശേരനി

മണലത്തനില്  എത്ര  കപര്ക്കയ്  മുഖലമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം

ചേനികേനിതഭാ സഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കലപടവരുലട  കപരുലാം

കമല്വനിലഭാസവലാം വനികലജയ് തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുഖലമനനിയുലട  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുകമ്പഭാൾ

എലാം.എല്.എ-മഭാലര  ഇ-ലമയനില്  മുകഖന  അറനിയനിക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  മണലലാം  തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുലാം വനികലജയ്  തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുലാം

സൂക്ഷനിക്കഭാറനില.

(സനി)  എലഭാ  മഭാസത്തനിലന്റെയുലാം  ആദല  ആഴ്ചയനില്  മുന  മഭാസലാംവലര

ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ.-മഭാര് മുകഖന സമര്പനിക്കുന്ന ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായ

അകപക്ഷകേളുലട  തല്സനിതനി  അതതയ്  എലാം.എല്.എ.-മഭാലര  ഇ-ലമയനില്  മുകഖന

അറനിയനിക്കുനണയ്.

ജനസഭാന്തെസന ഫണയ്

60 (5488) ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
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മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സഭാമ്പത്തനികേ പ്രശങ്ങളഭാല് ജതീവനിതലാം വഴനിമുടനിനനില്ക്കുന്നവര്ക്കയ് ജനസഭാന്തെസന

ഫണനില്നനിനലാം സഹഭായത്തനിനയ്  അര്ഹതയുകണഭാ;  ഈ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട എത്ര

കപര്ക്കയ് തുകേ അനുവദനിച്ചുലവന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

അര്ഹതയുണയ്.  ജനസഭാന്തെസന  പദതനിയുമഭായനി  ബനലപടയ്  ധനസഹഭായലാം

ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അര്ഹതഭാമഭാനദണങ്ങള  പുനനഃകമതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഈ  പദതനിയനില്നനിന്നയ്  ഇതുവലര  തുകേ  അനുവദനിചനിടനില.

അര്ഹതഭാമഭാനദണങ്ങള  പുന:കമതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന

മുറയയ് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നതഭാണയ്.

മുഖലമനനിയുലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനി

61  (5489)  ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഇകപഭാള  ചേനികേനിതഭാ

സഹഭായലാം നല്കേനിവരുനകണഭാ;

(ബനി)  2015-16,  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനിൽ  മുഖലമനനിയുലട

ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  എത്ര  തുകേ  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായമഭായനി

നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  മുഖലമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ

നനിധനിയനില്നനിനലാം 2,44,65,36,670 രൂപയുലാം 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്

122,57,71,348 രൂപയുലാം ചേനികേനിതഭാ സഹഭായമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

മുഖലമനനിയുലട ദുരനിതഭാശസഭാസ ഫണയ്

62 (5490) ശതീ  .   മുലക്കര രത്നഭാകേരന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
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മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  2016  കമയയ്  മുതല്  2017  ഏപ്രനില്  30  വലര  സലാംസഭാനത്തുണഭായ

അപകേടമരണങ്ങളുമഭായനി  ബനലപടയ്  മുഖലമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  ഫണനില്
നനിനലാം എത്ര തുകേ വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  പ്രകയഭാജനലാം  എത്ര  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്  എന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016  കമയയ്  മുതല്  2017  ഏപ്രനില്  30  വലര  സലാംസഭാനത്തുണഭായ
അപകേടമരണങ്ങളുമഭായനി  ബനലപടയ്  മുഖലമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ
നനിധനിയനില്നനിനലാം 16,62,75,000 രൂപ വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  പ്രകയഭാജനലാം  1519  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.  ജനില
തനിരനിച്ചുളള കേണക്കുകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

ജനില എണ്ണലാം

തനിരുവനന്തെപുരലാം 265

ലകേഭാലലാം 160

പത്തനലാംതനിട 64

ആലപ്പുഴ 194

കകേഭാടയലാം 71

ഇടുക്കനി 30

എറണഭാകുളലാം 114

തൃശ്ശൂര് 105

പഭാലക്കഭാടയ് 181

മലപ്പുറലാം 95

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 46

വയനഭാടയ് 20

കേണ്ണൂര് 95

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 79

ആലകേ 1519

മുഖലമനനിയുലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനികലയ്ക്കുളള അകപക്ഷകേള
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63 (5491) ശതീ  .   എന   .  എ  .   ലനലനിക്കുന്നയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം  2017  ഏപ്രനില്  30
വലര  മുഖലമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനികലക്കയ്  എത്ര  അകപക്ഷകേള  ലഭനിച്ചു
എന്നയ് നനികയഭാജകേ മണലലാം തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇസൗ  അകപക്ഷകേളനികന്മല്  അനുവദനിച  തുകേ  മണലലാം  തനിരനിചയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അപകേട  മരണങ്ങലളത്തുടര്ന്നയ്  അനഭാഥമഭായ  എത്ര  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്
എത്ര രൂപ സഹഭായധനലാം അനുവദനിച്ചു എന്നയ് മണലലാം തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തയ്  ലഭനിച  എത്ര  അകപക്ഷകേള
പരനിഗണനിക്കഭാന ബഭാക്കനിയുലണന്നയ് മണലലാം തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തയ്  ലഭനിച  എത്ര  അകപക്ഷകേള
ഇനനിയുലാം പരനിഗണനിക്കലപടഭാനുലണന്നയ് മണലലാം തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫയ്)  ഇസൗ  അകപക്ഷകേളനികന്മല്  എകപഭാള  തതീരുമഭാനമുണഭാകുലമന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-എഫയ്)  നനികയഭാജകേമണലലാം  തനിരനിച്ചുളള  കേണക്കുകേള  സൂക്ഷനിക്കഭാറനില.
കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തയ്  ലഭനിച  അര്ഹതയുളള  എലഭാ
അകപക്ഷകേളനിലലാം തുകേ അനുവദനിചയ് ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്. 

എനകഡഭാസളഫഭാന ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കയ് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം

64 (5492) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എനകഡഭാസളഫഭാന  ദുരനിതബഭാധനിത  പടനികേയനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ള
കരഭാഗനികേളക്കയ് മുനഗണനഭാ പടനികേയനില് കറഷന കേഭാര്ഡയ് അനുവദനിക്കുവഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)ദുരനിതബഭാധനിതരുലട  കേടബഭാധലതകേളക്കയ്  കമഭാറകടഭാറനിയലാം
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ ;വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

333/2020
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(എ)  എനകഡഭാസളഫഭാന ദുരനിതബഭാധനിത പടനികേയനില് ഉളലപട ഒഴനിവഭാക്കല്

മഭാനദണങ്ങളനില്  ഉളലപടഭാത്ത  കറഷന  കേഭാര്ഡുടമകേലള  മഭാരകേകരഭാഗലാം  ബഭാധനിച

വലക്തനി/വലക്തനികേളുളള കുടുലാംബലാം എന്ന മഭാനദണത്തനില് ഉളലക്കഭാളളനിചയ് മുനഗണനഭാ

പടനികേയനില് ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ഉണയ്. 28-10-2017-ലല സ.ഉ.(ബകേ) നമ്പര് 552/2016/റവ.  പ്രകേഭാരലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല എനകഡഭാസളഫഭാന ദുരനിതബഭാധനിതര് റവനന റനിക്കവറനി

നനിയമലാം  വകുപയ്  71  ബഭാധകേമഭായുളള  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം

എടുത്തനിട്ടുളള  എലഭാ  വഭായ്പകേളനികന്മലളള  ജപനി  നടപടനികേളക്കയ്  26-10-2017  വലര

കമഭാറകടഭാറനിയലാം അനുവദനിച്ചുലകേഭാണയ് ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്. 

ചേനികേനിതഭാ സഹഭായത്തനിനഭായനി മുഖലമനനിക്കയ് നല്കേനിയനിട്ടുളള അകപക്ഷ

65 (5493) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേനികേനിതഭാസഹഭായത്തനിനഭായനി  മുഖലമനനിക്കയ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള

അകപക്ഷകേൾ  കൃതലമഭായ  മനിനനിടയ്സയ്  ഉൾലപലട  റനികപഭാര്ടനിനഭായനി  തഭാലൂക്കയ്

ഓഫതീസുകേളനിലലാം  വനികലജയ്  ഓഫതീസുകേളനിലലാം  ഓൺബലനഭായനി  നൽകുകമ്പഭാൾ

ആയതനിനയ്  റനികപഭാര്ടയ്  അയയഭാലത  മഭാസങ്ങളഭായനി  ലകേടനികേനിടക്കുന്ന  വനിഷയലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് റനികപഭാര്ടയ് അയയഭാലത കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് എത്ര

അകപക്ഷകേള ലകേടനിക്കനിടപ്പുണയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്  അയപനിക്കുന്നതനിനയ്

അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തനിരുവനന്തെപുരലാം, കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലകേളനില് റനികപഭാര്ടനിനഭായനി നല്കുന്ന

അകപക്ഷകേളനില്  റനികപഭാര്ടയ്  അയച്ചുതരുന്നതനിനയ്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകുന്നതഭായനി

ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  തഭാലൂക്കുകേളനിലലാം  വനികലജുകേളനിലമഭായനി
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ഓണ്ബലനഭായനി  ലഭലമഭായ  നഭാനൂകറഭാളലാം  അകപക്ഷകേള  വനിവനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്
റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കഭാലതയനിരനിക്കുന്നതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  ബനലപട
കരഖകേള  ഹഭാജരഭാക്കഭാത്തതനിനഭാലലാം  ഓണ്ബലനനില്  കനരനിട്ടുളള  പ്രശങ്ങള
മൂലവമഭാണനിതയ്. മലറലഭാ അകപക്ഷകേളനിലലാം യഥഭാസമയലാം റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്. 

10,000  രൂപവലര  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനികക്കണതയ്  ജനിലഭാ  കേളകര്
ആയതനിനഭാല്  അത്തരത്തനിലളള  അറുന്നൂകറഭാളലാം  അകപക്ഷകേള  ജനിലഭാ  കേളകറുലട
ഓണ്ബലന കലഭാഗനിനനിലലാം തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കശഷനിക്കുനണയ്. 

(സനി)  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിട  അകപക്ഷകേളനില്  റനികപഭാര്ടയ്  അടനിയന്തെരമഭായനി
സമര്പനിക്കഭാന വനികലജയ് - തഭാലൂക്കയ് തലത്തനില് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

പത്തനലാംതനിട ജനിലയനിലല വനിമഭാനത്തഭാവള നനിര്മ്മേഭാണലാം

66 (5494) ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില് ആരലാംഭനിക്കുലമന്നയ് പ്രഖലഭാപനിച വനിമഭാനത്തഭാവള

നനിര്മ്മേഭാണലാം ഇകപഭാള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആയതയ്  സലാംബനനിചയ്  നഭാളനിതുവലര  എലന്തെലഭാലാം  തുടര്  നടപടനികേള

ബകേലക്കഭാണ്ടുലവന്നയ് ഇനലാംതനിരനിചയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിമഭാനത്തഭാവള  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ഏലതലഭാലാം  സലങ്ങളഭാണയ്

അനുകയഭാജലമഭായനിട്ടുള്ളലതന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  പഠന  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലട  പകേര്പ്പുകേള

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) പഠനത്തനിനയ് നനികയഭാഗനിച കേമ്മേനിറനിയനിലല അലാംഗങ്ങള ആലരലഭാമഭാലണന്നയ്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫയ്)  പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനിയനില്  പത്തനലാംതനിട  ജനിലഭാ  കേളകര്  അലാംഗമഭാകണഭാ;

എങനില് കേമ്മേനിറനികൂടനിയകപഭാള കേളകര് പലങടുത്തനിരുകന്നഭാ എന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ-സനി) ശബരനിമല തതീര്ത്ഥഭാടകേരുലട സസൗകേരലഭാര്ത്ഥലാം കകേന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ബനലപട  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനലാം  ഏജനസനികേളനില്നനിനലാം  അലാംഗതീകേഭാരവലാം
കനിയറനസുലാം  ലഭനിക്കണലമന്ന  വലവസയനില്  ഒരു  ഗ്രതീന  ഫതീല്ഡയ്  എയര്കപഭാര്ടയ്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  21-2-2017-ലല  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  തതസത്തനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതനിനയ് ഒരു ആധനികേഭാരനികേ ഏജനസനി മുകഖന സഭാധലതഭാപഠനലാം
നടത്തുന്നതനിനഭായനി കകേരള കസ്റ്ററയ് ഇനഡ്ടനിയല് ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷലന
(ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.)   ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത  പഠനത്തനിനഭായുളള
ഒരു  ആധനികേഭാരനികേ  ഏജനസനിലയ  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനഭായനി
ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.  തഭാല്പരലപത്രലാം  പ്രസനിദലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ശബരനിമല
എയര്കപഭാര്ടയ്  പദതനിയുലട  ഒരു  അവകലഭാകേനകയഭാഗലാം  4-4-2017-ല്
കൂടുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത  അവകലഭാകേനകയഭാഗത്തനില്  ശബരനിമല  എയര്കപഭാര്ടയ്
പദതനിക്കനുകയഭാജലമഭായ  സലങ്ങളുലട  പടനികേ  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  റവനന
വകുപയ്  അഡതീഷണല്  ചേതീഫയ്  ലസകടറനി,  ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.  മഭാകനജനിലാംഗയ്
ഡയറകര്,  ജനിലഭാ  കേളകര്  പത്തനലാംതനിട,  ജനിലഭാ  കേളകര്  കകേഭാടയലാം
തുടങ്ങനിയവരുളലപട  നഭാലലാംഗ  ഉകദലഭാഗസ  സലാംഘലത്ത  ചുമതലലപടുത്തു
കേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത സലാംഘലാം 7-4-2017-ല് പത്തനലാംതനിട ജനിലയനിലലയുലാം കകേഭാടയലാം
ജനിലയനിലലയുലാം  വനിവനിധ  സലങ്ങള  സനര്ശനിച്ചു.  ശബരനിമല  വനിമഭാനത്തഭാവള
പദതനിക്കഭായനി  സലലാം കേലണത്തുന്നതനികലക്കയ്  പ്രഭാഥമനികേ പരനികശഭാധന നടത്തനിയ
ആറയ് സലങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ലചേറുവളളനി എകസ്റ്ററയ് എന്നറനിയലപടുന്ന ഹഭാരനിസണ് മയലഭാളലാം പഭാകന്റെഷന
ലനിമനിറഡയ്

2. ലപ്രഭാകപഭാസയ്  എകസ്റ്ററയ്  എന്നറനിയലപടുന്ന  ടഭാവനകൂര്  റകബഴയ്  കനിപലാം,
കകേഭാടയലാം

3. ലവളളനഭാടനി  എകസ്റ്ററയ്  എന്നറനിയലപടുന്ന  കടഭാപനിക്കല്  പഭാകന്റെഷന
കകേഭാടയലാം

4. ളഭാഹ എകസ്റ്ററയ്, റഭാന്നനി, പത്തനലാംതനിട

5. കേകലലനി എകസ്റ്ററയ്, കകേഭാന്നനി, പത്തനലാംതനിട

6. കുമ്പഴ എകസ്റ്ററയ്, കകേഭാന്നനി, പത്തനലാംതനിട

(ഡനി)  സലലാം കേലണത്തുന്നതനിനുളള പ്രഭാഥമനികേ പരനികശഭാധനഭാ റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
പകേര്പയ് ഉളളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ഇ&എഫയ്) ശബരനിമല എയര് കപഭാര്ടയ് പദതനിക്കനുകയഭാജലമഭായ സലങ്ങളുലട

പടനികേ  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  4-4-2017-ല്  കചേര്ന്ന  അവകലഭാകേന

കയഭാഗത്തനിലന്റെ അടനിസഭാലനത്തനില് റവനന വകുപയ് അഡതീഷണല് ചേതീഫയ് ലസകടറനി,

ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി. മഭാകനജനിലാംഗയ് ഡയറകര്, ജനിലഭാ കേളകര് പത്തനലാംതനിട, ജനിലഭാ

കേളകര്  കകേഭാടയലാം  തുടങ്ങനിയവര്  ഉളലപട  നഭാലലാംഗ  ഉകദലഭാഗസ  സലാംഘലത്ത

ചുമതലലപടുത്തുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത  സലാംഘലാം  7-4-2017  -ല്  പത്തനലാംതനിട

ജനിലയനിലലയുലാം  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിലലയുലാം  വനിവനിധ  സലങ്ങള  സനര്ശനിചതനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ് റനികപഭാര്ടയ് തയഭാറഭാക്കനിയതയ്. 

തനിരുവനന്തെപുരലാം അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിലന്റെ വനികേസനലാം

67 (5495) ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിലന്റെ

വനികേസനത്തനിനഭായനി 18 ഏക്കര് ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്ന നടപടനി ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(ബനി) സലലാം ഏലറടുക്കലനിനയ് എലന്തെങനിലലാം തടസ്സേലാം കനരനിടുനകണഭാ;

(സനി)  സലലാം  ഏലറടുത്തയ്  രഭാജലഭാന്തെര  ലടര്മനിനല്  വനികേസനിപനിചനിലലങനില്

പുതനിയ സര്വതീസുകേളക്കയ് അനുമതനി ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലമുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉലണങനില്  വനിമഭാനത്തഭാവളവനികേസനത്തനിനയ്  ഭൂമനി  അടനിയന്തെരമഭായനി

ഏലറടുത്തയ് നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തനിരുവനന്തെപുരലാം അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര വനിമഭാനത്തഭാവള വനികേസനത്തനിനഭായനി കപട

വനികലജനില്ലപട  18  ഏക്കര്  സലലാം  ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്കവ  ആന്റെയ്

ബസൗണറതീസയ്  ആകയ്  പ്രകേഭാരലാം  6(1)  കനഭാടനിഫനികക്കഷന  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം

സര്കവ  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തുലവങനിലലാം  തകദ്ദേശവഭാസനികേളുലട

ശക്തമഭായ എതനിര്പനിലനത്തുടര്ന്നയ് സര്കവ കജഭാലനികേള നടത്തുവഭാന സഭാധനിചനില. 

1-3-2017-ലല ജനി.ഒ.(പനി.)  നമ്പര്  16/2017/റവ.  നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ്

പ്രകേഭാരലാം സഭാമൂഹനികേ പ്രതലഭാഘഭാത പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി)  സലലാം  ഏലറടുക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നടത്തനിയ  പ്രഭാരലാംഭ  സര്കവ,
സലലാം  ഏലറടുക്കുന്നതനിലനതനിലര  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളള  ആക്ഷന  കേസൗണ്സനിലനിലന്റെ
കനതൃതസത്തനില്  സതീകേളുലാം  കുടനികേളുലാം  അടങ്ങുന്ന തകദ്ദേശവഭാസനികേള  തടസ്സേലപടുത്തനി.
പുനരധനിവഭാസ  പഭാകക്കജയ്,  വസ്തുവനിനയ്  നല്കുന്ന  വനില  എന്നനിവ
കബഭാദലലപടുത്തനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ഈ  ആവശലത്തനിനഭായനി  പ്രസ്തുത
സലത്തയ്  പ്രകവശനിക്കഭാവൂഎനലാം  തടസ്സേലപടുത്തനിയവര്  അറനിയനിച്ചു.  തുടര്ന്നയ്
15-4-2017-നയ്  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത  കയഭാഗത്തനിലല  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  20-4-2017-ല്
ശലാംഖുമുഖലാം  എ.സനി.-യുലട  കനതൃതസത്തനിലളള  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസരുലട
സഭാന്നനിദലത്തനില് സര്കവ നടപടനികേളക്കഭായനി പ്രസ്തസ്തുത സലത്തയ് എത്തനിലയങനിലലാം
സതീകേളുലാം  കുടനികേളുലാം  അടങ്ങുന്ന  തകദ്ദേശവഭാസനികേളുലട  ശക്തമഭായ
എതനിര്പനിലനത്തുടര്ന്നയ് സര്കവ കജഭാലനികേള നടത്തുവഭാന സഭാധനിചനില. 

(സനി & ഡനി)  ഉണയ്. തനിരകക്കറനിയ സമയങ്ങളനില് നനിലവനിലളള ലടര്മനിനലനിലന്റെ
കേപഭാസനിറനി  മതനിയഭാകേഭാലത  വരുന്നതനിനഭാല്  ലടര്മനിനലനിലന്റെ  വനികേസനലാം
അതലഭാവശലമഭാണയ്.  ആയതനിനഭാല്  സലലാം  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുളള  അടനിയന്തെര
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ലകേഭാചനി ലമകടഭാ നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനലാം
68 (5496) ശതീ  .   ബഹബനി ഈഡന  :

ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ്  :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന  :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) ലകേഭാചനി ലമകടഭാ നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയ ചേതീഫയ് ലമകടഭാ

സുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണറുലട വനിലയനിരുത്തല് എന്തെഭായനിരുന;

(ബനി) സുരക്ഷഭാ കേഭാരലങ്ങളനില് അകദ്ദേഹലാം പൂര്ണ്ണതൃപനി അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലമകടഭായുലട  രണഭാലാംഘട  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏതയ്
ഘടത്തനിലഭാണയ്;  എന്നകത്തക്കയ് പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാനഭാണയ്  പദതനി ഇടനിട്ടുള്ളതയ്
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പദതനി പ്രവര്ത്തനവമഭായനി ബനലപട സുരക്ഷ ഉളലപലടയുളള എലഭാ
കേഭാരലങ്ങളുലാം  തൃപനികേരമഭായതനിനഭാല്  ലമകടഭായുലട  ആലവ  മുതല്  പഭാലഭാരനിവടലാം
കസ്റ്റഷന വലരയുളള ഭഭാഗലാം ലപഭാതുജനങ്ങളക്കഭായനി തുറനലകേഭാടുക്കുവഭാന അനുവഭാദലാം
ലഭനിചനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി) ഉണയ്.

(സനി)  ലമകടഭായുലട  ഒന്നഭാലാംഘടത്തനിലല  റതീചയ്  ഒന്നനിലല  പഭാലഭാരനിവടലാം  മുതല്
മഹഭാരഭാജഭാസയ്  കസ്റ്റഷന  വലരയുളള  5  കേനികലഭാമതീറര്  ഭഭാഗലാം  2017  ഒകകഭാബറനിലലാം
മഹഭാരഭാജഭാസയ്  മുതല്  കപട  വലരയുളള  ഭഭാഗലാം  2019  ജൂണനിലലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളളതയ്. ജവഹര്ലഭാല് ലനഹ് റു കസ്റ്റഡനിയലാം മുതല്
കേഭാക്കനഭാടയ് വഴനി ഇനകഫഭാപഭാര്ക്കയ് വലരയുളള ഘടലാം - II  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പുതുക്കനിയ  ഭരണഭാനുമതനികയഭാലട  കകേന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്. 

ലമകടഭാലപഭാളനിറന ടഭാനകസഭാര്ടയ് അകതഭാറനിറനി ബനില്
69 (5497) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്  :

ശതീ  .   ബഹബനി ഈഡന  :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ്  :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ലകേഭാചനിയനിലല  മറയ്  യഭാത്രഭാസലാംവനിധഭാനങ്ങള  ലമകടഭാ  ലറയനിലമഭായനി

ബനനിപനിക്കുന്ന നടപടനികേള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായുള്ള  ഏകേതീകൃത  ലമകടഭാലപഭാളനിറന  ടഭാനകസഭാര്ടയ്
അകതഭാറനിറനി  ബനില്  തയഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഈ  ബനില്  അഞഭാലാം  സകമ്മേളനകേഭാലത്തയ്
നനിയമസഭയനില് അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാചനി  നഗര  കമഖലയനിലല  വനിവനിധ  ഗതഭാഗത  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലട
ഏകകേഭാപനലാം  സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനുളള  ഏകേതീകൃത  ലമകടഭാലപഭാളനിറന  ടഭാനകസഭാര്ടയ്
അകതഭാറനിറനി  (UMTA)  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപട  കേരടയ്  ബനില്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  നനിലവനില്  ലകേഭാചനി  ലമകടഭാ  ലറയനില്
ലനിമനിറഡഭാണയ്  ഗതഭാഗത  സലാംവനിധഭാന  ഏകകേഭാപന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന്നതയ്. 

വനിശഭാല ലകേഭാചനി,  കഗഭാശതീ ദസതീപയ് പ്രകദശങ്ങളനിലല സസകേഭാരല ബസ്സുകേലള ഏഴയ്
ബസയ്  ഓപകററനിലാംഗയ്  യൂണനിറകേളഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അവലയ  ഏകേതീകേരനിചയ്  ഒരു  കകേഭാ-
ഓര്ഡനികനഷന  കേമ്മേനിറനിയുലട  കേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഒരു  ബസയ്  ഓപകററനിലാംഗയ്
സലാംഘമഭാക്കുന്നതനിനുമുളള  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴനി ഞ.  കൂടഭാലത
വനിശഭാലലകേഭാചനി,  കഗഭാശതീ  ഐലന്റെയ്  പ്രകദശലത്ത  15000-കത്തഭാളലാം  വരുന്ന
ഓകടഭാറനിക്ഷകേലള  ലപഭാതുഗതഭാഗതത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേളുലാം
ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ. 
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ജനി.പനി.എസയ്. ആസദമഭാക്കനിയുളള ബസയ് ടഭാക്കനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം, ലമഭാബബല്
ആപനികക്കഷന  എന്നനിവ  ഉളലപലടയുളള  യഭാത്രഭാവനിവര  ആസൂത്രണ  സഹഭായനി
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  വനിവനിധ  ഗതഭാഗത  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങലള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുമുളള  ഓപകറഷന  കേണ്കടഭാള  ലസന്റെര്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുകവണ  നടപടനികേള  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  സ്മെഭാര്ടയ്  കേഭാര്ഡയ്
ഉപകയഭാഗനിച്ചുളള ഏകേതീകൃത ടനിക്കറനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം ലമഭാബനിലനിറനി
ഹബ്ബുകേള,  കലഭാജനിസ്റ്റനികേയ്  ഹബ്ബുകേള  എന്നനിവയുലട  സഭാധലതഭാപഠനലാം
നടത്തുന്നതനിനുമുളള നടപടനികേളുലാം ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ. 

(ബനി)  ഏകേതീകൃത  ലമകടഭാലപഭാളനിറന  ടഭാനകസഭാര്ടയ്  അകതഭാറനിറനി  ബനില്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  നടപടനികമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  മുറയയ്
മഭാത്രകമ ബനില് നനിയമസഭയനില് അവതരനിപനിക്കഭാന കേഴനിയുകേയുളള. 

അന്തെര് സലാംസഭാന നദതീജല കേരഭാറുകേള 
70 (5498) ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദയ് ഹുബസന തങ്ങള  :

ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസ്സേഭാക്കയ്  :
ശതീ  .    പനി  .    ഉബബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനലാം  ഉളലപടനിട്ടുള്ള  അന്തെര്  സലാംസഭാന  നദതീജലക്കരഭാറുകേള

പുതുക്കുന്ന കേഭാരലത്തനില് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  മുനനനിലപഭാടുകേളനില്നനിന്നയ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
നയത്തനില് വലതനിയഭാനലമലന്തെങനിലലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുലലപരനിയഭാര്  അണലക്കടനിലന്റെ  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണകേഭാരലത്തനില്  ഈ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിലപഭാടയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നദതീജലലാം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതുമഭായനി ബനലപടയ് കകേരളലാം തമനിഴ് നഭാടുമഭായനി മൂന്നയ്
കേരഭാറുകേളനില്  ഏര്ലപടനിട്ടുണയ്.  29-5-1970-ല്  കകേരളവലാം  തമനിഴയ് നഭാടുലാം  9-11-1958
മുതല്  മുനകേഭാല  പ്രഭാബലലകത്തഭാലട  ഒപ്പുവച  പറമ്പനിക്കുളലാം  ആളനിയഭാര്  പദതനി
(പനി.എ.പനി.)  കേരഭാര്, 19-8-1973-ല് ഒപ്പുവച ശനിരുവഭാണനി കുടനിവളള പദതനി കേരഭാര്,
1886  ഒകകഭാബര്  29-നയ്  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  മഹഭാരഭാജഭാവലാം,  ലസകടറനി  ഓഫയ്  കസ്റ്ററയ്
കഫഭാര് ഇന്തെല ഇന കേസൗണ്സനിലലാം ഒപ്പുവച ലപരനിയഭാര് പഭാടക്കരഭാര് എന്നനിവയഭാണവ.
കൂടഭാലത  1886-ലല  കേരഭാറനിലന്റെ  അനുബനമഭായനി  1970-ലല  മുലലപരനിയഭാര്
അനുബനകേരഭാറുകേളുലാം നനിലവനിലണയ്. 
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ലപരനിയഭാര്  പഭാടക്കരഭാറനിനയ്  999  വര്ഷലത്ത  കേഭാലഭാവധനിയുണയ്.  ശനിരുവഭാണനി
കുടനിലവളള പദതനി കേരഭാറനിനയ്  99 വര്ഷലത്ത കേഭാലഭാവധനിയഭാണുളളതയ്. പറമ്പനിക്കുളലാം
ആളനിയഭാര്  പദതനി  കേരഭാറനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനിലയ  സലാംബനനിചയ്  കേരഭാറനില്
പരഭാമര്ശനിചനിടനില. എന്നഭാല് കേരഭാറനിലന്റെ ഖണനികേ 5 (സനി) അനുസരനിചയ് ഉഭയകേക്ഷനി
സമ്മേതപ്രകേഭാരലാം കേരഭാറനില് പറഞ്ഞനിട്ടുളള വലവസകേള ഓകരഭാ മുപതയ് വര്ഷലത്തയുലാം
അനുഭവത്തനിലന്റെ ലവളനിചത്തനില് പുനരവകലഭാകേനലാം ലചേയഭാലമന്നയ് വലവസയുണയ്.

ഇതനുസരനിചയ്  പനി.എ.പനി.  കേരഭാറനിലല  വലവസകേള  പുനരവകലഭാകേനലാം
ലചേയ്യുവഭാനുളള  കേഭാലഭാവധനി  1988  നവലാംബര്  9-നയ്  തനികേഞ്ഞനിരുന.  ഇതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് കേരഭാര് പുനരവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുളള നടപടനികേള കകേരളലാം
1988-ല്തലന്ന  ആരലാംഭനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതുമഭായനി  ബനലപടയ്
ഉകദലഭാഗസലതത്തനിലലാം  മനനിതലത്തനിലലാം  മുഖലമനനിതലത്തനിലലാം  നനിരവധനി
ചേര്ചകേള  1988-2011  കേഭാലയളവനില് ഇരുസലാംസഭാനങ്ങള തമ്മേനില് നടലന്നങനിലലാം
സലാംയുക്ത  കഗജനിലാംഗനിലൂലട  സനിരതീകേരനിക്കലപട  അധനികേ  ജലലഭലത  പങ്കുവയ്ക്കുന്നതയ്
ഉളലപലടയുളള  വനിഷയങ്ങളനില്  കകേരളവലാം  തമനിഴയ് നഭാടുലാം  പരസരധഭാരണയനില്
എത്തനികചരഭാത്തതനിനഭാല് കേരഭാര് പുനരവകലഭാകേനലാം ഇതുവലര യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭായനിടനില.

കകേരളത്തനിലന്റെ  തഭാല്പരലങ്ങള  പൂര്ണ്ണമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനില്  ഊന്നല്
നല്കേനിലക്കഭാണയ്  തമനിഴയ് നഭാടുമഭായനി  തുടര്ചേര്ചകേള  നടത്തുന്നതയ്  സലാംബനനിച
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.  കേരഭാര്  പുനരവകലഭാകേനലാം  സലാംബനനിച
വനിഷയങ്ങള  ചേര്ച  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  മുഖലമനനി
29-4-2017-ലല  കേത്തയ്  പ്രകേഭാരലാം  ബഹുമഭാനലപട  തമനിഴയ് നഭാടയ്  മുഖലമനനിലയ
ക്ഷണനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)   ഇക്കഭാരലത്തനിലളള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയലാം  കചേഭാദലലാം  (എ)-യുലട
മറുപടനിയനില് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  മുലലപരനിയഭാറനില്   പുതനിയ  അണലക്കടയ്  നനിര്മ്മേനിക്കണലമന്നയ്
തലന്നയഭാണയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിലപഭാടയ്. 

അന്തെര് സലാംസഭാന നദതീജല കേരഭാറുകേള

71  (5499)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലാം  ഉളലപടനിട്ടുള്ള  അന്തെര്സലാംസഭാന  നദതീജലക്കരഭാറുകേള
പുതുക്കുന്ന കേഭാരലത്തനില് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില് മുനനനിലപഭാടുകേളനില് നനിന്നയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
നയത്തനില് വലതനിയഭാനലമലന്തെങനിലലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മുലലപരനിയഭാര്  അണലക്കടനിലന്റെ  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണ  കേഭാരലത്തനില്  ഈ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിലപഭാടയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നദതീജലലാം പങയ് വയ്ക്കുന്നതുമഭായനി ബനലപടയ് കകേരളലാം തമനിഴ് നഭാടുമഭായനി മൂന്നയ്
കേരഭാറുകേളനില് ഏര്ലപടനിട്ടുണയ്. 29-5-1970-ല് കകേരളവലാം തമനിഴയ് നഭാടുലാം  9.11.1958 മുതല്
മുനകേഭാല പ്രഭാബലലകത്തഭാലട  ഒപ്പുവച  പറമ്പനിക്കുളലാം  ആളനിയഭാര്  പദതനി  (പനി.എ.പനി.)
കേരഭാര്, 19-8-1973-ല് ഒപ്പുവച ശനിരുവഭാണനി കുടനിവളള പദതനി കേരഭാര്, 1886 ഒകകഭാബര്
29-നയ്  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  മഹഭാരഭാജഭാവലാം  ലസകടറനി  ഓഫയ്  കസ്റ്ററയ്  കഫഭാര്  ഇന്തെല  ഇന
കേസൗണ്സനിലലാം ഒപ്പുവച ലപരനിയഭാര്  പഭാടക്കരഭാര് അതനിനയ്  അനുബനമഭായനി  1970-ലല
മുലലപരനിയഭാര് അനുബനകേരഭാറുകേള എന്നനിവയഭാണയ് അവ. 

ലപരനിയഭാര്  പഭാടക്കരഭാറനിനയ്  999  വര്ഷലത്ത  കേഭാലഭാവധനിയുണയ്.  ശനിരുവഭാണനി
കുടനിലവളള പദതനി കേരഭാറനിനയ്  99 വര്ഷലത്ത കേഭാലഭാവധനിയഭാണുളളതയ്. പറമ്പനിക്കുളലാം
ആളനിയഭാര്  പദതനിക്കരഭാറനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനിലയ  സലാംബനനിചയ്  കേരഭാറനില്
പരഭാമര്ശനിചനിടനില.  എന്നഭാല് കേരഭാറനിലന്റെ ഖണനികേ  5(സനി)  അനുസരനിചയ് ഉഭയകേക്ഷനി
സമ്മേതപ്രകേഭാരലാം കേരഭാറനില് പറഞ്ഞനിട്ടുളള വലവസകേള ഓകരഭാ മുപതയ് വര്ഷലത്തയുലാം
അനുഭവത്തനിലന്റെ ലവളനിചത്തനില് പുനരവകലഭാകേനലാം ലചേയഭാലമന്നയ് വലവസയുണയ്.

ഇതനുസരനിചയ്  പനി.എ.പനി.  കേരഭാറനിലല  വലവസകേള  പുനരവകലഭാകേനലാം
ലചേയ്യുവഭാനുളള  കേഭാലഭാവധനി  1988  നവലാംബര്  9-നയ്  തനികേഞ്ഞനിരുന.  ഇതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് കേരഭാര് പുനരവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുളള നടപടനികേള കകേരളലാം
1988-ല്ത്തലന്ന  ആരലാംഭനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതുമഭായനി  ബനലപടയ്
ഉകദലഭാഗസലതത്തനിലലാം  മനനിതലത്തനിലലാം  മുഖലമനനിതലത്തനിലലാം  നനിരവധനി
ചേര്ചകേള  1988-2011  കേഭാലയളവനില് ഇരുസലാംസഭാനങ്ങള തമ്മേനില് നടലന്നങനിലലാം,
സലാംയുക്ത  കഗജനിലാംഗനിലൂലട  സനിരതീകേരനിക്കലപട  അധനികേജലലഭലത  പങ്കുവയ്ക്കുന്നതയ്
ഉളലപലടയുളള  വനിഷയങ്ങളനില്  കകേരളവലാം  തമനിഴയ് നഭാടുലാം  പരസരധഭാരണയനില്
എത്തനികചരഭാത്തതനിനഭാല് കേരഭാര് പുനരവകലഭാകേനലാം ഇതുവലര യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭായനിടനില.

കകേരളത്തനിലന്റെ  തഭാല്പരലങ്ങള  പൂര്ണ്ണമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനില്  ഊന്നല്
നല്കേനിലക്കഭാണയ്  തമനിഴയ് നഭാടുമഭായനി  തുടര്ചേര്ചകേള  നടത്തുന്നതയ്  സലാംബനനിച
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.  കേരഭാര്  പുനരവകലഭാകേനലാം  സലാംബനനിച
വനിഷയങ്ങള  ചേര്ച  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  മുഖലമനനി
29.04.2017-ലല  കേത്തയ്  പ്രകേഭാരലാം  ബഹുമഭാനലപട  തമനിഴയ് നഭാടയ്  മുഖലമനനിലയ
ക്ഷണനിചനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി)   ഇക്കഭാരലത്തനിലളള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയലാം  കചേഭാദലലാം  (എ)യുലട
മറുപടനിയനില് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി) മുലലപരനിയഭാറനില് പുതനിയ അണലക്കടയ് നനിര്മ്മേനിക്കണലമന്നയ് തലന്നയഭാണയ്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിലപഭാടയ്. 

കനഭാണ് വര്ക്കനിലാംഗയ് കജര്ണലനിസ്റ്റുകേളക്കയ് ലപനഷന

72 (5500) ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കനഭാണ് വര്ക്കനിലാംഗയ് കജര്ണലനിസ്റ്റുകേളക്കയ് പ്രതനിമഭാസലാം എത്ര രൂപയഭാണയ്
ലപനഷന നല്കുന്നതയ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലപനഷന  കുടനിശ്ശേനികേയുകണഭാ;  എങനില്  എത്ര  മഭാസലത്ത
കുടനിശ്ശേനികേയഭാണുള്ളതയ്;

(സനി)  കുടനിശ്ശേനികേ  മുഴുവന  നല്കുന്നതനിനയ്  അടനിയന്തെര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കനഭാണ് വര്ക്കനിലാംഗയ് കജര്ണലനിസ്റ്റുകേളക്കയ് പ്രതനിമഭാസലാം 5,000 രൂപയഭാണയ്
ലപനഷനഭായനി നല്കുന്നതയ്. 

(ബനി)  ഉണയ്. 2016  ഒകകഭാബര് മുതല്  2017  ഏപ്രനില്വലരയുളള  7  മഭാസലത്ത
ലപനഷന കുടനിശ്ശേനികേയുണയ്. 

(സനി)  2016  ഒകകഭാബര്  മുതല്  2017  മഭാര്ചയ്  വലരയുളള  6  മഭാസലത്ത
ലപനഷന ഉടന വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുളള നടപടനി എടുത്തനിട്ടുണയ്. 

നനിതഭാഖത്തയ് നടപനിലഭാക്കനിയതുമൂലലാം ലതഭാഴനില് നഷ്ടലപടയ് മടങ്ങനിവന്നവര്

73 (5501) ശതീ  .    എല്കദഭാസയ്  പനി  .    കുന്നപനിള്ളനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗളഫയ്  രഭാജലങ്ങളനില്  നനിതഭാഖത്തയ്  നടപനിലഭാക്കനിയതുമൂലലാം
സലാംസഭാനകത്തക്കയ്  ലതഭാഴനില്  നഷ്ടലപടയ്  മടങ്ങനിവന്നവര്  എത്രലയന്നയ്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മടങ്ങനി  വന്നവര്ക്കയ്  എലന്തെലഭാലാം  പുനരധനിവഭാസ  പഭാകക്കജുകേളഭാണയ്
പ്രഖലഭാപനിചനിരുന്നതയ്;

(സനി)  പ്രസ്തുത പഭാകക്കജുകേള പ്രകേഭാരലാം ഇതനിനകേലാം എത്രകപര്ക്കയ് അനുകൂലലലാം
നല്കേനിലയനലാം ഇതനിനഭായനി എന്തെയ് തുകേ ലചേലവഴനിച്ചുലവനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  2013-ല്  ഗളഫയ്  രഭാജലങ്ങളനില്,  പ്രകതലകേനിചയ്  സസൗദനി  അകറബലയനില്,
സസകദശതീവല്ക്കരണലാം  (നനിതഭാഖത്തയ്)  ആരലാംഭനിചകപഭാള  പ്രവഭാസനികേളുലട  വനിവര
കശഖരണത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  എയര്കപഭാര്ട്ടുകേളനില്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന
കനഭാര്ക്ക  റൂടയ്സയ്  ലഹല്പയ്  ലഡസ്കുകേളുലാം  ഓണ്ബലന  സലാംവനിധഭാനവലാം  മുഖഭാന്തെരലാം
1-4-2013 മുതല് 31-12-2013 വലര 22634 കപര് തനിരനിലകേലയത്തനിയതഭായനി രജനിസ്റ്റര്
ലചേയനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല്  ഒരു  പ്രവഭാസനി  തനിരനിലകേലയത്തുന്നതയ്  നനിതഭാഖത്തയ്  നനിയമലാം
കേഭാരണലാം  കജഭാലനി  നഷ്ടലപടനിടഭാലണന്ന  വനിവരലാം  കൃതലമഭായനി  തനിരനിചറനിയഭാന
കേഴനിയഭാത്തതനിനഭാല്  നനിതഭാഖത്തയ്  നനിയമലാംമൂലലാം  തനിരനിലചത്തനിയവരുലട  കൃതലമഭായ
കേണക്കയ് ലഭലമല. 

(ബനി)  തനിരനിലകേലയത്തുന്ന  പ്രവഭാസനികേളക്കയ്  കവണനിയുളള  പുനരധനിവഭാസ
പദതനിയഭായ  കനഭാര്ക്ക  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്  കപ്രഭാജകയ്  കഫഭാര്  റനികടണ്  എമനിഗ്രന്റെയ്സയ്
(NDPREM)  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നനിതഭാഖത്തയ്  മുഖഭാന്തെരലാം  മടങ്ങനിവന്നവലര
പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇവലര  പ്രകതലകേ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി  പരനിഗണനിചയ്  സസയലാംലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള  സര്ക്കഭാര്
നടപടനികമങ്ങള  പഭാലനിചയ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ബകേത്തഭാങ്ങയ്  നല്കുന്ന
പദതനിയഭാണനിതയ്.  ചുരുങ്ങനിയതയ്  രണയ്  വര്ഷലമങനിലലാം  വനികദശത്തയ്  കജഭാലനി
ലചേയതനിനുകശഷലാം  സനിരമഭായനി  നഭാടനില്  മടങ്ങനിലയത്തനിയ  പ്രവഭാസനികേലളയുലാം
അത്തരലാം  പ്രവഭാസനികേള  കചേര്ന്നയ്  രൂപതീകേരനിച  കേമ്പനനി,  ടസ്റ്റയ്,  ലസഭാബസറനി
തുടങ്ങനിയവലയയുലാം  പദതനിയുലട  ആനുകൂലലത്തനിനയ്  പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.
പരമഭാവധനി  ഇരുപതയ്  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലര  അടങല്  മൂലധന  ലചേലവയ്  വരുന്ന
പദതനികേളക്കയ്  15  ശതമഭാനലാം  മൂലധന  സബ്സനിഡനിയുലാം  ആദല  നഭാലവര്ഷലാം  3
ശതമഭാനലാം പലനിശ സബ്സനിഡനിയുലാം നല്കേനി ബഭാങയ്  വഭായ്പ  ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണയ് ഈ
പദതനി.

(സനി) നഭാളനിതുവലര 1333 കപര്ക്കഭാണയ് പ്രസ്തുത പദതനിപ്രകേഭാരലാം പുനരധനിവഭാസ
ആനുകൂലലലാം നല്കേനിയനിട്ടുളളതയ്.  സബ്സനിഡനിയനിനത്തനില് നഭാളനിതുവലര 12.77 കകേഭാടനി
രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്. 

എമനികഗ്രഷന കനിയറനസയ്

74 (5502)   ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികദശ  നഴനിലാംഗയ്  റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ്  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനികേള
വഴനിയഭാക്കനിയകശഷലാം  ഇതുവലര  എത്രകപര്  എമനികഗ്രഷന  കനിയറനസയ്  കനടനി
എന്നറനിയഭാകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനില് ഏലതഭാലക്ക ഗളഫയ് രഭാജലങ്ങളനികലക്കഭാണയ് കനഭാര്ക്ക - റൂടയ്സയ്
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റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ് നടത്തുന്നതയ്;

(സനി)  നഴനിലാംഗയ്  റനിക്രൂടയ്ലമന്റുമഭായനി  ബനലപടയ്  നടത്തുന്ന  വനസഭാമ്പത്തനികേ

കമകക്കടുകേള  അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാന  പുതനിയ  സലാംവനിധഭാനലാംവഴനി  സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനികദശ  നഴനിലാംഗയ്  റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ്  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനികേള

വഴനിയഭാക്കനിയകശഷലാം ഇതുവലര 626 കപര്ക്കയ് കനഭാര്ക്ക റൂടയ്സയ് വഴനിയുലാം 833 കപര്ക്കയ്

ഒ ലഡലപകേയ്  വഴനിയുലാം  ആലകേ  1459  കപര്ക്കയ്  എമനികഗ്രഷന  കനിയറനസയ്

നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) സസൗദനി അകറബല, ഒമഭാന, യു.എ.ഇ., ഖത്തര്.

(സനി)  നഴനിലാംഗയ്  റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ്  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനികേള മുകഖന നടത്തനിയഭാല്

മതനിലയന്നയ് നനിജലപടുത്തനിയതനിനഭാല് റനിക്രൂടയ്ലമന്റുകേള സുതഭാരലമഭാക്കുകേയുലാം കൂടഭാലത

ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളനില്നനിനലാം  ഏറവലാം  കുറഞ്ഞ  ഫതീസയ്  രൂപ 20,000  +  3,000

(TAX)  =  23000  രൂപയുലട ബഭാങയ്  ഡനി.ഡനി.  സസതീകേരനിചയ്  നനിയമനലാം നല്കുകേയുലാം

ലചേയ്യുന.  അതനിനഭാല്  പുതനിയ  സലാംവനിധഭാനലാംവഴനി  വനസഭാമ്പത്തനികേ  കമകക്കടുകേള

അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണയ്. 

പ്രവഭാസനികേളുലട കക്ഷമലാം

75 (5503) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പ്രവഭാസനികേളുലട കക്ഷമത്തനിനഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനു 

കശഷലാം എലന്തെലഭാലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പ്രവഭാസനികേളുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  തഭാലഴപറയുന്ന  പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

I. സര്ടനിഫനിക്കറയ് സഭാക്ഷലലപടുത്തല്   (Certificate Attestation)
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വനിദലഭാഭലഭാസ  സര്ടനിഫനിക്കറകേള  സഭാക്ഷലലപടുത്തുന്നതനിനയ്  കകേന  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരലപടുത്തനിയനിട്ടുളള  സലാംസഭാനലത്ത ഏകേസഭാപനമഭാണയ്  കനഭാര്ക്ക റൂടയ്സയ്.
ലപഭാതുജന  സസൗകേരലഭാര്ത്ഥലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  മൂന്നയ്  അറകസ്റ്റഷന  ലസന്റെറുകേള  (Certificate  Attestation
Centres-  CAC)  മുകഖന  കനഭാര്ക്ക-റൂടയ്സുലാം  സര്ക്കഭാരുലാം  ഈ  കേര്ത്തവലലാം
നനിര്വഹനിച്ചുവരുന. ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട ആവശലങ്ങളക്കയ് അനുസൃതമഭായനി അറസ്റ്റയ്
ലചേയ  സര്ടനിഫനിക്കറകേള  സഭാക്ഷലലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഡല്ഹനി/മുലാംബബ
എന.ആര്.ലകേ.  ഓഫതീസുകേളനികലയ്ക്കുലാം  യു.എ.ഇ./കുബവറയ്  എലാംബസനികേളനികലയ്ക്കുലാം
അയച്ചുലകേഭാടുക്കുനണയ്. 

II.സഭാമൂഹല  സുരക്ഷ  /  ഇനഷുറനസയ്  പദതനികേള    (Social  Security/
Insurance Schemes)

• എന.ആര്.ലകേ.  ഐ.ഡനി. കേഭാര്ഡയ്/പ്രവഭാസനി ഐ.ഡനി. കേഭാര്ഡയ്

• അപകേട  മരണലാം/സനിരമഭായ/പൂര്ണ്ണമഭായ/ഭഭാഗനികേമഭായ  ബവകേലലലാം
എന്നനിവയയ്  പരമഭാവധനി  രണയ്  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലരയുളള  ഇനഷസറനസയ്
ആനുകൂലലലാം

• എന.ആര്.ലകേ. ഇനഷസറനസയ് കേഭാര്ഡയ്.

III.ധനസഹഭായ പദതനികേള  /  കപ്രഭാജക്ടുകേള

1. സഭാന്തെസന

2. ലചേയര്മഭാന ഫണയ്

3. കേഭാരുണലലാം

IV. പുനരധനിവഭാസ പദതനികേള 

• കനഭാര്ക്ക  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്  കപ്രഭാജകയ്  കഫഭാര്  റനികടണ്  എമനിഗ്രന്റെയ്സയ്
(NDPREM)

• കനഭാര്ക്ക ബനിസനിനസ്സേയ് സഹഭായകേ കകേനലാം (NFBC)

V. സമഭാശസഭാസ പദതനികേള

• പ്രവഭാസനി നനിയമ സഹഭായ ലസല് (PLAC)

• സസപ്ന സഭാഫലലലാം

• കേഭാള ലസന്റെര്

കമല്പറഞ്ഞ  പദതനികേളക്കുപുറകമ,  കകേരള  പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയകേഭാരല
കബഭാര്ഡനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളള  കക്ഷമ  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  ചുവലട
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കചേര്ക്കുന:

• ലപനഷന

• കുടുലാംബ ലപനഷന

• മരണഭാനന്തെര ധനസഹഭായലാം

• ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം

• വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം

• പ്രസവഭാനുകൂലലലാം

• വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലലാം

കനഭാര്ക്കയുലട കനതൃതസത്തനില് ഗവണ്ലമന്റെയ് കപഭാളനിലടകനികേയ് വഴനി സനില്
ലഡവലപ്ലമന്റെയ് കകേഭാഴയ്

76 (5504) ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാര്ക്കയുലട  കനതൃതസത്തനില്  ഗവ.  കപഭാളനിലടകനിക്കയ് വഴനി  നടത്തുന്ന

സനില്  ലഡവലപയ്ലമന്റെനിലന്റെ  (പടനികേജഭാതനി  കുടനികേൾക്കയ്  നൽകുന്ന  ഫയര്  ആന്റെയ്

കസഫനി,  ലവല്ഡനിലാംഗയ്  ലടകകഭാളജനി,  അലമനിനതീയലാം ഫഭാബനികക്കഷന എന്നനിവയനിലല

സസൗജനല  പഠനമുൾലപലട)  ഈ  വര്ഷലത്ത  കകേഭാഴയ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ്

സലാംബനനിച്ചുള്ള അകപക്ഷ സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എന്നഭാണയ് ഈ കകേഭാഴയ് ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  ഈ  കകേഭാഴയ്  നടത്തുവഭാന  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷങ്ങളനില്  തഭാമസലാംകനരനിടതയ്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) പടനികേജഭാതനി കുടനികേളക്കയ് ഈ കകേഭാഴനില് അഡനിഷന ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി

എലഭാ പടനികേജഭാതനി വനികേസന ഓഫതീസുകേള വഴനിയുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കപഭാളനിലടകനിക്കുകേള  മുഖഭാന്തെരലാം  സനില്
ലഡവലപ്ലമന്റെയ് കകേഭാഴ്സുകേള നടത്തുന്നതനിനയ് നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി)  ജൂണ്  മഭാസകത്തഭാലട  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഉണയ്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  സര്ക്കഭാര്
കപഭാളനിലടകനിക്കുകേള  മുഖഭാന്തെരലാം  സനില്  അപ്ഗ്രകഡഷന  കകേഭാഴ്സുകേള
നടത്തനിയനിരുന്നനില. 

(ഡനി)   വനികദശത്തയ്  ലതഭാഴനില്  കതടനി  കപഭാകുന്നവര്ക്കയ്  ലതഭാഴനില്പരമഭായ
കേഴനിവകേള  ലമചലപടുത്തനി  ലതഭാഴനിലനില്  മനികേവയ്  പുലര്ത്തുന്നതനിനുലാം  നനിശ്ചനിത
സഭാകങതനികേ കയഭാഗലതയുളളവര്ക്കയ് വനികദശത്തയ് പ്രകതലകേനിചയ് ഗളഫയ് രഭാജലങ്ങളനില്
ലതഭാഴനില്കനടഭാന സഹഭായകേമഭാകുന്ന രതീതനിയനില് ഏറവലാം പുതനിയ സഭാകങതനികേവനിദല
പകേര്നലകേഭാടുക്കുകേയുമഭാണയ്  പദതനിയുലട  ലക്ഷലലാം.  ജഭാതനി  കഭദമകനല
ലതഭാഴനില്കേഭാലാംക്ഷനികേളക്കയ്  ഈ  കകേഭാഴനിനയ്  അകപക്ഷനിക്കഭാലാം  എന്നതനിനഭാല്
പടനികേജഭാതനി  കുടനികേളക്കയ്  മഭാത്രമഭായനി  ഈ  കകേഭാഴനില്  അഡനിഷന
ലഭനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ഓഫതീസുകേളവഴനി  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേഭാറനില. 

പ്രവഭാസനികേളക്കയ് പുതനിയ സലാംരലാംഭങ്ങള

77 (5505) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികദശത്തയ്  കജഭാലനി  നഷ്ടമഭായനി  തനിരനിലകേ  എത്തുന്ന  പ്രവഭാസനികേളക്കയ്
പുതനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  എലന്തെലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്  നനിലവനില്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതയ്;

(ബനി)  പുതനിയ  പദതനികേള  പ്രവഭാസനികേളക്കുകവണനി  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) ഉലണങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വഭായ്പകയഭാ,  ധനസഹഭായകമഭാ  ലഭലമഭാകുന്നതനിനുകവണ  മഭാനദണലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനികദശത്തയ്  കജഭാലനി  നഷ്ടമഭായനി  തനിരനിലകേലയത്തുന്ന  പ്രവഭാസനികേലള
പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന  പദതനിയഭാണയ്  കനഭാര്ക്ക
ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്  കപ്രഭാജകയ്  കഫഭാര്  റനികടണ്  എമനിഗ്രന്റെയ്സയ്  (NDPREM).  ഇവലര
പ്രകതലകേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി  പരനിഗണനിചയ്  സസയലാംലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള
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സര്ക്കഭാര് നടപടനികമങ്ങള പഭാലനിചയ് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് ആവശലമഭായ ബകേത്തഭാങ്ങയ്
നല്കുന്ന പദതനിയഭാണനിതയ്.  ചുരുങ്ങനിയതയ് രണയ് വര്ഷലമങനിലലാം വനികദശത്തയ് കജഭാലനി
ലചേയതനിനുകശഷലാം  സനിരതഭാമസത്തനിനഭായനി  നഭാടനില്  മടങ്ങനിലയത്തനിയ
പ്രവഭാസനികേലളയുലാം  അത്തരലാം  പ്രവഭാസനികേള  കചേര്ന്നയ്  രൂപതീകേരനിച  കേമ്പനനി,  ടസ്റ്റയ്,
ലസഭാബസറനി  തുടങ്ങനിയവലയയുലാം  പദതനിയുലട  ആനുകൂലലത്തനിനയ്
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.  പരമഭാവധനി ഇരുപതയ് ലക്ഷലാം രൂപ വലര അടങല് മൂലധന
ലചേലവയ് വരുന്ന പദതനികേളക്കയ് 15ശതമഭാനലാം മൂലധന സബ്സനിഡനിയുലാം ആദല നഭാലയ്
വര്ഷലാം  3  ശതമഭാനലാം  പലനിശ  സബ്സനിഡനിയുലാം  നല്കേനി  ബഭാങയ്  വഭായ്പ
ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണയ് ഈ പദതനി. 

(ബനി) ഉണയ്. 

(സനി)  തനിരനിലകേലയത്തനിയ  പ്രവഭാസനികേലള  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നനിലവനിലളള  NDPREM  പദതനി  സമഗ്രമഭായനി  പുനരഭാവനിഷ്കരനിക്കുനണയ്.  സസയലാം
ലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുളള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം
പരനിശതീലനവലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി പ്രമുഖ സര്ക്കഭാര് സഭാപനമഭായ ലസന്റെര് കഫഭാര്
മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെ നിലന  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  തഭാലഴപറയുന്ന
കസവനങ്ങളഭാണയ് അവരനില്നനിന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്:

1. അകപക്ഷകേര്ക്കയ്  സലാംരലാംഭകേ  കമഖലയനില്  വലക്തമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുകേ.

2. കപ്രഭാജകയ് റനികപഭാര്ട്ടുകേള തയഭാറഭാക്കുകേ.

3. കപ്രഭാജകയ്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ബഭാങ്കുകേളക്കയ്  സസതീകേഭാരലമഭാകുന്ന  തരത്തനില്
വനിശകേലനലാം നടത്തുകേ.

4. അകപക്ഷകേര്ക്കയ്  ഒരു  സലാംരലാംഭലാം  തുടങ്ങുന്നതനിനയ്  കവണ  വനിവനിധ
നടപടനികമങ്ങലളക്കുറനിച്ചുളള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേ.

5. ഒറയ്കക്കഭാ  ഗ്രൂപയ്  സലാംരലാംഭമഭാകയഭാ  അലലങനില്  സസയലാം  ലതഭാഴനില്  ലചേയയ്
വരുമഭാനലാം കനടുന്നതനിനഭാകയഭാ ഉളള പ്രകതലകേ പരനിശതീലനലാം

വനിജയകേരമഭായനി നടത്തഭാവന്ന  25-ഓളലാം കമഖലകേളനില് ഒരു ആഴ്ച മുതല് ഒരു
മഭാസലാം  വലര  നതീളുന്ന  തതീവ്രപരനിശതീലന  പരനിപഭാടനിയഭാണയ്  നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.
കമല്പറഞ്ഞ നടപടനികേള പുനരധനിവഭാസ പദതനിയുലട സമഗ്രവലാം കേഭാരലക്ഷമവമഭായ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനുലാം  കൂടുതല്  ബഭാങ്കുകേലളയുലാം  ധനകേഭാരലസഭാപനങ്ങലളയുലാം
പദതനിയനികലക്കയ് ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം സഹഭായകേരമഭാവലമനലാം കേരുതുന. 

333/2020
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(ഡനി)  ചുരുങ്ങനിയതയ്  രണയ്  വര്ഷകമഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  വനികദശത്തയ്  കജഭാലനി
ലചേയതനിനുകശഷലാം  സനിരതഭാമസത്തനിനഭായനി  നഭാടനില്  മടങ്ങനിലയത്തനിയ
പ്രവഭാസനികേലളയുലാം  അത്തരലാം  പ്രവഭാസനികേള  കചേര്ന്നയ്  രൂപതീകേരനിച  കേമ്പനനി,  ടസ്റ്റയ്,
ലസഭാബസറനി  തൂടങ്ങനിയവലയയുലാം  പദതനിയുലട  ആനുകൂലലത്തനിനയ്
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

യൂണനിലസഫനിലന്റെ സഹകേരണകത്തഭാലട സലാംസഭാനത്തയ് സതീ സസൗഹൃദ
കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനുകേള

78 (5506) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :

ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല്  :

ശതീ  .   മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി  .:

ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  യൂണനിലസഫനിലൻറ  സഹകേരണകത്തഭാലട  സതീസസൗഹൃദ,
ബഭാലസസൗഹൃദ  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒരു  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷന  ബഭാലസസൗഹൃദ  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനഭായനി
പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിബനനകേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കസ്റ്റഷനുകേളനിലല  ബചേല്ഡയ്  ലവല്ലഫയര്  ഓഫതീസറുലട
ചുമതലകേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. സലാംസഭാനത്തയ് തഭാലഴപറയുന്ന 6 കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനുകേള  child
friendly Police Station ആയനി മഭാറന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 

1. Fort Police Station – Thiruvananthapuram City

2. Kollam East Police Station – Kollam City

3. Kadavanthra Police Station – Kochi City

4. Thrissur East Police Station – Thrissur

5. Kozhikode Town Police Station – Kozhikode City

6. Kannur Town Police Station - Kannur
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(ബനി)  ബഭാലസസൗഹൃദ  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷന  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള
നനിബനനകേളടങ്ങനിയ  UNICEF  വനിശദഭാലാംശങ്ങള ഇകതഭാലടഭാപലാം  അനുബനമഭായനി
ഉളലക്കഭാളളനിചനിട്ടുണയ്*.

(സനി)  കുടനികേളുലട പരഭാതനികേള കകേളക്കുകേ,  അവരുലട പ്രശങ്ങള ബകേകേഭാരലലാം
ലചേയ്യുകേ  എന്നനിവയഭാണയ്  Child  Welfare  Officer/Other  trained  Police
Officer-ലന്റെ ചുമതലകേള.

മതസലാംഘടനകേളുലട സഭാന്നനിദലവലാം പ്രവര്ത്തനവലാം സലാംബനനിച സുരക്ഷഭാ
ഏജനസനികേളുലട നനിര്കദ്ദേശലാം

79 (5507) ശതീ  .     പനി  .    ലകേ  .    ശശനി    : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത മത സലാംഘടനകേള, ഇസഭാമനികേയ് കസ്റ്ററയ് തുടങ്ങനിയ ഭതീകേര
സലാംഘടനകേള,  മറയ്  നനികരഭാധനിത  സലാംഘടനകേള  തുടങ്ങനി  ഏലതലഭാലാം
സലാംഘടനകേളക്കഭാണയ്  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില്നനിനലാം  പണലാം  ഉളലപലടയുള്ള
സഹഭായങ്ങള  ലഭനിക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുള്ളതയ്;  വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സലാംഘടനകേളവഴനി  വലഭാജ  കേറനസനികേള,  മയക്കുമരുന്നയ്,
ആയുധങ്ങള  എന്നനിവ  എത്തുനകണഭാ  എന്നയ്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങനില്  കേഴനിഞ്ഞ  മൂന്നയ്  വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി  ആഭലന്തെര  വകുപനിലന്റെ
ശദയനില്ലപട  ഇത്തരലാം  കകേസുകേള  എത്ര;  എത്ര  കകേസുകേളനില്  പ്രതനികേലള
പനിടനികൂടനി; വർഷലാംതനിരനിചയ് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴനിഞ്ഞ  മൂന്നയ്  വര്ഷമഭായനി  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കേലണത്തനി
എന.ഐ.എ.-യയ്  ബകേമഭാറനിയ  കകേസുകേള  എത്ര;  വര്ഷലാംതനിരനിചയ്  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഇത്തരലാം സലാംഘടനകേളുലട സലാംസഭാനലത്ത സഭാന്നനിദലവലാം പ്രവര്ത്തനവലാം
സലാംബനനിച കകേന ആഭലന്തെര വകുപ്പുലാം മറയ് സുരക്ഷഭാ ഏജനസനികേളുലാം കേഴനിഞ്ഞ മൂന്നയ്
വര്ഷക്കഭാലയളവനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനയ്  എലന്തെങനിലലാം  അറനിയനികപഭാ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാ നല്കേനിയനിരുകന്നഭാ;

(എഫയ്)  എങനില്  എലന്തെലഭാലാം;  ഇതനികന്മല്  സലാംസഭാന  ആഭലന്തെര  വകുപയ്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേലളടുത്തു എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവനിധ  മതസലാംഘടനകേളക്കയ്  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില്നനിനലാം  പണലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവരലാം  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  ചേനില  എന.ജനി.ഒ.
സഭാപനങ്ങളക്കുലാം വനികദശ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുനണയ്. ഇസഭാമനികേയ് കസ്റ്ററയ് എന്ന ഭതീകേര
സലാംഘടനയുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില്നനിനലാം  പണലാം
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ എനളള കേഭാരലലാം അകനസഷനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഇതുവലരയുളള അകനസഷണത്തനില് പ്രസ്തുത സലാംഘടനകേള വഴനി വലഭാജ
കേറനസനികേള,  മയക്കുമരുന്നയ്,  ആയുധങ്ങള എന്നനിവ കകേരളത്തനില് എത്തുന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിടനില. 

(സനി) ഇതുമഭായനി ബനലപടയ് കകേസ്സുകേള രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിടനില. 

(ഡനി) ഇസഭാമനികേയ് കസ്റ്ററനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി ബനലപടയ് കേഴനിഞ്ഞ മൂന്നയ്
വര്ഷമഭായനി  എന.ഐ.എ.-ക്കയ്  ബകേമഭാറനിയ  യു.എ.പനി.എ.  കകേസ്സുകേള  തഭാലഴ
വനിവരനിക്കുലാം പ്രകേഭാരമഭാണയ്.

2014 - ഇല

2015 - ഇല

2016 - 3

(ഇ&എഫയ്)  ഭതീകേര  സലാംഘടനകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  സലാംബനനിചയ്  കകേന
ആഭലന്തെര  വകുപ്പുലാം  മറയ്  സുരക്ഷഭാ  ഏജനസനികേളുലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനയ്
അറനിയനിപ്പുകേളുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  വനിവരങ്ങള  ബനലപട
കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനികേലള  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  കവണ  സുരക്ഷഭാ  നടപടനികേള
യഥഭാസമയലാം  സസതീകേരനിചയ്  ഇത്തരലാം  സലാംഘടനകേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സസൂക്ഷ്മലാം
നനിരതീക്ഷനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുനണയ്. 

ശതീ. കലഭാകേയ് നഭാഥയ് ലബഹ്റലയ കസ്റ്ററയ് കപഭാലതീസയ് ചേതീഫഭായനി നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ്
കേലണത്തനിയ കയഭാഗലതകേള

80 (5509) ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കലഭാകേയ് നഭാഥയ്  ലബഹ്റലയ  കസ്റ്ററയ്  കപഭാലതീസയ്  ചേതീഫയ്  സഭാനത്തയ്
1-6-2016  ല് നനിയമനിചതയ് നടപടനികമങ്ങള പഭാലനിചഭാകണഭാ;  എങനിൽ വനിശദവനിവരലാം
നല്കേഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ടനി  .പനി.  ലസനകുമഭാറനിലന കസ്റ്ററയ്  കപഭാലതീസയ്  ചേതീഫയ്  സഭാനത്തുനനിനലാം
മഭാറവഭാനുലാം  പുതനിയ  ആലള  തനിരലഞ്ഞടുക്കുവഭാനുമുള്ള  ഉന്നതതല  സമനിതനി
രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന മുഖലമനനി എന്നഭാണയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയതയ്;

(സനി)  കസ്റ്ററയ്  കപഭാലതീസയ്  ചേതീഫനിലന  ലതരലഞ്ഞടുക്കുവഭാനുള്ള  സമനിതനിയുലട
കയഭാഗലാം എന്നഭാണയ് കചേര്ന്നതയ്; എത്ര കപരുലട കപരുകേള സമനിതനി പരനിഗണനിച്ചു;

(ഡനി)കലഭാകേയ് നഭാഥയ് ലബഹ്റലയ കസ്റ്ററയ് കപഭാലതീസയ് ചേതീഫഭായനി നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ്
സമനിതനി കേലണത്തനിയ കയഭാഗലതകേള എലന്തെലഭാമഭായനിരുന;

(ഇ) കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനിയഭായനി നനിയമനിക്കലപടുന്നതനിനയ് കവണ കയഭാഗലതകേള
എലന്തെലഭാമഭാലണന്നഭാണയ്  2011-ലല  കപഭാലതീസയ്  ആകനില്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതയ്;
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അലത.  കകേരള  കപഭാലതീസയ്  ആകനിലല  18(2)  വകുപ്പുപ്രകേഭാരമഭാണയ്
ശതീ. കലഭാകേയ് നഭാഥയ് ലബഹ്റലയ കസ്റ്ററയ് കപഭാലതീസയ് ചേതീഫഭായനി നനിയമനിചതയ്. 

(ബനി) 27-5-2016-ല്

(സനി) 30-5-2016-ല്. 5 കപരുലട കപരുകേള സമനിതനി പരനിഗണനിച്ചു. 

(ഡനി)  തഭാരതകമലന  കൂടുതല്  ഫതീല്ഡയ്  എകയ്പതീരനിയനസുലാം  കപഭാലതീസയ്
കസനയുലട  ഭരണപരമഭായ  നടത്തനിപനിലളള  പരനിജഭാനവലാം  ആണയ്  സമനിതനി
കേലണത്തനിയതയ്. 

(ഇ)  കയഭാഗലതകേള  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന  കകേരള  കപഭാലതീസയ്  ആകനിലന്റെ  18-ാം
വകുപനിലന്റെ പ്രസക്തഭഭാഗലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

എന.സനി. കൃഷ്ണകുമഭാറനിലന്റെ ഹര്ജനിയനികന്മല് സസതീകേരനിച നടപടനി

81 (5510) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആഭലന്തെരവലാം  വനിജനിലനസുലാം  വകുപനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലള്ള  എന.  സനി.
കൃഷ്ണകുമഭാറനിലന്റെ 28-9-2016-ലല 160806201/16/സനി.എലാം.ഒ നമ്പര് ഹര്ജനിയനിനകമല്
സസതീകേരനിച നടപടനി എലന്തെലഭാമഭാലണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരലാം

ശതീ. എന. സനി. കൃഷ്ണകുമഭാര് സമര്പനിച പ്രസ്തുത ഹര്ജനി 11110/ബനി2/16/വനിജനി.
നമ്പര്  ഫയലനില്  പരനികശഭാധനിചതുലാം  4491/ബനി2/16/വനിജനി.  നമ്പര്  ഫയലനിലല
അന്തെനിമ തതീരുമഭാനത്തനിനയ് കേഭാക്കുന്നതുമഭാണയ്. 

തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല  ലചേഭാവന്നൂരനില് കൃഷനി അസനിസ്റ്റന്റെയ്  ഡയറകര് ആയനിരുന്ന
ശതീ.  എന.  സനി.  കൃഷ്ണകുമഭാര്,  യു.ഡനി.കഭാര്ക്കയ്,  ശതീമതനി ഇ.  എലാം.  ചേനനികേ എന്നനിവര്
3,17,880  രൂപയുലട സഭാമ്പത്തനികേ കമകക്കടയ് നടത്തനിലയന്ന ആകരഭാപണത്തനികന്മല്
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം വനിജനിലനസയ് ബടബനണല് വനിശദമഭായ അകനസഷണലാം
നടത്തനി.  കുറഭാകരഭാപനിതര്ലക്കതനിലര  നടപടനി  ശനിപഭാര്ശലചേയയ്  റനികപഭാര്ടയ്
സമര്പനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത  വനിഷയമഭാണയ്  4491/ബനി2/16/വനിജനി.  നമ്പര്  ഫയലനില്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന്നതയ്.  ഫയല് നനിലവനില് കകേരള പബനികേയ് സര്വതീസയ് കേമ്മേതീഷലന്റെ
അഭനിപ്രഭായത്തനിനഭായനി അയചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. 

തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിചയ് റഭാങയ് ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം എലാം.ടനി.എസയ്.ഐ.-മഭാരുലട
നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി

82 (5511) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് കപഭാലതീസനിലന്റെ കമഭാകടഭാര്വഭാഹന വനിഭഭാഗത്തനിലല എലാം.ടനി
എസയ്.ഐ.-മഭാരുലട എത്ര തസ്തനികേകേള നനിലവനിലണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത 19 കപഭാലതീസയ് ജനിലകേളനിലലാം 7 ബറഭാലനിയനുകേളനിലലാം മറയ്
ഇതര ലസഷലല് യൂണനിറകേളനിലമഭായനി ആവശലത്തനിനയ് എലാം.ടനി.  എസയ്.ഐ.  തസ്തനികേ
സൃഷ്ടനിചയ്  നനിലവനിലല  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഉകദലഭാഗസലര  വഭാഹനപരനികശഭാധന  ഉളപലടയുള്ള
ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  നനികയഭാഗനിചഭാല്  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  അധനികേ  ബഭാധലത
ഇലഭാലതതലന്ന  നനിലവനില്  ഉകദലഭാഗസരുലട  അഭഭാവലാംമൂലലാം  ഉണഭാകുന്ന  നഷ്ടലാം
നനികേത്തഭാൻ കേഴനിയുലാം എന്നതനിനഭാല് ഇക്കഭാരലത്തനിൽ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാലലാം സനിറനി,  കകേഭാടയലാം,  ആലപ്പുഴ,  തൃശ്ശൂര് സനിറനി,  പഭാലക്കഭാടയ്,  കേണ്ണൂര് ,
ആര്.ആര്.ആര്.എഫയ്.  എന്നതീ യൂണനിറകേളനിലഭായനി  7  കമഭാകടഭാര് ടഭാനകസഭാര്ടയ്  സബയ്
ഇനലസകര് തസ്തനികേകേളഭാണയ് നനിലവനിലളളതയ്. 

(ബനി&സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 
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കപഭാലതീസയ് കേലാംപയനിന്റെയ് അകതഭാറനിറനിയുലട പ്രവര്ത്തനലാം
വനിപുലലപടുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി

83 (5512) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി 
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസുകേഭാര്  ഉളലപടുന്ന  കുറകൃതലങ്ങള  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന
സഭാഹചേരലത്തനില്  കപഭാലതീസയ്  കേലാംപയനിന്റെയ്  അകതഭാറനിറനിയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
വനിപുലലപടുത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  കകേസുകേളുമഭായനി  ബനലപട  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലരയുള്ള
റനികപഭാര്ട്ടുകേള  തയഭാറഭാക്കനി  നല്കുന്നതനില്  കമലധനികേഭാരനികേള  അനഭാവശലമഭായ
കേഭാലതഭാമസലാം വരുത്തുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  ആയതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ് എന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിരഭായ  പരഭാതനികേളനില്
സമയബനനിതമഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിചയ് ലമചലപട പ്രവര്ത്തനമഭാണയ് അകതഭാറനിറനി
നടത്തനിവരുന്നതയ്.  അകതഭാറനിറനിയുലട പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ്
കകേന  അകനസഷണ  ഏജനസനികേളനില്  പ്രവര്ത്തനിചനിട്ടുളളതുലാം  എന്നഭാല്  കകേരള
കപഭാലതീസനില് പ്രവര്ത്തനിചനിടനിലഭാത്തതുമഭായ കപഭാലതീസയ് സൂപ്രണനിലന്റെ റഭാങനിലളള ഒരു
ഉകദലഭാഗസലന  ചേതീഫയ്  ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന  ഓഫതീസറഭായനി  നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ്
25.04.2017-ലല  സ.ഉ(സഭാ)  നമ്പര്  1036/17/ആഭലന്തെരലാം  പ്രകേഭാരലാം
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്. 

(ബനി&സനി)  അകതഭാറനിറനി ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുന്ന റനികപഭാര്ട്ടുകേളനികന്മല് സലാംസഭാന
കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിയുലാം  ബനലപട  യൂണനിറയ്  കമധഭാവനികേളുലാം  ഉചേനിതമഭായ  തുടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനുകേള ഒകര നനിറത്തനിലഭായനിരനിക്കണലമന്ന നനിബനന

84 (5513) ശതീ  .   എന   .  എ  .   ലനലനിക്കുന്നയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് എത്ര കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണന്നയ്
ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;



152 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  24, 2017

(ബനി)  അടനിസഭാന  സസൗകേരലലാം  ഉളലപലട  ഏര്ലപടുത്തനി  നവതീകേരനിക്കഭാന
ഓകരഭാ  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനനിലലാം  കേഴനിഞ്ഞ  പത്തയ്  വര്ഷലാം  ലചേലവഴനിച  തുകേ
എത്രയഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനുലാം ഒകര നനിറമഭാകണഭാ ലപയ്ന്റെയ്
ലചേയനിരനിക്കുന്നതയ് ;

(ഡനി)  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേള  ഒകര  നനിറത്തനിലഭായനിരനിക്കണലമന്നയ്
നനിയമമുകണഭാ;

(ഇ)  എത്ര  വര്ഷലാം  കൂടുകമ്പഭാഴഭാണയ്  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്
ലപയനിന്റെടനിക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫയ്)  കേഴനിഞ്ഞ  പത്തയ്  വര്ഷത്തനിനനിടയനില്  സലാംസഭാനലത്ത  കപഭാലതീസയ്
കസ്റ്റഷനുകേളനില്  എത്ര  പ്രഭാവശലലാം  ലപയനിന്റെടനിചനിട്ടുണയ്;  ഏതയ്  കേമ്പനനിയുലട
ലപയനിന്റെഭാണടനിചലതനലാം ഇതനിനയ്  എത്ര തുകേ ലചേലവഭാലയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-എഫയ്) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനി നനിയമനലാം

85  (5514)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റനി.പനി.  ലസനകുമഭാറനിലന  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിയഭായനി
നനിയമനിക്കണലമന്ന  24-4-2017-ലല  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിവനിധനിയനികന്മല്  വലക്തതഭാ
ഹര്ജനി  നല്കുവഭാനുള്ള  നനിയകമഭാപകദശലാം  നല്കേനിയതയ്  ആരഭായനിരുന  എന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഹര്ജനി  തള്ളനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിവനിധനിയുലട
സര്ടനിബഫഡയ്  കകേഭാപനി  ലഭനിചതനിനുകശഷമഭാകണഭാ  റനി.പനി.  ലസനകുമഭാറനിലന
സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനിയഭായനി നനിയമനിചതയ്;

(സനി)  അലലങനില്  സര്ടനിബഫഡയ്  കകേഭാപനി  ലഭനിചനില  എന്നതഭായനിരുകന്നഭാ
24-4-2017-ലല  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിവനിധനിയനികന്മല്  കമല്നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  കേഭാരണലാം  ;  സര്ടനിബഫഡയ്  കകേഭാപനി  ലഭനിചതനിനുകശഷലാം
മഭാത്രലാം  കമല്നടപടനി  സസതീകേരനിചഭാല്  മതനി  എന്നയ്  ഉപകദശലാം  ലഭനിചനിരുകന്നഭാ;
എങനില് ആയതനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) അഡസകക്കറയ് ജനറല്.

(ബനി) അല.

(സനി)  ബഹുമഭാനലപട  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയുലട  ഉത്തരവയ്  നടപഭാക്കനിലക്കഭാണയ്
6-5-2017-ല് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

ശതീ. കേഭാരഭാടയ് റസഭാഖയ്. എലാം.എല്.എ.  ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കയ് നല്കേനിയ പരഭാതനി

86 (5515) ശതീ  .    പനി  .    ഉബബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിയമസഭഭാലാംഗമഭായ  ശതീ.  കേഭാരഭാടയ്  റസഭാഖയ്  തനനിക്കയ്
വധഭതീഷണനിയുലണന്നയ്  കേഭാണനിചയ്  ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കയ്  നൽകേനിയ  പരഭാതനിയനികന്മല്
യഥഭാസമയലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാതനിരുന്നതനിനയ്  ഏലതങനിലലാം  ഉകദലഭാഗസലര
തൽസഭാനത്തുനനിന്നയ്  മഭാറനിയനിരുകന്നഭാ;  എങനില്  ആലരലയഭാലക്കയഭാണയ്
സലലാംമഭാറനിയതയ്;  എന്തെയ്  ആകരഭാപണത്തനിലന്റെ കപരനിലഭാണയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിചതയ്;
ഇതയ് സലാംബനനിച വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലാം.എല്.എ.-യുലട  പരഭാതനി  എന്നഭാണയ്  ലഭനിചതയ്;  പ്രസ്തുത
പരഭാതനിയനികന്മല് ഏലതഭാലക്ക തതീയതനികേളനിൽ എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേൾ സസതീകേരനിച്ചു;

(സനി)  പരഭാതനിയനികന്മൽ  യഥഭാസമയലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുലണങനില്
ഉകദലഭാഗസർലക്കതനിലര  ശനിക്ഷണ  നടപടനി  സസതീകേരനിചതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
എന്തെഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ   വനിഷയലാം  പരഭാമര്ശനിചയ്  ഒരു  ഉകദലഭാഗസകനയുലാം  സലലാം
മഭാറനിയനിടനില. 

(ബനി)  ശതീ.  കേഭാരഭാടയ്  റസഭാഖയ്  എലാം.എല്.എ.-ക്കയ്  തലന്റെ  ജതീവനയ്
ഭതീഷണനിയുലണനലാം  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കേണലമനലാം  ആവശലലപടയ്  സലാംസഭാന
കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനിക്കയ്  18-1-2017-നയ് പരഭാതനി നല്കേനിയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
അകദ്ദേഹത്തനിനയ്  മതനിയഭായ  സലാംരക്ഷണലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാന  അകന്ന ദനിവസലാം  തലന്ന
എലഭാ  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിമഭാര്ക്കുലാം  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിരുന.  കൂടഭാലത  ഭതീഷണനി  സഭാധലത  കേണക്കനിലലടുത്തയ്
ഇക്കഭാരലത്തനില് വനിശദമഭായ അകനസഷണലാം നടത്തനി എത്രയുലാം ലപലടന്നയ്  റനികപഭാര്ടയ്
നല്കേഭാന  ഇന്റെലനിജനസയ്  കമധഭാവനിക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശവലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാന
കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിയുലട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  9-5-2017  തതീയതനിയനില്
എലാം.എല്.എ.-യുലട  പരഭാതനിയനികന്മല്  കകേസയ്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയയ്  തുടരകനസഷണലാം
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നടത്തഭാന  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  റൂറല്  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ബകലാം നമ്പര് 309/2017 പ്രകേഭാരലാം ലകേഭാടുവളളനി
കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനനില് കകേസയ് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണയ്. 

(സനി) പനിരനിവയ് 'എ-' യുലട അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല. 

ശതീ. കേഭാരഭാടയ് റസഭാഖയ് എലാം.എല്.എ.-യയ് കപഭാലതീസയ് സലാംരക്ഷണലാം

87  (5516)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന    : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരഭാടയ്  റസഭാഖയ്  എലാം.എൽ.എ.  തനനിക്കയ്  ജതീവനയ്  ഭതീഷണനി  ഉലണന്നയ്
കേഭാണനിചയ് സര്ക്കഭാരനിനയ് പരഭാതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പരഭാതനി  നല്കേനിയലതന്നഭാണയ്;  പരഭാതനിലക്കഭാപലാം
ലതളനിവകേലളലന്തെങനിലലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണഭായനിരുകന്നഭാ;  എങനിൽ  വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇകദ്ദേഹത്തനിനയ്  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കേഭാന  കപഭാലതീസനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിരുകന്നഭാ; എങനില് എന്നഭാണയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയതയ്;

(ഡനി)  പരഭാതനി  ലഭനിചതുമുതല്  പരഭാതനിയനികന്മല്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തെലഭാമഭാലണന്നയ് തതീയതനി സഹനിതലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  സുരക്ഷഭാ  ഭതീഷണനിയുളളതനിനഭാല്  ഗണ്മഭാനഭായനി  ഒരഭാലള
നനിയമനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കണലമന്നഭാവശലലപട്ടുലകേഭാണയ്
ശതീ.  കേഭാരഭാടയ്  റസഭാഖയ്,  എലാം.എല്.എ.-യുലട  3-6-2016  തതീയതനിയനിലളള  അകപക്ഷ
സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷ  തുടര്ന്നയ്  നടന്ന  സര്ക്കഭാര്തല
സുരക്ഷഭാ അവകലഭാകേന കയഭാഗത്തനില് പരനിഗണനിക്കുകേയുലാം എലാം.എല്.എ.-യയ് സുരക്ഷഭാ
ഭതീഷണനിയനിലലന്നയ് വനിലയനിരുത്തുകേയുമഭാണയ് ലചേയതയ്. 

ശതീ. കേഭാരഭാടയ് റസഭാഖയ് എലാം.എല്.എ.-യയ് കപഭാലതീസയ് സലാംരക്ഷണലാം

88 (5517) ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരഭാടയ്  റസഭാഖയ്  എലാം.എല്.എ.  തലന്റെ  ജതീവനയ്  ഭതീഷണനി  ഉലണനലാം
അതനിനഭാല് കപഭാലതീസയ്  സലാംരക്ഷണലാം കവണലമനലാം ആവശലലപടയ്  2017  ജനുവരനി
മഭാസത്തനില് അകപക്ഷ സമര്പനിചനിരുകന്നഭാ;
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(ബനി)  അതനികന്മല്  എലന്തെങനിലലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
എന്നഭാണയ് നടപടനി സസതീകേരനിചതയ്;

(സനി)  എലാം.എല്.എ.  നല്കേനിയ അകപക്ഷ സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ്  ചേതീഫനിലന്റെ
ആഫതീസനില്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാലത  മഭാറനിവചതഭായനി  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് അകപക്ഷയനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന ബവകേനിപനിച ഉകദലഭാഗസലനതനിലര
എലന്തെങനിലലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എന്തെയ്  നടപടനിയഭാണയ്
സസതീകേരനിചതയ്;

(ഡനി)  ഡനി.ജനി.പനി.  തലത്തനില്  സസതീകേരനിച  നടപടനി  സര്ക്കഭാര്  ഇടലപടയ്
തനിരുത്തഭാന ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) ഭരണ കേക്ഷനിയനില്ലപട എലാം.എല്.എ. തലന്റെ ജതീവനയ് ഭതീഷണനി ഉലണന്നയ്
കേഭാടനി  നല്കേനിയ  അകപക്ഷ  ഗസൗരവകത്തഭാലട  പരനിഗണനിക്കഭാത്ത  കപഭാലതീസനിലന്റെ
ഭഭാഗത്തു നനിനലാം ഉണഭായ വതീഴ്ച  സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ്  നയത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാകണഭാ;
എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശതീ.  കേഭാരഭാടയ്  റസഭാഖയ്.  എലാം.എല്.എ.  തലന്റെ  ജതീവനയ്
ഭതീഷണനിയുലണനലാം  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കേണലമനലാം  ആവശലലപടയ്  സലാംസഭാന
കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനിക്കയ്  18-1-2017-നയ് പരഭാതനി നല്കേനിയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
അകദ്ദേഹത്തനിനയ്  മതനിയഭായ  സലാംരക്ഷണലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാന  അകന്ന ദനിവസലാം  തലന്ന
എലഭാ  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിമഭാര്ക്കുലാം  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിരുന.  കൂടഭാലത  ഭതീഷണനിസഭാധലത  കേണക്കനിലലടുത്തയ്
ഇക്കഭാരലത്തനില്  വനിശദമഭായ  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  എത്രയുലാംലപലടന്നയ്  റനികപഭാര്ടയ്
നല്കേഭാന  ഇന്റെലനിജനസയ്  കമധഭാവനിക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശവലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാന
കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിയുലട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  09-5-2017  തതീയതനിയനില്
എലാം.എല്.എ.-യുലട  പരഭാതനിയനികന്മല്  കകേസയ്  രജനിസ്റ്റര്ലചേയയ്  തുടരകനസഷണലാം
നടത്തഭാന  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  റൂറല്  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ബകലാം നമ്പര് 309/2017 പ്രകേഭാരലാം ലകേഭാടുവളളനി
കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനനില് കകേസയ് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണയ്. 

(സനി) വതീഴ്ചയുണഭായതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഡനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് തനിരുത്തല് ആവശലലപടനിടനില.

(ഇ) വതീഴ്ച ഉണഭായനിടനില.
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ശതീ. കലഭാകേയ് നഭാഥയ് ലബഹ്റലയ സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനിയഭായനി
നനിയമനിച്ചുലകേഭാണ്ടുളള ഉത്തരവയ് 

89 (5518) ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  1-6-2016-ല്  കലഭാകേയ് നഭാഥയ് ലബഹ്റലയ  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്
കമധഭാവനിയഭായനി  നനിയമനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  ഉത്തരവയ്  24-4-2017  ല്  ബഹുമഭാനലപട
സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനി റദ്ദേയ് ലചേയനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  എങനില്  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിയഭായനി  2017  ഏപ്രനില്  24
മുതല് കമയയ് 5 വലര പ്രവര്ത്തനിചതയ് ആരഭായനിരുന;

(സനി) ഇസൗ കേഭാലഘടത്തനില് സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനിയുലടതഭായനി എത്ര 
ഉത്തരവകേള പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലചേയനിരുന.  ഇതനിലനതനിലര  സര്ക്കഭാര്  ഒരു  കഭാരനിഫനികക്കഷന
ലപറതീഷനുലാം റനിവന ലപറതീഷനുലാം ഫയല് ലചേയനിരുന. 

(ബനി & സനി) 24-4-2017-ലല ബഹുമഭാനലപട സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനിയുലടയുലാം
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ടനി  വനിധനിലക്കതനിലര  ഫയല്  ലചേയ  കഭാരനിഫനികക്കഷന
ലപറതീഷനനിലല  5-5-2017-ലല  ഉത്തരവനിലന്റെയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില് ശതീ.  ടനി.  പനി.
ലസനകുമഭാറനിലന  ഡനി.ജനി.പനി.-യഭായുലാം  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിയഭായുലാം
നനിയമനിച്ചുലകേഭാണയ്  6-5-2017-ലഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചതയ്.
അതനിനഭാല്  6-5-2017  വലരയുലാം  ശതീ.  കലഭാകേയ് നഭാഥയ്  ലബഹ്റയഭാണയ്  സലാംസഭാന
കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിയഭായനി  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്നതയ്.  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്
കമധഭാവനിയനില്  നനിക്ഷനിപമഭായ  അധനികേഭാരലാം  വനിനനികയഭാഗനിചയ്  ടനിയഭാന  ചുമതലകേള
നനിര്വഹനിചനിട്ടുണയ്. 

ഹരനിപഭാടയ് മണലത്തനിലല കപഭാലതീസയ് നനിയമനലാം

90  (5519)  ശതീ  .    എല്കദഭാസയ്  .    പനി  .    കുന്നപനിള്ളനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടയ്  മണലത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനിലള്ള  വനിവനിധ  കപഭാലതീസയ്
കസ്റ്റഷനുകേളനില്  കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന  എത്ര  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസര്  കനിമനിനല്,
വനിജനിലനസയ് കകേസ്സുകേളനില് പ്രതനികേളഭാണയ്;
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(ബനി)  ഹരനിപഭാടയ്  മണലത്തനില്  ഗുണഭാ-മഭാഫനിയഭാ  അകമലാം  ലപരുകുന്ന
സഭാഹചേരലത്തനില്  കേഴനിവലാം  പ്രഭാപനിയുമുള്ള  സതലസനരഭായ  കപഭാലതീസയ്
ഉകദലഭാഗസലര കസ്റ്റഷനുകേളനില് നനിയമനിചയ് ഗുണഭാ - മഭാഫനിയഭാ സലാംഘങ്ങലള അമര്ച
ലചേയ്യുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഹരനിപഭാടയ്  മണലത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനിലളള  വനിവനിധ  കപഭാലതീസയ്
കസ്റ്റഷനുകേളനില്  കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന  2  കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസര്  കനിമനിനല്
കകേസ്സുകേളനില്  പ്രതനികേളഭാണയ്.  വനിജനിലനസയ്  കകേസുകേളനില്  പ്രതനികേളഭായ  കപഭാലതീസയ്
ഉകദലഭാഗസരനില. 

(ബനി)  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ലചേങ്ങന്നൂര് ഇനലസകറഭായനിരുന്ന ശതീ.  ടനി.
മകനഭാജനിലന ഹരനിപഭാടയ്  ഇനലസകറഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുളളതുലാം  ടനിയഭാന  21-2-2017-ല്
ചേഭാര്ജയ്  എടുത്തനിട്ടുളളതുമഭാണയ്.  കേരുവഭാറയനില്  24  മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഒരു
കപഭാലതീസയ്  കേണ്കടഭാള  റൂലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  കേണ്കടഭാള  റൂലാം  കകേനതീകേരനിചയ്  3
ലമഭാബബല്  പകടഭാളനിലാംഗയ്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതുലാം  ഇതനിനഭായനി  എ.ആര്.
കേലഭാമ്പനില്നനിനലാം 10 കപഭാലതീസുകേഭാലര വനിനലസനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ജനിലയനില് സ്റ്റുഡന്റെയ് കപഭാലതീസയ് കകേഡറയ് പദതനി
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭായനിട്ടുളള വനിദലഭാലയങ്ങള

91 (5520) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ജനിലയനില് നനിലവനില് സ്റ്റുഡന്റെയ് കപഭാലതീസയ് കകേഡറയ് പദതനി
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭായനിട്ടുള്ള വനിദലഭാലയങ്ങള ഏലതലഭാലാം;

(ബനി)  ഈ  വര്ഷലാം  പുതനിയതഭായനി  സ്റ്റുഡന്റെയ്  കപഭാലതീസയ്  കകേഡറയ്  പദതനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ് പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(സനി) കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ജനിലയനിലല ഏലതലഭാലാം വനിദലഭാലയങ്ങളനില്നനിന്നയ് സ്റ്റുഡൻറയ്
കപഭാലതീസയ്  കകേഡറയ്  അനുവദനിക്കണലമന്നഭാവശലലപടയ്  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭനിചനിട്ടുണയ്
എന്നതയ്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷകേളനില്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു;

(ഡനി)  സ്കൂളുകേളനില്  സ്റ്റുഡന്റെയ്  കപഭാലതീസയ്  കകേഡറയ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  നനിബനനകേള/മഭാനദണങ്ങള  എലന്തെലഭാലാം;  വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ; ആയതനിലന്റെ പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്  66  സ്കൂളുകേളനില് സ്റ്റുഡന്റെയ്  കപഭാലതീസയ്  കകേഡറയ്
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. (പടനികേ അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.)*

(ബനി)  ബഹുമഭാനലപട  ഗവര്ണ്ണറുലട  നയപ്രഖലഭാപന പ്രസലാംഗത്തനില്  പുതനിയ
അദലയന  വര്ഷലാം  100  സ്കൂളുകേളനില്കൂടനി  എസയ്.പനി.സനി.  പദതനി
നടപനിലഭാക്കണലമന്നയ് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ജനിലയനില്നനിനലാം പുതുതഭായനി എസയ്.പനി.സനി. യൂണനിറകേള
അനുവദനിക്കണലമന്നയ് അകപക്ഷനിച്ചുലകേഭാണയ് ലഭനിച സ്കൂളുകേളുലട പടനികേ ഇകതഭാലടഭാപലാം
അനുബനമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.  ടനി  അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
എസയ്.പനി.സനി.-യുലട  സലാംസഭാനതല  ഉപകദശകേസമനിതനിയഭാണയ്  അകപക്ഷകേള
പരനികശഭാധനിചയ്  എസയ്.പനി.സനി.  യൂണനിറകേള  അനുവദനികക്കണ  സ്കൂളുകേള
തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതയ്. 

(ഡനി)  സ്കൂളുകേളനില് സ്റ്റുഡന്റെയ് കപഭാലതീസയ്  കകേഡറയ്  പദതനി അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളള  മഭാനദണങ്ങള  ഇകതഭാലടഭാപലാം  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കനിമനിനല് കകേസ്സുകേളനില്ലപട ശതീ. ജനി. ആര്. അജനിത്തനിലനതനിലര വകുപ്പുതല
നടപടനി

92 (5521) ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം സനി.  പനി.  ഒ. 4324,  ജനി.
ആര്.  അജനിത്തനിലനതനിലര  എത്ര  കനിമനിനല്  കകേസുകേള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുണയ്;
വനിശദഭാശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  കനിമനിനല്  കകേസുകേളുമഭായനി  ബനലപടയ്  ടനിയഭാലന  എത്ര  പ്രഭാവശലലാം
സര്വതീസനില്നനിനലാം മഭാറനിനനിര്ത്തനിയനിട്ടുണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇയഭാൾലക്കതനിലര  കപരൂര്ക്കട  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനനില്  രഭാമചേനന
നല്കേനിയ  പരഭാതനിയനികന്മല്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;  കനിമനിനല്
കകേസയ്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയലപടതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ടനിയഭാനയ്  ചേഭാര്ജയ്  ലമകമ്മേഭാ
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ഡനി)  സനിരമഭായനി  കനിമനിനല്  കകേസ്സുകേളനില്  ഉളലപടുന്ന  ഇയഭാൾലക്കതനിലര
കകേസുകേളുലട  സസഭഭാവലാം  പരനികശഭാധനിചയ്  കേര്ശനമഭായ  വകുപ്പുതല  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  സനി.പനി.ഒ.  4324,
ശതീ.  ജനി.  ആര്.  അജനിത്തനിലനതനിലര  രണയ്  കനിമനിനല്  കകേസ്സുകേള  രജനിസ്റ്റര്
ലചേയനിട്ടുണയ്. പ്രസ്തസ്തുത കകേസ്സുകേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

(i)  ഇനഡലന ശനിക്ഷഭാനനിയമത്തനിലല 408, 420, 201, 120 (b), 468, 471,
506(i) & 34 വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരലാം തനിരുവനന്തെപുരലാം മനസനിയലാം കപഭാലതീസയ്
കസ്റ്റഷനനില് 1451/2016 നമ്പരഭായനി രജനിസ്റ്റര് ലചേയ ബകലാം കകേസയ്.

(ii)  ഇനഡലന  ശനിക്ഷഭാനനിയമത്തനിലല  294(b),  323,  506(i)  വകുപ്പുകേള
പ്രകേഭാരലാം  കപരൂര്ക്കട  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനനില്  823/2017  നമ്പരഭായനി
രജനിസ്റ്റര് ലചേയ ബകലാം കകേസയ്. 

(ബനി)  കനിമനിനല്  കകേസുകേളുമഭായനി  ബനലപടയ്  ടനിയഭാലന  ഒരു  തവണ
സര്വതീസനില്നനിനലാം  മഭാറനിനനിര്ത്തനിയനിട്ടുണയ്.  മനസനിയലാം  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനനില്
രജനിസ്റ്റര് ലചേയ 1451/2016 നമ്പര് ബകലാം കകേസ്സുമഭായനി ബനലപടയ് തനിരുവനന്തെപുരലാം
സനിറനി  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിയുലട  ഉത്തരവയ്  നമ്പര്  എചയ്2/81158/2016  റനി.സനി.
തതീയതനി  30-12-2016  പ്രകേഭാരലാം  ടനിയഭാലന  സര്വതീസനില്നനിന്നയ്  സലസനഡയ്
ലചേയനിട്ടുളളതുലാം വകുപ്പുതല വഭാചേലഭാകനസഷണലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുളളതുമഭാണയ്. 

(സനി)  ശതീ.  രഭാമചേനന  നല്കേനിയ  പരഭാതനിയനികന്മല്  കപരൂര്ക്കട  കപഭാലതീസയ്
കസ്റ്റഷനനില് ബകേലാം  നമ്പര്  823/2017  u/s  294(b),  323,  506(i)  IPC  പ്രകേഭാരലാം
കകേസയ്  രജനിസ്റ്റര് ലചേയയ്  അകനസഷണലാം നടനവരുന.  ഇതുസലാംബനനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്
തനിരുവനന്തെപുരലാം  സനിറനി  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിക്കയ്  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  തുടര്
നടപടനികേളക്കുകവണനി ആയതയ് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്. 

(ഡനി)  സനി.പനി.ഒ.  4324,  ശതീ.  ജനി.  ആര്.  അജനിത്തയ്  ഉളലപടനിട്ടുളള
കമല്  പറയുന്ന  കകേസ്സുകേളുലട  സസഭഭാവലാം  പരനികശഭാധനിചയ്  കേര്ശനമഭായ  നനിയമ
നടപടനികേളുലാം വകുപ്പുതല നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

അചടക്കമുളള സമൂഹലാം ലകേടനിപടുക്കുന്നതനില് സ്റ്റുഡന്റെയ് കപഭാലതീസയ്
കകേഡറയ്സനിനുളള സസഭാധതീനലാം

93 (5522) ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അചടക്കമുള്ള  സമൂഹലാം  ലകേടനിപടുക്കുന്നതനില്  സ്റ്റുഡന്റെയ്  കപഭാലതീസയ്
കകേഡറയ്സനിനുള്ള സസഭാധതീനലാം  പരനിഗണനിചയ്  എലഭാ  ബഹസ്കൂളുകേളനിലലാം  എസയ്.പനി.സനി.
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുകവണ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങനിൽ  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  കൂടുതല്  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  സ്റ്റുഡന്റെയ്  കപഭാലതീസയ്  കകേഡറയ്സയ്  പദതനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് എലന്തെങനിലലാം തടസ്സേങ്ങള നനിലവനിലകണഭാ;

(സനി)  എസയ്.പനി.സനി.-ക്കയ്  സന്നദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലലാം  സഭാമൂഹല
ഇടലപടലനിനുലാം  കൂടുതല്  അവസരങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുളള  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിലവനില്  സ്റ്റുഡന്റെയ്  കപഭാലതീസയ്  പദതനി  സലാംസഭാനത്തയ്
574 സ്കൂളുകേളനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. ബഹുമഭാനലപട ഗവര്ണറുലട നയപ്രഖലഭാപന
പ്രസലാംഗത്തനില്  നടപയ്  അദലയന  വര്ഷലാം  100  സ്കൂളുകേളനില്കൂടനി  എസയ്.പനി.സനി.
പദതനി നടപനിലഭാക്കുലമന്നയ്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  എസയ്.പനി.സനി.-യുലട സലാംസഭാനതല
ഉപകദശകേ സമനിതനിയഭാണയ് അകപക്ഷകേള പരനികശഭാധനിചയ് എസയ്.പനി.സനി.  യൂണനിറകേള
അനുവദനികക്കണ സ്കൂളുകേള തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതയ്.  ഘടലാംഘടമഭായനി ഈ പദതനി എലഭാ
ബഹസ്കൂളുകേളനിലലാം ആരലാംഭനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്. 

(സനി)  നനിലവനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ  SCERT-യുലട
സഹഭായകത്തഭാലട തയഭാറഭാക്കനിയ ഇനകഡഭാര്, ഒസൗടയ്കഡഭാര് ബകേപ്പുസ്തകേങ്ങള പ്രകേഭാരലാം
അലാംഗതീകേരനിക്കലപട  ഒരു  പഭാഠലപദതനിയഭാണയ്  SPC പരനിശതീലനത്തനിനയ്
അവലലാംബനിക്കുന്നതയ്.  ഇനകഡഭാര്  കഭാസ്സുകേളക്കയ്  പറകമ  ഫതീല്ഡയ്  സനര്ശനലാം,
വനിവനിധ  കേലഭാമ്പുകേള,  സഭാമൂഹനികേകബഭാധലാം  വളര്ത്തഭാനുപകേരനിക്കുന്ന  മനിനനി
കപ്രഭാജക്ടുകേള  എന്നനിവ  പ്രസ്തുത  പഭാഠലപദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
മകതതരതസലാം,  ഹരനിതവല്ക്കരണലാം,  ജലസലാംരക്ഷണലാം  തുടങ്ങനിയ  വനിഷയങ്ങളുലാം
ഉളലപടുത്തനി  പഭാഠലപദതനി  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ശമങ്ങള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.
ഇത്തരലാം  ഇടലപടലകേളനിലൂലട  കകേഡറകേളനില്  പസൗരകബഭാധവലാം  സഭാമൂഹല
പ്രതനിബദതയുലാം കസവനമകനഭാഭഭാവവലാം വര്ദനിപനിക്കഭാനഭാവലമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

ശതീ. ടനി.പനി. ലസനകുമഭാറനിലന സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനിയഭായനി
നനിയമനിക്കണലമന്ന ഉത്തരവയ്

94  (5523)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടനി.  പനി.  ലസനകുമഭാറനിലന  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിയഭായനി
നനിയമനിക്കണലമന്ന  ബഹുമഭാ നലപട  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയുലട  ഉത്തരവനില്  വലക്തത
വരുത്തുന്നതയ്  സലാംബനനിച  ഹര്ജനി  പനിനവലനിക്കുവഭാനുണഭായ
സഭാഹചേരലലമന്തെഭായനിരുന;
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(ബനി)  ഈ  കകേസനില്  25,000  രൂപ  അടയ്ക്കുവഭാന  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി

ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ; അതയ് എന്തെയ് കേഭാരണത്തഭാലഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ തുകേ ഇതനിനകേലാം അടചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് ആരുലട കപരനില്?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കഭാരനിഫനികക്കഷന  ലപറതീഷണറനികന്മലളള  വഭാദത്തനിനനിലട

ബഹുമഭാനലപട  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  24-4-2017-ല്  പുറലപടുവനിച  ഉത്തരവയ്

സുവലക്തമഭാലണന്ന  കേര്ശന  നനിലപഭാടയ്  എടുത്തതനിലനത്തുടര്ന്നഭാണയ്  കകേഭാടതനിയനില്

നനിന്നയ്  മറയ്  പരഭാമര്ശങ്ങള  ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭായനി  കഭാരനിഫനികക്കഷന  ലപറതീഷന

പനിനവലനിക്കഭാന അനുവദനിക്കണലമന്നയ്  അകപക്ഷനിചതയ്.  അതനിലനത്തുടര്ന്നയ്  25000

രൂപ  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  ലതീഗല്  സര്വതീസസയ്  കേമ്മേനിറനിക്കയ്  ജുവബനല്  ജസ്റ്റനിസയ്

ഇഷനസയ്  സലാംബനനിച ആവശലങ്ങളക്കയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന അടച്ചുലകേഭാണയ്  ഹര്ജനി

പനിനവലനിക്കഭാന ബഹുമഭാനലപട സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനി അനുമതനി നല്കുകേയുലാം ലചേയ്തു. 

(സനി) ഉണയ്. സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനി ലതീഗല് സര്വതീസസയ് കേമ്മേനിറനിയുലട കപരനില് തുകേ

അടചനിട്ടുണയ്. 

ബനി. മണനിലഭാല് നല്കേനിയ വസ്തുവനില്പനയുമഭായനി ബനലപട കകേസയ്

95  (5524)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബനി.  മണനിലഭാല്,  ലഭാല്  ബനില്ഡനിലാംഗ്സയ്,  കുളത്തൂര്  പനി.  ഒ.,  ആറനിപ്ര,

എന്നയഭാള,  ഷഭാനൂര്  ഗ്രൂപനിലനതനിലരകയഭാ  പ്രസ്തുത  ഗ്രൂപനിലല  ആര്ലക്കങനിലലാം

എതനിലരകയഭാ,  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  കേമ്മേതീഷണര്,  ബസബര്  സനിറനി  സബയ്  ഡനിവനിഷന  ,

കേഴക്കൂടലാം,  തനിരുവനന്തെപുരകത്തഭാ,  കേഴക്കൂടലാം  സര്ക്കനിള ഇനലസകര് ഓഫതീസനികലഭാ

പരഭാതനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;എങനില്  ഈ  പരഭാതനിയുലട  കകേഭാപനി  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

അതനിലല ഉള്ളടക്കലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  മണനിലഭാല്  ഷഭാനൂര്  കപ്രഭാജകയ്  &  റനിയല്കടഴയ്  ഗ്രൂപ്പുമഭായനി

വസ്തുവനില്പന  കേരഭാര്  ഉണഭാക്കനിയതനിലന്റെ  മുദപത്രത്തനിലള്ള  കേരഭാറനിലന്റെ  കകേഭാപനി

കസ്റ്റഷനനില്  നല്കേനിയ  പരഭാതനികയഭാലടഭാപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഈ

കേരഭാറനിലന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  കകേസനിലന്റെ  ഇകപഭാഴലത്ത  സനിതനി  എന്തെഭാലണന്നയ്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കകേസുമഭായനി  ബനലപടയ്  കസ്റ്റഷനനില്  എലന്തെങനിലലാം
കേത്തനിടപഭാടുകേകളഭാ  റനികപഭാര്ട്ടുകേകളഭാ  ഉലണങനില്  ആയതനിലന്റെ  പകേര്പയ്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബനി.  മണനിലഭാല്,  ലഭാല്  ബനില്ഡനിലാംഗ്സയ്,  കുളത്തൂര്  പനി.ഒ.,
തനിരുവനന്തെപുരലാം എന്നയഭാള,  ഷഭാനൂര് ഭവനനില് നനിസഭാര് അഹമ്മേദയ്,  അമതീര്ഖഭാന,
വനികനഭായയ്  എന്നനിവര്ലക്കതനിലര കേഴക്കൂടലാം  ബസബര് സനിറനി  കപഭാലതീസയ്  അസനിസ്റ്റന്റെയ്
കേമ്മേതീഷണര്ക്കയ് ഒരു പരഭാതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പരഭാതനിയുലട പകേര്പയ് ഇകതഭാലടഭാപലാം
അനുബനമഭായനി ഉളലക്കഭാളളനിക്കുന.* കേഴക്കൂടലാം സര്ക്കനിള ഇനലസകര്ക്കയ് പരഭാതനി
ലഭനിചനിടനില.  വസ്തുവനില്പനയുമഭായനി  ബനലപടയ്  പരഭാതനിക്കഭാരനുലാം  വസ്തുവഭാങ്ങഭാന
അഡസഭാനസയ് നല്കേനിയ ആളുലാം തമ്മേനില് ഉണഭായ തര്ക്കവലാം പരഭാതനിക്കഭാരലന്റെ ജതീവനുലാം
സസത്തനിനുലാം സലാംരക്ഷണലാം നല്കേണലമന്നതുമഭാണയ് പരഭാതനിയനിലല ആവശലലാം. 

(ബനി)  കേഴക്കൂടലാം  ബസബര്  സനിറനി  കപഭാലതീസയ്  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  കേമ്മേതീഷണര്ക്കയ്
ബനി.മണനിലഭാല് നല്കേനിയ പരഭാതനികയഭാലടഭാപലാം വസ്തുവനില്പന കേരഭാറുണഭാക്കനിയതനിലന്റെ
മുദപത്രത്തനിലളള കേരഭാറനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭനിചനിടനില. 

(സനി)  പ്രസ്തുത  പരഭാതനി  വസ്തു  സലാംബനമഭായ  തര്ക്കമഭായതനിനഭാല്  കകേഭാടതനി
മുകഖന  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുവഭാന  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതഭാണയ്.  മറയ്  നടപടനികേള  ഒനലാം
പരഭാതനിയനികന്മല് സസതീകേരനിചനിടനില. 

(ഡനി)   ഇതുമഭായനി  ബനലപടയ്  കേത്തനിടപഭാടുകേകളഭാ  റനികപഭാര്ട്ടുകേകളഭാ
നല്കേനിയനിടനില. 

എലാം.ബനി.ബനി.എസയ്. വനിദലഭാര്ത്ഥനിനനി കുമഭാരനി ശലാംന തസതീലാം ചേനികേനിതഭാ പനിഴവയ്
കേഭാരണലാം മരണലപട സലാംഭവലാം

96 (5525) ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലല  രണഭാലാം  വര്ഷ
എലാം.ബനി.ബനി.എസയ്.  വനിദലഭാര്ത്ഥനിനനി  ആയനിരുന്ന  കുമഭാരനി  ശലാംന  തസതീലാം  ചേനികേനിതഭാ
പനിഴവയ്  കേഭാരണലാം  മരണലപടഭാന  ഇടയഭായ  സലാംഭവലത്ത  സലാംബനനിച്ചുള്ള
ബകലാംബഭാഞയ് അകനസഷണത്തനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  ബകലാംബഭാഞയ്  ഈ  വനിഷയത്തനില്  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടയ്

സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ആയതനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ബകലാംബഭാഞയ്  അകനസഷണത്തനിലൂലട  ചേനികേനിതഭാ  പനിഴവനിനയ്

കേഭാരണക്കഭാരഭായവലര കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഇവര്ലക്കതനിലര  എലന്തെലഭാലാം

അചടക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജയ്  രണഭാലാം  വര്ഷ
എലാം.ബനി.ബനി.എസയ്.  വനിദലഭാര്ത്ഥനിനനിയഭായനിരുന്ന  കുമഭാരനി  ശലാംന  തസതീലാം  ചേനികേനിതഭാ
പനിഴവയ്  കേഭാരണലാം  മരണലപടഭാന  ഇടയഭായ  സലാംഭവലാം  സലാംബനനിചയ്  കേളമകശ്ശേരനി
കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനനില്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ  976/16  (u/s  304  A  IPC)  കകേസയ്
ബകലാംബഭാഞയ്  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  ബകേമഭാറുകേയുലാം  ബകലാംബഭാഞയ്  ബകലാം  നമ്പര്
152/സനി.ആര്./എചയ്.എചയ്.ഡബബ-II/16 ആയനി റതീനമ്പര് ലചേയയ് 14-11-2016 തതീയതനി
മുതല്  സനി.ബനി.സനി.ഐ.ഡനി.  എചയ്.എചയ്.ഡബബ.-II  ഡനി.ബവ.എസയ്.പനി.
ശതീ.  ശശനിധരന  അകനസഷനിച്ചുവരുന.  അകനസഷണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ചേനികേനിതഭാകരഖകേളുലാം  ആശുപത്രനി  കരഖകേളുലാം  കേലണടുത്തനിയനിട്ടുളളതുലാം  ബനലപട
സഭാക്ഷനികേളനില്നനിനലാം  ലമഭാഴനി  കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതുമഭാണയ്.  മരണലപട  ശലാംനഭാ
തസതീമനിലന  ചേനികേനിതനിച  എറണഭാകുളലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജയ്  അധനികൃതരുലട
ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഏലതങനിലലാം  തരത്തനിലളള  വതീഴ്ച  സലാംഭവനിചനിട്ടുകണഭാ
എന്നറനിയുന്നതനികലയഭായനി ആശുപത്രനി കരഖകേളുലാം കകേസനിലന്റെ കരഖകേളുലാം വനിശകേലനലാം
നടത്തനിലയങനിലലാം  ആശുപത്രനി കേമ്മേനിറനിയനില്ലപട  അലാംഗങ്ങളക്കയ്  ഇതുസലാംബനനിച
ഏകേകേണ്ഠമഭായ  തതീരുമഭാനത്തനിലലത്തഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ഒരു  അലപകയ്
കബഭാഡനി ഇക്കഭാരലലാം പുനരവകലഭാകേനലാം ലചേയണലമന്നയ്  അകനസഷണ ഉകദലഭാഗസലന്റെ
അകപക്ഷയനികന്മല്  26-4-2017  തതീയതനി  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  ഡയറകറുലട
കനതൃതസത്തനില്  അലപകയ്  കേമ്മേനിറനി  കരഖകേള  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുളളതഭാണയ്.  അലപകയ്
കേമ്മേനിറനിയുലട  റനികപഭാര്ടയ്  നഭാളനിതുവലര  ലഭനിചനിടനിലഭാത്തതഭാണയ്.  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടയ്
ലഭനിചഭാല് മഭാത്രകമ ചേനികേനിതഭാപനിഴവയ് സലാംഭവനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നയ് ലവളനിവഭാകുകേയുളള.

(ബനി)  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചനിടനില.  അകനസഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നമുറയയ്
അന്തെനിമ റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(സനി) നഭാളനിതുവലര അകനസഷണത്തനില് കേലണത്തനിയനിടനില. 
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ലകേ.ടനി. കതഭാമസയ് കേമ്മേതീഷന ശനിപഭാര്ശകേളുലാം ജനബമത്രതീ കപഭാലതീസയ്
സലാംവനിധഭാനവലാം

97 (5526) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന  :
ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല്  :
ശതീമതനി സനി  .   ലകേ  .   ആശ  :
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില്  കുമഭാര്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഏലതഭാരഭാളക്കുലാം  എകപഭാഴുലാം  സമതീപനിക്കഭാവന്നതരത്തനില്

കപഭാലതീസനിലനയുലാം കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനുകേലളയുലാം ജനസസൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കപഭാലതീസനിലന  ജനസസൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  ലകേ.ടനി.കതഭാമസയ്
കേമ്മേതീഷലന്റെ ഏലതലഭാലാം ശനിപഭാര്ശകേൾ നടപനിലഭാക്കനിലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കപഭാലതീസനില്  കനിമനിനലകേള  ഉണഭാകുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനഭായനി
റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ്  സമയത്തുതലന്ന  കനിമനിനല്  സസഭഭാവവലാം  പ്രവണതയുലാം  ഉള്ളവലര
കേലണത്തനി ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളനിലലാം  ജനബമത്രതീ
കപഭാലതീസയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനിയതുവഴനി  എലന്തെലഭാലാം  മഭാറങ്ങള
ബകേവരനിച്ചുലവന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കപഭാലതീസയ്  കസവനലാം  ജനങ്ങളക്കയ്  ഫലപ്രദമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്
ഉകദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണ്ടുളള ജനബമത്രനി സുരക്ഷഭാ പദതനി സലാംസഭാനത്തയ് എലഭാ കപഭാലതീസയ്
കസ്റ്റഷനുകേളനികലയ്ക്കുലാം വലഭാപനിപനിക്കഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  കപഭാലതീസനിലന്റെ  പരനിഷ്കരണവമഭായനി  ബനലപടയ്  ലകേ.  ടനി.  കതഭാമസയ്
കേമ്മേതീഷന  വനിവനിധ  വനിഷയങ്ങളനില്  നല്കേനിയ  ശനിപഭാര്ശകേളനില്  കപഭാലതീസനിലന
ജനസസൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനുതകുന്ന  തഭാലഴപറയുന്ന  ശനിപഭാര് ശകേളനില്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്:

ശനിപഭാര്ശ നമ്പര്   3.66 

Community  Policing-നുകവണനി  രൂപതീകേരനിച  Project  Management
Committee-യുലട Chairperson ആയനി ADGP, South Zone-ലന നനിയമനിചനിട്ടുണയ്. 
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ശനിപഭാര്ശ നമ്പര്   3.84

Community  Policing  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി,  ജനബമത്രതീ
സുരക്ഷഭാ  പദതനി  എലഭാ  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളനികലയ്ക്കുലാം  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  റനിക്രൂടയ്  ലടയനിനനിലാംഗനിനയ്  മുമ്പുതലന്ന  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളനില്നനിന്നയ്
verification  roll  പൂരനിപനിച്ചുവഭാങ്ങനി  ആയതയ്  ബനലപട  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസയ്
കമധഭാവനിക്കുലാം  എ.ഡനി.ജനി.പനി.  ഇന്റെലനിജനസനിനുലാം  അയച്ചുനല്കുകേയുലാം
ആയതനിനപ്രകേഭാരലാം ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേള കനിമനിനല് കകേസുകേളനില് ഉളലപടനിടനിലലന്നയ്
അറനിയനിച്ചുലകേഭാണ്ടുളള  candidature  clearance  ലഭനിചതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ
ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേലള നനിലവനില് ലടയനിനനിലാംഗനിനയ് ഉളലപടുത്തഭാറുളള. 

(ഡനി)  ജനങ്ങളുലട ജതീവനുലാം സസത്തുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുകേലയന്ന പൂര്വകേഭാല കകേവല
അവസയനില്  നനിനലാം  അവരുലട  പ്രശങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം  ആവലഭാതനികേളനികലയ്ക്കുലാം
അവലരക്കൂടനി  പലങടുപനിച്ചുലകേഭാണയ്  നടത്തുന്ന  കപഭാലതീസനിലാംഗയ്  സമ്പ്രദഭായമഭാണയ്
ജനബമത്രനി കപഭാലതീസയ്. 

ശതീ. കടഭാലാം സക്കറനിയയുലാം സകഹഭാദരങ്ങളുലാം ഭൂമനി കേകയറനിയതഭായ പരഭാതനിയനില്
അകനസഷണലാം

98 (5527) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂന്നഭാറനില് സനിരനിറയ് ഇന ജതീസസയ് എന്ന സലാംഘടനയുലട തലവന കടഭാലാം
സക്കറനിയയുലാം സകഹഭാദരങ്ങളുലാം ഏക്കര് കേണക്കനിനയ് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി കേകയറനിയതഭായ
പരഭാതനിയനില് ലസഷലല് ബഭാഞയ് അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  അകനസഷണത്തനില്  കേലണത്തനിയ  വസ്തുതകേള
എലന്തെലഭാമഭാലണന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശതീ.  കടഭാലാം  സക്കറനിയയുലാം  സകഹഭാദരങ്ങളുലാം  ഭൂമനി  കേകയറനിയതഭായ
പരഭാതനിയനില് ലസഷലല് ബഭാ ഞയ് അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിടനില. 

പനിങയ് കപഭാലതീസയ് കൂടുതല് സലകത്തയയ് വലഭാപനിപനിക്കഭാന നടപടനികേള

99 (5528) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പനിങയ് കപഭാലതീസനിലന്റെ ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പനിങയ്  കപഭാലതീസനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനില്  എവനിലടലയലഭാമഭാണുള്ളതയ്;  ആയതയ്
കൂടുതല് സലകത്തക്കയ് വലഭാപനിപനിക്കഭാന എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുസലങ്ങളനില്  സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുകേ
എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  കകേരള  കപഭാലതീസയ്,  നഗരങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനിയഭാണയ്  പനിങയ്  കപഭാലതീസയ്  പകടഭാള.  ഇതനികലക്കയ്  പ്രകതലകേലാം  പരനിശതീലനലാം
ലഭനിച വനനിതഭാ കപഭാലതീസയ് ഉകദലഭാഗസലരയഭാണയ് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്. തനിരക്കുള്ള
സമയങ്ങളനില് ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനിലലാം  മറയ്  ബപ്രവറയ്   ബസ്സുകേളനിലലാം
യൂണനികഫഭാമനില് സഞരനിചയ് യഭാത്ര ലചേയ്യുന്ന സതീകേളക്കയ് മനികേച സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുകേ,
സതീകേളുലടയുലാം  വനികേലഭാലാംഗരുലടയുലാം  സതീറനിലനിരുന്നയ്  യഭാത്ര  ലചേയ്യുന്നതയ്  തടയുകേ,
സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  വകയഭാജനങ്ങളക്കുലാം  അടനിയന്തെര  സഹഭായങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകേ,  ബസ്സേനിലലാം  ബസയ്  കസ്റ്റഭാപ്പുകേളനിലലാം  പൂവഭാലശലലലാം  ഒഴനിവഭാക്കുകേ
തുടങ്ങനിയവയഭാണയ് ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള.

(ബനി)  പനിങയ്  കപഭാലതീസനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  ലമചലപട  കസവനലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വഭാഹനങ്ങളനില്  നൂതന  സഭാകങതനികേവനിദലയുലട
അടനിസഭാനത്തനിലള്ള  ഉപകേരണങ്ങള  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനിലള്ള ജനിലകേളനിലല പ്രധഭാനലപട ബസയ് കസ്റ്റഭാപ്പുകേള,  വഭാണനിജലകമഖലകേള,
വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലട  പരനിസരങ്ങള,  പഭാര്ക്കുകേള,  ആരഭാധനഭാലയങ്ങള
തുടങ്ങനിയ  സലങ്ങളനില്  പനിങയ്  പകടഭാള  വഭാഹനങ്ങള  പകടഭാളനിലാംഗയ്
നടത്തനിവരുന്നതുലാം സതീ സുരക്ഷയയ്  ആവശലമഭായ സഹഭായലാം നല്കേനിവരുന്നതുമഭാണയ്.
കൂടഭാലത ഇവരുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള ബനലപട കമലകദലഭാഗസന്മഭാര് പരനികശഭാധനിചയ്
കേഭാരലക്ഷമമഭാകണഭാലയന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തുനണയ്.

(സനി)  പനിങയ്  കപഭാലതീസനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം  സനിറനി,  ലകേഭാലലാം
സനിറനി,  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,  ലകേഭാചനി  സനിറനി,  തൃശ്ശൂര്  സനിറനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  സനിറനി,
കേണ്ണൂര് എന്നതീ എടയ്  കപഭാലതീസയ് ജനിലകേളനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  മറയ്  ജനിലകേളനില്
കൂടനി  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഈ  വര്ഷലാംതലന്ന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ.
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ഡല്ഹനി മുനനിസനിപല് ലതരലഞ്ഞടുപനില് വനിജയനിചവര്ക്കയ്  കകേരളഭാ ഹസൗസനില്
വനിരുനസല്ക്കഭാരലാം

100 (5529) കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജയ്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഡല്ഹനി  മുനനിസനിപല്  ലതരലഞ്ഞടുപനില്  വനിജയനിചവര്ക്കയ്  സര്ക്കഭാര്
ലചേലവനില്  കകേരളഭാ  ഹസൗസനില്  വനിരുനസല്ക്കഭാരലാം  നടത്തനിയതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ വനിഷയത്തനില് സര്ക്കഭാരനിനയ് എലന്തെങനിലലാം പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനിൽ എന്തെഭാലണന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി)  എങനില്  പരഭാതനിയനിനകമലള്ള  നടപടനികേള  ഇകപഭാള  ഏതയ്
ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഡല്ഹനി  മുനനിസനിപല്  ലതരലഞ്ഞടുപനില്  വനിജയനിചവര്ക്കയ്  സര്ക്കഭാര്
ലചേലവനില് കകേരളഭാ ഹസൗസനില് വനിരുനസല്ക്കഭാരലാം നല്കേനിയനിടനില.

(ബനി&സനി) ഈ വനിഷയത്തനില് ശതീ. രഞനിത്കുമഭാര് പനി.എസയ്.-ല് നനിനലാം ഒരു
പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്. പരഭാതനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

ജനിഷ്ണു പ്രകണഭായനിയുലട അമ്മേ മഹനിജയുലാം ബന്ധുക്കളുലാം നടത്തനിയ നനിരഭാഹഭാര
സതലഭാഗ്രഹലാം

101 (5530) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിഷ്ണു  പ്രകണഭായനിയുലട  അമ്മേ  മഹനിജയുലാം  ബന്ധുക്കളുലാം  നടത്തനിയ
നനിരഭാഹഭാര  സതലഭാഗ്രഹലാം  അവസഭാനനിപനിക്കഭാനഭായനി  സര്ക്കഭാകരഭാ  സര്ക്കഭാര്
പ്രതനിനനിധനികേകളഭാ  മഹനിജയുമഭാകയഭാ  ബന്ധുക്കളുമഭാകയഭാ  ഏലതങനിലലാം  കേരഭാറനില്
ഏര്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനിൽ  പ്രസ്തുത  കേരഭാറനിലല  വലവസകേള  എലന്തെലഭാമഭായനിരുന;
ഇതുപ്രകേഭാരലാം എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള ഇതനിനകേലാം സസതീകേരനിച്ചു;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കേരഭാറനിലന്റെ  പകേര്പയ്  മഹനിജകക്കഭാ,  ബന്ധുക്കളകക്കഭാ
ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില് കേഭാരണലമന്തെഭാണയ് ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത കേരഭാറനിലന്റെ പകേര്പയ് കമശപ്പുറത്തയ് വയ്ക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

കപഭാലതീസയ് ബഡവര്മഭാര്ക്കയ് ലപ്രഭാകമഭാഷന ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം

102 (5531)   ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസനിലല  ഇതര  സഭാകങതനികേ  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുമഭായനി
തഭാരതമലലാം ലചേയ്യുകമ്പഭാള കപഭാലതീസയ് ബഡവര്മഭാര്ക്കയ് എചയ്.  സനി. ,  എ.എസയ്.ഐ.
തസ്തനികേകേളനികലക്കയ് ലപ്രഭാകമഭാഷന ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കപഭാലതീസയ് ബഡവര്മഭാലര എചയ്.സനി, എ.എസയ്.ഐ. തസ്തനികേകേളനികലക്കയ്
സഭാനക്കയറലാം നല്കുന്നതനിനയ് ഉത്തരവയ് നലനിയനിരുനകവഭാ ;

(സനി)  എങനിൽ  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനികന്മൽ  സസതീകേരനിച  തുടര്  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കപഭാലതീസയ് ബഡവര്മഭാര്ക്കയ് എചയ്.സനി,എ.എസയ്.ഐ തസ്തനികേകേളനികലക്കയ്
ലപ്രഭാകമഭാഷന  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലമന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. ഉത്തരവയ് നടപനില് വരുത്തുന്നതയ് സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനി പരനിഗണനിചയ് മഭാത്രമഭായനിരനിക്കുലാം എന്ന വലവസയനില് 30-4-2016-ലല സ.ഉ.
(ബകേ)നമ്പര് 135/2016/ആഭലന്തെരലാം നമ്പര് ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം കപഭാലതീസയ് വകുപനില്
260 ബഡവര് ലഹഡയ് കകേഭാണ്സ്റ്റബനിളമഭാരുലടയുലാം 26 ബഡവര് അസനിസ്റ്റന്റെയ് സബയ്
ഇനലസകര്മഭാരുലടയുലാം  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിച്ചുലകേഭാണയ്  ഉത്തരവഭായനിരുന.  ഈ
വനിഷയലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാര്തലത്തനില് പരനികശഭാധനയനിലഭാണയ്.

കപഭാലതീസയ് ലടലനികേമ്മേനണനികക്കഷന വനിഭഭാഗത്തനില് നനിയമനലാം

103 (5532) ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കപഭാലതീസയ്  ലടലനികേമ്മേനണനികക്കഷൻ  വനിഭഭാഗത്തനിൽ  2015-നയ്
കശഷലാം ഇനലസകര്, സബയ് ഇനലസകര്, അസനിസ്റ്റന്റെയ് സബയ് ഇനലസകര്, സതീനനിയര്
സനിവനില്  കപഭാലതീസയ്  ഓഫതീസര്  തുടങ്ങനിയ  തസ്തനികേകേളനില്  വരുന്ന  ഒഴനിവകേളനിൽ
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യഥഭാസമയലാം  സഭാനക്കയറലാം  നല്കേഭാലത  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുത്തനി  നനിലവനിലള്ള
ഉകദലഭാഗസരുലട  അവസരങ്ങള  നനികഷധനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരലലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള  കകേരള  കപഭാലതീസയ്  ലടലനികേമ്മേനണനികക്കഷലന്റെ
അലാംഗസലാംഖലയുലാം ഒഴനിവകേളുലാം യൂണനിറലാം റഭാങ്കുലാം കവർതനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള കപഭാലതീസയ് ലടലനികേമ്മേനണനികക്കഷന വനിഭഭാഗത്തനിലല ഇനലസകര്,
സബയ് ഇനലസകര്, അസനിസ്റ്റന്റെയ് സബയ് ഇനലസകര്, സതീനനിയര് സനിവനില് കപഭാലതീസയ്
ഓഫതീസര്  തസ്തനികേകേളനിലണഭാകുന്ന  കവക്കനസനികേളനികലയയ്  യഥഭാസമയലാം  തലന്ന
 ഡനി.പനി.സനി/ഡനി.പനി.ബനി.  കൂടനി  സഭാനക്കയറലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.

(ബനി) കകേരള കപഭാലതീസയ് ലടലനികേമ്മേനണനികക്കഷന വനിഭഭാഗത്തനിലല നനിലവനിലള്ള
അലാംഗസലാംഖലയുലാം  ഒഴനിവലാം  യൂണനിറലാം  റഭാങ്കുലാം  ഇകതഭാലടഭാപലാം  അനുബനമഭായനി*

കചേര്ക്കുന.

സലാംസഭാന സുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷന

104 (5533) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന: തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന സുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷന അലാംഗങ്ങള ആലരലഭാമഭാണയ്;  പ്രസ്തുത
കേമ്മേതീഷലന്റെ ചുമതലകേള എലന്തെലഭാമഭാണയ്;

(ബനി) പ്രസ്തുത കേമ്മേതീഷലന്റെ കയഭാഗലാം അവസഭാനമഭായനി കചേര്ന്നതയ് എന്നഭാണയ്;

(സനി)  2017  കമയയ്  4-ാം  തതീയതനി  കചേരുവഭാനനിരുന്ന  കയഭാഗലാം
മഭാറനിവയ്കക്കണനിവന്ന സഭാഹചേരലലാം എന്തെഭായനിരുനലവന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആഭലന്തെര വകുപ്പുമനനി - ലചേയര്മഭാന

നനിയമ വകുപ്പുമനനി - അലാംഗലാം

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവയ് - അലാംഗലാം

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.

333/2020
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ജസ്റ്റനിസയ് ലകേ. ബഭാലകൃഷ്ണന.

(ബഹകക്കഭാടതനി ജഡ്ജനി (Rtd.). - അലാംഗലാം

ചേതീഫയ് ലസകടറനി -എകയ് -ഒഫതീകഷലഭാ അലാംഗലാം

ലസകടറനി(ആഭലന്തെര വകുപയ്) -എകയ് -ഒഫതീകഷലഭാ അലാംഗലാം

സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനി -എകയ്-ഒഫതീകഷലഭാ അലാംഗലാം

ശതീ. കജക്കബയ് പുന്നൂസയ്, IPS  -അനസൗകദലഭാഗനികേ അലാംഗലാം

(Rtd DGP)

ശതീമതനി ലനിസനി കജക്കബയ്, IAS (Rtd CS)- അനസൗകദലഭാഗനികേ അലാംഗലാം

Adv. കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണകുറുപയ് - അനസൗകദലഭാഗനികേ അലാംഗലാം

ചുമതലകേള

അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(ബനി) 1-11-2012-ലഭാണയ് അവസഭാനമഭായനി കചേര്ന്നതയ്.

(സനി) ഭരണപരമഭായ കേഭാരണങ്ങളഭാല് കയഭാഗലാം മഭാറനിവയ്ക്കുകേയുണഭായനി.

കപഭാലതീസയ് ആസഭാനലത്ത ജുനനിയര് സൂപ്രണയ് കുമഭാരനി ബതീനയുലട
സലലാംമഭാറലാം

105 (5534) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസയ്  ആസഭാനലത്ത  ജൂനനിയര്  സൂപ്രണയ്  കുമഭാരനി  ബതീനലയ
സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി  സലലാംമഭാറനിയനിരുകന്നഭാ  ;  എങനില്  എന്തെയ്
കേഭാരണത്തഭാലഭാണയ് സലലാംമഭാറനിയതയ്;

(ബനി)  കപഭാലതീസയ്  ആസഭാനത്തനിനയ്  പുറകത്തക്കഭാകണഭാ പ്രസ്തുത സലലാംമഭാറലാം
ഉത്തരവഭായതയ് ; ഏതയ് സതീറനികലക്കഭാണയ് സലലാം മഭാറനിയലതന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിയുലട  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവയ്  റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണലമന്തെഭാണയ്;

(ഡനി)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിയുലട  ഉത്തരവയ്  അനുസരനിക്കഭാത്ത
കേതീഴ്ജതീവനക്കഭാരനിയുലട  നടപടനി  സര്വതീസയ്  ചേടങ്ങളുലട  ലലാംഘനമഭാകേയഭാൽ
അവര്ലക്കതനിലര എന്തെയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ഇ) സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് അധനികേഭാരനിക്കയ് തലന്റെ കേതീഴനിലള്ള കനഭാണ് ഗസറഡയ്
റഭാങനിലള്ള ഒരു ഉകദലഭാഗസലയ സലലാം മഭാറഭാന അധനികേഭാരമനികല;

(എഫയ്) പ്രസ്തസ്തുത ഉകദലഭാഗസ തലന്റെ ടഭാനസ്ഫറനിലനതനിലര ചേതീഫയ് ലസകടറനിക്കയ്
പരഭാതനി  നല്കേനിയനിരുകന്നഭാ;  ഉലണങനില്  ഏതയ്  സര്വതീസയ്  റൂളനിലല  ഏതയ്
ചേടപ്രകേഭാരമഭാണയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ജനി) സലാംസഭാനത്തയ് വകുപയ് കമധഭാവനികേള നടത്തുന്ന എലഭാ സലമഭാറങ്ങളനിലലാം
സര്ക്കഭാര് ഭഭാവനിയനില് ഇടലപടുകമഭാ;  അതനിനുള്ള അകപക്ഷകേള ചേതീഫയ് ലസകടറനിക്കയ്
നല്കേനിയഭാല് മതനിയഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലലാംമഭാറനി ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിരുന. ഉത്തരവനില് കേഭാരണലമഭാനലാം
കരഖലപടുത്തനിയനിടനില.

(ബനി)  ആദലലാം  കപഭാലതീസയ്  ആസഭാനലത്ത  'T'  ബഭാഞനില്  നനിനലാം  'U'
ബഭാഞനികലക്കുലാം  രണഭാമലത്ത  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  കപഭാലതീസയ്  ആസഭാനത്തനിനയ്
പുറത്തുള്ള  'AP'  ബറഭാലനിയന ആസഭാനകത്തക്കുലാം മഭാറനി ഉത്തരവഭായനി.

(സനി) റദ്ദേഭാക്കനിയനിടനില, മരവനിപനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) നടപടനി സസതീകേരനിചനിടനില.

(ഇ) അധനികേഭാരമുണയ്.

(എഫയ്)  അഡതീഷണല്  ചേതീഫയ്  ലസകടറനി  (Home)-നയ്  മഭാനദണങ്ങള
ലലാംഘനിചയ് അകേഭാരണമഭായനി സലലാം മഭാറനിയതനിലന സലാംബനനിചയ്  (ഉചേനിത മഭാര്കഗ്ഗണ)
എന്നയ് കരഖലപടുത്തനി പരഭാതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ജനി) ഇക്കഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനികശഭാധനിചനിടനില.

കചേലക്കര മണലത്തനിലല സനിവനില് കപഭാലതീസയ് ഒഭാഫതീസര്മഭാരുലട ഒഴനിവയ്
നനികേത്തഭാന നടപടനി

106 (5535) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കചേലക്കര  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  പഴയന്നൂര്,  കചേലക്കര,
ലചേറുതുരുത്തനി  എന്നതീ  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളനിലഭായനി  എത്ര  സനിവനില്  കപഭാലതീസയ്
ഓഫതീസര്മഭാരുലട തസ്തനികേകേൾ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;



172 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  24, 2017

(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  തസ്തനികേകേള  ഓകരഭാ  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളനിലലാം
ഒഴനിഞകേനിടക്കുനണയ്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളുലട  വനിശഭാലമഭായ  പ്രവര്ത്തനപരനിധനി
കേണക്കനിലലടുത്തയ് ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്ന സനിവനില് കപഭാലതീസയ് ഓഫതീസര്മഭാരുലട തസ്തനികേ
നനികേത്തുന്നതനിനയ്  ഉസൗര്ജനിത  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങനിൽ  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) പഴയന്നൂര് കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷന  - 22

കചേലക്കര കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷന  - 25

ലചേറുതുരുത്തനി കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷന  - 25

(ബനി) പഴയന്നൂര് കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷന  - 6

കചേലക്കര കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷന  - 3

ലചേറുതുരുത്തനി കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷന - 6

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവകേള  2017  വര്ഷലത്ത  ജനറല്
ടഭാനസ്ഫറനികനഭാടനുബനനിചയ് നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

എലാംപഭാനല് ബഡവര് കപ്രമചേനകുമഭാറനിലന കലഭാക്കപനില് മര്ദ്ദേനിച
കപഭാലതീസുകേഭാര്ലക്കതനിലര നടപടനി

107 (5536) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  എലാംപഭാനല്  ബഡവറഭായനിരുന്ന  ലവള്ളനിമണ്
ലവസ്റ്റയ്  പ്രതഭാപമനനിരത്തനില്  ബനി.  കപ്രമചേനകുമഭാറനിലനതനിലര  പുനലൂര്  ജുഡതീഷലല്
ഫസ്റ്റയ് കഭാസയ് മജനികസറയ് കകേഭാടതനിയനില് രജനിസ്റ്റർ ലചേയ സനി.സനി. 1728/2009  നമ്പര്
കകേസനില്  സനി.ആര്.പനി.സനി.173(8)  പ്രകേഭാരലാം  ഡനിറകതീവയ്  ഇനലസകര്,
സനി.ബനി.സനി.ഐ.ഡനി.  ലകേഭാലലാം  സബയ്  യൂണനിറയ്  നടത്തനിയ  പുനരകനസഷണത്തനില്
ലവളനിവഭായ കേഭാരലങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാണയ്;

(ബനി)  പുനലൂര് കപഭാലതീസയ്  ടനിയഭാലനതനിലര  കേള്ളകക്കസയ് എടുക്കുകേയഭായനിരുന
എന്ന  പരഭാതനിയനികന്മലലാം  ടനിയഭാലന  കുണറ  കപഭാലതീസയ്  കലഭാക്കപനില്  മര്ദ്ദേനിച്ചുലവന്ന
പരഭാതനിയനിലലാം  അകനസഷണലാം  നടത്തനികയഭാ;  എങനില്  പ്രസ്തുത  അകനസഷണത്തനില്
കുറക്കഭാലരന്നയ്  കേലണത്തനിയ  കപഭാലതീസുകേഭാര്ലക്കതനിലര  എലന്തെങനിലലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  എലാംപഭാനല്  ബഡവറഭായനിരുന്ന  ലവള്ളനിമണ്
ലവസ്റ്റയ്  പ്രതഭാപമനനിരത്തനില്  ബനി.  കപ്രമചേനകുമഭാറനിലനതനിലര  പുനലൂര്  കപഭാലതീസയ്
കസ്റ്റഷനനില് രജനിസ്റ്റര് ലചേയ ബകലാം നമ്പര് 345/2008 u/s 283, 353 IPC & 185 of
MV  Act  കകേസയ്,  കലഭാക്കല്  കപഭാലതീസയ്  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  ബഹുമഭാനലപട
കകേഭാടതനിയനില് കുറപത്രലാം സമര്പനിചനിരുന്നതുലാം ആയതയ്  സനി.സനി.നമ്പര്  1728/2009
പ്രകേഭാരലാം  വനിചേഭാരണ  നടനവരനികേയുമഭായനിരുന.   വനിചേഭാരണ  കവളയനില്
ശതീ.  കപ്രമചേനകുമഭാറനിലന്റെ  പരഭാതനിയനികന്മല്  ടനി  കകേസനിലന്റെ  അകനസഷണലാം
ബകലാംബഭാഞനിനയ്  ബകേമഭാറുകേയുലാം  ബകലാം  നമ്പര്  426/CR/HHW-I/Tvpm/2012
ആയനി  റതീ  നമ്പര് ലചേയയ്  ബകലാംബഭാഞനില് അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.
അകനസഷണത്തനില് ശതീ.  കപ്രമചേനകുമഭാര്, 283 IPC &  185  of MV Act  എന്നതീ
വകുപ്പുകേള  പ്രകേഭാരമുള്ള  കുറലാം  ലചേയതഭായനി  ലവളനിവഭായനിട്ടുള്ളതുലാം  ആയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ടനിയഭാലനതനിലര  കുറപത്രലാം തയഭാറഭാക്കനി ബഹുമഭാനലപട പുനലൂര്
JFMC-II മുമ്പഭാലകേ സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതുലാം വനിചേഭാരണ നടനവരുന്നതുമഭാകുന.

(ബനി)  പുനലൂര് കപഭാലതീസയ്  ടനിയഭാലനതനിലര  കേള്ളകക്കസയ് എടുക്കുകേയഭായനിരുന
എന്ന പരഭാതനിയനിലലാം കുണറ കപഭാലതീസയ് മര്ദ്ദേനിച്ചു എന്ന പരഭാതനിയനിലലാം അകനസഷണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതുലാം പരഭാതനി അടനിസഭാനരഹനിതമഭാലണന്നയ് ലവളനിവഭായനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.

കേഭായലാംകുളലാം കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനനില് ജതീപയ് അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

108 (5537) ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനനില്  ജതീപ്പുകേളുലട  പരനിമനിതനികേഭാരണലാം
കമസമഭാധഭാനപഭാലന പ്രവര്ത്തനങ്ങള സുഗമമഭായനി നടത്തഭാന കേഴനിയുന്നനിലലനളള
വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഈ കസ്റ്റഷലന്റെ പരനിധനിയനില് ബഫയനിലാംഗയ് സസഭാ ഡയ്,  ബപലറയ്,
കലഭാ-ആന്റെയ്  ഓര്ഡര്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഒരു  ജതീപയ്കൂടനി
അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇല.  കേഭായലാംകുളലാം കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനനില് കസ്റ്റഷന ഡനടനിക്കഭായനി
ഒരു ലബഭാകലകറഭാ,  ഒരു ഹതീകറഭാ കഹഭാണഭാ ബബക്കയ്,  ഒരു ബുള്ളറയ്, Flying Squad
ഡനടനിക്കഭായനി ഒരു ടകവര, ടഭാഫനികേയ് ഡനടനിക്കഭായനി ഒരു സുകമഭാ, ഒരു ബുള്ളറയ് എന്നനിവ
കൂടഭാലത കമസമഭാധഭാന ഡനടനിക്കയ്  ബസക്കനിലാംഗയ്  കഫഭാഴഭായനി  ഒരു ബസ്സുലാം നനിലവനില്
ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുനണയ്.
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സതീലയ അപമഭാനനിച്ചുലവന്ന പരഭാതനിയനില് തുടര്നടപടനികേള

109 (5538) കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സതീലയ  അപമഭാനനിചതനില്  നടപടനിലയടുക്കണലമന്നയ്  ആവശലലപടയ്
ശതീമതനി  രത്നമ്മേ എന്നയഭാള ശതീകേഭാരലലാം  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനനില്  2017  മഭാര്ചനില്
സമര്പനിച  പരഭാതനി  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്  എന്തുലകേഭാലണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലളനിതകുമഭാരനി കവഴസയ് കസ്റ്ററയ് ഓഫയ് ഉത്തര്പ്രകദശയ് കകേസനിലല ഉത്തരവയ്
ഈ കകേസനില് ബഭാധകേമഭാകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എഫയ്.ഐ.ആര്.  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയഭാത്തതയ്  ചൂണനിക്കഭാടനി  ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനിക്കയ് പരഭാതനി നല്കേനിയതനികന്മല് അകനസഷനിചയ് പരഭാതനിയനില് കേഴമ്പനില എന്നയ്
റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  സതീലയ  അസഭലലാം  പറഞലവന്ന  പരഭാതനിയനിലലാം  ലമഭാഴനിയനിലലാം
എഫയ്.ഐ.ആര്. രജനിസ്റ്റര് ലചേയഭാത്തവര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  വനിഷയലാം  സനിവനില്  കകേലസന്നയ്  കപഭാലതീസയ്  വനിധനിലയഴുതനിയതയ്
എന്തെനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശതീമതനി  രത്നമ്മേ,  സുഭദഭാ  സദനലാം,  കേകടല,  ശതീകേഭാരലലാം  എന്നയഭാള
ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  മുഖലമനനിക്കുലാം  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിക്കുലാം
ശതീകേഭാരലലാം  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനനിലലാം  നല്കേനിയ  പരഭാതനികേളനികന്മല്  കപഭാലതീസയ്
അകനസഷണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  പരഭാതനികേളനികന്മലള്ള  അകനസഷണത്തനില്
പരഭാതനികേക്ഷനി  മനനഃപൂര്വലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തടയുകേ  എന്ന
ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനി അതനിരുലകേടഭാന വഭാനലാം കുഴനിചതനില് പരഭാതനികേക്ഷനി കേനിടന്നതഭായുലാം
ആയതയ്  പരഭാതനിക്കഭാരനിയുലട  എതനിര്കേക്ഷനി  കേലഭാമറയനില്  പകേര്ത്തനിയതയ്
അകനസഷണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കപഭാലതീസയ്  കേണയ്  കബഭാധലലപടനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.
വഴനിക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ഒരു  ലസന്റെയ്  സലലാം  പരഭാതനിക്കഭാരനിയുലട
എതനിര്കേക്ഷനികേള വഭാങ്ങഭാത്തതനിലള്ള വനികരഭാധലാം നനിമനിത്തമഭാണയ് ഇത്തരത്തനില് ഒരു
പരഭാതനി  നല്കേഭാന  ഇടയഭായലതന്നയ്  അകനസഷണത്തനില്  കബഭാധലലപടനിട്ടുണയ്.
പരഭാതനിക്കഭാരനി പരഭാതനിയനില് പറയുന്ന കേഭാരലങ്ങലളഭാനലാംതലന്ന സലാംഭവനിചനിടനില എന്നയ്
ലവളനിവഭായതനിനഭാല് മറയ്  നനിയമ നടപടനികേള ഒനലാംതലന്ന കമല് പരഭാതനികേളനികന്മല്
കപഭാലതീസയ് സസതീകേരനിചനിടനില.
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(ബനി) അല.

(സനി) ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിക്കയ് നല്കേനിയ പരഭാതനിയനികന്മല് അകനസഷണലാം
നടത്തനി റനികപഭാര്ടയ് സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനി സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിചനിടനില.

(ഡനി)  ശതീമതനി  രത്നമ്മേ,  സുഭദഭാ  സദനലാം,  കേകടല,  ശതീകേഭാരലലാം  എന്നയഭാള
ബഹുമഭാനലപട  കകേരളഭാ  മുഖലമനനിക്കുലാം  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിക്കുലാം
ശതീകേഭാരലലാം  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനനിലലാം  നല്കേനിയ  പരഭാതനികേളനികന്മല്  ശതീകേഭാരലലാം
എസയ്.ഐ.  അകനസഷണലാം  നടത്തനിയതനില്  ടനി  പരഭാതനിയനില്  പറയുന്ന  കേഭാരലങ്ങള
കേളവഭാലണന്നയ് കബഭാധലലപടനിട്ടുള്ളതനിനഭാല് കകേസയ് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിടനില. പരഭാതനിയനില്
അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല് കപഭാലതീസുകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര നടപടനികേള
സസതീകേരനികക്കണതഭായ സഭാഹചേരലലാം ഉണഭായനിടനില.

(ഇ) ഈ വനിഷയത്തനില് ഏലതങനിലലാം തരത്തനിലള്ള കമസമഭാധഭാന വനിഷയകമഭാ
കനിമനിനല്  പ്രവര്ത്തനകമഭാ  ഉണഭാകേഭാത്തതനിനഭാല്  കപഭാലതീസയ്  കകേസയ്  രജനിസ്റ്റര്
ലചേയനിടനിലഭാത്തതഭാണയ്.  സനിവനില് വനിഷയമഭാകണഭാ എന്നയ് തതീര്പ്പുകേല്പനികക്കണതഭായ
വനിഷയങ്ങലളഭാനലാം  കപഭാലതീസനിലന്റെ  മുന്നനില്  വരഭാത്തതനിനഭാല്  അപ്രകേഭാരലാം
വനിധനിലയഴുതനിയനിടനില.

ലപരനിയയനിലല ലകേ.എ.പനി. സബയ് കേലഭാമ്പയ് ബറഭാലനിയനഭായനി ഉയര്ത്തഭാന
നടപടനി

110 (5539) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല  ലപരനിയയനില്  ലകേ.എ.പനി.  നഭാലഭാലാം
ബറഭാലനിയലന്റെ  സബയ്  കേലഭാമ്പയ്  നനിലവനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;  എങനിൽ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡനിലന്റെ  പ്രകതലകേ  സഭാഹചേരലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തയ്  പ്രസ്തുത
സബയ്  കേലഭാമ്പയ്  ഒരു  ലകേ.എ.പനി.  ബറഭാലനിയനഭായനി  ഉയര്ത്തുന്ന  വനിഷയലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; എങനിൽ ഇതുസലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല  ലപരനിയയനില്  ലകേ.എ.പനി.  നഭാലഭാലാം
ബറഭാലനിയലന്റെ  സബയ്  കേലഭാമ്പഭായനി  ഒരു  ഡനിറഭാചയ്ലമന്റെയ്  കേലഭാമ്പയ്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
നനിലവനില് 18 ഏക്കര് സലത്തഭാണയ് കേലഭാമ്പയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഡനിറഭാചയ്ലമന്റെയ്  കേലഭാമ്പയ്  ഒരു  ലകേ.എ.പനി.  ബറഭാലനിയനഭായനി
ഉയര്ത്തുന്ന വനിഷയലാം നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.
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തൃശ്ശൂര് സഹകേരണ വകുപയ് ഓഫതീസനില് അതനികമനിചയ് കേയറനി കരഖകേള
നശനിപനിക്കഭാന ശമനിച സലാംഭവലാം

111 (5540)    ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ കേളകകറനിലല സഹകേരണ കജഭായനിന്റെയ് രജനിസഭാര് ഓഫതീസനില്
17-4-2017-നയ്  രഭാത്രനി  അതനികമനിചയ്  കേയറനി  പ്രധഭാനകരഖകേള  നശനിപനിക്കഭാനുലാം
കമഭാഷ്ടനിക്കഭാനുലാം ശമനിച സലാംഭവവമഭായനി ബനലപടയ് കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുലവന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചയ്  കപഭാലതീസയ്  ആലരലയങനിലലാം  കേസ്റ്റഡനിയനില്
എടുത്തനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അതതീവ  സുരക്ഷഭാ  കമഖലയനില്  അതനികമനിചയ്  കേയറനി  ഫയലകേള
നശനിപനിക്കഭാന  ശമനിച  കകേസനില്  കുറക്കഭാലര  കേലണത്തനി  നനിയമത്തനിനയ്  മുന്നനില്
ലകേഭാണയ് വരഭാന അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) 17-4-2017 തതീയതനി രഭാത്രനി 11.30 മണനികയഭാലട തൃശ്ശൂര് കേളകകററനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കകേഭാ-ഓപകററതീവയ് കജഭായനിന്റെയ്  രജനിസഭാറുലട ഓഫതീസനികലക്കയ് ചേനിലര്
അതനികമനിചയ്  കേയറനി  എന്ന  പരഭാതനിയനികന്മല്  കേണഭാലറനിയഭാവന്ന  11
പ്രതനികേളലക്കതനിലര  തൃശ്ശൂര് ലവസ്റ്റയ്  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനനില് ബകലാം  578/2017 u/s
143, 147, 448, 417 r/w 149 IPC ആയനി കകേസയ് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണയ്.  ആലരയുലാം
അറസ്റ്റയ് ലചേയനിടനില.

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമലാം ലലാംഘനിക്കുന്ന ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര നടപടനി

112 (5541) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനിയമങ്ങള  ജനങ്ങളക്കുകമല്
കേര്ശനമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാഴുലാം,  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുന്ന കപഭാലതീസയ്,  കമഭാകടഭാര്
ലവഹനിക്കനിള ഉകദലഭാഗസര് തുടങ്ങനിയവർ പ്രസ്തസ്തുത നനിയമങ്ങള പഭാലനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ലഹല്ലമറലാം  സതീറയ്  ലബല്റലാം  ധരനിക്കഭാലതയുലാം  പകേല്സമയങ്ങളനിലലാം
അടനിയന്തെര  ആവശലമനിലഭാത്തകപഭാഴുലാം  ബതീക്കണ്  ബലറകേള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം  ഫുടയ്
പഭാത്തുകേളനില് വഭാഹനലാം പഭാര്ക്കയ് ലചേയ്തുലാം നനിയമലാം ലലാംഘനിക്കുന്ന കപഭാലതീസയ്, കമഭാകടഭാര്
ലവഹനിക്കനിള ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  സർക്കഭാർ  വഭാഹനങ്ങൾ  തനിരനിചറനിയഭാന  കേഴനിയുലമന്നനിരനിലക്ക
ഇത്തരത്തനില്  നനിയമലാം  ലതറനിക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര  സഭാമൂഹല  മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട
ലഭനിക്കുന്ന റനികപഭാര്ട്ടുകേളനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  നനിയമലാം  ലലാംഘനിചയ്  വഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടഭാല്
കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  കേര്ശന  നനിയമ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.
കപഭാലതീസയ്/കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപ്പുകേളനിലല വഭാഹനങ്ങലള ഇക്കഭാരലത്തനില്നനിനലാം
ഒഴനിവഭാക്കനിയനിടനില.

(സനി)  ഇത്തരലാം  പരഭാതനികേള  ശദയനില്ലപടഭാല്  അകനസഷണലാം  നടത്തനി
കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ഏലത്തൂര് കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷന ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

113  (5542)  ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആസ്തനി  വനികേസനഫണനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല
ഏലത്തൂര്  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷന  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
എത്രകത്തഭാളമഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  സനിറനിയനില്  ഏലത്തൂര്  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷന  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ
Extension and Maintenance -നഭായനി ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ. ശതീ. എ. ലകേ.
ശശതീനന,  തലന്റെ  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണനില്നനിനലാം  അനുവദനിച  45  ലക്ഷലാം
രൂപയുലട  വനിശദമഭായ  ലപ്രഭാകപഭാസല്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള   നടപടനികേള
സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനിതലത്തനില് സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

മഹഭാരഭാജഭാസയ് കകേഭാകളജനില് വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട മുറനിയനില് മഭാരകേഭായുധങ്ങള
കേലണത്തനിയ കകേസയ്

114  (5543)  ശതീ  .    ബഹബനി  ഈഡന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  മഹഭാരഭാജഭാസയ്  കകേഭാകളജനില്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി
അനുവദനിചനിരുന്ന  സ്റ്റഭാഫയ്  കേസഭാര്കടഴയ്  മുറനിയനില്നനിനലാം  മഭാരകേഭായുധങ്ങള
കേലണത്തനിയനിരുകന്നഭാ;

333/2020
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(ബനി)  ഏതയ് നനിയമപ്രകേഭാരമഭാണയ് കപഭാലതീസയ് ഇക്കഭാരലത്തനില് കകേസയ് രജനിസ്റ്റര്
ലചേയനിരനിക്കുന്നതയ്; അകനസഷണലാം ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  മുറനിയനില്നനിനലാം  കേലണത്തനിയതയ്  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ
സഭാമഗ്രനികേള ആയനിരുനലവന്നയ് കപഭാലതീസയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എഫയ്.ഐ.ആര്-ലന്റെയുലാം, ലസര്ചയ് ലനിസ്റ്റനിലന്റെയുലാം പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സമതീപത്തയ് ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം നടക്കുന്ന സലത്തുനനിനലാം ഏലതങനിലലാം
ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗ്രനികേള  കേളവയ്  കപഭായതഭായനി  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില്  ഏലതലഭാലാം  സഭാധനസഭാമഗ്രനികേള  നഷ്ടമഭായനി  എന്നഭാണയ്  പരഭാതനി
ലഭനിചനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുപകയഭാഗനിക്കുന്ന  തരത്തനിലള്ള  ചേനില
സഭാമഗ്രനികേളുണഭായനിരുന.  എറണഭാകുളലാം  ലസനടല്  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷന  ലലകലാം
നമ്പര് 1280/2017 u/s. 27 of Arms Act  പ്രകേഭാരലാം രജനിസ്റ്റര് ലചേയ കകേസയ് ഇകപഭാള
അകനസഷണഭാവസയനിലഭാണയ്. 

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കകേസ്സേനിലന്റെ  എഫയ്.ലഎ.ആര്.-ലന്റെയുലാം  ലസര്ചയ്  ലനിസ്റ്റനിലന്റെയുലാം
പകേര്പ്പുകേള ഇകതഭാലടഭാപലാം അനുബനമഭായനി* ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിരനിക്കുന.

(ഇ) പരഭാതനി ലഭനിചനിടനില.

ഹരനിപഭാടയ് മണലത്തനില് നടന്ന രഭാഷ്ട്രതീയ ലകേഭാലപഭാതകേങ്ങളുലാം ഗുണഭാ മഭാഫനിയഭാ
ആകമണങ്ങളുലാം

115  (5544)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടയ്  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  2016  ഡനിസലാംബര്  ഒന്നയ്  മുതല്
എത്ര  രഭാഷ്ട്രതീയ  ലകേഭാലപഭാതകേങ്ങളുലാം  ഗുണഭാ  മഭാഫനിയഭാ  ആകമണങ്ങളുലാം
നടന്നനിട്ടുലണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത ഗുണഭാ ആകമണത്തനില് എത്ര കപര് ലകേഭാലലപടുകേയുലാം എത്ര
കപര്ക്കയ് പരനികക്കല്ക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ കകേസുകേളനിലലലഭാമഭായനി എത്രകപലര ഇതുവലര അറസ്റ്റുലചേയനിട്ടുണയ്;

(ഡനി) ഗുണഭാ - മഭാഫനിയഭാ ആകമണങ്ങള അമര്ച ലചേയ്യുന്നതനിനയ് ശക്തമഭായ 
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരലാം 

(എ)  രഭാഷ്ട്രതീയ  ലകേഭാലപഭാതകേങ്ങള  നടന്നനിടനില.  2  ഗുണഭാ  ആകമണങ്ങള
നടന്നനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) 2 കപര് ലകേഭാലലപടുകേയുലാം ഒരഭാളക്കയ് പരനികക്കല്ക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

(സനി) 17 കപലര അറസ്റ്റയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ഗുണഭാ-മഭാഫനിയഭാ  ആകമണങ്ങള  അമര്ച  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  ശക്തമഭായ
നടപടനികേളഭാണയ് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്. 

എയനിലാംഫനില് ഇന്റെര്നഭാഷണല് അക്കഭാദമനിയനിലല വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട
തടഞവച സര്ടനിഫനിക്കറകേള തനിരനിലകേ നല്കേഭാന നടപടനി

116  (5545)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എയനിലാംഫനില് ഇന്റെര്നഭാഷണല് അക്കഭാദമനി എന്ന സഭാപനലത്തക്കുറനിചയ്
സര്ക്കഭാരനിനുലാം  കപഭാലതീസനിനുലാം  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  പരഭാതനിയുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത  പരഭാതനികേളനില്  എന്തെയ്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉയര്ന്ന ഫതീസയ് അടയഭാന മഭാര്ഗ്ഗമനിലഭാലതയുലാം മറലാം പഠനലാം നനിര്ത്തനിയ,
പ്രസ്തുത  സഭാപനത്തനിലല  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  സര്ടനിഫനിക്കറകേള  തനിരനിലകേ
നല്കേഭാലത  തടഞ്ഞയ്  വയ്ക്കുന്നതുമൂലലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുണഭാകുന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേള
പരനിഹരനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വലഭാജപ്രചേരണങ്ങളനിലൂലട  കുടനികേലള ആകേര്ഷനിചയ്  വനതുകേ ഫതീസഭായനി
ലലകേക്കലഭാക്കനിയകശഷലാം അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത സര്ടനിഫനിക്കറകേള നല്കേനി കുടനികേലള
പറനിക്കുന്ന  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങലള  നനിയനനിക്കുവഭാന  കേര്ശന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  40  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ജനില  തനിരനിചയ്  പരഭാതനികേളുലട  എണ്ണലാം
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

തനിരുവനന്തെപുരലാം സനിറനി - 6

നഭാലയ് പരഭാതനികേള തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 
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എറണഭാകുളലാം സനിറനി - 26

പതനിനഞയ്  പരഭാതനികേള  തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  11  പരഭാതനികേളനില്  കകേസയ്
രജനിസ്റ്റര് ലചേയയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് സനിറനി - 8

അഞയ്  കകേസയ്  അകനസഷണഭാവസയനിലലാം  മൂന്നയ്  കകേസയ്  കേളവഭാലണന്നയ്
ലവളനിവഭായതനിനഭാല്  Mistake  of  facts  ആയനി  കകേഭാടതനിക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) നനിയമപരമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങളുലട  അനധനികൃത  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ശദയനില്ലപടഭാല് കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

മൂന്നഭാറനിലല ടഭാഫനികേയ് കബഭാക്കയ് പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി

117  (T*5546)  ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേ  മണലത്തനിലല  മൂന്നഭാറനില്  വനികനഭാദ
സഞഭാരനികേളുലട തനിരക്കുമൂലലാം അനുഭവലപടുന്ന ടഭാഫനിക്കയ്  കബഭാക്കയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില്  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) തനിരക്കുള്ള സമയങ്ങളനില് വണ്കവ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയുലാം
ടസൗണനില് ഡനിലലവഡറുകേള സഭാപനിച്ചുലാം പ്രധഭാന ജലാംഗ്ഷനനിലള്ള രണയ് പഭാലങ്ങളനിലലാം
ഡനിലലവഡറുകേള  സഭാപനിക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുലാം  ടഭാഫനികേയ്
കപഭാലതീസനിലനയുലാം  കഹഭാലാം  ഗഭാര്ഡുകേകളയുലാം  നനികയഭാഗനിചയ്  ശക്തമഭായ  ടഭാഫനികേയ്
നനിയനണലാം  നടത്തനിവരുനണയ്.  ടഭാഫനികേയ്   കബഭാക്കുകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
അനധനികൃതമഭായ  പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്,  വഴനികയഭാര  കേചവടലാം  എന്നനിവ  നനിയനനിച്ചുമുള്ള
ശക്തമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

* T  മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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കകേസ്സുകേളനില് ഉളലപട വഭാഹനങ്ങള നതീക്കലാം ലചേയഭാന നടപടനി

118  (5547)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളനിലലാം  കസ്റ്റഷനുകേളുലട  സമതീപ  കറഭാഡുകേളനിലലാം
കകേസുകേളനില്  ഉളലപട  വഭാഹനങ്ങള  കേനിടക്കുന്നതുമൂലലാം  ഗതഭാഗതതടസ്സേവലാം  മറയ്
ബുദനിമുട്ടുകേളുലാം ഉണഭാകുന്നതയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇങ്ങലന  കറഭാഡയ്  ബസഡുകേളനില്  കേനിടക്കുന്ന  വഭാഹനങ്ങള
നതീക്കലാം ലചേയഭാന എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ചേനില  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളനിലലാം  സമതീപവലാം
പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലലാം  നനിയമലലാംഘനലാം  നടത്തുന്ന  വഭാഹനങ്ങള
നനിര്ത്തനിയനിടനിരനിക്കുന്നതുമൂലലാം തകദ്ദേശവഭാസനികേളക്കുലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം മറലാം  വനിവനിധ
രതീതനിയനിലള്ള  ബുദനിമുട്ടുകേള  ഉണഭാകുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല്
ഗതഭാഗതതടസ്സേലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷന പരനിസരത്തയ് അനഭാവശലമഭായനി  സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന്ന
ലതഭാണനിമുതലഭായ  വഭാഹനങ്ങള  തതീര്പഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപട  വലക്തമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉളലക്കഭാള്ളനിച്ചുലകേഭാണയ്  23/2013  നമ്പര്  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കുലര്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതുലാം പ്രസ്തുത സര്ക്കുലറനിലല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള അനുസരനിചയ് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുവഭാന  ബനലപട  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.  കൂടഭാലത  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷന  പരനിസരങ്ങളനിലലാം  മറലാം
സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന്ന  അവകേഭാശനികേളനിലഭാത്തതുലാം  കേണ്ടുലകേടനിയതുമഭായ  വഭാഹനങ്ങള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  15-12-2014-ലല  550/14/ഫനിന.  നമ്പര്  ഉത്തരവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  എലാം.എസയ്.ടനി.സനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ലവബ്ലലസറയ്  മുകഖന  ഇ-
കലലലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിരുന.  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷന
പരനിസരങ്ങളനില് സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന്ന വഭാഹനങ്ങള തതീര്പഭാക്കുന്നതുമഭായനി ബനലപടയ്
ഓകരഭാ  വഭാഹനത്തനിനുലാം  പ്രകതലകേലാം  പ്രകതലകേലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  അതനിലന്റെ  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം
അനഭാവശലമഭായനി  വഭാഹനങ്ങള  കേസ്റ്റഡനിയനില്  എടുക്കുന്ന  പ്രവണത
ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം  വഭാഹനങ്ങള  തതീര്പഭാക്കുന്നതനില്  നനിലവനിലല  വലവസകേള
എലന്തെങനിലലാം കഭദഗതനി വരുത്തുന്നതനികനഭാ പുതനിയ വലവസ രൂപലപടുത്തുന്നതനികനഭാ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഉലണങനില് ആയതയ്  അറനിയനിക്കുന്നതനിനുലാം എലഭാ ജനിലഭാ  കപഭാലതീസയ്
കമധഭാവനികേളക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ലപറനി  കകേസ്സുകേളനില്  വഭാഹനങ്ങള
പനിടനിലചടുത്തയ്  അനഭാവശലമഭായനി  കേസ്റ്റഡനിയനില്  സൂക്ഷനിചയ്  വഭാഹന  ഉടമകേളക്കയ്
പ്രയഭാസങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതഭായുള്ള  പരഭാതനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രസ്തുത
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പ്രവൃത്തനിമൂലലാം വഭാഹന ഉടമകേളക്കയ് ഉണഭാകുന്ന പ്രയഭാസങ്ങളുലാം കൂടഭാലത കപഭാലതീസയ്
കസ്റ്റഷന  പരനിസരത്തുലാം  കറഭാഡ് വക്കനിലലാം  വഭാഹനങ്ങള  സൂക്ഷനിക്കുന്നതുമൂലലാം
ഉണഭാകുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം ലപറനി കകേസ്സുകേളനിലലാം വഭാഹന അപകേട
കകേസ്സുകേളനിലലാം  ബന്തെവസ്സേനില്  എടുക്കുന്ന  വഭാഹനങ്ങള  വനിട്ടുലകേഭാടുക്കുന്നതുമഭായനി
ബനലപട്ടുണഭാകുന്ന കേഭാലതഭാമസവലാം പരഭാതനിയുലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം ആവശലമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  31-1-2017-ലല  7/2017  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം
പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  പ്രസ്തുത  സര്ക്കുലറനിലല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കേര്ശനമഭായനി
പഭാലനിക്കുന്നതനിനയ്  എലഭാ  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനികേളക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്. 

സ്മെഭാര്ടയ് കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനുകേളക്കയ് ലഭലമഭാക്കുന്ന സസൗകേരലങ്ങള

119  (5548)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലസഭാനത്തയ്  ഏലതലഭാലാം  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേലളയഭാണയ്  സ്മെഭാര്ടയ്
കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനുകേളഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുളളതയ്;

(ബനി)  സ്മെഭാര്ടയ്  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളഭായനി  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്ന  കപഭാലതീസയ്
കസ്റ്റഷനുകേളക്കയ്  ലഭലമഭാക്കുന്ന  സസൗകേരലങ്ങള  എലന്തെലഭാമഭാണയ്;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല കപഭാലതീസുകദലഭാഗസരുലട കസവനകേഭാലലാം

120 (5549) ശതീ  .   എന   .  എ  .   ലനലനിക്കുന്നയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല  പ്രനിനസനിപല്  സബയ്  ഇനലസകറടക്കമുള്ള
കപഭാലതീസുകേഭാരുലട കപരു വനിവരലാം കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനുകേള തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവര് ഇകപഭാള കജഭാലനിലചേയ്തുവരുന്ന കസ്റ്റഷനുകേളനില് എത്ര കേഭാലമഭായനി
തുടരുനലവനലാം  ഇകത  കസ്റ്റഷനുകേളനില്  എത്രകേഭാലലാം  പ്രവർത്തനിചനിരുനലവനലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി) കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനുകേളനില്നനിന്നയ് എത്ര അകേലലയഭാണയ് 
ഇവരുലട സനിര തഭാമസലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ-സനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കപഭാലതീസുകേഭാര് സമൂഹമഭാധലമങ്ങളവഴനി പ്രതനികേരണങ്ങള

നടത്തരുലതനള്ള സര്ക്കുലര്

121  (5550)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസുകേഭാര്  ലഫയ്സയ്  ബുക്കയ്,  വഭാട്സയ്ആപയ്  തുടങ്ങനിയ
സമൂഹമഭാധലമങ്ങളവഴനി  പ്രതനികേരണങ്ങള  നടത്തരുലതന്നയ്  ഡനി.ജനി.പനി.  സര്ക്കുലര്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതനിനുള്ള  സഭാഹചേരലലമന്തെഭാലണന്നയ്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  ജനിഷ്ണു പ്രകണഭായനിയുലട അമ്മേലയ കപഭാലതീസയ് ആസഭാനത്തനിനയ് മുന്നനില്വചയ്
വലനിചനിഴച  കപഭാലതീസയ്  നടപടനിലയ  നലഭായതീകേരനിച്ചുലകേഭാണയ്  കകേരള  കപഭാലതീസയ്
ഓഫതീകസഴയ്  അകസഭാസനികയഷന സലാംസഭാന ജനറല് ലസകടറനി  സനി.ആര് ബനിജു
6-4-2017 ല് ലഫയ്സയ് ബൂക്കനില് കപഭാസ്റ്റയ് ലചേയ വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങനില് ഡനി.ജനി.പനി.-യുലട സര്ക്കുലറനിനയ് വനിരുദമഭായനി ലഫയ്സയ് ബുക്കയ്
ഉപകയഭാഗനിച  ഉകദലഭാഗസലനതനിലര  എന്തെയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുലവന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കപഭാലതീസുകദലഭാഗസര് സഭാമൂഹലമഭാധലമങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനികലയയ്
സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനിയുലട 31-12-2015-ലല 45/2015 നമ്പര് പ്രകേഭാരമുള്ള
സര്ക്കുലറനില്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  വലക്തനിപരമഭായ
അക്കസൗണ്ടുകേള ഉപകയഭാഗനിചയ് സമൂഹമഭാധലമങ്ങളനില് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന വനിവരങ്ങള
കപഭാലതീസനിലന്റെ  ഒസൗകദലഭാഗനികേ   വനിശദതീകേരണങ്ങളഭായനി  വലഭാഖലഭാനനിക്കുവഭാന
ഇടയുള്ളതനിനഭാലഭാണയ്  പ്രസ്തുത സര്ക്കുലര് പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 

(ബനി) ഉണയ്. 

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  കപഭാസ്റ്റനില്  സര്ക്കുലറനിനയ്  വനിരുദമഭായനി  യഭാലതഭാനലാം
ശദയനില്ലപടനിടനില. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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കേരുനഭാഗപള്ളനി കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷകനഭാടുകചേര്നള്ള കപഭാലതീസയ്
കേസഭാര്കടഴ്സുകേള

122  (5551)   ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷകനഭാടുകചേര്ന്നയ്  കപഭാലതീസയ്
കേസഭാര്കടഴ്സുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  സലത്തനിലന്റെ  വനിസ്തൃതനി  എത്രയഭാലണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിലട  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭായ  എത്ര  കേസഭാര്കടഴ്സുകേളുലണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  അറകുറപണനിയനിലൂലട  ലമചലപടുത്തഭാവന്ന  കേസഭാര്കടഴ്സുകേള
എത്രലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എത്ര കുടുലാംബങ്ങള ഇവനിലട തഭാമസനിക്കുനലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രകയഭാജനപ്രദമലഭാത്ത  കേസഭാര്കടഴ്സുകേള  ലപഭാളനിച്ചുനതീക്കനി  ഫഭാറയ്
മഭാതൃകേയനില് കേസഭാര്കടഴയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷന  കേസഭാര്കടഴയ്  കേരുനഭാഗപള്ളനി
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില് 2 ഏക്കര് 30 ലസന്റെയ് സലത്തഭാണയ് സനിതനിലചേയ്യുന്നതയ്. 

(ബനി) നനിലവനില് ഡനിലലവ.എസയ്.പനി./സനി.ലഎ.  എന്നനിവര്ക്കഭായനി 2 കേസഭാര്കടഴയ്,
3  എസയ്.ലഎ.  കേസഭാര്കടഴയ്,   2  എചയ്.സനി.  കേസഭാര്കടഴയ്,   17  പനി.സനി.  കേസഭാര്കടഴയ്
ഉളലപലട ആലകേ 23 കേസഭാര്കടഴ്സുകേള ഉള്ളതനില് ഉപകയഭാഗപ്രദമഭായ 8 കേസഭാര്കടഴ്സുകേള
മഭാത്രമഭാണുള്ളതയ്.  ബഭാക്കനിയുള്ള  15  കേസഭാര്കടഴ്സുകേള  അറകുറപണനികേള  നടത്തനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്ന അവസയനിലള്ളതഭാണയ്. 

(സനി) നനിലവനില് 8 കുടുലാംബങ്ങള തഭാമസനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ഫഭാറയ്  ലലടപയ്  കേസഭാര്കടഴയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കകേരളത്തനികലക്കയ് കേള്ളക്കടത്തയ് നടത്തനിയതുമഭായനി ബനലപടയ് രജനിസ്റ്റര് ലചേയ
കകേസ്സുകേള

123  (5552)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  കകേരളത്തനികലക്കയ്  സസര്ണ്ണവലാം



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 185

മയക്കുമരുനലാം  ഉളലപലടയുള്ളവ  കേടത്തനിയതുമഭായനി  ബനലപടയ്  എത്ര  കകേസുകേള
കേഴനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തനിനനിലട കകേരളത്തനില് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിതനിട്ടുണയ് എന്നയ് ഇനലാം
തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനയ്  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  മഭാര്ക്കറനില്  എത്ര  രൂപ  വനിലവരുന്നതഭാണയ്;
ഏലതലഭാലാം  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലടയഭാണയ്  കേള്ളക്കടത്തയ്  നടന്നനിട്ടുള്ളതയ്;  പ്രധഭാനമഭായനി
കകേരളത്തനിലല ഏലതലഭാലാം സലങ്ങള വഴനിയഭാണയ് കേള്ളക്കടത്തയ് നടക്കുന്നതയ് ;

(സനി) കേര്ണ്ണഭാടകേ, കകേരള - തമനിഴഭാടയ് സലാംസഭാനഭാതനിര്ത്തനിയനിലൂലട സസര്ണ്ണവലാം
കേഞഭാവളലപലടയുള്ള  മയക്കുമരുനകേളുലാം  കേള്ളക്കടത്തയ്  നടത്തുന്നതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതയ്  തടയഭാന  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &  ബനി) സസര്ണ്ണക്കടത്തുലാം മയക്കുമരുന്നയ് കേടത്തുമഭായനി ബനലപടയ്  2016-
ലലാം 2017 കമയയ് വലരയുലാം രജനിസ്റ്റര്ലചേയ കകേസ്സുകേളുലട എണ്ണവലാം മറയ് വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാന  അതനിര്ത്തനികയഭാടയ്  കചേര്നള്ള
കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനുകേളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഊര്ജ്ജനിതലപടുത്തനി കേര്ശന വഭാഹന
പരനികശഭാധനകേളുലാം  ലറയ്ഡുകേളുലാം  നടത്തനിയുലാം  മുനകേഭാലങ്ങളനില്  മയക്കുമരുന്നയ്
കേടത്തലകേളുമഭായനി ബനലപടയ് പനിടനികൂടനിയ പ്രതനികേളുലട നടപഭാവസ പരനികശഭാധനിച്ചുലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. കൂടഭാലത എലലകസയ് അധനികൃതകരഭാലടഭാപലാം സലാംയുക്ത
പരനികശഭാധനകേളുലാം നടത്തുനണയ്.

സതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം കനലരയുള്ള അതനികമങ്ങള
124 (5553) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫയ്  : 

ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന  : 
ശതീ  .   ബഹബനി ഈഡന  : 
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം    : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം കനലരയുള്ള അതനികമങ്ങള ഭതീതനിജനകേമഭായ
വനിധത്തനില് വര്ദനിച സഭാഹചേരലലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  പത്തയ് വയസ്സേനിനയ് തഭാലഴയുള്ള പനിഞ്ചുകുഞങ്ങളവലര ബലലാംഗനികേമഭായനി

ആകമനിക്കുലപടുനലവന്ന  മഭാധലമറനികപഭാര്ട്ടുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്

ഇക്കഭാരലത്തനില് ഗസൗരവതരമഭായ ഇടലപടല് ഉണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  അമനിതമഭായ മദലഉപകഭഭാഗവലാം,  മയക്കുമരുന്നനിലന്റെ സസഭാധതീനവലാം ഇത്തരലാം

കുറകൃതലങ്ങള  വര്ദനിക്കുന്നതനിനയ്  ഇടയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ  എന്ന  കേഭാരലലാം

പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലമതനിലരയുള്ള  അതനികമലാം  തടയുന്നതനിനയ്

കപഭാലനിസനില്  ഒരു  പ്രകതലകേ  സലാംവനിധഭാനലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചയ്

ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭതീതനിജനകേമഭായ വനിധത്തനില് വര്ദനിചനിടനില. 

(ബനി)  കുടനികേളലക്കതനിലരയുള്ള  അതനികമങ്ങള  തടയുന്നതനിനയ്  നനിലവനിലല

നനിയമപ്രകേഭാരവലാം  POCSO Act  പ്രകേഭാരവലാം കകേസ്സുകേള രജനിസ്റ്റര് ലചേയയ് ശക്തമഭായ

നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  അമനിതമഭായ മദലഉപകഭഭാഗവലാം മയക്കുമരുന്നനിലന്റെ സസഭാധതീനവലാം ഇത്തരലാം

കുറകൃതലങ്ങളനില്  ഏര്ലപടുന്നവലര  സസഭാധതീനനിക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

മദലത്തനിലന്റെയുലാം  മയക്കുമരുന്നനിലന്റെയുലാം  സസഭാധതീനത്തനില്നനിന്നയ്  സമൂഹലത്ത

രക്ഷനിക്കഭാന  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  ഉളലപലടയുള്ള   ശക്തമഭായ  പ്രവര്ത്തനലാം

സര്ക്കഭാര് നടത്തനിവരുന. 

(ഡനി)  സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലമതനിലരയുള്ള  അതനികമങ്ങള

തടയുന്നതനികലക്കുലാം  അവരുലട  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനികലക്കുമഭായനി

തനിരുവനന്തെപുരത്തയ്  ഒരു   സലാംസഭാന  വനനിതഭാ  ലസല്ലുലാം  ജനിലകേളനില്  വനനിതഭാ

ലസല്ലുകേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.   കൂടഭാലത  ഈ  ലസല്ലുകേളനില്  24  മണനിക്കൂറുലാം

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന വനനിതഭാ ലഹല്പയ് ലലലനുലാം നനിലവനിലണയ്.  അതലഭാവശലഘടങ്ങളനില്

സഹഭായത്തനിനഭായനി  വനിമണ് ലഹല്പയ്  ലലലന നമ്പര്  181  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണയ്.

ഇതുകൂടഭാലത  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്  വനനിതഭാ  ലഹല്പയ്  ലഡസയ്

പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  സതീകേളലക്കതനിലരയുള്ള

അതനികമങ്ങള  തടയുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവരസഭാകങതനികേ
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വനിദലയനിലധനിഷനിതമഭായ  പനിങയ്  കപഭാലതീസയ്  കേണ്കടഭാള  റൂലാം  എടയ്  ജനിലകേളനില്

പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ആറയ്  ജനിലകേളനില്ക്കൂടനി  ടനി  കേണ്കടഭാള  റൂലാം  ഉടലന

ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ഉടലനതലന്ന   എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  പനിങയ്  കപഭാലതീസയ്

കേണ്കടഭാള  റൂലാം  നടപനില്വരുത്തുന്നതഭാണയ്.  കേണ്കടഭാള  റൂമുമഭായനി

ബനലപടുന്നതനികലക്കയ്  1515  എന്ന കടഭാള ഫ്രതീ നമ്പര് പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസയ്  മഭാത്രലാം  ഉളലപടുന്ന  പനിങയ്  കപഭാലതീസയ്

പകടഭാള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  സതീകേളുലട  സുരക്ഷ

ഉറപഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  പനിങയ്  കപഭാലതീസയ്  ബതീറയ്  സലാംവനിധഭാനവലാം  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.

ഇതനിനുപുറലമ  സലാംസഭാനത്തയ്   തനിരുവനന്തെപുരലാം  സനിറനിയനിലല  കഫഭാര്ടയ്,   ലകേഭാലലാം

സനിറനിയനിലല ലകേഭാലലാം  ഈസ്റ്റയ്,  ലകേഭാചനി സനിറനിയനിലല കേടവന,  തൃശ്ശൂര് സനിറനിയനിലല

തൃശ്ശൂര് ടസൗണ് ഈസ്റ്റയ്, കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് സനിറനിയനിലല കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ടസൗണ്, കേണ്ണൂരനിലല

കേണ്ണൂര്  ടസൗണ്  എന്നതീ  ആറയ്  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേള  ശനിശുസസൗഹൃദ  കപഭാലതീസയ്

കസ്റ്റഷനുകേളഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 

അതനിരപനിള്ളനിയനിലല മലക്കപഭാറയനില് കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനയ് പുതനിയ

ലകേടനിടലാം

125  (5554)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സേനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനിരപനിള്ളനി  പഞഭായത്തനില്ലപടുന്ന  മലക്കപഭാറയനില്,  നനിലവനില്

ജതീര്ണ്ണഭാവസയനിലള്ള  ലകേടനിടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനയ്

പുതനിയലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇതയ് സലാംബനനിച നടപടനികേള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(സനി)  ഇലലങനില് പുതനിയലകേടനിടലാം  നനി൪മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ അടനിയന്തെര

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  തൃശ്ശൂര് റൂറല് ജനിലയനിലല അതനിരപനിള്ളനി പഞഭായത്തനില് മലക്കപഭാറ

കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനയ് പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് കവണനിയുള്ള നടപടനികേള

സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി  തലത്തനില്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭൂമനി  ലലകേമഭാറനി  കേനിട്ടുന്നമുറയയ്  തുടര്  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്. 
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നങ്ങലഭാര്കുളങ്ങരയനില് ജലജ സുരന എന്ന വതീടമ്മേയുലട ലകേഭാലപഭാതകേലാം

126  (5555)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടയ്  നങ്ങലഭാര്കുളങ്ങര  പഭാലമൂടയ്  ലതക്കുഭഭാഗത്തയ്  ഭഭാരതനിവതീടനില്
ജലജ സുരന എന്ന വതീടമ്മേയുലട ലകേഭാലപഭാതകേലാം സലാംബനനിച അകനസഷണലാം എതയ്
ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(ബനി)  ഈ  കകേസനിലല  പ്രതനികേലള  അറസ്റ്റയ്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്
കേഭാരണലമന്തെഭാണയ്;

(സനി)  ബകലാംബഭാഞയ് അകനസഷണത്തനില് എലന്തെങനിലലാം വതീഴ്ച സലാംഭവനിചതഭായനി
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ കകേസയ് ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ് സനി.ബനി.ഐ.-കയഭാടയ് സർക്കഭാർ വതീണ്ടുലാം
ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് കേത്തനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സനി.ബനി.ഐ.  അകനസഷണലാം ഏലറടുത്തനിലലങനില് കുറഭാകനസഷണത്തനില്
പ്രഭാഗല്ഭലലാം ലതളനിയനിച സമര്ത്ഥരഭായ കപഭാലതീസുകദലഭാഗസലരലകേഭാണയ് ഈ കകേസയ്
അകനസഷനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഹരനിപഭാടയ്  നങ്ങലഭാര്കുളങ്ങര  പഭാലമൂടയ്  ലതക്കുഭഭാഗത്തയ്  ഭഭാരതനിവതീടനില്
ജലജ  സുരന  എന്ന  വതീടമ്മേയുലട  ലകേഭാലപഭാതകേലാം  സലാംബനനിചയ്  ഭര്ത്തഭാവഭായ
ശതീ.  സുരലന്റെ പരഭാതനിയനികന്മല് കേരനിയനിലക്കുളങ്ങര കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷനനില് ബകലാം
നമ്പര്  1204/15  u/s  449,  302  &  392  IPC  പ്രകേഭാരലാം  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ  കകേസയ്
പനി.എചയ്.കേബ.  ഉത്തരവയ്  നമ്പര്  2/155642/15  dated  1-10-2015  പ്രകേഭാരലാം
ബകലാംബഭാഞനിനയ്  ബകേമഭാറനിയനിട്ടുള്ളതഭാകുന.  തുടര്ന്നയ്  പ്രസ്തുത  കകേസയ്  CBCID
Crime  No.  107/CR/HHW-I/TVM  2015  എന്നയ്  റതീ  നമ്പര്  ലചേയയ്  കകേസ്സേനിലന്റെ
അകനസഷണത്തനിനുകവണനി  എസയ്.പനി.,  സനി.ബനി.സനി.ഐ.ഡനി.  കകേഭാടയത്തനിലന്റെ
കനതൃതസത്തനില് കലഭാക്കല് കപഭാലതീസനിലല നഭാലയ്  ഉകദലഭാഗസലരകൂലട ഉളലപടുത്തനി
24  കപരടങ്ങുന്ന ഒരു  Special  Investigation  Team  രൂപതീകേരനിചയ്  അകനസഷണലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  നഭാളനിതുവലരയുള്ള  അകനസഷണത്തനില്  കകേസനിലല  പ്രതനികേലള
തനിരനിചറനിഞ്ഞയ്  അറസ്റ്റയ്  ലചേയഭാന  സഭാധനിചനിടനില.  പ്രതനികേലള  കേലണത്തുന്നതനിനയ്
ആവശലമഭായ  വനിവരങ്ങള  നല്കുന്നവര്ക്കയ്  രണയ്  ലക്ഷലാം  രൂപ  പഭാരനികതഭാഷനികേലാം
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.
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(സനി)  ബകലാംബഭാഞയ് അകനസഷണത്തനില് എലന്തെങനിലലാം വതീഴ്ച സലാംഭവനിചതഭായനി
കേലണത്തനിയനിടനില.

(ഡനി)  ഒരനിക്കല്   സനി.ബനി.ലഎ.  നനിരഭാകേരനിച   സലാംഗതനിയനില്  വതീണ്ടുലാം
അകനസഷണലാം  ആവശലലപടഭാവന്ന  രതീതനിയനിലള്ള  അധനികേ  വനിവരങ്ങലളഭാനലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പക്കല് ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല് അപ്രകേഭാരലാം ആവശലലപടനിടനില.

(ഇ)  ഈ  കകേസ്സേനിലന്റെ  അകനസഷണലാം  നനിലവനില്  ലലകലാംബഭാഞയ്
എചയ്.എചയ്.ഡബബ.-2  വനിഭഭാഗലാം  കപഭാലനിസയ്  സൂപ്രണയ്  ശതീ.  ലകേ.  സുദര്ശലന്റെ
കമല്കനഭാടത്തനില്  ലലകലാംബഭാഞയ്  എചയ്.എചയ്.ഡബബ/2  ഡനിലലവ.  എസയ്.പനി.
ശതീ.  ലകേ.  സനി.  ബഭാബുരഭാജനിലന്റെ   കനതൃതസത്തനില്  24  കപരടങ്ങുന്ന ഒരു  Special
Investigation Team നടത്തനിവരുന. 

2011-2016 കേഭാലയളവനില്  രജനിസ്റ്റര് ലചേയ സതീപതീഡനകക്കസ്സുകേള

127 (5556)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011-2016  കേഭാലയളവനില്  എത്ര  സതീപതീഡനകക്കസ്സുകേള  രജനിസ്റ്റര്
ലചേയനിട്ടുണയ്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില് എത്ര കകേസ്സുകേള ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം
ലതളനിയനിക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രതനികേലള  അറസ്റ്റയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്;
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2011  മുതല്  2016  വലരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ
സതീപതീഡനകക്കസ്സുകേളുലട എണ്ണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

വര്ഷലാം രജനിസ്റ്റര് ലചേയ സതീപതീഡന കകേസ്സുകേളുലട എണ്ണലാം 

2011 13279

2012 13002

2013 13738

2014 13880

2015 12383

2016 14061
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(ബനി)  2011  മുതല്   2016  വലരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്  രജനിസ്റ്റര്   ലചേയ
സതീപതീഡന  കകേസ്സുകേളനില്  5754  കകേസ്സുകേള  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നതനിനുകശഷലാം  ലതളനിയനിക്കുന്നതനിനുലാം  5799  കകേസ്സുകേളനില്  പ്രതനികേലള  അറസ്റ്റയ്
ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്. 

ലലടറഭാനനിയലാം കകേസ്സേനില് അകനസഷണലാം

128 (5557) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലലടറഭാനനിയലാം  കകേസ്സേനില്  മുനമുഖലമനനി  അടക്കമുള്ളവര്ലക്കതനിലരയുള്ള
അകനസഷണലാം ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി) ഇതയ് സലാംബനനിച അകനസഷണ ഉകദലഭാഗസര് ആലരലഭാമഭാണയ്;

(സനി)  ലലടറഭാനനിയലാം  അഴനിമതനിയനിലൂലട  സര്ക്കഭാരനിനയ്  എത്ര  രൂപയുലട

സഭാമ്പത്തനികേനഷ്ടമഭാണയ് ഉണഭായനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ടഭാവനകൂര്  ലലടറഭാനനിയലാം  കപ്രഭാഡകയ്സയ്  ലനിമനിറഡനിലല  മലനിനതീകേരണ

നനിവഭാരണ  പദതനിയനിലല  അഴനിമതനി  ആകരഭാപണവമഭായനി  ബനലപടയ്  വനി.സനി.

01/2015/എസയ്.ലഎ.യു-1  ആയനി  കകേസയ്  രജനിസ്റ്റര്ലചേയയ്   അകനസഷണലാം

നടനവരനികേയഭാണയ്. 

(ബനി)  വനി.സനി.  01/2015/എസയ്.ലഎ.യു.-1  എന്ന  കകേസ്സേനിലല  അകനസഷണ

ഉകദലഭാഗസര് തഭാലഴപറയുന്നവരഭാണയ്.

1 ശതീ. റനി. അജനിതയ് കുമഭാര് 20-1-2015  മുതല്  8-2-2016  വലര ഈ
കകേസയ് അകനസഷനിച്ചു.

2 ശതീ. ഗനിരതീഷയ്.പനി. സഭാരഥനി 1-3-2016 മുതല് 9-8-2016 വലര

3 ശതീ. നജ് മുള ഹസ്സേന 9-8-2016 മുതല് 30-8-2016 വലര

4 ശതീ. സനി. ചേനന 31-8-2016  മുതല്  ഈ  കകേസയ്
അകനസഷനിച്ചു വരുന. 

(സനി)  ഈ കകേസയ് അനസഷണ അവസയനിലഭായതനിനഭാല് സഭാമ്പത്തനികേ നഷ്ടലാം
തനിടലപടുത്തനിയനിടനില. 
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മുനആകരഭാഗലവകുപയ് ഡയറകര്മഭാലര രക്ഷലപടുത്തുവഭാന

 സഹഭായനിചവര്ലക്കതനിലര നടപടനി

129  (5558)  ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അഴനിമതനി കകേസനില് തനിരുവനന്തെപുരലാം വനിജനിലനസയ് കകേഭാടതനി ശനിക്ഷനിച
മുനആകരഭാഗല  വകുപയ്  ഡയറകര്മഭാലര  ജയനില്  വഭാസത്തനില്നനിനലാം
രക്ഷലപടുത്തുവഭാന  കപഭാലതീസുലാം  കഡഭാകര്മഭാരുലാം  സഹഭായനിച്ചുലവന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ബവദലപരനികശഭാധനയയ്  പ്രതനികേലള  ലകേഭാണ്ടുകപഭായ  കപഭാലതീസുകേഭാലര
 കഡഭാകര്മഭാര്  ഭതീഷണനിലപടുത്തനിയതഭായുലാം  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവയ്  നടപനിലഭാക്കുവഭാന
അനുവദനിക്കനിലലന്ന  നനിലപഭാടയ്  സസതീകേരനിചതഭായുലാം  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി
റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  എന്തെയ്  നടപടനിയഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ് ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി&സനി)  ലലവദലപരനികശഭാധനയയ്  പ്രതനികേലള  ലകേഭാണ്ടുകപഭായ
കപഭാലതീസുകേഭാലര  കഡഭാകര്മഭാര്  ഭതീഷണനിലപടുത്തനിയതഭായുലാം  മറമുള്ള  കേഭാരലങ്ങലള
സലാംബനനിചയ് കപഭാലതീസുകദലഭാഗസരനില്നനിനലാം പരഭാതനി ലഭനിചനിടനില. 

ലലഹഡല് ടൂറനിസവമഭായനി ബനലപട വനിജനിലനസയ് അകനസഷണലാം

130 (5559) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജയ്  :
ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസ്റ്റനിന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഹഡല്  ടൂറനിസവമഭായനി  ബനലപടയ്  വനിജനിലനസയ്  അകനസഷണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അഴനിമതനി  കേലണത്തഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബനലപടയ്  ഏലതങനിലലാം  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര
അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി) ആകരഭാപണവനികധയരഭായ ഉകദലഭാഗസര് സര്വതീസനില് തുടരുനകണഭാ;

(ഡനി)  അകനസഷണവമഭായനി  ബനലപടയ്  ഫയലകേള  പനിടനിലചടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
കകേസകനസഷണലാം ഇകപഭാള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലലഹഡല്  ടൂറനിസവമഭായനി  ബനലപടയ്  പടനിഞ്ഞഭാറത്തറ  ബഭാണഭാസുര
സഭാഗര് ഡഭാലാം കകേരള ലലഹഡല് ടൂറനിസലാം ലസന്റെറനില് ഭക്ഷണശഭാല നടത്തുന്നതനിനയ്
ലടണര്  ക്ഷണനിചതനിലല  കമകക്കടുകേലള  സലാംബനനിചയ്  കേബ.വനി.  15/16/
വയനഭാടയ്/ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. നമ്പരഭായനി ഒരു സതസഭാരകനസഷണലാം നടനവരുന. 

(ബനി&സനി)  അകനസഷണഘടത്തനിലഭായതനിനഭാല്  അഴനിമതനിയനില്  പങ്കുള്ള
ഉകദലഭാഗസരുലട വനിവരങ്ങള ലഭലമഭായനിടനില. 

(ഡനി) ഫയലകേള പനിടനിലചടുത്തനിടനില. അകനസഷണലാം പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണയ്. 

ഹരനിപഭാടയ് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജയ് നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനലപട
അഴനിമതനി

131  (5560)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടയ്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജയ്  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപട
അഴനിമതനിയുലാം  കമകക്കടുലാം  സലാംബനനിചയ്  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  എലന്തെലഭാലാം  നനിയമ
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അഴനിമതനി  സലാംബനനിച  അകനസഷണലാം  ഇകപഭാള  ഏതയ്
ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(സനി)  പ്രസ്തുത അഴനിമതനിയനില് ഹരനിപഭാടയ്  എലാം.  എല്.  എ.  അടക്കമുള്ളവരുലട
പങയ് കേലണത്തഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഹരനിപഭാടയ്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജയ്  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപടയ്
വനി.സനി.14/16/എ.എല്.പനി./ലഹല്ത്തയ്  എന്ന  നമ്പരനില്  ഒരു  വനിജനിലനസയ്  കകേസയ്
രജനിസ്റ്റര് ലചേയയ് അകനസഷണലാം നടനവരുന. 

(ബനി) അകനസഷണലാം പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണയ്. 

(സനി)  അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭായഭാല് മഭാത്രകമ ആ വനിവരലാം വലക്തമഭാക്കുവഭാന
കേഴനിയുകേയുള. 
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വനിജനിലനസയ് ജതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണലാം വര്ദനിപനിക്കുവഭാന നടപടനി

132 (5561)  ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന വനിജനിലനസയ് വകുപനിനയ് ലപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന
പരഭാതനികേളുലട  എണ്ണലാം  നഭാളക്കുനഭാള  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  വനിജനിലനസയ്  വനിഭഭാഗത്തനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  എണ്ണലാം
വര്ദനിപനിചയ്  പരഭാതനികേളനിൽ  യഥഭാസമയത്തുലാം  കുറമറ  രതീതനിയനിലലാം  അകനസഷണലാം
നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. 

(ബനി)  വനിജനിലനസയ്  വനിഭഭാഗത്തനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  എണ്ണലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  പുതുക്കനിയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാന  വനിജനിലനസയ്  ആന്റെയ്
ആന്റെനികേറപ്ഷന ബനകറഭാ ഡയറകകറഭാടയ്   ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.  ആയതയ് ലഭലമഭാകുന്ന
മുറയ്ക്കുലാം ഫണനിലന്റെ ലഭലതയനുസരനിച്ചുലാം ഉചേനിതമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

വനിജനിലനസയ് അകനസഷണരതീതനി സലാംബനനിച ഉത്തരവയ്

133  (5562)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനിജനിലനസയ്  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേള
അകനസഷനിക്കുന്നരതീതനി  സലാംബനനിച  29-3-2017  ലല  ജനി.ഒ.  (പനി)  9/2017/വനിജനി
നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര
വന്നനിട്ടുള്ള  ആകരഭാപണങ്ങലളലഭാലാം  പ്രസ്തുത  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരമഭാകണഭാ
ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) പ്രസ്തുത ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് ഇതനികനഭാലടഭാപലാം ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

(ബനി) 29-3-2017-ലല ജനി.ഒ. (പനി) 9/2017/വനിജനി.  നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ്
നനിലവനില് വന്നകശഷലാം വനിജനിലനസയ്  ആന്റെയ് ആന്റെനികേറപ്ഷന ബനകറഭായനില് ലഭനിച
320 പരഭാതനികേളനിലലാം പ്രസ്തുത  ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരമഭാണയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്. 

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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വനിജനിലനസനില് പരഭാതനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് മഭാനദണങ്ങള

134  (5563)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിജനിലനസനില്  പരഭാതനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  തുടരകനസഷണലാം
തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതനിനുലാം  മഭാനദണങ്ങള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി) പരഭാതനികേളനില് വനിജനിലനസയ് കനരനിടയ് കകേലസടുകക്കലണനലാം ബനലപട
വകുപനിലന്റെ  പ്രഭാഥമനികേ  അകനസഷണത്തനിനുകശഷലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചഭാല്
മതനിലയനലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനിൽ  ഈ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുവഭാനുണഭായ  സഭാഹചേരലലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയകശഷലാം  വനിജനിലനസനില്  എത്ര പരഭാതനികേള
ലഭനിച്ചുലവനലാം  അതനിലലത്ര  പരഭാതനികേള  പ്രഭാഥമനികേ  അകനസഷണത്തനിനഭായനി
ബനലപട വകുപ്പുകേളക്കയ് നല്കേനിലയനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 29-3-2017-ലല ജനി.ഒ. (പനി) 9/2017/വനിജനി.  നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ്
പ്രകേഭാരലാം മഭാനദണങ്ങള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി-ഡനി)  അത്തരലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടനില.  എന്നഭാല് വനിജനിലനസയ് ആന്റെയ്
ആന്റെനികേറപ്ഷന  ബനകറഭായനില്  ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേളനില്  അഴനിമതനി  നനികരഭാധന
നനിയമത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരഭാത്തവ  തുടര്  നടപടനികേളക്കഭായനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
വനിജനിലനസയ് വകുപനികലക്കുലാം അലഭാത്തവ ബനകറഭാ പ്രഭാഥമനികേ അകനസഷണലാം  നടത്തനി
തുടര് നടപടനികേള എടുക്കഭാനുമഭാണയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്. 

ലകേഭായനിലഭാണനി കകേഭാടതനിയനിലല ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

135 (5564) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബദസശതഭാബ്ദനി  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള്ള  ലകേഭായനിലഭാണനി  കകേഭാടതനിയനില്
നനികയഭാജകേമണലലാം  ആസ്തനിവനികേസന  പദതനി  മുകഖന  നനിര്മ്മേനിച  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ  എനലാം  ഇനനി  എലന്തെലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ്
ഇവനിലട പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതയ് എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പുതനിയ ലകേടനിടലാം എന്നയ് പ്രവ ര്ത്തനസജ്ജമഭാകുലാം എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ലകേടനിടത്തനിലന്റെ 95 ശതമഭാനലാം നര്മ്മേഭാണവലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നമുറയയ്  തതീരുമഭാനലാം
ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണയ്. 

വഭാമനപുരലാം ലനലനഭാടയ് ഫയര് യൂണനിറനിനയ് സസന്തെമഭായനി ലകേടനിടലാം

136  (5565)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല ലനലനഭാടയ്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഫയര്  ആൻഡയ്  ലറസന  യൂണനിറനിനയ്  സസന്തെമഭായനി  ലകേടനിടലാം
ഇലഭാത്തതനിനഭാല് അനുഭവലപടുന്ന ബുദനിമുടയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഫയര്കഫഭാഴനിനയ്  സസന്തെമഭായനി  സലലാം  കേലണത്തനി  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില. 

(ബനി)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേ  മണലത്തനിലല  ലനലനഭാടയ്
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലന്റെ അധതീനതയനിലള്ള സര്ക്കഭാര്വകേ പുറകമ്പഭാക്കയ് ഭൂമനി ഫയര്  &
ലറസന  കസ്റ്റഷന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് ലഭലമഭാക്കഭാലമന്നയ് ലനലനഭാടയ് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്
അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  സലലാം  ഫയര്  &  ലറസന  വകുപനിനയ്  ലലകേമഭാറനി
ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് ഫയര്കസ്റ്റഷനയ് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ഫയര് & ലറസന വകുപനില് ലലഡവര് തസ്തനികേയനിലല നനിയമനലാം

137  (5566)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫയര്  &ലറസന  വകുപനില്  ബഡവര്  തസ്തനികേയനില്  പനി.എസയ്.സനി.
റഭാങയ് ലനിസ്റ്റയ് എന്നഭാണയ് നനിലവനില് വന്നതയ്;

(ബനി)  ഈ റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം നനിയമനലാം  നടന്നനിടനിലലങനില്  ആയതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 12-1-2017-നഭാണയ് റഭാങയ് പടനികേ നനിലവനില് വന്നതയ്. 

(ബനി) ടനി തസ്തനികേയുലട വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലത പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിച ലസഷലല്
റൂളസയ്  കഭദഗതനിക്കയ്  (26-11-2016-നയ്)  മുനപയ്  റനികപഭാര്ടയ്   ലചേയ  8  ഒഴനിവകേളനില്
നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേഭാനുലാം ലസഷലല് റൂള കഭദഗതനിക്കുകശഷലാം  റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ
ഒഴനിവകേളനില്  വഭാര്ഷനികേ  ലസലക്ഷന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചയ്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന
റഭാങയ് ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തുവഭാനുലാം പനി.എസയ്.സനി. തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 

റഭാന്നനി ഫയര് കസ്റ്റഷനനില് അപകേടങ്ങള കനരനിടഭാനുള്ള  ഉപകേരണങ്ങളുലട
അപരലഭാപത

138  (5567)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) റഭാന്നനിയനില് ഫയര് കസ്റ്റഷന ആരലാംഭനിചതയ് എന്നഭാലണനലാം ഇവനിലട എത്ര
ഉകദലഭാഗസരുലട  തസ്തനികേയഭാണയ്  ഉള്ളലതനലാം  തസ്തനികേ  തനിരനിചയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഓകരഭാ  തസ്തനികേയനിലലാം  നനിലവനില്  എത്രകപര്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനണയ്  എന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിലട  നനിലവനില് എത്ര ഫയര് ലടനഡറുകേള ഉണയ്  ;  ഇവയയ്  എത്ര
പഴക്കലാം ഉണയ്;  മുങ്ങനിമരണലാം ഉളലപലടയുള്ള അപകേടങ്ങള കനരനിടഭാൻ എലന്തെഭാലക്ക
ഉപകേരണങ്ങളഭാണുള്ളതയ് എന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ശബരനിമല  തതീര്ത്ഥഭാടകേര്  ഉളലപലടയുളളവര്ക്കയ്  മുങ്ങനിമരണലാം
സലാംഭവനിക്കുന്നതനിനഭാല്  അടനിയന്തെര  സഹഭായലാം  എത്തനിക്കുവഭാനുളള  അതലഭാധുനനികേ
ഉപകേരണങ്ങള നല്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  റഭാന്നനി  ഫയര്  ആന്റെയ്  റസന  കസ്റ്റഷന  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചതയ്
15-8-2000-ലഭാണയ്.  ടനി  കസ്റ്റഷനനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  അലാംഗബലലാം  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

തസ്തനികേ  അനുവദനിച എണ്ണലാം  നനിലവനിലള്ള എണ്ണലാം

(1) (2) (3)

കസ്റ്റഷന ഓഫതീസര് 1 1

അസനി.കസ്റ്റഷന
ഓഫതീസര്

1 1
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(1) (2) (3)

ലതീഡനിലാംഗയ് ഫയര്മഭാന 4 4

ലലഡവര് ലമക്കഭാനനികേയ് 1 1

ഫയര്മഭാന ലലഡവര് 7 4

ഫയര്മഭാന 23 23

പഭാര്ടയ് ലലടലാം സസതീപര് 1 1

(ബനി) 2 ഫയര് ലടണറുകേള ഉണയ്. 

1) ലകേ.എല്.01 ബനി.ഡബബ. 2647 - 3 വര്ഷലാം പഴക്കലാം

2) ലകേ.എല്.01 . എ.എകയ്. 9257 - 8 വര്ഷലാം പഴക്കലാം

ഉപകേരണങ്ങളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:-
Sl.No. Type of Equipments

1 Breathing Apparatus

2 Chain Saw

3 Chemical Handling Gloves

4 F M B P

5 Float Pump

6 Fire Fighting Suit

7 Life Jacket

8 Life Buoy

9 Inflatable Tower Light

10 Hydraulic Rescue Tools

11 Aluminium Extension Ladder

12 Allen Key

13 Basket Strainer

14 Bill Hook

15 Basket Strainer with Skirt

16 Ceiling Hook

17 Collecting Breaching
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18 Crow Bar

19 Cutting Player

20 Chainsaw

21 Delivery Hose

22 Dividing Breaching

23 Foam Tin

24 Fog  Nozzle

25 FMBP 5X

26 London Branch

27 Jackey

28 Metal Strainer

29 Ordinary Branch

30 Suction Hose

31 Stretcher

32 ASKA Light

33 Fire Entry Suit

34 Hydraulic  Cutter

35 Float Pump

36 Safety Goggles

37 Safety Belt

38 Zero Torque Branch

39 FMBP 2X

40 Gas Cutter

41 Concrete Cutter

42 Hand Blower

43 Water Pump

44 Lube Submersible Pump

45 Chemical Suit

46 Helmet

47 Pick Axe
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48 Showel & Spade

49 Taurpaulin

50 Glouse

51 Dust Mask & Ear Plug

52 Rubber Dinghy

53 Portable Generator

54 Under Water Search Light

55 Shears

56 Generator

(സനി)  ജലരക്ഷഭാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി സ്കൂബഭാ ലസറയ്  വനിത്തയ് ലലഡവനിലാംഗയ്
സനടയ്,   റബര്  ഡനിങനികേള  എന്നനിവ  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരനികേയഭാണയ്.  ആയവ  വഭാങ്ങുന്നമുറയയ്  നനിലയങ്ങളനില്  കൂടുതല്   ഉപകേരണങ്ങള
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നകവളയനില് റഭാന്നനി നനിലയലത്തയുലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.  

ചേതീകമനനി ടസൗണനില് ഫയര് കസ്റ്റഷന അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി

139  (5568)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഐ.ടനി.  പഭാര്ക്കയ്,  പഭാകന്റെഷന  കകേഭാര്പകറഷന  കേശുമഭാവനിന  കതഭാടലാം,
നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  തഭാപബവദബത  നനിലയലാം,  എനജനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജയ്,  അബപഡയ്
സയനസയ്  കകേഭാകളജയ്,  സനി.  ആർ.  പനി.  എഫയ്.  കേലഭാമ്പയ്,  ഹഭാര്ബര്  എന്നനിവ
സനിതനിലചേയ്യുന്നതനിലന്റെ സമതീപ സലമഭായ ചേതീകമനനി ടസൗണനില് ഒരു ഫയര് കസ്റ്റഷന
അനുവദനിക്കഭാന നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  സലവലാം  തഭാലഭാലനികേ  ലകേടനിടവലാം  സസൗജനലമഭായനി
ഏര്ലപടുത്തനി നല്കേനിയഭാല് ഫയര് കസ്റ്റഷന നനിർമ്മേനിക്കഭാൻ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പുതുതഭായനി ഫയര് ആന്റെയ് ലറസന കസ്റ്റഷന ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
മുനഗണനഭാ  പടനികേയനികലഭാ  ഫയര്  കസ്റ്റഷനുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്
കകേന സര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ള ഏജനസനിയഭായ റനിസയ് മഭാകനജ് ലമന്റെയ് ലസഭാലൂഷന
ഓഫയ് ഇന്തെല റനികപഭാര്ടനികലഭാ ചേതീകമനനി ഉളലപടനിടനില.  ആയതനിനഭാല് ചേതീകമനനിയനില്
ഫയര് കസ്റ്റഷന അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 
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മലപ്പുറലാം ഫയര് സര്വതീസസയ് അസനിസ്റ്റന്റെയ് ഡനിവനിഷണല് ഓഫതീസനിലല
പരനിമനിതനികേള

140  (5569)  ശതീ  .    പനി  .    ഉബബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറലാം ഫയര് ആൻഡയ് ലറസന സര്വതീസസയ് അസനിസ്റ്റന്റെയ് ഡനിവനിഷണല്
ഓഫതീസനിലല  പരനിമനിതനികേളുലാം  അസസൗകേരലങ്ങളുലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഫയര്  കസ്റ്റഷകനഭാടനുബനനിചയ്  ജനിലഭാ  ഓഫതീസുകൂടനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതുമൂലമുളള  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  ബുദനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കുവഭാന
എലന്തെങനിലലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഫയര് കസ്റ്റഷകനഭാടനുബനനിചയ് ആവശലമഭായ സലമുളളകപഭാള ജനിലഭാ
ഓഫതീസനിനയ്  സസന്തെലാം  ലകേടനിടവലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭാവശലമഭായ  കേസഭാര്കടഴ്സുലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന ആവശലമഭായ ഫണയ് അനുവദനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി  &  സനി)  ഫയര്  കസ്റ്റഷകനഭാടനുബനനിചയ്  ജനിലഭാ  ഓഫതീസനിനയ്  പുതനിയ
ലകേടനിടവലാം അസനിസ്റ്റന്റെയ് ഡനിവനിഷണല് ഓഫതീസറുലട കേസഭാര്കടഴ്സുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്
പഭാനുലാം  എസ്റ്റനികമറലാം  തയഭാറഭാക്കനി  നല്കുന്നതനിനയ്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്
ലകേടനിടവനിഭഭാഗത്തനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതയ് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ് ജനിലഭാ
ഓഫതീസനിനയ്  സസന്തെലാം ലകേടനിടവലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  കേസഭാര്കടഴ്സുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്. 

മൃഗങ്ങളുമഭായനി ബനലപട്ടുണഭാകുന്ന അപകേടങ്ങളനില്
അഗനിശമനകസനയുലട കസവനലാം

141 (5570) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി   : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അഗനിശമന  കസനയുലട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
ബകേലക്കഭാള്ളുന്ന നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  മൃഗങ്ങളുമഭായനി  ബനലപട്ടുണഭാകുന്ന ചേനില അപകേടങ്ങളനില് വകുപനിലന്റെ
കസവനലാം ലഭലമഭാകേഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം ഉകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കസനയുലട  ലപയ്ഡയ്  കസവനങ്ങള  സലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 201

ഉത്തരലാം

(എ)  വകുപനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ  അഗനിശമന,
ജതീവനരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  വഭാഹനങ്ങളുലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വഭാര്ഷനികേ
പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
2017-2018-ലല ബജറനില് ഇതനിനഭായനി  40.12  കകേഭാടനി  രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
2016-17-ലല  പദതനി  വനിഹനിതലാം  വനിനനികയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണയ്  ടനി  ഉപകേരണങ്ങളുലാം
വഭാഹനങ്ങളുലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണയ്.  

(ബനി) അപകേടത്തനില്ലപടുന്ന വളര്ത്തുമൃഗങ്ങലള രക്ഷലപടുത്തുന്നതനിനയ് വകുപയ്
കസവനലാം നല്കേനിവരുന.

(സനി)  കസനയുലട ലപയ്ഡയ്  കസവനങ്ങള സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

1. ഫയര് എഞനിനുകേളുലട സ്റ്റഭാന്റെയ് ലലബ ഡനടനി

2. പമ്പനിലാംഗയ് കസവനലാം

3. ആലാംബുലനസയ് കസവനലാം

4. ലഡലനിവറനി കഹഭാസുകേള വഭാടകേയയ് നല്കേല്.

5. പ്രഭാഥമനികേ അഗനിശമന പരനിശതീലനലാം (24 ദനിവസലാം മഭാത്രലാം)

6. ഫയര് എകയ്റനിലാംഗനഷറുകേളനിലല പ്രഷര് ലടസ്റ്റയ് നടത്തുന്നതനിനയ്

7. ഫയര് റനികപഭാര്ടനിലന്റെ കകേഭാപനി നല്കുന്നതനിനയ്

8. നനിരഭാകക്ഷപ സഭാക്ഷലപത്ര ഫതീസയ്

9. സനിനനിമ ഷൂടനിലാംഗയ്

10. കുടനിലവള്ളലാം നല്കേല്

11. റനിക്കവറനി വഭാഹനലാം വഭാടകേ.

റനിമഭാന്റെയ് തടവകേഭാലര ലസനടല് ജയനിലനില്നനിനലാം മഭാറന്നതനിനയ്
തതീരുമഭാനലാം

142  (5571)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റനിമഭാന്റെയ്  തടവകേഭാലര  ലസനടല്  ജയനിലനില്നനിനലാം  മഭാറന്നതനിനയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  ഏലതങനിലലാം  കേമ്മേതീഷലന്റെ  ശനിപഭാര്ശയുലട
അടനിസഭാനത്തനിലഭാകണഭാ ഈ തതീരുമഭാനലാം;
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ് പുതനിയതഭായനി എവനിലടലയലഭാമഭാണയ് സബയ്  -ജയനിലകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ്;

(സനി) ഇതനിനഭായുള്ള സലലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പുതനിയ  സബയ്  ജയനിലകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനികനഭാലടഭാപലാം  ജയനില്
ജതീവനക്കഭാരുലട തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  റനിമഭാന്റെയ്  തടവകേഭാലര  ലസനടല്  ജയനിലനില്നനിനലാം  മഭാറന്നതുമഭായനി
ബനലപടയ് തതീരുമഭാനലമഭാനലാംതലന്ന നനിലവനില് എടുത്തനിടനില.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ചുവലട  കചേര്ക്കുന്ന  സലങ്ങളനില്  സബയ്  ജയനിലകേള
സഭാപനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന:

1 കൂത്തുപറമ്പയ് കേണ്ണൂര്ജനില

2 മണ്ണഭാര്ക്കഭാടയ് പഭാലക്കഭാടയ് ജനില

3 ലനടുമങ്ങഭാടയ് തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനില

4 ഏറമഭാനൂര് കകേഭാടയലാം ജനില

5 തളനിപറമ്പയ് കേണ്ണൂര് ജനില

6 തഭാമരകശ്ശേരനി കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ജനില

(സനി)  കൂത്തുപറമ്പയ് സബയ് ജയനില് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് സലവലാം ലകേടനിടങ്ങളുലാം
റവനന  വകുപനിലന്റെ  10-4-2017-ലല  117/2017/റവനന  ഉത്തരവനിലൂലട  ജയനില്
വകുപനിനയ്  ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  മറയ്  ജയനിലകേളക്കഭായനി  സലലാം കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിച  നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ്
ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്. 

വകുപ്പുതല പരതീക്ഷയ്ക്കുള്ള പുസ്തകേങ്ങളുലട ലഭലതക്കുറവയ്

143  (5572)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  ഔകദലഭാഗനികേഭാവശലങ്ങളക്കുലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
വകുപ്പുതല  പരതീക്ഷകേൾ  എഴുതുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  വനിവനിധ  കകേഭാഡുകേള,
മഭാനസലകേൾ,  റൂളസയ്  എന്നനിവയുലട പുസ്തകേങ്ങൾ  ആവശലത്തനിനയ്  ലഭലമലഭാലയന്നതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  സസകേഭാരല പ്രസനിദതീകേരണ സഭാപനങ്ങള പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന പ്രസ്തുത
പുസ്തകേങ്ങള  പനി.എസയ്.സനി.  പരതീക്ഷഭാഹഭാളനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
അനുവദനിക്കുന്നനിലഭാലയന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പുസ്തകേങ്ങള സര്ക്കഭാര് തലന്ന ആവശലത്തനിനയ് പ്രസനിദതീകേരനിചയ്
വനില ഈടഭാക്കനി ലഭലമഭാക്കഭാന സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  വകുപ്പുതല  പരതീക്ഷകേളക്കയ്  പുസ്തകേലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്ന
പരതീക്ഷകേളനില്   സര്ക്കഭാര്  പുറത്തനിറക്കുന്ന  പ്രസനിദതീകേരണങ്ങള  മഭാത്രമഭാണയ്
സഭാധഭാരണയഭായനി  റഫറനസനിനഭായനി  അനുവദനിക്കുന്നതയ്.  എന്നഭാല് ചേനില വകുപ്പുതല
പരതീക്ഷകേളക്കയ് സര്ക്കഭാര് പുറലപടുവനിക്കുന്ന പുസ്തകേങ്ങള ലഭലമലഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം
നനിലവനിലണയ്.  ഈ സഭാഹചേരലത്തനില് ചേനില സസകേഭാരല പ്രസഭാധകേരുലട പുസ്തകേങ്ങള
വനിശദമഭായ പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷലാം കേമ്മേതീഷലന്റെ ശനിപഭാര്ശകയഭാലട  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലാം
എന്നയ് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവണയ്.

എലഭാ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ബനലപട   റഫറനസയ്   പുസ്തകേങ്ങളുലാം  അതതയ്
വകുപ്പുകേള  മുഖഭാന്തെരലാം പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

കഫഭാര്ടയ് ലകേഭാചനി, മടഭാകഞരനി കബഭാടയ് ലജടനികേളനില് ഡഡ്ജനിലാംഗയ് നടത്തനി ആഴലാം
കൂടഭാന നടപടനി

144  (T+5573)  ശതീ  .    കജഭാണ്  ലഫര്ണഭാണസയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഫഭാര്ട്ടുലകേഭാചനി,  മടഭാകഞരനി  കബഭാടയ്  ലജടനികേളനില്  എക്കല്  അടനിഞ്ഞയ്
ആഴലാം  കുറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  കബഭാട്ടുകേളക്കയ്  ലജടനികേളനില്  അടുക്കഭാന
സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് യഭാത്രക്കഭാര് കനരനിടുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലജടനികേളനില്  ഡഡ്ജനിലാംഗയ്  നടത്തനി  ആഴലാംകൂടനി  കബഭാട്ടുകേളക്കയ്
അടുക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങനില് സസതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള എലന്തെലഭാലമന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

+ T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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(സനി)  ഇറനികഗഷന  വകുപയ്  മുഖഭാന്തെരലാം  മടഭാകഞരനി  ലജടനി,  കതവര  യഭാര്ഡയ്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  അടനിയന്തെരമഭായനി  ഡഡ്ജനിലാംഗയ്  നടത്തുന്നതനിനുലാം  ആറയ്  മഭാസലാം
ഇടവനിടയ്  കതവര  യഭാര്ഡനിലലാം  മടഭാകഞരനി  കബഭാടയ്  ലജടനിയനിലലാം  ഡഡ്ജനിലാംഗയ്
തുടര്ചയഭായനി  നടത്തുന്നതനിനുകവണ  സനിരലാം  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനുമഭായനി
ഇറനികഗഷന,  ടഭാനകസഭാര്ടയ്,  കപഭാര്ടയ്  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളുലട
മനനിമഭാരുമഭായനി കയഭാഗലാംകചേരുന്നതുലാം തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണയ്. 

ശബരനി ലറയനില് പദതനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം ലലവകുന്നതനിനുള്ള കേഭാരണലാം

145  (T+5574)ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല  തതീര്ത്ഥഭാടകേര്ക്കയ്  ഏലറ  പ്രകയഭാജനലാംലചേയ്യുന്ന  ശബരനി
ലറയനില്കവ പദതനി കകേന സര്ക്കഭാര് ഉകപക്ഷനിചതഭായനി അറനിവകണഭാ ;  ഇലലങനിൽ
നനിര്മ്മേഭാണലാം ബവകുന്നതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ശബരനിമല  ലറയനില്  പദതനിക്കഭായനി  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്;  എവനിലടലയങനിലലാം  ഭൂമനി  ഏലറടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
ഏലതഭാലക്ക വനികലജുകേളനില് എത്ര ഭൂമനി ഏലറടുത്തു;

(സനി) ശബരനി ലറയനില് പദതനിക്കഭായനി കകേന/സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേള എത്ര
രൂപ ലചേലവഴനിച്ചു എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുലാം  ലറയനില്കവയുലാം  കചേര്നള്ള  സലാംയുക്ത
സലാംരലാംഭങ്ങളനില്  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനി  ഉളലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   പദതനി  ഉകപക്ഷനിചനിടനില.  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനില്  പതനിമൂകന്നഭാളലാം
വനികലജുകേളനില്കൂടനിയഭാണയ്  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  പഭാത  കേടനകപഭാകുന്നതയ്.  ഇതനില്  മൂന്നയ്
വനികലജുകേളുലട അലലലനലമന്റെയ്  ലസചയ് ലറയനില്കവ സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  എറണഭാകുളലാം
ജനിലയനില്  പ്രകതലകേ  ലപഭാനലാംവനില  കേഭാരലഭാലയങ്ങള  ഇലഭാത്തതനിനഭാലഭാണയ്
നടപടനികേള ലലവകുന്നതയ്.

(ബനി)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  അഞയ്  വനികലജുകേളനിലഭായനി  അങമഭാലനി-2.88
ലഹകര്; ലനടുമ്പഭാകശ്ശേരനി - 4.78 ലഹകര്; മറ്റൂരയ് - 10.23 ലഹകര്; വടക്കുഭഭാഗലാം - 5.33
ലഹകര്;  കചേലഭാമറലാം  -1.17  ലഹകര്  ഉളലപലട  ആലകേ  24.39  ലഹകര്  ഭൂമനി
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ഏലറടുത്തനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനില്  പദതനി  ലചേലവകേളക്കഭായനി  രണ്ടുകകേഭാടനി  രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുലണങനിലലാം  ലചേലവഴനിചനിടനില.  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  35,15,11,977
രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി) ഇല. 

ലകേഭാങണ് പഭാത ഇരടനിപനിക്കുന്നതുലകേഭാണയ് സലാംസഭാനത്തനിനയ്
ലലകേവരനിക്കഭാനഭാകുന്ന കനടങ്ങള

146 (T+5575) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി  :
   ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര്  :
   കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര്  :
  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ലകേഭാങണ്  ലറയനില്കവയനില്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ഓഹരനിപങഭാളനിത്തലാം

വര്ദനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ലകേഭാങണ് ലറയനില്കവയനില് നനിലവനില് സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ പങഭാളനിത്തലാം
എത്രയഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലകേഭാങണ്  പഭാതയുലട  ഇരടനിപനിക്കല്  നടപടനികേളലകേഭാണയ്
സലാംസഭാനത്തനിനയ്  എലന്തെഭാലക്ക  കനടങ്ങള  ബകേവരനിക്കഭാനഭാകുലമന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്. 

(ബനി)  നനിലവനില്  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ലകേഭാങണ്  ലറയനില്കവയുലട
ഓഹരനികേളനില് 6% പങഭാളനിത്തമഭായനി 48,38,80,000 രൂപയുണയ്. 

(സനി)  1998-ല്   ലകേഭാങണ്  ലറയനില്കവ  കകേഭാര്പകറഷന
ലനിമനിറഡയ്  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചകശഷലാം  ഇന്തെലയുലട  വടക്കയ്-പടനിഞ്ഞഭാറന
സലാംസഭാനങ്ങളനികലക്കയ് കകേരളതീയരുലട യഭാത്രയനില്  15  മുതല്  20  മണനിക്കൂര് വലര
കുറവയ് വരുത്തുവഭാന കേഴനിഞ. അതനിനുമുമ്പയ് കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല ആളുകേളക്കയ്
മുലാംലലബയനില് എത്തനികചരുന്നതനിനയ്  40 മണനിക്കൂര് കവണനിവന്നനിരുന. ഇകപഭാള ആ
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സഭാനത്തയ്  16  മുതല്  17  മണനിക്കൂര് മതനിയഭാകുലാം.  ലകേഭാങണ് വഴനി ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
സസൗകേരലപ്രദമഭായുലാം വളലര കവഗത്തനിലലാം ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനയ് സഹഭായകേമഭാകുനണയ്.
ഇകപഭാള  26  കജഭാഡനി  പ്രതനിദനിനലാം/പ്രതനിവഭാര  ലടയനിനുകേള  കകേരളത്തനില്നനിന്നയ്
മുലാംലലബയനികലക്കുലാം  തനിരനിച്ചുലാം  ലകേഭാങണ്  വഴനി  സര്വതീസയ്  നടത്തനിവരുന.
എന്നനിരുന്നഭാല്കപഭാലലാം യഭാത്രക്കഭാര്ക്കയ് ടനിക്കറയ് ഉറപഭാക്കഭാന കേഴനിയുന്നനില.  ലകേഭാങണ്
പഭാത  ഇരടനിപനിക്കുകേയഭാലണങനില്  ധഭാരഭാളലാം  ആളുകേളക്കയ്  കകേരളത്തനില്നനിന്നയ്
രഭാജലത്തനിലന്റെ  വടക്കന  സലാംസഭാനങ്ങളനികലക്കയ്  സുഗമമഭായനി  സഞരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  ഉളലപലടയുള്ള  ചേരക്കയ്  കേടത്തയ്  കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ലമഭാത്തത്തനില് രഭാജലത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേവളര്ചയയ് സഹഭായകേരമഭാവകേയുലാം ലചേയ്യുലാം. 

വയനഭാടനില് ലഹലനികകേഭാപ്റര് സര്വതീസയ്

147 (T+5576)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാനന്തെവഭാടനിയനിലല വയനഭാടയ് ജനിലഭാശുപത്രനികയയുലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജയ്  ആശുപത്രനികയയുലാം  ബനനിപനിച്ചുലകേഭാണയ്  ലഹലനികകേഭാപ്റര്  സര്വതീസയ്
ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഈ വനിഷയലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

അടനിയന്തെരഭാവസക്കഭാലലത്ത വനികനിലാംസയ്

148  (5577)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന  അടനിയന്തെരഭാവസക്കഭാലലത്ത
വനികനിലാംസുമഭായനി ബനലപടയ് (ഡയറനി നമ്പര് 13526/CR/2017 ) സര്ക്കഭാരനിനയ് കേത്തയ്
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിനയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് മറുപടനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഈ വനിഷയത്തനില് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിലപഭാടയ് എന്തെഭാലണന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ&ബനി) ഉണയ്.

(സനി)   ഈ വനിഷയത്തനില് നടപടനികേള ആവശലമനിലലന്നയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 

ജൂനനിയര് പബനികേയ് ലഹല്ത്തയ് നഴ്സുമഭാരുലട റഭാങയ് ലനിസ്റ്റയ്

149  (5578)  ശതീ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) ആകരഭാഗല വകുപനില് ജൂനനിയര് പബനികേയ് ലഹല്ത്തയ് നഴ് സുമഭാരുലട റഭാങയ്
ലനിസ്റ്റയ് നനിലവനില് ഉകണഭാ;  ഉലണങനില് ഇതുവലര എത്രകപലര നനിയമനിച്ചു;  നനിലവനില്
എത്ര ഒഴനിവകേള ഉണയ്; ജനില തനിരനിചയ് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  പനി.എസയ്.സനി.  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റയ്  നനിലവനിലള്ളകപഭാള  അന്തെര്  ജനിലഭാ
സലലാംമഭാറലാം  അനുവദനിക്കുകമഭാ;  ഇലലങനില്  ഈ കേഭാലയളവനില്  ജൂനനിയര്  പബനികേയ്
ലഹല്ത്തയ്  നഴ് സയ്  കഗ്രഡയ്  -II  ആയനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്  നല്കേനിയ
നനിയമനലാം പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജൂനനിയര് പബനികേയ് ലഹല്ത്തയ് നഴ് സുമഭാരുലട കറകഷലഭായനില് വരുത്തനിയ
മഭാറലാംമൂലലാം ഉണഭായ തസ്തനികേനഷ്ടലാം അധനികേ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിചയ് അവ പനി.എസയ്.സനി
മുകഖന നനികേത്തുന്നതനിനയ് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ:

(ഡനി) സലാംസഭാന ജനസലാംഖലയയ് ആനുപഭാതനികേമഭായനി ലജ.പനി.എചയ്.എന. - ലന്റെ
ഒഴനിവകേള വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. നനിയമന വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.
ജനില നനിയമനലാം നല്കേനിയതയ് നനിലവനിലല ഒഴനിവകേള

(1) (2) (3)

തനിരുവനന്തെപുരലാം - -

ലകേഭാലലാം - -

പത്തനലാംതനിട - -

ആലപ്പുഴ 10 -

കകേഭാടയലാം 1 2

(1) (2) (3)
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ഇടുക്കനി 4 5

പഭാലക്കഭാടയ് 33 4

തൃശ്ശൂര് 52 30

മലപ്പുറലാം 67 21

എറണഭാകുളലാം 23 -

വയനഭാടയ് 14 3

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് - -

കേണ്ണൂര് 50 29

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് - -

(ബനി) ഇല. ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി&ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

പകേര്ചവലഭാധനികേളലക്കതനിലരയുളള പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

150 (5579) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന  :

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീനന  :

ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര്  :

ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പകേര്ച  വലഭാധനികേളലക്കതനിലരയുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം  ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്

ലപഭാതുജന പങഭാളനിത്തലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കഭാസ്സുകേള,  ലഘുകലഖ

വനിതരണലാം, പ്രദര്ശനങ്ങള എന്നനിവ സലാംഘടനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  വതീടുകേളകതഭാറുമുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം  പരനിസര

ശുചേനിതസവലാം  വലക്തനിശുചേനിതസവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  കൂടുതല്  ആകരഭാഗല

പ്രവര്ത്തകേരുലട കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. കകേരളത്തനിലല പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനത്തനിനയ്
കേതീഴനിലള്ള  എലഭാ  സബയ്  ലസന്റെറുകേളനിലലാം  വഭാര്ഡയ്  ലഹല്ത്തയ്  സഭാനനികടഷന
നനടതീഷന  കേമ്മേനിറനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഈ  കേമ്മേനിറനിയനില്  ആകരഭാഗലവകുപനിലല
ജൂനനിയര്  പബനികേയ്  ലഹല്ത്തയ്  നഴയ്,  ജൂനനിയര്  ലഹല്ത്തയ്  ഇനലസകര്,  വഭാര്ഡയ്
ലമമ്പര്  എന്നനിവര്  കൂടഭാലത  ആശഭാവര്ക്കര്മഭാര്,  കുടുലാംബശതീ  വര്ക്കര്മഭാര്,
അയല്ക്കൂടത്തനിലല  പ്രതനിനനിധനികേള,  വനിവനിധ  കബ്ബുകേളുലട  പ്രതനിനനിധനികേള,
ലറസനിഡന്റെയ്സയ്  അകസഭാസനികയഷന  പ്രതനിനനിധനികേള,  സഭാമൂഹലപ്രവര്ത്തകേര്,  സ്കൂള
ടതീചര്മഭാര്,  ആ വഭാര്ഡനിലല എന.ജനി.ഒ.-യുലട പ്രതനിനനിധനികേള കൂടഭാലത ആയുര്കവദ,
യുനഭാനനി,  സനിദ,  കഹഭാമനികയഭാപതനി  തുടങ്ങനിയ  രജനികസഡയ്  ലമഡനിക്കല്
പ്രഭാകതീഷണര്മഭാര്,  സഭാനനിടറനി കേമ്മേനിറനിയനിലല ലമമ്പര്മഭാര്,  ലഹല്ത്തയ് കവഭാളന്റെനികയഴയ്
തുടങ്ങനിയവലര ഉളലപടുത്തനി ലപഭാതുജന പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട ഓകരഭാ വഭാര്ഡനിലലയുലാം
കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തുകേയുലാം   പകേര്ച
വലഭാധനികേളലക്കതനിലരയുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.  ഇവ കൂടഭാലത സഭാപന,  ലപഭാതുസലലാം  ഉറവനിട
നശതീകേരണ കേലഭാലമ്പയ്ന,  ലലഡകഡ  ഒബ്സര്വനസയ്,  നമുക്കയ്  കതഭാടങ്ങളനികലക്കയ്
നതീങ്ങഭാലാം  എന്ന  കേലഭാലമ്പയ്ന  എന്നനിവയുലാം  ലപഭാതുജന  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി)  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി   ലഎ.ഇ.സനി.
ആകനിവനിറതീസനിനഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറലാം,
കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലകേളക്കയ്  50,000  രൂപ  വതീതവലാം
പത്തനലാംതനിട,  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,  ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടയ്,  വയനഭാടയ്  ജനിലകേളക്കയ്
30,000  രൂപ  വതീതവലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭായനി  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  ടനി  തുകേ
ഉപകയഭാഗനിചയ് കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതഭാണയ്.   ഇതുകൂടഭാലത
തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,
മലപ്പുറലാം  ജനിലകേളക്കയ്  15,000  രൂപ  വതീതവലാം  കകേഭാടയലാം,  ആലപ്പുഴ,  കേണ്ണൂര്
ജനിലകേളനില് 10,000 രൂപ  വതീതവലാം പത്തനലാംതനിട, ഇടുക്കനി, വയനഭാടയ്, കേഭാസര്കഗഭാഡയ്
ജനിലകേളനില്  5,000  രൂപ  വതീതവലാം  എചയ്1.എന1  പനനിലക്കതനിലരയുള്ള
കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി) ആവശലലമങനില് പരനികശഭാധനിചയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

333/2020
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പനി.എചയ്.സനി.-കേലള സനി.എചയ്.സനി.-കേളഭായനി ഉയര്ത്തല്
151  (5580)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം എത്ര പനി.എചയ്.സനി.-  കേലള
സനി.എചയ്.സനി .-കേളഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണയ്;വനിശദവനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  എത്ര  പനി.എചയ്.സനി.-കേലള  
സനി.എചയ്.സനി.- കേളഭാക്കനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം അപ്കഗ്രഡയ് ലചേയലപട
ആശുപത്രനികേളുലട വനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില്  പനി.എചയ്.സനി.-കേലള  സനി.എചയ്.സനി.-കേളഭായനി
ഉയര്ത്തുന്നതനികനക്കഭാളുപരനി  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗലാം  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  നനിശ്ചനിത
മഭാനദണങ്ങകളഭാലട സസൗകേരലങ്ങള കമതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്  സര്ക്കഭാര് മുനഗണന
നല്കുന്നതയ്.

(ബനി) 12 പനി.എചയ്.സനി.-കേലള സനി.എചയ്.സനി.-കേളഭാക്കനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണയ്. ജനില
തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം തഭാലഴ കചേര്ക്കുന:

തനിരുവനന്തെപുരലാം പനി.എചയ്. ലസന്റെര്, പള്ളനിക്കല് 
പനി.എചയ്. ലസന്റെര്, അണ്ടൂര്കക്കഭാണലാം

മലപ്പുറലാം 24X7 പനി.എചയ്. ലസന്റെര്,  കേഭാളനിക്കഭാവയ് 

പനി.എചയ്. ലസന്റെര്, കുഴനിമന്നലാം

പനി.എചയ്. ലസന്റെര്, ഓര്ക്കഭാകടരനി

24X7 പനി.എചയ്. ലസന്റെര്, ലപരുവളര്

കേണ്ണൂര് പനി.എചയ്. ലസന്റെര്,  കകേഭാട്ടുമുഖലാം

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് പനി.എചയ്. ലസന്റെര്, കകേഭാടകഞരനി

കകേഭാടയലാം പനി.എചയ്. ലസന്റെര്, വഭാകേത്തഭാനലാം

പനി.എചയ്. ലസന്റെര്, അയര്കുന്നലാം

പത്തനലാംതനിട പനി.എചയ്. ലസന്റെര്, ചേനിറഭാര്

എറണഭാകുളലാം പനി.എചയ്. ലസന്റെര്, പൂകത്തഭാട

(സനി)  സഭാപനങ്ങളുലട  പദവനി  ഉയര്ത്തുകേ  എന്നതല  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
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നനിലവനിലല ലക്ഷലലാം.  ആര്ദലാം പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  14  ജനിലകേളനില് നനിന്നയ്  170
ബപ്രമറനി  ലഹല്ത്തയ്  ലസന്റെറുകേലള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേനങ്ങളഭായനി  ഉയര്ത്തനി
ചേനികേനിതഭാ സസൗകേരലങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണയ്.

അവയവമഭാറ ശസകനിയ അനുവദനിക്കുന്നതനിലല കേഭാലതഭാമസലാം

152  (5581)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അവയവമഭാറ  ശസകനിയ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനില്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികമങ്ങളഭാണയ് പഭാലനികക്കണതയ്;

(ബനി)  നനിലവനിലളള  നടപടനികമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഏലറ
കേഭാലതഭാമസലാം വരുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അവയവദഭാന  നടപടനികമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1994  -ല്  ഇന്തെലന  പഭാര്ലലമന്റെയ്  പഭാസ്സേഭാക്കനിയ  Transplantation  of
Human  Organ  Act-ഉലാം  തുടര്ന്നയ്  പഭാര്ലലമന്റെനില്  തലന്ന  ലകേഭാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ള
നനിയമകഭദഗതനികേളുമഭാണയ് അവയവദഭാനലാം സലാംബനനിചയ് സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനിലള്ള
നനിയമവലവസകേള.  ഈ  നനിയമത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംസഭാനത്തയ്
ജനിലഭാതല  ആതബറകസഷന  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  അവയവമഭാറ
ശസകനിയക്കുള്ള  അനുമതനിക്കഭായനി  സസതീകേര്ത്തഭാവയ്,  ദഭാതഭാവയ്,  ദഭാതഭാവനിലന്റെ
ബന്ധുക്കള  എന്നനിവര്  ബനലപട  ആതബറകസഷന  കേമ്മേനിറനി  മുമ്പഭാലകേ
ഹഭാ ജരഭാകകേണതുണയ്.  കേമ്മേനിറനിയനില്നനിനലാം  അനുവഭാദലാം  ലഭനിചഭാല്  മഭാത്രകമ
അവയവമഭാറലാം  സഭാധലമഭാവകേയുള.  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  പുറത്തുവചയ്  നടക്കുന്ന
അവയവ  മഭാറനിവയല്  ശസകനിയക്കയ്  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  എന.ഒ.സനി.
നനിര്ബനമഭാണയ്.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  കകേന  സര്ക്കഭാര്  പഭാസ്സേഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  നനിയമ  വലവസകേള
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനയ് പരനിമനിതനികേളുണയ്.

അവയവ ദഭാനത്തനിലന്റെ കപരനില് കമകക്കടുകേള
153 (5582) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ്  : 

ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി  : 
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന  : 
ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  അവയവദഭാനത്തനിലന്റെ  കപരനില്  ചേനില  സസകേഭാരല
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ആശുപത്രനികേള  നടത്തുന്നതഭായനി  പറയലപടുന്ന  കമകക്കടുകേള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്തലത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതയ്;

(ബനി)  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനിലല  മസ്തനിഷ്ക  മരണലാം  സനിരതീകേരനിക്കുന്ന
കഡഭാകര്മഭാരുലട  സലാംഘത്തനില്  ഒരു  സര്ക്കഭാര്  കഡഭാകര്  നനിര്ബനമഭായുലാം
ഉണഭായനിരനിക്കണലമന്നയ് വലവസ ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  മഭാനദണങ്ങള  അനുസരനിചയ്  മസ്തനിഷ്ക  മരണലാം
സനിരതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  ഡയറകറുലട  കേതീഴനില്  കഡഭാകര്മഭാരുലട
സലാംഘലത്ത എലാം.പഭാനല് ലചേയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അവയവദഭാന പദതനിയഭായ മൃതസഞതീവനനി
ഇസൗ  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചയ്  ശനില്പശഭാല  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനിലല  മസ്തനിഷ്കമരണ  സനിരതീകേരണത്തനില്

കമകക്കടുകേള  ആകരഭാപനിചയ്  കഡ ഭാ.  എസയ്.  ഗണപതനി  ബഹുമഭാനലപട
ബഹകക്കഭാടതനിയനില്  സമര്പനിച  പരഭാതനിയനികന്മല്  സര്ക്കഭാര്തലത്തനില്  വനിഷയ
വനിദഗ്ദ്ധലര പലങടുപനിചയ് വനിശദമഭായ ചേര്ച നടത്തുകേയുലാം മസ്തനിഷ്കമരണ സനിരതീകേരണലാം
കൂടുതല്  സുതഭാരലവലാം  കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  കൂടുതല്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
1-2-2017-ലല  സ.ഉ.(എലാംഎസയ്.)നമ്പര്  16/2017/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം
പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ആയതനില്  മസ്തനിഷ്കമരണ  സനിരതീകേരണലാം
നടത്തുകമ്പഭാള  തല്സമയ  വതീഡനികയഭാഗ്രഭാഫനി  നടത്തണലമനലാം  മസ്തനിഷ്കമരണലാം
സനിരതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള പഭാനലനില് സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില് നനിനള്ള ഒരു കഡഭാകര്
നനിര്ബനമഭായുലാം ഉണഭായനിരനിക്കണലമനലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഉണയ്.

(സനി)  ഉണയ്.  ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപയ് ഡയറകറുലട  (അകപ്രഭാപ്രനികയറയ്
അകതഭാറനിറനി)  15-5-2017-ലല  ലകേ.3/1533/2017/ഡനി.എലാം.ഇ.  നടപടനികമപ്രകേഭാരലാം
ആകരഭാഗല  വകുപയ്  ഡയറകറുലട  കേതീഴനിലല  കഡഭാകര്മഭാരുലട  സലാംഘലത്ത  എലഭാ
ജനിലയനിലലാം മസ്തനിഷ്കമരണലാം സനിരതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി എലാംപഭാനല് ലചേയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ഉണയ്.  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,
തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടയ്  എന്നതീ  ജനിലകേളനില്  ആകരഭാഗലവകുപനില്  നനിനലാം  എലാം.പഭാനല്
ലചേയ  കഡഭാകര്മഭാര്ക്കഭായനി  ശനില്പശഭാല  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  വടക്കന  ജനിലകേളനിലല
കഡഭാകര്മഭാര്ക്കഭായനി  ജൂണ്  മഭാസത്തനില്  ശനില്പശഭാല  നടത്തുന്നതനിനയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.
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പുതനിയ സനിദ ഡനിലസനസറനികേള

154  (5583)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  പുതനിയ  സനിദ  ഡനിലസനസറനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്ന
വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  ഏലതഭാലക്ക  പഞഭായത്തുകേളഭാണയ്
പരനിഗണനയനിലളളതയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചയ്  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ഇകപഭാള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലനില.

എലഭാ ജനിലഭാ തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനികേളനിലലാം പനനി കനിനനിക്കുകേള

155  (5584)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഴക്കഭാലപൂര്വ  ശുചേതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലഭാ  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനികേളനിലലാം  പനനി  കനിനനിക്കുകേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഴക്കഭാലപൂര്വ  ശുചേതീകേരണത്തനിനുള്ള   മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധ  നനിയനണ  കേര്മ്മേപദതനിയനില്  ഉളലക്കഭാള്ളനിചയ്
അതനുസരനിചയ്  ജനിലകേളനില്  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തഭാന  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുണഭായനി.
തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലാം  ശുചേനിതസമനിഷനുലാം  ആകരഭാഗലവകുപ്പുലാം
സലാംയുക്തമഭായനി  ശുചേതീകേരണ,  ലകേഭാതുകേയ്  നശതീകേരണ  ഉറവനിട  നശതീകേരണ
കേലഭാമ്പയനിനുകേള  നടപനിലഭാക്കുവഭാനകവണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ജനിലകേളക്കയ്  നല്കേനി.
ഇതുസലാംബനനിചയ്  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസയ്,  സലാംസഭാനജനിലഭാതല
ശനില്പശഭാലകേള  പഞഭായത്തുതല  സസഭാഡുകേള  രൂപതീകേരനിചയ്   ശുചേനിതസ  സര്കവ,
ശുചേനിതസമഭാപനിലാംഗയ്  തുടങ്ങനിയവയുലാം  വതീടുകേളനിലലാം  സഭാപനങ്ങളനിലലാം
ലപഭാതുസലങ്ങളനിലലാം മറലാം ശുചേതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടത്തനിവരുനണയ്. 

(ബനി)  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ആശുപത്രനികേളനില് ഒരു കഡഭാകര് പനനി ബഭാധനിചവലര
മഭാത്രലാം ചേനികേനിതനിച്ചുലകേഭാണയ് പനനി കനിനനിക്കുകേള നടത്തനിവരുന. 
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ജനിലഭാ-തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനികേളനില് ഒപ്കറഭാലമടനിസ്റ്റുകേളുലട കുറവയ്

156 (5585)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിലഭാ  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനികേളനില്  ഒപ്കറഭാലമടനിസ്റ്റുകേളുലട  കുറവയ്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഇതയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  ആര്ദലാം  പദതനിയനില്  അനത  നനിവഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി

ഒപ്കറഭാലമടനിസ്റ്റുകേലള  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി  പുതനിയ  തസ്തനികേകേള

സൃഷ്ടനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  എത്ര  തസ്തനികേകേളഭാണയ്  സൃഷ്ടനിക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഒപ്കറഭാലമടനിസ്റ്റയ്  തസ്തനികേയനില്  മതനിയഭായ

ജതീവനക്കഭാരനിലഭാത്തതയ്  അനതഭാ  നനിവഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഉളലപലടയുള്ള

പദതനികേലള പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഈ ജതീവനക്കഭാരുലട കുറവയ്

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനികേളനില്  സതീനനിയര്  ഒപ്കറഭാ

ലമടനിസ്റ്റുകേളുലട കുറവയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  ലപ്രഭാകമഭാഷന നല്കേനി പ്രസ്തുത കുറവയ്

പരനിഹരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  തഭാലൂക്കയ്/ജനിലഭാതല  ആശുപത്രനികേളനില്  ആര്ദലാം  പദതനി

പ്രകേഭാരലാം 20 ഒപ്കറഭാലമടനിസ്റ്റനിലന്റെ  തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലപ്രഭാകപഭാസലനില്

ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേകേള  2017-18,  2018-19,  2019-2020

കേഭാലയളവകേളനിലഭായനി സൃഷ്ടനിക്കലപടുന്നതഭാണയ്. 

(സനി) ഇല. 

മുക്കലാം സനി.എചയ്.സനി. നവതീകേരണത്തനിനയ് മഭാസ്റ്റര്പഭാന

157 (5586)  ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആര്ദലാം മനിഷനനില് ഉളലപടുത്തനി മുക്കലാം സനി.  എചയ്.  സനി.  നവതീകേരണത്തനിനയ്

മഭാസ്റ്റര്പഭാന തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ആര്ദലാം മനിഷലന്റെ ഒന്നഭാലാം ഘടത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  14  ജനിലകേളനില് നനിനമഭായനി

170  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേനങ്ങലള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേനമഭാക്കനി  മഭാറന്നതനിനയ്

ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണയ്.  സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗല  കകേനങ്ങളുലട  നവതീകേരണലാം  അടുത്ത

ഘടങ്ങളനിലല പരനിഗണനഭാ വനിഷയങ്ങളനിലഭാണയ് ഉളലക്കഭാളളനിക്കുന്നതയ്. 

കൂടല് പനി.എചയ്.സനി.-യുലട നവതീകേരണലാം

158  (5587)  ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  കൂടല്  പനി.എചയ്.സനി.-ലയ

വനനിതകേളുലടയുലാം  കുടനികേളുലടയുലാം  ആശുപത്രനി  ആക്കുന്നതനികലയയ്  ലകേടനിട

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  പഴയ ലകേടനിടലാം  ലപഭാളനിച്ചുമഭാറന്നതനിനയ്  അനുമതനി  കതടനിയുള്ള

ഫയലനില് ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിച്ചുകവഭാ; എങനില് എന്നഭാണയ്;

(ബനി) ഇലലങനില് എന്തുലകേഭാലണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തുകേ  അനുവദനിചയ്  തുടര്നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം,

യഥഭാസമയലാം  അനുമതനി  നല്കേഭാലത  വച്ചുതഭാമസ്സേനിപനിക്കുന്നതയ്  എന്തുലകേഭാലണന്നയ്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അനഭാവശലതടസ്സേവഭാദങ്ങള  ഉന്നയനിചയ്  ഫയല്  നടപടനിയനില്

കേഭാലതഭാമസമുണഭാക്കുന്നവരുലട കപരനില് നടപടനി ലലകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ;

(ഇ)  വനനിതകേളുലടയുലാം  കുടനികേളുലടയുലാം  ആശുപത്രനിലക്കടനിടലാം  എന്നകത്തക്കയ്

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല. 

(ബനി) 8 വര്ഷലാംമഭാത്രലാം പഴക്കമുള്ള ലകേടനിടമഭായതുലകേഭാണയ് ലപഭാളനിക്കുന്നതനിനുള്ള

വനിവനിധ അനുമതനികേള ആവശലമഭാണയ്. 

(സനി-ഇ)  സതീകേളുലടയുലാം  കുടനികേളുലടയുലാം  ആശുപത്രനികേള  നനിലവനിലനിലഭാത്ത

ജനിലകേളനില് അവ സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  2011-12, 2012-13  വര്ഷങ്ങളനിലല ബജറനില്

തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയതനിലന്റെ   അടനിസഭാനത്തനില്  2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ
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വര്ഷത്തനില്  311  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഡബബ  &  സനി   കകേഭാന്നനി,  പത്തനലാംതനിടയഭായനി

ഗവണ്ലമന്റെനില്നനിനലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന.  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷത്തനില്  ഒ.റനി.എ.സനി.എ.  (വണ്  ലലടലാം  എ.സനി.എ.)  ഉളലപടുത്തനി  ബജറനില്

സതീകേളുലടയുലാം  കുടനികേളുലടയുലാം  ആശുപത്രനിക്കഭായനി  പത്തനലാംതനിട  കകേഭാന്നനി  തഭാലൂക്കയ്

ആശുപത്രനിക്കഭായനി  319  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്

നല്കേനിലയങനിലലാം ആ വര്ഷലാം ഒ.റനി.എ.സനി.എ.-യനില് തുകേ ലഭലമഭാക്കുകേയുണഭായനില. 

മഭാനസനികേകരഭാഗ കനിനനിക്കുകേളനില് ഒസൗഷധങ്ങള

159  (5588)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാനസനികേകരഭാഗ  കനിനനിക്കുകേളനില്  ഔഷധങ്ങള  ബകേകേഭാരലലാം

ലചേയ്യുന്നതനിനയ് ആലരയഭാണയ് നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  1948-ലല ഫഭാര്മസനി നനിയമപ്രകേഭാരലാം കരഭാഗനികേളക്കയ് ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേള

അലഭാലത  ആലരലയങനിലലാം  ഔഷധങ്ങളുലാം  ചേനികേനിതയുലാം  നല്കുന്നതനിനയ്

അധനികേഭാരകമഭാ അനുവഭാദകമഭാ നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇലലങനില്  ഈ  കനിനനിക്കുകേളനില്  കയഭാഗലരഭായ  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേലള

നനിയമനിക്കഭാത്തതയ് എന്തുലകേഭാണഭാണയ്;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  കരഭാഗനികേളക്കയ്  മരുന്നയ്  നല്കുവഭാന  കയഭാഗലതയുള്ള

ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേലള നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാനസനികേകരഭാഗ കനിനനിക്കുകേളനില് ഒസൗഷധങ്ങള ലലകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്നതയ്

അതഭാതയ് ആശുപത്രനികേളനിലല ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളഭാണയ്.

(ബനി)  ഇല.  ലഎ.പനി.  വനിഭഭാഗലാം  കരഭാഗനികേളക്കയ്  ഒസൗഷധങ്ങള  നല്കകേണതയ്

സ്റ്റഭാഫയ്  നഴഭാണയ്.  1948-ലല  ഫഭാര്മസനി  ആകയ്  അദലഭായലാം  അഞയ്,  ലസക്ഷന  42

പ്രകേഭാരലാം   ഒരു ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് സസന്തെലാം കരഭാഗനികേളക്കയ്  മരുന്നയ്  വനിതരണലാം

ലചേയ്യുന്നതനിനയ് അനുവഭാദലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി&ഡനി)  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  കനിനനിക്കുകേള   നടക്കുന്ന  ആശുപത്രനികേളനില്

ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുലട കസവനലാം ലഭലമഭാണയ്. 
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ആശസഭാസകേനിരണലാം പദതനി

160  (5589)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആശസഭാസ  കേനിരണലാം  പദതനിയനുസരനിചയ്  ഇകപഭാള  എത്ര  തുകേയഭാണയ്
ധനസഹഭായമഭായനി  നല്കേനിവരുന്നതയ്;  എത്ര  കപര്ക്കഭാണയ്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനി
വരുന്നതയ്; ജനില തനിരനിചയ് കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കമല്  പദതനിയനുസരനിചയ്  അകപക്ഷ  നല്കേനിയ  അര്ഹരഭായ  എത്ര
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  എത്ര അകപക്ഷകേള  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാനുണയ്;  ജനില  തനിരനിചയ്
വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; തതീര്പ്പുകേല്പനികക്കണ അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കഭാന സതസര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  ആശസഭാസകേനിരണലാം   പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  600  രൂപ  ധനസഹഭായലാം

അനുവദനിച്ചുവരുന. ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:
കമ 
നമ്പര്

ജനില ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട എണ്ണലാം

1 തനിരുവനന്തെപുരലാം 11625

2 ലകേഭാലലാം 4808

3 പത്തനലാംതനിട 2070

4 ആലപ്പുഴ 6060

5 കകേഭാടയലാം 4358

6 എറണഭാകുളലാം  7074

7 ഇടുക്കനി 1614

8 തൃശ്ശൂര് 6544

9 പഭാലക്കഭാടയ് 7997

10 മലപ്പുറലാം 11766

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 13361

12 വയനഭാടയ് 1626

13 കേണ്ണൂര് 8793

14 കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 2555

ആലകേ 90251
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(ബനി) തതീര്പഭാക്കഭാനുള്ള അകപക്ഷകേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കമ 
നമ്പര്

ജനില ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട എണ്ണലാം

1 തനിരുവനന്തെപുരലാം 1742

2 ലകേഭാലലാം 1067

3 പത്തനലാംതനിട 1204

4 ആലപ്പുഴ 1254

5 കകേഭാടയലാം 1649

6 എറണഭാകുളലാം  1859

7 ഇടുക്കനി 1121

8 തൃശ്ശൂര് 2247

9 പഭാലക്കഭാടയ് 1543

10 മലപ്പുറലാം 1803

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 1359

12 വയനഭാടയ് 269

13 കേണ്ണൂര് 928

14 കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 297

ആലകേ 18342

18342  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  2017  ജൂണ്  30-നകേലാം  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ലകേഭാലലാം നനികയഭാജകേമണലത്തനില് എന.ആര്.എചയ്.എലാം. ഫണയ്

161 (5590)   ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

എന.ആര്.എചയ്.എലാം.ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് ലകേഭാലലാം നനികയഭാജകേ മണലത്തനില്
ഏലറടുത്തയ്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളുലാം  പരനിപഭാടനികേളുലാം  ഏലതലഭാലമന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

എന.ആര്.എചയ്.എലാം. ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് ലകേഭാലലാം നനികയഭാജകേമണലത്തനില്
ഏലറടുത്തയ് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേളുലാം പരനിപഭാടനികേളുലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

1.  ജനിലഭാ ആശുപത്രനി  ,   ലകേഭാലലാം

• കേഭായകേല്പയ്   ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ലഹര്ബല്  ഗഭാര്ഡന  (ഒസൗഷധ
പൂകന്തെഭാടലാം) നനിര്മ്മേനിച്ചു.

• ഇകമജയ് റൂലാം പുതുക്കനി നനിര്മ്മേനിച്ചു.

• കഡഭാകര്മഭാര്ക്കുലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിച്ചു.

• ഫയര് & കസഫനി (അഗനി സുരക്ഷ) ഉപകേരണങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
കജഭാലനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

• സഭാന്തെസന പരനിചേരണ പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

• ആര്.ബനി.എസയ്.ലകേ., എ.ലകേ.ഫണയ് വനിതരണലാം ലചേയ്തു.

2. ജനിലഭാ പ്രഭാരലാംഭ ഇടലപടല് കകേനലാം   (  ഡനി  .  ഇ  .  ലഎ  .  സനി  .)

• ഡനി.ഇ.ലഎ.സനി.-യനില് യനസഭാമഗ്രനികേള വഭാങ്ങനി.

3. കദശതീയ നഗരഭാകരഭാഗല ദസൗതലലാം   (  എന  .  യു  .  എചയ്  .  എലാം  .)

• ഉളനിയകക്കഭാവനില് നഗര പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനത്തനില് നഭാലയ് ലമഡനിക്കല്
കേലഭാമ്പുകേള സലാംഘടനിപനിച്ചു.

• വഭാഡനി  നഗര  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേനത്തനില്  നഭാലയ്  ലമഡനിക്കല്
കേലഭാമ്പുകേള സലാംഘടനിപനിച്ചു.

4. ഗവ  .   വനികകഭാറനിയ ആശുപത്രനി  ,   ലകേഭാലലാം

• കേലഭാഷയ്  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  കപഭാസ്റ്റയ്  ഓപകററതീവയ്  ലഎ.സനി.യു.  വഭാര്ഡയ്
രൂപതീകേരനിച്ചു.

• പ്രകവശന കേവഭാടലാം നവതീകേരനിച്ചു.

•  പൂകന്തെഭാടലാം നനിര്മ്മേനിച്ചു. 
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റഭാന്നനി അയനിരൂര് ജനിലഭാ ആയുര്കവദ ആശുപത്രനിയനിലല തസ്തനികേകേള

162  (5591)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) റഭാന്നനി അയനിരൂരനിലല ജനിലഭാ ആയൂര്കവദ ആശുപത്രനിയനിലല തസ്തനികേകേള
ഏലതഭാലക്കലയനലാം  എത്രവതീതലമനലാം പറയഭാകമഭാ;  ഇതനില് ഇകപഭാള ഏലതഭാലക്ക
തസ്തനികേകേളനില് ജതീവനക്കഭാര് ഉലണന്നയ് പറയഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജനില  ആയൂര്കവദ  ആശുപത്രനികേളനിലല  സ്റ്റഭാഫയ്  പഭാകറണ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനുസരനിചയ്  പത്തനലാംതനിട ജനില ആയൂര്കവദ ആശുപത്രനിയനില്
ഏലതഭാലക്ക  തസ്തനികേകേളഭാണയ്  അനുവദനിക്കഭാനുള്ളതയ്;  ഇതനുസരനിചയ്  തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലടയനിനഡയ്  മഭാസനികയഴനിലന്റെ  അഭഭാവലാംമൂലലാം  കനിയകേള  കൃതലമഭായനി
നടത്തുന്നതനിനയ് തടസ്സേലാം കനരനിടുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതയ് പരനിഹരനിക്കഭാന
എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ) 
കമ നമ്പര് അനുവദനിച തസ്തനികേയുലട കപരയ് എണ്ണലാം

1 ചേതീഫയ് ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് 1

2 ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് (മര്മ്മേ) 1

3 ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് (ജനറല്) 4

4 ഫഭാര്മസനിസ്റ്റയ് 2

5 നഴയ് 8

6 ഫഭാര്മസനി അറനഡര് 1

7 മര്മ്മേ അറനഡര് 1

8 നഴനിലാംഗയ് അസനിസ്റ്റന്റെയ് 6

9 ലഭാബയ് ലടകതീഷലന 1

10 കുക്കയ് 1

11 സഭാനനികടഷന വര്ക്കര് 2

12 ഫുളബടലാം സസതീപര് 1

13 കഭാര്ക്കയ് 1

14 കഭാര്ക്കയ് -കേലാം- ബടപനിസ്റ്റയ് 1

15 ആയുര്കവദ ലതറഭാപനിസ്റ്റയ് 3
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കമല്പറഞ്ഞവയനില് തഭാലഴപറയുന്ന തസ്തനികേകേള ഒഴനിഞകേനിടക്കുന.
കമ നമ്പര് തസ്തനികേയുലട കപരയ് എണ്ണലാം

1 ലഭാബയ് ലടകതീഷലന 1

2 ആയുര്കവദ ലതറഭാപനിസ്റ്റയ് 3

3 കഭാര്ക്കയ് -കേലാം- ബടപനിസ്റ്റയ് 1

4 സഭാനനികടഷന വര്ക്കര് 2

(ബനി)  ജനിലഭാ ആയുര്കവദ ആശുപത്രനികേളുലട നനിലവനിലള്ള സ്റ്റഭാഫയ് പഭാകറണുലാം
പത്തനലാംതനിട  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയനില്  ഇനനി  അനുവദനിക്കഭാനുള്ള  തസ്തനികേകേളുലട
വനിവരവലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കമ
നമ്പര്

തസ്തനികേയുലട കപരയ് എണ്ണലാം പത്തനലാംതനിട ജനിലഭാ
ആയുര്കവദ ആശുപത്രനി
അനുവദനിക്കഭാനുള്ളതയ്

( 1) (2) (3) (4)

1 ആശുപത്രനി സൂപ്രണയ് 1 1

2 ചേതീഫയ് ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് 1 -

3 ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്
(ലസഷലലനിസ്റ്റയ്)

3 2

4 ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് (ജനറല്) 2 -

5 കസ്റ്റഭാര് കേതീപര് ഫഭാര്മസനിസ്റ്റയ് 1 1

6 ഫഭാര്മസനിസ്റ്റയ് 2 -

7 നഴനിലാംഗയ് സൂപ്രണയ് 1 1

8 നഴയ് 15 7

9 ഫഭാര്മസനി അറന്റെര് 2 1

10 മര്മ്മേ അറന്റെര് 1 -

11 നഴനിലാംഗയ് അസനിസ്റ്റന്റെയ് 8 -

12 ലഭാബയ് ലടകതീഷലന 1 -

13 ലഭാബയ് അറനഡര് 1 1

14 ലതറഭാപനിസ്റ്റയ് 3 -

15 കറഡനികയഭാഗ്രഭാഫര് 1 1
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( 1) (2) (3) (4)

16 സഭാനനികടഷന വര്ക്കര് 2 -

17 ഫുളബടലാം സസതീപര് 1 -

18 കുക്കയ് 2 1

19 കല ലസകടറനി 1 1

20 കഭാര്ക്കയ് 2 1

21 ബടപനിസ്റ്റയ് 1 -

22 ഓഫതീസയ് അറനഡന്റെയ് 1 1

പുതനിയ  തസ്തനികേകേള  അനുവദനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനി അനുസരനിചയ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  മൂന്നയ്  മഭാസനിയര്മഭാരുലട
തസ്തനികേയനില്  പനി.എസയ്.സനി.-യനില്  നനിനലാം  ആലള  കേനിടഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്
എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ്  എകയ്കചേഞയ് മുകഖന ആലള നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.

റഭാബനിസയ് സനിറത്തനിനയ് ക്ഷഭാമലാം

163 (5592)  ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  കപവനിഷ  ബഭാധയ്ക്കുളള  ആന്റെതീ  റഭാബനിസയ്
സനിറത്തനിനയ് ക്ഷഭാമലാം ഉളളതഭായ വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനിനസയ് ബകയഭാ കപ്രഭാഡകയ്സയ് കേമ്പനിനനിയുലട  16002 ബഭാചനിലല ആന്റെതീ
റഭാബനിസയ്  സനിറത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരത്തനിലണഭായ  സലാംശയലാംമൂലലാം  ഉപകയഭാഗലാം
നനിര്ത്തനിവയണലമന്നയ്  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസയ്  കകേഭാര്പകറഷനയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിരുകന്നഭാ;  എങനില്  ഇതനിനയ്  പകേരമഭായനി  എന്തെയ്  നടപടനിയഭാണയ്
ലലകേലക്കഭാണതയ്;

(സനി) സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില് ആന്റെതീ റഭാബനിസയ് വഭാകനിന നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുളള
പദതനി ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  കപവനിഷ  ബഭാധയ്ക്കുള്ള  ആന്റെനി  റഭാബനിസയ്
സനിറത്തനിനയ്  ക്ഷഭാമമുള്ളതഭായ  വസ്തുത  ശദയനില്ലപടനിടനില.  ഏലതങനിലലാം
സഭാഹചേരലത്തനില്  ആന്റെനി  റഭാബനിസയ്  സനിറത്തനിനയ്  ക്ഷഭാമലാംകനരനിടഭാല്  സഭാപന
കമധഭാവനികേളക്കുതലന്ന  ഈ  മരുന്നയ്  കലഭാക്കല്  പര്കചസയ്  ലചേയ്യുവഭാനുള്ള
അധനികേഭാരമുണയ്.
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(ബനി)  വനിനസയ്  ബകയഭാകപ്രഭാഡകയ്സയ്  എന്ന  കേമ്പനനിയുലട  ആന്റെനി  റഭാബനിസയ്
സനിറത്തനിലന  സലാംബനനിചയ്  (ബഭാചയ്  നമ്പര്  02AR16002)  പരഭാതനി  ലഭനിചതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രസ്തസ്തുത  ബഭാചനില്ലപട  മരുന്നനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  22-10-2016
മുതല്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  മരവനിപനിക്കുകേയുലാം  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന
നടത്തുന്നതനിനഭായനി സലാംസഭാന ഡഗ്സയ് കേണ്കടഭാളര് മുഖഭാന്തെരലാം ലസനടല് ഡഗ്സയ്
ലടസ്റ്റനിലാംഗയ്  ലകബഭാറടറനിയനില്   അയയ്ക്കുകേയുമുണഭായനി.  പ്രസ്തുത  ലഭാബനില്നനിനലാം
ഗുണനനിലവഭാരമുള്ളതഭായനി  പരനികശഭാധനഭാഫലലാം  ലഭനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ടനി  മരുന്നനിനയ്  5-1-2017-നയ്  പുനരുപകയഭാഗത്തനിനുള്ള   കമഭാചേനഭാനുമതനി
നല്കുകേയുണഭായനി.  എന്നഭാല്  ടനി  മരുന്നനിലന്റെ  പ്രസ്തുത  ബഭാചനിനയ്  വതീണ്ടുലാം  പരഭാതനി
ലഭനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  മരുന്നനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  9-3-2017  മുതല്
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  മരവനിപനിച്ചുലവങനിലലാം  ഒരു തവണ ഭഭാരതത്തനിലല പരകമഭാന്നത
ലഭാബഭായ  ലസനടല്  ഡഗ്സയ്  ലടസ്റ്റനിലാംഗയ്  ലകബഭാറടറനിയനില്  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനയഭായനി  ടനി  മരുന്നയ്  അയചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  വതീണ്ടുലാം  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധന  നടത്തഭാന  സഭാകങതനികേ  തടസ്സേമുള്ളതനിനഭാല്  ടനി  മരുന്നനിനയ്
പുനരുപകയഭാഗത്തനിനുള്ള കമഭാചേനഭാനുമതനി  22-4-2017-നയ് നല്കേനി.  പരഭാതനി ഉയര്ന്ന
ബഭാചനില്ലപട  മരുന്നനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
മരവനിപനിചനിരുനലവങനിലലാം  പ്രസ്തുത  സമയത്തയ്  ടനി  മരുന്നനിലന്റെ  മറയ്  ബഭാച്ചുകേളുലട
(69,948 ഇനജക്ഷന) കശഖരലാം സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ ലഭലമഭായനിരുന.

(സനി) സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില് ആന്റെനി റഭാബതീസയ് വഭാകനിന നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനിയനില.

ആകരഭാഗല വകുപനില് ഓണ്ബലന കസഭാഫയ് ലവയര് സലാംവനിധഭാനലാം
164 (5593) ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള  :

ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .  വനിജയന  :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര്  :
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മരുനകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരവലാം  ലഭലതയുലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനഭായനി
ആകരഭാഗല വകുപനില് ഓണ്ബലന കസഭാഫയ് ലവയര് സലാംവനിധഭാനലാം നടപഭാക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏതയ്  ഏജനസനി  മുകഖനയഭാണയ്  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലമചലപട  ആകരഭാഗല  പരനിപഭാലനത്തനിനയ്  മരുനകേളുലട  ഫലപ്രദമഭായ
വനിതരണലാം  അനനിവഭാരലമഭായതനിനഭാല്  ഇ  -  ലഹല്ത്തയ്  പദതനിയുമഭായനി  ഈ
കസഭാഫയ് ലവയര് ബനനിപനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  കേഭാലഭാവധനി  കേഴനിഞ്ഞ  മരുനകേള  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭാകുന്നതയ്
ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭായനി  ഈ  കസഭാഫയ് ലവയര്  എപ്രകേഭാരലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാലമന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ആശുപത്രനികേള കലഭാക്കല് പര്കചസയ്  വഴനി  സലാംഭരനിക്കുന്ന മരുനകേളുലട
വനിവരലാം കരഖലപടുത്തഭാന ഈ കസഭാഫയ് ലവയര് പരലഭാപമഭാകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഡഗ്സയ്  കേണ്കടഭാള  വകുപനിലല  ഉകദലഭാഗസര്  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനയഭായനി  മരുന്നയ്  സഭാമ്പനിളുകേള  ലമഭാത്ത/ചേനിലറ  ഔഷധ  വലഭാപഭാര
സഭാപനങ്ങള,  സസകേഭാരല/ഗവണ്ലമന്റെയ്  ആശുപത്രനികേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  നനിന്നയ്
കശഖരനിചയ് വനിശദഭാലാംശങ്ങള എകയ്.എല്.എന. എന്ന ഓണ്ബലന കസഭാഫയ് ലവയറനില്
അപയ് കലഭാഡയ്  ലചേയയ്  ഡഗ്സയ്  ലടസ്റ്റനിലാംഗയ്  ലകബഭാറടറനികേളനികലക്കയ്  അയയ്ക്കുനണയ്.
കൂടഭാലത  പരനികശഭാധനഭാ  ഫലലാം  സലാംബനനിച  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  ഓണ്ബലന  ആയനി
ലഭലമഭാക്കുനമുണയ്.  ലകേ.എലാം.എസയ്.സനി.എല്.  വഴനി  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുള്ള
മരുനകേളക്കയ്  ഗുണനനിലവഭാരമനിലലന്നയ്  കേലണത്തനിയഭാല്  ടനി  മരുനകേള  കകേരള
ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസയ്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ജനിലഭാ  മരുനസലാംഭരണ  ശഭാലകേളനില്
നനിനലാം ആശുപത്രനി ഫഭാര്മസനി കസ്റ്റഭാറുകേളനില് നനിനമുള്ള വനിതരണലാം തടയുന്നതനിനയ്
ഡനി.ഡനി.എലാം.എസയ്.  എന്ന  കസഭാഫയ് ലവയര്  മുഖഭാന്തെരലാം  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.
അകതഭാലടഭാപലാം  ഓകരഭാ  ആശുപത്രനിയുലാം  കലഭാക്കല്  പര്കചസയ്  വഴനി  കനരനിടയ്
സലാംഭരനിക്കുന്ന  മരുനകേളനില്  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭായ്മ  കേലണത്തനിയഭാല്  ടനി
ആശുപത്രനിയുലട ഫഭാര്മസനി കസ്റ്റഭാറനില് നനിനമുള്ള ടനി മരുനകേളുലട വനിതരണവലാം ഈ
കസഭാഫയ് ലവയര് മുഖഭാന്തെരലാം തടയുവഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  നഭാഷണല്  ഇനകഫഭാര്മഭാറനികയ്  ലസന്റെര്,  ഗുജറഭാത്തഭാണയ്  ഡഗ്സയ്
കേണ്കടഭാള  വകുപനില്  പ്രവര്ത്തന  സജ്ജമഭായനിട്ടുള്ള  എകയ്.എല്.എന.
കസഭാഫയ് ലവയര്  രൂപകേല്പന  ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്.  കേര്ണ്ണഭാടകേ  കസ്റ്ററയ്  ഇലകകഭാണനികയ്
ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷന  (കേനികയഭാണനികയ്)  മുഖഭാന്തെരമഭാണയ്  ഓണ്ബലന
ഡഗ്സയ്  ഡനിസനിബനഷന  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  സനിസ്റ്റലാം  (ഡനി.ഡനി.എലാം.എസയ്.)
കസഭാഫയ് ലവയര് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

(സനി)  ഓണ്ബലന  ഡഗ്സയ്  ഡനിസനിബനഷന  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  സനിസ്റ്റലാം
(ഡനി. ഡനി.എലാം.എസയ്.)  കസഭാഫയ് ലവയര്  ഇ-ലഹല്ത്തയ്  പദതനിയുമഭായനി
ബനനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ബകേലക്കഭാണ്ടുവരനികേയഭാണയ്.
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(ഡനി) ഓകരഭാ ആശുപത്രനിക്കുലാം തങ്ങളുലട കേഭാലഭാവധനി കേഴനിയഭാറഭായ/കസഭാമൂവനിലാംഗയ്
ആയ  മരുനകേള  മറയ്  ആശുപത്രനി  അധനികൃതലര  ഓണ്ബലന  ഡഗ്സയ്
ഡനിസനിബനഷന  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  സനിസ്റ്റലാം  (ഡനി. ഡനി.എലാം.എസയ്.)  കസഭാഫയ് ലവയര്
മുഖഭാന്തെരലാം ശദയനില്ലപടുത്തനി അവ മറയ് ആശുപത്രനിയനികലക്കയ് ആവശലഭാനുസരണലാം
ബകേമഭാറനി  കേഭാലഭാവധനി  കേഴനിയുലാംമുനപയ്  ഉപകയഭാഗസജ്ജമഭാക്കുവഭാന  ഈ
കസഭാഫയ് ലവയര് മുഖഭാന്തെരലാം സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ഇ) പരലഭാപമഭാണയ്.

ജനറനികേയ് മരുനകേള

165 (5594)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനറനികേയ്  മരുനകേള  ഗുണനനിലവഭാരലാം  കുറഞ്ഞ  മരുനകേളഭാലണന്ന
പ്രചേഭാരണലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  യഥഭാര്ത്ഥ  വസ്തുത  ജനങ്ങളനിലലത്തനിക്കഭാന  ആവശലമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ജനറനികേയ്  മരുനകേള  ലപഭാതുലവ  ഗുണനനിലവഭാരലാം
കുറഞ്ഞതഭാലണന്നതയ് ലതറനിദഭാരണഭാജനകേമഭായ ഒരു പ്രചേരണലാം മഭാത്രമഭാണയ്. ഡഗ്സയ്
&  കകേഭാലസ്മെറനികയ്  ആകയ്സയ്  &  റൂളസനിലല മഭാനദണങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  മഭാത്രകമ
ഏലതഭാരു  മരുനലാം  (ജനറനികേയ്/ബഭാനഡഡയ്)  നനിര്മ്മേനിചയ്  വനില്പന/വനിതരണലാം
നടത്തുവഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള. ജനറനികേയ് മരുനകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രകനിയയ്കക്കഭാ
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളകക്കഭാ  പ്രകതലകേ  ഇളവകേള  നനിയമത്തനില്
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്നനില.  നനിലവനില്  വനിപണനിയനില്  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള  ജനറനികേയ്
മരുനകേളുലടയുലാം  ബഭാനഡഡയ്  മരുനകേളുലടയുലാം  റഭാന്റെലാം  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചയ്
ഡഗ്സയ് കേണ്കടഭാള വകുപയ് ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനണയ്. 

റഭാന്നനി തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില് ഡയഭാലനിസനിസയ് ലസന്റെര്

166  (5595)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റഭാന്നനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  ഡയഭാലനിസനിസയ്  ലസന്റെര്  എന്നഭാണയ്
അനുവദനിചതയ്; ഇകതഭാലടഭാപലാം സലാംസഭാനത്തയ് എത്ര ഡയഭാലനിസനിസയ് ലസന്റെറുകേളഭാണയ്
അനുവദനിചതയ്; എവനിലടലയലഭാലാം; ഇതനില് എവനിലടലയഭാലക്ക ഡയഭാലനിസനിസയ് ലസന്റെര്
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചു എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  റഭാന്നനിയനില്  ഡയഭാലനിസനിസയ്  ലസന്റെര്  ഇതുവലര
ആരലാംഭനിക്കഭാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാന
എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു;

(സനി)  റഭാന്നനിയനിലല  ഡയഭാലനിസനിസയ്  ലസന്റെര്  എന്നയ്  തുറന്നയ്
പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനഭാവലാം എന്നയ് പറയഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേനിഫ്ബനി  മഭാനലവനിരുദ  പഭാകക്കജനില്  ഉളലപടുത്തനി  സലാംസഭാനലത്ത
44  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  (ലതരലഞ്ഞടുത്ത  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനി,  ജനറല്
ആശുപത്രനി,  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേള)  ഡയഭാലനിസനിസയ്  കസവനലാം  ഏര്ലപടുത്തുവഭാന
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. (ആശുപത്രനികേളുലട ലനിസ്റ്റയ് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*).
ഇതനില് റഭാന്നനി തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയുലാം ഉളലപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി&സനി)  റഭാന്നനിയനില്  ഡയഭാലനിസനിസയ്  കകേനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
ആവശലമഭായ  മരഭാമത്തയ്  പണനിയുലട  എസ്റ്റനികമറയ്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  കകേരള
ലഹല്ത്തയ്  റനിസര്ചയ്  ലവല്ലഫയര്  ലസഭാലലസറനിലയ  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
എസ്റ്റനികമറയ്  ലഭനിചഭാലടനതലന്ന  മരഭാമത്തയ്  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ഡയഭാലനിസനിസയ്
കകേനത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴനിയുന്നതഭാണയ്. 

ശതീമതനി വനി. എ. രഭാധഭാമണനിയുലട ലപ്രഭാകമഭാഷന

167  (5596)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല വലചനിറ പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനത്തനില് ജൂനനിയര്
പബനികേയ്  ലഹല്ത്തയ് നഴഭായനി കജഭാലനി ലചേയ്തുവരുന്ന ശതീമതനി വനി. എ. രഭാധഭാമണനിയുലട
ലപ്രഭാകമഭാഷന തടഞവയ്ക്കുവഭാനുള്ള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ടനിയഭാളുലട  ജൂനനിയറഭായ  എത്രകപര്ക്കയ്  ഇതുവലര  ലപ്രഭാകമഭാഷന
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്;  വനിശദഭാലാംശലാം  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇങ്ങലന  ലപ്രഭാകമഭാഷന  നല്കേനിയ
എത്രകപരുലട  കപരനില്  സതീനനികയഭാറനിറനി  സലാംബനനിച  കകേസയ്  നനിലവനിലണയ്;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ടനിയഭാളുലട സതീനനികയഭാറനിറനി സലാംബനനിച കകേഭാടതനിവനിധനിയനില് സര്ക്കഭാര്
അപതീല് കപഭായനിട്ടുകണഭാ;  സമഭാനമഭായ മറയ്  കകേസുകേളനില് അപതീല് കപഭാകേഭാലത ഈ
കകേസനില് മഭാത്രലാം അപതീല് കപഭാകേഭാനുള്ള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ശതീമതനി വനി.  എ.  രഭാധഭാമണനിയുലട ലപ്രഭാകമഭാഷന സമയബനനിതമഭായനി
നല്കുന്നതനിനയ് അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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ഉത്തരലാം

(എ) ജനിലഭാതല നനിയമനലാം കനടനിയ വലക്തനികേള അകത തസ്തനികേയനില് തുടര്ന
വരനിലകേ അന്തെര്ജനിലഭാ  സലലാംമഭാറലാം  വഭാങ്ങനിയഭാല് സലലാംമഭാറലാം  കനടനിയ ജനിലയനില്
കജഭാലനിയനില്  പ്രകവശനിച  തതീയതനി  മുതല്  മഭാത്രകമ  സതീനനികയഭാറനിറനി   കേണക്കഭാക്കനി
ലപ്രഭാകമഭാഷന  നല്കേഭാന  ലകേ.എസയ്.  &  എസയ്.  എസയ്.ആര്.  ഭഭാഗലാം  II  ചേടലാം
27  പ്രകേഭാരലാം  കേഴനിയുകേയുള.  ശതീമതനി  വനി.  എ.  രഭാധഭാമണനി  രണഭാലാംകഗ്രഡയ്
ലജ.പനി.എചയ്.എന.  ആയനി കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലഭാതല നനിയമനലാം മുകഖന  18-3-1993
മുതല്  കജഭാലനിയനില്  പ്രകവശനിചയ്  തുടര്നവരകവ  അകത  തസ്തനികേയനില്  തലന്ന
അന്തെര്ജനിലഭാ സലലാംമഭാറലാം  മുകഖന  5-10-1996-നയ്  ഇടുക്കനി ജനിലയനില് കജഭാലനിയനില്
പ്രകവശനിക്കുകേയുണഭായനി.  നനിലവനിലള്ള  ചേടപ്രകേഭാരലാം  രണഭാലാം  കഗ്രഡയ്
ലജ.പനി.എചയ്.എന-ലന്റെ  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസ്റ്റനില്  5-10-1996  മുതലള്ള
സതീനനികയഭാറനിറനിക്കയ്  മഭാത്രകമ  അര്ഹതയുള.  എന്നഭാല്  5-10-1996  മുതല്
ശതീമതനി  വനി.  എ.  രഭാധഭാമണനിക്കയ്  സതീനനികയഭാറനിറനി  നനിര്ണ്ണയനിചയ്
നല്കുന്നതനിലനതനിലരയുലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  കജഭാലനിയനില്  പ്രകവശനിച
18-3-1993  മുതലള്ള  സതീനനികയഭാറനിറനി  അനുവദനിചയ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ടനിയഭാള
ബഹുമഭാനലപട കകേരളഭാ അഡനിനനികസറതീവയ് ടനിബനണലനില് ഒ.എ. നമ്പര് 2824/13-ാം
നമ്പറഭായനി  കകേസയ്  ഫയല്  ലചേയ്യുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത  കകേസനില്  ബഹുമഭാനലപട
കകേരളഭാ അഡനിനനികസറതീവയ്  ടനിബനണലനിലന്റെ  9-11-2016-ലല വനിധനിനലഭായലാം ശതീമതനി
വനി.  എ.  രഭാധഭാമണനിക്കയ്  ലപ്രഭാകമഭാഷന അനുവദനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള ഉത്തരവഭാലണങനിലലാം
പ്രസ്തുത  വനിധനി  ലകേ.എസയ്.  &  എസയ്.  എസയ്.ആര്.  ഭഭാഗലാം  II  ചേടലാം  27-നയ്
വനിരുദമഭാലണന  കേലണത്തുകേയുലാം  അതനിലന്റെയടനിസഭാനത്തനില്  പ്രസ്തുത
വനിധനിലക്കതനിലര  ബഹുമഭാനലപട  ബഹകക്കഭാടതനിയനില്  അപതീല്  ഫയല്
ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  അഡസകക്കറയ്  ജനറല്  ഓഫതീസയ്  മുകഖന  നടപടനികമങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുകേയുമുണഭായനി.  പ്രസ്തുത  അപതീല്  കകേസ്സേനിലന്റെ  വനിധനിനലഭായത്തനിനയ്
വനികധയമഭായനിടയ് മഭാത്രകമ ടനിയഭാളക്കയ് ലപ്രഭാകമഭാഷന നല്കേഭാന കേഴനിയുകേയുള.

(ബനി)  ഒരഭാളക്കയ് ശതീമതനി ടനി.  ലകേ.  ഇനനിരഭാമ്മേലയ ലപ്രഭാകമഭാടയ്  ലചേയ്യുവഭാനഭായനി
ബഹുമഭാനലപട കകേരളഭാ അഡനിനനികസറതീവയ് ടനിബനണലനിലന്റെ വനിധനി ലഭനിക്കുകേയുലാം ഈ
കകേസയ് സലാംബനനിചയ്  അഡസകക്കറയ്  ജനറലനിലന്റെ നനിയകമഭാപകദശലാം ആരഭാഞ്ഞകപഭാള
അപതീലനിനയ്  സഭാധലതയനിലലന്നയ്  അറനിയനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലലാം  കകേഭാടതനി
അലക്ഷലനടപടനി  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനികലക്കുമഭായഭാണയ്  ലപ്രഭാകമഭാഷന നല്കേനിയതയ്.  കമല്
ലപ്രഭാകമഭാഷന നല്കേനിയതയ് സലാംബനനിചയ് കകേസ്സുകേലളഭാനലാം നനിലവനിലനില.
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(സനി)  ടനിയഭാളുലട  സതീനനികയഭാറനിറനി  സലാംബനനിചയ്  ബഹുമഭാനലപട  കകേരളഭാ
അഡനിനനികസറതീവയ്   ടനിബനണലനിലന്റെ  9-11-2016  ഒ.എ.  നമ്പര്  2824/13-ാം നമ്പര്
കകേസയ്  വനിധനിനലഭായത്തനിലനതനിലര  ബഹുമഭാനലപട  ബഹകക്കഭാടതനിയനില്  അപതീല്
ഫയല്  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  അഡസകക്കറയ്  ജനറല്  ഓഫതീസയ്  മുകഖന  നടപടനികമങ്ങള
നടനവരുന.  സമഭാനകകേസുകേളനിലലലഭാലാംതലന്ന  അപതീല്  ഫയല്  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്
നടപടനികമങ്ങള നടനവരനികേയഭാണയ്.

( ഡനി)  ബഹുമഭാനലപട ബഹകക്കഭാടതനിയനില് ഫയല് ലചേയനിരനിക്കുന്ന അപതീല്
കകേസനിലന്റെ  വനിധനിനലഭായത്തനിനയ്  വനികധയമഭായനി  ശതീമതനി  വനി.  എ.  രഭാധഭാമണനിക്കയ്
ലപ്രഭാകമഭാഷന നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി ബകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണയ്.

ആകരഭാഗല കേനിരണലാം പദതനി

168 (5597)  ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല  കേനിരണലാം  പദതനിക്കഭായനി  ഇസൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എത്ര
കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളതയ്;

(ബനി)  നഭാളനിതുവലര  എത്ര  കുടനികേളക്കഭാണയ്  ഇതനിലന്റെ  പ്രകയഭാജനലാം
ലഭനിചനിട്ടുളളതയ്;

(സനി)  നഭാളനിതുവലര  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  ഇസൗ  പദതനിക്കഭായനി
ലചേലവഴനിചലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  2015-16  കേഭാലയളവനില്  ആകരഭാഗല  കേനിരണലാം  പദതനിക്കഭായനി  എത്ര
കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  ലചേലവഴനിചതയ്;  എത്ര  കുടനികേളക്കഭാണയ്  ഇതനിലന്റെ  പ്രകയഭാജനലാം
ലഭനിചലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആകരഭാഗല കേനിരണലാം പദതനിക്കഭായനി ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം (2017-18)
പതനിലനടയ് കകേഭാടനി മുപത്തനി അഞയ് ലക്ഷലാം രൂപയഭാണയ് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്

(ബനി)  1,75,70,625  (ഒരു  കകേഭാടനി  എഴുപത്തനിയഞയ്  ലക്ഷത്തനി
എഴുപതനിനഭായനിരത്തനി  അറുന്നൂറനി  ഇരുപത്തനി  അഞയ്)  കുടനികേളക്കയ്  നഭാളനിതുവലര
ഇതനിലന്റെ പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  നഭാളനിതുവലര  ആകരഭാഗല  കേനിരണലാം  പദതനിക്കഭായനി  27,77,21,488
(ഇരുപത്തനികയഴയ്  കകേഭാടനി  എഴുപത്തനി ഏഴയ്  ലക്ഷത്തനി  ഇരുപത്തനിലയഭാന്നഭായനിരത്തനി
നഭാന്നൂറനി എനപത്തനിലയടയ്) രൂപ മഭാര്ചയ് 31, 2017 വലര ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്.
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(ഡനി)  2015-16  കേഭാലയളവനില്  ആകരഭാഗല  കേനിരണലാം  പദതനിക്കഭായനി
9,08,91,289രൂപ  (ഒനപതയ്  കകേഭാടനി  എടയ്  ലക്ഷത്തനി  ലതഭാണ്ണൂറനിലയഭാന്നഭായനിരത്തനി
ഇരുന്നൂറനി  എണ്പത്തനി  ഒമ്പതയ്)  പദതനിക്കഭായനി  ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്.  54,82,413
(അനപത്തനിനഭാലയ്  ലക്ഷത്തനി  എണ്പത്തനി  രണഭായനിരത്തനി  നഭാന്നൂറനി  പതനിമൂന്നയ്)
കുടനികേളക്കഭാണയ്  2015-16  കേഭാലയളവനില്  ആകരഭാഗല  കേനിരണലാം  പദതനിയുലട
പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

ആലപ്പുഴ ജനറല് ആശുപത്രനി

169  (5598)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴ  ജനറല്  ആശുപത്രനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പഴയ  ലകേഭാടഭാരലാം
അടങ്ങുന്ന  ലകേടനിടങ്ങള  പലതുലാം  അറകുറപണനികേള  യഥഭാസമയലാം
നടത്തഭാത്തതനിനഭാല് തകേര്നകപഭാകുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പസൗരഭാണനികേ  ലകേടനിടങ്ങള  നവതീകേരനിചയ്  ആശുപത്രനി
സസൗകേരലങ്ങള  കൂടുതല്  ലമചലപടതഭാക്കുന്നതനിനയ്  അടനിയന്തെര  നടപടനി
ലലകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ;

(സനി)  ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഓഫതീസുകേള  ഇസൗ  ആശുപത്രനി
കകേഭാമ്പസൗണനിലല ഉപകയഭാഗ ശൂനലമഭായനിക്കനിടക്കുന്ന ലകേടനിടത്തനികലക്കയ് മഭാറന്നതനിനുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ആകരഭാഗല വകുപയ് ഡയറകറനില്നനിനലാം ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  വനിവനിധ  ആഫതീസുകേള  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അകപക്ഷ
ലഭനിചനിടനില.

ബവക്കലാം തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനിയനില് കേഭാത്തയ് ലഭാബുലാം ഡയഭാലനിസനിസയ്
യൂണനിറലാം

170  (5599)   ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലലവക്കലാം തഭാലൂക്കയ് ലഹഡയ്കേസഭാര്കടഴയ്  ആശുപത്രനിയനില് കേഭാത്തയ് ലഭാബുലാം
ഡയഭാലനിസനിസയ് യൂണനിറലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനിയനിലല  വനിവനിധ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്

തതീരകദശപരനിപഭാലന നനിയമലാം തടസ്സേമഭായനി നനില്ക്കുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  തതീരകദശ  പരനിപഭാലനനനിയമത്തനിലന്റെ  നനിബനനകേളനില്നനിനലാം

സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേലള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലലവക്കലാം  തഭാലൂക്കയ്  ലഹഡയ്കേസഭാര്കടഴയ്  ആശുപത്രനിലയ  ജനിലഭാ

ആശുപത്രനിയഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുളള  നനിര്കദ്ദേശലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇകപഭാള ബവക്കലാം തഭാലൂക്കയ് ലഹ ഡയ്കേസഭാര്കടഴയ് ആശുപത്രനിയനില് കേഭാത്തയ്

ലഭാബുലാം ഡയഭാലനിസനിസയ് യൂണനിറലാം അനുവദനിക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി&സനി)  തതീരകദശപരനിപഭാലന  നനിയമവമഭായനി  ബനലപട  തടസ്സേങ്ങള

സൃഷ്ടനിക്കുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. എന്നഭാല് ആര്ദലാം പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി

ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  ആശുപത്രനികേളുലട  പടനികേയനില്  ബവക്കലാം  തഭാലൂക്കയ്

ലഹഡയ്കേസഭാര്കടഴയ് ആശുപത്രനിയുലാം ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

മരുന്നയ് ഉല്പഭാദന കകേനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി

171 (5600) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന  : 

ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ്  : 

ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ്  : 

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മരുനല്പഭാദകേരുലടയുലാം  വനിതരണക്കഭാരുലടയുലാം  കേചവടക്കഭാരുലടയുലാം
ലകേഭാള്ള സഭാധഭാരണ ജനങ്ങലള ബഭാധനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മരുനല്പഭാദകേരുലടയുലാം  വനിതരണക്കഭാരുലടയുലാം  കേചവടക്കഭാരുലടയുലാം
ലകേഭാള്ളയനില്നനിന്നയ്  സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങലള  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  സലാംസഭാനലാം
സസന്തെമഭായനി  മരുന്നയ്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  കകേനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  മരുനല്പഭാദകേരുലാം  കേചവടക്കഭാരുലാം  വനിതരണക്കഭാരുലാം  നനിലവനിലള്ള
നനിയമങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  മഭാത്രമഭാണയ്  മരുനല്പഭാദനിപനിചയ്  വനിതരണലാം/വനില്പന
നടത്തുന്നതയ്.  നനിലവനിലള്ള  നനിയമങ്ങലളലഭാലാംതലന്ന  ഇത്തരലാം  നനിയമലലാംഘനങ്ങള
തടയഭാന  പരലഭാപമഭാണയ്.  ആയതുലകേഭാണ്ടുതലന്ന  ഇത്തരത്തനിലള്ള  ലകേഭാള്ള
സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങലള  ബഭാധനിക്കുന്നതഭായനി  ഡഗ്സയ്  കേണ്കടഭാള  വകുപനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  നനിലവനില്  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില്  ആലപ്പുഴയനില്  ഒരു  അകലഭാപതനി
മരുന്നയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറഭാണുള്ളതയ്  (ലകേ.എസയ്.ഡനി.പനി.).  കൂടഭാലത  കഹഭാമനികയഭാ
മരുന്നയ് നനിര്മ്മേഭാണ രലാംഗത്തയ് കഹഭാലാംകകേഭായുലാം ആയുര്കവദ മരുനനനിര്മ്മേഭാണ രലാംഗത്തയ്
ഔഷധനിയുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

സലാംസഭാന ആകരഭാഗലനയലാം

172  (5601)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേന സര്ക്കഭാര് 2017-ല് കദശതീയ ആകരഭാഗല നയലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  സലാംസഭാനത്തയ്  കകേന  ആകരഭാഗലനയത്തനിനയ്
അനുസൃതമഭായനി  സലാംസഭാന  ആകരഭാഗലനയലാം  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) സലാംസഭാന ആകരഭാഗലനയലാം തയഭാറഭാക്കനിവരനികേയഭാണയ്.

മലബഭാര് കേഭാനസര് ലസന്റെറനിലന ആര്.സനി.സനി.-യുലട നനിലവഭാരത്തനികലക്കയ്

ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി
173  (5602)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലബഭാര്  കേഭാനസര്  ലസന്റെറനിലന  ആര്.സനി.സനി.-യുലട
നനിലവഭാരത്തനികലക്കയ് ഉയര്ത്തുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം മലബഭാര് കേഭാനസര്
ലസന്റെറനിലന്റെ  പുകരഭാഗതനിക്കയ്  എലന്തെഭാലക്ക  കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്  ലചേയനിട്ടുളളലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  മലബഭാര്  കേഭാനസര്  ലസന്റെറനിലന  ഒരു  കപഭാസ്റ്റയ്  ഗ്രഭാകജസറയ്  ഓകങഭാളജനി
ഇനസ്റ്റനിറനടഭാക്കനി  ഉയര്ത്തഭാന  മുഖലമനനി  ലചേയര്മഭാനഭായുള്ള  മലബഭാര്  കേഭാനസര്
ലസന്റെറനിലന്റെ ഒമ്പതഭാമതയ് ഗകവണനിലാംഗയ് കബഭാഡനി മതീറനിലാംഗനില് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം ഇതു
പ്രകേഭാരലാം  183  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ആദലഘട  ലപ്രഭാകപഭാസല്  KIIFB  (Kerala
Infrastructure  Investment   Fund Board)-ല് സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.  തുടര്ന്നയ്
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി BSNL-ലന SPVആക്കനിലക്കഭാണയ് ഗവണ്ലമന്റെയ്
ഓര്ഡര് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്. ഇതനിലന്റെ പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള നടനവരുന. 

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം മലബഭാര് കേഭാനസര്
ലസന്റെറനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  2016-17  ബജറനില്  2900  (രൂപ  ലക്ഷത്തനില്)
2017-18 ബജറനില് 3500 (രൂപ ലക്ഷത്തനില്) അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.

നഴനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജയ്,  നനകനിയര് ലമഡനിസനിന കബഭാക്കയ്,  ലകബഭാറടറനി  കബഭാക്കയ്,
പതീഡനിയഭാടനികേയ്  ഓകങഭാളജനി  കബഭാക്കയ്  എന്നനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ലസ്റ്റലാംലസല് യൂണനിറനിലന്റെ ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭായനി.  ഇതനിനഭായുള്ള  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
നടനവരനികേയഭാണയ്.

ബപ്രമറനി ലഹല്ത്തയ് ലസന്റെറുകേളനില് ചേടപ്രകേഭാരമുള്ള തസ്തനികേകേള

174  (5603)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ബപ്രമറനി  ലഹല്ത്തയ്  ലസന്റെറുകേളനില്  ചേടപ്രകേഭാരലാം
ഏലതലഭാലാം തസ്തനികേകേളഭാണയ് ആവശലമഭായനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  തസ്തനികേയ്ക്കുലാം  നനിര്ണയനിക്കലപട  കസവനങ്ങള  ഏലതലഭാലമന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഒരു  തസ്തനികേയയ്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  കസവനലാം  മലറഭാരു  തസ്തനികേയയ്  മഭാറനി
നല്കുന്നതനിനയ് വലവസയുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

എ)  പനി.എചയ്.സനി.-യനിലല  സ്റ്റഭാഫയ്  പഭാകറണ്  പ്രകേഭാരമുള്ള  തസ്തനികേകേളുലട
വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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അസനിസ്റ്റന്റെയ് സര്ജന 1

സ്റ്റഭാഫയ് നഴയ് 1

ഫഭാര്മസനിസ്റ്റയ് 1

നഴനിലാംഗയ് അസനിസ്റ്റന്റെയ് 1

കഹഭാസനിറല് അറനഡന്റെയ് കഗ്രഡയ്  II 1

പനി.ടനി.എസയ്. 1

കഭാര്ക്കയ് 1

അദര് അറനഡന്റെയ് 1

കൂടഭാലത  5000  ജനസലാംഖല  ഉളലപട  ഒരു  സബ്ലസന്റെറനിനയ്  തഭാലഴപറയുന്ന
തസ്തനികേകേളുലാം ആവശലമുള്ളതഭാണയ്:

ലജ.പനി.എചയ്.എന. 1

ലജ. എചയ്.ലഎ. 1

എചയ്.ഐ. 1

എല്.എചയ്.ലഎ. 1 (PHN)

(ബനി)  നനിലവനിലല  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിച്ചുള്ള  കസവനങ്ങള
നടനവരുന.

(സനി)  അവശല  സനര്ഭങ്ങളനില്  ഒരു  തസ്തനികേയനില്  നനിശ്ചയനിക്കലപടനിട്ടുള്ള
കസവനലാം  മലറഭാരു  തസ്തനികേയനില്  കസവനലാം  ലചേയ്യുന്നവലരലക്കഭാണയ്  സഭാകങതനികേ
അറനിവകേളുലട കേഭാരലലാംകൂടനി പരനിഗണനിചയ് കസവനലാം നല്കുന്നതനിനയ്  സഭാപനത്തനിലല
കമലധനികേഭാരനിലയ അധനികേഭാരലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

അര്ബുദ കരഭാഗനികേളക്കയ് ലപനഷന

175  (5604)  ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തയ്  സര്ക്കഭാര്-സസകേഭാരല
ആശുപത്രനികേളനില്  ചേനികേനിതനിക്കുന്ന  വഭാര്ഷനികേവരുമഭാനലാം  ഒരു  ലക്ഷത്തനില്
തഭാലഴയുള്ള എലഭാ അര്ബുദകരഭാഗനികേളക്കുലാം ലപനഷന അനുവദനിചനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  അര്ബുദകരഭാഗനികേളക്കയ്  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  അധനികേഭാരലാം
തനിരുവനന്തെപുരലാം  ആര്.  സനി.  സനി.,  മലബഭാര്  കേഭാനസര്  ലസന്റെര്,  ലമഡനിക്കല്
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കകേഭാകജളുകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല  രജനികസ്റ്റര്ഡയ്  അര്ബുദ  കരഭാഗവനിദഗ്ദ്ധര്ക്കയ്
മഭാത്രമഭാക്കനി ചുരുക്കനി ആകരഭാഗല വകുപയ് ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിലവനില്  ലപനഷന
ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  അര്ബുദ  കരഭാഗനികേളക്കയ്  ലപനഷന  മുടങ്ങനിയ  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങനില് അര്ബുദകരഭാഗനികേളക്കയ് ബുദനിമുടയ് ഉണഭാക്കുന്ന പുതനിയ ഉത്തരവയ്
പുനപരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  ചേനികേനിത  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  വഭാര്ഷനികേ
വരുമഭാനലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  തഭാലഴയുള്ള  കരഭാഗനികേളക്കഭാണയ്  ലപനഷന
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 

(ബനി)  കേഭാനസര്  ലപനഷനയ്  അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിക്കലപടുന്ന
അകപക്ഷഭാ  ഫഭാറത്തനിലല  (കഫഭാറലാം  നമ്പര്  10)  ലമഡനിക്കലഭാഫതീസറുലട
സര്ടനിഫനിക്കറനില്  റതീജനിയണല്  കേഭാനസര്  ലസന്റെര്  എന്നയ്
കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  മറയ്  കേഭാനസര്  ചേനികേനിതഭാകകേനങ്ങളനില്  നനിനലാം
സഭാക്ഷലലപടുത്തുവഭാന  സഭാധനിക്കുന്നനില  എന്ന  പരഭാതനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
സലാംസഭാനലത്ത  കേഭാനസര്  കരഭാഗബഭാധനിതര്ക്കയ്  കേഭാനസര്  ലപനഷനുകവണനി
സമര്പനിക്കുന്ന അകപക്ഷയനിലല ലമഡനിക്കല് സര്ടനിഫനിക്കറനില് കേഭാനസര് ചേനികേനിത
കതടനിയ ആശുപത്രനിയുലട കപരയ് കൃതലമഭായുലാം കരഖലപടുകത്തണതഭാലണനലാം കേഭാനസര്
സര്ടനിഫനിക്കറയ് നല്കുവഭാനുള്ള അധനികേഭാരലാം തനിരുവനന്തെപുരലാം റതീജനിയണല് കേഭാനസര്
ലസന്റെറനിനയ് പുറകമ മലബഭാര് കേഭാനസര് ലസന്റെര്,  ലകേഭാചനി കേഭാനസര് ലസന്റെര്,  എലഭാ
ലമ  ഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനികലയുലാം  രജനികസ്റ്റര്ഡയ്  ഓകങഭാളജനിസ്റ്റുകേള  എന്നനിവര്ക്കയ്
നല്കേനി  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  (ജനി.ഒ.  (ആര്.റനി.)നമ്പര്
475/2017/ആ.കു.വ.  തതീയതനി  22-2-2017)  കമല്  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  ലപനഷന
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴനിവഭാകുകേയഭാണയ് ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്.

(സനി) ബഭാധകേമല.

(ഡനി)  22-2-2017-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  475/2017/ആ.കു.വ.  നമ്പര്
ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  അധനികേഭാരലാം  കൂടുതല്
ആശുപത്രനികേളക്കയ് അനുവദനിക്കുകേയഭാണുണഭായതയ്.
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കേഭാരുണല കേമ്മേനണനിറനി ഫഭാര്മസനി

176  (5605)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ആകരഭാഗല-കുടുലാംബകക്ഷമ വകുപനിനയ് കേതീഴനില് പ്രവര്ത്തനിചയ്
വരുന്ന  കേഭാരുണല  കേമ്മേനണനിറനി  ഫഭാര്മസനിയുലട  പുതനിയ  ശഭാഖകേള
എവനിലടലയലഭാമഭാണയ് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളതയ്;വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില് മഭാത്രമഭായനി ആരലാംഭനിച ഫഭാമനിലനി ലമഡനിസനിന
കേഭാര്ഡയ്  (പ്രതീലപയ്ഡയ് കേഭാര്ഡയ്)  സലാംവനിധഭാനലാം ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനിചയ് വരുനകണഭാ;
എങനില്  പ്രസ്തുത  കേഭാര്ഡയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  മറയ്  ജനിലകേളനികലക്കയ്  കൂടനി
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് കേഭാരുണല കേമ്മേനണനിറനി  ഫഭാര്മസനികേള മുകഖന എലന്തെലഭാലാം
കേഭാരലങ്ങളഭാണയ് ലചേയ്തുവരുന്നതയ്;വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  തഭാലഴപറയുന്ന  സലങ്ങളനില്
കേഭാരുണല കേമ്മേനണനിറനി ഫഭാര്മസനി തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള തസരനിത നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.

കമ
നമ്പര്

ഫഭാര്മസനി ആരലാംഭനിക്കുന്ന സലലാം ജനില

1 മണ്ണഭാര്ക്കഭാടയ് തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനി പഭാലക്കഭാടയ്

2 പഭാരനിപള്ളനി ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജയ് ആശുപത്രനി ലകേഭാലലാം

3 രഭാമറഭാവ  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  ആശുപത്രനി,
ലനടുകങഭാലലാം

ലകേഭാലലാം

4 തഭാലൂക്കയ്  ലഹഡയ്കേസഭാര്കടഴയ്  ആശുപത്രനി,
തളനിപറമ്പയ്

കേണ്ണൂര്

5 പഭാനൂര് സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗലകകേനലാം കേണ്ണൂര്

6 കേല്പറ ജനറല് ആശുപത്രനി വയനഭാടയ്

7 ബവക്കലാം തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനി കകേഭാടയലാം

8 തഭാലൂക്കയ്  ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴയ്  ആശുപത്രനി,
ലകേഭായനിലഭാണനി

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്
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(ബനി) ഉണയ്. സഭാധലതഭാപഠനലാം നടത്തനിയതനിനുകശഷലാം മറയ് ജനിലകേളനികലക്കയ് കൂടനി

പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

(സനി)  കേഭാരുണല  കേമ്മേനണനിറനി  ഫഭാര്മസനിയനിലൂലട  ബഭാനഡഡയ്/ജനറനികേയ്

മരുനകേള  മനിതമഭായ  നനിരക്കനില്  നലനിവരുന.  കൂടഭാലത  തഭാലഴപറയുന്ന  കകേന-

സലാംസഭാന ആവനിഷ്കൃത പദതനികേളനിലൂലട മരുനകേള സസൗജനലമഭായനി കരഭാഗനികേളക്കയ്

വനിതരണലാം നടത്തനിവരുന.

1. കേഭാരുണല ലബനവലന്റെയ് ഫണയ്

2. മുഖലമനനിയുലട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനി

3. ആര്.എസയ്.ബനി.ബവ.

4. ആര്.ബനി.എസയ്.ലകേ.

5. ആകരഭാഗലകേനിരണലാം

6. ലജ.എസയ്.എസയ്.ലകേ.

7. സുകൃതലാം

8. തഭാകലഭാലലാം

9. എസയ്.റനി.ലഹല്ത്തയ് ഇനഷസറനസയ്

10. ഹതീകമഭാഫതീലനിയ

11.  എനകഡഭാസളഫഭാന

12. കേഭാനസര് സുരക്ഷ

13. കസഹസഭാന്തെസനലാം.

ദുര്ബല വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ് സസൗജനല ചേനികേനിതഭാ സസൗകേരലലാം

177 (5606) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്   :

ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല്   :

ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര്   :

ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമ്പത്തനികേമഭായുലാം  സഭാമൂഹനികേമഭായുലാം  ദുര്ബല  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട

ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  സസൗജനലമഭായനി  ഗുണകമന്മയുള്ള  ചേനികേനിതഭാ  സസൗകേരലലാം

ഒരുക്കുന്നതനിനയ് എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്;
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(ബനി)  ലപഭാതുആകരഭാഗലകകേനങ്ങളനില്  ജനങ്ങളുലട  വനിശസഭാസലാം

ഊടനിയുറപനിക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലമന്നയ്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നഴനിങയ്  രലാംഗത്തയ്  ബനപുണലവനികേസനത്തനിനുലാം  മഭാനുഷനികേവനിഭവകശഷനി
വര്ദനക്കഭായുലാം എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുന്നതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  കമഖല  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്   'ആര്ദലാം'   പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കുന.  ടനി
പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനിലല  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേള  കരഭാഗതീ
സസൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ജനില/തഭാലൂക്കയ്തല ആശുപത്രനികേളനില് ലസഷലഭാലനിറനി/സൂപര്
ലസഷലഭാലനിറനി  സസൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം  തഭാലഴത്തടനിലള്ള  കരഭാഗനനിവഭാരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേനങ്ങലള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
കകേനങ്ങളഭാക്കനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാം  കരഭാഗനികേളക്കയ്  ചേനികേനിതഭാ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേള
പ്രകേഭാരമുള്ള ഗുണകമന്മയുള്ള ചേനികേനിതഭാ സസൗകേരലലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ആകരഭാഗല സഭാപനങ്ങളുലട അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള വനികേസനിപനിച്ചു
ലകേഭാണ്ടുലാം  കഡഭാകര്മഭാര്അടക്കമുള്ള  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  തസ്തനികേ
അധനികേമഭായനി  സൃഷ്ടനിചയ്  നനിയമനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം  ചേനികേനിതഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ശക്തനിലപടുത്തഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  നഴനിലാംഗയ്  രലാംഗത്തയ്  ബനപുണലവനികേസനത്തനിനുലാം  കേഭാരലക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  വനിവനിധ  കേഭാറഗറനികേളനിലള്ള  നഴനിലാംഗയ്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
ലടയനിനനിലാംഗയ്  നല്കുന്നതനിനയ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  നഴനിലാംഗയ്
സര്വതീസനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  2210-1-01-001-90  എന്ന  ശതീര്ഷകേത്തനില്
147 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. ഇതനില് Inservice training, Supervisory
& Management Training to Nurse Administrators, Emergency & Trauma
care,  Induction  training  to  Staff  Nurses  മുതലഭായ  Training  Programmes
നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാലത  നഴനിലാംഗയ്  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  ലടയനിനനിലാംഗയ്
നല്കേഭാനുള്ള  ബകേ  പുസ്തകേലാം  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം,  അതനിന  പ്രകേഭാരലാം  എലഭാ
ജനിലയനിലലാം  നഴനിലാംഗയ്  അസനിസ്റ്റന്റുമഭാര്ക്കുള്ള ലടയനിനനിലാംഗയ്  നല്കുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.
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ആര്ദലാം പദതനി

178 (5607) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല  പുകരഭാഗതനി  ലക്ഷലമനിടയ്  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ആര്ദലാം
ദസൗതലത്തനില്  ദന്തെ  ചേനികേനിതഭാ  വനിഭഭാഗലത്ത  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്
കേഭാരണലമന്തെഭാണയ്;

(ബനി)  റൂടയ് കേനഭാല് കപഭാലള്ള ചേനികേനിതയയ് മനിക്ക തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനികേളനിലലാം
ഉപകേരണങ്ങള  ഇലഭാത്തതനിനഭാല്  അതനിനഭായനി  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലല
ദന്തെല് കകേഭാകളജുകേലള ആശയനികക്കണനിവരുനലവന്നതയ് വസ്തുതയഭാകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനികേളനില്  ആധുനനികേ  ദന്തെ  ചേനികേനിതയയ്
ആവശലമഭായ  സസൗകേരലങ്ങള  ഉറപഭാക്കനിയുലാം,  ആവശലമുള്ള  കഡഭാകര്മഭാരുലടയുലാം,
പഭാരഭാലമഡനിക്കല്  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിചയ്  പഭാവലപട  കരഭാഗനികേളക്കയ്
ദന്തെ ചേനികേനിതഭാ സസൗകേരലലാം ഉറപഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  റൂടയ്  കേനഭാല്  ടതീറയ്ലമന്റെയ്  കപഭാലള്ള  ചേനികേനിതയയ്  മനിക്ക  തഭാലൂക്കയ്
ആശുപത്രനികേളനിലലാം  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളനിലലാം  ജനറല്  കഹഭാസനിറലകേളനിലലാം
ആവശലത്തനിനുള്ള ഉപകേരണങ്ങളുണയ്. മനിക്കവഭാറുലാം എലഭാ പല്ലുകേളുലടയുലാം പ്രകതലകേനിചയ്
മുനനനിര  പല്ലുകേളുലട  റൂടയ്  കേനഭാല്  ചേനികേനിത  കമല്പറഞ്ഞ  ആശുപത്രനികേളനില്
ലചേയ്തുവരുന.  എന്നഭാല്  കകേഭാലാംപനികക്കറഡയ്  (വളലര  ബുദനിമുട്ടുള്ള)  പല്ലുകേളുലട
പ്രധഭാനമഭായുലാം  അണപല്ലുകേളുലട  (MOLAR  TEETH)  റൂടയ്  കേനഭാല്  ചേനികേനിതയയ്
ലഡന്റെല് ലസഷലലനിസ്റ്റയ് കഡഭാകറുലട കസവനലാം ആവശലമഭാണയ്.

(സനി)   2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ലഡന്റെല്   പഭാന   ഫണനില്
സലാംസഭാനത്തയ്  500  ലക്ഷലാം രൂപ  (5  കകേഭാടനി  രൂപ)  ദന്തെചേനികേനിതയയ് ആവശലമഭായ
ഉപകേരണങ്ങളുലടയുലാം  ലമറതീരനിയലകേളുലടയുലാം  പുതനിയ  ലഡന്റെല്  യൂണനിറകേള  ലസറയ്
ലചേയ്യുന്നതനിനുമഭായനി ഒസൗടയ് കല ( OUT LAY) വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. ഇതയ് ആധുനനികേ
ദന്തെ  ചേനികേനിതയയ്  പ്രകയഭാജനലാം  ലചേയ്യുന്ന  ലസഷലഭാലനിറനി  ഉപകേരണങ്ങളുലാം
ലമറതീരനിയലകേളുലാം  കേരസമഭാക്കുന്നതനിനുലാംകൂടനി  ഉകദ്ദേശനിച്ചുള്ളതഭാകുന.  ആവശലമുള്ള
കഡഭാകര്മഭാരുലടയുലാം  പഭാരഭാലമഡനിക്കല്  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിചയ്
കരഭാഗനികേളക്കയ്  ദന്തെചേനികേനിതഭാ   സസൗകേരലലാം  കൂടുതല്  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി
പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  
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ആര്ദലാം പദതനി

179  (5608)  ശതീ  .    പനി  .    ഉബബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആര്ദലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളള  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല
ഗവണ്ലമന്റെയ് ആശുപത്രനികേള ഏലതലഭാലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കരഭാഗനികേളക്കയ് ആശസഭാസമഭായ പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം കഡഭാകര്, നഴയ്,
ലഭാബ്ലടകതീഷലന,  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റയ്  എന്നനിവരുലട  നനിലവനിലളള  തസ്തനികേ
പരലഭാപമഭാകണഭാ;

(സനി)  ഇലലങനില്  ആവശലമഭായ  കഡഭാകര്മഭാരുലടയുലാം  മറയ്  പഭാരഭാലമഡനിക്കല്
ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  ജനസലാംഖലഭാനുപഭാതനികേമഭായനി  തസ്തനികേ
സൃഷ്ടനിക്കുവഭാനുലാം നനിയമനിക്കുവഭാനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആശുപത്രനികേളുലട ലനിസ്റ്റയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1 ജനിലഭാ ആശുപത്രനി, തനിരൂര്

2 തഭാലൂക്കയ് ആസഭാന ആശുപത്രനി, മലപ്പുറലാം

3 തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനി, കുറനിപ്പുറലാം

4 ജനിലഭാ ആശുപത്രനി, നനിലമ്പൂര്

5 തഭാലൂക്കയ് ആസഭാന ആശുപത്രനി, ലപഭാന്നഭാനനി

6 തഭാലൂക്കയ് ആസഭാന ആശുപത്രനി, തനിരൂരങ്ങഭാടനി

7 ജനിലഭാ ആശുപത്രനി, ലപരനിന്തെല്മണ്ണ

8 സനി.എചയ്.സനി. ലകേഭാകണഭാടനി (തഭാലൂക്കയ് തലത്തനില്)

9 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനലാം, വഴനിക്കടവയ്

10 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനലാം, ഓഴൂര് 

11 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനലാം, തനിരുനഭാവഭായ

12 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനലാം, ആലനകകേഭാടയ്

13 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനലാം, ലപഭാനമല
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14 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനലാം, പഭാഡനിക്കഭാടയ്

15 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനലാം, ലമഭാറയൂര്

16 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനലാം, പുളനിക്കല് 

17 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനലാം, അത്തഭാണനിക്കല്

18 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനലാം, പരപനങ്ങഭാടനി

19 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനലാം, കുഴനിമണ്ണ

20 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനലാം, കചേഭാക്കഭാടയ്

21 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനലാം, തഭാകഴകക്കഭാടയ്

22 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനലാം, കുനലാംപുറലാം

23 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനലാം, വടലാംകുളലാം

24 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനലാം, പഭാങ്ങയ്

25 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനലാം, എടയൂര്

(ബനി&സനി) 12-5-2017  തതീയതനിയനിലല സ.ഉ. (എലാം.എസയ്)  നമ്പര്  75/2017/
ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ആര്ദലാം  മനിഷന  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
കകേനങ്ങളനികലക്കഭായനി 170 കഡഭാകര്മഭാരുലടയുലാം 340 സ്റ്റഭാഫയ് നഴനിലന്റെയുലാം 170 ലഭാബയ്
ലടകതീഷലലന്റെയുലാം  (ലമഭാത്തലാം  680)  ജതീവനക്കഭാരുലട  അധനികേ  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിചയ്
ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി)  ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിശ്ചനിത  മഭാനദണങ്ങളുലട
അടനിസഭാനത്തനില് സസൗകേരലങ്ങള കമതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാണയ് മുനതൂക്കലാം നല്കുന്നതയ്. 

ആര്ദലാം പദതനി

180 (5609)  ശതീ  .    കറഭാജനി എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആര്ദലാം  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  170  ജതീവനിതബശലനി
കരഭാഗനനിവഭാരണ  കനിനനിക്കുകേളനില്  ജതീവനരക്ഷഭാ  ഔഷധങ്ങള  ബകേകേഭാരലലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനയ് ആലരയഭാണയ് നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  1948-ലല  ഫഭാര്മസനി  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം  കരഭാഗനികേളക്കയ്  ഔഷധവലാം
ചേനികേനിതയുലാം  നല്കുന്നതനിനയ്  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേള  അലഭാലത  ആര്ലക്കങനിലലാം
അധനികേഭാരകമഭാ അനുവഭാദകമഭാ നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  ഇലലങനില്  ജതീവനിതബശലതീ  കരഭാഗനനിവഭാരണ  കനിനനിക്കുകേളനില്
കയഭാഗലരഭായ ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേലള നനിയമനിക്കഭാത്തതയ് എന്തുലകേഭാണഭാണയ്;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  കരഭാഗനികേളക്കയ്  മരുന്നയ്  നല്കുവഭാന  കയഭാഗലതയുള്ള
ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേലള നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആര്ദലാം പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന  170  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേനങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ജതീവനിതലലശലതീ  കരഭാഗനനിര്ണ്ണയ  കനിനനിക്കുകേളനില്
ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുമഭാരഭാണയ് ഒസൗഷധങ്ങള ലലകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്നതയ്. 

(ബനി)  1948-ലല  ഫഭാര്മസനി  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  മരുനകേള  ഡനിലസനസയ്
ലചേയ്യുന്നതനിനയ് ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേലള അധനികേഭാരലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല് ഡഗ്സയ് &
കകേഭാലസ്മെറനികേയ് ആകയ് പ്രകേഭാരലാം കദശതീയ സലാംസഭാന ആകരഭാഗല പദതനികേളക്കയ് മരുന്നയ്
വനിതരണലാം  ലചേയഭാനുള്ള  അവകേഭാശലാം  ഫതീല്ഡയ്  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി&ഡനി) ബഭാധകേമല.

ആര്ദലാം പദതനിയനില് ഇ.സനി.ജനി. ലടകതീഷലനമഭാരുലട തസ്തനികേകേള

181  (5610)  ശതീ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) ആര്ദലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ആകരഭാഗല വകുപയ് എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;  ആകരഭാഗലകമഖലയനിലല  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി
എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് ഇതനില് ഉളലകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  ആര്ദലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  ആകരഭാഗലകമഖലയനില്
പുതുതഭായനി  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുനകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഇതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  ആര്ദലാം  പദതനിയനില്  ഇ.സനി.ജനി.  ലടകതീഷലനമഭാരുലട  എത്ര
തസ്തനികേകേളഭാണയ്  പുതുതഭായനി  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതയ്;  ഇവലര  ഉടന  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ആകരഭാഗല വകുപയ് ഡയറകര് ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുള്ളത്ര എണ്ണലാം ഇ.സനി.ജനി.
ലടകതീഷലനമഭാലര  ആര്ദലാം  പദതനിയനിലളലപടുത്തനി  നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

333/2020
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ഉത്തരലാം

(എ) 

• ആശുപത്രനിയനില്  വരുന്ന  കരഭാഗനികേളക്കയ്  ഗുണകമന്മയുള്ളതുലാം

സസൗഹഭാര്ദ്ദേപരവമഭായ കസവനലാം നല്കുകേ.

• ജനിലഭാ  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനികേളനില്  ലസഷലഭാലനിറനി/സൂപര്  ലസഷലഭാലനിറനി

കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ.

• പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേനങ്ങലള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേനങ്ങളഭാക്കനി

പ്രവര്ത്തന കമഖല വനിപുലലപടുത്തുകേ.

• കരഭാഗനികേളക്കയ്  കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള/ചേനികേനിതഭാ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  പ്രകേഭാരലാം

ഗുണകമന്മയുള്ള ചേനികേനിതയുലാം പരനിചേരണവലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.

• 8  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലല  ഒ.പനി.  സസൗകേരലങ്ങള

ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ''Patient  Friendly  Transformation  of

outpatient  services  to  ensure  quality  of  care”  എന്ന  പദതനി

നടപനിലഭാക്കുകേ.  ഇതനിനഭായനി  518184 കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  മഭാര്ചനിലല

ഉപധനഭാഭലര്ത്ഥന പ്രകേഭാരലാം  12.92  കകേഭാടനി  രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുലാം ഈ

തുകേ പദതനിയുലട ആദലഘട നടത്തനിപനിനഭായനി  ഡയറകര്   നഭാഷണല്

ലഹല്ത്തയ്  മനിഷനയ്  കേഴനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ലലകേമഭാറുകേയുലാം

ലചേയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) ആര്ദലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെ

കേതീഴനില്  5257 അധനികേ തസ്തനികേകേള മൂനവര്ഷലാം ലകേഭാണയ് സൃഷ്ടനിക്കുലമന്നയ് 2017-18

സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ

ആദലഘടമഭായനി 170 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനങ്ങലള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേനങ്ങളഭായനി

മഭാറന്നതനിനയ് ലതരലഞ്ഞടുക്കുകേയുലാം 680 തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

(സനി&ഡനി)  ആര്ദലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  84  ഇ.സനി.ജനി.  ലടകതീഷലന്മഭാരുലട

തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് തയഭാറഭാക്കനിവരുന. 
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ഫഭാര്മസനി  നനിയമപ്രകേഭാരലാം ജതീവനരക്ഷഭാ ഒസൗഷധങ്ങള ലലകേകേഭാരലലാം
ലചേയഭാന നടപടനി

182 (5611)   ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  1948-ലല  ഫഭാര്മസനി  നനിയമലാം  ലസ.42  പ്രകേഭാരലാം  ജതീവനരക്ഷഭാ
ഔഷധങ്ങള ബകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുവഭാന ആര്ക്കഭാണയ് അധനികേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  ഫഭാര്മസനി  നനിയമലാം  കേര്ശനമഭായനി  നടപനിലഭാക്കണലമനലാം  സര്ക്കഭാര്-
സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനിലലാം  കഷഭാപ്പുകേളനിലലാം  കയഭാഗലതയുള്ള  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേലള
നനികയഭാഗനിചയ്  മഭാത്രകമ  മരുന്നയ്  വനിതരണലാം  നടത്തഭാവൂ  എനലാം  2-12-2016-ല്
ബഹകക്കഭാടതനി  വനിധനി  പ്രസ്തഭാവനിചതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില് പ്രസ്തുത
വനിധനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാണയ്;

(സനി)  കരഭാഗനികേളുലട  എണ്ണത്തനിനയ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളനില്  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുലട  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അടപഭാടനി  ഉളപലടയുള്ള  ആദനിവഭാസനി  ഊരുകേളനില്  മരുനകേള
നല്കുന്നതയ്  അങണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാരുലാം  ആശ  വര്ക്കര്മഭാരുലാം  ബടബല്
ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാരുലാം  ആലണന്നതയ്  വസ്തുതയഭാകണഭാ;  എങനില്  ഈ  കമഖലയനിലലാം
കയഭാഗലരഭായ  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുലട  കസവനലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുവഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഫഭാര്മസനി വനിദലഭാഭലഭാസലാം കേഴനിഞ്ഞയ് ഫഭാര്മസനി കേസൗണ്സനിലനില് രജനിസ്റ്റര്
ലചേയനിട്ടുളള രജനികസ്റ്റര്ഡയ് ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളക്കയ് മഭാത്രകമ അധനികേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുളള.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  ബഹുമഭാനലപട  കകേഭാടതനി  വനിധനിയുലട
അടനിസഭാനത്തനില് ഡഗ്സയ് കേണ്കടഭാളര്, ആകരഭാഗല വകുപയ് ഡയറകര്, ലമഡനിക്കല്
വനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറകര്,  ഇനഷസറനസയ്  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസയ്  ഡയറകര്
തുടങ്ങനിയവകരഭാടയ് ഇസൗ കകേഭാടതനിവനിധനി അനുസരനിച്ചുലാം ഫഭാര്മസനി നനിയമങ്ങളനുസരനിച്ചുലാം
ഒസൗഷധങ്ങള  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  ആവശലമുളള  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേലള
നനിയമനിക്കണലമന്നയ്  ആവശലലപട്ടുലകേഭാണയ്  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഫഭാര്മസനി  കേസൗണ്സനില്
ജനറല് കേസൗണ്സനില് തതീരുമഭാനമനുസരനിചയ്  കകേരള കസ്റ്ററയ്  ഫഭാര്മസനി കേസൗണ്സനില്
റസലനഷന   നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  അകതഭാലടഭാപലാം  ഫഭാര്മസനി  ഇനലസകര്മഭാര്
പരനികശഭാധന  നടത്തനി  നനിയമ  ലലാംഘനങ്ങള  കേസൗണ്സനിലനില്  റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയ്യുന്നതനിനയ് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 
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(സനി) ആര്ദലാം മനിഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ ആശുപത്രനികേളനില്
ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുലട  അധനികേ  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി)  അലത.  ഡഗ്സയ്  &  കകേഭാലസ്മെറനികയ്  റൂളസയ്  1945 -ലല ലഷഡനള  (ലകേ)
പ്രകേഭാരലാം,  തഭാലഴപറയുന്ന  ലസന്റെറുകേലള/വലക്തനികേലള  മരുനവനിതരണത്തനിനഭായനി
ഒസൗഷധ  വനിതരണ/വനില്പന  ലലലസനസുകേള  എടുക്കുന്നതനില്നനിനലാം
ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

1. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനങ്ങള/ഉപകകേനങ്ങള എന്നനിവയുമഭായനി ബനലപട
ആകരഭാഗലപ്രവര്ത്തകേര്

2. ഗ്രഭാമതീണ  ആകരഭാഗല  പദതനിയുലട  കേതീഴനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കേമ്മേനണനിറനി
ലഹല്ത്തയ് കവഭാളന്റെനികയഴയ്.

3. അര്ബന  ഫഭാമനിലനി  ലവല്ലഫയര്  ലസകന്റെഴയ്/പ്രഭാഥമനികേ
ആകരഭാഗലകകേനങ്ങള/ഉപകകേനങ്ങള  എന്നനിവയുമഭായനി  ബനലപട
നഴ്സുമഭാര്, അകനിലറനി നഴയ്, മനിഡയ് ലലവവ്സയ്, കലഡനി ലഹല്ത്തയ് വനിസനികറഴയ്

4. അങണവഭാടനി വര്കക്കഴയ്

    ആയതനിനഭാല് കമല്പറഞ്ഞ രതീതനിയനില് കകേന സലാംസഭാന പദതനികേളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റനിലന്റെ  കസവനമനിലഭാലതയുലാം  ഒസൗഷധ  വനിതരണ/
വലഭാപഭാര  ലലലസനസയ്  ഇലഭാലതയുളള മരുനവനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിനയ്
നനിയമപരമഭായനി തടസ്സേങ്ങളനില. 

പൂജപ്പുര പഞകേര്മ്മേ ആശുപത്രനിയനിലല കശഭാചേനതീയഭാവസ

183  (5612)  ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസ്റ്റനിന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെകേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പൂജപ്പുര  പഞകേര്മ്മേ
ആശുപത്രനിയനിലല കശഭാചേനതീയഭാവസ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് ആയതയ്
പരനിഹരനിക്കുവഭാന നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാംതലന്ന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനിയനില്  മൂടശലലലാം  നനിമനിത്തലാം  കരഭാഗനികേളക്കയ്
കേനിടക്കുവഭാകനഭാ  ഉറങ്ങുവഭാകനഭാ  കേഴനിയഭാത്ത  സനിതനി  നനിലനനില്ക്കുന്നതയ്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആശുപത്രനി പരനിസരത്തുള്ള ചേപ്പുചേവറുകേളനതീക്കനി ശുചേനിതസപൂര്ണ്ണമഭായനി
സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാനകവണ അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ആശുപത്രനിയനിലല സസൗകേരലക്കുറവകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. സസതീകവജയ്
ടതീറയ്ലമന്റെയ്  പഭാന്റെനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ഉളലപലടയുളള കുറവകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
പരനികശഭാധനിചയ് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി)  പഞകേര്മ്മേ  ആശുപത്രനിയനിലല  വഭാര്ഡുകേളനിലലയുലാം  മറലാം  മൂടശലലലാം
ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനയ്  മരുന്നയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  പ്രശലാം  പരനിഹരനിക്കുകേയുലാം  ശഭാശസത
പരനിഹഭാരത്തനിനയ് ലവയര്ഹസൗസനിലാംഗയ്  കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി ബനലപടയ് നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  പഞകേര്മ്മേ ആശുപത്രനിയനിലല  ഖരമഭാലനിനലങ്ങള  സലാംസരനിക്കുന്നതനിനയ്
"കസഭാളനിഡയ്  കവസ്റ്റയ്  ബര്ണര്''  സഭാപനിക്കുകേയുലാം  അതയ്  നല  രതീതനിയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  കൂടഭാലത  ആശുപത്രനിയനിലല  പരനിസരലാം
ശുചേനിതസപൂര്ണ്ണമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  മഴക്കഭാലജനല  കരഭാഗങ്ങലള
തടയുന്നതനിനുലാം നഭാഷണല് സര്വതീസയ് സതീലാം അലാംഗങ്ങലള ഉളലപടുത്തനി ആശുപത്രനി
ജതീവനക്കഭാരുലാം അദലഭാപകേ വനിദലഭാര്ത്ഥനി സലാംഘങ്ങളുലാം ആശുപത്രനി പരനിസരത്തുളള
ചേപ്പുചേവറുകേലളലഭാലാംതലന്ന നതീക്കനിയനിട്ടുണയ്. ടനി പ്രവൃത്തനി ഇടയനിലട തുടര്നവരുനണയ്. 

ഫഭാര്മസനി  കകേഭാകളജുകേളനില് സര്ക്കഭാര് സതീറകേള 

184 (5613) ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   സലാംസഭാനത്തയ്  കഡഭാകര്  ഇന  ഫഭാര്മസനി  (ഫഭാലാം.ഡനി)  കകേഭാഴ്സുകേള
നടത്തുന്ന  ഫഭാര്മസനി  കകേഭാകളജുകേളനില്  എവലടലയലഭാമഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  സതീറകേള
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  സതീറകേള  അനുവദനിചനിടനിലഭാത്ത  മറയ്  കകേഭാകളജുകേളനില്  കൂടനി
സര്ക്കഭാര് സതീറകേള ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 
(എ)   സലാംസഭാനത്തയ്  16  സസഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനിലഭാണയ്  ഫഭാലാം-ഡനി  കകേഭാഴയ്

നടത്തുന്നതയ്.  കകേഭാകളജുകേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനമഭായനി  കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

പ്രസ്തുത  കകേഭാകളജുകേളനില്  ഓകരഭാന്നനിലലാം  30  സതീറകേളവതീതലാം  ആലകേ  480
സതീറകേളഭാണുളളതയ്.   ഇതനില്  അക്കഭാദമനി  ഓഫയ്  ഫഭാര്മസനടനിക്കല്  സയനസയ്,
പരനിയഭാരലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജയ്,  കേണ്ണൂര്  മഭാത്രമഭാണയ്  2016-17  അധലയന
വര്ഷത്തനില്  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  50%  സതീറയ്  പങനിടുന്നതനിനുളള  ധഭാരണഭാപത്രത്തനില്
ഒപ്പുവചനിട്ടുളളതയ്. 

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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കുഷകരഭാഗ നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന രലാംഗത്തയ് കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാരുലട സതീനനികയഭാറനിറനി ലനിസ്റ്റയ്

185 (5614)  ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കുഷകരഭാഗ  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന  രലാംഗത്തയ്  കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന
സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലട  വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളുലട  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസ്റ്റയ്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ്  എകയ്കചേഞയ്  വഴനി  നനിയമനലാം  ലഭനിച  ജതീവനക്കഭാലര
സനിരലപടുത്തനിയകപഭാള  സതീനനികയഭാറനിറനി  നനിശ്ചയനിചതനില്  അപഭാകേത  ഉലണന്ന
പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണയ്. പകേര്പയ് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

(ബനി) സതീനനികയഭാറനിറനി സലാംബനനിച വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്. 

സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന അനഭനിലഷണതീയമഭായ
പ്രവണതകേള 

186  (5615)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന
അനഭനിലഷണതീയമഭായ  പ്രവണതകേലള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അനഭാവശലമഭായ  പരനികശഭാധനകേളുലാം,  മരുന്നയ്  കുറനിക്കലലാം
ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) ഉലണങനില് ഇവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)   സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളുലാം  ലകബഭാറടറനികേളുലാം  ഉളലപലടയുളള
ആതുരഭാലയങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം കമതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനില് സലാംവനിധഭാനമനില.
സലാംസഭാനലത്ത  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗയ്  ലസന്റെറുകേള
തുടങ്ങനിയ  എലഭാ  ചേനികേനിതഭാ  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനനനിലവഭാരലാം
ആവശലമഭായ  നനിയമലാം  മുകഖന  നനിയനനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  "കകേരള
കനിനനിക്കല് എസ്റ്റഭാബനിലഷ്മെന്റെയ് (രജനി.&റഗു.) ബനില്  2017”-നയ് രൂപലാംനല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
ബനില് നനിയമസഭയനില് അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഇന്തെലന ലറഡ്കകഭാസയ് ലസഭാലലസറനി 

187  (5616)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇന്തെലന  ലറഡ്കകഭാസയ്  ലസഭാബസറനി  കകേരള  ഘടകേലത്ത
പനിരനിച്ചുവനിട്ടുലകേഭാണ്ടുള്ള  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  ബഹകക്കഭാടതനിയുകടയുലാം
ബഹുമഭാനലപട സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയുലടയുലാം വനിധനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില് സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ടനി  ലസഭാബസറനിയുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാര്  ഇടലപടഭാന
പഭാടനില  എന്ന  നനിയമവലവസ  ശരനിലവച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള
ബഹകക്കഭാടതനിയുകടയുലാം  ബഹുമഭാനലപട   സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയുകടയുലാം  വനിധനിനലഭായലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ടനി ലസഭാബസറനി കകേരള ഘടകേത്തനില്നനിനലാം പനിടനിലചടുത്ത വസ്തുവകേകേള
ലറഡ്കകഭാസയ് ലസഭാബസറനി കദശതീയ ഘടകേലാം അലാംഗതീകേരനിച മഭാകനജനിലാംഗയ് കേമ്മേനിറനിക്കയ്
ബകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ടനി  ലസഭാബസറനി  കകേരള  ഘടകേലത്ത നനിയമവനിരുദമഭായനി  പനിരനിച്ചുവനിട
നടപടനിലക്കതനിലര  ഭരണ  സമനിതനി  നല്കേനിയ  കകേസുകേളനില്  എതനിര്വഭാദലാം
ഉന്നയനിക്കുന്നതനിനയ്  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  ബഹകക്കഭാടതനിയനിലലാം,  ബഹുമഭാനലപട
സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനിലലാം  ലപഭാതു  ഖജനഭാവനില്നനിനലാം  എത്ര  രൂപ
ലചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുലണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഇന്തെലന ലറഡ്കകഭാസയ് ലസഭാലലസറനി കകേരള ഘടകേലാം പനിരനിച്ചുവനിട്ടുലകേഭാണയ്
പുറലപടുവനിച  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലനതനിലര  സമര്പനിച  ഹര്ജനിയനികന്മല്
ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്നനിനലാം  ബഹുമഭാനലപട
സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില്  നനിനലാം  ഉണഭായ  വനിധനിക്കയ്  വനികധയമഭായനി  ബഹുമഭാനലപട
കകേരള അഡസ.  ജനറലനിലന്റെ  25-4-2017  തതീയതനിയനിലല  SLP(C)10116/17  നമ്പര്
നനിയകമഭാപകദശത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  ഭരണസമനിതനി
ഇലഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഇന്തെലന  ലറഡ്കകഭാസയ്  ലസഭാലലസറനി  കകേരള  കസ്റ്ററയ്
ബഭാഞനിലന്റെ പ്രസനിഡന്റെഭായ ബഹുമഭാനലപട കകേരള ഗവര്ണ്ണകറഭാടയ്  തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് ആവശലലപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) ഉണയ്.
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(സനി) ബഹുമഭാനലപട  കകേരള അഡസ. ജനറലനിലന്റെ 25-4-2017 തതീയതനിയനിലല
SLP(C)10116/17 നമ്പര്  നനിയകമഭാപകദശത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  ഭരണസമനിതനി ഇലഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില്  ഇന്തെലന  ലറഡയ്
കകഭാസയ് ലസഭാലലസറനി കകേരള കസ്റ്ററയ് ബഭാഞനില്നനിനലാം പനിടനിലചടുത്ത വസ്തുവകേകേള
ലലകേമഭാറനിയനിടനില. 

(ഡനി)  ലറഡയ്  കകഭാസയ്  കകേരള  ഘടകേലത്ത  പനിരനിച്ചുവനിട  നടപടനിലക്കതനിലര
നല്കേനിയ  കകേസ്സുകേളനില്  എതനിര്വഭാദലാം  ഉന്നയനിക്കുന്നതയ്  ബഹുമഭാനലപട   കകേരള
അഡസ.  ജനറല്  ആയതനിനഭാല്  ടനി  കകേസുകേളനില്  ബഹുമഭാനലപട   കകേരള
ലലഹകക്കഭാടതനിയനിലലാം  ബഹുമഭാനലപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനിലലാം  ലപഭാതുഖജനഭാവനില്
നനിനലാം യഭാലതഭാരു തുകേയുലാം ലചേലവഴനിചനിടനില. 

നഴനിലാംഗയ് തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കഭാന നടപടനി

 188  (5617)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ബജറനില് പ്രഖലഭാപനിച പ്രകേഭാരമുള്ള
നഴനിലാംഗയ്  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കഭാന  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  എത്ര  തസ്തനികേകേളഭാണയ്  ഈ  വനിഭഭാഗത്തനില്  സൃഷ്ടനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനയ്  കേതീഴനില്  സൃഷ്ടനിച  നഴനിലാംഗയ്

തസ്തനികേകേളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. 29-4-2017-ലല  സ.ഉ.(എലാം  എസയ്.)നമ്പര്  67/2017/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം

വനിവനിധ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  സ്റ്റഭാഫയ്  നഴയ്  കഗ്രഡയ്  II-ലന്റെ  721

തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിച്ചു.

2. 5-5-2017-ലല   സ.ഉ.  (എലാം  എസയ്.)നമ്പര്72/2017/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം

എറണഭാകുളലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  നഴനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗത്തനില്  84

തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിച്ചു.  ആകരഭാഗലവകുപനിനുകേതീഴനില്  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല

കകേനങ്ങളഭാക്കനി മഭാറനിയ പനി.എചയ്.സനി.-കേളനിലഭായനി 340 സ്റ്റഭാഫയ് നഴ്സുമഭാരുലട

തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിച്ചുലകേഭാണയ്  12-5 -2017-ലല  സ.ഉ.(എലാം  എസയ്.)നമ്പര്

75/2017/ആ.കു.വ. പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി) മൂന്നയ് വര്ഷലാംലകേഭാണയ് ആകരഭാഗല വകുപനിനുകേതീഴനില് 1610 സ്റ്റഭാഫയ് നഴനിലന്റെ

തസ്തനികേകേളുലാം  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനയ്  കേതീഴനിലളള  ലമഡനിക്കല്

കകേഭാകളജനില്  /സഭാപനങ്ങളനില്  2874  സ്റ്റഭാഫയ്  നഴനിലന്റെ  തസ്തനികേകേളുലാം

സൃഷ്ടനിക്കുലമന്നഭാണയ് 2017-18 ബജറനില് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുളളതയ്.

ഇന്തെലന ലഡന്റെല് കേസൗണ്സനില് 

189  (5618)    ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇന്തെലന   ലഡന്റെല്  കേസൗണ്സനിലനില്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  പ്രതനിനനിധനി
നനിലവനിലകണഭാ;  ഇലലങനില്  പ്രതനിനനിധനിലയ  നനിയമനിക്കുവഭാന  ബവകുന്നതനിലന്റെ
കേഭാരണലമന്തെഭാണയ്;

(ബനി)  സസകേഭാരല ലഡന്റെല് കകേഭാകളജയ്  അദലഭാപകേലന കേസൗണ്സനിലനികലക്കുള്ള

കകേരളത്തനിലന്റെ പ്രതനിനനിധനിയഭായനി നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ലഡന്റെല്  കകേഭാകളജുകേളനിലല  മുതനിര്ന്ന  അദലഭാപകേര്

അടക്കമുള്ളവര്  ഇന്തെലന  ലഡന്റെല്  കേസൗണ്സനിലനില്  സര്ക്കഭാര്  പ്രതനിനനിധനിയഭായനി

നനിയമനിക്കുവഭാന അര്ഹതയുള്ളകപഭാള സസകേഭാരല ലഡന്റെല് കകേഭാകളജയ് അദലഭാപകേലന

കേസൗണ്സനിലനികലക്കയ് പരനിഗണനിക്കുന്നതയ് എന്തെയ് അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ഉണയ്.

(സനി)  ലഡന്റെനിസ്റ്റയ്  ആകയ്  1948  ലസക്ഷന  3(e)  പ്രകേഭാരലാം  ലഡന്റെല്

കേസൗണ്സനിലനില് സര്ക്കഭാര് പ്രതനിനനിധനിയഭായനി സര്ക്കഭാര് ലഡന്റെല് കകേഭാകളജുകേളനിലല

അദലഭാപകേര് കവണലമന്നയ് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്നനില. 

ലകബഭാറടറനി ലടസ്റ്റയ് റനിസളട്ടുകേളനിലല അന്തെരലാം

190  (5619)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  ബപ്രവറയ്  ആശുപത്രനികേളനികലയുലാം

ലഭാബ്ലടസ്റ്റുകേളനില്  പലതനിലലാം  വലനിയ  അന്തെരങ്ങള  ഉണഭാകുന  എന്ന  അവസ

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  പല ലഭാബുകേളനിലലാം  ഒകര  ലടസ്റ്റനിലന്റെ  റനിസളട്ടുകേളനില്  വലനിയ  അന്തെരലാം
ഉണഭാകുന്നതനിനഭാല്  ഇതനിലനതനിലര  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  അലഭാലത  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഉടമസതയനിലള്ള എത്ര ലഭാകബഭാറടറനികേള പ്രവര്ത്തനിയ്ക്കുനണയ്;  ജനിലതനിരനിചയ് കപരയ്
സഹനിതലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്മഭാത്രലാം  എത്ര സര്ക്കഭാര് ലഭാബുകേള ഉണയ്;
ഏലതഭാലക്ക; കപരുസഹനിതലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ബലസനകസഭാടുകൂടനി  എത്ര
ബപ്രവറയ്  ലകബഭാറടറനികേള  ഉണയ്;  ഏലതഭാലക്ക;  കപരുസഹനിതലാം  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളുലാം  ലകബഭാറടറനികേളുലാം  ഉളലപലടയുളള
ആതുരഭാലയങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം കമതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനില് സലാംവനിധഭാനമനില.
സലാംസഭാനലത്ത  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗയ്  ലസന്റെറുകേള
തുടങ്ങനിയ  എലഭാ  ചേനികേനിതഭാ  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനനനിലവഭാരലാം
ആവശലമഭായ  നനിയമലാം  മുകഖന  നനിയനനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  "കകേരള
കനിനനിക്കല് എസ്റ്റഭാബനിലഷ്മെന്റെയ് (രജനി. & റഗു.) ബനില് 2017"-നയ് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
ബനില് നനിയമസഭയനില് അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  കകേരളത്തനില് സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് അലഭാലത പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
പബനികേയ് ലഹല്ത്തയ് ലഭാബുകേള ചുവലട ലകേഭാടുക്കുന. 

കസ്റ്ററയ് പബനികേയ് ലഹല്ത്തയ് ആന്റെയ് കനിനനിക്കല് ലകബഭാറടറനി, തനിരുവനന്തെപുരലാം

റതീജനിയണല് പബനികേയ് ലഹല്ത്തയ് ലഭാബയ്, എറണഭാകുളലാം

റതീജനിയണല് പബനികേയ് ലഹല്ത്തയ് ലഭാബയ്, കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്

റതീജനിയണല് പബനികേയ് ലഹല്ത്തയ് ലഭാബയ്, കേണ്ണൂര് 

ജനിലഭാ പബനികേയ് ലഹല്ത്തയ് ലഭാബയ്, ലകേഭാലലാം

ജനിലഭാ പബനികേയ് ലഹല്ത്തയ് ലഭാബയ്, ആലപ്പുഴ
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കൂടഭാലത  മലപ്പുറലാം,  പത്തനലാംതനിട  എന്നതീ  ജനിലകേളനില്  പുതുതഭായനി  പബനികേയ്

ലഹല്ത്തയ് ലഭാബുകേള ആരലാംഭനിച്ചു.  പബനികേയ്  ലഹല്ത്തയ് ലഭാബുകേളനില് ബനി.പനി.എല്.

വനിഭഭാഗലാം  കരഭാഗനികേളക്കയ്  എലഭാവനിധ  ലടസ്റ്റുകേളുലാം  സസൗജനലമഭായനി  ലചേയ്യുനണയ്.

പകേര്ചവലഭാധനികേളുലാം  അലഭാത്തവയുമഭായ  കരഭാഗങ്ങളക്കുളള  ലടസ്റ്റുകേള  നനകബഭാണ്

സതീനനിലാംഗയ് ലടസ്റ്റുകേള എന്നനിവ പബനികേയ് ലഹല്ത്തയ് ലഭാബ് വഴനി നടപഭാക്കുനണയ്. 

(ഡനി&ഇ)) അനുബനമഭായനി * കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.

 ചേഭാലക്കുടനി തഭാലൂക്കയ് ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴയ് ആശുപത്രനിയനില് സനി.ടനി. സഭാന

191 (5620)   ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സേനി  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  തഭാലൂക്കയ് ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴയ്  ആശുപത്രനിയനില് സനി.ടനി.  സഭാന

അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി തുകേ അനുവദനിചതനില് പ്രസ്തസ്തുത സഭാനര് സഭാപനിക്കുകമ്പഭാള
നടപഭാകക്കണ  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങളക്കുലാം  ടഭാനസ് കഫഭാര്മര്  അടക്കമുള്ള
ഇലകനിക്കല്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കുലാം  തുകേ  അനുവദനിക്കഭാത്തതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  തുകേ  അനുവദനിചയ്,  സനി.ടനി.  സഭാന
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  ചേഭാലക്കുടനി  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനിയനില്  സനി.ടനി.  സഭാന
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുളള  ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.  സനി.ടനി.  സഭാന
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  1,42,00,000  രൂപ  (ഒരു കകേഭാടനി  നഭാല്പത്തനിരണയ് ലക്ഷലാം
രൂപ)  സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നല്കുകേയുലാം അധനികേമഭായനി ആവശലമുളള തുകേ മറയ്  ധന
കസഭാതസ്സേനില്നനിനലാം  (ആശുപത്രനി  ലമയനിന്റെനനസയ്  ഫണയ്,  എലാം.എല്.എ.  ഫണയ്/
എലാം.പനി.  ഫണയ്)  എന്നനിവയനില്നനിനലാം  കേലണത്തണലമനലാം  ഭരണഭാനുമതനിയനില്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണയ്. 

ചേഭാലക്കുടനി തഭാലൂക്കയ് ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴയ് ആശുപത്രനിയനില് മഭാലനിനല

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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സലാംസരണ പഭാന്റെയ്

 192 (5621)     ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സേനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  തഭാലൂക്കയ്  ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴയ്  ആശുപത്രനിയനില്  അനുവദനിച

മഭാലനിനലസലാംസരണ  പഭാന്റെനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഇനനിയുലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതയ്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അടനിസഭാനസസൗകേരല  വനികേസനത്തനില്  ഏലറ  മുകന്നറനിയ  ചേഭാലക്കുടനി

തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനിയനില്  കേനിടപ്പുകരഭാഗനികേളുകടയുലാം  ഔടയ്  കപഷലന്റെനികന്റെയുലാം

എണ്ണത്തനിലണഭായ  വര്ദനയനുസരനിചയ്  ഉണഭാകുന്ന  മഭാലനിനലങ്ങള

സലാംസരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ആവശലമഭായ  ഫണയ്  അനുവദനിചയ്,  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട

മഭാലനിനലസലാംസരണ  പഭാന്റെയ്  ഉടന  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  24 -1-2014-ലല  ജനി.ഒ.  (ആര്.റനി.)  നമ്പര്  261/2014/എചയ്

&എഫയ്.ഡബബ.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം  ചേഭാലക്കുടനി  തഭാലൂക്കയ്  ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴയ്

ആശുപത്രനിയനില്  പഭാഴ്ജല  സലാംസരണ  യൂണനിറനിനയ്  60  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട

ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

ജതീവനിതലലശലതീ കരഭാഗങ്ങള

193 (5622)  ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷയ്   : 
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജയ്   : 
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി   : 
ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള്ള :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജതീവനിതബശലതീ  കരഭാഗങ്ങള  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്
അതനിലനതനിരഭായുളള  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കുന്നതനിനുളള
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മന്തെയ്  കരഭാഗനികേളക്കഭായുളള  പ്രകതലകേ  സഹഭായ  പദതനിക്കയ്  രൂപലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 
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(എ) ഉണയ്. പഭാശ്ചഭാതലവത്കേരണവലാം നഗരവത്കേരണവലാം തുടങ്ങനി ജനങ്ങളുലട
ജതീവനിതലലശലനിയനില്വന്ന  മഭാറങ്ങള  കേഭാരണലാം  പ്രകമഹലാം,  രക്തഭാദനിസമ്മേര്ദ്ദേലാം,
ഹൃകദഭാഗലാം,  പക്ഷഭാഘഭാതലാം,  കേഭാനസര്  തുടങ്ങനിയ  ജതീവനിതലലശലതീ  കരഭാഗങ്ങള
വര്ദനിച്ചുവരുനണയ്. ഇതനിലന പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുകവണനി സലാംസഭാന ആകരഭാഗല
വകുപയ് ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന അമൃതലാം ആകരഭാഗലലാം എന്ന ജതീവനിതലലശലതീ
കരഭാഗനനിയനണ  പദതനി  ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെ  വനിവനിധ  കകേനങ്ങളനിലൂലട
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ജതീവനിതലലശലതീ  കരഭാഗങ്ങളനികലയയ്  നയനിക്കുന്ന ഘടകേങ്ങളുലട
നനിയനണത്തനിനയ്  ഉതകുന്ന  കബഭാധവത്ക്കരണ  പരനിപഭാടനി  കരഭാഗങ്ങള  മുനകൂടനി
കേലണത്തുന്നതനിനുലാം  ആരലാംഭത്തനികല  ചേനികേനിതനിക്കുന്നതനിനുലാം  സസൗജനലമഭായനി
മരുനകേള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുമുളള ലസക്കന്റെറനി ലകേയര്, കരഭാഗലാം മൂര്ചനിക്കഭാലത
ഗുരുതരഭാവസലയ  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനയ് ആകരഭാഗലകകേനങ്ങലള
സജ്ജമഭാക്കുന്നതനിനുളള  ലടര്ഷലറനി  ലകേയര്  എന്നനിവയഭാണയ്  ഇസൗ  പദതനിയുലട
ഉകദ്ദേശലക്ഷലലാം.  ഇതയ്  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള  വനിവനിധ  നടപടനികേള  ഓകരഭാ
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷവലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  മന്തെയ്  കരഭാഗലാം  2020-ഓലട  കകേരളത്തനില്നനിനലാം  നനിവഭാരണലാം  ലചേയ്യുകേ
എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  ആകരഭാഗലവകുപയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  പദതനിയഭാണയ്
എലാം.ഡനി.എ. (സഭാമൂഹല ചേനികേനിത).  സമൂഹത്തനിലല എലഭാകപരുലാം വര്ഷത്തനില് ഒരു
പ്രഭാവശലലാം  എന്ന  കതഭാതനില്  5  വര്ഷലാം  തുടര്ചയഭായനി  ഒരു  കഡഭാസയ്  ഡനി.ഇ.സനി.,
ആല്ബനഡകസഭാള ഗുളനികേകേള  കേഴനിക്കുന്നതുമൂലലാം  ലകേഭാതുകുവഴനിയുളള  മന്തെയ്  കരഭാഗ
വലഭാപനലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം തടയഭാന കേഴനിയുലാം. 

മന്തെയ് കരഭാഗനികേളക്കഭായനി വതീടുവതീടഭാന്തെരലാം ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തകേര് രഭാത്രനികേഭാല
രക്ത  പരനികശഭാധന  നടത്തനിവരുന.  എലഭാ  ജനിലഭാ/ജനറല്  ആശുപത്രനികേളനിലലാം
ആഴ്ചയനില്  ഒരു ദനിവസലാം  സ്റ്റഭാറനികേയ്  കനിനനിക്കുകേളുലാം,  (രഭാത്രനികേഭാല  രക്തപരനികശഭാധന)
കമഭാര്ബനിഡനിറനി   കനിനനിക്കുകേളുലാം  നടത്തനിവരുന.  കരഭാഗവഭാഹകേര്ക്കുലാം  മന്തെയ്
കരഭാഗനികേളക്കുലാം  ഡനി.ഇ.സനി.  ഗുളനികേകേളുലാം  ആല്ബനഡകസഭാള  ഗുളനികേകേളുലാം
നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത  കരഭാഗഭാതുരത  കുറയുന്നതനിനുലാം  അലാംഗലലവകേലലങ്ങള
തടയുന്നതനിനുലാംകവണനിയുളള കനിനനിക്കുകേളുലാം എലഭാ ജനിലയനിലലാം നടത്തനിവരുന.

എലഭാ തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനികേളനിലലാം ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട ചേനില സനി.എചയ്.സനി.-
കേളനിലലാം  കമഭാര്ബനിഡനിറനി  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  കനിനനിക്കുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

സ്കൂള ലഹല്ത്തയ്/അര്ബന ലഹല്ത്തയ് നഴ്സുമഭാരുലട ശമ്പളലാം ജൂനനിയര്



254 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  24, 2017

പബനികേയ് ലഹല്ത്തയ് നഴ്സുമഭാര്ക്കയ് ലഭനിക്കുന്ന ശമ്പളത്തനിനയ് തുലലമഭാക്കഭാന നടപടനി

194  (5623)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്ക്കൂളുകേളനിലലാം  നഗരപ്രകദശങ്ങളനിലലാം  ജനങ്ങളുലട  ആകരഭാഗല  പ്രശങ്ങള
പഠനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവ ആകരഭാഗല  വകുപനില് റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്
ആലരയഭാണയ് ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതയ്; ഇവര്ക്കുളള കയഭാഗലത എന്തെഭാണയ്; ഇവലര
നനിയമനിക്കുന്നതയ്  എന്തെയ്  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്;  ഇവരുലട  നനിയമനത്തനിനഭായനി
കദശതീയ  ആകരഭാഗല  മനിഷലന്റെ  ഫണയ്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാറുകണഭാ;  ഇവരുലട  ശമ്പളലാം
എത്രയഭായനിടഭാണയ് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളളതയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നനിയമനിക്കുന്ന  കഗ്രഡയ്  II  ജൂനനിയര്  പബനിക്കയ്
ലഹല്ത്തയ് നഴ്സുമഭാര് ആകരഭാഗലകമഖലയനില് എലന്തെഭാലക്ക കജഭാലനിയഭാണയ് ലചേയ്യുന്നതയ്;
ഇവരുലട  പ്രവര്ത്തന  കമഖല  എവനിലടയഭാണയ്;  ഇവര്ക്കയ്  എലന്തെലഭാലാം
ആനുകൂലലങ്ങളഭാണയ്  ലഭനിക്കുന്നതയ്;  ഇവരുലട  ശമ്പളലാം  എത്രയഭാണയ്;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  കജഭാലനികനഭാക്കുന്ന  ജൂനനിയര്  പബനിക്കയ്  ലഹല്ത്തയ്
നഴ്സുമഭാരുലാം/അര്ബന ലഹല്ത്തയ്  നഴ്സുമഭാരുലാം  ഒകര  കയഭാഗലതയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
ഒകര  കജഭാലനി  തലന്നയഭാണയ്  കനഭാക്കുന്നലതന്ന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ജൂനനിയര്  പബനിക്കയ്  ലഹല്ത്തയ്  നഴ്സുമഭാര്ക്കയ്
ലഭനിക്കുന്ന അടനിസഭാന ശമ്പളലാം സ്ക്കൂള ലഹല്ത്തയ്/അര്ബന ലഹല്ത്തയ് നഴ്സുമഭാര്ക്കയ്
നല്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) മുനകേഭാലങ്ങളനിലല ശമ്പള പരനിഷ്കരണ സമയത്തയ് ഇവരുലട അടനിസഭാന
ശമ്പളലാം  തുലലമഭായനിരുന്ന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
ഇവരുലട ശമ്പളലാം ലജ.പനി.എചയ്.നഴനിലന്റെ അടനിസഭാന ശമ്പളമഭാക്കനി നല്കുന്നതനിനുളള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സ്കൂളുകേളനിലലാം  നഗരപ്രകദശങ്ങളനിലലാം  ജനങ്ങളുലട  ആകരഭാഗല  പ്രശങ്ങള
പഠനിക്കുന്നതനിനുലാം  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  കദശതീയ  ആകരഭാഗല  മനിഷലന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിന്നയ്  ആര്.ബനി.എസയ്.ലകേ.  നഴ്സുമഭാലരയുലാം  അര്ബന  ലജ.പനി.എചയ്.എന-
മഭാലരയുമഭാണയ്  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതയ്.  ഇകത  കകേനങ്ങളനില്
ആകരഭാഗലവകുപനില്നനിനലാം  ലജ.എചയ്.ലഎ. -മഭാലരയുലാം  ലജ.പനി.എചയ്.എന.-
മഭാലരയുമഭാണയ്  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതയ്.  ആര്.ബനി.എസയ്.ലകേ.  നഴയ്  തസ്തനികേയനില്
സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  സ്കൂളനില്  നനിനലാം  പഭാസ്സേഭായനിട്ടുളള  ലജ.പനി.എചയ്.എന.,
എ.എന.എലാം.  ജനറല്  &  മനിഡയ് ലലവഫറനി,  ബനി.എസയ് സനി.  കപഭാസ്റ്റയ്  ബനി.എസയ് സനി.
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കകേഭാഴ്സുകേള  എന്നനിവയുലാം  അര്ബന  ലജ.പനി.എചയ്.എന.  തസ്തനികേയനില്  സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകൃത  സ്കൂളനില്നനിനലാം  പഭാസ്സേഭായനിട്ടുളള  ലജ.പനി.എചയ്.എന.  കകേഭാഴ്സുമഭാണയ്
കയഭാഗലത. ഇസൗ തസ്തനികേയനില് നനിയമനലാം നല്കുന്നതയ് പനി.എസയ്.സനി. ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം
ലനിസ്റ്റയ്  നനിലവനിലനിലഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  കദശതീയ  ആകരഭാഗല  മനിഷന  നടത്തുന്ന
എഴുത്തയ് പരതീക്ഷയുലടയുലാം ഇന്റെര്വനവനിലന്റെയുലാം അടനിസഭാനത്തനില് തയഭാറഭാക്കനിയ റഭാങയ്
ലനിസ്റ്റനില്  നനിനലാം  നനിയമനലാം  നല്കേനിവരുന.  കദശതീയ  ആകരഭാഗലമനിഷലന്റെ
ഫണനില്നനിന്നയ് കവതനലാം നല്കുന്നതനിനഭാല് കകേനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിബനനകേളക്കയ്
വനികധയമഭായനി  മഭാത്രകമ  കവതനലാം  നല്കേഭാന  കേഴനിയുകേയുളള.  കകേനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ
നഭാഷണല്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന  കേമ്മേനിറനിയഭാണയ്  വഭാര്ഷനികേ  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം
ഇലാംപനിലമകന്റെഷന  പഭാന  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതയ്.  കമല്  തസ്തനികേകേളനിലല  നനിശ്ചയനിച
കവതനലാം ആര്.ബനി.എസയ്.ലകേ. നഴയ് - 11,620

അര്ബന ലജ.പനി.എചയ്.എന. -11,620

(ബനി)  ആകരഭാഗല  വകുപനിനയ്  കേതീഴനിലളള  ലജ.പനി.എചയ്.എന.-മഭാര്  ആകരഭാഗല
കമഖലയനില്  അവര്ക്കയ്  നനിര്ണ്ണയനിചയ്  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്ന  വഭാര്ഡുകേളനില്  തഭാലഴ
പറയുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന:

1. കുടുലാംബ സര്കവ മഭാതൃശനിശു സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

2. പകേര്ചവലഭാധനി പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനലാം

3. വഭാര്ഡുതല കപഭാഷകേഭാഹഭാര പരനിപഭാടനി

4. എലഭാ കദശതീയ ആകരഭാഗല പരനിപഭാടനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കുകേ

5. കുടുലാംബഭാസൂത്രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുകേ

6. ലചേറനിയ തരത്തനിലളള ചേനികേനിതകേള നല്കുകേ

7. കേസൗമഭാര ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തനലാം

8.  ജനന മരണ കരഖലപടുത്തലകേള

9.  വനിദലഭാലയ ആകരഭാഗലപരനിപഭാടനി

10. പരനിസര ശുചേതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

11. വകയഭാജന പരനിപഭാലനലാം, സഭാന്തെസന പരനിചേരണലാം

12. ജതീവനിതലലശലതീ കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ കനിനനിക്കുകേള നടത്തുകേ

13. മഭാനസനികേ ആകരഭാഗല പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ
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14. ലലലലാംഗനികേ കരഭാഗനനിര്ണ്ണയ കേലഭാമ്പുകേള നടത്തുകേ

15. അര്ബുദ നനിര്ണ്ണയ പരനിപഭാടനികേള നടത്തുകേ

16. അനതഭാ നനിവഭാരണ പ്രവര്ത്തനലാം, കനത്രദഭാന പ്രവര്ത്തനലാം

17. ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാലര കേലണത്തുകേയുലാം അവര്ക്കഭാവശലമഭായ കസവനങ്ങളക്കയ്
ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ.

18. കുഷകരഭാഗ നനിവഭാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

19. കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന  ആകരഭാഗലപ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുകേ

20. ഗ്രഭാമസഭകേളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് പങഭാളനികേളഭാകുകേ

21. സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  കയഭാജനിചയ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുകേ.

22. ആകരഭാഗല കബഭാധവത്കേരണ കഭാസുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ

 ആകരഭാഗല  കകേനങ്ങളക്കയ്  കേതീഴനില്  വനിവനിധ  വഭാര്ഡുകേളനിലഭായുളള  ആകരഭാഗല
ഉപകകേനങ്ങളുലാം ഇസൗ പരനിധനിയനില്വരുന്ന പ്രകദശങ്ങളുമഭാണയ്  ഇവരുലട പ്രവര്ത്തന
കമഖല.  കകേരള  സര്വതീസയ്  നനിയമങ്ങളുലാം  ചേടങ്ങളുമനുസരനിചയ്  സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  അനുവദനിചനിട്ടുളള  എലഭാ  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  ഇസൗ  വനിഭഭാഗലാം
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ലഭലമഭാണയ്.  ഇവരുലട അടനിസഭാന ശമ്പളലാം  22,200  രൂപയഭാണയ്.
മറയ്  അലവനസുകേളഭായനി  ക്ഷഭാമബത്ത,  വതീട്ടുവഭാടകേ  അലവനസയ്,  ഹനില്ടഭാകയ്
അലവനസയ്, ലപര്മനന്റെയ് കേണ്കവയനസയ് അലവനസയ് എന്നനിവയുലാം നല്കുന. 

(സനി&ഡനി)  നഭാഷണല്  ലഹല്ത്തയ്  മനിഷനുകേതീഴനിലളള  ആര്.ബനി.എസയ്.ലകേ.,
ആശ പദതനി, അകഡഭാളലസന്റെയ് ലഹല്ത്തയ്, ലജ.എസയ്.എസയ്.ലകേ., ലജ.എസയ്.ലലവ.,
ഫഭാമനിലനി  പഭാനനിലാംഗയ്  പദതനികേള,  എന.യു.എചയ്.എലാം.  പദതനി  തുടങ്ങനിയ നനിരവധനി
പദതനികേളക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  ഒരു  നനിശ്ചനിത  തുകേയഭാണയ്
നല്കേനിവരുന്നതയ്.  ഇസൗ തുകേയനില് നനിന്നയ് ഓകരഭാ പദതനികേളക്കഭായുലാം ഒരു നനിശ്ചനിത
തുകേ  വകേയനിരുത്തുന്നതനിലനഭാപലാം  ഹനമണ്  റനികസഭാഴസനിനഭായുലാം  ഒരു  നനിശ്ചനിത  തുകേ
വകേയനിരുത്തുന.  ഇതനില്  വഭാര്ഷനികേ  വര്ദനവലാം  ഉളലപടുന.  പ്രസ്തുത  തുകേയുലട
അടനിസഭാനത്തനില് മഭാത്രകമ ശമ്പളലാം നല്കേഭാന നനിര്വഭാഹമുളള. 

റതീജനിയണല് കേഭാനസര് ലസന്റെറനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട നനിയമനലാം 
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 195  (5624)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റതീജനിയണല്  കേഭാനസര്  ലസന്റെറനിലല  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കുന്നതയ്

എന്തെടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്;

(ബനി)  ഈ  നനിയമനങ്ങള  പനി.എസയ്.സനി.  വഴനിയഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ) 5-5-2010,   1-9-2011  എന്നതീ തതീയതനികേളനിലല എകനികേനടതീവയ്  കേമ്മേനിറനി

തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം ആര്.സനി.സനി. -യനില് 9300-34800+കഗ്രഡ്കപ 4600-നയ് മുകേളനില്

കപബഭാന്റെയ്  വരുന്ന  കനഭാണ്  അക്കഭാഡമനികേയ്  തസ്തനികേകേളനില്  ഒഴനിവവരുന്ന

തസ്തനികേകേളനികലയയ്  കനഭാടനിഫനികക്കഷന  പുറലപടുവനിചയ്  ലഭനിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേലര

ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  ആര്.സനി.സനി.-ക്കയ്  പുറത്തുളള  സര്ക്കഭാര്

ഏജനസനികേലളലക്കഭാണയ്  എഴുത്തുപരതീക്ഷ  നടത്തനി  ലഭനിക്കുന്ന  മഭാര്ക്കനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  തയഭാറഭാക്കുന്ന  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനില്  നനിനലാം  പനി.എസയ്.സനി.

പനിനതുടരുന്ന  സലാംവരണതതസലാം  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണഭാണയ്  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതയ്.

കഗ്രഡ്കപ 4600 രൂപ വലരയുളള കനഭാണ് അക്കഭാഡമനികേയ് തസ്തനികേകേളനികലയയ് വരുന്ന

ഒഴനിവകേളുലട  50%  ആര്.സനി.സനി. -യനില്  സനിരമഭാകയഭാ  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭാകയഭാ

ദനിവസകവതനത്തനികലഭാ കപ്രഭാജകനികലഭാ കജഭാലനികനഭാക്കുന്ന നനിശ്ചനിത  കയഭാഗലതയുളള

ജതീവനക്കഭാരനില്നനിനമഭാത്രലാം  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിചയ്  എഴുത്തുപരതീക്ഷയുലട

അടനിസഭാനത്തനില്  തയഭാറഭാക്കുന്ന  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം  സലാംവരണതതസലാം

പഭാലനിച്ചുലകേഭാണഭാണയ്   നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതയ്.  ബഭാക്കനിയുളള  50%   ഒഴനിവകേള

ലടകനിക്കല്  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  ഓപണ്  റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ് വഴനിയുലാം  മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല്

വനിഭഭാഗത്തനിനയ് എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ് എകയ്കചേഞയ് മുകഖനയുമഭാണയ് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതയ്.

എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  തസ്തനികേകേളനികലയ്ക്കുലാം  എഴുത്തുപരതീക്ഷയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്

ലഭനിക്കുന്ന  മഭാര്ക്കനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  തയഭാറഭാക്കുന്ന  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം

പനി.എസയ്.സനി.  പനിനതുടരുന്ന  സലാംവരണതതസലാം  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണഭാണയ്  നനിയമനലാം

നടത്തുന്നതയ്.  ആര്.സനി.സനി.-യനിലല  അക്കഭാദമനികേയ്  തസ്തനികേയനികലയ്ക്കുളള  നനിയമനലാം

ആര്.സനി.സനി.-യനില് നനിലവനിലളള  ചേടപ്രകേഭാരലാം  ഓപണ് റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ്  മുകഖനയഭാണയ്

നടത്തഭാറുളളതയ്.

333/2020
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(ബനി)  കനഭാണ്  അക്കഭാദമനികേയ്  ജതീവനക്കഭാലര  പനി.എസയ്.സനി.  വഴനി
നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ്  ആര്.സനി.സനി.  ലസഷലല്  റൂളസയ്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ. 

പൂഞ്ഞഭാര് സര്ക്കഭാര് ആയുര്കവദ ആശുപത്രനി

196  (5625)   ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പൂഞ്ഞഭാര്  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  പഭാറകത്തഭാടയ്  പഞഭായത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന സര്ക്കഭാര് ആയുര്കവദഭാശുപത്രനിയനില് ദനിനലാംപ്രതനി നൂറുകേണക്കനിനയ്
കരഭാഗനികേള  എത്തുന്നതയ്  പരനിഗണനിചയ്,  കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി  തഭാലൂക്കനിലല  ഈ
ആശുപത്രനിലയ  കേനിടത്തനിചനികേനിതയയ്  സസൗകേരലമുള്ള  ആയുര്കവദഭാശുപത്രനി
യഭാക്കനിമഭാറഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാറകത്തഭാടയ്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുവകേ  കഷഭാപനിലാംഗയ്  കകേഭാലാംപകനില്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന ഈ ആശുപത്രനിലയ വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ സലലാം
നനിലവനിലള്ളതയ് കേണക്കനിലലടുത്തയ് ഇവനിലട കേനിടത്തനിചനികേനിത ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  പഭാറകത്തഭാടയ്  പഞഭായത്തനിലല  സര്ക്കഭാര്  ആയുര്കവദ
ഡനിലസനസറനിയനില്  നനിലവനിലളള  സഭാഹചേരലത്തനില്  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിതയ്ക്കുളള
സസൗകേരലമനില.  ബനലപട  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനലാം  ആവശലമഭായ  ഭസൗതനികേ
സഭാഹചേരലലമഭാരുക്കനി  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിതഭാ  സസൗകേരലലാം  ഏര്ലപടുത്തണലമന്നയ്
ആവശലലപടുന്നപക്ഷലാം ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ചേനിറഭാര് സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല കകേനത്തനില് പുതനിയ ലകേടനിടലാം

197  (5626)   ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേനിറഭാര്  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേനത്തനിലല  പഴക്കമുള്ള  ലകേടനിടലാം
ലപഭാളനിച്ചുമഭാറനി  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  പണനിയുന്നതനിനയ്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് എന്നഭാണയ്;

(ബനി) പ്രസ്തുത ലകേടനിടത്തനിലന്റെ പണനികേള ആരലാംഭനിച്ചുകവഭാ; എങനില് എന്നഭാണയ്;
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(സനി)  തുകേ  അനുവദനിചയ്  വളലര  കേഭാലമഭായനിട്ടുലാം  പണനികേള
ആരലാംഭനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  പണനി  എന്നകത്തക്കയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  അനഭാവശല തടസ്സേവഭാദങ്ങള ഉന്നയനിചയ് ഫയല് വച്ചു തഭാമസനിപനിക്കുന്നവരുലട
കപരനില് നടപടനി ബകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ചേനിറഭാര്  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേനത്തനിലല  പഴക്കമുളള  ലകേടനിടലാം
ലപഭാളനിച്ചുമഭാറന്നതനിനയ്  ആകരഭാഗലവകുപയ്  ഡയറകറുലട  പനി.എല്.ബനി2-
77984/16/ആവ.  തതീയതനി  17 -1-2017  നടപടനികമലാം  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ശതീ.  അടൂര്  പ്രകേഭാശയ്  എലാം.എല്.എ.-യുലട  ആസ്തനി  വനികേസന
ഫണനില്നനിന്നയ്  ഒരുകകേഭാടനി  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിചയ്  ജനി.ഒ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്.
2162/15/ആകുവ.  തതീയതനി  10-7-2015  പ്രകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ഉത്തരവലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) ലകേടനിടത്തനിലന്റെ പണനികേള ആരലാംഭനിചനിടനില. 

(സനി&ഡനി)  പഴയ  ലകേടനിടലാം  ലപഭാളനിക്കുന്നതനിനയ്  ചേനിറഭാര്  സനി.എചയ്.സനി.
ലമഡനിക്കല്  ആഫതീസലറ  ചുമതലലപടുത്തനി  20 -2-2017-ലല  കലലലാം/കേസകടഷന
ക്ഷണനിച്ചു.  സമയകേഭാലഭാവധനി  തതീര്ന്നനിട്ടുലാം  ആരുലാം  കലലത്തനില്  പലങടുത്തനില.
അതനിനഭാല്  4-3-2017-നയ്  പുനര്  കലലലാം  നടത്തനി.  എന്നഭാല്  ഇതനിലലാം  ആരുലാം
പലങടുത്തനില.  18-3-2017-ല്  പുനര്കലലലാം  നടത്തനിയകപഭാള  പരമഭാവധനി  8850
രൂപയയ്  കലലലാം   വനിളനിക്കുകേയുലാം  പുനര്കലലലാം  നടത്തനിയഭാല്  കമല്  കലലത്തുകേ
വര്ദനിക്കഭാന  സഭാധലതയനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ജനിലഭാ  ലമഡനിക്കല്  ആഫതീസറുലട
അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട  ടനി  തുകേ  ഉറപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  (ഉത്തരവയ്  നമ്പര്  സനി
1-11595/16/ജനി.ലമ.ആ. തതീയതനി 8-5-2017).

(ഇ) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

കുടമ്പുഴ പനി.എചയ്.സനി.-ലയ സനി.എചയ്.സനി. ആക്കനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനുളള

ലപ്രഭാകപഭാസല് 

198  (5627)   ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം മണലത്തനില് കുടമ്പുഴ പനി.എചയ്.സനി.ലയ സനി.എചയ്.സനി.

ആക്കനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ഏതയ്  ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;



260 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  24, 2017

(ബനി)  അയഭായനിരത്തനിലധനികേലാം  ആദനിവഭാസനികേള  അധനിവസനിക്കുന്നതുലാം  569

ചേതുരശ  കേനികലഭാമതീറര്  വനിസ്തൃതനിയുമുള്ള  കുടമ്പുഴ  പഞഭായത്തനിലല  ഏകേ

ചേനികേനിതഭാകകേനലമന്ന  നനിലയനില്  ഇവനിലട  കേനിടത്തനിചനികേനിത  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനുകവണനി എലന്തെങനിലലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ? 

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)   ആര്ദലാം  മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  28-3-2017-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)

നമ്പര്  845/2017/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്ത  170  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല

കകേനങ്ങലള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേനങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറന്നതനിനയ്  ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണയ്.

കുടമ്പുഴ പനി.എചയ്.സനി.-യുലാം കമല്ഉത്തരവനില് ഉളലപടനിട്ടുണയ്. ടനി.പനി.എചയ്.സനി. -കേളനില്

680 തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുകേയുലാം ലഭാബയ് സസൗകേരലലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതുമഭാണയ്. 

മഭാകവലനിക്കര തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില് സര്ജലന്റെ തസ്തനികേ

199  (5628)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയനില്  സര്ജലന്റെ  തസ്തനികേ
ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനില്  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്  അടനിയന്തെര
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ജലന  നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  മഭാകവലനിക്കര ജനിലഭാ ആശുപത്രനിയനില് ജനറല് സര്ജറനി വനിഭഭാഗത്തനില്
ഒരു  കേണ്സളടന്റെനിലന്റെയുലാം  ഒരു  ജൂനനിയര്  കേണ്സളടന്റെനിലന്റെയുലാം  തസ്തനികേ
ഒഴനിഞകേനിടക്കുന. 

(ബനി&സനി)  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ലസഷലഭാലനിറനി  കയഭാഗലതയുളള  അസനിസ്റ്റന്റെയ്
സര്ജന്മഭാരനില്നനിനലാം ലസഷലഭാലനിറനി കകേഡറനികലയയ് ഓപ്ഷന സസതീകേരനിചയ് ജൂനനിയര്
കേണ്സളടന്റെഭായനി നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. വകുപ്പുതല
ലപ്രഭാകമഭാഷന  കേമ്മേനിറനികൂടനി  ലസലകയ്  ലനിസ്റ്റയ്  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നമുറയയ്  കേണ്സളടന്റെയ്
ഒഴനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനുളള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല എനകഡഭാസളഫഭാന കരഭാഗനികേള

200 (5629)  ശതീ  .   എന   .  എ  .   ലനലനിക്കുന്നയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില്
എവനിലടലയഭാലക്ക എനകഡഭാസളഫഭാന കരഭാഗനനിര്ണ്ണയ കേലഭാമ്പയ് സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  ഓകരഭാ  കേലഭാമ്പനിലലാം  രജനികസഷന  നടത്തനിയവരുലട  എണ്ണവലാം
പരനികശഭാധനയനിലൂലട കരഭാഗലാം സനിരതീകേരനിക്കലപടവരുലട എണ്ണവലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കരഭാഗലാം  സനിരതീകേരനിക്കലപടവര്ക്കയ്  എന്തെയ്  സഹഭായലാം  നല്കേഭാനഭാണയ്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില്
ജനി.എചയ്.എസയ്.എസയ്.,  ചേതീകമനനി,  കഹഭാളനി  ഫഭാമനിലനി  എചയ്.എസയ്.എസയ്.,  രഭാജപുരലാം,
ജനി.എചയ്.എസയ്.എസയ്.,  ലപര്ഡഭാല,  ബനി.എ.ആര്.എചയ്.എസയ്,  കബഭാവനിക്കഭാനലാം,
ജനി.എചയ്.എസയ്.എസയ്.,  ലപരനിയ  എന്നതീ  സലങ്ങളനില്  എനകഡഭാസളഫഭാന
കരഭാഗനനിര്ണ്ണയ കേലഭാമ്പയ് സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി &സനി) ഓകരഭാ കേലഭാമ്പനിലലാം രജനികസഷന നടത്തനിയവരുലട എണ്ണലാം ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

കമ 
നമ്പര്

കേലഭാമ്പയ് നടന്ന സലലാം രജനികസഷന
നടത്തനിയവരുലട

എണ്ണലാം

1 ജനി.എചയ്.എസയ്.എസയ്., ചേതീകമനനി 586

2 കഹഭാളനി ഫഭാമനിലനി എചയ്.എസയ്.എസയ്.,  രഭാജപുരലാം 617

3 ജനി.എചയ്.എസയ്.എസയ്., ലപര്ഡഭാല 817

4 ബനി.എ.ആര്.എചയ്.എസയ്, കബഭാവനിക്കഭാനലാം 637

5 ജനി.എചയ്.എസയ്.എസയ്., ലപരനിയ 1230

ലമഡനിക്കല് കേലഭാമ്പനില് നനിനളള പരനികശഭാധന റനികപഭാര്ടനിലന്റെയുലാം തുടര്നളള
ഫതീല്ഡുതല  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്
എനകഡഭാസളഫഭാന  ദുരനിതബഭാധനിതരഭായനി  സനിരതീകേരനിക്കുന്നതയ്.
എനകഡഭാസളഫഭാന ദുരനിതബഭാധനിതരഭായനി കേലണത്തുന്നവര്ക്കയ് എനകഡഭാസളഫഭാന
പഭാകക്കജയ് അനുസരനിച്ചുളള സഹഭായങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണയ്. 
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തതീകയറര് കകേഭാലാംപകയ് - ജനറല് കഹഭാസനിറല് തലകശ്ശേരനി

201 (5630)   ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17  വര്ഷലത്ത എലാം.എല്.എ.-യുലട ആശുപത്രനി വനികേസന ഫണയ്
ഉപകയഭാഗനിചയ്  തലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേ  മണലത്തനില്  തതീകയറര്  കകേഭാപകയ്-ജനറല്
കഹഭാസനിറല് തലകശ്ശേരനി  (150  ലക്ഷലാം)  എന്ന പ്രവൃത്തനിയനില്  എന്തെയ്  നടപടനിയഭാണയ്
ഇതുവലര എടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനിയുലട  ഡനിപനിആര്.  ലഭലമഭാകയഭാ;  ഇലലങനില്  ഇതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം എന്തെഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനിക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  സമയബനനിതമഭായനി
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനിയുലട  ഡനിപനിആര്.  ഇനനിയുലാം  ലഭലമഭായനിലലങനില്  അതയ്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ടനി പ്രവൃത്തനിക്കയ് ആവശലമഭായ നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാളളുന്നതനിനയ്  27-3-
2017-ല് ആകരഭാഗലവകുപയ് ഡയറകകററനില്നനിനലാം ജനിലഭാ ലമഡനിക്കല് ആഫതീസര്ക്കയ്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി-ഡനി)  പനി.ഡബന.ഡനി.  എസ്റ്റനികമറലാം പഭാനുലാം തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 

ഹൃകദഭാഗവലാം ഹൃദയഭാഘഭാതവലാംമൂലലാം മരണലപടവരുലട എണ്ണലാം

202  (5631)  ശതീ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹൃകദഭാഗവലാം  ഹൃദയഭാഘഭാതവലാംമൂലലാം  മരണലപടുന്നതയ്  നനിയനനിക്കഭാന
എന്തെയ്  നടപടനികേളഭാണയ്  എടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്;  ഹൃകദഭാഗ  ബഭാധയുമഭായനി  എത്തുന്ന
കരഭാഗനികേളക്കയ് ആശുപത്രനികേളനില് എന്തെയ് അടനിയന്തെര പരനികശഭാധനകേളഭാണയ്  ആദലലാം
നല്കുന്നതയ്;  ഇതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണയ്  ആശുപത്രനികേളനില്
നനിലവനില് ഉള്ളതയ്;
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(ബനി)  ഹൃദയഭാഘഭാതലാം  ഉളലപലടയുള്ള  ഹൃകദഭാഗങ്ങളക്കയ്  ഇ.  സനി.  ജനി.
(ഇലകകഭാ  കേഭാര്ഡനികയഭാ  ഗ്രഭാഫയ്)  എടുക്കുന്നതനിനയ്  എലഭാ  ആശുപത്രനികേളനിലലാം
സസൗകേരലലാം ഉകണഭാ; ഇ.സനി.ജനി. എടുക്കുന്നതയ് ആരഭാണയ്;

(സനി)  ഇ.  സനി.  ജനി.  എടുക്കുന്ന  ലടകതീഷലനമഭാരുലട  സനിരലാംതസ്തനികേ  ഉള്ള
ആശുപത്രനികേളുലട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് നല്കേഭാകമഭാ; സനിരലാം തസ്തനികേ ഇലഭാത്ത
ആശുപത്രകേളനില്  ഈ  കജഭാലനി  മറള്ളവര്  എന്തെയ്  കയഭാഗലതയുലട
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  ലചേയ്യുന്നതയ്;  ഇവരുലട  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കയ്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇ.  സനി.  ജനി.  ലടകതീഷലനമഭാരുലട  സനിരലാം  തസ്തനികേ  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളനിലലാം  ഇലലനള്ളതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇവരുലട  കസവനലാം
ലഭനിക്കഭാത്ത അശുപത്രനികേളനിലലാം മുഴുവന കസവനലാം ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാലലാം കരഭാഗനികേലള
വളലര  ദൂലരയുള്ള  മറയ്  ആശുപത്രനികേളനില്  റഫര്  ലചേയ്യുന്നതനിനഭാല്  മരണലാം
സലാംഭവനിക്കുന്നതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഈ  തസ്തനികേയനില്
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  ആവശലലാം  കവണ  അധനികേ  തസ്തനികേകേള  അനുവദനിക്കണലമന്ന
ആകരഭാഗലവകുപനിലന്റെ നനിര്കദ്ദേശലാം അടനിയന്തെരമഭായനി പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 
(എ) ജതീവനിതലലശലതീ കരഭാഗങ്ങള നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനുലാം

ചേനികേനിതനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലളള  എലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം
ജതീവനിതലലശലതീ കരഭാഗനനിര്ണ്ണയ നനിയനണ പദതനി നനിലവനിലണയ്.  ജനിലഭാ/ജനറല് /
തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനികേളനില്  ഹൃകദഭാഗനനിര്ണ്ണയത്തനിനയ്  പ്രഭാഥമനികേ  ചേനികേനിതഭാ
സസൗകേരലങ്ങളുലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  ആശുപത്രനികേളനില്
ലകേഭാകറഭാണറനി ലകേയര് യൂണനിറലാം കേഭാത്തയ് ലഭാബുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. 

ഹൃകദഭാഗ ലക്ഷണങ്ങളുമഭായനി  വരുന്ന കരഭാഗനിക്കയ്  ഇ.സനി.ജനി.  പരനികശഭാധനയുലാം
കടഭാപയ്  റനി  പരനികശഭാധനയുമഭാണയ്  അടനിയന്തെരമഭായനി  നടകത്തണതയ്.  ആകരലഭാഗ
വകുപനിനയ്  കേതീഴനിലളള  മനിക്ക  ആശുപത്രനികേളനിലലാം  ഇ.സനി.ജനി.  സലാംവനിധഭാനലാം
ഒരുക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനുകേതീഴനിലളള  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്
ഹൃകദഭാഗവലാം  ഹൃദയഭാഘഭാതവമഭായനി  എത്തുന്ന  കരഭാഗനികേളക്കയ്  അടനിയന്തെരമഭായനി
ഇ.സനി.ജനി.  പരനികശഭാധന ലഭലമഭാക്കുന.  ഇതനിനഭായനി  3  ഷനിഫ്റ്റുകേളനിലഭായനി ഇ.സനി.ജനി.
ലടകതീഷലനമഭാര്  കജഭാലനികനഭാക്കുന.  അടനിയന്തെര  ഘടങ്ങളനില്  ആനജനികയഭാഗ്രഭാലാം
പരനികശഭാധനയുലാം  ആനജനികയഭാപഭാസ്റ്റനി  ചേനികേനിതയുലാം  നല്കേനിവരുന.  രക്തത്തനിലല
ബഡയ്  കകഭാടയ്   അലനിയനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കത്രഭാലാംകബഭാലലലസനിസയ്  ചേനികേനിതയുലാം
നല്കേനിവരുന.  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനില് ഇതനിനുളള എലഭാ സസൗകേരലവമുണയ്.
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(ബനി)  ഇ.സനി.ജനി.  സസൗകേരലലാം  എലഭാ  ജനിലഭാ/ജനറല്/തഭാലൂക്കയ്
ആശുപത്രനികേളനിലലാം ലഭലമഭാണയ്.  മനിക്ക സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല കകേനങ്ങളനിലലാം ഏതഭാനുലാം
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേനങ്ങളനിലലാം  ഇസൗ  സസൗകേരലലാം  ലഭലമഭാണയ്.  ഇ.സനി.ജനി.
എടുക്കുന്നതയ്  ഇ.സനി.ജനി.  ലടകതീഷലനഭാണയ്.  സനിരമഭായനി  ഇ.സനി.ജനി.  ലടകതീഷലന 
ഇലഭാത്ത  ആശുപത്രനികേളനില്  എചയ്.എലാം.സനി.  മുകഖന  കേരഭാര്  വലവസയനില്
ലടകതീഷലന്മഭാലര  നനിയമനിക്കഭാറുണയ്.  പഭാരഭാലമഡനിക്കല്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  പ്രകതലകേ
പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  ഇ.സനി.ജനി.  എടുക്കുന്നതനിനഭായനി  ചേനില  ആശുപത്രനികേളനില്
നനികയഭാഗനിക്കഭാറുണയ്.

ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനയ് കേതീഴനിലളള ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലലാം
ഇ.സനി.ജനി. എടുക്കുന്നതനിനയ് സസൗകേരലമുണയ്. 

(സനി)  ആകരഭാഗലവകുപയ്  ഡയറകറുലട കേതീഴനിലല ഇ.സനി.ജനി.  ലടകതീഷലന്മഭാരുലട
സനിരലാം  തസ്തനികേയുളള  ആശുപത്രനികേളുലട  വനിശദവനിവരലാം  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

ലമഡനിക്കല്   വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില് ഇ.സനി.ജനി.  ലടകതീഷലന്മഭാരുലട  സനിരലാം
തസ്തനികേയുളള ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളുലട വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. തനിരുവനന്തെപുരലാം

2. ആലപ്പുഴ

3. കകേഭാടയലാം

4. തൃശ്ശൂര്

5.  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്

6. മകഞരനി

7. ലകേഭാലലാം

8. ഇടുക്കനി

9. എറണഭാകുളലാം.

(ഡനി)  ഉണയ്.  ഇ.സനി.ജനി.  ലടകതീഷലന  ഇലഭാത്ത  ആശുപത്രനികേളനില്
എചയ്.എലാം.സനി.  മുകഖന  കേരഭാര്  വലവസയനില്  ലടകതീഷലന്മഭാലര  നനിയമനിക്കുകേകയഭാ
പഭാരഭാലമഡനിക്കല്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  പ്രകതലകേ  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  ഇ.സനി.ജനി.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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എടുക്കഭാന  നനികയഭാഗനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്നതനിലൂലട  വളലരകയലറ  പ്രധഭാനലപട  ഇസൗ
പരനികശഭാധന  മുടങ്ങഭാതനിരനിക്കഭാന  ആകരഭാഗല  കകേനങ്ങള  ശദലചേലത്തഭാറുണയ്.
എന്നഭാല്  സമയബനനിതമഭായ  ചേനികേനിത  ലഭനിക്കഭാതനിരുന്നഭാല്  മരണലാം
സലാംഭവനിക്കുന്നതനിനയ് കേഭാരണമഭാകേഭാവന്നതഭാണയ്. ആധുനനികേ സസൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ
ലകേഭാകറഭാണറനി  ലകേയര്  യൂണനിറയ്,  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച  കഡഭാകര്മഭാരുലാം  നഴ്സുമഭാരുലാം,
തടസ്സേരഹനിതമഭായ  മരുനലഭലത,  സമയബനനിതമഭായ  ആലാംബുലനസയ്  കസവനലാം
എന്നതീ ഘടകേങ്ങളഭാണയ് ഹൃകദഭാഗത്തനിലന്റെ മരണനനിരക്കയ് നനിശ്ചയനിക്കുന്നതയ്. 

ഇ.സനി.ജനി.  ലടകതീഷലന  തസ്തനികേയനില്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  ആവശലലാംകവണ
അധനികേ  തസ്തനികേകേള  അനുവദനിക്കണലമന്ന  ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശലാം
സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. 

ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലല കമഭാര്ചറനികേള

203 (5632)    ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലല  കമഭാര്ചറനികേള  കേഭാരലക്ഷമമലലനലാം,
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവയനില് തലന്ന  ശരനിയഭായ  ശതീതനികേരണ സലാംവനിധഭാനമനിലലനമുള്ളതയ്
വസ്തുതയഭാകണഭാ;

(ബനി)  തൃശ്ശൂര്  മുളങ്കുന്നത്തയ്കേഭാവയ്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലല  കമഭാര്ചറനിയനില്
സലമനിലഭാത്തതുകേഭാരണലാം  ഐ.സനി.യു.-വനിലല കരഭാഗനികേളക്കനിടയനില്  12  മണനിക്കൂര്
ഒരു മൃതകദഹലാം കേനിടകത്തണ സഭാഹചേരലലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ലമ ഡനിക്കല്  കകേഭാകളജയ്  കമഭാര്ചറനിയുലട  ഫ്രതീസര്
കകേടഭായതുകേഭാരണലാം മൃതശരതീരലാം ചേതീഞ്ഞളനിഞ്ഞ സലാംഭവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഈ
കമഭാര്ചറനിയുലട  ദുരവസ  സലാംബനനിചയ്  ജനുവരനിയനില്  ലഭനിച  പരഭാതനികേളനില്
മനുഷലഭാവകേഭാശകേമ്മേതീഷന  വനിശദതീകേരണലാം  ആരഭാഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേകളഭാടനുബനനിച്ചുള്ള  കമഭാര്ചറനികേള
ആധുനനികേ നനിലവഭാരത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനുകേതീഴനിലളള  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനില്  ശരനിയഭായ  ശതീതതീകേരണ  സലാംവനിധഭാനമുളള  കമഭാര്ചറനികേള
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.
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(ബനി) ഇല.
(സനി)  ഇല.  കമഭാര്ചറനിയുലട  ദുരവസ  സലാംബനനിചയ്  ശതീ.  പനി.  ലകേ.  രഭാജു

സമര്പനിച  എചയ്.ആര്.എലാം.പനി.  നമ്പര്872/17/റനി.വനി.എലാം.  നമ്പര്  പരഭാതനിയനില്
മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന  വനിശദതീകേരണലാം  ആരഭാഞ്ഞനിരുന.  ആയതനിനയ്
തനിരുവനന്തെപുരലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജയ്  പ്രനിനസനിപല്  21-2-2017-ലല
ജനി2/2122/2017/ജനി.എലാം.സനി.റനി.  കേത്തയ്  മുഖഭാന്തെരലാം  കേമ്മേതീഷനനില്  വനിശദതീകേരണലാം
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  പണനി
നടനവരുന്ന  മളടനി  ലസഷലഭാലനിറനി  കബഭാക്കനില്  സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുളള  ആധുനനികേ
സലാംവനിധഭാനകത്തഭാടുകൂടനിയുളള  കമഭാര്ചറനി  ഏകേകദശലാം  6  മഭാസത്തനിനുളളനില്
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകുന്നതഭാണയ്.  തൃശ്ശൂര്  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലല
കഫഭാറനസനികേയ്  ലമഡനിസനിന വനിഭഭാഗത്തനില് ആധുനനികേ രതീതനിയനിലളള  16  കമഭാഡുലര്
കകേഭാളഡയ് കചേമ്പറുകേള പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭായനിവരുന. 

മഭാകവലനിക്കര മണലത്തനില് കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി അനുമതനി
ലഭനിച പ്രവൃത്തനി

204  (5633)    ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  മണലത്തനില്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  അനുമതനി
ലഭനിച പ്രവൃത്തനിയനികന്മല് ആകരഭാഗല വകുപയ് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയനില്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
ഡയഭാലനിസനിസയ്  കകേനലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ഡയഭാലനിസനിസയ് കകേനത്തനിനഭായനി നനിര്കദ്ദേശനിച സലത്തയ് ആവശലമഭായ
മരഭാമത്തയ്  പണനികേള/പുനരുദഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കകേരള
ലഹല്ത്തയ്  റനിസര്ചയ്  ലവല്ലഫയര്  ലസഭാലലസറനി  ഉകദലഭാഗസര്  ആശുപത്രനി
അധനികൃതരുമഭായനി ബനലപടകപഭാള ഡയഭാലനിസനിസയ് കകേനത്തനിനയ് പുതനിയ സലലാം
നനിര്കദ്ദേശനിചതനിനഭാല്  മരഭാമത്തയ്  പണനികേള  കുറചയ്  ലലവകേനിയനിട്ടുലണങനിലലാം  പുതനിയ
സലത്തയ്  ഡയഭാലനിസനിസയ്  കകേനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള  പുനരുദഭാരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കകേരള  ലഹല്ത്തയ്  റനിസര്ചയ്  ലവല്ലഫയര്  ലസഭാലലസറനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 
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ലകേഭായനിലഭാണനി തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില് പുതനിയ ബഹുനനില ലകേടനിടലാം
205  (5634)   ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള്ള
പുതനിയ  ബഹുനനിലലകേടനിടത്തനില്  ഇനനി  എലന്തെലഭാലാം  സജ്ജതീകേരണങ്ങളഭാണയ്
ഒരുകക്കണതയ്  എനലാം  ഇതനിനഭായനി  നടനവരുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എലന്തെലഭാലാം
എനലാം വനിശദമഭായനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ആശുപത്രനിയനില് ആവശലമഭായ ഉപകേരണങ്ങള സജ്ജതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
സമര്പനിച  ലപ്രഭാകപഭാസലനില്  നടപടനികേള  എവനിലടവലര  എത്തനി  എന്നതയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവനിലട  അനുവദനിച  ഡയഭാലനിസനിസയ്  കകേനലാം  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതഭായനിട്ടുണയ് എന്നതയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ലകേ.എചയ്.ആര്.ഡബ.എസയ്.  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പഭാന, എസ്റ്റനികമറയ്
എന്നനിവ  ഇകപഭാള  ഏതയ്  ഓഫതീസനില്  നടപടനിയനിലഭാണയ്  എനലാം  ആയതനിലന്റെ
ഇകപഭാഴലത്ത അവസലയന്തെയ്  എനലാം ഇതനിനയ്  എകപഭാള അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭാവലാം
എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  കേഭാരുണല  ഫഭാര്മസനി  അനുവദനിക്കുന്ന
കേഭാരലത്തനില് നടപടനികേള എവനിലടവലര എത്തനി എന്നതയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ആശുപത്രനിയുലട  വനികേസനലാം  സലാംബനനിചയ്  സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിച
നനികവദനലാം നലാം 1343722/എലാം1/2017 തതീയതനി 6/4/2017 പ്രകേഭാരലാം ആകരഭാഗല വകുപയ്
ഡയറകര്ക്കയ്  അയചതനില്  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  ഡയറകര്  എന്തെയ്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു  എന്നയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഡയറകര്  ഇതയ്  സലാംബനനിച  റനികപഭാര്ടയ്
സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അതനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫയ്)  സ്റ്റഭാനഡര്ബഡകസഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലകേഭായനിലഭാണനി
തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  എലന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുളള
പുതനിയ  ബഹുനനില  ലകേടനിടത്തനില്  ഇലകനിക്കല്  വയറനിലാംഗയ്  പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.
അകതഭാലടഭാപലാം  ലനിഫയ്  സഭാപനിചയ്  ലലവദബതനി  കേണക്ഷന  ലഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞഭാലടന
ലകേടനിടലാം കരഭാഗനികേളക്കഭായനി തുറനലകേഭാടുക്കുന്നതഭാണയ്. 
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(ബനി)  ആകരഭാഗലവകുപയ്  ഡയറകറുലട  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  ഡയഭാലനിസനിസയ്  കകേനലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാന  ആവശലമഭായ  മരഭാമത്തയ്  പണനികേളുലട  എസ്റ്റനികമറയ്  തയഭാറഭാക്കുവഭാന
കകേരള  ലഹല്ത്തയ്  റനിസര്ചയ്  ലവല്ലഫയര്  ലസഭാലലസറനിലയ
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  എസ്റ്റനികമറയ്  ലഭനിചഭാലടന  മരഭാമത്തയ്  പണനികേള
ആരലാംഭനിക്കഭാനുളള  നടപടനി  കകേരള  ലഹല്ത്തയ്  റനിസര്ചയ്  ലവല്ലഫയര്
ലസഭാലലസറനിക്കയ്  നല്കേഭാന  കേഴനിയുന്നതഭാണയ്.  ഡയഭാലനിസനിസയ്  കകേനത്തനിനയ്
ആവശലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങളുലടയുലാം  മറസഭാധനങ്ങളുലടയുലാം  വനിതരണ  കേമ്പനനിലയ
കകേരള ലമഡനിക്കല് സര്വതീസസയ് കകേഭാര്പകറഷന കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്. ആയതനിനഭാല്
മരഭാമത്തയ്  പണനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  മുറയയ്  ഡയഭാലനിസനിസയ്  കകേനലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴനിയുന്നതഭാണയ്. 

(ഡനി) 18-5-2017-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്1396/2017/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം
ലകേഭായനിലഭാണനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില് കേഭാരുണല ഫഭാര്മസനി അനുവദനിചയ്  ഉത്തരവയ്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്. 

(ഇ&എഫയ്)  ആര്ദലാം  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  തഭാലൂക്കയ്
ആശുപത്രനികേളുലട  പടനികേയനില്  ടനി  ആശുപത്രനിയുലാം  ഉളലപടനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ
മഭാനദണമനുസരനിചയ്  അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുകേ,  ലസഷലഭാലനിറനി
ചേനികേനിതഭാ  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ,  അധനികേ  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുകേ  എന്നനിവ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. 

പത്തനലാംതനിട ജനിലഭാ ആയുര്കവദ ആശുപത്രനി

206  (5635)    ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പത്തനലാംതനിട ജനില ആയൂര്കവദ ആശുപത്രനിയനില് നനിലവനിലള്ള ലകേടനിടലാം
ഏതു വര്ഷലാം നനിര്മ്മേനിചതഭാണയ്;

(ബനി)  ലകേടനിടലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിലചങനിലലാം  ഇതനില്  ലനിഫയ്  സസൗകേരലലാം
ഏര്പടുത്തനിയനിടനില എന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിരുകന്നഭാ;

(സനി)  ശഭാരതീരനികേഭാവശതകേള  അലട്ടുന്ന  കരഭാഗനികേളക്കുലാം  പടനികേള  കേയറഭാന
ബുദനിമുട്ടുള്ളവര്ക്കുലാം  കനിയകേള  കേഴനിഞ്ഞവര്ക്കുലാം  മുകേളനിലലത്ത  നനിലകേളനികലക്കയ്
കേയറഭാന  ബുദനിമുടനുഭവനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  കരഭാഗനിയുലട  സ സൗകേരലഭാര്ത്ഥലാം
ഇവനിലട ലനിഫയ് ഏര്ലപടുത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) പത്തനലാംതനിട അയനിരൂര് ജനിലഭാ ആയുര്കവദ ആശുപത്രനി ലകേടനിടത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  2004  ആഗസ്റ്റയ്  മഭാസലാം  4-ാം  തതീയതനി  ഉദ്ഘഭാടനലാം
ലചേയനിട്ടുളളതഭാണയ്. 

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിരുന.

(സനി)  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തനില്നനിന്നയ്  ലനിഫയ്  സസൗകേരലലാം  ഏര്ലപടുത്തുവഭാനുളള
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

മൃതസഞതീവനനി പദതനി 

207 (5636)   ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  ആരലാംഭനിച  മൃതസഞതീവനനി  പദതനി
സ്തലാംഭനഭാവസയനിലഭാലണന്ന വഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിയനില്  കമകക്കടുകേള  നടക്കുനലവന്ന  വഭാര്ത്തലയത്തുടര്ന്നയ്
കഡഭാകര്മഭാര്  നനിസ്സേഹകേരണത്തനിലഭാലണനള്ള  വഭാര്ത്തയയ്  അടനിസഭാനമുകണഭാ;
ഉലണങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുനസര്ക്കഭാര് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിവന്ന ഈ പദതനി തുടര്നലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) ഇല.

(സനി)  മൃതസഞതീവനനി  പദതനി  നനിലവനില്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടനവരുന.
മസ്തനിഷ്കമരണ  സനിരതീകേരണലാം  കൂടുതല്  സുതഭാരലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  അധനികേ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള സലാംസഭാനലത്ത പ്രമുഖ കഡഭാകര്മഭാലരലക്കഭാണയ്  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം
ഇസൗ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കഡഭാകര്മഭാര്ക്കയ് പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതനിനുലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  ആദലപടനിയഭായുളള  പരനിശതീലനലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.  കൂടഭാലത  മസ്തനിഷ്കമരണലാം  സനിരതീകേരനിക്കുന്ന
നഭാലലാംഗ  സമനിതനിയനില്  രണയ്  കഡഭാകര്മഭാര്  മസ്തനിഷ്കമരണലാം  സലാംഭവനിച  കഹഭാസനിറലനിനയ്
പുറത്തുനനിനളളവര്  ആയനിരനിക്കണലമനലാം  ഇതനില്  ഒരു  കഡഭാകര്  നനിര്ബനമഭായുലാം
സര്ക്കഭാര് കഡഭാകര് ആയനിരനിക്കണലമനലാം മസ്തനിഷ്കമരണ സനിരതീകേരണലാം ബന്ധുക്കളുലട
സമ്മേതകത്തഭാടുകൂടനി  വതീഡനികയഭായനില്  പകേര്ത്തണലമനലാം  1 -2-2017-ലല
സ.ഉ.  (എലാം.എസയ്.)  നമ്പര്  16/2017/  ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണയ്.  മസ്തനിഷ്ക
മരണഭാനന്തെര  അവയവദഭാനലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനഭായനി  പ്രശസ്ത  സനിനനിമഭാതഭാരലാം
പത്മശതീ കഡഭാ. കമഭാഹനലഭാലനിലന ഗുഡയ് വനില് അലാംബഭാസനിഡറഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുണയ്. 
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നഴ്സുമഭാരുലട ശമ്പളലാം നനിശ്ചയനിക്കഭാന കേമ്മേനിറനി

208 (5637)  ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര്  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലതഭാഴനിലലാം എബകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസകേഭാരല  നഴ്സുമഭാരുലട  കുറ ഞ്ഞ  ശമ്പളലാം  20000  രൂപയഭായനി
നനിശ്ചയനിക്കണലമന്ന  2017  ജനുവരനിയനിലല  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്  ഇക്കഭാരലത്തനിനഭായനി  ഇതനിനകേലാം  ബകേലക്കഭാണ
നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാണയ്;

(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  നഴ്സുമഭാരുലട  ശമ്പളലാം  നനിശ്ചയനിക്കുവഭാന
നനിയുക്തരഭായ  കേമ്മേനിറനി  നനിലവനിലകണഭാ;  ഇലലങനില്  പുതനിയ  കേമ്മേനിറനി
ഇക്കഭാരലത്തനിനഭായനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് എന്നയ്;

(സനി)  പുതനിയ  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിലചങനില്  അവരുലട  റനികപഭാര്ടയ്
അടനിയന്തെരമഭായനി  വഭാങ്ങനി  സസകേഭാരല  അശുപത്രനികേളനിലല  നഴ്സുമഭാരുലട
പരനിതഭാപകേരമഭായ അവസ ദൂരതീകേരനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനിലല  നഴ്സുമഭാരുലട  ലതഭാഴനില്  സഭാഹചേരലങ്ങള
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനി  പ്രകേഭാരലാം  കകേന  സര്ക്കഭാര്
രൂപതീകേരനിച  കേമ്മേനിറനിയുലട  സസകേഭാരല  നഴ്സുമഭാരുലട  കുറഞ്ഞ  ശമ്പളലാം  20,000
രൂപയഭായനി  നനിശ്ചയനിക്കണലമന്ന  ശനിപഭാര്ശ  02-11-2016-ല്  ആകരഭാഗലവകുപനില്
നനിനലാം  ലലകേമഭാറനി  ലതഭാഴനില്  വകുപനിനയ്  ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത  ശനിപഭാര്ശ
സസകേഭാരല  കമഖലയനില്  കസവനമനുഷനിക്കുന്ന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുളള  മനിനനിമലാം
കവതനലാം  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനയ്  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുളള  സസകേഭാരല
ആശുപത്രനി വലവസഭായ ബനസമനിതനിയുലട അഭനിപ്രഭായത്തനിനഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭരണകേഭാലത്തയ് നഴ്സുമഭാരുലട ശമ്പളലാം നനിശ്ചയനിക്കഭാന
നനിയുക്തരഭായ  കേമ്മേനിറനി  ഇകപഭാള  നനിലവനിലനില.  28 -10-2016-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)
1334/2016/ലതഭാഴനില്  നമ്പര്  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്ത  സസകേഭാരല
ആശുപത്രനികേളനില്  കസവനമനുഷനിക്കുന്ന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുളള  മനിനനിമലാം  കവതനലാം
പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനിലളള  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനി  വലവസഭായ
ബനസമനിതനിക്കയ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  പുതനിയതഭായനി  രൂപതീകേരനിച കേമ്മേനിറനി  എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം  ലതളനിലവടുപയ്
നടത്തനിവരുന.  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയയ്  സലാംസഭാനലത്ത  സസകേഭാരല
ആശുപത്രനികേളനില്  കസവനമനുഷനിക്കുന്ന  നഴ്സുമഭാരടക്കമുളള  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുളള
മനിനനിമലാം കവതനലാം പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 
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കുടനികേളനിലല ആകരഭാഗല കബഭാധവത്ക്കരണത്തനിനഭായനി പദതനികേള

209 (5638)   ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആകരഭാഗലശതീലങ്ങളക്കയ് ഏറവലാം നല അവകബഭാധലാം ലഭലമഭാകക്കണ ഇടലാം
വനിദലഭാലയലാം എന്ന നനിലയനില് കുടനികേളനിലല ആകരഭാഗല കബഭാധവത്കേരണത്തനിനഭായനി
വകുപയ് പുതനിയതഭായനി എലന്തെങനിലലാം പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആകരഭാഗല  കബഭാധവത്കേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആകരഭാഗല  വകുപയ്
എലന്തെഭാലക്ക പദതനികേളഭാണയ് നനിലവനില് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതയ്;

(സനി)  കുടനികേളനിലല  ആകരഭാഗലശതീലവലാം  മനികേച  ആകരഭാഗലവലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം,  കേഭായനികേഭാധസഭാനത്തനിലന്റെ  ആവശലകേത  കബഭാധലലപടുത്തു
ന്നതനിനുമഭായനി  പുതനിയതഭായനി  എലന്തെങനിലലാം  സലാംരലാംഭങ്ങള  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  ജതീവനിതലലശലതീ  കരഭാഗങ്ങളക്കയ്  അടനിലപടുന്നവരനില്
ബഹുഭൂരനിപക്ഷവലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളഭാണയ്.  അമനിതമഭായ  ലകേഭാഴുപ്പുലാം  കൃത്രനിമ  നനിറവലാം
ലലവവനിധലമഭാര്ന്ന  രൂചേനികഭദങ്ങളുലാം  പ്രദഭാനലാം  ലചേയ്യുന്ന  'ജങയ്  ഫുഡയ്'  ഇന്നയ്  ഒട്ടുമനിക്ക
കുടനികേളക്കുലാം  ഹരമഭായനി  മഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതുമൂലലാം  അമനിത  വണ്ണലാം,  കുടവയര്,
നനില്ക്കഭാനുലാം  നടക്കഭാനുലാം  വയഭാത്ത  അവസ,  കേനിതപയ്,  ശസഭാസലാം  മുടല്,
ലചേറുപ്രഭായത്തനിലളള  ഡയബറനിസയ്,  ഉകന്മഷമനിലഭായ്മ  എന്നനിവലയഭാലക്ക  കുടനികേലള
ബഭാധനിക്കുനണയ്  എന്നതയ്  വസ്തുതയഭാണയ്.  തനിരക്കുപനിടനിച  ജതീവനിതചേരലക്കനിടയനില്
'ടനിന ഫുഡയ്  -ready  to  eat'  കശണനിയനില്ലപട ആഹഭാര പദഭാര്ത്ഥങ്ങള എന്നനിവ
അറനിഞലകേഭാണ്ടുതലന്ന  കുടനികേളക്കയ്  വഭാങ്ങനിനല്കുന്ന  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുലാം
ഇക്കഭാരലത്തനില് കുറക്കഭാരഭാണയ്.  പഠനകത്തഭാലടഭാപലാം  കേരുത്തുറ ശരതീരവലാം മനസ്സുമുളള
പുതുതലമുറയഭാണയ് ഉണഭാകകേണതയ്.  ഇസൗ ലക്ഷലലാം മുനനനിര്ത്തനി സ്കൂളതലലാം വലരയുളള
കുടനികേളക്കയ്  നനിശ്ചനിത  ഇടകവളകേളനില്   പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയ്പുകേള
നടത്തനിവരുനണയ്.  കേഭായനികേക്ഷമത  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുളള  ഒകടലറ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനിത്തലന്ന നനിലനനില്ക്കുന. കൂടഭാലത സ്കൂള തലത്തനില്
എന.സനി.സനി.,  എന.എസയ്.എസയ്.,  എസയ്.പനി.സനി.  സ്റ്റുഡന്റെയ്  കപഭാലതീസയ്
കകേഡറയ്  എന്നതീ  യൂണനിറകേള  മുകഖന  വലതലസ്തങ്ങളഭായ  ഒകടലറ  വലക്തനിഗതവലാം
സഭാമൂഹല  പ്രഭാധഭാനലവമുളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുനണയ്.  ഇതനിനുപുറലമ
വനിദലഭാര്ത്ഥനി/വനിദലഭാലയ  കകേനതീകൃതമഭായനി  കുടനികേളനിലല  ആകരഭാഗലശതീലവലാം  മനികേച
ആകരഭാഗലവലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കേഭായനികേഭാദസഭാനത്തനിലന്റെ  ആവശലകേത
കബഭാധലലപടുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  പ്രകതലകേ  പരനിപഭാടനികേള  നടപഭാക്കഭാന
കേഴനിയുകമഭാലയന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 
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വഭാമനപുരത്തയ് നഭാഷണല് റൂറല് ലഹല്ത്തയ് മനിഷന പദതനി

210  (5639)    ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

നഭാഷണല് റൂറല് ലഹല്ത്തയ് മനിഷന പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി വഭാമനപുരലാം
നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  എലന്തെഭാലക്ക  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനലവന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേ  മണലത്തനില്  എന.എചയ്.എലാം.-ലന്റെ  കേതീഴനില്
തഭാലഴപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

• കേഭായകേല്പയ്  -  കകേന  സര്ക്കഭാര്  ലപഭാതു  ആകരഭാഗല  കമഖലയനില്
ആവനിഷ്കരനിച  പദതനി.  ശുചേനിതസ  പഭാലനലാം,  അണുബഭാധ  നനിയനണലാം,
കരഭാഗനികേളുലടയുലാം  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  ആകരഭാഗലസുരക്ഷ  എന്നനിവയഭാണയ്
പദതനിയുലട ലക്ഷലലാം.

• ആര്.ബനി.എസയ്.ലകേ.  -  ആകരഭാഗലകേനിരണലാം  ജനനലാം  മുതല്  18
വയസ്സുവലരയുളള കുടനികേളക്കഭായുളള സസൗജനല ചേനികേനിതഭാ പദതനി

• രഭാഷ്ട്രതീയ  ബഭാലസസഭാസല  കേഭാരലകലാം  -  വനിദലഭാലയ  ആകരഭാഗലപരനിപഭാടനി
അങണവഭാടനി കുടനികേളക്കഭായുളള ആകരഭാഗലപരനികശഭാധന.

• പ്രതനിവഭാര അയണ് കഫഭാളനികേയ് ആസനിഡയ് കപഭാഷണ പദതനി

• വനിദഗ്ദ്ധ  പഭാലനികയറതീവയ്  ലകേയര്  (ലസക്കന്റെറനി  ലകേയര്  )  പദതനി  എലഭാ
ലലപ്രമറനി  ലഹല്ത്തയ്  ലസന്റെറുകേളനിലലാം  പഞഭായത്തനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്
ലലപ്രമറനി പഭാലനികയറതീവയ് ലകേയര് പരനിചേരണലാം. 

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് മഴക്കഭാലപൂര്വ കരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിനയ്
നടപടനി

211  (5640)   ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  മഴക്കഭാലപൂര്വ  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിനയ്
എലന്തെങനിലലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) അതനിര്ത്തനി ജനില എന്ന നനിലയനില് എലന്തെങനിലലാം പ്രകതലകേ പദതനികേള
ആസൂത്രണലാംലചേയയ് നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല മുഴുവന പഞഭായത്തുകേളനിലലാം
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലലാം  മഴക്കഭാലപൂര്വ  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
മുലന്നഭാരുക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ജനിലഭാ കേളകറുലട അദലക്ഷതയനില്
വനിവനിധ വകുപ്പുകേലള ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  രണയ് തവണ കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തയ്
മഴക്കഭാല  പൂര്വപ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള
നടപനിലഭാകക്കണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിശദമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.
അനലസലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  സതീനനിലാംഗയ്,  ലകേഭാതുകേയ്  സഭാനതഭാപഠനലാം,
കകഭാറനികനഷന,  എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  പരനിശതീലനലാം,  വഭാര്ഡുതല
ആകരഭാഗലശുചേനിതസ  സമനിതനികേളുലട  കയഭാഗലാം,  സഭാപന/ലപഭാതുസല  ഉറവനിട
നശതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  ലകേഭാതുകേയ്,  കൂത്തഭാടനി  നശതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള,
ആകരഭാഗലകബഭാധവത്ക്കരണ/ശതീലവത്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എന്നനിവ നടത്തനി.

മരുന്നനിലന്റെ  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം  യനസഭാമഗ്രനികേള  (കഫഭാഗനിലാംഗയ്
ലമഷതീന,  കസ്പ്രേയര്)  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാലണന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം  ജനിലയനില്  15
ഇടങ്ങളനിലഭായനി ആകരഭാഗല സകനശയഭാത്ര നടത്തുകേയുലാം ലചേയ്തു. കതഭാടലാം കമഖലകേളനിലല
ഉറവനിട നശതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.  ആഴ്ചകതഭാറുലാം ജനിലഭാതലത്തനില്
ജനിലഭാ ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസറുലട കനതൃതസത്തനില് അവകലഭാകേന കയഭാഗലാം കചേരുകേയുലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തനിവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.

(ബനി) അതനിര്ത്തനി ജനിലകേളനിലലലഭാലാംതലന്ന പ്രകതലകേ ജഭാഗ്രതഭാ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത  ഇസൗ പ്രകദശങ്ങളനില്നനിനലാം റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയലപടുന്ന  കരഭാഗത്തനിലന്റെ  വനിവരങ്ങള  അതതയ്  സലങ്ങളനികലയയ്  കകഭാസയ്
കബഭാര്ഡര് കനഭാടനിഫനികക്കഷനവഴനി യഥഭാസമയലാം നല്കേനിവരുന. 

കകേഭാടക്കയല് മണലത്തനിലല പനി.എചയ്.സനി.-കേള

212  (5641)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുബസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടക്കല്  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  പനി.എചയ്.സനി.-കേലള
സനി.എചയ്.സനി.-കേളഭാക്കനി  മഭാറന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  ഡയറകര്
സസതീകേരനിച നടപടനികേളുലട  മുഴുവന വനിവരങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതയ്  സലാംബനനിച
ഫയലനിലന്റെ മുഴുവന കകേഭാപനികേളുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  ഡയറകര്  സര്ക്കഭാരനിനയ്
എലന്തെങനിലലാം ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?  

333/2020
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ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) കകേഭാടക്കല് നനിലവനില് സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗലകകേനമഭാണയ്.  കകേഭാടക്കല്

നനികയഭാജകേ  മണലത്തനിലല  മറയ്  പനി.എചയ്.സനി.-കേള  വളഭാകഞരനി,  മഭാറഭാക്കര,

ലപഭാനമള  എന്നനിവയഭാണയ്.  സലാംസഭാനലത്ത  14  ജനിലകേളനില്നനിനലാം

ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  170  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേനങ്ങലള കുടുലാംബഭാകരഭാഗലകകേനമഭായനി

ഉയര്ത്തനിയതനില് ലപഭാനമള പനി.എചയ്.സനി. -യുലാം ഉളലപടനിട്ടുണയ്.

കകേഭാടക്കല് കബഭാക്കുതല സനി.എചയ്.സനി.  എന്ന നനിലയയ് സ്റ്റഭാനലലഡകസഷലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി കഡഭാകറുലട 7 തസ്തനികേ ഉളലപലട 37 അധനികേ തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുലാം

വളഭാകഞരനി  24x7  പനി.എചയ്.സനി. -ലയ സനി.എചയ്.സനി.  ആയനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുമുളള

ലപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  മഭാറഭാക്കര  പനി.എചയ്.സനി.-യുലട  ലപ്രഭാകപഭാസല്

ലഭനിചനിടനില. 

ആശുപത്രനികേളുലട  പദവനി  ഉയര്ത്തുകേ  എന്നതനികനക്കഭാള  ഒരു

ലപഭാതുമഭാനദണത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സസൗകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തു

ന്നതനിനഭാണയ് സര്ക്കഭാര് മുനതൂക്കലാം നല്കുന്നതയ്. 

ആലപ്പുഴയനിലല പഞകേര്മ്മേ ആശുപത്രനിയുലട ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

213 (5642)   ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴയനിലല  പഞകേര്മ്മേ  ആശുപത്രനിയുലട  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം

നനിലയഭാനനിടയഭായതയ്  എന്തെഭാലണനലാം  അതനിലന്റെ  ഇകപഭാഴലത്ത  അവസ

എന്തെഭാലണനലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  തടസ്സേലാംനതീക്കനി  പ്രസ്തുത സഭാപനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള അടനിയന്തെര

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ആലപ്പുഴ  പഞകേര്മ്മേ  ആശുപത്രനിയുലട  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  28 -11-2012-ല്  Hindustan  Pre-Fab  Ltd.  എന്ന
കേമ്പനനിയുമഭായനി കേരഭാറനികലര്ലപടുകേയുലാം ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.
4.11 കകേഭാടനി രൂപലകേഭാണയ് മൂനനനില ലകേടനിടത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം 26 മഭാസലാംലകേഭാണയ്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് കേരഭാറനികലര്ലപടനിരുന്നതയ്.
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ആയുഷയ്  കകേന  ഫണനില്നനിനലാം  ആദല  ഗഡുവഭായനി  ലഭനിച  രണ്ടുകകേഭാടനി
രൂപലകേഭാണയ്  ഒകകഭാബര്  2014  വലര  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സുഗമമഭായനി
നടന്നനിട്ടുണയ്.  തുടര്നളള  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്  ഫണനിലന്റെ  അഭഭാവത്തനില്  ലകേടനിടലാം
പണനി  നനിലച്ചുകപഭാവകേയഭാണുണഭായതയ്.  രണ്ടുകകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഴനിചതനിലന്റെ
വനിനനികയഭാഗ സര്ടനിഫനിക്കറയ് ആയുഷയ് വകുപയ് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  അപഭാകേതയുലണന്ന  പരഭാതനിയുയര്ന്ന
സഭാഹചേരലത്തനില് ബനി.എസയ്.എന.എല്.  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗലാം        non-
destructive  test  നടത്തുകേയുലാം  അപഭാകേത  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  HPL  കേമ്പനനിക്കയ്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

25 -1-2016-ല്  ആയുഷയ്  വകുപനില്നനിനലാം  രണ്ടുകകേഭാടനി  രൂപകൂടനി
അനുവദനിചതനിലന്റെ  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  28 -12-2016-ല് ബഹുമഭാനലപട  ആകരഭാഗല വകുപയ്
മനനിയുലടയുലാം ബഹുമഭാനലപട  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപ്പുമനനിയുലടയുലാം കനതൃതസത്തനില്
കൂടനിയ കയഭാഗത്തനിലല തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം എസ്റ്റനികമറയ്  തയഭാറഭാക്കനി നല്കേഭാന  HPL
കേമ്പനനികയഭാടയ്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  അവര്
തയഭാറഭാക്കനിയ എസ്റ്റനികമറയ് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയുമഭാണയ്. 

മൂവഭാറപുഴ പണപനിളളനി സനി.എചയ്.സനി.-യുലട സലപരനിമനിതനി

214 (5643)  ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  മനികേച  സനി.എചയ്.സനി.-കേളനില്  ഒന്നഭായ  മൂവഭാറപുഴ
പണപനിള്ളനി  സനി.എചയ്.സനി.-യുലട  സല  പരനിമനിതനിയുലാം  അസസൗകേരലങ്ങളുലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെഭാലക്ക  അടനിയന്തെര
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിക്കുന്നലതന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലല ഡയഭാലനിസനിസയ് കകേനങ്ങള

215  (5644)   ശതീ  .    പനി  .    ഉബബദുള്ള  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  എവനിലടലയലഭാമഭാണയ്
ഡയഭാലനിസനിസയ് കകേനങ്ങള നനിലവനിലള്ളതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പുതനിയ കകേനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില്  എവനിലടലയലഭാലാം;  ഇതുസലാംബനനിച  ഉത്തരവനിറങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
അതനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മലപ്പുറലാം  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനിയനില്  ഡയഭാലനിസനിസയ്  കകേനലാം

അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  കകേനലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള

വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  മകഞരനി,

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള തഭാമരകശ്ശേരനി,  ലതഭാടുപുഴ തഭാലൂക്കയ്

ആശുപത്രനികേള,  പത്തനലാംതനിട ജനറല് ആശുപത്രനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,  തൃശ്ശൂര്,  കേണ്ണൂര്

ജനിലഭാ ആശുപത്രനികേള തുടങ്ങനിയവയനില് ഡയഭാലനിസനിസയ് കകേനങ്ങള നനിലവനിലണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.  കേനിഫ്ബനി  മഭാനലവനിരുദ  പഭാകക്കജനില്  ഉളലപടുത്തനി

സലാംസഭാനലത്ത  44  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  (ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  ജനിലഭാ

ആശുപത്രനി,  ജനറല്  ആശുപത്രനി,  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനികേള)  ഡയഭാലനിസനിസയ്

കസവനലാം  ഏര്ലപടുത്തുവഭാന  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

പ്രസ്തസ്തുത  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനിയുലട  പകേര്പ്പുലാം  ആശുപത്രനികേളുലട  ലനിസ്റ്റുലാം

അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(സനി) അനുവദനിചനിടനില.

ആയുര്കവദ ആശുപത്രനികേളനില് ആര്.എലാം.ഒ. കപഭാസ്റ്റുകേള 

216 (5645) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ആയൂര്കവദ  ആശുപത്രനികേളനില്  RMO  കപഭാസ്റ്റുകേള

എത്രയുണയ്;

(ബനി) ഇതനില് നനിയമനലാം നടത്തുവഭാന സഭാധനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങനില്  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്

തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ?  

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ഭഭാരതതീയ  ചേനികേനിതഭാ  വകുപനിനുകേതീഴനിലല  ആശുപത്രനികേളനില്
ആര്.എലാം.ഒ. തസ്തനികേകേള നനിലവനിലനില.

(സനി) തസ്തനികേകേള നനിലവനിലനില.

കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയ്പുകേള

217  (5646)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ  മരുനകേള/കുത്തനിവയ്പ്പുകേള  സസതീകേരനിക്കുന്ന
കുടനികേളുലട എണ്ണത്തനില് കുറവണഭാകുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  എലഭാ  കുടനികേളക്കുലാം  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയ്പുകേള
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നല്കുനലണന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  സര്ക്കഭാര്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്?   

ഉത്തരലാം 

(എ) 2015-16 വര്ഷത്തനില് പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയ്പുകേള പൂര്ണ്ണമഭായുലാം 88.5%
കുടനികേളുലാം ഭഭാഗനികേമഭായനി 10.5% കുടനികേളുലാം എടുത്തനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  എലഭാ  കുടനികേളക്കുലാം  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ  മരുന്നയ്/കുത്തനിവയ്പയ്
നല്കുന്നതനിനഭായനി തഭാലഴലക്കഭാടുത്തനിരനിക്കുന്ന  നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയ്പയ്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയ്പയ്
പടനികേ നനിലവനിലണയ്.  പ്രസ്തുത പടനികേ പ്രകേഭാരലാം പനി.എചയ്.സനി.,  സനി.എചയ്.സനി.,  സബയ്
ലസന്റെര് എന്നനിവവഴനി പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയ്പുകേള നല്കേനിവരുന. കൂടഭാലത പ്രസവലാം
നടക്കുന്ന ആശുപത്രനികേളനിലലാം  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയ്പുകേള  ലഭലമഭാണയ്.  പ്രതനികരഭാധ
കുത്തനിവയ്പയ്  എടുക്കഭാത്ത കുടനികേളക്കയ് പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയ്പുകേള നല്കുന്നതനിനഭായനി
പ്രകതലകേ  കുത്തനിവയ്പയ്  പദതനി   'മനിഷന  ഇനധനുഷയ്'  പ്രകേഭാരലാം  നടത്തനിവരുന.
ഇതുകൂടഭാലത പ്രകതലകേ സലങ്ങളനില്വചയ് മുനനനിശ്ചയനിച പ്രകേഭാരലാം  പനി.എചയ്.സനി. -യുലട
കനതൃതസത്തനില് പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയ്പുകേള നല്കേനിവരുന.

ആകരഭാഗല  പ്രവര്ത്തകേര്  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയ്പയ്  എടുക്കഭാത്ത  കുടനികേലള
കേണ്ടുപനിടനിചയ് അവലര കുത്തനിവയ്പനിനയ് കപ്രരനിപനിക്കുന്ന നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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പഭാലനികയറതീവയ് ലകേയര് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം

218 (5647)   ശതീ  .   എന  .   വനിജയന പനിള്ള : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനങ്ങളനില് നടത്തനിവരുന്ന പഭാലനികയറതീവയ് ലകേയര്
കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  സന്നദ  സലാംഘടനകേളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  കൂടുതല്
വനിപുലലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അഞയ്  വര്ഷവലാം  അതനിൽ  കൂടുതലലാം  വര്ഷങ്ങളഭായനി  കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന
പഭാലനികയറതീവയ്  ലകേയര്  നഴ്സുമഭാലര  സനിര  ജതീവനക്കഭാരഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) നനിലവനിലളള കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം 300-കലലറ സന്നദ സലാംഘടനകേള
സഭാന്തെസന  പരനിചേരണ  രലാംഗത്തയ്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഇവരുലട  സഭാമ്പത്തനികേ
കസഭാതസ്സുകേലളക്കുറനികചഭാ  പ്രവര്ത്തനരതീതനികേലളക്കുറനികചഭാ  വലക്തത  ഇതുവലര
ലഭലമഭായനിടനിലഭാത്തതുലാം  ഏകേതീകൃതമഭായ  മഭാനദണങ്ങള  ഇതുവലര
നനിഷ്കര്ഷനിചനിടനിലഭാത്തതുമഭാണയ്.  അതനിനഭാല്  ഇക്കഭാരലലാം  വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധനയയ്
കശഷകമ പരനിഗണനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുളള.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

 പ്രധഭാനമനനി കദശതീയ ഡയഭാലനിസനിസയ് പരനിപഭാടനി 
219 (5648) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ്  :

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്  :
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് പനി  .   കുന്നപനിള്ളനില്  :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .  സജതീനന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വൃക്കകരഭാഗനികേളുലട  എണ്ണലാം  ആശങഭാജനകേമഭായനി  ഉയരുന്നതനിനുള്ള
കേഭാരണങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രധഭാനമനനി  കദശതീയ  ഡയഭാലനിസനിസയ്  പരനിപഭാടനിയനുസരനിചയ്  എലഭാ
ജനിലഭാ ആശുപത്രനികേളനിലലാം ഡയഭാലനിസനിസയ് കസവനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇസൗ പദതനിയനിനകേതീഴനില് ഇതനിനകേലാം എന്തെയ് തുകേ കകേന സര്ക്കഭാരനില്
നനിനലാം ലഭനിച്ചു;
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(ഡനി)  കദശതീയ  ആകരഭാഗല  മനിഷനയ്  കേതീഴനിലള്ള  എലഭാ  ദരനിദര്ക്കുലാം  സസൗജനല
ഡയഭാലനിസനിസയ്  പദതനി  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  2017
ജനുവരനിക്കയ്  കശഷലാം  ഇസൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എത്ര  കരഭാഗനികേളക്കയ്  സസൗജനല
ഡയഭാലനിസനിസയ് നടത്തുകേയുണഭായനി;

(ഇ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വൃക്കകരഭാഗനികേളക്കയ്  ലപനഷന
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് അക്കഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ജതീവനിതലലശലതീ കരഭാഗങ്ങളഭായ പ്രകമഹവലാം രക്തഭാദനിസമ്മേര്ദ്ദേവലാം അമനിത
വണ്ണവമഭാണയ് വൃക്കകരഭാഗങ്ങള കൂടുന്നതനിനുളള കേഭാരണങ്ങള.

(ബനി)  പ്രധഭാനമനനി  കദശതീയ  ഡയഭാലനിസനിസയ്  പരനിപഭാടനി  കകേരളത്തനില്
നടപഭാക്കനിയനിടനില. 

(സനി) ബഭാധകേമല.

(ഡനി)  ഇല.  കദശതീയ  ആകരഭാഗല  മനിഷനവഴനി  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട
14  ആശുപത്രനികേളനില്  63  ഡയഭാലനിസനിസയ്  ലമഷതീനുകേള  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  2017
ലഫബ്രുവരനിയനില്  264  കരഭാഗനികേളക്കുലാം മഭാര്ചനില്  284  കരഭാഗനികേളക്കുലാം ഏപ്രനിലനില്
300 കരഭാഗനികേളക്കുലാം ഡയഭാലനിസനിസയ് കസവനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ഇ)  ഉണയ്.  1 -8-2016-ലല  സ.ഉ.  (എലാം.എസയ്.)  66/2016/സഭാ.നനി.വ.
ഡയഭാലനിസനിസയ്  ലചേയ്യുന്ന  കരഭാഗനികേളക്കയ്  1,100  രൂപയുലാം  1-10-2013-ലല  സ.ഉ.
(എലാം.എസയ്.)  78/2013/സഭാ.നനി.വ.  വൃക്ക  മഭാറനിവയല്  ശസകനിയ  കേഴനിഞ്ഞ
കരഭാഗനികേളക്കുലാം 1,000 രൂപയുലാം ലപനഷന ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

കഡഭാകര്മഭാര് ജനറനികേയ് നഭാമലാം കുറനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം

220   (5649)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികേസനിത രഭാജലങ്ങളനിലലാം  ആകരഭാഗല  ഇനഷസറനസയ്  ഉള്ളയനിടങ്ങളനിലലാം
ജനറനികേയ് നഭാമത്തനില് കുറനിപടനി എഴുതുകമ്പഭാള സലാംസഭാനത്തയ് കുറനിപടനി എഴുതുന്ന പല
കഡഭാകര്മഭാരുലാം ജനറനികേയ് നഭാമലാം കുറനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതയ് ശദയനില്ലപട്ടുകവഭാ;

(ബനി)  ആധുനനികേ മരുനകേളക്കയ് രഭാസനഭാമലാം,  ജനറനികേയ് നഭാമലാം,  ബഭാനഡ്നഭാമലാം
(കേചവടനഭാമലാം)  എന്നനിവ  ഉണഭായനിരനികക്ക  കഡഭാകര്മഭാര്  കേചവടനഭാമലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിലന്റെ  പനിന്നനിലല  കേള്ളക്കളനി  ആകരഭാഗലവകുപയ്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  വലഭാജമരുനകേളനില്  ബഹുഭൂരനിപക്ഷവലാം  ബഭാനഡയ്
നഭാമത്തനിലഭായതനിനഭാല്  ബഭാനഡയ്  നഭാമലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്  വഴനിവനിടതുലാം
കേചവടതഭാല്പരലവമഭാലണന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  ഇതയ്  തടയുവഭാനുലാം  കുറനിപടനികേള  എഴുതുകമ്പഭാള കഡഭാകര്മഭാര്
ജനറനികേയ്  നഭാമലാം  മഭാത്രലാം  എഴുതനി  നല്കുവഭാനുലാം  ഗുണനനിയനണവലാം  മഭാര്ക്കറനിലാംഗുലാം
സുതഭാരലമഭാക്കഭാനുമഭായനി  സലാംസഭാനത്തയ്  വനിപണനലാം  നടത്തുന്ന  മരുനകേളക്കയ്
ബഭാര്കകേഭാഡനിലാംഗയ് ഏര്ലപടുത്തുന്നതയ് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലല കഡഭാകര്മഭാര് ജനറനികേയ് നഭാമത്തനില് മരുന്നയ്

കുറനിക്കണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി&സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഡനി)  കഡഭാകര്മഭാര്  ജനറനികേയ്  നഭാമലാം  മഭാത്രകമ  എഴുതഭാവൂ  എന്നയ്  ഉത്തരവയ്

നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ബഭാര്  കകേഭാഡനിലാംഗയ്  ഏര്ലപടുത്തുന്നതയ്   കകേനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ

നയപരമഭായ തതീരുമഭാനങ്ങളക്കയ് വനികധയമഭായഭാണയ്.

തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനറല് ആശുപത്രനിയനില്  കേഭാത്തയ് ലഭാബയ്

 221 (5650) ശതീ   .  വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്  ''കേഭാത്തയ്  ലഭാബയ്''

പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനികചഭാ;

(ബനി)  ''കേഭാത്തയ്  ലഭാബയ്  ''  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള  തതീരുമഭാനലാം  എന്നഭാണയ്

ബകേലക്കഭാണലതനലാം  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  ഇതനിലന്റെ  ലചേലലവനലാം

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ''കേഭാത്തയ്  ലഭാബനി''-ലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനില്

എലന്തെങനിലലാം പ്രതനിബനമുകണഭാ; ഉലണങനില് ആയവ പരനിഹരനിചയ് ''കേഭാത്തയ് ലഭാബയ്''-ലന്റെ

പ്രവര്ത്തനലാം അടനിയന്തെരമഭായനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആരലാംഭനിചനിടനില. 

(ബനി) 30-7-2014-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  2588/14/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം
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കേഭാത്തയ്  ലഭാബയ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  4.5  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  പ്രതനിബനങ്ങളനില.  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-നനിനലാം  എചയ്.റനി.
കേണക്ഷനുലാം  എ.ഇ.ആര്.ബനി.  രജനികസഷനുലാം  ലഭനിക്കുന്നമുറയയ്  കേഭാത്തയ്  ലഭാബനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

തനിരുവനന്തെപുരലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലല മളടനി ലസഷലഭാലനിറനി
കബഭാക്കനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

222  (5652)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലല  മളടനി  ലസഷലഭാലനിറനി
കബഭാക്കനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(ബനി) എന്നകത്തക്കയ് പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാകുലാം എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കബഭാക്കനില്  സജ്ജതീകേരനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  വനിഭഭാഗങ്ങള
ഏലതഭാലക്കയഭാണയ്;

(ഡനി)  മളടനി  ലസഷലഭാലനിറനി  കബഭാക്കനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ ലചേലവയ്  എത്ര കകേഭാടനി
രൂപയഭാണയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  മളടനി  ലസഷലഭാലനിറനി  കബഭാക്കനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണയ്. 

(ബനി) ഏകേകദശലാം ആറയ് മഭാസത്തനിനുളളനില് പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാകുലാം.

(സനി)  കപഭാളനികടഭാമ  ലകേയര്  യൂണനിറയ്,  ലജറനിയഭാടനികയ്,  കേഭാര്ഡനികയഭാളജനി,
കമഭാര്ചറനി വനിഭഭാഗങ്ങള.

(ഡനി) 21.6 കകേഭാടനി രൂപ.

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അകലഭാപതനി ആശുപത്രനികേള

223   (5653)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വകേ  (കമല്കനഭാടത്തനില്)എത്ര
അകലഭാപതനി  ആശുപത്രനികേള  ഉണയ്;  ഇതനില്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേള  എത്ര;
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ജനറല് ആശുപത്രനികേള എത്ര; തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനികേള എത്ര; പനി.എചയ്.സനി.കേള
എത്ര; ഇവകേള ജനില തനിരനിചയ് എണ്ണവലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനില്  എത്ര  സസകേഭാരല  അകലഭാപതനി
ആശുപത്രനികേള  ഉണയ്;  ജനില  തനിരനിചയ്  കപരയ്  സഹനിതലാം  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  സസകേഭാരല അകലഭാപതനി ആശുപത്രനികേളനിലല നഴ്സുമഭാരുലട  (ബനി.എസയ്.സനി  &
ജനറല് തുടങ്ങനിയവ.) കവതനലാം എത്രലയന്നയ് സര്ക്കഭാര് നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പല സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളുലാം ശമ്പളവലാം മറലാം വളലര കുറചയ് നല്കേനി
നഴ്സുമഭാലര ചൂഷണലാം ലചേയ്യുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എങനില്  രഭാപകേല്  പണനിലയടുക്കുന്ന  നഴ്സുമഭാരുലട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആകരഭാഗല വകുപനിനുകേതീഴനില് വനിവനിധ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ആശുപത്രനികേളുലട എണ്ണലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന+. 

ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനുകേതീഴനിലളള  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളുലട
പടനികേ ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ഗവ. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജയ്, തനിരുവനന്തെപുരലാം

2.  ഗവ. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജയ്,  ലകേഭാലലാം

3. ഗവ. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജയ്, ആലപ്പുഴ

4. ഗവ. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജയ്,  കകേഭാടയലാം

5. ഗവ. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജയ്,  ഇടുക്കനി

6. ഗവ. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജയ്,  എറണഭാകുളലാം

7.  ഗവ. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജയ്,  തൃശ്ശൂര്

8.  ഗവ. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജയ്,  മലപ്പുറലാം

9.  ഗവ. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജയ്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്

(ബനി) ബഭാധകേമല. 

+ ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(സനി & ഡനി) ഉണയ്.

(ഇ) ലതഭാഴനില് വകുപനിലല എനകഫഭാഴയ്ലമന്റെയ് വനിഭഭാഗലാം ഉകദലഭാഗസര് സസകേഭാരല

ആശുപത്രനികേളനില്  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുലാം  കേലണത്തുന്ന

നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കയ്  കനഭാടതീസയ്  നല്കേനി  തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം

ലചേയ്യുന.  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ലഭലമഭാക്കഭാത്ത  ലതഭാഴനിലടമകേളലക്കതനിലര  ലകയനിലാം

ലപറതീഷന  ഫയല്  ലചേയ്യുകേയുലാം  മറളള  നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കയ്  കപ്രഭാസനികേനഷന

ഫയല് ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്യുന. ഇത്തരത്തനില് 2017 -ല് നഭാളനിതുവലര 240 സസകേഭാരല

ആശുപത്രനികേളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  29  കപ്രഭാസനികേനഷനുലാം  11  ലകയനിലാം

ലപറതീഷനുലാം  ഫയല്  ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  കവതന  വനിതരണലാം  സുതഭാരലമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ലതഭാഴനില്

വകുപയ്  കവതന  സുരക്ഷഭാ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ടനി  പദതനിവഴനി

ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  കവജയ്  സനിപയ്  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  കവതനലാം  അവരവരുലട  ബഭാങയ്

അക്കസൗണനില്  ലഭലമഭാകുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനിലല

ജതീവനക്കഭാരുലട  പ്രശങ്ങള  ചേര്ച  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  ആകരഭാഗല  വകുപനിനുകേതീഴനില്

ലഎ.ആര്.സനി. രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

ആശുപത്രനികേളനില് ഗുണകമന്മയുളളതുലാം സസൗഹഭാര്ദ്ദേപരവമഭായ കസവനങ്ങള

224  (5654) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ്  : 

 ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി  : 

 ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജയ്  : 

 ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആശുപത്രനികേളനില്  വരുന്ന  കരഭാഗനികേളക്കയ്  ഗുണകമന്മയുള്ളതുലാം

സസൗഹഭാര്ദ്ദേപരവമഭായ കസവനങ്ങള ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള ആര്ദലാം പദതനിയുലട

കേഭാരലക്ഷമമഭായ  നടത്തനിപനിനഭാവശലമഭായ  കഡഭാകര്മഭാരുലടയുലാം  നഴ്സുമഭാരുലടയുലാം

തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേനങ്ങലള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗലകകേനങ്ങളഭായനി

ലതരലഞ്ഞടുത്തതയ്  പ്രകേഭാരലാം  ഇവനിടങ്ങളനില്  ഏലതലഭാലാം  തസ്തനികേകേള  എത്രലയണ്ണലാം

വതീതലാം ആവശലമഭായനി വരുലമന്നഭാണയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്;
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(സനി)  സനി.എചയ്.സനി.-യുലട  സ്റ്റഭാഫയ്  പഭാകറണ്  നനിലവനിലള്ള

തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനില്  ആവശലമഭായ  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കഭാന

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇവയ്ലക്കലഭാമഭായനി ആലകേ എത്ര തസ്തനികേകേളഭാണയ് സൃഷ്ടനിക്കുന്നലതനലാം

ഇവയുലട നനിയമനലാം എപ്രകേഭാരമഭായനിരനിക്കുലമനലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. ആര്ദലാം പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി 28-3-2017- ലല സ.ഉ. (ആര്ടനി.)

845/2017/ആ.കു.വ. പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനലത്ത 170 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനങ്ങലള

കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേനങ്ങളഭാക്കഭാന  ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണയ്.  ടനി  സഭാപനങ്ങളനില്

12 -5-2017-ലല സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.) 75/2017 ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം 170 കഡഭാകര്മഭാര്,

340  സ്റ്റഭാഫയ്  നഴ്സുമഭാര്,  170  ലഭാബയ്  ലടകതീഷലനമഭാര്  ഉളലപലട  ആലകേ  680

തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  മൂന്നയ് വര്ഷലാംലകേഭാണയ് ആകരഭാഗല വകുപനികലക്കഭായനി  5257  തസ്തനികേകേള

സൃഷ്ടനിക്കുലമന്നയ് 2017-18-ലല ബജറയ് പ്രഖലഭാപനത്തനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി) തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ആര്ദലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ആകരഭാഗല  വകുപനുകേതീഴനില്  5257

തസ്തനികേകേള  മൂന്നയ്  വര്ഷലാംലകേഭാണയ്  സൃഷ്ടനിക്കലപടുലമന്നയ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷലത്ത  ബജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  170

കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേനങ്ങളനിലഭായനി 680 തസ്തനികേകേള ഇതനിനകേലാം സൃഷ്ടനിക്കലപടനിട്ടുണയ്. 

ലസഷലഭാലനിറനി - അഡനിനനികസറതീവയ് കകേഡര് സമ്പ്രദഭായലാം

225  (5655)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  ലസഷലഭാലനിറനി-  അഡനിനനികസറതീവയ്  കകേഡര്

സമ്പ്രദഭായലാം നടപനിലഭാക്കനിയതയ് എകപഭാഴഭാണയ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സമ്പ്രദഭായലാം  നടപനിലഭാക്കനിയതനിലനത്തുടര്ന്നയ്  ലസഷലഭാലനിറനി

കകേഡര്  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കയ്  വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളനില്

ലപ്രഭാകബഷന  ഡനികയര്  ലചേയനിട്ടുലാം  ലതഭാട്ടുമുകേളനിലള്ള  തസ്തനികേകേള  ഒഴനിവണഭായനിട്ടുലാം

ഉകദലഭാഗക്കയറലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരലമുണയ്  എന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്

വന്നനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  ആറുമഭാസത്തനിനനിടയനികലഭാ  ഒരു  വര്ഷത്തനിനനിടയനികലഭാ  മഭാത്രലാം  റനിടയര്
ലചേയഭാന  കേഭാലഭാവധനിയുള്ള  നനിരവധനി  ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കയ്  വകുപ്പുതല
ലപ്രഭാകമഭാഷന  കേമ്മേനിറനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  കയഭാഗലാം  കചേര്ന്നയ്
തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാത്തതനിനഭാല്  അര്ഹതലപട  ഉകദലഭാഗക്കയറലാം  ലഭനിക്കഭാലത
കജഭാലനിയനില്നനിന്നയ്  വനിരമനികക്കണതഭായനി  വരുനലവന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  ഇത്തരലാം  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  ബകേലക്കഭാണ
നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  ലസഷലഭാലനിറനി  അഡനിനനികസറതീവയ്  കകേഡര്
സമ്പ്രദഭായലാം നടപനിലഭാക്കനിയതയ് 2010 മുതലഭാണയ്. 

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില. 

(സനി) ഇത്തരലാം സഭാഹചേരലങ്ങള ചൂണനിക്കഭാണനിചയ് ആകരഭാഗല വകുപയ് ഡയറകര്
ശനിപഭാര്ശകേള  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുളള  വനിഷയങ്ങളനില്  വകുപ്പുതല സഭാനക്കയറ
കേമ്മേനിറനിയുലട  കയഭാഗലാം  കചേരഭാലതതലന്ന  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  സഭാനക്കയറലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി)  വകുപ്പുതല  ലപ്രഭാകമഭാഷന  കേമ്മേനിറനി  കൂടുന്നതനിനുളള  ശനിപഭാര്ശകേള
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുളള  ലലസക്കലഭാടനി,  ജനറല്  ലമഡനിസനിന,  ജനറല്  സര്ജറനി  എന്നതീ
വനിഭഭാഗങ്ങളനില് ലലസക്കലഭാടനി വനിഭഭാഗത്തനില് വകുപ്പുതല ലപ്രഭാകമഭാഷന കേമ്മേനിറനികൂടനി
ലസലകയ് ലനിസ്റ്റയ് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. ജനറല് ലമഡനിസനിന, ജനറല് സര്ജറനി എന്നനിവ
സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധനഭാഘടത്തനിലഭാണയ്.  മറളള  ലസഷലഭാലനിറനികേളനില്  ശനിപഭാര്ശകേള
ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ് അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

സസകേഭാരല കമഖലയനിലല നഴ്സുമഭാരുലട കവതനലാം

226   (5656)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ലതഭാഴനിലലാം എബകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനി നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം കകേനസര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനിച വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനിയുലട  പഠനലത്തതുടര്ന്നയ്  സസകേഭാരലകമഖലയനിലല  നഴ്സുമഭാരുലട  കവതനലാം
വര്ദനിപനിക്കുവഭാന സലാംസഭാനങ്ങകളഭാടയ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത നനിര്കദ്ദേശ പ്രകേഭാരലാം  2016  ഒകകഭാബര് 20-നയ് മുനപയ് സസതീകേരനിച
നടപടനി അറനിയനിക്കണലമന്നയ് കകേനലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുകന്നഭാ;
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(സനി)  പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശ  പ്രകേഭാരലാം  കകേനത്തനിനയ്  വനിശദഭാലാംശലാം  നലനികയഭാ;
ഇലലങനില് എന്തുലകേഭാണയ്;

(ഡനി)  സസകേഭാരലകമഖലയനിലല  നഴ്സുമഭാരുലട  കവതനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.

(സനി)  ഇല.  നഴ്സുമഭാരുലട  കുറഞ്ഞ  ശമ്പളലാം  20,000  രൂപയഭായനി
നനിശ്ചയനിക്കണലമന്ന ശനിപഭാര്ശ,  സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനില് കസവനമനുഷനിക്കുന്ന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുളള  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനയ്
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുളള  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനി  വലവസഭായബന  സമനിതനിയുലട
അഭനിപ്രഭായത്തനിനഭായനി  നല്കേനിയനിരുന.  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭാകുന്നതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് മഭാത്രകമ കകേനത്തനിനയ് മറുപടനി നല്കേഭാന സഭാധനിക്കുകേയുളള. 

(ഡനി) 28-10-2016-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)1334/2016/ലതഭാഴനില് നമ്പര് ഉത്തരവയ്
പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്ത  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനില്  കസവനമനുഷനിക്കുന്ന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുളള മനിനനിമലാം കവതനലാം പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനയ് നനിലവനിലളള
സസകേഭാരല  ആശുപത്രനി  വലവസഭായബന  സമനിതനിക്കയ്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
പുതനിയതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  കേമ്മേനിറനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ലതളനിലവടുപയ്
നടത്തനിവരുന.  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭാകുന്നമുറയയ്  സലാംസഭാനലത്ത  സസകേഭാരല
ആശുപത്രനികേളനില്  കസവനമനുഷനിക്കുന്ന  നഴ്സുമഭാരടക്കമുളള  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുളള
മനിനനിമലാം കവതനലാം പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

പകേര്ചവലഭാധനികേള പടര്നപനിടനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന മുനകേരുതല്
 227 (5657) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന  :

ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ്  :
ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന  :

ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ലഡങനിപനനി,  എചയ്1 എന1,  മകലറനിയ  മുതലഭായ
കരഭാഗങ്ങള പടര്നപനിടനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന മുനകേരുതല് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതയ്
സലാംബനനിചയ്  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളക്കുലാം  ആകരഭാഗലപ്രവര്ത്തകേര്ക്കുലാം
ജഭാഗ്രതഭാ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  പകേര്ചപനനികേളലക്കതനിലരയുള്ള  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  പ്രഭാഥഭാമനികേഭാകരഭാഗല  കകേനങ്ങള  മുതല്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേള
വലരയുള്ള  എലഭാ  ആശുപത്രനികേളനിലലാം  ചേനികേനിതഭാ  സസൗകേരലങ്ങള,  മരുനകേള,
പ്രതനികരഭാധ  ഉപകേരണങ്ങള  എന്നനിവയുലട  ലഭലത  ഉറപഭാക്കഭാന  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  പകേര്ചവലഭാധനി പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനലാം നടപനിലഭാക്കഭാന കവണനിയുളള
ലമഡനിക്കല്  മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേള  ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെയുലാം  നഭാഷണല്  ലഹല്ത്തയ്
മനിഷലന്റെയുലാം  ലവബ്ലലസറകേളനില്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജയ്
ആശുപത്രനി,  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനി  മുതലഭായ ചേനികേനിതഭാ കകേനങ്ങളനില്  ആവശലമഭായ
സസൗകേരലങ്ങള,  ലഎ.സനി.യു.  കസവനങ്ങള,  ലവന്റെനികലറര്  ലഭലത  എന്നനിവ
ഉറപഭാക്കഭാന  ആകരഭാഗല  വനിഭലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലന  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  ജനിലഭാ
ലമഡനിക്കല്  ആഫതീസര്മഭാലര  ചുമതലലപടുത്തുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  2016-17  വര്ഷലത്ത
പഭാന  ഫണനില്നനിനലാം  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  302.9
ലക്ഷലാം  രൂപ  ജനിലകേളക്കയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  മരുനകേള  ജനിലകേളക്കയ്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  62  ലക്ഷലാം  രൂപ  കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസയ്
കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡനിനയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 2017-18 വര്ഷത്തനില് ഏപ്രനില്, കമയയ്
മഭാസങ്ങളനില് പകേര്ചവലഭാധനി പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  74  ലക്ഷലാം രൂപ
ജനിലകേളക്കയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രഭാണനി  നശതീകേരണത്തനിനുളള  കേതീടനഭാശനിനനികേള
ജനിലകേളക്കയ് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി 13.9  ലക്ഷലാം രൂപ ലകേ.എലാം.എസയ്.സനി.എല്. -നയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

മഭാറഭാകരഭാഗനികേളക്കുലാം ശയഭാവലലാംബര്ക്കുലാം പരനിചേരണലാം
228  (5658)   ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന  : 

ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന  : 
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന  : 
ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) മഭാറഭാകരഭാഗനികേളക്കുലാം ശയഭാവലലാംബര്ക്കുലാം കവദന നനിവഭാരണ പരനിചേരണലാം

നല്കുന്നതനില് സലാംസഭാനലത്ത മുഖലരഭാഷ്ട്രതീയ പഭാര്ടനി  നടത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പഭാലനികയറതീവയ്  ലകേയര്  രലാംഗത്തയ്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
എലന്തെലഭാമഭാണയ്;

(സനി)  വനിവനിധ  സന്നദ  കസവന  സലാംഘടനകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
ഏകകേഭാപനിപനിചയ്  ഇസൗ  രലാംഗലത്ത  പ്രവര്ത്തനലാം  ശക്തമഭാക്കഭാനുലാം  കവദന  നനിവഭാരണ
ചേനികേനിതയഭായനി  കൂടുതല്  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  സസൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കനി
മഭാറഭാകരഭാഗനികേളക്കയ് ആശസഭാസലാം പകേരഭാനുലാം നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഭവന  സനര്ശനത്തനിലൂലട  ലലപ്രമറനി  ലകേയര്,  ആശുപത്രനികേളനില്
സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുളള  ലസക്കന്റെറനി  ലകേയര്,  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളക്കഭായനി
സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുളള  ലടര്ഷലറനി  ലകേയര്  എന്നനിവയഭാണയ്  ആകരഭാഗല  വകുപയ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന സഭാന്തെസന പരനിചേരണ പദതനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുളളതയ്.  സന്നദ
സലാംഘടനകേളുലാം  രഭാഷ്ട്രതീയ  പഭാര്ടനികേളുലാം  നടത്തുന്ന  സഭാന്തെസന  പരനിചേരണ
പദതനിയുമഭായനി  നനിലവനില് പ്രഭാകദശനികേ തലത്തനില് സഭാകങതനികേമഭായ സഹകേരണലാം
ആകരഭാഗല  വകുപയ്  നല്കുനണയ്.  സലാംഘടനകേള  നടത്തുന്ന  സഭാന്തെസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആകരഭാഗല വകുപയ് വനിശകേലനലാം ലചേയനിടനില. 

(ബനി) സലാംസഭാനത്തയ് സഭാന്തെസന പരനിചേരണലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
മൂന്നയ് തലത്തനില് പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

ലലപ്രമറനി  ലകേയര്:  കേനിടപനിലഭായ  കരഭാഗനികേളുലട  ഭവന  സനര്ശനലാം  നടത്തനി
സഭാന്തെസന  ചേനികേനിത  നല്കുന്ന  കഹഭാലാം  ലകേയര്  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലലാം
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേനങ്ങകളഭാടനുബനനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ലസക്കന്റെറനി  ലകേയര്:   വനിദഗ്ദ്ധ  ചേനികേനിത  ആവശലമഭായ  കരഭാഗനികേളക്കയ്
സലാംസഭാനലത്ത  95  ജനിലഭാ/ജനറല്  /തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനില്  കരഭാഗപരനിചേരണവലാം
കമഭാര്ഫനിന ലതറഭാപനിയുലാം നല്കേനിവരുന.

ലടര്ഷലറനി  ലകേയര്:  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  പരനിശതീലന  കകേനങ്ങള
സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്. 

ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കയ് മളടനി ലസഷലഭാലനിറനി ആശുപത്രനി

229  (5659)   ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്  കകേരളത്തനില്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  മലപ്പുറത്തഭാണയ്
എന്നതനിനഭാല്  ഇത്തരക്കഭാര്ലക്കലഭാലാം  ആശയനിക്കഭാവന്ന  വനിധത്തനില്  മലബഭാര്
കമഖലയനില്  ഒരു  മളടനി  ലസഷലഭാലനിറനി  ആശുപത്രനിയുലട  ആവശലകേത
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്  വനിശദമഭായ സഭാധലതഭാപഠനത്തനിനയ്  സഭാമൂഹലനതീതനി
വകുപനിനയ് ചുമതല നല്കേഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തഭാനൂര്  ലറയനില്കവ  കസ്റ്റഷന  പരനിസരത്തഭായനി  ഇത്തരത്തനില്  ഒരു
ഭനിന്നകശഷനി  മളടനിലസഷലഭാലനിറനി  ആശുപത്രനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  സലലാം
ലഭലമഭാലണന്ന  വസ്തുത  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിലന്റെ  സഭാധലതകേള
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കഭായനി  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  മളടനി  ലസഷലഭാലനിറനി
ആശുപത്രനിയുലാം  പുനരധനിവഭാസ  കകേനവലാം  സഭാപനിക്കണലമന്നഭാവശലലപടയ്  തഭാനൂര്
എലാം.എല്.എ.  ശതീ.  വനി.  അബ്ദുറഹനിമഭാന ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിക്കയ് സമര്പനിച
50  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഒരു  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സഭാമൂഹലനതീതനി  ഡയറകറുലട
കേഭാരലഭാലയത്തനില്  ലഭലമഭായനിട്ടുളളതയ്  റനികപഭാര്ടനിനഭായനി  മലപ്പുറലാം  സഭാമൂഹലനതീതനി
ഓഫതീസര്ക്കയ് ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ഇല.  തഭാനൂര്  എലാം.എല്.എ.  ശതീ.  വനി.  അബ്ദുറഹനിമഭാന  നല്കേനിയ
കേത്തനില്  തഭാനൂരനില്  മളടനിലസഷലഭാലനിറനി  ആശുപത്രനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്
ആവശലമഭായ  സലലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലമനലാം  കറഭാഡയ്  വഴനിയുലാം  ലടയനിന
വഴനിയുലാം ഭഭാവനിയനില് ജലഗതഭാഗതമഭായഭാലലാം എത്തനിലപടഭാന ഏലറ സസൗകേരലപ്രദമഭായ
പ്രകദശമഭാണയ്  തഭാനൂര്  എന്നയ്  സൂചേനിപനിചനിട്ടുളളതനിലന്റെ  സഭാധലതകേള
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ജൂനനിയര് പബനികേയ് ലഹല്ത്തയ് നഴയ് കഗ്രഡയ് -II തസ്തനികേയനില് നനിയമനലാം

230  (5661)  ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗലവകുപനില്  ജൂനനിയര്  പബനികേയ്  ലഹല്ത്തയ്  നഴയ്  കഗ്രഡയ്-II
തസ്തനികേയനികലക്കയ്  പനി.  എസയ്.  സനി.  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റയ്  ഏലതലഭാലാം  ജനിലകേളനില്
നനിലവനിലലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലാം  ആലകേ  എത്ര  ഒഴനിവകേള  ഇതനികനഭാടകേലാം
പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കമയയ്  31  വലര ഉണഭാകുന്ന ഒഴനിവകേള പനി.  എസയ്.  സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയ്യുവഭാന  എന്തു  നടപടനികേളഭാണയ്  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

333/2020
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ഉത്തരലാം

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  ജൂനനിയര്  പബനികേയ്  ലഹല്ത്തയ്  നഴയ്  കഗ്രഡയ്  -II
തസ്തനികേ നനിയമനത്തനിനഭായനി 14 ജനിലകേളനിലലാം റഭാങയ് പടനികേ നനിലവനിലണയ്. 

(ബനി) ഓകരഭാ ജനിലയനിലലാം റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ ഒഴനിവകേള 

തനിരുവനന്തെപുരലാം  -  ഇല

ലകേഭാലലാം   -  ഇല

പത്തനലാംതനിട  -  ഇല

ആലപ്പുഴ  - 10

കകേഭാടയലാം  - 3

ഇടുക്കനി  - 4

എറണഭാകുളലാം -  ഇല

തൃശ്ശൂര് - 24

പഭാലക്കഭാടയ് - 36

മലപ്പുറലാം - 16

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് -  2

വയനഭാടയ് - 7

കേണ്ണൂര് -  77

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് - ഇല.

(സനി)  അര്ഹതലപടവര്ക്കയ്  സഭാനക്കയറലാം  നല്കേനി  അതുവഴനിയുണഭാകുന്ന
ഒഴനിവകേള  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയഭാനുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ജൂനനിയര് ലഹല്ത്തയ് ഇനലസകര് കഗ്രഡയ്-I, കഗ്രഡയ്  -II അനുപഭാതലാം

231   (5662)  ശതീ  .    പനി  .    ഉബബദുള്ള  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജൂനനിയര്  ലഹല്ത്തയ്  ഇനലസകര്  കഗ്രഡയ്  I,  കഗ്രഡയ്  II  അനുപഭാതലാം
എത്രയഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  ജനിലകേളനില്  ഈ  അനുപഭാതലാം  നനിലവനിലണയ്;  മറള്ള
ജനിലകേളനികലക്കുലാം ഈ അനുപഭാതലാം നടപനിലഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജൂനനിയര്  ലഹല്ത്തയ്  ഇനലസകര്മഭാരുലട  മുന  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം
മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  എത്ര  സൂപര്  നനമററനി  തസ്തനികേകേളനികലക്കഭാണയ്  നനിയമനലാം
നടന്നതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജൂനനിയര് ലഹല്ത്തയ് ഇനലസകര്മഭാരുലട ഒഴനിവള്ള തസ്തനികേകേളനികലക്കയ്
പുതനിയ ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1:1

(ബനി)  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  കകേഭാടയലാം,  ഇടുക്കനി,
എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്,  മലപ്പുറലാം,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലകേളനില്  ഇസൗ
അനുപഭാതലാം  നനിലവനിലണയ്.  ആയതയ്  മറളള  ജനിലകേളനികലയ്ക്കുലാം  നടപനിലഭാക്കഭാനുളള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് ജൂനനിയര് ലഹല്ത്തയ്
ഇനലസകര്  തസ്തനികേയനിലളള  എലഭാ  ജതീവനക്കഭാലരയുലാം  ഒരുമനിചയ്
പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണഭാണയ് അനുപഭാതലാം നനിലനനിര്ത്തുന്നതയ്. 

(സനി)  ആകരഭാഗല  വകുപനിനുകേതീഴനിലലാം  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനയ്
കേതീഴനിലലാം  ജൂനനിയര്  ലഹല്ത്തയ്  ഇനലസകര്മഭാരുലട  മുന  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം
മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് സൂപര് നനമററനി തസ്തനികേയനില് നനിയമനലാം നടന്നനിടനില. 

(ഡനി) ഒഴനിവകേള യഥഭാസമയലാം പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയയ് നനിയമനലാം
നടത്തുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്. 

ബനി.എസയ് സനി. നഴനിലാംഗയ് കകേഭാഴനികലയ്ക്കുളള പ്രകവശനലാം 

232 (5663) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന  :
ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ്  :
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ്  :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കകേരളത്തനിലല  ഗവണ്ലമന്റെയ്  നഴനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജുകേളനികലക്കുലാം  ബപ്രവറയ്

നഴനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജുകേളനിലല  ഗവണ്ലമന്റെയ്  സതീറകേളനികലക്കുമുള്ള  2017-18  അധലയന
വര്ഷലത്ത ബനി.എസയ് സനി.  നഴനിലാംഗയ് കകേഭാഴനികലക്കുള്ള പ്രകവശനലാം പസ്ടുവനിനയ് ലഭനിച
മഭാര്ക്കനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  മഭാര്ക്കനിലന്റെ  മഭാത്രലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രകവശനലാം  നടത്തുന്നതയ്
ആതുരകസവനരലാംഗത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലത്ത  എങ്ങലന  ബഭാധനിക്കുലമന്നയ്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മനികേച  നഴനിലാംഗയ്  ലപ്രഭാഫഷണലകേലള  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2017-ലല
എന.ഇ.ഇ.റനി  പരതീക്ഷയുലട  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം  ബനി.എസയ്  സനി.  നഴനിലാംഗയ്
കകേഭാഴനികലക്കയ് പ്രകവശനലാം നടത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) ഇല. ബഭാധകേമല.

(സനി)  നനിലവനില്  എന.ഇ.ഇ.റനി.  പരതീക്ഷയുലട  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം
ബനി.എസയ് സനി.  നഴനിലാംഗയ്  കകേഭാഴനികലയയ്  പ്രകവശനലാം  നടത്തഭാന  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില. 

ഫഭാലാം ഡനി. കകേഭാഴയ് 

233  (5664)   ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില്  2012-ല് ഫഭാലാം.  ഡനി കകേഭാഴയ്
തുടങ്ങുവഭാന അനുമതനി ലഭനിച്ചുലവങനിലലാം നഭാളനിതുവലര കകേഭാഴയ്  ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഈ കകേഭാഴയ് എന്നകത്തയ്ക്കുയ് തുടങ്ങഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന എന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ് ഏലതഭാലക്ക കകേഭാകളജുകേളനിലഭാണയ് നനിലവനില് ഫഭാലാം ഡനി
കകേഭാഴയ് നനിലവനിലള്ളലതന്നയ് ജനില തനിരനിചയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) സലാംസഭാനലാം സഭാമ്പത്തനികേ ലഞരുക്കത്തനിലഭായനിരുന്നതനിനഭാലലാം ഏലറടുത്ത
പദതനികേള  പൂര്ത്തനികേരനികക്കണനിയനിരുന്നതനിനഭാലമഭാണയ്  തനിരുവനന്തെപുരലാം
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  ഫഭാലാം  ഡനി.   കകേഭാഴയ്  തുടങ്ങഭാനുളള  തതീരുമഭാനലാം
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നതീടനിവചതയ്.  കൂടഭാലത  പ്രസ്തുത  കകേഭാഴയ്  സര്ക്കഭാര്  കസവന
കമഖലയനിലല ഒരു തസ്തനികേയ്ക്കുലാം അടനിസഭാന കയഭാഗലതയല.
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തനിരുവനന്തെപുരലാം  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  ഫഭാലാം  ഡനി.  കകേഭാഴയ്
തുടങ്ങഭാനുളള നനിര്കദ്ദേശലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  16  സസഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനിലഭാണയ്  ഫഭാലാം ഡനി.  കകേഭാഴയ്
നടത്തുന്നതയ്  (കകേഭാകളജുകേളുലട  ജനില  തനിരനിച്ചുളള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.*) 

ഫഭാലാം ഡനി. കകേഭാഴയ്

234  (5665)  കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫഭാലാം.ഡനി  കകേഭാഴ്സുകേള  നടക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളനില്  ലമറനിറയ്
അടനിസഭാനത്തനില് പ്രകവശനലാം നടക്കുന്നനില എന്ന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;
ഉലണങനില്  ലമറനിറയ്  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രകവശനലാം  നടത്തഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ലമഡനിക്കള  കകേഭാകളജനില്  ഫഭാലാം.ഡനി  കകേഭാഴയ്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് ഇന്തെലന ഫഭാര്മസനി കേസൗണ്സനില് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുലാം, ഫഭാലാം.
ഡനി കകേഭാഴയ് ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതയ് എന്തുലകേഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  16  സസഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനിലഭാണയ്  ഫഭാലാം  ഡനി.  കകേഭാഴയ്
നടത്തുന്നതയ്.  പ്രസ്തുത കകേഭാകളജുകേളനില് ഓകരഭാന്നനിലലാം  30  സതീറകേള വതീതലാം ആലകേ
480  സതീറകേളഭാണുളളതയ്.  ഇതനില് അക്കഭാദമനി  ഓഫയ്  ഫഭാര്മസനടനിക്കല്  സയനസയ്,
പരനിയഭാരലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജയ്,  കേണ്ണൂര്  മഭാത്രമഭാണയ്  2016-17  അധലയന
വര്ഷത്തനില്  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  50%  സതീറയ്  പങനിടുന്നതനിനുളള  ധഭാരണഭാപത്രത്തനില്
ഒപ്പുവചനിട്ടുളളതയ്.  പ്രസ്തുത  കകേഭാകളജനിലല  15  സതീറകേളനികലയയ്  ലമരനിറയ്
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  2016-17  അധലയന  വര്ഷത്തനില്  പ്രകവശനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുളളതയ്. 

2017-18 -ല്  ലമരനിറയ്  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രകവശന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  മഭാകനജ്  ലമന്റുകേളുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  ലഞരുക്കത്തനിലഭായനിരുന്നതനിനഭാലലാം
ഏലറടുത്ത പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണനിയനിരുന്നതനിനഭാലമഭാണയ് തനിരുവനന്തെപുരലാം
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  ഫഭാലാം  ഡനി.  കകേഭാഴയ്  തുടങ്ങഭാനുളള  തതീരുമഭാനലാം
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നതീടനിവചതയ്.  കൂടഭാലത  പ്രസ്തുത  കകേഭാഴയ്  സര്ക്കഭാര്  കസവന
കമഖലയനിലല ഒരു തസ്തനികേയ്ക്കുലാം അടനിസഭാന കയഭാഗലതയല. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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അടുത്ത അധലയന വര്ഷലത്ത ലമഡനിക്കല് പ്രകവശനലാം
235 (5666) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര്  :

ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബയ്  :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര്  :
ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസ്സേഭാക്കയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  അടുത്ത  അദലയനവര്ഷലാം  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനിലലാം വനിദലഭാര്ത്ഥനി പ്രകവശനത്തനിനുളള അനുമതനി ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലമഭായനി
എത്ര വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള പ്രകവശനിപനിക്കഭാനഭാകുലാം എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലമഡനിക്കല്  കേസൗണ്സനില്  കയഭാഗത്തനില്  ആകരഭാഗല  ലസകടറനി
സലാംബനനിചനിരുകന്നഭാ;  ലസകടറനിക്കയ്  പകേരലാം  നനികയഭാഗനിച  പ്രതനിനനിധനിലയ
കേസൗണ്സനില് കയഭാഗത്തനില് നനിനലാം ഇറക്കനിവനിട സലാംഭവലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലഭായനി  3950
എലാം.ബനി.ബനി.എസയ്.  സതീറകേളഭാണുളളതയ്.  ഇതനില്  എത്ര  സതീറകേളനില്
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള പ്രകവശനിപനിക്കണലമന്ന വനിഷയലാം ലമഡനിക്കല് കേസൗണ്സനില് ഓഫയ്
ഇന്തെലയുലടയുലാം സര്വകേലഭാശഭാലയുലടയുലാം അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനയ് വനികധയമഭായനിരനിക്കുലാം.

(സനി)  ലമഡനിക്കല് കേസൗണ്സനില് കയഭാഗത്തനില് ആകരഭാഗല വകുപയ് ലസകടറനി
പലങടുത്തനിട്ടുണയ്.  കേസൗണ്സനില്  കയഭാഗത്തനില്നനിനലാം  സര്ക്കഭാര്  പ്രതനിനനിധനിലയ
ഇറക്കനിവനിടുകേയുണഭായനില. 

സ്റ്റഭാഫയ് നഴയ് തസ്തനികേ

236 (5667)  ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്
സൃഷ്ടനിച സ്റ്റഭാഫയ് നഴയ് തസ്തനികേയയ് ആനുപഭാതനികേമഭായനി ലഹഡ്നഴയ്,  നഴനിലാംഗയ് സൂപ്രണയ്
എന്നതീ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില്  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) ഇല. ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം 7-10-2016-ലല
സ.ഉ.(ലലകേ)നമ്പര് 191/2016/ആ.കു.വ. പ്രകേഭാരലാം ലകേഭാലലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില്
സ്റ്റഭാഫയ് നഴയ് കഗ്രഡയ്-II  - 120,  ലഹഡയ്  നഴയ്  - 12,  നഴനിലാംഗയ് സൂപ്രണയ് കഗ്രഡയ്  I - 1,
നഴനിലാംഗയ് സൂപ്രണയ് കഗ്രഡയ്  II - 3  തസ്തനികേകേളുലാം  22-12-2016-ലല സ.ഉ.(ലലകേ)നമ്പര്
225/2016/ആ.കു.വ. പ്രകേഭാരലാം എലഭാ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലലയുലാം സര്ജനിക്കല്,
ലമഡനിക്കല്  ഓകങഭാളജനി  എന്നതീ  വനിഭഭാഗത്തനികലയയ്  6,  5  വതീതലാം  സ്റ്റഭാഫയ്  നഴയ്
തസ്തനികേകേളുലാം  29 -4-2017-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  67/2017/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം
വനിവനിധ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലഭായനി 721 സ്റ്റഭാഫയ് നഴയ് തസ്തനികേകേളുലാം 5-5-2017-ലല
സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  72/2017/ആ.കു.വ.   പ്രകേഭാരലാം  എറണഭാകുളലാം  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനില് സ്റ്റഭാഫയ് നഴയ്  - 65,  ലഹഡയ് നഴയ്  -13,  നഴനിലാംഗയ് സൂപ്രണയ് കഗ്രഡയ്  I - 2,
നഴനിലാംഗയ് സൂപ്രണയ് കഗ്രഡയ്-II – 3 തസ്തനികേകേളുലാം സൃഷ്ടനിച്ചു.

(ബനി)  മറയ്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുളള  ലപ്രഭാകപഭാസലകേള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനിയനുസരനിചയ് പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

നഴനിലാംഗയ് പഭാരഭാലമഡനിക്കല് പ്രകവശനലാം 

237  (5668)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അടുത്ത  അദലയന  വര്ഷകത്തക്കുള്ള  നഴനിലാംഗയ്,  പഭാരഭാലമഡനിക്കല്
പ്രകവശനലാം  സലാംബനനിചയ്  സസഭാശയ മഭാകനജുലമന്റുകേളുമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്
എലന്തെങനിലലാം ചേര്ചകേള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നഴനിലാംഗയ്,  പഭാരഭാലമഡനിക്കല് കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ് കേഴനിഞ്ഞ അദലയന വര്ഷലാം
ടനഷന  ഫതീസയ്,  ലസഷലല്  ഫതീസയ്  എന്നതീ  ഇനങ്ങളനില്  എന്തെയ്  തുകേയഭാണയ്
ഇസൗടഭാക്കനിയനിരുന്നതയ്;

(സനി) ഇസൗ അദലയന വര്ഷലാം സസഭാശയ മഭാകനജ് ലമന്റുകേള ഫതീസയ് വര്ദനവയ്
ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഇക്കഭാരലത്തനിലള്ള  സര്ക്കഭാര്  സമതീപനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) നഴനിലാംഗയ് പ്രകവശനവമഭായനി ബനലപടയ് സസഭാശയ മഭാകനജ് ലമന്റുകേളുമഭായനി
സര്ക്കഭാര്  ചേര്ച  നടത്തനി.  പഭാരഭാലമഡനിക്കല്  പ്രകവശനവമഭായനി  ബനലപടയ്
സസഭാശയ മഭാകനജ് ലമന്റുകേളുമഭായനി ചേര്ചയ്ക്കുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 



296 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  24, 2017

(ബനി)  ബനി  .  എസയ് സനി  .    നഴനിലാംഗയ്  /    കപഭാസ്റ്റയ്  കബസനികേയ്  ബനി  .  എസയ് സനി  .    നഴനിലാംഗയ്
കകേഭാഴയ്: 

സര്ക്കഭാര് സതീറയ് ടനഷന ഫതീസയ് - 20,000

ലസല്ഫയ് ഫനിനഭാനസനിലാംഗയ് കകേഭാകളജസയ് ടനഷന ഫതീസയ് : 55,000 + ലസഷലല്
ഫതീസയ് : 15,000

എലാം  .  എസയ് സനി  .   നഴനിലാംഗയ് കകേഭാഴയ്:

സര്ക്കഭാര് സതീറയ് ടനഷന ഫതീസയ്- 28,000

ലസല്ഫയ്  ഫനിനഭാനസനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജസയ്  ടനഷന  ഫതീസയ്:  1,00,000  +
ലസഷലല് ഫതീസയ് : 50,000

പഭാരഭാലമഡനിക്കല്  കകേഭാഴ്സുകേളുലട  ടനഷന  ഫതീസയ്,  ലസഷലല്  ഫതീസയ്  എന്നനിവ
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*. 

(സനി) ഉണയ്. വര്ദനവയ് വരുത്തരുലതന്നഭാണയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ തഭാല്പരലലാം.

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ഗവണ്ലമന്റെയ് കഹഭാമനികയഭാ കകേഭാകളജയ്

238  (5669)  കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ഗവ. കഹഭാമനികയഭാ കകേഭാകളജനിലല ഏലതങനിലലാം തസ്തനികേകേള
തനിരുവനന്തെപുരലാം  കഹഭാമനികയഭാ  കകേഭാകളജനികലക്കയ്  മഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
ഏലതലഭാലാം തസ്തനികേകേള;

(ബനി) കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് കഹഭാമനികയഭാ കകേഭാകളജനിലല ബഡവര്, കര്ക്കയ്, ബടപനിസ്റ്റയ്
തസ്തനികേകേള തനിരുവനന്തെപുരത്തനിനയ് മഭാറന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനമുകണഭാ;

(സനി)  ഡയറകകററയ്  ഓഫയ്  കഹഭാമനികയഭാപതനിക്കയ്  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനിലന്റെ ആസഭാനലാം എവനിലടയഭാണയ് എന്നയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി മഭാറനിയനിട്ടുണയ്.

 കഭാര്ക്കയ് -1

ഗഭാര്ഡനര് -1

(ബനി&സനി) ഇല.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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ലക്ചേറര് ഇന ആയുര്കവദ ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം നനിയമനങ്ങള 

239  (5670)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആയൂര്കവദ ലമ  ഡനിക്കല് എജനകക്കഷന വകുപനില് നനിലവനിലള്ള ലക്ചേര്
ഇന  ആയുര്കവദ  ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം  നനിയമനങ്ങള  നടന്നനിട്ടുകണഭാലയന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ തസ്തനികേ പുനര്നഭാമകേരണലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) നനിലവനില് എത്ര ഒഴനിവകേളഭാണയ് ഉള്ളതയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) നനിലവനിലല റഭാങയ് ലനിസ്റ്റനില് നനിന്നഭാകണഭാ ഈ നനിയമനങ്ങള നടത്തുന്നതയ്
എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ആയുര്കവദ ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് നനിലവനിലളള ലക്ചേറര്
ഇന ആയുര്കവദ ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം നനിയമനങ്ങള നടന്നനിട്ടുണയ്.

(ബനി) പ്രസ്തുത ലക്ചേറര് തസ്തനികേ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ്  ജനി.ഒ. (ആര്.റനി.) നമ്പര്
408/2016/ആയുഷയ് തതീയതനി 19 -8-2016  പ്രകേഭാരലാം പുനര്നഭാമകേരണലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

(സനി) നനിലവനില് 21 ഒഴനിവകേളഭാണുളളതയ്.

(ഡനി)  നനിലവനിലല  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനില്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്   ജനി.ഒ.  (ആര്റനി.)
നമ്പര്408/2016/ആയുഷയ്  തതീയതനി  19-8-2016   അനുശഭാസനിക്കുന്ന  പ്രകേഭാരലാം
അസനിസ്റ്റന്റെയ് ലപ്രഭാഫസര് തസ്തനികേയനികലയയ് അതതയ് കേഭാറഗറനിയനിലല വനിഷയത്തനികന്മല്
പനി.  ജനി.  കയഭാഗലതയുളള  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേലള  പ്രസ്തസ്തുത  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം
നനിയമനലാം നടത്തനിവരുന. 

കഹഭാമനികയഭാപതനികേയ് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജയ് അദലഭാപകേ
നനിയമനത്തനിനുളള ലസഷലല് റൂള കഭദഗതനി 

240  (5671)  ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില്  കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  സര്ക്കഭാര്  കഹഭാമനികയഭാപതനികേയ്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജയ്
അദലഭാപകേ നനിയമനത്തനിനുള്ള ലസഷലല് റൂള കഭദഗതനി ലചേയ്യുഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
ഉലണങനില് പ്രസ്തുത കഭദഗതനിയുലട ഇകപഭാഴലത്ത അവസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  കഭദഗതനിയനില്  കകേരളത്തനിലല  സര്വകേലഭാശഭാലകേള
അലാംഗതീകേരനിച  നനിലവഭാരമുള്ള  ബനിരുദഭാനന്തെര  ബനിരുദങ്ങള  മഭാത്രകമ  അദലഭാപകേ
നനിയമനത്തനിനയ്  പരനിഗണനികക്കണതുള  എന്ന  നനിബനന  എടുത്തുകേളയുന്നതനിനയ്
നതീക്കമുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കകേരളത്തനിലല സര്വകേലഭാശഭാലകേള തള്ളനിക്കളഞ്ഞ എകയ്കറണല് എലാം.
ഡനി  തപഭാല്  ബനിരുദലാം  അധലഭാപകേ  നനിയമനത്തനിനയ്  പരനിഗണനിക്കുന്നതയ്
കഹഭാമനികയഭാപതനി വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ നനിലവഭാരത്തകേര്ചയയ് കേഭാരണമഭാകേനികല എന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലസനടല്  കേസൗണ്സനില്  ഓഫയ്  കഹഭാമനികയഭാപതനിയുലട  നനിലവനിലള്ള
ചേടങ്ങള  പ്രകേഭാരമഭായനിരനിക്കുകമഭാ  അധലഭാപകേരുലട  സഭാനക്കയറത്തനിനുള്ള
മഭാനദണങ്ങള കകേരളത്തനില് നടപനിലഭാക്കഭാന കപഭാകുന്നതയ് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

 (എ) ഉണയ്. ഇകപഭാള നനിയമ വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(ബനി-ഡനി) ലസനടല് കേസൗണ്സനില് ഓഫയ് കഹഭാമനികയഭാപതനിയുലട നനിലവനിലളള
ചേടങ്ങള പ്രകേഭാരലാം കകേരള സലാംസഭാന കഹഭാമനികയഭാ ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ കസവന
ലസഷലല് റൂളസയ് കഭദഗതനി ലചേയ്യുന്ന വനിഷയലാം വനിവനിധ തലങ്ങളനിലഭായനി സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. സര്ക്കഭാര് ഇതനികന്മല് അന്തെനിമ തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില. 

ജതീവനരക്ഷഭാ മരുനകേള

241 (5672)   ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ജതീവനരക്ഷഭാ  മരുനകേള  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലള്ള  ഫഭാര്മസനടനിക്കല്
സഭാപനലാം  മുകഖന  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  സമഗ്രമഭായ  പദതനിക്കയ്  സര്ക്കഭാര്
രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങളക്കഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേള  മുകഖന  നല്കുന്ന
മരുനകേള  കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസയ്  കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡഭാണയ്
നല്കേനിവരുന്നതയ്.  കകേരള ലമഡനിക്കല് സര്വതീസസയ് കകേഭാര്പകറഷന സസരൂപനിക്കുന്ന
30-ഓളലാം  മരുനകേള  ലകേ.എസയ്.ഡനി.പനി.  നനിലവനില്  ഉല്പഭാദനലാം  നടത്തനി
നല്കേനിവരുന.  കൂടുതല്  ഇനലാം  മരുന്നയ്  കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസയ്
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കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  നല്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  കനഭാണ്  ബതീറഭാലഭാകലാം  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചയ്  പണനി  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  കപഭാകുകേയഭാണയ്.  ഇസൗ  പദതനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നമുറയയ്  200-ഓളലാം  ജതീവനരക്ഷഭാ  മരുനകേള  അധനികേമഭായനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുലാം.  ടഭാനസ് പഭാന്റെയ്  ശസകനിയ  ലചേയ  കരഭാഗനികേളക്കയ്
ലലദനലാംദനിനലാം  ആവശലമഭായ  മരുനകേളുലാം  ഇസൗ  പദതനി  വരുന്നകതഭാലട
ലകേ.എസയ്.ഡനി.പനി.-യനില്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാകുലാം.  ഇതയ്  90%  സബ്സനിഡനിയഭായനി
നല്കേഭാനഭാണയ് സര്ക്കഭാര് പദതനിയനിടനിരനിക്കുന്നതയ്.

ഇകപഭാള  ഉല്പഭാദനലാം  ആരലാംഭനിച  ബതീറഭാലഭാകലാം  ഇനജക്ഷന  പഭാന്റെനില്  കകേരളഭാ
ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസയ്  കകേഭാര്പകറഷനയ്  ആവശലമഭായ  11-ഇനലാം  കുത്തനിവയ്പയ്
മരുനകേള  നല്കുവഭാന കേഴനിയുലാം.   ഈ മരുനകേള കുറഞ്ഞ വനിലയയ്  മഭാര്ക്കറനില്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഇസൗ പദതനിയനിലൂലട കേഴനിയുലാം.

മരുനകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരപരനികശഭാധന സലാംവനിധഭാനലാം

242 (5673)  ശതീ  .    മുലക്കര രത്നഭാകേരന  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് വനിതരണലാം ലചേയലപടുന്ന മരുനകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ്  ആകരഭാഗലവകുപനില്  നനിലവനിലള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനി വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില്  ഡഗ്സയ്  കേണ്കടഭാള  വകുപനിനയ്  കേതീഴനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  രണയ്  മരുന്നയ്  പരനികശഭാധനഭാ
ലകബഭാറടറനികേളഭാണുള്ളതയ്.  ഇവനിലട  പ്രതനിവര്ഷലാം  എണ്ണഭായനിരകത്തഭാളലാം  മരുന്നയ്
സഭാമ്പനിളുകേള ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയയ് വനികധയമഭാക്കുനണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ മൂന്നയ്
വര്ഷങ്ങളനിലല  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനഭാ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം
ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത  മരുനകേള  5%ത്തനില്  തഭാലഴ  മഭാത്രമഭാണയ്.  മരുനകേളുലട
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനില്  രഭാജലത്തയ്  നമ്മുലട  സലാംസഭാനലാം
മുനപന്തെനിയനിലഭാണയ്. സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന മരുനകേളുലട
ഗുണനനിലവഭാരലാം  NABL  അലാംഗതീകേരനിച ലഭാബുകേളനില് പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷമഭാണയ്
കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസയ്  കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡയ്  മരുനകേള
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ആശുപത്രനികേളനികലയയ്  വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതയ്.  മരുന്നയ്  പരനികശഭാധനഭാ സലാംവനിധഭാനലാം
വനിപുലലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  പുതനിയ  ലകബഭാറടറനികേള  (തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാന്നനി,
കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്)  നനിലവനില്  വരുന്നതനികലക്കഭായുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
ഇങ്ങലന മരുന്നയ് പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബുകേളുലട എണ്ണലാം അഞഭാകുന്നകതഭാടുകൂടനി കകേരളഭാ
വനിപണനിയനില്  വനിറഴനിക്കുന്ന  ആലകേ  മരുന്നയ്  ബഭാച്ചുകേളുലട   ഏകേകദശലാം  പത്തയ്
ശതമഭാനലാം  സഭാമ്പനിളുകേളുലടലയങനിലലാം  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാലമന്നയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

(ബനി)  പുതനിയ  മരുന്നയ്  പരനികശഭാധനഭാ  ലകബഭാറടറനികേളനികലയയ്  ആധുനനികേ
ഉപകേരണങ്ങള,  രഭാസവസ്തുക്കള   എന്നനിവ  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി  വഭാര്ഷനികേ
പദതനിയനില് തുകേ വകേലകേഭാള്ളനിചനിട്ടുണയ്.

ജനനനി ജഭാതകേയ് പദതനി

243  (5674)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജനനനി ജഭാതകേയ് എന്ന പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഏലതലഭാലാം  ഐ.സനി.ഡനി.എസയ്.  കപ്രഭാജക്ടുകേളനിലഭാണയ്
ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  കൂടുതല്  ഐ.സനി.ഡനി.എസയ്.  കപ്രഭാജക്ടുകേളനികലക്കയ്  ഈ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനനനി  ജഭാതകേയ്  എന്ന  പദതനിയുലട  ഉകദ്ദേശല  ലക്ഷലങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

(ബനി)  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  കദവനികുളലാം  (അഡതീഷണല്),  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല
ഇരനിടനി  ലഎ.സനി.ഡനി.എസയ്.  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലഭാണയ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
ഇസൗ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന   ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  അടപഭാടനി  ലഎ.സനി.ഡനി.എസയ്.,
മഭാനന്തെവഭാടനി ലഎ.സനി.ഡനി.എസയ്. എന്നനിവനിടങ്ങളനില് ടനി പദതനി തുടരുന്നതുമഭാണയ്.

(സനി)  ഉണയ്.  ടനി  പദതനി  റനിഥനി  ഫസൗകണഷലന്റെയുലാം  റനിഥനി  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്
സര്വതീസസയ്  ലലപ്രവറയ്  ലനിമനിറഡനിലന്റെയുലാം   സഭാകങതനികേ  സഹഭായകത്തഭാലടയുലാം

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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വകുപനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാലടയുമഭാണയ്  നനിലവനില്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്നതയ്. ആയതയ് ടനി കസഭാഫയ് ലവയര് റനിഥനി ഫസൗകണഷനനില് നനിനലാം ലഭലമഭാക്കനി ടനി
പദതനി  വകുപയ്  പൂര്ണ്ണമഭായനി  ഏലറടുത്തുലകേഭാണയ്  സലാംസഭാനലാം  മുഴുവന
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനികലയ്ക്കുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

അനഭാഥരുലാം ലതരുവനില് അലയുന്നതുമഭായവരുലട ചേനികേനിത

244 (5675)  ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനലത്തയുലാം  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനിലലയുലാം  കരഭാഗനികേളുലാം  അനഭാഥരുലാം
ലതരുവനിൽ  അലയുന്നതുമഭായവലര  ആശുപത്രനികേളനില്  ചേനികേനിതക്കഭായനി
എത്തനിക്കുകമ്പഭാള അവകരഭാലടഭാപലാം  നനില്ക്കഭാന പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനിലലങനിലലാം
നഴ് സുമഭാലര നനിയമനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ആശുപത്രനികേളനില്  കരഭാഗതീ  പരനിചേരണത്തനിനുതലന്ന  നഴ്സുമഭാലര  തനികേയഭാത്ത
സഭാഹചേരലത്തനില്  നഴ്സുമഭാലര  കരഭാഗനികേളക്കയ്  കൂടനിരനിപ്പുകേഭാരഭായനി  നനികയഭാഗനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ലലചേല്ഡയ് ലവല്ലഫയര് കേമ്മേനിറനി

245  (5676)  ശതീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇകപഭാള നനിലവനിലള്ള ബചേല്ഡയ്  ലവല്ലഫയര് കേമ്മേനിറനി  ലചേയര്മഭാന
അടക്കമുള്ള അലാംഗങ്ങൾ എത്ര വര്ഷമഭായനി തുടരുന;

(ബനി) കേമ്മേനിറനിയുലട കേഭാലഭാവധനി എത്ര വര്ഷമഭാണയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  കേമ്മേനിറനി  അലാംഗങ്ങലള  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
കമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉലണങനില് പുതനിയ അലാംഗങ്ങള ചുമതലകയല്ക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഇതുമഭായനി  ബനലപടയ്  ഏലതങനിലലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനി
നനിലവനിലകണഭാലയന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫയ്)  പുതനിയ  അലാംഗങ്ങളുലട  നനിയമന  നടപടനികേള  എന്നകത്തയയ്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  പത്തനലാംതനിട,  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,
എറണഭാകുളലാം  എന്നതീ  ജനിലകേളനിലല  ലലചേല്ഡയ്  ലവല്ലഫയര്  കേമ്മേനിറനികേള
27-12-2011  മുതലലാം ഇടുക്കനി,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടയ്,  മലപ്പുറലാം,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്
ജനിലകേളനിലല  ലലചേല്ഡയ്  ലവല്ലഫയര്  കേമ്മേനിറനികേള  6.2.2013  മുതലലാം  വയനഭാടയ്,
കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലകേളനിലല  ലലചേല്ഡയ്  ലവല്ലഫയര്  കേമ്മേനിറനികേള  14-6-2013
മുതലലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്114/2017/സ.നതീ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
വയനഭാടയ്  ലലചേല്ഡയ് ലവല്ലഫയര് കേമ്മേനിറനിയനിലല ലചേയര്മഭാകനയുലാം ഒരലാംഗകത്തയുലാം
തല്സഭാനത്തുനനിനലാം നതീക്കലാംലചേയ്തുലകേഭാണ്ടുലാം മറയ്  മൂന്നയ്  അലാംഗങ്ങലള അകനസഷണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നതുവലര മഭാറനി നനിര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുലാം വയനഭാടയ് ലലചേല്ഡയ് ലവല്ലഫയര്
കേമ്മേനിറനിയുലട  ചുമതല  തല്ക്കഭാലലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ലലചേല്ഡയ്  ലവല്ലഫയര്
കേമ്മേനിറനിക്കയ് ലലകേമഭാറനിലക്കഭാണ്ടുലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി) മൂനവര്ഷലാം.

(സനി &ഡനി) ഇല.  പുതനിയ കേമ്മേനിറനി  അലാംഗങ്ങലള ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനഭായനി
ലസലക്ഷന  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചയ്  വനിജഭാപനലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  അലാംഗങ്ങലള
ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനഭായനി കേരടുചേടലാം തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

(ഇ)  ഉണയ്. 2015-ലല പുതുക്കനിയ ലജ.ലജ.  ആകയ് നനിലവനില് വരുന്നതനിനുമുമ്പയ്
നനിലവനിലണഭായനിരുന്ന  ലസലക്ഷന  കേമ്മേനിറനി  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല
ലചേയര്കപഴലണയുലാം  ലമമ്പര്മഭാകരയുലാം  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനഭായനി  നടത്തനിയ
ഇന്റെര്വനവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില് തയഭാറഭാക്കലപട പഭാനലനില് ഉളലപട  ഒരലാംഗലാം,
ടനിയഭാലള എറണഭാകുളലാം സനി.ഡബബ.സനി.  അലാംഗമഭായനി നനിയമനിക്കണലമന്നഭാവശലലപടയ്
ബഹുമഭാനലപട   ലലഹകക്കഭാടതനിലയ  സമതീപനിക്കുകേയുലാം  ബഹുമഭാനലപട   കകേഭാടതനി
ടനിയഭാളക്കനുകൂലമഭായനി വനിധനി പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

(എഫയ്) നനിയമന നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

തലകശ്ശേരനി മണലത്തനിലല അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കയ് മുചക വഭാഹനലാം

246 (5677)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016  -  17  വര്ഷലത്ത എലാം.എല്.എ.യുലട  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണയ്
ഉപകയഭാഗനിചയ്  തലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേ  മണലത്തനില്  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കയ്  മുചക
വഭാഹനലാം  (10  ലക്ഷലാം)  എന്ന പ്രവൃത്തനിയുലട നനിലവനിലള്ള അവസ എന്തെഭാലണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതുവലര  എന്തെയ്  നടപടനിയഭാണയ്  എടുത്തനിട്ടുള്ളതതയ്  എന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  29-12-2016-നയ്  ധനകേഭാരല  വകുപനില്നനിനലാം  സഭാമൂഹലനതീതനി

വകുപനികലക്കയ്  അയച  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കയ്  മുചക  വഭാഹനലാം  എന്ന  പ്രവൃത്തനിയുലട

ഫയല്  ഇകപഭാള  ഏതയ്  ലസക്ഷനനിലഭാണയ്  ഉള്ളതയ്  എന്നയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇസൗ

ഫയലനിലന്റെ നമ്പര് എത്രയഭാണയ്;

(സനി) ഇസൗ പ്രവൃത്തനി സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) തലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേ  മണലത്തനിലല  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കയ്

മുചക വഭാഹനലാം സലാംബനനിച ഫയല് 308/ഡനി2/2017/സഭാ.നതീ.വ. എന്ന നമ്പരഭായനി

അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  ധനവകുപനികലയയ്  അയചനിട്ടുണയ്.  അഭനിപ്രഭായലാം/അലാംഗതീകേഭാരലാം

ലഭനിചഭാലടനതലന്ന കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കകേരളലത്ത വകയഭാജന സസൗഹൃദ സലാംസഭാനമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

247 (5678) ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണനി  :

ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷയ്  :

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം  :

ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേനന  നഭായര്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളലത്ത വകയഭാജന സസൗഹൃദ സലാംസഭാനമഭാക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വൃദജനങ്ങളുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  'സഭായലാം  പ്രഭ'  പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഏങനില്  പദതനിയുലട  ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നയ്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വൃദജനങ്ങലള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  വകയഭാജനങ്ങകളഭാടുള്ള

അധനികക്ഷപങ്ങള  തടയുന്നതനിനുമഭായനി  സ്കൂള,  കകേഭാകളജയ്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്

കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം
(എ)  കകേരളലത്ത  വകയഭാജന  സസൗഹൃദ  സലാംസഭാനമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ

ആദലപടനിയഭായനി  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേലള  വകയഭാസസൗഹൃദ
പഞഭായത്തുകേളഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ലസന്റെര്  കഫഭാര്
ലജറകന്റെഭാളജനിക്കല്  സ്റ്റഡതീസയ്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  വകയഭാ  സസൗഹൃദ
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്  എന്ന  ടനി  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിലല
മഭാണനിക്കല്  പഞഭായത്തയ്  വകയഭാജന  സസൗഹൃദ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിലല  പൂവചല്,  ലവമ്പഭായലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്
ജനിലയനിലല കേരനിമ്പ,  ലപരുലവമ്പയ്,  മുണ്ടൂര്,  പുതുകശ്ശേരനി  പഞഭായത്തുകേളുലാം വകയഭാജന
സസൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  ഉസൗര്ജ്ജനിതമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരുന.
വകയഭാജനങ്ങളക്കയ് അവശലലാംകവണ അനുകയഭാജല കസവനങ്ങലള അതനിരുകേളനിലഭാലത
ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലട  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  പദതനിയഭാണയ്  സഭായലാംപ്രഭ.
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  വകയഭാജനങ്ങളക്കയ്  സുരക്ഷനിതതസലാം,
സലാംരക്ഷണലാം,  ആകരഭാഗലലാം,  കപഭാഷണലാം,  ഉപജതീവനലാം  തുടങ്ങനിയ  സമസ്ത
കമഖലകേളനിലലാം  കക്ഷമലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി  വകയഭാജന  സസൗഹൃദമഭാക്കുകേ  എന്ന
സമഗ്രപദതനിയഭാണയ് സഭായലാംപ്രഭ.

(ബനി & സനി) പദതനി  പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണയ്.  ജതീവനിത  സഭായഭാഹ്നത്തനില്
എത്തനിനനില്ക്കുന്ന  സമൂഹത്തനിലല  മുതനിര്ന്ന  പസൗരന്മഭാരുലട  ശനിഷ്ടജതീവനിതലാം
അര്ത്ഥ  സമ്പുഷ്ടമഭാക്കഭാനുലാം  വഭാര്ദകേലകേഭാലത്തയ്  സസഭാഭഭാവനികേമഭായനി
കനരനികടണനിവരുന്ന  ലവല്ലുവനിളനികേലള  സലലധരലലാം  കനരനിടുവഭാന  അവലര
കനിയഭാത്മകേമഭായനി  സജ്ജരഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സുസനിരമഭായ  മഭാനസനികേ  ശഭാരതീരനികേ
ആകരഭാഗലലാം ലലകേവരനിക്കുവഭാന പ്രഭാപരഭാക്കുന്നതനിനുലാം സജ്ജരഭാക്കുന്നതനിനഭായുള്ള ഒരു
പദതനിയഭാണയ്  സഭായലാംപ്രഭ.  വകയഭാജനങ്ങളക്കയ്  ആവശലലാം  കവണ  അനുകയഭാജല
കസവനങ്ങള  അതനിരുകേളനിലഭാലത  ലഭലമഭാക്കുകേയഭാണയ്  ഇസൗ  പദതനിലകേഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  സുരക്ഷനിതതസലാം,  കപഭാഷണലാം,  ആകരഭാഗലലാം,  ഉപജതീവനലാം,
സലാംരക്ഷണലാം എന്നനിവ എലഭാ മുതനിര്ന്ന പസൗരന്മഭാര്ക്കുലാം ഉറപഭാക്കുകേയഭാണയ് ഇതനിലന്റെ
ലക്ഷലലാം.

(ഡനി)  എലഭാ  വര്ഷവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപയ്  സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന
സലാംസഭാന/ജനിലഭാതല  വകയഭാജന  ദനിനഭാചേരണകത്തഭാടനുബനനിചയ്  വകയഭാജനങ്ങലള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം ബഹുമഭാനനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള കബഭാധവത്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള
സ്കൂള,  കകേഭാകളജയ് വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം പ്രസ്തുത വനിഷയലത്ത
സലാംബനനിച്ചുള്ള  പ്രബന/ഉപനലഭാസ  മതരങ്ങള,  ലസമനിനഭാറുകേള  എന്നനിവ
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയഭാറുണയ്.  കൂടഭാലത  വകയഭാജനങ്ങലള  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം
ബഹുമഭാനനിക്കുവഭാനുലാം  വരുലാംതലമുറയയ്  കബഭാധവത്ക്കരണലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി
പഭാഠലപദതനികേളനില് പ്രസ്തുത വനിഷയലാം SCERT ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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അരനിവഭാള കരഭാഗനികേളക്കുള്ള ലപനഷന

248 (5679) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വയനഭാടനിലല  അരനിവഭാള  കരഭാഗനികേളക്കുള്ള  ലപനഷനനിൽ  വര്ദനവയ്
വരുത്തുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വരുകമ്പഭാള  അരനിവഭാള
കരഭാഗനികേളക്കയ്  നല്കേനിയനിരുന്ന  ലപനഷന  തുകേ  എത്രലയനലാം  2016-ല്  പ്രസ്തുത
ലപനഷന തുകേ എത്രയഭായനിരുനലവനലാം വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  6-4-2015-ലല
സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.)  നമ്പര്24/2015/സ.നതീ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ലലടബല്
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടഭാത്ത  അരനിവഭാള  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിചവര്ക്കയ്  1,000  രൂപ
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുകേയുലാം  21-4-2016-ലല  സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.)  നമ്പര്
34/2016/സഭാ.നതീ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ധനസഹഭായലാം  1,000  രൂപയനില്  നനിനലാം  2,000
രൂപയഭാക്കനി വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനില് നടപനിലഭാക്കനിയ പുതനിയ പദതനികേള
249 (5680)   ശതീ  .   ബഹബനി ഈഡന  :

ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര്  :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനില് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം
നടപനിലഭാക്കനിയ പുതനിയ പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണയ്;

(ബനി) മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് നടപനിലഭാക്കനിയ ഏലതങനിലലാം പദതനികേളുലട
കപരയ് ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നകശഷലാം മഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സതീധന  നനികരഭാധന  പ്രചേരണ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുവഭാന  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി
ഏലതങനിലലാം ഏജനസനികേലള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

333/2020
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(എ) 1) വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  കപഭായനി  പഠനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്ത,`
എന്നഭാല് ഓപണ് സ്കൂള/കകേഭാകളജയ്  വഴനി  രജനിസ്റ്റര് ലചേയയ്  പഠനലാം  
നടത്തുന്ന ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ് പ്രതനിവര്ഷലാം  
പരമഭാവധനി 10,000 രൂപ നല്കുന്ന പദതനി.

2) ഓടനിസലാം,  മഭാനസനികേ  ലലവകേലലലാം,  ബുദനിലലവകേലലലാം  എന്നനിവ
ബഭാധനിച  കുടനികേളുലട  രക്ഷനിതഭാക്കളക്കയ്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  
നല്കുന്ന പദതനി.

3) ദഭാരനിദലകരഖയയ്  തഭാലഴയുള്ള  60  വയസ്സേയ്  കേഴനിഞ്ഞ  മുതനിര്ന്ന  
പസൗരന്മഭാര്ക്കയ് കൃത്രനിമ പലയ് ല്ല്ല വച്ചുനല്കുന്ന 'മനഹഭാസലാം പദതനി';

4) 2016 -17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  MGNREGS ICDS -ഉമഭായനി 
കചേര്ന്നയ് 1000 അങണവഭാടനികേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനിക്കയ്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

5) ടഭാനസ്ലജന്റെര്ക്കയ് തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡയ് നല്കുന്ന പദതനി.

6) കേഭാഴ്ചലലവകേലലമുള്ള  യുവതതീ  യുവഭാക്കളക്കയ്  ടഭാബ് ലലറയ്/സ്മെഭാര്ടയ്  
കഫഭാണ് നല്കുന്ന പദതനി.

7) ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കയ്  25,000  രൂപ  വലര  ജഭാമലമനിലഭാത്ത  വഭായ്പ  
നല്കുന്ന പദതനി.

8) നഭാലയ്  ജനിലകേളനില്  വനികേലഭാലാംഗ  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  പുതനിയ
ജനില/റതീജനിയണല്  ഓഫതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

9) കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ഉപകേരണ  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറനിനയ്  3  കകേഭാടനി  
രൂപയുലട നവതീകേരണ പദതനിക്കയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

10) ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുലട  അലാംഗപരനിമനിതനിയുലട  തതീവ്രത
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുനരധനിവഭാസലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ലക്ഷലമഭാക്കനി  അനുയഭാത്ര  എന്ന  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.  
സലാംസഭാനലത്ത അലാംഗപരനിമനിത സസൗഹൃദ സലാംസഭാനമഭാക്കനി മഭാറകേ 
എന്നതഭാണയ്  ഇസൗ  പദതനിയനിലൂലട  ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.  ഇസൗ
പദതനിപ്രകേഭാരലാം  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കഭായുള്ള  സവനികശഷ
തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡുകേളുലട വനിതരണലാം, ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസയ് 
പദതനി,  ലമഭാലലബല്  ഇന്റെര്ലവനഷന  യൂണനിറകേള,  ലസഷലല്
അങണവഭാടനികേള,  കേഭാകതഭാരലാം,  കപ്രഭാജകയ്  ഓടനിസലാം  എന്നതീ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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11) കകേരളത്തനിലല വനനിതകേളക്കയ്  181  എന്ന ഏകേ കടഭാളഫ്രതീ നമ്പരനിലൂലട
എലഭാ  കമഖലകേളനിലലയുലാം  വനിവരഭാകനസഷണവലാം  അതലഭാവശല
കസവനങ്ങളുലാം എളുപത്തനില് ലഭലമഭാക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാലട കകേന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ഇരുപത്തനിനഭാലയ്
മണനിക്കൂറുലാം കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുന്ന എമര്ജനസനി ലഹല്പയ് ലലലന (മനിത്ര
181)  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  കകേരളത്തനിലല  സതീകേളക്കയ്  ഏതയ്  അതലഭാവശല
ഘടത്തനിലലാം  സഹഭായലാം  അഭലര്ത്ഥനിക്കഭാനുലാം  നനിമനിഷങ്ങളക്കുള്ളനില്
പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാനുലാം  ഇതനിലൂലട  സസൗകേരലലാം  ലഭനിക്കുലാം.  ഇതനിലൂലട
സലലത്ത  പ്രധഭാന  ആശുപത്രനി,  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷന,  ആലാംബുലനസയ്
സര്വതീസയ്  എന്നനിവയുലട  കസവനങ്ങള  ദ്രുതഗതനിയനില്
ലഭലമഭാകുന്നതഭാണയ്.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  സതീധന  നനികരഭാധന  നനിയമലാം  ഫലപ്രദമഭായനി
നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷത്തനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ  കമഖലകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സതീധന
നനികരഭാധന  ഓഫതീസര്  മുഖഭാന്തെരലാം  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  കേലഭാലയങ്ങളനില്
പഞഭായത്തയ്/കബഭാക്കുകേളനിലല  സന്നദ  സലാംഘടനഭാ  ഭഭാരവഭാഹനികേള,  സഭാമൂഹല
പ്രവര്ത്തകേര്,  അങണവഭാടനി  പ്രവര്ത്തകേര്,  റസനിഡനസയ്  അകസഭാസനികയഷന
പ്രവര്ത്തകേര് എന്നനിവലര പലങടുപനിച്ചുലകേഭാണയ്  സതീധന നനികരഭാധനലാം സലാംബനനിചയ്
കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള നടത്തുന്നതനിനുലാം സതീധന നനികരഭാധന പ്രചേഭാരണ
പദതനികേളക്കഭായനി  കപഭാസ്റ്ററുകേള,  സ്റ്റനിക്കറുകേള  എന്നനിവ  ലപഭാതുജന  മധലത്തനില്
പതനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനഭായനി  ഒരു  ഏജനസനികയയുലാം
ചുമതലലപ്പുടുത്തനിയനിടനില.

എലത്തൂര് മണലത്തനിലല അങണവഭാടനി ലകേടനിടങ്ങള

250  (5681)  ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീനന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  എത്ര  അങണവഭാടനികേളക്കയ്
സസന്തെമഭായനി ഭൂമനിയുണഭായനിട്ടുലാം ലകേടനിടമനിലഭാത്തതഭായുലണന്നയ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  അഞയ്  വര്ഷത്തനിനനിലട  മണലത്തനില്  എത്ര
അങണവഭാടനികേളക്കയ്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുലണനലാം  അവ  ഏലതലഭാലാം  ഫണ്ടുകേള
ഉപകയഭാഗനിചഭാണയ്  നനിര്മ്മേനിചലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  എലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  സസന്തെമഭായനി  ഭൂമനിയുള്ള  ഒരു
അങണവഭാടനി വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനിലലാം, ഒരു അങണവഭാടനി വഭാടകേ രഹനിത പഞഭായത്തയ്
ലകേടനിടത്തനിലലാം  കശഷനിക്കുന്ന  അങണവഭാടനികേള  സസന്തെലാം  ലകേടനിടത്തനിലലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

     (ബനി)  എലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  കേഴനിഞ്ഞ  അഞയ്
വര്ഷത്തനിനനിടയനില്  21  അങണവഭാടനികേളക്കയ്  വനിവനിധ  പദതനികേളനിലളലപടുത്തനി
ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ഫണയ് അങണവഭാടനികേളുലട
എണ്ണലാം

ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ് ഫണയ് 7

NABARD-RIDF+ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ് 1

കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തയ് + ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തയ് 3

ജനിലഭാ പഞഭായത്തയ് + കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തയ് 1

കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തയ് 2

ജനിലഭാ പഞഭായത്തയ് + ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തയ് 2

കസ്റ്ററയ് പഭാന ഫണയ് 1

എലാം.എല്.എ. ഫണയ് 3 (2 എണ്ണലാം പണനി
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന)

കകേഭാര്പകറഷന ഫണയ് 1

ആലകേ 21

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല ഭനിന്നകശഷനിയുള്ള ലപനഷന അകപക്ഷകേര്

251 (5682)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നനനപക്ഷ  കക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജ്ജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് ഭനിന്നകശഷനിയുള്ള എത്ര കപരഭാണയ് ലപനഷന
ലഭനിക്കഭാന അകപക്ഷനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്രകപര്ക്കയ്  ഇതുവലര  ലപനഷന  അനുവദനിചനിട്ടുലണനലാം
ഇനനിയുലാം എത്രകപര്ക്കയ് നല്കേഭാനുലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ 15589  കപര് ലപനഷന
ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഇതനില്  14750  കപര്ക്കയ്  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കുള്ള  ലപനഷന
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. 839 കപര്ക്കയ് ലപനഷന നല്കേഭാനുണയ്.

അങണവഭാടനി വര്ക്കര്മഭാര്ക്കുലാം ലഹല്പര്മഭാര്ക്കുലാം ലപനഷന

252 (5683) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അങണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാര്ക്കുലാം  ലഹല്പര്മഭാര്ക്കുലാം സര്ക്കഭാര് ഇകപഭാള
ലപനഷന നല്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  പ്രതനിമഭാസലാം  എത്ര  രൂപയഭാണയ്  ലപനഷനഭായനി
നല്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഗുരുതരമഭായ  കരഭാഗത്തഭാൽ  ചേനികേനിതയനിലഭായ  ലഹല്പര്മഭാര്ക്കുലാം,
വര്ക്കര്മഭാര്ക്കുലാം  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായങ്ങള  ഉളലപലട  നല്കേഭാന  നടപടനികേള
ഉണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണയ്.  ഇകപഭാള  അങണവഭാടനി  വര്ക്കര്ക്കയ്  പ്രതനിമഭാസലാം  1,000
രൂപയുലാം ലഹല്പര്ക്കയ് 600 രൂപയുലാം ലപനഷന നല്കേനിവരുനണയ്.

(സനി)  കേഭാനസര്,  ക്ഷയലാം,  കുഷലാം,  ഹൃദയലത്ത ബഭാധനിക്കുന്ന കരഭാഗങ്ങള,  വൃക്ക
മഭാറനിവയല് കമജര് ശസകനിയ എന്നനിവയയ് വനികധയരഭാകുന്ന അലാംഗങ്ങളക്കയ് അവരുലട
ചേനികേനിതയ്ക്കുലാം മരുന്നനിനുമഭായനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡയ് ചേടലാം  8 (ബനി)  പ്രകേഭാരലാം  5,000
രൂപയുലാം,  എന്നഭാല്  ചേനില  പ്രകതലകേ  കകേസ്സുകേളക്കയ്  പരമഭാവധനി  10,000  രൂപയുലാം
ധനസഹഭായമഭായനി നല്കേനിവരുനണയ്.

സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപയ് വനിഭജനവലാം ലസഷലല് റൂള കഭദഗതനിയുലാം

253  (5684)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപയ്  വനിഭജനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനി  ഏതയ്
ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ് പറയഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിഭജനിച്ചുണഭാകുന്ന  വകുപ്പുകേളനില്  ഏലതഭാലക്ക  വനിഷയങ്ങളുലാം
പദതനികേളുമഭാണയ് ഉണഭാകുകേ എന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിലല  ലസഷലല്  റൂള  കഭദഗതനി  വരുത്തഭാനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശത്തനില് എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ഡനി)  ഏലതഭാലക്ക കേഭാരലങ്ങളനില് കഭദഗതനി വരുത്തഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണയ്
പരനിഗണനയനിലള്ളലതന്നയ് പറയഭാകമഭാ;

(ഇ)  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ലപ്രഭാകമഭാഷന ലഭനിക്കുവഭാന കേഭാലതഭാമസവലാം ബുദനിമുട്ടുലാം
സഭാകങതനികേതടസ്സേവലാം  ഉള്ളതയ്  കേണക്കനിലലടുത്തയ്  എത്രയുലാംകവഗലാം  കഭദഗതനി
നടത്തുവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപയ്  വനിഭജനിചയ്  വനനിതഭാ  വനികേസന  വകുപയ്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  പഠനലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ്
17.09.2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്436/2016/സഭാ.നതീ.വ  പ്രകേഭാരലാം
സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപയ്  മുന  ഡയറകര്  ശതീ.  വനി.  എന.  ജനികതനലന  ലസഷലല്
ഓഫതീസറഭായനി  നനിയമനിക്കുകേയുലാം  അകദ്ദേഹലാം  ഇതുസലാംബനനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്
സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. ആയതയ് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി-ഇ) സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിലല ലസഷലല് റൂള കഭഭഗതനി ലചേയ്യുന്നതയ്
സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കേഭാറഗറനി ഇകപഭാഴലത്ത സനിതനി

വനനിതഭാ  ലപ്രഭാടക്ഷന  ഓഫതീസര്
തസ്തനികേയനികലയ്ക്കുള്ള നനിയമനത്തനിനഭായുള്ള
കയഭാഗലതഭാ  മഭാനദണലാം  പുനര്
നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതുമഭായനി ബനലപടയ്

സര്വതീസയ്  സലാംഘടനകേളുമഭായനി  ചേര്ച
നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  തുടര്നടപടനികേള
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

സകബഭാര്ഡനികനറയ്  സര്വതീസയ്
വനികശഷഭാല് ചേടത്തനിലളലപട  കേഭാറഗറനി
(5),  കേഭാറഗറനി  (12)  എന്നനിവയനികലയ്ക്കുള്ള
ലലബടഭാനസ്ഫര്  നനിയമനത്തനില്  മഭാറലാം
വരുത്തുന്നതുമഭായനി ബനലപടയ്

വനികശഷഭാല്ചേട  കഭദഗതനി  നനിയമ
വകുപനിലന്റെ പരനികശഭാധനയനിലഭാണയ്.

ആയ  തസ്തനികേ  കമടണ്  കഗ്രഡയ്-2
തസ്തനികേയുലട  ഫതീഡര്  കേഭാറഗറനിയഭാ
ക്കുന്നതുമഭായനി ബനലപടയ്

സര്വതീസയ്  സലാംഘടനകേളുമഭായനി  ചേര്ച
നടത്തനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
പുതുക്കനിയ  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിക്കഭാന
സഭാമൂഹലനതീതനി  ഡയറകര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ലകേയര്  ഗതീവര്  തസ്തനികേയനില്  കജഭാലനി
ലചേയ്തുവരുന്ന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ലകേയര്
കടക്കര് തസ്തനികേയനികലയയ്  പനി.എസയ്.സനി.
വഴനിയുള്ള  നനിയമനത്തനിനയ്  അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കുന്നതുമഭായനി ബനലപടയ്

ലപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിക്കഭാന
സഭാമൂഹലനതീതനി ഡയറകര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിലല പുതനിയ തസ്തനികേകേള

254  (5685)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  സഭാമൂഹലനതീതനി
വകുപനില് എത്ര തസ്തനികേകേള പുതനിയതഭായനി സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണയ്;

(ബനി) ഇതയ് ഏലതലഭാലാം വനിഭഭാഗത്തനില് എത്ര എണ്ണലാം വതീതമഭാലണന്നയ് പ്രകതലകേലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)10 (പത്തയ്).

(ബനി)  കകേരള  സഭാമൂഹലസുരക്ഷഭാ മനിഷനനിലലാം  കകേരള സലാംസഭാന ശനിശുകക്ഷമ
സമനിതനിയനിലലാം  ഓകരഭാ  ഫനിനഭാനസയ്  ഓഫതീസറുലട  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത
ലപഭാതുഭരണ  ലസകകടറനികയറനിലല  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനില്  തഭാലഴപറയുന്ന
തസ്തനികേകേളുലാം സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണയ്.

കജഭായനിന്റെയ് ലസകടറനി - 1

കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല് അസനിസ്റ്റന്റെയ് - 1

ഓഫതീസയ് അറനഡന്റെയ് - 2

ലസക്ഷന ഓഫതീസര് - 1

അസനിസ്റ്റന്റെയ് - 2

കേമ്പനടര് അസനിസ്റ്റന്റെയ് - 1

കകേഭാടയല് നനികയഭാജകേ മണലത്തനില് സസന്തെമഭായനി ലകേടനിടലാം ഇലഭാത്ത
അങണവഭാടനികേള

255  (5686)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുബസന  തങ്ങ  ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് സസന്തെമഭായനി ലകേടനിടലാം ഇലഭാത്ത അങണവഭാടനികേള എത്ര;

(ബനി)  കകേഭാടയല് നനികയഭാജകേ മണലത്തനില് സസന്തെമഭായനി ലകേടനിടലാം  ഇലഭാത്ത
അങണവഭാടനികേള എത്ര; സലലാം ഇലഭാത്ത അങണവഭാടനികേള എത്ര;

(സനി)  സലലാം  ഇലഭാത്ത  അങണവഭാടനികേളക്കയ്  സസന്തെമഭായനി  സലലാം
കേലണത്തുവഭാന വകുപയ് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെലഭാലാം; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?



312 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  24, 2017

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് സസന്തെമഭായനി ലകേടനിടമനിലഭാത്ത അങണവഭാടനികേള - 8776

(ബനി)  കകേഭാടയല് നനികയഭാജകേ മണലത്തനില് സസന്തെമഭായനി ലകേടനിടലാം  ഇലഭാത്ത
അങണവഭാടനികേള - 66

സലലാം ഇലഭാത്ത അങണവഭാടനികേള - 49

(സനി)  സലലാം  ഇലഭാത്ത  അങണവഭാടനികേളക്കയ്  സസന്തെമഭായനി  സലലാം
കേലണത്തുവഭാന  ഒരു  പുതനിയ  കേര്മ്മേ  പദതനി  വകുപയ്  തലത്തനില്  ആവനിഷ്കരനിചയ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  വകേ  ഭൂമനി,
ഉകപക്ഷനിക്കലപട  കറഭാഡുകേള,  പുറകമ്പഭാക്കുഭൂമനി,  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂള  കകേഭാമ്പസൗണയ്,
എയ്ഡഡയ്  സ്കൂള  കകേഭാമ്പസൗണയ്,  വലക്തനികേള/സഭാപനങ്ങള   സസൗജനലമഭായനി
നല്കുന്ന ഭൂമനി,  പകുതനി വനിലയയ് ഭൂമനി ലഭലമഭാക്കഭാന തയഭാറുള്ളവ,  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട
സഹഭായകത്തഭാലട വഭാങ്ങനി നല്കുന്ന ഭൂമനി  എന്നനിങ്ങലന വനിവനിധ രൂപങ്ങളനില് ഭൂമനി
കേലണത്തുന്നതനിനഭായനി  വകുപ്പുതലത്തനില്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത
ഇപ്രകേഭാരലാം ലഭലമഭാകുന്ന ഭൂമനി  വകുപനിലന്റെ കപരനികലയയ്  മഭാറനി  അങണവഭാടനി  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേ മണലത്തനിലല അങണവഭാടനികേളക്കയ്
സസന്തെമഭായനി ലകേടനിടലാം

256  (5687)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേ മണലത്തനിലല എത്ര അങണവഭാടനികേളക്കയ്
സസന്തെമഭായനി ലകേടനിടങ്ങളനില എന്നതയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സസന്തെമഭായനി  ലകേടനിടങ്ങളനിലഭാത്ത  അങണവഭാടനികേളക്കയ്  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  സഭാമൂഹല  നതീതനി  വകുപനിലന്റെ  ചുമതലയനില്  എലന്തെലഭാലാം
പദതനികേളഭാണുള്ളലതന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) അങണവഭാടനികേളനികലക്കയ് കൂടുതല് കുടനികേലള ആകേര്ഷനിക്കുന്ന വനിധത്തനില്
അങണവഭാടനി  ലകേടനിടങ്ങളുലാം  ചുറപഭാടുകേളുലാം  കമഭാടനി  പനിടനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  പ്രതനിവര്ഷ
ഗ്രഭാന്റെയ് അനുവദനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേ  മണലത്തനില്  66  അങണവഭാടനികേളക്കയ്
സസന്തെമഭായനി ലകേടനിടമനില.
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  വഭാടകേ  ലകേടനിടങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  എലഭാ
അങണവഭാടനികേളക്കുലാം  3  വര്ഷലാംലകേഭാണയ്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  അങണവഭാടനികേളക്കയ്  ലകേടനിടലാം   നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  വകുപയ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. കസ്റ്ററയ് പഭാന ഫണയ്

ഓകരഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവലാം  കസ്റ്ററയ്  പഭാന  ഫണനിലളലപടുത്തനി
അങണവഭാടനികേളക്കയ്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുമതനി
നല്കേനിവരുന.

2. MGNREGS (  കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ ലതഭാഴനിലറപയ് പദതനി  )

ICDS-MGNREGS-മഭായനി  സലാംകയഭാജനിചയ്  അങണവഭാടനികേളക്കയ്  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇസൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഒരു  
അങണവഭാടനി ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് 5 ലക്ഷലാം രൂപ MGNREGS ഉലാം
2  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകുപയ്  വനിഹനിതവലാം  കശഷനിക്കുന്ന  തുകേ  ബനലപട
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനവലാം വഹനിക്കുവഭാനുലാം വലവസ ലചേയ്യുന.

3. മഭാതൃകേഭാ അങണവഭാടനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം
സലാംസഭാനത്തയ്  ഒരു  നനികയഭാജകേ  മണലത്തനില്  ഒനവതീതലാം  എലഭാ  
നനികയഭാജകേമണലത്തനിലലാം  മഭാതൃകേഭാ  അങണവഭാടനി  ലകേടനിടലാം  
നനിര്മ്മേനിച്ചുവരുന.  ഇസൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  
23.75  ലക്ഷലാം രൂപയഭാണയ് എസ്റ്റനികമറയ്.  ആയതയ്  17  ലക്ഷലാം രൂപ വകുപ്പുലാം  
കശഷനിക്കുന്ന  6.75  ലക്ഷലാം  രൂപ  ബനലപട  എലാം.എല്.എ.-യുലട  
പ്രഭാകദശനികേ  വനികേസന  ഫണനില്നനിനലാം  വഹനിക്കുവഭാനുലാം  വലവസ  
ലചേയ്യുന.

(സനി)  അങണവഭാടനികേളുലട അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള വര്ദനിപനിചയ്  കൂടുതല്
കുടനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതരത്തനില്  അങണവഭാടനി  ലകേടനിടങ്ങള
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.  നവതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ലകേടനിടങ്ങളുലട  പലാംബനിലാംഗയ്,  കഫഭാറനിലാംഗയ്,  ഇലകനിഫനികക്കഷന,
സഭാനനിടറനി പണനികേള, ശനിശു സസൗഹൃദ കടഭായയ് ലലറയ്, ചുറമതനില് എന്നനിവ ഉളലപടുന.
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  1480  അങണവഭാടനി  ലകേടനിടങ്ങള  1  ലക്ഷലാം  രൂപ
യൂണനിറയ്  കകേഭാസ്റ്റനില്  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 920 ലക്ഷലാം രൂപ വനിനനികയഭാഗനിചയ്  1  ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം
ലചേലവഴനിചയ്  920  അങണവഭാടനി  ലകേടനിടങ്ങള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ബജറനില് തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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ഇന്റെകഗ്രറഡയ് ലലചേല്ഡയ് ലഡവലപയ്ലമന്റെയ് സതീലാം

257  (5688)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേനഭാവനിഷ്കൃതപദതനിയഭായ  ഇന്റെകഗ്രറഡയ്  ബചേല്ഡയ്  ലഡവലപയ്ലമന്റെയ്
സതീലാം പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തയ് കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷലാം നടത്തനിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ,
ലഭനിച  തുകേ,  വനിനനികയഭാഗനിച  തുകേ  എന്നനിവ  ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിൽ
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുപ്രകേഭാരലാം ഈ വർഷലാം സലാംസഭാനത്തയ് നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
പദതനികേള  എലന്തെഭാലക്കയഭാണയ്;  ഈ  വർഷലത്ത  കകേന-സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം
എത്രവതീതമഭാണയ്; ഈ വർഷലാം എത്ര രൂപ വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  സലാംകയഭാജനിത  ശനിശു  വനികേസന
കസവനപദതനിയുലട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത  6  മഭാസലാം  മുതല്  6
വയസ്സുവലര  പ്രഭായമുള്ള  കുടനികേള,  ഗര്ഭനിണനികേള,  പഭാലൂട്ടുന്ന  അമ്മേമഭാര്,
കേസൗമഭാരപ്രഭായക്കഭാരഭായ  ലപണ്കുടനികേള  എന്നനിവര്  ഉളലപടുന.  കൂടഭാലത
അങണവഭാടനി കകേനങ്ങളനിലൂലട ഇസൗ പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി പൂരകേകപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം,
പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിലവയ്പയ്,  ആകരഭാഗലപരനികശഭാധന,  റഫറല്  സര്വതീസുകേള,
ആകരഭാഗല  കപഭാഷകേഭാഹഭാര  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  പ്രതീ-സ്കൂള  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  എന്നതീ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.

സലാംകയഭാജനിത ശനിശു വനികേസന കസവന പദതനി (ലഎ.സനി.ഡനി.എസയ്.)യനിലൂലട
നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ലഎ  .  സനി  .  ഡനി  .  എസയ്  .   ജനറല്  :

ഭരണപരമഭായ ലചേലവകേള, ലമഡനിസനിനകേനിറയ്, പ്രതീസ്കൂള വനിദലഭാഭലഭാസ കേനിറയ്,
അങണവഭാടനി  കേണനിനജനസനി,  ഐ.ഇ.സനി.  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,
അങണവഭാടനികേളനിലല  ആകേസ്മെനികേ  ലചേലവകേള,  അങണവഭാടനി
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള  യൂണനികഫഭാലാം,  ഫകനി  ഫണയ്  ലവയനിലാംഗയ്  ലസയനില്,
അങണവഭാടനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള  കഹഭാണകററനിയലാം,  സനിരലാം
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള ശമ്പളലാം എന്നനിവ ഇസൗ പദതനിയനില് ഉളലപടുന.

2. രഭാജതീവയ് ഗഭാനനി സതീലാം കഫഭാര് അകഡഭാലസന്റെയ് കഗളസയ്   (  സബല പദതനി  ):

ലകേഭാലലാം,  ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടയ്,  മലപ്പുറലാം  എന്നതീ  നഭാലയ്  ജനിലകേളനിലല
കേസൗമഭാരപ്രഭായക്കഭാരഭായ  11-നുലാം  18-നുമനിടയനില്  പ്രഭായക്കഭാരഭായ
ലപണ്കുടനികേളുലട  കപഭാഷകേഭാഹഭാര  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ്
കവണനിയുള്ള പദതനിയഭാണയ്.
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3. സപനിലമന്റെറനി നനടതീഷന കപ്രഭാഗ്രഭാലാം   (  എസയ്  .  എന  .  പനി  .):

6  മഭാസലാം  മുതല്  6  വയസ്സുവലര  പ്രഭായമുള്ള  കുടനികേള,  ഗര്ഭനിണനികേള,
പഭാലൂട്ടുന്ന അമ്മേമഭാര് എന്നനിവര്ക്കുള്ള കപഭാഷകേഭാഹഭാര പദതനിയഭാണയ്.

4. ലഎ  .  സനി  .  ഡനി  .  എസയ്  .   ലടയനിനനിലാംഗയ്  :

പുതുതഭായനി  കജഭാലനിയനില്  പ്രകവശനിക്കുന്ന  ലഎ.സനി.ഡനി.എസയ്.
സൂപര്ലലവസര്,  അങണവഭാടനി  വര്ക്കര്/ലഹല്പര്  എന്നനിവര്ക്കയ്
നല്കുന്ന 32  ദനിവസലത്ത  കജഭാബയ്  ലടയനിനനിലാംഗുലാം  ഇങ്ങലന  കജഭാബയ്
ലടയനിനനിലാംഗയ്  ലഭനിചയ്  ഒരു  വര്ഷലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നമുറയയ്  നല്കുന്ന
റനിഫ്രഷര് ലടയനിനനിലാംഗുലാം ഇതനില് ഉളലപടുന.

5. ഇനനിരഭാഗഭാനനി മഭാതൃതസ സഹകയഭാഗയ് കയഭാജന   (IGMSY):

19  വയസ്സേനിനുകമല്  പ്രഭായക്കഭാരഭായ  ഗര്ഭനിണനികേള,  പഭാലൂട്ടുന്ന  അമ്മേമഭാര്
എന്നനിവരുലട  ആകരഭാഗലകപഭാഷകേ  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തഭാനുള്ള
പദതനിയഭാണനിതയ്.

6. കബടനി ബചഭാകവഭാ കബടനി പഠഭാകവഭാ   (BBBP):

2015 -16  വര്ഷത്തനില്  ആരലാംഭനിച  ടനി  പദതനി  ലപണ്കുടനികേളുലട
വനിദലഭാഭലഭാസവലാം സുരക്ഷനിതതസവലാം അതനിജതീവനവലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ്
കവണനിയുള്ളതഭാണയ്.

ടനി പദതനികേള സലാംബനനിചയ് കേഴനിഞ്ഞ 5 വര്ഷലാം ലഭനിച തുകേ, വനിനനികയഭാഗനിച
തുകേ  എന്നനിവ  ജനിലഭാ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇകതഭാലടഭാപലാം  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.  ലഎ.സനി.ഡനി.എസയ്.  ലടയനിനനിലാംഗയ്,  IGMSY,  കബടനി ബചഭാകവഭാ
കബടനി പഠഭാകവഭാ എന്നതീ പദതനികേള സലാംസഭാനഭാടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്.

(ബനി) ഇസൗ  വര്ഷലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേള
സലാംബനനിച്ചുലാം  ഇസൗ  വര്ഷലത്ത  കകേന-സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം  വനിനനികയഭാഗലാം
സലാംബനനിച്ചുമുള്ള വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

പദതനി കകേന
വനിഹനിതലാം

(ലക്ഷ
ത്തനില്)

സലാംസഭാന
വനിഹനിതലാം

(ലക്ഷത്തനില്)

ഇസൗ വര്ഷലാം
ലചേലവഴനിച തുകേ

ലഎ.സനി.ഡനി.എസയ്. ജനറല്
(ശനിശുക്കളുലട അഭനിവൃദനിയ്ക്കു 
കവണനിയുള്ള ഏകേതീകൃത 
കസവനലാം)

29940 19960 2882.2

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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രഭാജതീവയ് ഗഭാനനി സതീലാം കഫഭാര്
അകഡഭാലലസന്റെയ് കഗളസയ് 
(സബല പദതനി)

1330.5 1330.5 0

സപനിലമന്റെറനി നനടതീഷന 
കപ്രഭാഗ്രഭാലാം(എസയ്.എന.പനി.)

2375 2375 0

ലഎ.സനി.ഡനി.എസയ്. 
ലടയനിനനിലാംഗയ്

630 420 0

ഇനനിരഭാഗഭാനനി മഭാതൃതസ 
സഹകയഭാഗയ് കയഭാജന 
(IGMSY)

600 400 0

കബടനി ബചഭാകവഭാ കബടനി 
പഠഭാകവഭാ (BBBP)

83 35 0

മഹഭാത്മ ഗഭാനനി കദശതീയ 
ഗ്രഭാമതീണ ലതഭാഴനിലറപ്പു 
പദതനി

1200 800 0

മക്കരപറമ്പയ് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില് പുതനിയ അങണവഭാടനി

258  (5689)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മങട  നനികയഭാജകേമണലത്തനിലല  മക്കരപറമ്പയ്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്
പുതനിയ അങണവഭാടനി ആരലാംഭനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  മങട
നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  പുതനിയ  അങണവഭാടനികേള  തുടങ്ങുവഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  കകേന സര്ക്കഭാര് അങണവഭാടനി  ഓണ് ഡനിമഭാന്റെയ്  പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിച
203  അങണവഭാടനികേളനില് മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  മക്കരപറമ്പയ്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല
വഭാര്ഡയ്  II  കേനിഴകക്കപഭാടനി,  വഭാര്ഡയ്  VII  തങ്ങളപടനി,  വഭാര്ഡയ്  VIII  പനിലഭാപറമ്പ
എന്നതീ അങണവഭാടനികേള ഉളലപടനിട്ടുണയ്. ടനി അങണവഭാടനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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അങണവഭാടനികേകളഭാടയ് കചേര്ന്നയ് കഷുകേള

259 (5690) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന  :
ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള  :

ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ബടസണ് മഭാസ്റ്റര്  :

ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് അങണവഭാടനികേകളഭാടയ് കചേര്ന്നയ്
കഷുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് നതീക്കമുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  കഷുകേളനില്  എലന്തെഭാലക്ക  സസൗകേരലങ്ങളഭാണയ്  കുഞങ്ങളുലട
മഭാനസനികേ-ശഭാരതീരനികേ വനികേസനത്തനിനഭായനി ഒരുക്കുന്നലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  സലാംസഭാനത്തുള്ള
അങണവഭാടനികേകളഭാടയ്  കചേര്ന്നയ്  250  കഷുകേളഭാരലാംഭനിക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്
ഗവര്ണ്ണറുലട നയപ്രഖലഭാപനമുണഭായനിട്ടുണയ്.  ടനി സലാംരലാംഭലാം സലാംബനനിചയ് തുടര്നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ലതഭാഴനിലലടുക്കുന്ന  സതീകേളുലട  കുഞങ്ങളുലട  ശഭാരതീരനികേ,  മഭാനസനികേ,
സഭാമൂഹനികേ,  ബസൗദനികേ,  ലലവകേഭാരനികേ  വനികേഭാസത്തനിനയ്  അടനിത്തറ  പഭാകുകേ  എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാലടയഭാണയ്  ടനി  കഷുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ്.  കഷയ്
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  150-175  sq.  feet  വനിസ്തൃതനിയുള്ളതുലാം  കുടനിലവള്ളലാം,
ലലവദബത  കേണക്ഷന  എന്നനിവകയഭാടുകൂടനിയതുമഭായ  ലകേടനിട  സസൗകേരലലാം,  6  മഭാസലാം
മുതല്  3  വയസ്സു  വലരയുള്ള  കുഞങ്ങളുലട  പരനിചേരണലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
രഭാവനിലല  8  മണനിമുതല്  ലലവകേനിടയ്  6  മണനി  വലരയുള്ള  സമയത്തയ്  ഷനിഫയ്
അടനിസഭാനത്തനില്  2  കഷയ്  വര്ക്കര്മഭാര്,  അങണവഭാടനിയനില്  പഭാചേകേലാം  ലചേയ്യുന്ന
കപഭാഷകേഭാഹഭാരത്തനിനയ് പുറകമ  6  മഭാസലാം മുതല്  3  വയസ്സുവലരയുള്ള കുഞങ്ങളക്കയ്
നല്കുവഭാനുള്ള  കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം,  കുഞങ്ങളുലട  പരനിചേരണവമഭായനി  ബനലപടയ്
കടഭായ്സയ്,  കഭാഡനില്,  കബബനി  ലബഡയ്  എന്നനിവയുലാം  അങണവഭാടനി  കേലാം  കഷുമഭായനി
ബനലപടയ്  സജ്ജതീകേരനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതുകൂടഭാലത  ഇത്തരലാം  കുഞങ്ങലള
പരനിചേരനിക്കുവഭാനഭായനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  പ്രകതലകേ  പരനിശതീലനവലാം
നല്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.
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അങണവഭാടനികേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തഭാന നടപടനികേള

260  (5691)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  1975-കേളനില്  തുടങ്ങനിയ  അങണവഭാടനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
ലമചലപടുത്തുവഭാനഭായനി ഇസൗ സര്ക്കഭാര് എന്തെയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന എന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിലന്റെ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  എത്ര
അങണവഭാടനികേള  സലാംസഭാനത്തയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്;  എത്ര  ജതീവനക്കഭാര്
കസവനമനുഷനിക്കുന; ജനില തനിരനിചയ് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അടുത്ത കേഭാലങ്ങളനില് സര്ക്കഭാര്-എയ്ഡഡയ്-സസകേഭാരല കമഖലകേളനിലല
പ്രതീ-ലലപ്രമറനി  സ്കൂള വനിഭഭാഗക്കഭാര് പല വഭാഗഭാനങ്ങളുലാം നല്കേനി  3  മുതല്  5  വയസ്സു
വലരയുള്ള  കുടനികേലള  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതുമൂലലാം,  അങണവഭാടനികേളുലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലണഭായ പ്രശങ്ങളനില് കുടനികേളുലട കുറവയ്  ഒരു പ്രധഭാന പ്രശമഭായനി
വരുന്നതയ്  വകുപനിലന്റെ  ശദയനില്ലപട്ടുകവഭാ;  എങനില്  പ്രസ്തുത  കമഖലയുലട
കേടനകേയറലാം  തടയുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിയ്ക്കുന്നതയ്  പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തയ് സസന്തെമഭായനി  ലകേടനിടമനിലഭാത്തതുലാം സുരക്ഷ ഉറപനിലഭാത്ത
ലകേടനിടമുള്ളതുമഭായ എത്ര അങണവഭാടനികേളുലണനലാം ഇവര്ക്കയ്  സസന്തെമഭായ ലകേടനിടലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന എന്തെയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)1975-ല് മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല കവങ്ങര ലഎ.സനി.ഡനി.എസയ്.  കപ്രഭാജകനില്
പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച  അങണവഭാടനികേള  പനിന്നതീടയ്  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ
വലഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം  നനിലവനില്  സമൂഹവമഭായനി  വളലരയടുത്തയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
സഭാമൂഹലവനിഭവ കകേനങ്ങളഭായനി മഭാറുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

ഇത്തരത്തനില് അങണവഭാടനികേലള മനികേച സഭാമൂഹല കസവന കകേനങ്ങളഭാക്കനി
മഭാറന്നതനിനയ്  വകുപ്പുതലത്തനില്  മനികേച  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
വനികകേനതീകൃതഭാസൂത്രണ  പ്രകേഭാരലാം  അങണവഭാടനികേള  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കയ്  ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  അതുലകേഭാണ്ടുതലന്ന  അങണവഭാടനികേളക്കയ്
ലമചലപട സസൗകേരലങ്ങള ഒരുകക്കണതയ് തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളഭാണയ്.
അങണവഭാടനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
ഇടലപടലകേള  ശക്തനിലപടുത്തുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  അങണവഭാടനി
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  മനികേച  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കുലാം
കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  വകുപ്പുതലത്തനില്  അവഭാര്ഡയ്  ഏര്ലപടുത്തുന്ന  ഒരു
നൂതന  പദതനി  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനലത്ത  മുഴുവന
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അങണവഭാടനികേളക്കുലാം ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി വകുപ്പുതലത്തനില് ഒരു കേര്മ്മേ
പരനിപഭാടനി  ആസൂത്രണലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലലാം
ഇലഭാത്ത അങണവഭാടനികേളക്കയ് വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളുലട ഉടമസതയനിലള്ള
സലലാം  കേലണത്തനി  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുകേയഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പദതനി
ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.  കൂടഭാലത  സലാംസഭാനലത്ത  മുഴുവന  അങണവഭാടനികേളുലടയുലാം
കേഭാരലക്ഷമതയുലാം  ലപഭാതുജനപങഭാളനിത്തവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി
അങണവഭാടനികേലള  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറനിനയ്  വനികധയമഭാക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത  അങണവഭാടനികേളനില്  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറയ്
നടത്തനിവരുന.  ഗര്ഭനിണനികേളുലടയുലാം  കുടനികേളുലടയുലാം  വളര്ച,  ആകരഭാഗലലാം
എന്നനിവയനില്  ശരനിയഭായ  ഇടലപടല്  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  വയനഭാടയ്,  പഭാലക്കഭാടയ്
ജനിലകേളനില്  നടത്തനിവരുന്ന  ജഭാതകേയ്  ജനനനി  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല
കദവനികുളലാം അഡതീഷണല് ലഎ.സനി.ഡനി.എസയ്.  കപ്രഭാജകനികലയ്ക്കുലാം കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല
ഇരനിടനി  ലഎ.സനി.ഡനി.എസയ്.  കപ്രഭാജകനികലയ്ക്കുലാം  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) സലാംസഭാനത്തയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  അങണവഭാടനികേളുലട  ജനില
തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന:

ജനില ആലകേ
അങണവഭാടനികേളുലട

എണ്ണലാം

അങണവഭാടനി
വര്ക്കര്മഭാരുലട

എണ്ണലാം

അങണവഭാടനി
ലഹല്പര്മഭാരുലട

എണ്ണലാം
തനിരുവനന്തെപുരലാം 3061 3061 3061
ലകേഭാലലാം 2723 2723 2722
പത്തനലാംതനിട 1389 1389 1384

ആലപ്പുഴ 2150 2150 2150
കകേഭാടയലാം 2050 2050 2049
ഇടുക്കനി 1561 1561 1545
എറണഭാകുളലാം 2858 2858 2858
തൃശ്ശൂര് 3016 3016 3016
പഭാലക്കഭാടയ് 2835 2835 2832
മലപ്പുറലാം 3808 3808 3802
കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 2938 2938 2921

വയനഭാടയ് 874 874 832
കേണ്ണൂര് 2504 2504 2502
കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 1348 1348 1312

ആലകേ 33115 33115 32986



320 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  24, 2017

(സനി) സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡയ് സസകേഭാരല കമഖലയനിലല പ്രതീസ്കൂള വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട
അമനിത കേടനകേയറലാംമൂലലാം അങണവഭാടനികേളനിലല പ്രതീസ്കൂള കുടനികേളുലട എണ്ണത്തനില്
ഗണലമഭായ  കുറവവന്നനിട്ടുള്ളതയ്  വകുപനിലന്റെ   ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.
അങണവഭാടനികേളനിലല  പ്രതീസ്കൂള  കുടനികേളുലട  എണ്ണലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേ,
അങണവഭാടനികേളനിലൂലട  നല്കുന്ന  കസവനങ്ങള  സലാംബനനിചയ്  ജനങ്ങളനില്
അവകബഭാധലാം  ഉണഭാക്കുകേ  എന്നതീ  ലക്ഷലങ്ങള  മുന്നനില്കേണ്ടുലകേഭാണയ്  വര്ഷത്തനില്
രണ്ടു  പ്രഭാവശലലാം  (ജൂണ്  1,  നവലാംബര്  1)  സലാംസഭാനലത്ത  മുഴുവന
അങണവഭാടനികേളനിലലാം  പ്രകവശകനഭാതവലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുനണയ്.  ആറയ്
വയസ്സുവലരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്  കുടനികേളക്കയ്  ലഭനിക്കുന്ന  അനുഭവങ്ങളഭാണയ്
കുടനികേളുലട  ശഭാരതീരനികേ  മഭാനസനികേ  ലലവജഭാനനികേ  വനികേഭാസത്തനിനയ്  സുപ്രധഭാന
പങ്കുവഹനിക്കുന്നതയ്  എന്ന  തനിരനിചറനികവഭാലട  ലലശശവകേഭാല  പരനിചേരണത്തനിലന്റെയുലാം
വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെയുലാം  പ്രഭാധഭാനലലാം  ഉളലക്കഭാള്ളുന്ന  പഭാഠലപദതനികേളഭാണയ്
അങണവഭാടനികേളനിലല  അനസൗപചേഭാരനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
നല്കേനിവരുന്നതയ്.  ഇതുസലാംബനനിച കബഭാധവല്ക്കരണലാം അങണവഭാടനികേള മുകഖന
നല്കുനണയ്. അങണവഭാടനികേളുലട പ്രവര്ത്തനമനികേവയ് അങണവഭാടനി പ്രവര്ത്തകേരുലട
കേഭാരലക്ഷമതലയ  ആശയനിചനിരനിക്കുന.  അതനിനഭാല്  അങണവഭാടനി
പ്രവര്ത്തകേര്ക്കഭായനി  ലമചലപട  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  വകുപ്പുതലത്തനില്
നല്കേനിവരുന.  ഇപ്രകേഭാരലാം  അങണവഭാടനികേളനിലൂലട  നല്കുന്ന  കസവനങ്ങളുലട
നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുകേവഴനി  കൂടുതല്  കുടനികേലള  അങണവഭാടനികേളനികലയയ്
ആകേര്ഷനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തയ് സസന്തെമഭായനി  ലകേടനിടമനിലഭാത്ത  8776  അങണവഭാടനികേള
വഭാടകേ  ലകേടനിടങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  സസന്തെമഭായനി  ലകേടനിടമനിലഭാത്ത  മുഴുവന
അങണവഭാടനികേളക്കുലാം  അടുത്ത  3  വര്ഷത്തനിനകേലാം  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുന്ന
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ കുടനികേളുള്ള അദലഭാപകേരുലാം സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാരുലാം

261  (5692)  ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  കുടനികേളുള്ള  അദലഭാപകേലരയുലാം  സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാലരയുലാം ഒരു പ്രകതലകേ വനിഭഭാഗമഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി അവരുലട ലപനഷന
പ്രഭായലാം വര്ദനിപനിചയ് നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുലട അവകേഭാശലാം
262 (5693) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ്  :

ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് പനി  .   കുന്നപനിള്ളനില്  :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെയ്  :
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുലട അവകേഭാശലാം സലാംബനനിച 2016-ലല കകേനനനിയമലാം

സലാംസഭാനത്തയ് നടപനിലഭാക്കുവഭാന സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  കജഭാലനികേളനില്  സലാംവരണലാം  4  ശതമഭാനമഭായനി
വര്ദനിപനിക്കുന്നതുലാം  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കയ്  പരനിരക്ഷയുലാം  മുഖലധഭാരയനില്
സജതീവപങഭാളനിത്തവലാം  ഉറപഭാക്കുന്ന  വലവസകേളുള്ള  പുതനിയ  നനിയമലാം
പൂര്ണ്ണകതഭാതനില് അടനിയന്തെരമഭായനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ വലക്തനികേളുലട അവകേഭാശലാം സലാംബനനിച 1995-ലല
നനിയമലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനിലഭാത്ത
സഭാഹചേരലത്തനില്  പുതനിയ  നനിയമത്തനിലന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  കൂടുതല്  ജഭാഗ്രത
പുലര്ത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  19-4-2017-ല്  പ്രഭാബലലത്തനിലഭായനിട്ടുള്ള  കകേനഭാവനിഷ്കൃതമഭായ
ആര്.പനി.ഡബബ.ഡനി.  ആകയ്  2016  സലാംസഭാനത്തയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസഭാനതലത്തനില്  ചേടങ്ങളക്കയ്  രൂപലാംനല്കുന്നതനിനയ്  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ആയതയ്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനതല  ചേടങ്ങള
രൂപലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി ഡനിലസബനിലനിറനി കമഖലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന വനിദഗ്ദ്ധലര
ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്തലത്തനില്  ഏകേദനിന  ശനില്പശഭാല  സലാംഘടനിപനിചയ്
അഭനിപ്രഭായ രൂപതീകേരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) 2016-ലല Right of Persons with Disabilities Act-ല് ലസക്ഷന 34
പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് കജഭാലനിയനില് അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കഭായനി  4%  സലാംവരണലാം വലവസ
ലചേയനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനതല  ചേടങ്ങള  നനിലവനില്  വരുന്നകതഭാടുകൂടനി  ടനി  നനിയമലാം
പൂര്ണ്ണകതഭാതനില് സലാംസഭാനത്തയ് നടപഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി) 2016-ലല  Right of Persons with Disabilities Act  സലാംസഭാനത്തയ്
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

333/2020
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മനിശവനിവഭാഹനിതര്ക്കുള്ള ആനുകൂലലങ്ങള

263 (5694) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ബടസണ് മഭാസ്റ്റര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മനിശവനിവഭാഹലാം  ലചേയതുമൂലലാം  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്നവര്ക്കയ്  എലന്തെഭാലക്ക
ആനുകൂലലങ്ങളഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  നല്കുന്നതയ്;  ഇതയ്  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  സഭാമൂഹലകക്ഷമ  വകുപയ്  നല്കുന്ന  ആനുകൂലലങ്ങള
അനുവദനിക്കഭാന  കനരനിടുന്ന  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കുവഭാന  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  എത്ര
മനിശവനിവഭാഹനിതര്ക്കയ്  ആനുകൂലലലാം  നല്കേനി;  ഇതയ്  ആലകേ  എത്ര  തുകേയഭാണയ്;
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുലാം  ഫണയ്  അനുവദനിക്കഭാലത  അകപക്ഷകേള  ലകേടനിക്കനിടപ്പുകണഭാ;
ഉലണങനില് അതയ് എത്ര അകപക്ഷകേള; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മനിശവനിവഭാഹലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ്
ഈ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനില്നനിനലാം  നനിലവനില്  പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപടഭാത്ത മനിശവനിവഭാഹനിതര്ക്കയ് ധനസഹഭായമഭായനി 30,000 രൂപ
നല്കേനിവരുന.  തുകേ  വര്ദനിപനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലനില.
ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചയ്  അകപക്ഷകേരുലട  മുനഗണനഭാകമത്തനില്
ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  811  കപര്ക്കയ്  ധനസഹഭായലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനഭായനി  ആലകേ  2,36,55,000  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.
ഫണനിലന്റെ  അപരലഭാപതമൂലലാം  തതീര്പഭാക്കഭാനുള്ള  അകപക്ഷകേളുലട  എണ്ണലാം  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

കമ നമ്പര് ജനില ഫണനിലന്റെ
അപരലഭാപതമൂലലാം
തതീര്പഭാക്കഭാനുള്ള

അകപക്ഷകേളുലട എണ്ണലാം

(1) (2) (3)

1 തനിരുവനന്തെപുരലാം 435

2 ലകേഭാലലാം 275

3 പത്തനലാംതനിട 30
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(1) (2) (3)

4 ആലപ്പുഴ 350

5 കകേഭാടയലാം 62

6 ഇടുക്കനി 78

7 എറണഭാകുളലാം 206

8 തൃശ്ശൂര് 262

9 പഭാലക്കഭാടയ് 55

10 മലപ്പുറലാം 2

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 106

12 കേണ്ണൂര് 130

13 വയനഭാടയ് 80

14 കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 4

ആലകേ 2075

(സനി)  മനിശവനിവഭാഹലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതയ്  ലക്ഷലമഭാക്കനിയഭാണയ്
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായങ്ങള അനുവദനിക്കുന്നതയ്.

കറഷന കേടകേള
264  (5695)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ഭക്ഷലവലാം  സനിവനില്  സബപസുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ആലകേ എത്ര കറഷന കേടകേള ഉണയ്;
(ബനി)  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമത്തനിലന്റെ  നടത്തനിപയ്  സലാംസഭാനലത്ത  കറഷന

കേടകേളുലട  നനിലനനില്പനിലന  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) 14348 കറഷന കേടകേള.
(ബനി) പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുകേയനില. 

സലലപകകേഭാ ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം
265 (5696) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സബപകകേഭാ  ജതീവനക്കഭാരുലട  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിച  ശമ്പള

പരനിഷ്കരണലാം  നടപനില് വരുത്തുന്നതനിനയ്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുന്നലതന്തുലകേഭാലണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;



324 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  24, 2017

(ബനി)  ഇതയ്  എന്നകത്തക്കയ്  നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇകപഭാള  കകേനസര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിച  ഇ.പനി.എഫയ്  ലപനഷന സതീലാം
സബപകകേഭായനിലല  ഇ.പനി.എഫയ്.  അലാംഗങ്ങളക്കുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുവഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം  തതീരുമഭാനലാം
ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണയ്. മറയ് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന.

(സനി)  കകേന  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിച  ഇ.പനി.എഫയ്.  ലപനഷന  സതീലാം
സലലപകകേഭായനിലല ഇ.പനി.എഫയ്.  അലാംഗങ്ങളക്കയ് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കസവനത്തനില്നനിനലാം പനിരനിഞകപഭായ ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ഉയര്ന്ന
നനിരക്കനിലള്ള  ലപനഷന  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാണയ്  ഇകപഭാള  കൂടുതല്  പരനിഗണന
നല്കുന്നതയ്. 

പഭാചേകേ വഭാതകേ വനിതരണ ഏജനസനികേളുലട ഉത്തരവഭാദനിതസങ്ങളുലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ അവകേഭാശങ്ങളുലാം

266 (5697)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  പഭാചേകേ  വഭാതകേ  സനിലനിണറുകേള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
വതീടുകേളനില് എത്തനിചയ് നല്കുന്ന കേഭാരലത്തനില് ഗലഭാസയ് വനിതരണ ഏജനസനികേളക്കുള്ള
ബഭാദലത/ഉത്തരവഭാദനിതസലാം  എലന്തെലഭാമഭാണയ്;  എത്ര  കേനികലഭാമതീറര്  ചുറളവനില്
ഏജനസനികേള  ഗലഭാസയ്  സനിലനിണര്  സസൗജനലമഭായനി  വതീടുകേളനില്  എത്തനിക്കണലാം
എന്നതയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പല  ഏജനസനികേളുലാം  ഗലഭാസയ്
സനിലനിണര്  വനിതരണലാംലചേയ്യുന്ന  കേഭാരലത്തനില്  അനലഭായമഭായനി  ചേഭാര്ജ്ജയ്
ഇസൗടഭാക്കുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനയ്  സസന്തെലാം  ലചേലവനികലഭാ  സസന്തെലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഉപകയഭാഗനികചഭാ  ഗലഭാസയ്  ഏജനസനിയനില്  കനരനിട്ടുകപഭായനി  ഗലഭാസയ്  സനിലനിണര്
എടുക്കുന്നതനിനയ് തടസ്സേമുകണഭാ;

(ഡനി)  പഭാചേകേ  വഭാതകേ  വനിതരണ  കേഭാരലത്തനില്  ഗലഭാസയ്  ഏജനസനികേള
പഭാലനിചനിരനികക്കണ ഉത്തരവഭാദനിതസങ്ങളുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനയ് ലഭലമഭായ അവകേഭാശങ്ങളുലാം
വനിശദമഭാക്കുന്ന ഉത്തരവകേളുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മറയ്  റഫറനസുകേളുലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
എലഭാത്തനിലന്റെയുലാം പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ഗലഭാസയ്  സനിലനിണറുകേള  ബുക്കയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള

കമതീകേരണങ്ങള  ലചേയ്തുലകേഭാടുക്കുന്നതുലാം  സനിലനിണറുകേള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട

തഭാമസസലത്തയ്  എത്തനിച്ചുലകേഭാടുക്കുന്നതുലാം  ശൂനലമഭായ  സനിലനിണറുകേള  തനിരനിലകേ

എടുക്കുന്നതുലാം  ഗലഭാസയ്  ഏജനസനികേളുലട  ഉത്തരവഭാദനിതസമഭാണയ്.  സനിലനിണറുകേള

വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നസമയത്തയ് ലഡലനിവറനി കബഭായയ് ഗലഭാസയ് സനിലനിണറനികനഭാലടഭാപലാം

ലവയനിലാംഗയ് ലമഷതീന ലകേഭാണ്ടുകപഭാകകേണതുലാം സനിലനിണറുകേള ശരനിയഭായ തൂക്കത്തനിലലാം

അളവനിലമഭാലണന്നയ് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് തതമയലാം കേഭാണനിചയ് ഉറപ്പുവരുകത്തണതുലാം

വഭാല്വനില് ലതീകക്കജയ് ഉകണഭാലയന്നയ് പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം ലഡലനിവറനി സലാംബനനിച

വനിവരങ്ങള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട കേഭാര്ഡുകേളനില് കരഖലപടുത്തുകേയുലാം ലചേകയണതഭാണയ്.

അപഭാകേതയുള്ള  സനിലനിണറുകേള  തനിരനിലകേലയടുത്തയ്  പകേരലാം  സനിലനിണറുകേള

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ലഭലമഭാകക്കണതുലാം  എല്.പനി.ജനി.  മഭാര്ക്കറനിലാംഗനിലന

സലാംബനനിച്ചുണഭാകുന്ന  പ്രധഭാനലപട  വനിവരങ്ങള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്

ലഭലമഭാകക്കണതുലാം  ഗലഭാസയ്  ഏജനസനികേളഭാണയ്.  ഗലഭാസയ്  ഏജനസനിയുലട

കഗഭാഡസൗണനില്നനിനലാം  അഞയ്  കേനികലഭാമതീറര്  ചുറളവനിലള്ള  വതീടുകേളനിലഭാണയ്  ഗലഭാസയ്

സനിലനിണറുകേള സസൗജനലമഭായനി എത്തനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി) ചുരുക്കലാം ചേനില പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(സനി) ഉണയ്. എന്നഭാല് അടനിയന്തെര സഭാഹചേരലങ്ങളനില് ജനിലഭാ അധനികേഭാരനിയുലട

അനുവഭാദകത്തഭാടുകൂടനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ഏജനസനിയുലട  കഗഭാഡസൗണുകേളനില്

നനിനലാം (cash-in-carry system) സനിലനിണറുകേള എടുക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

(ഡനി)  ഗലഭാസയ്  ഏജനസനികേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്  ലപഭാതുകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങളഭായ  എണ്ണക്കമ്പനനികേളുലട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  അനുസരനിചഭാണയ്.  ഇസൗ

വനിഷയത്തനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനയ്  പ്രകതലകേനിചയ്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുവഭാന

കേഴനിയനില.  പഭാചേകേവഭാതകേ  വനിതരണ  കേഭാരലത്തനില്  ഗലഭാസയ്  ഏജനസനികേള

പഭാലനിചനിരനികക്കണ ഉത്തരവഭാദനിതസങ്ങളുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനയ് ലഭലമഭായ അവകേഭാശങ്ങളുലാം

സലാംബനനിക്കുന്ന  പസൗരഭാവകേഭാശ  കരഖ  www.iocl.com,

www.bharatpetroleum.com.,  www.hindustanpetroleum.com എന്നതീ

ലവബ്ലലസറകേളനില് ലഭലമഭാണയ്.

http://www.locl.com/
http://www.locl.com/
http://www.locl.com/
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എന.എഫയ്.എസയ്.എ. പ്രകേഭാരലാം ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കല് 

267 (5698) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാഷണല്  ഫുഡയ്  ലസകേനരനിറനി  ആകയ്  (എന.എഫയ്.എസയ്.എ)
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ കനഭാഡല് ഏജനസനി ആരഭാണയ്;

(ബനി)  എന.എഫയ്.എസയ്.എ.  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി,
ലഡപനകടഷന,  വര്ക്കനിലാംഗയ്  അകറഞയ്ലമന്റെയ്  വലവസയനില്  ജതീവനക്കഭാലര
നനിയമനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എന.എഫയ്.എസയ്.എ.-യനില് ലഡപനകടഷന,  വര്ക്കനിലാംഗയ് അകറഞയ്ലമന്റെയ്
വലവസയനില്  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കുകമ്പഭാള  സനിവനില്  സബപസയ്  വകുപനില്
ഉണഭാകുന്ന ഒഴനിവകേള പനി.എസയ്.സനി വഴനി നനിയമനലാം നടത്തഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(ഡനി)  സബപകകേഭായനിലല  നനിശ്ചനിത  സതീനനികയഭാറനിറനി  കയഭാഗലതയുള്ള
ജതീവനക്കഭാലര എന.എഫയ്.എസയ്.എ.-  യനില് ലപ്രഭാകമഭാഷന നല്കേനി നനിയമനിക്കുന്നതയ്
സബപകകേഭായയ് ലഭാഭകേരമഭാകണഭാ എന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വഭാതനില്പടനി  വനിതരണത്തനിലന്റെ  കനഭാഡല്  ഏജനസനിയഭായനി  സ ലലപകകേഭാലയ
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  സലാംഭരണശഭാലകേളുലട  പരനിപഭാലനവലാം  ആദലന്തെ
കേമ്പനടലലറകസഷലന്റെ ചുമതലയുലാം സലലലപകകേഭാലയയഭാണയ് ഏല്പനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

(ബനി-ഡനി)  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണലാം  അടനിയന്തെരമഭായനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
തഭാല്ക്കഭാലനികേ  കമതീകേരണലാം  എന്ന  നനിലയയ്  ജതീവനക്കഭാലര  വര്ക്കനിലാംഗയ്
അകറഞയ്ലമന്റെനില്  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  പൂര്ണ്ണമഭായകതഭാതനില്
നടപനില്വരുകമ്പഭാള  ആവശലമഭായനിവരുന്ന  ജതീവനക്കഭാലര  കേലണത്തുന്നതയ്
സലാംബനനിച ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം

268  (5699)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് മുകന്നഭാടനിയഭായനിട്ടുള്ള കറഷന
കേടകേള കേമ്പനടര്വല്ക്കരനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്;
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(ബനി) എത്ര കറഷന കേടകേളഭാണയ് സലാംസഭാനത്തയ് കേമ്പനടര്വല്ക്കരനിക്കഭാനുള്ളതയ്;

(സനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി എന്നകത്തക്കയ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴനിയുലമന്നഭാണയ് 

പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കറഷന  കേടകേളനില്  ബകയഭാലമടനികേയ്  അധനിഷനിത  സഭാകങതനികേ

വനിദലയുലട  പനിനബലത്തനില്  കറഷന  വനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്  ഇ-കപഭാസയ്

(ഇലകകഭാണനികേയ്  കപഭായനിന്റെയ്  ഓഫയ്  ലസയനില്)  ലമഷതീനുകേള  പര്കചസയ്

ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇ-കപഭാസയ്  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി

ലടണറുകേള  ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം  ലഭലമഭായ  ലടണറുകേള  പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയുമഭാണയ്.

14335  കറഷന  കേടകേളഭാണയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  കേമ്പനടര്വല്ക്കരനിക്കഭാനുള്ളതയ്.  2017

ജൂണ് മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി ഇ-കപഭാസയ് ലമഷതീനുകേള കറഷന കേടകേളനില് സഭാപനിക്കഭാന

സഭാധനിക്കുലമന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.

ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം

269  (5700)   ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല  ഭദത  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനിനയ്

അര്ഹമഭായ ഭക്ഷലധഭാനലലാം ഇകപഭാള ലഭനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി

സലാംസഭാനത്തനിനയ് ഗുണകേരമഭായ എലന്തെങനിലലാം കനടലാം പുതുതഭായനി ലഭനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

തൃപനികേരമഭാലണന്നയ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദ വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കറഷനകേടകേളുലട  കേമ്പനടബറകസഷന  ഉളലപലടയുള്ള

ആധുനനികേവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനപുകരഭാഗതനിയുലട  നനിലവനിലല  സനിതനി

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കകേനനയലാംമൂലലാം  ഉണഭായ  കറഷന  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്

സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാണയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-ഇ) പ്രതനിവര്ഷലാം   14.25  ലക്ഷലാം ലമ.  ടണ് ഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങളഭാണയ്

സലാംസഭാനത്തനിനയ് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതയ്. ആയതനിനയ് ആനുപഭാതനികേമഭായ മഭാസവനിഹനിതലാം

ഇകപഭാള ലഭനിക്കുനണയ്.  ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം നടപനില്വരുന്നതനിനുമുമ്പയ്  1478944

ബനി.പനി.എല്. കേഭാര്ഡുകേളുലാം 582365 എ.എ.ലലവ. കേഭാര്ഡുകേളുലാം ഉളലപലട 2061309

കപരഭാണയ് സലാംസഭാനത്തയ് മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനില് ഉണഭായനിരുന്നതയ്. ഇതുലമഭാത്തലാം

കറഷന  കേഭാര്ഡനിലന്റെ  24.77%  മഭാത്രമഭായനിരുന.  എ.എ.ലലവ.  വനിഭഭാഗത്തനിലല

595800 കേഭാര്ഡുകേള ഉളലപലട 3502509  കേഭാര്ഡുകേള മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനില്

ഉളലപടുനണയ്.  ഇതുലമഭാത്തലാം  കറഷന കേഭാര്ഡനിലന്റെ  43.68  ശതമഭാനമഭാണയ്.  18.91

ശതമഭാനലാം  വര്ദനവണഭായനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം

നടപനില്വരുന്നതനിനയ് മുമ്പയ് ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള ഭക്ഷലധഭാനല വനിഹനിതലാം

അരനി കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനയ്  5.65  രൂപയ്ക്കുലാം കഗഭാതമ്പയ് കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനയ്  4.15  രൂപയ്ക്കുമഭാണയ്

ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്നതയ്.  എന്നഭാല്  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  മുനഗണനഭാ

വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള അരനി കേനി. ഗ്രഭാമനിനയ് 3 രൂപയ്ക്കുലാം കഗഭാതമ്പയ് കേനി. ഗ്രഭാമനിനയ് 2 രൂപയ്ക്കുലാം

ലഭനിക്കുലാം.

കറഷന  കേടകേളനില്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഇ-കപഭാസയ്  (ഇലകകഭാണനികേയ്

കപഭായനിന്റെയ്  ഓഫയ്  ലസയനില്)  ലമഷതീനുകേള  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി  ലടണറുകേള

ക്ഷണനിച്ചുലകേഭാണയ്  23-2-2017 നയ്  RFP  (Request  for  Proposal)  പബനിഷയ്

ലചേയ്യുകേയുണഭായനി.  ഇകപഭാള  ലഭലമഭായ  ലടണറുകേളുലട  ഇവഭാലബകവഷന  പ്രകനിയ

നടനവരനികേയഭാണയ്.  ഇസൗ  മഭാസകത്തഭാലട  ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുലമന്നയ്

പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  എനഡയ്  ടു  എനഡയ്  കേമ്പനടലലറകസഷന  കപ്രഭാജകനിലന്റെ  സനിസ്റ്റലാം

ഇന്റെകഗ്രററഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നനിയമനിച  സലലപകകേഭായഭാണയ്  ലടണര്  നടപടനികേള

ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നതയ്.  കറഷന  കേടകേളനില്  കസ്റ്റഭാക്കയ്  കനരനിലടത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള

വഭാതനില്പടനി വനിതരണ സലാംവനിധഭാനലാം പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  കദശതീയ ഭക്ഷല

ഭദതഭാ  നനിയമലാം,  2013  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തൃപനികേരമഭായനി

പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം,  2013  സലാംസഭാനത്തയ്  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്

നടപഭാക്കുകമ്പഭാള കറഷന കേടകേള വഴനിയുള്ള കറഷന വനിതരണലാം ഇ-കപഭാസയ് ലമഷതീന

വഴനി  ആധഭാര്  അധനിഷനിത  കേഭാര്ഡുകേളനിലൂലടയുലാം  ബകയഭാലമടനികേയ്  രതീതനിയനിലള്ള

തനിരനിചറനിയല്  മുകഖനയുലാം  യഥഭാര്ത്ഥ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  കേലണത്തുന്നതനിനഭാല്
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കറഷന  വനിതരണത്തനില്  കമകക്കടുകേള  നടത്തുവഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതല.  കൂടഭാലത

കറഷന ഡനികപഭാകേളനില് കസ്റ്റഭാക്കയ്  എത്തനികചരുകമ്പഭാഴുലാം  കേഭാര്ഡയ്  ഉടമയുലട  കപരനില്

ബനില് ലചേയ്യുകമ്പഭാഴുലാം എസയ്.എലാം.എസയ്. സലാംവനിധഭാനലാം മുകഖന കേഭാര്ഡുടമയയ് അറനിയനിപയ്

നല്കുന്നതുവഴനി കറഷന സഭാധനങ്ങളുലട ദുരുപകയഭാഗലാം തടയഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  പ്രതനിവര്ഷലാം

ലഭലമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഭക്ഷല  ധഭാനലങ്ങളുലട  അളവയ്,  അഡ്കഹഭാക്കയ്

വനിഹനിതമുളലപലട  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  കേഴനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്

ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട  അളവനികനക്കഭാള  കുറവഭായതനിനഭാല്,

ഭക്ഷലഭദത  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  ലഭലമഭാകുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനലത്തനിലന്റെ

അളവയ് പുനര് നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനുലാം സലാംസഭാനലത്ത മുഴുവന ആളുകേളക്കുലാം കറഷന

നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ഭക്ഷലധഭാനലലാം  നല്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കണലമനലാം  കകേന  സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്  ആവശലലപടുകേയുലാം  വകുപ്പുമനനി

തലത്തനിലലാം  ബഹുമഭാനലപട   മുഖലമനനിതലത്തനിലലാം  കകേന  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  ടനി

വനിഷയത്തനില്  കനരനിടയ്  കൂടനിക്കഭാഴ്ചകേള  നടത്തുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.

ലപഭാതുമഭാനദണമനുസരനിചഭാണയ്  അധനികേ  വനിഹനിതലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്

എന്നതനിനഭാല്  കകേരളത്തനിനയ്  മഭാത്രമഭായനി  ഇക്കഭാരലത്തനില്  മഭാറലാംവരുത്തഭാന

കേഴനിയനിലഭാലയന്നയ്  കകേനലാം  അറനിയനിച്ചു.  എന്നഭാല്  OMSS/ഇക്കകണഭാമനികേയ്

നനിരക്കുകേളനില് കൂടുതല് ഭക്ഷലധഭാനലലാം ലഭലമഭാക്കനി വനിതരണലാം നടത്തുനണയ്.

ലനലയ് ല്ല്ല സലാംഭരണലാം

270 (T*5701)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര്  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  ലനലയ് ല്ല്ല  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനയ്  ഏലതലഭാലാം

ഏജനസനികേളക്കഭാണയ് അനുമതനി നലനിയനിരുന്നതയ്;

(ബനി)  എത്ര  ടണ്  ലനലഭാണയ്  ഇതുവലര  സലാംഭരനിക്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുള്ളലതന്നയ്

അറനിയഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  സലാംഭരനിക്കുന്ന  ലനലയ് ല്ല്ല  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  അരനിയഭായനി  മഭാറനി

വനില്ക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് മനില്ലുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

എങനില് എവനിലടലയലഭാമഭാലണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില്  ലനലയ് ല്ല്ല  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്വഹണ  ഏജനസനി
സലലപകകേഭായഭാണയ്.

(ബനി)  സലലപകകേഭാ  2016-17  സതീസണനില്  16-5-2017  വലര  4.5  ലക്ഷലാം
ലമടനികേയ് ടണ് ലനലയ് ല്ല്ല സലാംഭരനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി) ഇല.

ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം

271 (5702)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നകതഭാലട  ലപഭാതുവനിതരണ
രലാംഗത്തുണഭാകുവഭാന കപഭാകുന്ന കനടങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  നനിയമലാം  സനിവനില്  സബപസയ്  വകുപനിലന്റെ  പൂര്ണ്ണ
കമല്കനഭാടത്തനില് തലന്നയഭാകണഭാ നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്;

(സനി)  ഇതനിനുകവണനി  പുതനിയ  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
ഏലതഭാലക്കലയനലാം എവനിലടലയഭാലക്കലയനലാം പറയഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  നനിയമലാംമൂലലാം  സനിവനില്  സബപസയ്  വകുപനിലന്റെ  നനിലവനിലള്ള
എലന്തെങനിലലാം അധനികേഭാരങ്ങളുലാം തസ്തനികേകേളുലാം കുറയുന്ന സഭാഹചേരലലാം ഉണഭാകുകമഭാ;

(ഇ)  വകുപനിലല  ഇനലസക്ഷന  വനിലാംഗനികനയുലാം  വനിജനിലനസയ്  വനിലാംഗനികനയുലാം
ആഡനിറയ്  വനിലാംഗനികനയുലാം  ശഭാക്തതീകേരനിചയ്  കമകക്കടുകേളുലാം  മറലാം  തടയുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം, 2013  സലാംസഭാനത്തയ് പുര്ണ്ണകതഭാതനില്
നടപഭാക്കുകമ്പഭാള കറഷന കേടകേള വഴനിയുള്ള കറഷന വനിതരണലാം ഇ-കപഭാസയ് ലമഷതീന
വഴനി  ആധഭാര്  അധനിഷനിത  കേഭാര്ഡുകേളനിലൂലടയുലാം  ബകയഭാലമടനികേയ്  രതീതനിയനിലള്ള
തനിരനിചറനിയല്  മുകഖനയുലാം  യഥഭാര്ത്ഥ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  കേലണത്തുന്നതനിനഭാല്
കറഷന  വനിതരണത്തനില്  കമകക്കടുകേള  നടത്തുവഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതല.  കൂടഭാലത
കറഷന  ഡനികപഭാകേളനില്  കസ്റ്റഭാക്കയ്  എത്തനികചരുകമ്പഭാഴുലാം  കേഭാര്ഡുടമയുലട  കപരനില്
ബനില് ലചേയ്യുകമ്പഭാഴുലാം എസയ്.എലാം.എസയ്. സലാംവനിധഭാനലാം മുകഖന കേഭാര്ഡുടമയയ് അറനിയനിപയ്
നല്കുന്നതുവഴനി കറഷന സഭാധനങ്ങളുലട ദുരുപകയഭാഗലാം തടയഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.
കറഷന സലാംവനിധഭാനലാം ലമഭാത്തത്തനില് സുതഭാരലവലാം കേഭാരലക്ഷമവമഭാകുന്നതഭാണയ്.
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(ബനി)  സനിവനില്  സലലപസയ്  വകുപനിലന്റെയുലാം  സനിവനില്  സലലപസയ്
കകേഭാര്പകറഷലന്റെയുലാം കമല്കനഭാടത്തനിലഭാണയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.

(സനി) പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(ഡനി) ഇല.

(ഇ)  ലപഭാതുവനിതരണ  സലാംവനിധഭാനത്തനിലല  കമകക്കടുകേള  തടയുന്നതനിനയ്
ഫലപ്രദമഭായ സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലണയ്.

കറഷന കേഭാര്ഡയ് വനിതരണലാം

272  (5703)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ്  കേബതീര്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ഭക്ഷലവലാം  സനിവനില്  സബപസുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനിഴവകേള  തതീര്ത്തയ്  പുതുക്കനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡയ്  വനിതരണലാം
നടത്തുന്നതനിനയ് ബുദനിമുടയ് കനരനിടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അശഭാസതീയമഭായ രതീതനിയനില് കേഭാര്ഡുകേള തയഭാറഭാക്കനിയുലാം  വനിവരങ്ങള
ലതറഭായനി  കരഖലപടുത്തനിയുലാം  തയഭാറഭാക്കനിയ  കേഭാര്ഡുകേളക്കഭായനി  ലചേലവഴനിച  തുകേ
എത്രയഭാണയ്;  ഈ സഭാഹചേരലലാം സലാംജഭാതമഭാക്കനിയ ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം നടപഭാക്കനിയ ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് ഏപ്രനില് മഭാസലാം
തലന്ന  മുഴുവന  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേളുലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുലമന്ന  പ്രഖലഭാപനലാം
നടപനിലഭാക്കനികയഭാ; ഇലലങനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കറഷന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  സസയലാം  തയഭാറഭാക്കനിയ  വനിവരകശഖരണ
കഫഭാറങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  വനിശസഭാസത്തനിലലടുത്തയ്  കേരടുപടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിചകപഭാള
നനിരവധനി  അനര്ഹര്  പടനികേയനില്  ഉളലപടുകേയുലാം  അര്ഹതലപടവര്
ഒഴനിവഭാക്കലപടുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  നനിശ്ചയനിക്കലപട  ലവരനിഫനികക്കഷന  കേമ്മേനിറനികേളുലാം
അപതീല്  കേമ്മേനിറനികേളുലാം  സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി  ലഭനിച  16  ലക്ഷകത്തഭാളലാം
പരഭാതനികേള  പരനികശഭാധനിചയ്  പടനികേ  പുനകമതീകേരനിച്ചു.  എന്നനിട്ടുലാം  പരഭാതനികേള
ഉയര്നവന്ന സഭാഹചേരലത്തനില്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  നല്കേനിയ വഭാസ്തവവനിരുദമഭായ
വനിവരങ്ങള ഉകദലഭാഗസര് കനരനിടയ് പരനികശഭാധന നടത്തനി കബഭാധലലപടയ് അനര്ഹലര
ഒഴനിവഭാക്കുന്ന  പ്രകനിയ  നടനവരനികേയഭാണയ്.  കൂടഭാലത  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള  മുഖഭാന്തെരലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  അനര്ഹരുലടയുലാം
അര്ഹരഭായവരനില്  ഒഴനിവഭാക്കലപടവരുലടയുലാം  പരഭാതനികേള  കനരനിടയ്  പരനികശഭാധനിചയ്
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റനികപഭാര്ടയ് തയഭാറഭാക്കനിവരുന. കമല്പറഞ്ഞ പരനികശഭാധനകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില്
പടനികേയനില്  ഇനനിയുലാം  മഭാറലാം  വരഭാന  ഇടയുണയ്.  അപ്രകേഭാരലാം  വരുന്ന  മഭാറങ്ങള
അനുസരനിചയ്  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേള  പുനകമതീകേരണലാം  നടകത്തണനിവരുലാം.  അതുവലര
അനര്ഹരഭായവലരന്നയ്  കേലണത്തനിയവലര  പ്രകതലകേ  സതീല്  പതനിപനിചയ്  കറഷന
കേഭാര്ഡുകേള മുനഗണനഭാ ഇതര വനിഭഭാഗത്തനികലക്കയ് മഭാറനി കറഷന നല്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  അശഭാസതീയമഭായ  രതീതനിയനില്  കേഭാര്ഡുകേള  തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.
ആയതനിനഭാല് അധനികേ ലചേലവയ് ഉണഭായതഭായനി കേഭാണുന്നനില. 

(സനി)  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേളുലട  അചടനിയുലാം  ലഭാമനികനഷനുലാം  സ്റ്റഭാപനിലാംഗുലാം
കജഭാലനികേള  കേഴനിഞ്ഞയ്  കേഭാര്ഡുകേള  ലഭലമഭാവന്നതനിനുണഭായ  തഭാമസലാം  കേഭാരണലാം
ഏപ്രനിലനില്  വനിതരണലാം  തുടങ്ങഭാന  സഭാധനിചനില.  ടനി  കജഭാലനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല കറഷന കേഭാര്ഡയ് വനിതരണലാം 22-5-2017-നയ് ആരലാംഭനിച്ചു.

കറഷന കേടകേളുലട നവതീകേരണലാം

273 (5704) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം 
സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം കറഷന വനിതരണവലാം
കറഷന  കേടകേളുലട  നടത്തനിപ്പുലാം  നവതീകേരനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  എലന്തെങനിലലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  പ്രകേഭാരലാം
കറഷന  കേടകേളനില്  ഇ-കപഭാസയ്  സഭാപനിചയ്  ആധഭാര്  അധനിഷനിതമഭാക്കനി  യഥഭാര്ത്ഥ
ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിലന തനിരനിചറനിഞള്ള കറഷന വനിതരണലാം,  ജനി.പനി.എസയ്.  ടഭാക്കനിലാംഗയ്,
ടഭാനസഭാരനസനി  കപഭാര്ടല്  (ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട  അകലഭാടയ്ലമന്റെയ്  ഓണ്ലലലനനില്
പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതയ്),  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സലാംവനിധഭാനലാം,  കസഭാഷലല്  ആഡനിറനിലാംഗയ്,
വനിജനിലനസയ്  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരണലാം  തുടങ്ങനിയ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  പുതനിയതഭായനി
കറഷന വനിതരണ കമഖലയനില് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

കറഷന  കേടകേളനില്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഇ-കപഭാസയ്  (ഇലകകഭാണനികേയ്
കപഭായനിന്റെയ്  ഓഫയ്  ലസയനില്)  ലമഷതീനുകേള  പര്കചസയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  ലടണര്
നടപടനികേള  സലലപകകേഭാ  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇ-കപഭാസയ്  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി
ലടണറുകേള  ക്ഷണനിച്ചുലകേഭാണയ്  23-2-2017-നയ്  RFP  (Request  for  Proposal)
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പബനിഷയ്  ലചേയ്യുകേയുണഭായനി.  ഇകപഭാള   ലഭലമഭായ  ലടണറുകേളുലട  ഇവഭാലബകവഷന
പ്രകനിയ  നടനവരനികേയഭാണയ്.  ഇസൗ  മഭാസകത്തഭാലട  ലടണര്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാകുലമന്നയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  എനഡയ്  ടു  എനഡയ്  കേമ്പനടലലറകസഷന
കപ്രഭാജകനിലന്റെ  സനിസ്റ്റലാം  ഇന്റെകഗ്രററഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നനിയമനിച  സലലപകകേഭായഭാണയ്
ലടണര്  നടപടനികേള  ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നതയ്.  കറഷന  കേടകേളനില്  കസ്റ്റഭാക്കയ്
കനരനിലടത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണ  സലാംവനിധഭാനവലാം  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

അന്തെനിമ മുനഗണനഭാ പടനികേയയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം
274 (5705) ശതീ  .   ലജയനിലാംസയ് മഭാതബ  :

ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന  :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന  :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി

ബനലപട മുനഗണനഭാ പടനികേ സലാംബനനിച ആകക്ഷപങ്ങളുലടയുലാം പരഭാതനികേളുലടയുലാം
തതീര്പഭാക്കല് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള അന്തെനിമ  പടനികേയയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലഭനിച പരഭാതനികേളനികന്മല് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. ഇനനിയുലാം ലഭലമഭാകുന്ന
പരഭാതനികേളനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി) 910 ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തുകേള അന്തെനിമ പടനികേ അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

കറഷന സഭാധനങ്ങള പൂഴയ് ത്തനിവചയ് കേരനിഞന്തെയനില് വനില്ക്കുന്ന നടപടനി

275  (5706)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കറഷന  സഭാധനങ്ങള  പൂഴനിവചയ്  കേരനിഞന്തെയനില്
വനില്ക്കുന്നതുലാം  തന്മൂലലാം  അരനിക്കുലാം  മറയ്  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളക്കുലാം  വനില
കമഭാതതീതമഭായനി ഉയരുന്നതുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  കറഷന  സഭാധനങ്ങള  പൂഴനിലവചതനിലന്റെ  കപരനില്  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  എത്ര  കപര്ലക്കതനിലര  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;  ലമഭാത്തലാം എത്ര ടണ് കറഷന സഭാധനങ്ങള പനിടനിലചടുത്തനിട്ടുണയ്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിലന്റെ  കപരനില്  ആരുലടലയങനിലലാം  ബലസനസയ്
റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കറഷന  സഭാധനങ്ങള  (അരനി,  കഗഭാതമ്പയ്,  പഞസഭാര,
മലണ്ണണ്ണ)  പൂഴനിവയ്ക്കുന്നതുമൂലലാം  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളക്കയ്  വനില
വര്ദനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  കറഷനസഭാധനങ്ങള
പൂഴയ് ത്തനിവചതനിലന്റെ  കപരനില്  23  കപര്ലക്കതനിലര  1955-ലല  അവശലസഭാധന
നനിയമത്തനിലല  ചേടലാം  3,  1966-ലല  കകേരള  കറഷനനിലാംഗയ്  ഓര്ഡറനിലല  ചേടലാം  45(8)
എന്നനിവ പ്രകേഭാരലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. ലമഭാത്തലാം 213.939 ലമടനികേയ് ടണ് അരനി,
14.70  ലമടനികേയ്  ടണ് കഗഭാതമ്പയ്,  1.074  ലമടനികേയ്  ടണ് പഞസഭാര,  7.095  കേനികലഭാ
ലനിറര്  മലണ്ണണ്ണ  എന്നതീ  സഭാധനങ്ങള  പനിടനിലചടുത്തനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ  കപരനില്
70 എ.ആര്.ഡനി.-കേളുലടയുലാം  2  എ.ഡബബ.ഡനി.-കേളുലടയുലാം  ലലലസനസയ്
തഭാലഭാലനികേമഭായനി റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാറുകേളനിലലാം സനിവനില് സലലപസനിലന്റെ ഒസൗടയ് ലലറകേളനിലലാം
ജനങ്ങളക്കയ് ലമചലപട കസവനലാം

276  (5707)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുബസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ഭക്ഷലവലാം  സനിവനില്  സബപസുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാറുകേളനിലലാം  സനിവനില്  സലലപസനിലന്റെ
ഒസൗടയ്  ലലറകേളനിലലാം  ജനങ്ങളക്കയ്  ലമചലപട  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുവഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കസ്റ്റഭാക്കനിലഭായ്മയനുസരനിചയ് സഭാധനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതനില് പലകപഭാഴുലാം
അധനികൃതരുലട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  നടപടനി  ഉണഭാകേഭാത്ത  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഇതനിനഭാവശലമഭായ പരനിഹഭാര നടപടനി എടുക്കുകമഭാ;

(സനി)  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാറുകേളനില്  സഭാധനങ്ങള  അടുക്കുലാംചേനിടയുമഭായനി  കസ്റ്റഭാക്കയ്
ലചേയ്യുവഭാന ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  ഓകരഭാ  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാറനികലയുലാം  നഷ്ടമഭാകുന്നതുലാം  കകേടഭാകുന്നതുമഭായ
സഭാധനങ്ങളുലട  കേണക്കയ്  അധനികൃതര്  കശഖരനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്
അതുമൂലമുണഭാകുന്ന നഷ്ടലാം ശതമഭാനക്കണക്കനില് എത്രയഭാണയ്എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാറുകേളനിലലാം  സനിവനില്
സലലപസനിലന്റെ ഒസൗടയ് ലലറകേളനിലലാം ജനങ്ങളക്കയ് ലമചലപട കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുവഭാന
തഭാലഴപറയുന്ന നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുലട  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം
വനിലനനിലവഭാരലാം  പനിടനിച്ചുനനിറുത്തുന്നതനിനുലാംകവണനി  13-ഇനലാം  അവശലസഭാധനങ്ങള
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  സലലപകകേഭാ  വനില്പനശഭാലകേള  വഴനി  വനിറവരുന.
സബ്സനിഡനിയനില്  വനില്ക്കുന്ന  ഉല്പന്നങ്ങള  ഉളലപലട  28-ഇനലാം  അവശല
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  ലപഭാതുവനിപണനിലയക്കഭാള  10  മുതല്  20  ശതമഭാനലാം  വലര
വനിലകുറചയ് ഫ്രതീലസയനില് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് ആവശലമഭായ
അളവനില്  ലഭലമഭാക്കനിവരുന.  അരനിവനില  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  അരനിയുലട  ലഭലത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  വനില  വര്ദനവയ്  തടയുന്നതനിനുമഭായനി  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ
അരനിക്കട ലഫയറുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  എഫയ്.സനി.ലഎ.യനില്  നനിനലാം  ഇ-ഓക്ഷന
മുകഖന  പുഴുക്കലരനി,  പചരനി  എന്നനിവ  സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം  വനില്പന  ശഭാലകേള  വഴനി
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്,  യഥഭാകമലാം  25,  23  രൂപ  കമത്തനില്  വനിതരണലാം
നടത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുന. ഓയനില് പഭാലാം ഇന്തെലയുമഭായനി സഹകേരനിചയ് കുടനഭാടന മട അരനി
33  രൂപയയ്  വനിപണനലാം  നടത്തുന.  കൂടുതല്  വനില്പനശഭാലകേളവഴനി  മനിതമഭായ
നനിരക്കനില്  വനിപണനിയനില്  കൂടുതല്  സഭാധനങ്ങള  എത്തനിചയ്  ദസൗര്ലഭലലാം
ഒഴനിവഭാക്കുകേയുലാം  ആദനിവഭാസനി/തതീരകദശ  കമഖലകേളനില്  നനികതലഭാപകയഭാഗ
സഭാധനങ്ങളുലട  വനിതരണത്തനിനഭായനി  22  സഞരനിക്കുന്ന  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാറുകേളുലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന. യഥഭാര്ത്ഥ ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനയ് അവശല സഭാധനങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുനലവന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ് അവയുലട വനില്പന കറഷന കേഭാര്ഡുകേള
വഴനി  നനിയനനിചനിട്ടുണയ്.  അരനിയുലാം  പലവലഞനങ്ങളുലാം  കൂടഭാലത  എഫയ്.എലാം.സനി.ജനി.
സഭാധനങ്ങളുലാം  എലാം.ആര്.പനി.-കയക്കഭാള  5  മുതല്  30  ശതമഭാനലാം  വലര  വനിലകുറചയ്
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് വനിതരണലാം നടത്തുന.  ലപഭാതുവനിപണനിയനികലതനിലനക്കഭാള  20
ശതമഭാനലാം  വലര  വനിലക്കുറവനില്  കതയനില,  കേഭാപനി,  കേറനിപസൗഡറുകേള,  കേഭായലാം,
വഭാളനപുളനി,  ഏലലാം,  അപലാംലപഭാടനി,  പുട്ടുലപഭാടനി  എന്നനിവ സലലപകകേഭായുലട  സസന്തെലാം
ബഭാനഡഭായ  "ശബരനി"  എന്ന  കപരനില്  വനിപണനിയനില്  വനില്പന  നടത്തനിവരുന.
ഉതവകേഭാലങ്ങളനിലല വനിലവര്ദന നനിയനനിക്കഭാന പ്രകതലകേ ഉതവകേഭാല ചേന്തെകേള
നടത്തനിവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി
ഡനികപഭാതലത്തനില് കേസഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള കേമ്മേനിറനിയുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.
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(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  ആവശലമഭായ  അളവനില്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള  എത്തനിക്കഭാന  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാറുകേള  വൃത്തനിയഭായനി  സൂക്ഷനിക്കുകേയുലാം  സഭാധനങ്ങള
അടുക്കുലാംചേനിടയുമഭായനി  കസ്റ്റഭാക്കയ്  ലചേയയ്  വനില്പന നടത്തുകേയുലാം ലചേയഭാന ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ജൂനനിയര് മഭാകനജര്മഭാരുലാം  (എലാം&ലഎ),  വനിജനിലനസയ്
ഓഫതീസറുലാം ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുകവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ഓകരഭാ കസ്റ്റഭാറനിലലാം  നഷ്ടമഭാകുന്ന സഭാധനങ്ങളുലട കേണക്കുകേള അതതയ്
ഡനികപഭാതലത്തനില്  ഓഡനിറനിലൂലട  തനിടലപടുത്തനി  കശഖരനിക്കുനണയ്.  കകേടഭാകുന്ന
സഭാധനങ്ങളുലട  നനിശ്ചനിത  പരനിധനിക്കുമുകേളനിലള്ള  വനില  ഉത്തരവഭാദനിതസലപട
ഉകദലഭാഗസരനില്നനിനലാം  ഇസൗടഭാക്കുന്നതനിനഭാല്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കകേഭാര്പകറഷനയ്
നഷ്ടലാം സലാംഭവനിക്കുന്നനില.

സലാംസഭാന ഭക്ഷല കേമ്മേതീഷന
277 (5708) ശതീ  .   മുലക്കര രത്നഭാകേരന   :

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി   :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ബടസണ് മഭാസ്റ്റര്   :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ഭക്ഷല  കേമ്മേതീഷന  രൂപതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
എങനില് കേമ്മേതീഷലന്റെ ചുമതലകേള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഭക്ഷല കേമ്മേതീഷലന്റെ ഘടന എപ്രകേഭാരമഭായനിരനിക്കുലമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭക്ഷല  കേമ്മേതീഷന  എന്നകത്തക്കയ്  രൂപതീകേരനിക്കഭാന  കേഴനിയുലമന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.  കദശതീയഭക്ഷല ഭദതഭാനനിയമലാം ലസക്ഷന 16  പ്രകേഭാരലാം കേമ്മേതീഷലന്റെ

പ്രധഭാനലപട ചുമതലകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപഭാക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയുലാം  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയ്യുകേ,  നനിയമത്തനില്

അനുശഭാസനിക്കുന്ന  വലവസകേളനികന്മലള്ള  അലക്ഷലമഭായ  നടപടനികേള  കേണഭാകലഭാ
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പരഭാതനികേള ലഭനിചഭാകലഭാ നടപടനി എടുക്കുകേ, ഭക്ഷല ഭദതഭാനനിയമലാം നടപഭാക്കുന്നതനില്

സര്ക്കഭാരനിനയ് ഉപകദശലാം നല്കുകേ, ഭക്ഷല/കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം സലാംബനനിച്ചുള്ള സതീമുകേള

നടപഭാക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  വലക്തനികേലള  നനിയമത്തനില്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള

അവകേഭാശങ്ങളക്കയ്  പ്രഭാപരഭാക്കുന്ന  കേഭാരലങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാരനികനഭാ,  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

ഏജനസനികേളകക്കഭാ,  സസയലാംഭരണഭാധനികേഭാരമുള്ള സഭാപനങ്ങളകക്കഭാ,  പ്രസക്തമഭായ

കസവനങ്ങള  നല്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്  ഇതര  സഭാപനങ്ങളകക്കഭാ  ആവശലമഭായ

ഉപകദശലാം നല്കുകേ, ജനിലഭാ പരഭാതനി പരനിഹഭാര ആഫതീസര്മഭാരുലട ഉത്തരവനികന്മലള്ള

അപതീല്  തതീര്പഭാക്കുകേ,  നനിയമസഭയയ്  മുമ്പനില്  വയ്ക്കുവഭാനുള്ള  വഭാര്ഷനികേ  റനികപഭാര്ടയ്

തയറഭാക്കുകേ മുതലഭായവ.

(ബനി) 
ലചേയര്കപഴണ് 1

ലമമ്പര്മഭാര് 5

ലമമ്പര് ലസകടറനി 1

സതീനനിയര് സൂപ്രണയ് 1

ജൂനനിയര് സൂപ്രണയ് 1

കറഷനനിലാംഗയ് ഇനലസകര് 2

കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല് അസനിസ്റ്റന്റെയ് 2

കഭാര്ക്കയ് 5

ലലഡവര് 2

ഓഫതീസയ് അറനഡന്റെയ് 2

സസതീപര് 1

ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷലന്റെ ലമമ്പര്മഭാരനില് 2 -കപര് സതീകേളഭായനിരനിക്കണലമന്നയ്
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന.  ലമമ്പര്മഭാരനില് ഒരഭാള പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്നനിനലാം  ഒരഭാള
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്നനിനമുള്ള  വലക്തനിയുമഭായനിരനിക്കണലമനലാം  നനിയമലാം
അനുശഭാസനിക്കുന.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കജഭായനിന്റെയ്  ലസകടറനി  റഭാങനില്
കുറയഭാത്ത  ഉകദലഭാഗസനഭായനിരനിക്കണലാം  ലമമ്പര്  ലസകടറനി  എനലാം  നനിയമലാം
അനുശഭാസനിക്കുന.

(സനി)  സലാംസഭാന ഭക്ഷല കേമ്മേതീഷന നനിലവനില് വരുന്നതുവലരയുള്ള ചുമതല
സലാംസഭാന ഉപകഭഭാക്തൃ തര്ക്ക പരനിഹഭാര കഫഭാറത്തനിനയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാന
ഭക്ഷല കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

333/2020
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സനിവനില് സലലപസയ് കകേഭാര്പകറഷനനില്നനിന്നയ് രഭാജനിവച ജതീവനക്കഭാരുലട

ആനുകൂലലങ്ങള

278 (5709)   ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  സനിവനില്  സബപസയ്  കകേഭാര്പകറഷനനില്നനിന്നയ്

രഭാജനിവചയ്  കപഭായനിട്ടുള്ള  പല  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  കജഭാലനിലചേയനിരുന്ന

കേഭാലയളവകേളനിലല  ഡനികപഭാ  ഇനലസന്റെതീവയ്,  ഇനകനിലമന്റെയ്  അരനിയര്,  ഡനി.എ.

അരനിയര്,  കപ-റനിവനിഷന  അരനിയര്  എന്നനിവ  നല്കേഭാലത  തടഞ്ഞയ്  വചനിരനിക്കുന്ന

സഭാഹചേരലലാം  നനിലവനിലകണഭാ;  എങനില് ഏതയ്  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരമഭാണയ്  പ്രസ്തുത തുകേ

അനുവദനിക്കഭാത്തലതന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) രഭാജനിവചയ് കപഭായ എത്ര ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭാണയ് ഇപ്രകേഭാരലാം ആനുകൂലലങ്ങള

നല്കേഭാന  ബഭാക്കനിയുള്ളതയ്;  അര്ഹമഭായ  ആനുകൂലലലാം  യഥഭാസമയലാം

നല്കേഭാതനിരനിക്കുന്നതുമൂലലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുണഭാകുന്ന  നഷ്ടലാം  ഏതയ്  തരത്തനില്

പരനിഹരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  വനിതരണലാം  ലചേയഭാനുള്ള  കുടനിശ്ശേനികേ,  ഇനലസന്റെതീവയ്

എന്നനിവ അടനിയന്തെരമഭായനി നല്കേഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സനിവനില് സലലപസയ് കകേഭാര്പകറഷനനില് നനിനലാം രഭാജനിവചയ് കപഭായനിട്ടുള്ള

ജതീവനക്കഭാരുലട ഡനി.എ. അരനിയര്,  ഡനികപഭാ ഇനലസന്റെതീവയ്,  ഇനകനിലമന്റെയ് അരനിയര്,

കപറനിവനിഷന  അരനിയര്  എന്നനിവ  നല്കേഭാലത  തടഞവചനിരനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരലലാം

നനിലവനിലനില. അകപക്ഷ സമര്പനിചവരുലട ആനുകൂലലങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി) തനിരുവനന്തെപുരലാം  കമഖലഭാ  ആഫതീസനിനുകേതീഴനില്  83

ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  എറണഭാകുളലാം  കമഖലയനില്  44  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്

കമഖലയനില്  17  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ആനുകൂലലങ്ങള  നല്കേഭാനുണയ്.

ആനുകൂലലങ്ങളക്കഭായുള്ള  പ്രസ്തുത  ജതീവനക്കഭാരുലട  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്

ആയതയ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണയ്.
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സലലപകകേഭാ ചേഭാവക്കഭാടയ് ഡനികപഭായനിലല ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര പരഭാതനി

279 (5710) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം 

സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സബപകകേഭാ ചേഭാവക്കഭാടയ് ഡനികപഭാ മഭാകനജര്, ജൂനനിയര് മഭാകനജര്, കഭാര്ക്കയ്

എന്നനിവര്ലക്കതനിലര എലന്തെങനിലലാം പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പരഭാതനിയനില് അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇവര്ലക്കതനിലര

എലന്തെങനിലലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പരഭാതനിയനില്  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്

സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ്  പഭാലക്കഭാടയ്  കമഖലഭാ  മഭാകനജര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

അകനസഷണ റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ് തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കദവനികുളലാം നനികയഭാജകേ മണലത്തനിലല കറഷന കേടകേള

280  (5711)  ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജനന    :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേ  മണലത്തനില്  നനിലവനില്  എത്ര  കറഷന

കേടകേളഭാണയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നലതനലാം  അവയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കൃതലമഭായ

രതീതനിയനിലഭാകണഭാ നടക്കുന്നലതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില് ആദനിവഭാസനി കമഖലയനില് എത്ര കറഷന കേടകേളഭാണുള്ളലതന്നയ്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവയനില്  ഏലതങനിലലാം  കേടകേളനില്  കമകക്കടുകേള  നടക്കുന്നതഭായനി

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എങനില് ആയതനിലന്റെ വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?



340 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  24, 2017

ഉത്തരലാം

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണലത്തനില്  നനിലവനില്  119  കറഷന  കേടകേള

പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്. അവയുലട പ്രവര്ത്തനലാം കൃതലമഭായ രതീതനിയനിലഭാണയ് നടക്കുന്നതയ്.

(ബനി) 6 കറഷന കേടകേള.

(സനി) ഇല.

(ഡനി ) ബഭാധകേമല.

ലലഹപര് മഭാര്ക്കറകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

281 (5712) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം 

സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാറുകേളുലടയുലാം  സബപകകേഭാ  ബഹപര്

മഭാര്ക്കറകേളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ്  ഏലതങനിലലാം  പദതനി

നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ;

(ബനി) എങനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാറുകേളുലടയുലാം  ലലഹപര്  മഭാര്ക്കറകേളുലടയുലാം

പ്രവര്ത്തനലാം  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനയ്  നനിലവനില്  തഭാലഴപറയുന്നവ

നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

പ്രതനിമഭാസലാം  ഏകേകദശലാം  10  ലക്ഷത്തനിനുകമല്  വനിറവരവള്ള  മഭാകവലനി

കസ്റ്റഭാറുകേള  കുറഞ്ഞതയ്  1000  ചേ.  അടനി  വനിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള  ലകേടനിടങ്ങളനികലയയ്  മഭാറനി

സൂപര്  മഭാര്ക്കറകേളഭാക്കനി  ഉയര്ത്തനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  സലദസൗര്ലഭലമുള്ള

മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാറുകേളനില്  കൂടുതല്  സലസസൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം

ആവശലഭാനുസരണലാം  സഭാധനങ്ങള  എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  സലലപകകേഭായുലട  വഭാഹനങ്ങള   ലഭലമലഭാത്ത  സനര്ഭങ്ങളനില്

സസകേഭാരല  വഭാഹനങ്ങള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയുലാം  അവശലസഭാധനങ്ങള

വനില്പനശഭാലകേളനില്  എത്തനിക്കുന.  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് സബ്സനിഡനി സഭാധനങ്ങള

കൃതലമഭായനി  ലഭനിക്കുനലവന്നയ്  ഉറപഭാക്കഭാന   എലഭാ  മഭാകവലനി,  സൂപര്  മഭാര്ക്കറയ്
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തലത്തനിലലാം  ഓകരഭാ  ഒസൗടയ് ലലറലാം   കകേനതീകേരനിചയ്  സഭാമൂഹല  പ്രവര്ത്തകേരുലാം,

ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം  സലലപകകേഭായുലട  ഉകദലഭാഗസരുലാം  ഉളലപട  ഉപകഭഭാക്തൃ

കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചയ്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  പരഭാതനി  അറനിയനിക്കഭാനുലാം

പരനിഹരനിക്കഭാനുമുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത  ആവശലമഭായ

സനര്ഭങ്ങളനില്  ഒരു  ഡനികപഭായനില്നനിനലാം  മറയ്  ഡനികപഭാകേളനികലയയ്  സഭാധനങ്ങള

എത്തനിച്ചുലകേഭാടുക്കുവഭാനുള്ള  സസൗകേരലവലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  സലലപകകേഭാ

വനില്പനശഭാലകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി  സുസജ്ജമഭായ  ഒരു

ഓഡനിറയ്  &  ഇനലസക്ഷന  വനിഭഭാഗലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  സനിവനില്  സലലപസയ്

കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഡനികപഭാതലത്തനിലലാം,

കമഖലഭാ  കേഭാരലഭാലയ  തലത്തനിലലാം  കകേനകേഭാരലലയതലത്തനിലലാം  പ്രവര്ത്തന

അവകലഭാകേനലാം  കൃതലമഭായനി  നടക്കുന.  സബ്സനിഡനി  സഭാധനങ്ങളുലട  കസ്റ്റഭാക്കയ്

ആവശലത്തനിനയ്  എലഭാ  വനില്പന  ശഭാലകേളനിലലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  അവയുലട

ദുരുപകയഭാഗലാം  തടയുന്നതനിനുലാം  വനിജനിലനസയ്  ഓഫതീസറുലട  കനതൃതസത്തനില്

വനിജനിലനസയ് സസഭാഡുകേളുലാം  ഇകന്റെണല് ഓഡനിറയ് വനിഭഭാഗവലാം ജൂനനിയര് മഭാകനജര്മഭാരുലാം

(മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്  &  ഇനലസക്ഷന)  വനില്പനശഭാലകേളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തുന.

മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാറുകേളുലടയുലാം   ലലഹപര്  മഭാര്ക്കറകേളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം

ലമചലപടുത്തുവഭാന  ടനി  വനില്പനശഭാലകേളുലട  മഭാകനജര്മഭാരുലട  അവകലഭാകേന

കയഭാഗങ്ങള ഡനികപഭാതലത്തനിലലാം കമഖലഭാതലത്തനിലലാം ലഹഡയ് ഓഫതീസയ് തലത്തനിലലാം

യഥഭാസമയലാം നടത്തനിവരുന.

പുതുക്കനിയ കറഷന കേഭാര്ഡയ്

282  (5713)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  എത്ര  ലക്ഷലാം  കറഷന  കേഭാര്ഡഭാണയ്  പുതുക്കനി

നല്കേഭാനുള്ളലതനലാം  കറഷന  കേഭാര്ഡയ്  പുതുക്കനി  നല്കുന്നതനിനയ്  അകപക്ഷ

സസതീകേരനിചതയ് എന്നഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കറഷന  കേഭാര്ഡയ്  പുതുക്കനി  നല്കുന്നതയ്  കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്

സസതീകേരനിച നടപടനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 1-1-2015 മുതലഭാണയ് കറഷന കേഭാര്ഡയ് പുതുക്കനി നല്കുന്നതനിനയ് അകപക്ഷ
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  അകപക്ഷ  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള  8018030  കേഭാര്ഡുകേള  പുതുക്കനി
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി) കറഷന കേഭാര്ഡയ് പുതുക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സര്ക്കഭാര് മഭാനദണങ്ങള
പ്രകേഭാരലാം  തയഭാറഭാക്കനിയ  പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡയ്  കഫഭാമനില്  കേഭാര്ഡുടമകേള  സസയലാം
പൂരനിപനിച്ചുനല്കേനിയ കരഖകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില് ഡഭാറഭാ  എനടനി  നടത്തനി കേരടയ്
മുനഗണനഭാ  പടനികേ  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  ഇതനില്  ആകക്ഷപമുള്ളവരുലട  പരഭാതനി
പഞഭായത്തയ്  ലസകടറനി  ലചേയര്മഭാനുലാം  കറഷനനിലാംഗയ്  ഇനലസകര്  കേണ്വതീനറുലാം
വനികലജയ്  ഓഫതീസര്,  സനി.ഡനി.എസയ്.  സൂപര്ലലവസര്  എന്നനിവരടങ്ങുന്ന  കേമ്മേനിറനി
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ഹനിയറനിലാംഗയ്  നടത്തനി  പരഭാതനികേളനില്  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.  ടനി  തതീരുമഭാനത്തനില്  ആകക്ഷപമുള്ളവര്  ജനിലഭാ  കേളകര്
ലചേയര്മഭാനുലാം,ജനിലഭാസബപ ഓഫതീസര് കേണ്വതീനറുലാം ജനിലഭാ പഞഭായത്തയ് ലഡപനടനി
ഡയറകര്,  എ.ഡനി.സനി.  ജനറല്,  ജനിലഭാ  കസഭാഷലല്  ലവല്ലഫയര്  ഓഫതീസര്
എന്നനിവരടങ്ങുന്ന  അപതീല്  കേമ്മേനിറനിക്കയ്  പരഭാതനി  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  പരഭാതനിക്കയ്
പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുകേയുലാം ലചേയനിരുന.  ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് റതീ-റഭാങനിലാംഗയ്
നടത്തനി അന്തെനിമ പടനികേ തയഭാറഭാക്കനി കറഷന കേഭാര്ഡയ് അചടനി നടനവരുന. കറഷന
കേഭാര്ഡുകേളുലട  അകേലത്ത  കപജുകേളുലട  അചടനി  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനിയഭായ
ലകേ.ബനി.പനി.എസയ്.-നുലാം പുറലാംചേടയുലട അചടനിയുലാം ലഭാമനികനഷനുലാം സ്റ്റഭാപനിലാംഗുലാം മലറഭാരു
സര്ക്കഭാര് ഏജനസനിയഭായ സനി-ഡനിറനിനുമഭാണയ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്. ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല
കറഷന  കേഭാര്ഡയ്  വനിതരണലാം  22-5-2017-നയ്  ആരലാംഭനിച്ചു.  മറയ്  ജനിലകേളനിലല
കറഷനകേഭാര്ഡയ് വനിതരണലാം 1-6-2017-നയ് മുനപയ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നഭാണയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.

കകേഭാതമലാംഗലലാം മണലത്തനിലല മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാര് സൂപര് മഭാര്ക്കറഭായനി
ഉയര്ത്തഭാന നടപടനി

283  (5714)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  തഭാലക്കനിലല  കുടമ്പുഴയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മഭാകവലനി
കസ്റ്റഭാര്  സൂപര്  മഭാര്ക്കറഭായനി  മഭാറന്നതനിനയ്  എലന്തെങനിലലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണലത്തനിലല  ഏലതങനിലലാം  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാര്  സൂപര്
മഭാര്ക്കറഭാക്കനി ഉയര്ത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  തഭാലൂക്കനിലല  കുടമ്പുഴയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മഭാകവലനി
കസ്റ്റഭാര് സൂപര് മഭാര്ക്കറഭായനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ് അനുകയഭാജലമഭായ ലകേടനിടലാം ലഭലമഭാകുന്ന
മുറയയ് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണലത്തനിലല  മറയ്  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാറുകേള  സൂപര്
മഭാര്ക്കറകേളഭായനി ഉയര്ത്തുന്ന വനിഷയലാം നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

കേസൗണ്സനില് കഫഭാര് ഫുഡയ് റനിസര്ചയ് ആന്റെയ് ലഡവലപയ്ലമന്റെയ്

284 (5715)  ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :

ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല്  :

ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര്  :

ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് കേസൗണ്സനില് കഫഭാര് ഫുഡയ് റനിസര്ചയ് ആന്റെയ്
ലഡവലപയ്ലമന്റെയ്  (സനി.എഫയ്.ആര്.ഡനി.)  എന്ന  സഭാപനലാം  നനിലവനിലകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സനി.എഫയ്.ആര്.ഡനി.-യനില്  നടത്തനിവരുന്ന  ബനിരുദ,  ബനിരുദഭാനന്തെര
കകേഭാഴ്സുകേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സനി.എഫയ്.ആര്.ഡനി.-യനില്  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനിലണയ്.  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനില്  കകേഭാന്നനി  ആസഭാനമഭാക്കനി
രൂപതീകേരനിച  ഇസൗ  സഭാപനലാം  1955-ലല  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  -  ലകേഭാചനി  സഭാഹനിതല
ശഭാസതീയ  ധര്മ്മേ  സലാംഘങ്ങള  രജനിസ്റ്ററഭാക്കല്  ആകയ്  പ്രകേഭാരലാം  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയയ്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഫുഡയ്  ലടകകഭാളജനി  &  കേസഭാളനിറനി  അഷസറനസയ്  വനിഷയത്തനില്  മൂന്നയ്
വര്ഷലത്ത ബനിരുദ കകേഭാഴ്സുലാം  (ബനി.എസയ്.സനി.)  അകതവനിഷയത്തനില് ഒരു വര്ഷലത്ത
ബനിരുദഭാനന്തെര ബനിരുദ കകേഭാഴ്സുലാം (എലാം.എസയ്.സനി.) നടത്തനിവരുന.

(സനി)  ഉണയ്.  സനി.എഫയ്.ആര്.ഡനി.-യുലട  കേതീഴനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന തകദ്ദേശതീയ
ഭക്ഷലസഭാകങതനികേ  കകേഭാകളജനില്  ഫുഡയ്  ബനിസനിനസയ്  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  വനിഷയത്തനില്
എലാം.ബനി.എ. കകേഭാഴയ് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
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വഭാതനില്പടനി കറഷന വനിതരണലാം

285  (5716)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ്  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വഭാതനില്പടനി  കറഷന  വനിതരണലാം  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം
പുര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഇകപഭാള സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2017  മഭാര്ചയ്  മഭാസലാം  മുതല്  ലലപലറയ്  കപ്രഭാജകഭായനി  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലലാം
തനിരുവനന്തെപുരലാം, എറണഭാകുളലാം, പത്തനലാംതനിട, ആലപ്പുഴ, പഭാലക്കഭാടയ്, കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്
എന്നതീ  ജനിലകേളനില്  കമയയ്  മഭാസലാം  മുതലലാം  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണലാം  ആരലാംഭനിച്ചു.
കശഷനിക്കുന്ന  ജനിലകേളനില്  അടുത്ത  ഘടമഭായനി  വരുന്ന  ജൂണ്  മഭാസത്തനിലലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  സലലപകകേഭാ  മുകഖനയഭാണയ്
വഭാതനില്പടനി കറഷന വനിതരണലാം നടത്തുന്നതയ്. 

2018  ജനുവരനി  മഭാസകത്തഭാലട  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്നതനുസരനിചയ് മുഴുവന കേഭാരലങ്ങളുലാം എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
(ജനി.പനി.എസയ്.,  ഇ-കപഭാസയ്  മുതലഭായവ)  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില് ഭക്ഷലധഭാനലവനിതരണവലാം
കമല്കനഭാടവലാം,  ഇവ ജനങ്ങളനിലലത്തുന എന്നയ് ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം
നടപഭാക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

വഭാതനില്പടനി കറഷന വനിതരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ് സസതീകേരനിച നടപടനി

286 (5717) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ്  :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന  :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്  :
ശതീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് വഭാതനില്പടനി കറഷനവനിതരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ്
ബകേലക്കഭാണ നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാണയ്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  കൂടുതല്  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ്  ഭക്ഷല
ലപഭാതുവനിതരണ വകുപയ് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  ഇതുമൂലമുണഭാകുന്ന  അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാദലത
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കറഷന  ലപഭാതുവനിതരണലാം  കേമ്പനടര്വത്ക്കരനിക്കുകമ്പഭാള  ഉണഭാകുന്ന
അധനികേ  ജതീവനക്കഭാലര  പുനര്വനിനലസനിക്കഭാനഭാകണഭാ  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം  2013  സലാംസഭാനത്തയ് പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്

നടപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായുള്ള വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം തനിരുവനന്തെപുരലാം, ലകേഭാലലാം,

പത്തനലാംതനിട,  ആലപ്പുഴ,  എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ

ജനിലകേളനില് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ബഭാക്കനിയുള്ള ഏഴയ്  ജനിലകേളനില് ജൂണ് മഭാസലാം മുതല്

ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

2018  ജനുവരനി  മഭാസകത്തഭാലട  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം

നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്നതനുസരനിചയ് മുഴുവന കേഭാരലങ്ങളുലാം എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി

(ജനി.പനി.എസയ്.,  ഇ -കപഭാസയ്  മുതലഭായവ)  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില് ഭക്ഷലധഭാനലവനിതരണവലാം

കമല്കനഭാടവലാം,  ഇവ ജനങ്ങളനിലലത്തുനലവന്നയ്  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി-ഡനി) ഇക്കഭാരലത്തനികന്മല് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കഹഭാടലകേളനിലല ഭക്ഷണസഭാധനങ്ങളുലട വനില

287  (5718)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസൗകേരലങ്ങളുലടയുലാം  കസവനങ്ങളുലടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്

കഹഭാടലകേലള  തരലാംതനിരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആയതനിൻപ്രകേഭാരലാം  ഭക്ഷണസഭാധനങ്ങളുലട

വനില നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) നലഭായവനിലയയ് ഭക്ഷണലാം ജനങ്ങളക്കയ് ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് സബപ ല്ല്ലകകേഭായുലട

കനതൃതസത്തനികലഭാ  ഭക്ഷല  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനികലഭാ  നലഭായവനില  കഹഭാടലകേള

ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കഹഭാടലകേളനില്  ഭക്ഷണ  സഭാധനങ്ങളുലട  ഗുണകമന്മ,

അളവയ്,  കഹഭാടലകേളുലട  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള,  നല്കുന്ന  കസവനലാം

എന്നനിവയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ഒകര  ഇനലാം  ഭക്ഷണ  സഭാധനങ്ങളക്കയ്  വനിവനിധ

നനിരക്കനിലഭാണയ്  വനില  ഇസൗടഭാക്കുന്നതയ്.  ഇതയ്  ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനില്

നനിയമമനില.  കഹഭാടലകേളനിലല  ഭക്ഷണ  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട  വനില

കമതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി രൂപലാംനല്കേനിയ  "2015-ലല കകേരള കഹഭാടലകേള  (ഭക്ഷണ

വനില  കമതീകേരണലാം)  ബനില്"  നമ്പര്  382  ആയനി  പ്രസനിദതീകേരനിച്ചുലവങനിലലാം

പനിതനിമൂന്നഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭഭാ  സകമ്മേളന  കേഭാലയളവനില്  നനിയമ

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി വയ്ക്കുവഭാന കേഴനിയഭാത്തതനിനഭാല് ലഭാപഭായനിരുന.  കഹഭാടലകേലള

കഗ്രഡയ് ലചേയയ് വനില ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള ശമലാം നനിയമപരമഭായനി നനിലനനില്ക്കുകമഭാ

എന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി 10-8-2016-ല് ഒരു കയഭാഗലാം കചേര്ന്നനിരുന.

നനിയമലാംമൂലമുള്ള  ഭക്ഷണവനില  ഏകേതീകേരണത്തനിനയ്  സഭാധുത  ഇലലനലാം  ആയതയ്

അപ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാലണനമുള്ള  വഭാദമഭാണയ്  പ്രസ്തസ്തുത  കയഭാഗത്തനില്  ഉയര്നവന്നതയ്.

ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ടനി  ബനിലനിനയ്  പ്രസക്തനിയനിലലന്നയ്  കേണതനിനഭാല്  മറയ്

എന്തെയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാലമന്നയ് ഗസൗരവപൂര്വലാം ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന.

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കറഷന കേടകേളുലട കേമ്പനടര്വല്ക്കരണലാം

288  (5719)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഷനകേടകേള  കേമ്പനടര്വല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനിയുലട
പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനുകവണ്ടുന്ന  കസഭാഫയ് ലവയര്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഏതയ്
ഏജനസനിലയയഭാണയ് ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കറഷന കേടകേളനില് സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  കേമ്പനടറുകേള ഭക്ഷല സനിവനില്
സബപസയ് വകുപയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കറഷന  കേടകേളുലട  കേമ്പനടബറകസഷനുമഭായനി  ബനലപടയ്  കറഷന
കേടയുടമകേളക്കയ്  കേമ്പനടര്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ആയതനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലമന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  കറഷന കേടകേളനില് ബകയഭാലമടനികേയ്  അധനിഷനിത സഭാകങതനികേവനിദലയുലട

പനിനബലത്തനില്  കറഷന  വനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്  ഇ-കപഭാസയ്  (ഇലകകഭാണനികേയ്

കപഭായനിന്റെയ് ഓഫയ് ലസയനില്)  ലമഷതീനുകേള പര്കചസയ് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇ-കപഭാസയ്  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി  ലടണറുകേള  ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം

ലഭലമഭായ  ലടണറുകേളുലട  പരനികശഭാധന  നടനവരനികേയുമഭാണയ്.  എനഡയ്  ടു  എനഡയ്

കേമ്പനടലലറകസഷന പൂര്ണ്ണമഭാകുന്നകതഭാലട കറഷന വനിതരണ ശലാംഖല മുഴവനഭായുലാം

കേമ്പനടര്വല്ക്കരനിക്കലപടുലാം.

(ബനി)  എന.ലഎ.സനി.-യഭാണയ്  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  കസഭാഫയ് ലവയര്

തയഭാറഭാക്കുന്നതയ്.

(സനി) സനിവനില് സലലപസയ് വകുപനിനുകവണനി കകേരള കസ്റ്ററയ് സനിവനില് സലലപസയ്

കകേഭാര്പകറഷനഭാണയ് (സലലപകകേഭാ) ഇ-കപഭാസയ് ലമഷതീനുകേള പര്കചസയ് ലചേയ്യുന്നതയ്.

സര്ക്കഭാരനിനുകവണനി  സലലപകകേഭാ  തലന്നയഭാണയ്  ലമഷതീനുകേള  വഭാങ്ങനി  കറഷന

കേടകേളനില്  സഭാപനിക്കുന്നതയ്.  ഇ-കപഭാസയ്  ലമഷതീനുകേള   ലമഭാത്തത്തനിലള്ള

കേമ്പനടര്ശലാംഖലയുമഭായനി ബനനിപനിക്കുലാം.

(ഡനി) ഇ-കപഭാസയ് ലമഷതീനുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ പരനിശതീലനലാം

നല്കകേണതയ്  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടുന്ന  ലവണറുലട  ചുമതലയഭാണയ്.  ലവണര്

ലസലക്ഷന നടപടനികമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.

ചേഭാലക്കുടനിയനില് സനിവനില് സലലപസയ് വകുപനിനുകേതീഴനില് ലലഹപര് മഭാര്ക്കറയ് ,

ലപകടഭാള പമ്പയ്

289  (5720)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സേനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനിയനില്  സനിവനില്  സബപസയ്  വകുപനിനുകേതീഴനില്  ബഹപര്

മഭാര്ക്കറയ്,  ലപകടഭാള  പമ്പയ്  എന്നനിവ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തെങനിലലാം

നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ബഹപര്  മഭാര്ക്കറയ്,  ലപകടഭാള  പമ്പയ്  എന്നനിവ

അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ&ബനി) ചേഭാലക്കുടനിയനില്  ലപകടഭാള  പമ്പയ്  തുടങ്ങുന്നതനിനഭാവശലമഭായ

സലലാം  ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിടനില.

എന്നഭാല്  ലലഹപര്മഭാര്ക്കറനിനുകവണനി  കേനിഴലക്കചേഭാലക്കുടനി  വനികലജനില്

സലലമടുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സലലപകകേഭായനില് തുലലകജഭാലനിക്കയ് തുലലകവതനലാം

290 (5721)ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലവലാം 

സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തുലലകജഭാലനിക്കയ്  തുലലകവതനലാം  എന്ന  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനി

സലലപകകേഭായനില് നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലലപകകേഭായനിലല  ജതീവനക്കഭാര്  ഏപ്രനില്  24  മുതല്  ആരലാംഭനിച

പണനിമുടക്കയ്  അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാരുലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  സലാംഘടനകേളുലാം

തമ്മേനിലളള ഒത്തുതതീര്പയ് വലവസകേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനില്  ഭക്ഷലഭദത  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  നനിലവനില്

സലലപകകേഭായനില്  ലഡപനകടഷനനില്  തുടരുന്ന  വകുപയ്  ജതീവനക്കഭാലര  പനിനവലനിചയ്

അവലര  എന.എഫയ്.എസയ്.എ.-യുമഭായനി  ബനലപട  തസ്തനികേയനികലക്കയ്  മഭാറനി

നനിയമനിക്കുവഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തുലല  കജഭാലനിക്കയ്  തുലലകവതനലാം  എന്ന  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിവനിധനി

സലലപകകേഭായനില് നടപനിലഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(ബനി)  24-4-2017-ല്  സലലപകകേഭാ  ജതീവനക്കഭാര്  നടത്തനിയ  സമരത്തനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി നടത്തനിയ ചേര്ചയനില് ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  പുതുതഭായനി

സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  തസ്തനികേകേളനില്  കകേഭാര്പകറഷന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലഡപനകടഷന

ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  തുലല  പരനിഗണന  നല്കുലമനലാം  യൂണനിയന  പ്രതനിനനിധനികേളക്കയ്

ലപ്രഭാഡകനിവനിറനി  കേസൗണ്സനിലമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയഭാനുള്ള  അവസരമുണഭാക്കുലമനലാം

4.9.2010-ലല ജനി.ഒ. (എലാം.എസയ്.) 30/2010/ഭ.സനി.സ.വ. കമലള്ള കസ്റ്റ സലാംബനനിച
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വനിഷയലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാലമനള്ള  ഉറപനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  ജതീവനക്കഭാര്

പണനിമുടക്കയ് അവസഭാനനിപനിചതയ്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ് കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി

ബനലപടയ് അധനികേ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ് സനിവനില് സലലപസയ്

ഡയറകര്,  ലചേയര്മഭാന  &  മഭാകനജനിലാംഗയ്  ഡയറകര്,  സലലപകകേഭാ  എന്നനിവരുലട

ലപ്രഭാകപഭാസലനില് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

രഭാങ്ങഭാട്ടൂരനില് പുതനിയ കറഷനകേട

291  (5722)   ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുബസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ഭക്ഷലവലാം  സനിവനില്  സബപസുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടക്കല് നനികയഭാജകേ മണലത്തനിലല രഭാങ്ങഭാട്ടൂരനില് പുതനിയ കറഷന
കേട അനുവദനിക്കണലമന്ന നനികവദനലാം സര്ക്കഭാരനിനയ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനികവദനലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കറഷന കേഭാര്ഡുകേളുലട  പരനികശഭാധന പൂര്ത്തനിയഭായ സഭാഹചേരലത്തനില്
പുതനിയ കറഷന കേട അനുവദനിക്കുവഭാന ലഭനിച അകപക്ഷകേള പരനികശഭാധനിചയ് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സനിവനില്  സബപസയ്  വകുപനിലന്റെ  ഇതയ്  സലാംബനനിച  അഭനിപ്രഭായലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;  പുതനിയ  കറഷന  കേട  അനുവദനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  ഉത്തരവയ്  ഉടന
പുറലപടുവനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി&ഡനി) പുതനിയ  കറഷന  കേടകേള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലഭനിച
അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമത്തനിലന്റെ  തുടര്ചയഭായനി
കറഷന കേടകേളനിലല  കേഭാര്ഡുടമകേളുലട എണ്ണലാം ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ് ഒരു
തതീരുമഭാനലമടുത്ത കശഷലാം പുതനിയ കേടകേള അനുവദനിചഭാല് മതനിലയന്നയ് തതസത്തനില്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.
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കേരനിഞന്തെക്കഭാലരയുലാം ഇടനനിലക്കഭാലരയുലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാന നടപടനി

292 (5723) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് ഭക്ഷലവലാം 

സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലപഭാതു വനിതരണ കമഖലയനില് നനിന്നയ് കേരനിഞന്തെക്കഭാലരയുലാം ഇടനനിലക്കഭാലരയുലാം

ഒഴനിവഭാക്കഭാന എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുലവന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനത്തയ്  ലപഭാതു  വനിതരണ  ശലാംഖലയനില്  കേഭാതലഭായ  മഭാറത്തനിനയ്

വഴനിലതളനിച്ചുലകേഭാണയ് കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം 1-11-2016 മുതല് നടപനിലഭാക്കനി.

ഇടനനിലക്കഭാലര  പരനിപൂര്ണ്ണമഭായനി  ഒഴനിവഭാക്കനിലകേഭാണ്ടുള്ള  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട

വഭാതനില്പടനി  വനിതരണലാം,  എനഡയ്  ടു  എനഡയ്  കേമ്പനടലലറകസഷന,  ഇ-കപഭാസയ്

ലമഷതീനുകേളുലട ഉപകയഭാഗലാം എന്നനിവയഭാണയ് ടനി നനിയമത്തനിലന്റെ മുഖമുദ. ഇസൗ നനിയമലാം

പൂര്ണ്ണമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ദ്രുതഗതനിയനില്

നടനവരനികേയഭാണയ്.  ആയതയ്  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നകതഭാലട  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതു

വനിതരണകമഖലയനില് നനിന്നയ് കേരനിഞന്തെക്കഭാലരയുലാം ഇടനനിലക്കഭാലരയുലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാനുലാം

ടനി ശലാംഖല സുതഭാരലവലാം ഫലപ്രദവലാം കൂടുതല് ജനകേതീയവമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

ജനിലഭാതല ഉപകഭഭാക്തൃ തര്ക്ക പരനിഹഭാര കഫഭാറങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

293 (5724) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  : 

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേനന  : 

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി  : 

ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി  .  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിലഭാതല  ഉപകഭഭാക്തൃ  തര്ക്ക  പരനിഹഭാര  കഫഭാറങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം

വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉപകഭഭാക്തൃ  തര്ക്ക പരനിഹഭാര കഫഭാറങ്ങളനില് ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന കകേസുകേള

സമയബനനിതമഭായനി തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാസര്കകേഭാടയ്  ജനിലയനിലല  ഉപകഭഭാക്തൃ  തര്ക്ക  പരനിഹഭാര  കഫഭാറത്തനിലന്റെ

പ്രവര്ത്തനലാം സലാംബനനിചയ് പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുലവന്നയ്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ) ഉണയ്. ജനിലഭാതല ഉപകഭഭാക്തൃ തര്ക്ക പരനിഹഭാര കഫഭാറങ്ങളനില് നനിനലാം എലഭാ
മഭാസവലാം  പ്രവര്ത്തന  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭലമഭാക്കനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ആവശലമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണയ്.

(ബനി)  കകേസയ് ഫയലകേള കൂടുതലള്ള ജനിലകേളനില് കേലഭാമ്പയ് സനിറനിലാംഗയ്  നടത്തുകേയുലാം
അദഭാലത്തുകേള  നടത്തനി  കകേസുകേള  ലപലടന്നയ്  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  കഫഭാറലാം  പ്രസനിഡന്റെനിലനതനിലര  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ബഭാര്
അകസഭാസനികയഷലന്റെയുലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  കഫഭാറലാം  ലമമ്പര്  ശതീമതനി  ഷതീബ  എലാം.
സഭാമുവലനിലന്റെയുലാം പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  സലാംസഭാന  ഉപകഭഭാക്തൃ  തര്ക്ക  പരനിഹഭാര  കേമ്മേതീഷന  പ്രസനിഡന്റെയ്
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലഭാ  കഫഭാറലാം  പ്രസനിഡന്റെനികനഭാടയ്  വനിശദതീകേരണലാം  ആരഭായുകേയുലാം
പരഭാതനിയനില്  കേഴമ്പനിലലന്നയ്കേണയ്  തുടര്  നടപടനികേള  കവലണന്നയ്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം
ലചേയതഭായനി  ഉപകഭഭാക്തൃ  തര്ക്ക  പരനിഹഭാര  കേമ്മേതീഷനനില്നനിനലാം  അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.
എന്നഭാല്  സര്ക്കഭാര്തലത്തനില്  ഇതുസലാംബനനിചയ്  ലഭനിച  പരഭാതനികേള  പരനികശഭാധനിചയ്
ഇതുമഭായനി  ബനലപടയ്  കേണ്സനമര്  ലപ്രഭാടക്ഷന  ആകയ്  1986,  കകേരള  കേണ്സനമര്
ലപ്രഭാടക്ഷന  റൂള  2005  എന്നനിവയനിലല  വലവസകേള  പ്രകേഭാരലാം  അനന്തെര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നനിയകമഭാപകദശലാം നല്കേഭാന അഡസകക്കറയ്  ജനറലനികനഭാടയ്
ആവശലലപടനിട്ടുണയ്.

ലതീഗല് ലമകടഭാളജനി വകുപനിലന നവതീകേരനിചയ് ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി

294 (5725)  ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര്  :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  :

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്  :
ശതീ  .    എല്കദഭാസയ്  പനി  .    കുന്നപനിള്ളനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  ഭക്ഷലവലാം  സനിവനില്  സബപസുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതീഗല്  ലമകടഭാളജനി  വകുപനിലന  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വകുപനിലന  വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
ബകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വകുപനിലന  ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാന  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
ബകേലക്കഭാള്ളഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?



352 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  24, 2017

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ലതീഗല്  ലമകടഭാളജനി  വകുപനിലന  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെയുലാം

വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംരക്ഷണലാം

ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി 14 പുതനിയ വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങുകേയുലാം നനിലവനിലള്ള ലഭാബുകേള

നവതീകേരനിക്കുകേയുലാം അതലഭാധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുകേയുലാം ലചേയ്തു.  സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി

ലഭലമഭായ  സലങ്ങളനില്  സസന്തെമഭായനി  ആഫതീസയ്  ലകേടനിടങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്

നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. ലസക്കനഡറനി സ്റ്റഭാനകഡര്ഡയ്, വര്ക്കനിലാംഗയ് സ്റ്റഭാനകഡര്ഡയ്

ലഭാബുകേള,  ലവഹനിക്കനിള ടഭാങയ് കേഭാലനികബഷന യൂണനിറയ്,  ലലഹ കേപഭാസനിറനി ലവയ്റയ്

കേഭാലനികബഷന യൂണനിറയ്,  സ്ഫനിഗ് കമഭാമഭാകനഭാമതീറര് ലവരനിഫനികക്കഷന ലഭാബയ്  എന്നനിവ

ഉളലപടുന്ന  ലഹഡയ്  കേസഭാര്കടഴയ്  മനനിരത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  അവസഭാന

ഘടത്തനിലഭാണയ്. 

(സനി)  ജതീവനക്കഭാരുലട  കുറവയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പുതനിയ

തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത

ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  ഓണ്ലലലനനിലൂലട  പരഭാതനി  നല്കുന്നതനിനുലാം

ഓണ്ലലലനനിലൂലടയുള്ള  കസവനങ്ങളക്കഭായനി  LMOMS  (Legal  Metrology

Operation  Management  System)  എന്ന  ഒരു  കസഭാഫയ് ലവയര്

ലപഭാതുജനങ്ങളക്കഭായനി  തുറനലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  അവസഭാന

ഘടത്തനിലഭാണയ്.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  പരഭാതനിയനില്  സതസര  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  വലഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങളനില്  കപഭായനി  പരനികശഭാധന  നടത്തനി

സര്ടനിലലഫ  ലചേയ്യുന്നതനിനുമഭായനി  അളവതൂക്ക  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാഹനങ്ങളനില്

സജ്ജമഭാക്കനിയ  Mobile  Verification  Lab  എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്

നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

ലതീഗല് ലമകടഭാളജനി വകുപനിലന്റെ പരനികശഭാധന

295  (5726)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സബപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതീഗല്  ലമകടഭാളജനി  വകുപനില്  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലഭായനി  എത്ര

പരനികശഭാധനഭാ ഉകദലഭാഗസരുണയ്; ഇവരുലട എണ്ണലാം, തസ്തനികേയുലട കപരയ് മുതലഭായവ

ജനില തനിരനിചയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത വകുപനിലന്റെ ഏറവലാം ഉയര്ന്ന ഉകദലഭാഗസന ആരഭാണയ്; ഇതനിലന്റെ

ആസഭാനലാം എവനിലടയഭാണയ്; കപരയ് സഹനിതലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  പ്രസ്തുത  വകുപനിലന്റെ

വനിവനിധ  സലങ്ങളനിലല  പരനികശഭാധനമൂലലാം  എത്ര  ലക്ഷലാം  രൂപ  പനിഴയഭായനി

കേനിടനിയനിട്ടുണയ്; ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ കേഭാലയളവനില്, നഭാളനിതുവലര കകേരളത്തനില് എത്ര സസര്ണ്ണക്കടകേള

ലറയ്ഡയ് ലചേയയ് എത്ര കമകക്കടുകേള കേണ്ടുപനിടനിചനിട്ടുണയ്;  ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള

കപരയ്  സഹനിതലാം  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത  ഇനത്തനില്  എത്ര  തുകേ  പനിഴ  ആയനി

കേനിടനിയനിട്ടുണയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആലകേ 135  പരനികശഭാധനഭാ ഉകദലഭാഗസര് ലതീഗല് ലമകടഭാളജനി വകുപനില്

വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലഭായനി  ഉണയ്.  ജനില  തനിരനിച  കേണക്കയ്  അനുബനലാം   ആയനി

കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ലതീഗല്  ലമകടഭാളജനി  കേണ്കടഭാളര്  വകുപനിലന്റെ  ആസഭാനലാം

തനിരുവനന്തെപുരലത്ത  വനികേഭാസയ്  ഭവനനിലഭാണയ്.  ശതീ.  മുഹമ്മേദയ്  ഇക്ബഭാല്,

ലഎ.പനി.എസയ്. ആണയ് ലതീഗല് ലമകടഭാളജനി കേണ്കടഭാളര്.

(സനി) 24,917 കകേസ്സുകേള കേലണത്തുകേയുലാം 6,88,75,700 രൂപ രഭാജനിഫതീസഭായനി

ഇസൗടഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  സസര്ണ്ണക്കടകേള ലറയ്ഡയ് ലചേയതനില് 157  കകേസ്സുകേള കേലണത്തുകേയുലാം

3,00,000  രൂപ  പനിഴ  ഇസൗടഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയ

സസര്ണ്ണക്കടകേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  5440,  5445,  5508,  5651,  5660  എന്നതീ  നമ്പര്

കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള എഡനിറനിലാംഗയ് ബഭാഞനില് ലഭലമഭായനിടനില)

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ)

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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II. തനിരുതനിയ ഉതരര

5-5-2017-ലലെ നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത 2206-ാം നമ്പര് 

കചടാദദ്യതനിലന്റെ തനിരുതനിയ ഉതരര

ലതടാഴനിലര എലലക്സെെസര വകുപ്പുമനനി (ശശ  .    റനി  .    പനി  .    രടാമകൃഷ്ണന):  സര്, 14-ാം
കകേരള  നനിയമസഭയുലട  5-ാംസകമ്മേളനതനിലലെ  2017  കമയയ്  5-ാം തശയതനിയനിലലെ
നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത കചടാദദ്യര നമ്പര് 2206-നയ് നല്കേനിയ ഉതരതനില് വന്ന ലതറയ്
തനിരുതനിലകടാണ്ടുള്ള കസ്റ്റേറയ്ലമന്റെയ് ഞടാന കമശപ്പുറതയ് വയ്ക്കുന.*

III.  അടനിയന്തരപ്രകമയര
ഉന്നത ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്കനിടയനിലലെ അഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസങ്ങള

മനി  .    സശകര്  : സരസ്ഥടാനലത മുതനിര്ന്ന ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര് തമ്മേനിലള്ള അഭനിപ്രടായ
വദ്യതദ്യടാസങ്ങള  രൂക്ഷമടാകുന്നതനിലന്റെ  ഭടാഗമടായനി  കൃഷനി  വകുപയ്  പ്രനിനസനിപല്
ലസക്രട്ടറനിയുര കൃഷനി വകുപയ് ഡയറക്ടറര തമ്മേനിലള്ള പരസദ്യമടായ ആകരടാപണങ്ങളര
ലവല്ലുവനിളനികേളരമൂലെര  വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്തനതനില്  ബടാധനിചനിരനിക്കുന്നതടായനി
പറയലപടുന്ന ഗുരുതരമടായ സ്ഥനിതനിവനികശഷര സഭടാനടപടനികേള നനിര്തനിവചയ് ചര്ച
ലചയ്യണലമന്നടാവശദ്യലപട്ടയ് സര്വ്വശശ വനി.  ഡനി.  സതശശന,   എര.  ഉമ്മേര്,  അനൂപയ്
കജേകബയ്  എന്നശ  ബഹുമടാനലപട്ട  അരഗങ്ങള  റൂള  50  പ്രകേടാരര  കനടാട്ടശസയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  

മുഖദ്യമനനി  (ശശ  .    പനിണറടായനി  വനിജേയന  ):  സര്,  രണയ്  ലഎ.എ.എസയ്.
ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്കനിടയനില് കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസര ഉണടാലയന്നയ് പറയലപടുന്ന അഭനിപ്രടായ
വദ്യതദ്യടാസലത ലപടാതുവല്കരനിചയ്  ഇവനിലട  ഉന്നയനികലപടുന്ന  ഇഇൗ  പ്രകമയര  മറയ്
പ്രധടാന വനിഷയങ്ങലളടാനര കേനിട്ടടാതതുലകേടാണയ് ലകേടാണ്ടുവന്നതടാലണന്നടാണയ്  എനനികയ്
കതടാനന്നതയ്.   രണയ്  പ്രസടാവനകേലളക്കുറനിചയ്  ചര്ച  ലചയ്യടാന  സഭയുലട  വനിലെലപട്ട
സമയര  വനിനനികയടാഗനികകണതുകണടാ  എന്നയ്  പ്രതനിപക്ഷര  ചനിന്തനികകണതടാണയ്.
ലഎ.എ.എസയ്.  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്കനിടയനില്  അഭനിപ്രടായ  ഭനിന്നതകേളണടായനിരുലന്നങനില്
അതനിലന  മറനികേടനലകേടാണയ് ഭരണരരഗലത ഫലെപ്രദമടായനി മുകന്നടാട്ടുലകേടാണ്ടുകപടാകേടാന
സര്കടാരനിനയ്  കേഴനിയുര.   ആളകേള  തമ്മേനില്  ചനിലെ  അഭനിപ്രടായ  ഭനിന്നതകേളണടാകേടാര.
അതയ്  ചനിലെകപടാള  ലഎ.എ.എസയ്.-കേടാരടായടാലര   ഉണടാകേടാര.  അലതടാനര
ഭരണരരഗലത ഒരു തരതനിലര പ്രതനികൂലെമടായനി ബടാധനിക്കുന്നതല. കൃഷനി വകുപനിലലെ

* അനുബന്ധമടായനി വചനിട്ടുണയ്.
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ചനിലെ  ഉന്നത  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്കനിടയനില്  ഉണടായനിട്ടുള്ള  വദ്യകനിപരമടായ
അഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസര  ആ  വകുപനിനയ്  കനതൃതതര  ലകേടാടുക്കുന്ന  മനനിക്കുതലന്ന
ഇടലപട്ടയ്  ലലകേകേടാരദ്യര  ലചയ്യടാവുന്നകതയുളള.   ഇകടാരദ്യതനില്  കൃഷനി  വകുപയ്
ലസക്രട്ടറനികയടാടുര  ഡയറക്ടകറടാടുര  വനിശദശകേരണര  കതടുലമനര  ഇഇൗ  വനിഷയര
സര്കടാരനിലന്റെ പ്രവര്തനവുമടായനി ബന്ധമനിലടാതതടാലണനര ബഹുമടാനലപട്ട കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി  വനിശദശകേരനിചനിട്ടുള്ളതടാണയ്.  പ്രകമയതനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നവനിധര
സനിവനില്  സര്വ്വശസനിലലെ  ഉയര്ന്ന  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്കനിടയനില്  ഗഇൗരവതരമടായ
യടാലതടാരഭനിപ്രടായ  വദ്യതദ്യടാസവുര  നനിലെനനില്ക്കുന്നനില.  ലഎ.എ.എസയ്.
ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്കനിടയനില്  ഇലടാത  അസരതൃപനി  സൃഷനികടാനുള്ള  ഒരു  ശമര  ചനിലെ
കകേന്ദ്രങ്ങള  കനരലത  ഇവനിലട  നടതനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നടാല്  അതരതനിലള്ള
പരനിശമങ്ങലളലയലടാര  മറനികേടനലകേടാണയ്  ഭരണയനലത  ഫലെപ്രദമടായനി
മുകന്നടാട്ടുലകേടാണ്ടുകപടാകേടാന  സര്കടാരനിനയ് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്. ഇലതലടാര ലതളനിയനികലപട്ട
വസ്തുതകേളടാണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഭരണകേടാലെതയ്  കുറചയ്  വദ്യതദ്യസത
യുണടായനിരുന.   അതനില്നനിന്നയ്  കേടാരദ്യങ്ങലളടാലക  മടാറനി  സരതൃപമടായ  സനിവനില്
സര്വ്വശസയ്  സടാധൂകേരനിക്കുകേ  തലന്നയടാണയ്  സര്കടാര്  ലചയ്യുന്നതയ്.  അകതടാലടടാപര
അഴനിമതനിയുര ലകേടുകേടാരദ്യസ്ഥതയുര പൂര്ണ്ണമടായുര ഇലടാതടാകടാന നമുകയ് കേഴനിയണര.
ഇഇൗ  കേടാഴ്ചപടാടനുസരനിച്ചുള്ള  നടപടനികേളടാണയ്  സര്കടാര്  സതശകേരനിച്ചു
ലകേടാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  അകതടാലടടാപര  കേഴനിവുള്ളവലര  ലഎ.എ.എസയ്.
ഉകദദ്യടാഗസ്ഥതലെതനികലെയയ്  കൂടുതല്  നനിയമനികടാനുളള  ശമങ്ങളര  സര്കടാര്
തുടരുകേയടാണയ്.   ലതറടായ  നടപടനികേള  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥതലെതനില്  ഉയര്നവന്നടാല്,
ലഎ.എ.എസയ്.  തലെതനിലെടായടാല്കപടാലര  അവ  തനിരുത്തുന്നതനിനയ്  സര്കടാര്
ശകമടായനി  ഇടലപടുര.   അകതസമയര   സര്കടാര്  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്  ലപടാതുകവ
ശരനിയടായ  നടപടനി  സതശകേരനിക്കുന്നവരടാണയ്.   അതരതനില്  ശരനിയടായ  നടപടനി
സതശകേരനിക്കുന്ന ഉകദദ്യടാഗസ്ഥലര സരരക്ഷനികടാനുര സര്കടാര് പ്രതനിജടാബദ്ധമടാണയ്.
സര്കടാരനിലന്റെ  ജേനപക്ഷ  വനികേസന  കക്ഷമപ്രവര്തനങ്ങള  കൂട്ടടായനി
നടപനിലെടാകടാനുള്ള  ഉതരവടാദനിതതമടാണയ്  സര്കടാര്  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്ക്കുള്ളതയ്.
അഴനിമതനിരഹനിതവുര  കേടാരദ്യക്ഷമവുമടായ  സനിവനില്  സര്വ്വശസടാണയ്  സര്കടാര്
ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതയ്.  അതനിനനുസൃതമടായടാണയ്  സനിവനില്  സര്വ്വശസയ്  രരഗര
നശങ്ങനിലകടാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  

ശശ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതശശന: സര്, രണയ് ലഎ.എ.എസയ്. ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര് തമ്മേനിലള്ള
പ്രശര  പ്രതനിപക്ഷര  ലപടാതുവല്കരനിച്ചു  എന്നടാണയ്  ബഹുമടാനലപട്ട  മുഖദ്യമനനി
പറഞ്ഞതയ്.   നടാലള ഇഇൗ സര്കടാരനിലന്റെ ഒന്നടാര വടാര്ഷനികേമടാണയ്.   കേഴനിഞ്ഞ ഏഴയ്
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മടാസമടായനി സരസ്ഥടാനലത ലഎ.എ.എസയ്./ലഎ.പനി.എസയ്.  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര് തമ്മേനില്
നടക്കുന്ന  തര്കര  ഇഇൗ  സര്കടാരനിലന്റെ  മുഖര  വനികൃതമടാകനിയനിരനിക്കുകേയടാണയ്.
കകേരളപനിറവനിക്കുകശഷര  കകേരളതനിലലെ  ഒരു സര്കടാരനിലന്റെ  കേശഴനിലര  ഇതുകപടാലലെ
ലഎ.എ.എസയ്.,  ലഎ.പനി.എസയ്.  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്  തമ്മേനിലെടനിച   കേടാലെമുണടായനിട്ടനില.
മുഖദ്യമനനി  ഇതനിലന  ലെഘൂകേരനിചയ്  നനിസടാരമടാകനി  കേടാണടാന  ശമനിക്കുകേയടാണയ്.
കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  മടാസതനിനകേമകല    ചശഫയ്  ലസക്രട്ടറനികയ്  സപ്രശരകകേടാടതനിയനില്
കപടായനി  ഇഇൗ  സര്കടാരനിനുകവണനി  മടാപകപക്ഷ  ലകേടാടുതയ്  നടാണരലകേട്ടയ്  തലെയൂരനി
കപടാകരണനിവന്നതയ്;  അങ്ങലനലയടാരു ചരനിത്രര  മുമ്പുണടായനിട്ടുകണടാ?  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്
തമ്മേനിലള്ള  ആകരടാപണ  പ്രതദ്യടാകരടാപണങ്ങള  തുടങ്ങനിയനിട്ടയ്  ഏഴയ്  മടാസമടായനികല;
ഇന്നലലെമടാത്രമുണടായ  സരഭവമടാകണടാ?  സരസ്ഥടാനലത  ചശഫയ്  ലസക്രട്ടറനി,
അഡശഷണല്  ചശഫയ്  ലസക്രട്ടറനിമടാര്,  മുതനിര്ന്ന  ലഎ.എ.എസയ്.  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്,
അഡശഷണല്  ഡനി.ജേനി.പനി.-മടാര്,  മുതനിര്ന്ന  ലഎ.പനി.എസയ്.  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്
എന്നനിവര്ലകതനിലര  പരടാതനികേളലട  പ്രളയമടാണയ്. മനിക  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്ക്കുലമതനിലര
അവര്തലന്ന  മറ്റുള്ളവലരലകടാണയ്  ലകേടാടുപനിച  വനിജേനിലെനസയ്  കകേസകേളര
നനിലെനനില്ക്കുകേയടാണയ്.  പരസരര  ലകേടാലന്നടാടുകടാനുര  ടടാര്നനിഷയ് ലചയ്യടാനുര
ആത്മവശരദ്യര  തകേര്കടാനുര  കവണനിയുളള  ശമര  നടത്തുകമ്പടാള   സര്കടാര്
കനടാക്കുകുതനിലയകപടാലലെ  ഇലതലടാര  കേണ്ടുലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  സടാധടാരണ
“Something is rotten  in Denmark” എന്നടാണയ് പറയുന്നതയ്.  എന്നടാല് ഇവനിലട
“Everything  is  rotten  in  Secretariat.” ഭരണസനിരടാകകേന്ദ്രമടായ
ലസക്രകട്ടറനിയറനില്  എലടാര  ചശഞ്ഞയ്  നടാറകേയടാണയ്.   ഏതയ്  വകുപനിലെടാണയ്
കുഴപമനിലടാതതയ്?    കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസര കപടാലെശസയ് ലഹഡ്കേതടാര്കട്ടഴനില് ഡനി.ജേനി.പനി.-യുര
അഡശഷണല്  ഡനി.ജേനി.പനി.-യുര  തമ്മേനിലള്ള  തര്കര  അടനിയുലട  വകനില്വലര
എതനിലയനള്ള  വടാര്ത  അങ്ങയ്  വടായനിചനികല?  എലന്തലടാര  തര്കങ്ങളടാണയ്
കപടാലെശസയ്  ലഹഡയ്കേതടാര്കട്ടഴനില്  നടനലകേടാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഏഴയ്  മടാസമടായനി
നടക്കുന്ന ഇഇൗ പരമ്പരയുലട  ഏറവുര  അവസടാനലത എപനികസടാഡടാണയ്  ഇന്നലലെ
നടന്നതയ്.                  

കൃഷനി  വകുപയ്  ഡയറക്ടര്,  കഹടാര്ട്ടനികേളചര്  മനിഷന  ഡയറക്ടര്,
കഹടാര്ട്ടനികകേടാര്പയ്  മടാകനജേനിരഗയ്  ഡയറക്ടര്,  കകേടാകനട്ടയ്  ലഡവലെപ്ലമന്റെയ്
കകേടാര്പകറഷന  എര.ഡനി., പനി.പനി.എര. ലസല്  ഡയറക്ടര്  തുടങ്ങനിയ  അഞയ്
പ്രധടാനലപട്ട ചുമതലെകേള വഹനിക്കുന്ന ശശ. ബനിജു പ്രഭടാകേര്, ഐ.എ.എസയ്. ലെശവനില്
കപടാകുകേയടാണയ്.   പ്രനിനസനിപല്  ലസക്രട്ടറനിയുര  അഗനികളചറല്  ലപ്രടാഡക്ഷന
കേമ്മേശഷണറമടായ കഡടാ. രടാജു നടാരടായണസതടാമനി മനനഃപൂര്വ്വര  വനിജേനിലെനസയ് കകേസനില്
കുടുകടാന ശമനിക്കുനലവന്നടാണയ് ശശ. ബനിജു പ്രഭടാകേറനിലന്റെ ആകരടാപണര.  അതനിനയ്
കഡടാ. രടാജു നടാരടായണസതടാമനി  പറഞ്ഞ മറപടനി,  ഈ സരസ്ഥടാനതനിലലെ സശനനിയര്
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ഐ.എ.എസയ്. ഉകദദ്യടാസ്ഥനടായ ശശ. ബനിജു പ്രഭടാകേര് അഴനിമതനികടാരനടാണയ്,  ഞടാന
അയടാലള  നനിലെയ്ക്കുനനിര്ത്തുലമന്നടാണയ്.   ശശ.  ബനിജു  പ്രഭടാകേര്  ചുമതലെ  വഹനിക്കുന്ന
അഞയ് പ്രധടാനലപട്ട സ്ഥടാപനങ്ങളലട എക്സെെനികേക്യൂട്ടശവയ് കേമ്മേനിറനി ലചയര്മടാനടാണയ് കഡടാ.
രടാജു  നടാരടായണസതടാമനി.   ഒരു  വര്ഷര  2,000  കകേടാടനി  രൂപയുലട  കപ്രടാജേക്ടുകേള
കകേകേടാരദ്യര ലചയ്യുന്നവയടാണയ് ഈ അഞയ് പ്രധടാനലപട്ട ഏജേനസനികേള.  അതനിലന്റെ
പ്രവര്തനര മുഴുവന അവതടാളതനിലെടായനിരനിക്കുകേയടാണയ്.   കൃതദ്യമടായനി  കയടാഗങ്ങള
കചരുകേകയടാ    എലന്തങനിലര  തശരുമടാനങ്ങലളടുക്കുകേകയടാ  ലചയ്യുനകണടാ;   ഇവര്
തമ്മേനിലള്ള  തര്കര  തുടങ്ങനിയനിട്ടയ്  എത്ര  നടാളടായനി;  ഈവകേ  കേടാരദ്യങ്ങള
ബഹുമടാനലപട്ട കൃഷനി വകുപ്പുമനനി അകനതഷനികണര.  എലടാ ലതളനിവുകേളര തലന്റെ
കേയ്യനിലലണന്നടാണയ് കഡടാ. രടാജു നടാരടായണസതടാമനി പറഞ്ഞതയ്.  പ്രധടാനലപട്ട അഞയ്
ഏജേനസനികേളലട  ചുമതലെ  വഹനിക്കുന്ന  കൃഷനി  വകുപയ്  ഡയറക്ടറടായ  ശശ.  ബനിജു
പ്രഭടാകേറനിലന്റെ  ഐ.എ.എസയ്.  വദ്യടാജേമടാലണനവലര ഒരു സശനനിയര് ഐ.എ.എസയ്.
ഉകദദ്യടാഗസ്ഥന പറയുകമ്പടാള അതയ്  നനിസടാരമടായനി  കേടാണുന്ന ഒരു മുഖദ്യമനനിയടാണയ്
കകേരളതനിലള്ളലതന്നതയ്  ദഇൗര്ഭടാഗദ്യകേരമടാണയ്.  തലന്റെ  വകുപനില്  വദ്യവസടായ
വകുപ്പുമനനിയുലട  പനി.എസയ്.-ലന്റെ  ഭടാരദ്യലയ  അനധനികൃതമടായനി  നനിയമനിച്ചുലവന്ന
ആകരടാപണവുമുണയ്.  ഒരു  സശനനിയര്  ഐ.എ.എസയ്.  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥന
സതജേനപക്ഷപടാതര  കേടാണനിച്ചുലവനള്ള  ആകരടാപണവുര  ശരനിയടാകണടാലയന്നയ്
സര്കടാര്  വദ്യകമടാകണര. "വനിശദശകേരണര  കതടുര.  പ്രകൃതനി  ചനികേനിത്സയ്ക്കു
കവണനിയടാണയ്  അവധനിലയടുക്കുന്നലതന്നടാണയ്  ശശ.  ബനിജു  പ്രഭടാകേര്  പറഞ്ഞതയ്.
ഇകടാരദ്യര  ലപടാതുകവദനിയനില്  ചര്ച  ലചകയ്യണതല.   അതയ്  സര്കടാരനിലന
അറനിയനികകണതടാണയ്.   ഈ  വനിഷയര  സര്കടാരുമടായനി  ബന്ധമനിലടാതതടാണയ്.
അതനിനടാല്  കൂടുതല്  ചര്ചയനില"  എന്നടാണയ്   ബഹുമടാനലപട്ട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി
പറഞ്ഞതയ്. ഇതയ് സര്കടാരുമടായനി ബന്ധമനിലടാത വനിഷയമടാകണടാ; ഇതയ് കഡടാ. രടാജു
നടാരടായണസതടാമനിയുകടയുര  ശശ.  ബനിജു പ്രഭടാകേറനികന്റെയുര  വശട്ടനിലലെ  വനിഷയമടാകണടാ;
ഇതയ്  ഈ  സര്കടാരുമടായനി  ബന്ധലപട്ട  വനിഷയമകല?   "അഴനിമതനിലകതനിരടായനി
അന്തദ്യശതടാസര  വലര  കപടാരടാടുര.   സന്ദര്ശന  വനിസയനില്  വന്ന  വനികദശനികയ്  ഒരു
ലെക്ഷര  രൂപവലര  നല്കേണലമന്നയ്  ഡയറക്ടര്  ആവശദ്യലപട്ടു.   ഇതനിലനതനിലര
കുറനിലപഴുതനിയ  ലഡപക്യൂട്ടനി  ഡയറക്ടലറ  ആലെപ്പുഴയനികലെയയ്  സ്ഥലെരമടാറനി"  എന്നടാണയ്
കഡടാ.  രടാജു നടാരടായണസതടാമനി പറയുന്നതയ്.  കൃഷനി വകുപനിലനതനിരടായനി  പ്രതനിപക്ഷര
അഴനിമതനി ആകരടാപണര  ഉന്നയനിചനിട്ടനില.  അഗനികേളചര് ലപ്രടാഡക്ഷന കേമ്മേശഷണര്
തലന്നയടാണയ്   സതന്തര വകുപനിലനതനിരടായനി  ആകരടാപണര ഉന്നയനിക്കുന്നതയ്.    ഈ
സര്കടാരനിനയ്  ഒരു  കുഴപവുമനിലലന്നടാണയ്  ബഹുമടാനലപട്ട  മുഖദ്യമനനി  പറയുന്നതയ്.
ഇന്നലലെ  ശശ.  എര.  എര.  മണനിയുലട  ഒരു  പ്രസടാവന  വന  -   "നനികരടാധന
ഉതരവുമടായനി വന്ന കേളക്ടകറടാടയ് കപടായനി കവലറ പണനി കനടാകടാന പറഞ്ഞതയ് വളലര
നന്നടാലയന്നയ് മനനി എര. എര. മണനി.”കപടാളചനിറ ഏലെടായനില് ലവള്ളര വറനിക്കുന്നതയ്
നനികരടാധനിച  ലകേടാലര  ജേനിലടാ  കേളക്ടറലട  ഉതരവയ്  ലെരഘനിചതനിലന
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സരബന്ധനിചടായനിരുന മനനിയുലട പരടാമര്ശര.  ജേനിലടാ കേളക്ടറലട ഉതരവയ് ലെരഘനിച
ആളകേലള മനനി അഭനിനന്ദനിക്കുന. എലന്തടാരു സര്കടാരടാണനിതയ്?  എന്നനിട്ടയ്  പരസദ്യര
ലകേടാടുതതുലകേടാണയ് മടാത്രര കേടാരദ്യമുകണടാ?   'നമുകയ് ഒരുമനിചയ് മുകന്നറടാര,  സര്കടാര്
ഒപമുണയ്'.   ഇന്നലെലത  എലടാ  പത്രങ്ങളനിലര  പരസദ്യരവന.  പടാര്പനിട
പദ്ധതനിലയക്കുറനിചടാണയ്  പരസദ്യര.   പ്രടായമടായ  രണടാളകേളലടയുര   രണയ്
കുഞ്ഞുങ്ങളലടയുര  ചനിത്രര  കേടാണനിചനിട്ടുണയ്.  (പത്രതനിലലെ  പ്രസ്തുത  ചനിത്രര
ഉയര്തനികടാണനിച്ചു).  ഇതയ് എറണടാകുളര ജേനിലയനിലലെ ലചറടായനിയനില് മുനമ്പര ബശചയ്
കറടാഡനിലള്ള  കമടാഹനകന്റെയുര  സമതനിയുകടയുര  ലകേടാച്ചുമകളകടയുര  ചനിത്രമടാണയ്.
എന്തടായടാലര ഈ സര്കടാര് അവര്കയ് വശടയ് ലകേടാടുതനിട്ടനില. അവര് ജേനിലടാ ബടാങനില്
നനിന്നയ് നടാലെര ലെക്ഷര രൂപ കേടലമടുതയ് വശടുപണനി പൂര്തനിയടാകനി.    അവരുലട പടര
ലകേടാടുതനിട്ടയ്  അവര്കയ്  വശടയ്  ലകേടാടുക്കുലമന്നയ്  ഈ  സര്കടാര്  പറയുന്നതയ്  എന്തയ്
ദയനശയമടാണയ്.  എന്തടാണയ് ഇവനിലട  നടക്കുന്നതയ്?  

ഈ  പ്രശങ്ങള  സര്കടാരനിലന  ബടാധനിചനിട്ടനിലലന്നയ്  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയുര
മുഖദ്യമനനിയുര പറയുന.  7-7-2016-നയ് കഹടാര്ട്ടനികകേടാര്പനിലന്റെ ആനയറയനിലലെ ജേനിലടാ
സരഭരണകകേന്ദ്രര മനനി  സന്ദര്ശനിച്ചു.   തമനിഴടാട്ടനില്നനിനര  വരുന്ന പചകറനി  കേണയ്
മനനി  ലഞട്ടനി.   ഉടനതലന്ന  കവണ  നടപടനിലയടുത്തു.   കഹടാര്ട്ടനികകേടാര്പനിലന്റെ
എര.ഡനി.-ലയയുര  രണയ്  പ്രധടാനലപട്ട  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥലരയുര  സലസനഡയ്  ലചയ്യുകേയുര
ഇങ്ങലനയടാണയ്  കേഴനിഞ്ഞ  സര്കടാര്  പചകറനി  മുഴുവന  വടാങ്ങനിയനിരുന്നലതനര
ഇതനിലനതനിലര  നടപടനിലയടുക്കുലമനര  പറഞ്ഞു.   അഭനിനന്ദനികടാനകവണനി  ഞടാന
ബഹുമടാനലപട്ട മനനിലയ കഫടാണനില് വനിളനിചനിട്ടയ് കേനിട്ടനിയനില.  കമയയ്  17-ാം തശയതനി
നക്യൂസയ് 18 ചടാനലെനില് ഈ വടാര്ത ലടലെനികേടാസ്റ്റേയ് ലചയ.  മുഖദ്യമനനിയുലട സടാമ്പതനികേ
ഉപകദഷടാവടായ  ശശമതനി  ഗശതടാ  കഗടാപനിനടാഥനിലന്റെ  അച്ഛന  കഗടാപനിനടാഥയ്
കേര്ണ്ണടാടകേയനില്നനിനര  അയയ്ക്കുന്ന  പചകറനികേളടാണയ്  വനലകേടാണനിരനിക്കുന്നതയ്.
അതയ്  തനികേയടാലത  വരുകമ്പടാള  ചടാലെ  കേകമ്പടാളതനിലലെ  ഒരു  കേടയനില്നനിനര
പചകറനി  വടാങര.  ഈ  വടാര്ത  വനകേഴനിഞ്ഞകപടാള  24  മണനിക്കൂറനിനകേര
നടപടനിലയടുക്കുലമനര   ഇതനിലന്റെ  റനികപടാര്ട്ടയ്  വടാങലമനര  ബഹുമടാനലപട്ട  മനനി
പറഞ്ഞു.  എത്ര ദനിവസമടായനി;   റനികപടാര്ലട്ടലന്തങനിലര കേനിട്ടനികയടാ?  ഒരു റനികപടാര്ട്ടുര
കേനിട്ടനിയനിട്ടനില,   ഒരു  നടപടനിയുലമടുതനിട്ടനില.   ഇതുസരബന്ധനിചയ്  ഫനിനടാനസനിലന്റെ
ഇനലസക്ഷന വനിരഗയ് ലകേടാടുത റനികപടാര്ട്ടയ്  അവനിലടയുണയ്.  അതനിനുമശലത ആകരടാ
കേയറനിയനിരനിക്കുകേയടാണയ്.   ഇലതടാലകയടാണയ്  വകുപ്പുകേളനില്  നടക്കുന്നതയ്.    ശശ.
കഗടാപനിനടാഥനിനയ്  കേറക്ടയ്  കപലമന്റെടാണയ്.   ഒരു  കപസകപടാലര  ബടാകനിയനില.
വട്ടവടയനിലലെ  ലസടാകസറനികേളനില്   പചകറനികേള  ലകേട്ടനികനിടക്കുകേയടാണയ്.   എട്ടയ്
മടാസമടായനി  അവര്കയ് കപസ ലകേടാടുക്കുന്നനില.   

മനി  .    സശകര്:  അങ്ങയ്  വനിഷയതനില്നനിനര  മടാറനികപടാകുന.   ഐ.എ.എസയ്.
ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര് തമ്മേനിലള്ള തര്കമകല അടനിയന്തരപ്രകമയതനിലന്റെ വനിഷയര.  കൃഷനി
വകുപനിലലെ അഴനിമതനിയല അങ്ങയ് എഴുതനി തന്നനിട്ടുള്ളതയ്.  
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ശശ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതശശന: സര്, അങ്ങയ് പറയുന്നതയ് ശരനിയല.  എലന്റെ കനടാട്ടശസയ്
വടായനിച്ചുകനടാകണര.  ഈ തര്കര കൃഷനി വകുപനിലന്റെ പ്രവര്തനലത സടാരമടായനി
ബടാധനിച്ചു എന്നടാണയ് കനടാട്ടശസനില് പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്.  

മനി  .    സശകര്:  കൃഷനി  വകുപനിലലെ  അഴനിമതനിയല  വനിഷയര.   ഐ.എ.എസയ്.
ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്  തമ്മേനിലള്ള  തര്കമടാണയ്  എഴുതനിതന്നനിട്ടുള്ളതയ്.  ആ  വനിഷയതനില്
ഒതുങ്ങനിനനിന്നയ് സരസടാരനിക്കൂ.  

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന:  സര്,  ഞടാന അഴനിമതനിയടാകരടാപണര ഉന്നയനിചനില.
അങ്ങയ് ഇങ്ങലനലയടാരു ഇടലപടല് നടത്തുന്നതയ് ശരനിയല.  

മനി  .    സശകര്:  അകങ്ങയയ്  ഏതയ്  കേടാരദ്യവുര   സരസടാരനികടാര.   പകക്ഷ  തന്ന
കനടാട്ടശസമടായനി ബന്ധലപട്ട കേടാരദ്യങ്ങള സരസടാരനികണര.  

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന:  സര്,  ഞടാന  തന്ന  കനടാട്ടശസയ്  അങ്ങയ്
വടായനിച്ചുകനടാക്കൂ.   ഈ  തര്കര  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്തനലത  സടാരമടായനി
ബടാധനിച്ചു എന്നടാണയ്  എലന്റെ കനടാട്ടശസനിലള്ളതയ്.  വടായനികടാലത അങ്ങയ് പറയരുതയ്.  ...
(ബഹളര).........  ഞടാന  അഴനിമതനിയടാകരടാപണലമടാനര  ഉന്നയനിചനില.   .....
(ബഹളര).........

മനി  .   സശകര്:   പശസയ്....പശസയ്...... ഇരനിക്കൂ.  

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന:  സര്,  ഞടാന  ബഹുമടാനലപട്ട  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനിലകതനിരടാകയടാ  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്ലകതനിരടാകയടാ  അഴനിമതനി
ആകരടാപണലമടാനര  ഉന്നയനിചനില.   ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്  തമ്മേനിലള്ള  തര്കര  കൃഷനി
വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്തനലത  സടാരമടായനി  ബടാധനിച്ചു  എന്ന  എലന്റെ  കനടാട്ടശസനിലലെ
ആകക്ഷപര  ഞടാന  സബ്സ്റ്റേടാനകഷദ്യറയ്  ലചയ്യുന.   അതനില്  അങ്ങയ്  ഇടലപടുന്നതയ്
ശരനിയല.  

മനി  .    സശകര്:  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്കനിടയനിലലെ തര്കര കൃഷനി  വകുപനിലന ബടാധനിച്ചു
എനള്ളതയ് അങ്ങയ് എഴുതനിതന്നനിട്ടുണയ്.  പകക്ഷ അതനിനപ്പുറതയ് അങ്ങയ് കവലറ പലെ
കേടാരദ്യങ്ങളനികലെയ്ക്കുര കപടാകുകേയടാണയ്. അതയ് ശരനിയല......(ബഹളര)......... പശസയ്..........

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന:  സര്,  ഞടാന  എഴുതനിതന്നതയ്  വടായനികടാര.  ഈ
ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്  തമ്മേനിലള്ള  തര്കര  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങലള
ഗഇൗരവതരമടായനി   ബടാധനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രധടാനലപട്ട  ഏജേനസനികേളലട  മശറനിരഗയ്
നടക്കുന്നനില.  ...........(ബഹളര)......... 

മനി  .   സശകര്: പശസയ്...... ഇരനിക്കൂ.  പശസയ്.....പശസയ്....
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ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന:  സര്,  അങ്ങടാണയ്  പ്രശമുണടാകനിയതയ്.   ഇലടാത
പ്രശമുണടാകനിയതയ് ബഹുമടാനലപട്ട ലചയറടാണയ്.  ....(ബഹളര)......

മനി  .    സശകര്:  പശസയ്.......   ഇരനിക്കൂ.  എന്തയ് പ്രശമുണടാകനിലയന്നടാണയ് അങ്ങയ്
പറയുന്നതയ്.  പശസയ്......പശസയ്.....  ഇരനിക്കൂ. ...(ബഹളര)......

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന:  സര്,   ഞടാന ശശമതനി ഗശതടാ കഗടാപനിനടാഥനിലന്റെ
അച്ഛന  ശശ.  കഗടാപനിനടാഥനിലനക്കുറനിചയ്  പറഞ്ഞതടാണയ്  നനിങ്ങളകയ്
ലപടാള്ളനിയലതങനില് ഞടാനതയ് പറയുന്നനില.  ......(ബഹളര)......

മനി  .   സശകര്: പശസയ്......പശസയ്......ഇരനിക്കൂ.....

ശശ  .    ഇ  .    പനി  .    ജേയരടാജേന:  സര്,  ലചയറനിലന ഇങ്ങലന സമ്മേര്ദ്ദതനിലെടാകടാന
പറനില.  ......(ബഹളര)......(ലലമകയ്  ഓഫയ്).  ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന  എകപടാഴുര
ലചയറനിലന സമ്മേര്ദ്ദതനിലെടാകടാനടാണയ് ശമനിക്കുന്നതയ്.  ......(ബഹളര).....

മനി  .    സശകര്:  പശസയ്..........ഇരനിക്കൂ....(ബഹളര)...  എന്തടാണയ്  പ്രശര.....
(ബഹളര)....  നനിങ്ങലളലടാവരുര  അഭനിപ്രടായര  പറയുന്നതുകപടാലലെ  ശശ.  ഇ.  പനി.
ജേയരടാജേനുര അഭനിപ്രടായര പറഞ്ഞു.  അത്രയകലയുള.   .....(ബഹളര).....  ദയവടായനി
ഇരനിക്കൂ.  അങ്ങയ് പറഞ്ഞയ് അവസടാനനിപനിക്കൂ.   ....പശസയ്... ....(ബഹളര)...  പശസയ്....
നനിങ്ങളനിരനിക്കൂ.  പശസയ്........  മടാസങ്ങളക്കുമുമ്പയ്  നടന്ന ഒരു സരഭവമടാണയ്  അകദ്ദഹര
ഇകപടാള പറഞ്ഞതയ്.   അതടാണയ്   പ്രകകേടാപനമുണടാകനിയതയ്.....(ബഹളര)...  കൃഷനി
വകുപനിലലെ ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്കനിടയനിലണടായ തര്കവുമടായനി ബന്ധലപട്ടയ്  പറയുകമ്പടാള
മടാസങ്ങളക്കുമുമ്പുണടായ  കേടാരദ്യര  അങ്ങയ്  എടുത്തുപറഞ്ഞതടാണയ്  തര്കമുണടായതയ്.
അടനിയന്തരപ്രടാധടാനദ്യമുളള  വനിഷയമടായനി  അങ്ങയ്  അവതരനിപനിചതയ്  അതടാണയ്.   ....
(ബഹളര)...  കനടാട്ടശസനില്  ഒതുങ്ങനിനനിന്നയ്  സരസടാരനികണലമന്നടാണയ്  ലചയര്
പറഞ്ഞതയ്.   ....(ബഹളര)...   പശസയ്....പശസയ്....   ഇരനിക്കൂ.   പ്രതനിപക്ഷകനതടാവയ്
സരസടാരനികലട്ട.  

പ്രതനിപക്ഷകനതടാവയ് (ശശ  .   രകമശയ് ലചന്നനിതലെ): സര്, ഒരു കേടാരദ്യര അങ്ങയുലട
ശദ്ധയനില്ലപടുതടാനുണയ്.  ഒരു അരഗര അടനിയന്തരപ്രകമയര അവതരനിപനിക്കുകമ്പടാള
അകദ്ദഹതനിനയ്  ആ  വസ്തുത  സമര്തനികടാനടായനി  ചനിലെ  കേടാരദ്യങ്ങള
ഉന്നയനികകണനിവരുര.   അതനിനയ്  അങ്ങയ്  ഇടലപട്ടതടാണയ്  ഇവനിലട  ഈ
പ്രകകേടാപനമുണടാകനിയതയ്.   അലടാലത  ഒരു  പ്രശവുര  ഇവനിലടയുണടായനില.   ഇതയ്
ശരനിയടായ നടപടനിയല.  ....(ബഹളര)...
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മനി  .    സശകര്:  ബഹുമടാനലപട്ട  പ്രതനിപക്ഷകനതടാവയ്  പറയുന്നതയ്  ശരനിയല.
ലചയര്  ഇടലപകടണ  സമയതയ്  ഇടലപടകണ?   ....(ബഹളര)...   നനിങ്ങള
സമ്മേര്ദ്ദതനിലെടാകണ. ....(ബഹളര)...  റൂള  50-നയ്  ചനിലെ  നനിബന്ധനകേളണയ്.   ആ
നനിബന്ധനകേള ലതറ്റുകമ്പടാള അതയ് ഓര്മ്മേലപടുകതണ ബടാധദ്യത മടാത്രകമ ലചയര്
ലചയ്യുനള.  അതനിനയ് പ്രകകേടാപനിതരടാകകേണ കേടാരദ്യമനില.  ....(ബഹളര)... ഇതനിനുമുമ്പയ്
ഈ  ലചയറനില്  ഇരുന്നവരുര  അതയ്  ഓര്മ്മേലപടുതനിയനിട്ടുണയ്.   ....(ബഹളര)...
നനിങ്ങള  തശര്ത്തുര  അനടാവശദ്യമടായനിട്ടടാണയ്  ഈ  പ്രകകേടാപനമുണടാക്കുന്നതയ്.  ....
(ബഹളര)...   ഒരു  കേടാരദ്യവുമനിലടാതതടാണയ്.   ....(ബഹളര)...    ഞടാന  പ്രസരഗര
നനിര്തടാന  പറഞ്ഞനിട്ടനില.   ....(ബഹളര)...  കനടാട്ടശസനില്  ഒതുങ്ങനിനനിന്നയ്
സരസടാരനികടാന  പറഞ്ഞു.   ....(ബഹളര)...   അതയ്  ഇതനിനുമുമ്പുര  ഉണടായനിട്ടുണയ്.
പുതനിയ കേടാരദ്യമല. (പ്രതനിപക്ഷടാരഗങ്ങള ഡയസനിനുമുന്നനില് വനനനിന്നയ് ബഹളര വച്ചു
സഭടാനടപടനികേള തടസലപടുതടാന ശമനിച്ചുലകേടാണനിരുന.) ....(ബഹളര)... നനിങ്ങള
അങ്ങലന  സമ്മേര്ദ്ദതനിലെടാകണ.    സശറ്റുകേളനികലെയയ്  കപടാകൂ.    കനടാട്ടശസനില്
ഒതുങ്ങനിനനിന്നയ്  സരസടാരനികടാനടാണയ്  പറഞ്ഞതയ്.....  പശസയ്......  ഇടലപകടണ
സമയതയ്  ലചയര്  ഇടലപടുര.  ....(ബഹളര)...  ചട്ടതനില്  കവലറയുര
വകുപ്പുകേളണയ്.  ....(ബഹളര)... 

മുഖദ്യമനനി  (ശശ  .    പനിണറടായനി  വനിജേയന):  സര്,  ഇതയ്  ശരനിയല.   സശകലറ
ഇങ്ങലന ഭശഷണനിലപടുത്തുന്നതയ് ശരനിയടായ രശതനിയല.  ....(ബഹളര)...

മനി  .    സശകര്:  ആവശദ്യതനിനുര  അനടാവശദ്യതനിനുര  ഇവനിലടവന്നയ്
ബഹളമുണടാക്കുന്നതയ്  മരദ്യടാദയല.   .....(ബഹളര)...   പശസയ്....  മുഖദ്യമനനി
സരസടാരനികലട്ട.....(ബഹളര)...  പശസയ്....  പശസയ്......  ആരുര  അസതസ്ഥരടാകേണ.
ലചയറനിനയ്   എലടാവലരയുര തൃപനിലപടുത്തുന്ന നനിലെ സതശകേരനികടാന സടാധദ്യമല........
(ബഹളര)... പശസയ്........ ബഹുമടാനലപട്ട മുഖദ്യമനനി സരസടാരനികലട്ട......(ബഹളര)...
നനിങ്ങള സശറ്റുകേളനികലെയയ് കപടാകൂ.   ..(ബഹളര)...   മുഖദ്യമനനി സരസടാരനിക്കുകേയടാണയ്.
പശസയ്....പശസയ്..... 

മുഖദ്യമനനി (  ശശ  .    പനിണറടായനി വനിജേയന  ):  സര്,  കൃതദ്യമടായ മടാനദണ്ഡങ്ങളലട
അടനിസ്ഥടാനതനില്  നടക്കുന്ന  ഒരു  സഭയടാണനിതയ്.   ഇവനിലട  സശകലറ
ഭശഷണനിലപടുതടാനടാണയ്  ഒരുകൂട്ടര  ആളകേള  ഡയസനിലന്റെ  മുന്നനികലെകയ്  വന്നതയ്.
അങ്ങയുലട നനിലെപടാടനിലനയടാണയ് കചടാദദ്യര ലചയ്യുന്നതടായനി കേണതയ്.  നനിലെപടാടനികനടാടയ്
എതനിര്പയ്  കതടാന്നനിയടാല് ചനിലെകപടാള സഭദ്യമടായ ഭടാഷയനില്  വനിമര്ശനിലചനവരുര.
എന്നടാല് എലടാ പരനിധനിയുര വനിട്ടുലകേടാണ്ടുള്ള ഒരു നടപടനിയടാണയ് ഇവനിലടയുണടായതയ്.
ഇതയ്  സഭയുലട  സഗമമടായ  നടതനിപനിലന  പ്രതനികൂലെമടായനി  ബടാധനിക്കുന്ന  ഒരു
കേടാരദ്യമടാണയ്.   ഉതരവടാദലപട്ട  പ്രതനിപക്ഷകനതടാവുര  യു.ഡനി.എഫയ്.-ലന്റെ  മുതനിര്ന്ന
കനതടാകളര ഇതയ് ഗഇൗരവമടായനി ആകലെടാചനികകണതടാണയ്.  ഇങ്ങലന കപടായടാല് സഭ
എവനിലടലയത്തുര;  ഇതരര രശതനികേള തുടരടാന പറ്റുകമടാ; ഇതരര രശതനികേള തുടരുന്ന
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നനിലെപടാടയ്  അനുവദനിക്കുന്നതയ്  ശരനിയടാകണടാ?   ഇകടാരദ്യര  പ്രതനിപക്ഷകനതടാവുര
യു.ഡനി.എഫയ്.  കനതടാകളര  ചനിന്തനികകണതടാണയ്.   ഒരുകൂട്ടര  ആളകേളകയ്
എന്തുമടാകേടാലമനള്ള അവസ്ഥയുണടാകേടാന പടാടനില.  ഇവനിലടവന്നയ് ലചയറനിലനതനിലര
പരുഷമടായ  വടാക്കുകേള വനിളനിച്ചുപറയുന്നതടായനി  കകേട്ടു.   എന്തടാണയ്  പറഞ്ഞലതന്നയ്
ഞടാന  ആവര്തനിക്കുന്നനില.  അതയ്  നമ്മുലട  സഭയുലട  അന്തസനിനയ്  കചര്ന്നതല.
(......ബഹളര...... )  ആ രശതനിയനില് ലപരുമറനിയവരുലട അന്തസയ് ഇതനിലന്റെ ഭടാഗമടായനി
ഉയരുകേയനിലലന്നയ് അവര്  മനസനിലെടാകണര.  

പ്രതനിപക്ഷകനതടാവയ്  (  ശശ  .    രകമശയ് ലചന്നനിതലെ  ):  സര്,  വളലര ഗഇൗരവമടായ
ഒരു വനിഷയര...  (........ബഹളര...... )

മനി  .   സശകര്: പശസയ്.... പശസയ്..... നനിങ്ങള മനിണടാതനിരനിക്കൂ. പ്രതനിപക്ഷകനതടാവയ്
സരസടാരനികലട്ട....നനിങ്ങള ഇരനിക്കൂ....

ശശ  .    രകമശയ്  ലചന്നനിതലെ  :  സര്,  ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന,  എര.എല്.എ.
വളലര  ഗഇൗരവമടായ  ഒരു  വനിഷയര   ഇവനിലട  അവതരനിപനിക്കുകേയടായനിരുന.
പരസദ്യമടായ  ആകരടാപണങ്ങളര  ലവല്ലുവനിളനികേളര  വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്തനലത
സടാരമടായനി  ബടാധനിചനിരനിക്കുനലവന്നയ്  ഇഇൗ  കനടാട്ടശസനില്  പറയുനണയ്.  പ്രതനിപക്ഷ
ലമമ്പര്മടാലരയടകര എലടാവലരയുര ലപ്രടാട്ടക്ടയ്  ലചകയ്യണതയ് സശകറടാണയ്.  ശശ.  വനി.
ഡനി.  സതശശന   ആ  വനിഷയര   സബ്സ്റ്റേടാനകഷദ്യറയ്  ലചയ്യടാനകവണനി  ചനിലെ
ഉദടാഹരണങ്ങള  ചൂണനികടാണനിചതടാണയ്.  അലടാലത  ആരുലടകപരനിലര
അഴനിമതനിയടാകരടാപണങ്ങള  ഉന്നയനിചനിട്ടനില.  അങ്ങയ്  ആ  സന്ദര്ഭതനില്
ഇടലപട്ടകപടാഴടാണയ്    മറയ്  ലമമ്പര്മടാര്  ഇടലപടടാന  തുടങ്ങനിയതയ്.   ഞങ്ങള  ഇഇൗ
സഭയുലട  അന്തസനിലന  എനര  പരനിപടാലെനിചനിട്ടുള്ളവരടാണയ്.  ഇഇൗ  സഭലയയുര
സശകലറയുര ഞങ്ങള ഒരനികലര അവകഹളനിചനിട്ടനില.  കേഴനിഞ്ഞകേടാലെതയ് അതരര
അനുഭവങ്ങളണടായകപടാള  അതനിലന  നനിശനിതമടായനി  വനിമര്ശനിചനിട്ടുള്ളവരടാണയ്
ഞങ്ങള.    അനണടായ സരഭവങ്ങള  ആവര്തനികടാന  ഞങ്ങളടാഗഹനിക്കുന്നനില.
സഭയുലട  അന്തസര  സശകറലട  നനിഷ്പക്ഷതയുര  നനിലെനനിര്തനിലകടാണ്ടുതലന്ന
മുകന്നടാട്ടുകപടാകേണലമന്നടാണയ്  ഞങ്ങളലട  ആഗഹര.  ഞങ്ങള അങ്ങലയ കചടാദദ്യര
ലചയനിട്ടനില.  എന്നടാല്  ഇങ്ങലനലയടാരു സരഭവമുണടായകപടാള ഞങ്ങള അങ്ങയുലട
ശദ്ധയനില്  ലകേടാണ്ടുവരനികേയടാണയ്  ലചയതയ്.   ആ  സന്ദര്ഭതനിലെടാണയ്  ഇവനിലട
അനടാവശദ്യമടായ ബഹളമുണടായതയ്.   ബഹുമടാനദ്യനടായ സഭടാകനതടാവയ്  അവലരക്കൂടനി
നനിയനനികകണതടായനിരുന. യു.ഡനി.എഫയ്. അരഗങ്ങള  പ്രകകേടാപനിതരടായടാല് ഞടാന
നനിയനനികടാറണയ്.  സഭടാകനതടാലവന്ന  നനിലെയനില്  ബഹുമടാനദ്യനടായ  മുഖദ്യമനനി
ഭരണകേക്ഷനിയനിലള്ള ആളകേള ബഹളമുണടാക്കുകമ്പടാള ഒരനികല്കപടാലര നനിയനനിചയ്
കേണനിട്ടനില. അങ്ങയ് അവലരയുര നനിയനനികണര.  എന്നടാല് മടാത്രകമ സഭ സഗമമടായനി
മുകന്നടാട്ടുകപടാകുകേയുള  എന്നടാണയ് എനനികയ് പറയടാനുള്ളതയ്.     
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മനി  .    സശകര്:  ബഹുമടാനലപട്ട  സടാമടാജേനികേരുലടലയലടാര  ഇച്ഛയ്ക്കുര  ഇഷതനിനുര
അനുസരനിച്ചുളള  നനിലെപടാടയ്  സതശകേരനികടാന  ലചയറനിനയ്  സടാധനികനില.
കചടാകദദ്യടാതരകവള  മുതല്  ഓകരടാരുതരുലടയുര  തടാല്പരദ്യതനിനനുസരനിചയ്
നനിന്നനിലലങനില്  ഓകരടാരുതരുര  ക്ഷുഭനിതരടാകുന്നതടായടാണയ്  കേടാണുന്നതയ്.   ഇവനിലട
ആവശദ്യതനിനുര  അനടാവശദ്യതനിനുര  ലചയറനിലന്റെ  മുന്നനില്വന്നയ്  ആകക്രടാശനിക്കുന്ന
രശതനി  സതശകേരനിക്കുന്ന  ചനിലെ  സടാമടാജേനികേരുണയ്.  അതയ്  ബഹുമടാനലപട്ട
പ്രതനിപക്ഷകനതടാവയ്  മനസനിലെടാകണര.  റൂളനില്  അവകേടാശങ്ങളള്ളതുകപടാലലെ
ലചയറനിനയ് അധനികേടാരവുമുണയ്.  302  എന്ന അധനികേടാരര പ്രകയടാഗനികടാന ലചയറനിനയ്
സടാധനിക്കുലമന്നയ്  മനസനിലെടാകണര.  ഇവനിലട എഴുതനിതന്ന അടനിയന്തരപ്രകമയര ഒരു
പ്രകതദ്യകേ  വനിഷയലതക്കുറനിച്ചുളളതടാണയ്.  ആ  വനിഷയര  പറയുന്നതനിനനിടയനില്
മടാസങ്ങളകയ് മുമ്പുള്ള ഒരു കേടാരദ്യര അകദ്ദഹര പറയടാന ശമനിചകപടാള, വനിഷയതനില്
ഒതുങ്ങനിനനിന്നയ്  സരസടാരനികണലമന്നയ്  ഞടാന അകദ്ദഹലത ഓര്മ്മേലപടുത്തുകേയടാണയ്
ലചയതയ്.   അതയ്  ആദദ്യലത  അനുഭവമല;  ഇതനിനുമുമ്പുര  ലചയറനിലെനിരനിക്കുന്നവര്
സതശകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനിയടാണയ്. വനിഷയതനില് ഒതുങ്ങനിനനിന്നയ് സരസടാരനികണലമന്നയ്
ഓര്മ്മേലപടുതടാനുള്ള  അധനികേടാരവുര  അവകേടാശവുര  ലചയറനിനുണയ്.
അതുപകയടാഗലപടുത്തുകേയടാണയ്  ലചയതയ്.   അകപടാകഴയ്ക്കുര  ഏതയ്  നനിലെയനിലെടാണയ്
ലപരുമടാറനിയലതനള്ളതയ് ബഹുമടാനലപട്ട പ്രതനിപക്ഷകനതടാവുകൂടനി മനസനിലെടാക്കുന്നതയ്
നലതടാണയ്.   ഇതയ്  നനിര്ഭടാഗദ്യകേരമടാണയ്.   (.....ബഹളര...)  ഇരുപക്ഷതനിനുര
അവരവരുലട  പ്രസരഗങ്ങള  നടതടാനുര...(.....ബഹളര...)  ഇതടാണയ്  ഞടാന
പറഞ്ഞതയ്.  ഇകപടാള  ലപരുമടാറന്നതുകേകണടാ?  (.....ബഹളര...  )  ഇരുപക്ഷതനിനുര
ആവശദ്യമടായ സരവടാദര നടതടാനുള്ള സഇൗകേരദ്യര ഒരുകനിലകടാടുക്കുകേയടാണയ് ലചയര്
ലചകയ്യണതയ്.  അതനിനുള്ള പരമടാവധനി ശമങ്ങള നടത്തുനണയ്.   നടപടനിക്രമങ്ങള
പടാലെനിച്ചുര  പ്രതനിപക്ഷതനിലന്റെ  അവകേടാശങ്ങള  സരരക്ഷനിച്ചുര  പ്രതനിപക്ഷര
ആവശദ്യലപടുന്ന  എലടാ  സന്ദര്ഭങ്ങളനിലര  പരമടാവധനി  സഹകേരനിച്ചുര
നനിഷ്പക്ഷമടായനിട്ടുമടാണയ്  നടപടനികേള  നടനകപടാകുന്നലതന്നയ്  അകങ്ങയയ്
നന്നടായറനിയടാവുന്നതടാണയ്. ഇതയ് നന്നടായനി അറനിയടാവുന്ന ഒരടാള ഇങ്ങലന പറയുന്നതയ്
ശരനിയല.  ശശ. വനി. ഡനി. സതശശനയ് പ്രസരഗര പൂര്തശകേരനികടാര.

10.00 AM]

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന:  സര്,  ഇവനിലട  കനടാട്ടശസയ്  തന്നനിരനിക്കുന്ന
വനിഷയതനില്,   സശനനിയര്  ഐ.എ.എസയ്.  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥനടായ  കഡടാ.  രടാജു
നടാരടായണസതമനി  എക്സെെനികേക്യൂട്ടശവയ്  ലചയര്മടാനടായുര  ബനിജു  പ്രഭടാകേര്  ഐ.എ.എസയ്.
എര.ഡനി.-യുമടായനിരനിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥടാപനലതക്കുറനിചയ്  കമയയ്  17-ാം തശയതനിയനിലലെ
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പത്രതനില്  വലന്നടാരു  വടാര്തലയ  സരബന്ധനിചടാണയ്  ഞടാന  സൂചനിപനിചതയ്.
അതുസരബന്ധനിചയ്  മനനി  റനികപടാര്ട്ടയ്  ആവശദ്യലപട്ടതയ്  പരസരര  ആകരടാപണര
ഉന്നയനിക്കുന്ന  ഈ  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥകരടാടടാണയ്.   24  മണനിക്കൂറകേളകകേര  റനികപടാര്ട്ടയ്
നല്കുലമന്നയ്  പറഞ്ഞനിട്ടയ്  ഒരടാഴ്ചയടായനിട്ടുര  റനികപടാര്ട്ടയ്  നല്കേനിയനിട്ടനില.  ആ  വനിഷയര
പറയകണ;  ഞടാന  വനിഷയവുമടായനി  ബന്ധലപട്ടലടാലത   ഒരനികലര  വനിഷയതനിനയ്
പുറതയ്  സരസടാരനിക്കുന്ന  ആളല.  വനിഷയങ്ങളമടായനി  ബന്ധലപട്ടയ്  രടാഷശയര
പ്രസരഗനികടാത ആളടാണയ് ഞടാന. ബഹുമടാനലപട്ട മുഖദ്യമനനി ഇതയ്  ശദ്ധനികണര.
ഈ  രണയ്  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്  തമ്മേനിലള്ള  തര്കര  കൃഷനി  വകുപനിലന  ഗഇൗരവമടായനി
ബടാധനിചനിട്ടുലണന്നയ് ഞടാന പറഞ്ഞു.  പ്രധടാനലപട്ട കയടാഗങ്ങള നടക്കുന്നനില.  ഒരു
വര്ഷര  രണടായനിരര  കകേടാടനി  രൂപയുലട  കപ്രടാജേക്ടയ്  ഇരപനിലമന്റെയ്  ലചകയ്യണ  വകുപ്പുര
സര്കടാര് ഏജേനസനിയുമടാണയ്.  ഒരടാള മശറനിരഗയ് വനിളനിച്ചുകചര്ക്കുകേയുര  മകറയടാള അതയ്
നടപടാക്കുകേയുര  കവണര.   ഇവര്  തമ്മേനിലള്ള  തര്കര  ഇകന്നടാ  ഇന്നലലെകയടാ
തുടങ്ങനിയതല.  നടാലെഞയ് മടാസമടായനി ഇവര് തമ്മേനില് തര്കമടാണയ്.  അവര് തമ്മേനില്
വഴകനിട്ടടാല് നമുലകന്തടാണയ് കുഴപലമന്നയ് കചടാദനിക്കുന്നവരുണടാകുര;  അവര് തമ്മേനില്
വഴകനിടുകമ്പടാള  ഉണടാകുന്ന  ആകരടാപണ-പ്രതദ്യടാകരടാപണങ്ങള  സര്കടാരനിലന്റെയുര
കൃഷനിവകുപനിലന്റെയുര പ്രവര്തനങ്ങലള ബടാധനിക്കുകമ്പടാള അതനിവനിലട ഉന്നയനിക്കുന്നതയ്
ഗഇൗരവമലടാത വനിഷയമടാകണടാ?  അലതടാരു ഗഇൗരവമടാര്ന്ന വനിഷയമടാണയ്.  ഞടാന
കേഴനിഞ്ഞ പ്രടാവശദ്യര ആവര്തനിച്ചുപറഞ്ഞകപടാഴുര ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര് തമ്മേനില് യടാലതടാരു
കുഴപവുമനിലലന്നയ്  മുഖദ്യമനനി  പറഞ്ഞു.  എലടാദനിവസവുര  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്  തമ്മേനില്
വഴകടാണയ്.  ഞടാന പത്രങ്ങളനിലലെ പ്രധടാനലപട്ട തലെലകട്ടുകേലളടാനര വടായനിക്കുന്നനില.
ഐ.എ.എസയ്.  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര് തമ്മേനില് വശണ്ടുര അടനി,  വശണ്ടുര  കപടാരടാട്ടര,  വശണ്ടുര
ചകളതനില്  കപടാരടാട്ടര  എനപറയുന്ന  പ്രധടാനലപട്ട  തലെലകട്ടുകേളടാണയ്  എലടാ
പത്രങ്ങളനിലമുള്ളതയ്.   കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസര  "നനിങ്ങള  പറഞ്ഞടാല്  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്
അനുസരനിക്കുന്നനിലകലടാ" എന്നയ് ഞടാന  മുഖദ്യമനനികയടാടയ് കചടാദനിചകപടാള മുഖദ്യമനനി
വലടാലത ക്ഷുഭനിതനടായനി. ഞങ്ങള പറഞ്ഞടാല് അനുസരനിക്കുര, അനുസരനികടാത ഒരു
ഉകദദ്യടാഗസ്ഥനുര ഇവനിലട ഉണടാകേനിലലന്നയ്  മുഖദ്യമനനി വളലര രൂക്ഷമടായ ഭടാഷയനില്
മറപടനി  പറഞ്ഞു.   നടാട്ടനിനപുറതയ്  ഒരു  വര്തമടാനമുണയ്,  ആണനി  വലെനിയ
അടനികടാരനടാണയ്,  എലടാവലരയുര  അടനിക്കുര,   എലടാവര്ക്കുര  ആണനിലയ  ഭയങര
കപടനിയടാണയ്.   ഇതയ്  പറഞ്ഞുനടക്കുന്നതുര  ആണനി  തലന്നയടാണയ്.  സര്കടാര്
പറയുന്നതയ്  കകേളകടാത  ഒരുകദദ്യടാഗസ്ഥനുര  അവനിലട  ഇരനികനിലലനള്ള
മുഖദ്യമനനിയുലട  വടാകയ്  കകേട്ടനിരുലന്നങനില്  ഇന്നലലെ  ഈ  രണയ്  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്
പത്രതനിലര  ടനി.വനി.  ചടാനലെനിലര  കതടാന്നനിയതുകപടാലലെ  കേടാരദ്യങ്ങള  പറയുകമടാ;  ഒരു
ഐ.എ.എസയ്.-കേടാരന  പറയുന്നതയ്  മകറ  ഐ.എ.എസയ്.-കേടാരന  കേള്ള
ഐ.എ.എസയ്.-കേടാരനടാലണന്നടാണയ്.  ഇതയ്   നനിസടാരമടായ  കേടാരദ്യമടാകണടാ;  എലന്റെ
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തടാലഴയുള്ള  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്  അഴനിമതനി  നടതനിലകടാണനിരനിക്കുകേയടാലണന്നടാണയ്
പ്രനിനസനിപല്  ലസക്രട്ടറനിയുര  അഗനികേളചറല്  ലപ്രടാഡക്ഷന  കേമ്മേശഷണറര
പറയുന്നതയ്.  അഴനിമതനിയടാണയ്,  ഞടാന  അഴനിമതനിലകതനിരടായനി  കപടാരടാടുലമന്നയ്
ഒരുകദദ്യടാഗസ്ഥന  പറയുന.  ബഹുമടാനലപട്ട  വദ്യവസടായ  വകുപ്പുമനനിയുലട
ലസക്രട്ടറനിയുലട  ഭടാരദ്യലയ   അനര്ഹമടായനി നനിയമനിച്ചുലവന്നടാണയ്    പ്രനിനസനിപല്
ലസക്രട്ടറനി ആകരടാപണര ഉന്നയനിക്കുന്നതയ്.  അതയ് ശരനിയടാകേടാര,  ലതറടാകേടാര;  പലക്ഷ
ഇങ്ങലനയുള്ള ആകരടാപണങ്ങള   വനിളനിച്ചുപറയുകമ്പടാള  അങ്ങലയ ആര്ലകങനിലര
കപടനിയുണടാകുകമടാ;  ഒരടാളക്കുര കപടനിയനില.  മുഖദ്യമനനി ശശ. പനിണറടായനി വനിജേയലന
ഒരുകദദ്യടാഗസ്ഥനുര  കപടനിയനില.   അതടാണയ്  ഒരു  വര്ഷര  പൂര്തനിയടാകുകമ്പടാഴുള്ള
സ്ഥനിതനി.  ആണനി വലെനിയ അടനികടാരനടാലണന്നയ് ആണനി മടാത്രര പറഞ്ഞടാല് കപടാരടാ;
ഈ വനിഷയര സഭടാനടപടനികേള നനിര്തനിവചയ് ഗഇൗരവപൂര്വ്വര ചര്ച ലചയ്യണലമന്നയ്
ഞടാനടാവശദ്യലപടുകേയടാണയ്.  

മുഖദ്യമനനി  (ശശ  .    പനിണറടായനി  വനിജേയന):  സര്,  ബഹുമടാനദ്യനടായ
വനി.ഡനി.  സതശശന രണ്ടുമൂന കേടാരദ്യങ്ങള പ്രസടാവനിചനിട്ടുണയ്.  അകദ്ദഹര ഏകതടാ ഒരു
ആണനിലയ  പരനിചയലപട്ടതനിലന്റെ  കേടാരദ്യവുര  അക്കൂട്ടതനില്  പറയുകേയുണടായനി.
വനിടുവടായനടായ ഏകതടാ  ഒരു  ആണനിലയ  പരനിചയലപട്ടതനിലന്റെ  രശതനി  തലന്നയടാണയ്
ഇതനിനകേത്തുര  സതശകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ആണനിലയ  മടാതൃകേയടാകടാന  പുറലപകടണ.
അങ്ങലനയുള്ള  വനിടുവടായനടാര്  പലെരുര  നമ്മുലട  നടാട്ടനിലണയ്.  വനിടുവടായനടാര്ക്കുള്ള
ഏറവുര  വലെനിയ  പ്രകതദ്യകേത  അവലരന്തടാകണടാ  ഉകദ്ദശനിക്കുന്നതയ്  അതയ്  പറയടാലത
മറ്റുകേടാരദ്യങ്ങള പറയടാനടാണയ് ശമനിക്കുന്നതയ്.  ആണനിയുമടായുള്ള പരനിചയതനില്നനിന്നയ്
ആണനിലയ  മടാതൃകേയടാകടാന  ബഹുമടാനദ്യനടായ  വനി.  ഡനി.  സതശശനുര
പുറലപടുനകണടാലയലന്നടാരു സരശയമടാണുളളതയ്.  ഏതടായടാലര ആ പരനിചയതനില്
നനിനര  ആ  സതഭടാവര  കുറചയ്  കേടനകൂടനിയനിട്ടുലണന്നടാണയ്  കതടാനന്നതയ്.
അതുലകേടാണടാണയ്  ആരുര  എതനിര്കടാലതടാരു  കേടാരദ്യലത  അകദ്ദഹര  ഇവനിലട
എതനിര്കടാന  തയ്യടാറടായതയ്.  കകേരളതനില്,  ഈ  മണ്ണനില്  ജേശവനിക്കുന്ന  ഒരടാളര
ഇതുവലര  എതനിര്കടാലതടാരു  കേടാരദ്യലത  എതനിര്കടാന  അകദ്ദഹര  ഈ
വനിഷയതനിലൂലട തയ്യടാറടായനി.  

നമ്മുലട നടാട്ടനിലള്ള ഒരു കൂട്ടര ഹതഭടാഗദ്യര് വശടനിലടാതവരടാണയ്.  അവര്കയ് വശടയ്
വച്ചു നല്കുന്ന പദ്ധതനിലയയുര  ഇവനിലട അപഹസനിക്കുന്ന നനിലെപടാടടാണയ് അകദ്ദഹര
സതശകേരനിചതയ്.   അതുമടായനി  ബന്ധലപട്ടയ്  പ്രഖദ്യടാപനിചനിട്ടുള്ള  കേടാരദ്യങ്ങലളന്തടാണയ്?
ഏകതടാ ഒരു കപരയ് പറഞ്ഞു,  ആ കപരുകേടാര്കയ് വശടയ്  ലകേടാടുതനിരനിക്കുനലവന്നകല
ഇവനിലട  പറഞ്ഞതയ്.  നമ്മുലട  സരസ്ഥടാനതയ്  ലെക്ഷകണകനിനടാളകേള
വശടനിലടാതവരുണയ്.  ഞടാനതനിലന്റെ  വനിശദടാരശങ്ങളനികലെയ്ലകടാനര  കപടാകുന്നനില.
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അവര്കയ്  വശടയ്  നല്കേടാനുള്ള  ഒരു  പദ്ധതനിയടാണയ്  ഗവണ്ലമന്റെയ്   നടപടാക്കുന്നതയ്;
അലടാലത കകേവലെലമടാരു സര്കടാര് പരനിപടാടനിയല. നടാടനിലന്റെ പരനിപടാടനിലയന്ന നനിലെയയ്
നമ്മേള  നടപടാക്കുലന്നടാരു  പദ്ധതനിയടാണനിതയ്.  എലടാവരുര  അതനിലന  സതടാഗതര
ലചയ്യുകേയടാണയ്.  എന്തുലകേടാണടാണയ്  അകദ്ദഹതനിനയ്  അതനിലന  എതനിര്കണലമന്നയ്
കതടാന്നനിയതയ്;   ഇവനിലട  അവതരനിപനിച  അടനിയന്തരപ്രകമയവുമടായനി  ഈ  വനിഷയര
എങ്ങലനയടാണയ്  ബന്ധലപടുന്നതയ്;  രണയ്  ഐ.എ.എസയ്.  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര് തമ്മേനിലള്ള
അഭനിപ്രടായ വദ്യതദ്യടാസര ഏലതങനിലര പത്രതനില് പരസദ്യമടായനി വലന്നങനില് അതുര
കലെഫയ്  പദ്ധതനിയുമടായനി  എന്തടാണയ്  ബന്ധര;  സടാധടാരണ  ബഹുമടാനലപട്ട  അരഗര
കേടാരദ്യങ്ങള  നലരശതനിയനില്  അവതരനിപനിക്കുന്നതടായനിട്ടടാണയ്  കേടാണടാറള്ളതയ്.
ഐ.എ.എസയ്.  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്കനിടയനികലെടാ  ഐ.എ.എസയ്/ഐ.പനി.എസയ്.
ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്  തമ്മേനികലെടാ  ഉള്ള  ഒരഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസവുര   സരസ്ഥടാനലത  ഭരണ
നടപടനികേലള  പ്രതനികൂലെമടായനി  ബടാധനികതകരശതനിയനില്  ഉയര്നനനില്ക്കുന്നനില.
ഇവനിലട ചശഫയ് ലസക്രട്ടറനി സപ്രശരകകേടാടതനിയുലട മുന്നനില് മടാപകപക്ഷ ലകേടാടുത്തുലവന്നയ്
പറഞ്ഞു.  ഞടാന  ബഹുമടാനലപട്ട  സശകര്കയ്  എത്രകയടാ  മടാപകപക്ഷകേള
എഴുതനിലകടാടുതനിട്ടുണയ്.   കേടാലെതടാമസരകനരനിടുന്ന  കേടാരദ്യങ്ങളകയ്  ബഹുമടാനലപട്ട
മനനിമടാരുര ഞടാനുലമലടാര എഴുതനിലകടാടുക്കുന്നതയ് അതനിദയനശയമടായ ഭടാഷയനിലെടാണയ്.

ശശ  .   പനി  .   ടനി  .   കതടാമസയ്:  സര്, ആ രശതനിയനിലെടാകണടാ ശശമതനി നളനിനനി ലനകറടാ
സപ്രശര കകേടാടതനിയനില് മടാപകപക്ഷ എഴുതനിലകടാടുതതയ്?

ശശ  .    പനിണറടായനി  വനിജേയന:  സര്,  നനിയമസഭയനിലെടായടാലര
കകേടാടതനിയനിലെടായടാലര  നടാര  സതശകേരനിക്കുന്ന  ലപടാതുവടായ  സമശപനമുണയ്.
കേടാലെതടാമസരവന്ന കേടാരദ്യര  മടാപടാകനിതരണലമന്നയ്  സശകകറടാടയ്  അകപക്ഷനിക്കുന.
അതയ്  അതനിഭയങരമടായ  കുറര  ലചയതനിലന്റെ  മടാപകപക്ഷയല.  സടാധടാരണ
നടപടനിക്രമതനിലന്റെ  ഭടാഗമടായുള്ള   രശതനിയടാണയ്.  അതരലമടാരു  നനിലെപടാടയ്
കകേടാടതനിയനിലര സതശകേരനികടാറലണന്നയ് നമുലകലടാവര്ക്കുര അറനിയടാവുന്ന കേടാരദ്യമകല?

പ്രതനിപക്ഷ  കനതടാവയ്  (ശശ  .    രകമശയ്  ലചന്നനിതലെ  ):  സര്,  ബഹുമടാനലപട്ട
മുഖദ്യമനനി,  സടാധടാരണഗതനിയനില്   കേടാലെതടാമസമുണടായടാല്   തടാമസനിച്ചുകപടായനി,
ക്ഷമനികണലമന്നയ് പറയുര. ഇതയ് അതലകലലടാ; സരസ്ഥടാന സര്കടാരനിനുകവണനി ചശഫയ്
ലസക്രട്ടറനി  നനിരുപടാധനികേര  മടാപയ്  കചടാദനിക്കുകേയടാണുണടായതയ്.   എന്തുലകേടാണടാണയ്
അങ്ങയ് അതരഗശകേരനികടാതതയ്? 

ശശ  .    പനിണറടായനി  വനിജേയന:  സര്,  കകേടാടതനികയ്  കകേടാടതനിയുകടതടായ
രശതനികേളണയ്.  കകേടാടതനിയനില്  നടാമുപകയടാഗനിക്കുന്ന  ചനിലെ  പദങ്ങളണയ്.  അതയ്
ആ  നനിലെയയ്  കേടാണടാന  കേഴനിയണര.  ഇകപടാള  ലസക്രകട്ടറനിയറടാലകേ  ചശഞ്ഞു
നടാറകേയടാലണനപറയുന്ന  ഒരവസ്ഥയുര  നനിലെനനില്ക്കുന്നനില.  ലസക്രകട്ടറനിയറനിലന്റെ
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കേടാരദ്യങ്ങള ഭദ്രമടായനിതലന്ന കപടാകുകേയടാണയ്.  ഭരണസനിരടാകകേന്ദ്രലമന്ന നനിലെയയ് നല
രശതനിയനില്തലന്നയടാണയ്  കേടാരദ്യങ്ങള  നശങന്നതയ്.  ഒരുതരതനിലള്ള
അഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസങ്ങളര  ഭരണനടപടനികേലള  പ്രതനികൂലെമടായനി  ബടാധനിക്കുന്ന
തരതനില് ഉയര്നവന്നനിട്ടനില. അതരതനില് അതനിലന കേടാകണണതുമനില. 

ഇവനിലട  പറഞ്ഞ  രണയ്  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥരുര  പ്രധടാനലപട്ടവരുര
നമുലകലടാവര്ക്കുമറനിയടാവുന്നവരുമടാണയ്.  കഡടാ.  ബനിജു  പ്രഭടാകേറര  ശശ.  രടാജു
നടാരടായണസതടാമനിയുര  ഇന്നലലെ  സര്വ്വശസനില്  വന്നവരല;  ദശര്ഘകേടാലെമടായനി
സര്വ്വശസനിലളളവരടാണയ്.  അവര്  തമ്മേനില്  എകന്തടാ  ചനിലെ  അഭനിപ്രടായ
വദ്യതദ്യടാസങ്ങളണടായതയ്,  ഇന്നലത  കേടാലെതയ്  പലെതുര  പത്രങ്ങളനില്
വരുന്നതടായതുലകേടാണയ്  അകടാരദ്യവുര മടാധദ്യമങ്ങളനില് വനലവന്നതയ്  വസ്തുതയടാണയ്.
അലതടാനര  ഏലതങനിലര  തരതനില്  സര്കടാരനിലന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങലള
പ്രതനികൂലെമടായനി  ബടാധനിക്കുന്നതല.  ഇകടാരദ്യതനില്  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  ശരനിയടായ
രശതനിയനില്   ഇടലപട്ടനിട്ടുണയ്.  രണ്ടുകപരനില്നനിനര  വനിശദശകേരണര  വടാങന്ന
നനിലെപടാടനികലെയയ്  കപടാകുനമുണയ്.  ഇനനി  ഇതരര  കേടാരദ്യങ്ങള
ആവര്തനികടാതനിരനികടാനുള്ള കേരുതല്  നടപടനികേള സതശകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ പ്രശര
ഒരുതരതനിലര   ഭരണനടപടനികേലള  പ്രതനികൂലെമടായനി  ബടാധനികടാതനിരനികടാനുള്ള
കേരുതല്  കൃഷനിവകുപ്പുമനനി   ഇകപടാള  സതശകേരനിചനിട്ടുണയ്.  അവര്  പറഞ്ഞതടായനി
റനികപടാര്ട്ടയ് ലചയ കേടാരദ്യങ്ങളലട വനിശദടാരശങ്ങളനികലെയയ് നമ്മേള ഇകപടാള കേടകകണ
കേടാരദ്യമനിലലന്നടാണയ്  എനനികയ്  കതടാനന്നതയ്.  കൃഷനിവകുപനിലന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള
ഫലെപ്രദമടായനിതലന്ന നടക്കുനണയ്.   

ശശമതനി  ഗശതടാ  കഗടാപനിനടാഥനിലന  വനിമര്ശനികകണ  യടാലതടാരു  കേടാരദ്യവുമനില.
സടാമ്പതനികേ കേടാരദ്യങ്ങളനില് എലന്തങനിലര പ്രശമുലണങനില് പറയുന്നതനില് ലതറനില.
പകക്ഷ  അവരുലട  അച്ഛലന  പറകയണ കേടാരദ്യമുകണടാ?  'ഗശതടാ  കഗടാപനിനടാഥനിലന്റെ
അച്ഛന'  എന്നയ്  ഇവനിലട  പറയുന്നതയ്  കകേട്ടു.  എന്തനിനടാണയ്  അങ്ങലനലയടാലകയുളള
നനിലെപടാടയ് ഇതനിലന്റെ ഭടാഗമടായനി സതശകേരനിചലതന്നയ് എനനികയ്  മനസനിലെടാകുന്നനില.  ഇഇൗ
പറയുന്നയടാള  എലന്തങനിലര  നനിയമവനിരുദ്ധമടായ  കേടാരദ്യങ്ങള  ലചയനിട്ടുലണങനില്
നനിയമര  അതനിലന്റെ  വഴനികയ്  കപടാകുര.  അതനിലലെടാനര  നമുലകടാരു  പ്രശവുമനില.
ആലരയുര  സരരക്ഷനികടാനല  നമ്മേള  നനിലെലകേടാളളന്നതയ്.  പകക്ഷ  എന്തനിനടാണയ്
ഇതനിലന്റെ  ഭടാഗമടായനി  അതരലമടാരു  നനിലെപടാടയ്  സതശകേരനിചതയ്.  അതടാണയ്  ഞടാന
തുടകതനില്  പറഞ്ഞ  വനിഷയദടാരനിദ്രദ്യതനിലന്റെ  പ്രശര  ബഹുമടാനദ്യനടായ  അരഗര
കേടാരദ്യങ്ങള അറനിയടാത ആളല.  ഇതയ് അവതരനിപനിചടാല് അത്രകേണയ് ഏശനില എന്നയ്
അകദ്ദഹതനിനുതലന്ന  നനിശ്ചയമടായനിരുന.  അകപടാള  കവലറ  വഴനികയ്  കപടായനി.
വനിഷയതനിനയ്   ബലെരകൂട്ടടാന മറയ്  ചനിലെ  കേടാരദ്യങ്ങളകൂടനി  ഏലറടുക്കുന്ന നനിലെയടാണയ്
അകദ്ദഹതനിലന്റെ  ഭടാഗത്തുനനിനണടായതയ്.    ഇഇൗ  വനിഷയര  സഭടാനടപടനികേള
നനിര്തനിവചയ് ചര്ച ലചകയ്യണ ആവശദ്യമനില. 
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കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    വനി  .    എസയ്  .    സനനില് കുമടാര്):   സര്,  കൃഷനി വകുപയ്
പ്രനിനസനിപല്  ലസക്രട്ടറനിയുര  അഗനികേളചറല്  ലപ്രടാഡക്ഷന  കേമ്മേശഷണറമടായ
കഡടാ.  രടാജു നടാരടായണസതടാമനിയുര ഡയറക്ടര് ശശ.  ബനിജു പ്രഭടാകേറര തമ്മേനിലണടായ
തര്കമടാണയ്  ഇവനിലട  ഉന്നയനികലപട്ടതയ്.  അതനില്  പലെതുര  വദ്യകനിപരമടായ
ആകക്ഷപങ്ങളടാണയ്.  അതനിലന  സരബന്ധനിചയ്  ഗഇൗരവമടായ  ചര്ച  നടതടാന
ഞടാനുകദ്ദശനിക്കുന്നനില.  പകക്ഷ   ഇതയ്  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ   പ്രവര്തനങ്ങലള
ബടാധനികടാതനിരനികടാന സര്കടാര് പ്രതനിജടാബദ്ധമടാണയ്. ഒരു  കേടാരണവശടാലര ഇഇൗ
രശതനിയനിലള്ള    തര്കതനിലന്റെ  കപരനില്  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ   പ്രവര്തനങ്ങള
തടസലപടടാന കപടാകുന്നനിലലനമടാത്രമല,  കൂടുതല് നലനനിലെയനില് കൃഷനി വകുപനിലന്റെ
പ്രവര്തനങ്ങള മുകന്നടാട്ടുകപടാകുലമന്നയ് ഞടാന   മുന്നറനിയനിപയ് നല്കുകേയടാണയ്. 

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്,  ഒരു സര്കടാരനിലന്റെ അവസടാന വടാകയ്
പറകയണതയ് മുഖദ്യമനനിയടാണയ്.

മനി  .    സശകര്:  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിലന്റെ   കനടാട്ടശസയ്  നല്കേനിയതയ്
മുഖദ്യമനനികടായതുലകേടാണയ് ബഹുമടാനലപട്ട മുഖദ്യമനനി മറപടനി പറഞ്ഞു. ഇതയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമടായനി  ബന്ധലപട്ട  വനിഷയമടായതനിനടാല്  വകുപ്പുമനനികയ്  വനിശദശകേരണര
നല്കേകണ? 

ശശ  .    വനി  .    എസയ്  .    സനനില് കുമടാര്:   സര്,  സശനനിയര്  അരഗമടായ അകങ്ങയയ്
ഇലതടാലക  അറനിയടാവുന്നതകല?  വദ്യവസടായ  വകുപ്പുമനനിയുലട  ലലപ്രവറയ്
ലസക്രട്ടറനിയുലട  ഭടാരദ്യലയ  സരബന്ധനിചയ്  ഇവനിലട  പരടാമര്ശനിച്ചു.  അവര്  കൃഷനി
വകുപനില്   അഡശഷണല്  ഡയറക്ടറടായനി  കജേടാലെനി  ലചയലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.
അവര്കയ്  അഡശഷണല്  ചടാര്ജയ്  ലകേടാടുതനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  ഇന്നയ്
കഹടാര്ട്ടനികകേടാര്പനിലന സരബന്ധനിചയ് മലെയടാള മകനടാരമയനില് വന്നനിരനിക്കുന്ന വടാര്ത
അങ്ങയ് വടായനിചനിരനിക്കുമകലടാ? കേഴനിഞ്ഞ സര്കടാരനിലന്റെകേടാലെതയ് തമനിഴയ് നടാട്ടനില് നനിനര
പചകറനി വടാങ്ങനിയതുമടായനി ബന്ധലപട്ട ക്രമകകടനിലനപറനിയടാണതയ്.  ഇഇൗ വനിഷയര
സര്കടാര്  ഗഇൗരവമടായനിലട്ടടുക്കുകേയുണടായനി.  അങ്ങയ്  പറഞ്ഞതുകപടാലലെ  ഫനിനടാനസയ്
വനിരഗനിലന്റെ  റനികപടാര്ട്ടുര  വന. അതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥടാനതനില്   കഹടാര്ട്ടനികകേടാര്പ്പുര
കൃഷനിവകുപ്പുര  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ലകേ.-യുര   triangle  രശതനിയനില്  കപടാകേണലമന്നയ്
തശരുമടാനനിക്കുകേയുര  വകുപനിലലെ   ഉകദദ്യടാഗസ്ഥരനില്  പലെര്ക്കുര  ചടാര്ജയ്  ലകേടാടുതയ്
സശരലലലെന  ലചയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിയടാണയ്  ഇകപടാള  സതശകേരനിച്ചു
ലകേടാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  തമനിഴയ് നടാട്ടനില്നനിനര പചകറനിലയടുക്കുകേയനിലലന്ന തശരുമടാനര
സര്കടാര്  എടുതനിട്ടനില.  ഇകപടാള  87  ഇനര  പചകറനികേള  കഹടാര്ട്ടനികകേടാര്പനിനയ്
ആവശദ്യമടാണയ്.   സഫനിഷദ്യന്റെടായനി  ഉണടാക്കുന്ന  13  ഇനര  പചകറനികേളര
ഭടാഗനികേമടായുണടാക്കുന്ന  24  ഇനങ്ങളര  കകേരളതനിലണയ്.  ഇവലയലടാര  തലന്ന
കൃഷനിവകുപയ്  വടാങനണയ്.  കഹടാര്ട്ടനികകേടാര്പയ്,  നടാലെയ്  കമഖലെയനിലലെയുര
ഉകദദ്യടാഗസ്ഥരുളലപടുന്ന ഒരു  കേമ്മേനിറനിയനില് വചടാണയ് മറയ് സരസ്ഥടാനങ്ങളനില്നനിനര
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ഏതയ്  പചകറനി  വടാങ്ങണലമന്നയ്  തശരുമടാനനിക്കുന്നതയ്.  അങ്ങലന  വടാങന്ന
പചകറനികേള,  തമനിഴയ് നടാട്ടനികലെതടാലണങനില് അവനിടലതയടാലണനര കകേരളതനികലെ
തടാലണങനില്  അകടാരദ്യവുര  എഴുതനിവചയ്  കഹടാര്ട്ടനികകേടാര്പനിലന്റെ  സ്റ്റേടാളകേളനില്
വനില്ക്കുകേയടാണയ്  ലചയ്യുന്നതയ്.  ഇതയ്  സതടാരദ്യമടായനിട്ടടാണയ്  നടക്കുന്നതയ്.  ഇതനിലന്റെ
ഭടാഗമടായനി  സര്കടാര്  ലകേടാടുതനിരനിക്കുന്ന  നനിര്കദ്ദശര  കേഴനിയുന്നതുര  കൃഷനികടാരുലട
സരഘടനകേളനില്നനിനര  ലസടാലലസറനികേളനില്നനിനര  പചകറനി  വടാകങ്ങണ
തടാലണന്നടാണയ്.  ലറയ്ത്ത  മനിത്ര എന്ന  ഒരു   ഫടാര്കമഴയ്  ലപ്രടാഡക്യൂസര്  കേമ്പനനിയുണയ്,
അലതടാരു  വദ്യകനിയുലട  സ്ഥടാപനമല.  ആ  സ്ഥടാപനതനില്  നനിന്നടാണയ്  ഇവ
വടാങന്നതയ്. ലപ്രടാസശഡഡ്യുവര് അനുസരനിചടാണയ് കേടാരദ്യങ്ങലളലടാര ലചയനിരനിക്കുന്നതയ്.

ഉകദദ്യടാഗസ്ഥരുലട  ഉകദ്ദശശുദ്ധനിയനിലര    ഉതമ  വനിശതടാസതനിലര
സതതനമടായനി  പ്രവര്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അനുവടാദര  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  എന്ന
നനിലെയനില്   അവര്കയ്  ലകേടാടുതനിട്ടുണയ്.    സര്കടാരനിലന്റെ  പ്രവര്തനവുമടായനി
ബന്ധലപട്ടയ്  അവര്  ലചയ്യുന്ന  നലകേടാരദ്യങ്ങലള  പനിന്തുണയ്ക്കുര;  അലടാലത
ഉകദദ്യടാഗസ്ഥലര  ഭയലപടുത്തുന്ന  നനിലെപടാടല  സര്കടാരനിനുള്ളതയ്.  ആ  നനിലെയയ്
സര്കടാര് ഇടലപട്ടനിട്ടുണയ്. എന്നടാല് സര്കടാര് ഏല്പനിചനിരനിക്കുന്ന ഉതരവടാദനിതതവുര
സതടാതനദ്യവുര  അവര്  ദുരുപകയടാഗലപടുത്തുകേകയടാ  അവരുലട  ബനിസനിനസയ്  റൂളസയ്
അനുസരനിചയ് പ്രവര്തനികടാതനിരനിക്കുകേകയടാ  ലചയടാല്  അകടാരദ്യര   ഗഇൗരവമടായനി
കേടാണുര. 

മനി  .    സശകര്:  ബഹുമടാനലപട്ട മുഖദ്യമനനിയുലടയുര  കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയുലടയുര
വനിശദശകേരണതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥടാനതനില്  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനയ്
അവതരണടാനുമതനി നനികഷധനിക്കുന.

(അടനിയന്തരപ്രകമയടാവതരണതനിനയ് അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)

പ്രതനിപക്ഷ  കനതടാവയ്  (ശശ  .    രകമശയ്  ലചന്നനിതലെ):  സര്,   മറയ്
വനിഷയങ്ങലളടാനമനിലടാതതുലകേടാണടാണയ്  ഞങ്ങള  ഇഇൗ  വനിഷയര  ഉന്നയനിചലതന്നയ്
ബഹുമടാനദ്യനടായ  മുഖദ്യമനനി  ഇവനിലട  പറഞ്ഞു.  അങ്ങയ്  മുഖദ്യമനനിയടായനിരനിക്കുന്നനി
ടകതടാളരകേടാലെര ഞങ്ങളകയ് വനിഷയദടാരനിദ്രദ്യമുണടാകേനില.  ഓകരടാ ദനിവസവുര  പുതനിയ
വനിഷയങ്ങള  വനലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  ഏതയ്  വനിഷയലമടുകണലമന്ന
ആശങയടാണയ് ഞങ്ങളക്കുള്ളതയ്.  പ്രതനിപക്ഷലത സരബന്ധനിചനിടകതടാളര കേഴനിഞ്ഞ
ഒരുവര്ഷലത   ഇഇൗ  സര്കടാരനിലന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങലള വനിലെയനിരുത്തുകമ്പടാള  ഒരു
നനിര്ജശവമടായ  സര്കടാരടാണയ് ഇലതന്നയ് പറകയണനിവന്നനിരനിക്കുന. ലഎ.എ.എസയ്.-
കേടാര് തമ്മേനിലള്ള പ്രശര ഇന്നലലെ ആരരഭനിചതലകലടാ?  ലഎ.എ.എസയ്. ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്
കൂട്ട  അവധനിലയടുക്കുന്ന  സരഭവമുണടായനി.  അവര്  ലസക്രകട്ടറനിയറനില്  കയടാഗര
കചരുകേയുര  മുഖദ്യമനനിലയ  കേടാണടാന  കപടായകപടാള   അവലര  അകദ്ദഹര
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ശടാസനിച്ചുലവനമടാണയ്  അറനിയടാന  കേഴനിഞ്ഞതയ്.  ഇത്രയുര  സരഭവങ്ങളണടായതയ്  ഇഇൗ
കകേരളതനില് തലന്നയകല?   അടുത കേടാലെതടാണയ്  ഇവനിലട  ലഎ.പനി.എസയ്.-കേടാര്
തമ്മേനില്  വഴക്കുണടായതയ്.  അകതടാലടടാപര   ഡനി.ജേനി.പനി.-യുര  എ.ഡനി.ജേനി.പനി.-യുര
തമ്മേനില്  തര്കമുണടായ  വടാര്തയുര  വന.  ഭരണതനിലന്റെ  ഉന്നതതലെങ്ങളനിലളള
ആളകേള  തമ്മേനിലള്ള  ശശതസമരവുര  അവര്  തമ്മേനിലള്ള  വദ്യകനിപരമടായ
അഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസങ്ങളര  ഭരണലത  ബടാധനിക്കുകമ്പടാഴടാണയ്  അതനില്
പ്രതനിപക്ഷതനിനയ് ഇടലപകടണനി വരുന്നതയ്.  വദ്യകനിപരമടായനി ശശ.  ബനിജു പ്രഭടാകേറര
കഡടാ.  രടാജു  നടാരടായണസതടാമനിയുര തമ്മേനില്  എലന്തങനിലര  അഭനിപ്രടായ
വദ്യതദ്യടാസമുലണങനില്  അതനിവനിലട  പ്രശമല.  അതയ്  ഭരണലത  ബടാധനിക്കുന
എനളളതടാണയ്.   രണടായനിരര  കകേടാടനി  രൂപ  ബജേറ്റുള്ള  വനിവനിധ  പദ്ധതനികേള
നടപടാകടാന ബടാധദ്യസ്ഥരടായ കൃഷനിവകുപയ്  ഡയറക്ടറര  കൃഷനിവകുപയ്  പ്രനിനസനിപല്
ലസക്രട്ടറനിയുര  തമ്മേനിലള്ള അഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസര നടാലെയ്  മടാസമടായനി  തുടരുകേയടാണയ്.
ഇഇൗ നടാലെയ് മടാസമടായനി തുടരുന്ന അഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസര പരനിഹരനികടാന എന്തുലകേടാണയ്
ബഹുമടാനദ്യരടായ  കൃഷനിവകുപ്പുമനനിക്കുര  മുഖദ്യമനനിക്കുര  കേഴനിയുന്നനില?
ലഎ.എ.എസയ്.-കേടാര്കനിടയനില് അഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസമുലണന്നയ്  വരുതനിതശര്കടാന
ചനിലെ  ആളകേള  ശമനിക്കുനലണന്നയ്  ബഹുമടാനദ്യനടായ  മുഖദ്യമനനി   പറഞ്ഞു.
ബഹുമടാനദ്യനടായ  മുഖദ്യമനനിതലന്ന  അകടാരദ്യര  പരനികശടാധനികണര,  ആലരങനിലര
വരുതനിതശര്തനിട്ടടാകണടാ  ഇവനിലട  ലഎ.എ.എസയ്.-കേടാര്  കയടാഗര  കചര്ന്നതുര
അങ്ങലയ  കേടാണടാനവന്നതുര  അവധനിലയടുക്കുലമന്നയ്  പറഞ്ഞതുലമന്ന  കേടാരദ്യര
പരനികശടാധനികണര.  അതുകപടാലലെ  ലഎ.പനി.എസയ്.-കേടാര്  തമ്മേനിലള്ള  അഭനിപ്രടായ
വദ്യതദ്യടാസവുര  വനിജേനിലെനസയ്  ഡയറക്ടറര  ഫനിനടാനസയ്  ലസക്രട്ടറനിയുര  തമ്മേനിലള്ള
അഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസവുലമടാലക  ആലരങനിലര  പറഞ്ഞതടാകണടാ;  ഇലതടാലക
കകേരളതനില് നടന്നതകല? ഭരണതനിലന്റെ ഉന്നതതലെങ്ങളനില് നടക്കുന്ന ഗുരുതരമടായ
അഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസങ്ങള  കേണനിലലന്നയ്  നടനിചയ്  മുഖദ്യമനനി  ഇരനിക്കുന
ലവനള്ളതടാണയ് ഇവനിടലത പ്രശര.  ബഹുമടാനദ്യനടായ മുഖദ്യമനനി ഈ വനിഷയലത
നനിസടാരവത്കരനികടാന  ശമനിക്കുകേയടാണയ്.  അകങ്ങയയ്  അങ്ങലനകയ  പറയടാന
കേഴനിയുകേയുളലവന്നയ്  എനനികറനിയടാര.  പകക്ഷ  അങ്ങയ്  ഞങ്ങകളടാടയ്  എന്തയ്  മറപടനി
പറഞ്ഞടാലര,  ഭരണരരഗതയ്  എന്തയ്  നടക്കുനലവനള്ളതയ്  സരബന്ധനിചയ്
ആത്മപരനികശടാധന  നടതടാന  അങ്ങയ്   തയ്യടാറടാകേണര.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്
നടനലകേടാണനിരനിക്കുന്ന  ഗുരുതരമടായ  അഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസങ്ങള  കേടാണടാന  അങ്ങയ്
തയ്യടാറടാകേണര.   എര.  എന.  കഗടാവനിന്ദന  നടായര്  ഇരുന്ന  കേകസരയനിലെടാണയ്
ശശ.  വനി.  എസയ്.  സനനില്  കുമടാര്   ഇരനിക്കുന്നതയ്,  ആ  മഹടാനടായ  വദ്യകനി
ലലകേകേടാരദ്യരലചയ  വകുപടാണയ്  അങ്ങയ്  ലലകേകേടാരദ്യര  ലചയ്യുന്നതയ്.  ഇവനിലട   നടാലെയ്
മടാസമടായനി രണയ് ഉകദദ്യടാഗസ്ഥനടാര് തമ്മേനിലെടനിക്കുകേയടാണയ്. 
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ശശ.   ബനിജു  പ്രഭടാകേറനിലന  കുട്ടനികടാലെര  മുതല് എനനികറനിയടാര.   അകദ്ദഹര
അഴനിമതനി  നടത്തുന്നയടാളടാലണന്നയ്  ഞടാന  വനിശതസനിക്കുന്നനില.  അകദ്ദഹതനിലന്റെ
ലഎ.എ.എസയ്.  വദ്യടാജേമടാലണന്നയ്  ഒരടാള  പറഞ്ഞടാല്  ബഹുമടാനദ്യനടായ  മനനിയുര
ബഹുമടാനദ്യനടായ  മുഖദ്യമനനിയുര  അതയ്  കകേട്ടനിരനിക്കുകേയടാകണടാ;  ഒരുകദദ്യടാഗസ്ഥനയ്
confer  ലചയയ്  ലഎ.എ.എസയ്.  ലകേടാടുത്തുകേഴനിഞ്ഞടാല്, ഐ.എ.എസയ്.  ലകേടാടുതതയ്
വദ്യടാജേമടാലണന്നയ്  ഒരു  പ്രനിനസനിപല്  ലസക്രട്ടറനി  പറയുന്നതയ്   ബഹുമടാനദ്യനടായ
മുഖദ്യമനനി   കകേട്ടുലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാകണടാ;  ഈ  സരസ്ഥടാനതയ്  ലഎ.എ.എസയ്.
confer  ലചയനിട്ടുള്ള എത്രകയടാ നല ഉകദദ്യടാഗസ്ഥരുണയ്.  ഭരണകേടാരദ്യതനില്, confer
ലചയ്യുന്ന ലഎ.എ.എസയ്.-ഉര  പരശക്ഷ പടാസടായനി  വരുന്ന ലഎ.എ.എസയ്.-ഉര തമ്മേനില്
വദ്യതദ്യടാസലമടാനമനില.   ബഹുമടാനദ്യനടായ മുഖദ്യമനനി അകടാരദ്യര  മനസനിലെടാകണര.
ഇവര്  തമ്മേനില്  അഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസമുണടായകപടാള   പരനിഹരനികകണതടായനിരുന.
നടാലെയ്  മടാസമടായനി  ശശതസമരര  നടക്കുകേയടാണയ്.  ഇസടാകയലെനില്  നനിന്നയ്  ഒരു  കൂട്ടര്
ഇവനിലട  വന.  അവര്കയ്  പണര  ലകേടാടുക്കുന്നതനിലന  സരബന്ധനിചടാണയ്  തര്കര.
പണര ലകേടാടുകടാതതനിലന്റെ കപരനില് ഉകദദ്യടാഗസ്ഥലന മടാറ്റുകേയുര ആ ഉകദദ്യടാഗസ്ഥലന
മടാറനിയ നടപടനിയനില് കസ്റ്റേയുണടാകുകേയുര ലചയ്യുന. ഇലതലടാര ഭരണതനില് നടക്കുന്ന
കേടാരദ്യങ്ങളടാണയ്.  ശശ.  വനി.  എസയ്.  സനനില് കുമടാര് ഇലതലടാര ശദ്ധനികണലമന്നടാണയ്
ഞങ്ങളകയ്  പറയടാനുള്ളതയ്.  ലഎ.എ.എസയ്.  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്  തമ്മേനില്
അഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസമനില, ഇവനിലട യടാലതടാരു പ്രശവുമനില,  എലടാര ശടാന്തമടാലണന്നയ്
അങ്ങയ്  പറയുന്നതനില്  അര്തമനില.  സര്കടാരനിലന്റെ  ഒന്നടാര  വടാര്ഷനികേര
ആകഘടാഷനിക്കുകമ്പടാള അതനിലന്റെ നനിറരലകേട്ട നടപടനിയടായനികപടായനി  ലഎ.എ.എസയ്.
ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര് തമ്മേനിലള്ള തര്കലമന്നടാണയ് എനനികയ് പറയടാനുളളതയ്. 

ഗുരുതരമടായ ആകരടാപണങ്ങളടാണയ് ഉന്നയനിക്കുന്നതയ്. മുഖദ്യമനനിയുലട പ്രസരഗര
കകേട്ടടാല്   ഞങ്ങളടാണയ്  ഈ  ആകരടാപണങ്ങലളടാലക  ഉന്നയനിചലതന്നയ്  കതടാനര.
ഞങ്ങളല  ആകരടാപണങ്ങള  ഉന്നയനിചതയ്.  ബഹുമടാനദ്യനടായ  വനി.  ഡനി.  സതശശന
ഇവനിലട  അകമനിട്ടയ്   കേടാരദ്യങ്ങള  പറഞ്ഞു.   ശശമതനി  ഗശതടാകഗടാപനിനടാഥനിലനപറനി
ഇവനിലട ആരുര പറഞ്ഞനില.  അവരുലട കേഴനിവനിലന ഞങ്ങളടാരുര കചടാദദ്യര ലചയനിട്ടനില.
അനദ്യസരസ്ഥടാനത്തുനനിന്നയ്  കഹടാര്ട്ടനികകേടാര്പയ്  പചകറനി  വടാങന  എന്നതയ്  നക്യൂസയ്
18-ല്  വന്ന  വടാര്തയടാണയ്.  ശശമതനി  ഗശതടാകഗടാപനിനടാഥനിലന്റെ  പനിതടാവയ്
ശശ. കഗടാപനിനടാഥയ് നടതനിലകടാണനിരനിക്കുന്ന കേമ്പനനിയനില്നനിനര വടാങ്ങനിലയന്നടാണയ്
പറഞ്ഞതയ്.  അലടാലത  അവലര  ആരുര  ഇവനിലട  ആകക്ഷപനിചനിട്ടനില.  അതയ്  നക്യൂസയ്
18-ല് വന്ന വടാര്തയടാണയ്.  ആ വടാര്ത കേതടാട്ടയ് ലചയ്യുകേയടാണുണടായതയ്.  ഇലടാത
കേടാരദ്യര  മുഖദ്യമനനി  പറയരുതയ്.  ഞങ്ങളടാരുര  ശശമതനി  ഗശതടാകഗടാപനിനടാഥനിലനകയടാ
അവരുലട  പനിതടാവനിലനകയടാ  കമടാശകടാരടാകനി  ചനിത്രശകേരനിചനിട്ടനില.  ആ  വടാര്ത
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വന്നതനിലനപറനിയടാണയ്  സൂചനിപനിചതയ്.  അതയ്  ശരനിയടാകണടാലയന്നയ്  പരനികശടാധനികടാനടാണയ്
മനനി  തയ്യടാറടാകകേണതയ്.  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിക്കുര  മുഖദ്യമനനിക്കുര  ഇതനില്
ഉതരവടാദനിതതമനികല?  ബഹുമടാനദ്യനടായ  വനി.  ഡനി.  സതശശന പറഞ്ഞ
പരസദ്യലതക്കുറനിചയ്  മുഖദ്യമനനി  പറഞ്ഞു,  ലലലെഫയ്  പദ്ധതനികകടാ  ലലലെഫയ്  കലെടാരഗയ്
പദ്ധതനികകടാ  ഞങ്ങളടാരുര  എതനിരല.  അലതടാലക  നലകേടാരദ്യമടാണയ്.  ഞങ്ങലളലടാര
പനിന്തുണയ്ക്കുനണയ്.  പകക്ഷ  പത്രതനില്   വശടുള്ളവരുലട  പടര  ലകേടാടുതനിട്ടയ്
വശടനിലടാതവരുലട  പടമടായനി  ചനിത്രശകേരനിചതയ്  ശരനിയടാകണടാ;  അങ്ങയ്  അകടാരദ്യര
പനി.ആര്.ഡനി.-കയടാടയ് കചടാദനികണര. ലചറടായനിയനിലള്ള ഈ കുടുരബര വശടുള്ളവരടാണയ്.
ആ കേടാരദ്യര ചൂണനികടാണനിചകപടാള  ലലലെഫയ് പദ്ധതനിലയ ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന
എതനിര്ത്തുലവന്നയ്  പറയുന്നതയ്  കമടാശമടായനികപടായനി  എനമടാത്രകമ  എനനികയ്
പറയടാനുള.   അങ്ങയുലട വകുപടാണയ് പനി.ആര്.ഡനി.  ആ വകുപനില്  വന്ന ലതറയ്
ചൂണനികടാണനിചതനിനയ് ലലലെഫയ് പദ്ധതനിലയ ഞങ്ങള എതനിര്ക്കുനലവന്നയ് പറയുന്നതയ്
ബടാലെനിശമടാണയ്. ഇവനിലട ഞങ്ങളടാരുര ആ പദ്ധതനിലയ  എതനിര്തനിട്ടനില. 

ബഹുമടാനദ്യനടായ  മുഖദ്യമനനി  ഇവനിലട  മടാപകപക്ഷലയപറനി  പറഞ്ഞു.  വളലര
വദ്യകമടായനിട്ടകല മടാപകപക്ഷലയപറനി കകേടാടതനിയനില് പറഞ്ഞതയ്. ഞടാന അലതടാനര
വടായനിക്കുന്നനില.  ''I  tender  my  unqualified  apology  for  any  aspect  on  my
conduct which this Honourable Court construes not to be in accordance
with its order.'' ബഹുമടാനദ്യനടായ മുഖദ്യമനനി ഇതയ് വടായനികണര. സരസ്ഥടാന ചശഫയ്
ലസക്രട്ടറനി ലകേടാടുത മടാപകപക്ഷയടാണനിതയ്.  അലടാലത  late comer  ലകേടാടുക്കുന്ന
അകപക്ഷയല.  കേദ്യടാബനിനറനില്  വരടാന  ഒരു  മനിനനിട്ടയ്  തടാമസനിചടാല്  ഞടാന
തടാമസനിച്ചുകപടായനി,  എനനിലകടാരു  കേടാരദ്യമുണടായനിരുനലവന്നയ്  മുഖദ്യമനനികയടാടയ്
പറയുര.  അതുകപടാലലെയടാകണടാ ഇതയ്;  സരസ്ഥടാനലത ചശഫയ് ലസക്രട്ടറനി ലകേടാടുത
unqualified  ആയനിട്ടുള്ള ക്ഷമടാപണമടാണയ്.  അതങ്ങയ് മനസനിലെടാകകണതടാണയ്.  മുന
മുഖദ്യമനനി  ഇ.  ലകേ.  നടായനടാരുലട  മകേന  ഒരു  കലെഖനതനില്  പറഞ്ഞതയ്  അങ്ങയ്
വടായനികണലമനമടാത്രകമ  എനനികയ്  പറയടാനുള.  ഈ  സരസ്ഥടാനതനിലന്റെ
ഭരണലതപറനി   മുനമുഖദ്യമനനിയടായ  ഇ.  ലകേ.  നടായനടാരുലട  മകേന  എഴുതനിയ
കലെഖനര വടായനിചടാല് മുഖദ്യമനനിയുലട  സരശയര മുഴുവന തശരുലമന്നടാണയ്  എനനികയ്
പറയടാനുള്ളതയ്.  ശശ.  കൃഷ്ണകുമടാര്  പറഞ്ഞ  വടാചകേലമങനിലര  അങ്ങയ്
വടായനികണലമന്നടാണയ്  എനനികയ്  പറയടാനുള്ളതയ്.  ഇഇൗ  സരസ്ഥടാനതയ്
ഭരണസരഭനവുര ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര് തമ്മേനിലള്ള അഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസവുര ലഎ.എ.എസയ്.-
ലഎ.പനി.എസയ്  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്  തമ്മേനിലള്ള  ശശതസമരവുര  നനിലെനനില്ക്കുകേയടാണയ്.
ഇലതടാനര  നനിയനനികടാന  മുഖദ്യമനനിക്കുര  വകുപ്പുമനനിക്കുര  കേഴനിയുന്നനില.  ഇഇൗ
വകുപ്പുകേളനിലലെടാലക  അരടാജേകേതതവുര  തമ്മേനിലെടനിയുര  നടക്കുന.  ഇഇൗ  വനിവരര
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നനിയമസഭയുലട  മുമ്പനില്  ലകേടാണ്ടുവരടാനുള്ള  ഉതരവടാദനിതതര  ഞങ്ങളക്കുണയ്.
സര്കടാരനിലന  തനിരുതടാനുള്ള  ഉതരവടാദനിതതര  ഞങ്ങളകനികല?    ഞങ്ങളതയ്
ഉന്നയനിക്കുകമ്പടാള അതനിലന നനിസടാരവത്കരനിക്കുകേയുര ഇലതടാനര ഒരു പ്രശമലലന്ന
മകനടാഭടാവര സതശകേരനിക്കുകേയുര ലചയ്യുന്നതയ്  ഒരു ഉതമ ഭരണടാധനികേടാരനികയ്  കചര്ന്ന
നടപടനിയലലന്നടാണയ്  എനനികയ്  ബഹുമടാനദ്യനടായ  മുഖദ്യമനനികയടാടുര  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനികയടാടുര  പറയടാനുള്ളതയ്.  നനിങ്ങള ഇതനിലന്റെ ഗഇൗരവര  മനസനിലെടാകണര.
ശശ.    ബനിജു പ്രഭടാകേര് ഇഇൗ സരസ്ഥടാനതനിലന്റെ ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പുമനനിയടായനിരുന്ന
തചടനി  പ്രഭടാകേരലന്റെ മകേനടാണയ്.  ഒരു ലതറ്റുര   ലചയ്യടാത ആളടാണയ്,  അകദ്ദഹലത
കുട്ടനികടാലെര മുതല്കക എനനികറനിയടാര. 

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    വനി  .    എസയ്  .    സനനില്  കുമടാര്):  സര്,  എര.എന.
കഗടാവനിന്ദന  നടായര്   ഇരുന്ന  കേകസരയനിലെടാണയ്  ഞടാനനിരനിക്കുന്നലതന്ന
ഉതരവടാദനിതതകതടാടുകൂടനിതലന്നയടാണയ്  ഞടാനനിവനിലട  ഇരനിക്കുന്നതയ്.   ഇവനിലട
പ്രതനിപക്ഷര  ഗഇൗരവമടായനി  ഉന്നയനിച  ഒരു  കേടാരദ്യവുര   സര്കടാര്  ഗഇൗരവമനിലടാലത
കേടാണടാന  ഉകദ്ദശനിക്കുന്നനില.  ഒരുകദദ്യടാഗസ്ഥര്ക്കുര  അവരുലട  തന്നനിഷപ്രകേടാരര
നടതടാന ഇഇൗ വകുപയ്  വനിട്ടുലകേടാടുകടാന കപടാകുന്നനില.  അതുലകേടാണയ് ആവശദ്യമടായ
കേടാരദ്യങ്ങളകയ്  സര്കടാരനിലന്റെ ഭടാഗത്തുനനിനര നടപടനിയുണടാകുര. 

ശശ  .    രകമശയ്  ലചന്നനിതലെ:  സര്,  ഞടാന  അങ്ങലയ  കുറരപറഞ്ഞതല.
അങ്ങയുലട വകുപനിലലെ പ്രനിനസനിപല് ലസക്രട്ടറനിയുര ഡയറക്ടറര തമ്മേനില് നടക്കുന്ന
ഇതരര നടപടനികേള  അകങ്ങയയ് നലതടാകണടാ;  അങ്ങയുലട വകുപനിനയ് ഇതയ്  ഗുണര
ലചയ്യുകമടാ  എന്നയ്  അങ്ങയ്   പരനികശടാധനികണര.  അകടാരദ്യതനില്  ഗഇൗരവമടായനി
ഇടലപടണര.  ഇഇൗ  സരസ്ഥടാനതയ്  ഒരു  മനനിയുര  അവരുലട  വകുപനില്  നടക്കുന്ന
ഇതരര പ്രവര്തനങ്ങലള കേണനിലലന്നയ് നടനികരുതയ്.  ബഹുമടാനദ്യനടായ മുഖദ്യമനനി
പറഞ്ഞകപടാള  എനനികയ്  അല്പര  വനിഷമര  കതടാന്നനി.  അകദ്ദഹര  ഞങ്ങലള
കുറലപടുതനികകടാലട്ട,  അതനില്  പ്രശലമടാനമനില.  ഞങ്ങളലട  മഇൗലെനികേമടായ
ഉതരവടാദനിതതര  ഞങ്ങള  ചൂണനികടാണനിക്കുന.  പകക്ഷ  അതനിലന്റെ  ഗഇൗരവലത
ബഹുമടാനദ്യനടായ  മുഖദ്യമനനി  നനിസടാരവത്കരനിചതയ്  ഒട്ടുരശരനിയടായനില.  അങ്ങയ്
ഇകടാരദ്യങ്ങള പരനികശടാധനികണര. ഇഇൗ സരസ്ഥടാനലത  ഏറവുര പ്രധടാനലപട്ട ഒരു
വകുപനില്  നടാലെഞ്ചുമടാസമടായനി  നടക്കുന്ന ശശതസമരവുര  അഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസങ്ങളര
വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങലള  ഗുരുതരമടായനി  ബടാധനിചനിട്ടുണയ്.  അതയ്  ചര്ച
ലചയ്യടാതതനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്  ഞടാനുര  എലന്റെ  പടാര്ട്ടനിയനില്ലപട്ട  അരഗങ്ങളര
വടാകഇൗട്ടയ് ലചയ്യുന.

(ഗവണ്ലമന്റെയ്  നനിലെപടാടനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്  പ്രതനിപക്ഷ  കനതടാവുര
അകദ്ദഹതനിലന്റെ പടാര്ട്ടനിയനില്ലപട്ട അരഗങ്ങളര സഭ വനിട്ടയ് പുറത്തുകപടായനി.) 
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കഡടാ  .    എര  .    ലകേ  .    മുനശര്:  സര്,  ഈ  സര്കടാരനിലന്റെ  ഒന്നടാര  വടാര്ഷനികേര
ഉകദദ്യടാഗസ്ഥരുലട  കേലെടാപരനിപടാടനികേകളടാടുകൂടനി  ആരരഭനിചനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  കപടാലെശസയ്
ലഹഡയ്  കേതടാര്കട്ടഴനില്  കപടാലെശസയ്  കമധടാവനികേള  തമ്മേനിലള്ള  കേടായനികേമത്സരര
നടക്കുകേയടാണയ്.  ഇകപടാള കൃഷനി  വകുപനികലെയ്ക്കുര  അതയ്  പടര്ന്നനിരനിക്കുന.  കേഴനിഞ്ഞ
കുകറനടാളകേളടായനി ലഎ.എ.എസയ്.-ലഎ.പനി.എസയ്. ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്കനിടയനില് നടക്കുന്ന
പ്രശങ്ങള  മടാത്രമടാണയ്  നമ്മേള  പത്രതനില്  വടായനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇകപടാള
വനിജേനിലെനസയ്  വകുപനിലന വദ്യകനിലലവരടാഗദ്യര  തശര്ക്കുന്നതനിനുകവണനി ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്
ദുരുപകയടാഗര  ലചയലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  മുഖദ്യമനനി  ആകലെടാചനികകണ  ഒരു
കേടാരദ്യര,  ഈ  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്  തമ്മേനിലള്ള  ചകളതനില്  കപടാരടാട്ടതനിനയ്
പരനിഹടാരമുണടാകടാനുള്ള  ഒരു  വകുപടാകണടാ  വനിജേനിലെനസയ്.  കേഴനിഞ്ഞ
കേടാലെങ്ങളനിലലെടാലക  ഇതരര  കേടാരദ്യങ്ങള  ഒരു  സശനനിരഗയ്  കേമ്മേനിറനി
കനടാകടാറണടായനിരുന.  ചശഫയ്  ലസക്രട്ടറനിയുര  എ.സനി.എസയ്.-ഉര  വനിജേനിലെനസയ്
ഡയറക്ടറലമടാലക  സശന  ലചയകശഷര  വനിഷയതനില്  കേടാമ്പുകണടാ  എന്നയ്
പരനികശടാധനിചതനിനുകശഷര  മടാത്രകമ  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥരുലടകപരനിലള്ള  കകേസയ്
കനടാകടാറള. അലടാലത എനനിലകടാരു കദഷദ്യമുലണനവചയ് കേടാരദ്യങ്ങള കനടാകടാറനില.
അതുലകേടാണടാണയ്   'ഞടാനനിവനിലട  ഇരുന്നടാല്   വനിജേനിലെനസയ്  കകേസനില്  കുടുങ്ങനി
അകേതയ്  കപടാകുര,  എലന്ന  സഹടായനികടാന  ഒരു  സര്കടാരുമുണടാകേനില,  ഒരു
മനനിയുമുണടാകേനില'  എന്നയ്  കഡടാ.  ബനിജു പ്രഭടാകേര് പറഞ്ഞതയ്.  ആ കപടനിയനിലെടാണയ്
അകദ്ദഹര  കപടാകുന്നതയ്.  ഇങ്ങലന  ലെശലവടുതയ്  ഓകരടാ  ആളകേളര  കപടാകുകേയടാണയ്.
ഇനനി  നമ്മേള  നനിര്ബന്ധനിചടാല്  ചനിലെകപടാള  അകദ്ദഹര  വകന്നയടാര.   പകക്ഷ
ഒരുതരവയ് ഇന്ന രശതനിയനില് ഇറകണലമന്നയ്  ഒരുകദദ്യടാഗസ്ഥകനടാടുര നനിര്ബന്ധനിചയ്
പറയടാന നമുകയ് കേഴനിയനില.  അവര് വളലര തനപരമടായനി അതനിലലെടാരു കേതറനിയനിട്ടയ്,
ആ കേതറനി  കേടാലെടാകേടാലെകതയ്ക്കുള്ള കേതറനിയടായുര  ആ ഫയല്  ഒരനികലര  എവനിലടയുര
എതടാതരശതനിയനില്  ഇലടാതടാകടാനുര  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്കയ്  സടാധനിക്കുര.  അവരുലട
കമശപ്പുറതയ്  കനടാകനിയടാല്  ഒരു  ഫയലമുണടാകേനില.  ആ  രശതനിയനില്  ഈ
സര്കടാരനിലന്റെ മുഴുവന പ്രവര്തനങ്ങളര നനിശ്ചലെമടായനിരനിക്കുകേയടാണയ്. 

ഓകരടാ  ഫയലര  നശങ്ങടാന  എത്ര  സമയലമടുക്കുനലണന്നടാണയ്  അങ്ങയ്
കനടാകകണതയ്.   ഏലതങനിലര  ഒരുകദദ്യടാഗസ്ഥന  റനിസയ്  എടുക്കുനകണടാ;  ഇങ്ങലന
പരസരര  കേലെഹങ്ങള  നടക്കുന്നതടാണയ്  റനിസയ്  എടുകടാതനിരനികടാനുള്ള  കേടാരണര.
ഇവനിലട  സൂചനിപനിചതുകപടാലലെ  കഡടാ.  രടാജു  നടാരടായണസതടാമനിയുര   ശശ.  ബനിജു
പ്രഭടാകേറര  തമ്മേനിലള്ള  കപടാരടാട്ടര  തുടങ്ങനിയനിട്ടയ്  എത്ര  കേടാലെമടായനി;   അതയ്
ബഹുമടാനലപട്ട  മനനിയുലട  മുന്നനില്  എത്രകയടാതവണ  വന്നനിട്ടനികല;  ഇതരര
കേടാരദ്യങ്ങളനില്  മനനിമടാര്  ഇടലപട്ടയ്  ആരുലടയുര  പക്ഷര  കചരടാത  രശതനിയനില്
നനിഷ്പക്ഷമടായനിനനിന്നയ്  പ്രശര പരനിഹരനികണര.   മുഖദ്യമനനി ഉകദദ്യടാഗസ്ഥലര വനിളനിചയ്
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അവര്കനിടയനില്  പ്രശമുലണങനില്  അതയ്  തശര്കണര.   അതനിനുളള  സമയര
കേലണതനികയ  പറ.  ലെശവനിലെനിരനിക്കുന്ന  ഒരുകദദ്യടാഗസ്ഥന  അകദ്ദഹതനിലന്റെ
ഇഷതനിനനുസരനിചയ് 'സടാവുകേകളടാലടടാപര നശന്തുകമ്പടാള'  എന്ന പുസകേര   എഴുതുന.
പലെ  ആളകേലളക്കുറനിച്ചുര  അതനിലലെഴുതുന.  ശശ.  ലകേ.  സനി.  കജേടാസഫയ്
പറഞ്ഞതുലകേടാണടാണയ്  ബഹുമടാനലപട്ട മുഖദ്യമനനി ആ പുസകേപ്രകേടാശന ചടങ്ങനില്
പലങടുകടാതനിരുന്നതയ്.  ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫനിലനക്കൂടനി അങ്ങയ് ഉപകദശകേനടായനി
എടുകണലമന്നടാണയ് എനനികയ് ബഹുമടാനലപട്ട മുഖദ്യമനനികയടാടയ് പറയടാനുള്ളതയ്.  ആ
ഉപകദശര  കേടാരണമടാണയ്  അങ്ങയ്  വലെനിയ  കുഴപതനില്നനിന്നയ്  രക്ഷലപട്ടതയ്.
പരസദ്യമടായനി  എലടാവര്ക്കുര  എലടാ  ചടാനലെനിലരവന്നയ്  പറയടാനുര  വനിഴുപലെകടാനുര
പറ്റുന്ന രശതനിയനില് ഉകദദ്യടാഗസ്ഥലര അഴനിച്ചുവനിടുകേയുര അവര് തമ്മേനില് കേലെഹനിക്കുന്ന
അവസ്ഥയുണടാക്കുകേയുര  ലചയനിട്ടയ്  അങ്ങയ്   മനിണടാതനിരുന്നടാല്  അതനിലന്റെ  കദടാഷര
സരസ്ഥടാനതനിനടാലണനള്ള  ദുനഃഖമടാണയ്  ഞങ്ങളനിവനിലട  അവതരനിപനിചതയ്.
ബഹുമടാനലപട്ട മുഖദ്യമനനി,   അങ്ങയ് അടനിക്കുര അടനിക്കുലമന്നയ്  പറഞ്ഞടാല് കപടാരടാ.
രണയ്  കേടാലകേളര  തളര്ന്നനിരനിക്കുന്ന  ഒരടാള  ഞടാന  എഴുകന്നറടാല്  നനിലന്ന
ബടാകനിവയനിലലന്നയ്  പണയ്  പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.   എഴുകന്നല്കടാന  സടാധനികടാത
ആളടാണയ്.   അതുലകേടാണയ്  അങ്ങയ്  എഴുകന്നല്കണര.   എഴുകന്നറയ്   പ്രശങ്ങള
കകേകേടാരദ്യര  ലചയ്യണലമന്നടാണയ്  എനനികയ്  മുഖദ്യമനനികയടാടയ്  പറയടാനുള്ളതയ്.   ഈ
വനിഷയതനില് കേടാരദ്യമടായ യടാലതടാരു മറപടനി ഇവനിലട കേനിട്ടടാതതനിനടാലര  വനിഷയര
ചര്ചയ്ലകടുകടാതതനിനടാലര  ഞടാനുര എലന്റെ കേക്ഷനിയുര ഇറങ്ങനികപടാകുന.  

(ഗവണ്ലമന്റെയ്  നനിലെപടാടനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്  കഡടാ.  എര.  ലകേ.  മുനശറര
അകദ്ദഹതനിലന്റെ പടാര്ട്ടനിയനില്ലപട്ട അരഗങ്ങളര സഭവനിട്ടയ്  പുറത്തുകപടായനി.)

ശശ  .    ലകേ  .    എര  .    മടാണനി  : സര്,  സനിവനില്  സര്വ്വശസയ്  കപടാരയ്  ഭരണലത
ബടാധനിക്കുകേയനിലലന്ന  ശശ.  വനി.  എസയ്.  സനനില്  കുമടാറനിലന്റെ  ഭടാഷദ്യര  വളലര
കമടാശമടാണയ്.  സനിവനില് സര്വ്വശസയ് ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര് തമ്മേനിലള്ള കചരനികപടാരയ് ഭരണലത
ബടാധനിക്കുര.   നനിങ്ങളലട  ഇകമജേയ്  കപടാകേരുലതനര  ഭരണര  നന്നടാകേണലമനര
ആത്മടാര്തമടായനി ആഗഹനിക്കുന്ന ഒരടാളടാണയ് ഞടാന.  അതുലകേടാണയ് ഇങ്ങലനയുള്ള
പ്രശങ്ങള  സനിവനില്  സര്വ്വശസനില്  വരുകമ്പടാള  അതയ്  തശര്കണര.   അതനിനയ്
മുഖദ്യമനനി തലന്ന അവലര വനിളനിചയ്  രമദ്യതയനില് പ്രശങ്ങള എലന്തങനിലമുലണങനില്
പരനിഹരനികടാനുള്ള നടപടനികേള സതശകേരനികണര.   അതലടാലത ഇങ്ങലന കേയറൂരനി
വനിടുന്നതുര ഭരണതനില് സരഭനമുണടാക്കുന്നതുര ശരനിയല.  ഈ ലതറടായ നയതനില്
പ്രതനികഷധനിച്ചുലകേടാണയ് ഞടാനുര എലന്റെ പടാര്ട്ടനിയുര വടാകഇൗട്ടയ് നടത്തുന.

(ഗവണ്ലമന്റെയ്   നനിലെപടാടനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്  ശശ.  ലകേ.  എര.  മടാണനിയുര
അകദ്ദഹതനിലന്റെ പടാര്ട്ടനിയനില്ലപട്ട അരഗങ്ങളര സഭവനിട്ടയ്  പുറത്തുകപടായനി.)
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ശശ  .    ഒ  .    രടാജേകഗടാപടാല്  : സര്,  സര്കടാരനിലന്റെ  നയപരനിപടാടനികേള  എത്ര
നലതടാലണങനിലര  അതയ്  നടപടാകകണതയ്  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥരടാണയ്.   ആ ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്
തമ്മേനില്  നടത്തുന്ന  കപടാരയ്  ഇലന്നടാരു  വടാര്തയടായനിതശര്ന്നനിരനിക്കുകേയടാണയ്.
കപടാലെശസയ്  വകുപനിലെടായടാലര  കപടാലെശസകദദ്യടാഗസ്ഥരുര   ഐ.എ.എസയ്.-ഉര
തമ്മേനിലെടായടാലര  ഐ.എ.എസയ്.-കേടാര്  തമ്മേനിലെടായടാലര  നനിരന്തരര  അങ്ങലനയുള്ള
വടാര്തകേള വനലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  ഇതയ് ഏറവുര ഒടുവനിലെലത ഉദടാഹരണര
മടാത്രമടാണയ്.  ഇതയ്  സര്കടാരനിലന്റെ  പനിടനിപ്പുകകേടനിലന്റെയുര  കേഴനിവനിലടായ്മയുലടയുര
വദ്യകമടായ ലതളനിവടാണയ്.  ആ കേടാരദ്യര വനിശദമടായനി ചര്ച ലചകയ്യണതടാണയ്.  അതനിനയ്
തയ്യടാറടാകേടാത സടാഹചരദ്യതനില് ഞടാന വടാകഇൗട്ടയ് നടത്തുന.

(ഗവണ്ലമന്റെയ്  നനിലെപടാടനില് പ്രതനികഷധനിചയ്  ശശ.  ഒ.  രടാജേകഗടാപടാല് സഭവനിട്ടയ്
പുറത്തുകപടായനി.

സഭവനിട്ടയ്  പുറത്തുകപടായ  അരഗങ്ങള  അല്പസമയതനിനുകശഷര  സഭയനില്
ഹടാജേരടായനി.)

IV. ശദ്ധ ക്ഷണനികല്

(1)  സരസ്ഥടാനലത  കകേന്ദ്ര  ലപടാതുകമഖലെടാ  സ്ഥടാപനങ്ങളലട  ആസനികേള
ശശ  .    ആര്  .    രടാമചന്ദ്രന  : സര്,  2016-17-ലലെ  കകേന്ദ്ര  ബജേറനില്  ലപടാതുകമഖലെടാ
സ്ഥടാപനങ്ങളലട  56,550  കകേടാടനി  രൂപയുലട  ആസനി  വനിറഴനിക്കുന്നതനിനയ്
തശരുമടാനനിചനിരനിക്കുകേയടാണയ്.   നടാളനിതുവലരയടായനി  23528.73  കകേടാടനി  രൂപയുലട
ആസനി  വകേകേള  വനിറഴനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.   ഈ  തശരുമടാനതനിനയ്  പനിന്നനില്  ഭടാന്തമടായ
കേചവടലെക്ഷദ്യങ്ങളടാണുള്ളതയ്.  കകേരളതനില് പ്രവര്തനിക്കുന്ന കകേന്ദ്ര ലപടാതുകമഖലെടാ
വദ്യവസടായങ്ങളടായ  കമടാകഡണ്  ഫുഡയ്  ഇനഡസശസനിലന്റെ  74  ശതമടാനര  ഓഹരനി
ഹനിന്ദുസ്ഥടാന  ലെനിവര്  ലെനിമനിറഡനിനയ്  കകേമടാറനിയകപടാള  കകേരളതനിലന്റെ  പ്രധടാന
നഗരതനിലലെ  ലഹക്ടര്  കേണകനിനയ്  ഭൂമനിയടാണയ്  സതകേടാരദ്യ  കുതകേകേളകയ്
കകേമടാറലപട്ടതയ്.   നഷതനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  സ്ഥടാപനങ്ങലളന്ന  നനിലെയനില്
FACT, HNL, HMT,  ഇന്തദ്യന ലറയര് എര്തയ്സയ് ലെനിമനിറഡയ് എന്നനിവയുലട ആസനി
ബഹുരടാഷ  കുതകേകേളകയ്  കകേമടാറകമ്പടാള  കകേടാടനികണകനിനയ്  വനിലെ  വരുന്ന
സര്കടാര്  ഭൂമനി  വളലര  തുച്ഛമടായ  വനിലെയയ്  ബഹുരടാഷ  കുതകേകേളലട  കകേകേളനില്
എതനികചരുകേയടാണയ്.  കേടാലെടാന്തരതനില്  കകേടാടതനി  വനിധനികേളലടയുര  മറ്റുര
സഹടായകതടാലട വദ്യവസടാകയതര പ്രവര്തനങ്ങളകയ് പ്രസ്തുത ഭൂമനി  വന വനിലെയയ്
കകേമടാറര  ലചയ്യുന്നതനിനുര  അതുവഴനി  കുതകേകേളകയ്  അമനിത
ലെടാഭമുണടാക്കുന്നതനിനുമടാണയ് കകേന്ദ്ര സര്കടാര് കേളലമടാരുക്കുന്നതയ്.  സരസ്ഥടാനതനിലന്റെ
വദ്യവസടായ  വനികേസനതനിനുര  ലതടാഴനില്  സടാധദ്യതകേള  വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനുമടായനി
ലപടാനരവനിലെയ്ലകടുതയ്  വദ്യവസടായ  സ്ഥടാപനങ്ങളകയ്  കകേമടാറനിയ
ഭൂമനി ബഹുരടാഷ കുതകേകേളകയ് കകേമടാറന്നതനിനയ് അവസരമുണടാക്കുന്ന       പ്രസ്തുത
നടപടനിലകതനിലര സരസ്ഥടാന സര്കടാര് ശകമടായ നനിലെപടാടയ് സതശകേരനികണലമന്നയ്
അഭദ്യര്തനിക്കുന.
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വദ്യവസടായവുര  കസടാര്ട്സര  യുവജേനകേടാരദ്യവുര  വകുപ്പുമനനി
(ശശ  .    എ  .    സനി  .    ലമടായശന):  സര്,  കകേന്ദ്ര  സര്കടാരനിലന്റെ  സതകേടാരദ്യവല്കരണ
നയതനിലന്റെ  ഭടാഗമടായനി,  ലെടാഭതനില്  പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്ന  ലപടാതുകമഖലെടാ
സ്ഥടാപനങ്ങളലട  ഓഹരനികേള  വനിറഴനിക്കുന്നതനിനുര  നഷതനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന
സ്ഥടാപനങ്ങലള  സതകേടാരദ്യവല്കരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള  അതനികവഗതനില്
കകേലകടാണ്ടുവരനികേയടാണയ്. വനിറഴനികകണതുര സതകേടാരദ്യവല്കരനികലപകടണതുമടായ
ലപടാതുകമഖലെടാസ്ഥടാപനങ്ങകളലതന്നയ്  നശതനി  ആകയടാഗയ്  തശരുമടാനനിച്ചു
കേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുന.  ഈ  നനിര്കദ്ദശങ്ങള  ഏറവുര  കൂടുതല്  പ്രതനികൂലെമടായനി
ബടാധനിക്കുന്നതയ് കകേരളലതയടാണയ്.  FACT സതകേടാരദ്യവല്കരനികടാനുര ഹനിന്ദുസ്ഥടാന
ഓര്ഗടാനനികേയ്  ലകേമനികല്സയ്  ലെനിമനിറഡയ്,  ഇന്തദ്യന  ലറയര്  എര്തയ്സയ്  ലെനിമനിറഡയ്,
ഹനിന്ദുസ്ഥടാന  ഇനലസക്ടനികസഡ്സയ്  ലെനിമനിറഡയ്  തുടങ്ങനിയ  സ്ഥടാപനങ്ങള
അടച്ചുപൂട്ടടാനുര കപടാകുനലവന്നടാണറനിയുന്നതയ്.  ഒരു കകേന്ദ്ര-സരസ്ഥടാന സരരരഭമടായ
BHEL,  EML  കേടാസര്കഗടാഡയ് എന്ന സ്ഥടാപനതനില്നനിന്നയ് പനിനവടാങന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  BHEL  എടുത്തുവരുനണയ്.   ഇതയ്  ലതടാഴനിലെടാളനികേലള  ഗഇൗരവമടായ
രശതനിയനില്  ബടാധനിക്കുന്നതുര  സരസ്ഥടാനതനിലനതനിരടായനിട്ടുള്ള  നനിലെപടാടുമടാണയ്.
ഇകപടാള  കകേന്ദ്ര  സര്കടാര്  പ്രവര്തനമൂലെധനര  നല്കേടാതതനിനടാല്  ഉത്പടാദനര
നടകടാത സ്ഥനിതനിയുമുണയ്.  HLL കലെഫയ് ലകേയര് ലെനിമനിറഡനിലലെ ലതടാഴനിലെടാളനികേളലട
എണ്ണര  വനകതടാതനില്  ലവട്ടനിക്കുറയ്ക്കുകേയടാണയ്.   ഇറക്കുമതനിച്ചുങര  എടുത്തു
കേളഞ്ഞകതടാലട  ഹനിന്ദുസ്ഥടാന  നക്യൂസയ്  പ്രനിന്റെയ്  കേടുത  പ്രതനിസന്ധനി
യനിലെടായനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  ലകേടാചനിന റനികഫനറനിയനില്നനിന്നയ് അസരസ്കൃത വസ്തുകള
നല്കേടാലത  വന്നകതടാലട  ഹനിന്ദുസ്ഥടാന  ഓര്ഗടാനനികേയ്  ലകേമനികല്സയ്  എന്ന
സ്ഥടാപനതനിനയ്  ഉത്പടാദനര  നനിര്തനിവയ്കകണ  സടാഹചരദ്യമടാണുള്ളതയ്.
ഇനസലമകന്റെഷന  ലെനിമനിറഡനിലന  സതകേടാരദ്യവല്കരനികടാന  കകേന്ദ്ര  സര്കടാര്
തശരുമടാനനിചകപടാള  സരസ്ഥടാനതനിലന്റെ  തടാല്പരദ്യര  പരനിഗണനിചയ്  പടാലെകടാടയ്
യൂണനിറയ്  ഏലറടുതയ്  നടത്തുവടാന സരസ്ഥടാന സര്കടാര് തതതതനില് തശരുമടാനനിചയ്
തുടര്നടപടനികേള സതശകേരനിച്ചുവരനികേയടാണയ്.   പടാലെകടാടയ്  സ്ഥനിതനി  ലചയ്യുന്ന  BEML
എന്ന  സ്ഥടാപനര  പ്രതനികരടാധകമഖലെയയ്  ആവശദ്യമുള്ള  ട്രക്കുകേളര  ലറയനില്കവ
കകേടാച്ചുകേളമടാണയ്  ഉത്പടാദനിപനിക്കുന്നതയ്.  ഈ  സ്ഥടാപനവുര  സതകേടാരദ്യ
വല്കരണതനിലന്റെ ഭശഷണനിയനിലെടാണയ്. 

BHEL  –  EML,  SAIL  –  SCL,  TELK  –  NTPC  എന്നശ കജേടായനിന്റെയ്
ലവഞതറകേളനില്നനിനര  പനിനമടാറടാനുര  ഓഹരനി  വനിറഴനികടാനുര  കകേന്ദ്ര  സര്കടാര്
നയപരമടായനി തശരുമടാനലമടുതനിട്ടുള്ളതയ് സരസ്ഥടാന തടാല്പരദ്യലത പ്രതനികൂലെമടായനി
ബടാധനിക്കുന്നതടാണയ്.   ഈ  നടപടനിയനില്നനിനര  പനിനടാറണലമനര  സരയുക
സരരരഭങ്ങളലട  നനിബന്ധനകേളപ്രകേടാരര  മുകന്നടാട്ടുകപടാകേണലമനര  സരസ്ഥടാന
സര്കടാര് ആവശദ്യലപട്ടനിട്ടുണയ്.
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ലപടാതുകമഖലെടാ സ്ഥടാപനങ്ങലള സരരക്ഷനിക്കുന്ന  സമശപനമടാണയ്  സരസ്ഥടാന
സര്കടാര് സതശകേരനിക്കുന്നതയ്.  സരസ്ഥടാനതയ് പ്രവര്തനിക്കുന്ന കകേന്ദ്ര ലപടാതുകമഖലെടാ
സ്ഥടാപനങ്ങലള  ലപടാതുകമഖലെയനില്തലന്ന  നനിലെനനിര്തണലമന്നടാവശദ്യലപട്ടുലകേടാണയ്
സരസ്ഥടാന  സര്കടാരുര  മുഖദ്യമനനിയുര  കകേരളതനില്  നനിനള്ള  എര.പനി.-മടാരുര
കയടാജേനിച  നനികവദനങ്ങള  കകേന്ദ്ര  സര്കടാരനിനയ്  സമര്പനിചനിട്ടുലണങനിലര  കകേന്ദ്ര
സര്കടാരനിലന്റെ  നയര  സതകേടാരദ്യവല്കരണതനികന്റെതടാലണനള്ളതുലകേടാണയ്  ഈ
കമഖലെ  ഗഇൗരവമടായ  പ്രതനിസന്ധനിയടാണയ്  കനരനിടുന്നലതനള്ളതയ്  വസ്തുതയടാണയ്.
ഇതനിലന്റെ  ഭടാഗമടായനി  ലതടാഴനിലെടാളനി  സരഘടനകേള  കയടാജേനിചയ്  ഈ  സ്ഥടാപനങ്ങലള
രക്ഷനികടാനകവണനി  സരയുക  പ്രകക്ഷടാഭതനികലെയയ്  വരനികേയടാണയ്.
സരസ്ഥടാനതനിലന്റെ  തടാല്പരദ്യര  സരരക്ഷനികടാനകവണനിയുള്ള  കയടാജേനിച  കപടാരടാട്ടര
ഇകടാരദ്യതനില് അനനിവടാരദ്യമടാണയ്.

ശശ  .    ആര്  .    രടാമചന്ദ്രന  : സര്,  നശതനി  ആകയടാഗനിലന്റെ  തശരുമടാനപ്രകേടാരര
സരസ്ഥടാനതയ്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  ഏലതലടാര  ലപടാതുകമഖലെടാ  സ്ഥടാപനങ്ങളലട
ഓഹരനികേളടാണയ്  വനിറഴനിക്കുന്നതനിനയ്  തശരുമടാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്;   അവയുലട  ഭൂമനി
വദ്യവസടാകയതര  പ്രവര്തനങ്ങളകയ്  ഭടാവനിയനില്  ഉപകയടാഗലപടുത്തുന്നതയ്
തടയുന്നതനിനയ് സരസ്ഥടാന സര്കടാര് ഇടലപടുകമടാ?

ശശ  .    എ  .    സനി  .    ലമടായശന  : സര്,  FACT-യുലട  കേടാരദ്യര  ഞടാന  മറപടനിയനില്
പറഞ്ഞു.   ഷനിപയ് യടാര്ഡനിലന്റെ  ഓഹരനിയുലട  25  ശതമടാനര  വനിറഴനികടാന  കകേന്ദ്ര
സര്കടാര്  ഇകപടാള  തശരുമടാനനിചനിട്ടുണയ്.   അതുകപടാലള്ള  ചനിലെ  സ്ഥടാപനങ്ങള
അടച്ചുപൂട്ടടാനുര  വനിറഴനികടാനുര  തശരുമടാനനിചനിട്ടുണയ്.    ഇകടാരദ്യതനില്  സരസ്ഥടാന
സര്കടാര്  അതതയ്  അവസരതനില്,  മുഖദ്യമനനിയുളലപലട  കകേന്ദ്ര  സര്കടാരുമടായനി
കനരനിട്ടയ്  ചര്ച  ലചയ്യടാനുര  കേതയയടാനുര  തയ്യടാറടായനിട്ടുണയ്.   സരസ്ഥടാനത്തുള്ള
എര.പനി.-മടാരുര ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷകഭദമനിലടാലത കയടാജേനിച്ചുനനിന്നയ്  ഇതനിലനതനിരടായുള്ള
നനിലെപടാടയ്  സതശകേരനിചനിട്ടുണയ്.   പലക്ഷ  സതകേടാരദ്യവല്കരണവുര  ലപടാതുകമഖലെടാ
സ്ഥടാപനങ്ങലള  കേലയ്യടാഴനിയുന്നതുമടാണയ്  കകേന്ദ്ര  സര്കടാരനിലന്റെ  ലപടാതുനയര.
ഇകടാരദ്യതനില്  കകേരളതനിലന്റെ  തടാല്പരദ്യങ്ങള  സരരക്ഷനികടാനുള്ള  കയടാജേനിച
സമശപനമുണടാകേണര.

(2) സര്കടാര് ആശുപത്രനികേളനിലര  ഫടാര്മസനികേളനിലര അഴനിമതനി

ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷശര്:  സര്,  സരസ്ഥടാനലത  സര്കടാര്-സതകേടാരദ്യ
ലമഡനികല്  കസ്റ്റേടാറകേളനിലര  ഫടാര്മസനികേളനിലര  കേടാലെടാവധനി  കേഴനിഞ്ഞതുര
ഗുണനനിലെവടാരമനിലടാതതുമടായ മരുനകേള വനില്പന നടത്തുകേയടാണയ്.  ഇവലയടാനര
കേടാരദ്യക്ഷമമടായനി പരനികശടാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സരവനിധടാനര ഇന്നയ്  സരസ്ഥടാനതനില.
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ഇഇൗയടുതകേടാലെതയ്   സരസ്ഥടാനലത  ജേനിലടാ  ആശുപത്രനികേളനിലലെയുര  ജേനറല്
ആശുപത്രനികേളനിലലെയുര  ഫടാര്മസനികേളനില്   വനിജേനിലെനസയ്  വനിഭടാഗര  പരനികശടാധന
നടതനിയകപടാള   ലഞട്ടനിക്കുന്ന  വനിവരങ്ങളടാണയ്  ലെഭനിചതയ്.  കേടാലെടാവധനി  കേഴനിഞ്ഞ
മരുനകേള  സൂക്ഷനിക്കുന്നതടായുര  കസ്റ്റേടാകയ്  രജേനിസ്റ്റേറനില്  വദ്യടാപകേമടായ  കൃത്രനിമര
നടക്കുന്നതടായുര  വനിജേനിലെനസയ്  കേലണതനിയനിട്ടുണയ്.   കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസര  പതനിനടാലെയ്
ജേനിലടാ  ആശുപത്രനികേളനില്  വനിജേനിലെനസയ്  നടതനിയ  മനിന്നല്  പരനികശടാധനയനിലെടാണയ്
ലപടാതുജേനങ്ങളലട  ആകരടാഗദ്യര  വചയ്  പന്തടാടുന്ന  ലഞട്ടനിപനിക്കുന്ന  വനിവരങ്ങള
കേലണതനിയതയ്.  വളലര ലെടാഘവകതടാടുകൂടനിയടാണയ് ആശുപത്രനികേളനില് മരുനമടായനി
ബന്ധലപട്ട  വനിഷയങ്ങള  ലലകേകേടാരദ്യര  ലചയ്യുന്നതയ്.  വനിവനിധ  കേമ്പനനികേളലട
കപരനിലള്ള  മരുനകേളടാണയ്  കഡടാക്ടര്മടാര്  എഴുതനിനല്കുന്നതയ്.   കരടാഗനികേളകയ്
വനിതരണര  ലചയ്യുന്ന  മരുനകേളകയ്  കൃതദ്യമടായ  കരഖകേള  സൂക്ഷനികണലമന്നയ്
വദ്യവസ്ഥയുലണങനിലര അതയ് ഒരനിടത്തുര പടാലെനികലപടുന്നനില.  വനിലെകൂടനിയ മരുനകേള
കരടാഗനികേളകകടാ  മറടാവശദ്യമുള്ള  ആശുപത്രനികേളകകടാ  നല്കേടാലത  മടാസങ്ങകളടാളര
പലെ  ആശുപത്രനികേളലടയുര  കസ്റ്റേടാറകേളനില്  ലലകേവശര  വയ്ക്കുന്നതടായടാണയ്
കേലണതനിയനിട്ടുളളതയ്.  മടാത്രമല, കേടാലെടാവധനി കേഴനിഞ്ഞ മരുനകേള ആശുപത്രനികേളനില്
സൂക്ഷനികരുലതന്നടാണയ്  നനിലെവനിലളള  വദ്യവസ്ഥ.  എന്നടാല്  ഇലതടാനര  ഒരു
സ്ഥലെത്തുര  പടാലെനികലപടുന്നനില  എന്നതടാണയ്  സതദ്യര.  മനിക  സ്ഥലെങ്ങളനിലര
കേടാലെടാവധനി  കേഴനിഞ്ഞ  മരുനകേള  ഡക്യൂട്ടനി  നഴനിലന്റെ  മുറനികേളനില്
സൂക്ഷനിക്കുകേയടാലണന്നടാണയ്  വനിജേനിലെനസയ്  വനിഭടാഗതനിലന്റെ   പരനികശടാധനയനില്
കേലണതനിയതയ്.  കസ്റ്റേടാകയ്  രജേനിസ്റ്റേറകേളനില്  വദ്യടാപകേമടായ  കൃത്രനിമങ്ങളടാണയ്
നടക്കുന്നതയ്.   ഫടാര്മസനിസ്റ്റുകേള  ഡക്യൂട്ടനിസമയതയ്  മനിക  ആശുപത്രനികേളനിലമനില
എനള്ളതടായനിരുന സതദ്യര. ഇലതലടാര വനിജേനിലെനസയ് കേലണതനിയ കേടാരദ്യങ്ങളടാണയ്.
ഇഇൗ  സര്കടാരനിലന്റെ  കേടാലെതയ്  മടാത്രമല,  മടാറനിവന്ന  എലടാ  സര്കടാരുകേളലടയുര
കേടാലെതയ്  ഇങ്ങലനയുളള  തട്ടനിപ്പുകേള  നടന്നനിട്ടുണയ്.   അതുകപടാലലെതലന്ന
കഡടാക്ടര്മടാര് ജേനറനികേയ്  കപരുകേളനില്തലന്ന മരുനകേളലട കുറനിപടനി എഴുതണലമന്നയ്
സര്കടാരനിലന്റെ   ഉതരവുണയ്.  എന്നടാല്  ആ  ഉതരവയ്   ലമഡനികല്  കസ്റ്റേടാറകേളര
കഡടാക്ടര്മടാരുര  ഡ്രഗ്സയ്  കേണ്കട്രടാള  വകുപനിലലെ  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥരുരകചര്ന്നയ്
അട്ടനിമറനിചനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  മരുനകേള  വരുത്തുന്നതയ്  ഗുജേറടാതനില്നനിനര
ഹനിമടാചല്പ്രകദശനില്നനിനമടാണയ്.   നനിലെവനിലള്ള  സരവനിധടാനതനില്  കേടാകനടാടുര
തനിരുവനന്തപുരത്തുര  മടാത്രമടാണയ്  അതനിലന്റെ  പരനികശടാധനടാസരവനിധടാനങ്ങളള്ളതയ്.
അയ്യടായനിരകതടാളര  മരുനകേള  മടാത്രകമ  സരസ്ഥടാനതയ്   പരനികശടാധനികടാന
കേഴനിയുകേയുള.  രണര  ലെക്ഷര  ബടാചയ്  മരുനകേള  സരസ്ഥടാനതയ്
വനിറഴനികലപടുനണയ്.  അവലയടാനരതലന്ന  ശരനിയടായ  പരനികശടാധനടാ
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സരവനിധടാനതനിനയ്  വനികധയമടാക്കുന്നനിലലന്നയ്  മടാത്രമല    ലകേ.എര.എസയ്.സനി.എല്.
മുഖടാന്തരമടാണയ്   മരുനകേള  വടാങന്നതയ്.   ആദദ്യര  ഉപകയടാഗനിച  ടടാസയ്  എന്ന
കസടാഫയ് ലവയറനില്   അപടാകേത  കേണകപടാള  P.B.M.  (Pharmacy  Based
Management)  എന്ന  കസടാഫയ് ലവയര്  ഉപകയടാഗനിച്ചു.    കേടാലെടാവധനി  കേഴനിഞ്ഞ
മരുനകേള  സര്കടാര്  ആശുപത്രനികേളനില്നനിനര  ലകേ.എര.എസയ്.സനി.എല്.-ല്
വരുകമ്പടാള  അതയ്  നശനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തങനിലര  സരവനിധടാനമുകണടാ  എന്നയ്
പരനികശടാധനികണര.   സര്കടാര് ഫടാര്മസനികേളനിലര ലമഡനികല് കകേടാകളജുകേളനിലര മറയ്
സ്ഥലെങ്ങളനിലര  കേടാലെടാവധനി  കേഴനിഞ്ഞ  മരുനകേള  വനില്കലപടുന്നതയ്
വദ്യടാപകേമടാലണന്നയ്  വനിജേനിലെനസനിലന്റെ  അകനതഷണതനില്തലന്ന  കേലണതനിയനിട്ടുണയ്.
അതുലകേടാണയ്  ഈ  പ്രശര  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  ശകമടായ  നടപടനി
സതശകേരനികണലമന്നടാണയ് ശദ്ധ ക്ഷണനികലെനിലൂലട ആവശദ്യലപടുന്നതയ്.

ആകരടാഗദ്യവുര സടാമൂഹദ്യനശതനിയുര വകുപ്പുമനനി  (ശശമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലെജേ
ടശചര്):  സര്,  1-3-2010-ലലെ  പ്രകതദ്യകേ  നനിര്കദ്ദശപ്രകേടാരര  സരസ്ഥടാന
ആകരടാഗദ്യവകുപനില് അഡശഷണല് ഡയറക്ടര്, വനിജേനിലെനസനിലന്റെ കനതൃതതതനില് ഒരു
വനിജേനിലെനസയ്  യൂണനിറ്റുര   തനിരുവനന്തപുരര,  എറണടാകുളര,  കകേടാഴനികകടാടയ്
ആസ്ഥടാനമടായനി ബന്ധലപട്ട ജേനിലടാ ലമഡനികല് ഓഫശസനിലലെ അഡശഷണല് ജേനിലടാ
ലമഡനികല്  ഓഫശസര്മടാരുലട  കനതൃതതതനില്  മൂന്നയ്  റശജേനിയണല്  വനിജേനിലെനസയ്
യൂണനിറ്റുകേളര  പ്രവര്തനിക്കുനണയ്.   ആകരടാഗദ്യ  വകുപനിലലെ  ആശുപത്രനികേളനിലര
ഫടാര്മസനികേളനിലമുളലപലടയുള്ള  അഴനിമതനി,  ജേശവനകടാര്ലകതനിലരയുള്ള
സടാമ്പതനികേ ക്രമകകടുകേള എന്നനിവ സരബന്ധനിച പരടാതനികേളനികനല് അഡശഷണല്
ഡറയക്ടര്  വനിജേനിലെനസനിലന്റെയുര  റശജേനിയണല്  വനിജേനിലെനസയ്  ഓഫശസര്മടാരുലടയുര
കനതൃതതതനില്  അകനതഷണര  നടതനി  കുറകടാരടാലണന്നയ്  കേലണത്തു
ന്നവര്ലകതനിലര വകുപ്പുതലെ അചടകനടപടനികേള സതശകേരനിച്ചുവരനികേയടാണയ്. കൂടടാലത
പതനിനടാലെയ്  ജേനിലടാ  ലമഡനികല്  ഓഫശസര്മടാര്ക്കുര  കനരനിട്ടയ്  ലെഭനിക്കുന്ന
പരടാതനികേളനികനലള്ള  അകനതഷണ  റനികപടാര്ട്ടനിലന്റെയുര  മനിന്നല്പരനികശടാധനടാ
റനികപടാര്ട്ടനിലന്റെയുര  അടനിസ്ഥടാനതനില്  കുറകടാരടാലണന്നയ്  കേലണത്തുന്ന
ജേശവനകടാര്ലകതനിലര ജേനിലടാ ലമഡനികല് ഓഫശസയ് തലെതനികലെടാ ആകരടാഗദ്യവകുപയ്
തലെതനികലെടാ നടപടനികേള സതശകേരനികടാറണയ്.   അകതടാലടടാപര  സര്കടാര് നനിയമന
ശനിക്ഷണ  അധനികേടാരനിയടായനിട്ടുളള  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്ലകതനിലരയുള്ള  പരടാതനികേളനികനല്
അകനതഷണര നടതനി ഉചനിതമടായ ശനിപടാര്ശ ലെഭനിക്കുന്നമുറയയ് സര്കടാര് തലെതനില്
നടപടനികേള സതശകേരനിച്ചുവരനികേയടാണയ്. 

ലമഡനികല് വനിദദ്യഭദ്യടാസ വകുപനിനയ്  കേശഴനിലള്ള ലമഡനികല് കകേടാകളജുകേളനിലര
ഫടാര്മസനികേളനിലര  വദ്യടാപകേമടായ  അഴനിമതനിയുര  ക്രമകകടുകേളര  നടത്തുന്നതടായനി
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ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടനില.  എന്നനിരുന്നടാലര കരഖടാമൂലെമുള്ള പരടാതനികേള ലെഭനിക്കുന്നപക്ഷര
അതനികനല് കൃതദ്യമടായ   അകനതഷണവുര ശകമടായ നടപടനിയുര സതശകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
സര്കടാര് പ്രതനിജടാബദ്ധമടാണയ്. മരുന്നയ് സരഭരണര, വനിതരണര എന്നനിവയനിലലെലടാര
ക്രമകകടുകേളണടാകേടാലത കനടാകകണതുണയ്.  2017 കമയയ് 17-ാം തശയതനി കപടാലെശസയ്
വനിജേനിലെനസയ്  വനിഭടാഗര  ഒരു  ദ്രുതപരനികശടാധന  ലമഡനികല്  കസ്റ്റേടാറകേളനിലര
ആശുപത്രനികേളനിലര  നടത്തുകേയുണടായനി.  യഥടാര്തതനില്  ആ  പരനികശടാധന
ആകരടാഗദ്യ  വകുപയ്  നടത്തുന്ന  കൃതദ്യമടായ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കുളള
അരഗശകേടാരമടാലണന്നടാണയ് കേരുകതണതയ്.  അപടാകേതകേള തശലര ഉണടായനിട്ടനിലലനള്ളതല,
കലെടാകല്  പര്കചസനിലലെ  വനിശദടാരശങ്ങള,  മരുന്നയ്  സരരഭരണതനിലലെ  കപടാരടായ്മകേള,
മരുന്നയ് വനിതരണതനില് കൃത്രനിമക്ഷടാമര സൃഷനികല്, ജേനറനികേയ് മരുന്നയ് കുറനിക്കുന്നതനിലലെ
വശഴ്ച,  മരുന്നയ് കസ്റ്റേടാകയ് കേശപനിരഗനിലലെ  കപടാരടായ്മ,   ആശുപത്രനിയനില് ബദല് മരുന്നയ്
ലെഭദ്യമടാകുകമ്പടാഴുര  പുറത്തുനനിന്നയ്  വടാങ്ങടാനടായനി   നനിര്കദ്ദശനികല്,  കേടാലെഹരണലപട്ട
മരുനകേള അശദ്ധകയടാലട  ലലകേകേടാരദ്യര  ലചയ്യല്,  ഹടാബനിറയ്  കഫടാമനിരഗയ്  ഡ്രഗ്സയ്
കുറനിചയ്  നല്കേല്  തുടങ്ങനിയ  കേടാരദ്യങ്ങളടാണയ്  അവര്  പരനികശടാധനിചതയ്.  ഞങ്ങളകയ്
വളലര സഹടായകേരമടായ ഒരു പരനികശടാധനയടാണയ് നടതനിയതയ്.   തനിരുവനന്തപുരര
ജേനിലടാ  ആശുപത്രനിയനിലലെ   കലെടാകല് പര്കചസയ്  വനിഭടാഗതനില് കേടാലെഹരണലപട്ട
ചനിലെ  മരുനകേള  കേലണതനിയനിരുന.  അതുസരബന്ധനിചയ്  അകനതഷണര  നടതനി
നടപടനി സതശകേരനിക്കുകേയടാണയ്. എന്നടാല്   ലകേ.എര.എസയ്.സനി.എല്. വഴനി വനിതരണര
ലചയ്യുന്ന മറയ്  മരുനകേളലട കേണക്കുകേള വളലര കൃതദ്യത പുലെര്ത്തുന്നവയടാലണന്നയ്
റനികപടാര്ട്ടയ് ലചയനിട്ടുണയ്.  ഓണ്ലലലെന ഡ്രഗ്സയ് ഡനിസനിബക്യൂഷന മടാകനലജ്മെന്റെയ് സനിസ്റ്റേര
കൃതദ്യമടായനി  നടപനിലെടാക്കുന്ന  സ്ഥലെങ്ങളനില്  ഒരു   ക്രമകകടുമുണടായനിട്ടനില.  ലകേടാലര
ജേനിലയനില്  പരനികശടാധന  നടതനി  ഫടാര്മസനി  രജേനിസ്റ്റേറനിലര  D.D.M.S.  (Digital
Document Management System)  കസടാഫയ് റയ് ലവയറനിലര എന്റെര് ലചയ്യടാതതനിലന്റെ
ഭടാഗമടായനി   കസ്റ്റേടാകനില്  ചനിലെ  മരുനകേളലട  എണ്ണര   കൂടുതലര   കുറവുമടായനി
കേലണതനിയനിട്ടുണയ്.  രജേനിസ്റ്റേറനില്  എന്റെര്  ലചയതനിലള്ള   പ്രശമടാലണന്നയ്  പനിന്നശടയ്
രജേനിസ്റ്റേര്  പരനികശടാധനിചകപടാള  അവര്ക്കുതലന്ന  കബടാധദ്യമടായനിട്ടുണയ്.
പതനരതനിട്ടയനില്  വളലര  കൃതദ്യമടായടാണയ്  ഇലതലടാര  നടക്കുന്നലതന്നടാണയ്
വനിജേനിലെനസയ്  കരഖലപടുതനിയനിട്ടുള്ളതയ്.   ഞടാന  ഓകരടാ  ജേനിലലയയുര  സരബന്ധനിചയ്
പറയുന്നനില.  എലടാ  ജേനിലകേളനിലര  പരനികശടാധന  നടതനി  ലചറനിയ  കപടാരടായ്മകേള
ചൂണനികടാണനിചനിട്ടുണയ്.  കകേടാട്ടയര  ജേനിലയനില്  ജേനിലടാ  ആശുപത്രനിയനിലെടാണയ്
പരനികശടാധന  നടന്നതയ്.  അവനിലട  വളലരനന്നടായനി  ഡനി.ഡനി.എര.  സനിസ്റ്റേര
പടാലെനിക്കുനലണനര എലടാ കേടാരദ്യങ്ങളര  കൃതദ്യമടായനി കരഖലപടുത്തുനലണനമടാണയ്
അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ആലെപ്പുഴ ജേനിലയനില് Antivenom-തനിലന്റെ കസ്റ്റേടാകനില് അല്പര
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കുറവയ്  കേടാണനിചനിരുന.  അതുര  കൃതദ്യമടായനി  കേണകനില്  എന്റെര്  ലചയ്യടാതതനിലലെ
പ്രശമടായനിരുന.  കേടാതയ്  ലെടാബനില്നനിനര   വടാര്ഡനില്നനിനലമടാലക  മടാറനിയതയ്
കൃതദ്യമടായനി  കസ്റ്റേടാകനില്  കേടാണനിക്കുന്നതനില്വന്ന  കപടാരടായ്മയടായനിട്ടടാണയ്
കേലണതനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ലപടാതുലവ  ആകരടാഗദ്യ  വകുപയ്  ഇതരര  കേടാരദ്യങ്ങലളടാലക
പരനികശടാധനിക്കുനലവന്നതനിലന്റെ സടാക്ഷദ്യപത്രമടായനിട്ടടാണയ് ഇതയ് വന്നതയ്. 

ആകരടാഗദ്യ  വകുപനില്  കപടാരടായ്മലയടാനര  ഇലലന്നയ്  ഞടാന  പറയനില.
കപടാരടായ്മകേളകണടാലയന്നയ് ഇനനിയുര പരനികശടാധനിക്കുന്നതടാണയ്.  ഡനി.ഡനി.എര.  സനിസ്റ്റേര
കൃതദ്യമടായനി നടപനിലെടാകനിയടാല് നമുകയ് കുഴപലമടാനര വരനില. ഇകപടാള അഞ്ചുകകേടാടനി
രൂപ  ലചലെവഴനിചയ്   ലകേ.എര.എസയ്.സനി.എല്.-ല്   പരനികശടാധനടാ  വനിഭടാഗര
ആധുനനികേവല്കരനികടാന തശരുമടാനനിചനിട്ടുണയ്.  സര്കടാര് ഇകപടാള ആരരഭനിചനിട്ടുള്ള
ഇ-ലഹല്തയ് പദ്ധതനിയുമടായനി കയടാജേനിപനിചയ് നടപനിലെടാക്കുകമ്പടാള വളലര സതടാരദ്യമടായ
രശതനിയനില്  എലടാ  ജേനിലകേളനിലമുള്ള   കസ്റ്റേടാക്കുര  ലവരനിഫനികകഷനുര  മറയ്
കേടാരദ്യങ്ങളലമടാലക  പരനികശടാധനിക്കുര.  ജേനറനികേയ്  മരുന്നയ്  കുറനികണലമന്നയ്
നനിര്ബന്ധമടായനി  പറയുനണയ്.  അപൂര്വ്വര  ചനിലെയനിടങ്ങളനില്  അതരര  കേടാരദ്യങ്ങള
അനുസരനിക്കുന്നനിലടാലയനള്ളതയ്  വസ്തുതയടാണയ്.   അതയ് കേണ്ടുപനിടനിചയ്  കേര്ശനമടായ
നടപടനി സതശകേരനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  ഇകപടാള   കേടാരുണദ്യടാ ഫടാര്മസനികേളനില്
ജേനറനികേയ്  മരുനകേള  പ്രകതദ്യകേര  വനിതരണര   ലചയ്യടാന  കകേരള  ജേനറനികേയ്
കേഇൗണറകേളകൂടനി  ആരരഭനിചനിട്ടുണയ്.  കുറനിപടനികേളനിലര  ജേനറനികേയ്  മരുന്നടാണയ്
കുറനികകണലതനള്ള നനിര്കദ്ദശര ലകേടാടുത്തുലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  കുലറകടാലെമടായനി
തുടര്നവരുന്ന ഒരു രശതനിയനില് മടാറരവരുതനിയതനിനടാല് കുറചയ്   അസതസ്ഥതകേള
ചനിലെ  കമഖലെകേളനിലലണങനിലര  ഇലതലടാര  പടാലെനികടാന  കേര്ശനമടായ  നനിര്കദ്ദശര
ലകേടാടുത്തുലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.

ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷശര്:  സര്,  ലമഡനികല്  കകേടാകളജുകേളനിലര  ജേനിലടാ
ആശുപത്രനികേളനിലര  സര്കടാര്  ഫടാര്മസനികേളനിലര    ലമഡനികല്  സര്വ്വശസസയ്
കകേടാര്പകറഷനനിലര  എതനികചരുന്ന  കേടാലെടാവധനി  കേഴനിഞ്ഞ  മരുനകേള
നശനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തങനിലര  സരവനിധടാനര  ഏര്ലപടുതനിയനിട്ടുകണടാ?  അതതയ്
ആശുപത്രനികേളനിലലെ  കേടാലെടാവധനി  കേഴനിഞ്ഞ  മരുനകേള  തനിരുവനന്തപുരത്തുള്ള
ലകേ.എര.എസയ്.സനി.എല്.-ല്  എതനികടാനുള്ള സരവനിധടാനര  ഒരുക്കുകമടാ?

ശശമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ലലശലെജേ ടശചര്: സര്, അതനിനുള്ള നടപടനി സതശകേരനികടാര.

ഇതയ്   പരനികശടാധനികകണ  ഒരു  വനിഷയമടാണയ്.  ഡനി.ഡനി.എര.  സനിസ്റ്റേര  കൃതദ്യമടായനി

നടപനിലെടാകനിയടാല്   എകപടാഴടാണയ് മരുനകേളലട കേടാലെടാവധനി കേഴനിയുകേലയന്നതയ്
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കൃതദ്യമടായനി  മനസനിലെടാകടാനുര  അകപടാളതലന്ന  വനിവരര  ലകേടാടുത്തുലകേടാണയ്  അവ
ഒഴനിവടാകടാനുര സടാധനിക്കുര.  ഒരു ഡനികപടായനില് ഇതരതനില് കേടാലെടാവധനി കേഴനിഞ്ഞ
മരുന്നയ്  നശനിപനികടാന  കേടാലെതടാമസര  വന്നതനിനടാല്  ഡനികപടാ  നടത്തുന്ന
ഉകദദ്യടാഗസ്ഥലനതനിലര  നടപടനി സതശകേരനിചനിട്ടുണയ്.   ലകേ.എര.എസയ്.സനി.എല്. മുകഖന
പരനികശടാധനിചയ്   കേടാലെടാവധനി  കേഴനിഞ്ഞ  മരുനകേള  ഒഴനിവടാകടാന  കൂടുതല്
ശുഷടാന്തനികയടാടുകൂടനി പ്രവര്തനിക്കുന്നതടാണയ്.

മനി  .    സശകര്:  ബഹുമടാനലപട്ട  അരഗങ്ങളലട  അഭദ്യര്തനമടാനനിചയ്  ഇനര
നടാലളയുര  കേറചയ്  സബ്മനിഷനുകേള  അധനികേര  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  അതുലകേടാണയ്
സമയനനിഷ്ഠ പടാലെനികടാന ദയവടായനി ശദ്ധനികണര. നനിയമസഭടാജേശവനിതര ആരരഭനിചനിട്ടയ്
അനപതയ്  വര്ഷര പനിന്നനിട്ട  ശശ.  ലകേ.  എര.  മടാണനി   വടാകഇൗട്ടയ്  പ്രസരഗതനിനയ്
നടാല്പതയ്  ലസകന്റെനിനുകമല്  ഉപകയടാഗനികടാറനില.  അകദ്ദഹതനിനയ്  പറയടാനുള്ള
കേടാരദ്യങ്ങലളലടാര  അതനില്  കൃതദ്യമടായനി  പറയടാറമുണയ്.  അലതടാരു  മടാതൃകേയടായനി
എലടാവരുര സതശകേരനിക്കുകേ.

V. സബ്മനിഷന

(1) ജേസ്റ്റേനിന കജേടാണനിലന്റെ വശടനിനയ് കനലരയുണടായ ആക്രമണര

പ്രതനിപക്ഷകനതടാവയ്  (ശശ  .    രകമശയ്  ലചന്നനിതലെ):  സര്,  ലകേടാലര  ചവറയനില്
ആര്.എസയ്.പനി.  പ്രവര്തകേനടാര്കയ്  കനലര  നനിരന്തരമടായ  അക്രമങ്ങള
നടക്കുകേയടാണയ്.  കമയയ്  20-ാം  തശയതനി  ആര്.എസയ്.പനി.  ലകേടാലര  ജേനിലടാ  കേമ്മേനിറനി
അരഗവുര  ലകേടാട്ടുകേടാടയ്  ജേമടാഅതയ്   ലസക്രട്ടറനിയുമടായ  എര.  എസയ്.  ഖടാലന്റെ  വശടയ്
സനി.പനി.ഐ.(എര.)  പ്രവര്തകേര്  ആക്രമനിച്ചു.  ഭനിന്നകശഷനികടാരനിയടായ  ഭടാരദ്യയുര
മകേളര  മടാത്രമടാണയ്  ആ  സമയതയ്  വശട്ടനിലണടായനിരുന്നതയ്.  ഈ  സരഭവതനില്
പ്രതനികഷധനിചയ്  21-5-2017-ല്  ചവറ  ലകേടാട്ടുകേടാടയ്  സരഘടനിപനിച  കയടാഗതനില്
പ്രസരഗനിച ആര്.എസയ്.പനി.  മണ്ഡലെര ലസക്രട്ടറനി അഡത.  ജേസ്റ്റേനിന കജേടാണനിലന്റെ വശടയ്
23-5-2017-ല്  അറനിയലപടുന്ന  സനി.പനി.ലഎ.(എര.)  കനതടാകനമടാരുലട
കനതൃതതതനില്  അക്രമനിച്ചു.  അകദ്ദഹതനിലന്റെ  വൃദ്ധയടായ  മടാതടാവയ്
വശട്ടനിലള്ളകപടാഴടായനിരുന  അക്രമര.  നശണകേര  പഞടായതയ്  പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെയുര
ഭര്തടാവനിലന്റെയുര  പഞടായതയ്  ലമമ്പര്  ആന്റെണനിയുലടയുര  കനതൃതതതനില്
ഇരുപതനിയകഞടാളര വരുന്ന സനി.പനി.ലഎ. (എര.)  പ്രവര്തകേര് ഓകട്ടടാറനിക്ഷയനിലര
ലലബകനിലലമതനിയടാണയ്  വശടയ്  ആക്രമനിചതയ്.  രടാഷശയമടായനി  ഭനിന്നടാഭനിപ്രടായര
പുലെര്ത്തുന്നവലര കേടായനികേമടായനി  കനരനിടുന്ന രശതനി  ശരനിയല.  കുകറ  ദനിവസങ്ങളടായനി
ചവറയുലട  പ്രടാന്തപ്രകദശങ്ങളനില്  ആര്.എസയ്.പനി.  പ്രവര്തകേര്ക്കുകനലര
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അക്രമങ്ങള നടക്കുകേയടാണയ്.  രണടാഴ്ചയ്ക്കുമുമ്പയ് ആര്.ലലവ.എഫയ്.-ലന്റെ ജേനിലടാ കജേടായനിന്റെയ്
ലസക്രട്ടറനി  മകനടാജേനിലനയുര  സനി.പനി.ലഎ.  (എര.)  പ്രവര്തകേര് ക്രൂരമടായനി  മര്ദ്ദനിച്ചു.
ഇകടാരദ്യതനില്  കപടാലെശസനിനയ്  നനിസരഗതയടാണയ്.  ചവറയനില്  ബനിവകറജേസയ്
കകേടാര്പകറഷലന്റെ ഒഇൗട്ടയ് ലലെറയ്  മടാറനിസ്ഥടാപനിചകപടാള പ്രകക്ഷടാഭര നടതനിയ സശകേള
ഉളലപലടയുള്ളവലര  മര്ദ്ദനികടാന  കപടാലെശസനിനയ്  യടാലതടാരു  മടനിയുമനിലടായനിരുന.
അകതസമയര  ആര്.എസയ്.പനി.  പ്രവര്തകേനടാരുലട  വശടനിനുകനലര  ആക്രമണര
നടതനിയവര്ലകതനിലര  ഒരു  നടപടനിയുര  സതശകേരനിക്കുന്നനില.  ബഹുമടാനദ്യനടായ
മുഖദ്യമനനി ഇകടാരദ്യതനില് ആവശദ്യമടായ നടപടനി  സതശകേരനികണലമന്നടാണയ് എലന്റെ
അഭദ്യര്തന.

മുഖദ്യമനനി (ശശ  .    പനിണറടായനി വനിജേയന):  സര്, 23-5-2017-നയ് ലകേടാലര ചവറ
കപടാലെശസയ്  കസ്റ്റേഷന  പരനിധനിയനിലലെ  കേരനിത്തുറ  പള്ളനികയ്  സമശപര  തടാമസനിക്കുന്ന
ആര്.ലലവ.എഫയ്.  സരസ്ഥടാന ലലവസയ് പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ വശടനിനകേതയ് ഒരു സരഘര
ആളകേള  അതനിക്രമനിചയ്  കേയറനി  നടാശനഷര  വരുത്തുകേയുര  ടനിയടാലന്റെ  അമ്മേലയ
അസഭദ്യര  പറഞ്ഞയ്  ഭശഷണനിലപടുത്തുകേയുര  ലചയ  എന്ന  പരടാതനിയുലട
അടനിസ്ഥടാനതനില് ചവറ കപടാലെശസയ്  കസ്റ്റേഷനനില് ലലക്രര  നമ്പര്  1736/17  ആയനി
കേണടാലെറനിയടാവുന്ന  50  കപര്ലകതനിലര  കകേസയ്  രജേനിസ്റ്റേര്ലചയയ്  അകനതഷണര
നടതനിവരുന. ലഎ.പനി.സനി. 143, 147, 148, 294 (B), 506 (2), 452, 427, 149
എന്നശ വകുപ്പുകേള പ്രകേടാരമടാണയ് കകേസയ് രജേനിസ്റ്റേര് ലചയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഈ സരഭവതനില്
കപടാലെശസനിലന്റെ  ഭടാഗത്തുനനിനര  നനിഷനിയതതര  ഉണടായനിട്ടനില.  സരഭവര
അറനിഞ്ഞയുടനതലന്ന  കപടാലെശസയ്  സ്ഥലെലതതനി  നനിയമ  നടപടനി
സതശകേരനിചനിട്ടുള്ളതടാണയ്.

(2) കേടാഷതല് സതശപര്മടാലര സ്ഥനിരലപടുതല്

ശശ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജേയദടാസയ്:  സര്,   കേടാഷതല്  സതശപര്മടാലര  പടാര്ട്ടയ്ലലടര
സതശപര്മടാരടായനി  സ്ഥനിരലപടുതടാന  നടപടനിയുണടാകേണര.   സനിവനില്  സര്വ്വശസനില്
ഏതടാണയ്  2,500-ഓളര  കേടാഷതല്  സതശകപഴയ്  കജേടാലെനി  ലചയ്യുന്നതടായനിട്ടടാണയ്
കേണക്കുകേള  കേടാണനിക്കുന്നതയ്.  മടാസര  150  രൂപ  ശമ്പളര  ലെഭനിചനിരുന്ന  ഈ
ജേശവനകടാര്കയ്  മടാനദ്യമടായ  കവതനര  നല്കേനിയതയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.
സര്കടാരുകേളടാണയ്.  ഇകപടാള  6,000  രൂപ  മടാത്രമടാണയ്  അവരുലട  മടാസ  ശമ്പളര.
കേടാഷതല് സതശകപഴനിലന ഇകപടാള നനിയമനിക്കുന്നനില.  സതശപനിരഗയ് ഏരനിയ 100 സതയര്
മശററളള സ്ഥലെതടാണയ് ഒരു പടാര്ട്ടയ് ലലടര സതശപര് തസനികേ സൃഷനിക്കുന്നതയ്.  ഇതനില്
കൂടുതല് ഏരനിയയനില് ഇകപടാള കേടാഷതല് സതശകപഴയ്  കജേടാലെനി ലചയ്യുനണയ്. ചുരുങ്ങനിയ
ശമ്പളരലകേടാണയ്  കുടുരബരകപടാറ്റുന്ന  സടാധടാരണകടാരടായ  ഇവരനില്   ഭൂരനിഭടാഗവുര
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പ്രടായമടായവരടാണയ്. ഇവലര പടാര്ട്ടയ് ലലടര സതശപര്മടാരടായനി നനിയമനിക്കുകേയടാലണങനില്
അവര്കയ്   വലെനിയ  ആശതടാസമടായനിരനിക്കുര.  അതുലകേടാണയ്  കേടാഷതല്  സതശപര്മടാലര
പടാര്ട്ടയ്ലലടര  സതശപര്മടാരടായനി  നനിയമനികടാന  നടപടനി  സതശകേരനികണലമന്നയ്
ബഹുമടാനലപട്ട മുഖദ്യമനനികയടാടയ് അഭദ്യര്തനിക്കുന.

മുഖദ്യമനനി (ശശ  .    പനിണറടായനി വനിജേയന):  സര്,  നനിലെവനിലലെ ചട്ടര അനുസരനിചയ്
കേടാഷതല് സതശപര്മടാലര പടാര്ട്ടയ്-കടര കേണനിനജേന്റെയ് സര്വ്വശസനില് ഉളലപടുതനി പടാര്ട്ടയ്
ലലടര  സതശപര്മടാരടായനി  നനിയമനികടാന  കേഴനിയനില.  സതശപനിരഗയ്  ഏരനിയയുലട
അടനിസ്ഥടാനതനിലെടാണയ് പടാര്ട്ടയ്-കടര കേണനിനജേന്റെയ് തസനികേ അനുവദനിക്കുന്നതയ്.  നൂറയ്
സതയര്  മശററനില്  തടാലഴ  സതശപനിരഗയ്  ഏരനിയയുള്ള  ഓഫശസകേളനിലെടാണയ്  കേടാഷതല്
സതശപര്മടാര്  കജേടാലെനി  കനടാക്കുന്നതയ്.  എരകപടായ്ലമന്റെയ്  എക്സെെയ്കചഞ്ചുകേളനില്  കപരയ്
രജേനിസ്റ്റേര് ലചയവരുലട സശനനികയടാറനിറനി, സരവരണര എന്നനിവ മടാനദണ്ഡമടാകനിയടാണയ്
പടാര്ട്ടയ്-ലലടര  കേണനിനജേന്റെയ്  തസനികേയനികലെയ്ക്കുള്ള  നനിയമനര  നടത്തുന്നതയ്.  പ്രസ്തുത
മടാനദണ്ഡങ്ങളകയ്  വനിരുദ്ധമടായനി  കേടാഷതല്  ജേശവനകടാലര  സ്ഥനിരലപടുതടാന
കേഴനിയനില.  എന്നനിരുന്നടാലര  വര്ഷങ്ങളടായനി  കേടാഷതല്  സതശപര്മടാരടായനി  കജേടാലെനി
കനടാക്കുന്നവരുലട കേടാരദ്യതനില് പരനികശടാധന നടത്തുന്നതടാണയ്.

(3)  ലസമനിനടാര് അലെകങടാലെലപടുതല്

ശശ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമടാര്: സര്, എലന്റെ നനികയടാജേകേ മണ്ഡലെതനിലലെ വണ്ടൂര്
കബടാകയ്  പഞടായതയ്  ഭരണസമനിതനി  സരഘടനിപനിച  ലസമനിനടാര്  ഏതടാനുര
സനി.പനി.ലഎ.(എര.)  കനതടാകളളലപലട  അമ്പകതടാളരകപര്  കചര്ന്നയ്
അലെകങടാലെലപടുതനിയതുമടായനി  ബന്ധലപട്ട  വനിഷയമടാണയ്  ബഹുമടാനലപട്ട
മുഖദ്യമനനിയുലട  ശദ്ധയനികലെയയ്  ലകേടാണ്ടുവരുന്നതയ്.  17-5-2017,  ബുധനടാഴ്ചയടാണയ്
വണ്ടൂര് കബടാകയ് പഞടായതയ് ഭരണസമനിതനി വനികേസന ലസമനിനടാര് സരഘടനിപനിചതയ്.
എലടാവനിധ ചര്ചകേളര കേഴനിഞ്ഞയ് കബടാകയ് പഞടായതയ് കയടാഗര കചര്ന്നയ് വര്കനിരഗയ്
ഗ്രൂപ്പുര ആസൂത്രണ സമനിതനിയുര രൂപശകേരനിചയ് വര്കനിരഗയ് ഗ്രൂപ്പുകേള പ്രകതദ്യകേ കയടാഗര
കചര്ന്നയ്  നനിര്കദ്ദശങ്ങള  അരഗശകേരനിചയ്  അതനികന്റെതടായ  നടപടനിക്രമങ്ങള
പൂര്തശകേരനിചടാണയ്  പദ്ധതനികരഖ അരഗശകേരനിചതയ്.   അവസടാന ഘട്ടലമന്ന നനിലെയയ്
വനികേസന  ലസമനിനടാര്  സരഘടനിപനിചകപടാഴടാണയ്  സനി.പനി.ലഎ.(എര.)-ലന്റെ
അറനിയലപടുന്ന  കനതടാകള  ഉളലപലട  അമ്പകതടാളര  ആളകേള   കബടാകയ്
പഞടായതനില്  തള്ളനികയറനി   സരഘര്ഷമുണടാക്കുകേയുര  കബടാകയ്  പഞടായതയ്
പ്രസനിഡന്റെയ്   ശശമതനി  ജുലലവരനിയകയടാടയ്  വളലര  കമടാശമടായനി  സരസടാരനിക്കുകേയുര
കബടാകയ് പഞടായതയ് ലലവസയ് പ്രസനിഡന്റെയ് ശശ.  ഉമ്മേര്,  കബടാകയ് പഞടായതരഗര
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ശശ.  അബ്ദുള  കേരശര  എന്നനിവലര  കേകയ്യറര  ലചയ്യുകേയുര  ലചയതയ്.   കബടാകയ്
പഞടായതരഗമടായനിരുന്ന  ശശമതനി  ഷരന  ടശചര്കയ്  ഇവരുലട  കേകയ്യറരമൂലെര
പരനികകറയ് ആശുപത്രനിയനില് അഡനിറയ് ലചകയ്യണ സടാഹചരദ്യരവലരയുണടായനി.  വളലര
ആസൂത്രനിതമടായനിട്ടടാണയ്  ഇതയ്  ലചയതയ്.    ഇതനിലന്റെ   സനി.സനി.ടനി.വനി.  ദൃശദ്യങ്ങള
അവനിലട ലെഭദ്യമടാണയ്.  പകക്ഷ  ഭരണസമനിതനി  ലകേടാടുത കകേസനികനകടാള കൂടുതല്
പ്രടാധടാനദ്യകതടാടുകൂടനി  ക്ഷണനികലപടടാലത  വന്ന  ആളകേള  നടതനിയ  ഈ
കേകയ്യറതനിലന്റെ കപരനില് കബടാകയ് പഞടായതയ് പ്രസനിഡന്റെനിലനതനിലരയുര  കബടാകയ്
പഞടായതയ്  അരഗങ്ങളലകതനിലരയുര  ലകേടാടുത  കകേസടാണയ്  യഥടാര്തതനില്
കപടാലെശസയ്  ഗഇൗരവകതടാടുകൂടനി  അകനതഷനിക്കുന്നതയ്.   ഇതരര  സരഭവങ്ങള
ആവര്തനികടാതനിരനികടാനുര  ഭരണസമനിതനികയ്  നല  രശതനിയനില്
പ്രവര്തനിക്കുവടാനുമുള്ള   സടാഹചരദ്യമുണടാകേണര.  അതനിനുകവണനിയുള്ള  ശമമടാണയ്
സര്കടാരനിലന്റെ  ഭടാഗത്തുനനിനണടാകകേണതയ്.  ഈ  കേകയ്യറതനിനയ്  കനതൃതതര
നല്കേനിയവര്ലകതനിലര  ശകമടായ  നടപടനിലയടുകണലമന്നയ്  ഞടാന
ആവശദ്യലപടുകേയടാണയ്.

മുഖദ്യമനനി (ശശ  .   പനിണറടായനി വനിജേയന): സര്, 17-5-2017-നയ് വണ്ടൂര് കബടാകയ്
പഞടായതയ്  ഓഡനികറടാറനിയതനില്വചയ്  കബടാകയ്  പഞടായതനിലന്റെ  വനികേസന
ലസമനിനടാര്  നടകലവ  ഒരുകൂട്ടര  ആളകേള  ഓഡനികറടാറനിയതനികലെയയ്  തള്ളനികയറനി
അസഭദ്യര  പറയുകേയുര  കേകയ്യറര  ലചയ്യുകേയുര  വനികേസന  ലസമനിനടാറനിനയ്  തടസര
വരുത്തുകേയുര  ലചയലവന്ന  പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ  ലമടാഴനിയുലട  അടനിസ്ഥടാനതനില്
ലലക്രര നമ്പര് 95/17 ആയനി വണ്ടൂര് കപടാലെശസയ് കകേസയ് രജേനിസ്റ്റേര് ലചയയ് അകനതഷണര
നടതനിവരുന.  അകതദനിവസര  കബടാകയ്  പഞടായതയ്  ലമമ്പര്
ശശമതനി രടാധടാമണനിലയ തടഞ്ഞുനനിര്തനി കേകയ്യറര ലചയ്യുകേയുര ജേടാതനികപരയ് വനിളനിചയ്
അപമടാനനിക്കുകേയുര  ലചയലവന്ന  പരടാതനിയനില്  മലറടാരു  കകേസര  രജേനിസ്റ്റേര്  ലചയയ്
അകനതഷനിച്ചുവരുന.  രണയ്  കകേസകേളലടയുര  അകനതഷണര  ഊര്ജനിതമടായനി
നടനവരുന.

(4)  കറടാളക്സെെയ് ഏജേനസനി സരബന്ധനിച അകനതഷണര

ശശ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശശന്ദ്രന:  സര്,  വയനടാട്ടനില്നനിന്നയ്  ഗളഫനികലെയയ്  സശകേലള
റനിക്രൂട്ടയ്  ലചയ്യുന്ന  ഒരു  ഏജേനസനിയടാണയ്  കകേടാഴനികകടാടയ്  ആസ്ഥടാനമടായനി
പ്രവര്തനിക്കുന്ന  കറടാളക്സെെയ്  ടൂര്സയ്  ആന്റെയ്  ട്രടാവല്സയ്.  ഈ  ഏജേനസനി  നനിരവധനി
സശകേലള  ഗളഫനികലെയയ്  ലകേടാണ്ടുകപടായനി.   ആ  സശകേള  അവനിലട  അനുഭവനിക്കുന്ന
പ്രയടാസങ്ങളര  പശഡനങ്ങളര   ബന്ധുകലള  അറനിയനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.
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കേണനിയടാമ്പറ ഗടാമപഞടായതയ്  അരഗമടായനി  രണയ്  പ്രടാവശദ്യര  ലതരലഞ്ഞടുകലപട്ട
സനിസനിലെനി  ലലമകനിള  അവനിലടനനിനര  രക്ഷലപടുതണലമന്നയ്  കേടാണനിചയ്  ഏപ്രനില്
20-ാം തശയതനി   കേതയചനിരുന.  പകക്ഷ 24-ാം തശയതനി ആകുകമ്പടാകഴയ്ക്കുര അവര്
മരനിച വനിവരമടാണയ് വന്നനിരനിക്കുന്നതയ്.   അവരുലട കൂലട കപടായ ശശമതനി ലസലെശന,
ശശമതനി  കഗസനി കതടാമസയ്,  ശശമതനി  ജേയന്തനി എന്നനിവര് നനിരന്തരമടായനി  വശടുമടായനി
ബന്ധലപട്ടുലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  ഈ  ഏജേനസനിലയകുറനിചയ്  അകനതഷനികടാനുര
ഇവലര തനിരനിചയ് നടാട്ടനിലലെതനികടാനുമടാവശദ്യമടായ നടപടനി സതശകേരനികണര.

മുഖദ്യമനനി (ശശ  .   പനിണറടായനി വനിജേയന): സര്, വയനടാടയ് പള്ളനിക്കുന്നയ് മടാവുങല്
വശട്ടനില്  സനിസനിലെനി  ലലമകനിള  സഇൗദനി  അകറബദ്യയനികലെയയ്  കജേടാലെനികയ്  കപടായതയ്
കകേടാഴനികകടാടയ് പ്രവര്തനിക്കുന്ന കറടാളക്സെെയ് ടൂര്സയ് ആന്റെയ് ട്രടാവല്സനിലന്റെ മുരലലബയനിലള്ള
ഓഫശസയ് വഴനിയടാണയ്. അവര്കയ് കജേടാലെനിസ്ഥലെതയ് കേഠനിനമടായ ശടാരശരനികേ, മടാനസനികേ
പശഡനര  കനരനികടണനിവരുന  എനകേടാണനിചയ്  ടനിയടാളലട  മടാതടാവയ്  മുഖദ്യമനനി
മുമ്പടാലകേ  പരടാതനി  സമര്പനിചനിരുന.  അതനിനപ്രകേടാരര  സനിസനിലെനി  ലലമകനിളനിലന
അടനിയന്തരമടായനി  നടാട്ടനിലലെതനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സതശകേരനികണലമന്നയ്
അഭദ്യര്തനിച്ചുലകേടാണയ്  28-4-2017-നയ്  റനിയടാദനിലലെ  ഇന്തദ്യന  അരബടാസനിഡര്ക്കുര
കകേന്ദ്ര  ആഭദ്യന്തര  മനടാലെയതനിനുര  കേതയചനിരുന.  എന്നടാല്  24-4-2017-നയ്
സനിസനിലെനി  ലലമകനിള  കജേടാലെനിസ്ഥലെതയ്  മരണലപട്ടതടായുര  മൃതശരശരര
നടാട്ടനിലലെതനിക്കുന്നതനിനയ്  സഹടായര  നല്കേണലമനര  അഭദ്യര്തനിച്ചുലകേടാണയ്
മടാനന്തവടാടനി  എര.എല്.എ.  ശശ.  ഒ.  ആര്.  കകേള  മുഖദ്യമനനികയ്  28-4-2017-നയ്
നല്കേനിയ  കേതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥടാനതനില്  ഇകടാരദ്യതനില്  അടനിയന്തര  നടപടനി
സതശകേരനികണലമന്നയ് അഭദ്യര്തനിച്ചുലകേടാണയ് റനിയടാദനിലലെ ഇന്തദ്യന അരബടാസനിഡര്ക്കുര
കകേന്ദ്ര  വനികദശകേടാരദ്യ  മനടാലെയതനിനുര  പ്രവടാസനികേടാരദ്യ  വകുപനില്നനിനര  കേതയ്,
ഫടാക്സെെയ്,  ലമയനില്  എന്നനിവ  അയയ്ക്കുകേയുണടായനി.   മരണമടഞ്ഞ  സനിസനിലെനി
ലലമകനിളനിലന്റെ  മൃതശരശരര  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്തനിയടാകനിയകശഷര
നടാട്ടനിലലെതനിക്കുന്നതനിനയ് എന.ഒ.സനി. നല്കുന്നതടാലണന്നയ് 1-5-2017-നയ് ഇ-ലമയനില്
പ്രകേടാരര  റനിയടാദനിലലെ  ഇന്തദ്യന  അരബടാസനിഡര്  സര്കടാരനിലന  അറനിയനിചതനിലന്റെ
അടനിസ്ഥടാനതനില് ടനി  വനിവരര  ബന്ധലപട്ടവലര അറനിയനിക്കുകേയുര  14-5-2017-നയ്
സനിസനിലെനി ലലമകനിളനിലന്റെ മൃതശരശരര നടാട്ടനിലലെതനിക്കുകേയുര ലചയനിട്ടുണയ്. മരണതനില്
ദുരൂഹതയുലണന്ന  സകഹടാദരന  കജേടാണ്സണ്  ലലമകനിളനിലന്റെ  പരടാതനിപ്രകേടാരര
ലലക്രര നമ്പര് 15/151/17 ആയനി കേമ്പളകടാടയ് കപടാലെശസയ് കകേസയ് രജേനിസ്റ്റേര് ലചയനിട്ടുണയ്.
മൃതകദഹര  കകേടാഴനികകടാടയ്  ലമഡനികല്  കകേടാകളജേടാശുപത്രനിയനില്  ഇനകേതസ്റ്റുര
കപടാസ്റ്റേയ്കമടാര്ട്ടവുര നടതനിയനിട്ടുണയ്. കകേസകനതഷണര നടതനിവരുന.
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ശശമതനി  ജേയന്തനി,  ശശമതനി  ലസലെശന  എന്നനിവലര  സരബന്ധനിചയ്
ബന്ധുകളനില്നനിന്നയ്  പരടാതനികേലളടാനരതലന്ന  പ്രവടാസനികേടാരദ്യ  വകുപനില്
ലെഭദ്യമടായനിട്ടനില.  അവരുലട കേടാരദ്യതനില് ഇന്തദ്യന എരബസനിയുര കകേന്ദ്ര വനികദശകേടാരദ്യ
മനടാലെയവുര മുഖടാന്തരര അടനിയന്തര നടപടനി സതശകേരനിക്കുന്നതടാണയ്.  കറടാളക്സെെയ് ടൂര്സയ്
ആന്റെയ്  ട്രടാവല്സയ്  എന്ന  സ്ഥടാപനതനിലനതനിലര  പരടാതനികേലളടാനര
ലെഭനിചനിട്ടനിലടാതതനിനടാല്  കകേസയ്  രജേനിസ്റ്റേര്  ലചയനിട്ടനില.  എങനിലര  ഇകപടാള
ഉണടായനിരനിക്കുന്ന  പരടാതനി  സരബന്ധനിചയ്  അകനതഷനിചയ്  ആവശദ്യമടായ  നടപടനികേള
സതശകേരനിക്കുന്നതടാണയ്.   

11.00 AM]   

(അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. ലഡപക്യൂട്ടനി സശകര്)

(5) സമഗ പടാകകജേയ് 

ശശ  .    വനി  .    എസയ്  .    അച്ചുതടാനന്ദന:  സര്,  എലന്റെ  മണ്ഡലെതനിലലെ  പുതുകശ്ശേരനി
ഗടാമപഞടായതനിലലെ കേഞനികകടാടയ് വദ്യവസടായ കമഖലെ കകേരളതനിലലെ രണടാമലത
വദ്യവസടായശരഖലെയടാണയ്.   അവനിലട  പഴയതുര  പുതനിയതുര   കേനിനഫ്രയുലട
ഭടാഗമടായനിട്ടുളളതുമടായ  500-ഓളര  വദ്യവസടായ  സ്ഥടാപനങ്ങള  പ്രവര്തനിച്ചുവരുന.
കേടാരകകേടാ,  മടാരനികകേടാ,  റൂഫയ്  വനില,  ബനി.ഇ.എര.എല്.,  എര.പനി.  ഡനിസ്റ്റേലെറനി  തുടങ്ങനി
300-ഓളര  വദ്യവസടായ  സ്ഥടാപനങ്ങള  പുതനിയ  വദ്യവസടായകമഖലെയനില്
സ്ഥനിതനിലചയ്യുന.   ഇതര  സരസ്ഥടാന ലതടാഴനിലെടാളനികേളളലപലട  ഏതടാണയ്  25000
ലതടാഴനിലെടാളനികേളകയ്  ലതടാഴനില്  നല്കേനിവരുന്ന  കമഖലെയടാണനിതയ്.   ആഭദ്യന്തര
കേകമ്പടാളതനിലര  കേയറ്റുമതനി  രരഗത്തുര  ഉല്പന്ന  വനിപണനര  ലചയ്യുന്ന
വദ്യവസടായങ്ങളടാണയ്  ഇവനിലടയുളളതയ്.   റൂഫയ്  വനിലടാ  ഇന്റെര്നടാഷണല്  ഇലെകനികേയ്,
നൂലല്പടാദന രരഗലത മനികേച കേയറ്റുമതനി സ്ഥടാപനമടാണയ്.  മടാരനികകേടായുര മനികേവുറ
പ്രവര്തനര  കേടാഴ്ചവയ്ക്കുനണയ്.   പുതുകശ്ശേരനി  ഗടാമപഞടായതനിലലെ  13,  14,  15
വടാര്ഡുകേളനിലെടായനി  സ്ഥനിതനിലചയ്യുന്ന ഈ  വദ്യടാവസടായനികേശരഖലെ  1980-കേളനിലെടാണയ്
പ്രവര്തനമടാരരഭനിക്കുന്നതയ്.   സ്റ്റേശല് ഉല്പടാദനരരഗതയ്  35  കേമ്പനനികേളടാണുളളതയ്.
മടാസരകതടാറര  30000  ടണ്  സ്റ്റേശല് ശരടാശരനി  ഉല്പടാദനിപനിക്കുനണയ്.  എന്നടാല് ടനി
വദ്യവസടായ  കമഖലെ  അഭനിമുഖശകേരനിക്കുന്ന  പ്രശങ്ങള  നനിരവധനിയടാണയ്.
സഞടാരകയടാഗദ്യമടായ കറടാഡുകേള,       ലഡ്രയനികനജേയ്,  കവദഡ്യുതനി തുടങ്ങനിയ അടനിസ്ഥടാന
സഇൗകേരദ്യമനിലടായ്മയയ്പുറകമ,  ഇവനിലട  ലതടാഴനിലലെടുക്കുന്ന  ഇതരസരസ്ഥടാന
ലതടാഴനിലെടാളനികേളലട  കൃതദ്യമടായ  വനിവരകശഖരണകമടാ  രജേനികസഷകനടാ
നടപനിലെടാകനിയനിട്ടനില.   ഭൂരനിഭടാഗര വദ്യവസടായങ്ങളനിലര ഇ.എസയ്.ഐ.,  ഇ.പനി.എഫയ്.
തുടങ്ങനിയ  ആനുകൂലെദ്യങ്ങള നടപനിലെടാക്കുന്നതനില് വശഴ്ചയുണയ്.  സര്കടാര് പ്രഖദ്യടാപനിച
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മനിനനിമര  കവതനരകപടാലര  ഇവര്കയ്  ലെഭദ്യമടാകേടാത  സ്ഥനിതനിയുണയ്.
അസഖബടാധനിതരടായ  ലതടാഴനിലെടാളനികേലള  ഇ.എസയ്.ഐ.  ആനുകൂലെദ്യര  നല്കേനി
കേനിടതനി ചനികേനിത്സനിപനികടാന ആധുനനികേ സഇൗകേരദ്യങ്ങകളടാടുകൂടനിയ ആശുപത്രനികയടാ,
വനിദഗ്ദ്ധ  കഡടാക്ടര്മടാരുലട  കസവനകമടാ,  കേഞനികകടാടയ്  കമഖലെയനില്  ലെഭദ്യമല.   സശ
ലതടാഴനിലെടാളനികേള  ഏറവുര  കൂടുതല്  ആശയനിക്കുന്ന  കമഖലെ  എന്നനനിലെയയ്  ക്രഷുകേളലട
അഭടാവവുര  പരനിഹരനികകണതുണയ്.  വദ്യവസടായ  സ്ഥടാപനങ്ങളക്കുര
ലതടാഴനിലലെടുക്കുന്നവര്ക്കുര പണമനിടപടാടയ് സഗമമടായനി നടത്തുന്നതനിനടായനി ഈ കമഖലെയനില്
ബടാങനിരഗയ്  കേണ്കസടാര്ഷദ്യര വകരണതുണയ്.  കൂടടാലത ആധുനനികേസഇൗകേരദ്യങ്ങകളടാടുകൂടനിയ
ലപടാതുശഇൗചടാലെയങ്ങളര നനിര്മ്മേനികകണതടായനിട്ടുണയ്.  ഇതര സരസ്ഥടാനങ്ങളനിലളളവര്കയ്
സഹടായകേരമടാകുരവനിധര  ലതടാഴനിലലെടുക്കുന്ന  സ്ഥടാപനങ്ങളനിലലെ  നനിയമമനുശടാസനിക്കുന്ന
കേടാരദ്യങ്ങള  അവരുലട  ഭടാഷയനിലലെഴുതനി  ആശയവനിനനിമയര  നടതടാതതുമൂലെര  ധടാരടാളര
ലതടാഴനില്  ചൂഷണങ്ങളര  നനിലെനനില്ക്കുനണയ്.   വദ്യവസടായശരഖലെ  നനിലെനനില്ക്കുന്ന
പ്രകദശങ്ങലള  പരനിസരമലെനിനശകേരണതനില്നനിനര  പൂര്ണ്ണമടായനി
മുകമടാക്കുന്നതനിനടായനി  ശടാസശയമടായ  മലെനിനശകേരണ  നനിര്മ്മേടാര്ജന  പടാനര
നനിര്മ്മേനികകണതടാണയ്.  രടാജേദ്യതനിനകേത്തുര  പുറത്തുര നനിനളള വദ്യവസടായനികേളക്കുര
സടാകങതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധര്ക്കുര  ലതടാഴനിലെടാളനികേളക്കുര  ഒത്തുകൂടടാന  ആധുനനികേ
സഇൗകേരദ്യങ്ങകളടാടുകൂടനിയ കേണ്ലവനഷന ലസന്റെറര അതദ്യടാവശദ്യമടാണയ്.  നനിലെവനിലളള
കേഞനികകടാടയ്  ലറയനില്കവകസ്റ്റേഷലന്റെ  സഇൗകേരദ്യര  പരനിമനിതമടായതനിനടാല്  ദശര്ഘദൂര
തശവണനികേള  നനിര്ത്തുന്ന  ലറയനില്കവകസ്റ്റേഷനടായനി  ഇതനിലന  മടാറ്റുന്നതനിനുര
നടപടനികേള  സതശകേരനികകണതുണയ്.   ഈ  കമഖലെയനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന
സമടാനസതഭടാവമുളള വദ്യവസടായങ്ങളലട ക്ലസ്റ്റേറകേള രൂപശകേരനിചയ് വദ്യവസടായതനിലന്റെ
വളര്ചലയ  സഹടായനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  സതശകേരനികണര.  ആയതനിനടാല്
കേഞനികകടാടയ്  വദ്യവസടായ  കമഖലെയുലട  നനിലെനനില്പനിനുര  വളര്ചയ്ക്കുമടാവശദ്യമടായ
സമഗമടായ  വനികേസന  പദ്ധതനികേള  നടപനിലെടാക്കുന്നതനിനയ്  അടനിയന്തര  നടപടനികേള
കകേലകടാളളണലമന്നയ്  ആവശദ്യലപടുന.  

വദ്യവസടായവുര  കസടാര്ട്സര  യുവജേനകേടാരദ്യവുര  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    സനി.
ലമടായശന):  സര്,  കേഞനികകടാടയ്  വദ്യവസടായകമഖലെയുലട  വനികേസനതനിനടായനി
വദ്യവസടായ  വകുപയ്  വനിവനിധ  പദ്ധതനികേള  തയ്യടാറടാകനിവരുനണയ്.   വദ്യവസടായ
വകുപനിനയ്  കേശഴനിലളള  കേഞനികകടാടയ്  വദ്യവസടായ  എകസ്റ്റേറനിലന്റെ  നവശകേരണ
പ്രവര്തനങ്ങളലട  ഭടാഗമടായനി  വദ്യവസടായ  എകസ്റ്റേറനികലെയ്ക്കുളള  10  കറടാഡുകേളലട
നവശകേരണ പ്രവര്തനങ്ങള ആരരഭനിചനിട്ടുണയ്.  70:30  പദ്ധതനി അനുപടാതപ്രകേടാരര
പുതുകശ്ശേരനി  വദ്യവസടായവനികേസന  ഏരനിയയനില്  700  മശറര്  കറടാഡനിലന്റെ
അറകുറപണനികേളകടായനി  41.80  ലെക്ഷര  രൂപയുലട  കപ്രടാജേക്ടയ്  അരഗശകേരനിക്കുകേയുര
കേഞനികകടാടയ്  വദ്യവസടായ  കഫടാറതനിലന്റെ  സഹകേരണകതടാലട  കറടാഡുകേള
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നവശകേരനിക്കുകേയുര ലചയ്യുനണയ്.  കേഞനികകടാടയ് വദ്യവസടായ കമഖലെയനിലലെ ഭൂഗര്ഭ ജേലെ
വനിനനികയടാഗര കുറയ്ക്കുന്നതനിനടായനി മലെമ്പുഴ ഡടാമനില്നനിന്നയ് കപപയ് കലെനവഴനി ജേലെര
പ്രദടാനര ലചയ്യുന്ന പദ്ധതനിയുലട ലടണര് നടപടനികേള പൂര്തനിയടായനിട്ടുണയ്.  കേനിനഫ്ര
മുകഖനയടാണയ് ഈ പദ്ധതനി നടപനിലെടാക്കുന്നതയ്.   കേഞനികകടാടയ്  കമഖലെയനില് കകേരള
സരസ്ഥടാന വദ്യവസടായ വനികേസന കകേടാര്പകറഷനയ് അനുവദനിച സ്ഥലെതയ് ബഹുനനിലെ
വദ്യവസടായ  സമുചയതനിലന്റെ  പണനി  പൂര്തശകേരനിചനിട്ടുണയ്.  വദ്യവസടായ
സരരരഭകേര്കടായനി  ഇവനിലട  സ്ഥലെര  വടാടകേയയ്  നല്കുന്ന  നടപടനികേളര
ആരരഭനിചനിട്ടുണയ്.  163 ഏകര് ഭൂമനിയനില് എലടാ അടനിസ്ഥടാന സഇൗകേരദ്യങ്ങകളടാടുരകൂടനി
കേനിനഫ്ര  സ്ഥടാപനിച  വദ്യവസടായ  പടാര്കനില്  45  വദ്യവസടായ  സരരരഭങ്ങള
പൂര്ണ്ണകതടാതനില്  പ്രവര്തനസജവുര   32  സരരരഭകേരുലട  നനിര്മ്മേടാണ
പ്രവര്തനങ്ങള  വനിവനിധ  ഘട്ടതനിലമടാണയ്.   കേനിനഫ്ര  ഒരു  ബഹുനനിലെ  ഫടാക്ടറനി
സമുചയവുര സ്ഥടാപനിചനിട്ടുണയ്.  ഇവനിലട  2  സരരരഭകേര്കയ് സ്ഥലെര അനുവദനിചനിട്ടുണയ്;
അവരുലട  യൂണനിറ്റുകേള  പ്രവര്തനസജമടാണയ്.   കേനിനഫ്രയുലട  പടാലെകടാടുളള
വദ്യവസടായ  പടാര്കനില്  കകേന്ദ്ര  ലപടാതുകമഖലെടാ  സ്ഥടാപനമടായ  ബനി.ഇ.എര.എല്.
(ഭടാരതയ്  എര്തയ് മൂകവഴയ്  ലെനിമനിറഡയ്)  -നയ്  374.59  ഏകര് ഭൂമനി  കറടാളനിരഗയ്  കസ്റ്റേടാകയ്
ഉല്പന്നങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനടായനി  പടാട്ടവദ്യവസ്ഥയനില്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
അതനിലന്റെ  ഒന്നടാരഘട്ട  പ്രവര്തനങ്ങള  പൂര്ണ്ണകതടാതനില്  ആരരഭനിചനിട്ടുണയ്.
കേനിനഫ്രയുലട  സരയുക  സരരരഭമടായ  കവസയ് പടാര്കനില്  32  വദ്യവസടായ
സരരരഭങ്ങള പ്രവര്തനസജമടാണയ്.  ഇവയ്ക്കുപുറകമ, 73  എകറനില് കേനിനഫ്ര ഒരു
ലമഗടാപടാര്ക്കുര ആവനിഷരനിചയ് നടപനിലെടാക്കുന.  119.02 കകേടാടനി രൂപ ആലകേ ലചലെവയ്
വരുന്ന  പദ്ധതനികയ്  50  കകേടാടനി  രൂപ  കകേന്ദ്ര  സഹടായമടായനി  ലെഭനിക്കുര.   ഇതനിലന്റെ
ആദദ്യഘട്ട  നനിര്മ്മേടാണപ്രവര്തനങ്ങള  പുകരടാഗമനിച്ചുവരുന.   ഈ  കമഖലെയനിലലെ
മനിനനിമര കവതനര,  ഇ.എസയ്.ഐ.  ആനുകൂലെദ്യങ്ങളമടായനി ബന്ധലപട്ട പ്രശങ്ങള,  സശ
ലതടാഴനിലെടാളനികേളകയ് പ്രകതദ്യകേ സഇൗകേരദ്യങ്ങള ഏര്ലപടുകതണ കേടാരദ്യര,  ബടാങനിരഗയ്
കേണ്കസടാര്ഷദ്യര,   ലപടാതുശഇൗചടാലെയര,  മറനടാടന  ലതടാഴനിലെടാളനികേളലട
കസവനങ്ങളമടായനി  ബന്ധലപട്ട  കേടാരദ്യങ്ങള,  കേണ്ലവനഷന ലസന്റെര്,  ലറയനില്കവ
കസ്റ്റേഷനുര  അതുമടായനി  ബന്ധലപട്ടുണടാകകേണ  അനുബന്ധ  സഇൗകേരദ്യങ്ങളര,
പരനിസരമലെനിനശകേരണമുണടാക്കുന്ന മടാലെനിനദ്യങ്ങലള നശകരലചയ്യടാനുളള പടാന്റെയ്  എന്നശ
വനിഷയങ്ങള  സരബന്ധനിചയ്  ലപടാതുവടായനി   പരനികശടാധനിക്കുന്നതനിനടായനി
അടനിയന്തരകയടാഗര കചര്ന്നയ്  തശരുമടാനലമടുക്കുന്നതടാണയ്.

(6) തടാലൂകയ് ലഹഡയ് കേതടാര്കട്ടഴയ് ആശുപത്രനി വനികേസനവുര തതകയ് കരടാഗ
ആശുപത്രനികയ് ലകേട്ടനിടവുര

ശശ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  സര്,  ചടാലെക്കുടനി  മണ്ഡലെതനിലലെ  പ്രധടാനലപട്ട
ആകരടാഗദ്യകകേന്ദ്രമടായ ചടാലെക്കുടനി തടാലൂകയ് ലഹഡയ്കേതടാര്കട്ടഴയ് ആശുപത്രനിയനില് ഒ.പനി.
വനിഭടാഗതനില് ആയനിരകതടാളര കപര്ക്കുര  കേനിടപ്പുകരടാഗനികേളടായനി 150-ഓളര കപര്ക്കുര
ദനിവകസന  ചനികേനിത്സ  നല്കേനിവരനികേയടാണയ്.   ഈ  ആശുപത്രനിയനില്  കേഴനിഞ്ഞ
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എല്.ഡനി.എഫയ്. സര്കടാരനിലന്റെ കേടാലെതയ് എര.എല്.എ. മുകഖന സമടാഹരനിച ട്രഷറനി
നനികക്ഷപഫണടകര  ഉപകയടാഗനിചയ്  നനിരവധനി  വനികേസനപ്രവര്തനങ്ങള
നടപനിലെടാകനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിരപനിള്ളനി  പഞടായതനിലലെ  ആദനിവടാസനി-കതടാട്ടര
കമഖലെകേളനിലര  ലതടാട്ടടുത  മണ്ഡലെങ്ങളനിലര  നനിനലമത്തുന്ന  ആയനിരകണകനിനയ്
കരടാഗനികേളകയ്  കൂടുതല്  സഇൗകേരദ്യങ്ങള  ഒരുകകണതുണയ്.  ധടാരടാളര
വടാഹനടാപകേടങ്ങള റനികപടാര്ട്ടയ് ലചയ്യുന്ന കദശശയപടാതകയടാടയ് കചര്നകേനിടക്കുന്ന ഈ
ആശുപത്രനിയനില്  അനുവദനിച  കട്രടാമടാ  ലകേയര്  യൂണനിറനിനടായനി  ഉപകേരണങ്ങള
ലെഭദ്യമടാലയങനിലര  ആവശദ്യമടായ  ലകേട്ടനിടസഇൗകേരദ്യവുര  ജേശവനകടാലരയുര
അനുവദനികടാതതനിനടാല്  പ്രവര്തനര  ആരരഭനിക്കുന്നതനിനയ്  സടാധനികടാത
സടാഹചരദ്യതനില്  അതനിനുളള  അടനിയന്തര  നടപടനി  സതശകേരനികണര.
ആശുപത്രനിയനില് സര്ജേനികല് വടാര്ഡയ് നനിര്മ്മേടാണതനിനടായനി എസ്റ്റേനികമറ്റുര റനികപടാര്ട്ടുര
സമര്പനിച്ചുലവങനിലര  അനുമതനി  ലെഭനിചനിട്ടനില.    മടാലെനിനദ്യസരസരണ  യൂണനിറനിലന്റെ
നനിര്മ്മേടാണതനിനടായനി  അനുവദനിചനിരുന്ന  തുകേ  അപരദ്യടാപമടായതനിനടാല്  ഇനനിയുര
നനിര്മ്മേടാണര ആരരഭനിചനിട്ടനില;   ഇതനിനടായനി  കൂടുതല് തുകേ അനുവദനിചയ്  നനിര്മ്മേടാണര
ആരരഭനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സതശകേരനികകണതുണയ്.   ചടാലെക്കുടനി  സര്കടാര്
തടാലൂകയ്  ലഹഡയ്കേതടാര്കട്ടഴയ്  ആശുപത്രനിയനില്  സനി.ടനി.സടാനറനിനടായനി
അനുവദനിചനിരനിക്കുന്ന 1.42 കകേടാടനി രൂപ തനികേച്ചുര അപരദ്യടാപമടാണയ്. 2.62 കകേടാടനി രൂപ
ആവശദ്യമടായതനിനടാല്  ബടാകനി തുകേ അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സതശകേരനികണര.
ചടാലെക്കുടനി  തടാലൂകടാശുപത്രനിയനില്  C.S.S.D. (Central  Sterile  Services
Department)  ആരരഭനിക്കുന്നതനിനുര നടപടനിയുണടാകേണര.  

ചടാലെക്കുടനി  മണ്ഡലെതനിലലെ  മലറടാരു  പ്രധടാന  ആകരടാഗദ്യകകേന്ദ്രമടായ  ലകേടാരട്ടനി
ഗടാന്ധനിഗടാര  തതകയ്  കരടാഗ  ആശുപത്രനിയുലട  110  ഏകകറടാളര  വരുന്ന  സ്ഥലെതയ്
ജേശര്ണ്ണനിച  ലകേട്ടനിടങ്ങളനിലെടായനി  പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്ന  വനിവനിധ  വനിഭടാഗങ്ങലള  ഒരു
കുടകശഴനിലെടാക്കുന്നതനിനടായനി   ലകേട്ടനിടസമുചയര  നനിര്മ്മേനികകണതുണയ്.    ബടാകനി
സ്ഥലെതയ്  ആകരടാഗദ്യ  കമഖലെയനിലലെ  പ്രധടാനലപട്ട  കപ്രടാജേക്ടുകേളനിലലെടാന്നയ്
സ്ഥടാപനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശദ്യമടായ  നടപടനികേള  സതശകേരനികണര.   ലകേടാചനിന
ഇന്റെര്നടാഷണല്  എയര്കപടാര്ട്ടനിനുര  കദശശയപടാത  47-നുര  അടുതടായനി
മധദ്യകകേരളതനില് ഏലറ സഇൗകേരദ്യമടായ പ്രസ്തുത സ്ഥലെതയ് ആള ഇന്തദ്യടാ ഇനസ്റ്റേനിറക്യൂട്ടയ്
ഓഫയ്  ലമഡനികല്  സയനസസനിലന്റെ  ശടാഖയടകമുളള  വനികേസന  പദ്ധതനികേള
നടപനിലെടാക്കുന്നതയ്  സരസ്ഥടാനതനിനയ്   ഏലറ  ഗുണകേരമടാകുര.   ചടാലെക്കുടനി
മണ്ഡലെതനിലലെ  ഈ  രണയ്  ചനികേനിത്സടാ  കകേന്ദ്രങ്ങളലടയുര  വനികേസനതനിനടായനി
അടനിയന്തര  നടപടനികേള  സതശകേരനികണലമനര  ഇതനിനടായനി  ബഹുമടാനലപട്ട
ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പുമനനിയുലട  അദ്ധദ്യക്ഷതയനില്  ബന്ധലപട്ട  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥരുലടയുര
ജേനപ്രതനിനനിധനികേളലടയുര  ഒരു  കയടാഗര  വനിളനിച്ചുകചര്ക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സതശകേരനികണലമനര  അഭദ്യര്തനിക്കുന.
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ആകരടാഗദ്യവുര സടാമൂഹദ്യനശതനിയുര വകുപ്പുമനനി  (ശശമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    കശലെജേ
ടശചര്):  സര്, 1886-ല് പ്രവര്തനമടാരരഭനിച വളലരയധനികേര ചരനിത്ര പ്രടാധടാനദ്യമുള്ള
ഒരടാശുപത്രനിയടാണയ്  ചടാലെക്കുടനി  സര്കടാര്  തടാലൂകയ്  ലഹഡയ്കേതടാര്കട്ടഴയ്  ആശുപത്രനി.
ഇവനിലടയുള്ള  കേനിടകകേളലട  എണ്ണര  നൂറനിനടാല്പതനിനടാലര   ശരടാശരനി  ഒ.പനി.
ആയനിരവുര   ഐ.പനി.  ഇരുനൂറമടാണയ്.   സനി.ടനി.  സടാന  സ്ഥടാപനിക്കുന്നതനിനടായനി
1 കകേടാടനി 42 ലെക്ഷര രൂപ കനരകത അനുവദനിചനിരുന.  അതയ് K.M.S.C.L.( Kerala
Medical  Services  Corporation  Ltd.)  -ലന്റെ  ട്രഷറനി  കസവനിരഗ്സയ്  ബടാങയ്
അകഇൗണനില് നനികക്ഷപനിചനിട്ടുലണങനിലര   പ്രവര്തനര  ഇതുവലര  ആരരഭനിചനിട്ടനില.
ഇകപടാള  പ്രവര്തനര  ആരരഭനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനിക്രമങ്ങള
നടനലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  സനി.ടനി.  സടാന സ്ഥടാപനിക്കുന്നതനിനടാവശദ്യമടായ പവര്,
എചയ്.ടനി.  കലെന സഇൗകേരദ്യര,  കറഡനികയഷന സരക്ഷ മടാനദണ്ഡങ്ങളകനുസൃതമടായ
ലകേട്ടനിട സഇൗകേരദ്യര  തയ്യടാറടാകല് എന്നനിവലയലടാര കകേന്ദ്രസര്കടാരനിലന്റെ eLORA (e-
Licensing  Of  Radiation  Applications) കസറനില്  രജേനിസ്റ്റേര്  ലചയ്യണര.  ഈ
നടപടനിക്രമങ്ങലളടാനര ലചയനിരുന്നനില.  അവ പൂര്തനിയടാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സതശകേരനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  എസ്റ്റേനികമറനിലര  പഴയതനില്നനിനര
വര്ദ്ധനവുണടായനിട്ടുണയ്.  അകടാരദ്യര   വനിശദമടായ  എസ്റ്റേനികമറയ്   തയ്യടാറടാക്കുന്ന മുറയയ്
പരനിഗണനിക്കുന്നതടാണയ്.    13-ാം ധനകേടാരദ്യ കേമ്മേശഷന റനികപടാര്ട്ടനില് ഉളലപടുതനി
കട്രടാമടാലകേയര് യൂണനിറയ് സ്ഥടാപനികടാന 30  ലെക്ഷര രൂപ അനുവദനിചനിരുന.  ഇതനില്
10  ലെക്ഷര  രൂപ  മടാത്രമടാണയ്  അനുവദനിച്ചുകേനിട്ടനിയതയ്.   കട്രടാമടാലകേയര്
യൂണനിറനിനടാവശദ്യമടായ  പശ്ചടാതലെ  സഇൗകേരദ്യങ്ങലളടാനര  ഒരുകനിയനിരുന്നനില.
ഇകപടാള  3.5  കകേടാടനി  രൂപയുലട  ലപ്രടാകപടാസല്  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.   ഇതുര
സര്ജേനികല് വടാര്ഡയ് നനിര്മ്മേടാണതനിനുള്ള എസ്റ്റേനികമറ്റുമടകര  ആര്ദ്രര പദ്ധതനിയുലട
ഭടാഗമടായനി  വനിശദമടായ മടാസ്റ്റേര് പടാന തയ്യടാറടാകനി സമര്പനികടാന ആവശദ്യലപട്ടനിട്ടുണയ്.
ആ മടാസ്റ്റേര് പടാന ലെഭദ്യമടാകുന്നമുറയയ്  ഈ പറഞ്ഞ കേടാരദ്യങ്ങലളലടാര പരനിഹരനികടാന
കേഴനിയുര.  കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുതനി പണര അനുവദനികടാന സടാധനിക്കുലമന്നടാണയ്
പ്രതശക്ഷനിക്കുന്നതയ്.തടാലൂകടാശുപത്രനിയുലട പ്രവര്തനതനിനടാവശദ്യമടായ തസനികേകേള
സൃഷനികടാനടാവശദ്യമടായ ലപ്രടാകപടാസല് സര്കടാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലെടാണയ്. 

ചടാലെക്കുടനി മണ്ഡലെതനിലലെ മലറടാരു ആകരടാഗദ്യകകേന്ദ്രമടായ ലകേടാരട്ടനി ഗടാന്ധനിഗടാര
തതകയ്  കരടാഗ  ആശുപത്രനിയുലട  110  ഏകകറടാളര  വരുന്ന  സ്ഥലെതയ്
ചനിതറനികനിടക്കുന്നതുര  ജേശര്ണ്ണനിച  ലകേട്ടനിടങ്ങളനിലെടായനി  പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്നതുമടായ
വനിവനിധ  വനിഭടാഗങ്ങലള  ഒരു  കുടകശഴനിലെടാക്കുന്നതനിനടായനി  ഒരു  ലകേട്ടനിട  സമുചയര
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനടാവശദ്യമടായ  നടപടനികേള  സതശകേരനിച്ചുവരനികേയടാണയ്.  1385  സതയര്
മശറര്  വനിസശര്ണ്ണമുള്ള  ഗഇൗണയ്കഫടാര്,  ഫസ്റ്റേയ്കഫടാര്  എന്നനിവയുള്ള  ഇരുനനിലെ
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ലകേട്ടനിടതനില് കഡടാക്ടര്മടാരുലട   റൂമുകേള,  നഴയ്  റൂര,  കേനിചന,  വടാര്ഡുകേള,  ഓപണ്
ലടറസയ്   തുടങ്ങനിയവ ഉളലപടുന്ന ഒരു മടാസ്റ്റേര് പടാന തയ്യടാറടാകടാനടാണയ്  ഇകപടാള
നനിര്കദ്ദശനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ആ  ലപ്രടാകപടാസല്  തയ്യടാറടാകനി  സമര്പനിക്കുന്നമുറയയ്
അകടാരദ്യവുര  പരനിഗണനിക്കുന്നതടാണയ്.   ഈ  രണയ്  സ്ഥടാപനങ്ങളക്കുര   മനികേച
പരനിഗണന നല്കേണലമന്നടാണയ് സര്കടാര് ആഗഹനിക്കുന്നതയ്.  

(7)   ഭൂമനികയ് നനിശ്ചയനിച വനിലെ നല്കല്

ശശ  .    ലകേ  .    ആനസലെന:  സര്,  കേഴക്കൂട്ട ര-കേടാകരടാടയ്  കദശശയപടാതയുലട
വനികേസനവുമടായനി  ബന്ധലപട്ടയ്  ഭൂമനികയലറടുക്കുന്നതനിനയ്  നല്കുന്ന  അവടാര്ഡയ്  തുകേ
സരബന്ധനിചയ് കുകറ പ്രശങ്ങളണയ്. 2014-ലലെ ജേനിലടാ പര്കചസയ് കേമ്മേനിറനി ഭൂമനികയ്  വനിലെ
നനിശ്ചയനിചനിരുന.   അതനില്നനിനര  പര്കചസയ്  കേമ്മേനിറനി  പനിനടാറകേയുര  ഏകേകദശര
1300-ഓളര  വരുന്ന വസ്തു ഉടമകേളകയ്  നദ്യടായമടായനി  ലെഭനികകണ തുകേ ലെഭനികടാത
അവസ്ഥയനികലെയ്ലകത്തുകേയുര  ലചയ  സടാഹചരദ്യതനില്  അവര്  കൂടുതല്  തുകേ
ലെഭനിക്കുന്നതനിനടായനി  സമരരരഗതടാണയ്.   2014-ല്  കറടാഡനിലന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള
ധൃതനിപനിടനിചയ് നടതനിയതയ് അന്നലത പടാര്ലെലമന്റെയ് ലതരലഞ്ഞടുപ്പുമടായനി ബന്ധലപട്ട
നടപടനിയുലട ഭടാഗമടായനിരുന.  ഇകപടാള  കദശശയപടാതയുലട പണനി തടസലപടുന്ന
അവസ്ഥയുണടായനിരനിക്കുകേയടാണയ്.   ഈ ഘട്ടതനില്   റവനക്യൂ  വകുപയ്  സതതരമടായനി
ഇടലപട്ടയ്  ഒരു  അദടാലെതയ്  സരഘടനിപനിചയ്  ഈ  വനിഷയതനില്  അടനിയന്തരമടായനി
പരനിഹടാരമുണടാകണലമന്നടാണയ് ആവശദ്യലപടുന്നതയ്.  

റവനക്യൂവുര ഭനവനനിര്മ്മേടാണവുര വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  സര്,
കേഴക്കൂട്ടര-കേടാകരടാടയ്  കദശശയപടാതടാ  വനികേസനവുമടായനി  ബന്ധലപട്ടയ്  ജേനിലടാതലെ
പര്കചസയ്  കേമ്മേനിറനി  നനിശ്ചയനിച  വനിലെ  കസ്റ്റേറയ്  ലലെവല്  എരപകവര്ഡയ്  കേമ്മേനിറനിയുലട
പരനിഗണനയടായനി  സമര്പനിചനിരുന.  ഡനി.എല്.പനി.സനി.-യുലട ശനിപടാര്ശ
എസയ്.എല്.ഇ.സനി.  അരഗശകേരനിക്കുന്ന  സടാഹചരദ്യതനില്  മടാത്രമടാണയ്
നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്ന തുകേ ഭൂമനിവനിലെയടാകുന്നതയ്.   എന്നടാല്  1956-ലലെ കദശശയപടാത
ആക്ടയ്   (National  Highways  Act,1956)   പ്രകേടാരര  വനിലെ  നനിശ്ചയനികകണതയ്
ഡനി.എല്.പനി.സനി.  അലലനര കകേടാരപശറന്റെയ്  അകതടാറനിറനിയടാലണനമുളള വസ്തുതലയ
അടനിസ്ഥടാനമടാകനി  നടപടനികേള  സതശകേരനികടാന  നനിര്കദ്ദശര  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
ഇതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥടാനതനില്  സബയ്  രജേനിസടാര്  ആഫശസകേളനില്  നടന്നനിട്ടുള്ള
ക്രയവനിക്രയങ്ങളനില്  ഏറവുര  ഉയര്ന്ന  വനിലെ  വടാങ്ങനിയ  വസ്തുവനിലന്റെ  പ്രമടാണര
അടനിസ്ഥടാന  വനിലെ  നനിര്ണ്ണയടാധടാരമടായനി  സതശകേരനിചയ്,  വനിലെ  അടനിസ്ഥടാനലപടുതനി
കകേടാരപശറന്റെയ്  അകതടാറനിറനി  വനിലെ  നനിര്ണ്ണയനിക്കുകേയടാണുണടായതയ്.  കകേടാരപശറന്റെയ്
അകതടാറനിറനി  നനിയമടാനുസൃതമടായനി  നനിര്ണ്ണയനിചയ്  പടാസടാകനിയ  അവടാര്ഡയ്  തുകേ
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അനുവദനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞതനിനടാലര പടാസടാകനിയ അവടാര്ഡയ് പുനനഃപരനികശടാധനിക്കുന്നതനിനയ്
ആക്ടനില്  വദ്യവസ്ഥ  ലചയനിട്ടനിലടാതതനിനടാലര  അതനികനല്  ആകക്ഷപമുണടാകുന്ന
സടാഹചരദ്യതനില്  ആക്ടനിലലെ  വദ്യവസ്ഥകേളപ്രകേടാരര  ജേനിലടാ  കേളക്ടര്  കൂടനിയടായ
ആര്ബനികട്രറര്കടാണയ്  വനിലെ  ഉയര്തനികനിട്ടുന്നതനിനയ്  അപശല്  നല്കകേണതയ്.  ഈ
വനിഷയര  സരബന്ധനിചയ്  ആക്ഷന  കേഇൗണ്സനില്   ഭടാരവടാഹനികേകളടാലടടാപര
18-5-2017-ല്  ലസഷദ്യല്  ലഡപക്യൂട്ടനി  കേളക്ടര്  (എല്.എ.എന.എചയ്.)  കകേടാരപശറന്റെയ്
അകതടാറനിറനിയുമടായനി  ചര്ച  നടത്തുകേയുര  ആയതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥടാനതനില്
തയ്യടാറടാകനിയ  നടപടനിക്കുറനിപയ്  ലപടാതുമരടാമതയ്  വകുപനിലന്റെ  പരനിഗണനയയ്
അയചനിരനിക്കുകേയുമടാണയ്.

(8) കപടാക്കുവരവയ്

ശശ  .    അബ്ദുല്  ഹമശദയ്  .    പനി  .:  സര്,  എലന്റെ  മണ്ഡലെതനിലലെ  അരനിയല്ലൂര്

വനികലജേനിലലെ ലകേടാടകടാടയ്  കകേടാകട്ടക്കുന്നയ് നനിവടാസനികേളടായ  146-ല്പരര കുടുരബങ്ങള

റവനക്യൂവകുപയ് അധനികൃതരുലട അനടാസ്ഥമൂലെര അനുഭവനിക്കുന്ന പ്രയടാസങ്ങളടാണയ് ഈ

സബ്മനിഷനനിലൂലട  അങ്ങയുലട  ശദ്ധയനില്  ലകേടാണ്ടുവരുന്നതയ്.   ഭൂപരനിഷ്ക്കരണ

നനിയമപ്രകേടാരര  കതടാട്ടര  എന്ന  നനിലെയയ്  പരനിരക്ഷ  ലെഭനിച  അരനിയല്ലൂര്  വനികലജേയ്

പരനിധനിയനിലലെ  പട്ടയ  നമ്പര്  126-ല്  61.5  ഏകര്  ഭൂമനിയുര  പട്ടയ  നമ്പര്  95-ല്

1.57 ഏകര്  ഭൂമനിയുര  1980-നുകശഷര  തരനിശടായനി  കേനിടക്കുകേയുര  നനിരവധനി

കകേമടാറങ്ങളനിലൂലട   ഇന്നയ്  146-ഓളര  കുടുരബങ്ങളലട  കകേവശതനിലള്ളതുമടാണയ്.

ഈ  ഭൂമനിയനില്  146  കുടുരബങ്ങള  കൂടടാലത  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  സ്ഥടാപനര,  ശ്മശടാനര,

സടാമൂഹദ്യകക്ഷമ  വകുപനിലന്റെ  സ്ഥടാപനങ്ങള,  കുടനിലവള്ള  വനിതരണപദ്ധതനി,

ആരടാധനടാലെയങ്ങള  എന്നനിവ  സ്ഥനിതനിലചയ്യുനണയ്.  ഈ  ഭൂമനിയനില്

തടാമസനിചനിരുന്നവര്  2014  വലര  യടാലതടാരു  തടസവുര  കൂടടാലത  ക്രയവനിക്രയങ്ങള

നടത്തുകേയുര ഭൂനനികുതനി അടയ്ക്കുകേയുര ലചയനിരുന.  എന്നടാല് 2014 -ല്  ചുമതലെകയറ

വനികലജേയ്  ഓഫശസര്  നനികുതനി  സതശകേരനികടാന  വനിസമ്മേതനിക്കുകേയുര  കപടാക്കുവരവയ്

നനിര്തനിവയ്ക്കുകേയുര ലചയ.  1980 മുതല് 2014 വലര യകഥഷര കകേവശര വയ്ക്കുകേയുര

യടാലതടാരു തടസങ്ങളര  കൂടടാലത കപടാക്കുവരവയ്  നടത്തുകേയുര നനികുതനി  അടയ്ക്കുകേയുര

ലചയ ഭൂമനിയനില് ലപലട്ടന്നയ്   ലകേടാണ്ടുവന്ന നനിയനണങ്ങള  146  കുടുരബങ്ങലളയുര

കേണ്ണശരനിലെടാഴയ് തനിയനിരനിക്കുകേയടാണയ്.   അവര്  ഈ  ഭൂമനിയുലട  കരഖകേള  സമര്പനിചയ്

ബടാങ്കുകേളനില് നനിന്നയ് കലെടാണ് സമ്പടാദനിക്കുകേയുര   ആ കരഖയുലട അടനിസ്ഥടാനതനില്

സര്കടാര്  ധനസഹടായ  പദ്ധതനികേളര  അവനിലട  നടപനിലെടാകനിയനിട്ടുണയ്.  2014  -ലലെ

വനികലജേടാഫശസറലട  തശരുമടാനര  കേടാരണര  വസ്തു  ക്രയവനിക്രയര  ലചയ്യുന്നതനിനുര
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പണയലപടുത്തുന്നതനിനുര  വശടയ്  വയ്ക്കുന്നതനിനുര   ഈ  പ്രകദശലത  ജേനങ്ങള

ബുദ്ധനിമുട്ടുകേയടാണയ്.  ഈ 146 കുടുരബങ്ങളനില് ഭൂരനിഭടാഗവുര പടാവലപട്ട ആളകേളടാണയ്.

വര്ഷങ്ങള  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുര  ഇകടാരദ്യതനില്  നടപടനികേലളടാനര  സതശകേരനികടാലത

ഉതരവടാദനിതതതനില്നനിനര  ഒഴനിഞ്ഞുമടാറന്ന  സമശപനമടാണയ്  അധനികൃതര്

സതശകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇന്നയ്   ഈ  പ്രകദശതയ്  കൃഷനികയടാ,  കൃഷനിലകേടാണയ്

ഉപജേശവനര  നടത്തുന്നവകരടാ  ഇലലന്നതയ്  റവനക്യൂ  വകുപനിനുര  കൃഷനിവകുപനിനുര

അറനിവുള്ളതടാണയ്.  കമല് സടാഹചരദ്യര  പരനിഗണനിചയ്  പ്രസ്തുത ഭൂമനിയനില്  2014  വലര

നനിലെനനിന്നനിരുന്ന  കകേവശടാവകേടാശങ്ങളര  ഭൂസരബന്ധമടായ  മറയ്   അവകേടാശങ്ങളര

നനിലെനനിര്ത്തുന്നതനിനുര  ഭൂനനികുതനി  സതശകേരനിക്കുന്നതനിനുര  ബന്ധലപട്ട  അധനികൃതര്കയ്

നനിര്കദ്ദശര  നല്കേനി  ഇകടാരദ്യതനില്  ശടാശതതപരനിഹടാരര  കേടാണടാന  നടപടനി

സതശകേരനികണലമന്നയ് അഭദ്യര്തനിക്കുന.
റവനക്യൂവുര ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുര വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  സര്,

മലെപ്പുറര  ജേനിലയനിലലെ  തനിരൂരങ്ങടാടനി  തടാലൂകനില്ലപട്ട  അരനിയല്ലൂര് വനികലജേനിലലെ
ലകേടാടകടാടയ്  റബ്ബര് എകസ്റ്റേറയ്  കകേരള ഭൂപരനിഷ്ക്കരണ നനിയമര ലസക്ഷന  81  പ്രകേടാരര
ഇളവനുവദനിച  ഭൂമനിയടാണയ്.   ഇളവനുവദനിച  ഭൂമനിയടായതനിനടാല്  പ്രസ്തുത
ആവശദ്യതനിനുപകയടാഗനികടാലത  പൂര്ണ്ണമടാകയടാ  ഭടാഗനികേമടാകയടാ  തുണ്ടുവത്കരനിചയ്
തരരമടാറര നടത്തുന്നതയ് തടയുന്നതനിനടായനി ഈ ഭൂമനിയനികനല് മറയ് ആവശദ്യങ്ങളകകടാ,
നനിര്മ്മേടാണ  പ്രവൃതനികേളകകടാ,  കവദഡ്യുതനി  കേണക്ഷന  എടുക്കുന്നതനികനടാ  തകദ്ദശ
സതയരഭരണ  സ്ഥടാപനങ്ങളനിലലെ  റവനക്യൂ  സര്ട്ടനിഫനികറ്റുകേള  നല്കടാന  സടാധനികനില.
എന്നടാല്  മറടാവശദ്യങ്ങളടായ  വടായ,  കേടാര്ഷനികേ  കേടടാവശദ്യങ്ങള  എന്നനിവയുലട
കകേവശ  സര്ട്ടനിഫനികറ്റുകേള  നല്കനിവരുനണയ്.  കൂടടാലത  കകേവശകടാരടായ
നനികുതനിയടചനിരുന്ന  ഭൂവുടമകേളനില്നനിന്നയ്  നനിലെവനില്  ഭൂനനികുതനിയുര
സതശകേരനിച്ചുവരുനണയ്.   പുതുതടായനി   കകേമടാറരലചയ  ഭൂമനിയനിലെടാണയ്  നനികുതനി
സതശകേരനികടാനുര  കപടാക്കുവരവനിനുര  അകപക്ഷകേള  സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഭൂമനി
എകസ്റ്റേറനില്  നനിനര  തരരമടാറര  ലചയതനിനടാലെടാണയ്  കപടാക്കുവരവയ്  ലചയ്യുന്നതനിനയ്
തടാമസര കനരനിടുന്നതയ്.  കമല്സടാഹചരദ്യതനില് 63 ഏകര് വനിസശര്ണ്ണമുണടായനിരുന്ന
കതടാട്ടര  ഭൂമനിയടായനിരുന്നതുര  പനിന്നശടയ്  അനന്തരടാവകേടാശനികേള,  2093/95
ഭടാഗപത്രടാധടാരപ്രകേടാരര  ഭടാഗനിലചടുതതുര  ആയതനില്  നനിനര  ലചറനിയ
വനിസശര്ണ്ണതനില് തശറയ് ലകേടാടുതനിട്ടുള്ളതുമടായ ഭൂമനി, ഇകപടാഴലത കകേവശകടാരുലട
കപരനില് കപടാക്കുവരവയ് ലചയ ലകേടാടുക്കുന്നതനിനടാണയ് അകപക്ഷ സമര്പനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.
ഈ  പ്രശതനില്   കകേലകടാകള്ളണ  അനന്തര  നടപടനികേളകടായനി   വനിഷയര
ലെടാനഡയ് കബടാര്ഡനിലന്റെ ശദ്ധയനില്ലപടുതനിയനിട്ടുണയ്. 
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(9) സര്ട്ടനിഫനികറ്റുകേള നല്കേല്

ശശ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹശര:  സര്, സര്കടാരനിനയ്  അധനികേബടാധദ്യത വരടാത ഒരു
കേടാരദ്യര സരബന്ധനിചടാണയ് ഞടാന സബ്മനിഷന ഉന്നയനിക്കുന്നതയ്.  കകേരളതനിലലെ ഏകേ
സബയ്  തടാലൂകടാണയ്  കുന്ദമരഗലെര.  അവനിടലത  ലഡപക്യൂട്ടനി  തഹസനില്ദടാര്കയ്
സര്ട്ടനിഫനികറ്റുകേള  നല്കേടാനുള്ള  അധനികേടാരര  നല്കേനി   സബയ്-തടാലൂകടാഫശസയ്
ലസരഗ്തന ലചയ്യുന്നതനിനുളള നടപടനി സതശകേരനികണലമന്നയ്    അഭദ്യര്തനിക്കുന. 

(അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സശകര്)

റവനക്യൂവുര ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുര വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  സര്,
കുന്ദമരഗലെര സബയ് തടാലൂകടാഫശസനില് നനിലെവനില് ഒരു ലഡപക്യൂട്ടനി തഹസനില്ദടാര്, ഒരു
ഓഫശസയ്   അറനഡന്റെയ്,  ഒരു  ഫുളകടര  സതശപര്  എന്നനിവരടാണയ്  കജേടാലെനി
ലചയവരുന്നതയ്.   2014  ജേനുവരനി  13-നയ്   കകേടാഴനികകടാടയ്  ജേനിലയനിലലെ  തടാമരകശ്ശേരനി
ആസ്ഥടാനമടാകനി   ഒരു  തടാലൂകടാഫശസയ്  രൂപശകേരനിചകതടാലട  ലകേടാടുവള്ളനി  ഫര്ക
(ഒന്നനിലെധനികേര   വനികലജുകേള   കചര്ന്നതയ്)    ഇകപടാള     നനിര്തലെടാകനി.
തടാമരകശ്ശേരനി  തടാലൂകനിനയ് കേശഴനിലെടായനി കുന്ദമരഗലെര ഫര്കയനിലളലപട്ട  ലപരുവയല്,
ലപരുമണ്ണ, പന്തശരടാരകേടാവയ്,  കുന്ദമരഗലെര,  മടാവൂര്, പൂളകകടാടയ്, ചടാതമരഗലെര എന്നശ
വനികലജുകേളനിലളലപട്ട  സര്കടാര്ഭൂമനിയുലട  സരരക്ഷണച്ചുമതലെയുര   റവനക്യൂ
ഡനിവനിഷണല്  ഓഫശസകേളലട  കേശഴനില്വരുന്ന  വനിഷയങ്ങളലട
അകനതഷണച്ചുമതലെയുമടാണയ്  നനിലെവനില്  ഈ  ഓഫശസനില്  നനിര്വ്വഹനിച്ചുവരുന്നതയ്.
കകേടാഴനികകടാടയ് ജേനിലയനിലലെ കുന്ദമരഗലെര സബയ്-തടാലൂകനിലന തടാലൂകടായനി ഉയര്ത്തുന്ന
വനിഷയര ഇകപടാള പരനിഗണനികകണതനിലലന്നയ് റവനക്യൂ വകുപനിലന്റെ 24069/2013-ാം
നമ്പര്  ഫയലെനില്  തശരുമടാനനിചനിട്ടുണയ്.   നനിലെവനില്   തഹസശല്ദടാര്  നല്കുന്ന
സര്ട്ടനിഫനികറ്റുകേള  നല്കുന്നതനിനുള്ള അധനികേടാരര സബയ് തടാലൂകനിലലെ  ലഡപക്യൂട്ടനി
തഹസനില്ദടാര്ക്കുകൂടനി  നല്കുന്നതുസരബന്ധനിച  വനിഷയര  സര്കടാര്  പരനികശടാധനിച്ചു
വരനികേയടാണയ്.  ഈ  വനിഷയര  സരബന്ധനിചയ്  ബഹുമടാനലപട്ട  എര.എല്.എ.-യുലട
അകപക്ഷയുമുണടായനിരുന.  അകടാരദ്യര  ബന്ധലപട്ട  വകുപയ്   പരനികശടാധനിചയ്
തശരുമടാനലമടുക്കുന്നതടാണയ്. 

പ്രതനിപക്ഷകനതടാവയ്  (ശശ  .    രകമശയ് ലചന്നനിതലെ):  സര്,  ഇന്നയ് ബഹുമടാനലപട്ട
മുഖദ്യമനനിയുലട ജേനദനിനമടാണയ്. അകദ്ദഹതനിനയ് എലടാവനിധ ആശരസകേളര കനരുന. 

മനി  .    സശകര്:  പ്രതനിപക്ഷകനതടാവനിലന്റെ  ആശരസകേളനില്  സഭ  ഒന്നടാലകേ
കചരുന.
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പട്ടനികേജേടാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നടാകസമുദടായകക്ഷമവുര  നനിയമവുര
സടാരസടാരനികേവുര പടാര്ലെലമന്റെറനികേടാരദ്യവുര വകുപ്പുമനനി (  ശശ  .   എ  .   ലകേ  .   ബടാലെന  ): സര്,
അകദ്ദഹതനിലന്റെ  നക്ഷത്രര  കചടാതനിയടാണയ്.  ആരയ്  വനിചടാരനിചടാലര  തകേര്കടാന
സടാധനികനില. 

(10) ഭൂമനി സരബന്ധമടായ പ്രശങ്ങള

ശശ  .    സണ്ണനി  കജേടാസഫയ്:   സര്,  മുഖദ്യമനനികയ്  ഞടാനുര  ജേനദനിനടാശരസകേള
കനരുന.  കേണ്ണൂര്  ജേനിലയനിലലെ  അയ്യനകുന്നയ്,  ആറളര,  ലകേടാട്ടനിയൂര് പ്രകദശങ്ങളനിലലെ
കൃഷനികടാരുലട  ഭൂമനി  പ്രശങ്ങളടാണയ്  റവനക്യൂ  വകുപ്പുമനനിയുലട  ശദ്ധയനില്
ലകേടാണ്ടുവരുന്നതയ്.  അവനിലട വര്ഷങ്ങളക്കുമുമ്പയ് വനിലെ ലകേടാടുതയ് ആധടാരര രജേനിസ്റ്റേര്
ലചയയ്  കകേവശരവചയ്  അതനില്  വശടയ്  നനിര്മ്മേനിചയ്  കൃഷനി  ലചയവരുന്ന  കുലറ
സ്ഥലെങ്ങളകയ് പട്ടയര ലെഭനികടാനുണയ്.  കൂത്തുപറമ്പയ് ലെടാനഡയ് ട്രനിബക്യൂണലെനില് മടാത്രര
പട്ടയതനിനുകവണനിയുള്ള  16000  അകപക്ഷകേള  ഇകപടാള  ലപനഡനിരഗടാണയ്.  Suo
moto  proceedings-ല്കപടാലര  പട്ടയര  ലെഭനികടാന  വര്ഷങ്ങളലട
കേടാലെതടാമസമുണടാകുന.  ഇതയ് ജേനിലടാ വനികേസന സമനിതനിയനില് വളലര ഗഇൗരവമടായനി
ചര്ച  ലചയതടാണയ്.  പകക്ഷ  ഈ  കേടാലെതടാമസതനിനയ്  പരനിഹടാരമുണടാകുന്നനില.
അതുകപടാലലെ  മനിചഭൂമനിയടാലണന്നറനിയടാലത  വടാങ്ങനിയ  വസ്തുകളലട  കകേസകേളനില്
ലെടാനഡയ്  റനികഫടാരസയ്  7-ഇ  അലമന്റെയ്ലമന്റെയ്  നടപനിലെടാകനിലയങനില്കപടാലര  ആ
അലമന്റെയ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഗുണര  ലെഭനികണലമങനില്  23-എ  പ്രകേടാരമുള്ള  അകപക്ഷ
സമര്പനികണര.  ഈ അകപക്ഷയുര ഇകത ലെടാനഡയ്  ട്രനിബക്യൂണലെനില്തലന്നയടാണയ്.
അതുലകേടാണയ്  കൂത്തുപറമ്പയ്  ലെടാനഡയ്  ട്രനിബക്യൂണലെനില്  ലപന   ഡനിരഗുള്ള  16000-
തനില്പരര കകേസകേളകയ് തശര്പ്പുണടാകടാനടായനി  ഒരു പുതനിയ ലെടാനഡയ് ട്രനിബക്യൂണല്
ഇരനിട്ടനി  തടാലൂകനില് ആരരഭനികടാനുര  അതുവഴനി  ലകേടാട്ടനിയൂര്,  ആറളര,  അയ്യനകുന്നയ്
പ്രകദശങ്ങളനിലലെ  കൃഷനികടാര്കയ്  ലെഭനികകണ  പട്ടയപ്രശങ്ങളകയ്
പരനിഹടാരമുണടാകടാനുര  സടാധനിക്കുര.  അതനിനടാവശദ്യമടായ  അടനിയന്തര  നടപടനി
സതശകേരനികണലമന്നയ് അഭദ്യര്തനിക്കുന. 

റവനക്യൂവുര ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുര വകുപ്പുമനനി ( ശശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  സര്,
കേണ്ണൂര്  ജേനിലയനിലലെ  ആറളര  വനികലജേനിലലെ  അമ്പലെകണനി പ്രകദശലത  മനിചഭൂമനി
കകേസനിലളലപട്ടതുര  റശസര്കവ്വ   238-ല്ലപട്ടതുമടായ  134.3  ഏകര്   ഭൂമനിയനിലലെ
കകേവശകടാര്ക്കുര അയ്യനകുന്നയ് വനികലജേനിലലെ  തുടനിവരര,  കേടപ്പുഴ ഭടാഗതയ്   1293-
ല്ലപട്ട  മനിചഭൂമനി  കകേസമടായനി  ബന്ധലപട്ട  സ്ഥലെങ്ങളനില്  48  കകേവശകടാര്ക്കുര
പട്ടയര അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള  കുത്തുപറമ്പയ്  ലെടാനഡയ് ട്രനിബക്യൂണലെനില്
നടനവരുന.   ലകേടാട്ടനിയൂര് വനികലജേനിലലെ ലപടാട്ടനകതടാടയ് പ്രകദശതയ്  സര്കവ്വ നമ്പര്
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2387 മുതല് 2370 വലരയുള്ള  മനിചഭൂമനി കകേസനിലളലപട്ട ഭൂമനിയനിലലെ ഏകേകദശര 125
കകേവശകടാരനില്  മനികവര്ക്കുര  പട്ടയര  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇവരനില്നനിനര
തടാല്കടാലെനികേമടായനി  ഭൂനനികുതനി  സതശകേരനിച്ചുവരുന.  ലകേടാട്ടനിയൂര്  വനികലജേനിലലെ
അമ്പടായകതടാടയ്  പ്രകദശലത  റശസര്കവ്വ   1222-ല്ലപട്ടതുര റനിസര്വയ്
വനതനിനുള്ളനില്   സ്ഥനിതനിലചയ്യുന്നതുമടായ  25  ഏകകറടാളര  ഭൂമനി  95  വദ്യകനികേള
കേകയ്യറനിയനിട്ടുണയ്.  ഈ ഭൂമനിയുലട അതനിര്തനി നനിര്ണ്ണയര നടത്തുന്നതനിനടായനി റവനക്യൂ-
വനര  വകുപ്പുകേള   സരയുക  പരനികശടാധന  നടതടാന  തശരുമടാനനിചനിട്ടുണയ്.   ഈ
ഭൂമനികയ്  പട്ടയര  അനുവദനിക്കുകേകയടാ  നനികുതനി  സതശകേരനിക്കുകേകയടാ  ലചയനിട്ടനില.
ട്രനിബക്യൂണലകേളനില്  ധടാരടാളര  കകേസകേള  ലകേട്ടനികനിടക്കുന്നതയ്  തശര്പടാകടാന
പ്രകതദ്യകേമടായ  നനിര്കദ്ദശര  എലടാ  ട്രനിബക്യൂണലകേളക്കുര  കനരലതതലന്ന  ലെടാനഡയ്
കബടാര്ഡുവഴനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതടാണയ്.  അടനിയന്തരമടായനി   ട്രനിബക്യൂണലകേളനില്
ലകേട്ടനികനിടക്കുന്ന  കകേസകേളകയ്  തശര്പ്പുകേല്പനിക്കുന്നതനിനടാവശദ്യമടായ  നടപടനികേള
സതശകേരനിക്കുന്നതടാണയ്.  അതനിനടാവശദ്യമടായ  മലറലന്തങനിലര  സരവനിധടാനര
ഏര്ലപടുകതണതുകണടാ  എനള്ള  കേടാരദ്യര  പരനികശടാധനിചയ്  ആവശദ്യമടായ  നടപടനി
സതശകേരനിക്കുന്നതടാണയ്. 

(11)    ലകേ  .  എസയ്  .  ആര്  .  ടനി  .  സനി  .   ബസയ് ലടര്മനിനല്  -  കേര  -  കഷടാപനിരഗയ് കകേടാരപക്സെെയ്

ശശ  .    കഹബനി  ഈഡന:  സര്,  ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഗദ്യടാകരജേയ്
നനിര്മ്മേടാണതനിനടായനി  എര.എല്.എ.   ആസനി  വനികേസന  ഫണനില്നനിന്നയ്   രണയ്
കകേടാടനി രൂപ ലകേടാടുത്തു. ഗദ്യടാകരജേയ് പണനിതുലകേടാണനിരനിലക,  ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-
യുലട  എഞനിനശയറനിരഗയ്  വനിരഗനിലന്റെ   കമല്കനടാട്ടതനില്  കുറകേരമടായ
അനടാസ്ഥയുണടായതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥടാനതനില്  പുതനിയ  ലകേട്ടനിടതനില്  മുഴുവന
വനിള്ളലണടാകുകേയുര  അതനിലന്റെ  ഒരു  വശര  തകേര്നകപടാകുന്ന
സടാഹചരദ്യവുമുണടാവുകേയുര  ലചയ.  26-9-2014-ല്  അന്നലത  ഗതടാഗത
വകുപ്പുമനനിയടായനിരുന്ന  ശശ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണനടാണയ്  ഇതനിലന്റെ
നനിര്മ്മേടാകണടാദ്ഘടാടനര  നടതനിയതയ്.   എറണടാകുളലത  ഏറവുര  പുരടാതനമടായ
ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ്  സ്റ്റേടാനഡയ്  180-ഓളര  സര്വ്വശസകേള  ഇനര
നടതനിലകടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  മഴകടാലെതയ്  യടാത്രകടാര്  ലവള്ളക്കുഴനിയനില്
ഇരനികകണ  ദുര്ഗതനിയടാണുളളതയ്.  അതുലകേടാണയ്  ബസയ്  ഗദ്യടാകരജേയ്,  ലടര്മനിനല്,
ഡനി.ടനി.ഒ.  ഓഫശസയ്,  ശുചനിമുറനി  എന്നനിവ  ഉളലപലട  രണ്ടുകകേടാടനി  രൂപയയ്  പണനി
പൂര്തശകേരനിചയ്  നനിലെവനിലള്ള  സ്റ്റേടാനഡനിലന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള  മറവശകതയയ്  മടാറനി
പുതനിയ  ബസയ്  ലടര്മനിനല്-കേര-കഷടാപനിരഗയ്  കകേടാരപക്സെെയ്  എന്ന  ആശയമടാണയ്
മുകന്നടാട്ടുവചതയ്.  ആ  കപ്രടാജേക്ടയ്  തയ്യടാറടായതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥടാനതനില്  ലറന്റെയ്
ലഡകപടാസനിറയ്  സശമനില്  ഇതയ്  നടപടാകടാന  കേഴനിയുലമന്നയ്  ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-
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യനിലലെ  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്  ലതറനിദ്ധരനിപനിചതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥടാനതനിലെടാണയ്  ഈ  പണര
ലപടാതുജേനങ്ങളക്കുകവണനി  നല്കേനിയതയ്.  ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട
എഞനിനശയറനിരഗയ് വനിരഗയ്  ലെടാഘവബുദ്ധനികയടാലട പ്രവര്തനിചതുലകേടാണടാണയ് ഇത്രയുര
ഗുരുതരമടായ സടാഹചരദ്യമുണടായതയ്.  ആ വര്കയ്  ഇകപടാള മുടങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയടാണയ്.
ബഹുമടാനലപട്ട എര.ഡനി. ശശ. എര. ജേനി. രടാജേമടാണനികേദ്യര അവനിടര സന്ദര്ശനിചനിരുന.
കനരലതയുണടായനിരുന്ന മനനി ഇകടാരദ്യതനില് കയടാഗര  വനിളനിക്കുകേയുര ലപറശഷന
ലകേടാടുക്കുകേയുര  ലചയനിരുന.  എന്നടാല്  യടാലതടാരു  നടപടനിയുര  ഇതയ്
സരബന്ധനിച്ചുണടായനിട്ടനില.   ഈ  വര്കയ്  എത്രയുരകവഗര  പൂര്തശകേരനിചയ്  അതനിലന്റെ
പ്രവര്തനങ്ങള  അവനികടയയ്  ഷനിഫയ്  ലചയ്യടാനുള്ള  നടപടനികേള
സതശകേരനികണലമന്നടാണയ് ബഹുമടാനലപട്ട മനനികയടാടയ് അഭദ്യര്തനികടാനുള്ളതയ്.

ഗതടാഗത  വകുപ്പുനനി  (ശശ  .    കതടാമസയ്  ചടാണനി  ): സര്,  എറണടാകുളര
ഡനികപടായനിലലെ നനിലെവനിലലെ ലകേട്ടനിടങ്ങലളലടാരതലന്ന  കേടാലെപഴകര ലചന്നവയടാണയ്.
സമശപ പ്രകദശങ്ങലളലടാര വനികേസനതനിലന്റെ ഭടാഗമടായനി മണ്ണനിട്ടയ് ഉയര്തനിയതനിനടാല്
ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  സ്റ്റേടാന്റെയ്  ഉളലപടുന്ന  പ്രകദശര  തടാഴ്ന്ന  അവസ്ഥയനിലെടായനി.
ഇതുമൂലെര  മഴകടാലെതയ്  സമശപലത കേനടാലെനില്നനിനര  മറ്റുമുള്ള മലെനിനജേലെര  ബസയ്
കസ്റ്റേഷന  ലകേട്ടനിടതനിനുള്ളനില്  കേയറന്ന  സ്ഥനിതനിയടാണുളളതയ്.  ഈ  വസ്തുതകേള
പരനിഗണനിചയ്  ഡനികപടായുലട  സമഗ  വനികേസനതനിനയ്  ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്
എര-പടാനല്  ലചയനിട്ടുള്ള  ആര്കനിലടക്ടുകേളനില്നനിന്നയ്  ലതരലഞ്ഞടുത  ഡനികസന
പ്രകേടാരര ബസയ് ലടര്മനിനല് കേര-കഷടാപനിരഗയ്  കകേടാരപക്സെെയ് പണനിയുന്നതനിനയ് ഡയറക്ടര്
കബടാര്ഡയ്  തശരുമടാനര  കകേലകടാള്ളുകേയുര   ഭടാഗനികേമടായനി  ഒരു  നനിലെ
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് ലകേടാചനിന കകേടാര്പകറഷലന്റെ നനിര്മ്മേടാണ അനുമതനി ലെഭനിക്കുകേയുര
ലചയ.  എന്നടാല് മുഖദ്യ ബസയ്  കസ്റ്റേഷന ലകേട്ടനിടവുര ഗദ്യടാകരജുര നനിര്മ്മേടാണതനിനടായനി
ലപടാളനിച്ചുമടാകറണനിവരുലമന്നതനിനടാലര  ഇകതത്തുടര്ന്നയ്  ഡനികപടായുലട  പ്രവര്തനര
തടസലപടുലമന്നതനിനടാലര ശശ. കഹബനി ഈഡന എര.എല്.എ.-യുലട നനികയടാജേകേ
മണ്ഡലെതനിലലെ ആസനിവനികേസന ഫണനില്നനിനര രണയ് കകേടാടനി രൂപ വനിനനികയടാഗനിചയ്
12 കബയുള്ള ഗദ്യടാകരജേയ്-കേര-അഡനിനനികസ്ടേറശവയ്  കബടാകയ്  ലകേട്ടനിടര  പണനിയടാന  തുകേ
അനുവദനിക്കുകേയുണടായനി.  എസ്റ്റേനികമറയ്  തുകേലയകടാള  5.6  കുറഞ്ഞ  നനിരകനില്
ശശ.  ഐസകേയ്  മടാതഡ്യു  എന്ന  കേരടാറകേടാരനയ്  8-10-2014-ല്  പ്രവൃതനി  അനുവദനിച്ചു
നല്കേനിലയങനിലര  കേരടാറകേടാരലന്റെ  ലമലലകപടാക്കുകേടാരണര  പ്രവൃതനി  കവകേനി.
ഗദ്യടാകരജേനിനുര അഡനിനനികസറശവയ് കബടാകയ് ലകേട്ടനിടതനിനുര കപല് ഫഇൗകണഷനടാണയ്
ഉളലപടുതനിയനിരുന്നതയ്.  നനിര്മ്മേടാണര പുകരടാഗമനികലവ ലകേട്ടനിടതനിലന്റെ ചുമരുകേളനില്
വനിള്ളലകേള  രൂപലപട്ടതടായനി  കേലണതനിയതനിലനത്തുടര്ന്നയ്  സക്ചറല്
എഞനിനശയറനിരഗയ്  കേണ്സളട്ടന്റെനിലന്റെ  സഹടായതടാല്  പരനികശടാധന  നടത്തുകേയുര
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പ്രകദശലത  മണ്ണനിലന്റെ  പ്രകതദ്യകേതമൂലെര  അടനിസ്ഥടാനതനിനയ്  സരഭവനിച
ഡനിഫറനഷദ്യല്  ലസറനില്ലമന്റെയ്  കേടാരണമടാണയ്  ഭനിതനികേളനില്  വനിള്ളല്
രൂപലപട്ടലതന്നയ് കേലണത്തുകേയുര ആയതയ് ബലെലപടുത്തുന്നതനിനയ് അണര് സനിന്നനിരഗയ്
ലചയ്യണലമന്നയ്  നനിര്കദ്ദശനിചതു  പ്രകേടാരര  അണര്  സനിന്നനിരഗയ്  കജേടാലെനികേള
നടനവരനികേയുര ലചയ്യുന. ഈ കജേടാലെനിയുലട ബടാകനിഭടാഗവുര ലമടാതര പ്രവൃതനിയുലട
ബടാകനി  25  ശതമടാനര  പ്രവൃതനികേളര  പൂര്തനിയടാകുന്നമുറയയ്  ലകേട്ടനിടര
ഉപകയടാഗകയടാഗദ്യമടാക്കുവടാന  സടാധനിക്കുര.  60,01,380  രൂപ  കേരടാറകേടാരനയ്
7-11-2015-ല് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. ബടാകനി 79 ലെക്ഷര രൂപ ഈ ആഴ്ചതലന്ന കകേമടാറനി
ലകേട്ടനിടതനിലന്റെ  പണനി  പൂര്തനിയടാക്കുന്നതടാണയ്.   കകേരളതനിലന്റെ  വടാണനിജേദ്യ
തലെസ്ഥടാനമടായ എറണടാകുളതയ് അര്ഹനിക്കുന്ന രശതനിയനിലള്ള ഒരു ലകേട്ടനിടമനിലലന്നയ്
എനനികറനിയടാര.  തശര്ചയടായുര  ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  സടാമ്പതനികേനനിലെ
ഏതടാനുര മടാസങ്ങളക്കുള്ളനില് ലമചലപടുര.  എറണടാകുളതനിനയ് അര്ഹതലപട്ട ഒരു
ബസയ്  സ്റ്റേടാനഡയ്  ഉണടാകുലമന്നയ്  ഞടാന  ഉറപ്പുതരുന.   ബഹുമടാനലപട്ട  ലമമ്പര്
ആസനിവനികേസന ഫണനില് നനിനര നല്കേനിയ  2 കകേടാടനി രൂപ നഷലപട്ടനിട്ടനില. 

(12) ചരനിത്ര കപതൃകേ മക്യൂസനിയര

ശശ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള:  സര്,  സതടാതനദ്യസമര ചരനിത്രതനില് ഇടരപനിടനിച
നനിരവധനി  മഹടാരഥനടാരുലട  പ്രവര്തനകമഖലെയടായനിരുന്ന  മലെബടാറനില്  അവരുലട
സ്മരണ നനിലെനനിര്ത്തുന്നതനിനുര  മലെബടാറനിലന്റെ ചരനിത്രവുര സടാരസടാരനികേ കപതൃകേവുര
സരബന്ധനിചയ്  പുതനിയ  തലെമുറയയ്  അറനിവയ്  പകേരുന്നതനിനുര  മലെപ്പുറതയ്  ഒരു ചരനിത്ര
കപതൃകേ  മക്യൂസനിയര  സ്ഥടാപനികകണതനിലന്റെ  ആവശദ്യകേത  സര്കടാരനിലന്റെയുര
സഭയുലടയുര  ശദ്ധയനില്  ലകേടാണ്ടുവരുന്നതനിനുകവണനിയണയ്  ഇഇൗ  സബ്മനിഷന
അവതരനിപനിക്കുന്നതയ്.   1921-ല്   ഇന്തദ്യന  സതടാതനദ്യ  സമരതനിലന്റെ  ഭടാഗമടായനി
നടന്ന  ഏറവുര  ശകദ്ധയമടായ  സമരങ്ങളടായ  മലെബടാര്  കേലെടാപവുര  ഖനിലെടാഫതയ്
സമരവുര  മലെപ്പുറതനിലന്റെ  ചരനിത്രപ്രടാധടാനദ്യര  വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതടാണയ്.  ബനിട്ടശഷയ്
ആധനിപതദ്യതനിനുര  ജേനനിമടാര്ലകതനിലരയുര  നടന്ന  പ്രകക്ഷടാഭങ്ങള  ഇന്തദ്യടാ
ചരനിത്രതനിലലെ  നടാഴനികേകലടാണയ്.  ബനിട്ടശഷുകേടാര്ലകതനിലര  സന്ധനിയനിലടാ  സമരര
നയനിച  കേലെടാപതനിലന്റെ  ഒടാര്മ്മേകേള  അയവനിറകടാന  മലെപ്പുറതയ്  ഉചനിതമടായ  ഒരു
സ്മടാരകേവുര  ഇന്നയ്  നനിലെവനിലെനില.   ഉയര്ന്ന  സടാരസടാരനികേകബടാധവുര  കേറകേളഞ്ഞ
മതസഇൗഹടാര്ദ്ദവുര  ഇഇൗ  നടാട്ടുകേടാരുലട  സവനികശഷതയടാണയ്.   അനശതനിക്കുര
അക്രമതനിനുലമതനിലര  അടനിയുറചയ്  കപടാരടാടനിയ  അനവധനി  വശരടാത്മടാകളലട
ധനദ്യസ്മരണകേള  ഇഇൗ  നടാടനിലന  സമ്പന്നമടാക്കുന.  വനികദശവടാഴ്ചയ്ലകതനിരടായനി
ആഞ്ഞടനിച കദശശയ കബടാധതനിലന്റെ തശകടാറയ്  ഇഇൗ പ്രകദശലത ജേതലെനിപനിചനിട്ടുണയ്.
കുടനിലര  ലകേടാട്ടടാരവുര  കതടാകളടാടുകതടാള കചര്നനനിന്നയ്  കദശകഭദങ്ങളക്കുര ജേടാതനിമത



സബ്മനിഷന 401

ചനിന്തകേളക്കുമതശതമടായനി  കദശശയ  പ്രസ്ഥടാനതനില്  അണനിനനിരക്കുകേയുര  പരസര
സടാകഹടാദരദ്യവുര  സഇൗഹൃദവുര  പരനിരക്ഷനിക്കുകേയുര  ലചയ  ചരനിത്രമടാണയ്  ഇഇൗ
പ്രകദശതനിനുള്ളതയ്. സതടാതനദ്യസമര കയടാദ്ധടാകളലട  സ്മരണയടായനി ചുരുകര ചനിലെ
ലകേട്ടനിടങ്ങള  തകദ്ദശസതയരഭരണ  സ്ഥടാപനങ്ങള  നനിര്മ്മേനിച്ചുലവന്നലതടാഴനിചടാല്,
പുതനിയ  തലെമുറയയ്  മനസനിലെടാകടാനുര  അഭനിമടാനനികടാനുര  തക  രശതനിയനിലള്ളകതടാ,
നമ്മുലട മുനഗടാമനികേളടായ ധശരകദശടാഭനിമടാനനികേളലട തദ്യടാകഗടാജതലെമടായ ജേശവചരനിത്രര
പഠനിക്കുന്നതനിനടാവശദ്യമടായ  തരതനിലള്ള   സ്മടാരകേങ്ങകളടാ   ഇതുവലരയുര
ഉണടായനിട്ടനില.  നനിയമസഭയുലട  വജ്രജൂബനിലെനി   ആകഘടാഷതനിലന്റെ  ഭടാഗമടായനി
ഇന്നലലെ ബഹുമടാനലപട്ട സശകര് സരഘടനിപനിച സടാരസടാരനികേ സദസര മക്യൂസനിയര
സന്ദര്ശനവുര    നമുലകലടാവര്ക്കുര   പടാഠമടാണയ്.  നമ്മുലട  മുനഗടാമനികേലളക്കുറനിചയ്
മനസനിലെടാകടാനുര  രടാജേദ്യതനിലന്റെയുര  കകേരളതനിലന്റെയുര   പനിന്നനിട്ട  ചരനിത്രര
മനസനിലെടാകടാനുര  അതുവഴനി  അവസരര  ലെഭനിച്ചു.  അതുകപടാലലെ,  സതടാതനദ്യ
സമരചരനിത്രതനില്  ശകദ്ധയമടായ  സമരര  നടന്ന  മലെബടാറനിലന്റെ  ആസ്ഥടാനമടായ
മലെപ്പുറതയ്  ഇന്നലത  തലെമുറയയ്  കേഴനിഞ്ഞകേടാലെ  ചരനിത്രവുര
ധശരകദശടാഭനിമടാനനികേലളക്കുറനിച്ചുര  മനസനിലെടാകടാന  അവസരലമടാരുക്കുന്ന  തരതനില്
ഒരു ചരനിത്ര കപതൃകേ മക്യൂസനിയര സ്ഥടാപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനിയുണടാകേണര; 2016-17
വര്ഷലത ബജേറനില് ഇതനിനടായനി ഒരു കകേടാടനി രൂപ വകേയനിരുതനിയനിരുന. എന്നടാല്
അതനിലന്റെ സ്ഥലെര കേലണത്തുന്നതുളലപലടയുള്ള തുടര്പ്രവര്തനങ്ങളനില് യടാലതടാരു
പുകരടാഗതനിയുര  ഇതുവലര  നടന്നനിട്ടനില.   ആയതനിനടാല്  മക്യൂസനിയര
സ്ഥടാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള സതതര നടപടനി സതശകേരനികണലമന്നകപക്ഷനിക്കുന. 

തുറമുഖവുര  മക്യൂസനിയവുര  പുരടാവസ്തു  സരരക്ഷണവുര  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .
രടാമചന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി):  സര്,  ബഹുമടാനലപട്ട അരഗര പനി.  ഉകബദുള്ള ഉന്നയനിച
കേടാരദ്യങ്ങള   ചരനിത്രപ്രടാധടാനദ്യമുള്ളതടാണയ്.  ഐതനിഹടാസനികേമടായ  സതടാതനദ്യ
സമരതനിലന്റെ  സ്മരണകേള  നനിറഞ്ഞുനനില്ക്കുന്ന  വനിവനിധ  പ്രകദശങ്ങളര  കദശശയ
പ്രസ്ഥടാനതനിലന്റെ  ഭടാഗമടായനി   പ്രവര്തനിച  ധശരകദശടാഭനിമടാനനികേളടായ  പ്രമുഖരടായ
ധടാരടാളര  കനതടാകനടാരുര  ഈ  നടാടനിലന്റെ  സരഭടാവനയടാണയ്.  ഈ  പ്രകദശര
ശകദ്ധയമടായ സമരഭൂമനിയടാണയ്. അലതലടാര നമ്മുലട രടാജേദ്യതനിലന്റെ സതടാതനദ്യതനിനുര
മതസഇൗഹടാര്ദ്ദതനിനുര ഉപയുകമടാകുന്ന നനിലെയനില്  പ്രകയടാജേനലപട്ടനിട്ടുള്ളതുമടാണയ്. ഒരു
ജേനിലയനില്  ഒരു  ചരനിത്ര  കപതൃകേ  മക്യൂസനിയലമന്നതടാണയ്  സര്കടാരനിലന്റെ  തശരുമടാനര.
മലെപ്പുറര  ജേനിലയനിലലെ  തനിരൂരങ്ങടാടനി  ഹജൂര്  കേകചരനി  ജേനിലടാ  കപതൃകേ മക്യൂസനിയമടാകനി
സജശകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  5/8/2015-ലലെ  സര്കടാര്  ഉതരവയ്  (സടാധടാരണ  നമ്പര്
392/2015/  സനിഎഡനി.)  പ്രകേടാരര ഭരണടാനുമതനി നല്കേനിയനിരുന.  എന്നടാല് ജേനിലടാ
കപതൃകേ മക്യൂസനിയമടാകനി സജശകേരനികടാന നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത ലകേട്ടനിടതനില്

333/2020
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തനിരൂരങ്ങടാടനി  തടാലൂകയ്  ഓഫശസയ്  പ്രവര്തനിച്ചുവരനികേയടാണയ്.  പ്രസ്തുത
ലകേട്ടനിടതനില്നനിനര തടാലൂകയ് ഓഫശസയ് മടാറനിസ്ഥടാപനിക്കുന്നതനിനടായനി മലെപ്പുറര ജേനിലടാ
കേളക്ടര്കയ്  5-10-2016-ല് കേതയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത ഓഫശസയ് മടാറ്റുന്ന മുറയയ്
ജേനിലടാ  കപതൃകേ മക്യൂസനിയര  സ്ഥടാപനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള സതശകേരനിക്കുന്നതടാണയ്.
ഇതനിനടാവശദ്യമടായ സഹടായ സഹകേരണങ്ങള ബഹുമടാനലപട്ട എര.എല്.എ.  കൂടനി
ഇടലപട്ടയ്  ലെഭദ്യമടാകനിയടാല്  കേടാലെതടാമസമനിലടാലത,  എലടാ  ജേനിലയനിലര  കപതൃകേ
മക്യൂസനിയര നനിര്മ്മേനികണലമന്ന സര്കടാരനിലന്റെ നയമനുസരനിചയ്  കശഷ്ഠമടായ നനിലെയനില്
ഈ  ഭൂതകേടാലെ  ചരനിത്രലത  ഉപയുകമടാക്കുന്ന  ഒരു  മക്യൂസനിയര  അവനിലട
സ്ഥടാപനിക്കുന്നതടാണയ്.

(13) ലഡയറനി സയനസയ് കകേടാകളജേയ്

ശശ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരശനടാഥന: സര്, കകേരളതനിലലെ അകനകേടായനിരര ക്ഷശര
കേര്ഷകേര്ക്കുര  സടാധടാരണ  ജേഴനിഫടാര  ലതടാഴനിലെടാളനികേളക്കുര  യുവടാകളക്കുര
ഗുണകേരമടാകുന്ന  ഒരു  പദ്ധതനിയടായടാണയ്  കകേരള  ലവററനിനറനി  ആനഡയ്  ആനനിമല്
സയനസയ്  യൂണനികവഴനിറനിയുലട  കേശഴനില്  വനിതുരയനില്  ലചറചല്  ജേഴനി  ഫടാമനികനടാടയ്
കചര്ന്നയ്  ലഡയറനി  സയനസയ്  കകേടാകളജേയ്  ആരരഭനികടാന  പദ്ധതനി  ആവനിഷരനിചതയ്.
ക്ഷശര  സടാകങതനികേവനിദദ്യ  (ബനി.ലടകേയ്.  ഇന  ഡയറനി  ലടകകടാളജേനി)  പഠനിചടാല്
കകേരളതനിനകേത്തുര  പുറത്തുര  കലെടാകേലമമ്പടാടുര  ധടാരടാളര  ലതടാഴനില്
സടാധദ്യതയുണടാകുലമനള്ളതുലകേടാണടാണയ്  ഇതരതനിലലെടാരു  സ്ഥടാപനര
തുടങ്ങടാലമന്ന  ആശയര  വന്നതയ്.  ലചറചല്  കേദ്യടാമ്പസനികനടാടയ്  കചര്ന്നയ്  സ്ഥനിരര
കേദ്യടാമ്പസയ്  തുടങ്ങടാതതുലകേടാണയ്  തടാല്കടാലെനികേ  കേദ്യടാമ്പസയ്  പ്രവര്തനിക്കുന്നതയ്
തനിരുവനന്തപുരര  ജേനിലയനിലലെ  കേരകുളര  പഞടായതനിലള്ള  ലകേല്കട്രടാണ്
കകേടാരപക്സെെനിലെടാണയ്. 2015-ലലെ എനട്രനസയ് പരശക്ഷയനില് നല റടാങയ് ലെഭനിച 35-ഓളര
കുട്ടനികേള  ഇവനിലട  പഠനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുകേയണയ്.  4  വര്ഷമുള്ള  ഇഇൗ  കകേടാഴയ്
പഠനിപനികടാന ഇഇൗ സ്ഥടാപനതനിനയ്  കപലെറയ് ലഡയറനി പടാനര കമടാഡല് ലഡയറനി
ഫടാമുര  തശറപ്പുല്  കൃഷനികതടാട്ടവുര  അകടാഡമനികേയ്  കബടാക്കുര  അഡനിനനികസഷന
കബടാക്കുര  കഹടാസ്റ്റേലര  കലെബറനിയുര  ആവശദ്യമടാണയ്.   ഇകപടാള  പ്രവര്തനിക്കുന്ന
തടാല്കടാലെനികേ   കേദ്യടാമ്പസനില്  ഈ  സഇൗകേരദ്യങ്ങലളടാനമനിലലന്നയ്  മടാത്രമല,
ലകേല്കട്രടാണനിനയ്  പ്രതനിമടാസര  രണ്ടുലെക്ഷര  രൂപ  വടാടകേയടാണയ്  കകേടാകളജേയ്
ലകേടാടുത്തുലകേടാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  കകേടാകളജേയ് ഫണനിലന്റെ ഭൂരനിഭടാഗവുര  വടാടകേയനിനതനില്
ലചലെവടാകുകേയടാണയ്.  ലചറചല് ഫടാമനികനടാടയ്  കചര്ന്നയ് പുതനിയ കേദ്യടാമ്പസയ് വകരണതയ്
അതദ്യന്തടാകപക്ഷനിതമടാണയ്.  75  ഏകറനില്  200-ഓളര  ലതടാഴനിലെടാളനികേള
പ്രവര്തനിക്കുന്ന  നൂറശതമടാനര  എഫനിഷദ്യനസനിയുള്ള  ഫടാമടാണനിതയ്.  അതനികനടാടയ്
കചര്ന്നയ് റവനക്യൂ വകുപനിലന്റെ  10  ഏകര് ഭൂമനി  ലഎഡന്റെനികഫ ലചയനിട്ടുണടായനിരുന.
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ഫടാമനികനടാടയ്  കചര്ന്ന  ആ  സ്ഥലെതയ്  അവനിലടയുള്ള  ലതടാഴനിലെടാളനികേളക്കുര
മറടാളകേളക്കുര ഗുണലപടുന്ന രശതനിയനില് സ്ഥലെര ട്രടാനസ്ഫര് ലചയയ് അടനിയന്തരമടായനി
ലചറചല് ലഡയറനി സയനസയ് കകേടാകളജേനിലന്റെ പ്രവര്തനര ആരരഭനികണലമന്നടാണയ്
അഭദ്യര്തനികടാനുളളതയ്.

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    വനി  .    എസയ്  .    സനനില് കുമടാര്):  സര്,  ബഹുമടാനലപട്ട
അരഗര   ഉന്നയനിച  വനിഷയര  ഗഇൗരവമടായനിലട്ടടുക്കുകേയടാണയ്.  തനിരുവനന്തപുരര
ജേനിലയനില്  പുതുതടായനി  പ്രവര്തനര  തുടങ്ങനിയ  ലഡയറനി  സയനസയ്  കകേടാകളജേയ്
സ്ഥലെപരനിമനിതനിമൂലെര  ഇകപടാള  കേരകുളര  ലകേല്കട്രടാണ്  കേദ്യടാമ്പസനിലെടാണയ്
പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്നതയ്.  ലഡയറനി സയനസയ് കകേടാകളജേനിനയ്  അനുകയടാജേദ്യമടായ സ്ഥലെര
കേലണത്തുന്നതനിനയ്  തനിരുവനന്തപുരര  ജേനിലടാ  കേളക്ടര്കയ്  ഇതനിനകേര  നനിര്കദ്ദശര
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഉചനിതമടായ  സ്ഥലെര  ലെഭദ്യമടാകുന്നമുറയയ്  സര്വ്വകേലെടാശടാലെയുലട
ഭരണസമനിതനിയുലട  അരഗശകേടാരതനിനയ്  വനികധയമടായനി  കകേടാകളജേനിലന്റെ   സതന്തര
ലകേട്ടനിടതനിലന്റെ  പ്രവര്തനര  ആരരഭനിക്കുന്നതനിനയ്  അടനിയന്തര  നടപടനി
സതശകേരനിക്കുന്നതടാണയ്.

(14) സര്കടാര് ആശുപത്രനികേളലട വനികേസനര

ശശ  .    കമടാനസയ്  കജേടാസഫയ്:  സര്,  കേടുത്തുരുതനി  നനികയടാജേകേമണ്ഡലെതനിലലെ
സര്കടാര് ആശുപത്രനികേളലട വനിവനിധ ആവശദ്യങ്ങള സരബന്ധനിചയ്  ബഹുമടാനലപട്ട
ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പുമനനികയ്  കനരലത  നനികവദനര  സമര്പനിക്കുകേയുര  ആവശദ്യമടായ
പരനികശടാധനകേള  നടത്തുകേയുര  ലചയനിരുന.  അതനിലന്റെ  തുടര്നടപടനികേളകയ്
കവണനിയടാണയ്  ഞടാന  ഇഇൗ  സബ്മനിഷന  ഉന്നയനിക്കുന്നതയ്.   മുനരടാഷപതനി
കഡടാ.  ലകേ.  ആര്.  നടാരടായണലന്റെ   നടാമകധയതനിലള്ള  ഉഴവൂര്   ലകേ.  ആര്.
നടാരടായണന ലമകമ്മേടാറനിയല് ഗവണ്ലമന്റെയ് ലസഷദ്യടാലെനിറനി ആശുപത്രനിയനില് കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  സമയതയ്  6  നനിലെയുള്ള  ലകേട്ടനിട  സമുചയതനിലന്റെ  പണനി
പൂര്തശകേരനിക്കുകേയുണടായനി.  അവനിലട  ഇകപടാള  ലസഷദ്യടാലെനിറനി  വനിരഗയ്
പ്രവര്തനമടാരരഭനികണലമങനില് പുതനിയ തസനികേകേള  അനുവദനികകണതടായനിട്ടുണയ്.
ഇതനിനുള്ള  ഫയല്  ആകരടാഗദ്യ  വകുപയ്  പരനികശടാധനിചയ്  സര്കടാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലെടാണയ്.  ആവശദ്യമടായ  തസനികേകേള  അടനിയന്തരമടായനി
അനുവദനികണലമനര കകേടാട്ടയര ജേനിലയനില്  മശനചനില് തടാലൂകനില് നനിനള്ള പുതനിയ
തസനികേ  അനുവദനികടാനുള്ള  ആശുപത്രനികേളലട  ലെനിസ്റ്റേനില്  ഉഴവൂര്  ലകേ.  ആര്.
നടാരടായണന  ലമകമ്മേടാറനിയല്  ആശുപത്രനിലയക്കൂടനി  ഉളലപടുതണലമനര
അഭദ്യര്തനിക്കുകേയടാണയ്.  കുറവനിലെങ്ങടാടയ്  തടാലൂകടാശുപത്രനിയടായനി  അപ്കഗഡയ്
ലചയകപടാള പുതനിയ ലകേട്ടനിട സമുചയര  ഉണടാകകേണതയ് ആവശദ്യമടാണയ്.  ഇകപടാള
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കചടാര്ലന്നടാലെനിക്കുന്ന   ലകേട്ടനിടര  എര.എല്.എ.  ഫണ്ടുപകയടാഗനിചയ്  നവശകേരനിചയ്
കരടാഗനികേലള  ശുശ്രൂഷനിക്കുകേയടാണയ്.  അവനിലടയുളള  അടനിസ്ഥടാനസഇൗകേരദ്യര
ലമചലപടുതടാന  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിന്നയ്  ഫണയ്  അനുവദനിക്കുന്നതയ്  സരബന്ധനിചയ്
കേഴനിഞ്ഞ  സബ്മനിഷനനില്  ബഹുമടാനലപട്ട  മനനി  മറപടനി  നല്കുകേയുണടായനി.
അതനിനുളള  നടപടനി  സതശകേരനികണലമന്നഭദ്യര്തനിക്കുന.  കേടുത്തുരുതനി
മണ്ഡലെതനിലലെ  കുറപരതറ,  ലവളനിയന്നൂര്  പനി.എചയ്.സനി.-കേലള  കുടുരബടാകരടാഗദ്യ
കകേന്ദ്രങ്ങളടായനി ഉയര്ത്തുലമന്നയ് ബഹുമടാനലപട്ട മനനി സൂചനിപനിചനിരുന.  അതനിനുള്ള
തുടര്നടപടനിയുര സതശകേരനികണലമന്നയ് അഭദ്യര്തനിക്കുന. 

ആകരടാഗദ്യവുര സടാമൂഹദ്യനശതനിയുര വകുപ്പുമനനി  (ശശമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    കശലെജേ
ടശചര്):  സര്,  ഉഴവൂര് സടാമൂഹദ്യടാകരടാഗദ്യ കകേന്ദ്രലത 20-2-2006-ലെടാണയ് ലകേ.  ആര്.
നടാരടായണന  ലമകമ്മേടാറനിയല്  ലസഷദ്യടാലെനിറനി  ആശുപത്രനിയടായനി  ഉയര്തനിയതയ്.
അന്നയ്  53  തസനികേകേള  സൃഷനിചനിരുന. സടാമൂഹദ്യടാകരടാഗദ്യ കകേന്ദ്രമടായനിരുന്നകപടാഴുള്ള
59  തസനികേകേളരകൂടനി  കചര്ന്നയ്  നനിലെവനില്  112  തസനികേകേളടാണയ്  അവനിലട
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇവനിലട അസനിസ്റ്റേന്റെയ് സര്ജേന  -9,  സനിവനില് സര്ജേന-2 എന്നശ
നനിലെയനില് 11 കഡടാക്ടര്മടാരുലട തസനികേകേള നനിലെവനിലണയ്.  ഇഇൗ സ്ഥടാപനര ഇകപടാള
വടാടകേലകട്ടനിടതനിലെടാണയ്  പ്രവര്തനിക്കുന്നതയ്.   150  കേനിടകകേകളടാടുകൂടനിയ  ഇഇൗ
ലസഷദ്യടാലെനിറനി  ആശുപത്രനിയനില്  പ്രതനിദനിന  ഒ.പനി.  200  ആണയ്.   ഇഇൗ
ആശുപത്രനികടായനി  പുതനിയ  6  നനിലെ  ലകേട്ടനിടതനിലന്റെ  നനിര്മ്മേടാണ  പ്രവര്തനങ്ങള
പൂര്തനിയടാക്കുകേയുര  ലകേട്ടനിടതനിനയ്  അഗനിശമന  വനിഭടാഗതനിലന്റെ  എന.ഒ.സനി.-യുര
ലകേട്ടനിട  നമ്പരുര  ലെഭനിചനിട്ടുമുണയ്.  കഹ  ലടനഷന  കവദഡ്യുതനി  കേണക്ഷന
ലെഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളടാരരഭനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടടാലത എര.എല്.എ. ഫണനില്നനിന്നയ്
50  ലെക്ഷര  രൂപ  ലചലെവഴനിച്ചുലകേടാണയ്  അടനിയന്തരമടായനി  പൂര്തശകേരനികകണ
നനിര്മ്മേടാണങ്ങള  നടനവരുന.  തടാലൂകടാശുപത്രനിയടായനി  കേടുത്തുരുതനി
മണ്ഡലെതനില്  അരഗശകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്  ഇഇൗ  ആശുപത്രനിലയ  അല.   'ആര്ദ്രര'
പദ്ധതനിയുലട  ഭടാഗമടായനിട്ടടാണയ്   ഉളലപടുതനിയനിട്ടുള്ളതയ്.   എന്നടാല്  ലകേ.  ആര്.
നടാരടായണന  ലമകമ്മേടാറനിയല്  ലസഷദ്യടാലെനിറനി  കഹടാസനിറല്  എനള്ള  നനിലെയനില്
ഇതനിനയ് പ്രകതദ്യകേമടായനി തസനികേകേള സൃഷനികടാനുള്ള ഫയല് നശകടാന സടാധനിക്കുര.
നനിലെവനിലള്ള  തസനികേ  ഉപകയടാഗനിച്ചുതലന്ന   ഏറവുര  നലലടാരു  ആശുപത്രനിയടായനി
ഇതനിലന  പ്രവര്തനിപനികടാനുള്ള  സമശപനര  സര്കടാര്  സതശകേരനികടാര.   അധനികേ
തസനികേകേളലട  ലപ്രടാകപടാസലെനിലനക്കുറനിചയ്  സര്കടാര്  പരനിഗണനിച്ചുവരനികേയടാണയ്.
ഉഴവൂര്  ആശുപത്രനിയുലട  പ്രവര്തനര  പുതനിയ  ലകേട്ടനിടതനികലെയയ്  മടാറ്റുകേയുര
ആവശദ്യമടായ  മറയ്  സഇൗകേരദ്യങ്ങലളടാരുക്കുകേയുര  ലചയ്യടാനുള്ള  ലപ്രടാകപടാസല്
സര്കടാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലണയ്.  തടാലൂകയ്  കഹടാസനിറലെടായനി  അനുവദനിച
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ആശുപത്രനിയുലട  മടാസ്റ്റേര്പടാന  തയ്യടാറടാക്കുന്നതുമടായനി  ബന്ധലപട്ട  കേടാരദ്യങ്ങളകയ്
എര.എല്.എ.-കൂടനി  മുനകേലയ്യടുതടാല്    കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിചയ്  ആവശദ്യമടായ
സടാമ്പതനികേ സഹടായര ലെഭദ്യമടാക്കുന്നതനിനുര തസനികേ സൃഷനിക്കുന്നതനിനുര ശമനികടാര.
പ്രടാഥമനികേടാകരടാഗദ്യ  കകേന്ദ്രമടായനി  കേണകടാകനിയനിട്ടുള്ളതനിലന്റെ  കടപയ്  ഡയഗര
ലകേടാടുതയചനിട്ടുണയ്.  അതനുസരനിചയ് തകദ്ദശസതയരഭരണ സ്ഥടാപനതനിലന്റെ ഫണയ്,
എര.എല്.എ.  ഫണയ്,  നടാട്ടുകേടാരനില്നനിന്നയ് ലെഭനിക്കുന്ന ധനസഹടായര എന്നനിവയനിലൂലട
പശ്ചടാതലെസഇൗകേരദ്യലമടാരുകണര.  680  തസനികേകേള  സൃഷനിചതനില്
കഡടാക്ടര്മടാലരയുര നഴ്സുമടാലരയുര ഇകപടാള വശതനിചയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കഡടാക്ടര്മടാലര
അടനിയന്തരമടായനി   നനിയമനിക്കുന്നതടാണയ്.  അകതടാലടടാപര  ബഹുമടാനലപട്ട
തകദ്ദശസതയരഭരണ വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള ഒരു അധനികേകഡടാക്ടറലട തസനികേയുര
രണയ് കബടാക്കുകേളനിലള്ള പനി.എചയ്.സനി.-കേളനില് ലെഭദ്യമടാകുര.  അകതടാടുകൂടനി  ഒരു നല
കുടുരബടാകരടാഗദ്യ കകേന്ദ്രമടായനി അതയ് മടാറര.  എര.എല്.എ.തലന്ന നടാട്ടുകേടാരുലട സമനിതനി
വനിളനിച്ചുകചര്തയ് ഒരു കേമ്മേനിറനി രൂപശകേരനിചയ് അതനിലന്റെ പ്രവര്തനര ശദ്ധനികണര.

15) സ്കൂള ഓഫയ് ലഹല്തയ് സയനസനിലലെ കകേടാഴ്സുകേള

ശശ  .    എ  .    എന  .    ഷരസശര്:  സര്,  കേണ്ണൂര്  സര്വ്വകേലെടാശടാലെയുലട  കേശഴനില്
പടാലെയടാടയ് യൂണനികവഴനിറനി ലസന്റെറനില്   ലമഡനികല് ബകയടാ ലകേമനിസനി,  ലമഡനികല്
കമകക്രടാ  ബകയടാളജേനി,  ലമഡനികല്  ലെകബടാറട്ടറനി  ലടകകടാളജേനി  തുടങ്ങനി  24-ഓളര
ബടാച്ചുകേള  ഇകപടാള  കകേടാഴയ്  കേഴനിഞ്ഞയ്  പുറതനിറങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.   ഇഇൗ  കകേടാഴ്സുകേള
നനിര്തലെടാകണലമന്നയ് ഇകപടാള ഒരുതരവയ് ഇറങ്ങനിയനിരനിക്കുന.  ഇഇൗ കകേടാഴ്സുകേള
നനിര്തലെടാക്കുകമ്പടാള  സതടാഭടാവനികേമടായുര  അതയ്  കുട്ടനികേളലട  ഭടാവനിലയ  വലടാത
രശതനിയനില് ബടാധനിക്കുര.   KUHS-ഉര  (Kerala  University  of  Health  Sciences)
കേണ്ണൂര്  യൂണനികവഴനിറനിയുര  തമ്മേനിലള്ള  ചനിലെ  തര്കങ്ങളടാണയ്  ഇഇൗ  കകേടാഴയ്
നനിര്തലെടാക്കുന്നതനിനുളള  കേടാരണലമന്നടാണയ്  മനസനിലെടാകടാന  സടാധനിക്കുന്നതയ്.
അതുലകേടാണയ് ഇഇൗ കുട്ടനികേളലട ഭടാവനി ആകലെടാചനിലചങനിലര കേണ്ണൂര് യൂണനികവഴനിറനിയുലട
സര്വ്വകേലെടാശടാലെടാ  കകേന്ദ്രമടായ  പടാലെയടാടയ്  കേടാമ്പസനിനകേതയ്  ഇഇൗ  കകേടാഴയ്  തുടര്ന്നയ്
നടതടാനുള്ള  അനുവടാദര  സരസ്ഥടാന  സര്കടാര്  ഇടലപട്ടയ്  നല്കേണലമന്നയ്
അഭദ്യര്തനിക്കുന.

വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വകുപ്പുമനനി  (  ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്  ):   സര്,  കേണ്ണൂര്
സര്വ്വകേലെടാശടാലെയുലട  കേശഴനില്  ആകരടാഗദ്യ  കമഖലെയനിലള്ളതുര  ലതടാഴനില്സടാധദ്യത
ഏറനിയതുമടായ ലമഡനികല് ബകയടാ ലകേമനിസനി,  ലമഡനികല് കമകക്രടാ ബകയടാളജേനി,
ലമഡനികല്  ലെകബടാറട്ടറനി  ലടകകടാളജേനി  എന്നശ  കകേടാഴ്സുകേള  നടതനിയനിരുന.
എന്നടാല്, കകേരള ആകരടാഗദ്യ സര്വ്വകേലെടാശടാലെ ചട്ടര 50(1)  പ്രകേടാരര ലപ്രടാഫഷണല്
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ലഹല്തയ്  സയനസയ്  കകേടാഴ്സുകേള  നടത്തുന്നതനിനയ്  വനിലെകകര്ലപടുതനിലകടാണ്ടുള്ള
22-10-2016-ലലെ  നമ്പര്  സര്കടാര്  നനിര്കദ്ദശതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥടാനതനില്
കേണ്ണൂര്  സര്വ്വകേലെടാശടാലെ  പടാലെയടാടയ്  കേടാമ്പസനിലലെ  സ്കൂള  ഓഫയ്  ലഹല്തയ്
സയനസനില്  നടതനിയനിരുന്ന  കകേടാഴ്സുകേളകയ്  2017  വര്ഷര  മുതല്  പ്രകവശനര
നടകതണതനിലലന്നയ്  കേണ്ണൂര്  സര്വ്വകേലെടാശടാലെടാ  സനിനഡനികകറയ്
തശരുമടാനനിക്കുകേയുണടായനി.  ഇഇൗ  കകേടാഴ്സുകേളലട  തുടര്നടതനിപനിനുകവണനി
വനിദദ്യടാര്തനികേള  ബഹുമടാനലപട്ട  ഗവര്ണ്ണര്ക്കുര  മുഖദ്യമനനിക്കുര  അയച
നനികവദനങ്ങള  പരനിഗണനിചയ്  28-4-2017-നയ്  നടന്ന  സനിനഡനികകറയ്  കയടാഗര
ലമഡനികല്  ബകയടാ  ലകേമനിസനി,  ലമഡനികല്  കമകക്രടാ  ബകയടാളജേനി,  ലമഡനികല്
ലെകബടാറട്ടറനി ലടകകടാളജേനി എന്നശ കകേടാഴ്സുകേള നനിര്തലെടാകടാനുള്ള മുനതശരുമടാനര റദ്ദയ്
ലചയനിട്ടുണയ്.

(16) ഗവണ്ലമന്റെയ് ട്രടാനകസടാര്ട്ടയ് ആന്റെയ് എകേതനിപ്ലമന്റെയ് ഓര്ഗകനകസഷലന്റെ
പ്രവര്തനര

ശശ  .    എല്കദടാ എബഹടാര:  സര്,  ഗടാമവനികേസന വകുപനിലന്റെ കകേരളതനിലലെ
ഒകരലയടാരു  വര്കയ്കഷടാപടാണയ്  1970-ല്  മൂവടാറ്റുപുഴയനില്   ആരരഭനിചതയ്.
കകേരളതനിലലെ  ഗടാമവനികേസന  വകുപനിലന്റെ  കേശഴനിലള്ള  500-ലെധനികേര  വടാഹനങ്ങള
റനിപയര്  ലചയ്യുന്നതനിനുകവണനിയടാണയ്  ഇഇൗ  വര്കയ്കഷടാപയ്  ആരരഭനിചതയ്.  ഇഇൗ
സ്ഥടാപനര ഇന്നയ്  കശടാചദ്യടാവസ്ഥയനിലെടാണയ്.  1992-ല് ലകേടാട്ടടാരകരയനില് ഇതുമടായനി
ബന്ധലപട്ടയ് മലറടാരു യൂണനിറയ്  ആരരഭനിച്ചുലവങനിലര  2013-ല് അതനിലന്റെ പ്രവര്തനര
അവസടാനനിപനിച്ചു.  ഇഇൗ  സ്ഥടാപനതനിലലെ  സടാകങതനികേ  വനിഭടാഗതനില്
24  ജേശവനകടാരുണടായനിരുനലവങനില്  ഇന്നയ്   ജേശവനകടാരുലട  കേടുത
അപരദ്യടാപതയുണയ്.   ലഡപക്യൂകട്ടഷന  വദ്യവസ്ഥയനില്  ഒരു  ജേനറല്  കഫടാര്മടാന
മടാത്രമടാണയ് സ്ഥനിരര ജേശവനകടാരനടായനി അവനിലടയുള്ളതയ്.  വളലര പ്രടാധടാനദ്യമുള്ള ഇഇൗ
സ്ഥടാപനലത  വകുപ്പുതലന്ന  ശദ്ധനിക്കുന്നനിലലന്ന  ആകക്ഷപമടാണയ് എനനിക്കുളളതയ്.
2015-16-ല്  108  വടാഹനവുര  2016-17-ല്  134  വടാഹനവുര  അറകുറപണനി ലചയയ്
നല്കേടാന  കേഴനിഞ്ഞു.  എന്നടാല്  സര്കടാരനിനയ്  വളലരയധനികേര  പ്രകയടാജേനര
ലെഭദ്യമടാകുന്ന ഇഇൗ സ്ഥടാപനര രക്ഷലപടുകതണതയ് ഗടാമവനികേസന വകുപനിലന്റെ പ്രധടാന
കേടമയടാണയ്.   കേടാലെഹരണലപട്ട  ലകേട്ടനിടങ്ങളര  ഓഫശസര  വര്കയ്കഷടാപ്പുര  നശകര
ലചയയ്  പുതനിയവ  നനിര്മ്മേനികകണതുണയ്.   ആധുനനികേ  വടാഹനങ്ങളകനുസൃതമടായ
ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  വര്കയ്കഷടാപനിലലെകതണതുണയ്.  23  തസനികേകേള
ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്നതയ് നനികേതടാന അടനിയന്തര നടപടനിയുണടാകേണര.  പനി.എസയ്.സനി.
വഴനി  സ്ഥനിരനനിയമനര നടതണര.  നനിയമനര,  കയടാഗദ്യത,  ലപ്രടാകമടാഷന എന്നനിവ
കേടാകലെടാചനിതമടായനി  പരനിഷരനിചയ്  സമഗമടായ  ലസഷദ്യല്  റൂള  എത്രയുരകവഗര
രൂപശകേരനികണര. ജേനിലകേള കകേന്ദ്രശകേരനിചയ് ഇതരര വര്കയ്കഷടാപ്പുകേള ആരരഭനിചടാല്
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സതകേടാരദ്യ വര്കയ്കഷടാപ്പുകേളനില് വടാഹനങ്ങള റനിപയര് ലചയടാലണടാകുന്ന  കേനത
ലചലെവയ്  ഒഴനിവടാകടാന കേഴനിയുര.  കപടാലെശസയ്, ആകരടാഗദ്യര, കൃഷനി എന്നശ വകുപ്പുകേളനില്
ജേനിലകേളകതടാറര  ഇതരര  വര്കയ്കഷടാപ്പുകേളണയ്.   എന്നടാല്  അവഗണന
പരനിപൂര്ണ്ണമടായുര  കനരനിടുന്ന  ഒകരലയടാരു  വര്കയ്കഷടാപടാണയ്  ഗടാമവനികേസന
വകുപനിലന്റെ  മൂവടാറ്റുപുഴയനിലലെ  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ട്രടാനകസടാര്ട്ടയ്  ആന്റെയ്  എകേക്യൂപ്ലമന്റെയ്
ഓര്ഗകനകസഷന.  ഇഇൗ  സ്ഥടാപനലത  രക്ഷലപടുതടാന  സജേശവമടായ
പ്രവര്തനങ്ങളര  ഇടലപടലര   ബന്ധലപട്ട  മനനിയുലടയുര  സര്കടാരനിലന്റെയുര
ഭടാഗത്തുനനിനണടാകേണലമന്നഭദ്യര്തനിക്കുന. 

തകദ്ദശസതയരഭരണവുര  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുര  വഖഫയ്  ഹജയ്  തശര്തടാടനവുര
വകുപ്പുമനനി  (  കഡടാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജേലെശല്  ):  സര്,  ഗടാമവനികേസന  വകുപനിലലെ  എലടാ
ഓഫശസകേളനിലലെയുര അനുബന്ധ സ്ഥടാപനങ്ങളനിലലെയുര വടാഹനങ്ങള യഥടാസമയര
അറകുറപണനികേള  നടത്തുന്നതനിനയ്  1970-ല്  മൂവടാറ്റുപുഴ  കബടാകയ്  പഞടായതനിനയ്
സമശപര  സ്ഥടാപനിച  വര്കയ്കഷടാപയ്  യൂണനിറടാണയ്  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ട്രടാനകസടാര്ട്ടയ്  ആന്റെയ്
എകേഡ്യുപ്ലമന്റെയ്  ഓര്ഗകനകസഷന.  ഇകപടാള ഇഇൗ സ്ഥടാപനതനില് ഒരു ജേനറല്
കഫടാര്മടാന,  ഒരു  ലമകടാനനികേയ്,  3  സനില്ഡയ്  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്,  ഒരു  സ്ഥനിരര  കലെബറര്
എന്നനിവരടാണയ്  കജേടാലെനി  ലചയ്യുന്നതയ്.   കഫടാര്മടാന  ഒഴനിലകേയുള്ള  ജേശവനകടാര്
ദനിവസകവതനകടാരടാണയ്.  വടാഹനങ്ങളലട  പടാചയ് വര്കയ്,  എഞനിന  പണനി,
അപയ്കഹടാളസ്റ്റേറനി വര്കയ്,  മറയ്  ലമകടാനനികല് വര്ക്കുകേള എന്നനിവയടാണയ് വടാഹന
കേകസ്റ്റേടാഡനിയനടാരുലട  ആവശദ്യപ്രകേടാരര  ലചയലകേടാടുക്കുന്നതയ്.   2015-16-ല്
108  വടാഹനങ്ങളര  2016-17-ല്  134  വടാഹനങ്ങളര  ഇവനിലട  റനിപയര്  ലചയനിട്ടുണയ്.
കൂടടാലത കമകലെജേയ് സര്ട്ടനിഫനികറ്റുര ഇഇൗ സ്ഥടാപനര നല്കേനിവരുന.  6.5  ലെക്ഷര രൂപ
മടാത്രമടാണയ്  പ്രതനിവര്ഷ  ബജേറയ്  അകലെടാകകഷന.   ലസയര്  പടാര്ട്സനിലന്റെ
വനിലെവര്ദ്ധനവുകേടാരണര  ഇഇൗ  തുകേ  അപരദ്യടാപതമടാണയ്.  ഫണനിലന്റെ  അപരദ്യടാപതമൂലെര
ഗടാമവനികേസന  കേമ്മേശഷണകററയ്,  എ.ഡനി.സനി.  ഓഫശസയ്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലലെ
വടാഹനങ്ങളലട അറകുറപണനികേള മടാത്രമടാണയ് ഇകപടാള ഇവനിലട ഏലറടുക്കുന്നതയ്.  ഈ
സ്ഥടാപനതനിനയ്  ധടാരടാളര  ലവള്ളര  ആവശദ്യമുണയ്.  വടാട്ടര്  അകതടാറനിറനിയനില്നനിനര
സ്ഥനിരമടായനി  ലവള്ളര  ലെഭനികടാതതയ്  ഇതനിലന്റെ  പ്രവര്തനലത  പ്രതനികൂലെമടായനി
ബടാ ധനിക്കുനണയ്.  സ്ഥടാപനതനിലന്റെ പ്രവര്തനര ലമചലപടുത്തുന്നതനിനടായനി ഒരു പുതനിയ
ലകേട്ടനിടര  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  41 ,54,000 രൂപയുലട  എ.എസയ്.-ഉര  റനി.എസയ്.-ഉര
ലെഭനിചനിട്ടുണയ്.   ടനി  ആവശദ്യതനിനയ്  2016-17-ല് അനുവദനിച  8,31,000 രൂപ  e-LAMS-
കലെയയ്  (Electronic Ledger Account Monitoring System)  മടാറനി നനികക്ഷപനിചനിട്ടുണയ്.
ലകേട്ടനിടനനിര്മ്മേടാണര ആരരഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സതശകേരനിച്ചുവരുന.
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(17) തസനികേകേള സൃഷനികല് 

ശശ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന:  സര്,  54.63  ചതുരശ  കേനികലെടാമശറര്  വനിസ്തൃതനിയുള്ള

കകേരളതനിലലെ ഏറവുര വലെനിയ നഗരസഭയടായ പയ്യന്നൂര് നഗരസഭയനില് ഏകേകദശര

എണ്പതനിനടായനിരതനിലെധനികേര ജേനങ്ങള അധനിവസനിക്കുനണയ്.  കകേടാടനികണകനിനയ്

രൂപയുലട വടാര്ഷനികേ പദ്ധതനികേളടാണയ് നഗരസഭ നടപനിലെടാക്കുന്നതയ്. അറപതയ് കകേടാടനി

രൂപയുലട UIDSSMT (Urban Infrastructure Development Scheme for Small

and Medium Towns)   കുടനിലവള്ള പദ്ധതനി,  IHSDP (Integrated Housing and

Slum Development Programme),  ആശയ,  അയ്യങടാളനി ലതടാഴനിലറപയ് പദ്ധതനി,

പ്രധടാനമനനി  ആവടാസയ്  കയടാജേന,  മുപതയ്  കകേടാടനി  രൂപകയടാളര  വരുന്ന  തനതയ്

വടാര്ഷനികേ പദ്ധതനി  പ്രവര്തനങ്ങള എന്നനിവ ദ്രുതഗതനിയനില് ഈ നഗരസഭയനില്

നടനവരുന.   ഈ  സടാഹചരദ്യതനിലര   ഗുണനനിലെവടാരര  ഉറപ്പുവരുതടാന

പലെകപടാഴുര  കേഴനിയുന്നനില.  നനിലെവനിലലെ  സ്റ്റേടാഫയ്   പടാകറണ്പ്രകേടാരര   ഭശമമടായ

കജേടാലെനിഭടാരര  സമയബന്ധനിതമടായനി  ലചയതശര്കടാന  ഏലറ  പ്രയടാസലപടുകേയടാണയ്.

ജേശവനകടാരുലട  അപരദ്യടാപതമൂലെര  ഓഫശസനിലന്റെ  കദനരദനിന  പ്രവര്തനങ്ങള

കപടാലര  നടതടാന  സടാധനിക്കുന്നനില.  മൂന്നടാര  കഗഡനിലള്ള  പയ്യന്നൂര്  നഗരസഭലയ

ഒന്നടാര  കഗഡനികലെയയ്  ഉയര്തനിലകടാണയ്  22-7-2014-നയ്  സര്കടാര്

ഉതരവടാലയങനിലര  നടാളനിതുവലരയടായനിട്ടുര  ഒന്നടാര  കഗഡയ്  നഗരസഭയയ്

അനുവദനികകണ ഒരു തസനികേകപടാലര പയ്യന്നന്നൂര് നഗരസഭയയ് അനുവദനിചനിട്ടനില.  ഈ

സടാഹചരദ്യര കേണകനിലലെടുതയ് ഒന്നടാര കഗഡയ് നഗരസഭയയ് അനുവദനികകണ എലടാ

തസനികേകേളര പയ്യന്നന്നൂര് നഗരസഭയയ് അനുവദനികടാനുളള നടപടനി സതശകേരനികണലമന്നയ്

അഭദ്യര്തനിക്കുന. 

തകദ്ദശസതയരഭരണവുര  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുര  വഖഫയ്  ഹജയ്  തശര്തടാടനവുര

വകുപ്പുമനനി  (കഡടാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജേലെശല്) :  സര്,  പയ്യന്നൂര് നഗരസഭ ഉളലപലട  27

നഗരസഭകേലള  ഒന്നടാര  കഗഡയ്  നഗരസഭകേളടാകനി  ഉയര്തനി  സര്കടാര്  ഉതരവയ്

പുറലപടുവനിചനിരുന.  എന്നടാല് ഒന്നടാര കഗഡനികലെയയ് പരനിവര്തനര ലചയ്യലപട്ടനിട്ടുള്ള

പയ്യന്നൂര് ഉളലപലടയുള്ള നഗരസഭകേളനികലെയയ് ഒന്നടാര കഗഡയ് നഗരസഭയുലട സ്റ്റേടാഫയ്

പടാകറണ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  ഇതുവലര  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില.  അതുമടായനി  ബന്ധലപട്ട

ശനിപടാര്ശ ധനകേടാരദ്യ ഡയറക്ടകററനില് നനിന്നയ് അരഗശകേരനിചയ് കേനിട്ടുന്നതനിനയ്  അടനിയന്തര

നടപടനികേള സതശകേരനിക്കുര. 
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VI. കമശപ്പുറത്തുവച കേടലെടാസകേള

(1) ലെനിസ്റ്റേയ്   1   പ്രകേടാരര

മുഖദ്യമനനിക്കുകവണനി പട്ടനികേജേടാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നടാകസമുദടായകക്ഷമവുര

നനിയമവുര  സടാരസടാരനികേവുര  പടാര്ലെലമന്റെറനികേടാരദ്യവുര  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    ലകേ  .

ബടാലെന) : സര്, ഞടാന തടാലഴപറയുന്ന കേടലെടാസകേള  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന

  i. ചട്ടര   166(1)   പ്രകേടാരമുളള കേടലെടാസകേള

ക്രമ

നമ്പര്

എസയ് .
ആർ .ഒ.
നമ്പര്.  

വനിജടാപനതനിലന്റെ കേടാലെതടാമസ 

പത്രനികേ
സഹനിത

മടാകണടാലയ
ന്നയ് 

നമ്പർ തശയതനി 

1 155/2017 ജേനി.ഒ.(ആര്റനി.) 
നമ്പര്186/2017/കഹടാര.

25-1-2017 അല

2 178/2017 ജേനി.ഒ.(ആര്റനി.) 
നമ്പര്709/2017/കഹടാര.

25-3-2017 അല

3 179/2017 ജേനി.ഒ.(ആര്റനി.) 
നമ്പര്710/2017/കഹടാര.

25-3-2017 അല

4 183/2017 ജേനി.ഒ.(എരഎസയ്.) 
നമ്പര്77/2017/കഹടാര.

7-4-2017 അല

5 209/2017 ജേനി.ഒ.(ആര്റനി.) 
നമ്പര്766/2017/കഹടാര.

30-3-2017 അല

6 210/2017 ജേനി.ഒ.(പനി.) 
നമ്പര്282/2016/കഹടാര.

8-11-2016 അല

7 227/2017 നമ്പര് 60903/ 
എസയ്എസയ്എ 2/2016/
കഹടാര.

3-5-2017 അല
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പട്ടനികേജേടാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നടാകസമുദടായകക്ഷമവുര  നനിയമവുര
സടാരസടാരനികേവുര  പടാര്ലെലമന്റെറനികേടാരദ്യവുര  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    ലകേ  .    ബടാലെന)  :
സര്, ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന കേടലെടാസകേള  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

i. ചട്ടര 166(1) പ്രകേടാരമുളള കേടലെടാസകേള

ക്രമ

നമ്പര്

എസയ് .ആർ .
ഒ. നമ്പര്.  

വനിജടാപനതനിലന്റെ കേടാലെതടാമസ 

പത്രനികേ  സഹനിത
മടാകണടാലയന്നയ് 

നമ്പർ തശയതനി 

1 232/2017 ജേനി.ഒ.(എരഎസയ്.) 
നമ്പര്2/2017/പനിഎ
ഡനി.

21-4-2017 അല

2 233/2017 ജേനി.ഒ.(എരഎസയ്.) 
നമ്പര്3/2017/പനിഎ
ഡനി.

22-4-2017 അല

3 234/2017 ജേനി.ഒ.(എരഎസയ്.) 
നമ്പര്4/2017/പനിഎ
ഡനി.

22-4-2017 അല

4 വനിജടാപനര നമ്പര് 
373/
ഡനി/2017/ലകേല്സ.

6-3-2017 അല

ii വനിവനിധ സ്ഥടാപനങ്ങളലട റനികപടാർട്ടുകേൾ
ക്രമ
നമ്പര്

സ്ഥടാപനര റനികപടാർട്ടനിലന്റെ കേടാലെതടാമസ 
പത്രനികേ  സഹനിത
മടാകണടാലയന്നയ് വർഷര     സതഭടാവര 

1 കകേരള അഡതകകറയ്സയ് 
ക്ലടാര്കയ്സയ് 
ലവല്ഫയര് ഫണയ് 
കേമ്മേനിറനി

2015-16 ഭരണ
റനികപടാര്ട്ടയ്

അലത

2 ലസന്റെര് കഫടാര് 
റനിസര്ചയ് ആന്റെയ് 
എഡഡ്യുകകഷന കഫടാര്
കസടാഷദ്യല് 
ട്രടാനസ്ഫര്കമഷന 
(CREST)

2015-16 വടാര്ഷനികേ
റനികപടാര്ട്ടുര
കലെടാകല്

ഫണയ് ആഡനിറയ്
റനികപടാര്ട്ടുര

അലത
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ധനകേടാരദ്യവുര കേയറര വകുപ്പുമനനി (കഡടാ  .   ടനി  .   എര  .   കതടാമസയ് ഐസകേയ്) :സര്,
ഞടാന   തടാലഴപറയുന്ന കേടലെടാസകേള  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

i. ചട്ടര 166(1) പ്രകേടാരമുളള കേടലെടാസകേള

ക്രമ

ന
മ്പര്

എസയ് .ആർ .ഒ.
നമ്പർ  

വനിജടാപനതനിലന്റെ കേടാലെതടാമസ 

പത്രനികേ
സഹനിത

മടാകണടാലയന്നയ് 

നമ്പർ   തശയതനി 

1 207/2017 ജേനി ഒ.(പനി) 
നമ്പര്31/2017/റനിഡനി.

19-4-2017 അല

2 208/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) 
നമ്പര്32/2017/റനിഡനി.

19-4-2017 അല

3 252/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമ്പര് 43/ 
2017/ റനിഡനി.

11-5-2017 അല

ii   വനിവനിധ സ്ഥടാപനങ്ങളലട റനികപടാർട്ടുകേൾ

ക്രമ

നമ്പര്

സ്ഥടാപനര റനികപടാർട്ടനിലന്റെ കേടാലെതടാമസ 

പത്രനികേ
സഹനിത

മടാകണടാലയന്നയ് 

വർഷര    സതഭടാവര 

(1) (2) (3) (4) (5)

1 ഗുലെടാതനി 
ഇനസ്റ്റേനിറക്യൂട്ടയ് ഓഫയ് 
ഫനിനടാനസയ് & 
ടടാകക്സെെഷന

2010-11 വടാര്ഷനികേ
റനികപടാര്ട്ടുര ആഡനിറയ്
ലചയ കേണക്കുകേളര

അലത

2 ഗുലെടാതനി 
ഇനസ്റ്റേനിറക്യൂട്ടയ് ഓഫയ് 
ഫനിനടാനസയ് & 
ടടാകക്സെെഷന

2011-12 വടാര്ഷനികേ
റനികപടാര്ട്ടുര ആഡനിറയ്
ലചയ കേണക്കുകേളര

അലത
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(1) (2) (3) (4) (5)

3 ഗുലെടാതനി 
ഇനസ്റ്റേനിറക്യൂട്ടയ് ഓഫയ് 
ഫനിനടാനസയ് & 
ടടാകക്സെെഷന

2012-13 വടാര്ഷനികേ
റനികപടാര്ട്ടുര ആഡനിറയ്
ലചയ കേണക്കുകേളര

അലത

4 ഗുലെടാതനി 
ഇനസ്റ്റേനിറക്യൂട്ടയ് ഓഫയ് 
ഫനിനടാനസയ് & 
ടടാകക്സെെഷന

2013-14 വടാര്ഷനികേ
റനികപടാര്ട്ടുര ആഡനിറയ്
ലചയ കേണക്കുകേളര

അലത

5 ഗുലെടാതനി 
ഇനസ്റ്റേനിറക്യൂട്ടയ് ഓഫയ് 
ഫനിനടാനസയ് & 
ടടാകക്സെെഷന

2014-15 വടാര്ഷനികേ
റനികപടാര്ട്ടുര ആഡനിറയ്
ലചയ കേണക്കുകേളര

അലത

ലപടാതുമരടാമത്തുര രജേനികസഷനുര വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ജേനി  .    സധടാകേരന):  സര്,
ഞടാന   തടാലഴപറയുന്ന കേടലെടാസകേള  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

i. ചട്ടര   166(1)   പ്രകേടാരമുളള കേടലെടാസകേള
ക്രമ
നമ്പര്

എസയ് .ആർ .
ഒ.  നമ്പർ  

വനിജടാപനതനിലന്റെ കേടാലെതടാമസ 
പത്രനികേ  സഹനിത
മടാകണടാലയന്നയ് നമ്പർ തശയതനി 

1 720/2016 ജേനി.ഒ.(പനി) 
നമ്പര്104/2016/നനി.വ.

26-11-2016 അലത

2 198/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) 
നമ്പര്29/2017/റനിഡനി.

18-4-2017 അല

3 199/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) 
നമ്പര്30/2017/റനിഡനി.

18-4-2017 അല

4 200/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) 
നമ്പര്33/2017/റനിഡനി.

20-4-2017 അല

5 201/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) 
നമ്പര്34/2017/റനിഡനി.

20-4-2017 അല

6 214/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) 
നമ്പര്37/2017/റനിഡനി.

26-4-2017 അല
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ലതടാഴനിലര എകക്സെെസര വകുപ്പുമനനി (ശശ  .    റനി  .    പനി  .    രടാമകൃഷ്ണന):  സര്,  ഞടാന
തടാലഴപറയുന്ന കേടലെടാസകേള  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

i. ചട്ടര 166(1) പ്രകേടാരമുളള കേടലെടാസകേള

ക്രമ

നമ്പര്

എസയ് .
ആർ .ഒ.
നമ്പർ  

വനിജടാപനതനിലന്റെ കേടാലെതടാമസ 

പത്രനികേ
സഹനിത

മടാകണടാലയന്നയ് 

നമ്പർ തശയതനി 

1 204/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) 
നമ്പര്25/2017/എല്ബനിആര്.

11-4-2017 അല

2 206/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) 
നമ്പര്27/2017/എല്ബനിആര്.

11-4-2017 അല

3 217/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) 
നമ്പര്30/2017/എല്ബനിആര്.

26-4-2017 അല

4 229/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) 
നമ്പര്33/2017/എല്ബനിആര്.

3-5-2017 അല

5 230/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) 
നമ്പര്38/2017/റനിഡനി.

6-5-2017 അല

6 231/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) 
നമ്പര്39/2017/റനിഡനി.

6-5-2017 അല

7 240/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) 
നമ്പര്40/2017/റനിഡനി.

8-5-2017 അല

8 242/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) 
നമ്പര്34/2017/എല്ബനിആര്.

6-5-2017 അല

9 243/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)  
നമ്പര്35/2017/എല്ബനിആര്.

9-5-2017 അല

10 256/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര് 
38/2017/എല്ബനിആര്.

9-5-2017 അല
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ii   വനിവനിധ സ്ഥടാപനങ്ങളലട റനികപടാർട്ടുകേൾ
ക്രമ
നമ്പര്

സ്ഥടാപനര റനികപടാർട്ടനിലന്റെ കേടാലെതടാമസപത്രനികേ
സഹനിത

മടാകണടാലയന്നയ് വർഷര  സതഭടാവര 

1 കകേരള 
കകേലതടാഴനിലെടാളനി 
വനിദഗ്ധ
ലതടാഴനിലെടാളനി കക്ഷമ 
പദ്ധതനി

2012-13 ഭരണ ആഡനിറയ്
റനികപടാര്ട്ടയ്

അലത

സഹകേരണവുര  വനികനടാദസഞടാരവുര  കദവസതവുര  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി
ഭക്ഷദ്യവുര  സനിവനില്  സകപസര  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    പനി  .    തനികലെടാതമന)  :  സര്,
ഞടാന തടാലഴപറയുന്ന കേടലെടാസകേള കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

i. ചട്ടര   166(1)   പ്രകേടാരമുളള കേടലെടാസകേള
ക്രമ
നമ്പര്

എസയ് .ആർ .ഒ.
നമ്പർ  

വനിജടാപനതനിലന്റെ കേടാലെതടാമസ 
പത്രനികേ  സഹനിത
മടാകണടാലയന്നയ് നമ്പർ     തശയതനി 

1 129/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) 
നമ്പര്10/2017/കകേടാ-
ഓപയ്.

15-2-2017 അല

2 197/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) 
നമ്പര്12/2017/കകേടാ-
ഓപയ്.

3-3-2017 അല

3 222/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) 
നമ്പര്11/2017/കകേടാ-
ഓപയ്.

2-3-2017 അല

വനവുര മൃഗസരരക്ഷണവുര മൃഗശടാലെകേളര വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   ലകേ  .   രടാജു) : സര്,
ഞടാന തടാലഴപറയുന്ന കേടലെടാസകേള  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

i. ചട്ടര   166(1)   പ്രകേടാരമുളള കേടലെടാസകേള
ക്രമ

ന
മ്പര്

എസയ് .
ആർ .ഒ.
നമ്പർ  

വനിജടാപനതനിലന്റെ കേടാലെതടാമസ 
പത്രനികേ  സഹനിത
മടാകണടാലയന്നയ് നമ്പർ തശയതനി 

1 74/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്1/ 
2017/എഫയ്&ഡബക്യൂഎല്ഡനി.

30-1-2017 അലത

തകദ്ദശസതയരഭരണവുര  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുര  വഖഫയ്  ഹജയ്  തശര്തടാടനവുര
വകുപ്പുമനനി  (കഡടാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജേലെശല്) :  സര്,  ഞടാന തടാലഴപറയുന്ന കേടലെടാസകേള
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കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:                          
ക്രമ
നമ്പര്

എസയ് .
ആർ.ഒ.
നമ്പർ  

വനിജടാപനതനിലന്റെ കേടാലെതടാമസ 
പത്രനികേ
സഹനിത

മടാകണടാലയന്നയ്

നമ്പർ തശയതനി 

1 210/2015 സ.ഉ.(കകേ) നമ്പര് 
126/2015/തസതഭവ.

4-4-2015 അലത

2 149/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 
15/2017/എല്എസ്ജേനിഡനി.

24-3-2017 അല

3 203/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 
16/2017/എല്എസ്ജേനിഡനി.

24-3-2017 അല

4 205/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 
17/2017/എല്എസ്ജേനിഡനി.

24-3-2017 അല

5 215/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 
1186/2017/എല്എസ്ജേനിഡനി.

18-4-2017 അല

(2)   ചട്ടര   47(2)   അനുസരനിച്ചുള്ള ലെനിസ്റ്റേയ്   2   പ്രകേടാരര

പട്ടനികേജേടാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നടാകസമുദടായകക്ഷമവുര  നനിയമവുര
സടാരസടാരനികേവുര  പടാര്ലെലമന്റെറനികേടാരദ്യവുര  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    ലകേ  .    ബടാലെന)  :
സര്,   മുഖദ്യമനനിക്കുകവണനി  ഞടാന   തടാലഴപറയുന്ന  കേടലെടാസകേള
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിമൂന്നടാര  കകേരള  നനിയമസഭയുലട  പതനിമൂന്നടാര  സകമ്മേളനതനിലലെ  152,
പതനിനടാലെടാര സകമ്മേളനതനിലലെ 3035,  പതനിനടാലെടാര കകേരള നനിയമസഭയുലട രണടാര
സകമ്മേളനതനിലലെ 4420, 5243, 5334, നടാലെടാര സകമ്മേളനതനിലലെ 1, 30, 55, 82,
95,  1941,  3422,  3504,  3614,  അഞടാര  സകമ്മേളനതനിലലെ  151  എന്നശ
നമ്പരുകേളനിലള്ള  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത  കചടാദദ്യങ്ങളലട  മറപടനിയുര  അവയയ്
യഥടാസമയര മറപടനി നല്കുവടാന സടാധനികടാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേടാരണര കേടാണനികല്
കസ്റ്റേറയ്ലമനര  

റവനഡ്യുവുര ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുര വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന) :  സര്,
ഞടാന തടാലഴപറയുന്ന കേടലെടാസകേള  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിനടാലെടാര കകേരള നനിയമസഭയുലട ഒന്നടാര  സകമ്മേളനതനിലലെ 894, രണടാര
സകമ്മേളനതനിലലെ  2253  എന്നശ  നമ്പരുകേളനിലള്ള  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത
കചടാദദ്യങ്ങളലട  മറപടനിയുര  അവയയ്  യഥടാസമയര  മറപടനി  നല്കുവടാന
സടാധനികടാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേടാരണര കേടാണനികല് കസ്റ്റേറയ്ലമനര.
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തകദ്ദശസതയരഭരണവുര  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുര  വഖഫയ്  ഹജയ്  തശര്തടാടനവുര
വകുപ്പുമനനി  (കഡടാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജേലെശല്) :  സര്,  ഞടാന തടാലഴപറയുന്ന കേടലെടാസകേള
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിനടാലെടാര കകേരള നനിയമസഭയുലട രണടാര സകമ്മേളനതനിലലെ 5081, നടാലെടാര
സകമ്മേളനതനിലലെ   1621,  3258  എന്നശ  നമ്പരുകേളനിലള്ള  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത
കചടാദദ്യങ്ങളലട  മറപടനിയുര  അവയയ്  യഥടാസമയര  മറപടനി  നല്കുവടാന
സടാധനികടാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേടാരണര കേടാണനികല് കസ്റ്റേറയ്ലമനര. 

മത്സദ്യബന്ധനവുര  ഹടാര്ബര്  എഞനിനശയറനിരഗുര  കേശുവണനി  വദ്യവസടായവുര
വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രടാഫ  .   സനി  .   രവശന്ദ്രനടാഥയ്) : സര്,
ഞടാന തടാലഴപറയുന്ന കേടലെടാസകേള കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിനടാലെടാര കകേരള നനിയമസഭയുലട രണടാര സകമ്മേളനതനിലലെ 5081, നടാലെടാര
സകമ്മേളനതനിലലെ   1621,  3258  എന്നശ  നമ്പരുകേളനിലള്ള  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത
കചടാദദ്യങ്ങളലട  മറപടനിയുര  അവയയ്  യഥടാസമയര  മറപടനി  നല്കുവടാന
സടാധനികടാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേടാരണര കേടാണനികല് കസ്റ്റേറയ്ലമനര. 

മത്സദ്യബന്ധനവുര  ഹടാര്ബര്  എഞനിനശയറനിരഗുര  കേശുവണനി  വദ്യവസടായവുര
വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രടാഫ  .   സനി  .   രവശന്ദ്രനടാഥയ്) : സര്,
ഞടാന തടാലഴപറയുന്ന കേടലെടാസകേള കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

 പതനിനടാലെടാര കകേരള നനിയമസഭയുലട നടാലെടാര സകമ്മേളനതനിലലെ 2877, 2895
എന്നശ  നമ്പരുകേളനിലള്ള നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത കചടാദദ്യങ്ങളലട  മറപടനിയുര  അവയയ്
യഥടാസമയര മറപടനി നല്കുവടാന സടാധനികടാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേടാരണര കേടാണനികല്
കസ്റ്റേറയ്ലമനര. 

വദ്യവസടായവുര  കസടാര്ട്സര  യുവജേനകേടാരദ്യവുര  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    സനി  .
ലമടായശന) : സര്, ഞടാന തടാലഴപറയുന്ന കേടലെടാസകേള  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിനടാലെടാര  കകേരള  നനിയമസഭയുലട  നടാലെടാര   സകമ്മേളനതനിലലെ
നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത  4169-ാം  നമ്പര്   കചടാദദ്യതനിലന്റെ   മറപടനിയുര  അതനിനയ്
യഥടാസമയര മറപടനി നല്കുവടാന സടാധനികടാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേടാരണര കേടാണനികല്
കസ്റ്റേറയ്ലമനര. 

വനവുര  മൃഗസരരക്ഷണവുര മ മൃഗശടാലെകേളര  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ലകേ  .    രടാജു)  :
സര്, ഞടാന തടാലഴപറയുന്ന കേടലെടാസകേള  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതനിനടാലെടാര  കകേരള  നനിയമസഭയുലട  അഞടാര    സകമ്മേളനതനിലലെ
നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത  725-ാം  നമ്പര്  കചടാദദ്യതനിലന്റെ   മറപടനിയുര  അതനിനയ്
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യഥടാസമയര മറപടനി നല്കുവടാന സടാധനികടാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേടാരണര കേടാണനികല്
കസ്റ്റേറയ്ലമനര. 

വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്)  :  സര്,  ഞടാന
തടാലഴപറയുന്ന കേടലെടാസകേള  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതനിമൂന്നടാര  കകേരള നനിയമസഭയുലട പതനിനടാറടാര  സകമ്മേളനതനിലലെ  2622,
പതനിനടാലെടാര  കകേരള  നനിയമസഭയുലട  രണടാര  സകമ്മേളനതനിലലെ  5952  എന്നശ
നമ്പരുകേളനിലള്ള  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത  കചടാദദ്യങ്ങളലട  മറപടനിയുര  അവയയ്
യഥടാസമയര മറപടനി നല്കുവടാന സടാധനികടാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേടാരണര കേടാണനികല്
കസ്റ്റേറയ്ലമനര. 

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    വനി  .    എസയ്  .    സനനില്  കുമടാര്)  :  സര്,  ഞടാന
തടാലഴപറയുന്ന കേടലെടാസകേള  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതനിമൂന്നടാര  കകേരള നനിയമസഭയുലട പതനിനഞടാര സകമ്മേളനതനിലലെ  3349,
പതനിനടാലെടാര കകേരള നനിയമസഭയുലട ഒന്നടാര സകമ്മേളനതനിലലെ 2289, 2350 എന്നശ
നമ്പരുകേളനിലള്ള  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത  കചടാദദ്യങ്ങളലട  മറപടനിയുര  അവയയ്
യഥടാസമയര മറപടനി നല്കുവടാന സടാധനികടാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേടാരണര കേടാണനികല്
കസ്റ്റേറയ്ലമനര. 

ധനകേടാരദ്യവുര  കേയറര  വകുപ്പുമനനി  (കഡടാ  .    ടനി  .    എര  .    കതടാമസയ്  ഐസകേയ്)  :
സര്,   ഞടാന   തടാലഴപറയുന്ന കേടലെടാസകേള  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിനടാലെടാര  കകേരള  നനിയമസഭയുലട  രണടാര  സകമ്മേളനതനിലലെ
നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത  1616-ാം   നമ്പര്  കചടാദദ്യതനിലന്റെ   മറപടനിയുര  അതനിനയ്
യഥടാസമയര മറപടനി നല്കുവടാന സടാധനികടാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേടാരണര കേടാണനികല്
കസ്റ്റേറയ്ലമനര.  

VII. റനികപടാര്ട്ടയ് സമര്പണര

(1) സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേനിറനി   II-  ലന്റെ      ഒന്നടാമതയ് റനികപടാര്ട്ടനിലലെ ശനിപടാര്ശകേളനികനലള്ള
ആക്ഷന കടകണ് റനികപടാര്ട്ടയ്

റവനക്യൂവുര ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുര വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന) :  സര്,
ഭൂനനികുതനിയുര  കദവസതവുര  സരബന്ധനിച സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനി  II  -ലന്റെ അദ്ധദ്യക്ഷനടായ
ഞടാന  2016-17 സടാമ്പതനികേ വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള ധനടാഭദ്യര്തനകേളലട പരനികശടാധന
സരബന്ധനിച  ഒന്നടാമതയ്  റനികപടാര്ട്ടനിലലെ  ശനിപടാര്ശകേളനികനലള്ള  ആക്ഷന  കടകണ്
റനികപടാര്ട്ടയ് സമര്പനിക്കുന.
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(2) സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേനിറനി   III-  ലന്റെ  ഒന്നടാമതയ് റനികപടാര്ട്ടനിലലെ ശനിപടാര്ശകേളനികനലള്ള

ആക്ഷന കടകണ് റനികപടാര്ട്ടയ്

ജേലെവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    മടാതഡ്യു  ടനി  .    കതടാമസയ്):  സര്,  ജേലെവനിഭവര

സരബന്ധനിച   സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനി  III–ലന്റെ  അദ്ധദ്യക്ഷനടായ  ഞടാന  2016-17

സടാമ്പതനികേ  വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള  ധനടാഭദ്യര്തനകേളലട  പരനികശടാധന  സരബന്ധനിച

ഒന്നടാമതയ്  റനികപടാര്ട്ടനിലലെ  ശനിപടാര്ശകേളനികനലള്ള  ആക്ഷന  കടകണ്  റനികപടാര്ട്ടയ്

സമര്പനിക്കുന.

(3) സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേനിറനി   V-  ലന്റെ  ഒന്നടാമതയ് റനികപടാര്ട്ടനിലലെ ശനിപടാര്ശകേളനികനലള്ള

ആക്ഷന കടകണ് റനികപടാര്ട്ടയ്

ലപടാതുമരടാമത്തുര രജേനികസഷനുര വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ജേനി  .    സധടാകേരന):  സര്,

മരടാമത്തുര ഗതടാഗതവുര വടാര്തടാവനിനനിമയവുര സരബന്ധനിച  സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേനിറനി  V-

ലന്റെ  അദ്ധദ്യക്ഷനടായ  ഞടാന  2016-17 സടാമ്പതനികേ  വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള

ധനടാഭദ്യര്തനകേളലട  പരനികശടാധന  സരബന്ധനിച  ഒന്നടാമതയ്  റനികപടാര്ട്ടനിലലെ

ശനിപടാര്ശകേളനികനലള്ള ആക്ഷന കടകണ് റനികപടാര്ട്ടയ് സമര്പനിക്കുന.

(4) സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേനിറനി   VIII-  ലന്റെ ഒന്നടാമതയ് റനികപടാര്ട്ടനിലലെ ശനിപടാര്ശകേളനികനലള്ള

ആക്ഷന കടകണ് റനികപടാര്ട്ടയ്

ധനകേടാരദ്യവുര കേയറര വകുപ്പുമനനി (കഡടാ  .   ടനി  .   എര  .   കതടാമസയ് ഐസകേയ്): സര്,

സടാമ്പതനികേകേടാരദ്യങ്ങള സരബന്ധനിച  സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേനിറനി VIII–ലന്റെ അദ്ധദ്യക്ഷനടായ

ഞടാന  2016-17 സടാമ്പതനികേ വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള ധനടാഭദ്യര്തനകേളലട പരനികശടാധന

സരബന്ധനിച  ഒന്നടാമതയ്  റനികപടാര്ട്ടനിലലെ  ശനിപടാര്ശകേളനികനലള്ള  ആക്ഷന  കടകണ്

റനികപടാര്ട്ടയ് സമര്പനിക്കുന.

(5) സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേനിറനി   XIV-  ലന്റെ  ഒന്നടാമതയ് റനികപടാര്ട്ടനിലലെ ശനിപടാര്ശകേളനികനലള്ള

ആക്ഷന കടകണ് റനികപടാര്ട്ടയ്

ശശ  .  രടാജു എബഹടാര:  സര്,  ആഭദ്യന്തര കേടാരദ്യങ്ങള  സരബന്ധനിച XIV–ാം

നമ്പര്  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനിയുലട  2016-17 സടാമ്പതനികേ  വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള

ധനടാഭദ്യര്തനകേളലട  പരനികശടാധന  സരബന്ധനിച  ഒന്നടാമതയ്  റനികപടാര്ട്ടനിലലെ

ശനിപടാര്ശകേളനികനലള്ള  ആക്ഷന  കടകണ്  റനികപടാര്ട്ടയ്  സമനിതനി  ലചയര്മടാനടായ

മുഖദ്യമനനിക്കുകവണനി  സമനിതനിയരഗമടായ ഞടാന സമര്പനിക്കുന.
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(6) പരനിസ്ഥനിതനി സരബന്ധനിച സമനിതനിയുലട മൂനര നടാലര റനികപടാര്ട്ടുകേള

ശശ  .    മുലകര  രതടാകേരന:  സര്,  പരനിസ്ഥനിതനി  സരബന്ധനിച  സമനിതനിയുലട
അദ്ധദ്യക്ഷനടായ ഞടാന സമനിതനിയുലട മൂനര നടാലര റനികപടാര്ട്ടുകേള സമര്പനിക്കുന.

(7) ഔകദദ്യടാഗനികേ ഭടാഷ സരബന്ധനിച സമനിതനിയുലട ഒനര രണ്ടുര റനികപടാര്ട്ടുകേള

ശശമതനി  ഇ  .    എസയ്  .    ബനിജേനികമടാള:  സര്,  ഔകദദ്യടാഗനികേ  ഭടാഷ  സരബന്ധനിച
സമനിതനിയുലട  അദ്ധദ്യക്ഷയടായ   ഞടാന  സമനിതനിയുലട   ഒനര  രണ്ടുര  റനികപടാര്ട്ടുകേള
സമര്പനിക്കുന. 

മനി  .   സശകര്: റനികപടാര്ട്ടുകേള സമര്പനികലപട്ടനിരനിക്കുന.

12.00 Noon]

VIII. ഗവണ്ലമന്റെയ് പ്രകമയര

റബ്ബര് കമഖലെയുലട സരരക്ഷണര

ശശ  .    ലകേ  .    എര  .    മടാണനി:  സര്,  ഇഇൗ പ്രകമയലത സതടാഗതര ലചയ്യുകേയടാണയ്.
പലക്ഷ ഇഇൗ പ്രകമയര ഏതയ് റൂള അനുസരനിചടാണയ് അവതരനിപനിക്കുന്നലതന്നയ് കേതടാട്ടയ്
ലചയനിരുനലവങനില്  ഞങ്ങളകയ്  എളപമടാകുമടായനിരുന.  എത്ര  സമയലത
ചര്ചയടാണയ്,  കഭദഗതനി അവതരനിപനികണകമടാ എലന്നലടാര മനസനിലെടാകണലമങനില്
ഏതയ്  റൂള  പ്രകേടാരമടാണയ്  ബഹുമടാനലപട്ട  മനനി  ഈ  പ്രകമയര
അവതരനിപനിക്കുന്നലതന്നയ് പറകയണതടായനിരുന.

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   വനി  .   എസയ്  .   സനനില് കുമടാര്): സര്, ചട്ടര 118-ല്, ഇഇൗ
ചട്ടങ്ങളനിലലെ  വദ്യവസ്ഥകേളകയ്  വനികധയമടായനി  ഒരു  അരഗതനികനടാ  മനനികകടാ
സടാമടാനദ്യമടായനി  ലപടാതുതടാല്പരദ്യമുള്ള  സരഗതനിലയ  സരബന്ധനിക്കുന്ന  പ്രകമയര
അവതരനിപനികടാവുന്നതടാലണന്നയ് പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന: സര്,  ചട്ടര 118 അനുസരനിചയ് ബഹു. മനനികയ്
പ്രകമയര  അവതരനിപനികടാര.   ചട്ടര  118  അനുസരനിച്ചുള്ള  പ്രകമയമടാണയ്
അവതരനിപനിക്കുന്നലതന്നയ്  കനരകത  അറനിലഞ്ഞങനില്  ഞങ്ങളകതനിനയ്  കഭദഗതനി
ലകേടാടുകടാന  സടാധനിക്കുമടായനിരുന.  ചട്ടര  300  അനുസരനിചടാലണങനില്  ഞങ്ങളകയ്
അതുമടായനി  ബന്ധലപട്ടയ്  സരസടാരനികടാനടാകേനില.   ഇഇൗ  പ്രകമയര  ചട്ടര
118  പ്രകേടാരമടായതുലകേടാണയ്  അങ്ങയുലട  അധനികേടാരര  വനിനനികയടാഗനിചയ്  അതയ്
കവവ്ലചയയ് ഞങ്ങളകയ് കഭദഗതനി  സമര്പനികടാനുള്ള സടാവകേടാശര നല്കേണര.

മനി  .    സശകര്:  ഇഇൗ  പ്രകമയര  സര്ക്കുകലെറയ്  ലചയ്യുകേയുര  അതനിലന്റെ  ഭടാഗമടായനി
കഭദഗതനി  ലെഭനിക്കുകേയുര ലചയനിട്ടുണയ്.
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ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്,  ...(… കമകയ്  ഓഫയ്)......  കഭദഗതനി
ലകേടാടുകടാനുള്ള അരഗങ്ങളലട അവകേടാശര നനികഷധനികരുതയ്.

മനി  .    സശകര്:  കഭദഗതനി   നല്കേടാനുള്ള  അരഗങ്ങളലട  അവകേടാശതനികനല്
ഇടലപട്ടനിട്ടനില.  കഭദഗതനി   തരടാനുള്ള  അവകേടാശമടാണയ്  ശശ.  ലകേ.  സനി.  കജേടാസഫയ്
ഉപകയടാഗലപടുതനിയതയ്.

ശശ  .    കമടാനസയ്  കജേടാസഫയ്:  സര്,  ...(… കമകയ്  ഓഫയ്)......  ഞങ്ങളകയ്
കേനിട്ടനിയനിട്ടനില.

മനി  .    സശകര്:  ആര്ലകങനിലര  നനിര്ബന്ധമടായുര  കഭദഗതനി
അവതരനിപനികണലമനലണങനില്  പ്രകമയര  അവതരനിപനിചകശഷര  വടാകടാല്
കഭദഗതനി അവതരനിപനികടാവുന്നതടാണയ്.

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    വനി  .    എസയ്  .    സനനില് കുമടാര്  ):  സര്,  ശശ.  ലകേ.  സനി.
കജേടാസഫനിനയ് മടാത്രമടായനി പ്രകമയര ലകേടാടുതനിട്ടനില.  

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്, ...(… കമകയ് ഓഫയ്)......  ചട്ടലെരഘനര
നടതനിയനിട്ടയ് വശണ്ടുര തര്കനിക്കുകേയടാണയ്.

ശശ  .   വനി  .   എസയ്  .   സനനില് കുമടാര്: സര്, ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന, ഞടാന
പറഞ്ഞതയ് അങ്ങയുലട ലതടാട്ടടുതനിരനിക്കുന്ന ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് തന്നനിരനിക്കുന്ന
കഭദഗതനി  എലന്റെ  കേയ്യനിലലണന്നടാണയ്.   അതയ്  അകദ്ദഹര  ഏതയ്  ചട്ടപ്രകേടാരമടാണയ്
തന്നലതന്നയ്  അറനിയടാമകലടാ.  നനിങ്ങലളലടാര  ഞങ്ങലളകടാള  സശനനിയറര
മനനിമടാരുമടായനിരുന്നവരുമടാണയ്.  അകങ്ങയയ് ഇതറനിയടാര.

ചട്ടര  118  അനുസരനിചടാണയ്  പ്രകമയര അവതരനിപനികടാനുകദ്ദശനിക്കുന്നതയ്.   ഇഇൗ
പ്രകമയര  കേഴനിഞ്ഞദനിവസര  അവതരനിപനിച  അനഇൗകദദ്യടാഗനികേ  പ്രകമയതനിനയ്
മറപടനിയടായനി  സര്കടാര്  പറഞ്ഞതനുസരനിച്ചുള്ളതടാണയ്.   ഇഇൗ  വനിഷയതനിലന്റെ
ഗഇൗരവര  കേണകനിലലെടുത്തുലകേടാണ്ടുര  സര്കടാര്  പ്രകമയമടായനി  ഇതയ്
അവതരനിപനിക്കുകമ്പടാള  അതനിലനടാരു  ഒഇൗപചടാരനികേതയുണടാകുലമന്നതനിനടാലമടാണയ്
ചട്ടര  118  അനുസരനിചയ്  പ്രകമയര  അവതരനിപനികടാന അനുമതനി  കതടനിയതയ്.   അതയ്
പ്രകേടാരമടാണയ് ഇഇൗ പ്രകമയര അവതരനിപനിക്കുന്നതയ്.

“1995-ല് കലെടാകേ വടാണനിജേദ്യ കേരടാര് നനിലെവനില് വന്നതുമുതല് ഇന്തദ്യയുര ഇഇൗ
കേരടാറനില് അരഗമടാണയ്.  സതടാഭടാവനികേ ഉണക റബ്ബറനിനയ് അന്നയ് ഇന്തദ്യ അരഗശകേരനിച
കൂടനിയ  ചുങര  25%  ആയനിരുന.   25%  ചുങകമടാ  30  രൂപകയടാ  ഏതടാണയ്  കുറവയ്
എന്നതടാണയ് സതടാഭടാവനികേ റബ്ബറനിനയ് ഇന്തദ്യ ഏര്ലപടുതനിയ ഇറക്കുമതനി ചുങര.  കലെടാകേ
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വദ്യടാപടാര കേരടാറനിനുകശഷര റബ്ബര് കമഖലെയയ് ഏറവുര കൂടുതല് പ്രഹരകമല്പനിച ഒരു
കേരടാറടാണയ്  ഇന്തദ്യ-ആസനിയടാന  സതതന  വദ്യടാപടാര  കേരടാര്.   പ്രസ്തുത  കേരടാറനില്
അരഗങ്ങളടായ  മകലെഷദ്യ,  തടായയ് ലെടാനഡയ്,  ഇനകഡടാകനഷദ്യ  എന്നശ  രടാജേദ്യങ്ങള
സതടാഭടാവനികേ  റബ്ബറനിലന്റെ  വന  ഉത്പടാദകേരുര  സതടാഭടാവനികേ  റബ്ബറനിലന്റെ  ഉത്പടാദന
ലചലെവയ്  കുറഞ്ഞ രടാജേദ്യങ്ങളമടാണയ്.   പ്രസസ്തുത രടാജേദ്യങ്ങളനില്നനിനര ഇന്തദ്യയനികലെയയ്
ഇറക്കുമതനി നടക്കുനണയ്.

റബ്ബര്  വനിലെയനിടനിവയ്  കനരനിടുവടാന ഇറക്കുമതനി  നനിയനണര ഉളലപലട  കകേന്ദ്ര
സര്കടാരനിലന്റെ ഇടലപടലകേള ആവശദ്യമടായതനിനടാല് കകേന്ദ്ര സര്കടാരനിനയ് സരസ്ഥടാന
സര്കടാര് യഥടാസമയര നനികവദനങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   കമകയ്  ഇന ഇന്തദ്യയനില്
റബ്ബര് ഉളലപടുതണലമനര കകേന്ദ്ര സര്കടാരനികനടാടയ് ആവശദ്യലപട്ടനിട്ടുണയ്.

സതടാഭടാവനികേ റബ്ബറനിലന്റെ ഇറക്കുമതനി തടയുകേ,  സതടാഭടാവനികേ ഉണക റബ്ബറനിലന്റെ
ഇറക്കുമതനിച്ചുങര  കൂട്ടുന്നതനിനടായനി  കേയറ്റുമതനി  സബ്സനിഡനി  അനുവദനിക്കുകേ,
വനിലെയനിടനിവയ്  തടയുന്നതനിനടായനി  തടാങവനിലെ  പ്രഖദ്യടാപനിക്കുകേ  എന്നനിവയുളലപലട
വനിവനിധ  ആവശദ്യങ്ങളടങ്ങനിയ  നനികവദനര  കകേന്ദ്ര  സര്കടാരനിനയ്
സമര്പനിചനിരുനലവങനിലര  2016  ജേനുവരനി  21  മുതല്  2016  മടാര്ചയ്  31  വലര
മടാത്രമടാണയ് ഇറക്കുമതനി തടാല്കടാലെനികേമടായനി തടഞ്ഞനിരുന്നതയ്.

എന്നടാല്  കലെടാകേവദ്യടാപടാര  കേരടാര്  പ്രകേടാരമുള്ള  പ്രതനിജടാബദ്ധത  കേടാരണര
ഇറക്കുമതനി  ചുങര  25%-തനിലെധനികേര  വര്ദ്ധനിപനികടാന  കേഴനിയനിലലനര  രടാജേദ്യതയ്
നനിലെവനിലള്ള  ഉല്പടാദന  ഉപകഭടാഗ  സടാഹചരദ്യര  കേടാരണര  വനകതടാതനിലള്ള
കേയറ്റുമതനികയ്  സടാധദ്യതയനിലലനര  കേചവടനനിയനണവുര  കനരനിട്ടുള്ള  സരഭരണവുര
വഴനി സതതന വനിപണനിയനില് ഇടലപട്ടയ് സതടാഭടാവനികേ റബ്ബറനിനയ് ഉയര്ന്ന നനിരകനിലള്ള
തടാങവനിലെ  നനിശ്ചയനിക്കുകേലയന്നതയ്  കലെടാകേവദ്യടാപടാര  കേരടാര്  പ്രകേടാരമുള്ള
പ്രതനിജടാബദ്ധതയുമടായനി ഒത്തുകപടാകേടാതതനിനടാല് ആയതയ് പ്രടാകയടാഗനികേമലലനര
കകേന്ദ്ര സര്കടാര്  അറനിയനിക്കുകേയുണടായനി.   ഇതരതനില്  സതടാഭടാവനികേ  റബ്ബറനിലന്റെ
വനിലെയനിടനിവയ്  തടയുന്നതനിനയ്  വനിവനിധ  നനിര്കദ്ദശങ്ങള  സമര്പനിചനിരുനലവങനിലര
റബ്ബകറ സ്ഡയ്  കറടാഡയ്  സരബന്ധനിച്ചുള്ള  നനിര്കദ്ദശതനില്  മടാത്രമടാണയ്  കകേന്ദ്ര
സര്കടാരനില്നനിന്നയ്  അനുകൂലെ  പ്രതനികേരണമുണടായനിട്ടുള്ളതയ്.   അതുതലന്ന  കകേന്ദ്ര
ഉപരനിതലെ ഗതടാഗത മനടാലെയതനിലന്റെ പരനികശടാധനയയ്  നല്കേടാലമന്നയ്  മടാത്രമടാണയ്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതയ്.

റബ്ബര് വനിപണനിയനിലലെ അനനിശ്ചനിതടാവസ്ഥ പരനിഗണനിചയ് കേര്ഷകേനയ് നദ്യടായവനിലെ
ഉറപടാക്കുന്നതനിനുകവണനി  വനിഭടാവന  ലചയയ്  2015-16  സടാമ്പതനികേവര്ഷര  മുതല്
സരസ്ഥടാന സര്കടാര് വളലര കേടാരദ്യക്ഷമമടായനി  നടപനിലെടാകനിവരുന്ന പദ്ധതനിയടാണയ്
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റബ്ബര്  ലപ്രടാഡക്ഷന  ഇനലസന്റെശവയ്  സശര.   ഇഇൗ  പദ്ധതനിപ്രകേടാരര  റബ്ബറനിലന്റെ
തടാങവനിലെയുര  റബ്ബര്  കബടാര്ഡയ്  നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  കദനരദനിന  വനിലെസൂചനികേയുര
തമ്മേനിലള്ള  വദ്യതദ്യടാസമനുസരനിച്ചുള്ള  തുകേ  കേര്ഷകേരുലട  ബടാങയ്  അകഇൗണനികലെയയ്
കനരനിട്ടയ്  കകേമടാറനി  വരുന.   സരസ്ഥടാന  സര്കടാരനിലന്റെ  ഇഇൗ  പദ്ധതനികയ്  കകേന്ദ്ര
സര്കടാരനിലന്റെ സടാമ്പതനികേ സഹടായര ആവശദ്യമടാണയ്.

ഇഇൗ  സടാഹചരദ്യതനില്  കകേരളതനിലലെ  കേര്ഷകേരുലട  ജേശവകനടാപടാധനിയടായ
റബ്ബറനിനയ് നദ്യടായവനിലെ ഉറപടാകടാന കകേന്ദ്ര സര്കടാര് ഇടലപടണലമനര ഇറക്കുമതനി
ചുങര  വര്ദ്ധനിപനിക്കുവടാന  വടാണനിജേദ്യ  കേരടാറകേളനില്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  വദ്യവസ്ഥകേള
ഉപകയടാഗലപടുതണലമനര  സതടാഭടാവനികേ  റബ്ബറനിലന  കലെവയ് ലെനിഹുഡയ്  ലസകേക്യൂരനിറനി
കബടാക്സെെനില്  ഉളലപടുതണലമനര  ഇറക്കുമതനി  ലചയ്യുന്ന  സതടാഭടാവനികേ  റബ്ബറനിനയ്
ഡബഡ്യു.ടനി.ഒ. ഉളലപലടയുള്ള കേരടാറകേളനില് അരഗശകേരനിചനിട്ടുള്ള കസഫയ് ഗടാര്ഡയ് ഡക്യൂട്ടനി
ഏര്ലപടുതണലമനര  ആര്.സനി.ഇ.പനി.  കേരടാറളലപലട  സതടാഭടാവനികേ  റബ്ബറനിലന
സരരക്ഷനിക്കുവടാന  'ലനഗറശവയ്  ലെനിസ്റ്റേയ്'  അഥവടാ  സരരക്ഷനിത  ഉല്പന്നങ്ങളലട
പട്ടനികേയനില്ലപടുതണലമനര  കേര്ഷകേര്കയ്  പ്രകയടാജേനര  ലചയ്യുന്ന  തരതനില്
കദശശയനയര  രൂപശകേരനികണലമനര  റബ്ബര്  ആക്ടയ്  പനിനവലെനിക്കുകേകയടാ
കേര്ഷകേകദ്രടാഹ  നടപടനികേള  അതനില്  ഉളലപടുത്തുകേകയടാ  ലചയ്യരുലതനര  റബ്ബര്
കബടാര്ഡയ് നനിര്തലെടാക്കുകേകയടാ സതടാഭടാവനികേ റബ്ബറനിലന്റെ ഏറവുര കൂടുതല് ഉല്പടാദനര
നടത്തുന്ന  കകേരളതനില്നനിന്നയ്  റബ്ബര്  കബടാര്ഡനിലന്റെ  ആസ്ഥടാനമന്ദനിരര
അനദ്യസരസ്ഥടാനകതയയ്  മടാറ്റുകേകയടാ  ലചയ്യരുലതനര  റശജേനിയണല്  ഓഫശസകേള
നനിര്തലെടാക്കുകേയുര കൂട്ടനികയടാജേനിപനിക്കുകേയുര ലചയ നടപടനി പനിനവലെനിചയ് റശജേനിയണല്
ഓഫശസകേള  പുനനഃസ്ഥടാപനികണലമനര  ഇഇൗ  സഭ  കകേന്ദ്ര  സര്കടാരനികനടാടയ്
ആവശദ്യലപടുന”എന്ന പ്രകമയര അവതരനിപനിക്കുന.

ജേലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശശ  .    മടാതഡ്യു ടനി  .    കതടാമസയ്):  സര്,  ഞടാന പ്രകമയലത
പനിന്തടാങന.

ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേടാസഫയ്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന:

പ്രകമയതനിലന്റെ  അവസടാനലത  വരനിയനില്  "കകേന്ദ്ര  സര്കടാരനികനടാടയ്
ആവശദ്യലപടുന"  എന്നതനിനുപകേരര  "കകേന്ദ്ര  സര്കടാരനികനടാടുര,  സരസ്ഥടാന
ഗവണ്ലമന്റെയ് പ്രഖദ്യടാപനിച വനിലെസ്ഥനിരതടാ ഫണയ് പ്രകേടാരര കേനികലെടായയ് 150 രൂപയടായനി
നനിശ്ചയനിച  സരഭരണവനിലെ,  ഉല്പടാദനലചലെവുര  ആകഗടാള  മടാര്കറനിലലെ  മടാന്ദദ്യവുര
കേണകനിലലെടുതയ്  200  രൂപയടായനി  വര്ദ്ധനിപനികണലമന്നയ്  സരസ്ഥടാന
ഗവണ്ലമന്റെനികനടാടുര അഭദ്യര്തനിക്കുന" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.
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ഞടാന  ഇഇൗ  പ്രകമയലത  അനുകൂലെനിക്കുകേയടാണയ്.   ഇഇൗ  പ്രകമയതനിലന്റെ
ഉള്ളടകര  കകേരളതനിലന്റെ  ലപടാതുവനികേടാരമടാണയ്.   കകേരളതനിലലെ  പ്രധടാനലപട്ട
നടാണദ്യവനിളയടായ  റബ്ബറനികനടാടയ്  കേടുത  അവഗണനയടാണയ്  കകേന്ദ്രര  ഇന്നയ്
വച്ചുപുലെര്ത്തുന്നതയ്.  കകേരളതനിലലെ  റബ്ബര്  കബടാര്ഡനിലന്റെ  ഓഫശസകേള
നനിര്തലെടാകനിലകടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്. സശകേളളലപലടയുള്ള ജേശവനകടാലര ത്രനിപുര,
ആസടാര  എന്നനിവനിടങ്ങളനികലെയയ്  സ്ഥലെര  മടാറ്റുകേയടാണയ്.   അതുകപടാലലെതലന്ന
റബ്ബറനിനുളള ആനുകൂലെദ്യങ്ങളര സബ്സനിഡനിയുര ലവട്ടനിക്കുറയ്ക്കുന.  ഇഇൗ പ്രകമയതനില്
'റബ്ബര്  കബടാര്ഡനിലന്റെ  ആസ്ഥടാന  മന്ദനിരര  മടാറ്റുന'  എന്നല,  'ആസ്ഥടാനര  മടാറ്റുന'
എനപറയണര.   കേടാരണര,  മന്ദനിരര  മടാറടാന  പറനിലകലടാ.   'റബ്ബര്  കബടാര്ഡനിലന്റെ
ആസ്ഥടാന മന്ദനിരര'  എനള്ളതയ്  തനിരുതണര.    കകേന്ദ്ര സര്കടാരനികനടാടയ്  ഇത്രയുര
കേടാരദ്യങ്ങള ലചയ്യടാന പറയുകമ്പടാഴുര കകേരളര ലചകയ്യണ കേടാരദ്യങ്ങളനില് അങ്ങയ് മഇൗനര
പടാലെനിക്കുകേയടാണയ്.   മുന  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാരനിലന്റെ  കേടാലെതയ്  ധനകേടാരദ്യ
വകുപ്പുമനനിയടായനിരുന്ന  ശശ.  ലകേ.  എര.  മടാണനി  റബ്ബര്  വനിലെസ്ഥനിരതടാ  ഫണയ്
പ്രഖദ്യടാപനിക്കുകമ്പടാള റബ്ബറനിലന്റെ വനിലെ  85  രൂപയടായനിരുന. 65  രൂപ സബ്സനിഡനി
ലകേടാടുതടാണയ്  150  രൂപയടായനി  വനിലെ  നനിശ്ചയനിചതയ്.   ആ  150  രൂപ  ഇതുവലര
വര്ദ്ധനിപനിചനിട്ടനില.  കകേന്ദ്ര സര്കടാരനികനടാടയ് നമ്മേള ആവശദ്യങ്ങള ഉന്നയനിക്കുകമ്പടാള
സരസ്ഥടാന സര്കടാര് വനിലെസ്ഥനിരതടാ  ഫണയ്  പ്രകേടാരര  കേനികലെടായയ്  150  രൂപയടായനി
നനിശ്ചയനിച  സരഭരണവനിലെ  ഉല്പടാദനലചലെവുര  ആകഗടാള  മടാര്കറനിലലെ  മടാന്ദദ്യവുര
കേണകനിലലെടുത്തുലകേടാണയ്  200  രൂപയടായനി  വര്ദ്ധനിപനികണലമന്നയ്  സരസ്ഥടാന
സര്കടാരനികനടാടയ്  അഭദ്യര്തനിക്കുന  എന്നയ്  വരണര.  നന  ലചയ്യടാന
ആവശദ്യലപടുകമ്പടാള  നമ്മേളര  നന  ലചയ്യണര.   ഇതയ്  സരസ്ഥടാന  സര്കടാരനിലന്റെ
ബടാധദ്യതയടാണയ്.  അതുലകേടാണയ് ഇഇൗ പ്രകമയതനിലന്റെ അവസടാന ഭടാഗതയ് റബ്ബറനിലന്റെ
വനിലെ  സ്ഥനിരതടാഫണനിലലെ  വനിലെ  150-ല്  നനിന്നയ്  200  ആക്കുന  എനകൂടനി
കചര്കണലമന്നയ് ഞടാന അഭദ്യര്തനിക്കുന.

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്,  ഇഇൗ  പ്രകമയതനില്,  'റശജേനിയണല്
ഓഫശസകേള  നനിര്തലെടാക്കുന്നതനിനുള്ള  നശകര  പ്രതനികഷധടാര്ഹമടാലണനര  ഇഇൗ
നടപടനിയനില്നനിന്നയ്  കകേന്ദ്ര  വടാണനിജേദ്യ  വകുപയ്  അടനിയന്തരമടായനി  പനിനടാറണലമനര
അഭദ്യര്തനിക്കുന'  എനകൂടനി  കചര്കണര.  റബ്ബര് കബടാര്ഡനിലന്റെ ലഹഡയ് ഓഫശസയ്
എലന്റെ  മണ്ഡലെതനിലെടാണയ്  സ്ഥനിതനിലചയ്യുന്നതയ്.   അവനിലട  വലെനിയ  സമരര
നടക്കുകേയടാണയ്.  ശശ.  ലകേ.  സനി.  കജേടാസഫയ് പറഞ്ഞതുകപടാലലെ  ഓഫശസയ് മടാറ്റുന,
ജേശവനകടാലര കൂട്ടകതടാലട സ്ഥലെര മടാറ്റുന.   കകേരളതനിലന്റെ ലപടാതുവടായ ഹൃദയ
വനികേടാരര  കകേന്ദ്രലത  അറനിയനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഇഇൗ  കഭദഗതനി
അരഗശകേരനികണലമന്നയ് അഭദ്യര്തനിക്കുന.
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ശശ  .    ലകേ  .    എര  .    മടാണനി:  സര്,  ഞടാന ധനകേടാരദ്യമനനിയടായനിരനിക്കുകമ്പടാള  65
രൂപ  നഷര  സഹനിചടാണയ്  റബ്ബറനിലന്റെ  സരഭരണവനിലെ  പ്രഖദ്യടാപനിചതയ്.   ഇകപടാഴുര
അത്രയുര നഷര  സഹനിചടാല് മതനി.  ശശ.  ലകേ.  സനി.  കജേടാസഫയ്  പറഞ്ഞതുകപടാലലെ
സരഭരണവനിലെ  200  രൂപയടാകനി  വര്ദ്ധനിപനിച്ചുലകേടാണയ്  റബ്ബര്  കൃഷനികടാലര
സരരക്ഷനികടാന  നടപടനി സതശകേരനികണര.

ശശ  .   കമടാനസയ് കജേടാസഫയ്: സര്, ഇഇൗ പ്രകമയലത അനുകൂലെനിക്കുന.  റബ്ബറനിനയ്
125 രൂപകയടാളര മടാര്കറനില് കേനിട്ടുനണയ്. 25 രൂപകയ സര്കടാരനിനയ് നഷലപടുനള.
ഇകപടാളതയ്  129  രൂപകയടാളര  വന്നനിട്ടുണയ്.    20-21  രൂപകയ  ഇകപടാള  നഷര
വരനികേയുള.  മുനസര്കടാര് 85 രൂപകയടാളര നഷര സഹനിചടാണയ് ലകേടാടുതനിരുന്നതയ്.
200 രൂപയടായനി വനിലെസ്ഥനിരതടാ ഫണയ് മടാറ്റുകേലയനള്ളതയ് അതദ്യടാവശദ്യമടാണയ്.  

ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജേടാര്ജേയ്:  സര്,  ഞടാന  ഇഇൗ  പ്രകമയലത
അനുകൂലെനിക്കുകേയടാണയ്.   ഇവനിലട നടന്ന ചര്ചയനില് ലപടാതുവടായനി  റബ്ബറനിലന്റെ വനിലെ
200  രൂപ  എന്നടാണയ്  വന്നനിട്ടുള്ളതയ്.  ഒരു  റബ്ബര്ലലത  നട്ടടാല്  പതടാമലത
വര്ഷമടാണയ്  ആദടായര  കേനിട്ടുന്നതയ്.  ഒകരകര്  റബ്ബര്  കൃഷനി  ലചയ്യണലമങനില്
ലെക്ഷകണകനിനയ് രൂപ മുടകണര.   ആ സടാഹചരദ്യതനില് നനിര്ബന്ധമടായുര  200
രൂപലയങനിലര കേനിട്ടനികയ മതനിയടാകൂ.  വനിലെ നനിശ്ചയനിക്കുകമ്പടാള റബ്ബര് പടാലെനിലന്റെ വനിലെ
നനിശ്ചയനിചടാല്  മടാത്രര  കപടാരടാ.   അതനിലന്റെ  ഉല്പടാദനലചലെവയ്  കേണകടാക്കുകമ്പടാള
വസ്തുവനിലനടാരു വനിലെയുണയ്,  ആ വനിലെ കേനിട്ടകണ;   ആ വനിലെയുലട  പലെനിശലയങനിലര
കേണകടാകനിയടാല്  പ്രശര  പരനിഹരനികലപടുര.  ബഹുമടാനലപട്ട  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനിലയപറനി   നല  അഭനിപ്രടായമടാണയ്  എനനിക്കുള്ളതയ്.  പലക്ഷ,  200  രൂപ
എന്നതയ് കുറയടാന ശമനിചടാല് അങ്ങലയപറനി നലതയ് പറയടാന കേഴനിയടാലത കപടാകുര.
വനിലെ 200 രൂപലയന്നയ്  തശരുമടാനനികണലമന്ന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുകേയടാണയ്.

മനി  .    സശകര്:  ശശ.  ലകേ.  സനി.  കജേടാസഫനിലന്റെ  കഭദഗതനിലകതനിലര
ബഹുമടാനലപട്ട  ജേലെവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  ഒരു  തടസവടാദര  എഴുതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
അകദ്ദഹതനിനയ് അതയ് ഉന്നയനികടാവുന്നതടാണയ്.

ജേലെവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (  ശശ  .    മടാതഡ്യു  ടനി  .    കതടാമസയ്  ):   സര്,  ബഹുമടാനലപട്ട
അരഗര കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പയ് ഈ തടസവടാദര  പറയണമടായനിരുന.
ലപടാതുവനികേടാരലമന്ന  നനിലെയനില്  അവതരനിപനിക്കുന്നതനില്  എനനികയ്  തര്കമനില.
ഞടാന  ഉന്നയനികടാന   ഉകദ്ദശനിച  ആശയര  ഒരു  കേടുത  സടാകങതനികേ  വടാദമല.
നനിയമസഭ പ്രകമയര പടാസടാകനിയടാല് അതയ് നനിയമസഭയുലട പ്രകമയമടാണയ്.   ഇതയ്
സരസ്ഥടാന  സര്കടാര്  അവതരനിപനിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രകമയമടാണയ്.   സരസ്ഥടാന
സര്കടാരനികനടാടുതലന്ന  ഒരു  നനിവൃതനി  കചടാദനിച്ചുലകേടാണയ്  സര്കടാരനിലന്റെ
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പ്രതനിനനിധനിയടായ മനനി ഒരു പ്രകമയര അവതരനിപനിക്കുന്നതനില് അഭരഗനിയുണയ്,  അതയ്
ചട്ടവനിരുദ്ധമടാണയ്.   പലക്ഷ  ഇവനിലട  പറഞ്ഞ  വനികേടാരകതടാടയ്  കയടാജേനിക്കുകേയടാണയ്.
ബഹുമടാനലപട്ട മനനി അവതരനിപനിക്കുന്ന ഒരു പ്രകമയതനില് സരസ്ഥടാന സര്കടാര്
ഇന്നയനിന്ന കേടാരദ്യങ്ങള ലചയ്യണലമനള്ള നനിര്കദ്ദശര വരുന്നതയ് അനഇൗചനിതദ്യമടാണയ്.
അതയ്  ശശ.  ലകേ.  സനി.  കജേടാസഫനിനയ്  മനസനിലെടാകുലമന്നയ്  കേരുതുന.   രണടാമലത
വനിഷയര, ബഹുമടാനലപട്ട മനനി അവതരനിപനിച പ്രകമയര 1995-ലലെ കലെടാകേ വടാണനിജേദ്യ
കേരടാര്,  2009-ലലെ  ആസനിയടാന  കേരടാര്  തുടങ്ങനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെയ്  എടുത
നടപടനികേള....,  എന്നതനില്  തുടങ്ങനി  റബ്ബര്  കബടാര്ഡനിലന്റെ  ആസ്ഥടാന  മന്ദനിരര
അനദ്യസരസ്ഥടാനകതയയ്  മടാറടാന  പടാടനിലടാലയനര  അതയ്  ഇവനിലടതലന്ന
നനിലെനനിര്തണലമനള്ളതുമടാണയ്... എന പറഞ്ഞടാണയ് അവസടാനനിചതയ്.  സരസ്ഥടാന
സര്കടാര്  ലചകയ്യണ  ഒരു  വനിഷയര  ഇഇൗ  പ്രകമയതനില്  കചര്ക്കുകമ്പടാള
മൂലെപ്രകമയതനിലന്റെ വനിഷയതനിലന്റെ പരനിധനികപ്പുറതടാണയ് ബഹുമടാനദ്യരടായ ലകേ.സനി.
കജേടാസഫുര  മടാണനിസടാറര  കമടാനസയ്  കജേടാസഫുര  തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണനുര
അവതരനിപനിചനിരനിക്കുന്ന  കഭദഗതനികേള.  അതയ്  സരസ്ഥടാന  സര്കടാര്
പരനിഗണനികകണ മലറടാരു വനിഷയമടാണയ്.   കയടാജേനിചയ്  ഒരു പ്രകമയര  പടാസടാക്കുന്ന
വനിഷയലമന്ന  നനിലെയനില്  ഇകടാരദ്യതനില്  എന്തുലചയ്യണലമന്നയ്  ശശ.  ലകേ.  സനി.
കജേടാസഫയ് തശരുമടാനനികണര.

ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേടാസഫയ്: സര്, ബഹുമടാനലപട്ട മനനി  പറഞ്ഞതയ് ശരനിയല.
സഭയുലട  ലസനസയ്  ഇതടാണയ്.  സഭയുലട  ലസനസയ്  കകേന്ദ്ര  സര്കടാരനികനടാടയ്
അഭദ്യര്തനിക്കുന,  കകേരള  സര്കടാരനികനടാടയ്  അഭദ്യര്തനിക്കുന.   അതയ്  ഞങ്ങളലട
അവകേടാശമടാണയ്.  അതനില് യടാലതടാരു മടാറവുര വരുതടാന പടാടനില.

ശശ  .    മടാതഡ്യു ടനി  .    കതടാമസയ്:  സര്,  സരസ്ഥടാന സര്കടാരനിലലെ ഒരു മനനിയടാണയ്
പ്രകമയര അവതരനിപനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.

ശശ  .    രടാജു എബഹടാര:  സര്,  കകേന്ദ്ര സര്കടാരനികനടാടയ്  അഭദ്യര്തനിക്കുന്ന ഒരു
പ്രകമയമടാണനിതയ്.   കകേന്ദ്ര സര്കടാര് നയടാലലപസ തരുന്നനില.   200  രൂപ  എന്ന
ഓറല്  അലമന്റെയ്ലമന്റെയ്  ദഇൗര്ഭടാഗദ്യവശടാല്  പ്രചരണതനിനുകവണനിയുള്ള  ഒരു
കഭദഗതനിയടായനികപടായനി.   അതയ്  ഇഇൗ  പ്രകമയതനിലെല  കവണതയ്.   കകേന്ദ്രതനിലലെ
വനിലെസ്ഥനിരതടാ ഫണ്ടുകൂടനി വടാങ്ങനി 200 രൂപ ലകേടാടുകണലമന്നയ്  മടാറ്റുകേയടാലണങനില്
അതയ് നദ്യടായമടാണയ്.   ഇന്നലലെ കകേന്ദ്ര സര്കടാര് ലകേടാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്ന നനിര്കദ്ദശര
റബ്ബര്  ഇറക്കുമതനിയനില്  കകേന്ദ്ര  സര്കടാരനിനുള്ള  നനിയനണര  പൂര്ണ്ണമടായുര
എടുത്തുകേളയടാന കപടാകുന എന്നതടാണയ്.   അതയ്  പടാടനില.  അകതടാടുകൂടനി  ഓപണ്
മടാര്കറനില്  റബ്ബര്  വരനികേയടാണയ്.  അകടാരദ്യരകൂടനി  ഇഇൗ  പ്രകമയതനില്
ഉളലപടുതണലമന്നടാണയ് എനനികയ് അഭദ്യര്തനികടാനുള്ളതയ്. 
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കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    വനി  .    എസയ്  .    സനനില് കുമടാര്  ):  സര്,  ശശ.  ലകേ.  സനി.

കജേടാസഫയ്  അവതരനിപനിച  കഭദഗതനിയുലട  സതകയടാടയ്  വനികയടാജേനിപ്പുണടായനിട്ടല.

ശശ.  ലകേ.  സനി.  കജേടാസഫയ്  'ആസ്ഥടാന മന്ദനിരര'  എനള്ളതയ്  'ആസ്ഥടാനര'  എന്നടാകനി

കഭദഗതനി ലചയ്യണലമന്നടാണയ് പറഞ്ഞതയ്. 

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്,  ഇഇൗ  നടപടനികേളനില്  കകേരളതനിലന്റെ

പ്രതനികഷധര  അറനിയനികണര.   നമ്മേള  കേയ്യുര  കേടാലര  പനിടനിക്കുന്ന  രശതനിയനില്

നനിയമസഭയനില് പ്രകമയര പടാസടാകരുതയ്. നമ്മുലട അന്തസയ് ഉയര്തനിപനിടനികണര. 

ശശ  .    വനി  .    എസയ്  .    സനനില്  കുമടാര്:  സര്,  പ്രതനികഷധതനിലന്റെ  ഒരു  വടാകയ്

ഇതനിനകേതയ്  കചര്ക്കുന്നതുലകേടാണയ്  വനികരടാധമനില.  സരസ്ഥടാന  നനിയമസഭയുലട

പ്രതനികഷധതനിലെടാണകലടാ ഇഇൗ പ്രകമയര അവതരനിപനിക്കുന്നതയ്.  എങനില്കപടാലര അങ്ങയ്

പറഞ്ഞതുകപടാലലെ പ്രതനികഷധര അറനിയനിക്കുകേയുര അതയ് പനിനവലെനികടാന പടാടനിലലന്നയ്

പറയുകേയുര  ലചയ്യുന്ന  രശതനിയനില്  തലന്നയടാണയ്  വന്നനിരനിക്കുന്നതയ്.  അതുരകൂടനി

കചര്ക്കുന്നതടാണയ്.    ശശ.  ലകേ.  സനി.  കജേടാസഫയ്  പറഞ്ഞ പ്രധടാനലപട്ട  പ്രശര  200

രൂപയടാക്കുകേ എനള്ളതടാണയ്.   ഇഇൗ പ്രകമയതനില് സരസ്ഥടാന സര്കടാരനിലന്റെ ഇഇൗ

പദ്ധതനികയ്  കകേന്ദ്ര  സര്കടാരനിലന്റെ  സടാമ്പതനികേ  സഹടായര  ആവശദ്യമടാലണന്നയ്

അഭദ്യര്തനിക്കുകേയടാണയ്.  ശശ.  ലകേ.  എര.  മടാണനി  മനനിയടായനിരനിലക  സരസ്ഥടാന

സര്കടാര് ഏകേപക്ഷശയമടായനി ആരരഭനിച ഒരു പദ്ധതനിയടാണനിതയ്.  വടാസവതനില് ഇഇൗ

വനിലെയനിടനിവനിനയ്  കേടാരണകടാര്  കകേന്ദ്ര  സര്കടാരടാണയ്.   ഇകപടാള  ആര്.സനി.ഇ.പനി.

കേരടാര്കൂടനി വന്നടാല് ചുങരഹനിതമടായനി പൂര്ണ്ണമടായുര ഇറക്കുമതനി ലചയ്യടാന കപടാകുന്ന ഒരു

ഇനമടാണയ് റബ്ബര്. സരസ്ഥടാന സര്കടാരുര ജേനങ്ങളര ഇഇൗ അടനിസ്ഥടാന പ്രശങ്ങളനികലെയയ്

ഒറലകട്ടടായനി  പനിനകപടായനിന്റെയ്  ലചകയ്യണ  സമയതയ്  സരസ്ഥടാന  സര്കടാര്  ലചയ്യുന്ന

സഹടായര  കപടാരടാ  എനകൂടനി  കചര്തയ്  മനനിലയലകടാണ്ടുതലന്ന  പ്രകമയര

അവതരനിപനിക്കുന്നതയ്  അനഇൗചനിതദ്യമടാണയ്.   കനരലത  ഇതുസരബന്ധനിചയ്

അടനിയന്തരപ്രകമയവുര  ശദ്ധ  ക്ഷണനികലര  അവതരനിപനിചനിരുന.   ശശ.  പനി.  സനി.

കജേടാര്ജുര ശശ.  കമടാനസയ് കജേടാസഫുമടകമുള്ള എലടാവരുര തുകേ വര്ദ്ധനിപനികണലമന്ന

വനിഷയര ഉന്നയനിചതടാണയ്.  ഇഇൗ പ്രകമയര കകേന്ദ്രതനികലെയയ് മടാത്രമുള്ള ഒരു പ്രകമയലമന്ന

നനിലെയനിലെടാണയ്  സരസ്ഥടാന  സര്കടാര്  അവതരനിപനിക്കുന്നതയ്.   അതുലകേടാണയ്  തുകേ

വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനയ് സര്കടാര് എതനിരടാലണന്ന നനിലെയനിലള്ള വദ്യടാഖദ്യടാനമുണടാകുന്നതയ്

ശരനിയല.  സരസ്ഥടാന സര്കടാരനികനടാടയ് ആവശദ്യലപടുന്ന രശതനിയനികലെയയ് ഇഇൗ പ്രകമയര
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വരുന്നതയ് പ്രകമയതനിലന്റെ കഫടാകസയ് നഷലപടടാന ഇടയടാക്കുര.  ഇന്നയ് ഇന്തദ്യയനില് 90

ശതമടാനര റബ്ബറല്പടാദനിപനിക്കുന്ന സരസ്ഥടാനമടാണയ് കകേരളര.  ആസനിയടാന കേരടാറനിലന്റെയുര

വരടാനകപടാകുന്ന ആര്.സനി.ഇ.പനി.  കേരടാറനിലന്റെയുര കേടാരദ്യതനില് മനനിതലെ ചര്ചയയ്മുമ്പയ്

കസ്റ്റേറ്റുകേളക്കുകൂടനി  അഭനിപ്രടായര  പറയടാന  അവസരമുണടാകേണലമനള്ളതടാണയ്

സരസ്ഥടാനര  ആവശദ്യലപട്ടനിരനിക്കുന്നതയ്.  കേടാരണര,  ഈ  വനിഷയര  കേടാരദ്യമടായനി

ബടാധനിക്കുന്നതയ്   കകേരളലതയടാണയ്.  നമ്മുലട  അഭനിപ്രടായങ്ങലളടാനരതലന്ന  അവര്

മനസനിലെടാക്കുന്നനില.   ഇതരര  നനിരവധനി  കേടാരദ്യങ്ങളടങന്ന  ഒരു  കേതയ്  കകേന്ദ്ര

സര്കടാരനികലെയയ്  അയചനിട്ടയ്  ആ  കേതനിനയ്  ആലകേ  കേനിട്ടനിയനിരനിക്കുന്ന  മറപടനി

റബ്ബലലറസ്ഡയ്  കറടാഡുകേളലട  നനിര്മ്മേടാണതനിനയ്  റബ്ബറപകയടാഗനികടാന

ആകലെടാചനിക്കുനലവനര അതയ് വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി പരനികശടാധനിക്കുനലവനള്ളതുമടാണയ്.

സഭ  അറനിയടാനകവണനി  ഒരു  കേടാരദ്യരകൂടനി  പറയുകേയടാണയ്,  വരുരദനിവസങ്ങളനില്

കകേരളതനികലെയയ്  പടാകമടായനില്  ഇറക്കുമതനി  ലചയ്യുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  ഒരു  കേതയ്

സര്കടാരനിനയ്  ലെഭനിചനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  പടാകമടായനില്  ഇറക്കുമതനി  ലചയ്യുന്നതനിലള്ള

സര്കടാരനിലന്റെ   അഭനിപ്രടായമടാണയ്  കചടാദനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  കകേരളതനിലലെ

കപടാര്ട്ടുകേളനികലെയയ്  പടാകമടായനില്  ഇറക്കുമതനി  ലചയ്യുന്നതനിലനതനിലര  നനിരവധനി

സമരങ്ങളണടായനിട്ടുണയ്. അതനിലനത്തുടര്ന്നയ് കകേസര നടന. സപ്രശര കകേടാടതനിയനിലെടകര

കപടായനി കകേസയ്  നടതനി ആ തശരുമടാനര ലതറടാലണന്നയ് പറഞ്ഞതനിനുകശഷര വശണ്ടുര

ബനി.ലജേ.പനി.  സര്കടാര്  രടാഷശയമടായനി അതയ് മടാറടാന തശരുമടാനലമടുതകപടാള ബഹു.

മുഖദ്യമനനിയുര  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിലയന്ന  നനിലെയനില്  ഞടാനുര  അതനിലനതനിരടായനി

കേതയചനിട്ടുണയ്.   സഭയനില് ചര്ച ലചയ്യടാനകപടാലര സമയര കേനിട്ടനിയനില.  ഇനനിയനിതയ്

നടാളനികകേര  കൃഷനികടാലരയുര  ബടാധനികടാനകപടാകുന്ന  നനിലെ  വരനികേയടാണയ്.   കകേന്ദ്ര

സര്കടാര്  നനിരന്തരമടായനി  കേടാര്ഷനികേ  കമഖലെയനില്  നടതനിലകടാണനിരനിക്കുന്ന  ഇഇൗ

ജേനവനിരുദ്ധ നയങ്ങളലകതനിരടായനി നമ്മേലളടാറലകട്ടടായനി നനില്കകണതടാണയ്.  ഇവനിലട

ഒരഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസവുര നമുക്കുണടാകകേണ കേടാരദ്യമനില. 

ശശ  .    ലകേ  .    എര  .    മടാണനി:  സര്,  ഇഇൗ അടനിയന്തര സടാഹചരദ്യര മുനനനിര്തനി ഒരു

സര്വ്വകേക്ഷനി നനികവദകേസരഘര ഡല്ഹനിയനികലെയയ് കപടാകേടാലമന്നയ് സഭയനില് പറഞ്ഞനിട്ടയ്

കുകറ  ദനിവസങ്ങളടായനി.  അങ്ങലനയടാലണങനില്  അടനിയന്തരമടായനി  ഡല്ഹനിയനികലെയയ്

അഖനിലെകേക്ഷനിസരഘര  കപടായനി  കകേന്ദ്ര  സര്കടാരനിലന  കേടാരദ്യങ്ങള  പറഞ്ഞയ്

കബടാധദ്യലപടുതണര.  
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ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേടാസഫയ്:  സര്,  അങ്ങയുലട  അഭനിപ്രടായര  മടാനനിച്ചുലകേടാണയ്

കചടാദനിക്കുകേയടാണയ്,   വനിലെസ്ഥനിരതടാ  ഫണനിനടാവശദ്യമടായ  തുകേ  അനുവദനികണലമന്നയ്

കകേന്ദ്ര സര്കടാരനികനടാടയ് ആവശദ്യലപടടാന പടാടനികല;  സരസ്ഥടാന സര്കടാര് പ്രഖദ്യടാപനിച

വനിലെ സ്ഥനിരതടാഫണയ് പ്രകേടാരര കേനികലെടായയ്  150  രൂപയടായനി നനിശ്ചയനിച സരഭരണവനിലെ

ഉല്പടാദനലചലെവുര ആകഗടാളമടാര്കറനിലലെ മടാന്ദദ്യവുര കേണകനിലലെടുതയ്  200  രൂപയടായനി

വര്ദ്ധനിപനികടാനടാവശദ്യമടായ  ഫണയ്  അനുവദനികണലമന്ന  കേടാരദ്യര  ഇവനിലട

ഉളലപടുതടാര. 

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (  ശശ  .    വനി  .    എസയ്  .    സനനില്  കുമടാര്  ):  സര്,  രണടാമലത

കപജേനിലലെ  അവസടാനലത  വരനിയനില്  കഭദഗതനി  വരുതനിലകടാണയ്  അതയ്

കചര്കടാവുന്നതടാണയ്.  

പ്രതനിപക്ഷകനതടാവയ്  (ശശ  .    രകമശയ് ലചന്നനിതലെ  ):  സര്,  ശശ.  ലകേ.  എര.  മടാണനി

പറഞ്ഞതുകപടാലലെ  കേഴനിഞ്ഞതവണ  ഈ  വനിഷയര  ചര്ച  ലചയകപടാള  സര്വ്വകേക്ഷനി

നനികവദകേസരഘര കപടാകേടാലമന്നയ് പറഞ്ഞതടാണയ്. അതനിനുള്ള നടപടനി സതശകേരനികണര.

കകേന്ദ്രതനിനുര  ഇകടാരദ്യതനില്  ഉതരവടാദനിതതമുണയ്.    കമയയ്  ഇന  ഇന്തദ്യയനില്

ഉളലപടുതടാലമനര നയര  രൂപശകേരനികടാലമനര ഇകപടാള  പ്രധടാനമനനി  പറഞ്ഞു.

പലക്ഷ  യടാലതടാനര  അവര്  ലചയ്യുന്നനില.   സരസ്ഥടാനലത  റബ്ബര്  കേര്ഷകേലര

സരരക്ഷനികകണ  ഉതരവടാദനിതതര  കകേന്ദ്ര  സര്കടാരനിനുമുണയ്.   റബ്ബറനിലന്റെ  വനിലെ  80

രൂപയടായകപടാള കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാരടാണയ് അതയ്  150  രൂപയടാകനിയതയ്.

ഇകപടാള  വനിലെ  കുറഞ്ഞുലകേടാണനിരനിക്കുന്ന  സമയമടാണയ്.  മടാത്രമല,

മകലെഷദ്യയുളലപലടയുള്ള  രടാജേദ്യങ്ങളനില്  ഇകപടാള  ടടാപനിരഗയ്  ആരരഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.

അകപടാള വശണ്ടുര വനിലെ കുറയടാനുള്ള സടാഹചരദ്യര നനിലെനനില്ക്കുകേയടാണയ്. അതുലകേടാണയ്

വനിലെസ്ഥനിരതടാ  ഫണയ്  200  രൂപയടാകണലമന്ന  ആവശദ്യര  കകേന്ദ്രതനിലന്റെകൂടനി

സഹടായകതടാലട  നടപടാക്കുകേ  എനള്ള  നനിലെയനികലെയയ്  വരുന്നതടായനിരനിക്കുര

അഭനികേടാമദ്യലമന്നടാണയ് എനനികയ് പറയടാനുള്ളതയ്. 

ശശ  .   വനി  .    എസയ്  .   സനനില് കുമടാര് : സര്, സരസ്ഥടാന സര്കടാരനിലന്റെ ഇഇൗ പദ്ധതനികയ്

കകേന്ദ്ര  സര്കടാര്  സടാമ്പതനികേ  സഹടായര  അനുവദനികണലമന്ന

ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫനിലന്റെ ഓറല് അലമന്റെയ് ലമനകൂടനി കചര്തയ് കഭദഗതനി വരുതണര.

ശശ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതടാമസയ്: സര്, 200 രൂപയടാകനി വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനയ് കകേന്ദ്ര

സര്കടാര് ആവശദ്യമടായ ധനസഹടായര നല്കേണലമന്നടാണയ് ആവശദ്യലപകടണതയ്.
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ശശ  .    വനി  .    എസയ്  .    സനനില് കുമടാര് :  സര്, 200  രൂപ എന്നയ് പറകയണ.  കകേന്ദ്രര

200  രൂപയനില്  കൂടുതല്  തരനികേയടാലണങനില്  നലതകല;  വര്ദ്ധനിപനികണലമന്നയ്

ആവശദ്യലപട്ടടാല് കപടാകര, ഇത്ര തുകേലയന്നയ് പറയടാതനിരനിക്കുന്നതടാണയ് നലതയ്.

ശശ  .    ലകേ  .    എര  .    മടാണനി :  സര്,  വര്ദ്ധനിപനികണലമന്നയ്  പറഞ്ഞടാല്  10  രൂപ
വര്ദ്ധനിപനിചടാല് കപടാരടാ,  200 രൂപലയങനിലര വര്ദ്ധനിപനികണര.

ശശ  .    വനി  .    എസയ്  .    സനനില് കുമടാര്:  സര്, സഭ ലപടാതുവടായനി റബ്ബര് കൃഷനികടാരുലട
കേടാരദ്യതനില്  സതശകേരനിചനിരനിക്കുന്ന  ആത്മടാര്തമടായ  സമശപനലത  ഞടാന
അഭനിനന്ദനിക്കുകേയടാണയ്.  അങ്ങയ്  പറഞ്ഞ  പ്രതനികഷധര  ഇതനില്  സൂചനിപനിക്കുനണയ്.
ഏറവുര  ചുരുങ്ങനിയതയ്  200  രൂപലയങനിലമടാകനി  വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  കകേന്ദ്ര
സര്കടാര് സഹടായനികണലമന്ന കഭദഗതനി  ഇതനില് കചര്ക്കുനണയ്. 'ആസ്ഥടാനമന്ദനിരര'
എന്നതയ്  'ആസ്ഥടാനര'  എന്നടാകനി  മടാറ്റുനണയ്.  ഇഇൗ  രശതനിയനില്  ഇഇൗ  പ്രകമയര
ഏകേകേണ്ഠമടായനി പടാസടാകണലമന്നയ് അഭദ്യര്തനിക്കുകേയടാണയ്. 

സര്വ്വകേക്ഷനി  സരഘലത അയയ്ക്കുന്നതനിനുമുമ്പടായനി  കേര്ഷകേരുലട  മശറനിരഗയ്  സഭ
കേഴനിഞ്ഞയുടലന  വനിളനിച്ചുകചര്ക്കുലമന്നയ്  പറഞ്ഞനിരുന.  ആ  മശറനിരഗയ്
കേഴനിഞ്ഞതനിനുകശഷര  സര്വ്വകേക്ഷനി സരഘര കപടാകേടാലമന്നടാണയ് സര്കടാര് പ്രഖദ്യടാപനര
നടതനിയനിരുന്നതയ്. 

ശശ  .   സണ്ണനി കജേടാസഫയ് : സര്, പലെതവണ ചര്ച നടതനിയതകല?

ശശ  .   വനി  .   എസയ്  .   സനനില് കുമടാര്: സര്, കൃഷനികടാരുമടായനി ചര്ച ലചകയ്യണതുണയ്.
റബ്ബര്  കൃഷനികടാരുലട  സരഘടനകേള  പലെതുര  നനികവദനര  തന്നനിട്ടുണയ്.   അതനിലന്റെ
അടനിസ്ഥടാനതനിലെടാണയ്  കയടാഗര  വനിളനികടാന  തശരുമടാനനിചതയ്.  സഭ  ലപടാതുവടായനി
ആകലെടാചനിചയ്  അതനിനുമുമ്പയ്  കപടാകേണലമനലണങനില്  അങ്ങലന  ആകലെടാചനി
കടാവുന്നതടാണയ്.  ഇതനില്  തര്കനികകണ  വനിഷയങ്ങളനില.   നമുകയ്  എലടാവര്ക്കുര
ഇകടാരദ്യതനില് ഒറ അഭനിപ്രടായകമയുളള. 

മനി  .    സശകര് :  ബഹുമടാനലപട്ട  മനനി  അവതരനിപനിച  പ്രകമയതനികനലള്ള
കഭദഗതനികേള സഭ അരഗശകേരനിചനിരനിക്കുന. 

കഭദഗതനിലചയ പ്രകേടാരമുളള പ്രകമയലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്....................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.....................

കഭദഗതനികേള  സഭ  അരഗശകേരനിച്ചു;  കഭദഗതനിലചയപ്രകേടാരമുളള  പ്രകമയര  സഭ
ഐകേകേകണ്ഠദ്യന   അരഗശകേരനിച്ചു.
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IX.  ധനകേടാരദ്യര

2017-18   സടാമ്പതനികേ വര്ഷലത ബജേറനികലെയ്ക്കുളള ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേലള
സരബന്ധനിച ചര്ചയുര കവടാലട്ടടുപ്പുര  .

മുഖദ്യമനനിക്കുകവണനി പട്ടനികേജേടാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നടാകസമുദടായകക്ഷമവുര
നനിയമവുര  സടാരസടാരനികേവുര  പടാര്ലെലമന്റെറനികേടാരദ്യവുര  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    ലകേ  .
ബടാലെന):  സര്,  സരസ്ഥടാന  ഭരണതലെവനടാര്,  മനനിമടാര്,  ആസ്ഥടാന
ഉകദദ്യടാഗസ്ഥനടാര് എന്ന II-ാംനമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനയുലട കപരനില്  10,00,02,000
രൂപയുലടയുര നശതനിനദ്യടായ നനിര്വ്വഹണര എന്ന  III-ാം നമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനയുലട
കപരനില്  20,01,000  രൂപയുലടയുര  കപടാലെശസയ്  എന്ന  XII-ാം നമ്പര്
ധനടാഭദ്യര്തനയുലട  കപരനില്  68,25,64,000  രൂപയുലടയുര  ജേയനിലകേള  എന്ന
XIII-ാം നമ്പര്  ധനടാഭദ്യര്തനയുലട  കപരനില്  1,000  രൂപയുലടയുര
ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയര ഞടാന അവതരനിപനിക്കുന.

ലതടാഴനിലര  എലലക്സെെസര  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    റനി  .    പനി  .    രടാമകൃഷ്ണന):  സര്,
എലലക്സെെസയ് എന്ന VIII-ാം നമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനയുലട കപരനില് 1,000 രൂപയുലടയുര
ലതടാഴനിലര  ലതടാഴനിലെടാളനികക്ഷമവുര  പ്രവടാസനികക്ഷമവുര  എന്ന  XXIV-ാം നമ്പര്
ധനടാഭദ്യര്തനയുലട കപരനില്  40,00,04,000  രൂപയുലടയുര ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള
അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയര ഞടാന അവതരനിപനിക്കുന.

ലപടാതുമരടാമത്തുര  രജേനികസഷനുര  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ
വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്):  സര്,  ലപടാതുമരടാമതയ്  എന്ന  XV-ാം
നമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനയുലട  കപരനില്  46,48,45,000  രൂപയുലട  ഉപധനടാഭദ്യര്തന
അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയര ഞടാന അവതരനിപനിക്കുന.

വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്):  സര്,  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസര,
കേടായനികേവനികനടാദര,  കേലെ,  സരസടാരര  എന്ന  XVII-ാം നമ്പര്  ധനടാഭദ്യര്തനയുലട
കപരനില്  50,25,000  രൂപയുലട  ഉപധനടാഭദ്യര്തന അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയര
ഞടാന അവതരനിപനിക്കുന.

ആകരടാഗദ്യവുര  സടാമൂഹദ്യനശതനിയുര  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ
വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്):  സര്,  ലലവദദ്യസഹടായരരഗവുര
ലപടാതുജേനടാകരടാഗദ്യവുര  എന്ന  XVIII-ാം നമ്പര്  ധനടാഭദ്യര്തനയുലട  കപരനില്
56,10,43,000  രൂപയുലടയുര സടാമൂഹദ്യസരക്ഷനിതതതവുര കക്ഷമവുര എന്ന  XLVI-ാം
നമ്പര്  ധനടാഭദ്യര്തനയുലട  കപരനില്  72,64,97,000  രൂപയുലടയുര
ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള  അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയര ഞടാന അവതരനിപനിക്കുന.
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ജേലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   മടാതഡ്യു ടനി  .   കതടാമസയ്): സര്, ശുദ്ധജേലെവനിതരണവുര
ശുചശകേരണവുര എന്ന XX-ാം നമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനയുലട കപരനില് 1,000 രൂപയുലട
ഉപധനടാഭദ്യര്തന അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയര ഞടാന അവതരനിപനിക്കുന.

തകദ്ദശസതയരഭരണവുര  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുര  വഖഫയ്  ഹജയ്  തശര്തടാടനവുര
വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രടാഫ  .   സനി  .   രവശന്ദ്രനടാഥയ്): സര്,
നഗരവനികേസനര  എന്ന  XXII-ാം നമ്പര്  ധനടാഭദ്യര്തനയുലട  കപരനില്
50,00,02,000  രൂപയുലടയുര  ഗടാമവനികേസനര  എന്ന  XXXVI-ാം നമ്പര്
ധനടാഭദ്യര്തനയുലട  കപരനില്  25,00,01,000  രൂപയുലടയുര  ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള
അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയര ഞടാന അവതരനിപനിക്കുന.

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്,  അവരവരുലട  വകുപനിലളള
ഉപധനടാഭദ്യടാര്തന  അവതരനിപനിക്കുകമ്പടാള  ആ  വകുപ്പുമനനിമടാര്  കവകണ?  Moral
obligation  അകല?  അതനിവനിലട  ലപ്രസന്റെയ്  ലചയ്യടാലനങനിലര  അവര്  ഉണടാകേകണ;
അങ്ങയ് ഇകടാരദ്യതനില് ഡയറക്ഷന ലകേടാടുകണര; റൂളനിരഗയ് ഉണടാകേണര.

ജേലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    മടാതഡ്യു ടനി  .    കതടാമസയ്):  സര്,  മുന സര്കടാരനിലന്റെ
കേടാലെതയ്  തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണലന്റെ  വകുപനിലളള  ഉപധനടാഭദ്യര്തന
അവതരനിപനിചതയ് ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫടാണയ്.

മനി  .    സശകര്:  ചട്ടപ്രകേടാരര മനനിമടാര്കയ് കവലറടാരടാലള  represent  ലചയ്യടാനുളള
അവകേടാശമുണയ്.  അങ്ങയുലട  moral  obligation  എന്ന  വടാകയ്
മനസനിലെടാകടാവുന്നതടാണയ്.

പട്ടനികേജേടാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നടാകസമുദടായകക്ഷമവുര  നനിയമവുര
സടാരസടാരനികേവുര പടാര്ലെലമന്റെറനികേടാരദ്യവുര വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   ലകേ  .   ബടാലെന): സര്,
പട്ടനികേജേടാതനി/പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ/മറയ്  പനിന്നടാക/നക്യൂനപക്ഷ  വനിഭടാഗങ്ങള  എന്നനിവരുലട
കക്ഷമര  എന്ന  XXV-ാം നമ്പര്  ധനടാഭദ്യര്തനയുലട  കപരനില്  2,000  രൂപയുലട
ഉപധനടാഭദ്യര്തന അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയര ഞടാന അവതരനിപനിക്കുന.

സഹകേരണവുര  വനികനടാദസഞടാരവുര  കദവസതവുര  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി
ഭക്ഷദ്യവുര  സനിവനില്  സലലപസര  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    പനി  .    തനികലെടാതമന):  സര്,
സഹകേരണര എന്ന XXVII-ാം നമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനയുലട കപരനില് 2,00,01,000
രൂപയുലടയുര വനികനടാദസഞടാരര എന്ന XLII-ാം നമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനയുലട കപരനില്
3,000  രൂപയുലടയുര ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയര ഞടാന
അവതരനിപനിക്കുന.
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കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    വനി  .    എസയ്  .    സനനില്  കുമടാര്):  സര്,  കൃഷനി  എന്ന
XXIX-ാം നമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനയുലട കപരനില് 2,000 രൂപയുലട ഉപധനടാഭദ്യര്തന
അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയര ഞടാന അവതരനിപനിക്കുന.

ഭക്ഷദ്യവുര സനിവനില് സലലപസര വകുപ്പുമനനി (ശശ  .    പനി  .   തനികലെടാതമന): സര്,
ഭക്ഷദ്യര  എന്ന  XXX-ാംനമ്പര്  ധനടാഭദ്യര്തനയുലട  കപരനില്  357,00,00,000
രൂപയുലട  ഉപധനടാഭദ്യര്തന  അനുവദനികണലമന്ന  പ്രകമയര  ഞടാന
അവതരനിപനിക്കുന.

മത്സദ്യബന്ധനവുര  ഹടാര്ബര്  എഞനിനശയറനിരഗുര  കേശുവണനി  വദ്യവസടായവുര
വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രടാഫ  .   സനി  .   രവശന്ദ്രനടാഥയ്):  സര്,
മത്സദ്യബന്ധനര  എന്ന  XXXIII-ാം നമ്പര്  ധനടാഭദ്യര്തനയുലട  കപരനില്
14,00,01,000  രൂപയുലട ഉപധനടാഭദ്യര്തന അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയര ഞടാന
അവതരനിപനിക്കുന.

വനവുര മൃഗസരരക്ഷണവുര മൃഗശടാലെകേളര വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ
വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്):  സര്,  വനര  എന്ന  XXXIV-ാംനമ്പര്
ധനടാഭദ്യര്തനയുലട  കപരനില്  1,000  രൂപയുലട  ഉപധനടാഭദ്യര്തന
അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയര ഞടാന അവതരനിപനിക്കുന.

വദ്യവസടായവുര  കസടാര്ട്സര  യുവജേനകേടാരദ്യവുര  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    സനി  .
ലമടായശന):  സര്,  വദ്യവസടായങ്ങള എന്ന  XXXVII-ാം നമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനയുലട
കപരനില്  165,00,02,000  രൂപയുലട  ഉപധനടാഭദ്യര്തന  അനുവദനികണലമന്ന
പ്രകമയര ഞടാന അവതരനിപനിക്കുന.

പട്ടനികേജേടാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നടാകസമുദടായകക്ഷമവുര  നനിയമവുര
സടാരസടാരനികേവുര പടാര്ലെലമന്റെറനികേടാരദ്യവുര വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   ലകേ  .   ബടാലെന): സര്,
ഞടാന പ്രകമയങ്ങലള പനിന്തടാങന.

(അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. ലഡപക്യൂട്ടനി സശകര്)

ശശ  .    റനി  .    വനി  .    രടാകജേഷയ്:  സര്,  ഞടാന  ഇഇൗ  ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേലള
പനിന്തുണയ്ക്കുന.  ഇഇൗ സര്കടാര് അഭനിമടാനനികടാന വകേനല്കുന്ന എന്തയ്  കേടാരദ്യമടാണയ്
ലചയലതന്നയ്  ബഹുമടാനദ്യനടായ  മുനമുഖദ്യമനനി  ശശ.  ഉമ്മേന  ചടാണനി  ഇന്നലലെ
കചടാദനിക്കുകേയുണടായനി.  സര്,  അഭനിമടാനനികേളകയ് മടാത്രകമ അഭനിമടാനനികടാന വകേയുളള.
യു.ഡനി.എഫയ്.-നയ്  അങ്ങലന  പറയടാലനന്തടാണയ് അവകേടാശര?  നഷലപട്ടുകപടായ ഒരു
വര്ഷര  എന്നടാണയ്  ശശ.  ഉമ്മേന  ചടാണനി  ഇന്നലലെ  പറഞ്ഞതയ്.  നഷലപട്ടുകപടായ
വര്ഷമല,  കകേരളതനിലന്റെ  ഗതകേടാലെപ്രതടാപര  വശലണടുക്കുന്ന  ഒരു  വര്ഷമടാണയ്
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കേടനകപടായതയ്.  കകേരളതനിലന്റെ  സമഗ  വനികേസനതനിനുകവണനി  ഒകട്ടലറ
പദ്ധതനികേളടാണയ് സര്കടാര് ആവനിഷരനിചനിട്ടുളളതയ്. “A journey of thousand miles
begins with a single step”എലന്നടാരു ലലചനശസയ് പഴലമടാഴനിയുണയ്. കകേരളതനില്
ഒരു വര്ഷകടാലെര നടന്ന കേടാരദ്യങ്ങലള ആര്കടാണയ് നനികഷധനികടാന  കേഴനിയുന്നതയ്?
ഇന്തദ്യയനിലലെ അഴനിമതനി കുറഞ്ഞ സരസ്ഥടാനര കകേരളമടാലണന്നയ്  centre for media
studies-ലന്റെ  സര്കവ്വ  കേലണതനിയനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  ക്രമസമടാധടാനപടാലെനതനില്
ഇന്തദ്യടാടുകഡ ഏറവുര മനികേച സരസ്ഥടാനമടായനി ലതരലഞ്ഞടുതതയ് കകേരളലതയടാണയ്.
കേഴനിഞ്ഞ  അഞയ്  വര്ഷകടാലെര  ലപടാളളയടായ  വടാഗടാനങ്ങള  മടാത്രമടാണയ്  കകേട്ടതയ്.
എന്നടാല്  ഇഇൗ  സര്കടാര്  അധനികേടാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷര  ഒരനികലര
നടകനിലലന്നയ്  കേരുതനിയ  പദ്ധതനികേള   യടാഥടാര്തദ്യമടാകേടാന  കപടാവുകേയടാണയ്.
കദശശയപടാതടാ  വനികേസനര  സരബന്ധനിചയ്  ചര്ച  ലചയ്യടാന   കേഴനിഞ്ഞ  അഞയ്
വര്ഷകടാലെര  മുഖദ്യമനനി വനിളനിച്ചുകചര്ത കയടാഗര  ചടായ കുടനിചയ് പനിരനിയുകേയലടാലത
എലന്തങനിലര തശരുമടാനലമടുകടാന കേഴനികഞ്ഞടാ? ഇഇൗ സര്കടാര്  ഉതരകകേരളതനില്
45  മശറര്  വശതനികൂട്ടനി  ലലഹകവ  വനികേസനിപനികടാനുളള  ലടണര്  നടപടനികേളനികലെയയ്
കേടന്നനിരനിക്കുകേയടാണയ്. 

കകേരളതനിലന്റെ  വനികേസനലത  തതരനിതലപടുത്തുന്നതടാണയ്  ഗദ്യടാസയ്  കപപയ്
കലെന.   നനിങ്ങളലട  കേടാലെതയ്  ഒരു  കേനികലെടാമശറര്  കപപനിടടാന  കേഴനികഞ്ഞടാ?
ഒരടാഴ്ചയകേര 131 കേനികലെടാമശറര് കപപനിടല്  ആരരഭനികടാന കപടാകുകേയടാണയ്; അതനിലന്റെ
കേരടാര്  ആയനികഴനിഞ്ഞു.  കകേരളതനിലലെ  സഹകേരണ  സ്ഥടാപനങ്ങലള
കകേടാര്തനിണകനിലകടാണയ്  മലെയടാളനികേളലട  ഒരു  സതന്തര  ബടാങയ്
ആരരഭനിക്കുന്നതനിനുളള പ്രടാഥമനികേ നടപടനികേളടായനി.   ലകേടാചനി ലമകട്രടാ മടാത്രമല വടാട്ടര്
ലമകട്രടാ ആരരഭനികടാനുളള  നടപടനികേളര സതശകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  

ഇന്തദ്യയനിലലെ  ആദദ്യലത  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദഡ്യുതശകേരണ  സരസ്ഥടാനമടായുര
ലവളനിയനിട  വനിസര്ജദ്യവനിമുക സരസ്ഥടാനമടായുര  കകേരളലത മടാറടാന ഒരു വര്ഷര
ലകേടാണയ്  ഈ സര്കടാരനിനയ്  കേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുന.   കേഴനിഞ്ഞ അഞയ് വര്ഷകടാലെര
ഭരണതനിലന്റെ കപരനില്    ഇവനിലട നടന്നതയ് ലവറര ലപടാറടാട്ടയ് നടാടകേമകല?  അതനില്
മുഖദ്യമനനിയുര   മനനിമടാരുര  ആടനിതനിമനിര്ത്തു,   അതനിലന  കപ്രടാത്സടാഹനിപനികടാന
കഫടാണ് വനിളനിചയ്  എര.എല്.എ.-മടാരുമുണടായനിരുന;  അതരര കേടാരദ്യങ്ങലളക്കുറനിചയ്
ഞടാന  കൂടുതല് പറയുന്നനില.  

ഇകപടാള  പ്രതനിപക്ഷടാരഗങ്ങളകയ്  ഉന്നയനികടാന   വനിഷയമുകണടാ?
അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനയ്  വനിഷയമനിലടാലത  ഇരുട്ടനില്  തപ്പുന്നതകല  ഇവനിലട
കേടാണുന്നതയ്.  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്  തമ്മേനില്  തര്കമടാലണന്ന  വനിഷയമടാണയ്  ഇന്നനിവനിലട
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അടനിയന്തരപ്രകമയമടായനി  അവതരനിപനിചതയ്.     കേഴനിഞ്ഞ അഞയ് വര്ഷകടാലെലത
സ്ഥനിതനി  എന്തടായനിരുന?   ചശഫയ്  ലസക്രട്ടറനിയടായനിരുന്ന  ശശ.  ഇ.  ലകേ.
ഭരതയ് ഭൂഷലനതനിലര  മലറടാരു  ഐ.എ.എസയ്.  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥന;  ഐ.എ.എസയ്.
ഉകദദ്യടാഗസ്ഥനടാര്കനിടയനില്  തമ്മേനിലെടനി.  അന്നയ്  അതയ്  സരബന്ധനിചയ്  സഭയനില്
അടനിയന്തരപ്രകമയര  ലകേടാണ്ടുവന്നതയ്  ശശ.  മടാതഡ്യു  ടനി.  കതടാമസടാണയ്.   അന്നയ്
എലന്തലടാര പ്രശങ്ങളണടായനിരുന?  ആ സ്ഥനിതനി ഇനകണടാലയന്നയ് ചനിന്തനികണര.  

ഈ സര്കടാര് നൂറയ് വര്ഷമടാണയ് മുന്നനില് കേടാണുന്നതയ്.  മണ്ണയ്, മനുഷദ്യന, വടായു,
ആകേടാശര,  ലവള്ളര  എന്നനിവലയലടാര  നവശകേരനികടാനുതകുന്ന  ഒരു  സമഗമടായ
പദ്ധതനികടാണയ്  സര്കടാര്  തുടകരകുറനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.   കൃഷനിയടാണയ്  നമ്മുലട
അടനിതറ.  കൃഷനിലയക്കുറനിചയ്  തനിരുക്കുറളനിലലെ  1033-ാം  കശടാകേതനില്  അദ്ധദ്യടായര
104-ല്

"ഉഴുതുണയ് വടാഴയ് വടാകര വടാഴയ് വടാര് മലറലടാര

 ലതടാഴുതുണയ് പനിനലചല്പവര്" 

എന്നയ്  പറയുനണയ്.  എലടാവര്ക്കുരകവണനി  കൃഷനിലചയയ്  ജേശവനിക്കുന്നവനടാണയ്
യഥടാര്തതനില്  ജേശവനിക്കുന്നതയ്.   ആ  തനിരുക്കുറളനിലലെ  വടാക്കുകേള  കകേരളതനിലന്റെ
മണ്ണനില്   അനതര്തമടാകേടാന  കപടാകുകേയടാണയ്.   കേടാര്ഷനികേരരഗതയ്  വലെനിലയടാരു
മുകന്നറമുണടാകേടാന  കപടാകുന.  ഈ  സര്കടാര്  അധനികേടാരതനില്വന്നതനിനുകശഷര
തരനിശനിട്ട  15000  ഏകര് ഭൂമനി  പുതുതടായനി  കൃഷനി  ലചയ്യടാന കേഴനിഞ്ഞു.   കേഴനിഞ്ഞ
ദനിവസമടാണയ്   ആറന്മുള  അരനി  വനിപണനിയനിലെനിറകനിയതയ്.   യു.ഡനി.എഫയ്.-കേടാര്കയ്
കവണലമങനില്  ഓകരടാ കേനികലെടാ അരനി ഫ്രശയടായനി നല്കേടാന തയ്യടാറടാലണന്നയ് ഞടാന
അറനിയനിക്കുകേയടാണയ്.  

അതുകപടാലലെയടാണയ് വനിദദ്യടാഭദ്യടാസരരഗര.  വളലര പ്രസനിദ്ധമടായ ഒരു കചനശസയ്
പഴലമടാഴനിയുണയ്.   "നനിങ്ങള ഒരു വര്ഷമടാണയ് മുന്നനില് കേടാണുന്നലതങനില് നനിങ്ങള
ഒരു  വനിതനിടുകേ.   പതയ്  വര്ഷമടാണയ്  നനിങ്ങള  മുന്നനില്  കേടാണുന്നലതങനില്
നനിങ്ങലളടാരു കത നടുകേ.  നൂറയ് വര്ഷമടാണയ് നനിങ്ങള മുന്നനില് കേടാണുന്നലതങനില് ഒരു
തലെമുറലയ പഠനിപനിക്കുകേ”എന്നടാണയ്.   വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ രരഗതയ്  നടക്കുന്ന മടാറലത
ആര്ലകങനിലര  നനികഷധനികടാന  കേഴനിയുകമടാ?    ഒരു  വര്ഷര  എന്തയ്  ലചയലവന്നയ്
കചടാദനിക്കുന്നവകരടാടയ് ഞങ്ങള പറയുന,   ബഹുമടാനലപട്ട ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ്,
നടാലെയ്  മണ്ഡലെങ്ങള  സമ്പൂര്ണ്ണമടായുര  കഹലടകടായനി.   'എയര്  കകേരള'
എലന്നടാലകയുള്ള  പ്രഖദ്യടാപനങ്ങള കേഴനിഞ്ഞ അഞയ് വര്ഷകടാലെര  കകേട്ടു.  പകക്ഷ
ഒനര നടന്നനില.   അതുലകേടാണയ്   യു.ഡനി.എഫയ്.  എര.എല്.എ.-മടാലര,  ഞങ്ങളലട
ലചലെവനില്  ഈ നടാലെയ് മണ്ഡലെങ്ങളനിലര  ലകേടാണ്ടുകപടാകേടാര.  ഈ നടാലെയ് മണ്ഡലെങ്ങളര
സമ്പൂര്ണ്ണമടായനി കഹലടകടാണയ്. ഹയര് ലസകണറനി വനിദദ്യടാഭദ്യടാസര സമ്പൂര്ണ്ണമടായുര
കഹലടകടാക്കുന്ന സരസ്ഥടാനമടായനി കകേരളര മടാറകേയടാണയ്.   
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അശശലെര,  അഴനിമതനി,  അധടാര്മ്മേനികേത,  അഹങടാരര,  അസടാനടാര്ഗ്ഗനികേത
എന്നനിവ ലപടാതുജേശവനിതതനിലന്റെ അടയടാളമടാകനി കകേരളരടാഷശയലത ജേശര്ണ്ണതയുലട
നനിലെയനിലടാകയതനികലെയയ്  മുകനിതടാഴനിയ  യു.ഡനി.എഫയ്.-ലന   കുഴനിച്ചുമൂടനി
പുതനിലയടാരു രടാഷശയ സരസടാരര  ഉയര്തനിലകടാണ്ടുവരനികേയടാണയ്   ഈ സര്കടാര്
ലചയതയ്.   പണയ്  സതടാമനി  വനികവകേടാനന്ദന  യൂകറടാപനില്  കപടായകപടാള  ഒരു  സടായയ്
വനികവകേടാനന്ദലന കനടാകനി പരനിഹസനിച്ചു.  അകപടാള വനികവകേടാനന്ദസതടാമനി പറഞ്ഞു,
“In your country tailor makes gentleman;  in my country culture makes
gentleman.''   അതടാണയ്   ഞങ്ങളനിവനിലട  ലചയ്യുന്നതയ്.   കേഴനിഞ്ഞ  അഞയ്  വര്ഷര
എന്തടായനിരുന?  ഇസനിരനിയനിട്ട ലവള്ള വസമനിട്ടനിട്ടയ്  യടാലതടാരു കേടാരദ്യവുമനില,  ഉള്ളനില്
വനിശുദ്ധനിയുര   നനയുര  പ്രവൃതനിയനില്  സതദ്യസന്ധതയുര  കവണര.   സതടാമനി
വനികവകേടാനന്ദന പറഞ്ഞതുകപടാലലെ കകേരളതനിലന്റെ  ഏറവുര മഹതടായ സരസടാരര
വശലണടുകടാനടാണയ് ഈ സര്കടാര് പ്രവര്തനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുന്നതയ്.   

സതടാശയതനിലന്റെ കേടാരദ്യതനില് നനിങ്ങളലട നനിലെപടാലടന്തടാണയ്?    സതടാശയ
വനിഷയവുമടായനി  ബന്ധലപട്ട   അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനയ് മുഖദ്യമനനി  മറപടനി
പറഞ്ഞകപടാള,  സര്കടാരനിനയ്  അകടാരദ്യതനില്  ഒകട്ടലറ  പരനിമനിതനികേള
ലണന്നറനിയടാലമന്നയ് ബഹുമടാനദ്യനടായ മുനമുഖദ്യമനനി  ശശ.  ഉമ്മേന ചടാണനി പറഞ്ഞു.
നനിങ്ങളലട നനിലെപടാലടന്തടാണയ്?  എനനിക്കുകശഷര സരസടാരനിക്കുന്നതയ് ശശ.  ലകേ.  സനി.
കജേടാസഫടാണയ്.  ശശ.  ഉമ്മേന ചടാണനി പറയുന്നതടാകണടാ ശശ.  രകമശയ് ലചന്നനിതലെ
പറയുന്നതടാകണടാ  നനിങ്ങളലട  നനിലെപടാടയ്.   സതടാശയ  വനിഷയതനില്
നനിങ്ങളലകലന്തങനിലര  ആത്മടാര്തതയുണടായനിരുകന്നടാ?  ആത്മടാര്തതയുണടാ
യനിരുലന്നങനില്  സരസ്ഥടാന  സര്കടാര്  2006-ല്  ലകേടാണ്ടുവന്ന  നനിയമതനിലന്റെ
പ്രധടാനലപട്ട വദ്യവസ്ഥകേള സപ്രശരകകേടാടതനി ഇലടാതടാകനിയകപടാള  കവണലമങനില്
അന്നയ്  കകേന്ദ്രതനിനയ്  നനിയമര  ലകേടാണ്ടുവരടാമടായനിരുന.  അന്നയ്  കകേന്ദ്രവുര കകേരളവുര
ഭരനിചതയ് നനിങ്ങളടാണയ്.  നനിങ്ങളകയ് ഈ കേടാരദ്യതനില് ഒരടാത്മടാര്തതയുമനില. 

അതുകപടാലലെയടാണയ്  റബ്ബറനിലന്റെ  കേടാരദ്യര.   ആസനിയടാന  കേരടാര്  ഒപ്പുവചതയ്
ആരടാണയ്?   തമനിഴടാട്ടനിലലെടാലക  ആലരങനിലര  മരനിചടാല്  കേരയടാനടായനി   ആളകേലള
വടാടകേയയ്  ലകേടാണ്ടുവരുര.   അതുകപടാലലെയടാണയ്  റബ്ബറനിലന്റെ  കപരനില്  ഇവനിലട  കൂകറ
ആളകേള ചനിലെ കപക്കൂത്തുകേള കേടാണനിക്കുന്നതയ്.  റബ്ബറനിലന്റെ കേടാരദ്യതനില് നനിങ്ങളകയ്
എന്തയ്  ആത്മടാര്തതയടാണുള്ളതയ്?   ബഹുമടാനദ്യനടായ  ശശ.  പനി.  ടനി.  കതടാമസയ്
ഉളലപലട  പനിന്തുണ  ലകേടാടുത  യു.പനി.എ.  സര്കടാരടാണയ്  ആസനിയടാന  കേരടാറനില്
ഒപ്പുവചതയ്.  ആസനിയടാന കേരടാര്പ്രകേടാരര 25 ശതമടാനര തശരുവ ചുമതടാര;  ബഇൗണയ്
കററയ് കൂട്ടടാന പടാടനില.   പകക്ഷ കുറയടാതനിരനികടാലനങനിലര  ശമനികടാമടായനിരുന.  25
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ശതമടാനര  തശരുവ  20  ശതമടാനമടായനി  കുറചതയ്  യു.പനി.എ.  സര്കടാരടാണയ്.
എന്നനിട്ടനികപടാള  റബ്ബര്,  റബ്ബര്   എന്നയ്  മടാറതടനിചയ്  നനിലെവനിളനിക്കുകേയടാണയ്.
കകേരളതനില്  നനിങ്ങള  ഈ  ലപടാറടാട്ടയ്  നടാടകേര  കേളനിക്കുന്നതയ്  ആലര
കബടാധദ്യലപടുതടാനടാണയ്?  

ഈ  സര്കടാര്  അധനികേടാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷര  ഓകരടാ  കമഖലെയനിലര
മടാറമുണടാകുകേയടാണയ്.   വളലര  ശകമടാലയടാരു  ഭരണമടാണയ്  ഇവനിലട  നടക്കുന്നതയ്.
തനിരുക്കുറളനിലലെ 384-ാം കശടാകേതനില് 

"അരനനിഴ്ക തലകവ നശകനി മറനനിഴ്ക

 മടാനര ഉടയതയ് അരസയ് "  

എന്നടാണയ് പറയുന്നതയ്.  തനനികയ് പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള നദ്യടായതനില്നനിനര മടാറടാലത
നദ്യടായമറ  ക്രൂരതകേള  തലന്റെ  നടാട്ടനില്  നടകടാലത  കനടാകനി  സര്വ്വവശരദ്യകതടാലട
അഭനിമടാനലത ഉയര്തനിപനിടനിക്കുന്നവനടാണയ് ഭരണടാധനികേടാരനി എന്നടാണയ്.   സഖടാവയ്
പനിണറടായനി വനിജേയലന്റെ ഭരണര ഈ കകേരളതനിലലെ ജേനങ്ങള പ്രതശക്ഷകയടാലടയടാണയ്
കനടാകനികടാണുന്നതയ്.  ലതറയ്  ലചയവര്  ആരടായടാലര  മുഖരകനടാകടാലത
നടപടനിലയടുക്കുകേയടാണയ്.  അലടാലത  ലതറയ്  ലചയതയ്  ഗണ്മടാന  ആലണങനില്
അകദ്ദഹതനിനയ് ഒരു നശതനി,  മറ്റുള്ളവര്കയ് മലറടാരു നശതനി എനള്ളതല.   സലെനിരരടാജേയ്
കേള്ള  പ്രമടാണമുണടാകനി  മറ്റുള്ളവരുലട  ഭൂമനി  തട്ടനിലയടുകടാന  ശമനിചതനിനയ്
കഹകകടാടതനിയനില്  കകേസയ്  വന്നകപടാള   അന്നലത  അഡതകകറയ്  ജേനറലെനിലന്റെ
നനിലെപടാടയ്  നമ്മേള കേണതകല?   ഇകപടാഴുളളതയ്  അതരലമടാരു സ്ഥനിതനിയല.  ഈ
ഗവണ്ലമന്റെയ്  അധനികേടാരതനില്വന്നയ്  ദനിവസങ്ങളക്കുള്ളനില്  ജേനിഷയുലട  ഘടാതകേലര
അറസ്റ്റേയ് ലചയ.  സനിനനിമടാനടനിലയ പശഡനിപനിചവലര അഴനിക്കുള്ളനിലെടാകനി.  പശഡനിപനിച
അച്ഛനുര മദ്രസ  അദ്ധദ്യടാപകേനുര അകേതടായനി.  വനകേനിട കേകയ്യറങ്ങള ഒഴനിപനികടാന
നടപടനിയടായനി.   മദ്രസയനില്  കേയറനി  അദ്ധദ്യടാപകേലന  ലകേടാന്ന  വര്ഗ്ഗശയവടാദനികേലള
മണനിക്കൂറകേളകകേര കൂട്ടനിലെടാകടാന കേഴനിഞ്ഞു.  സതടാശയ കേചവടകടാരുലട മൂകനില്
കേയറനിടടാനുള്ള  സമഗമടാലയടാരു  നനിയമനനിര്മ്മേടാണതനിനയ്  കകേരളതനില്
വഴനിലയടാരുക്കുകേയടാണയ്.  

ഇവനിലട  ജേനിഷ്ണു  പ്രകണടായനിലയക്കുറനിചയ്  പറഞ്ഞു.   ജേനിഷ്ണു  പ്രകണടായനിയുലട
കുടുരബകതടാടയ്  നശതനിപുലെര്തടാനടാണയ്   ജേസ്റ്റേനിസയ്  ദനികനശന  കേമ്മേനിറനിലയ  ഈ
സര്കടാര്  നനികയടാഗനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഈ  സര്കടാര്  മുകന്നറകമ്പടാള
സര്കടാരനിലനതനിരടായനി വനിവടാദങ്ങളണടാക്കുകേയടാണയ്.  ആലരടാലകയടാണയ് ഒന്നനിചതയ്?
എവനിലട ബനി.ലജേ.പനി.  ഉകണടാ അവനിലട യു.ഡനി.എഫയ്.  ഉണയ്,  എവനിലട യു.ഡനി.എഫയ്.
ഉകണടാ അവനിലട ബനി.ലജേ.പനി.  ഉണയ്.  ലെടാ  അകടാഡമനിയുലട മുന്നനില് രണ്ടുകപലരയുര



ധനകേടാരദ്യര 437

കേണ്ടു.  ജേനിഷ്ണു  പ്രകണടായനിയുലട  വനിഷയര  വന്നകപടാള  ഹര്തടാല്  പ്രഖദ്യടാപനികടാന
രണ്ടുകപരുര  ഒന്നനിച്ചു.   വയനടാടയ്  ഹര്തടാലെനിലന്റെ  കേടാരദ്യതനിലര  യു.ഡനി.എഫയ്.-ഉര
ബനി.ലജേ.പനി.-യുര  ഒന്നനിച്ചു.  ഇങ്ങലനയടായടാല്   ലകേ.പനി.സനി.സനി.  ഓഫശസനിനുര
മടാരടാര് ജേനി ഭവനുര  രണയ് ഓഫശസനിലന്റെ ആവശദ്യമുകണടാ;  ഒരു ഓഫശസയ് കപടാകര?
ഇന്നലലെ  കകേടാണ്ഗസനിലന്റെ  ഒരു   സടാമടാജേനികേന  ഇവനിലട  പ്രസരഗനിചതയ്  ആരുലട
ഭടാഷയനിലെടാലണന്നയ് നമ്മേള ചനിന്തനികണര.  ഇതയ് ഗുണകേരമടാകണടാ?  

ശശ  .    എ  .    എന  .    ഷരസശര്:  സര്,  നടാലള യുവകമടാര്ചയുര യൂതയ് കകേടാണ്ഗസര
ഒന്നനിചയ് മടാര്ചയ് വചനിട്ടുണയ് .  അതയ് അങ്ങയുലട ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണടാ?  

ശശ  .   റനി  .   വനി  .   രടാകജേഷയ്: സര്, ഇന്നലലെ കദവസതര വകുപ്പുമനനി ലകേടാണ്ടുവന്ന ഒരു
ബനിലനിലന്റെ  കഭദഗതനിയുമടായനി  ബന്ധലപട്ടയ്  ബഹുമടാനദ്യനടായ  പറവൂര്  അരഗര  ഒരു
പ്രസരഗര  നടതനി.   യഥടാര്തതനില്  ബനി.ലജേ.പനി.-കയ്  എന്തനിനടാണയ്  ഒന്നനികലെലറ
അരഗര?  ഒരു   സതശശനുണടായടാല്  കപടാകര;  എലന്തടാരു  പ്രസരഗമടായനിരുന;
അഷമനി  കരടാഹനിണനി  സമയതയ്   ബനി.ലജേ.പനി.-കടാരുര  ആര്.എസയ്.എസയ്.-കേടാരുര
എലടാകേടാലെത്തുര  കശടാഭടായടാത്ര  നടത്തുന്നതനിനയ്   സനി.പനി.ലഎ(എര)  പബനിസനിറനി
ലകേടാടുക്കുകേയടാലണന്നടാണയ്  പറയുന്നതയ്.  നനിങ്ങള  കേണ്ണൂരനികലെയയ്  വരണര;
ആര്.എസയ്.എസയ്.-നുമുന്നനില്ശകമടായ അഭനിപ്രടായര പറയണര.  ആര്.എസയ്.എസയ്.-
ലന്റെ  മനുഷദ്യതതവനിരുദ്ധമടായ  അജേണ  തുറനകേടാണനികണര.   അതനിനയ്  നനിങ്ങളകയ്
കേഴനിയനില.  അതുലകേടാണടാണയ്  കകേടാണ്ഗസയ്  അഖനികലെന്തദ്യടാടനിസ്ഥടാനതനില്  ഉപ്പുവച
കേലെര  കപടാലലെയടായതയ്.   ലനഹ്റവനിലന്റെയുര  വലഭടായയ്  പകട്ടലെനിലന്റെയുര   സഭടാഷയ്
ചന്ദ്രകബടാസനിലന്റെയുര  നടാട്ടനില്  കകേടാണ്ഗസകണടാ;  കകേടാണ്ഗസനിനയ്  ഇഇൗ  ഗതനി
വന്നലതന്തുലകേടാണടാണയ്?  പകേല് കകേടാണ്ഗസയ്,  രടാത്രനി ബനി.ലജേ.പനി.;   കകേടാണ്ഗസയ്
എന്നയ്  ഇതരതനിലളള  അസരബന്ധര  അവസടാനനിപനിക്കുനകവടാ  അകന്ന നനിങ്ങള
രക്ഷലപടുകേയുള.  നനിങ്ങള  നശനിച്ചുകപടാകേണലമന്നയ്  ആഗഹനിക്കുന്നവരല  ഞങ്ങള;
പലക്ഷ നനിങ്ങലള രക്ഷനികടാന കദവതനിനുകപടാലര കേഴനിയനില.  അതടാണയ് നനിങ്ങളലട
അവസ്ഥ.   പടാര്ലെലമന്റെനില്  ശശ.  നകരന്ദ്രകമടാദനിയുലട  മുന്നനില്  എഴുകന്നറയ്നനിന്നയ്
കേടാരദ്യമടായനി നടാലെയ് വര്തമടാനര പറയടാന കേഴനിയുന്ന ഒരു കനതടാവനിലന നനിങ്ങളകയ്
ചൂണനികടാണനികടാനുകണടാ?  അത്രയയ്  ദയനശയമടാണയ് നനിങ്ങളലട സ്ഥനിതനി. 

കകേരളര  ഇനഡദ്യയയ്  വഴനികേടാട്ടുകേയടാണയ്.   ഇഇൗ  സര്കടാര്  5  വര്ഷമല,
100  വര്ഷര  കകേരളര ഭരനിക്കുര.  അതനിനുളള അടനിതറയടാണയ് ഇവനിലട ഒരുങന്നതയ്.
അതുലകേടാണയ് അതനില് അസഹനിഷ്ണുത കേടാണനികകണ യടാലതടാരു കേടാരദ്യവുമനില.  1989-
ല്  ബടാബറനി  മസ്ജേനിദനില്   ശനിലെടാസ്ഥടാപനര നടതടാന  അനുമതനി  ലകേടാടുതതയ്
നനിങ്ങളകല?  ബനി.ലജേ.പനി.-ലയ  രണനില്  നനിന്നയ്  ഇത്രയുര  നമ്പരനികലെയയ്
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ഉയര്തനിയതനിനയ്  ഉതരവടാദനി   കകേടാണ്ഗസടാണയ്.   ഇനനിലയങനിലര  നനിങ്ങള  ഇഇൗ
നയര  തനിരുതണര.   രടാജേദ്യതനിലന്റെ  യടാഥടാര്തദ്യങ്ങള  കേണര  കേടാതുര  തുറന്നയ്
മനസനിലെടാകനി   കനര്വഴനിയനികലെയയ് വരൂ എനമടാത്രര പറഞ്ഞുലകേടാണയ് ഞടാന  ഇഇൗ
ഉപധനടാഭദ്യര്തനലയ ശകമടായനി പനിന്തുണയ്ക്കുന.

ശശ  .    എര  .    ഉമ്മേര്:  സര്, കനരലത ബഹുമടാനലപട്ട തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന
മനനിമടാരുലട അസടാന്നനിദ്ധദ്യലത  സരബന്ധനിചയ്  ഇവനിലട  സൂചനിപനിക്കുകേയുണടായനി.
വളലര  പ്രധടാനലപട്ട  ഉപധനടാഭദ്യര്തനലയ  സരബന്ധനിച  ചര്ച  നടക്കുകമ്പടാള
ഗദ്യടാലെറനി  ശൂനദ്യമടാണയ്.  ബഹുമടാനലപട്ട സശകര് പലെതവണ റൂളനിരഗയ് നല്കേനിയനിട്ടുര
അതനിനയ്  യടാലതടാരു  വനിലെയുര  കേല്പനിക്കുന്നനില.  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്കപടാലര
ഹടാജേരടാകുന്നനിലലങനില്  ആര്കയ്   കകേളകടാനടാണയ്  ഇഇൗ  ചര്ച  നടത്തുന്നതയ്.
ഇതുസരബന്ധനിചയ് അങ്ങയ് ശകമടായ റൂളനിരഗയ് നല്കേണര.

മനി  .    ലഡപക്യൂട്ടനി സശകര്: ..… ലയസയ്....  ഇതയ് ഗഇൗരവമടായനിതലന്ന എടുക്കുന.
നനിരവധനി  പ്രടാവശദ്യര  റൂളനിരഗയ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  വനിഷയമടാണനിതയ്.   തശര്ചയടായുര
ആവശദ്യമടായ നടപടനിലയടുക്കുര.  

ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേടാസഫയ്:  സര്,  ഞടാന  ഈ  ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേലള
എതനിര്ക്കുകേയടാണയ്.   ഒറവടാകനില്  പറഞ്ഞടാല്  വനിവടാദങ്ങളനില്  മുങ്ങനിക്കുളനിച
സര്കടാരടാണനിതയ്;   ഒരു  non-performing  Government.  സര്കടാരനിലന്റെ  ഒന്നടാര
വടാര്ഷനികേദനിനതനില്  മുഖദ്യമനനി  നടതനിയ  പത്രസകമ്മേളനര   കേടാണടാനനിടയടായനി.
"അധനികേടാരര,  അഴനിമതനി,  അനടാശടാസദ്യത  എന്നനിവ  കൂടനികലെര്ന്നയ്  രൂപലപട്ട
അതദ്യന്തര  ജേശര്ണ്ണമടായ  രടാഷശയ  സടാഹചരദ്യതനില്നനിനര   രടാഷശയരരഗലത
ശുദ്ധശകേരനികടാന  ഒരു  വര്ഷരലകേടാണയ്  കേഴനിഞ്ഞു"  എന്നടാണയ്  അകദ്ദഹര
അവകേടാശലപടുന്നതയ്.  അനടാശടാസദ്യത, സതജേനപക്ഷപടാതര,  അഴനിമതനി എന്നനിവയുലട
കപരനില്  ഒരു  ലകേടാലതനിനനിടയനില്  രണയ്  മനനിമടാര്  പുറത്തുകപടായ  സര്കടാരടാണയ്
നടാടനിലന ശുദ്ധശകേരനിലചന്നയ് പറയുന്നതയ്.   അങ്ങയുലട ചങ്കൂറര സമ്മേതനികകണതടാണയ്.
ഇങ്ങലന പറയുകമ്പടാള കകേരളതനിലലെ ജേനങ്ങള അങ്ങലയ പരനിഹസനിക്കുകേയടാണയ്.
കകേരളര ഭരനിച ഒരു സര്കടാരനിലന്റെ കേടാലെത്തുര ആദദ്യലത ഒരു വര്ഷര ഇത്രകയലറ
വനിവടാദപൂര്ണ്ണമടായനിരുന്നനില.  1957-ലലെ ഇ.എര.എസയ്.  സര്കടാര് മുതലളള  എലടാ
സര്കടാരുകേളലടയുര  ആദദ്യലത  ഒരു  ലകേടാലര  നല  സമയമടാണയ്.  എന്നടാല്  ഇഇൗ
സര്കടാരനിനയ്   വനിവടാദങ്ങളനില്  മുങ്ങനിക്കുളനിചയ്   ഒരനിഞ്ചുകപടാലര  മുകന്നടാട്ടുകപടാകേടാന
സടാധനിക്കുന്നനില. സടാധടാരണ ജേനങ്ങലളകപടാലര നനിരടാശരടാകനിയ ഇഇൗ സര്കടാരനിലന്റെ
ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേലള അനുകൂലെനികടാന സടാധനികനില. ഒരു ലകേടാലര കേഴനിഞ്ഞകപടാള
നനിയമവടാഴ്ച  തകേരുകേയുര  രടാഷശയ  ലകേടാലെപടാതകേങ്ങള  വര്ദ്ധനിക്കുകേയുര  അരനി
വനിതരണര  തകേരടാറനിലെടാകുകേയുര  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥതലെതനില്  അഴനിമതനി  വര്ദ്ധനിക്കുകേയുര
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ലചയ്യുന്ന സ്ഥനിതനിവനികശഷമടാണുളളതയ്.  ഇന്നയ് രടാവനിലലെയുണടായ അടനിയന്തരപ്രകമയര
ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്  തശരുമടാനങ്ങലളടുക്കുന്നനില  എന്നതയ്  സരബന്ധനിചടായനിരുന.
ലസക്രകട്ടറനിയറനില്  എലടാര  ഭരഗനിയടായനി  നടക്കുനലണന്നയ്  മുഖദ്യമനനി  പറഞ്ഞു.
എന്നടാല്  ഒരു  ഫയലര  നശങനമനില;  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്  തശരുമടാനലമടുക്കുനമനില.
കേടാരണര,  ഉതമവനിശതടാസകതടാലട തശരുമടാനലമടുതടാല്  അവലര  ഡനിഫന്റെയ്
ലചയ്യടാന  സര്കടാരനില.   അവലര  വനിജേനിലെനസയ്  കുറലപടുത്തുന,  പശഡനിപനിക്കുന.
അതുലകേടാണയ്  ഫലെതനില്  ഇന്നയ്  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്   ഫയലകേളനികനല്
തശരുമടാനലമടുകടാലത മടാറനിവയ്ക്കുകേയടാണയ്;  

കസ്റ്റേറയ്  കപടാലെശസയ്  ചശഫയ്  ശശ.  ടനി.  പനി.  ലസനകുമടാര്  സപ്രശരകകേടാടതനിയനില്
കപടായനി കകേസയ്  നടതനി ജേയനിചയ്  കപടാലെശസയ്  ചശഫടായനി.  ഇകപടാള അകദ്ദഹതനിലന്റെ
ഉതരവുകേലളലടാര  മരവനിപനിക്കുകേയടാണയ്.   ഒരു  ക്ലടാര്കനിലനകയടാ   പക്യൂണനിലനകയടാ
മടാറ്റുന്നതുമടായനി  ബന്ധലപട്ട  സരസ്ഥടാന  കപടാലെശസയ്  തലെവലന്റെ  ഉതരവനില്കപടാലര
ഇടലപട്ടയ്  തടയുന്ന  നനിങ്ങള  'അങ്ങടാടനിയനില്  കതടാറതനിനയ്  അമ്മേകയടാടയ്  വടാശനി'
കേടാണനിക്കുകേയടാണയ്.   ഇഇൗ  ഭരണതനിനയ്  ദനിശടാകബടാധമനില.  മുഖദ്യമനനിയുലട
'ദുരനിതടാശതടാസസഹടായര'   'കേടാരുണദ്യ  ചനികേനിത്സടാ'  പദ്ധതനി  എന്നനിവ  പൂര്ണ്ണമടായനി
സരഭനിച്ചു.  കേഴനിഞ്ഞ സര്കടാരനിലന്റെ കേടാലെതയ്   നനിയമസഭയനില് കചടാകദദ്യടാതരകവള
കേഴനിഞ്ഞടാല് രടാവനിലലെ ഒമ്പതര മണനി മുതല്   മുഖദ്യമനനിയുലട കേകസരയുലട ചുറ്റുര
ഓകരടാ  അകപക്ഷ ലകേടാടുകടാന  എര.എല്.എ.-മടാരുലട സരഘമുണടാകുര.  എന്നടാല്
ഇന്നയ്  ഒരടാലളയുര കേടാണടാനനില.  മടാത്രമല,  അകപക്ഷ ലകേടാടുതടാല്  ഒരു മടാസര
കേഴനിയുകമ്പടാള  പരനികശടാധനികടാലമന്നയ്  പറ ഞ്ഞയ്  മറപടനി  കേനിട്ടുര.
തശരുമടാനങ്ങലളടുകടാലത  എലടാര  മടാറനിവയ്ക്കുന്ന  സര്കടാരടായനി   ഈ  സര്കടാര്
മടാറനിയനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  മുഖദ്യമനനി  മടാധദ്യമങ്ങളനില്നനിനര  അകേല്ച  പടാലെനിക്കുന.
കേദ്യടാബനിനറയ്  തശരുമടാനങ്ങളകപടാലര  ബശഫയ്  ലചയ്യുന്നനില.   കേദ്യടാബനിനറനില്   എന്തയ്
തശരുമടാനലമടുലതന്നയ് അറനിയടാന സടാധനിക്കുന്നനില.  എന്തനിനടാണയ് ഇഇൗ ഒളനികചടാട്ടര;
സര്കടാരനിലന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങളനില്   സതടാരദ്യത  കവകണ;   കേദ്യടാബനിനറനിലന്റെ
തശരുമടാനര ജേനങ്ങകളടാടയ് പറയടാന മുഖദ്യമനനികയ് ചുമതലെയനികല; പടാര്ലെലമന്റെറനികേടാരദ്യ
വകുപ്പുമനനികയ്   പറയടാമകലടാ.   മുഖദ്യമനനിതലന്ന  പറയണലമന്നനില;   ഇങ്ങലന
ഒഴനിഞ്ഞുമടാറന്നതയ് ശരനിയല? 

കേഴനിഞ്ഞ ഒരു ലകേടാലതനിനനിടയനില്  സമരങ്ങകളടാടുള്ള നനിങ്ങളലട സമശപനര
എന്തടായനിരുന?  ജേനിഷ്ണു  പ്രകണടായനിയുലട  അമ്മേ  മഹനിജേകയടാടയ്  കേടാണനിച  ക്രൂരത
മടാതൃതതലത തകേര്ക്കുന്നതടാണയ്.   ജേനിഷ്ണുവനിലന്റെ അച്ഛന ഡനി.ജേനി.പനി.-ലയ കേടാണടാന
ഇന്നയ്  കപടായനിരനിക്കുകേയടാണയ്.   മധദ്യസ്ഥലര  വനിട്ടയ്  ധടാരണയുണടാകനിയനിട്ടയ്  അതയ്
പടാലെനികടാന  നനിങ്ങള  തയ്യടാറടാകുന്നനില.   എലടാ  സമരങ്ങലളയുര  നനിങ്ങള
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അവഗണനികടാനുര  അടനിചമര്തടാനുര  ശമനിക്കുന.   'ലെടാ  അകടാഡമനി  സമരര'
'ലപടാമ്പനികള ഒരുകമ' സമരര എന്നനിവയനിലലെലടാര നനിങ്ങളലട സമശപനര അതടാണയ്.
സൂചനിലകേടാണയ്  എടുകടാനുളളതയ്   തൂമ്പ  ലകേടാലണടുക്കുന്ന  സമശപനമടാണയ്  നനിങ്ങള
സതശകേരനിചതയ്.     കേഴനിഞ്ഞ സര്കടാര് എന്തു ലചയലവന്നയ് ശശ. പനിണറടായനി വനിജേയന
കചടാദനിച്ചു.  യു.ഡനി.എഫയ്. സര്കടാരനിലന്റെ കേടാലെതയ് കേണ്ണൂര് വനിമടാനതടാവളതനിലന്റെ 80
ശതമടാനര പ്രവൃതനിയുര പൂര്തനിയടായനിരുന.  ഇകപടാള അതയ് ഉദ്ഘടാടനര ലചയ്യടാന
കപടാകുകേയടാണയ്.  അതുകപടാലലെ   'ലകേടാചനി  ലമകട്രടാ'  യു.ഡനി.എഫയ്.-ലന്റെ  കനട്ടമടാണയ്.
കകേരളതനിലലെ  വനകേനിട  ഫടാഗ്ഷനിപയ്  കപ്രടാഗടാമുകേലളലടാര  മുകമ്പടാട്ടുലകേടാണ്ടുകപടായതയ്
യു.ഡനി.എഫയ്. സര്കടാരനിലന്റെ കേടാലെതടാണയ്. എന്നടാല് കേഴനിഞ്ഞ ഒരു ലകേടാലമടായനി ഒരു
പദ്ധതനിലയങനിലര അരഗശകേരനികടാന നനിങ്ങളകയ് സടാധനിചനിട്ടുകണടാ? ആലകേ പറയുന്ന
കേടാരദ്യര  കേനിഫ്ബനിയടാണയ്.   ഞടാന  കേനിഫ്ബനികയ്  എലടാവനിധ  വനിജേയടാശരസകേളര
കനരുന.   ഒരു ലകേടാലര കേഴനിയുകമ്പടാഴുര കകേരളതനിലലെ സമഗ വനികേസനതനിനയ് ഒരു
പദ്ധതനി  പ്രഖദ്യടാപനികടാന  നനിങ്ങളകയ്  സടാധനിചനിട്ടനില  എന്നതയ്  നനിങ്ങളലട
പരടാജേയമടാണയ്.  

പ്രവടാസനികേളടാണയ് കകേരളതനിലന്റെ സമ്പതയ്.  ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പുമനനി കേഴനിഞ്ഞ
ബജേറയ് പ്രസരഗതനില്  ഖണ്ഡനികേ 231-ല്,  'ഇഇൗ പശ്ചടാതലെതനില് പ്രവടാസനികക്ഷമ
ലപനഷന  500  രൂപയനില്  നനിനര  2,000  രൂപയടായനി  വര്ദ്ധനിപനിക്കുന'  എന്നയ്
പ്രഖദ്യടാപനിച്ചു.  എന്നടാല്  ആനുകൂലെദ്യര  വര്ദ്ധനിപനിചതയ്  സപനിലമന്റെറനി  ഡനിമടാന്റെനില്
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുകണടാ?  പ്രഖദ്യടാപനങ്ങളലടാലത  യടാലതടാനര  നടകടാന
കപടാകുന്നനില.  പ്രവടാസനി  സമൂഹര  കകേരളതനിലലെ  സമ്പദ്ഘടനയുലട  നലട്ടലടാണയ്.
അവരുലട ഒരു ലകേടാലലത ലറമനിറനസയ്   ഒകന്നകേടാല് ലെക്ഷര കകേടാടനി  രൂപയടാണയ്.
യു.ഡനി.എഫയ്.-ലന്റെ   കേടാലെതയ്  ആരരഭനിച  പ്രവടാസനി  പുനരധനിവടാസ  പദ്ധതനി
പൂര്ണ്ണമടായുര  വനിജേയനിചനിലലങനിലര  കുകറ  മുകന്നടാട്ടുകപടായനി.   എന്നടാല്  നനിങ്ങള
അധനികേടാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷര  പ്രവടാസനി  കക്ഷമതനിനുകവണനി  എന്തു  ലചയ?
സഇൗദനി  അകറബദ്യയനില്  പ്രടാകദശനികേവല്കരണര  ആരരഭനിചനിരനിക്കുന.   അവനിലട
കജേടാലെനി  നഷലപട്ടവര്  മടങ്ങനിവരടാന  കപടാകുന.    മടങ്ങനിവരുന്നവര്ലകലടാര
സഹടായര ലകേടാടുക്കുലമന്നയ് മുഖദ്യമനനി പറഞ്ഞു.  പറഞ്ഞതലടാലത അവര്ക്കുകവണനി
കപസ  മടാറനിവചനിട്ടുകണടാ?  കകേരളതനിലന്റെ  സമ്പദ്ഘടനയയ്  ഏറവുര  വലെനിയ
സരഭടാവന നല്കേനിയ പ്രവടാസനി സമൂഹലത അവഗണനിക്കുന്ന സര്കടാരടാണനിതയ്.

മലെകയടാരവനികേസന  ഏജേനസനി  കേഴനിഞ്ഞ  സര്കടാരനിലന്റെ  കേടാലെതടാണയ്
ആരരഭനിചതയ്.  കകേരളതനിലലെ  മലെകയടാര  കമഖലെയനിലലെ  200-ഓളര
പഞടായത്തുകേളക്കുകവണനി  ആരരഭനിച  പദ്ധതനിയടാണതയ്.  അങ്ങയ്  അതയ്
നനിര്തലെടാകടാന  തശരുമടാനനിച്ചു.  മലെകയടാരതനിലന്റെ  സമഗമടായ  വനികേസനര
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ലെക്ഷദ്യമടാകനിയ  പദ്ധതനി  എന്തനിനടാണയ്  നനിര്തലെടാക്കുന്നതയ്?  ഇതരതനില്
സമഗമടായ  വനികേസനതനിനയ്   വനിഘടാതമടായ  സമശപനമടാണയ്  സര്കടാര്
സതശകേരനിക്കുന്നതയ്.  ഇന്നയ്  രടാവനിലലെ  ബഹുമടാനലപട്ട  മുഖദ്യമനനികയടാടയ്  വനിഴനിഞ്ഞര
തുറമുഖ പദ്ധതനിലയ സരബന്ധനിചയ്  ശശ.  റനി.  വനി.  രടാകജേഷയ്  ഒരു കചടാദദ്യര  കചടാദനിച്ചു.
വനിഴനിഞ്ഞര  തുറമുഖര  സരബന്ധനിചയ്  സനി.&എ.ജേനി.-യുലട  റനികപടാര്ട്ടയ്  ലെഭനിചനിട്ടുണയ്.
അവര് നടപടനി  സതശകേരനികലട്ട,   ഞങ്ങളലകടാനര ഭയലപടടാനനില.  അകനതഷണര
നടകലട്ടലയന്നയ് ഞങ്ങള ആവര്തനിച്ചു പറയുകേയടാണയ്.  മടനിയനില് ലപടാതനിയുള്ളവര്
വഴനിയനില്  കപടനിചടാല്  മതനി.  അന്നയ്  വനിഴനിഞ്ഞര  പദ്ധതനി
ആരരഭനിചനിലടായനിരുനലവങനില് വനിഴനിഞ്ഞര ഉണടാകുമടായനിരുന്നനില.  ശശ.  വനി.  എസയ്.
അച്ചുതടാനന്ദലന്റെ  കേടാലെര  മുതല്  രണയ്  പതനിറടാണടായനി  ആരരഭനിച  പദ്ധതനിയടാണതയ്.
ഈ  കേടാലെമത്രയുര  ഒരു  നടപടനിയുര  ഉണടായനില.    ആരുര  ലടണര്  എടുക്കുന്നനില.
2014-ല്  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാര്  ആരരഭനിച  പദ്ധതനി  പൂര്തനിയടാകേടാന
കപടാകുകേയടാണയ്.   ഞങ്ങളലകടാനര  മറച്ചുവയടാനനില.  അകനതഷണര  നടകലട്ട,
നടപടനി  പൂര്തനിയടാകലട്ട.   ഈ  പദ്ധതനി  ആരരഭനികടാന   കേഴനിഞ്ഞതനില്
യു.ഡനി.എഫയ്. സര്കടാരനിനയ് അഭനിമടാനമടാണുള്ളതയ്. 

മലറടാരു കേടാരദ്യര,  ബഹുമടാനലപട്ട ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പുമനനിയുലട  ഭടാഗത്തുനനിനര
രണയ്  നയമുണടാകേടാന  പടാടനിലലന്നടാണയ്  എനനികയ്  അകപക്ഷനികടാനുള്ളതയ്.
കേനിഫ്ബനിയനിലലെ പദ്ധതനികേള അനുവദനിക്കുകമ്പടാള  ഏകേപക്ഷശയമടായ നനിലെപടാടടാണയ്
സതശകേരനിക്കുന്നതയ്.   ഭരണകേക്ഷനി  എര.എല്.എ.-മടാര്കയ്  മടാത്രര  ആനുകൂലെദ്യങ്ങള
വടാരനികകടാരനി  ലകേടാടുക്കുന;  പ്രതനിപക്ഷലത  അവഗണനിക്കുന.   ഞങ്ങളലട
മണ്ഡലെതനില് വനികേസനര നടക്കുന്നനില.  

ശശ  .    റനി  .    വനി  .    രടാകജേഷയ്:  സര്, വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങളകയ് ആനുകൂലെദ്യങ്ങള
നല്കേനിയനിട്ടുകണടാ ഇലകയടാലയന്നയ് ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണകനടാടയ് കചടാദനിക്കൂ.

ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേടാസഫയ്:  സര്,  അങ്ങയുലട മണ്ഡലെതനിലലെ പഴയങ്ങടാടനി-
പനിലെടാതറ കറടാഡയ്  ആരരഭനിചതയ്  ആരുലട  കേടാലെതടാണയ്;  കേഴനിഞ്ഞ സര്കടാരനിലന്റെ
കേടാലെതയ്  വനികവചനമനിലടാലത  എലടാവകരടാടുര  തുലെദ്യമടായ   പരനിഗണന  കേടാണനിച്ചു.
എന്നടാല്  ഇന്നതല  സ്ഥനിതനി.   ഞങ്ങകളടാടയ്  കചടാദനിക്കുന്നനില.   ഈ  സമശപനര
ശരനിയല. 

ശശ  .    റനി  .    വനി  .    രടാകജേഷയ്:  സര്,  അങ്ങയുലട മണ്ഡലെതനിലലെ കപടാളനിലടകനികനിനയ്
പണര അനുവദനിചതടാരടാണയ്?

ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേടാസഫയ്:  സര്,  കപടാളനിലടകനികനിനയ് സ്ഥലെര അനുവദനിചതയ്
ഞങ്ങളടാണയ്.   എന്നടാല്    സ്ഥലെര  നല്കേടാലനടുത  തശരുമടാനര  ശശ.  എ.  ലകേ.
ബടാലെന  ലചയര്മടാനടായ  കേമ്മേനിറനി  പുനനഃപരനികശടാധനയയ്  അയച്ചു.   ഇതുവലരയുര
അതനിലന്റെ ഓര് ഡര് ആയനിട്ടനില.   ദയവടായനി ഇതരര സമശപനര സതശകേരനികരുതയ്.
കേഴനിഞ്ഞ കുകറ നടാളകേളടായനി വനിവടാദങ്ങളനില്ലപട്ടയ് ഒരനിഞ്ചുകപടാലര മുകന്നടാട്ടുകപടാകേടാന
കേഴനിയടാത ഈ സര്കടാരനിലന്റെ  ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേലള ഞടാന എതനിര്ക്കുന.
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ശശ  .    ലകേ  .    രടാജേന  : സര്,   ശശ.  ലകേ.  സനി.  കജേടാസഫയ്   വര്ഷങ്ങളടായനി
എര.എല്.എ. ആയനിരനിക്കുന്ന ഒരടാളടാലണന്നയ്  എനനികറനിയടാര.  പലക്ഷ ഇത്ര വലെനിയ
തമടാശകടാരനടാലണന്നയ് എനനികയ് ഇതുവലര മനസനിലെടായനില. കേഴനിഞ്ഞ സര്കടാരനിലന്റെ
കേടാലെതയ്  നനിങ്ങള  ഉണടാകനിയ  വനിപവലമടാലക  ഇവനിലട  പറഞ്ഞകലടാ?   ഇഇൗ
സര്കടാരുര മുന യു.ഡനി.എഫയ്. സര്കടാരുര ഒരു വര്ഷകടാലെതനിനനിടയനില് നടതനിയ
നടപടനികേലളലടാര ഞടാന   പരനികശടാധനിച്ചു. അതയ്  ഓകരടാന്നടായനി പറയടാര.   ശശ. ലകേ.
സനി.  കജേടാസഫയ്  പറഞ്ഞു,  കേഴനിഞ്ഞ  മനനിസഭയുലട  കേടാലെതയ്  ബഹുമടാനലപട്ട
മുഖദ്യമനനിയുലട  ചുറ്റുര  ആളക്കൂട്ടമടായനിരുന  എന്നയ്.   ബഹുമടാനലപട്ട  മുഖദ്യമനനി
ഇരനിക്കുന്നനിടതയ്  മടാത്രമല പുറതയ്   മറ്റു  മനനിമടാര്  ഇരനിക്കുന്ന സ്ഥലെത്തുര  വലെനിയ
ആളക്കൂട്ടമടായനിരുന.     ഫ്രടാനസനിലലെ ലതരലഞ്ഞടുപയ് കേണയ് പഠനികണലമന്നടാണയ്
എനനികയ് കകേടാണ്ഗസകേടാകരടാടയ് ആഭദ്യര്തനികടാനുള്ളതയ്. ഫ്രടാനസനില് 61.5 ശതമടാനര
കവടാട്ടയ്  കനടനി  Emmanuel  Macron  ജേയനിചകപടാള  നവ  ഫടാസനിസ്റ്റേയ്  കേക്ഷനിയുലട
കനതടാവടായനിരുന്ന  Marine  Le Pen-ആണയ് കതടാറതയ്.   അവനിലട  കേമ്മേക്യൂണനിസ്റ്റുകേടാര്
ഉളലപലടയുള്ള  ഇടതുപക്ഷ  കേക്ഷനികേളകയ്  ലമടാതര  കേനിട്ടനിയതയ്  19.50 ശതമടാനര
കവടാട്ടടാണയ്. മകക്രടാമനിനയ് അനുകൂലെമടായനി കവടാട്ടയ് ലചയവരനില്  35 ശതമടാനര ആളകേള
മകക്രടാമനിലന്റെ  ലതടാഴനിലെടാളനി  വനിരുദ്ധ  നടപടനികേളലകതനിരടായനിട്ടുള്ള  കപടാരടാട്ടര
നടതനിയതനിലന്റെ  ഭടാഗമടായനിട്ടുളള  സമരതനില്  പലങടുത്തുലവന്നടാണയ്  പറയുന്നതയ്.
ഇവനിലടയടാണയ്  കേണ്ടുപഠനികകണതയ്.  നനിങ്ങള  ഒരു  ഘട്ടതനില്
നനില്കകള്ളനിയനിലടാലത   വശണുകപടായകപടാള  കകേടാമണ്  മനിനനിമര  കപ്രടാഗടാര
ഉണടാകനി.  ഇടതുപക്ഷര  ഈ  രടാജേദ്യതയ്  നടതനിയ  വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങളലട
കേണലകടുതയ്  നനിങ്ങള  കനടാക്കുന്നതയ്  നന്നടായനിരനിക്കുര.  അതയ്  കേണ്ടു
പഠനികണലമങനില്  കേമ്മേക്യൂണനിസ്റ്റേയ്  മടാനനിലഫകസ്റ്റേടാ  വടായനികണര.  കേമ്മേക്യൂണനിസ്റ്റേയ്
മടാനനിലഫകസ്റ്റേടാ  വടായനിചനിലലങനിലര  കുഴപമനില,  ഏറവുര  ചുരുങ്ങനിയതയ്  ഒരച്ഛന
മകേളകയച  കേത്തുകേലളങനിലര   വടായനികണര.  ഇകപടാള  ഒരു  പണനിയുമനിലടാലത
ഇരനിക്കുകേയടാണയ്,  ഒരു  സമരവുമനില.  അതുലകേടാണയ്  മുസശര  ലെശഗുകേടാര്ക്കുര
കകേടാണ്ഗസകേടാര്ക്കുര അലതലടാര  വടായനികടാര.   'ഒരച്ഛന മകേളകയച കേത്തുകേള'
വടായനിചടാല്  ഈ  നടാട്ടനില്  എങ്ങലന  രടാഷശയ  പ്രവര്തനര  നടതണലമന്നയ്
മനസനിലെടാകുര.  ഒരച്ഛന  മകേളകയച  കേത്തുകേള  വടായനിച്ചുകനടാകണലമന്നയ്  ഞടാന
കകേടാണ്ഗസകേടാകരടാടയ്  പറയുകമ്പടാള,  കജേടാപന  സരനിതയയ്  അയച  കേതയ്  വടായനിച്ചു
തശര്ന്നനിട്ടനില,   പനിലന്ന  എങ്ങലനയടാണയ്  ലനഹ്റ  അയച  കേതയ്  വടായനികടാന
കപടാകുന്നലതന്നടാണയ്  അവര്  പറഞ്ഞതയ്.  കകേരളതനിലന്റെ  രടാഷശയപ്രശര  പരമമടായ
ദടാരനിദ്രദ്യമടാലണന്നടാണയ്  പറയുന്നതയ്.   ഒരമ്മേയുലട രണയ്  മുലെകേള കപടാലലെ എകപടാഴുര
പടാല്  ചുരതടാവുന്ന  രണയ്  പദ്ധതനികേള   ബഹുമടാനലപട്ട  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി
അവതരനിപനിചനിട്ടുണയ്.   ഒന്നയ്  കേനിഫ്ബനി;  മലറടാന്നയ്  കകേരള ബടാങയ്.   ഒരനികലര ഉറവ
വറടാത മുലെപടാല് കപടാലലെ നനിങ്ങളകടാവശദ്യമടായ,  ദടാരനിദ്രദ്യര തശര്കടാന കേഴനിയുന്ന
രണയ്  പദ്ധതനികേളടാണയ്  നടപടാകടാന  കപടാകുന്നതയ്.   കകേരളതനില്  ചങ്കൂറകതടാലട
ഭരനികടാന  ഭരണപക്ഷതയ്  ഒരു  മുഖദ്യമനനികയയുള.  അതയ്  സഖടാവയ്  പനിണറടായനി
വനിജേയനടാലണന്നടാണയ് എനനികയ് പറയടാനുളളതയ്. പലക്ഷ പ്രതനിപക്ഷലത കേടാരദ്യകമടാ,
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ഒന്നടാമലത  നനിരയനില്  ഒരു  പ്രതനിപക്ഷകനതടാവുര  ഒരു  ഉപകനതടാവുമുണയ്.
രണടാമലത  നനിരയനില്  ഒരു  പ്രതനിപക്ഷ  കനതടാവുര  അഞയ്  ഉപകനതടാകളമുണയ്.
മൂന്നടാമലത  നനിരയടാണയ്  ഏറവുര  തമടാശ,  പ്രതനിപക്ഷ  കനതടാവുര  ഉപകനതടാവുര
മടാത്രമല  രണയ്  സശകര്മടാര്  കൂടനി  ഇരനിക്കുന.   നടാലര  അഞ്ചുര  നനിര  ഞടാന
പറയുന്നനില.   കേഴനിഞ്ഞ  സര്കടാരനിലന്റെ  ഭരണകേടാലെലത  ആദദ്യലത  ഒരു  വര്ഷര
ഞടാന  ഓര്ക്കുകേയടാണയ്.  നനിങ്ങളലട  കേടാലെതയ്  കപ്രടാലട്ടര  സശകര്  കവടാട്ടയ്  ലചയയ്
സശകലറ  വനിജേയനിപനിച  സഭയടാണനിതയ്.   കപ്രടാലട്ടര  സശകര്  എലന്നങനിലര  ഒരു
equality ഇലടാലത, ഭരണഘടനയുലട 180 (1) അനുകച്ഛദതനില് തുലെദ്യമടായനി വരടാലത
കവടാട്ടയ്  ലചയ  ചരനിത്രമുകണടാ?   കേഴനിഞ്ഞ  സര്കടാരനിലന്റെ  കേടാലെതയ്  സശകലറ
വനിജേയനിപനികടാന  കപ്രടാലട്ടര  സശകര്  കവടാട്ടയ്  ലചയ.  നനിങ്ങള
ഓര്ഡനിനനസനിലനക്കുറനിചയ്  പറഞ്ഞകലടാ?  കേഴനിഞ്ഞ  സര്കടാരനിലന്റെ  ഭരണര  ഒരു
വര്ഷര  തനികേഞ്ഞകപടാള  52 ദനിവസമടാണയ്  സഭ  നടതനിയതയ്.  52
ദനിവസതനിനനിടയനില് 30-കലെലറ ഓര്ഡനിനനസയ് ലകേടാണ്ടുവന്നവരടാണയ് ഇകപടാള ഈ
അഭനിപ്രടായങ്ങള  പറയുന്നതയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷകടാലെതനിനനിടയനില്  191
ഓര്ഡനിനനസകേള  ലകേടാണ്ടു  വനലവന്നടാണയ്  ബഹുമടാനലപട്ട  പ്രതനിപക്ഷകനതടാവയ്
മനസനിലെടാകകണതയ്.     ഈ  നടാടയ്  നന്നടാകടാന  കവണനിയുള്ള  ഓര്ഡനിനനസയ്
ആയനിരുന്നനില  നനിങ്ങള  ലകേടാണ്ടുവന്നതയ്.  ഈ  സര്കടാരനിലന്റെ  ആദദ്യലത  ഒരു
വര്ഷലതക്കുറനിചടാണയ് ഇവനിലട ചര്ച നടക്കുന്നതയ്.  ആദദ്യലത ഒരു വര്ഷലത 35
ഓര്ഡനിനനസനില്  12  ഓര്ഡനിനനസര  കകേടാണ്ഗസനിനുര  ലെശഗയ്  കനതടാകനടാര്ക്കുര
സനിനഡനികകറയ്  വശതര  വയടാനുള്ളതടായനിരുന.  ബടാകനി  മൂലന്നണ്ണര  സഹകേരണ
കമഖലെയനിലലെ  ജേനടാധനിപതദ്യലത  ലകേടാന്നയ്  ലകേടാലെവനിളനികടാന
കവണനിയനിട്ടുളളതടായനിരുന. യു.ഡനി.എഫയ്. സര്കടാര് 36 അടനിയന്തര പ്രകമയങ്ങള 52
ദനിവസതനിനുള്ളനില് അവതരനിപനിച്ചു. ഒരു വര്ഷതനിനനിടയനില് 200 അണ്-എയ്ഡഡയ്
സ്കൂളകേളകയ്  നനിങ്ങള  അരഗശകേടാരര  നല്കേനി.  ഇകപടാള  കകേരളതനില്  മടാറമുണയ്.
കകേരളര ലപടാതുവനിദദ്യടാഭദ്യടാസ സരരക്ഷണ യജതനിലന്റെ വലെനിയ മുകന്നറതനിലെടാണയ്.
അതനിലന്റെ  ഭടാഗമടായനി  4  പരനിപടാടനികേള  സര്കടാര്  പ്രഖദ്യടാപനിച്ചു.   45000  ക്ലടാസയ്
മുറനികേള  പുതനിയതടായനി  കഹലടകേയ്  ആക്കുലമന്നയ്  പ്രഖദ്യടാപനിച്ചു.   2018  മടാര്ചയ്  31
ആകുകമ്പടാള  മണ്ണടാര്കടാടയ്  മണ്ഡലെതനിലളലപലട  കകേരളതനിലലെ  140
മണ്ഡലെങ്ങളനിലര  8,  9,  10,  11,  12  ക്ലടാസകേള  കഹലടകേയ്  ആക്കുന്നതനിനുള്ള
സരവനിധടാനലതക്കുറനിചയ് സര്കടാര് ആകലെടാചനിക്കുകേയടാണയ്.  

ഞടാ ന  രണ്ടുമൂന  കേടാരദ്യങ്ങള  സഭയുലട  ശദ്ധയനില്ലപടുതടാന
ആഗഹനിക്കുകേയടാണയ്.    2012  ജൂകലെ  9  കകേരള നനിയമസഭയനില് ബഹുമടാനലപട്ട
അബ്ദുള  സമദയ്  സമദടാനനി  നടതനിയ  ഒരു  പ്രസരഗലത  സരബന്ധനിച്ചുളളതടാണയ്.
ഭക്ഷദ്യസരക്ഷ  ഗുണനനിലെവടാര  പരനികശടാധന  അകതടാറനിറനിയുലട  പരനികശടാധനയനില്
ദക്ഷനികണന്തദ്യയനില്  കകേരളതനിലെടാണയ്  ഏറവുര  കമടാശലപട്ട  പടാല്  വനിതരണര
ലചയ്യുന്നലതന്ന കേലണതല് ഗഇൗരവമടായനി  കേടാണണലമനര  മടായവുര മടാലെനിനദ്യവുര
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കേലെര്ന്ന ഭക്ഷണര സമൂഹലത പ്രതനിസന്ധനിയനില് എതനിചനിരനിക്കുകേയടാലണനമടാണയ്
അകദ്ദഹര  പ്രസരഗനിചതയ്.  കകേരളതനില്  മൃഗപരനിപടാലെന  രരഗതയ്  അത്ഭുതകേരമടായ
മടാറമുണടാകനിയ സര്കടാരടാണനിതയ്.  എസയ്.എന.എഫയ്. (Solid not Fat) 8.5  ആയനി
നനില്ക്കുകമ്പടാള  3  ശതമടാനര  ഫടാറയ്  മതനിലയന  പറഞ്ഞയ്   കകേരളതനില്
മടായമനിലടാത  പടാല്  വനിതരണര  ലചയ്യടാനുള്ള  സരവനിധടാനമുണടാകനിയ
സര്കടാരടാണനിതയ്. 

1.00 PM]

2012  ജൂകലെ  10-നയ്  ശശ.  ഐ.  സനി.  ബടാലെകൃഷ്ണന  ധനടാഭദ്യര്തനലയ
പനിന്തുണച്ചുലകേടാണയ്  നടതനിയ  ഒരു  പ്രസരഗമുണയ്.  'ധനടാഭദ്യര്തനകേലള  ഞടാന
അനുകൂലെനിക്കുന,  വയനടാടയ്  ജേനിലയനില് ഈ വര്ഷര ഒരു ഗവണ്ലമന്റെയ്  ലമഡനികല്
കകേടാകളജേയ്  സ്ഥടാപനികടാനുള്ള  തശരുമടാനലത  സതടാഗതര  ലചയ്യുന'  എന്നടാണയ്.
എവനിലടയടാണയ് ലമഡനികല് കകേടാകളജേയ് വന്നതയ്?  ഇതയ് അവതരനിപനിചയ് ആറയ് വര്ഷര
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുര ലമഡനികല് കകേടാകളജേയ് വന്നനില.   അതുകപടാലലെ, 2012  ജൂകലെ 10-നയ്
ശശ.  കകേടാലെനിയകകടാടയ്  എന.  കൃഷ്ണന നടായര് ആനടാടയ്  പഞടായതനില് നടാഗകചരനി,
കേലടക്കുന്നയ് അകശടാകേന-കരണുകേ ദമ്പതനിമടാരുലട മകേള കേശര്തനിലയ  9-7-2012-നയ്
പ്രസവതനിനടായനി കതകടാടയ് സശകേളലടയുര കുട്ടനികേളലടയുര ആശുപത്രനിയനില് അഡനിറയ്
ലചയ്യുകേയുര  തുടര്ന്നയ്  മരനികടാന  ഇടയടാകുകേയുര  ലചയ  സരഭവലതക്കുറനിചയ്  ഒരു
സബ്മനിഷന  ഉന്നയനിചനിരുന.   അതുര  അകനതഷനിചയ്  ഉതരവടാദനികേളലകതനിലര
നടപടനിലയടുതനിട്ടനില.   'ആര്ദ്രര'   പദ്ധതനിയനിലൂലട  കകേരളര  ആകരടാഗദ്യകമഖലെയനില്
അത്ഭുതകേരമടായ മടാറങ്ങളണടാകടാനുളള ഇടലപടല് നടത്തുകേയടാണയ്. 2012  ജൂകലെ
9-നയ്   ബഹുമടാനലപട്ട  എസയ്.  ശര്മ്മേ  അവതരനിപനിച  ഒരു   ശദ്ധക്ഷണനികല്
പ്രകമയതനില്  പറയുന്നതയ്,  “2011-ല്  38  വദ്യവസടായ  സ്ഥടാപനങ്ങളനില്  31
എണ്ണവുര  ലെടാഭതനിലെടാകടാന  കേഴനിഞ്ഞ   എല്.ഡനി.എഫയ്  സര്കടാരനിനയ്  കേഴനിഞ്ഞു
എന്നടാണയ്.  ഇകപടാള  18  ആയനി കുറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയടാണയ്. 'ലടല്കനി'-ലന ഇന്തദ്യയുലട
മടാതൃകേടാ  സ്ഥടാപനങ്ങളനില്  ഒന്നടാകനി  മടാറടാനുര  സ്മടാര്ട്ടയ്  സനിറനി  കേരടാര്  പുതുകനി
തത്തുലെദ്യമടായ മൂന്നയ് സ്മടാര്ട്ടയ്  സനിറനി ഉറപ്പുവരുതടാനുര കേഴനിയുന്നവനിധതനില് കൂടുതല്
ലതടാഴനിലെവസരങ്ങള  ഉറപ്പുവരുതടാനുര  കേഴനിഞ്ഞ  ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്ലമന്റെനിനയ്
സടാധനിചനിട്ടുണയ്”എന്നടാണയ്. ശശ. പനി. ലകേ. കുഞ്ഞടാലെനിക്കുട്ടനിയുലട മറപടനിലയന്തടാണയ്?
സരസ്ഥടാനലത  ലപടാതുകമഖലെടാ  സ്ഥടാപനങ്ങള  18  അല,  19  എണ്ണമടായനി
വര്ദ്ധനിപനികടാന  കേഴനിഞ്ഞുലവന്നടാണയ്.  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഉള്ളകപടാള  എത്രയടാണയ്?
മുപതനിലയടാന്നയ്,  ഇകപടാഴലത സ്ഥനിതനി നനിങ്ങള മനസനിലെടാകകണ? ശശ.  എ.  സനി.
ലമടായശന  കകേരളതനിലന്റെ  വദ്യവസടായ  വകുപ്പുമനനിയടായകപടാള  കകേരളതനില്
ലെടാഭതനിലെടായ വദ്യവസടായ സ്ഥടാപനങ്ങളലട എണ്ണര എട്ടനില്നനിനര പതനിമൂന്നടാകടാന
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കേഴനിഞ്ഞു.  കകേരളതനിലന്റെ സഞനിതനഷര  131  കകേടാടനി രൂപയനില്നനിനര  70  കകേടാടനി
രൂപയടായനി  കുറയടാന  കേഴനിഞ്ഞുലവന്നതയ്  ഒരു  യടാഥടാര്തദ്യമകല?  കകേരളതനിലന്റെ
ഭക്ഷദ്യവനിതരണ രരഗവുമടായനി  ബന്ധലപട്ടയ്,   2012  ജൂകലെ  20-നയ്  ബഹുമടാനലപട്ട
സശകര്  റൂളനിരഗയ്  നല്കേനിയ  ഒരു  പ്രധടാനലപട്ട  പ്രശര,  മലണ്ണണ്ണ  കേകമ്പടാളവനിലെയയ്
വടാങകേയുര  അതനിലന്റെ  സബ്സനിഡനി  ബടാങ്കുകേളനിലലെതനികടാന  കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെയ്
തശരുമടാനനിക്കുകേയുര  ലചയ  എന്നടാണയ്.  അന്നയ്   യു.പനി.എ.  സര്കടാരടാണയ്  കകേന്ദ്രര
ഭരനിചനിരുന്നതയ്.  ശശ.  അനൂപയ്  കജേകബയ് പറഞ്ഞ മറപടനി,  ലനയ്യടാറനിനകേര,  ലകേടാചനി
തടാലൂക്കുകേളനില്  ഇതയ്  കപലെറയ്  കപ്രടാജേക്ടടായനി  നടപനിലെടാക്കുകേയടാലണന്നടാണയ്.
ഇടതുപക്ഷ  ജേനടാധനിപതദ്യമുന്നണനി  സര്കടാരനിനയ്  ഒരു  മടാസകടാലെതനിനുള്ളനില്
അത്ഭുതകേരമടായ മടാറങ്ങളണടാകടാന കേഴനിഞ്ഞു. 

കേഴനിഞ്ഞ കുകറദനിവസങ്ങളടായനി ഇവനിലട ചര്ച ലചയ്യുന്ന പ്രധടാനലപട്ട കേടാരദ്യര
ശശ.  കേടാനര രടാകജേന്ദ്രനുര ജേനയുഗവുമടാണയ്.  അതനില് സകന്തടാഷമുണയ്.  കകേരളതനിലലെ
പ്രതനിപക്ഷ  കനതടാകളകയ്  ഓകരടാ  ദനിവസവുര  ജേനയുഗര  വടായനിചയ്  ബുദ്ധനി  കൂടലട്ട.
കവണലമങനില് ഒരു വടാര്ഷനികേ വരനിസരഖദ്യലയടുകടാര,  ജേനയുഗതനിലന്റെ  വടാര്ഷനികേ
വരനിസരഖദ്യ  അടയ്ക്കുന്ന  സമയമടാണനികപടാള.  നനിങ്ങളകയ്  ഇതനിരനി  ബുദ്ധനികൂടുകേയുര
ലചയ്യുര.  ഒരു കേടാരദ്യര ഞടാന  പറയടാര,  കകേരളതനിലലെ കേമ്മേക്യൂണനിസ്റ്റേയ് പ്രസ്ഥടാനലത
രടാഷശയര  പഠനിപനികടാന  കകേടാണ്ഗസര  മുസശരലെശഗുര  ഇകപടാള  വകരണ.
കേഴനിഞ്ഞ  സര്കടാരനിലന്റെ  കേടാലെതയ്  എന്തടായനിരുന  ലചയതയ്?  അഞടാര
മനനിസ്ഥടാനലതക്കുറനിചയ്  ലെശഗുണടാകനിയ  തര്കതനിലനതനിലര   ശശ.  ആരദ്യടാടന
മുഹമ്മേദുര   ശശ.  ലകേ.  മുരളശധരനുര  പറഞ്ഞ  അഭനിപ്രടായലമന്തടായനിരുന?
കകേരളതനില്  ഒരു  മനനിലയ  എര.വനി  രടാഘവന  ഏഭദ്യന  എന്നയ്  വനിളനിചകപടാള
കകേട്ടനിരുന്ന  രടാഘവനുര നമ്മുലട മുന്നണനിയനിലെടാലണന്നയ്  പറയുന്ന കകേടാണ്ഗസയ് ഈ
കകേരളതനിലലെ രടാഷശയതനിലനക്കുറനിചയ്  അഭനിപ്രടായര പറകയണ.  സനി.പനി.ഐ.-യുര
സനി.പനി.ഐ.(എര.)-ഉര  രണയ്  പടാര്ട്ടനികേളടാണയ്,    വദ്യതദ്യസ  അഭനിപ്രടായമുണടാകുര.
അതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥടാനതനില്  ഇടതുപക്ഷ  ജേനടാധനിപതദ്യമുന്നണനി  തകേര്നലവന്നയ്
വനിചടാരനിക്കുകേയല കവണതയ്.  കകേടാണ്ഗസനിനയ്  അതയ്  മനസനിലെടാവുകേയനില,  കേടാരണര
ഇടതുപക്ഷതനിലലെ  തര്കര  ആശയപരവുര  കകേടാണ്ഗസനിലലെ  തര്കര
ആമടാശയപരവുമടാണയ്.  ആശയപരവുര  ആമടാശയപരവുര  തമ്മേനില്  വദ്യതദ്യടാസമുണയ്.
ഇടതുപക്ഷ  ജേനടാധനിപതദ്യമുന്നണനിലയ  തകേര്കടാന  നനിങ്ങളകയ്  സടാധനികനില.
കകേടാണ്ഗസയ് പുനനഃസരഘടന നടതടാന  കപടാകുകേയടാണയ്.  ഞങ്ങളലട  നടാട്ടനില് ഒരു
തമടാശയുണടായനി,  ഉയരര  കൂടനിയ  ഒരടാളര   ഉയരര  കുറഞ്ഞ  ഒരു  ലപണ്കുട്ടനിയുര
കേലെദ്യടാണര കേഴനിഞ്ഞയ് വശട്ടനികലെയയ് കേയറകേയടാണയ്, വശട്ടനികലെയയ് കേയറകമ്പടാള ലചറകനയ്
കുനനിയടാലത  അകേകതയയ്  കേടകടാന  കേഴനിയനില.  അതുകപടാലലെ  വശട്ടനിനകേതയ്
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കേയറന്നതനിനയ്  കേടാലെയ്  ലവട്ടകണടാ  തലെ  ലവട്ടകണടാലയന്നയ്
കകേടാണ്ഗസകേടാലരകപടാലലെയുള്ള കുകറ ആളകേള ഒത്തുകൂടനി  ചര്ച നടത്തുകേയടാണയ്,
അവസടാനര  ഒരടാള  ഇടലപട്ടു.  കവദനനിപനികകണ,   കേടാലെടാണയ്  ലവട്ടുന്നലതങനില്
രണ്ടുതവണ ലവട്ടണര,  തലെയടാലണങനില് ഒറതവണ ലവട്ടനിയടാല് മതനി.  അങ്ങലന
തലെലവട്ടനി അകേത്തുകേയറടാന തശരുമടാനനിച്ചു.  ഒന്നയ് കുനനിഞ്ഞടാല് മടാത്രര മതനിലയന്നയ്
ചനിന്തനികടാത ഒരു പടാര്ട്ടനിയടാണനിതയ്. 

ഒരു  നടാട്ടനില്   വലെനിലയടാരു  കുളതനിലന്റെ  നടുവനില്  ഒരു  കബടാര്ഡയ്
വചനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  കകേടാണ്ഗസകേടാലരകപടാലലെ  കേണ്ണനിനയ്  കവണത്ര  കേടാഴ്ചയനിലടാത
ഒരടാള  ആ കബടാര്ഡയ് വടായനിചനിട്ടയ് കുളതനിലെനിറങ്ങടാലമന്നയ് വനിചടാരനിച്ചു.  ഷര്ട്ടുര മുണ്ടുര
മടാറനി  കുളതനിലെനിറങ്ങനി,  കുളതനില്  കേടനിക്കുന്ന  മുതലെയുണയ്  എന്ന  വടാര്തയടാണയ്
അകദ്ദഹര  വടായനിചതയ്.  അതുകപടാലലെ,  കകേടാണ്ഗസയ്  ബനി.ലജേ.പനി.-ലയ  കൂട്ടുപനിടനിചയ്
കേമ്മേക്യൂണനിസ്റ്റുകേടാര്ലകതനിലര നടത്തുന്ന സമരര കേടനിക്കുന്ന മുതലെയുലട തടാവളതനികലെയ്ക്കുളള
സമരമടാലണന്നയ് തനിരനിചറനിയണര.  ഇടതുപക്ഷര ഒരു മനസടായനി,  ഒരു ശകനിയടായനി,  ഒരു
സരഘമടായനി  ഈ  കകേരളതനിലലെ  പടാവലപട്ടവലന്റെ  ജേശവനിത  പ്രശങ്ങളക്കുകവണനി
അടരടാടുലമന്നയ് തനിരനിചറനിയുകേ. ഈ ഉപധനടാഭദ്യര്തനലയ ഞടാന പനിന്തുണയ്ക്കുന. 

ശശ  .    മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനി:  സര്,  ഞടാന  ഈ  ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേലള
എതനിര്ക്കുകേയടാണയ്.  നമ്മുലട  നടാട്ടനിലലെ  അമ്മേമടാര്  ലചറനിയ  കുട്ടനികേലള  ഉറകടാന
കേനിടത്തുകമ്പടാള  സടാധടാരണ  തടാരടാട്ടുപടാടനിയടാണയ്  ഉറകടാറള്ളതയ്.  പടാട്ടയ്  കകേട്ടയ്  ചനിലെ
കുട്ടനികേള   കവഗതനിലറങര.  ചനിലെ  കുസൃതനിക്കുട്ടനികേള  അമ്മേമടാലര  ബുദ്ധനിമുട്ടനിചയ്
കേളനിച്ചുലകേടാകണയനിരനിക്കുര,  ഉറങ്ങനില.  അവലര  കപടനിപനിചയ്  കവഗതനില്  ഉറകടാന
കവണനി അമ്മേമടാര് പറയുര മകേകന കവഗര ഉറങ്ങനികകടാള,  ഇലലങനില്  കപടാതടാമ്പനി
വന്നയ്  പനിടനിച്ചുലകേടാണ്ടുകപടാകുലമന്നയ്.  ഈ  കപടാതടാമ്പനി  ഒരു  അദൃശദ്യജേശവനിയടാണയ്,
ആരുര ഇതുവലര കേണനിട്ടനില. ഇതുകകേട്ടയ്  കപടനിചയ്  കുട്ടനികേള കേളനിനനിര്തനി അമ്മേമടാലര
ലകേട്ടനിപനിടനിചയ്  ലപലട്ടന്നയ്  കേനിടനറങര.  പകക്ഷ  ഇകപടാള   അമ്മേമടാര്  പഴയ
കപടാതടാമ്പനി പ്രകയടാഗര  നനിര്തനി.  കേടാലെതനിനനുസരനിചയ്  അവരുര  മടാറനി,  അവര്
ഇകപടാള  പറയുന്നതയ്  കവഗര  ഉറങ്ങനികകടാള,  ഇലലങനില്  കേനിഫ്ബനി  വന്നയ്
പനിടനിച്ചുലകേടാണ്ടുകപടാകുലമന്നടാണയ്.  എന്തനിനുര  ഏതനിനുര  കേനിഫ്ബനി.  കറഷന
പശഠനികേയനില് അരനിയനില,  കേനിഫ്ബനി ശരനിയടാക്കുര.  സടാധനങ്ങളകയ് വനിലെ കൂടുകമ്പടാള
കേനിഫ്ബനി  വന്നയ്  വനിലെ  കുറയ്ക്കുര.  സരസ്ഥടാനലത  എലടാ  പ്രശങ്ങളക്കുമുള്ള
ഒറമൂലെനിയടായനി  കേനിഫ്ബനിലയയടാണയ്  കേണകടാക്കുന്നതയ്.  എന്തടാണയ്  കേനിഫ്ബനി;
ഇത്രലയടാലക  ചര്ച  ലചയനിട്ടുര  സഭയനിലള്ള  എര.എല്.എ.-മടാര്ക്കുര
മനനിമടാര്ക്കുലമടാലക കുകറ അധനികേര സരശയങ്ങളര കചടാദദ്യങ്ങളര ഇകപടാഴുര ബടാകനി
നനില്ക്കുകേയടാണയ്.  സരസ്ഥടാനതനിലന്റെ  ബജേറനിതരപ്രവര്തനങ്ങള  നടതടാന
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ഫണനിരഗയ്  ആവശദ്യമടാണയ്.  പകക്ഷ  നമ്മേള  ലവറര  കേടലത  മടാത്രമടാണയ്
ആശയനിക്കുന്നതയ്. സരസ്ഥടാനതനിലന്റെ വരുമടാനര വര്ദ്ധനിപനികടാന   മറയ് മടാര്ഗ്ഗങ്ങള
എലന്തടാലകയുണയ്;  കകേരളതനില്  ബനി.ഒ.ടനി.,  പനി.പനി.പനി.  അടനിസ്ഥടാനതനിലള്ള
കുകറയധനികേര  പദ്ധതനികേള  ആരരഭനിച്ചു.   അതകല  കകേരളതനില്  ഏറവുര  നലതയ്.
ഇതരര പദ്ധതനികേലളടാനര   സര്കടാരനിനയ്    ഒരു    ബടാധദ്യതയുമുണടാകനില.       

അതുമടാത്രമല,  നനിയമതനിലന്റെ  നൂലെടാമടാലെകേളനിലടാലത  നമ്മേള
നടപനിലെടാക്കുന്നതനികനകടാള  കവഗതനില്  അവര്കയ്  നടപനിലെടാകടാനുര  സടാധനിക്കുര.
കേനിഫ്ബനിയനിലലെ കപ്രടാജേക്ടുകേള വലെനിയ പദ്ധതനികേളടായതനിനടാല് അതയ്  നടപടാകടാന
കുറചയ്  സമയലമടുക്കുലമന്നടാണയ്   ബഹുമടാനലപട്ട ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പുമനനി പറയുന്നതയ്.

(അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് പടാനല് ഓഫയ് ലചയര്മടാന ശശ. ജേനി. എസയ്. ജേയലെടാല്)

വനകേനിട  കപ്രടാജേക്ടുകേള  പൂര്തശകേരനിചകശഷകമ  പണര  നല്കൂ  എന്ന
കേനിഫ്ബനിയനിലലെ  വദ്യവസ്ഥ കേരടാറകേടാലര   പനിന്തനിരനിപനിക്കുന്നതടാണയ്.  പണര മുഴുവന
കേനിട്ടടാലത അവര് വര്കയ് ലചയ്യുകമടാ? ഇകപടാള പടാര്ട്ടയ് ബനില്ലുകേളകയ് പണര നല്കുന്ന
രശതനിയുണയ്.  കേനിഫ്ബനിയനില് കവണത്ര പണമനിലടാതനിരനിക്കുകേയുര കേടലമടുതയ് പദ്ധതനി
പൂര്തശകേരനിചകശഷര  പണര  നല്കേടാലമന്നയ്  പറയുകേയുര  ലചയടാല്  കേരടാറകേടാര്
ആലരങനിലര  പദ്ധതനി ഏലറടുകടാന തയ്യടാറടാകുകമടാ? 

ധനകേടാരദ്യവുര കേയറര വകുപ്പുമനനി (കഡടാ  .   ടനി  .   എര  .   കതടാമസയ് ഐസകേയ്): സര്,
പടാര്ട്ടയ് ബനില്ലുകേളകയ് പണര ലകേടാടുക്കുര. 

ശശ  .    മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനി:  സര്,  പടാര്ട്ടയ്  ബനില്ലുലണങനില്  രകണടാ  മൂകന്നടാ
കപലരങനിലര  വരുര.  അലലങനില്  ലടണര്  തലന്ന  രകണടാമൂകന്നടാ  പ്രടാവശദ്യര
വനിളനികകണനിവരുര.  അവസടാനര  ആലരലയങനിലര   നനിര്ബ്ബന്ധനിപനിചയ്
എടുപനികകണനിവരുര.   ആദദ്യര   പറഞ്ഞനിരുന്നതയ്  പടാര്ട്ടയ്  ബനിലനില,  പണനി
പൂര്തശകേരനിലചങനില് മടാത്രകമ  പണര ലകേടാടുക്കൂ എന്നടാണയ്.  

കഡടാ  .    ടനി  .    എര  .    കതടാമസയ് ഐസകേയ്:  സര്,  അതനില് പറഞ്ഞതയ്,  നനിര്വ്വഹണ
ഏജേനസനികയ്  പണര അഡതടാനസടായനി  ലകേടാടുക്കുകേയനില എന്നടാണയ്.  മറനിചയ്,  പണനി
പൂര്തനിയടാകനിയടാല്  പടാര്ട്ടടായടാലര  ഫുള  ആയടാലര   നനിര്വ്വഹണര  നടത്തുന്ന
ആളകേളകയ് കനരനിട്ടയ് ലകേടാടുക്കുകേയടാണയ് ലചയ്യുന്നതയ്. 

ശശ  .    മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനി:   സര്,  അതയ്  നലതടാണയ്.   പടാര്ട്ടയ്  ബനില്
ലകേടാടുക്കുകേയനിലലന്നടാണയ്  ആദദ്യര  മുതല്  പറഞ്ഞയ്  കകേട്ടനിരുന്നതയ്.  കേനിഫ്ബനി  വഴനി
നടപടാക്കുന്ന  പദ്ധതനികേളനില്നനിന്നയ്  ലസകസടാ  കടടാകളടാ  പനിരനികടാന
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കേഴനിയടാതതനിനടാല്  അധനികേര  വരുമടാനമുണടാകുകേയുമനില.  അതുലകേടാണയ്  നനികുതനി
വരുമടാനതനില് നനിന്നടാണയ് തനിരനിചടയ്കകണതയ്.   അടുത പതനിനഞയ് വര്ഷകതയയ്
കവലറടാരു  തരതനിലള്ള  പ്രവൃതനികേളക്കുര  സരസ്ഥടാനതനിലന്റെ  വരുമടാനര
ഉപകയടാഗനികടാന  കേഴനിയനില.  തുടര്നവരുന്ന  സര്കടാരുകേളകയ്    ഇലതങ്ങലന
തടാങ്ങടാനടാകുര.  മടാത്രമല  എകക്സെെസയ്-കമടാകട്ടടാര്വടാഹന-ലപകട്രടാളനിയര നനികുതനികേള
ഭടാവനിയനില്  ജേനി.എസയ്.ടനി.-യനില്  വരനിലലന്നയ്  നമുകയ്   ഉറപ്പുപറയടാന   കേഴനിയനില.
സര്കടാരുകേള  മടാറന്നതനുസരനിചയ്  അതനിനുര മടാറര  വരടാര.  അങ്ങലനയടാലണങനില്
തനിരനിചടവയ് പ്രയടാസമടാവുര. അവസടാനര ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി-ലയകപടാലലെ നനികുതനി
തനിരനിചടയടാന  കേഴനിയടാത  അവസ്ഥ  ഉണടാകേടാതനിരനികടാന  നമുകയ്  പ്രടാര്തനികടാര.
അങ്ങയ്   ധനമനനിയടായനിരുന്ന  കേടാലെതയ്  കേനിഫ്ബനി  കപടാലലെതലന്ന  അങ്ങയുലട
സതപ്നപദ്ധതനിയടായനിരുന ഇസടാമനികേയ് ബടാങയ്.   ആ കേടാലെതയ് അങ്ങയുലട പ്രസരഗവുര
നടപ്പുലമലടാര  ഒരു  ലഷയനിലനകപടാലലെയടായനിരുന.   പകക്ഷ    കകേന്ദ്ര  സര്കടാരുര
ലസബനിയുര അതനിനയ് സമ്മേതര തകന്നടാ;  കേനിഫ്ബനിയനിലര കകേന്ദ്രതനിലന്റെ എലന്തലടാര
നൂലെടാമടാലെകേളടാണയ്  നമുകയ്  മറനികേടകടാനുള്ളതയ്.  കേനിഫ്ബനിയനിലലെ  ഡയറക്ടര്മടാലര
കനടാകനിയടാകണടാ കകേന്ദ്രസര്കടാര് നമുകയ്  സമ്മേതര നല്കുകേ,  അകതടാ അലതടാരു
ലപടാളനിറനികല്  ഡനിസനിഷനടാകുകമടാ;     ഇന്നലലെ  ബഹുമടാനലപട്ട  മുനമുഖദ്യമനനി
ശശ.  ഉമ്മേന  ചടാണനി   പറഞ്ഞതുകപടാലലെ  വനികേസനതനിനയ്  ബജേറനിതര  കസടാഴയ്
ആവശദ്യമടാലണന്നയ് സര്കടാര് മനസനിലെടാകനിയതയ് ഏലറ ആശതടാസമടാണയ്. ഏകേകദശര
10  വര്ഷര  മുമ്പയ്  എ.ഡനി.ബനി.  കലെടാണനിലനതനിരടായനി  എല്.ഡനി.എഫയ്  നടതനിയ
സമരങ്ങളനില്   എ.ഡനി.ബനി.  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥലര  കേരനിഓയനില്  ഒഴനിക്കുകേ,  കേളകകകററയ്
വളയുകേ, കേരനിലങടാടനി കേടാണനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ  പ്രവൃതനികേളടാണയ് നടന്നതയ്. 10 വര്ഷര
കേഴനിലഞ്ഞങനിലര  കേടര  വടാങ്ങനികടാലമന്നയ്  സമ്മേതനിചതനില്   വളലരയധനികേര
സകന്തടാഷമുണയ്.  ആ  കേടാലെതയ്  ലചയ  സമരങ്ങളലകടാലക  ആകരടാടടാണയ്  നമ്മേള
മറപടനി പറയുകേ?

പട്ടനികേജേടാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നടാകസമുദടായകക്ഷമവുര  നനിയമവുര
സടാരസടാരനികേവുര പടാര്ലെലമന്റെറനികേടാരദ്യവുര വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   ലകേ  .   ബടാലെന): സര്,
ബഹുമടാനലപട്ട അരഗതനിനയ് ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന ലചയര്മടാനടായ എസ്റ്റേനികമറയ്
കേമ്മേനിറനിയുലട  നനിഗമനര  എന്തടായനിരുനലവന്നയ്  അറനിയടാകമടാ;  ലകേടാള്ളയടാണയ്
നടതനിയനിട്ടുള്ളലതന്നയ് നനിങ്ങളകനികപടാള  മനസനിലെടാകയടാ?

ശശ  .    മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനി  : സര്,  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാര്  വന്നകപടാള,
ശശ.  പടാകലെടാളനി  മുഹമ്മേദ്കുട്ടനി  ആരുമറനിയടാലത   ഡല്ഹനിയനില്  കപടായനി
ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയടാണയ്  ലചയതയ്.  അന്നയ്  സമരരലചയ  ഞങ്ങലളലയടാലക  നനിങ്ങള
വനിഡനികേളടാകനി.     അതുലകേടാണയ്  നനിങ്ങളനികപടാള  എ.ഡനി.ബനി.-ലയപറനി   മടാത്രര
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മനിണരുതയ്.  അന്തരനിച  സഖടാവയ്  എര.വനി.ആര്.   10  ലകേടാലര  കേഴനിഞ്ഞടാലലെ
സനി.പനി.ഐ.(എര)-നയ്   ബുദ്ധനിവരൂ  എന്നയ്  സ്ഥനിരമടായനി  പറയടാറണടായനിരുന.
ഇകപടാള  പത്തുലകേടാലര  കേഴനിഞ്ഞു,  നനിങ്ങളകയ്  ബുദ്ധനിവന,  നനിങ്ങള  ബജേറനിതര
ഫണ്ടുകേള  ലകേടാണ്ടുവന.  1057  കകേടാടനി  രൂപയുലട  ധനടാഭദ്യര്തനകേളടാണയ്
സപനിലമന്റെറനി  ഡനിമടാന്റെനിലള്ളതയ്.   കേഴനിഞ്ഞ  പ്രടാവശദ്യര  സഭ  പടാസടാകനിയ  മുഴുവന
തുകേയുര  ലചലെവഴനികടാന  കേഴനിയടാത  സര്കടാരനിനയ്  എന്തനിനടാണയ്  വശണ്ടുര  തുകേ
പടാസടാകനിലകേടാടുക്കുന്നതയ്.  കേഴനിഞ്ഞ മടാര്ച്ചുവലര കപടാര്ട്ടയ്-20%, റവനക്യൂ-50%, വടാട്ടര്
റനികസടാഴയ്-68%,  എല്.എസയ്.ജേനി.ഡനി. -68%,  കഹടാര-56%,  ഹയര് എഡക്യൂകകഷന-
42%  എന്നശ നനിരകനിലെടാണയ് ലചലെവഴനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  പണര മുഴുവനുര ലചലെവഴനികടാത
ആളകടാര്കയ്  എന്തനിനടാണയ്  വശണ്ടുര  പണര  പടാസടാകനിലകടാടുക്കുന്നതയ്.
ആധുനനികേവല്കരണതനിലന്റെ കപരനില് കപടാലെശസയ് വകുപനിനയ് എന്തനിനടാണയ് ഇത്രയുര
തുകേ  വകേയനിരുത്തുന്നതയ്.  കപടാലെശസയ്  കസ്റ്റേഷന  ലപയനിന്റെടനികടാനടാകണടാ;
ലപയനിന്റെടനിലയക്കുറനിചയ്   എലന്തലടാര  വനിവടാദങ്ങളടാണയ്  ഇകപടാള  നടക്കുന്നതയ്?
അഡതടാനസയ് തുകേയടായനി  1.75 കകേടാടനി രൂപ ലകേടാടുലതനര  ലപയനിന്റെയ് കേമ്പനനിയുലട
ഫ്രടാകഞസനി  ചനിലെ  ഉന്നതര്കയ്  കവണലപട്ടവരടാലണനമുളള  കേടാരദ്യങ്ങളടാണയ്
കകേളക്കുന്നതയ്.     പുതനിയ  കപടാലെശസയ്  അകഡതസര്കയ്  കേടാറര  ഓഫശസലമടാനര
കവണ,  കഡ്രവര് മടാത്രര മതനിലയന്നടാണയ്  പറയുന്നതയ്,  അതയ് വളലര നലതടാണയ്.
എന്തുലകേടാണടാണയ്   ഇതുകപടാലലെയുള്ള  വനിവടാദ  റനിട്ടകയര്ഡയ്  ഓഫശസര്മടാലര  ഈ
തസനികേയനില്  നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  വനിവടാദങ്ങള  ഉണടാകടാനകവണനി  മടാത്രമകല?
ബഹുമടാനലപട്ട മനനി ശശമതനി ലകേ.  ലകേ.  കശലെജേ ടശചര്കയ് ഉപകദശകേര് കവണ,
എനനികയ് ബുദ്ധനിയുലണന്നടാണയ് അവര് പറയുന്നതയ്.  മടാത്രമല എലടാലമടാനര ഇവനിലട
ശരനിയടാകേനിലടാലയനര അവര് സമ്മേതനിച്ചു.  ഇന്തദ്യയനില് കേമ്മേക്യൂണനിസര വരനിലടാലയനര
അവര്  തുറനപറഞ്ഞു.  അവരുലട  വകുപയ്  ലചലെവടാകനിയതയ്  90  ശതമടാനര
മടാത്രമടാണയ്.  150  കകേടാടനി  രൂപകയടാളര  ലചലെവടാകടാന  കേഴനിഞ്ഞനില.     എനനികയ്
ബഹുമടാനലപട്ട  ടശചകറടാടയ്  അഭദ്യര്തനികടാനുള്ളതയ്,  എലന്റെ  മണ്ഡലെതനിലലെ
ലപരനിന്തല്മണ്ണ  തടാലൂകടാശുപത്രനിലയ ജേനിലടാ ആശുപത്രനിയടാകനി കേഴനിഞ്ഞ സര്കടാര്
ഉയര്തനിയനിരുന.    ഈ  ആശുപത്രനിയനില്  1520  -ഓളര  ഒ.പനി.-യുര  250-ഓളര
ഐ.പനി.-യുര മടാസതനില്  20-ഓളര പ്രസവങ്ങളര  200-ഓളര കമജേര് സര്ജേറനികേളര
നടക്കുനണയ്.   അവനികടയയ്  അഡശഷണലെടായനി  ജേശവനകടാലര  ആവശദ്യലപട്ടനിരുന.
കേഴനിഞ്ഞ  സര്കടാരനിലന്റെ  കേടാലെതയ്  കുറചയ്  ജേശവനകടാലര  നനിയമനിച്ചു.
ബടാകനിയുള്ളവലര നനിയമനികടാന കേഴനിയനിലലന്നടാണയ് സര്കടാര് ഇകപടാള പറയുന്നതയ്.
കകേന്ദ്രസഹടായതടാടുകൂടനി  നനിര്മ്മേനിച അഞയ്  കകേടാടനി  രൂപയുലട  മകനടാഹരമടായ ഒരു
ലകേട്ടനിടര  അവനിലട  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുകേയടാണയ്.  ഈ  പ്രശര  ചര്ച  ലചയ്യുന്നതനിനടായനി
ആകരടാഗദ്യ  വകുപയ്  ലസക്രട്ടറനിയുര  മറ്റുള്ളവരുരകൂടനി  ജേനിലടാപഞടായതയ്
ജേനപ്രതനിനനിധനികേള  ഉളലപലടയുള്ളവരുലട  ഒരു  കയടാഗര  അടനിയന്തരമടായനി
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വനിളനിച്ചുകചര്കണലമന്നയ്  അഭദ്യര്തനിക്കുകേയുര  പലെവട്ടര  ഓര്മ്മേ
ലപടുതനിയനിരുന്നതുമടാണയ്.   എന്നടാല് ബഹുമടാനലപട്ട മനനി ഇതുവലരയുര അതനിനയ്
സമയര  തന്നനിട്ടനില.  വളലര  ലപലട്ടനതലന്ന  കയടാഗര  വനിളനിച്ചുകചര്കണലമന്നടാണയ്
എനനികയ് പറയടാനുള്ളതയ്.  

ഈ  സര്കടാര് നടാലള,  അതടായതയ്  25-5-2017-ല്  ഒന്നടാര  വടാര്ഷനികേര
ആകഘടാഷനിക്കുകേയടാണയ്.  ധനടാഭദ്യര്തന  ചര്ചകേളനില്  ഭരണകേക്ഷനിയനില്ലപട്ട
എര.എല്.എ.-മടാര് സരസ്ഥടാന സര്കടാരനിലന പ്രശരസനിക്കുന്നതുര  കേയ്യടനിക്കുന്നതുര
കേണടാല്കതടാനര അവര് ഈ കലെടാകേതല ജേശവനിക്കുന്നലതന്നയ്.  എന്തടാണയ് കേഴനിഞ്ഞ
വര്ഷര  കകേരളതനില് നടന്നതയ്,  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാരനിലന്റെ ഒരു വര്ഷവുര ഈ
സര്കടാരനിലന്റെ  ഒരു  വര്ഷവുര  തമ്മേനില്   തടാരതമദ്യര  ലചയടാല്   ആനയുര
അണ്ണടാറകണ്ണനുര കപടാലലെയടാലണന്നയ് നമുകയ് മനസനിലെടാകടാന കേഴനിയുര.

ടനി.വനി.-യനില് ഒന്നടാര വടാര്ഷനികേതനിലന്റെ പരസദ്യതനില് കേടാണുന്നതയ് വനിഴനിഞ്ഞര
പദ്ധതനി,  കേണ്ണൂര്  എയര്കപടാര്ട്ടയ്,  ലകേടാചനിന  ലമകട്രടാ  എലന്നടാലകയടാണയ്.  രണടാര
വര്ഷതനില് നനിങ്ങള എന്തടാണയ് പരസദ്യര ലചയ്യുകേ? സതടാതനദ്യടാനന്തര ഇന്തദ്യയനില്
കേമ്മേക്യൂണനിസ്റ്റേയ്  പടാര്ട്ടനിയടായനിരുന  മുഖദ്യ  പ്രതനിപക്ഷര.  ഇന്തദ്യയനില്  മനിക
സരസ്ഥടാനങ്ങളനിലര  കേമ്മേക്യൂണനിസ്റ്റേയ്  പടാര്ട്ടനി  നല  രശതനിയനില്  വളര്നവന.
ഇന്തദ്യയനില് ആദദ്യമടായനി കേമ്മേക്യൂണനിസ്റ്റേയ്  പടാര്ട്ടനി  അധനികേടാരതനില് വരുന്നതയ്  ആനടാ
പ്രകദശനിലെടാകുലമന്നടാണയ്  അന്നയ്  കേണകടാകനിയനിരുന്നതയ്.  ഇകപടാള  സ്ഥനിതനി
എന്തടാണയ്?  ആനടാപ്രകദശനിലെനില,  ബരഗടാളനിലെനില,  തമനിഴടാട്ടനിലെനില,  റഷദ്യയനിലെനില,
കേക്യൂബയനിലെനില, കചനയനിലെനില, കകേരളതനിലലെടാഴനിലകേ എവനിലടയുമനില, എലടായനിടത്തുര
തകേര്ന്നയ്  തരനിപണമടായനി.  ഈ  തകേര്ചയയ്  കേടാരണര  സനി.പനി.ഐ.(എര)-ലന്റെ
കേമ്മേനിറനികേളടാണയ്.  പടാര്ട്ടനിയുലട  അധനികേടാരര  കേമ്മേനിറനികേള  കേയ്യടകനി,  കേമ്മേനിറനിയുലട
അധനികേടാരര ലസക്രട്ടറനിമടാര് കേയ്യടകനി, ലസക്രട്ടറനിമടാരുലട കേയ്യനില്നനിനര അധനികേടാരര
ഒരടാളനില് കകേന്ദ്രശകേരനിച്ചു.  ബരഗടാളനില് കേമ്മേക്യൂണനിസ്റ്റേയ് പടാര്ട്ടനി  30 വര്ഷര തുടര്ചയടായനി
ഭരണര  നടതനിലയങനില്,  ഇവനിടലത  ഭരണര  ഇകതരശതനിയനില്
കപടാവുകേയടാലണങനില്  3  ലകേടാലരകൂടനി  എടുകനില  എന്നതയ്  ഉറപടാണയ്,  പടാര്ട്ടനി
ഇലടാതടാകുര, ഞടാന ഈ ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേലള എതനിര്ത്തുലകേടാണയ് നനിര്ത്തുന.

ശശ  .     കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ് :  സര്,  ഞടാന ഈ ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേലള
പനിന്തുണയ്ക്കുകേയടാണയ്.  എനനിക്കുമുമ്പയ്  സരസടാരനിച  ശശ.  മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനി  ചനിലെ
കേടാരദ്യങ്ങള  പഠനിചനിട്ടുലണങനിലര  അകദ്ദഹര  പഠനിചലതടാലക  ലതറടായനികപടായനി
എനള്ളതടാണയ് അകദ്ദഹതനിലന്റെ പ്രസരഗര  കകേട്ടകപടാള കതടാന്നനിയതയ്. കകേരളതനില്
അധനികേടാരതനിലെനിരനിക്കുന്ന  ഇടതുപക്ഷ  ജേനടാധനിപതദ്യമുന്നണനി  സര്കടാരനിലനയുര
അതനിലന  നയനിക്കുന്ന  പടാര്ട്ടനികേലളയുര  ആകക്ഷപനികടാനടായനി  അകദ്ദഹര
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ലകേടാണ്ടുവന്നതയ്  അകദ്ദഹലതതലന്ന  തനിരനിഞ്ഞുകുത്തുകേയടാണയ്.  അകദ്ദഹതനിലന്റെ
പടാര്ട്ടനി  ഇന്നയ്  കകേരളതനില്  കൂട്ടുകൂടനിയനിട്ടുള്ളതയ്  കകേടാണ്ഗസമടായനിട്ടടാണയ്.
കകേടാണ്ഗസനിലന്റെ ഇന്നലത അവസ്ഥലയന്തടാണയ്? മണ്കേലെതനില് ഉപ്പുവചടാല്  ആ
മണ്കേലെതനിനയ്  സരഭവനിക്കുന്നലതന്തടാകണടാ  ആ  അവസ്ഥയനികലെകയ്  ഇന്തദ്യയനില്
കകേടാണ്ഗസയ് ആയനികല,  ഔകദദ്യടാഗനികേ തലെതനില്  ഇന്തദ്യന പടാര്ലെലമന്റെനില്  10
ശതമടാനര  സശറ്റുകേനിട്ടനിയടാകലെ  പ്രതനിപക്ഷ  കനതൃസ്ഥടാനര  ലകേടാടുക്കൂ.  ഇകപടാള
ഇന്തദ്യയനില്  പ്രതനിപക്ഷ  കനതൃസ്ഥടാനര  അവകേടാശലപടടാനകപടാലര  കേഴനിയടാത
പടാര്ട്ടനിയടായനി  മടാറനി  എന്നതകല  യടാഥടാര്തദ്യര.   ബനി.ലജേ.പനി.-കടാരുലട
ഔദടാരദ്യരലകേടാണയ്  പ്രതനിപക്ഷകനതടാലവന്നയ്  പറഞ്ഞയ്  ചനിലെ  ആളകേള  അവനിലട
ഉലണന്നലടാലത കകേടാണ്ഗസനിലന്റെ ദയനശയസ്ഥനിതനി അലങ്ങന്തടാണയ്  കേടാണടാതതയ്?
മതനനിരകപക്ഷത  ലകേട്ടനിപടുകണലമന്നടാണയ്  ലെശഗയ്  പറയുന്നതയ്.  ഇന്തദ്യയകേതയ്
മതനനിരകപക്ഷത  ഉയര്തനിപനിടനികടാന  കേഴനിയടാത  കകേടാണ്ഗസമടായനി   ലെശഗയ്
കചര്ന്നടാല് "നടാറനിയവലന ചുമന്നടാല് ചുമക്കുന്നവനുര നടാറലമന്ന" അവസ്ഥയനികലെകയ്
ലെശഗനിലന  ലകേടാണ്ടുകപടാലയതനിക്കുകേയടാണയ്  ലചയ്യുന്നതയ്.  അതുലകേടാണയ്  ദയവുലചയയ്
ഇതരതനിലള്ള  നടാണരലകേട്ട  ഇടപടാടനില്നനിനര  ലെശഗയ്  കനതടാകനടാരുര  ലെശഗനിന്റെ
അണനികേളര പനിനടാറണലമന്നടാണയ് ഇതുസരബന്ധനിചയ്  എനനികയ് പറയടാനുള്ളതയ്.

ഇവനിലട  ഒരു  വനിഷയവുര  കേനിട്ടടാതതുലകേടാണടാണയ്  ഇലന്നടാരു
അടനിയന്തരപ്രകമയര  ലകേടാണ്ടുവന്നതയ്.  അതനിനുകേടാരണലമന്തടാണയ്;  നടാലള
ഇടതുമുന്നണനി സര്കടാരനിലന്റെ   ഒന്നടാര വടാര്ഷനികേര ആകഘടാഷനിക്കുകേയടാണയ്. കേഴനിഞ്ഞ
ഒരു  വര്ഷകടാലെലത  സര്കടാരനിലന്റെ  കനട്ടങ്ങലള  തമസരനികടാനുര
സര്കടാരനിലനതനിലര  പുകേമറ  സൃഷനികടാനുമടായനി  അടനിസ്ഥടാനരഹനിതമടായ
ആകരടാപണങ്ങളന്നയനിച്ചുലകേടാണടാണയ്  അടനിയന്തരപ്രകമയര അവതരനിപനിചതയ്.

കകേരളതനിലലെ  ഇന്നലത  സ്ഥനിതനിലയന്തടാണയ്;   ഇന്നലലെ  ബഹുമടാനദ്യനടായ
മുനമുഖദ്യമനനി  ശശ.  ഉമ്മേന  ചടാണനി  സരസടാരനിചകപടാള  കേഴനിഞ്ഞ  സര്കടാരനിലന്റെ
അവസടാനകേടാലെലതടുത  ചനിലെ  തശരുമടാനങ്ങലള  സരബന്ധനിചയ്   ഈ  സര്കടാര്
അകനതഷണര  നടതനിലയങനിലര   അതനിലലെടാനര  കേലണതടാന  കേഴനിഞ്ഞനിലലന്നയ്
തലന്റെ  ഭടാഗര  നദ്യടായശകേരനികടാനകവണനി  പറഞ്ഞു.  എലന്ന  കേണടാല്  കേനിണ്ണര
കേട്ടവനടാകണടാ  എന്നയ്  കതടാനരമട്ടനിലള്ള  അകദ്ദഹതനിലന്റെ  വര്തമടാനര
യഥടാര്തതനില്  ലതറനിദ്ധടാരണയടായനിരുന.  2016  മടാര്ചനില്  അവസടാനനിച
സനി.&എ.ജേനി.-യുലട  റവനക്യൂ  ലസക്ടറമടായനി  ബന്ധലപട്ട  ഓഡനിറയ്   റനികപടാര്ട്ടനില്
എന്തടാണയ്  പറയുന്നതയ്;    നനിയമവദ്യവസ്ഥകേള  പടാലെനികടാലത  ഭൂമനി  തരരമടാറടാന
അനുമതനി  നല്കേനിയതുമടായനി  ബന്ധലപട്ടടാണയ്   ഖണ്ഡനികേ  4(5)-ലര  5(4)-ലര
പറയുന്നതയ്.   പ്രസ്തുത  ഖണ്ഡനികേയനില് ആലെപ്പുഴ ജേനിലയനിലലെ ഹരനിപടാടയ് ലമഡനികല്
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കകേടാകളജേനിനടായനി ഏലറടുത സ്ഥലെര,  കകേടാട്ടയര ഇടനടാഴനി  പദ്ധതനികടായനി കകേടാട്ടയര
ടഇൗണനികനടാടയ്  കചര്ന്നയ്  ഏലറടുത  സ്ഥലെര,  കകേടാടനിമത  ലമടാബനിലെനിറനി  ഹബ്ബനിനടായനി
നടാട്ടകേര വനികലജേനില് നനിനര ഏലറടുത സ്ഥലെര തുടങ്ങനിയവലയക്കുറനിചയ്  2008-ലലെ
ലനല്വയല്  തണ്ണശര്തട  സരരക്ഷണ  നനിയമതനിലലെ  10(2)  വകുപനിലലെ
വദ്യവസ്ഥകേളകയ്  വനിരുദ്ധമടായനി  നനികേത്തുവടാന  അനുമതനി  നല്കേനിയതടായനിട്ടടാണയ്
സനി.&എ.ജേനി.-യുലട റനികപടാര്ട്ടയ്.  അതുകപടാലലെ 2008-ലലെ ലനല്വയല് തണ്ണശര്തട
സരരക്ഷണ നനിയമതനിനയ് വനിരുദ്ധമടായനി അന്നലത അഡശഷണല് ചശഫയ് ലസക്രട്ടറനി,
ചശഫയ് ലസക്രട്ടറനി,  മുഖദ്യമനനി എന്നനിവരടാണയ്  അതനിനയ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
ഇകടാരദ്യര  അകനതഷനികകണ;  ഇതരതനിലള്ള  അകനതഷണങ്ങളണടായടാല്  അതയ്
തങ്ങലള പ്രതനികൂലെമടായനി ബടാധനിക്കുലമന്നയ് അറനിഞ്ഞതുലകേടാണകല അതനിലനതനിരടായനി
ഇകപടാള   മുനകൂര്  ജേടാമദ്യലമടുകടാന  തയ്യടാറടാകുന്നതയ്.  പത്രങ്ങളനിലലെ  ഇന്നലത
പ്രധടാനലപട്ട  വടാര്ത  വനിഴനിഞ്ഞര  പദ്ധതനിലയക്കുറനിചടാണയ്.  ഇന്നലലെ  വനിഴനിഞ്ഞര
പദ്ധതനിലയ  സരബന്ധനിചയ്  ബഹുമടാനലപട്ട  മുനമുഖദ്യമനനി  ഇവനിലട  സരസടാരനിച്ചു.
വനിഴനിഞ്ഞര പദ്ധതനിക്കുകവണനി യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാരനിലന്റെ കേടാലെതയ് തയ്യടാറടാകനിയ
കേരടാറകേള ഓകരടാന്നടായനി  പരനികശടാധനിച്ചു കനടാകണര.  കേരപയ് കട്രടാളര് ആന്റെയ് ഓഡനിറര്
ജേനറല് എന്തടാണയ് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതയ്?  അതനിലന്റെ അടനിസ്ഥടാനതനില്  2017-ലലെ
4-ാം  നമ്പര്   റനികപടാര്ട്ടനില്  എന്തടാണയ്  പറയുന്നതയ്;  91  മുതല്  100  വലരയുള്ള
കപജുകേള  മുഴുവന  ഞടാന  വടായനിക്കുന്നനില.  കേരടാര്  കേടാലെടാവധനി  10  വര്ഷര
നശട്ടനിയതനിലന്റെ  ഫലെമടായനി  കേരടാകറലറടുത  അദടാനനി  കേമ്പനനികയ്  29,000-ല്പരര
കകേടാടനി  രൂപ  അധനികേമടായുണടാകടാന  സഹടായകേരമടായവനിധതനില്  കേരടാറനില്
ആരടാണയ് വദ്യവസ്ഥ വചതയ്;  സനി.&എ.ജേനി.-യുലട റനികപടാര്ട്ടനില്തലന്ന പറയുനണയ്.
വനിഴനിഞ്ഞര  പദ്ധതനികടാവശദ്യമടായ  യനസടാമഗനികേളലടയുര  മലറടാരു  തുറമുഖതനിനു
കവണനി ഇറകനിയ യനസടാമഗനികേളലടയുര വനിലെ പരനികശടാധനിചടാല് അകനകേര കകേടാടനി
രൂപയുലട വദ്യതദ്യടാസര കേടാണുന.  പടാറയുലട കേടാരദ്യതനില്  കേളനിയനികടാവനിളയനിലലെ
കപടാര്ട്ടനിനുകവണനി കേതടാട്ടയ് ലചയ പടാറയുലട ഏതടാണയ് ഇരട്ടനി സരഖദ്യയടാണയ് വനിഴനിഞ്ഞര
പദ്ധതനിക്കുകവണനി കേതടാട്ടയ് ലചയനിട്ടുള്ളതയ്. 

ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജേടാര്ജേയ്:  സര്,  ശശ.  കജേടാണ്  ലഫര്ണടാണസയ്  പറയുന്ന
വനികേടാരകതടാടയ് കയടാജേനിക്കുകേയടാണയ്. ഇതയ് വനിഴനിഞ്ഞര പദ്ധതനിയടാകണടാ;  സതദ്യതനില്
അദടാനനി  പദ്ധതനിയകല;  അദടാനനികയ്   വനിറനികല;  ശശ.  ഉമ്മേന  ചടാണനി  വനിറതനിനയ്
നനിങ്ങളര  കൂട്ടുനനില്ക്കുകേയടാണയ്.  ഇനനി  അദടാനനിയുലട  കേയ്യനില്നനിനര  നമുകതയ്
ലെഭനിക്കുകമടാ; നമ്മുലട മകളകയ് ലെഭനിക്കുകമടാ; നനിങ്ങലളന്തടാണയ് ലചയ്യുന്നതയ്? അപ്പുറവുര
ഇപ്പുറവുര ഇരുന്നയ് വര്തമടാനര പറഞ്ഞയ് നനിങ്ങള രണ്ടുകൂട്ടരുര  കചര്ന്നയ് കകേരളലത
അദടാനനികയ്  കേചവടര ലചയ. അതടാണയ് സതദ്യര. 
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ശശ  .    കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ്:  സര്,  വനിഴനിഞ്ഞര പദ്ധതനിയനില് യു.ഡനി.എഫയ്.
ഉണടാകനിയ  കേരടാര്  ഈ  സരസ്ഥടാനതനിലന്റെ  തടാല്പരദ്യങ്ങളകയ്  നനിരക്കുന്നതല.
വലെനിയ കതടാതനിലളള അഴനിമതനി അതനിലന്റെ പനിന്നനിലണയ്.  അതനിലന എതനിര്തകപടാള
ഞങ്ങലള വനികേസന വനികരടാധനികേളടായനി ചനിത്രശകേരനിചയ്  ഇടതുപക്ഷ രടാഷശയകടാര് ഈ
നടാട്ടനിലലെടാരു  വനികേസനപ്രവര്തനവുര  ലകേടാണ്ടുവരടാന  സമ്മേതനികടാതവരടാലണന്ന
കതടാന്നല്  കകേരളതനിലലെ  ജേനങ്ങളകനിടയനില്  ചനിലെ  മടാധദ്യമങ്ങളലട
സഹടായകതടാടുകൂടനി  നനിങ്ങള  സതശകേരനിച്ചു.   ഇതുസരബന്ധനിചയ്  ഗഇൗരവമടായനി
അകനതഷനികണര.  ആ  പദ്ധതനിയനില്  ജേനങ്ങളലകതനിരടായനി,   സരസ്ഥടാനതനിലന്റെ
തടാല്പരദ്യങ്ങളലകതനിരടായനി  ഏലതലടാര  നനിബന്ധനകേളകണടാ,  അലതലടാര
പരനികശടാധനികടാന ഞങ്ങള തയ്യടാറടാണയ്. പകക്ഷ വനിഴനിഞ്ഞര പദ്ധതനി  ലകേടാണ്ടുവന്നതയ്
ഞങ്ങളടാലണന്നയ്  കമനനിനടനിക്കുകമ്പടാള,   ഈ  സരസ്ഥടാനതനിലന്റെ  തടാല്പരദ്യങ്ങള
ഹനനിക്കുന്ന  കേടാരദ്യങ്ങലള  സരബന്ധനിചയ്  പരനികശടാധനികണര.  ലകേടാചനി  ലമകട്രടാ
ലകേടാണ്ടുവന്നതയ്  ഞങ്ങളടാലണന്നയ്  ബഹുമടാനലപട്ട  ലകേ.  സനി.  കജേടാസഫയ്  പറഞ്ഞു.
1998-ല് മുഖദ്യമനനിയടായനിരുന്ന സഖടാവയ് ഇ. ലകേ. നടായനടാര്   ലകേടാചനിയനില് ലമകട്രടാ
വരണലമന്നടാവശദ്യലപട്ടയ്  അതനിനുകവണനിയുള്ള പഠനര നടതടാന   നടാറയ്പടാകേയ്-ലന
ചുമതലെലപടുതനിയനിരുന. അതനിനുകശഷര 2006-ല് ശശ. വനി. എസയ്. അച്ചുതടാനന്ദന
സര്കടാരനിലന്റെ  കേടാലെതയ്  അകദ്ദഹര  ഡല്ഹനി  ലമകട്രടാ  സന്ദര്ശനിക്കുകേയുര
അതുസരബന്ധനിച  നടപടനികേള  നശക്കുകേയുര  ലചയ.   പകക്ഷ  കകേന്ദ്രസര്കടാര്
ലമകട്രടായയ് അനുമതനി ലകേടാടുതനില. എന്നനിട്ടുകപടാലര 2006-ലലെ സര്കടാര് അവസടാന
വര്ഷമടായ 2011-ല് അവതരനിപനിച ബജേറനില് 156 കകേടാടനി രൂപ ലമകട്രടാ പദ്ധതനിയുലട
അനുബന്ധ  പ്രവര്തനങ്ങള  നടതടാനടായനി   നശകനിവച്ചു.  ലമകട്രടാ  പദ്ധതനി
നടപനിലെടാക്കുന്നതനിനടായനി  വലെനിയ  സമരര  ഞങ്ങള  നടതനിയനിട്ടനികല;  നനിങ്ങളലട
ഭരണകേടാലെലതന്തടാണയ്  ലചയതയ്;  ലമകട്രടാ  പദ്ധതനി  ഡനി.എര.ആര്.സനി.-ലയ
ഏല്പനികടാതനിരനികടാനടാണയ് നനിങ്ങള ശമനിചതയ്.  അതനിലനതനിലര വലെനിയ ജേനകേശയ
അഭനിപ്രടായര  ഉയര്ന്നകപടാള  ഡനി.എര.ആര്.സനി.-ലയ  ഏല്പനികടാന  തയ്യടാറടായനി.
പകക്ഷ  ശശ.  ഇ.  ശശധരലന  മുഖദ്യഉപകദഷടാവടാകടാന  തയ്യടാറടായനില.
ശശ.  ഇ.  ശശധരലന  മുഖദ്യഉപകദഷടാവടാകണലമന്നടാവശദ്യലപട്ടയ്  ഞങ്ങള  സമരര
നടതനിയകപടാള അകദ്ദഹലത മുഖദ്യഉപകദഷടാവടാകനി.  ശശ.  ഉമ്മേന ചടാണനി അന്നയ്
എന്തടാണയ്  ലചയതയ്;  ലകേടാചനി  ലമകട്രടായുമടായനി  ബന്ധലപട്ട  ബടാങനിടപടാടുകേള
ലകേടാചനിയനിലലെ  ഏലതങനിലലമടാരു  കദശസടാല്കൃത  ബടാങനില്  ലകേടാടുകടാലത,
അകദ്ദഹതനിലന്റെ ബന്ധു  മടാകനജേരടായനിട്ടുളള ആക്സെെനിസയ് ബടാങനില് അകഇൗണയ് തുറന.
ലമകട്രടാ  പദ്ധതനി  ആദദ്യര  തങ്ങളകനുകൂലെമടാകനി,  തങ്ങളലട  ഇഷങ്ങളകനുസരനിചയ്
നടപനിലെടാകടാന ശമനിചകപടാള   ജേസ്റ്റേനിസയ് വനി. ആര്. കൃഷ്ണയ്യര്  അടകമുള്ള പ്രമുഖര്
ഇടലപട്ടടാണയ്   ഇന്നയ്  കേടാണുന്ന  നനിലെയനികലെയയ്  ലമകട്രടാ  പദ്ധതനി  മടാറനിയതയ്.   ഈ
സര്കടാര്  അതയ്  പൂര്തശകേരനിക്കുകേയടാണയ്.  ലമകട്രടാ  പദ്ധതനി  മടാത്രമല,  അതുമടായനി
ബന്ധലപട്ട അനുബന്ധ കമഖലെയനിലലെ ജേലെപദ്ധതനികേളടകമുള്ളവ  നടപനിലെടാകടാന
കപടാകുകേയടാണയ്. 
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ഇവനിലട ഞങ്ങളലട രണയ് മനനിമടാര് രടാജേനിവചതനിലനക്കുറനിചടാണയ് പറയുന്നതയ്.
കകേരളതനില്  രടാഷശയ  ധടാര്മ്മേനികേത  ഉയര്തനിപനിടനിചടാണയ്  രണയ്  മനനിമടാര്
രടാജേനിവചതയ്. അങ്ങലനലയടാരു രടാഷശയ മരദ്യടാദ കേടാണനിചനിരുലന്നങനില് യു.ഡനി.എഫയ്.-
ലന്റെ  ഭരണകേടാലെതയ്  എത്രകയടാ  മനനിമടാര്  രടാജേനിവയണമടായനിരുന.
ഈയടുതദനിവസര  ഒരു  ലപണ്കുട്ടനി  സനദ്യടാസനികയടാടയ്   ലചയ  ധശരകൃതദ്യര
സരബന്ധനിചയ്    ലഫയ്സ്ബുകനില്  ഒരു  കട്രടാള  വന.  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.
സര്കടാരനിലന്റെ കേടാലെതയ്  ഒരു വനിവടാദനടായനികേയുണടായനിരുന,  ആ നടായനികേ സതയര
പറയുന്നതയ്,   എനനികയ്   ആ  ലപണ്കുട്ടനിലയകപടാലലെ  ലചയ്യണലമങനില്  എത്രകയടാ
കേതനികേള  വടാകങ്ങണനിവരുര;  അങ്ങലന  കേതനികേള  വടാങ്ങടാന  മടാത്രര   കലെടാണ്
എടുകകണനി വരുമടായനിരുനലവന്നയ്  ആ നടായനികേ സതയര പറയുന്ന ഒരു കട്രടാളടാണയ്.
യു.ഡനി.എഫയ്.-ലന്റെ  അധടാര്മ്മേനികേ രടാഷശയമല ഇന്നയ് കകേരളതനിലള്ളതയ്.  ഇടതുപക്ഷ
ജേനടാധനിപതദ്യമുന്നണനി  കകേരളതനിലന്റെ  രടാഷശയ  സരശുദ്ധനി  ഉറപ്പുവരുതടാനുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങളടാണയ്  നടത്തുന്നതയ്.  അഴനിമതനിയുര  ലകേടാള്ളരുതടായ്മയുര  തുടച്ചുനശകനി
സരശുദ്ധമടായ,  വനികേസകനടാന്മുഖമടായ  ഒരു  സര്കടാലരന്ന  നനിലെയനിലെടാണയ്  ഈ
സര്കടാര്  മുകന്നടാട്ടുകപടാകുന്നതയ്.   കകേരളര  നനിലെനനില്ക്കുന്നനിടകതടാളര  കേടാലെര
ഇടതുപക്ഷ പുകരടാഗമന പ്രസ്ഥടാനങ്ങളലട ഭരണമടായനിരനിക്കുര കകേരളതനിലണടാകേടാന
കപടാകുന്നതയ്.  അതനിനടാവശദ്യമടായ  കേടാരദ്യങ്ങള നനിര്വ്വഹനികടാന കവണനിയടാണയ് ഈ
ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള  അനുവദനികണലമന്നയ്  ആവശദ്യലപട്ടനിരനിക്കുന്നതയ്.  അതനിലന
എലടാ അര്തതനിലര പനിന്തുണയ്ക്കുകേയടാണയ്.  

ശശ  .    കമടാനസയ്  കജേടാസഫയ്:  സര്,  ഞടാന  ഈ  ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേലള
എതനിര്ക്കുകേയടാണയ്.   അധനികേധനടാഭദ്യര്തന  നടത്തുകമ്പടാള  അനുവദനിച  തുകേ
വനിനനികയടാഗനികടാന  എത്ര  വകുപ്പുകേളകയ്  ഫലെപ്രദമടായനി കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലണന്നതയ്
പലെകപടാഴുര പരനികശടാധനികടാന കേഴനിയടാലത കപടാകുന്ന ഒരു കേടാരദ്യമടാണയ്.  അനുവദനിച
തുകേ  ഓകരടാ  വര്ഷവുര  ഫലെപ്രദമടായനി  വനിനനികയടാഗനികടാന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണടാ;
പ്രകതദ്യകേനിചയ് ഒരു സര്കടാരനിലന്റെ  കേടാലെഘട്ടലതയല ഞടാന സൂചനിപനിക്കുന്നതയ്.  ഇതയ്
സ്ഥനിരമടായനി  സരഭവനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  നടപടനിയടായനിട്ടടാണയ്  സബ്ജക്ടയ്
കേമ്മേനിറനികേളലട പരനികശടാധനയനില് കേടാണടാന കേഴനിയുന്നതയ്.  ഈ സര്കടാര് ആദദ്യലത
ഒരു വര്ഷര പൂര്തനിയടാക്കുകമ്പടാള  വകുപ്പുകേളകയ്  അനുവദനിച  തുകേ പൂര്ണ്ണമടായുര
ഫലെപ്രദമടായുര  വനിനനികയടാഗനികടാന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണടാ  എലന്നടാരു  പരനികശടാധന
സര്കടാര്തലെതനില്  പ്രകതദ്യകേമടായനി  നടകകണതുലണന്നടാണയ്  എനനികയ്
നനിര്കദ്ദശനികടാനുള്ളതയ്.  അധനികേതുകേ  ആവശദ്യലപടുകമ്പടാള  ബജേറയ്
അകലെടാട്ടയ്ലമനകപടാലര  വനിനനികയടാഗനികടാന  കേഴനിയടാലത  കപടാകുന്ന  പ്രശര  ഒരു
ഭടാഗത്തുണയ്.  രടാവനിലലെ  സഭയനില്  റബ്ബറമടായനി  ബന്ധലപട്ട  പ്രകമയര  പടാസടാകനി.
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മറഭടാഗതയ്  കകേന്ദ്ര  സര്കടാരനില്  നനിനര  സരസ്ഥടാനതനിനയ്  കേനിട്ടടാനുള്ള  ഫണയ്
വടാങ്ങനിലയടുക്കുന്നതനില് നമുക്കുണടാകുന്ന പരടാജേയര  വളലര  ഗഇൗരവമുള്ള പ്രശമടായനി
ഞടാന ചൂണനികടാണനിക്കുകേയടാണയ്.   കൃഷനി  -  ജേലെവനിഭവ വകുപ്പുകേള സരയുകമടായനി
ലകേടാണ്ടുവകരണ പനി.എര.ലകേ.എസയ്.കവ. (പ്രധടാനമനനി കൃഷനി സനിഞടായശ കയടാജേന)
പദ്ധതനിയുലട  നടപടനിക്രമങ്ങലളടാനമടായനിട്ടനില.   സരസ്ഥടാനതയ്  ഈ   പദ്ധതനി
ഗഇൗരവമടായനി  ഏലറടുകടാന  കേഴനിഞ്ഞടാല്,  കേടാര്ഷനികേ  കമഖലെയയ്
വലെനിലയടാരനുഗഹമടാകുര. 

Per  drop,  more  crop  എന്ന  വനിഷയര  ബഹുമടാനലപട്ട  അരഗര
ലകേ.  കൃഷ്ണനകുട്ടനി    സഭയനില്  പലെ  പ്രടാവശദ്യര  ഉന്നയനിചനിട്ടുള്ളതയ്  ഞടാന
ഓര്ക്കുകേയടാണയ്.   ഇവനിലട  ഡനിസനിക്ടയ്  ഇറനികഗഷന  പടാനുര  കസ്റ്റേറയ്  ഇറനികഗഷന
പടാനുമുണടാകേണര.  ഇതയ്  രണ്ടുര  ഉണടായനിട്ടുകണടാ  എന്നയ്  സര്കടാര്
പരനികശടാധനികകണതടാണയ്.   ഇവനിലട  നടകകണ  കേടാരദ്യങ്ങലളക്കുറനിചയ്
പരനികശടാധനിക്കുകമ്പടാള  മറയ്  സരസ്ഥടാനങ്ങള  ലചയനിരനിക്കുന്നതയ്  നമ്മേള
കേടാകണണതടായനിട്ടുണയ്.   തമനിഴടാടയ്   52,000  കകേടാടനി  രൂപയുലട  കപ്രടാജേക്ടയ്
ഇതനികനടാടകേര പനി.എര.ലകേ.എസയ്.കവ.  പദ്ധതനിയനില് ലകേടാടുത്തു കേഴനിഞ്ഞതടായടാണയ്
കേടാണുന്നതയ്.   അതുകപടാലലെ  മറയ്  സരസ്ഥടാനങ്ങളര  ലകേടാടുത്തു  കേഴനിഞ്ഞു.  കകേരളര
ജേനിലടാതലെതനിലള്ള പദ്ധതനികേളനില്തലന്ന ഇഴഞ്ഞു നശങ്ങനിലകടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.
ഇതനിലന്റെ  കപ്രടാജേക്ടയ്  തയ്യടാറടാകടാനടായനി  10  ലെക്ഷര  രൂപ  വശതര  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷര
ലകേടാടുതനിട്ടുണയ്.  എന്തുലകേടാണയ് ഇതയ് നടക്കുന്നനില.  ഇതനില് കകേടാ-ഓര്ഡനികനഷലന്റെ
അഭടാവമുണടായനിട്ടുണയ്.  കൃഷനി-ജേലെവനിഭവ വകുപ്പുകേള കചര്ന്നയ്  കകേടാ-ഓര്ഡനികനഷന
നടതനി  എത്രയുര  ലപലട്ടന്നയ്  ഡനിസനിക്ടയ്  ഇറനികഗഷന  പടാനുര  കസ്റ്റേറയ്  ഇറനികഗഷന
പടാനുര  അരഗശകേരനികടാനുര  അതനിലൂലട  പനി.എര.ലകേ.എസയ്.കവ.  കപ്രടാജേക്ടയ്  കകേന്ദ്ര
സര്കടാരനികലെയയ്  സമര്പനികടാനുര  നമ്മുലട  സരസ്ഥടാനതനിനയ്  കേനികട്ടണ  തുകേ
വടാങ്ങനിലയടുകടാനുമുള്ള  നടപടനികേള  സതശകേരനികണലമന്നയ്   ഞടാന  പ്രകതദ്യകേര
സൂചനിപനിക്കുകേയടാണയ്.  

എന്തടാണയ് കേര്ഷകേകരടാടയ് മടാത്രര ഒരു വനികവചനര;  ഇവനിലട ഓകരടാ പ്രശങ്ങളര
പരനികശടാധനിചടാല്  കേര്ഷകേകരടാടുളള വനികവചനര കേടാണടാന കേഴനിയുര.  15  മടാസമടായനി
കേര്ഷകേ ലപനഷന ലകേടാടുക്കുന്നനില.  അതനിനയ്  അകലെടാട്ടയ്ലമന്റെയ്  ലകേടാടുകകണതകല;
ബടാകനി  എലടാ  ലപനഷനുകേളര  കൃതദ്യമടായനി  ലകേടാടുകടാനുള്ള  ശമര  നടക്കുകമ്പടാഴുര
കേര്ഷകേര്ക്കുമടാത്രര ലപനഷനനില.  അതനിനയ് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  ചനിലെ നദ്യടായങ്ങള
പറയുകേയുണടായനി.  കുലറ  അപടാകേതകേളളളതയ്  പരനിഹരനികണലമന്നയ്
പറയുകേയുണടായനി.   അതനിലനടാലക  ഒരു  സമയപരനിധനിയനികല;  പലക്ഷ  കേഴനിഞ്ഞ
സര്കടാരനിലന്റെകേടാലെതയ് കേര്ഷകേ ലപനഷന ലകേടാടുക്കുന്നതനിനയ് ബഹുമടാനദ്യനടായ മുന
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ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ശശ.  ലകേ.  എര.  മടാണനിയുലട  പ്രഖദ്യടാപനമുണടായകപടാള
കകേരളതനിലലെ  കേര്ഷകേ  ജേനതയയ്  അലതടാരു   വലെനിയ  അനുഗഹമടാകുന്ന
പദ്ധതനിയടായനി  മടാറനി.  അതയ്  ഫലെപ്രദമടായനി  മുകന്നടാട്ടുലകേടാണ്ടുകപടാകകേണ
ഉതരവടാദനിതതര  ഈ സര്കടാരനിനുണയ്. പതനിനടാലര പതനിനഞ്ചുര മടാസമടായനി കേര്ഷകേ
ലപനഷന  മുടങ്ങനികനിടക്കുന്ന  അവസ്ഥയടാണയ്.   ഇലെക്ഷന  സമയര   മുതലള്ള
ലപനഷന  മുടങ്ങനികനിടക്കുകേയടാണയ്.   എത്രയുര  ലപലട്ടന്നയ്  കേര്ഷകേ  ലപനഷന
ലകേടാടുകടാനുള്ള സടാഹചരദ്യമുണടാകേണര.  

ലനലെയ്ല  സരഭരണതനിലന്റെ  കേടാരദ്യതനില്,  വരമ്പതയ്  കൂലെനിലയന്നയ്
പറയുന്നതുകപടാലലെ എത്രയുരകവഗര കേടാശയ് ലകേടാടുക്കുലമന്നയ് സര്കടാര് പറഞ്ഞതയ് നല
കേടാരദ്യമടാണയ്.   അടുത വര്ഷര ലകേടാടുക്കുന്നതനിലനക്കുറനിച്ചുര പറഞ്ഞു.  ഈ വര്ഷര
സരഭരനിചതനിലന്റെ കേടാശയ് ആദദ്യര ലകേടാടുകകണ; ലനല്കേര്ഷകേരുലട അദ്ധതടാനതനിലന്റെ
ഫലെമടായുള്ള  ലനലെയ്ല  ലകേടായലകേടാണ്ടുകപടായതനിനുകശഷര   കേടാശനിനയ്  കേടാതനിരനിക്കുന്ന
അവസ്ഥയടാണയ് ഇകപടാഴുളളതയ്.   വളലര ഗുരുതരമടായ ഈ പ്രശര ശശ.  സനി.  എഫയ്.
കതടാമസയ് കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസങ്ങളനില് പലെ പ്രടാവശദ്യര സഭയനിലന്നയനിച്ചു.  ശശ. ലകേ. എര.
മടാണനി  പ്രകതദ്യകേ  പ്രകമയര  ലകേടാണ്ടുവന.  പലക്ഷ  പരനിഹടാര  നടപടനികേളടായനിട്ടനില.
എത്രയുരലപലട്ടന്നയ്  സരഭരനിച  ലനലനിലന്റെ  പണര  ലകേടാടുകടാനുള്ള
നടപടനിയുണടാകേണലമന്നയ് ഞടാന ആവശദ്യലപടുകേയടാണയ്. 

 റബ്ബറനിലന്റെ വനിഷയര ഇന്നയ് രടാവനിലലെ ചര്ച ലചയ.  അകടാരദ്യതനില് കകേന്ദ്ര
സര്കടാരനിലന സമശപനികടാന  കപടാകുകേയടാണയ്.  ഒരു പ്രചരണതനിനുകവണനിയടാകണടാ
200  രൂപലയന്നയ്  പറയുന്നലതന്നയ്  ശശ.  രടാജു  എബഹടാര  കചടാദനിച്ചു.  അകദ്ദഹര
ഒരനികലര  അങ്ങലന  പറയടാന  പടാടനിലടായനിരുനലവന്നടാണയ്  എലന്റെ  അഭനിപ്രടായര.
കേടാരണര,  അകദ്ദഹവുര  റബ്ബര്   കമഖലെയനില്നനിന്നയ്  വരുന്ന  ഒരടാളടാണയ്.   കേഴനി ഞ്ഞ
ദനിവസര  റബ്ബറനിലന്റെ  കേടാരദ്യതനില്  കകേരള  കകേടാണ്ഗസനിലന  ആകക്ഷപനിച്ചുലകേടാണയ്
ഇവനിലട ചനിലെ അരഗങ്ങള സരസടാരനിക്കുകേയുണടായനി.  ഞങ്ങളകയ് ഒരു കേടാരദ്യതനില്
ചടാരനിതടാര്തദ്യമുണയ്.  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്ക്കുകവണനിയുര  കകേരളതനിലലെ  കേര്ഷകേര്കയ്
കവണനിയുര ഞങ്ങള സരസടാരനിച കേടാലെങ്ങളനില് റബ്ബര് മുതലെടാളനിമടാരുലടയുര കേടായല്
രടാജേടാകനടാരുലടലയടാലക  പടാര്ട്ടനിയടാലണന്നയ്  കകേരള  കകേടാണ്ഗസനിലന
ആകക്ഷപനിചനിട്ടുണയ്.  ഞങ്ങളന്നയനിച  വനിഷയതനില്  എല്.ഡനി.എഫയ്.-ഉര
യു.ഡനി.എഫയ്.-ഉര  സജേശവമടായനി  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്ക്കുകവണനി  സരസടാരനിക്കുന്നതയ്
കേടാണുകമ്പടാള  ഞങ്ങളകയ്  സകന്തടാഷമുണയ്.  പലക്ഷ,   ആത്മടാര്തതകയടാടു
കൂടനിയടാലണങനില്  റബ്ബര് വനിലെസ്ഥനിരതടാ ഫണയ്  200  രൂപയടാകണര.  കേടാരണര,
കകേന്ദ്രതനില്നനിന്നയ്  നമ്മേള  പണര  കചടാദനിക്കുകേയുര   കകേന്ദ്രതനിനയ്   പ്രകമയര
അയച്ചുലകേടാടുക്കുകേയുര  സര്വ്വകേക്ഷനി  സരഘര   കപടാകുകേയുലമടാലക  ലചയ്യുന.
ആസനിയടാന  കേരടാര്  ഒപനിട്ടകപടാള  കകേരള  കകേടാണ്ഗസനിലന്റെ  വനികയടാജേനക്കുറനിപയ്
കരഖലപടുതനിയനിട്ടുണയ്.  
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ശശ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടനി  :  സര്, ശശ. ലകേ. എര. മടാണനി മനനിയടായനിരുന്നകപടാള
റബ്ബര്  കലെവയ് ലെനിഹുഡടാലണന്നയ്  പറഞ്ഞയ്  ലസനസനിറശവയ്  ലെനിസ്റ്റേനില്  ലകേടാണ്ടുവരടാന
എന്തുലകേടാണയ് കകേരള കകേടാണ്ഗസയ് മുനകേലയ്യടുതനില? 

ശശ  .    കമടാനസയ്  കജേടാസഫയ്  : സര്,  യു.ഡനി.എഫയ്.-നകേത്തുനനിന്നയ്  ആസനിയടാന
കേരടാറനിലനതനിലര പ്രതനികേരനിച പടാര്ട്ടനിയടാണയ് ഞങ്ങളകടതയ്.  അങ്ങയ് പറഞ്ഞതയ് ഞടാന
സമ്മേതനിച്ചു. കലെവയ് ലെനിഹുലഡന്ന നനിലെയനില് റബ്ബറനിലന ലനഗറശവയ് ലെനിസ്റ്റേനിലളലപടുതനി
സഹടായനികണലമന്നയ്  പറഞ്ഞുലകേടാണയ്  സരസ്ഥടാന  സര്കടാര്
നശകര നടതനിയനിട്ടുണയ്.  പലക്ഷ, കകേന്ദ്ര സര്കടാര് സമ്മേതനിചനിട്ടനില.  

ശശ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുട്ടനി  : സര്, അങ്ങലനലയടാരു നശകര നടന്നനിട്ടനില.  

ശശ  .   കമടാനസയ് കജേടാസഫയ്  : സര്, ഈ സര്കടാര് അധനികേടാരതനില് വന്നനിട്ടയ്  ഒരു
വര്ഷമടായനി.    ലനഗറശവയ്  ലെനിസ്റ്റേനിനുകവണനി  ഈ  സര്കടാര്   ലചറവനിരലലെങനിലര
അനകനിയനിട്ടുകണടാ;  ഈ  വനിഷയതനില്  പരനിണനിതപ്രജനടായനിട്ടുള്ള  ആളടാണയ്
അങ്ങയ്.   തടായയ് ലെന്റെയ്  ഇതയ്  കലെവയ് ലെനിഹു  ഡടാലണന്നയ്  കബടാധദ്യലപടുതനി  ലനഗറശവയ്
ലെനിസ്റ്റേനില്  ലകേടാണ്ടുവന.  നമ്മേളനികപടാള  പ്രകമയതനികലെയയ്  കേടന്നനികട്ടയുള.
അതുലകേടാണയ്  സര്കടാര്  ഉണരണര.   ഈ  വനിഷയങ്ങള  കകേന്ദ്ര  സര്കടാരനിലന
കബടാധദ്യലപടുതണര.  കകേരളതനിലലെ  റബ്ബര്കമഖലെയുലട  പ്രതനിസന്ധനി
പരനിഹരനികടാന  ആത്മടാര്തമടായ  ഇടലപടല്  നടതണര.    സര്വ്വകേക്ഷനി
സരഘതനിലന്റെ   ഏറവുര  പ്രധടാനലപട്ട  ആവശദ്യമടായനി  ഇതയ്  മടാറണര.
നമ്മേളടാവശദ്യലപടുന്ന  ഫണയ്  കകേന്ദ്ര  സര്കടാര്  തരുകമടാലയന്നറനിയനില.   പലക്ഷ
സരസ്ഥടാന  സര്കടാരനിനയ്  ലചയ്യടാവുന്ന  ഒരു കേടാരദ്യമുണയ്.   കേഴനിഞ്ഞ  സര്കടാരനിലന്റെ
കേടാലെതയ് ശശ.  ലകേ.  എര.  മടാണനി ബജേറനിലൂലട  180  രൂപയടാകനിയകപടാള റബ്ബറനിലന്റെ
വനിലെ  80  രൂപയുര  85  രൂപയുമടായനിരുന.    സരസ്ഥടാന സര്കടാരനിനയ്  65  രൂപ
ലകേടാടുകകണനി വന്നനിട്ടുണയ്.  

ധനകേടാരദ്യവുര കേയറര വകുപ്പുമനനി (  കഡടാ  .   ടനി  .   എര  .   കതടാമസയ് ഐസകേയ്  ): സര്,
5 വര്ഷര നനിങ്ങള ഭരനിചനിട്ടയ് റബ്ബര് കമഖലെയനില് സബ്സനിഡനിയടായനി ലകേടാടുതനിട്ടുള്ളതയ്
ആലകേ  300  കകേടാടനി  രൂപയടാണയ്.   അതടാണയ്  യടാഥടാര്തദ്യര.   ഈ  വര്ഷലത
ബജേറനില് 500 കകേടാടനി രൂപ നശകനിവചനിട്ടുണയ്.  

ശശ  .    കമടാനസയ്  കജേടാസഫയ്  : സര്,  അങ്ങയ്  പറഞ്ഞ  ഭടാഗര  ഇന്നലലെ
ചൂണനികടാണനിചകപടാള ഞങ്ങള മറപടനി പറഞ്ഞനിരുന.  ഞങ്ങള ഭരനിച ആദദ്യലത
മൂന്നയ് വര്ഷതനില്,  ആദദ്യ വര്ഷര റബ്ബറനിനയ്  200  രൂപ വലര വനിലെയുണടായനിരുന.
രണടാമലത വര്ഷര മുതല് വനിലെയനിടനിഞ്ഞു.  വനിലെയനിടനിഞ്ഞ സടാഹചരദ്യതനില് ആദദ്യര
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ലചയ  നടപടനി  റബ്ബര്  സരഭരണമടായനിരുന.  കേഴനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫയ്.
സര്കടാരനിലന്റെയുര  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാരനിലന്റെയുര  സമയതയ് റബ്ബര് സരഭരണര
നടതനിലയങനിലര  ഫലെപ്രദമടായനി  വനിജേയനിചനില.  മൂന്നടാമലത  വര്ഷടാവസടാനര
ഗുരുതരമടായ സ്ഥനിതനിയനികലെയ്ലകതനിയകപടാഴടാണയ് ബദല്മടാര്ഗ്ഗര  അകനതഷനിചതയ്.
അകടാരദ്യര  നനിയമസഭയനില്  ചര്ച ലചയ്യുകേയുര  ഒരു ലപടാതുധടാരണയനിലലെത്തുകേയുര
അവസടാനര  2014-15  വര്ഷലത ബജേറനിലൂലട  ബഹുമടാനലപട്ട  ലകേ.  എര.  മടാണനി
300 കകേടാടനി രൂപ മടാറനിവയ്ക്കുകേയുര വനിലെസ്ഥനിരതടാ ഫണയ് ഏര്ലപടുത്തുകേയുര ലചയ.  

ഞടാന  ചൂണനികടാണനിചതയ്,  300  കകേടാടനി  രൂപ  അന്നലത  ബജേറനില്
മടാറനിവയ്ക്കുകേയുര  180  രൂപയുലട  വനിലെസ്ഥനിരതടാ  ഫണയ്  സര്കടാരനിലന്റെ  നടാലെടാമലത
വര്ഷര  പ്രഖദ്യടാപനിചയ്   നടപടാക്കുകേയുര  ലചയ.    കേര്ഷകേലന്റെ   വശട്ടനിലലെത്തുന്ന
സടാഹചരദ്യമുണടായനി.   പനിന്നശടയ്  ശശ.  ഉമ്മേന  ചടാണനി  വന്നകപടാള  500  കകേടാടനി
രൂപയടാകനി മടാറനി.  അങര അതയ് തുടരുലമന്നയ് പറഞ്ഞതനിലന  ഞങ്ങള  സതടാഗതര
ലചയ്യുന.  പലക്ഷ അതനുസരനിചയ് കപസ കേനിട്ടുന്നനില.  രണടാമലത പ്രശര, ഇകപടാള
സര്കടാരനിനയ്  എത്ര  രൂപ  ലകേടാടുകകണനി  വരുന;  ഇകപടാള  റബ്ബറനിനയ്  125 രൂപ
വനിലെയുള്ളതനിനടാല്  25  രൂപയനില് കൂടുതല് സര്കടാരനിനയ്  ലകേടാടുകകണനി വരുന്നനില.
അതുലകേടാണടാണയ്  ഞങ്ങള  പറയുന്നതയ്,  സരസ്ഥടാന  സര്കടാരനിനയ്
ആത്മടാര്തതയുലണങനില്  200  രൂപയടാകനി  മടാറനിയടാല്  കേര്ഷകേനയ്   വലെനിയ
അനുഗഹമടാകുര.   അതനിനയ്  കേഴനിയുന്ന വനിധതനികലെയയ്  കേടാരദ്യങ്ങള  ലചയ്യണലമന്നയ്
അഭദ്യര്തനിക്കുകേയടാണയ്.

മനി  .   ലചയര്മടാന  : ലയസയ്..... പശസയ്.....

ശശ  .    കമടാനസയ്  കജേടാസഫയ്  : സര്,  ഒരു  കേടാരദ്യരകൂടനി.   നമുലകലടാവര്ക്കുര
കവണനിയടാണയ്  പറയുന്നതയ്.   ഇവനിലട  കറടാഡയ്  പണനി  നടകണര.
വനികേസനലതക്കുറനിചയ്  പറയുകമ്പടാള  എലടാര  കേനിഫ്ബനിക്കുകവണനി  കേടാതനിരനികടാന
പറ്റുകമടാ; കേനിഫ്ബനി നല കേടാരദ്യര.  ധടാരടാളര പദ്ധതനികേള നമുകയ് വരുര.  

മനി  .   ലചയര്മടാന  : അലങ്ങടാരു സശനനിയര് ലമമ്പറടാണയ്, സഹകേരനികണര.

ശശ  .    കമടാനസയ്  കജേടാസഫയ്  : സര്,  ഞടാന  ചുരുക്കുകേയടാണയ്.   ഇകപടാള  പ്രശ-
മണ്സൂണ്  നടക്കുകേയടാണയ്.  ശശ.  ലകേ.  എര.  മടാണനി  ധനകേടാരദ്യ
വകുപ്പുമനനിയടായനിരനിക്കുകമ്പടാള കുറച്ചുകേടാലെര ലപടാതുമരടാമതയ്  വകുപ്പുമനനിയടാകേടാന
എനനികയ്  അവസരര  കേനിട്ടനിയനിട്ടുലണന്നതയ്  ഞടാന  അഭനിമടാനകതടാലട  ഓര്ക്കുന.
അന്നയ്  കേരടാറകേടാരുലട  കുടനിശ്ശേനികേ  മുഴുവന  ലകേടാടുത്തുതശര്കടാന  കേഴനിയുന്ന  ഒരു
കേടാലെഘട്ടമടായനിരുന.  ഇന്നയ് 1,500 കകേടാടനി രൂപ കുടനിശ്ശേനികേയുണയ്.  ഇന്നലലെ സര്കടാര്
കകേടാണ്ട്രടാക്ടര്മടാരുലട  സമരര  ഇവനിലട  നടന.   വര്കയ്  മുഴുവന  നനിര്തനി
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വയ്ക്കുകേയടാലണന്നയ്  അവര്  അറനിയനിചനിരനിക്കുകേയടാണയ്.   ആ  സടാഹചരദ്യര
കേണകനിലലെടുതയ്  കേരടാറകേടാരുലട  കുടനിശ്ശേനികേയടായ  1,500  കകേടാടനി  രൂപ  ലകേടാടുത്തു
തശര്കടാന കേഴനിയുന്ന സടാഹചരദ്യമുണടാകേണര.  

അതുകപടാലലെ മറയ് വകുപ്പുകേളനില് നടപനിലെടാകനിയ ബനില് ഡനിസഇൗണനിരഗയ് സനിസ്റ്റേര
ലകേടാണ്ടുവരണര.   ഞടാന  കേരടാറകേടാര്ക്കുകവണനി  വടാദനിക്കുകേയല.  സരസ്ഥടാനതയ്
ജേലെവനിതരണ  കപപ്പുകേള  ഇടുന്ന  വര്ക്കുകേള  മുഴുവന  നനിര്തനിവചനിരനിക്കുന്നതയ്
പുനരടാരരഭനികണലമങനില്  ബനില്  ഡനിസഇൗണനിരഗയ്  സനിസ്റ്റേര  നടപനിലെടാക്കുന്ന  കേടാരദ്യര
പരനികശടാധനികണലമനകൂടനി  ആഭദ്യര്തനിച്ചുലകേടാണയ്  ഞടാന  ഈ
ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേലള  എതനിര്ത്തുലകേടാണയ് അവസടാനനിപനിക്കുന.  

മനി  .    ലചയര്മടാന  : ബഹുമടാനലപട്ട  മുതനിര്ന്ന  അരഗങ്ങള  സമയതനിലന്റെ
കേടാരദ്യതനില് സഹകേരനികണലമന്നയ് വശണ്ടുര അഭദ്യര്തനിക്കുകേയടാണയ്.  

ശശ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹശര  : സര്,  ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേലള  ഞടാന
അനുകൂലെനിക്കുന.   ബഹുമടാനലപട്ട  പനിണറടായനി  വനിജേയലന്റെ  കനതൃതതതനിലള്ള
സര്കടാര് ഒന്നടാര വടാര്ഷനികേര ആകഘടാഷനിക്കുകേയടാണയ്.  ഒരു വര്ഷര തനികേയുന്നതയ്
നടാലളയടാണയ്.   ഈ  സര്കടാരനിലന്റെ  പ്രകേടനപത്രനികേയനില്  പറഞ്ഞ  വടാഗടാനങ്ങള
പടാലെനിചനിട്ടുകണടാ  ഇലകയടാ  എന്നതടാണയ്  യഥടാര്തതനില്  ഇകപടാള  നമ്മേള  ചര്ച
ലചകയ്യണതയ്.   പലക്ഷ,  ബഹുമടാനലപട്ട  മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനിലയകപടാലലെയുളളവര്
സനി.പനി.ഐ.(എര.)-ല്  നടക്കുന്ന  കേടാരദ്യങ്ങളര  അതനിലന്റെ  കയടാഗങ്ങലള
സരബന്ധനിച്ചുലമടാലകയടാണയ്  ഇവനിലട  പ്രതനിപടാദനിചതയ്.  സനി.പനി.ഐ.(എര.)-നയ്
എലന്തങനിലര   അപചയര  സരഭവനിചനിട്ടുലണങനില്  അതനിലന്റെ  കേടാരണര
ശശ.  മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനിലയകപടാലള്ളവര്   ഇടയയ്  വലെനിഞ്ഞുകേയറനിയതു
ലകേടാണടാലണന്നടാണയ്  എനനികയ്  സൂചനിപനികടാനുള്ളതയ്.   ശരനിയടായ
വനിഷയങ്ങളനില്നനിന്നയ്  ശദ്ധതനിരനിച്ചുവനിടടാനുള്ള  കുറക്കുവഴനികേള  കതടുകേയടാണയ്
പ്രതനിപക്ഷര.  ബഹുമടാനലപട്ട  വനി.  എസയ്.  അച്ചുതടാനന്ദന  ഇന്നലലെ
സൂചനിപനിചതുകപടാലലെ,  വശണുകേനിട്ടുന്ന  ലചറനിയ  കേടാരദ്യങ്ങള  കതച്ചുമനിനുകനി
പര്വ്വതശകേരനികടാനടാണയ് പ്രതനിപക്ഷര ശമനിക്കുന്നതയ്. 

വനികദശ മലെയടാളനികേള അഭനിമുഖശകേരനിക്കുന്ന ഏറവുര വലെനിയ പ്രശമടാണയ് വനിമടാന
ചടാര്ജനിലലെ  ലകേടാള്ള.  ചരനിത്രതനിലെടാദദ്യമടായടാണയ്  ഒരു  മുഖദ്യമനനി
വനിമടാനകമ്പനനികേളലട കയടാഗര വനിളനിച്ചുകൂട്ടനിയതയ്.  കവദ്യടാമയടാന വനിഷയര സരസ്ഥടാന
സര്കടാരനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന്നതല.   സര്കടാരനിനയ്  ഇടലപടടാന
പരനിമനിതനികേളലണന്നയ്  നമുകറനിയടാര.  എന്നനിട്ടുര  ഇകടാരദ്യതനില്  നലലടാരു  നശകര
നടതടാന   മുഖദ്യമനനികയ്  സടാധനിച്ചുലവനള്ളതുര  സരസ്ഥടാനതയ്  ഒരു  സനിവനില്
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ഏവനികയഷന  വകുപയ്  രൂപശകേരനികടാനുള്ള  ശമര  നടക്കുനലവനള്ളതുര
സതടാഗതടാര്ഹമടാണയ്.  ഇഇൗ സര്കടാരനിലനതനിലര  പ്രതനിപക്ഷര ലകേടാണ്ടുവരുന്ന എലടാ
സമരങ്ങളര  പ്രചരണങ്ങളര  പരടാജേയലപടുന്നതനിലന്റെ  കേടാരണര  ജേനങ്ങള
പ്രതനിപക്ഷതനിലനടാപര ഇലലനള്ളതുതലന്നയടാണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  തകദ്ദശസതയരഭരണ
സ്ഥടാപനങ്ങളനികലെയയ്  നടന്ന  ലതരലഞ്ഞടുപനിലര  മലെപ്പുറതയ്  നടന്ന  പടാര്ലെലമന്റെയ്
ഉപലതരലഞ്ഞടുപനിലര   ജേനങ്ങള  പ്രതനിപക്ഷതനിനയ്  നല്കേനിയ  പനിന്തുണ  ഇതനിനയ്
മനികേച  ഉദടാഹരണമടാണയ്.  ഇഇൗ  സര്കടാരനിലന്റെ  കനട്ടര  ഇലതടാനമല.
മത-സടാമുദടായനികേ സരഘടനടാ കനതടാകളലട നനിയനണര ഇഇൗ സര്കടാരനിലന്റെകമല്
ഇലലനള്ളതുതലന്നയടാണയ്  ഏറവുര  വലെനിയ  കനട്ടര.  മതതനിലന്റെയുര  ജേടാതനിയുലടയുര
ഉപജേടാതനിയുലടയുര കപരനില് അവകേടാശവടാദങ്ങള ഇകപടാള ആരുര ഉന്നയനിക്കുന്നനില
എന്ന  ഒലരടാറകേടാരദ്യര  മതനി ഇഇൗ സര്കടാരനിലന്റെ കനട്ടമടായനി പറയടാന.   കേഴനിഞ്ഞ
സര്കടാരനിലന്റെ കേടാലെതയ് യു.ഡനി.എഫയ്.  മനനിമടാരുലടയുര  എര.എല്.എ.-മടാരുലടയുര
ജേടാതനിയുര മതവുര കനടാകനിയുള്ള സമ്മേര്ദ്ദവുര മറയ്  കേടാരദ്യങ്ങളലമടാലകയടാണയ് ഇവനിലട
നടനലകേടാണനിരുന്നതയ്.   ശശ.  മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനികയ്  ഒരു  മനനിസ്ഥടാനര
ലകേടാടുകടാനകവണനി  കേഴനിഞ്ഞ  പ്രടാവശദ്യമുണടായ  പ്രശങ്ങലളലന്തടാലക
യടായനിരുനലവന്നയ്  എലടാവര്ക്കുമറനിയടാര.   ശശ.  പനി.  ലകേ.  കുഞ്ഞടാലെനിക്കുട്ടനി
സടാഹനിബനിനയ്  അവര് ചനിലെ ഓഫറകേള ലകേടാടുതനിരുന, അതയ് നടപടാകടാനകവണനി
ആലരടാലക എലന്തലടാര ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള സഹനിച്ചുലവന്നയ് നമുകറനിയടാര. ബഹുമടാനലപട്ട
പടാണകടാടയ്  മുഹമ്മേദലെനി  ശനിഹടാബയ്  തങ്ങകളടാടടാണയ്    എലടാകേടാരദ്യങ്ങളര
പറയടാറള്ളതയ്.   അകദ്ദഹര  ഒരു  കകേടാട്ടയര  യടാത്ര  നടകതണനിവന  എനള്ളതുര
നമുലകലടാര  അറനിയടാവുന്ന  കേടാരദ്യമടാണയ്.   മടാത്രമല  അങ്ങലയ  അഞടാര
മനനിയടാകനിയടാല്  ബഹുമടാനലപട്ട  ഉമ്മേന  ചടാണനി  കകേരളതനിലലെ  അവസടാനലത
കകേടാണ്ഗസയ് മുഖദ്യമനനിയടായനിരനിക്കുലമന്നയ് ശശ.  ആരദ്യടാടന മുഹമ്മേദയ് പറഞ്ഞതുകൂടനി
അങ്ങയുലട ശദ്ധയനില്ലകേടാണ്ടുവരടാന ഞടാന ആഗഹനിക്കുകേയടാണയ്.  

ശശ  .    മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനി :  സര്,  അലതടാലക  ഞടാന  സമ്മേതനിച്ചു.
എനനിലകടാരു  കേടാരദ്യര  കചടാദനികടാനുള്ളതയ്,  കേഴനിഞ്ഞ  കുലറ  ദനിവസമടായനി  അങ്ങയ്
ആകരടാടുര ഒനര മനിണടാലത  ഇരനികടാനുള്ള  കേടാരണലമന്തടാണയ്?

ശശ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹശര  . :  സര്,  എലന്റെ കേടാരദ്യതനില് ഇത്രയുര വലെനിയ ശദ്ധ
അങ്ങയ്  കേടാണനിക്കുന്നതനിലള്ള  സകന്തടാഷര  ഞടാന  അറനിയനിക്കുകേയടാണയ്.  നനിങ്ങളലട
മകനടാഭടാവലമന്തടാണയ്?  ലഗയനില്  വടാതകേ  ലലപപയ്  ലലലെന  ഇടടാനകവണനി
തശരുമടാനനിചതയ്  ആരടാണയ്?  സര്വ്വകേക്ഷനികയടാഗര  വനിളനിചയ്  അങകൂടനി
മനനിസഭയനിലണടായനിരുന്ന കേടാലെതകല തശരുമടാനനിചതയ്? എന്നനിട്ടയ് നനിങ്ങളനികപടാള
ആ  സര്വ്വകേക്ഷനി  കയടാഗതനിലന്റെ  തശരുമടാനങ്ങലള  ലെരഘനിച്ചുലകേടാണയ്  അപ്പുറതയ്
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നനില്ക്കുകേയടാണയ്.  അതുകപടാലലെതലന്ന  കദശശയപടാതയുലട  കേടാരദ്യവുര   സര്വ്വ
കേക്ഷനികയടാഗര വനിളനിചയ്  തശരുമടാനനിചതടാണയ്.  ഇകപടാള അതനിനുര നനിങ്ങലളതനിരടാണയ്.
കകേടാഴനികകടാടയ്  വനിമടാനതടാവളതനിനയ്  സ്ഥലെലമടുപ്പുമടായനി  ബന്ധലപട്ടയ്  സര്കടാര്
നല്കുന്ന നഷപരനിഹടാരര കപടാരടാലത വന്നടാല് പണര പനിരനിലവടുതയ് ലകേടാടുക്കുലമന്നയ്
ശശ.  മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനി  ഉളലപലടയുള്ളവര്  പറഞ്ഞതടാണയ്.   വശണുകേനിട്ടുന്ന
ലചറനിയ   കേടാരദ്യങ്ങള  ഉഇൗതനിവശര്പനികടാനുള്ള  ശമതനിലെടാണയ്  നനിങ്ങള
ശദ്ധനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  അതനില്  ലചറനിയ   രശതനിയനിലള്ള  വര്ഗ്ഗശയത
ലകേടാണ്ടുവരടാനകവണനി ലെശഗയ് പരമടാവധനി ശമനിക്കുനലണനള്ളതയ് ഒരു വസ്തുതയടാണയ്.
ആദദ്യരതലന്ന ഇഇൗ സര്കടാര് അധനികേടാരതനില് വന്നകപടാള ബനി.ലജേ.പനി.  സര്കടാര്
മുതലെടാഖനിലന  സരബന്ധനിചയ്  ശരനിഅതയ്  നനിയമതനിനയ്  മുകേളനില്  കേയറനിപനിടനിച്ചു.
മുതലെടാഖനിലന സരബന്ധനിചയ്  മുസശരലെശഗനിനയ് അറനികയണതയ് സനി.പനി.ലഎ. (എര.)-ലന്റെ
അഭനിപ്രടായലമന്തടാലണന്നടാണയ്.   സനി.പനി.ലഎ.(എര.)  വളലര  വദ്യകമടായനി  പറഞ്ഞു,
മുതലെടാഖയ്  നനിരുത്സടാഹലപടുകതണതടാണയ്.  എന്നടാല്  ബനി.ലജേ.പനി.  ഇഇൗ
വനിഷയലമടുതനിരനിക്കുന്നതയ്  നല  ഉകദ്ദശദ്യകതടാടുകൂടനിയല,  അതുലകേടാണയ്  അതനിലന്റെ
കൂലട  നനില്കടാന  ഞങ്ങള  തയ്യടാറലലന്നടാണയ്  പറഞ്ഞതയ്.  ശരനിഅതനിനയ്
എതനിരടാലണന്ന  ഒരു  സമശപനമടാണയ്  സനി.പനി.ലഎ.(എര.)  സതശകേരനിചതയ്.  ഇകപടാള
മുതലെടാഖനിലന  സരബന്ധനിചയ്  ബഹുമടാനലപട്ട  സപ്രശരകകേടാടതനിയനില്  മൂക്കുലകേടാണയ്
'ക്ഷ'  വരയ്ക്കുകേയടാണയ്   ചനിലെ  ആളകേള.  സനി.പനി.ലഎ.(എര.)  പറഞ്ഞതടായനിരുന
യഥടാര്ത  അഭനിപ്രടായര.  ഇകപടാള  എലടാവരുര  ഏകേകേണ്ഠമടായനി  സപ്രശര
കകേടാടതനിയനില് പറയുന്നതയ് മുതലെടാഖയ് കമടാശമടായ ഒരു കേടാരദ്യമടാണയ്, അതയ് പടാപമടാണയ്
എന്നടാണയ്.  പടാപമടായ  ഒരു  കേടാരദ്യര  എന്തനിനടാണയ്  ലചയ്യുന്നലതനവലര
സപ്രശരകകേടാടതനി  കചടാദനിച  സ്ഥനിതനിയനില്വലര  എതനിനനില്ക്കുകേയടാണയ്.    ഏറവുര
അവസടാനര ഞങ്ങള ഇഇൗ മുതലെടാഖനിനയ് എതനിരടാലണന്നയ് കകേടാടതനിയനില് കസ്റ്റേറ്റുലമന്റെയ്
ലകേടാടുകകണ  സടാഹചരദ്യമുണടായനി.  അതുലകേടാണയ്  നനിങ്ങലളകടാള  നലകപടാലലെ
ഇകടാരദ്യങ്ങലളടാലക പഠനിക്കുന്നതയ് ശശ. സശതടാറടാര ലയച്ചൂരനിയടാലണന്നടാണയ് എനനികയ്
കതടാനന്നതയ്. 

നനിങ്ങളനികപടാള  പറയുന്നതയ്  കേടാസര്കഗടാഡയ്  ജേനിലയനിലലെ  റനിയടാസയ്  മഇൗലെവനി
വധമടാണയ്.   ആ  വധതനിനയ്  ഉതരവടാദനികേളടായവലരലയലടാര  കപടാലെശസയ്  പനിടനിച്ചു.
പലക്ഷ  നനിങ്ങളനികപടാള   വശണ്ടുര  ആ  വനിഷയതനില്  പ്രശമുണടാക്കുകേയടാണയ്.
കകേരളതനിനയ് പുറത്തുള്ള കുടകേനിലെടാണയ് റനിയടാസയ് മഇൗലെവനിയുലട വശടയ്.  കപടാസ്റ്റേയ്കമടാര്ട്ടര
നടന്നയ്  അവനികടയയ്  ലകേടാണ്ടുകപടാകുന്നതനിനുപകേരര  നനിങ്ങള  സരഭവസ്ഥലെകതയയ്
തലന്ന  ലകേടാണ്ടുവരണലമന്നയ്  നനിര്ബന്ധര  പനിടനിക്കുകേയുര  നനിങ്ങളലട  എര.എല്.എ.
ഉളലപലടയുള്ള  ആളകേള  സനി.ലഎ.  ഓഫശസനില്  ധര്ണ്ണ  നടത്തുകേയുര  ലചയ.
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എന്തടായനിരുന അതനിലന്റെ ആവശദ്യര?  നനിങ്ങള പ്രശമുണടാകടാന ശമനിക്കുകേയടാണയ്.
പ്രശങ്ങളനിലടാതടാകടാന  ശമനിക്കുന്നതനിനുപകേരര  പ്രശങ്ങളണടാകനി   സര്കടാരനിലന
പ്രതനിക്കൂട്ടനിലെടാകടാന   ശമനിക്കുകേയടാണയ്.   ലകേടാടനിഞ്ഞനി  ലലഫസല്  വധതനിലര
നനിങ്ങലളന്തടാണയ്  ലചയതയ്?  എലടാ  പ്രതനികേലളയുര  പനിടനിചതനിനുകശഷവുര  നനിങ്ങള
ലതറടായ കേടാരദ്യങ്ങള പ്രചരനിപനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്. ലകേടാടനിഞ്ഞനി ലലഫസലെനിലന്റെ
വധവുമടായനി  ബന്ധലപട്ടയ്  കദശശയപടാത  ഉപകരടാധനികടാന  ബഹുമടാനലപട്ട
എര.എല്.എ.  തലന്ന  കനതൃതതര  ലകേടാടുക്കുകേയടായനിരുന.   നനിങ്ങള  പറയുന്നതയ്
ഗൂ ഢടാകലെടാചന നടതനിയ  സ്കൂള  പൂട്ടണലമന്നടാണയ്.  ഗൂഢടാകലെടാചന നടതനിയവലര
പനിടനിക്കുകേലയന്നലടാലത  ആ  സ്കൂള  പൂട്ടനികടാനടാണയ്  നനിങ്ങള  സമരര
ലചയലകേടാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഏലതങനിലലമടാരു ലചറനിയ വനിഷയര കേനിട്ടുകേയടാലണങനില്
അലതടാലക  സര്കടാരനിലനതനിരടായുള്ള  കേടാരദ്യങ്ങളകടായനി  പ്രകയടാഗനിച്ചു
ലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.   മൂന്നടാറമടായനി  ബന്ധലപട്ട  വനിഷയതനില്  ഒരു  കുരനിശയ്
തകേര്കലപട്ടു.  എന്തയ്  സടാധനമടായടാലര   അവലയലടാര  എടുതയ്
മടാകറണതുതലന്നയടാണയ്.  പലക്ഷ  കുരനിശയ്   തടാലഴ  വശണകപടാള  നനിങ്ങലളലടാവരുര
സടകുടലഞ്ഞഴുകന്നറയ്   ഇഇൗ കുരനിശുര സര്കടാരനിനയ്  ഒരു കുരനിശടാകുലമന്ന പ്രചരണര
നടതനി. രണയ് മണനിക്കൂര് മടാത്രമടാണയ് ആ പ്രചരണര നശണ്ടുനനിന്നതയ്. വശണ്ടുര നനിങ്ങള
പറയുന്നതയ്  ശശ.  പനിണറടായനി  വനിജേയന  കുരനിശനിലന്റെ  ആളടായനി  മടാറനിലയന്നടാണയ്.
കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസര  മകഞരനി  ലമഡനികല്  കകേടാകളജേനിലന  സരബന്ധനിച  പ്രശര
അവതരനിപനിചകപടാഴുര  നനിങ്ങള ഇകത സമശപനമടാണയ് സതശകേരനിചനിരുന്നതയ്.  മകഞരനി
ലമഡനികല് കകേടാകളജേയ്  അറബനി കകേടാകളജേടാകണടാ?  ലമരനിറനിലന്റെ അടനിസ്ഥടാനതനില്
കുട്ടനികേളകയ് പ്രകവശനര ലകേടാടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥടാപനമടാണതയ്. പടാലെകടാടയ് ലമഡനികല്
കകേടാകളജേടാലണങനില് അവനിലട ഏലതങനിലലമടാരു വനിഭടാഗതനിനയ് അറപതയ് ശതമടാനര
സരവരണമുലണന്നയ്  പറയടാര.  മകഞരനി  ലമഡനികല്  കകേടാകളജേനില്  ആര്ക്കുര
സരവരണമനില.   അവനിലട   ലമരനിറനിലന്റെ  അടനിസ്ഥടാനതനിലെടാണയ്  പ്രകവശനര
ബഹുമടാനലപട്ട എര. ഉമ്മേര് ഇവനിലട പ്രസരഗനിചകപടാള വനികേടാരടാധശനനടായനി  വര്ഗ്ഗശയ
ചുവകയടാടുകൂടനി വലെനിയ രൂപതനില് ഇവനിലട അവതരനിപനിക്കുകേയുണടായനി.  ഏലതടാരു
കേടാരദ്യര കേനിട്ടനിയടാലര നനിങ്ങള ഇതുതലന്നയടാണയ് ലചയലകേടാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇകപടാള
സ്കൂള  സമയമടാറവുമടായനി  ബന്ധലപട്ടയ്  നനിങ്ങളകയ്  ഒരു  സബ്മനിഷന
ഉന്നയനികടാനകപടാലര അവസരമനിലടാത രൂപതനില്  മനനി കേടാരദ്യര  വദ്യകമടാകനി.
നനിങ്ങള കേഴനിഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷ സര്കടാരനിലന്റെ കേടാലെത്തുര  സ്കൂള സമയമടാറവുമടായനി
ബന്ധലപട്ടയ്  രടാത്രനി  ഒരുമണനിക്കുര  രണ്ടുമണനിക്കുലമടാലക  വലെനിയ  രൂപതനിലള്ള
സകമ്മേളനങ്ങള കചര്ന.   എലടായനിടങ്ങളനിലര  ഇലടാത കേടാരദ്യലത സരബന്ധനിചയ്
നനിങ്ങള പടാതനിരടാസകമ്മേളനങ്ങള നടതനി. സര്കടാര് ആകലെടാചനിചനിട്ടുകപടാലമനിലടാത
ഒരു  കേടാരദ്യലത  സരബന്ധനിചയ്  നനിങ്ങള  സര്വ്വകേക്ഷനികയടാഗങ്ങള  വനിളനിച്ചുകൂട്ടനി
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സര്കടാരനിലനതനിലര  ഒടാകരടാ  കേടാരദ്യങ്ങള  പറഞ്ഞുലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.
ബഹുമടാനലപട്ട  മനനി  അകടാരദ്യര  വദ്യകമടാകനിയകപടാള  ഇരുപതനിനടാലെയ്
മണനിക്കൂറനിനുള്ളനില് നനിങ്ങള ആ  സമരര അവസടാനനിപനിച്ചു.  ഇതയ് നനിങ്ങള ഇകപടാള
തുടങ്ങനിയലതടാനമല.  മുന   കേടാലെഘട്ടതനിലര  ഭടാഷടാസമരലമന്നയ്  പറഞ്ഞുലകേടാണയ്
നനിങ്ങള  സമരര  ലചയ.  അതനികപടാള  നടക്കുകമടാ?   ഭടാഷടാസമരര  നനിങ്ങള
നടത്തുകേയുര  മൂന്നടാളകേള  രകസടാക്ഷനികേളടാകുകേയുര  ലചയ.  ഞടാനുര
അക്കൂട്ടതനിലണടായനിരുന.  നനിങ്ങള  ഭടാഷടാസമരര  നടതനിയലതന്തനിനടാണയ്?
അകകടാമകഡഷനുകവണനിയടാണയ്  നനിങ്ങള  സമരര  നടതനിയതയ്.
അകകടാമകഡഷലനന്നയ് പറഞ്ഞടാല് മലെയടാളര ക്ലടാസനില്നനിനര അറബനി പഠനികകണ
കുട്ടനികേള കവലറ ക്ലടാസനില്കപടായനി പഠനികണര. അതനിനവനിലട സ്ഥലെമുണടാകേണലമന്നയ്
സര്കടാര് പറഞ്ഞുലവന്നടാണയ് പറയുന്നതയ്. സ്ഥലെലമടാനര കവണ,   ആ കുട്ടനികേള
മലെയടാളര  ക്ലടാലസടുക്കുകമ്പടാള  പുറതയ്  ലപടായ്കകടാലട്ട,  ഒരു  പ്രശവുമനില
എനള്ളതടാണയ്.   അതുകപടാലലെതലന്ന   നല  കയടാഗദ്യതയുളള  അദ്ധദ്യടാപകേര്
കവണലമന്നയ് പറഞ്ഞകപടാള,  കയടാഗദ്യതലയടാനര കവണ ഏഴടാര സ്റ്റേടാനകഡര്ഡയ് മതനി,
എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  വലര  പഠനിപനികടാലമന്നയ്  പറഞ്ഞു.  ഇലതലടാര
ആര്ക്കുകവണനിയടാണയ്?    ഒരു സ്കൂളനിലലെ ലമടാതര മുസശരകുട്ടനികേളലട എണ്ണലമടുതയ്
അറബനി അദ്ധദ്യടാപകേലര നനിശ്ചയനികണലമന്നടാണയ്  ലപടാതുവടായനിട്ടുളളതയ്.    അറബനി
പഠനികടാന തടാല്പരദ്യമുള്ള കുട്ടനികേളലട ഒരു ഡനിക്ലകറഷന എടുതനിട്ടയ് ലചയടാല്കപടാലര
എന്നയ് സര്കടാര് കചടാദനിച്ചു.  ഇഇൗ മൂന്നയ്  കേടാരദ്യങ്ങളര സതകേടാരദ്യ മടാകനജ് ലമനകേളകയ്
അദ്ധദ്യടാപകേലര  നനിശ്ചയനികടാനുള്ള  കുറക്കുവഴനിയടാലണന്നയ്  അലന്നനനികയ്
മനസനിലെടായനില.  അതുലകേടാണയ്  ഞടാനുര  ആ  സമരതനിനയ്  കപടായനിരുന
ലവനള്ളതടാണയ് സതദ്യര.  പലക്ഷ ജേനങ്ങളകയ്  ബുദ്ധനിവന്നനിട്ടുണയ്.  അതുലകേടാണടാണയ്
മലെപ്പുറര ലതരലഞ്ഞടുപനില് ഒരു ലെക്ഷതനിലെധനികേര കവടാട്ടയ് ഇടതുപക്ഷതനിനയ് കൂടുതല്
കേനിട്ടനിയതയ്. നനിങ്ങളലട എലടാ സമരവുര ലപടാളനിയുകേയടാണയ്.  മൂന്നടാറനില് ലപടാമ്പനിലലള
ഒരുലലമ  സമരര,  ലമഡനികല് പനി.ജേനി.  സമരര,  മഹനിജേടാ  കകേസയ്   എന്നനിവലയലടാര
ലപടാളനിഞ്ഞു.  അതുലകേടാണയ്  ഈ  സര്കടാരനിലന്റെ ഒരു വര്ഷലത  പ്രവര്തനലത
വനിലെയനിരുതടാന നമുകയ് സടാധനികണര. 

ഒരുകേടാരദ്യരകൂടനി  പറയടാനുണയ്.  ഇന്നയ്  രടാവനിലലെ   ലലലെഫയ്  പദ്ധതനിയുലട  ഒരു
പരസദ്യലതക്കുറനിചയ്  ഇവനിലട  പറഞ്ഞു.  ആ  പരസദ്യതനിലളള  ആളകയ്  വശടയ്
കേനിട്ടനിയനിട്ടുലണന്നടാണയ്  പറഞ്ഞതയ്.  പനി.ആര്.ഡനി.  ഒരു  പരസദ്യര  ലകേടാടുക്കുകമ്പടാള
ആരുലടലയങനിലര  കഫടാകട്ടടാ   ലകേടാടുക്കുര.  പകക്ഷ ആ കഫടാകട്ടടാ  ഏറവുര  നന്നടായനി
എന്നടാണയ് എനനികയ് കതടാനന്നതയ്.  കേടാരണര,  ബഹുമടാനലപട്ട പ്രതനിപക്ഷ കനതടാവയ്
പറഞ്ഞതയ്  ആ  കഫടാകട്ടടായനില്  കേടാണനിച  കുടുരബതനിലന്റെ  വശടനിലന്റെ  പടാലകേടാചല്
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കേഴനിഞ്ഞയടാഴ്ച  കേഴനിഞ്ഞനികട്ടയുള  എന്നടാണയ്.  അവരുലട  കഫടാകട്ടടാ  തലന്നയടാണയ്
ലകേടാടുകകണതയ്. അവരുലട സകന്തടാഷമടാണയ് ലലലെഫയ്.  ലലലെഫയ് പദ്ധതനി വരുകമ്പടാള
എലടാവര്ക്കുര  ഇതുകപടാലലെ  സകന്തടാഷമുണടാകുര.  'ആര്ദ്രര'  പദ്ധതനിയുലട  ഒരു
പരസദ്യമുണയ്.  ഒരു  വൃദ്ധയടായ  സശകയ്  മരുന്നയ്  ലകേടാടുക്കുന്നതടാണയ്  അതനിലളളതയ്.
അവര്കയ്  അസഖമുകണടാ  ഇലകയടാ  എന്നയ്  അകനതഷനിചനിട്ടയ്  ഈ  കഫടാകട്ടടായുര
ലതറടാലണന്നയ് പറയണര.  ഇതരര ബടാലെനിശമടായ കേടാരദ്യങ്ങള പറയുന്നതനിനുപകേരര
ഈ സര്കടാരനിലന്റെ ഒരു വര്ഷലത പ്രവര്തനങ്ങലള  വനിലെയനിരുതണലമനമടാത്രര
സൂചനിപനിച്ചുലകേടാണയ് ഞടാന അവസടാനനിപനിക്കുന.         

ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജേടാര്ജേയ്:  സര്,  നടാലള   ഇടതുപക്ഷ  സര്കടാരനിലന്റെയല,
ശശ.  പനിണറടായനി  സര്കടാരനിലന്റെ  ഒന്നടാമലത  വടാര്ഷനികേമടാണയ്.  ഞടാന
അങ്ങലനയടാണയ്  കേടാണുന്നതയ്.  ഞടാന  ലവറലത  പറയുന്നതല.  ഞടാന
കചടാകദദ്യടാതരകവള ശദ്ധനികടാറണയ്.  മടാറലന്നങനില് മടാറടാനകവണനി പറയുകേയടാണയ്.
മുഖദ്യമനനി ശശ. പനിണറടായനി വനിജേയകനടാടയ്  കചടാദദ്യര കചടാദനിക്കുകമ്പടാള, പ്രനിന്റെയ് ലചയയ്
വരുന്ന കചടാദദ്യമലടാലത  പനിലന്നടാരു കചടാദദ്യര ആ ഭടാഗത്തുനനിനള്ള ഒരരഗരകപടാലര
അകദ്ദഹകതടാടയ് കചടാദനികടാറനില.  അകദ്ദഹലത അത്രമടാത്രര ഭയമടാണയ്. എന്തനിനടാണയ്
നനിങ്ങളനിങ്ങലന  ഭയലപടുന്നതയ്;  അതയ്  മടാറകണ.  അതനിനുകവണനിയടാണയ്  ഇതയ്
പറയുന്നതയ്. പ്രതനിപക്ഷവുര ഭരണപക്ഷവുര കേണകടാലണന്നടാണയ് എലന്റെ അഭനിപ്രടായര.
അതുലകേടാണടാണയ് പനിണറടായനി ഭരണര എന്നയ് ഞടാന പറഞ്ഞതയ്. 

അറപതയ് ലകേടാലര യു.ഡനി.എഫയ്.-ഉര എല്.ഡനി.എഫയ്.-ഉര മടാറനിമടാറനി ഭരനിചയ് ഈ
സരസ്ഥടാനലത  ഒരു  പരുവമടാകനി  എന്ന  അഭനിപ്രടായകടാരനടാണയ്  ഞടാന.
സരശയമുകണടാ?  എനനികയ് ഈ സഭയനില് പറയടാനുള്ളതയ്, കഡടാ. ടനി. എര. കതടാമസയ്
ലഎസകേയ് ഉളലപലടയുള്ളവര് കകേളകണര. നനിങ്ങള നനിര്ബന്ധമടായുര അതനിരപനിള്ളനി
പദ്ധതനിലയക്കുറനിചയ്  ആകലെടാചനികണര.  അതനിരപനിള്ളനി  പദ്ധതനികയ്  2007  ജൂലലലെ
18-നയ് കകേന്ദ്ര വനര-പരനിസ്ഥനിതനി മനടാലെയര കരഖടാമൂലെര അനുമതനി നല്കേനിയതടാണയ്.
കകേന്ദ്ര സര്കടാര് സ്ഥടാപനങ്ങളലട ആഭനിമുഖദ്യതനില് പ്രഗത്ഭ ശടാസജര് നടതനിയ
പരനിസ്ഥനിതനി  പഠനതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥടാനതനിലെടാണയ്  അനുമതനി  നല്കേനിയതയ്.
പനിന്നശടതയ്  മരവനിപനിചനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  പകക്ഷ  അതരഗശകേരനികടാന  സടാധനികനില.
അതനിരപനിള്ളനി,  പൂയരകുട്ടനി  ജേലെലലവദഡ്യുത  പദ്ധതനികേളകയ്  പടാരനിസ്ഥനിതനികേടാനുമതനി
നല്കുന്നതയ്  സരബന്ധനിച  പഠനര  പശ്ചനിമഘട്ടലതക്കുറനിചയ്  പഠനിക്കുന്ന  മടാധവയ്
ഗടാഡ്ഗനില് സമനിതനികയ് ഇകപടാള വനിട്ടനിരനിക്കുകേയടാണയ്. ഇതയ് അപകേടമടാണയ്. സര്കടാര്
ഇച്ഛടാശകനികയടാലട  പ്രവര്തനിചയ്  നനിര്ബന്ധമടായുര  അതനിരപനിള്ളനി  പദ്ധതനി
നടപടാകണര.  ആലരതനിര്തടാലര  എനനികരഗശകേരനികടാന  സടാധനികനില.
എതനിര്ക്കുന്ന  ആളകേലളപറനി  ഒരു  വടാക്കുകൂടനി  പറയടാര.  വനിജേയന  എന്ന  ഒരു
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പരനിസ്ഥനിതനി  പ്രവര്തകേനടാണയ്  എതനിര്ക്കുന്നതയ്.  കകേരളതനിലന്റെ  അഭനിമടാന
ജേലെലലവദഡ്യുത പദ്ധതനിയടായ ഇടുകനി ആര്ചയ് ഡടാമനിലന സരബന്ധനിചയ് അയടാളലട ഒരു
കേമനണയ്.  ഏറവുര  വലെനിയ  പദ്ധതനിയടാണയ്.  അതനിലന്റെ  സ്ഥടാപനിതകശഷനി  750
ലമഗടാവടാട്ടടാണയ്.  അതനിരപനിള്ളനി  പദ്ധതനിലയ  എതനിര്ക്കുന്ന  വനിജേയന  ടനി.  വനി.
ചര്ചയനില് പറഞ്ഞതയ്,  “ഞടാനുണടായനിരുനലവങനില് ഇടുകനി ഡടാര നനിര്മ്മേനികടാന
സമ്മേതനികനിലടായനിരുന”എന്നടാണയ്.  ഇകദ്ദഹര  ഗടാഡ്ഗനില്  കേമ്മേനിറനിയനിലലെ
ശടാസജനടാണയ്. പനിലന്ന എങ്ങലന നന്നടാകുര.  അകദ്ദഹര പറയുന്നതയ്, ഇടുകനി ഡടാര
വന്നതുലകേടാണയ്   പടാറയനിടുകനിലൂലട  ലവള്ളലമടാഴുകേനി  കേടലെനികലെയയ്  വരുകമ്പടാള,
അതനിലൂലട പടായലളലപലട കേടനവന്നയ്  ചടാളയുലട ഭക്ഷണര കപടായനി എന്നടാണയ്.
ഡടാര പണനിതതുലകേടാലണന്നടാണയ് പറയുന്നതയ്.  ഇതുകപടാലള്ളവലരടാലക പറയുന്നതയ്
കകേട്ടയ്  പദ്ധതനി കവലണന്നയ്  വയടാന നനിങ്ങളലകന്തടാണയ്  കേടാരദ്യര.   നനിര്ബന്ധമടായനി
ഈ  പദ്ധതനി  നടപനിലെടാകണര.  അതനിരപനിള്ളനി  പദ്ധതനി  രടാജേദ്യതനിനടാവശദ്യമടാണയ്.
കഷടാളയടാര്,  അപര്  കഷടാളയടാര്  ഡടാമുകേളനില്  മഴകടാലെതയ്  ലവള്ളര  കശഖരനിചയ്
ലലവദഡ്യുതനി  ഉല്പടാദനതനിനയ്  കശഷരവരുന്ന  ലവള്ളര  പുറന്തള്ളുന്നതടാണയ്
അതനിരപനിള്ളനി  ലവള്ളചടാട്ടമടായനി  മടാറന്നതയ്.  അലടാലത  സതയമുള്ളതല.  ലലവദഡ്യുതനി
ഉല്പടാദനിപനിചതനിനയ് കശഷമുള്ള ലവള്ളമടാണയ് അതനിരപനിള്ളനി പദ്ധതനി.  അതനിരപനിള്ളനി
ജേലെലലവദഡ്യുത  പദ്ധതനി  നനിലെവനില്  വന്നടാല്  160  ലമഗടാവടാട്ടയ്  ലലവദഡ്യുതനി
ഉല്പടാദനിപനിചതനിനുകശഷര  വരുന്ന  ലവള്ളര  കേണ്ണരകുഴനി  കതടാട്ടനിലൂലട  ചടാലെക്കുടനി
പുഴയനില് വനകചരുന. അകതടാലടടാപര മുഴുവനസമയവുര അതനിരപനിള്ളനി ഡടാമനികനടാടയ്
കചര്നള്ള ഒന്നര ലമഗടാവടാട്ടനിലന്റെ രണയ് ജേനകററര് പ്രവര്തനിപനിചയ് മൂന്നയ് ലമഗടാവടാട്ടയ്
ലലവദഡ്യുതനി  ഉല്പടാദനിപനിചതനിനുകശഷര  പുറന്തള്ളുന്ന  ജേലെര  വടാഴചടാല്  വഴനി
അതനിരപനിള്ളനി  ലവള്ളചടാട്ടമടായനി  രൂപരലകേടാണയ്  കവനല്കടാലെതയ്  കേടാണുന്ന
ലവള്ളചടാട്ടര  നനിലെനനിര്ത്തുകേയുര  ലചയ്യുന.  ലലവദഡ്യുതനി  ഉല്പടാദനര  മടാത്രമല.  ഒരു
കമഖലെയനിലലെ  കുടനിലവള്ളര,  കൃഷനി  ഉളലപലടയുളള  മുഴുവന  ആവശദ്യതനിനുര
ആവശദ്യമടായ  ഈ  അതനിരപനിള്ളനി  പദ്ധതനി  അടനിയന്തരമടായനി   നടപടാകടാനുള്ള
ഇച്ഛടാശകനി  സര്കടാര് പ്രകേടനിപനികണലമന്നയ് ആവശദ്യലപടുകേയടാണയ്.

ശശ  .    സനി  .    ലകേ  .    നടാണു:  സര്,  ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേലള  അനുകൂലെനിക്കുന.
സര്കടാരനില്നനിന്നയ്  എലന്തങനിലര  പ്രതശക്ഷനിക്കുന്നതയ്   ആ  നടാട്ടനിലലെ  പടാവലപട്ട
ജേനവനിഭടാഗങ്ങളടാണയ്.  പണകടാര്കയ്   അവരുലട  തടാല്പരദ്യങ്ങള  സരരക്ഷനികടാന
സതകേടാരദ്യകമഖലെകേളണയ്.  ഈ  സര്കടാര്  അധനികേടാരതനില്  വന്നകശഷര
സരസ്ഥടാനലത  ഓകരടാ  വടാര്ഡുകേളനിലലെയുര  ലലവദഡ്യുതനിയനിലടാത  കുടുരബങ്ങളകയ്
ലലവദഡ്യുതനി  നല്കേനി.   നടാടനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഭടാഗങ്ങളനിലലെ  അകനകേര  ആളകേളകയ്
വശടനിലടായനിരുന.  സതന്തമടായനി  ഒരു  വശടയ്  എന്നതയ്  അവര്  വളലര  കേടാലെമടായനി
ആഗഹനിക്കുന്നതടാണയ്.  ഇടതുപക്ഷ  ജേനടാധനിപതദ്യ  മുന്നണനി  സര്കടാര്  അവര്കയ്
സതന്തമടായനി  വശടയ്  നല്കേടാന തശരുമടാനനിചനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  അതുകപടാലലെ  സര്കടാര്
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ജേശവനകടാര്കയ്  അസഖര  ബടാധനിചടാല്  ലപനഷനടാകുകമ്പടാള  കേനിട്ടുന്ന
ആനുകൂലെദ്യങ്ങളനില്  സനിരഹഭടാഗവുര   സതകേടാരദ്യ  ആശുപത്രനികേളകയ്  ലകേടാടുകകണ
സ്ഥനിതനിയടാണയ് ഇനളളതയ്.   കേഴനിഞ്ഞ കേടാലെങ്ങളനില്നനിന്നയ് വദ്യതദ്യസമടായനി ആകരടാഗദ്യ
പരനിപടാലെനരരഗര  സടാധടാരണകടാരലന്റെ  തടാല്പരദ്യങ്ങള  സരരക്ഷനിക്കുന്ന
രൂപതനിലെടാണയ് മുകന്നടാട്ടുകപടാകുന്നതയ്.    അഭനിമടാനകേരമടാകുരവനിധര  ആകരടാഗദ്യ കമഖലെ
കനട്ടങ്ങള  കകേവരനിചനിരനിക്കുകേയടാണയ്. 

വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ കമഖലെ,  കൂലെനിപണനിലയടുക്കുന്നവരടകമുള്ള പടാവലപട്ട ആളകേള
തങ്ങളലട  മകലള  നല  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസതനിനയ്  പബനികേയ്  സ്കൂളകേളനികലെയയ്
അയയണലമന്നടാണയ്  ധരനിചനിരുന്നതയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷര   യു.പനി.,  എല്.പനി.,
എയ്ഡഡയ്  വനിദദ്യടാലെയങ്ങളടകര  സര്കടാര്  വനിദദ്യടാലെയങ്ങളനില്  ജേനകേശയ
പനിന്തുണകയടാടുകൂടനി ആയനിരകണകനിനടാളകേള ഒടാകരടാ ഹയര് ലസകണറനി സ്കൂളനിലര
വനകചരുകേയുര അവരുലട സഹടായകതടാടുകൂടനി വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ കമഖലെയനില്  വലെനിയ
മുകന്നറര  ഉണടായനിരനിക്കുകേയുമടാണയ്.  അതനിലന്റെ  ഫലെമടായനി  മകലള  പഠനിപനികടാന
പബനികേയ്  സ്കൂള  കവണ,  എയ്ഡഡയ്  വനിദദ്യടാലെയങ്ങളര  സര്കടാര്  വനിദദ്യടാലെയങ്ങളര
മതനിലയന്നയ്   ജേനങ്ങള ചനിന്തനിക്കുന്ന ഒരു കേടാലെഘട്ടമടാണയ്.

പടാവലപട്ടവരുലട മകള ഉന്നതവനിദദ്യടാഭദ്യടാസതനിനയ് ബടാങനില്നനിന്നയ്  കലെടാണ്
വടാങ്ങനി  പഠനിചയ്  പടാസടാലയങനിലര  കജേടാലെനി  ലെഭനിചനില.  കജേടാലെനി  ലെഭനികടാതടായകപടാള
ബടാങ്കുകേടാര്   കലെടാണ്  തനിരനിചടയടാന  ആവശദ്യലപട്ടതനിലനത്തുടര്ന്നയ്  രക്ഷനിതടാകള
ആത്മഹതദ്യലചയ സരഭവമടകര  നമ്മേള വടായനിച്ചു. രടാജേദ്യലത സടാധടാരണകടാരടായ
ജേനങ്ങലള ബടാധനിക്കുന്ന ഒരു പ്രശമടാണനിതയ്. സര്കടാര് ഈ പ്രശര മനസനിലെടാക്കുകേയുര
ഇതയ് പരനിഹരനികടാന ആവശദ്യമടായ സമശപനര സതശകേരനിക്കുകേയുര ലചയ.  മകളകയ്
പഠനികടാന ബടാങയ് കലെടാലണടുതതയ് തനിരനിചടയടാന സടാധനികടാത രക്ഷനിതടാകളകയ്
മനസമടാധടാനകതടാലട കേനിടനറങ്ങടാന സടാഹചരദ്യലമടാരുക്കുന്ന സമശപനര സര്കടാര്
സതശകേരനിച്ചു.  അതുകപടാലലെ ഓകരടാ കമഖലെയനിലര ഓകരടാ വകുപ്പുകേളമടായനി ബന്ധലപട്ടയ്
ജേനകക്ഷമകേരമടായ നടപടനികേലളടുത്തു. 

കകേന്ദ്ര  സര്കടാര്   ഭക്ഷദ്യവനിതരണരരഗതയ്  സരസ്ഥടാന  തടാല്പരദ്യതനിനയ്
വനിരുദ്ധമടായ  നനിലെപടാടുകേള   സതശകേരനിചനിരുന.   അതനിലന്റെ  ഫലെമടായനി  കറഷന
വനിതരണ രരഗതയ്    വലെനിലയടാരു പ്രതനിസന്ധനിയുണടായനി.   പകക്ഷ ഇകപടാള ആ
പ്രതനിസന്ധനിയനില്നനിന്നയ്  മടാറനി  ഭക്ഷദ്യ  വനിതരണരരഗര  മടാനദ്യമടായ  രൂപതനികലെയയ്
ലകേടാണ്ടുകപടാകേടാന   സര്കടാരനിനയ്  സടാധനിക്കുന.   ഒരു  കേടാരദ്യര  എലടാവരുര
ആകലെടാചനികണലമന്നയ്  ഞടാന  വനിനശതമടായനി  അഭദ്യര്തനിക്കുകേയടാണയ്.  ഇവനിലട
പ്രധടാനമടായുര  ചര്ചകേള  നടക്കുന്നതയ്  സതടാശയ  കകേടാകളജുമടായനി  ബന്ധലപട്ടുര
അതനിലന്റെ  ഫശസയ്  ഘടനലയ  സരബന്ധനിച്ചുമടാണയ്.  സതടാശയ  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസവുമടായനി
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യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാര്  വന്നകപടാള  ഇതയ്  നമുകയ്  അപകേടമടാണയ്,  ഇതയ്  നമുകയ്
ആവശദ്യമനില,   നടാട്ടനിലലെ  പടാവങ്ങള  കുത്തുപടാളലയടുക്കുന്ന  രൂപതനിലള്ള
നടപടനിയടാണനിലതനപറഞ്ഞുലകേടാണയ് അതനിലനതനിരടായനി മടാസങ്ങകളടാളര ഇടതുപക്ഷ
ജേനടാധനിപതദ്യ മുന്നണനി സമരര ലചയ. 

2.00 PM]

അപ്പുറതനിരനിക്കുന്ന പലെ വനിദദ്യടാര്തനികനതടാകളര ആ സമരതനില് പലങടുതയ്
മര്ദ്ദനകമറവരടാണയ്.  ശശമടാന  ആന്റെണനിലയകപടാലലെയുളള  ഒരു  മുഖദ്യമനനി
വടാക്കുലകേടാടുതതനിലന്റെ  ഫലെമടായനിട്ടടാണയ്  ഇടതുപക്ഷ  ജേനടാധനിപതദ്യമുന്നണനികയ്
അതനിലന്റെ  കൂലട  നനില്കകണനി  വന്നതയ്.   അനുഭവര  എന്തടായനി,  ഇന്നയ്  എവനിലട
എതനിചനിരനിക്കുന.   ഇനനി ഇതവസടാനനിപനികടാന   സടാധനിക്കുകമടാ, ആരടാണയ് ഇതനിനയ്
ഉതരവടാദനികേള?  കകേരളതനിലന്റെ  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  കമഖലെയനില്  ഗുണപരമലടാത
നനിലെപടാടുകേളണടാകനിയതയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.  ആണയ്.   അതുകപടാലലെതലന്ന  റബ്ബറനിലന്റെ
വനിലെക്കുറവനിലനക്കുറനിലചടാലക  നമ്മേളനിവനിലട  ചര്ച  ലചയ.   കകേരളതനില്
വദ്യവസടായങ്ങള  കവകണ?  കകേരളതനില്  പുതനിയ  കകേടാകളജുകേളര,  ലഎ.ടനി.
സ്ഥടാപനങ്ങളലമലടാര വരുന.  മലറടാരു കേടാരദ്യര എനനികയ് ബഹുമടാനലപട്ട ധനകേടാരദ്യ
വകുപ്പുമനനികയടാടയ്  പറയടാനുളളതയ്,  റബ്ബറനിലന്റെ വനിലെയുമടായനി  ബന്ധലപട്ടടാണയ്.   ഒരു
ഭടാഗതയ്  റബ്ബറപകയടാഗനിച്ചുണടാക്കുന്ന  ടയര്  കപടാലളളവയ്ലകലടാര   വനിലെ
വര്ദ്ധനിക്കുന,  എന്നടാല്  റബ്ബര്  കൃഷനികടാര്കയ്  റബ്ബറനിനയ്  വനിലെ  ലെഭനിക്കുന്നനില.
റബ്ബറധനിഷ്ഠനിത  വദ്യവസടായങ്ങലള സരബന്ധനിചയ്  ആകലെടാചനിചയ്   റബ്ബര്  കൃഷനികടാലര
സരരക്ഷനികടാന ആവശദ്യമടായ ഒരു സരവനിധടാനതനികലെയയ്  നശങ്ങണര. 

ഞടാന  സൂചനിപനിക്കുന്നതയ്,  കകേന്ദ്രതനില്  അധനികേടാരതനിലെനിരനിക്കുന്നവര്
അരബടാനനിയുലടയുര  അദടാനനിയുലടയുര കുതകേകടാരുലടയുര  തടാല്പരദ്യങ്ങള മടാത്രര
സരരക്ഷനികടാന നനില്ക്കുന്നവരടാണയ്.    ആ ഭരണകൂടതനില് നനിന്നയ്  കകേരളതനിലലെ
കൃഷനികടാലര  സരരക്ഷനികടാന  സടാധനികണലമങനില്  അവരുലട  പ്രധടാനലപട്ട
ഉല്പന്നങ്ങള ഉപകയടാഗനിചയ്   മടാര്കറ്റുണടാകടാന സടാധനിക്കുന്ന  സരവനിധടാനലത
സരബന്ധനിചയ്  ഗഇൗരവമടായനി  ആകലെടാചനികണര.  കദശശയ  സടാമ്പതനികേരരഗതയ്
കകേരളതനിലന്റെ  തടാല്പരദ്യങ്ങള തകേര്കടാന ശമനിക്കുന്ന ഭരണകൂടതനിലനതനിരടായനി
നമ്മുലട  സര്കടാര്  കവണ  രൂപതനിലളള   വനിലെയനിരുതല്  നടതണര.   ഇന്നയ്
നമ്മുലട  നടാട്ടനിലലെ  സ്ഥനിതനിലയന്തടാണയ്?  സതകേടാരദ്യകമഖലെയനിലളള  സ്കൂളകേള  ഒരു
ഭടാഗതയ്, ഇന്തദ്യടാരടാജേദ്യതയ് മ ലറടാരു സ്ഥലെത്തുര കേടാണടാത വനകേനിട ആശുപത്രനികേള,
അവനിലട  ലെക്ഷകണകനിനയ്,  കകേടാടനികണകനിനയ്  രൂപ  ലചലെവടാകകണനി  വരുന.
ഇതടാണയ് നമ്മുലട നടാട്ടനിലലെ സ്ഥനിതനി.  ഇതയ് മടാറനി നമ്മുലട സരസ്ഥടാനതയ്    കൂടുതല്
വദ്യവസടായങ്ങള  ലകേടാണ്ടുവരടാന  സടാധനികണലമന്നയ്  അഭദ്യര്തനിച്ചുലകേടാണയ്   എലന്റെ
വടാക്കുകേള അവസടാനനിപനിക്കുന.  
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ശശമതനി  വശണടാ  കജേടാര്ജയ്:  സര്,   ഇഇൗ  ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേലള  ഞടാന
പൂര്ണ്ണമടായനി പനിന്തുണയ്ക്കുകേയടാണയ്.  രടാമടായണര മുഴുവന വടായനിചനിട്ടുര രടാമലന്റെ ആരടാണയ്
സശത  എന്നയ്  കചടാദനിക്കുന്ന  അവസ്ഥയടാണയ്  ബഹുമടാനദ്യരടായ
പ്രതനിപക്ഷടാരഗങ്ങളക്കുളളതയ്.  കേനിഫ്ബനിലയ  സരബന്ധനിച്ചുളള  അവരുലട
സരശയങ്ങള  തശരുന്നനില.   ബഹുമടാനദ്യരടായ  പ്രതനിപക്ഷടാരഗങ്ങകളടാടയ്  ഞടാന
കചടാദനിക്കുകേയടാണയ്,  കേനിഫ്ബനിലയ  നനിയമസഭയനില്  വനിമര്ശനിക്കുകേയുര
ലപടാതുകയടാഗങ്ങളനില്  എതനിര്ക്കുകേയുര  ലചയനിട്ടയ്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഞങ്ങളലട  ഇഇൗ
പദ്ധതനി  ഉളലപടുതകണ  എനപറഞ്ഞുലകേടാണയ്  ബഹുമടാനദ്യനടായ  ധനകേടാരദ്യ
വകുപ്പുമനനിയുലട  മുനപനില്  കേക്യൂ  നനില്കടാന  നനിങ്ങളകയ്  അല്പരകപടാലര
ലെജയനികല?   അങ്ങലനയടാലണങനില് നനിങ്ങളകയ് കേനിഫ്ബനിയനില് പദ്ധതനികവണ
എന  പറയുവടാനുളള  ആര്ജവര  നനിങ്ങള  കേടാണനികണര.   ലനകപടാളനിയന
കബടാണപടാര്ട്ടയ്  ലലചനലയക്കുറനിചയ് പറഞ്ഞ ഒരു കേടാരദ്യമുണയ്, China is a sleeping
giant; let her sleep, if she wakes up, she will shake the world.  ഇതടാണയ്
കകേരളതനിനയ്  സരഭവനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  2011  മുതല്  2016  വലര  അഴനിമതനിയുലട
കേരനിമ്പടര പുതചയ്, അഴനിമതനിയുലട ഇരുട്ടനില് ഉറങകേയടായനിരുന്ന കകേരള സര്കടാരനിലന
കമടാചനിപനിചതയ് ഇടതുപക്ഷ  സര്കടാരടാണയ്.  എന്തടായനിരുന കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫയ്.
സര്കടാരനിലന്റെ കേടാലെതയ് ഇവനിലട നടനലകേടാണനിരുന്നതയ്.  ഏതയ് വകുപനിലെടായനിരുന
അഴനിമതനി ഇലടായനിരുന്നതയ്, ഒരു സശയുലട കഫടാണ് കകേടാളകേളലട മുമ്പനിലര  അവരുലട
വടായനില് നനിനവരുന്ന വടാക്കുകേളകയ് മുമ്പനിലര  അമ്പരന്നയ് നനില്ക്കുകേയടായനിരുന്നനികല
ഇവനിടലത  കനതടാകള?   കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷര   എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാര്
കകേരളതനിലന്റെ  യഥടാര്ത  രടാഷശയസരസടാരര  തനിരനിച്ചു  ലകേടാണ്ടുവരനികേയടാണയ്
ലചയതയ്.   കലെടാകേര  നനിരശക്ഷനിക്കുന്ന ഒരു സര്കടാരടാണയ്  കകേരളതനിലളളതയ്.   ഒരു
ബദല്രടാഷശയവുര ബദല്ഭരണവുര സടാധദ്യമടാലണനളളതടാണയ് പനിണറടായനി വനിജേയന
സര്കടാര്  കലെടാകേതനിനയ്  കേടാട്ടനിലകടാടുത്തുലകേടാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇവനിലട
ലപയനിന്റെടനിലയക്കുറനിചയ്  പറയുന,   ഞടാന  കചടാദനിക്കുന്നതയ്,  യു.ഡനി.എഫയ്.
സര്കടാരനിലന്റെകേടാലെതയ്  ലലധരദ്യകതടാലട  ലപണ്കുട്ടനികേളകയ്  കപടാലെശസനില്  ഒരു
പരടാതനി  ലകേടാടുകടാകനടാ  കപടാലെശസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേളനില്  കപടാകുവടാകനടാ
സടാധനിക്കുമടായനിരുകന്നടാ?  ബഹുമടാനദ്യനടായ  അനൂപയ്  കജേകബയ്  പ്രതനിനനിധടാനര
ലചയ്യുന്ന  പനിറവര  മണ്ഡലെതനില്  ഒരു ലപണ്കുട്ടനി  ലകേടാലലപടുകേയുണടായനി.    ആ
ലപണ്കുട്ടനിയുലട   മടാതടാപനിതടാകള  ഒരു  കപടാലെശസയ്  കസ്റ്റേഷനനില്  കപടായകപടാള
അവരുലട  ജൂറനിസ്ഡനിക്ഷനനില്  വരുന്നതല  എനപറഞ്ഞയ്  മലറടാരു  കപടാലെശസയ്
കസ്റ്റേഷനനികലെയയ്  അവര്കയ്  കപടാകകേണനിവന,  ആഭദ്യന്തരവകുപ്പുകൂടനി  ലലകേകേടാരദ്യര
ലചയ്യുന്ന ബഹുമടാനദ്യനടായ മുഖദ്യമനനി ഇതനികനല് തശരുമടാനലമടുതതനിലനത്തുടര്ന്നയ്
ഏതയ് കപടാലെശസയ് കസ്റ്റേഷനനില് കവണലമങനിലര പരടാതനി ലകേടാടുക്കുവടാനുളള സടാഹചരദ്യര
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ഇനണയ്.   എത്ര  ലപണ്കുട്ടനികേള  ലറയനില്കവ  ട്രടാകനില്  ലകേടാലലപടുന,
അതനിലനടാനര  ഒരു  ലതളനിവുമനില,  ഞടാന  കകേസകേളലട  കപലരടാനര  പറയുന്നനില.
ലപണ്കുട്ടനികേളക്കുര  സശകേളക്കുര  മടാനദ്യമടായനി  സഞരനിക്കുവടാനുര  അവര്
പരടാതനിലപട്ടടാല്  അതനില്  നടപടനിലയടുക്കുന്നതനിനുര  കേഴനിയുന്ന  ഒരു  സടാഹചരദ്യര
കകേരളതനില് കേഴനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷമടായനി  ഉണടായനിരനിക്കുകേയടാണയ്.    അതുകപടാലലെ,
1990 -ല് കപടാലെശസയ് വകുപനില് നടപനിലെടാകനി ഒരു വര്ഷരലകേടാണയ് നനിര്തലെടാകനിയ
ഇന-ലഡപയ്  ഇനലസക്ഷന  25 വര്ഷമടായനി  പൂഴനിവയലപട്ട  കകേസകേള
ചനികേലഞ്ഞടുതയ്  ലവളനിചര  കേടാണുകേയടാണയ്.  രടാഷശയ  സതടാധശനവുര  ധനവുര
ഉപകയടാഗനിചയ്  പൂഴനിവയലപടുന്ന  കകേസകേളടാണയ്  25  വര്ഷതനിനുകശഷര  ലവളനിചര
കേടാണുന്നതയ്.  വനിപവകേരമടായ  മടാറമടാണുണടാകുന്നതയ്.  ഈ  നടാട്ടനിലലെ
സടാധടാരണകടാര്ക്കുര  ദരനിദ്രര്ക്കുര  പടാവലപട്ടവര്ക്കുര  ശബ്ദമനിലടാതവര്ക്കുരകവണനി,
ശബ്ദനിക്കുവടാന  ഒരു  സര്കടാര്  ഇവനിലടയുണടായനിരനിക്കുന  എനളളതടാണയ്
കേടാകണണതയ്.  പ്രതനിപക്ഷടാരഗങ്ങള  വനിജേനിലെനസനിലനക്കുറനിചയ്  പറയുനണകലടാ,
യു.ഡനി.എഫയ്.  ഭരണകേടാലെതയ് എത്ര വനിജേനിലെനസയ് കകേസകേള രജേനിസ്റ്റേര് ലചയലവന്നയ്
ബഹുമടാനദ്യരടായ  അരഗങ്ങള  അകനതഷനിചനിട്ടുകണടാ?  408  കകേസകേള  മടാത്രമടാണയ്.
എത്ര  കകേസകേളനില്  ചടാര്ജയ്ഷശറയ്  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്?  7  കപര്  മടാത്രമടാണയ്
വനിജേനിലെനസയ്  കകേസകേളനില്  പ്രതനിയടായനി  ശനിക്ഷനികലപട്ടയ്  ജേയനില്വടാസര
അനുഭവനിചനിട്ടുളളതയ്.   ഈ  സര്കടാര്  ഒരു  വര്ഷരലകേടാണയ്  1600  വനിജേനിലെനസയ്
കകേസകേള രജേനിസ്റ്റേര്ലചയയ്  ചടാര്ജയ് ഷശറയ് സമര്പനിച്ചു.  കൃതദ്യമടായ നടപടനികേളടാണയ്
സതശകേരനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  സര്കടാരനിലന്റെ  ഒന്നടാര  വടാര്ഷനികേര
ആകഘടാഷനിക്കുകമ്പടാള  കകേരളതനിലന്റെ  ക്രമസമടാധടാനനനിലെ  ഭദ്രമടാണയ്.  ജേയനില്
പരനിഷരണ  നടപടനികേള  നടപനിലെടാകനി.      ജേയനിലകേളനില്  നനിനളള  വരുമടാനര
യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാരനിലന്റെ കേടാലെതയ്  9  കകേടാടനി രൂപയടായനിരുനലവങനില്  ഒലരടാറ
വര്ഷര ലകേടാണയ് അതയ് 14 കകേടാടനി രൂപയടാകനി. കജേടാബയ് ലട്രയനിനനിരഗയ് കപ്രടാഗടാമുകേള
ശകമടാകനിയതനിലൂലട ജേയനിലകേളനിലലെ വനനിതടാ അരഗങ്ങളലട എണ്ണര പകുതനിയടായനി
കുറഞ്ഞു. 

രടാവനിലലെ  ഇവനിലട  അടനിയന്തരപ്രകമയര  അവതരനിപനിച്ചുലകേടാണയ്  കൃഷനി
വകുപനിലലെ  ഉന്നത  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥരുലട  തമ്മേനില്കപടാരനിലനക്കുറനിചയ്  പറഞ്ഞു.   ഞടാന
ആറന്മുള  നനികയടാജേകേമണ്ഡലെലത  പ്രതനിനനിധശകേരനിക്കുന്ന  ജേനപ്രതനിനനിധനിയടാണയ്.
ആറന്മുള  നനികയടാജേകേമണ്ഡലെതനില്  തരനിശ്ശേടായനികനിടന്ന  ലഹക്ടര്  കേണകനിനയ്
ഭൂമനിയനിലെടാണയ്  ഒരു  വര്ഷര  ലകേടാണയ്  ലനല്കൃഷനി  നടതനിയതയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസര
ലനലനിനയ്  സരഭരണവനിലെ  ഉളലപലട   കേര്ഷകേര്കയ്  ലകേടാടുത്തു.     സരഭരണവനിലെ
ലകേടാടുക്കുന്നനിലലന്നയ്  ശശ.  കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് പറഞ്ഞു.  സരഭരണവനിലെ ഉളലപലട
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കേര്ഷകേര്കയ്  ലകേടാടുത്തുകേഴനിഞ്ഞു.   കൃഷനി  വകുപയ്  വളലര  കേടാരദ്യക്ഷമമടായനി
പ്രവര്തനിക്കുകേയടാണയ്.   ഞടാന   ബഹുമടാനദ്യരടായ  അരഗങ്ങകളടാടയ്  ഒരു  കേടാരദ്യര
കചടാദനിക്കുകേയടാണയ്,  ലപടാതുപണതനിലന്റെ  ദുര്വനിനനികയടാഗര  അഴനിമതനിയടാണയ്,
സടാധടാരണകടാരുലട  നനികുതനിപണര  ഉപകയടാഗനിചയ്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  ഇഇൗ
നനിയമസഭയനില്  ഇതരതനിലളള   അടനിസ്ഥടാനമനിലടാത  കേടാരദ്യങ്ങളനികനല്
അടനിയന്തരപ്രകമയര  ഉന്നയനിചയ്,    സമയര  ലമനലകടുതനി  ഇഇൗ  രശതനിയനിലളള
പടാഴയ്  ലചലെവുകേള  നടത്തുന്നതയ് ശരനിയടാകണടാ എന്നയ് ബഹുമടാനദ്യരടായ അരഗങ്ങള
ചനിന്തനികണര.

വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വകുപനിലന്റെ  കേടാരദ്യര  എടുകടാര.   പതനരതനിട്ട  ഡനി.ഇ.ഒ.
ഓഫശസനില്  ലകേട്ടുകേണകനിനയ്  പുസകേങ്ങളടാണയ്  കേഴനിഞ്ഞയടാഴ്ച  നശനിപനിചതയ്.   മുന
വര്ഷങ്ങളനില്  പതനരതനിട്ട  ജേനിലയനിലലെ  വനിവനിധ  സ്കൂളകേളനില്  വനിതരണര
ലചയ്യടാനടായനി കേടാലെരലതറനി ഡനിസരബറനിലര ജേനുവരനിയനിലര അദ്ധദ്യയന വര്ഷതനിലന്റെ
അവസടാനവുര  പരശക്ഷ  കേഴനിഞ്ഞുര  എതനിയ  പുസകേങ്ങള  കേതനിച്ചുകേളഞ്ഞു.
ഇതവണ വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ വകുപയ് എലടാ പടാഠപുസകേങ്ങളര കനരലത എതനിച്ചു.  ഇതയ്
കനട്ടമടാകണടാ, കകേടാട്ടമടാകണടാ?       

ആകരടാഗദ്യ  വകുപനില്  ആ  ഡനിറനിരഗനിലൂലട  മരുനകേള  എവനിലടയടാലണന്നയ്
കൃതദ്യമടായനി കേലണത്തുകേയുര അവ ആവശദ്യമുള്ളനിടതയ് എതനിക്കുകേയുര ലചയ.  ഞടാന
അതനിലന്റെ  വനിശദടാരശങ്ങളനികലെയയ്  കപടാകുന്നനില.    ലപനഷന  കനരനിട്ടയ്  വശടുകേളനില്
എതനിക്കുന്ന  കലെടാകേലത   രണടാമലത  സരസ്ഥടാനമടാണയ്  കകേരളര.   കനരകത
സതനിറയ്സര്ലെന ഡനില് മടാത്രകമ ഇഇൗ സരവനിധടാനമുണടായനിരുനള.  ഇതരതനിലള്ള
വനിപവകേരമടായ  തശരുമടാനലമടുക്കുവടാനുര  അതയ്  പ്രടാവര്തനികേമടാക്കുവടാനുര
എല്.ഡനി.എഫയ്. സര്കടാരനിനയ് മടാത്രകമ കേഴനിയുകേയുള. അതുകപടാലലെ ലപടാതുകമഖലെടാ
സ്ഥടാപനങ്ങലളക്കുറനിചയ് പറഞ്ഞു. ഇഇൗ സര്കടാര് 13 ലപടാതുകമഖലെടാ സ്ഥടാപനങ്ങലള
ലെടാഭതനിലെടാകനി.   പനി.എസയ്.സനി. വഴനി ആകരടാഗദ്യ വകുപനില് മടാത്രര മൂവടായനിരകതടാളര
നനിയമനങ്ങള  നടതനി.  വനിഴനിഞ്ഞര  പദ്ധതനിലയപറനി  ശശ.  പനി.  സനി.  കജേടാര്ജേയ്
പറഞ്ഞതയ്,  ആ  പദ്ധതനികയ്  അദടാനനി  പദ്ധതനി  എന്നയ്  കപരുമടാറണലമന്നടായനിരുന.
എന്നടാല്  ഞടാന  ആവശദ്യലപടുന,  ആ  പദ്ധതനിലയ  അദടാനനി  -  ഉമ്മേന  ചടാണനി
പരസരസഹടായ പദ്ധതനിലയന്നടാകണര.  സരസ്ഥടാനതനിലന്റെ ലപടാതുതടാല്പരദ്യതനിനയ്
എതനിരടായനിരുന  ഇഇൗ  കേരടാര്.  നനിങ്ങള  സനി.ആന്റെയ്.എ.ജേനി.  റനികപടാര്ട്ടയ്  വടായനിച്ചു
കനടാകണര.  ബഹുമടാനദ്യരടായ ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശനുര ശശ.  പനി.  ടനി കതടാമസര
ഉളലപലടയുള്ള  മുതനിര്ന്ന  എര.എല്.എ.-മടാര്  ഇതുസരബന്ധനിചയ്  നനിശ്ശേബ്ദത
പടാലെനിക്കുകേയടാണയ്,  അവര്കയ്  ശബ്ദനികടാന  കേഴനിയുകേയനില.  യനസടാമഗനികേള
ഉളലപലടയുള്ളവ  വടാങ്ങനിക്കുന്നതനില്  വലെനിയ  രശതനിയനിലള്ള  ക്രമകകടയ്  നടന.
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തകദ്ദശശയമടായനി ലെഭനിക്കുന്ന പടാറകലെയ്ല  വടാങ്ങനിക്കുന്നതനിനുകപടാലര വനികദശ വനിനനിമയ
നനിരകയ്  ഏര്ലപടുതനി.   Net  Present  Value  എലന്നടാരു  കേടാല്ക്കുകലെഷനുണയ്.
അതടായതയ്,  ഇകപടാഴലത  രൂപയുലട  വനിനനിമയ  നനിരകനില്  ലചലെവുകേളര  നമുകയ്
ലെഭനിക്കുന്ന വരവുരകൂടനി കേടാല്ക്കുകലെറയ് ലചയടാണയ് ഇതയ് കേണകടാക്കുന്നതയ്.   വനിഴനിഞ്ഞര
പദ്ധതനിയുലട   ഒരു  ഘട്ടതനിലര  NPV  കേണകടാകനിയനിരുന്നനില.   അതയ്
എത്രയടാലണന്നതയ് ഇകപടാഴലത രൂപയുലട വനിനനിമയ നനിരകനില് കേണകടാകനിയടാല്
സരസ്ഥടാനതനിനയ് ഒരു കേടാലെത്തുര വനിഴനിഞ്ഞര പദ്ധതനിയനില്നനിന്നയ് ഒരു രൂപകപടാലര
ലെടാഭമുണടാകുകേയനില എന്നതയ് വളലര വദ്യകമടാണയ്.  

പ്രതനിപക്ഷടാരഗങ്ങള  മൂന്നടാറനിലനക്കുറനിചയ് പറഞ്ഞു.  റവനക്യൂ വകുപയ് ലലകേകേടാരദ്യര
ലചയനിരുന്ന  ബഹുമടാനദ്യനടായ  തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന  ഉളലപലടയുള്ളവര്
സഭയനിലണയ്,  അകദ്ദഹതനിനയ്  പനിന്നശടയ്  റവനക്യൂ  വകുപയ്  ഒഴനികയണനി വനലവങനിലര,
അന്നയ്  അകദ്ദഹര  രണയ്  വര്ഷതനിനുള്ളനില്  പട്ടയ  വനിതരണര  ലചയ്യുലമന്നയ്
പറഞ്ഞനിരുന.   ശശ.  പനി.  ടനി.  കതടാമസയ്  അടകമുള്ളവര്  ഇടുകനിയനില്
കബടാര്ഡുവയടാന  കപടായനി,  പനിന്നശടയ്  ശശ.  പനി.  ടനി  കതടാമസനിനയ്  ഇടുകനിയനികലെയയ്
കേയറടാന സടാധനിചനിലലന്നതയ്  കവകറ  കേടാരദ്യര.   1977-നയ്  മുമ്പുള്ള ലലകേവശടാവകേടാശ
ഭൂമനികയ് പട്ടയര നല്കുലമന്നയ് പറഞ്ഞനിരുന. ഇവലരന്തു നല്കനി? ഒരു ലചറവനിരല്കപടാലര
അനകനിയനില.  ഇഇൗ  രശതനിയനിലള്ള  ഇരട്ടതടാപടാണയ്  പ്രതനിപക്ഷര  കേടാണനിച്ചു
ലകേടാണനിരനിക്കുന്നതയ്. കേഴനിഞ്ഞ ബജേറയ് അകലെടാകകഷനനില് വകുപ്പുകേളകയ് ലെഭനിചനിരുന്ന
പണതനില് നനിന്നയ്  വനിവനിധ വകുപ്പുകേള ഇനവലര എത്ര  ലചലെവഴനിച്ചു എലന്നടാരു
കചടാദദ്യമുണയ്.   കകേരളതനിലന്റെ  ചരനിത്രതനില്   ഇകന്നടാളര  ഒരു  വകുപ്പുര
ലചയനിട്ടനിലടാതവനിധര   ബഹുമടാനദ്യനടായ  ലപടാതുമരടാമതയ്  വകുപ്പുമനനി
ശശ.  ജേനി.  സധടാകേരലന്റെ  കനതൃതതതനില്  ലപടാതുമരടാമതയ്  വകുപയ്,  ബജേറയ്
അകലെടാകകഷലന്റെ  150%  ലചലെവഴനിചനിട്ടുണയ്.   നനിങ്ങള  കേടാരദ്യങ്ങള
പരനികശടാധനികണര.  ഈ  സര്കടാര്  അധനികേടാരതനിലലെത്തുകമ്പടാള  കസ്റ്റേറയ്
ലലഹകവകേള  ഉളലപലടയുള്ളവയുലട  സ്ഥനിതനി  വളലര  കമടാശമടായനിരുന.
അടനിയന്തരമടായനി  ഇതുസരബന്ധനിച  എലടാ  നനിര്മ്മേടാണ  പ്രവര്തനങ്ങളര
പൂര്തനിയടാകനി  അവ  സഞടാരകയടാഗദ്യമടാകനി.  മടാത്രമല,  പതനരതനിട്ട  ജേനിലയനില്
ലപടാതുമരടാമതയ് വകുപനിലന സരബന്ധനിചയ് വലെനിയ ആകക്ഷപങ്ങളണടായനിരുന.  25-
ഉര   30-ഉര  ലെക്ഷര  രൂപ  ലലകേക്കൂലെനി  ലകേടാടുതടാല്  മടാത്രകമ  പതനരതനിട്ട
ജേനിലയനികലെയയ് എക്സെെനികേക്യൂട്ടശവയ് എഞനിനശയറടായനി  വരടാന സടാധനിക്കുകേയുള, അങ്ങലന
ലചയ്യുനണയ്  എലന്നടാലക  കകേട്ടനിരുന.   പകക്ഷ  ഇഇൗ  സര്കടാര്
അധനികേടാരതനിലലെതനിയതനിനുകശഷര  ഒരു  രൂപ  ആരനില്  നനിലന്നങനിലര  വടാങ്ങനി
സ്ഥലെരമടാറര  നടതനിയതടായനി കകേട്ടനിട്ടുകണടാ എന്നയ് പ്രതനിപക്ഷടാരഗങ്ങള പറയണര.
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ഞടാന  ലവല്ലുവനിളനിക്കുകേയടാണയ്.  ഇലടാത  കേടാരദ്യങ്ങള  പറഞ്ഞയ്   പുകേമറ
സൃഷനിക്കുന്നതുലകേടാണയ്  ഒരു  കേടാരദ്യവുമനില.  സടാധടാരണകടാരടായ  ആളകേലള
ബടാധനിക്കുന്ന, അവരുലട കക്ഷമതനിനടായുള്ള വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങളടാണയ് ഇവനിലട
നടതനിയനിരനിക്കുന്നതയ്. അതനിനുദടാഹരണമടാണയ് സമ്പൂര്ണ്ണ ശഇൗചടാലെയ നനിര്മ്മേടാണവുര
സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദഡ്യുതശകേരണവുര.  ഇടതുപക്ഷ ജേനടാധനിപതദ്യ  മുന്നണനി സര്കടാരനിലന
സരബന്ധനിചനിടകതടാളര  അടുത  നടാലെയ്  വര്ഷങ്ങളകൂടനി  കേഴനിയുകമ്പടാള  ഞങ്ങള
വനിഭടാവന  ലചയ്യുന്ന  നവകകേരളര  സൃഷനികടാന  കേഴനിയുലമന്നയ്  ഞങ്ങളകയ്  ഉറപ്പുണയ്.
അതുലകേടാണയ്  ബഹുമടാനലപട്ട  പ്രതനിപക്ഷകനതടാവയ്  ഉളലപലടയുള്ളവകരടാടയ്  ഞടാന
അഭദ്യര്തനിക്കുകേയടാണയ്,  ക്രനിയടാത്മകേമടായ  പ്രതനിപക്ഷമടാണയ്  ജേനടാധനിപതദ്യതനിലന്റെ
വലെനിയ കേരുതയ്. ഇലടാത കേടാരദ്യങ്ങളനില്, ഇലടാത ആകക്ഷപങ്ങള ഉന്നയനികടാലത
കേടാരദ്യങ്ങലള  ക്രനിയടാത്മകേമടായനി  കേണ്ടുലകേടാണയ്,  അതനിലന  യഥടാര്തതനില്
വനിമര്ശനിച്ചുലകേടാണയ്   സരസ്ഥടാനതനിലന്റെ  വനികേസനതനിനുര  കക്ഷമതനിനുരകവണനി
ഒന്നനിച്ചുനനില്ക്കണലമന്നയ് അഭദ്യര്തനിക്കുന; ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേലള ഞടാന പൂര്ണ്ണമടായനി
പനിന്തുണയ്ക്കുന.

ശശ  .    അനവര്  സടാദതയ്:  സര്,  ഇഇൗ  സര്കടാര്  അവതരനിപനിച
ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേലള  ഞടാന എതനിര്ക്കുന.  പ്രധടാനമടായുര, ഒരു മനനി നടതനിയ
അശശലെ  സരഭടാഷണലതക്കുറനിചയ്   അകനതഷണര നടതടാന  റനിട്ടകയര്ഡയ്  ജേഡ്ജേനി
വനി.  എസയ്.  ആന്റെണനിലയ  നനിയമനിചതനിനടാണയ്  ഒരു  ധനടാഭദ്യര്തന  ഇവനിലട
പടാസടാകടാന  കപടാകുന്നതയ്.  ശശമതനി  വശണടാ  കജേടാര്ജയ്   ഒനരണയ്  കേടാരദ്യങ്ങള
സൂചനിപനിച്ചു,     കേനിഫ്ബനി വര്ക്കുകേള നനിങ്ങളകയ്  ഉകപക്ഷനിച്ചുകൂകട,  കേനിഫ്ബനിലയ
വനിമര്ശനിക്കുകമ്പടാള  എന്തനിനടാണയ്  ആ  തുകേ  ലചലെവഴനികടാന  നനിങ്ങള  കേക്യൂ
നനില്ക്കുന്നതയ്  എലന്നലടാര കചടാദനിച്ചു.  ഞങ്ങളലട കേക്യൂ വളലരക്കുറവടാണയ്.  സര്കടാര്
പദ്ധതനികേള ഞങ്ങളലടയുര അവകേടാശമടാണയ്.  കേനിഫ്ബനിലയ വനിമര്ശനിക്കുന്നതയ് അതയ്
കനലരയടാകേടാനടാണയ്,  ആ  വനിമര്ശനരലകേടാണയ്  അതയ്  കനലരയടായടാല്  നലതടാണയ്,
സതടാഭടാവനികേമടായുര  സര്കടാര്  ലകേടാണ്ടുവരുന്ന  പദ്ധതനികേളനില്  ഞങ്ങളക്കുര
അവകേടാശമുള്ളതടാണയ്.  ഇതരര  പദ്ധതനികേലളടാനര  ആരുകടയുര  വശട്ടനില്നനിന്നയ്
ലകേടാണ്ടുവരുന്നകതടാ,  തറവടാടയ്  സതകതടാ  ഒനമല.   സര്കടാര്  കേടാഴ്ചപടാടയ്
ശരനിയലലങനില്,  അതയ്  കനകരയടാകേടാന  ഞങ്ങള  സതടാഭടാവനികേമടായുര  എതനിര്ക്കുര.
കഡടാ.  കതടാമസയ്  ലഎസകേയ്  നല  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയടാണയ്,  അതനില്
ഞങ്ങളകടാര്ക്കുര  ഒരു സരശയവുമനില.  ചനിലെ കേടാരദ്യങ്ങലള ഞങ്ങള വനിമര്ശനിക്കുകേ
തലന്ന  ലചയ്യുര.  കേഴനിഞ്ഞ  സര്കടാരനിലന്റെകേടാലെതയ്  ബഹുമടാനലപട്ട  കകേടാടനികയരനി
ബടാലെകൃഷ്ണലന്റെ  മണ്ഡലെതനില്  ഒരു  സര്കടാര്  കകേടാകളജേയ്  ലകേടാടുത്തു.  അകദ്ദഹര
ശശ.  ഉമ്മേന  ചടാണനികയയുര  അന്നലത  സര്കടാരനിലനയുര  രൂക്ഷമടായനി
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വനിമര്ശനിചകപടാഴുര  അപ്പുറത്തുള്ള  ആളകേള  ഒനരകവണ  എന്നയ്  പറഞ്ഞനിരുന്നനില.
ഇകപടാള  അസറയ്  ഫണനിലന്റെ കേടാരദ്യര  പറയുനണയ്,  5  കകേടാടനി  രൂപ നനിങ്ങളക്കുര
കേനിട്ടുനണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  സര്കടാരനിനയ്   രണയ്  എര.എല്.എ.-മടാരുലട  ഭൂരനിപക്ഷകമ
ഉണടായനിരുനള,  ആ  വദ്യതദ്യടാസര  മടാത്രമുള്ളകപടാഴുര  അന്നലത  ഉമ്മേന  ചടാണനി
സര്കടാര്  ഇച്ഛടാശകനികയടാലട  കകേരളതനിലലെമ്പടാടുര  വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങള
നടതണലമന്നയ്  തശരുമടാനനിച്ചു.   ഇവനിലട  ജേയനിച്ചുവന്ന  പലെ  എര.എല്.എ.-മടാരുര
കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷകടാലെലത  സതന്തര  മണ്ഡലെങ്ങളനിലലെ  വനികേസന
പ്രവര്തനങ്ങളലട  ഒറകടാരണതടാലെടാണയ്  വശണ്ടുര  ജേയനിച്ചു  വന്നലതന്നതയ്
ഓര്കണര.  അകടാരദ്യതനില് യടാലതടാരു സരശയവുര കവണ. 

(അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് പടാനല് ഓഫയ് ലചയര്മടാന ശശ. പനി. ഉകബദുളള)

ഇവനിലട കനരകത എലന്റെ ബഹുമടാനലപട്ട സഹൃതയ്  ശശ.  റനി.  വനി.  രടാകജേഷയ്,
ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശലനക്കുറനിചയ്  വലെനിയ പ്രസരഗര  നടത്തുന്നതയ്  കകേട്ടു.   ഞടാന
അകദ്ദഹകതടാടയ്  കചടാദനിക്കുകേയടാണയ്,  ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന ആര്.എസയ്.എസയ്-
നുര,  ബനി.ലജേ.പനി.-യ്ക്കുലമതനിലര  എടുക്കുന്ന  നനിലെപടാടനിലന്റെ  അയലെതയ്  വരടാന
നനിങ്ങളകയ്  സടാധനികനില, അതനിനടായനി നനിങ്ങള ഏഴു ജേനര തപസനിരനികകണനി വരുര.
ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന  പറവൂര് മണ്ഡലെതനില് നനിന്നയ് ജേയനിചതയ് ആലരലയടാലക
എതനിര്തനിട്ടടാലണനര  ഏതയ്  രശതനിയനിലളള  നനിലെപടാലടടുതനിട്ടടാലണനര
എറണടാകുളര ജേനിലയനിലലെ സഖടാകകളടാടയ്  കചടാദനിചടാലെറനിയടാര.  ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ്
ജേയനിച്ചു  വന്നതയ്   സനി.പനി.ലഎ.(എര.)-ലന്റെ  ശകനികകേന്ദ്രമടായ  കേലെദ്യടാകശ്ശേരനിയനില്
നനിന്നടാണയ്,  സനി.പനി.ലഎ.(എര.)  ഏതയ് പുല്ലകടാടനിലയ നനിര്തനിയടാലര ജേയനിക്കുന്ന
സ്ഥലെര.  നടാലള ആലരങനിലര കകേടാണ്ഗസനില് നനികന്നടാ  ബനി.ലജേ.പനി.-യനില് നനികന്നടാ
രടാജേനിവചയ്  സനി.പനി.ലഎ.(എര.)-ല്  കചര്ന്നയ്  മത്സരനിചടാലര,  പതയ്  നടാല്പതനിനടായനിരര
കവടാട്ടനിനയ് ജേയനിക്കുന്ന ഒരു പ്രകദശതടാണയ് ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ് മത്സരനിചയ് ജേയനിചതയ്.
അവനിലട അകദ്ദഹര ആര്.എസയ്.എസനിലനതനിലരകയടാ എന.ഡനി.എഫയ്.-ലനതനികരകയടാ
ഒരു വടാലകങനിലര പറയുന്നതയ് ഞടാന കകേട്ടനിട്ടനില.   ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന ഇന്നയ്
ശശനികേലെ  ടശചര്ലകതനികരയുര  ആര്.എസയ്.എസയ്.  നനിലെപടാടുകേളലകതനികരയുര
നനിശനിതമടായ വനിമര്ശനര നടതടാറണയ്. നമുകറനിയടാര അമ്പലെങ്ങളലട തുകേ സര്കടാര്
ലചലെവഴനിക്കുന്നതനിലനതനിലര  ശകമടായ  നനിലെപടാലടടുതയടാളടാണയ്  ശശ.  വനി.  ഡനി.
സതശശന.  അന്നയ്  നനിങ്ങളടാരുര  അകടാരദ്യങ്ങലളക്കുറനിചയ്  പറഞ്ഞനില.
ഇടതുപക്ഷതനിനയ്  ബനി.ലജേ.പനി.-ലയ  എതനിര്ക്കുന്നതയ്  അവരടാലണന്ന  ഒരു
വനിചടാരമുണയ്,   കകേടാണ്ഗസര  ബനി.ലജേ.പനി.-യുര  തമ്മേനില്  ധടാരണയനിലെടാലണന്ന
വനിമര്ശനര  നനിങ്ങള  നടത്തുന്നതയ്  ബനി.ലജേ.പനി.-  ലയ  സഹടായനികടാന  മടാത്രമടാണയ്.
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ഇവനിലട ബനി.ലജേ.പനി.-യുര സനി.പനി.ലഎ.(എര.)-ഉര  തമ്മേനില് സരഘര്ഷമുണടാകുകേയുര
പടാവലപട്ടവര് ലകേടാലലപടുകേയുര ലചയ്യുന.  അങ്ങലന പടാവലപട്ടവര് ലകേടാലലപടുകമ്പടാള
ബനി.ലജേ.പനി.-ക്കുര സനി.പനി.ലഎ. (എര) -നുര ഗുണര ലചയ്യുന,  രകസടാക്ഷനികേളണടാകുന.
പരസരര  തല്ലുകൂടനിയനിട്ടയ്  ബനി.ലജേ.പനി.-യുര  സനി.പനി.ലഎ.(എര.)-ഉര  അതനിലന്റെ
ഗുണകഭടാകടാകളടായനി മടാറകേയടാണയ്.  ഇലതടാലക നനിങ്ങളലട രഹസദ്യ നടാടകേമടാലണന്നയ്
ഞങ്ങളകറനിയടാര.                      

എനനിലകടാരു കേഥയടാണയ് ഇകപടാള ഓര്മ്മേവരുന്നതയ്. ഒരനികല് അയല്കടാരന
ഖതടാജേകയടാടയ്,  ഇന്നലലെ  രടാത്രനി  വശട്ടനില്  വലെനിലയടാരു  ശബ്ദര  കകേട്ടലതന്തടാലണന്നയ്
കചടാദനിച്ചു.  ഖതടാജേ  നനിസടാരമട്ടനില്  മറപടനി  പറഞ്ഞു,  ഭടാരദ്യ  എലന്റെ  പടാനര  ഷര്ട്ടുര
ലവളനിയനികലെയ്ലകറനിഞ്ഞതടാലണന്നയ്.  ഷര്ട്ടുര  പടാനര  ലവളനിയനികലെയ്ലകറനിഞ്ഞടാല്
ഇത്രയുര  വലെനിയ  ശബ്ദര  കകേളക്കുകമടാലയന്നയ്  അയല്കടാരന  കചടാദനിചകപടാള  ആ
ഷര്ട്ടനിനുര  പടാന്റെനിനുമുള്ളനില്  ഞടാനുര  കൂടനിയുണടായനിരുന  എന്നടാണയ്  ഖതടാജേ  മറപടനി
പറഞ്ഞതയ്.  മുഖദ്യമനനിലയയുര  സനി.പനി.ലഎ.(എര.)-ലനയുര  സനി.പനി.ലഎ.  ലസക്രട്ടറനി
കേടാനര രടാകജേന്ദ്രന എടുലതറനിയുന്നതനിലന സരബന്ധനിചയ്,  ഷര്ട്ടുര പടാനര മടാത്രമടാണയ്
പുറകതയ്ലകറനിഞ്ഞലതന്നയ്  ഖതടാജേ  പറയുന്നതുകപടാലലെയടാണയ്  സനി.പനി.ലഎ.(എര)
പറയുന്നതയ്.  സനി.പനി.ലഎ.-യുലട  വനിമര്ശനര,  പടാര്ട്ടനികേള  തമ്മേനിലള്ള  ലചറനിയ
അഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസമടാണയ്,  അതയ്  ഞങ്ങള  എല്.ഡനി.എഫയ്.-ല്  ചര്ച  ലചയയ്
തശര്ക്കുലമന്നടാണയ്  സനി.പനി.ലഎ.(എര.)-ലന്റെ  കനതടാകള  പറയുന്നതയ്.  നടാലള  ഇഇൗ
സര്കടാര്  അധനികേടാരതനില്  വന്നനിട്ടയ്  ഒരു  വര്ഷര  തനികേയുകേയടാണയ്.  പടാവലപട്ടവര്
ഏറവുര  കൂടുതലപകയടാഗനിക്കുന്ന  കറഷന  കേടാര്ഡനിനുകപടാലര  വനിലെ  കൂട്ടനിയ
സര്കടാരടാണനിതയ്.  കകേരളതനിലന്റെ  ചരനിത്രതനിലെടാദദ്യമടായനി  കറഷന  മുടകനിലയന്ന
ബഹുമതനി ഇഇൗ സര്കടാരനിനയ് ഒരു വര്ഷരലകേടാണയ് ലെഭനിച്ചു. ക്രമകകടുകേള പരനിഹരനിചയ്
പുതനിയ കറഷന കേടാര്ഡയ് നല്കേടാന സര്കടാരനിനയ് ഇതുവലര സടാധനിചനിട്ടനില.  പുതനിയ
കറഷന  കേടാര്ഡയ്  വനിതരണര  തുടങ്ങനിലയന്നയ്  പറയുന.  കറഷന  കേടാര്ഡയ്
വനിതരണതനിലന്റെ  ഉദ്ഘടാടന  മടാമടാങര  നടതനി  നടാലെഞയ്  കറഷന  കേടാര്ഡുകേള
കപരനിനയ്  വനിതരണര  ലചയ്യുലമന്നലടാലത  യടാലതടാനര  നടക്കുലമന്നയ്   കതടാനന്നനില.
ഇഇൗ  സര്കടാര്  ഒരു  വര്ഷര  പൂര്തനിയടാക്കുകമ്പടാള  ജേനങ്ങള  ചശതപറയുന്ന
സടാഹചരദ്യതനികലെയടാണയ്  എതനികചര്ന്നനിരനിക്കുന്നതയ്.  അടനിയന്തരപ്രകമയര
ലകേടാണ്ടുവരുന്നതനിലനക്കുറനിചയ് ഇന്നയ് ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ് ഇവനിലട സൂചനിപനിച്ചു.
അടനിയന്തരപ്രകമയതനില്  സര്കടാരനിലന്റെ  വശഴ്ചകേള  ചൂണനികടാണനിക്കുര.  കേഴനിഞ്ഞ
യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാരനിലന്റെ  കേടാലെതയ്  പ്രതനിപക്ഷതനിരുന്നവര്  അടനിയന്തര
പ്രകമയതനില്  പറയടാന  പടാടനിലടാത  പലെ  കേടാരദ്യങ്ങളര  പറയുകേയുണടായനി.
ബഹുമടാനലപട്ട  ഇന്നലത  സശകര്കപടാലര  അടനിയന്തരപ്രകമയതനില്  22  മനിനനിട്ടയ്
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സരസടാരനിച്ചു. നനിങ്ങലളലടാവരുര അന്നയ് അതയ് കേണ്ടുകേടാണുര. അകദ്ദഹര 22 മനിനനിട്ടുര ആ
വനിഷയതനില്  ഒതുങ്ങനിനനിന്നല  സരസടാരനിചതയ്.  ഇന്നയ്  ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന
സരസടാരനിചകപടാള നനിങ്ങലളലടാവരുര ലപടാട്ടനിലതറനിച്ചു എനകൂടനി സൂചനിപനിച്ചുലകേടാണയ്
ഇഇൗ  ധനടാഭദ്യര്തനലയ  ഒരനികല്ക്കൂടനി  എതനിര്ത്തുലകേടാണയ്  ഞടാന
അവസടാനനിപനിക്കുന. 

ശശ  .   രടാജു എബഹടാര: സര്, രടാവനിലലെ ശശ. കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് എലന്റെ കപരയ്
പറഞ്ഞുലകേടാണയ്  ഒരു  പരടാമര്ശര  നടത്തുകേയുണടായനി.  അകദ്ദഹര  പറഞ്ഞതയ്,  ഒരു
പ്രചരണതനിനുകവണനിയടാണയ്  റബ്ബറനിലന്റെ  വനിലെലയ  സരബന്ധനിചയ്  പറഞ്ഞകപടാള
ഞടാന  കകേരളടാ  കകേടാണ്ഗസനിലന്റെ    കപരയ്   പറഞ്ഞലതന്നടാണയ്.  ഞടാന  ലവറലത
പറഞ്ഞതല. 2011-ല് ശശ.  വനി.  എസയ്.  അച്ചുതടാനന്ദന അധനികേടാരലമടാഴനിയുകമ്പടാള
ഒരു കേനികലെടാ റബ്ബറനിലന്റെ വനിലെ  230  രൂപയടായനിരുന. 2011-ല് ശശ.  ഉമ്മേന ചടാണനി
അധനികേടാരതനില്  വന്നകപടാള  വനിലെ  കുറഞ്ഞുതുടങ്ങനി.  2012,  2013,  2014
വര്ഷങ്ങളനില് ഞങ്ങള  5  തവണ ശദ്ധക്ഷണനികലെടായുര അടനിയന്തരപ്രകമയമടായുര
ഇഇൗ വനിഷയര സഭയനില് ലകേടാണ്ടുവലന്നങനിലര അന്നലത സര്കടാര് ഒരു നടപടനിയുര
സതശകേരനിചനില. 2014-ലെടാണയ് ശശ.  ലകേ.  എര.  മടാണനി ഒരു കേനികലെടാ റബ്ബറനിനയ്  2  രൂപ
കൂട്ടനിലയടുകടാലമനപറഞ്ഞതയ്.  ലതരലഞ്ഞടുപയ് വര്ഷമടായ 2015-ലെടാണയ്  150 കകേടാടനി
രൂപ  പ്രഖദ്യടാപനിചതയ്.  ശശ.  മനകമടാഹന  സനിരഗയ്  പ്രധടാനമനനിയടായനിരനിക്കുകമ്പടാള
ഇതുസരബന്ധനിച  നനികവദനര  കകേന്ദ്രതനില്  ലകേടാടുകണലമന്നയ്  ഞങ്ങള  പറഞ്ഞു.
നടാലെയ്  വര്ഷര ശശ.  ഉമ്മേന ചടാണനികയടാ ശശ.  ലകേ.  എര.  മടാണനികയടാ കകേന്ദ്രതനില്
റബ്ബറനിലന്റെ  കപരനില്  ഒരു  നനികവദനവുര  ലകേടാടുതനില.   കകേടാണ്ഗസര  കകേരള
കകേടാണ്ഗസര  റബ്ബര്  കൃഷനികടാകരടാടയ്  ലകേടാടുരചതനിയകല  ലചയതയ്.  മനകമടാഹന
സനിരഗകല  മുഴുവനുര  ഇറക്കുമതനി  ലചയതയ്;  അതയ്  തടയണലമന്നയ്  ഞങ്ങളകല
പറഞ്ഞതയ്. എന്നനിട്ടയ് ഇവനിലട വന പറഞ്ഞതയ് റബ്ബറനിനയ് 200 രൂപ എന്നടാണയ്. ഞടാന
പറഞ്ഞതയ് റബ്ബറനിനയ്  200  രൂപയല  250  രൂപയടാകണലമന്നടാണയ്.  അതനില് എന്തയ്
ലതറടാണുള്ളതയ്.  റബ്ബറനിനയ്  കേനികലെടായയ്  250  രൂപയടാകണലമന്നതടാണയ്  ഞങ്ങളലട
ആവശദ്യര. 

കഡടാ  .   എന  .   ജേയരടാജേയ്: സര്, കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫയ്. സര്കടാരനിലന്റെ കേടാലെതയ്
ശശ.  ലകേ.  എര.  മടാണനി  ധനകേടാരദ്യ  മനനിയടായനിരുന്നകപടാള  റബ്ബര്  മടാര്കറനിരഗയ്
ലഫഡകറഷനുളലപലടയുള്ള  വനിവനിധ  ഏജേനസനികേള  മുകഖന  റബ്ബര്  എടുകടാന
ശമനിചതടാണയ്.  ആ ശമര പരടാജേയലപട്ടകപടാഴടാണയ്  2014-ല് വനിലെസ്ഥനിരതടാ ഫണയ്
എന്ന ആശയര  ലകേടാണ്ടുവന്നതയ്.  പകക്ഷ അതുര പരടാജേയലപട്ടുകപടായനി.  അലടാലത
തടാലെ യ്പരദ്യക്കുറവുലകേടാണല.
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ശശ  .    രടാജു എബഹടാര:  സര്,  വനിലെസ്ഥനിരതടാ ഫണയ് ലകേടാണ്ടുവരുന്നതനിനുമുമ്പയ്
ഒരു കേനികലെടാ റബ്ബറനിനയ് മടാര്കറയ് വനിലെകയകടാള 2 രൂപ കൂടുതല് ലകേടാടുക്കുന്ന നടപടനി
സതശകേരനിചനിരുന.  അങ്ങയ് അതയ് മറനകപടായതയ് ദഇൗര്ഭടാഗദ്യകേരമടാണയ്. 

ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജേടാര്ജേയ്:  സര്,  ഇതുസരബന്ധനിചയ്   മുഖദ്യമനനിയുലട
ഓഫശസനില്വചയ്  ചര്ച നടതനിയനിരുന.  ശശ.  ഉമ്മേന ചടാണനിയുര ശശ.  ലകേ.  എര.
മടാണനിയുമുണടായനിരുന. ആ ചര്ചയനില് ഞടാനുര പലങടുതനിരുന. റബ്ബറനിനയ്  5  രൂപ
കൂട്ടനിലയടുകണലമന്നയ്  ഞടാന  പറഞ്ഞകപടാള  കനടാകടാര,  കനടാകടാര
എനപറഞ്ഞതലടാലത ശശ.  ലകേ.  എര.  മടാണനി പ്രഖദ്യടാപനിചകപടാള  2  രൂപയടായനി.
കേര്ഷകേലര ഇതുകപടാലലെ  നശനിപനിച മലറടാരു രടാഷശയ കനതടാവുണടായനിട്ടനില.  റബ്ബര്
മടാര്കറനിരഗയ്  ലഫഡകറഷനവഴനി  ലകേടാടുത്തു  എനപറഞ്ഞു.  റബ്ബര്  മടാര്കറനിരഗയ്
ലഫഡകറഷലന്റെ  പ്രസനിഡന്റെയ്  ഇഇൗ  മടാനദ്യലന്റെ  പടാര്ട്ടനിയുലട  എര.  പനി.-യടാണയ്.
300  കകേടാടനി  രൂപ  കേര്ഷകേനയ്  ലകേടാടുകടാനുണയ്.  കേര്ഷകേര്  മടാര്കറനിരഗയ്
ലഫഡകറഷലന്റെ  ഓഫശസനികലെയയ്  മടാര്ചയ്  നടത്തുകേയടാണയ്.  ഇഇൗ  പടാര്ട്ടനി
പനിരനിച്ചുവനികടണ സമയര കേഴനിഞ്ഞു. 

ശശ  .    രടാജു  എബഹടാര:  സര്,  റബ്ബര്  കേമ്പനനികടാരുലട  കേമ്മേശഷന
ഏജേന്റെടായനിട്ടടാണയ് കകേടാണ്ഗസര കകേരള കകേടാണ്ഗസര അന്നയ് പ്രവര്തനിചതയ്. ഞടാന
മറയ്  കേടാരദ്യങ്ങളനികലെയയ്  കേടക്കുന്നനില.  ഇവനിലട  കേനിഫ്ബനിലയപറനി  വലെനിയ
ആകക്ഷപമടാണയ് ഉന്നയനിക്കുന്നതയ്. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനിയടാണയ് ഏറവുര ഒടുവനില്
കേനിഫ്ബനിലയ  തള്ളനിപറഞ്ഞതയ്.  ഇതടാരുലട  കുഞ്ഞടാണയ്?  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസര  ഒരു
മുനധനകേടാരദ്യ മനനിയുലട കലെഖനര കേണ്ടു.  അകദ്ദഹതനിനയ്  പനിറന്ന കുഞ്ഞനിലനപറനി
അകദ്ദഹര തലന്ന പറഞ്ഞതയ് ചടാപനിള്ളയടായനികപടായനി എന്നടാണയ്. കേരപനുര ലചടാറനിയുര
പനിടനിലപട്ടയ്  ഒരു  മൂലെയനിലെനിരുന്ന ആ കുട്ടനിലയ കഡടാ.  ടനി.  എര.  കതടാമസയ്  ലഎസകേയ്
കുളനിപനിചയ് പഇൗഡര് പൂശനി,  യൂഡനിലകേടാകളടാണനിട്ടയ്  നല വസവുര ഭക്ഷണവുര വനിരയ്ക്കുള്ള
മരുനര  നല്കേനിയകപടാള  ആ  കുട്ടനിയുലട  പനിന്നടാലലെ  ചനിലെ  ലപണ്കുട്ടനികേള
കേലെദ്യടാണടാകലെടാചനയുമടായനി  നടക്കുകേയടാണയ്.  ഞടാന  പ്രതനിപക്ഷലത
കുറലപടുത്തുന്നനില,  പ്രതനിപക്ഷതനിലന്റെ അവകേടാശമടാണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷകടാലെര
റടാന്നനി  നനികയടാജേകേമണ്ഡലെതനില്  5  ലലപസകപടാലര  ബജേറയ്  നനിര്കദ്ദശമടായനി
ലെഭനിചനിട്ടനില.   ശബരനിമലെ  കറടാഡനിനയ്  ആനതല്  ലമയനിന്റെനനസനിനടാണയ്  ലെഭനിചതയ്.
ശശ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണലന  ഞടാന  ലവല്ലുവനിളനിക്കുന,  യു.ഡനി.എഫയ്.
ഭരണകേടാലെലത   5  വര്ഷലത  ബജേറനില്  റടാന്നനി  നനികയടാജേകേമണ്ഡലെതനില്
5 ലലപസയുലട പ്രഖദ്യടാപനര നടതനിയനിട്ടുകണടാലയന്നയ്  നനിങ്ങള പരനികശടാധനികണര. 
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ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്,  അങ്ങയുലട  ലവല്ലുവനിളനി  ഞടാന
സതശകേരനിക്കുന.  നനികയടാജേകേമണ്ഡലെതനിലലെ  വനികേസനപ്രവര്തനങ്ങള  നടത്തുന്ന
കേടാരദ്യതനില്  അങ്ങയ്  മുനപന്തനിയനിലെടാണയ്.  പകക്ഷ  ശബരനിമലെ  ധര്മ്മേശടാസടാവനിനയ്
കേനിട്ടുന്ന  തുകേയനില്  75  ശതമടാനവുര  അങ്ങയുലട  നനികയടാജേകേമണ്ഡലെതനികലെയടാണയ്
ലകേടാണ്ടുകപടാകുന്നലതന്ന സതദ്യര മനസനിലെടാകണര. 

ശശ  .    രടാജു  എബഹടാര:  സര്,  അവനിലട  ആനുവല്  കറടാഡയ്  ലമയനിന്റെനനസയ്
മടാത്രകമ  നടതനിയനിട്ടുള.  കഡടാ.  ടനി.  എര.  കതടാമസയ്  ലഎസകേയ്  ബജേറയ്
അവതരനിപനിക്കുകമ്പടാള   ഭരണപക്ഷലതയുര  പ്രതനിപക്ഷലതയുര  തുലെദ്യമടായനി
പരനിഗണനികണലമന്നതടാണയ് എലന്റെ അഭനിപ്രടായര.  ആ പരനിഗണന ഇവനിലട ലെഭനിച്ചു.
കകേരളതനില് ഇനനി നനിങ്ങള അധനികേടാരതനില് വരനിലലങനില്കപടാലര യു.ഡനി.എഫയ്.-
ലന്റെ മണ്ഡലെങ്ങളനികലെയയ് വലെനിയ തുകേ ഒഴുകുന്നതയ് നനിങ്ങള കേണ്ടുപഠനികണര. 15000
കകേടാടനി  രൂപയുലട  ഭരണടാനുമതനി  ലകേടാടുതകപടാഴകല  നനിങ്ങളകയ്  കേനിഫ്ബനിയനില്
വനിശതടാസര വനതുടങ്ങനിയതയ്.  ധനകേടാരദ്യമനനി പ്രഖദ്യടാപനിചതനിലന്റെ ഇരട്ടനിയനിലെധനികേര
പ്രവൃതനികേള  5  വര്ഷരലകേടാണയ്  നടപടാകടാന  സടാധനിക്കുര.  ഒരുകേടാലെതയ്  കകേരളര
ഇന്തദ്യകയ്  മടാതൃകേയടായനിരുന.  വശണ്ടുര  കകേരളര  ഇന്തദ്യകയ്  മടാതൃകേയടാകേടാന
കപടാകുകേയടാണയ്.  കകേരളതനിലന്റെ  അഭനിമടാന  മുഹൂര്തമടായനി  നടാലള  ഒന്നടാര
വടാര്ഷനികേമടാകഘടാഷനിക്കുന്ന  ഇഇൗ  സര്കടാരനിലനപറനി  'അഴനിമതനിയനിലടാത  ഒരു
മനനിസഭ  കകേരളതനില്'  എന്നയ്  നമുലകലടാര  ഒരുമനിചയ്  പറയടാര.  മലെയടാളനികേളടായ
നമ്മേള ഇകടാരദ്യതനില് അഭനിമടാനനികകണതകല? 

ഇച്ഛടാശകനിയുള്ള  ഒരു  സര്കടാരടാണനിതയ്.  മുടങ്ങനികനിടന്ന  GAIL  പദ്ധതനികയ്
ശശ.  പനിണറടായനി  വനിജേയന   കനതൃതതര  ലകേടാടുതയ്  പ്രവൃതനി  ആരരഭനിചനിരനിക്കുന.
400  ലമഗടാവടാട്ടനിലന്റെ   കൂടരകുളര  പവര്  കഹകവയുമടായനി  ബന്ധലപട്ടയ്  കേഴനിഞ്ഞ
സര്കടാരനിലന്റെ കേടാലെതയ്  12 തവണ കൂടനിയ കയടാഗതനില് ഞടാന പലങടുതതടാണയ്.
ശശ.  പനിണറടായനി  വനിജേയന  ആദദ്യലത  മശറനിരഗനില്തലന്ന  എലടാവകരയുര
പലങടുപനിക്കുകേയുര  സമവടായതനിലൂലട കൂടരകുളര പവര് കഹകവയുലട നനിര്മ്മേടാണര
ദ്രുതഗതനിയനില്  പുകരടാഗമനിക്കുകേയടാണയ്.   ഇവനിലട  ലമകട്രടാലയക്കുറനിചയ്  പറഞ്ഞു. 100
ശതമടാനവുര നനിങ്ങള അവകേടാശലപകടണ.  കഡടാ. ടനി. എര. കതടാമസയ് ലഎസകേയ്  156
കകേടാടനി  രൂപ  കമല്പടാലെതനിനടായനി  മടാറനിവചതയ്  സരബന്ധനിചയ്  ശശ.  കജേടാണ്
ലഫര്ണടാണസയ് ഇവനിലട പറഞ്ഞു. അന്നയ് കകേന്ദ്രസര്കടാര് അനുമതനി ലകേടാടുതകപടാള
എല്.ഡനി.എഫയ്.-നയ് കനട്ടമുണടാകുര, ലകേടാടുകരുലതന്നയ് പറഞ്ഞയ് പടാരവച്ചു. വനിഴനിഞ്ഞര
പദ്ധതനി ലടണര് ലചയകപടാള  കചനശസയ് കേമ്പനനിലയന്നയ് പറഞ്ഞയ് പുറത്തുനനിര്തനി.
അലലങനില്  ആ  കേടാലെഘട്ടതനില്  അതുര  നടക്കുമടായനിരുനലവന്ന  കേടാരദ്യതനില്
യടാലതടാരു  സരശയവുര  കവണ.  അങ്ങലന  മുടങ്ങനികനിടന്ന  പദ്ധതനികേലളലടാര
പൂര്തശകേരനികടാനുളള  ശമമടാണയ്  സര്കടാര്  നടത്തുന്നതയ്.   ഇ.  ലകേ.  നടായനടാര്
ലകേടാണ്ടുവന്ന കേണ്ണൂര് എയര്കപടാര്ട്ടയ്   സമയബന്ധനിതമടായനി പൂര്തനിയടാക്കുകേയടാണയ്.
കേളനിമണ്ണനിലന്റെ  പുറതയ്  വനിമടാനമനിറകനിയുള്ള  ഉദ്ഘടാടനമല  നടത്തുന്നതയ്.
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യഥടാര്തതനിലള്ള  കേണ്ണൂര്  എയര്കപടാര്ട്ടയ്   യടാഥടാര്തദ്യമടാകേടാന  കപടാകുകേയടാണയ്.
അതടാണയ്  ഇച്ഛടാശകനിയുള്ള  ഒരു  മുഖദ്യമനനി  എന്നയ്  പറഞ്ഞതയ്.
കഡടാ.  ഡനി.  ബടാബുകപടാള  ഇഇൗ  സര്കടാരനിലനപറനി  കേഇൗമുദനിയനില്  പറഞ്ഞതയ്
"പനിണറടായനി സര്കടാരനിലന്റെ ഏറവുര ശകദ്ധയമടായ മുഖര മുഖദ്യമനനിയുലട കനതൃതതര
തലന്നയടാണയ്.  കജേടാപനുര  ജേനിക്കുകമടാനുര  സലെനിരരടാജുര  കമയുന്ന  പുല്പ്പുറമടാകേടാന
സര്കടാരനിലന  വനിട്ടുലകേടാടുകടാതനിരനിക്കുകമ്പടാള  അതയ്  ധടാര്ഷദ്യമടാകയടാ  അധനികേടാര
കകേന്ദ്രശകൃതമടാകയടാ  വദ്യടാഖദ്യടാനനികകണതനില"  എന്നടാണയ്.   സര്കടാരനിലന്റെ
അചടകമടാണയ്  ഒടാകരടാ  മനനിമടാരുര  നല  നനിലെയനിലള്ള  പ്രവര്തനവുമടായനി
മുകന്നടാട്ടുകപടാകുന്നതനിനുളള  കേടാരണര.   ശശ.  പനിണറടായനി  വനിജേയന  രണയ്  വര്ഷര
മടാത്രകമ  മനനിയടായനി  ഇരുനളള.  കകേരളതനില്  പകേല്  മൂനര  രടാത്രനി  മൂനര
മണനിക്കൂറകേള  പവര്കേട്ടുര  കലെടാഡ്ലഷഡനിരഗുമടായനിരുന.  അകദ്ദഹര  അദ്ധദ്യക്ഷനടായ
സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേനിറനിയനില് അരഗമടായനി പ്രവര്തനികടാന എനനികയ് അവസരര കേനിട്ടുകേയുര
ആ പ്രവര്തനര ഞടാന കേടാണുകേയുര ലചയതടാണയ്.  കേരടാറകേടാരുര  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥരുര
തമ്മേനിലള്ള അവനിഹനിതബന്ധര കേടാരണര എലന്റെ നനികയടാജേകേമണ്ഡലെതനില് കേകടാടയ്
18  വര്ഷമടായനി  ഒരു  പദ്ധതനി  മുടങ്ങനികനിടക്കുകേയടായനിരുന.  ഇന്നതയ്
ശശ.  അടൂര്  പ്രകേടാശനിലന്റെ  മണ്ഡലെമടാണയ്.  അന്നയ്  അകദ്ദഹര  സ്ഥലെര  എര.എല്.എ.
എനള്ള  നനിലെയനില്  എലന്ന  ലചയര്മടാനുര  അന്നലത   ജേനിലടാ  കേളക്ടര്
ശശ.  ഇന്ദ്രസനിരഗനിലന  കേണ്വശനറമടാകനി  ഒരു  സമനിതനിയുണടാകനി.  എലടാ  മടാസവുര
അവകലെടാകേനകയടാഗര കൂടുര.  ആറയ് മടാസതനിലലെടാരനികല് ശശ. പനിണറടായനി വനിജേയന
ആ കയടാഗതനില് പലങടുതയ് തടസങ്ങളലണങനില്  അതയ് മടാറ്റുര. 18  വര്ഷര പണനി
മുടങ്ങനികനിടന്ന പദ്ധതനി  ഒറവര്ഷര ലകേടാണയ്  കേമ്മേശഷന ലചയ.   1086  ലമഗടാവടാട്ടയ്
ഉല്പടാദനിപനികടാന കേഴനിയുന്നതയ് കലെടാകേചരനിത്രതനില് ആദദ്യമടാണയ്. പനിന്നശടയ് ശശ. എസയ്.
ശര്മ്മേ  കവദഡ്യുതനി മനനിയടായനി വന. 1086 ലമഗടാവടാട്ടയ് ഉല്പടാദനിപനിചയ് ആറയ് മണനിക്കൂര്
ഇരുട്ടനിലെടായനിരുന്ന  കകേരളലത  ലവളനിചതനികലെയയ്  നയനിച്ചു.  അതടാണയ്
ശശ.  പനിണറടായനി  വനിജേയന.  ആ  പനിണറടായനി  വനിജേയനടാണയ്  ഇഇൗ  സര്കടാരനിലന
നയനിക്കുന്നതയ്. ഒറ സങടര മടാത്രമടാണയ് എനനിക്കുള്ളതയ്. ഇന്നലലെ വന്ന സനി. ആന്റെയ് എ.
ജേനി.  റനികപടാര്ട്ടയ്  ഇവനിലട  ചര്ചയയ്  വന്നതടാണയ്.  കേല്കരനി,  ലസകര
കുരഭകകേടാണങ്ങലളക്കുറനിചയ്  കകേട്ടനിട്ടുണയ്.  ലെടാവയ് ലെനിന  കുരഭകകേടാണലതക്കുറനിചയ്
പറയുകമ്പടാള  സനി. ആന്റെയ് എ. ജേനി.-യുലട റനികപടാര്ട്ടയ്  നനിങ്ങള അരഗശകേരനിക്കുകമടാ? 

ശശ  .    എര  .    വനിനലസന്റെയ്:  സര്,  ആദദ്യമടായനി  അകനതഷണര  ആവശദ്യലപട്ടതയ്
ഞങ്ങളടാണയ്. എലന്തങനിലര മറച്ചുവയടാനുണടായനിരുലന്നങനില് ഞങ്ങള  അകനതഷണര
ആവശദ്യലപടുമടായനിരുകന്നടാ? അതയ് അങ്ങയുലട ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണടാ?

ശശ  .    രടാജു  എബഹടാര:  സര്,  ലകേ.പനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡനര
ശശ.  രകമശയ്  ലചന്നനിതലെയുര ഉളലപലടയുള്ളവര്കയ് വനിഴനിഞ്ഞവുമടായനി  ബന്ധലപട്ട
80,000  കകേടാടനി രൂപയുലട കുരഭകകേടാണലതക്കുറനിചയ് എന്തടാണയ് പറയടാനുള്ളലതന്നയ്
ഞങ്ങളകറനിയണര.  എലന്റെ   കേടാലെഘട്ടതനില്  വനിഴനിഞ്ഞര  പദ്ധതനി  കകേരളതനിനയ്
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കേനിട്ടനില.  എലന്റെ  മകളലട  കേടാലെലതങനിലര  വനിഴനിഞ്ഞര  പദ്ധതനി  കകേരളതനിനയ്
കേനിട്ടുകമടാ?  കകേരളലതയകല  ശശ.  ഉമ്മേന  ചടാണനിയുലട  സര്കടാര്
പണയലപടുതനിയതയ്.    കകേരളലത പണയലപടുതനിയ നനിങ്ങളകയ് കകേരളജേനത
മടാപയ് തരുകമടാ?  പദ്ധതനി മുടകടാന പടാടനില,  എന്നടാല് അകനതഷനിക്കുകേയുര കവണര.
കേല്ത്തുറങനില്  കേനിടകകണവര്  കേല്ത്തുറങനില്  കേനിടകണര.  ലകേടാടുരചതനിയടാണയ്
കകേരളകതടാടയ്  കേടാണനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  80,000  കകേടാടനി  രൂപയുലട  പടാപകറ
മടായ്ച്ചുകേളയടാന നനിങ്ങളകയ് കേഴനിയനില. അതനിലനക്കുറനിചയ് ഗഇൗരവമടായ അകനതഷണര
സര്കടാര്  നടതണര. 

ശശ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖടാദര്:  സര്,   വനിഴനിഞ്ഞര  പദ്ധതനിലയക്കുറനിചടാണയ്
അങ്ങയ്  പറഞ്ഞുലകേടാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ശശ.  വനി.  എര.  സധശരന  അകദ്ദഹതനിലന്റെ
ലഫയ്സ്ബുകയ്  കപടാസ്റ്റേനില്   ഇഇൗ  പദ്ധതനിയുലട  കേരടാറനിലളള  ദുരൂഹതലയക്കുറനിചയ്
പറഞ്ഞതയ് അങ്ങയുലട ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണടാ? 

ശശ  .    രടാജു  എബഹടാര:  സര്,  വലെനിയ  ലപടാട്ടനിലതറനിയനികലെയയ്  കേടാരദ്യങ്ങള
വരടാന കപടാവുകേയടാണയ്.  കകേരളതനില് കകേടാണ്ഗസയ് പടാര്ട്ടനികയ് തലെയനില് പുതപനിട്ടയ്
നടകകണ സ്ഥനിതനിയടാണയ്.  ഒരു കേരനിമ്പടതനിലനങനിലര ഇഇൗ പടാര്ട്ടനിലയ രക്ഷനികടാന
കേഴനിയുകമടാ?  കകേടാണ്ഗസനിലന്റെ  ഇന്നലത  സ്ഥനിതനി  അപമടാനവുര
നടാണകകടുമടാലണന്നയ്  പറഞ്ഞുലകേടാണയ്  ഇഇൗ  ധനടാഭദ്യര്തനകേലള  അനുകൂലെനിച്ചു
ലകേടാണയ് നനിര്ത്തുന.

ശശ  .    സനി  .    ദനിവടാകേരന:  സര്,  ഞടാന  ഇഇൗ  ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേലള
പനിന്തുണയ്ക്കുന.    രടാജേദ്യര  ഇന്നയ്  കനരനിടുന്നതയ്  സരഭമജേനകേമടായ  രടാഷശയ
കേടാലെടാവസ്ഥയടാണയ്.   നമ്മേളനിവനിലട അകങ്ങടാട്ടുമനികങ്ങടാട്ടുര കപടാരടനിക്കുകമ്പടാള ഇന്തദ്യടാ
മഹടാരടാജേദ്യലതപറനി  ആലരങനിലര  ചനിന്തനിക്കുനകണടാ?  ഭരണഘടന  വടാഗടാനര
ലചയനിട്ടുള്ള  എലടാ  അവകേടാശങ്ങളര  ലെരഘനികലപടുകേയടാണയ്.  എലന്റെ  പ്രനിയലപട്ട
കദശടാഭനിമടാനനികേളടായ  കകേടാണ്ഗസകേടാര്കയ്  അതുസരബന്ധനിചയ്  ഒരു  ദു:ഖവുര
കേടാണുന്നനില.  ഇന്തദ്യയനിലലെ  മതനക്യൂനപക്ഷങ്ങള  കവട്ടയടാടലപടുകേയടാണയ്.  വടകക
ഇന്തദ്യയനില് വശണ്ടുര രടാമകക്ഷത്രതനിലന്റെ ശബ്ദര  ഉയരുകേയടാണയ്.   രടാഷശയരരഗതയ്
ജേനങ്ങളടാഗഹനികടാത പലെ കേടാരദ്യങ്ങളക്കുര കനതൃതതര ലകേടാടുക്കുന്ന നകരന്ദ്ര കമടാദനി
സര്കടാര്  ഇഇൗ  രടാജേദ്യലത  എകങ്ങടാട്ടടാണയ്  നയനിക്കുന്നലതന്നയ്   ചനിന്തനിക്കുന്നതയ്
നലതടാണയ്.   ഭരണഘടനയനിലലെ  ജേനടാധനിപതദ്യ  അവകേടാശങ്ങള
ലെരഘനികലപടുകേയടാണയ്.  ഏതയ്  കകേടാണ്ഗസകേടാരനടാണയ്  ഇതനിലനലയലടാര
എതനിര്ക്കുന്നതയ്?  ഒരു സനിനനിമയുലട കപരയ് എന്തടായനിരനികണലമന്നയ് തശരുമടാനനികടാന
ആര്കടാണയ് അവകേടാശര?  രണടാമൂഴര എന്നടായനിരനികണര,  മഹടാഭടാരതര എന്ന കപരയ്
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പറനില എലന്നടാലക പറയടാന  മഹടാഭടാരതര ആരുലടലയങനിലര  കുതകേയടാകണടാ?
ഞടാന  മട്ടകനടാ,  ചനികകനടാ,  മത്സദ്യകമടാ  കേഴനികണലമന്നയ്  തശരുമടാനനിക്കുന്നതുര
സൂരദ്യനമസടാരകമടാ  കയടാഗടാഭദ്യടാസകമടാ  ലചയ്യണലമന്നയ്  തശരുമടാനനിക്കുന്നതുര  ശശ.
നകരന്ദ്ര  കമടാദനിയടാകണടാ?  സരഘ്പരനിവടാര്  അഴനിഞ്ഞടാടുകേയടാണയ്.  കകേരളര
അതനില്നനിന്നയ്  വനിമുകമടാലണന്നയ്  എനനികയ്  കതടാനന്നനില.  എലന്റെ  പ്രനിയലപട്ട,
ഉതവടാദനിതതമുള്ള  സഹപ്രവര്തകേര്,   ഡല്ഹനിയനില്  നനിങ്ങളകയ്
അധനികേടാരമനിലടാതതുലകേടാണയ്  അകങ്ങടാട്ടയ്  കനടാകടാതനിരനികരുതയ്;  നനിങ്ങള
ഡല്ഹനിയനികലെയയ് കനടാകണര.  വടകക ഇന്തദ്യ മുഴുവന ഭശകേരമടായ അവസ്ഥയടാണയ്.
മരണലപട്ട  ഭടാരദ്യയുലട  ശവശരശരര  പടായനില്  ലകേട്ടനിലപടാതനിഞ്ഞയ്  കതടാളലതടുതയ്
മകേലളയുരലകേടാണയ്   കേനികലെടാമശററകേള  നടക്കുന്ന  ഭര്തടാവനിലന്റെ  ചനിത്രര  നമ്മേള
കേണതടാണയ്. നനിങ്ങളലട  ആതദ്യന്തനികേമടായ ആഗഹര എല്.ഡനി.എഫയ്. സര്കടാരനിലന
എങ്ങലനലയങനിലര  ശരനിലപടുതണലമനള്ളതടാണയ്.  അതനിനയ്  ഉള്ളതുര
ഇലടാതതുമടായ കേഥകേളടാണയ് പറയുന്നതയ്.  പ്രനിയലപട്ട ലെശഗനിലന്റെ സകഹടാദരനടാര്കൂടനി
അതനില് കചരുന്നതയ്  കേടാണുകമ്പടാള  നനിങ്ങളലട  കേടാരദ്യര  വലെനിയ  കേഷമടാവുകേയടാണയ്.
കേമ്മേക്യൂണനിസ്റ്റേയ് വനികരടാധലതക്കുറനിചയ് അലെര്ജേനിയടാലണന്ന മട്ടനില് എലന്റെ സഹൃതയ് ശശ.
മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനി  പറഞ്ഞു.   കലെടാകേലതവനിലടയുര ഇസടാര  രടാഷങ്ങളലടകമല്
കബടാരബയ്  വര്ഷനിചകപടാള   അനര  ഇനര   പ്രതനികഷധനിക്കുന്നതയ്  കേമ്മേക്യൂണനിസ്റ്റേയ്
രടാജേദ്യങ്ങളടാണയ്,  കവലറയടാരുമല.  മറ്റുളളവലരടാലക  കേകസരയയ്  കവണനിമടാത്രര
ഇരനിക്കുന്നവരടാണയ്. 

ശശ  .    മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി:  സര്,   ഞങ്ങലളടാരനികലര കേമ്മേക്യൂണനിസ്റ്റേയ് പടാര്ട്ടനി
തകേരണലമന്നയ് ആഗഹനിക്കുകേയനില; ഇഇൗ പടാര്ട്ടനി ഉണടാകേണലമന്നയ് നനിര്ബന്ധമടാണയ്.
പകക്ഷ  നനിങ്ങളലട  പ്രവൃതനികേലളയടാണയ്  ഞങ്ങള  വനിമര്ശനിക്കുന്നതയ്.
ശശ.  കേടാനര രടാകജേന്ദ്രന ഇന്നലലെ എന്തടാണയ് പറഞ്ഞലതന്നയ് അകങ്ങയറനിയടാമകലടാ.
ആകലെടാചനിക്കുകമ്പടാള  ചനിലെകപടാള  അതയ്  ശരനിയടാലണന്നയ്  കതടാനര   ഇഇൗ
സര്കടാരനിലന്റെയുര പടാര്ട്ടനിയുകടയുര കപടാകയ് ആ രശതനിയനിലെടാണയ്.  ഞങ്ങള ഇഇൗ പടാര്ട്ടനി
നശനികണലമന്നയ് ഒരനികലര ആഗഹനികനില.

ശശ  .    സനി  .    ദനിവടാകേരന:  സര്,  ആഗഹര  കേടാണനില.  കേടാരണര
ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി ഒരുപടാടയ് കേടാലെര ഞങ്ങളലട കൂലടയുണടായനിരുന്ന ആളടാണയ്.
എലന്റെ പടാര്ട്ടനിയനിലലെ പലെ ആളകേളര ഇകപടാള നനിങ്ങളലട കൂലടയടാണയ്.  അതുലകേടാണയ്
പടാര്ട്ടനി  കമടാശമടാലണന്നയ്  നനിങ്ങലളടാരനികലര  പറയനിലല.   യഥടാര്ത  വസ്തുതകേള
എന്തടാണയ്;  അതനിലന്റെ കനര്കയ് നനിങ്ങളലട പ്രതനികേരണലമന്തടാണയ് എന്നടാണയ്  ഞടാന
ഉന്നയനിചതയ്.    
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ഈ  സര്കടാര്  അധനികേടാരതനില്  വന്നനിട്ടയ്   ഒരു   ലകേടാലമടായകതയുളള.
നനിങ്ങളകയ് കുറലചങനിലര  സഹനിഷ്ണുത കവകണ;  ജേനടാധനിപതദ്യതനില് ഏറവുര വലതയ്
സഹനിഷ്ണുതയടാണയ്.   കകേന്ദ്ര  സര്കടാര്  തന്നനിഷരകപടാലലെ,  പടാര്ലെലമന്റെനില്  ചര്ച
ലചയ്യടാലത,  കലെടാകേലതടാരു  ജേനടാധനിപതദ്യ  രടാജേദ്യത്തുര  ലചയ്യടാന  പടാടനിലടാത
രശതനിയനില്,   1,000  രൂപയുലടയുര  500  രൂപയുലടയുര  കേറനസനി  കനടാട്ടുകേള  ഒരു
സപ്രഭടാതതനില്  പനിനവലെനിച്ചു.   അന്നയ്  ഞങ്ങളധനികേടാരതനിലെനിരുന്നതുലകേടാണയ്
യു.ഡനി.എഫയ്.-നയ് സകന്തടാഷമടായനിരുന,   ഇവര് ലവള്ളര കുടനിക്കുര;  കഡടാ.  ടനി.  എര.
കതടാമസയ് ലഎസകേയ് ഇകതടാലട തശരുലമന്നയ്  ഇവര് കേരുതനി.   കേടാരണര ഖജേനടാവനില്
ഉളലപലട  ഒരനിടത്തുര  കനടാട്ടനില;  കേറനസനിയനില,  കേടാരദ്യങ്ങലളടാനര  നടക്കുന്നനില;
ഭരണസരഭനമടാണയ്.   കകേന്ദ്രതനിലനതനിരടായനി   സമരര  ലചയ്യടാന  ഞങ്ങള
തശരുമടാനനിച്ചു.  കകേടാണ്ഗസര  അനുകൂലെനിച്ചു.  അവരുര  സമരതനിനയ്  വരടാലമന്നയ്
സമ്മേതനിച്ചു.  പലക്ഷ സമയമടായകപടാള അവര് പനിനവലെനിഞ്ഞു.  കകേന്ദ്ര സര്കടാരനിലന്റെ
സടാമ്പതനികേ  നയങ്ങളലട  മുഖമുദ്രയടാണയ്  കേറനസനി.  നമുലകടാന്നനിചയ്  സമരര
ലചയ്യടാലമന്നയ്  കകേരളതനിലലെ  ജേനങ്ങളര ഇടതുപക്ഷവുര  നനിങ്ങകളടാടയ്  പറഞ്ഞു,
നനിങ്ങളടാദദ്യര സമ്മേതനിച്ചു,  പനിന്നശടയ് നനിങ്ങളലട ഒരു കനതടാവയ് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങലളടാറയയ്
സമരര ലചയ്യടാലമന്നയ്.  ഇവനിലട ഒരു പ്രശവുമുണടായനില.  ആ പ്രതനിസന്ധനിയടാണയ് ഒരു
ബുദ്ധനിമുട്ടുമനിലടാലത ഇഇൗ സര്കടാര്  പരനിഹരനിചതയ്.  എന്നനിട്ടയ് നനിങ്ങലളടാരു നല വടാകയ്
പറകഞ്ഞടാ?  ബനി.ലജേ.പനി.-യുലട കനടാട്ടയ് കേചവടലത അതനിജേശവനിച എല്.ഡനി.എഫയ്.
സര്കടാരനിലന  ഞങ്ങള  അഭനിനന്ദനിക്കുന  എലന്നടാരു  വടാകയ്  നനിങ്ങള  പറകഞ്ഞടാ?
അപ്പുറവുര ഇപ്പുറവുമനിരനിക്കുന എന്ന വദ്യതദ്യടാസമകല നമ്മേള തമ്മേനിലള.  ഇതനിലന്റെ
റനിയടാലെനിറനി എന്തടാണയ്?  ബനി.ലജേ.പനി. ലകേടാണ്ടുവന്ന ജേനകദ്രടാഹപരമടായ സടാമ്പതനികേ
സമശപനലത എതനിര്ത്തുലകേടാണയ് ഒരു വര്ഷര എലടാ വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങളര
നടപടാകനിലകടാണയ് ഒരു സര്കടാര് ഇവനിലട നനിലെനനില്ക്കുകേയടാണയ്.  യു.ഡനി.എഫയ്.-
ലന്റെ കനട്ടങ്ങള ഞടാന പറയുന്നനില.  അലതലടാര  ഇതനിലണയ്. (സനി.  ആന്റെയ് എ.  ജേനി.-
യുലട   റനികപടാര്ട്ടയ്  ഉയര്തനികടാട്ടനി).   ഇതടാണയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.-ലന്റെ  കനട്ടര.   ഇതയ്
ഞങ്ങളടാരുര  പറയുന്നതല.   ഇന്തദ്യടാമഹടാരടാജേദ്യലത  എലടാ   വരവുലചലെവയ്
കേണക്കുകേളര  അഴനിമതനികേളര  കേലണത്തുന്ന  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ഓഫയ്  ഇന്തദ്യ  നനിയമനിച
ഭരണഘടനടാപരമടായ  ഒരു  സതതന  സ്ഥടാപനതനിലലെ  ഉകദദ്യഗസ്ഥര്
തയ്യടാറടാകനിയതടാണയ്.  നനിങ്ങളകതനിനയ്  എലന്തങനിലര  മറപടനിയുകണടാ;   നൂറതവണ
പത്രസകമ്മേളനര വനിളനിക്കുന്നവരടാണകലടാ;   ഒരു പത്രസകമ്മേളനര  വനിളനിചയ് വനിഴനിഞ്ഞര
തുറമുഖര  പദ്ധതനി  സരബന്ധനിചയ്  സനി.  ആന്റെയ്  എ.ജേനി.  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതയ്
വനിവരകകടടാലണന്നയ്  പ്രതനിപക്ഷകനതടാവനിനയ്  പറയടാന  സടാധനിക്കുകമടാ?  ഞങ്ങള
ഏതകനതഷണലതയുര  കനരനിടുലമന്നയ്  ശശ.  അനവര്  സടാദതയ്  പറഞ്ഞു.
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അകനതഷണര  കനരനിട്ടടാല്  മതനികയടാ;  എ.  ജേനി.  ഉന്നയനിചനിരനിക്കുന്ന  ഓകരടാ
കേടാരദ്യങ്ങളടായനി  പറയണര.   നനിങ്ങള  പറയുന  നനിങ്ങളകടതടാണയ്  വനിഴനിഞ്ഞര
തുറമുഖലമന്നയ്;  കുറച്ചുകൂടനി  കേഴനിഞ്ഞടാല്  പറയടാന  പറനില.   അടുതകേടാലെതയ്
കേണനിട്ടുളളതനില്വചയ്   ഏറവുര ഗഇൗരവമടായ ക്രമകകടുകേളടാണയ്   എ.  ജേനി.  റനികപടാര്ട്ടയ്
ലചയനിരനിക്കുന്നതയ്.  യു.ഡനി.എഫയ്.-ലന്റെ  മറ്റു  കേടാരദ്യങ്ങലളക്കുറനിലചടാനര  ഞടാന
പറയുന്നനില;  നനിങ്ങളലട   പ്രവര്തനങ്ങളലട  കനര്ചനിത്രമടാണയ്  ഈ  റനികപടാര്ട്ടയ്.
ഇതനില് കവലറ  ധടാരടാളര  അഴനിമതനിലയക്കുറനിച്ചുര  പറയുനണയ്.  

ശശ  .    അടൂര്  പ്രകേടാശയ്:  സര്,  ബഹുമടാനദ്യനടായ   അരഗര  ഇവനിലട   കകേന്ദ്ര
സര്കടാരനിലന്റെ  പലെ  കേടാരദ്യങ്ങലളക്കുറനിച്ചുര  സരസടാരനിച്ചു.   ഇഇൗ   പറഞ്ഞ
കേടാരദ്യങ്ങലളടാലക  നനിങ്ങളലട  പടാര്ട്ടനി  ലസക്രട്ടറനി  ശശ.  കേടാനര  രടാകജേന്ദ്രലന്റെ
അഭനിപ്രടായങ്ങളടാകണടാ;  അകതടാ  സതന്തര  അഭനിപ്രടായങ്ങളടാകണടാലയന്നയ്
വദ്യകമടാകടാകമടാ ?

ശശ  .    സനി  .    ദനിവടാകേരന:  സര്,  ശശ.  അടൂര് പ്രകേടാശനിലന്റെ മകനടാധര്മ്മേരകപടാലലെ
ഏതയ്  രശതനിയനില്  കവണലമങനിലര  എടുകടാര.  ഞടാനുര   ശശ.  കേടാനര  രടാകജേന്ദ്രനുര
ശശ.  പനിണറടായനി  വനിജേയനുര  ശശ.  വനി.  എസയ്.  അച്ചുതടാനന്ദനുര  പറയുന്നതയ്  ഒകര
അഭനിപ്രടായര  തലന്നയടാണയ്.    നനിങ്ങള  തലെകുതനി  നനിന്നടാലര  കവലറലയടാനര
ലചയ്യടാന  നനിവൃതനിയനില.  മടാധദ്യമങ്ങള  സൃഷനിക്കുന്ന  മടായടാവലെയതനില്
ശശ.  അടൂര്  പ്രകേടാശനിലനകപടാലലെയുള്ളവര്  വശഴരുതയ്.  നനിങ്ങളകയ്  കുറചയ്  രടാഷശയ
ലമടാലകയുണന്നടാണയ്  എനനികയ്  കതടാനന്നതയ്.   ഒരു  കകേന്ദ്രമനനി  ഇവനിലട  വന്നയ്
പറയുന, ഇവനിലട കുഴപമടാണയ്, കകേന്ദ്രര ഇടലപടുലമന്നയ്. ഇന്തദ്യന ജേനടാധനിപതദ്യതനില്
അതയ്  ശരനിയടാകണടാ;  നനിങ്ങളടാലരങനിലര  അതനിലന  അപലെപനികചടാ.
ലതരലഞ്ഞടുകലപട്ട  ഒരു  സര്കടാര്  ഭരനിക്കുന്ന  സരസ്ഥടാനതനില്   കകേന്ദ്രതനിലലെ
ബനി.ലജേ.പനി.  മനനി  കേണ്ണൂരനില്വന്നയ്  'ഞങ്ങള  ഇടലപടുര'  എനപറയുന്നതയ്
ശരനിയടാകണടാ?  നനിങ്ങള  അപലെപനികനില.   കേടാരണര,  കകേരളതനില്
പുകരടാഗമനപരമടായ  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസര,  ഭൂപരനിഷരണര,  വദ്യവസടായര,  കപടാലെശസയ്
തുടങ്ങനിയ  അടനിസ്ഥടാനപരമടായ നയങ്ങള ആവനിഷരനിച  1957-ലലെ ഇ.എര.എസയ്.
ഗവണ്ലമന്റെനിലന  ഭരണഘടനയുലട  356-ാം  വകുപനുസരനിചയ്  ഇഇൗ  രടാജേദ്യതയ്
ആദദ്യലത  ജേനടാധനിപതദ്യ  ലകേടാലെപടാതകേര  നടതനിയവരകല?  രണടാമലത
ലകേടാലെപടാതകേര  നടതനിയവരടാണയ്  ഇകപടാള  രടാജേദ്യര  ഭരനിക്കുന്നതയ്.
മഹടാത്മടാഗടാന്ധനിലയ ലകേടാന്നവര്.  ശശ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന എലന്നലകടാണയ്
ഒരുപടാടയ്  കേടാരദ്യങ്ങള  പറയനിപനികരുതയ്,  അകങ്ങയയ്  ഈ  കേടാരദ്യങ്ങലളടാലക
അറനിയടാമകലടാ.  എന്തനിനടാണയ്  1957-ലലെ ഗവണ്ലമന്റെനിലന ഡനിസ്മനിസയ് ലചയതയ്.  അതയ്
നനിങ്ങള  അരഗശകേരനിക്കുനകണടാ;  വനികമടാചനസമരര  അരഗശകേരനിക്കുനകണടാ?
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നനിങ്ങളടാകണടാ  ജേനടാധനിപതദ്യതനിലന്റെ  അകപടാസലെനമടാര്.   ഇവനിലട  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു
വര്ഷമടായനി   പ്രതനിപക്ഷതനിനയ്  എലടാ  ജേനടാധനിപതദ്യ  അവകേടാശങ്ങളര
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  

ശശ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന: സര്, വനികമടാചന സമരര നടന്നകപടാള 356-ാം
വകുപനുസരനിചയ്  അന്നലത  സര്കടാരനിലന  പനിരനിച്ചുവനിട്ടു.  അതയ്  ശരനികയടാ  ലതകറടാ
എന്നയ്  തശരുമടാനനിക്കുന്നതനിനയ്  പനിന്നശടയ്  നടന്ന  ലതലരലഞ്ഞടുപനിലലെ  ജേനങ്ങളലട
വനിധനിയടാണയ് പ്രധടാനലപട്ടതയ്.  1960-ലലെ ജേനങ്ങളലട വനിധനിയനിലൂലട വന്ന തശരുമടാനര
കേറകടാണയ്  എനള്ളതയ്  ലകേടാണടാണകലടാ  അതയ്  പനിരനിച്ചുവനിടടാന  സമരര  നടതനിയ
ആളകേലളതലന്ന  കകേരളതനില്  ഭരണതനില്  ലകേടാണ്ടുവന്നലതനളളതയ്
അകങ്ങയറനിയനികല?

ശശ  .    സനി  .    ദനിവടാകേരന:  സര്,  ഞടാന  ചലെഞയ്  ലചയ്യുന.
ശശ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന,  അകങ്ങയയ്  ലതറനികപടായനി.   നനിങ്ങള  ആ
ലതരലഞ്ഞടുപനിലന്റെ  ലമടാതര  കവടാട്ടനിലന്റെ  ശതമടാനര  കനടാകണര.   1957-ലലെ
ലതരലഞ്ഞടുപയ്  കേഴനിഞ്ഞകപടാള  ഞങ്ങളലട  ജേനസതടാധശനര  വര്ദ്ധനിച്ചു.  അതുകൂടനി
കനടാകണര.. 

ലപടാതുമരടാമത്തുര രജേനികസഷനുര വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ജേനി  .    സധടാകേരന):  സര്,
വനികമടാചന സമരര  കവണടായനിരുനലവന്നയ്  ശശ.  എ.  ലകേ.  ആന്റെണനി പരസദ്യമടായനി
പനിന്നശടയ് പറഞ്ഞതയ് അങ്ങയുലട ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണടാ?

ശശ  .   സനി  .   ദനിവടാകേരന: സര്,  ശശ.  എ.  ലകേ.  ആന്റെണനി  മടാത്രമല,
ശശ.  വയലെടാര്  രവനിയുര  പറഞ്ഞു.  അകമരനികയുലട  അരബടാസനിഡര്  പണര
വടാങ്ങനിയടാണയ്  അട്ടനിമറനി  നടതനിയലതന്നയ്  ശശ.  വയലെടാര്  രവനി  അവസടാനര
സമ്മേതനിച്ചു.  ഇലതടാലക അറനിയടാവുന്ന കേടാരദ്യങ്ങളകല. 

ശശ  .    പനി  .    ടനി  .    കതടാമസയ്:  സര്,  ബഹുമടാനലപട്ട  അങ്ങയ്,  വനികമടാചന
സമരലതയുര  കകേടാണ്ഗസനിലനയുര   കുറലപടുത്തുകേയടാണകലടാ;  ഇത്രയുര  വലെനിയ
കദ്രടാഹര  ലചയ  കകേടാണ്ഗസമടായനി  പനിന്നശടയ്  അചഡ്യുതകമകനടാന  സര്കടാര്
ഒന്നനിച്ചുനനില്ക്കുകേയുര ആ മധുവനിധുകേടാലെര നമ്മേലളടാന്നനിചയ്  ലകേടാണടാടനിയതുര  അങ്ങയ്
മറനകപടാകയടാ?

ശശ  .   സനി  .   ദനിവടാകേരന: സര്,  ഞങ്ങളലടകൂലട  വന്നതുലകേടാണയ് നനിങ്ങളകയ്
കമല്വനിലെടാസമുണടായനി  ഇകപടാഴുര  നനില്ക്കുന,  അലലങനില്  അതുമുണടാവനില.
ഞടാലനടാരു  കേടാരദ്യരകൂടനി  പറഞ്ഞയ്  അവസടാനനിപനികടാര.   കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.
സര്കടാരനിലന്റെ കേടാലെതയ് നനികുതനി പനിരനികടാലത  3,900  കകേടാടനി രൂപയടാണയ് നനിങ്ങള
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മുതലെടാളനിമടാര്ക്കുകവണനി  നശകനിലകടാടുതതയ്.  സതര്ണ്ണ  വദ്യടാപടാരകമഖലെയനില്
വനിവടാദമടായതകല;  ആ വനിഷയര   സഭയനിലന്നയനിചതകല,   ബജേറയ്  വനിറതടാലണന്നയ്
ഞങ്ങള പറഞ്ഞനികല;  നനിങ്ങള അരഗശകേരനികചടാ?   അഴനിമതനി നടനലവന്നയ് അന്നയ്
എല്.ഡനി.എഫയ്.  സഭയനില്  പറഞ്ഞനികല;  ശശ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന
ഇലടായനിരുകന്നടാ?   നനിങ്ങളലട  ഭരണകേടാലെലത  എലടാ  മനനിമടാരുര  ജേസ്റ്റേനിസയ്
ശനിവരടാജേന  കേമ്മേശഷലന്റെ  വരടാന്തയനിലറങകേയകല;  ഞങ്ങള  പറഞ്ഞലതലടാര
അക്ഷരരപ്രതനി ശരനിയടായനിരുന.  എലടാ അഴനിമതനികേളര അകമനിട്ടുപറഞ്ഞു, അലതലടാര
കകേടാടതനിയനിലെടാണയ്.   നനിരവധനി കകേസകേളണയ്.   അഴനിമതനിരഹനിതമടായ  ഭരണമടാണയ്
ഒരു വര്ഷമടായനി നടക്കുന്നതയ്.  അതയ് മുകന്നടാട്ടുലകേടാണ്ടുകപടാകേടാന സദടാചടാര രടാഷശയ
കബടാധമുള്ള പ്രതനിപക്ഷര ഞങ്ങലള സഹടായനികണര. 

വലെനിയ  മടാറങ്ങള  വരുനലവന്നയ്  ഇവനിലട  പലെരുര  പറഞ്ഞു.   പലക്ഷ  ഇഇൗ
മടാറങ്ങലളലടാര  വരുന്നതയ്    ചനിലെ  ജേനിലകേളനിലെടാണയ്.   തനിരുവനന്തപുരര  ജേനില
വദ്യടാവസടായനികേമടായനി വളലര പുറകേനിലെടാണയ്.  ഏറവുര കൂടുതല് റബ്ബര് കൃഷനികടാരുള്ള
സ്ഥലെമടാണയ്  തനിരുവനന്തപുരര.  തനിരുവനന്തപുരതനിലന്റെ  പകുതനി  പ്രകദശവുര
മലെകയടാരമടാണയ്.  വടാമനപുരര,  അരുവനികര,  ലനടുമങ്ങടാടയ്,  പടാറശ്ശേടാലെ
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലള്ള റബ്ബര് കൃഷനികടാലര സഹടായനികടാന റബ്ബറടനിസ്ഥടാനതനിലലെടാരു
വദ്യവസടായര   ലനടുമങ്ങടാടയ്  ആരരഭനികണര.  അതയ്  വന്നടാല്   നലതടായനിരനിക്കുര.
വടാമനപുരതടായടാലര  എനനികയ്  പരടാതനിയനില.   അങ്ങലനലയടാരു  വദ്യവസടായര
തനിരുവനന്തപുരര  ജേനിലയനില്  ആരരഭനികണലമനകൂടനി  പറഞ്ഞുലകേടാണയ്  ഞടാന
അവസടാനനിപനിക്കുന.  

ശശ  .    അനൂപയ്  കജേകബയ്:  സര്,  ഞടാന  ഇഇൗ  ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേലള
എതനിര്ക്കുകേയടാണയ്.   ഏതടാനുര ദനിവസങ്ങളക്കുമുമ്പയ്  സരസ്ഥടാന കപടാലെശസയ്  ചശഫയ്
ആരടാലണന്ന  കചടാദദ്യര  ഞങ്ങളന്നയനിചകപടാള  അതനിനയ്  മറപടനി  പറയടാന
കേഴനിയടാതനിരുന്ന ഒരു സര്കടാരടാണനിതയ്.   ഒരുവര്ഷര പനിന്നനിടുന്ന ഇഇൗ സര്കടാരനില്
ആ അവദ്യകത ഇനര മടാറനിയനിട്ടനിലലനള്ളതടാണയ് എനനികയ്  സൂചനിപനികടാനുള്ളതയ്.
കേഴനിഞ്ഞ  ഡനിമടാനഡയ്   ചര്ചകേളനിലര  ഇന്നയ്  ഉപധനടാഭദ്യര്തന  ചര്ചകേളനിലര
ഭരണകേക്ഷനി  അരഗങ്ങള  കേഴനിഞ്ഞ  കേടാലെലതക്കുറനിചയ്  ഒരു  തടാരതമദ്യ  പഠനര
മടാത്രമടാണയ് നടത്തുന്നതയ്.   ഇവരുലട ഒരു വര്ഷകടാലെലത പരടാജേയങ്ങള  ഞങ്ങള
അകമനിട്ടയ്  നനിരത്തുകേയടാണയ്.  ഇഇൗ  സര്കടാര്  അധനികേടാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷര
ഇനണടായനിരനിക്കുന്ന  അരക്ഷനിതടാവസ്ഥ  എലടാ  കമഖലെകേളനിലര  നമുകയ്  കേടാണടാന
സടാധനിക്കുര.   ക്രമസമടാധടാന  പരനിപടാലെനര,   ആകരടാഗദ്യര  തുടങ്ങനി  ഏതയ്  കമഖലെ
പരനികശടാധനിചടാലര   അവദ്യകത  ഇനര  നനിലെനനില്ക്കുകേയടാണയ്.   കക്ഷമ
ലപനഷനുകേള  വശടുകേളനിലലെതനിക്കുലമന്നതയ് ഇടതുപക്ഷ സര്കടാരനിലന്റെ  പ്രഖദ്യടാപനിത
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നയങ്ങളനിലലെടാന്നടായനിരുന.  ഓണതനിന്മുമ്പയ്  അതരതനിലള്ള  കേടാരദ്യങ്ങള
നടനലവന്നതയ്  വസ്തുതയടാണയ്.   ഓണതനിനുകശഷര  കക്ഷമ  ലപനഷനുകേളലട
വനിതരണര എങ്ങലന നടക്കുന എലന്നടാരു ആത്മപരനികശടാധന നടതടാന സര്കടാര്
തയ്യടാറടാകേണര.  എലന്റെ  നനികയടാജേകേമണ്ഡലെതനില്  ലപനഷനുകേള
വശടുകേളനിലലെതനിക്കുന്ന  പരനിപടാടനിയനില്   ഞടാനുര  അതനികനടാലടടാപര  നനിന്നതടാണയ്.
പനിന്നശടയ്  മടാസങ്ങളലട  കുടനിശ്ശേനികേ  ആ  ഇനതനില്  വരനികേയടാണയ്.
ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ജേശവനകടാരുലട ലപനഷന അനന്തമടായനി നശണ്ടുകപടാകുന്നതയ്
നമുകയ് കേടാണടാന കേഴനിയുര. അതനിലന്റെ  കപരനില് ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് നനിന്നയ്
ലപനഷനടായവര്ക്കുണടായനിരനിക്കുന്ന  പ്രടാകയടാഗനികേ  പ്രശങ്ങള,  അവര്ക്കുണടാകുന്ന
സടാമൂഹനികേമടായ  വനിഷയങ്ങള  എന്നനിവലയ  ലചറതടായനി  കേടാണടാന  കേഴനിയനില.
അലതടാനര  ഇഇൗ സര്കടാരനിനയ്  അഅ്രഡസയ് ലചയ്യടാന കേഴനിയുന്നനില.   യു.ഡനി.എഫയ്.
സര്കടാര്  അധനികേടാരതനിലെനിരുന്ന  സന്ദര്ഭതനില്   ലകേടാണ്ടുവന്ന  ജേശവകേടാരുണദ്യ
പ്രവര്തനങ്ങള,  ജേനകക്ഷമ  പ്രവര്തനങ്ങള  എന്നനിവയയ്   പ്രഥമ  പരനിഗണന
ലകേടാടുകടാന  കേഴനിഞ്ഞുലവന്നതയ്   മനികേവടായനി   പറയടാന കേഴനിയുന്ന കേടാരദ്യങ്ങളടാണയ്.
കേടാരുണദ്യ  ഫണ്ടുകേള,  കകേടാക്ലനിയര്  ഇരപടാകന്റെഷന  സര്ജേറനികപടാലള്ള   അനവധനി
നൂതന  ആശയങ്ങളണയ്.  ഞങ്ങള  അധനികേടാരതനില്  വരുകമ്പടാള  100  ദനിവസര
ലകേടാണയ്  സടാധടാരണകടാരനയ് ഒരു രൂപയയ് അരനി ലകേടാടുതനിരുന്നതയ്  സമ്പൂര്ണ്ണമടായുര
സഇൗജേനദ്യമടാകനിലകടാണടാണയ് യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാര് അധനികേടാരര വനിലട്ടടാഴനിഞ്ഞതയ്.
ഇന്നയ് കേടാരുണദ്യ ഫണയ് ഉളലപലടയുള്ള പദ്ധതനികേളലട തുകേ കേനിട്ടടാന വളലരയധനികേര
കേടാലെതടാമസര  കനരനിടുനണയ്.   എലന്റെ  സഹപ്രവര്തകേരടായ  സടാമടാജേനികേര്ക്കുര
സമടാനമടായ അനുഭവമടാണുള്ളതയ്.    കേടാരുണദ്യ ഫണ്ടുമടായനി ബന്ധലപട്ടയ് മുഖദ്യമനനികയ്
എര.എല്.എ.-മടാര്  അകപക്ഷ  നല്കേനിയടാല്  അതയ്  വശണ്ടുര  വനികലജേയ്
ഓഫശസകേളനികലെയയ് കപടായനി മറയ് നടപടനികേള പൂര്തനിയടാകനി   മൂനര നടാലര മടാസര
കേഴനിഞ്ഞയ് തനിരനിച്ചുവരുകമ്പടാള കരടാഗനിയുലട അവസ്ഥലയന്തടാകുര;  എര.എല്.എ.-മടാര്
നല്കുന്ന അകപക്ഷകേള തശര്ചയടായുര അവര്കയ് ഉതമകബടാധദ്യമുള്ളവയടായനിരനിക്കുര.
ആ  അകപക്ഷകേള  വശണ്ടുര  വനികലജേയ്  ഒടാഫശസകേളനില്  കപടായനി  കേളകകകററനിലലെയുര
വനികലജേയ്  ഓഫശസനിലലെയുര  ഇനകബടാക്സെെനില്  കേനിടക്കുനലവന്നടാണയ്  പനിന്നശടയ്
അറനിയുന്നതയ്.  ഇതയ്  അനന്തമടായനി  നശണ്ടുകപടാകുന്നതുലകേടാണയ്  ആര്കയ്  എന്തയ്
പ്രകയടാജേനമടാണുളളതയ്?  642  കപര്കയ്  കകേടാക്ലനിയര്  ഇരപടാകന്റെഷന  സര്ജേറനി
ലഎകേദ്യജേനടാധനിപതദ്യ മുന്നണനി സര്കടാരനിലന്റെ സമയതയ് ലചയലകേടാടുകടാന കേഴനിഞ്ഞു.
ഇകപടാഴലത സടാഹചരദ്യലമന്തടാലണന്നയ്  സര്കടാര് ആത്മപരനികശടാധന  നടതണര.
ഇന്നയ്  റബ്ബര്  കേര്ഷകേരുര  ലനല്കേര്ഷകേരുര  കനരനിടുന്ന  പ്രശങ്ങളര  ലനലെയ്ല
സരഭരണതനിലന്റെ  കേടാരദ്യവുര  ചര്ച  ലചയകപടാള  കേഴനിഞ്ഞ  കേടാലെലത
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കുടനിശ്ശേനികേലയക്കുറനിചടാണയ് പറഞ്ഞതയ്.  പലക്ഷ നനിങ്ങള  പറഞ്ഞതയ്,  വരമ്പതയ് കൂലെനി
ലകേടാടുക്കുലമന്നടാണയ്.   രണ്ടുമടാസര  പനിന്നനിടുകമ്പടാഴുര  കേര്ഷകേര്കയ്  ലനലനിലന്റെ  വനിലെ
നല്കേടാത  സടാഹചരദ്യര  കകേരളതനിലണയ്  എന്നതയ്  വനിസ്മരനികരുതയ്.   നനിങ്ങള
ലകേടാടുക്കുനലണങനില്  അതനികന്റെതടായ കേടാലെതടാമസവുമുണടാകുനണയ്.    ഞങ്ങളലട
കനലര  വനിരല്  ചൂണ്ടുകമ്പടാള  നനിങ്ങളലട  കനലര  മൂനവനിരലകേള  തനിരനിചയ്
ചൂണലപടുനലവനള്ളതയ് നനിങ്ങള തനിരനിചറനിയണര. 

കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസര  മത്സദ്യബന്ധന  വകുപ്പുമനനി  അടനിയന്തര  പ്രകമയതനിനയ്
മറപടനി  പറഞ്ഞകപടാള  കേടാഷക്യൂ  കബടാര്ഡയ്  രൂപശകേരനിക്കുലമന്നയ്  പറഞ്ഞതയ്
സതടാഗതടാര്ഹമടാണയ്.   ഇന്നയ്  റബ്ബര്  കബടാര്ഡനിലന്റെ  സ്ഥനിതനി  നമുകറനിയടാര.
കകേന്ദ്രതനില്നനിന്നയ്  അനുകൂലെമടാലയടാരു സമശപനമുണടാകുലമന്നയ്  നമ്മേള കേരുകതണ.
കക്ഷമ  ലപനഷനുകേള  കേനിട്ടടാനുള്ള  ബുദ്ധനിമുട്ടനിലനകടാകളലറ  പരനിതടാപകേരമടായ
സടാഹചരദ്യതനികലെയയ്  ഇന്നയ്  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്  കപടാകുന.   ഇവനിലട
ശശ.  സനി.  ദനിവടാകേരന  ആവശദ്യലപട്ടതുകപടാലലെ  റബ്ബറധനിഷ്ഠനിത  വദ്യവസടായങ്ങള
തുടങന്ന  കേടാരദ്യര  ഒരുഭടാഗതയ്  നനില്ക്കുകമ്പടാള  റബ്ബര്  കബടാര്ഡനിലന്റെ  കസടാണല്
ഓഫശസകേളടകര അടച്ചുപൂട്ടുകേയടാണയ്.  ഇന്നയ് ലകേടാടുക്കുന്ന  150  രൂപ ഏകേശകേരനിചയ്
ലകേടാടുകടാന  കേഴനിയുന്ന  ഇതരതനിലള്ള  സ്ഥടാപനങ്ങള  കകേരളതനില്നനിന്നയ്
അപ്രതദ്യക്ഷമടാകുകേയടാണയ്.  ഇകടാരദ്യതനില് ഇടലപട്ടയ് സര്കടാരനിലന്റെ ഫണനിരഗയ് വഴനി
റബ്ബര്  കബടാര്ഡുകേളലട  നനിലെനനില്പനിനുള്ള  സടാഹചരദ്യലമടാരുകണലമനളളതടാണയ്
എനനികയ്  സൂചനിപനികടാനുള്ളതയ്.   നനികുതനിപനിരനിവയ്  സരബന്ധനിചയ്  ഇവനിലട
സൂചനിപനിക്കുകേയുണടായനി.  വടാണനിജേദ്യനനികുതനി  പനിരനികടാനകപടായ  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥലര
വളഞ്ഞനിട്ടയ്  ആക്രമനിച  ചരനിത്രര   കകേരളതനിലണയ്.  അത്രമടാത്രര  അപഹടാസദ്യമടായ
കേടാഴ്ചയുര  കകേരളതനില്  നമ്മേള  കേണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.   ഇതരതനിലള്ള  അനവധനി
കേടാരദ്യങ്ങള  നമ്മുലട  മുന്നനിലണയ്.  ഞടാന  ഇഇൗ  ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേലള
എതനിര്ത്തുലകേടാണയ് നനിര്ത്തുന.

കഡടാ  .    എര  .    ലകേ  .    മുനശര്:  സര്,  ഞടാന  ആദദ്യമടായനി  മുഖദ്യമനനികയ്
ജേനദനിനടാശരസകേള  കനരുന.  അകതടാലടടാപര  ഒരു  വര്ഷര  ലകേടാണ്ടുതലന്ന
മൃതപ്രടായമടായ  ഇഇൗ  സര്കടാരനിനയ്   ഞടാന  മുനകൂട്ടനി  അനുകശടാചനവുര
കരഖലപടുത്തുകേയടാണയ്.    യു.ഡനി.എഫയ്.-ലന  പലെ  രശതനിയനിലര   കേഴനിഞ്ഞ
അഞ്ചുവര്ഷര   ആക്രമനിച്ചു.  പലക്ഷ  ഒരു  കേടാരദ്യതനില്  ഞങ്ങലള  നനിങ്ങള
അഭനിനന്ദനിക്കുന.   നനിങ്ങളകയ്  ഉദ്ഘടാടനര  ലചയ്യുന്നതനിനുകവണനി  ഞങ്ങള  കുകറ
പദ്ധതനികേള  തന്നനിലടായനിരുനലവങനില്  നനിങ്ങളകയ്  ഇഇൗ  ഒരു  വര്ഷര
ആകഘടാഷനികടാന ഒനമുണടാകേനിലടായനിരുന.  ലമകട്രടാ, കസബര് പടാര്കയ് അങ്ങലന
ഏതയ് വനിഷയമടായടാലര ഉദ്ഘടാടനര ലചയ്യടാന പടാകേതനില്  90 ശതമടാനവുര കേഴനിഞ്ഞ



ധനകേടാരദ്യര 487

സര്കടാരനിലന്റെ  കേടാലെഘട്ടതനില്  പൂര്തശകേരനിചനിട്ടുണയ്.  അതയ്  ഉദ്ഘടാടനര
ലചയ്യുന്നതനില്  ഞങ്ങളകയ്  സകന്തടാഷകമയുള,  കേടാരണര  'പ്രസവലമടുക്കുന്ന
കഡടാക്ടലറ ആരുര വടാപ എന്നയ് വനിളനികടാറനിലകലടാ'; അതുലകേടാണയ് ഇതനിലന്റെ യഥടാര്ത
പനിതടാവയ് ആരടാലണനള്ളതയ് ജേനങ്ങളകറനിയടാര. 

3.00 PM]

ഓടനിയതനിനുമടാത്രര  കേനിതചടാല്  മതനി  എനള്ളതടാണയ്  എനനികയ്
ഇതുസരബന്ധനിചയ്  പറയടാനുള്ളതയ്.  ഏതടായടാലര  ഇതനിനനിടയനില്  ചനിലെ
തറകലനിടലകേലളങനിലര  ഉണടാകുലമന്നയ്  വനിശതസനിക്കുന.  ഇവനിലട  നമുകയ്
ആലകേലയടാരു  പ്രതശക്ഷയുള്ളതയ്  കേനിഫ്ബനിയടാണയ്.  കേനിഫ്ബനിലയ  ഞങ്ങള
എതനിര്ക്കുനലവലന്നടാരു  ധടാരണയുണയ്.  കേനിഫ്ബനിലയ  എതനിര്ക്കുകേയല,
കേനിഫ്ബനിയനില്  ഒളനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന  ചനിലെ  പ്രശങ്ങള  ഞങ്ങള
ഉയര്തനിലയനമടാത്രകമയുള.  അതയ്  ഞങ്ങളകയ്  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനികയടാടയ്
അകങ്ങയറലത തടാല്പരദ്യമുള്ളതുലകേടാണടാണയ്.  അകദ്ദഹര  2009-ല് നടതനിയ ബജേറയ്
പ്രസരഗതനില്  പറഞ്ഞ  ഒരു  കേടാരദ്യര,  ആപതനിലന  അവസരമടാകണലമന്നടാണയ്.
അതടാണയ്  ഞടാന  അപകേടമടായനി  കേടാണുന്നതയ്.  ഇകപടാള  ആപതനിലന
അവസരമടാക്കുകേയടാകണടാലയന്നയ്  ഞടാന  സരശയനിക്കുകേയടാണയ്.  Naomi  Klein
എഴുതനിയ  Shock Doctrine  എന്ന   പുസകേതനില് പറയുന്നതയ്,  ഒരു രടാജേദ്യകതയയ്
ഫ്രശ  മടാര്കറയ്  കേടനവരുന്നതയ്  ആ  രടാജേദ്യര  ആപതനിലന  കനരനിടുന്ന
സമയതടാലണന്നടാണയ്.  അങ്ങലനയടാണയ് കേത്രശന ലകേടാടുങടാറടായടാലര  ഏവനിയന ഫ
ആയടാലര  Tiananmen  square  ആയടാലര  അവനിലടയുണടായനിട്ടുള്ള
കഷടാകനിനനിടയനിലെടാണയ്  ഫ്രശ  മടാര്കറയ്  ആ  രടാജേദ്യങ്ങളനികലെയയ്  കേയറനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
ബഹുമടാനലപട്ട  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  അന്നയ്  പറഞ്ഞ  ആപതനിലന
ഉപകയടാഗലപടുത്തുകമ്പടാള  ഈ    രടാജേദ്യകതയയ്  കേടനവരടാന  കപടാകുന്നതയ്  ഫ്രശ
മടാര്കറ്റുര  രടാജേദ്യലത  തകേര്കണലമന്നയ്  ആഗഹനിക്കുന്ന  സടാമടാജേദ്യതത
ശകനികേളമടാണയ്.  കേടാരണര,  അങ്ങയ്  ലകേടാണ്ടുവന്ന  ബനിലനിലലെ    കഭദഗതനി  പ്രകേടാരര
നമുകയ്  പുതനിയതടായനി  ആളട്ടര്കനറശവയ്  ഇനലവസ്റ്റേയ്ലമന്റെയ്  ഫണയ്
ലകേടാണ്ടു വരടാലമന്നടാണയ് എഴുതനിയനിരനിക്കുന്നതയ്. In India, Alternative Investment
Funds(AIFs) are defined in Regulation 2 (1) (b) of Securities and Exchange
Board of India (AIFs) Regulations, 2012. It refers to any privately pooled
investment fund, (whether from Indian or foreign source), in the form of a
trust  or  a  company  or  a  body  corporate  or  a  Limited  Liability
Partnership(LLP),  which are  not  presently covered by any regulation of
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semi governing fund management not coming under the direct regulation of
any other sectoral regulator of India IRDA, PFRDA, RBI. Hence, in India,
AIFs (Alternative Investment Funds) are private funds which are otherwise
not  coming  under  the  jurisdiction  of  any  regulatory  agency  in  India.
ആര്.ബനി.ഐ.-കകടാ ലസബനികകടാ  ഇടലപടടാന കേഴനിയടാത ശകമടായ ഒരു ഫണയ്
ലകേടാണ്ടുവന്നയ് അതനിലന സര്കടാരനിലന്റെകപടാലര നനിയനണമനിലടാലത ഒരു കബടാര്ഡയ്
കകേകേടാരദ്യര  ലചയ്യുകമ്പടാള  സര്കടാരനിനയ്  ഇനനി   വടായലയടുകണലമങനില്  അതനിനയ്
സര്കടാര് ഈടയ് ലകേടാടുകണര.  മലറടാന്നനിലര ഇടലപടടാന കേഴനിയനില.  അതനിനര്തര
വനികദശത്തുള്ള  കലെടാകേ  ബടാങയ്,   യു.എന.  എയ്ഡയ്  എന്നനിവ  കപടാലലെയുള്ളവരനില്
നനിനര  പണലമടുതടാല്  നമ്മുലട  സരസ്ഥടാനരതലന്ന  തശലറഴുതനി  ലകേടാടുക്കുന്ന
അവസ്ഥയനികലെയയ്  വരുകമടാലയലന്നടാരു  ഭയര  ഞടാന  ഈ  സന്ദര്ഭതനില്
പങ്കുവയ്ക്കുകേയടാണയ്.  ഇതനിനയ്  അങ്ങയുലട  മറപടനി  പ്രതശക്ഷനിക്കുന.  ഞടാന
കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനര  കേനിട്ടുന്ന  പണര  എര.എല്.എ.  എന്ന  നനിലെയയ്  വടാങ്ങനില
എലന്നടാനര പറയുന്നനില.  കേടാരണര,  അതയ് ഞങ്ങളലടയുര അവകേടാശമടാണയ്.  നനിങ്ങള
തരനികേയടാലണങനില്  ഞങ്ങള  വടാങകേതലന്ന  ലചയ്യുര.  പലക്ഷ  തരുകമടാ
എന്നകേടാരദ്യതനില്  ഇകപടാഴുര  സരശയമുണയ്.  കേടാരണര,  രണയ്  തരതനില്  ഇതനിലന
കകേകേടാരദ്യര ലചയ്യടാര.  ഒന്നയ്,  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യടാറടായനിലലനപറഞ്ഞയ് കുലറ പദ്ധതനി
shelve  ലചയ്യടാര,  അലലങനില്  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യടാറടാകനി  കുലറ  ആളകേളകയ്
ലകേടാടുകടാര.   എലന്റെ  മണ്ഡലെതനില്   കകേടാണ്ഗസനിലന്റെയുര  സനി.പനി.ഐ.(എര.)-
ലന്റെയുര  മലറലടാ  പടാര്ട്ടനികേളലടയുര  പടാര്ട്ടനി  ഇലടാതവരുലടയുര  മതമുള്ളവരുലടയുര
മതമനിലടാതവരുലടയുലമടാലക ഒരു പടാലെതനിലന്റെ ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യടാറടാകടാന ഒന്നര
വര്ഷമടായനി  ഞടാന  കേയറനിയനിറങകേയടാണയ്.  അതുകേനിട്ടുകമടാ  ഇലകയടാലയനള്ളതല
പ്രശര,  പലക്ഷ  അവകേടാശലപട്ട  ഒരു  പടാലെര  കേനിട്ടനിയനിലലങനില്  അലതങ്ങലന
കനടനിലയടുകണലമന്നതനിലനക്കുറനിചയ്  ജേനകേശയമടായനി  അവനിലട  ആകലെടാചനകേള
നടക്കുന എനലള്ളടാരു സൂചന ഞടാന അകങ്ങയയ് തരനികേയടാണയ്.  അതുസരബന്ധനിചയ്
അങ്ങയനില്നനിനര ഒരു മറപടനി പ്രതശക്ഷനിക്കുകേയടാണയ്.  

ഇവനിലട  ഐ.എ.എസയ്.,  ഐ.പനി.എസയ്.  തര്കങ്ങലളക്കുറനിചയ്  രടാവനിലലെ
പറഞ്ഞു.  എനനികയ്  പറയടാനുള്ളതയ്,  ഐ.എ.എസയ്.,  ഐ.പനി.എസയ്.
തര്കങ്ങലളക്കുറനിചല,  ഒരു  മനനിയടാകേണലമങനില്  അകദ്ദഹതനിനയ്  ഇനസടാനനിറനി
ഉണടാകേടാന  പടാടനില.  ഇകത  കേടാരദ്യരതലന്ന  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്ക്കുര  ബടാധകേമടാലണന്നയ്
സൂചനിപനിക്കുകേയടാണയ്.  തശരുമടാനങ്ങലളടുക്കുകമ്പടാള  അവര്  ഡനിപ്രഷകനടാ
ഇനസടാനനിറനികയടാ  അതുകപടാലള്ള മറയ്  കരടാഗങ്ങളകകടാ വനികധയമടാകുന്നവരടാകണടാ
എനള്ളതയ്  ഇടയനിടയയ്   പരനികശടാധനികടാന  സര്കടാര്  തയ്യടാറടാകേണര.  അതയ്
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ജേഡ്ജേടായടാലര  പരനികശടാധനികകണതുണയ്.  കേടാരണര,   വനിധനി  പ്രഖദ്യടാപനിക്കുന്ന
സമയതയ്  അകദ്ദഹതനിനയ്  ഭടാന്തനിളകേനിയടാല്  പനിലന്ന  ഏതയ്  രശതനിയനിലെടായനിരനിക്കുര
വനിധനിവരനികേലയന്നയ്  നമുകറനിയടാമകലടാ.  അതുകപടാലലെയുള്ള  വനിഷയങ്ങള  നമ്മുലട
ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്ക്കുര  ബടാധകേമടാലണനള്ള  രശതനിയനില്  അവര്  ഓകരടാ
തശരുമടാനലമടുക്കുകമ്പടാഴുര  അവരുലട  മടാനസനികേടാവസ്ഥ  കനടാര്മലെടാകണടാ  എന്നയ്
പരനികശടാധനികടാന  സര്കടാര്  തയ്യടാറടാകേണര.  സനിനനിമയനിലലെടാലക കേടാണനിക്കുന്നതു
കപടാലലെ,  "ഇതയ്  ജേശവനിചനിരനിക്കുന്നവകരടാ  അലലങനില്  മരനിച്ചുകപടായവകരടാ  ആയ
ആരുമടായുര  ബന്ധമനില"  എലന്നടാരു  ജേനറല്  പ്രഖദ്യടാപനമടായനി
നടത്തുകേയടാലണനമടാത്രര  ഇതുസരബന്ധനിചയ്  പറയടാന  ആഗഹനിക്കുകേയടാണയ്.  ഈ
സര്കടാര് ഒരു വര്ഷര നടതനിയ കേടാരദ്യങ്ങലള ഞടാന വനിലെയനിരുത്തുന്നനില. എനനികയ്
പറയടാനുള്ളതയ്,  കേഴനിഞ്ഞ  സര്കടാരനിലന  നനിങ്ങള  എത്രകവണലമങനിലര
കുറലപടുതനിലകടാള.  പലക്ഷ  നനിങ്ങലള  ജേനങ്ങള  ലതരലഞ്ഞടുതനിരനിക്കുന്നതയ്
സര്കടാരനിലന്റെ  കേടാരദ്യങ്ങള  നടപടാകടാനടാണയ്.  അകപടാള  കേഴനിഞ്ഞ  സര്കടാര്
അങ്ങലന ലചയ, അതുലകേടാണയ് ഈ സര്കടാരുര  ഇങ്ങലനകയ ലചയ്യൂ എനള്ളതല
കവണതയ്.  ഈ  സര്കടാര്  പുതുതടായനി  എലന്തങനിലര  ലചയ്യുനകണടാലയന്നടാണയ്
ജേനങ്ങള  കനടാക്കുന്നതയ്.  ആ  അര്തതനില്  ഈ  സര്കടാര്  യഥടാര്തതനില്
എന്തടാണയ്  ലചയ്യുന്നലതന്നയ്  പരനികശടാധനികണര.  നമുകയ്  ഉപകദഷടാകളള്ളതയ്
നലതടാണയ്.  പലക്ഷ ഉപകദഷടാകള നമുകയ് പടാരയടാകേടാലത കനടാകണര.  പലണടാരു
അച്ഛനുര മകേനുരകൂടനി  യടാത്ര കപടാകുകമ്പടാള വഴനിയനിലെനിരനിക്കുന്ന ആളകേകളടാടയ് എലന്റെ
അച്ഛലന  ആലരങനിലലമടാനവന്നയ്  ലതടാട്ടുകനടാലകനപറഞ്ഞയ്  ഈ  മകേന
ലവല്ലുവനിളനിക്കുര.  അവലരടാലക  വന്നയ്  അച്ഛലന  തല്ലുര.  അകപടാള  മകേന  കനടാകനി
നനില്ക്കുര.  കുറച്ചുകൂടനി  അപ്പുറകതടാട്ടുകപടാകുകമ്പടാള  വശണ്ടുര  മകേന  ലവല്ലുവനിളനിക്കുര.
അകപടാഴുര ആളകേള അച്ഛലന തല്ലുര. കുകറകഴനിഞ്ഞകപടാള അച്ഛന പറഞ്ഞു, കമടാലന
ഇനനി എലന്നക്കുറനിചയ് നശ ലവല്ലുവനിളനികണ, എനനികയ് ഇനനി ഒരടനി നടകടാന കേഴനിയനില
എന്നയ്.   അതുലകേടാണയ്  ഈ  ഉപകദശകേകരടാടയ്  എനനികനിനനി  ഉപകദശര  തടാങ്ങടാന
കേഴനിയനിലടാലയന്നയ്  ബഹുമടാനലപട്ട  മുഖദ്യമനനി  പറയണര.  ഇവര്  നനിങ്ങളകയ്
തല്ലുവടാങ്ങനിതരനികേയടാണയ്.  അതുലകേടാണയ്  ഇനനി  എലന്റെ  തശരുമടാനര  ഞടാന
സതന്തമടായനി  എടുക്കുലമന്നയ്  പറയടാനുള്ള  ആര്ജവര  അങ്ങയ്  ഇനനിലയങനിലര
കേടാണനികണലമന്നടാണയ്  എനനികയ്  സൂചനിപനികടാനുള്ളതയ്.  ഇവനിലട  ചനിലെ  ആളകേള,
മുന്നണനി  ബന്ധങ്ങലളക്കുറനിചയ്  പറഞ്ഞു.  ഞടാന  രടാഷശയതനികലെയ്ലകടാനര
കപടാകുന്നനില.  ഞങ്ങളര  ബനി.ലജേ.പനി.-യുര  തമ്മേനില്  സഖദ്യതനിലെടാലണന്നയ്  ഇവനിലട
ഇടയനിലട  പറയടാറണയ്.  അവകരടാടയ്  എനനികയ്  പറയടാനുള്ളതയ്,  ശശ.  എല്.  ലകേ.
അദതടാനനി എഴുതനിയ My Country My Life എന്ന പുസകേര വടായനികണലമന്നടാണയ്.
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അതനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതയ്,  I  should  recount  an  interesting  incident  that
transpired six months after the formation of V.P. Singh's government. One
day,  Jyoti  Basu sent a message to us from Calcutta through a common
friend: 'This government is not functioning properly. I feel that the three of
us-Atalji, you and I- should meet to discuss the situation. Why don't we
meet for dinner at Viren Shah's residence in Delhi? ആരടാണയ് ഈ വനിരന ഷടാ?
The message had come from Viren  Shah,  a  well-known Mumbai-based
industrialist who, though an office-bearer of the BJP for some time, was
also  a  good  acquaintance  of  Basu.  ബസ  എന്ന  മടാര്ക്സെെനിസ്റ്റേയ്  കനതടാവനിലന്റെ
വളലരയടുത  ആളടാണയ്  വശരന  ഷടാ  എന്ന  ബനി.ലജേ.പനി.-യുലട  പഴയ  കനതടാവയ്.
അവരുലട വശട്ടനില് ദനിവസവുര പ്രടാതലെനിനയ് കൂടടാറണടായനിരുനലവന്നടാണയ് പറയുന്നതയ്.
അകപടാള ബസവനികനടാടയ് നമുകയ് ഇടയയ് ഡല്ഹനിയനില് അടല്ജേനിയുലട വശട്ടനില്തലന്ന
കൂടനിക്കൂലടലയന്നയ് അകദ്ദഹര കചടാദനിചകപടാള, Basu said, 'No one should know
about our meeting. Especially,  people in my party would not like it.' എലന്റെ
പടാര്ട്ടനികടാര്  അറനിയടാലത  നമുലകടാരുമനിചനിരുന്നയ്  സരസടാരനികടാര.  ഇതനിനുകശഷര
കലെടാബനിയനിലള്ള മടാര്ക്സെെനിസ്റ്റേയ്  എര.പനി.-മടാര്,   ...Their  MPs  would  tell  us:  'We
should try to isolate the Congress on this matter.' To which, we would say,
'Fine, let's meet. Either we'll come to your office or you come to the BJP's
parliamentary office.' Their response would invariably be in the negative.
'No, no, we can't come to your office, nor can you come to our office. Let's
meet in the Parliament lobby!' 

അതടായതയ്,  കകേടാണ്ഗസനിലന  ഒറലപടുതലെടാണയ്  നമ്മുലട  പ്രധടാന  കജേടാലെനി.
അതുലകേടാണയ്  നമുകയ്  ഒന്നടാകേടാര,  പലക്ഷ  നനിങ്ങളലട  ഓഫശസനികലെടാ  ഞങ്ങളലട
ഓഫശസനികലെടാ വകരണ, പടാര്ലെലമന്റെയ് കലെടാബനിയനില് ഇരുന്നടാല് മതനി,  എനപറയുന്ന
എല്.  ലകേ.  അദതടാനനിയുലട  ഈ  പുസകേതനിനയ്  മടാര്ക്സെെനിസ്റ്റേയ്  പടാര്ട്ടനി  ഇതുവലര  ഒരു
മറപടനി  നല്കേനിയനിട്ടനിലടാത  സടാഹചരദ്യതനില്,  ഈ  രടാജേദ്യതയ്  കകേടാണ്ഗസടാണയ്
നനിങ്ങളകയ്  ബനി.ലജേ.പനി.-ലയകടാള  അസ്പൃശദ്യമടായ സരഘടനലയന്നയ്
വന്നനിട്ടുലണങനില്......

ശശ  .    സനി  .    ലകേ  .    നടാണു:  സര്,  അങ്ങയ്  പറഞ്ഞ  ആ  ബനി.ലജേ.പനി.-യടാണയ്
കകേടാണ്ഗസനിലന്റെലയടാപര കചര്ന്നയ്  മണ്ഡല് കേമ്മേശഷലന്റെ കപരനില് വനി.  പനി.  സനിരഗയ്
ഗവണ്ലമന്റെനിലന തകേര്തലതന്ന കേടാരദ്യര തടാങളകറനിയടാകമടാ?  അകദ്ദഹര ഇകടാരദ്യര
എഴുതനിയനിട്ടുകണടാലയന്നയ് എനനികറനിയനില. പലക്ഷ അതയ് ചരനിത്രമടാണയ്.
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മനി  .   ലചയര്മടാന: അങ്ങയുലട സമയര കേഴനിഞ്ഞു.

കഡടാ  .    എര  .    ലകേ  .    മുനശര്:  സര്,  ഒരു  കേടാരദ്യരകൂടനി  പറഞ്ഞുലകേടാണയ്  ഞടാന
നനിര്ത്തുകേയടാണയ്.   ബഹുമടാനദ്യരടായ  എന.  എ.  ലനലനിക്കുന്നയ്,  പനി.  ബനി.  അബ്ദുല്
റസടാകയ്,  ലകേ.  മുരളശധരന, ഷടാഫനി പറമ്പനില് എന്നനിവലരലടാര ആലര കതടാല്പനിചടാണയ്
നനിയമസഭയനിലലെതനിയതയ്; ആരുമടായടാണയ് ഇവര് കപടാരടാടനിയനിട്ടുള്ളതയ്?  ബനി.ലജേ.പനി.-
യുമടായനി  മുഖടാമുഖര  കപടാരടാടനി  അവലര  അടനിച്ചുവശഴനി  നനിയമസഭയനികലെയയ്  വരടാനുള്ള
ആര്ജവര  കേടാണനിചനിട്ടുള്ളതയ്  ഐകേദ്യജേനടാധനിപതദ്യ  മുന്നണനിയുലട  എര.എല്.എ.-
മടാരടാണയ്.  അതനിനടാല് ഞങ്ങലള ബനി.ലജേ.പനി.-യുമടായനി കൂട്ടനിലകകട്ടണതനില.  എലന്റെ
പനിതടാവനിലന്റെ  വടാക്കുകേള  ഇതടാണയ്;  ബഹറനില്  മുസലയനിട്ടയ്  നമസരനിചടാലര
ആര്.എസയ്.എസയ്.-ലന  നനിങ്ങള വനിശതസനികരുലതന്നയ്  പറയുന്ന തതതര  ഞങ്ങളലട
സനിരകേളനിലള്ള  കേടാലെകതടാളര  അവരുലട  മുന്നനില്  മുട്ടുമടകകണ  ആവശദ്യര
ഞങ്ങളകനില.   പലക്ഷ  അവരുലട  ബനി  ടശമടായനി  കേളനികടാന  ആലരങനിലര
എവനിലടലയങനിലര  ശമനിക്കുനലണങനില്  അതയ്  നനിര്തടാന  മടാര്ക്സെെനിസ്റ്റേയ്  പടാര്ട്ടനി
ശമനികണലമന്നയ് പറഞ്ഞുലകേടാണയ് ഈ ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേലള എതനിര്ത്തുലകേടാണയ്
ഞടാന നനിര്ത്തുന.

ശശ  .    എസയ്  .    ശര്മ്മേ:  സര്,  ഈ  ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേലള  ഞടാന
അനുകൂലെനിക്കുന. എനനികയ് ലതടാട്ടുമുമ്പയ് സരസടാരനിച കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് പ്രസരഗര
ഉപസരഹരനിചതയ് ശശ.  എല്. ലകേ. അദതടാനനി ഒരു പുസകേതനില് പരടാമര്ശനിച ഭടാഗര
ചൂണനികടാണനിച്ചുലകേടാണടാണയ്.   പടാര്ലെലമന്റെയ്  കലെടാബനിയനില്  നടന്ന  ഒരു  ചര്ചലയ
അടനിസ്ഥടാനമടാകനി  കജേദ്യടാതനിബസവനിലന്റെ കപലരലടാര  കേതടാട്ടയ്  ലചയയ്  പുസകേതനിലള്ള
എല്.  ലകേ.  അദതടാനനിയുലട  വടാചകേര  മടാത്രര  വനിശതസനിചയ്  അതനിലന
മുഖവനിലെയ്ലകടുതയ് അകദ്ദഹര വടായനിക്കുകേയുണടായനി.   അദതടാനനിലയ ബശഹടാറനിലലെ
സമസനിപ്പൂരനില്വചയ്  അറസ്റ്റുലചയയ്  ജേയനിലെനിലെടയ്ക്കുന്നതയ്  ഇടതുപക്ഷ  പടാര്ട്ടനികേളലട
പനിന്തുണകയടാടുകൂടനി  വനി.  പനി.  സനിരഗയ്  ഇന്തദ്യ  ഭരനിക്കുന്ന  സന്ദര്ഭതനിലെടായനിരുന.
പനിന്നശടയ്  ആ  ഗവണ്ലമന്റെയ്  വശഴടാന  ബനി.ലജേ.പനി.  നല്കേനിയനിരുന്ന  പനിന്തുണ
പനിനവലെനിചകപടാള ആ ഗവണ്ലമന്റെനിലനതനിരടായനി കവടാട്ടയ് കരഖലപടുതനി ചരനിത്രതനില്
മടാപര്ഹനികടാത  കുറമടാണയ്  കകേടാണ്ഗസയ്  പടാര്ട്ടനി  ലചയതയ്.   അതുലകേടാണയ്
ബനി.ലജേ.പനി.-യുര  സനി.പനി.ഐ.(എര.)-മടായനിട്ടുള്ള  പ്രശങ്ങലള  അടനിസ്ഥടാനമടാകനി
ലകേടാണയ് ഏലതലടാര തരതനില് വദ്യടാഖദ്യടാനനിചടാലര മൂകയ് കേശകഴടാട്ടുള്ള ഒരു മനുഷദ്യനുര
അതയ് വനിശതസനികനിലലന്ന കേടാരദ്യതനില് ഒരു സരശയവുരകവണ.  കഡടാ.  എര.  ലകേ.
മുനശര്  സരസടാരനിചകപടാള  കഫടാകസയ്  ലചയ  ഒരു  കപടായനിന്റെനിനയ്  ഞടാന  മറപടനി
പറഞ്ഞുലവന്നയ് മടാത്രകമയുള. 
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അകദ്ദഹര  കേനിഫ്ബനിലയക്കുറനിലചടാലക  പറയുകേയുണടായനി.  അകടാരദ്യങ്ങലളടാലക
ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പുമനനി വനിശദശകേരനിക്കുര.  ബജേറനിതര ഫണയ് ഉപകയടാഗനികടാനുള്ള ഒരു
സനിസ്റ്റേമടാണയ് കേനിഫ്ബനി.  അതനികപടാഴുര ഉപകയടാഗനിക്കുനണയ്. അടുത ദനിവസങ്ങളനില്
മുഖദ്യമനനിയുര  കേഴനിയുലമങനില്  പ്രധടാനമനനിയുര  പലങടുതയ്  ഉദ്ഘടാടനര  ലചയ്യടാന
കപടാകുന്ന ലകേടാചനി ലമകട്രടായുലട ഫണയ് എവനിലട നനിന്നടാണയ്; ലമകട്രടാ ലറയനിലെനിനയ് 2800
കകേടാടനി  രൂപ  ലചലെവഴനിചതയ്  ഏതയ്  ബജേറയ്  ഫണനില്  നനിന്നടാണയ്?   അനുവടാദര
കേനിട്ടുലമന്നയ്  പ്രതശക്ഷനിചയ്  അന്നലത എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാര്  156  കകേടാടനി  രൂപ
മുടകനി, അതനിലന്റെ പശ്ചടാതലെസഇൗകേരദ്യര ഒരുകടാനുള്ള ലടണറനിനടായനി  കുറചയ് ഫണയ്
നശകനിവച്ചു.   2800  കകേടാടനി  രൂപയുലട  ആ  കപ്രടാജേക്ടനിനുള്ള  ഫണനിരഗയ്  സനിസ്റ്റേര
സരസ്ഥടാന  ബജേറടാകണടാ;  അല.  ബജേറനിതര  ഫണനിരഗനിലൂലട  ഒരു  ബൃഹതടായ
വനികേസനപദ്ധതനി ആവനിഷരനികടാനുള്ള  ലസഷദ്യല് പര്പസയ് ലവഹനികനിള എനള്ള
നനിലെയനില്  ലകേടാചനി  ലമകട്രടാ  ലറയനിലെനിനുകവണനിയുള്ള  സരവനിധടാനമുണടാകനി.
അതുകപടാലലെയടാണയ്  ബഹു.  മുഖദ്യമനനിയുലട  കനതൃതതതനില്  ജേലെലമകട്രടായ്ക്കു
കവണനിയുള്ള  എഗനിലമന്റെയ്  വചതയ്;  ജേര്മനനിയനില്നനിന്നയ്  750  കകേടാടനി  രൂപയടാണയ്
അതനിനടായനി  വടാങന്നതയ്.   സരസ്ഥടാനതനിലന്റെ  ലപടാതുവനികേസനതടാല്പരദ്യങ്ങള
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനുകവണനി തനികേച്ചുര സദുകദ്ദശദ്യകതടാടുകൂടനി സരസ്ഥടാനതടാല്പരദ്യലത
അടനിസ്ഥടാനമടാകനി  ഈ രടാജേദ്യതനിലന്റെ വളര്ചയനില് പങ്കുവഹനിക്കുകേ, അതരലമടാരു
സമഗമടായ  വനികേസന  വശക്ഷണലത  സമൂഹതനിനുമുന്നനില്  ലകേടാണ്ടുവരുന്നതനിനയ്
മടാതൃകേടാപരമടായ ഒരു ലമകടാനനിസര  എന്നതനിനപ്പുറതയ്  രടാജേദ്യര  പണയലപടുത്തുന്ന
എന്തയ്  പ്രശമടാണയ്  അതനിലള്ളതയ്;  അങ്ങലനലയടാരു  പ്രശവുമനില.   ജേനങ്ങലള
ലതറനിദ്ധരനിപനികടാന  കേഴനിയുന്ന വനിധതനില്  എത്രതലന്ന പ്രചരണര  നടതനിയടാലര
ആ പ്രചരണര അസ്ഥടാനതടായനികപടാകുലമന്നയ് മടാത്രകമ പറയടാനുളള.  കകേസകേളലട
എണ്ണവുര ക്രനിമനിനല്  കകേസകേളര  അഴനിമതനിയുര  വര്ദ്ധനിച്ചുലവന്നയ്  രടാവനിലലെ  മുതലള്ള
ചര്ചയനില്  ഇവനിലട  പറയുകേയുണടായനി.   ഒരു  വര്ഷതനിനുള്ളനില്  ഇന്തദ്യയനില്
അഴനിമതനി ഏറവുര കുറഞ്ഞ സരസ്ഥടാനര കകേരളമടാലണന്നയ് ലസന്റെര് കഫടാര് മശഡനിയ
സ്റ്റേഡശസനിലന്റെ സര്കവ്വ കേലണതനിയനിട്ടുണയ്.  ഇന്തദ്യടാടുകഡ നടതനിയ സര്കവ്വപ്രകേടാരര
ക്രമസമടാധടാനപടാലെനതനില് ഇന്തദ്യയനിലലെ മനികേച സരസ്ഥടാനര കകേരളമടാണയ്.   ഒരു
വര്ഷകടാലെതനിനുള്ളനില്  ശശ.  പനിണറടായനി  വനിജേയലന്റെ  കനതൃതതതനിലള്ള
എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാര്  നടതനിയ  പരനിശമതനിലന്റെ  ഫലെമടായടാണയ്  ഇകപടാള
മുമ്പകതതനില്നനിന്നയ് വദ്യതദ്യസമടായ ഫലെമുണടായതയ്.

മലറടാരു കേടാരദ്യര,  ഇന്തദ്യടാ ചരനിത്രതനിലെടാദദ്യമടായനി സമ്പൂര്ണ്ണ കവദഡ്യുതശകേരണര
കനടനിയ  സരസ്ഥടാനലമന്ന  പദവനി  കകേരളര  ഏതടാനുര  ദനിവസതനിനകേര
ആര്ജനിക്കുകേയടാണയ്.  സമ്പൂര്ണ്ണ കവദഡ്യുതശകേരണതനിനുകവണനി  355000-കതടാളര
ആളകേളകയ് ആകറഴയ് മടാസങ്ങളക്കുള്ളനില് പുതുതടായനി കേണക്ഷന നല്കുകേയുണടായനി.
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മുമ്പയ്  കവദഡ്യുതനി വകുപനിലന്റെ ചുമതലെ വഹനിചനിരുന്ന ശശ.  കേടകേരപള്ളനി സകരന്ദ്രനുര
പനിന്നശടയ് ചുമതലെകയറ ശശ.  എര.  എര.  മണനിയുര നടതനിയ ശമങ്ങള ഇന്തദ്യയനിലലെ
ആദദ്യലത സമ്പൂര്ണ്ണ കവദഡ്യുതശകേരണ സരസ്ഥടാനമടായനി കകേരളലത മടാറ്റുന്നതനില്
പ്രധടാന പങ്കുവഹനിച്ചു.  ഇന്തദ്യയനിലലെ ആദദ്യലത സമ്പൂര്ണ്ണ ലവളനിയനിട വനിസര്ജദ്യ
വനിമുക  സരസ്ഥടാനലമന്ന  നനിലെയനികലെയ്ക്കുര  ദടാരനിദ്രദ്യവത്കരനികലപട്ടവര്കയ്
സഹടായകേരമടായവനിധതനിലള്ള പദ്ധതനികേളര നടപടാക്കുന്നതനിനയ് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  മുമ്പയ്
തുടങ്ങനിവചതനിലന്റെ തുടര്ചയടാലണങനിലര അതയ് പൂര്തശകേരനിക്കുന്നതനിനയ് കേഴനിഞ്ഞു.

രടാജേദ്യര  പണയലപട്ടയ്  കപടാകുകമടാലയന്ന  ഉത്കേണ്ഠയുള്ള  കഡടാ.  എര.  ലകേ.
മുനശറനികനടാടയ്  എനനികയ്  കചടാദനികടാനുള്ളതയ്,  കകേരളതനിലന്റെ  ഒരു  ഭടാഗര   മുറനിചയ്
വനിറതനിലന സരബന്ധനിച്ചുളള സനി.&എ.ജേനി.  റനികപടാര്ട്ടകല ഇന്നയ് പുറത്തുവന്നനിട്ടുള്ളതയ്.
എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാര്  ആവനിഷരനിക്കുന്ന  പദ്ധതനികേളലട  കപരനില്
സരസ്ഥടാനതനിലനടാരു  കപടാറല്കപടാലര  സരഭവനികനില.   പലക്ഷ  കകേരളതനിലന്റെ
തനപ്രധടാനമടായ  ഒരു  കമഖലെലയ  ഇന്തദ്യയനിലലെ  ഏറവുര  വലെനിയ  കുതകേ
കേളനിലലെടാരടാളടായ  അദടാനനികയ്  പണയര  വചതനിലന്റെ  ലഞട്ടനിപനിക്കുന്ന  വനിവരങ്ങളലട
പൂര്ണ്ണചനിത്രമടാണയ്  സനി.&എ.ജേനി.  റനികപടാര്ട്ടനിലൂലട  പുറത്തു  വന്നനിരനിക്കുന്നതയ്.
30  വര്ഷകതയടാണയ്  കലെടാകേലത  എലടാ  പദ്ധതനികേളര  പനി.പനി.പനി.-കയ്
ലകേടാടുക്കുന്നതയ്.   ഇവനിലട  10  വര്ഷര  കൂട്ടനിലകടാടുത്തു.   ആ  കേരടാറനിലനക്കുറനിചയ്
സനി.&എ.ജേനി.  എഴുതനിവചനിരനിക്കുന്നതടാണയ്.   സനി.&എ.ജേനി.  പറഞ്ഞതനില്  ഏറവുര
രസകേരമടാലയടാരു  സരഭവര,   കേണ്ലസഷന  കേരടാറനിലലെ  ക്ലടാസയ്  3(1)(1)  പ്രകേടാരര
കേണ്ലസഷന കേടാലെടാവധനി 40 വര്ഷമടായനിരനിക്കുലമന്നടാണയ്.  30 വര്ഷര എനള്ളതയ്
40  വര്ഷമടാകനിയതനിലൂലട  29712  കകേടാടനി  രൂപയടാണയ്  ആ  കേമ്പനനികയ്
കനട്ടമുണടാകുന്നതയ്.  കേണ്ലസഷന  കേടാലെടാവധനിയുലട  30-ാം  വര്ഷതനിനകേര
പദ്ധതനികശഷനി  3  എര.ടനി.ഇ.  ആയനി ഉയര്തനിയടാല് കേണ്ലസഷന കേടാലെടാവധനി  20
വര്ഷരകൂടനി  നശട്ടനിനല്കേടാവുന്നതടാണയ്.   കേണ്ലസഷന  കേടാലെടാവധനിയുലട  36-ാം
വര്ഷര ഒരകപക്ഷ സമര്പനിചടാല് ഇകപടാഴുള്ള 40 വര്ഷര കൂടടാലത 20 വര്ഷവുരകൂടനി
അവര്കയ്  നല്കേടാവുന്നതടാലണന്നയ്  പറഞ്ഞടാല്  അദടാനനികയ്  കകേരളതനിലന്റെ  ഒരു
കേഷണര വശതനിച്ചുലകേടാടുക്കുന്നതനിനയ് തുലെദ്യമടായനിട്ടകല കേടാരദ്യങ്ങള  സരഭവനിചതയ്? 

ഇതയ്  സനി.  ആന്റെയ്  എ.ജേനി.-യുലട  റനികപടാര്ട്ടടാണയ്.  യഥടാര്തതനില്  ഇന്നയ്
അടനിയന്തരപ്രകമയതനില് സനി.ആന്റെയ് എ.ജേനി. റനികപടാര്ട്ടടാണകലടാ ചര്ചയയ് വകരണതയ്.
സരസ്ഥടാനതനിലന്റെ  ഉതമതടാല്പരദ്യര  സരരക്ഷനിക്കുന്ന  നയവുര  നനിലെപടാടുമടാണയ്
പ്രതനിപക്ഷര  സതശകേരനിക്കുന്നലതങനില്  സനി.ആന്റെയ്.എ.ജേനി.  ഇന്നലലെ  പത്ര
സകമ്മേളനതനില്  പറഞ്ഞ  കേടാരദ്യര  എന്തുലകേടാണടാണയ്  അടനിയന്തരപ്രകമയമടായനി
എടുകടാതനിരുന്നതയ്?  അതനിനയ് നനിങ്ങളകയ് കേഴനിയനില; അകപടാള നനിങ്ങള പ്രതനിയടായനി
മടാറനികഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുനലവന്നതയ്  വളലര  വദ്യകമകല.    വനിഴനിഞ്ഞര  കേരടാറനില്
അഴനിമതനിയുലണന്നയ്  അടനിസ്ഥടാനപരമടായനി,  കഡടാകേഡ്യുലമന്റെറനി  എവനിഡനസനിലന്റെ
പശ്ചടാതലെതനില്  പ്രൂവയ്  ലചയ്യലപട്ടനിരനിക്കുന.   ഈ  സടാഹചരദ്യര  സര്കടാര്
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ഗഇൗരവമടായനി പരനികശടാധനിക്കുലമന്നയ് രടാവനിലലെ അടനിയന്തരപ്രകമയതനിലന്റെ ഘട്ടതനില്
മുഖദ്യമനനി  പ്രകതദ്യകേര  എടുത്തുപറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.   സരസ്ഥടാനതനിലന്റെ  സടാമ്പതനികേ
കസടാതസയ് പണയലപടുതനി രടാജേദ്യലത അപകേടതനികലെയയ് ലകേടാണ്ടുകപടാകുന്നതനില്
പ്രധടാന  പങ്കുവഹനിചനിട്ടുള്ളവരടാരടാലണങനിലര  പദ്ധതനികയ്  തടസമനിലടാതവനിധര
അവലര  നനിയമതനിലന്റെ  മുമ്പനില്  ലകേടാണ്ടുവരടാനുളള  നടപടനി  സതശകേരനിക്കുര.   ശശ.
പനിണറടായനി  വനിജേയലന്റെ  കനതൃതതതനിലള്ള  സര്കടാര്  ഇച്ഛടാശകനികയടാടുകൂടനിയുള്ള
സമശപനര  സതശകേരനിക്കുലമന്നയ്  പൂര്ണ്ണവനിശതടാസമുണയ്;   തശര്ചയടായുര  ആ  നടപടനി
സതശകേരനിക്കുകേ തലന്ന ലചയ്യുര. 

ബഹുമടാനദ്യനടായ വനി.  ഡനി.  സതശശന ഐ.എ.എസയ്.-കേടാരുലട  പ്രശര  ഇന്നയ്
അടനിയന്തരപ്രകമയമടായനി  ലകേടാണ്ടുവന.  ഐ.എ.എസയ്.  അകസടാസനികയഷനനി
ലള്ളവര്ലകതനിലരയുര ഐ.എ.എസയ്.-കേടാര് ചശഫയ് ലസക്രട്ടറനിലകതനിലരയുര പരസരര
പഴനിചടാരുകേയുര  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്കനിടയനില്  കചരനിതനിരനിവയ്  അതനിരൂക്ഷമടാകുകേയുര
സതന്തര  സരഘടന  പരടാതനി  നല്കേനിയതനിലന്റെ  കപരനില്  ഒരു  ഐ.എ.എസയ്.
ഓഫശസര്ലകതനിലര  അകനതഷണതനിനയ്  മനനിസഭ  ഉതരവയ്  പുറലപടുവനിചതുര
20-6-2014-ല് ഈ നനിയമസഭ വനിഷയര ചര്ച ലചയ കേടാരദ്യവുര നനിങ്ങള മറകരുതയ്.
അങ്ങലന ചര്ച ലചയകപടാള കേണലതന്തടാണയ്;  സരസ്ഥടാനലത ചശഫയ് ലസക്രട്ടറനി
തലന്ന  ഒരു  വനിഭടാഗര  ഐ.എ.എസയ്.-കേടാര്ലകതനിലര  പട  നയനിക്കുന.  മലറടാരു
വനിഭടാഗര  ഉന്നത  ഐ.എ.എസയ്.  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥരുലട  കനതൃതതതനില്  ചശഫയ്
ലസക്രട്ടറനിലകതനിലര  പട  നയനിക്കുന.  അതനിലന്റെ കപരനിലണടാകുന്ന ആകരടാപണര
എലന്തടാലകയടാണയ്?  അനധനികൃത  സതതയ്  സമ്പടാദനര,  മൂന്നടാര്  ഒഴനിപനികലെനിലന്റെ
അവനിഹനിത  ഇടലപടലെനിലനക്കുറനിച്ചുള്ള  ഗുരുതരമടായ  ആകക്ഷപങ്ങള;  ഇങ്ങലന
ഇരുകചരനിയനിലമുള്ള  സശനനിയര്  ഐ.എ.എസയ്.  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥര്  പരസരര
ആകരടാപണമുന്നയനിക്കുന്നതയ്  നനിരന്തരര  പുറത്തുവനലകേടാണനിരുന.  അങ്ങലന
ഉന്നയനിചയ്  ഒരു  എ.ഡനി.ജേനി.പനി.-യുലട  കകേടാണ്ഫനിഡനഷദ്യല്  റനികപടാര്ട്ടയ്  ഡനി.ജേനി.പനി.
എഴുതനിയതയ് അന്നലത ചശഫയ് ലസക്രട്ടറനി തനിരുതനി.  ബഹുമടാനദ്യനടായ അന്നലത
ആഭദ്യന്തര  വകുപ്പുമനനി  ശശ.  രകമശയ്  ലചന്നനിതലെലയ  കകേടാണ്ഫനിഡനഷദ്യല്
റനികപടാര്ട്ടനിലന്റെ  ഫയല്  കേടാണനികടാലത  മുഖദ്യമനനി  ഒപനിട്ടയ്  അയച  കേടാരദ്യര  ഈ
നനിയമസഭ  ചര്ച ലചയതയ്  മറകന്നടാ?   ആ വനിഷയര  ഈ  നനിയമസഭയകല ചര്ച
ലചയതയ്.   നടാണരലകേട്ട  എത്രകയടാ  നനിലെപടാടുകേള  സതശകേരനിച  ഭൂതകേടാലെതനിലന്റെ
സ്മരണയനില്  നനിനലകേടാണയ്;  വര്തമടാനകേടാലെതയ്  രടാജേദ്യതനിലന്റെ
വനികേസകനടാന്മുഖമടായ,  ഇന്തദ്യയനില്  അഴനിമതനി  കുറഞ്ഞ  സരസ്ഥടാനലമന്ന  ഖദ്യടാതനി
കനടനിയ,  ക്രമസമടാധടാന സരരക്ഷണതനില് ഒന്നടാര സരസ്ഥടാനലമന്നയ്  അരഗശകേടാരര
കനടനിയ ഒരു സര്കടാരടാണനിതയ്.  നടാലള കനരര ലവളക്കുകമ്പടാള ഒരു വര്ഷകടാലെലത
മഹതടായ  കനട്ടതനിലന്റെ  വനിജേയപതടാകേ  ഉയര്തനിപനിടനിക്കുകമ്പടാള  അതനിലന
അപകേശര്തനിലപടുതടാനുര  സമൂഹമദ്ധദ്യതനില്  തനിരസരനികടാനുര  കേഴനിയതക
വനിധതനിലള്ള  നനിലെപടാടയ്  സതശകേരനിക്കുനലവങനില്  ആ  നനിലെപടാടുകേളലകതനിരടായനി
അതനിശകമടായ  പ്രതനികേരണര  സരസ്ഥടാനലത  ജേനങ്ങളലട  ഭടാഗത്തു
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നനിനണടാകുലമന്ന കേടാരദ്യതനില് യടാലതടാരു സരശയവുമനില.  നമ്മുലട നടാടനിലന്റെ നന
നനിറഞ്ഞ,  വനികേസകനടാന്മുഖമടായ,  ശകദ്ധയമടായ  നനിരവധനി  പ്രവര്തനങ്ങളണയ്.
സമയക്കുറവുമൂലെര  അതനികലെയയ്  കേടക്കുന്നനില.    ലപടാതുമരടാമതയ്  വകുപനിലന്റെ
വനവനികേസന  കുതനിപനിനയ്   ഒരു  പ്രധടാനലപട്ട  ചുവടു വയ്പയ്  ഈ  സര്കടാര്
നടതനിയനിട്ടുണയ്.   ഇന്തദ്യന  ലറയനില്കവയുര  സരസ്ഥടാന  സര്കടാരുര  തമ്മേനില്  ഒരു
കജേടായനിന്റെയ് ലവഞതറനില് ഒപ്പുവചനിട്ടുണയ്. അതയ് അദടാനനിയുമടായനി  വനിഴനിഞ്ഞര പദ്ധതനികയ്
ഒപ്പുവചതുകപടാലലെയല.   ലകേടാചനി-മധുര  ലറയനില്കവ,   തലെകശ്ശേരനി-കമസൂര് കലെന;
ഇപ്രകേടാരമുള്ള വനിവനിധങ്ങളടായനിട്ടുള്ള ലറയനില്കവ കലെനുകേള കകേന്ദ്ര ലറയനില്കവയുര
സരസ്ഥടാന  സര്കടാരുരകൂടനി  കജേടായനിന്റെയ്  ലവഞതറനില്  51:49  അനുപടാതതനില്
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനയ്  ധടാരണയടായനിട്ടുണയ്.   അങ്ങലന കകേരളതനിലന്റെ വനിശടാലെമടായ
വനികേസനവശക്ഷണതനിനയ്;  സമഗമടായ  കേടാഴയ് ചപടാടനിനയ്  രൂപരലകേടാടുതയ്
വനിജേയകേരമടായനി മുകന്നടാട്ടുകപടാകുന്ന ശശ.  പനിണറടായനി വനിജേയലന്റെ കനതൃതതതനിലള്ള
ഈ ഗവണ്ലമന്റെനില് ജേനങ്ങളക്കുള്ള വനിശതടാസര ആവര്തനിചയ് വദ്യകമടാകനി,  നടാലള
ഒരു  വര്ഷര  പനിന്നനിടുകമ്പടാള  ഈ  ധനടാഭദ്യര്തനമുകഖനയുളള  തുകേ  പടാവലപട്ട
ജേനങ്ങളക്കുകവണനി  ലചലെവഴനികടാന  കപടാകുകേയടാണയ്.  ഞടാന  ഇതനിലന
പനിന്തുണച്ചുലകേടാണയ് നനിര്ത്തുന. 

ശശ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന : സര്, ഇവനിലട ശശ. രടാജു എബഹടാര എലന്ന
ലവല്ലുവനിളനിച്ചു.   ആ  ലവല്ലുവനിളനി  ഞടാന  സതശകേരനിക്കുകേയുര  ലചയ.  അങ്ങയുലട
നനികയടാജേകേമണ്ഡലെതനില്  ഒനര  കേനിട്ടനിയനിലലന്നയ്  പറഞ്ഞു.  കകേടാട്ടടാങ്ങല്
പഞടായതനിലള്ള  മണനിമലെയടാറനിലലെ  ഏഴരകകടാടനി  രൂപയുലട  മുകണടാലെനികടവയ്
പടാലെര അങ്ങയുലട മണ്ഡലെതനിലെടാണയ്.

ശശ.  എസയ്.  ശര്മ്മേ  പ്രസരഗര  ആരരഭനിചതുതലന്ന  ബനി.ലജേ.പനി.  ബന്ധര
ആകരടാപനിചടാണയ്.  അതനിലന്റെ പൂര്വ്വകേടാലെ പശ്ചടാതലെമടാണയ് കഡടാ.  എര.  ലകേ.  മുനശര്
ഇവനിലട  ഓര്മ്മേനിപനിചതയ്.  വനി.  പനി.  സനിരഗനിലന്റെ  ഗവണ്ലമന്റെനില്  വനി.  പനി.
സനിരഗനികനടാലടടാപമുള്ള  141  അരഗങ്ങള,  50  ഇടതുപക്ഷ  എര.പനി.-മടാര്,  86
ബനി.ലജേ.പനി.  അരഗങ്ങള  എന്നനിവര്   കചര്ന്നടാണയ്  അന്നയ്  സര്കടാരുണടാ
കനിയലതനള്ള യടാഥടാര്തദ്യര മറകരുതയ്.  

ശശ.  പനിണറടായനി  വനിജേയലന്റെ കനതൃതതതനിലള്ള സര്കടാര് പനണയ്  മടാസര
തനികേയുകമ്പടാള പനണയ് വനിവടാദങ്ങള  മുന്നനില് നനില്ക്കുകേയടാണയ്.  യഥടാര്തതനില്
വനിവടാദങ്ങളലകേടാണയ്  ലപടാങടാലെയനിട്ട  365  ദനിവസമടാണയ്   ഇവനിലടയുണടായതയ്.
മുലലപരനിയടാര്  പ്രശര,   18  രടാഷശയ  ലകേടാലെപടാതകേങ്ങള,  കേണ്ണൂരനില്മടാത്രര
8  ലകേടാലെപടാതകേമുണടായനികല;  നടനിലയ  തട്ടനിലകടാണ്ടുകപടായ  സരഭവമുണടായനികല;
വനിവടാദതനില്  ചടാടനിയ  മനനിമടാര്  രലണണ്ണര,   സതടാശയ  മുതലെടാളനിമടാകരടാടുള്ള
സര്കടാരനിലന്റെപക്ഷര, ലകേടാടനി സനനിയടകമുള്ള ആളകേളകയ് പകരടാള, കചടാദദ്യകപപര്
കചടാര്ച – കേണകയ് പരശക്ഷയുലട കചടാദദ്യകപപര് കചടാര്ന്നകപടാള ഒരു ദനിവസലത
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പരശക്ഷ  കേദ്യടാനസല്  ലചയ,  ഇലതലടാര  സതദ്യമകല?  അതുകപടാലലെ
ശശ.  എര.  എര.  മണനി;  ഇകപടാള ബന്ധനസ്ഥനടായ ശശ.  എര.  എര.  മണനിയടാണയ്
നമ്മുലട മുമ്പനില് നനില്ക്കുന്നതയ്. നടാവയ് തുറകരുലതന്നയ് അകദ്ദഹകതടാടയ് പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.
ഇവനിലട   അങ്ങലയ  നനിരശക്ഷനികടാന  ആളനിലന  വചനിട്ടുലണന്നടാണയ്  മടാധദ്യമതനില്
കേണതയ്.  അങ്ങയ്  അതയ്  നനികഷധനിചനിട്ടുമനില.  ഇവനിലട  ബജേറയ്  കചടാര്ന  എലന്നടാരു
വനിവടാദമുണടായനിരുന്നകലടാ.  നനിലെമ്പൂരനിലലെ മടാകവടായനിസ്റ്റേയ് കവട്ട, അതനിലന സരബന്ധനിചയ്
ശശ.  വനി.  എസയ്.  സനനില് കുമടാറനിലന്റെ പടാര്ട്ടനി എന്തടാണയ് പറഞ്ഞതയ്;  അതയ് ശരനിയല
എന്നകല?  ഇകടാരദ്യതനില് ലതറടായ നടപടനിയടാലണടുതലതന്നയ് സനി.പനി.ഐ.-യുലട
കദശശയ കേമ്മേനിറനി പറഞ്ഞനികല;  സനി.പനി.ഐ.-യുര സനി.പനി.ഐ.(എര)-ഉര തമ്മേനിലള്ള
കപടാരയ്;  നനിങ്ങള  തമ്മേനില്  ഇകപടാള  ഒനമനില  എന്നയ്  എകന്നടാടയ്  പറയുകേയുര
ഇവനിലടനനിന്നയ്  ഇറങ്ങനിയടാല് ആ കപടാരയ് തുടരുകേയുര ലചയ്യുര.  ലകേടാചനി ലമകട്രടായുലട
ഉദ്ഘടാടനതനിനയ്  പ്രധടാനമനനിലയ  വനിളനികകണടാ  കവണകയടാ;  നനിങ്ങള
തശരുമടാനനികചടാ?  വനിളനികണലമങനില് വനിളനികണര,  വനിളനികലണങനില് വനിളനികകണ.
364  ദനിവസവുര,  ഇന്നയ്  24  മണനിക്കൂര്  കൂടനി  കേഴനിഞ്ഞടാല്  365  ദനിവസവുര  എന്തയ്
ലതടാട്ടടാലര  വനിവടാദതനില്  ലകേടാണ്ടുലചലന്നതനിചതടാണയ്  കകേരളതനില്  നമുകയ്
കേടാണടാന സടാധനിചതയ്. 

ഒരു  സര്കടാരനിലന്റെ  ഏറവുര  വലെനിയ  ശകനി  കേടാണനിക്കുന്നതയ്  കക്രസനിസയ്
മടാകനജേയ് ലമന്റെനിലെടാണയ്.  കക്രസനിസയ്  മടാകനജേയ് ലമന്റെനില്  എന്തുലചയ?
കക്രസനിസണടാകടാന  ആര്ക്കുര  പറ്റുര.  പനനി  നനിയനണര,  കുടനിലവള്ളപ്രശര
എന്നനിവയടായനി എലന്തങനിലര ലചയനിട്ടുകണടാ; ഇവനിലട ലവള്ളകതകടാള സശഡനിലള്ള
പ്രസരഗര കകേട്ടനിട്ടുണയ്.  പകക്ഷ ഒനര കേടാരദ്യമടായനി ലചയനില.  ലതരുവുനടായ അക്രമര
കൂടുന. ഇന്നലലെയുര  രണടാളകേലള  കേടനിച്ചുലകേടാന. എന്തയ് നടപടനിയുണടായനി?  വനിലെ
നനിയനണതനിലന്റെ  കേടാരദ്യതനില്  ഫലെപ്രദമടായ  എലന്തങനിലര
നടപടനിയുണടായനിട്ടുകണടാ?  ഉകദദ്യടാഗസ്ഥരുലട  കപടാര്വനിളനിയുര  കേടാരദ്യമടായനി
നടക്കുകേയടാണയ്.  ഡനിസനിക്ടയ്  മജേനികസറയ്  മജേനിസ്റ്റേശരനിയല്  പവറളള  ആളകല;
അകദ്ദഹതനിനയ്  കപടാലെശസനിനുകമല്  ആധനിപതദ്യമനികല?  മൂന്നടാറനിലലെ  ചനിലെ
സരഭവങ്ങളലട  കപരനില്,  അവനിടലത  രണയ്  എസയ്.ലഎ.-മടാര്  ജേനിലടാ  കേളക്ടറലട
മുമ്പനില്  ഹടാജേരടാകേണലമന്നയ്  പറഞ്ഞയ്  സമനസയ്  അയചനിരനിക്കുകേയടാണയ്
Disobedience  എന്തടാലണനളളതയ്  കപടാലെശസയ്  മടാനുവലെനില്   കനടാകണര.
Disobedience-നയ് എന്തടാണയ് ശനിക്ഷ?  സര്വ്വശസനില്നനിന്നയ്  പനിരനിച്ചുവനിടടാനകപടാലര
കേഴനിയുന്ന അതശവഗുരുതരമടായ പ്രശമടാണയ്.  ആ  Disobedience  ആണയ് ഡനി.ജേനി.പനി.
ഓഫശസനിലണടായതയ്.  ഡനി.ജേനി.പനി.  ഓഫശസനില്  ഡനി.ജേനി.പനി.-ലയ  കചടാദദ്യരലചയ്യുന്ന
എ.ഡനി.ജേനി.പനി.;  അവനിലട  Disobedience  നനില്ക്കുകേയകല;  എന്തയ്
നടപടനിയടാണുണടായതയ്?   സര്കടാര്  യടാലതടാനര  ലചയനിട്ടനില.   നമ്മുലട
നടാട്ടനില്  അക്രമങ്ങള  വര്ദ്ധനിച്ചു.  ലപണ്കുട്ടനികേലള  ലലലെരഗനികേമടായനി
പശഡനിപനിചതനിനയ്  എത്ര  കപര്ലകതനിലര  കകേലസടുതനിട്ടുലണന്ന  25-4-2017 -ലലെ
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ശശ.  കറടാജേനി  എര.  കജേടാണനിലന്റെ   കചടാദദ്യതനിനയ്,  1671  കകേസകേള
എടുതനിട്ടുലണന്നടാണയ് മുഖദ്യമനനിയുലട മറപടനി.  നനിയനണരവനിട്ട ക്രമസമടാധടാനമകല
സരസ്ഥടാനത്തുണടായനിട്ടുളളതയ്.  സശകേളലകതനിലരയുളള  അതനിക്രമതനിനയ്  എത്ര
കകേലസടുതനിട്ടുലണന്ന
25-4-2017 -ലലെ  ശശ.  എല്കദടാസയ്  പനി.  കുന്നപനിളളനില്-ലന്റെ  കചടാദദ്യതനിനയ്,  8847
കകേസകേള എടുതനിട്ടുലണന്നടാണയ് മുഖദ്യമനനി മറപടനി  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  ചടാര്ജേയ്
ലചയ കകേസകേള  3874   എണ്ണവുര അതനില് ശനിക്ഷനികലപട്ടതയ്  337  കപരുമടാണയ്.
8847 കകേസകേളണടായകപടാള  കകേവലെര  8.69  ശതമടാനര  ആളകേലളയടാണയ്
കകേടാടതനിയുലട  മുമ്പനിലലെതനിചതയ്.  നമ്മുലട  സരസ്ഥടാനര  വളലര  അഭനിമടാനകേരമടായനി
മുകന്നടാട്ടുകപടാകുലന്നന്നയ്  പറയടാന സടാധനിക്കുകമടാ?

വനിജേനിലെനസയ്  വനിഭടാഗര  ചനിലെ  വകുപ്പുകേളനിലലെലടാര  കേയറനിയനിറങ്ങനി
കനടാകനിലയന്നടാണയ്  പറയുന്നതയ്.  തകദ്ദശസതയരഭരണര,  റവനക്യൂ,  ലപടാതുമരടാമതയ്,
ആകരടാഗദ്യകക്ഷമര,  സടാമൂഹദ്യകക്ഷമര,  ഗതടാഗതര,  ലപടാതുവനിദദ്യടാഭദ്യടാസര,  കപടാലെശസയ്,
ജേലെവനിഭവര  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളനിലലെലടാര  വനിജേനിലെനസയ്  തപനിലപറകനി.
അഴനിമതനിയനില്  ഒന്നടാര  സ്ഥടാനതയ്  നനില്ക്കുന്നതയ്  തകദ്ദശസതയരഭരണ
വകുപടാലണന്നയ്   അവര് കേലണതനി.  ഇത്രയുര ഗരഭശരമടായനി  364  ദനിവസവുര ഇഇൗ
വകുപനിലന ലകേടാണ്ടുകപടായതനിനയ്  അകദ്ദഹതനിനയ് നലലടാരു പതകരകൂടനി നല്കേണര.
നമ്മുലട  നടാട്ടനില്  പണമനിലടാലത  ആളകേള  വനിഷമനിക്കുകേയകല;   സടാമ്പതനികേ
കക്ലശമുലണന്നകല ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പുമനനി പറയുന്നതയ്.   സടാമ്പതനികേ കക്ലശതനില്
നനില്ക്കുകമ്പടാഴടാണയ് കസടാര്ട്സയ് കേഇൗണ്സനില് പ്രസനിഡന്റെനിനയ് 25 ലെക്ഷര രൂപയുലടയുര
ലസക്രട്ടറനികയ്  23  ലെക്ഷര രൂപയുലടയുര കേടാറകേള വടാങ്ങനിയതയ്.  കേടാര് വടാങന്നതനിനയ്
എലന്തങനിലര  അനുമതനി  വടാങ്ങനിയനിട്ടുകണടാ?  ഇകടാരദ്യതനിനയ്  ധനകേടാരദ്യ
വകുപ്പുമനനിയുലട  അനുമതനിയനില.  ഇതയ്  അങ്ങയുലട  കുറമല,  അങ്ങയുലട  മുമ്പനില്
ഫയല് വന്നനില.  അവര് അവരുകടതടായ രശതനിയനില് ലചയ.  ഇഇൗ പണര കസടാര്ട്സയ്
കേഇൗണ്സനിലെനിലന്റെ  കേശഴനിലളള  നശന്തല്  കുളതനിലന്റെയുര  ഇനകഡടാര്
കസ്റ്റേഡനിയതനിലന്റെയുര  വരുമടാനതനില്നനിന്നയ്   വകേമടാറനി  ലചലെവഴനിചതടാണയ്.
48  ലെക്ഷര രൂപ വഴനിവനിട്ടയ്  ലചലെവടാകനിയതനിലനക്കുറനിചയ്  ഒരക്ഷരര ധനകേടാരദ്യവകുപയ്
കചടാദനിചനിട്ടുകണടാ?  ഇഇൗ  സര്കടാരനിനയ്  പനിടനിപ്പുകകേടുലണന്നടാണയ്   പറയുന്നതയ്.
അങ്ങലന പറയടാന കേടാരണര, കകേന്ദ്ര ഫണനില്നനിന്നയ് കേനിട്ടടാനുളള രണടായനിരര കകേടാടനി
രൂപ  വടാങ്ങടാന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില.  സമയബന്ധനിതമടായനി  വരവുലചലെവയ്  കേണക്കുകേളര
നടതനിപയ്  റനികപടാര്ട്ടുര  സമര്പനികടാതതനിനടാല്  കകേന്ദ്രടാവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനിയുലട
ഫണനില്നനിന്നയ്  കകേരളതനിനയ്  2,000  കകേടാടനി  രൂപ  ലെഭനികടാലത
ലകേട്ടനികനിടക്കുകേയടാണയ്.  എലന്തങനിലര  നടപടനിലയടുകതടാ?  നമ്മേള  കലെടാകേലത
ഒന്നടാര  നമ്പര്  സരസ്ഥടാനമടാലണന്നയ്  സതയര  പറഞ്ഞനിട്ടയ്  കേടാരദ്യമുകണടാ?  ഇതരര
കേടാരദ്യങ്ങലളക്കുറനിച്ചുകൂടനി ആകലെടാചനികകണ? 
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പടാവലപട്ട  കുട്ടനികേളകയ്  കവണനിയടാണയ്  ഡനി.ലലവ.എഫയ്.ലഎ.-യുര
എസയ്.എഫയ്.ലഎ.-യുര  എനര ബഹളമുണടാക്കുന്നതയ്.  പനി.എസയ്.സനി.-കയ്  റനികപടാര്ട്ടയ്
ലചയ്യടാലത  2394  തസനികേകേള  ലകേട്ടനികനിടക്കുകേയടാണയ്.  അതുസരബന്ധനിചയ്  ഒരു
നടപടനിയുര  സതശകേരനിചനിട്ടനില.   എന്നനിട്ടയ്  ഇവനിലട  എലടാ  ഗരഭശരമടാലണന്നടാണയ്
പറയുന്നതയ്. 

എസയ്.എസയ്.എല്.സനി. കേണകയ് പരശക്ഷ റദ്ദടാകനിയനിട്ടയ് 30 -നയ് വശണ്ടുര പരശക്ഷ
നടതനി. ഇതയ് കകേരളതനില് ആദദ്യലത സരഭവമകല ? കകേരളതനില് ആദദ്യമടായനിട്ടകല
കചടാദദ്യര പകേര്ത്തുന്നതയ് സരബന്ധനിചയ് വനിജേനിലെനസയ് അകനതഷണര നടത്തുനലവന്നയ്
പറഞ്ഞതയ്.  അതനിലന്റെ   നടപടനി  എന്തടായനി?  ഇവനിടലത  ലകേടാലെപടാതകേങ്ങള,  ലെടാ
ആന്റെയ് ഓര്ഡര് എന്നനിവലയപറനി പറയടാതനിരനികടാന സടാധനിക്കുകമടാ?  സര്കടാര് എന്തയ്
നടപടനിയടാലണടുതതയ്?  ലകേടാലെപടാതകേങ്ങള  നടക്കുന്നതനിലന്റെ  പനികറദനിവസര
നനിങ്ങലളടാരു ഏകകേടാപന സമനിതനി കപടാലലെ ആള പടാര്ട്ടനി കകേടാണ്ഫറനസയ് നടതനി
പനിരനിയുര,  പനികറ  ദനിവസര  വശണ്ടുര  ലകേടാല്ലുര.   ഇഇൗ  രൂപതനില്   കകേരളര
ലകേടാലെപടാതകേതനിലന്റെ നടാടടാവുകേയടാണയ്. 

ഇഇൗ  സര്കടാരനിനയ്  സര്ട്ടനിഫനികറയ്  ലകേടാടുത  രണടാളകേളണയ്.  ഇഇൗ
സര്കടാരനിലനക്കുറനിചയ്  ബനി.ആര്.പനി.  ഭടാസര്  'മലെയടാളര'  വടാരനികേയനില്  'തകേര്ന്ന
പ്രതനിച്ഛടായ'  എന്ന  കനടാവല്  എഴുതനിയനിട്ടുണയ്.  അതനില്,  'ബരഗടാള  പടാര്ട്ടനിയുലട
ദുരനുഭവതനില്  നനിന്നയ്  പടാഠര  ഉളലകടാളളടാലത  സര്കടാര്  മുകന്നടാട്ടുകപടാകുന്നതയ്
അപകേടകേരമടാലണന്നയ് അകദ്ദഹര മുന്നറനിയനിപയ്  നല്കുകേയടാണയ്.  പനി.  കഗടാവനിന്ദപനിളള
എനനികയ്  ആദരണശയനടായനിട്ടുളള  ആളടാണയ്.  അകദ്ദഹതനിലന്റെ  വനിജടാനര,
സമശപനര,  വടാത്സലെദ്യര  അലതലടാര  കനരനിട്ടയ്  അനുഭവനിച  വദ്യകനിയടാണയ്  ഞടാന.
എനനികയ്  ആ  കുടുരബവുമടായനി  നല  ബന്ധമുണയ്.  മടാതൃഭൂമനി  വടാരനികേയുലട  പുതനിയ
എഡനിഷനനില്   പനി.  കഗടാവനിന്ദപനിളളയുലട  മകേന  ശശ.  എര.  ജേനി.  രടാധടാകൃഷ്ണലന്റെ
കലെഖനതനില്  അകദ്ദഹര   പറയുന്നതയ്,  'ഒരു  വര്ഷലത  സര്കടാരനിലന്റെ  ദയനശയ
പ്രകേടനവുര  ബനി.ലജേ.പനി.-യുലട  വളര്ചയുര  സൂചനിപനിക്കുന്നതയ്  കകേരളതനിലര
ഇടതുപക്ഷതനിലന്റെ ചനിത ഒരുങനലവന്നയ് തലന്നയടാണയ്.'' ഭരണരരഗതയ് ഇത്രകവഗര
ഇത്ര  പരടാജേയമടായ  മലറടാരു  സര്കടാരുര  കകേരളതനിലണടായനികട്ടയനില.  ബരഗടാള
ഇന്നയ്  ചനിന്തനിക്കുന്നതയ്  കകേരളര  നടാലള  ചനിന്തനിക്കുകമടാലയന്നയ്  കചടാദനിചടാല്  എലടാ
സശറനിലര ലകേട്ടനിവച കേടാശയ് ഇടതുപക്ഷതനിനയ് നഷലപടുന്ന രൂപതനികലെയയ് കകേരളവുര
കപടാകുകമടാ'  എനളളതടാണയ്. അകദ്ദഹതനിലന്റെ കലെഖനതനിലളളതടാണയ്.  'പറചനിലെനില്
മടാത്രമല,  പ്രവര്തനിയനിലര  ഇതുവലര  ഒരു  മനനിയുര  കേടാരദ്യമടായ  മുദ്ര
പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടനില.   വനി.  എസയ്.  സര്കടാരനിലന്റെ കേടാലെലത മുനകേടാലെ മനനിമടാരനില്
മനികവരുര മനികേവനിനയ് കപലരടുതവരടായനിരുന.  ഇക്കുറനിയുര കേഴനിവുളളവരുലണങനിലര
ആര്ക്കുലമടാനര ലചയ്യടാന കേഴനിയുന്നനില'. ഇതടാണയ് നനിങ്ങളലട പ്രശര.
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ഇഇൗ  സര്കടാര്  ഒരു  വര്ഷര  തനികേയുകമ്പടാള  സതടാഭടാവനികേമടായുര   ശരനികയതയ്
ലതകറതയ്  എന്നതനിലനക്കുറനിചയ്  ആകലെടാചനികകണ.  നനിങ്ങളകയ്  ലലകേപതനി
ചനിഹ്നകതടാടയ് കദഷദ്യമുളളതുലകേടാണയ് നനിങ്ങളലട ലലകേ ഉയര്തനി ലഡസനിലന്റെ പുറതയ്
അടനിക്കുര,  അതയ്  ലപടാട്ടനിയടാലര  കപടാകേലട്ട  എന്ന  രശതനി  നനിങ്ങള  വയ്ക്കുര.
അതുലകേടാലണടാനര കേടാരദ്യര  തശരനില.  ഇഇൗ സര്കടാര് കപടാകുന്ന ട്രടാകയ്  ലതറടാണയ്.
ലതറടായ  ട്രടാകനില്  കപടാകുന്ന  സര്കടാര്  കകേരളതനിലലെ  ജേനങ്ങളലട  മുന്നനില്
പ്രതനിക്കൂട്ടനിലെടാണയ്. ഇഇൗ സര്കടാരനിലന ജേനങ്ങള ഒരു കേടാരണവശടാലര ഇനനി മുകന്നടാട്ടയ്
ഉളലകടാളളടാന  കപടാകുന്നനില.  അതുലകേടാണയ്  ഞടാന  ഇഇൗ  ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേലള
എതനിര്ത്തുലകേടാണയ് നനിര്ത്തുന.  

               (അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സശകര്)

ധനകേടാരദ്യവുര കേയറര വകുപ്പുമനനി (  കഡടാ  .   ടനി  .   എര  .   കതടാമസയ് ഐസകേയ്  ):  സര്,
ഇന്നലലെ ഞടാന മറപടനി  പറഞ്ഞതനില്നനിനര വദ്യതദ്യസമടായനി   ലചറനിയ പ്രശങ്ങള
മടാത്രകമ  ഇന്നയ്  ഉന്നയനികലപട്ടനിട്ടുള.  അതയ്  മുഖദ്യമടായുര   കേനിഫ്ബനിലയ
കുറനിച്ചുളളതടാണയ്. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനികയ് ഇതുവലരയുര സരശയര മടാറനിയനിട്ടനില.
ഇതനിലനക്കുറനിലചടാലക  അകദ്ദഹതനിനയ്  അറനിയടാലമന്നടാണയ്   എലന്റെ  ധടാരണ.
കേനിഫ്ബനി  എലടാ  പ്രശങ്ങളക്കുര   പ്രതനിവനിധനിയലലനര    ശമ്പളര  ലകേടാടുകടാനുര
ലപനഷന ലകേടാടുകടാനുര  കപസയനിലലങനില് അതനിനുര   കേനിഫ്ബനിയടാലണന്നടാണയ്
അകദ്ദഹര പറയുന്നതയ്.  കേദ്യടാപനിറല് ഇനലവസ്റ്റേയ്ലമന്റെനിനയ് സര്കടാരനിനയ് പുറത്തുമടാത്രകമ
കേനിഫ്ബനി വഴനി  ഉപകയടാഗനികടാന  പറ്റുകേയുളലയനര ഒരു സര്കടാര് ലചലെവനിനുര
പറനിലലനമടാണയ് പറയുന്നതയ്.  അതുലകേടാണടാണയ് എസ്റ്റേനികമറ്റുര മറ്റുര ഉണടാക്കുന്നതനിനയ്
ലസകന്റെജേയ്  ചടാര്ജടായനി  നല്കുന്നതനിനുകവണനി  ഇന്നയ്  സഭ  പരനിഗണനിക്കുന്ന
ഉപധനടാഭദ്യര്തനയനില്  100  കകേടാടനി  രൂപ   വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  കേടാരണര
അതുണടാക്കുന്നതയ്  ഡനിപടാര്ട്ടയ്ലമനകേളടാണയ്.  ഡനിപടാര്ട്ടുലമന്റെയ്  ഏജേനസനിലയ
വയ്ക്കുകേയടാണയ്.  ഡനിപടാര്ട്ടയ്ലമന്റെയ് എടുത ഒരു തശരുമടാനതനിനയ് കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനര
പണര  കപടാകുനലവനള്ള  വനിമര്ശനമുണയ്.   അതയ്   നമ്മേള  പടാസടാകനിയ
നനിയമപ്രകേടാരര   പടാടനിലടാതതടാണയ്.   ഡനിപടാര്ട്ടയ്ലമനകേള  എസ്റ്റേനികമറ്റുണടാകടാനുര
ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യടാറടാകടാനുര കേണ്സളട്ടന്റെനിലനകയടാ അപ്രൂവ്ഡയ് ഏജേനസനിലയകയടാ
നനിയമനിക്കുകമ്പടാള  അവര്കയ്  നല്കേടാനകവണനി  100  കകേടാടനി  രൂപ
ഉളലകടാളളനിക്കുകേയടാണയ്.  കേനിഫ്ബനി എലടാ പ്രശങ്ങളക്കുര പ്രതനിവനിധനിയടാലണനള്ള
ലതറനിദ്ധടാരണയുലട അടനിസ്ഥടാനതനിലെല പ്രവര്തനിക്കുന്നതയ്.  

മറയ്  സരസ്ഥടാനങ്ങളനിലലെടാലക  കദശശയ  വരുമടാനതനിലന്റെ  മൂന്നയ്  ശതമടാനര
കേദ്യടാപനിറല്  ഇനലവസ്റ്റേയ്ലമന്റെയ്  സര്കടാര്  നടത്തുനണയ്.  പതയ്  വര്ഷരമുമ്പുവലര
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കകേരളതനില്  ഒരു  ശതമടാനതനില്  തടാലഴയടായനിരുന.  ഇകപടാള  അതയ്  ഒന്നര
ശതമടാനമടായനി.   അതുലകേടാണയ്  വലെനിയ  കേദ്യടാപനിറല്  ലഡഫനിസനിറ്റുണയ്.   അതയ്
ബജേറനില്നനിന്നയ്  മശറയ്  ലചയ്യുകേ,  ഗദ്യടാപയ്  ഫനില്  ലചയ്യുകേ  എന്നനിവയയ്   കൂടുതല്
സമയലമടുക്കുര.   നമുകയ്  അത്രയുര  കേടാത്തുനനില്കടാന  കേഴനിയനില.   അതുലകേടാണയ്
കേനിഫ്ബനിവഴനി  ബജേറനിനയ്  പുറത്തുനനിനര പണലമടുക്കുന.   ഇതനികനകടാള വളലര
ലചലെവുകുറഞ്ഞ ഫലെപ്രദമടായ  മടാര്ഗ്ഗങ്ങള നടാര ഉപകയടാഗനിചനിരുന്നകലടാ എന്നടാണയ്
ശശ.  മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനിയുലട  വടാദര.  ആനതനിറനിയുര  പനി.പനി.പനി.-യുര  ബനി.ഒ.ടനി.-
യുമടാണയ്  തടാങള  പറഞ്ഞതയ്.    കറടാഡയ്  ഫണയ്  കബടാര്ഡനിലന്റെ  പലെ  കേടാരദ്യങ്ങളര
ലചയതയ്  ആനതനിറനി  കമടാഡലെനിലെടാണയ്.  പകക്ഷ  പണര ലകേടാടുകകണ;    ബടാദ്ധദ്യത
ഇലടാതടാകുനകണടാ?    ഭടാവനി  ബടാധദ്യതലയ  അകമടാര്കട്ടസയ് ലചയയ്  ഇലന്നന്തയ്
വരുനലവന്നയ് കനടാകനി ഇന്നലത എസ്റ്റേനികമറനിലന്റെ പലെ മടങ്ങടാണയ് പലെ ആനതനിറനിക്കുര
വരുന്നലതന്നടാണയ്  ധനകേടാരദ്യ  വകുപനിലന്റെ   വനിമര്ശനര   ഇതയ്
അധനികേലചലെവുണടാക്കുന്ന  ഏര്പടാടടാണയ്,    ഭടാവനിയനില്  വരുന്നതനിനയ്  കപസ
തകന്നയടാര, ഇകപടാള ലചയ്കതടാള എന്നയ് പറയടാന എളപമടാണയ്.  

പനി.പനി.പനി.  കമടാഡലെനിലെടാണയ് വനിഴനിഞ്ഞര പദ്ധതനി നടപടാക്കുന്നതയ്.  ഒരനിനതനില്
മടാത്രര  29,000  കകേടാടനി  രൂപയടാണയ്  അധനികേലെടാഭര  ലകേടാടുക്കുന്നതയ്.   സനി.&.എ.ജേനി.
പറഞ്ഞതടാണനിതയ്.   ഒരു  ബടാധദ്യതയുമനിലലന്നയ്  പറയുന്നതനിലന്റെ  75  ശതമടാനവുര
നമ്മേളടാണയ് ലചയ്യുന്നതയ്.  ഇതടാണയ്  എക്സെെയ്പശരനിയനസയ്.  ബനി.ഒ.ടനി. അടനിസ്ഥടാനതനില്
ലചയ്യുലന്നങനില് അതനിനയ് വരുമടാനമുണടാകേണര.  സ്കൂളകേളകടയുര ആശുപത്രനികേളകടയുര
കറടാഡുകേളകടയുര വര്ക്കുകേള എങ്ങലനയടാണയ് ബനി.ഒ.ടനി. അടനിസ്ഥടാനതനില് ലചയ്യടാന
കേഴനിയുകേ?  അതുലകേടാണയ്  കേനിഫ്ബനികയകടാള  വളലര  കഭദമടായ
മടാര്ഗ്ഗങ്ങളണടായനിട്ടുലണന്നയ്  പറയുന്നതയ്  ശരനിയടായ  വടാദമല.   ശശ.  മഞ്ഞളടാരകുഴനി
അലെനി   ഏറവുര വലെനിയ ബനിസനിനസകേടാരനില് ഒരടാളടാണയ്.  അകങ്ങയയ് അതയ് കൃതദ്യമടായുര
മനസനിലെടാകകേണതടാണയ്.     നമ്മേള  ഏകേകേണ്ഠമടായനി  നനിയമര  പടാസടാകനിയതകല.
ആരയ് ഭരനിചടാലര അതനുസരനിചയ് കേനിഫ്ബനികയ് ഗടാന്റെയ് നല്കുന്നതനിനയ്  നനിയമതനില്
വദ്യവസ്ഥയുണയ്. ഇകപടാള  ലകേടാടുതതനിലന്റെ റശ-കപലമന്റെനിനയ് നമ്മേള നല്കുന്ന ഗടാന്റെയ്
മടാത്രര  മതനി.   അതനില്നനിനര  റനികട്ടണ്  കേനിട്ടുന്ന  കപ്രടാജേക്ടുകേലളടുതടാല്  ഇനനിയുര
കൂടുതലെടാകേടാര.   പകക്ഷ  ഇന്നകതയയ്  ഏറവുര  സരക്ഷനിതമടായ  ഒന്നടാണനിതയ്.
അകപടാഴടാണയ്  മുനശര് സടാഹനിബയ് ആപതയ് അവസരമടാക്കുകേയടാലണന്നയ് പറഞ്ഞതയ്.
നവമനിയുലട  പുസകേതനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതുകപടാലലെ  രടാജേദ്യര  മുഴുവന  ഒരടാപതയ്
വന്നയ്  ലഞട്ടനിയനിരനിക്കുകമ്പടാഴടാണയ്  ഇങ്ങലനയുള്ള  അപകേടകേരമടായ  പരനിഷടാരങ്ങള
ലകേടാണ്ടുവരനികേ എനള്ള രശതനിയനിലെടാണയ് അകദ്ദഹതനിലന്റെ വടാദര.  അതയ് ശരനിയടാണയ്.
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1991-ല്  എങ്ങലനയടാണയ്  ഇതയ്  ലകേടാണ്ടുവന്നതയ്?   നനിങ്ങലളലടാര  പനിന്തടാങന്ന
ഉദടാരവത്കരണ  നയങ്ങള  ഇന്തദ്യയനില്  അടനികചല്പനിചതയ്  എങ്ങലനയടാണയ്.
ഇലെക്ഷന  കേഴനിഞ്ഞയ്  മനനിമടാര്  കേകസരയനില്  വന്നനിരനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പയ്
ഐ.എര.എഫയ്.-ലന്റെ  പ്രശര,  വനികദശ  വനിനനിമയകുഴപര  എന്നനിവലയടാലക
എങ്ങലനലയങനിലര തശര്കടാനടായനി പരനിഷടാരങ്ങളനികലെയയ് കപടായനി.  ഇതുതലന്നയടാണയ്
ലചയ്യുന്നതയ്.  പകക്ഷ ഈ  ആപത്തുകേലളക്കുറനിചയ്  കവവലെടാതനിലപടടാന കഡടാ.  എര.
ലകേ.  മുനശറനിനയ്  എന്തവകേടാശമടാണുള്ളതയ്?  നനിങ്ങളകല  ഇതനിലന്റെലയടാലക   വലെനിയ
വകടാകള.  ഇപ്പുറത്തുള്ള ആലരങനിലമടാണയ് എകന്നടാടയ് കചടാദനിചലതങനില് എനനികയ്
മറപടനി പറകയണതുണയ്.    നനിങ്ങള കചടാദനിക്കുന്നതനില് എന്തയ് അര്തമടാണുള്ളതയ്?
ഈ  അപകേടലത ഇന്തദ്യയനികലെയയ് ക്ഷണനിച്ചു ലകേടാണ്ടുവന്നവരകല നനിങ്ങള.  അതയ്
ഫലെപ്രദമടായനി  നടപടാകനിയടാല്  ഇന്നലത  കേടാലെഘട്ടതനിനയ്  അതടാവശദ്യമടാലണന്നയ്
വടാദനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുന്നവരകല?  ഇങ്ങലനലയടാരപകേടര  ഈ  രടാജേദ്യകതയയ്
ലകേടാണ്ടുവരടാന കവണനി ഞടാന ആപതയ് അവസരമടാക്കുകേയടാലണന്നയ് പറയുന്നതനില്
എന്തര്തമടാണുള്ളതയ്. അതയ് ആളട്ടര്കനറശവയ് ഇനലവസ്റ്റേയ്ലമന്റെയ് ഫണനിലനക്കുറനിച്ചുള്ള
നശണ  ഉദ്ധരണനിയടാണയ്.  എലന്റെ  ബജേറയ്  പ്രസരഗതനില്  ആളട്ടര്കനറശവയ്
ഇനലവസ്റ്റേയ്ലമന്റെയ്  ഫണയ്,   ഇനഫ്രടാസക്ചര്  ലഡവലെപ്ലമന്റെയ്  ഫണയ്,  ഇനവനിറയ്
ഇങ്ങലനയുള്ള  പലെ  സക്കചഴ്സുണയ്.   ഇലതലടാര  2012-ലലെ  ലസബനി  ലറഗുകലെഷന
പ്രകേടാരര  നനിലെവനില്  വന്നനിട്ടുള്ളതടാണയ്.  ഇതയ്  പ്രകതദ്യകേ  തരതനിലള്ള  ഫണ്ടുകേള
സമടാഹരനിക്കുന്നതനിനു  കവണനിയുണടാകനിയനിട്ടുള്ള   ഇനലവസ്റ്റേയ്ലമന്റെയ്  സക്കചഴടാണയ്.
ആളട്ടര്കനറശവയ്  ഇനലവസ്റ്റുലമന്റെയ്  ഫണനിലന്റെ   സപരനിചനിതമടായ   രൂപമടാണയ്
ലവനചതര് കേദ്യടാപനിറല് ഫണയ്.  അതയ് നമ്മുലട സരസ്ഥടാനത്തുണടാകനിയനിട്ടുള്ളതടാണയ്.
പുതനിയ  കേമ്പനനികേള  തുടങകമ്പടാള  അവര്കയ്  സഹടായര  ലകേടാടുകടാനകവണനി
ബജേറനില്  രണ്ടുപ്രടാവശദ്യര  ലവനചതര്  കേദ്യടാപനിറല്  ഫണയ്  വചനിട്ടുണയ്.   പണര
മുടക്കുന്നതയ് ലെടാഭമടായടാല് കേനിട്ടുര ഇലലങനില് മുതല്മുടകയ് കപടാകുര.  ഇതനിനയ് പ്രകതദ്യകേ
ലസകേക്യൂരനിറനിലയടാനമനില.  ഇലതടാരു ഫണടാണയ്.   അതനിലന്റെ  കബടാണയ് വടാങ്ങനികലെല,
കവണലമങനില്  ആ  ഫണനികലെയയ്  നനികക്ഷപനികടാര.   ഫണയ്  ഇങ്ങലനയുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങള  ലചയ്യുര.   കേനിഫ്ബനികയ്  വനികദശത്തുകപടായനി  വടായലയടുകടാന
സടാധനികനില.  വനികദശത്തുനനിനര  കേനിഫ്ബനികയ്  വടായലയടുകണലമങനില്  FEMA
(Foreign  Exchange  Management  Act)  ലറഗുകലെഷനപ്രകേടാരര  വനികദശ  പണര
ഇന്തദ്യയനികലെയയ്   വന്നനിട്ടയ്  ബടാകങടാ  മറയ്  സരവനിധടാനകമടാ   ഉപകയടാഗനിചയ്  കബടാണയ്
വടാങ്ങനി  ലചലെവടാകണര.   എന്നടാല്  കേനിഫ്ബനി  രൂപരനല്കുന്ന  ഇനലവസ്റ്റുലമന്റെയ്
ഫണനിനയ്  എന.ആര്.ഐ.-ല്   നനിനര  വടാങ്ങടാര.   ഇകപടാള  അതനിനയ്  കേഴനിയനില.
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പകക്ഷ  അവനിടലത  മലെയടാളനികേളലട  എന.ആര്.ഐ.  ഫണയ്
ഉപകയടാഗലപടുതണലമങനില്  ഇങ്ങലനലയടാരു  സക്ചറലണങനികലെ  സടാധനിക്കൂ.
ഇലതടാനര  എടുത്തുചടാടനി  ലചയ്യടാന  കപടാകുന്ന  കേടാരദ്യമല.  കേഴനിഞ്ഞ  മൂനമടാസര
പടാനനിരഗയ്  കബടാര്ഡയ്  ലസക്രട്ടറനി  ശശ.  വനി.  എസയ്.  ലസന്തനില്  ഇലതലടാര  പഠനിചയ്
അതനിലനക്കുറനിച്ചുള്ള സമഗമടായ റനികപടാര്ട്ടയ് തയ്യടാറടാകനിയനിട്ടുണയ്.  അതയ് കേദ്യടാബനിനറ്റുര
കേനിഫ്ബനി കബടാര്ഡുര പരനികശടാധനിക്കുര.  അതനിലന്റെ അടനിസ്ഥടാനതനില് ലസബനിയുലട
അരഗശകേടാരമുലണങനികലെ കപടാകേടാന സടാധനിക്കുകേയുള.  ഇതയ് ആദദ്യമടായനി തമനിഴയ് നടാടയ്
സര്കടാരടാണുണടാകനിയനിട്ടുളളതയ്. അവര്കയ് കേനിഫ്ബനി കപടാലലെയുള്ള സരവനിധടാനമനില.
എന്നടാല്  അവര്  കനരനിട്ടയ്,  ആളട്ടര്കനറശവയ്  ഇനലവസ്റ്റുലമന്റെയ്  ഫണനിനയ്  രൂപര
നല്കേനിയതനിലന്റെ അടനിസ്ഥടാനതനില് അവനിലട പ്രവര്തനങ്ങള ആരരഭനിക്കുകേയടാണയ്.
ഇതനിലന്റെ സടാകങതനികേ  വശങ്ങളനികലെയ്ലകടാനര കേടകടാന ഉകദ്ദശനിക്കുന്നനില.  വളലര
വനിശദമടായനി  പരനികശടാധനിചയ്  ഇങ്ങലനയുള്ള  അപകേടങ്ങലളടാനമുണടാകേനിലലന്നയ്
ഉറപ്പുവരുതനികയ കേടാരദ്യങ്ങള ലചയ്യുകേയുള.    ശശ. വനികനടാദ്റടായയ്,  ശശമതനി  ഉഷടാ
ലതടാറടാട്ടയ്  എന്നനിവരടാണയ്  ഇതനിനയ്  കമല്കനടാട്ടര  വഹനിക്കുന്നതയ്.  അതുലകേടാണയ്
അതരതനിലള്ള അപകേടങ്ങലളടാനര കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട ഉണടാകേനില. 

പ്രതനിപക്ഷകനതടാവയ്  (ശശ  .    രകമശയ് ലചന്നനിതലെ  ):  സര്,  ബഹുമടാനലപട്ട മനനി
പറഞ്ഞതയ്  മനസനിലെടായനി.   പലക്ഷ,  ഇനലവസ്റ്റേയ്ലമന്റെയ്  ലകേടാണ്ടുവരുന്ന കേടാരദ്യതനില്
ലസബനിയുലടകയടാ  ആര്.ബനി.ലഎ.-യുലടകയടാ  കേണ്കട്രടാകളടാ  സടാരഗ്ഷകനടാ
ആവശദ്യമുകണടാ?  

കഡടാ  .    ടനി  .    എര  .    കതടാമസയ് ലഎസകേയ്  : സര്,  അതയ്  കവണര.  ആളട്ടര്കനറശവയ്
ഇനലവസ്റ്റേയ്ലമന്റെയ്   ഫണനിനയ്   രൂപരനല്കേനിയടാല്  നനിങ്ങളകനിഷമുളളതുകപടാലലെ
ലചയ്യടാന സടാധനികനില.  ലസബനി അരഗശകേരനികണര. ലസബനിയുലട കമല്കനടാട്ടതനില്
മടാത്രകമ  കേടാരദ്യങ്ങള  ലചയ്യടാന  സടാധനിക്കു.  2012-ലലെ  ലസബനിയുലട  ലറഗുകലെഷന
അതനിനുകവണനിയുള്ളതടാണയ്.  

കഡടാ  .    എര  .    ലകേ  .    മുനശര്  :  സര്,    ആളട്ടര്കനറശവയ്  ഇനലവസ്റ്റേയ്ലമന്റെയ്  ഫണയ്
സരബന്ധനിച   ആക്ടനിലലെ  കക്ലടാസനില്  ലസബനിയുലടകയടാ  ആര്.ബനി.ലഎ.-യുലടകയടാ
യടാലതടാരു  തരതനിലള്ള  നനിബന്ധനകേളമനിലടാലത  എടുക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള
സഇൗകേരദ്യങ്ങലളക്കുറനിചടാണയ് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതയ്. 

കഡടാ  .    ടനി  .    എര  .    കതടാമസയ്  ലഎസകേയ്  : സര്,   2012-ലലെ  ലസബനിയുലട
ലറഗുകലെഷനസനിലലെ  സക്കചഴനില്ലപട്ടതടാണയ്  ആളട്ടര്കനറശവയ്  ഇനലവസ്റ്റേയ്ലമന്റെയ്
ഫണയ്.   മടാത്രമല,  അവരുലട  അനുവടാദമനിലടാലത   ഇഇൗ  കേമ്പനനിയനില്  രജേനിസ്റ്റേര്
ലചയ്യടാനുര  സടാധനികനില.  അതനിലന്റെ  രശതനികേലളന്തടാലണന്നയ്  സര്കടാര്
പഠനിച്ചുവരനികേയടാണയ്.  അതനിനയ് വനിശദമടായ റനികപടാര്ട്ടുണയ്; അതയ് പരനികശടാധനിക്കുര.  
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ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന  :  സര്,  ഞങ്ങള  വശണ്ടുര  സരശയങ്ങള
കചടാദനിക്കുന്നതുര  കേണ്കസണ്  പ്രകേടനിപനിക്കുന്നതുര  ഇതുസരബന്ധനിചയ്  ഒരു  റനിസയ്
ഫടാക്ടര്  ഉളളതുലകേടാണടാണയ്.   അതയ്   അങ്ങയ്  ഒരനികല്  സമ്മേതനിചതടാണയ്.  13th

Finance  Commission  -ഉര  RBI-ഉര  സര്കടാര്  ഇതരര  എസയ്.പനി.വനി.-കേളകയ്
ഗദ്യടാരന്റെനി നല്കുന്നതനിലന സരബന്ധനിചയ്  കേണ്കസണ് കരഖലപടുതനിയനിട്ടുണയ്.   13th

Finance Commission-ല്  പറയുന്നതയ്, “While contingent liabilities  do not
form part of the state's debt  obligations, but in the event of default by
borrowing  entities,  the  states  are  required  to  meet  the  debt  service
obligations of these defaulting entities” എന്നടാണയ്.  അതടായതയ് Burden  of
remitting the amount will be in the shoulders of the Government; അതടാണയ്
ഇതനിനകേതയ്   നമ്മേള  ഇതുവലര  ഉതരര  പറയടാത  പ്രധടാനലപട്ട  പ്രശര
2020-2021  ആകുകമ്പടാകഴയ്ക്കുര അതയ് വലെനിയ ലെയബനിലെനിറനിയടായനി മടാറകമടാ എനള്ള
പ്രശമടാണയ് ഇവനിലട എലടാവരുര കേണ്കസണടായനി പറയുന്നതയ്.  

കഡടാ  .   ടനി  .   എര  .   കതടാമസയ് ലഎസകേയ്  : സര്,  ഓകരടാ വര്ഷവുര  പ്രഖദ്യടാപനങ്ങള
വര്ദ്ധനിക്കുകേയടാലണങനില്  നനിങ്ങള  പറഞ്ഞ  കേണ്കസണ്  ശരനിയടാണയ്.
നനിയമപരമടായനി കേനിഫ്ബനികയ് ഓകരടാ വര്ഷവുര ലകേടാടുകകണ തുകേയുലണങനില് ഇന്നയ്
പ്രഖദ്യടാപനിച  കേടാരദ്യങ്ങളകയ്  റശ-കപലമന്റെയ്  നടതടാന   ഒരു  തടസവുമുണടാകേനിലലന്നയ്
കൃതദ്യമടായ കേണക്കുവചയ് ഞടാനനിവനിലട പറഞ്ഞു. പ്രസ്തുത  കേണകനിലന സരബന്ധനിചയ്
ഞടാലനടാരു കസ്റ്റേറ്റുലമന്റെയ്  വനിതരണര ലചയ്യടാര.  നനിങ്ങളകയ്  കേണക്കുകൂട്ടനി കനടാകടാര.
കമടാകട്ടടാര്  ലവഹനികനിള  ടടാകര   മറ്റുര  15  ശതമടാനരവചയ്  ഉയരുകേയടാലണങനില്
അതനിലന്റെ  50  ശതമടാനര  കേനിഫ്ബനികയ്  കേനിട്ടനിയടാല്  2020-30  ആകുകമ്പടാകഴയ്ക്കുര
ഇകപടാള  കേടര  വടാങ്ങനിയതനിലന്റെ  പലെനിശയടകര  തനിരനിച്ചുലകേടാടുകടാന  കേഴനിയുര.
കക്ലടാസനിലടാലത  വടായ  എടുകടാന  കപടായനിരുലന്നങനില്  ഇകപടാള  പറഞ്ഞ  റനിസയ്
ശരനിയടാണയ്.  ഇതനിലന്റെ ബടാധദ്യത സര്കടാരനിനയ് തലന്നയടാണയ്.   30  വര്ഷരലകേടാണയ്
ആ ബടാധദ്യത തശര്കടാന സര്കടാര് നനിയമമുണടാകനിയനിട്ടുണയ്.  കേനിഫ്ബനികയ് കേനിട്ടുന്ന
ഭടാവനി  വരുമടാനര  കേടാണനിചയ്  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനര   വടായലയടുക്കുകേയടാണയ്.
ഇതുലകേടാണ്ടുളള  ഗുണര  രണടാണയ്.  ഒന്നയ്,  ഇനഫ്രടാസക്ചര്  വരുന്നതുലകേടാണയ്
വളര്ചയുലട  കവഗത  കൂടുര.   രണയ്,  പണമുണടാകുന്ന  കേടാലെതയ്  ഇനഫ്രടാസക്ചര്
പണനിയടാന  തശരുമടാനനിചടാല്  അന്നയ്   ഇതനിലന്റെ  പതനിരട്ടനി  ലചലെവുവരുര.
ഇതുസരബന്ധനിചയ്   കൂടുതലലെടാനര  സരസടാരനികടാനനില.  ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള
പടാസടാകനിതരണലമന്നയ് അഭദ്യര്തനിക്കുന.

മനി  .    സശകര്  :    സരസ്ഥടാന  ഭരണതലെവനടാര്,  മനനിമടാര്,  ആസ്ഥടാന
ഉകദദ്യടാഗസ്ഥനടാര് എന്ന  II-ാം നമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനയുലട കപരനില്  10,00,02,000
രൂപയുലട ഉപധനടാഭദ്യര്തന അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയലത 
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അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.....................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.....................

ശശ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്, ഞടാന കപടാള ആവശദ്യലപടുന.

(സഭടാരഗങ്ങള തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര കവടാട്ടയ്  കരഖലപടുതനി):

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശശ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖടാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമടാന 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷടാ കപടാറനി 

4. ശശ. ലകേ. ആനസലെന

5. ശശ. ആന്റെണനി കജേടാണ് 

6. ശശ. പനി. വനി. അനവര് 

7. ശശ. എ. എര. ആരനിഫയ് 

8. ലപ്രടാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

9. ശശമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

10. ശശ. ലകേ. ബടാബു 

11.  ശശമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജേനികമടാള 

12. ശശ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന  

13. ശശ. ലകേ. ദടാസന 

14. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശശ. എല്കദടാ എബഹടാര 

16. ശശ. ലകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമടാര് 

17. ശശ. ചനിറയര കഗടാപകുമടാര് 

18. ശശ. സനി. ലകേ. ഹരശന്ദ്രന 

19. കഡടാ. ലകേ. ടനി. ജേലെശല് 
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20. ശശ. ലജേയനിരസയ് മടാതഡ്യു 

21. ശശ. ജേനി. എസയ്. ജേയലെടാല് 

22. ശശ. ഇ. പനി. ജേയരടാജേന 

23. ശശ. കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ്

24. ശശ. വനി. കജേടായനി 

25. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

26. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന 

27. ശശ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

28. ശശ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരടാമന 

29. ശശ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേടായ

30. ശശ. എര. എര. മണനി 

31. ശശ. മടാതഡ്യു ടനി. കതടാമസയ് 

32. ശശ. ലകേ. ലജേ. മടാക്സെെനി 

33. ശശമതനി ലജേ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ 

34. ശശ. എ. സനി. ലമടായശന 

35. ശശ. എര. മുകകേഷയ് 

36. ശശ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

37. ശശ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

38. ശശ. സനി. ലകേ. നടാണു 

39. ശശ. എര. നഇൗഷടാദയ്

40. ശശ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

41. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

42. ശശ. പുരുഷന കേടലണനി 

43. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശര 
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44. ശശ. എര. രടാജേകഗടാപടാലെന

45. ശശ. ലകേ. രടാജേന 

46. ശശ. ആര്. രടാകജേഷയ് 

47. ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ് 

48. ശശ. ലകേ. രടാജു 

49. ശശ. രടാജു എബഹടാര 

50. ശശ. ആര്. രടാമചന്ദ്രന 

51. ശശ. രടാമചന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  

52. ശശ. ലകേ. ലകേ. രടാമചന്ദ്രന നടായര് 

53. ശശ. റനി. പനി. രടാമകൃഷ്ണന 

54. ശശ. മുലകര രതടാകേരന 

55. ലപ്രടാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനടാഥയ് 

56. ശശ. കേടാരടാട്ടയ് റസടാഖയ്

57. ശശ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

58. ശശ. സനി. ലകേ. ശശശന്ദ്രന

59. ശശ. വനി. ശശനി 

60. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷയ് 

61. ശശ. ബനി. സതദ്യന 

62. ശശ. എ. എന. ഷരസശര്  

63. ശശമതനി ലകേ. ലകേ. കശലെജേ ടശചര് 

64. ശശ. ജേനി. സധടാകേരന 

65. ശശ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമടാര്

66. ശശ. ഇ. ടനി. കടസണ് മടാസ്റ്റേര്

67. ശശ. പനി. തനികലെടാതമന 



ധനകേടാരദ്യര 507

68. ശശ. കതടാമസയ് ചടാണനി 

69. കഡടാ. ടനി. എര. കതടാമസയ് ഐസകേയ് 

70. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി

71. ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ്

72. ശശ. ലകേ. വനി. വനിജേയദടാസയ്

73. ശശ. ഇ. ലകേ. വനിജേയന

74. ശശ. പനിണറടായനി വനിജേയന

75. ശശ. എന. വനിജേയന പനിള്ള

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1. ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദയ്. പനി. 

2. ശശ. പടാറകല് അബ്ദുല

3. ശശ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല്  റസടാകയ്

5. ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള

6. ശശ. അടൂര് പ്രകേടാശയ് 

7. ശശ. ടനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബശര് 

8. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി 

9. ശശ. അനനില് അകര 

10. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമടാര് 

11. ശശ. അനൂപയ് കജേകബയ് 

12. ശശ. അനവര് സടാദതയ് 

13. ശശ. വനി. ടനി. ബല്റടാര

14. ശശ. എല്കദടാസയ് പനി. കുന്നപനിള്ളനില്

15. ശശ. കഹബനി ഈഡന  

16. ശശ. ടനി. വനി. ഇബടാഹനിര 
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17. കഡടാ. എന. ജേയരടാജേയ് 

18. ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് 

19. ശശ. ലകേ. എര. മടാണനി

20. ശശ. കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് 

21. കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് 

22. ശശ. ലകേ. മുരളശധരന  

23. ശശ. എന. എ. ലനലനിക്കുന്നയ് 

24. ശശ. ഉമ്മേന ചടാണനി 

25. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന 

26. ശശ. ഒ. രടാജേകഗടാപടാല് 

27. ശശ. രകമശയ് ലചന്നനിതലെ

28. ശശ. കറടാജേനി എര. കജേടാണ്

29. ശശ. ലകേ. എസയ്. ശബരശനടാഥന

30. ശശ. എന. ഷരസദ്ദശന 

31. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന 

32. ശശ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് 

33. ശശ. ലകേ. എര. ഷടാജേനി

34. ശശ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമടാര്

35. ശശ. സണ്ണനി കജേടാസഫയ് 

36. ശശ. സനി. എഫയ്. കതടാമസയ് 

37. ശശ. പനി. ടനി. കതടാമസയ്

38. ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

39. ശശ. എര. ഉമ്മേര്

40. ശശ. എര. വനിനലസന്റെയ്
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മനി  .   സശകര്  : 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്         - 75

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്       - 40 

നനിഷ്പക്ഷത  പടാലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില

ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള പടാസടായനിരനിക്കുന. 

ഗടാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന. 

നശതനിനദ്യടായ നനിര്വ്വഹണര എന്ന  III-ാംനമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനയുലട കപരനില്
20,01,000 രൂപയുലട ഉപധനടാഭദ്യര്തന അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന:   സര്,  ഞടാന  കപടാള  ആവശദ്യലപടുന.
(സഭടാരഗങ്ങള തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര കവടാട്ടയ്  കരഖലപടുതനി)

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശശ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖടാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമടാന 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷടാ കപടാറനി 

4. ശശ. ലകേ. ആനസലെന

5. ശശ. ആന്റെണനി കജേടാണ് 

6. ശശ. പനി. വനി. അനവര് 

7. ശശ. എ. എര. ആരനിഫയ് 

8. ലപ്രടാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

9. ശശമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

10. ശശ. ലകേ. ബടാബു 

11. ശശമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജേനികമടാള 
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12. ശശ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന  

13. ശശ. ലകേ. ദടാസന 

14. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശശ. എല്കദടാ എബഹടാര 

16. ശശ. ലകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമടാര് 

17. ശശ. ചനിറയര കഗടാപകുമടാര് 

18. ശശ. സനി. ലകേ. ഹരശന്ദ്രന 

19. കഡടാ. ലകേ. ടനി. ജേലെശല് 

20. ശശ. ലജേയനിരസയ് മടാതഡ്യു 

21. ശശ. ജേനി. എസയ്. ജേയലെടാല് 

22. ശശ. ഇ. പനി. ജേയരടാജേന 

23. ശശ. കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ്

24. ശശ. വനി. കജേടായനി 

25. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

26. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന 

27. ശശ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

28. ശശ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരടാമന 

29. ശശ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേടായ

30. ശശ. എര. എര. മണനി 

31. ശശ. മടാതഡ്യു ടനി. കതടാമസയ് 

32. ശശ. ലകേ. ലജേ. മടാക്സെെനി 

33. ശശമതനി ലജേ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ 

34. ശശ. എ. സനി. ലമടായശന 

35. ശശ. എര. മുകകേഷയ് 
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36. ശശ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

37. ശശ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

38. ശശ. സനി. ലകേ. നടാണു 

39. ശശ. എര. നഇൗഷടാദയ്

40. ശശ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

41. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

42. ശശ. പുരുഷന കേടലണനി 

43. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശര 

44. ശശ. എര. രടാജേകഗടാപടാലെന

45. ശശ. ലകേ. രടാജേന 

46. ശശ. ആര്. രടാകജേഷയ് 

47. ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ് 

48. ശശ. ലകേ. രടാജു 

49. ശശ. രടാജു എബഹടാര 

50. ശശ. ആര്. രടാമചന്ദ്രന 

51. ശശ. രടാമചന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  

52. ശശ. ലകേ. ലകേ. രടാമചന്ദ്രന നടായര് 

53. ശശ. റനി. പനി. രടാമകൃഷ്ണന 

54. ശശ. മുലകര രതടാകേരന 

55. ലപ്രടാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനടാഥയ് 

56. ശശ. കേടാരടാട്ടയ് റസടാഖയ്

57. ശശ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

58. ശശ. സനി. ലകേ. ശശശന്ദ്രന

59. ശശ. വനി. ശശനി 
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60. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷയ് 

61. ശശ. ബനി. സതദ്യന 

62. ശശ. എ. എന. ഷരസശര്  

63. ശശമതനി ലകേ. ലകേ. കശലെജേ ടശചര് 

64. ശശ. ജേനി. സധടാകേരന 

65. ശശ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമടാര്

66. ശശ. ഇ. ടനി. കടസണ് മടാസ്റ്റേര്

67. ശശ. പനി. തനികലെടാതമന 

68. ശശ. കതടാമസയ് ചടാണനി 

69. കഡടാ. ടനി. എര. കതടാമസയ് ഐസകേയ് 

70. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി

71. ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ്

72. ശശ. ലകേ. വനി. വനിജേയദടാസയ്

73. ശശ. ഇ. ലകേ. വനിജേയന

74. ശശ. പനിണറടായനി വനിജേയന

75. ശശ. എന. വനിജേയന പനിള്ള

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1. ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദയ്. പനി.

2. ശശ. പടാറകല് അബ്ദുല

3. ശശ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല്  റസടാകയ് 

5. ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള

6. ശശ. അടൂര് പ്രകേടാശയ് 

7.  ശശ. ടനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബശര് 
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8. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി 

9. ശശ. അനനില് അകര 

10. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമടാര് 

11. ശശ. അനൂപയ് കജേകബയ് 

12. ശശ. അനവര് സടാദതയ് 

13. ശശ. വനി. ടനി. ബല്റടാര

14. ശശ. എല്കദടാസയ് പനി .കുന്നപനിള്ളനില് 

15. ശശ. കഹബനി ഈഡന  

16. ശശ. ടനി. വനി. ഇബടാഹനിര 

17. കഡടാ. എന. ജേയരടാജേയ് 

18. ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് 

19. ശശ. ലകേ. എര. മടാണനി

20. ശശ. കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് 

21. കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് 

22. ശശ. ലകേ. മുരളശധരന  

23. ശശ. എന. എ. ലനലനിക്കുന്നയ് 

24. ശശ. ഉമ്മേന ചടാണനി 

25. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന 

26. ശശ. ഒ. രടാജേകഗടാപടാല് 

27. ശശ. രകമശയ് ലചന്നനിതലെ

28. ശശ. കറടാജേനി എര. കജേടാണ്

29. ശശ. ലകേ. എസയ്. ശബരശനടാഥന

30. ശശ. എന. ഷരസദ്ദശന 

31. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന 

333/2020
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32. ശശ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് 

33. ശശ. ലകേ. എര. ഷടാജേനി

34. ശശ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമടാര്

35. ശശ. സണ്ണനി കജേടാസഫയ് 

36. ശശ. സനി. എഫയ്. കതടാമസയ് 

37. ശശ. പനി. ടനി. കതടാമസയ്

38. ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

39. ശശ. എര. ഉമ്മേര്

40. ശശ. എര. വനിനലസന്റെയ്

 മനി  .   സശകര്: അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്             - 75

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്            - 40 

 നനിഷ്പക്ഷത  പടാലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില

 ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള പടാസടായനിരനിക്കുന. 

 ഗടാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

എകക്സെെസയ്  എന്ന  VIII-ാം  നമ്പര്  ധനടാഭദ്യര്തനയുലട  കപരനില്
1,000 രൂപയുലട ഉപധനടാഭദ്യര്തന അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന:   സര്,  ഞടാന  കപടാള  ആവശദ്യലപടുന.
(സഭടാരഗങ്ങള തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര കവടാട്ടയ്  കരഖലപടുതനി)

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശശ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖടാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമടാന 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷടാ കപടാറനി 

4. ശശ. ലകേ. ആനസലെന
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5. ശശ. ആന്റെണനി കജേടാണ് 

6. ശശ. പനി. വനി. അനവര് 

7. ശശ. എ. എര. ആരനിഫയ് 

8. ലപ്രടാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

9. ശശമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

10. ശശ. ലകേ. ബടാബു 

11. ശശമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജേനികമടാള 

12. ശശ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന  

13. ശശ. ലകേ. ദടാസന 

14. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശശ. എല്കദടാ എബഹടാര 

16. ശശ. ലകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമടാര് 

17. ശശ. ചനിറയര കഗടാപകുമടാര് 

18. ശശ. സനി. ലകേ. ഹരശന്ദ്രന 

19. കഡടാ. ലകേ. ടനി. ജേലെശല് 

20. ശശ. ലജേയനിരസയ് മടാതഡ്യു 

21. ശശ. ജേനി. എസയ്. ജേയലെടാല് 

22. ശശ. ഇ. പനി. ജേയരടാജേന 

23. ശശ. കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ്

24. ശശ. വനി. കജേടായനി 

25. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

26. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന 

27. ശശ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 
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28. ശശ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരടാമന 

29. ശശ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേടായ

30. ശശ. എര. എര. മണനി 

31. ശശ. മടാതഡ്യു ടനി. കതടാമസയ് 

32. ശശ. ലകേ. ലജേ. മടാക്സെെനി 

33. ശശമതനി ലജേ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ 

34. ശശ. എ. സനി. ലമടായശന 

35. ശശ. എര. മുകകേഷയ് 

36. ശശ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

37. ശശ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

38. ശശ. സനി. ലകേ. നടാണു 

39. ശശ. എര. നഇൗഷടാദയ്

40. ശശ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

41. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

42. ശശ. പുരുഷന കേടലണനി 

43. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശര 

44. ശശ. എര. രടാജേകഗടാപടാലെന

45. ശശ. ലകേ. രടാജേന 

46. ശശ. ആര്. രടാകജേഷയ് 

47. ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ് 

48. ശശ. ലകേ. രടാജു 

49. ശശ. രടാജു എബഹടാര 

50. ശശ. ആര്. രടാമചന്ദ്രന 

51. ശശ. രടാമചന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  
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52. ശശ. ലകേ. ലകേ. രടാമചന്ദ്രന നടായര് 

53. ശശ. റനി. പനി. രടാമകൃഷ്ണന 

54. ശശ. മുലകര രതടാകേരന 

55. ലപ്രടാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനടാഥയ് 

56. ശശ. കേടാരടാട്ടയ് റസടാഖയ്

57. ശശ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

58. ശശ. സനി. ലകേ. ശശശന്ദ്രന

59. ശശ. വനി. ശശനി 

60. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷയ് 

61. ശശ. ബനി. സതദ്യന 

62. ശശ. എ. എന. ഷരസശര്  

63. ശശമതനി ലകേ. ലകേ. കശലെജേ ടശചര് 

64. ശശ. ജേനി. സധടാകേരന 

65. ശശ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമടാര്

66. ശശ. ഇ. ടനി. കടസണ് മടാസ്റ്റേര്

67. ശശ. പനി. തനികലെടാതമന 

68. ശശ. കതടാമസയ് ചടാണനി 

69. കഡടാ. ടനി. എര. കതടാമസയ് ഐസകേയ് 

70. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി

71. ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ്

72. ശശ. ലകേ. വനി. വനിജേയദടാസയ്

73. ശശ. ഇ. ലകേ. വനിജേയന

74. ശശ. പനിണറടായനി വനിജേയന

75. ശശ. എന. വനിജേയന പനിള്ള.
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പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1.  ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദയ്. പനി. 

2. ശശ. പടാറകല് അബ്ദുല

3. ശശ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല്  റസടാകയ്

5. ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള

6. ശശ. അടൂര് പ്രകേടാശയ് 

7. ശശ. ടനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബശര് 

8. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി 

9. ശശ. അനനില് അകര 

10. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമടാര് 

11. ശശ. അനൂപയ് കജേകബയ് 

12. ശശ. അനവര് സടാദതയ് 

13. ശശ. വനി. ടനി. ബല്റടാര

14. ശശ. എല്കദടാസയ് പനി. കുന്നപനിള്ളനില്

15. ശശ. കഹബനി ഈഡന  

16. ശശ. ടനി. വനി. ഇബടാഹനിര 

17. കഡടാ. എന. ജേയരടാജേയ് 

18. ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് 

19. ശശ. ലകേ. എര. മടാണനി

20. ശശ. കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് 

21. കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് 

22. ശശ. ലകേ. മുരളശധരന  

23. ശശ. എന. എ. ലനലനിക്കുന്നയ് 

24. ശശ. ഉമ്മേന ചടാണനി 

25. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന 
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26. ശശ. ഒ. രടാജേകഗടാപടാല് 

27. ശശ. രകമശയ് ലചന്നനിതലെ

28. ശശ. കറടാജേനി എര. കജേടാണ്

29. ശശ. ലകേ. എസയ്. ശബരശനടാഥന

30. ശശ. എന. ഷരസദ്ദശന 

31. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന 

32. ശശ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് 

33. ശശ. ലകേ. എര. ഷടാജേനി

34. ശശ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമടാര്

35. ശശ. സണ്ണനി കജേടാസഫയ് 

36. ശശ. സനി. എഫയ്. കതടാമസയ് 

37. ശശ. പനി. ടനി. കതടാമസയ്

38. ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

39. ശശ. എര. ഉമ്മേര്

40. ശശ. എര. വനിനലസന്റെയ്

 മനി  .   സശകര്  : 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്             - 75

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്            - 40 

നനിഷ്പക്ഷത  പടാലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില.

ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള പടാസടായനിരനിക്കുന. 

ഗടാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

കപടാലെശസയ് എന്ന XII-ാം നമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനയുലട കപരനില് 68,25,64,000
രൂപയുലട ഉപധനടാഭദ്യര്തന അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് ............................
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 ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന:   സര്,  ഞടാന  കപടാള  ആവശദ്യലപടുന.

(സഭടാരഗങ്ങള തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര കവടാട്ടയ്  കരഖലപടുതനി):

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശശ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖടാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമടാന 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷടാ കപടാറനി 

4. ശശ. ലകേ. ആനസലെന

5. ശശ. ആന്റെണനി കജേടാണ് 

6. ശശ. പനി. വനി. അനവര് 

7. ശശ. എ. എര. ആരനിഫയ് 

8. ലപ്രടാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

9. ശശമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

10. ശശ. ലകേ. ബടാബു 

11. ശശമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജേനികമടാള 

12. ശശ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന  

13. ശശ. ലകേ. ദടാസന 

14. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശശ. എല്കദടാ എബഹടാര 

16. ശശ. ലകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമടാര് 

17. ശശ. ചനിറയര കഗടാപകുമടാര് 

18. ശശ. സനി. ലകേ. ഹരശന്ദ്രന 

19. കഡടാ. ലകേ. ടനി. ജേലെശല് 

20. ശശ. ലജേയനിരസയ് മടാതഡ്യു 

21. ശശ. ജേനി. എസയ്. ജേയലെടാല് 
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22. ശശ. ഇ. പനി. ജേയരടാജേന 

23. ശശ. കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ്

24. ശശ. വനി. കജേടായനി 

25. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

26. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന 

27. ശശ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

28. ശശ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരടാമന 

29. ശശ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേടായ

30. ശശ. എര. എര. മണനി 

31. ശശ. മടാതഡ്യു ടനി. കതടാമസയ് 

32. ശശ. ലകേ. ലജേ. മടാക്സെെനി 

33. ശശമതനി ലജേ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ 

34. ശശ. എ. സനി. ലമടായശന 

35. ശശ. എര. മുകകേഷയ് 

36. ശശ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

37. ശശ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

38. ശശ. സനി. ലകേ. നടാണു 

39. ശശ. എര. നഇൗഷടാദയ്

40. ശശ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

41. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

42. ശശ. പുരുഷന കേടലണനി 

43. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശര 

44. ശശ. എര. രടാജേകഗടാപടാലെന

45. ശശ. ലകേ. രടാജേന 
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46. ശശ. ആര്. രടാകജേഷയ് 

47. ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ് 

48. ശശ. ലകേ. രടാജു 

49. ശശ. രടാജു എബഹടാര 

50. ശശ. ആര്. രടാമചന്ദ്രന 

51. ശശ. രടാമചന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  

52. ശശ. ലകേ. ലകേ. രടാമചന്ദ്രന നടായര് 

53. ശശ. റനി. പനി. രടാമകൃഷ്ണന 

54. ശശ. മുലകര രതടാകേരന 

55. ലപ്രടാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനടാഥയ് 

56. ശശ. കേടാരടാട്ടയ് റസടാഖയ്

57. ശശ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

58. ശശ. സനി. ലകേ. ശശശന്ദ്രന

59. ശശ. വനി. ശശനി 

60. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷയ് 

61. ശശ. ബനി. സതദ്യന 

62. ശശ. എ. എന. ഷരസശര്  

63. ശശമതനി ലകേ. ലകേ. കശലെജേ ടശചര് 

64. ശശ. ജേനി. സധടാകേരന 

65. ശശ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമടാര്

66. ശശ. ഇ. ടനി. കടസണ് മടാസ്റ്റേര്

67. ശശ. പനി. തനികലെടാതമന 

68. ശശ. കതടാമസയ് ചടാണനി 

69. കഡടാ. ടനി. എര. കതടാമസയ് ഐസകേയ് 



ധനകേടാരദ്യര 523

70. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി

71. ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ്

72. ശശ. ലകേ. വനി. വനിജേയദടാസയ്

73. ശശ. ഇ. ലകേ. വനിജേയന

74. ശശ. പനിണറടായനി വനിജേയന

75. ശശ. എന. വനിജേയന പനിള്ള

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1.  ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദയ്. പനി.

2. ശശ. പടാറകല് അബ്ദുല

3. ശശ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല്  റസടാകയ്

5. ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള

6. ശശ. അടൂര് പ്രകേടാശയ് 

7.  ശശ. ടനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബശര് 

8. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി 

9. ശശ. അനനില് അകര 

10. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമടാര് 

11. ശശ. അനൂപയ് കജേകബയ് 

12. ശശ. അനവര് സടാദതയ് 

13. ശശ. വനി. ടനി. ബല്റടാര

14. ശശ. എല്കദടാസയ് പനി. കുന്നപനിള്ളനില്

15. ശശ. കഹബനി ഈഡന  

16. ശശ. ടനി. വനി. ഇബടാഹനിര 

17. കഡടാ. എന. ജേയരടാജേയ് 
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18. ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് 

19. ശശ. ലകേ. എര. മടാണനി

20. ശശ. കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് 

21. കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് 

22. ശശ. ലകേ. മുരളശധരന  

23. ശശ. എന. എ. ലനലനിക്കുന്നയ് 

24. ശശ. ഉമ്മേന ചടാണനി 

25. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന 

26. ശശ. ഒ. രടാജേകഗടാപടാല് 

27. ശശ. രകമശയ് ലചന്നനിതലെ

28. ശശ. കറടാജേനി എര. കജേടാണ്

29. ശശ. ലകേ. എസയ്. ശബരശനടാഥന

30. ശശ. എന. ഷരസദ്ദശന 

31. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന 

32. ശശ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് 

33. ശശ. ലകേ. എര. ഷടാജേനി

34. ശശ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമടാര്

35. ശശ. സണ്ണനി കജേടാസഫയ് 

36. ശശ. സനി. എഫയ്. കതടാമസയ് 

37. ശശ. പനി. ടനി. കതടാമസയ്

38. ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

39. ശശ. എര. ഉമ്മേര്

40. ശശ. എര. വനിനലസന്റെയ്
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 മനി  .   സശകര്  : അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്             - 75

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്            - 40 

 നനിഷ്പക്ഷത  പടാലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില

ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള പടാസടായനിരനിക്കുന. 

ഗടാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ജേയനിലകേള  എന്ന  XIII-ാംനമ്പര്  ധനടാഭദ്യര്തനയുലട  കപരനില്
1,000 രൂപയുലട ഉപധനടാഭദ്യര്തന അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന:   സര്,  ഞടാന  കപടാള  ആവശദ്യലപടുന.
(സഭടാരഗങ്ങള തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര കവടാട്ടയ്  കരഖലപടുതനി):

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശശ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖടാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമടാന 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷടാ കപടാറനി 

4. ശശ. ലകേ. ആനസലെന

5. ശശ. ആന്റെണനി കജേടാണ് 

6. ശശ. പനി. വനി. അനവര് 

7. ശശ. എ. എര. ആരനിഫയ് 

8. ലപ്രടാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

9. ശശമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

10. ശശ. ലകേ. ബടാബു 

11. ശശമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജേനികമടാള 

12. ശശ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന  
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13. ശശ. ലകേ. ദടാസന 

14. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശശ. എല്കദടാ എബഹടാര 

16. ശശ. ലകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമടാര് 

17. ശശ. ചനിറയര കഗടാപകുമടാര് 

18. ശശ. സനി. ലകേ. ഹരശന്ദ്രന 

19. കഡടാ. ലകേ. ടനി. ജേലെശല് 

20. ശശ. ലജേയനിരസയ് മടാതഡ്യു 

21. ശശ. ജേനി. എസയ്. ജേയലെടാല് 

22. ശശ. ഇ. പനി. ജേയരടാജേന 

23. ശശ. കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ്

24. ശശ. വനി. കജേടായനി 

25. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

26. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന 

27. ശശ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

28. ശശ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരടാമന 

29. ശശ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേടായ

30. ശശ. എര. എര. മണനി 

31. ശശ. മടാതഡ്യു ടനി. കതടാമസയ് 

32. ശശ. ലകേ. ലജേ. മടാക്സെെനി 

33. ശശമതനി ലജേ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ 

34. ശശ. എ. സനി. ലമടായശന 

35. ശശ. എര. മുകകേഷയ് 

36. ശശ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  
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37. ശശ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

38. ശശ. സനി. ലകേ. നടാണു 

39. ശശ. എര. നഇൗഷടാദയ്

40. ശശ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

41. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

42. ശശ. പുരുഷന കേടലണനി 

43. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശര 

44. ശശ. എര. രടാജേകഗടാപടാലെന

45. ശശ. ലകേ. രടാജേന 

46. ശശ. ആര്. രടാകജേഷയ് 

47. ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ് 

48. ശശ. ലകേ. രടാജു 

49. ശശ. രടാജു എബഹടാര 

50. ശശ. ആര്. രടാമചന്ദ്രന 

51. ശശ. രടാമചന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  

52. ശശ. ലകേ. ലകേ. രടാമചന്ദ്രന നടായര് 

53. ശശ. റനി. പനി. രടാമകൃഷ്ണന 

54. ശശ. മുലകര രതടാകേരന 

55. ലപ്രടാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനടാഥയ് 

56. ശശ. കേടാരടാട്ടയ് റസടാഖയ്

57. ശശ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

58. ശശ. സനി. ലകേ. ശശശന്ദ്രന

59. ശശ. വനി. ശശനി 

60. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷയ് 
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61. ശശ. ബനി. സതദ്യന 

62. ശശ. എ. എന. ഷരസശര്  

63. ശശമതനി ലകേ. ലകേ. കശലെജേ ടശചര് 

64. ശശ. ജേനി. സധടാകേരന 

65. ശശ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമടാര്

66. ശശ. ഇ. ടനി. കടസണ് മടാസ്റ്റേര്

67. ശശ. പനി. തനികലെടാതമന 

68. ശശ. കതടാമസയ് ചടാണനി 

69. കഡടാ. ടനി. എര. കതടാമസയ് ഐസകേയ് 

70. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി

71. ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ്

72. ശശ. ലകേ. വനി. വനിജേയദടാസയ്

73. ശശ. ഇ. ലകേ. വനിജേയന

74. ശശ. പനിണറടായനി വനിജേയന

75. ശശ. എന. വനിജേയന പനിള്ള

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1.  ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദയ്. പനി.

2. ശശ. പടാറകല് അബ്ദുല

3. ശശ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല്  റസടാകയ് 

5. ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള

6. ശശ. അടൂര് പ്രകേടാശയ് 

7.  ശശ. ടനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബശര് 

8. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി 
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9. ശശ. അനനില് അകര 

10. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമടാര് 

11. ശശ. അനൂപയ് കജേകബയ് 

12. ശശ. അനവര് സടാദതയ് 

13. ശശ. വനി. ടനി. ബല്റടാര

14. ശശ. എല്കദടാസയ് പനി. കുന്നപനിള്ളനില് 

15. ശശ. കഹബനി ഈഡന  

16. ശശ. ടനി. വനി. ഇബടാഹനിര 

17. കഡടാ. എന. ജേയരടാജേയ് 

18. ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് 

19. ശശ. ലകേ. എര. മടാണനി

20. ശശ. കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് 

21. കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് 

22. ശശ. ലകേ. മുരളശധരന  

23. ശശ. എന. എ. ലനലനിക്കുന്നയ് 

24. ശശ. ഉമ്മേന ചടാണനി 

25. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന 

26. ശശ. ഒ. രടാജേകഗടാപടാല് 

27. ശശ. രകമശയ് ലചന്നനിതലെ

28. ശശ. കറടാജേനി എര. കജേടാണ്

29. ശശ. ലകേ. എസയ്. ശബരശനടാഥന

30. ശശ. എന. ഷരസദ്ദശന 

31. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന 

32. ശശ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് 

333/2020
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33. ശശ. ലകേ. എര. ഷടാജേനി

34. ശശ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമടാര്

35. ശശ. സണ്ണനി കജേടാസഫയ് 

36. ശശ. സനി. എഫയ്. കതടാമസയ് 

37. ശശ. പനി. ടനി. കതടാമസയ്

38. ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

39. ശശ. എര. ഉമ്മേര്

40. ശശ. എര. വനിനലസന്റെയ്.

 മനി  .   സശകര്  : അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്             - 75

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്            - 40 

 നനിഷ്പക്ഷത  പടാലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില

 ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള പടാസടായനിരനിക്കുന. 

 ഗടാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ലപടാതുമരടാമതയ് എന്ന XV-ാം നമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനയുലട കപരനില്  46,48,45,000
രൂപയുലട ഉപധനടാഭദ്യര്തന അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന:   സര്,  ഞടാന  കപടാള  ആവശദ്യലപടുന.
(സഭടാരഗങ്ങള തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര കവടാട്ടയ്  കരഖലപടുതനി):

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശശ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖടാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമടാന 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷടാ കപടാറനി 

4. ശശ. ലകേ. ആനസലെന

5. ശശ. ആന്റെണനി കജേടാണ് 



ധനകേടാരദ്യര 531

6. ശശ. പനി. വനി. അനവര് 

7. ശശ. എ. എര. ആരനിഫയ് 

8. ലപ്രടാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

9. ശശമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

10. ശശ. ലകേ. ബടാബു 

11. ശശമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജേനികമടാള 

12. ശശ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന  

13. ശശ. ലകേ. ദടാസന 

14. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശശ. എല്കദടാ എബഹടാര 

16. ശശ. ലകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമടാര് 

17. ശശ. ചനിറയര കഗടാപകുമടാര് 

18. ശശ. സനി. ലകേ. ഹരശന്ദ്രന 

19. കഡടാ. ലകേ. ടനി. ജേലെശല് 

20. ശശ. ലജേയനിരസയ് മടാതഡ്യു 

21. ശശ. ജേനി. എസയ്. ജേയലെടാല് 

22. ശശ. ഇ. പനി. ജേയരടാജേന 

23. ശശ. കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ്

24. ശശ. വനി. കജേടായനി 

25. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

26. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന 

27. ശശ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

28. ശശ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരടാമന 
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29. ശശ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേടായ

30. ശശ. എര. എര. മണനി 

31. ശശ. മടാതഡ്യു ടനി. കതടാമസയ് 

32. ശശ. ലകേ. ലജേ. മടാക്സെെനി 

33. ശശമതനി ലജേ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ 

34. ശശ. എ. സനി. ലമടായശന 

35. ശശ. എര. മുകകേഷയ് 

36. ശശ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

37. ശശ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

38. ശശ. സനി. ലകേ. നടാണു 

39. ശശ. എര. നഇൗഷടാദയ്

40. ശശ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

41. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

42. ശശ. പുരുഷന കേടലണനി 

43. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശര 

44. ശശ. എര. രടാജേകഗടാപടാലെന

45. ശശ. ലകേ. രടാജേന

46. ശശ. ആര്. രടാകജേഷയ് 

47. ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ് 

48. ശശ. ലകേ. രടാജു 

49. ശശ. രടാജു എബഹടാര 

50. ശശ. ആര്. രടാമചന്ദ്രന 

51. ശശ. രടാമചന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  
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52. ശശ. ലകേ. ലകേ. രടാമചന്ദ്രന നടായര് 

53. ശശ. റനി. പനി. രടാമകൃഷ്ണന 

54. ശശ. മുലകര രതടാകേരന 

55. ലപ്രടാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനടാഥയ് 

56. ശശ. കേടാരടാട്ടയ് റസടാഖയ്

57. ശശ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

58. ശശ. സനി. ലകേ. ശശശന്ദ്രന

59. ശശ. വനി. ശശനി 

60. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷയ് 

61. ശശ. ബനി. സതദ്യന 

62. ശശ. എ. എന. ഷരസശര്  

63. ശശമതനി ലകേ. ലകേ. കശലെജേ ടശചര് 

64. ശശ. ജേനി. സധടാകേരന 

65. ശശ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമടാര്

66. ശശ. ഇ. ടനി. കടസണ് മടാസ്റ്റേര്

67. ശശ. പനി. തനികലെടാതമന 

68. ശശ. കതടാമസയ് ചടാണനി 

69. കഡടാ. ടനി. എര. കതടാമസയ് ഐസകേയ് 

70. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി

71. ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ്

72. ശശ. ലകേ. വനി. വനിജേയദടാസയ്

73. ശശ. ഇ. ലകേ. വനിജേയന

74. ശശ. പനിണറടായനി വനിജേയന

75. ശശ. എന. വനിജേയന പനിള്ള
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പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1.  ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദയ്. പനി.

2. ശശ. പടാറകല് അബ്ദുല

3. ശശ. പനി. ലകേ. അബ്ദുറബ്ബയ് 

4. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല്  റസടാകയ് 

5. ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള

6. ശശ. അടൂര് പ്രകേടാശയ് 

7.  ശശ. ടനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബശര് 

8. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി 

9. ശശ. അനനില് അകര 

10. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമടാര് 

11. ശശ. അനൂപയ് കജേകബയ് 

12. ശശ. അനവര് സടാദതയ് 

13. ശശ. വനി. ടനി. ബല്റടാര

14. ശശ. എല്കദടാസയ് പനി. കുന്നപനിള്ളനില് 

15. ശശ. കഹബനി ഈഡന  

16. ശശ. ടനി. വനി. ഇബടാഹനിര 

17. കഡടാ. എന. ജേയരടാജേയ് 

18. ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് 

19. ശശ. ലകേ. എര. മടാണനി

20. ശശ. കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് 

21. കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് 

22. ശശ. ലകേ. മുരളശധരന  

23. ശശ. എന. എ. ലനലനിക്കുന്നയ് 
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24. ശശ. ഉമ്മേന ചടാണനി 

25. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന 

26. ശശ. ഒ. രടാജേകഗടാപടാല് 

27. ശശ. രകമശയ് ലചന്നനിതലെ

28. ശശ. കറടാജേനി എര. കജേടാണ്

29. ശശ. ലകേ. എസയ്. ശബരശനടാഥന

30. ശശ. എന. ഷരസദ്ദശന 

31. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന 

32. ശശ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് 

33. ശശ. ലകേ. എര. ഷടാജേനി

34. ശശ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമടാര്

35. ശശ. സണ്ണനി കജേടാസഫയ് 

36. ശശ. സനി. എഫയ്. കതടാമസയ് 

37. ശശ. പനി. ടനി. കതടാമസയ്

38. ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

39. ശശ. എര. ഉമ്മേര്

40. ശശ. എര. വനിനലസന്റെയ്.

 മനി  .   സശകര്  : 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്             - 75

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്            - 40 

 നനിഷ്പക്ഷത  പടാലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില

ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള പടാസടായനിരനിക്കുന. 

 ഗടാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
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വനിദദ്യടാഭദ്യടാസര,  കേടായനികേ  വനികനടാദര,  കേലെ,  സരസടാരര  എന്ന  XVII-ാംനമ്പര്

ധനടാഭദ്യര്തനയുലട  കപരനില്  50,25,000  രൂപയുലട  ഉപധനടാഭദ്യര്തന

അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന:   സര്,  ഞടാന  കപടാള  ആവശദ്യലപടുന.
(സഭടാരഗങ്ങള തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര കവടാട്ടയ്  കരഖലപടുതനി):

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശശ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖടാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമടാന 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷടാ കപടാറനി 

4. ശശ. ലകേ. ആനസലെന

5. ശശ. ആന്റെണനി കജേടാണ് 

6. ശശ. പനി. വനി. അനവര് 

7. ശശ. എ. എര. ആരനിഫയ് 

8. ലപ്രടാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

9. ശശമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

10. ശശ. ലകേ. ബടാബു 

11. ശശമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജേനികമടാള 

12. ശശ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന  

13. ശശ. ലകേ. ദടാസന 

14. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശശ. എല്കദടാ എബഹടാര 

16. ശശ. ലകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമടാര് 

17. ശശ. ചനിറയര കഗടാപകുമടാര് 
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18. ശശ. സനി. ലകേ. ഹരശന്ദ്രന 

19. കഡടാ. ലകേ. ടനി. ജേലെശല് 

20. ശശ. ലജേയനിരസയ് മടാതഡ്യു 

21. ശശ. ജേനി. എസയ്. ജേയലെടാല് 

22. ശശ. ഇ. പനി. ജേയരടാജേന 

23. ശശ. കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ്

24. ശശ. വനി. കജേടായനി 

25. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

26. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന 

27. ശശ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

28. ശശ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരടാമന 

29. ശശ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേടായ

30. ശശ. എര. എര. മണനി 

31. ശശ. മടാതഡ്യു ടനി. കതടാമസയ് 

32. ശശ. ലകേ. ലജേ. മടാക്സെെനി 

33. ശശമതനി ലജേ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ 

34. ശശ. എ. സനി. ലമടായശന 

35. ശശ. എര. മുകകേഷയ് 

36. ശശ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

37. ശശ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

38. ശശ. സനി. ലകേ. നടാണു 

39. ശശ. എര. നഇൗഷടാദയ്

40. ശശ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

41. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 
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42. ശശ. പുരുഷന കേടലണനി 

43. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശര 

44. ശശ. എര. രടാജേകഗടാപടാലെന

45. ശശ. ലകേ. രടാജേന 

46. ശശ. ആര്. രടാകജേഷയ് 

47. ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ് 

48. ശശ. ലകേ. രടാജു 

49. ശശ. രടാജു എബഹടാര 

50. ശശ. ആര്. രടാമചന്ദ്രന 

51. ശശ. രടാമചന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  

52. ശശ. ലകേ. ലകേ. രടാമചന്ദ്രന നടായര് 

53. ശശ. റനി. പനി. രടാമകൃഷ്ണന 

54. ശശ. മുലകര രതടാകേരന 

55. ലപ്രടാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനടാഥയ് 

56. ശശ. കേടാരടാട്ടയ് റസടാഖയ്

57. ശശ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

58. ശശ. സനി. ലകേ. ശശശന്ദ്രന

59. ശശ. വനി. ശശനി 

60. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷയ് 

61. ശശ. ബനി. സതദ്യന 

62. ശശ. എ. എന. ഷരസശര്  

63. ശശമതനി ലകേ. ലകേ. കശലെജേ ടശചര് 

64. ശശ. ജേനി. സധടാകേരന 

65. ശശ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമടാര്
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66. ശശ. ഇ. ടനി. കടസണ് മടാസ്റ്റേര്

67. ശശ. പനി. തനികലെടാതമന 

68. ശശ. കതടാമസയ് ചടാണനി 

69. കഡടാ. ടനി. എര. കതടാമസയ് ഐസകേയ് 

70. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി

71. ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ്

72. ശശ. ലകേ. വനി. വനിജേയദടാസയ്

73. ശശ. ഇ. ലകേ. വനിജേയന

74. ശശ. പനിണറടായനി വനിജേയന

75. ശശ. എന. വനിജേയന പനിള്ള.

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1.  ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദയ്. പനി.

2. ശശ. പടാറകല് അബ്ദുല

3. ശശ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല്  റസടാകയ് 

5. ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള

6. ശശ. അടൂര് പ്രകേടാശയ് 

7.  ശശ. ടനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബശര് 

8. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി 

9. ശശ. അനനില് അകര 

10. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമടാര് 

11. ശശ. അനൂപയ് കജേകബയ് 

12. ശശ. അനവര് സടാദതയ് 

13. ശശ. വനി. ടനി. ബല്റടാര
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14. ശശ. എല്കദടാസയ് പനി. കുന്നപനിള്ളനില് 

15. ശശ. കഹബനി ഈഡന  

16. ശശ. ടനി. വനി. ഇബടാഹനിര 

17. കഡടാ. എന. ജേയരടാജേയ് 

18. ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് 

19. ശശ. ലകേ. എര. മടാണനി

20. ശശ. കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് 

21. കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് 

22. ശശ. ലകേ. മുരളശധരന  

23. ശശ. എന. എ. ലനലനിക്കുന്നയ് 

24. ശശ. ഉമ്മേന ചടാണനി 

25. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന 

26. ശശ. ഒ. രടാജേകഗടാപടാല് 

27. ശശ. രകമശയ് ലചന്നനിതലെ

28. ശശ. കറടാജേനി എര. കജേടാണ്

29. ശശ. ലകേ. എസയ്. ശബരശനടാഥന

30. ശശ. എന. ഷരസദ്ദശന 

31. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന 

32. ശശ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് 

33. ശശ. ലകേ. എര. ഷടാജേനി

34. ശശ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമടാര്

35. ശശ. സണ്ണനി കജേടാസഫയ് 

36. ശശ. സനി. എഫയ്. കതടാമസയ് 

37. ശശ. പനി. ടനി. കതടാമസയ്
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38. ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

39. ശശ. എര. ഉമ്മേര്

40. ശശ. എര. വനിനലസന്റെയ്

മനി  .   സശകര്  : 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്             - 75

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്            - 40 

നനിഷ്പക്ഷത  പടാലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില

 ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള പടാസടായനിരനിക്കുന. 

 ഗടാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

കവദദ്യസഹടായരരഗവുര  ലപടാതുജേനടാകരടാഗദ്യവുര  എന്ന  XVIII-ാംനമ്പര്
ധനടാഭദ്യര്തനയുലട  കപരനില്  56,10,43,000  രൂപയുലട  ഉപധനടാഭദ്യര്തന
അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന:   സര്,  ഞടാന  കപടാള  ആവശദ്യലപടുന.
(സഭടാരഗങ്ങള തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര കവടാട്ടയ്  കരഖലപടുതനി)

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശശ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖടാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമടാന 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷടാ കപടാറനി 

4. ശശ. ലകേ. ആനസലെന

5. ശശ. ആന്റെണനി കജേടാണ് 

6. ശശ. പനി. വനി. അനവര് 

7. ശശ. എ. എര. ആരനിഫയ് 

8. ലപ്രടാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 
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9. ശശമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

10. ശശ. ലകേ. ബടാബു 

11. ശശമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജേനികമടാള 

12. ശശ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന  

13. ശശ. ലകേ. ദടാസന 

14. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശശ. എല്കദടാ എബഹടാര 

16. ശശ. ലകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമടാര് 

17. ശശ. ചനിറയര കഗടാപകുമടാര് 

18. ശശ. സനി. ലകേ. ഹരശന്ദ്രന 

19. കഡടാ.  ലകേ. ടനി. ജേലെശല് 

20. ശശ. ലജേയനിരസയ് മടാതഡ്യു 

21. ശശ. ജേനി. എസയ്. ജേയലെടാല് 

22. ശശ. ഇ. പനി. ജേയരടാജേന 

23. ശശ. കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ്

24. ശശ. വനി. കജേടായനി 

25. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

26. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന 

27. ശശ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

28. ശശ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരടാമന 

29. ശശ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേടായ

30. ശശ. എര. എര. മണനി 

31. ശശ. മടാതഡ്യു ടനി. കതടാമസയ് 

32. ശശ. ലകേ. ലജേ. മടാക്സെെനി 
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33. ശശമതനി ലജേ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ 

34. ശശ. എ. സനി. ലമടായശന 

35. ശശ. എര. മുകകേഷയ് 

36. ശശ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

37. ശശ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

38. ശശ. സനി. ലകേ. നടാണു 

39. ശശ. എര. നഇൗഷടാദയ്

40. ശശ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

41. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

42. ശശ. പുരുഷന കേടലണനി 

43. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശര 

44. ശശ. എര. രടാജേകഗടാപടാലെന

45. ശശ. ലകേ. രടാജേന 

46. ശശ. ആര്. രടാകജേഷയ് 

47. ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ് 

48. ശശ. ലകേ. രടാജു 

49. ശശ. രടാജു എബഹടാര 

50. ശശ. ആര്. രടാമചന്ദ്രന 

51. ശശ. രടാമചന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  

52. ശശ. ലകേ. ലകേ. രടാമചന്ദ്രന നടായര് 

53. ശശ. റനി. പനി. രടാമകൃഷ്ണന 

54. ശശ. മുലകര രതടാകേരന 

55. ലപ്രടാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനടാഥയ് 

56. ശശ. കേടാരടാട്ടയ് റസടാഖയ്
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57. ശശ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

58. ശശ. സനി. ലകേ. ശശശന്ദ്രന

59. ശശ. വനി. ശശനി 

60. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷയ് 

61. ശശ. ബനി. സതദ്യന 

62. ശശ. എ. എന. ഷരസശര്  

63. ശശമതനി ലകേ. ലകേ. കശലെജേ ടശചര് 

64. ശശ. ജേനി. സധടാകേരന 

65. ശശ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമടാര്

66. ശശ. ഇ. ടനി. കടസണ് മടാസ്റ്റേര്

67. ശശ. പനി. തനികലെടാതമന 

68. ശശ. കതടാമസയ് ചടാണനി 

69. കഡടാ. ടനി. എര. കതടാമസയ് ഐസകേയ് 

70. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി

71. ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ്

72. ശശ. ലകേ. വനി. വനിജേയദടാസയ്

73. ശശ. ഇ. ലകേ. വനിജേയന

74. ശശ. പനിണറടായനി വനിജേയന

75. ശശ. എന. വനിജേയന പനിള്ള

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1.  ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദയ്. പനി. 

2. ശശ. പടാറകല് അബ്ദുല

3. ശശ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല്  റസടാകയ്
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5. ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള

6. ശശ. അടൂര് പ്രകേടാശയ് 

7.  ശശ. ടനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബശര് 

8. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി 

9. ശശ. അനനില് അകര 

10. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമടാര് 

11.  ശശ. അനൂപയ് കജേകബയ് 

12. ശശ. അനവര് സടാദതയ് 

13. ശശ. വനി. ടനി. ബല്റടാര

14. ശശ. എല്കദടാസയ് പനി കുന്നപനിള്ളനില്

15. ശശ. കഹബനി ഈഡന  

16. ശശ. ടനി. വനി. ഇബടാഹനിര 

17. കഡടാ. എന. ജേയരടാജേയ് 

18. ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് 

19. ശശ. ലകേ. എര. മടാണനി

20. ശശ. കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് 

21. കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് 

22. ശശ. ലകേ. മുരളശധരന  

23. ശശ. എന. എ. ലനലനിക്കുന്നയ് 

24. ശശ. ഉമ്മേന ചടാണനി 

25. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന 

26. ശശ. ഒ. രടാജേകഗടാപടാല് 

27. ശശ. രകമശയ് ലചന്നനിതലെ

333/2020
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28. ശശ. കറടാജേനി എര. കജേടാണ്

29. ശശ. ലകേ. എസയ്. ശബരശനടാഥന

30. ശശ. എന. ഷരസദ്ദശന 

31. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന 

32. ശശ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് 

33. ശശ. ലകേ. എര. ഷടാജേനി

34. ശശ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമടാര്

35. ശശ. സണ്ണനി കജേടാസഫയ് 

36. ശശ. സനി. എഫയ്. കതടാമസയ് 

37. ശശ. പനി. ടനി. കതടാമസയ്

38. ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

39. ശശ. എര. ഉമ്മേര്

40. ശശ. എര. വനിനലസന്റെയ്.

 മനി  .   സശകര്  : 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്             - 75

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്            - 40 

 നനിഷ്പക്ഷത  പടാലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില

ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള പടാസടായനിരനിക്കുന. 

ഗടാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ശുദ്ധജേലെവനിതരണവുര  ശുചശകേരണവുര  എന്ന  XX-ാംനമ്പര്
ധനടാഭദ്യര്തനയുലട  കപരനില്  1,000  രൂപയുലട  ഉപധനടാഭദ്യര്തന
അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് ............................
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 ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന:   സര്,  ഞടാന കപടാള ആവശദ്യലപടുന.
(സഭടാരഗങ്ങള തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര കവടാട്ടയ്  കരഖലപടുതനി):

 അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശശ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖടാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമടാന 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷടാ കപടാറനി 

4. ശശ. ലകേ. ആനസലെന

5. ശശ. ആന്റെണനി കജേടാണ് 

6. ശശ. പനി. വനി. അനവര് 

7. ശശ. എ. എര. ആരനിഫയ് 

8. ലപ്രടാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

9. ശശമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

10. ശശ. ലകേ. ബടാബു 

11. ശശമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജേനികമടാള 

12. ശശ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന  

13. ശശ. ലകേ. ദടാസന 

14. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശശ. എല്കദടാ എബഹടാര 

16. ശശ. ലകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമടാര് 

17. ശശ. ചനിറയര കഗടാപകുമടാര് 

18. ശശ. സനി. ലകേ. ഹരശന്ദ്രന 

19. കഡടാ. ലകേ. ടനി. ജേലെശല് 

20. ശശ. ലജേയനിരസയ് മടാതഡ്യു 

21. ശശ. ജേനി. എസയ്. ജേയലെടാല് 
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22. ശശ. ഇ. പനി. ജേയരടാജേന 

23. ശശ. കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ്

24. ശശ. വനി. കജേടായനി 

25. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

26. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന 

27. ശശ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

28. ശശ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരടാമന 

29. ശശ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേടായ

30. ശശ. എര. എര. മണനി 

31. ശശ. മടാതഡ്യു ടനി. കതടാമസയ് 

32. ശശ. ലകേ. ലജേ. മടാക്സെെനി 

33. ശശമതനി ലജേ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ 

34. ശശ. എ. സനി. ലമടായശന 

35. ശശ. എര. മുകകേഷയ് 

36. ശശ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

37. ശശ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

38. ശശ. സനി. ലകേ. നടാണു 

39. ശശ. എര. നഇൗഷടാദയ്

40. ശശ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

41. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

42. ശശ. പുരുഷന കേടലണനി 

43. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശര 

44. ശശ. എര. രടാജേകഗടാപടാലെന

45. ശശ. ലകേ. രടാജേന 
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46. ശശ. ആര്. രടാകജേഷയ് 

47. ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ് 

48. ശശ. ലകേ. രടാജു 

49. ശശ. രടാജു എബഹടാര 

50. ശശ. ആര്. രടാമചന്ദ്രന 

51. ശശ. രടാമചന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  

52. ശശ. ലകേ. ലകേ. രടാമചന്ദ്രന നടായര് 

53. ശശ. റനി. പനി. രടാമകൃഷ്ണന 

54. ശശ. മുലകര രതടാകേരന 

55. ലപ്രടാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനടാഥയ് 

56. ശശ. കേടാരടാട്ടയ് റസടാഖയ്

57. ശശ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

58. ശശ. സനി. ലകേ. ശശശന്ദ്രന

59. ശശ. വനി. ശശനി 

60. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷയ് 

61. ശശ. ബനി. സതദ്യന 

62. ശശ. എ. എന. ഷരസശര്  

63. ശശമതനി ലകേ. ലകേ. കശലെജേ ടശചര് 

64. ശശ. ജേനി. സധടാകേരന 

65. ശശ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമടാര്

66. ശശ. ഇ. ടനി. കടസണ് മടാസ്റ്റേര്

67. ശശ. പനി. തനികലെടാതമന 

68. ശശ. കതടാമസയ് ചടാണനി 

69. കഡടാ. ടനി. എര. കതടാമസയ് ഐസകേയ് 
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70. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി

71. ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ്

72. ശശ. ലകേ. വനി. വനിജേയദടാസയ്

73. ശശ. ഇ. ലകേ. വനിജേയന

74. ശശ. പനിണറടായനി വനിജേയന

75. ശശ. എന. വനിജേയന പനിള്ള.

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1.  ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദയ്. പനി. 

2. ശശ. പടാറകല് അബ്ദുല

3. ശശ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല്  റസടാകയ് 

5. ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള

6. ശശ. അടൂര് പ്രകേടാശയ് 

7.  ശശ. ടനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബശര് 

8. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി 

9. ശശ. അനനില് അകര 

10. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമടാര് 

11. ശശ. അനൂപയ് കജേകബയ് 

12. ശശ. അനവര് സടാദതയ് 

13. ശശ. വനി. ടനി. ബല്റടാര

14. ശശ. എല്കദടാസയ് പനി.  കുന്നപനിള്ളനില്

15. ശശ. കഹബനി ഈഡന  

16. ശശ. ടനി. വനി. ഇബടാഹനിര 

17. കഡടാ. എന. ജേയരടാജേയ് 

18. ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് 



ധനകേടാരദ്യര 551

19. ശശ. ലകേ. എര. മടാണനി

20. ശശ. കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് 

21. കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് 

22. ശശ. ലകേ. മുരളശധരന  

23. ശശ. എന. എ. ലനലനിക്കുന്നയ് 

24. ശശ. ഉമ്മേന ചടാണനി 

25. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന 

26. ശശ. ഒ. രടാജേകഗടാപടാല് 

27. ശശ. രകമശയ് ലചന്നനിതലെ

28. ശശ. കറടാജേനി എര. കജേടാണ്

29. ശശ. ലകേ. എസയ്. ശബരശനടാഥന

30. ശശ. എന. ഷരസദ്ദശന 

31. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന 

32. ശശ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് 

33. ശശ. ലകേ. എര. ഷടാജേനി

34. ശശ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമടാര്

35. ശശ. സണ്ണനി കജേടാസഫയ് 

36. ശശ. സനി. എഫയ്. കതടാമസയ് 

37. ശശ. പനി. ടനി. കതടാമസയ്

38. ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

39. ശശ. എര. ഉമ്മേര്

40. ശശ. എര. വനിനലസന്റെയ്

 മനി  .   സശകര്  : 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്             - 75

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്            - 40 

നനിഷ്പക്ഷത  പടാലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില
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ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള പടാസടായനിരനിക്കുന. 

ഗടാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

നഗരവനികേസനര  എന്ന   XXII-ാംനമ്പര്  ധനടാഭദ്യര്തനയുലട  കപരനില്
50,00,02,000 രൂപയുലട ഉപധനടാഭദ്യര്തന അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് .................

ശശ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്, ഞടാന കപടാള ആവശദ്യലപടുന.

(സഭടാരഗങ്ങള തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര കവടാട്ടയ്  കരഖലപടുതനി)

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശശ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖടാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമടാന 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷടാ കപടാറനി 

4. ശശ. ലകേ. ആനസലെന

5. ശശ. ആന്റെണനി കജേടാണ് 

6. ശശ. പനി. വനി. അനവര് 

7. ശശ. എ. എര. ആരനിഫയ് 

8. ലപ്രടാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

9.  ശശമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

10. ശശ. ലകേ. ബടാബു 

11. ശശമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജേനികമടാള 

12. ശശ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന  

13. ശശ. ലകേ. ദടാസന 

14. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശശ. എല്കദടാ എബഹടാര 
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16. ശശ. ലകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമടാര് 

17. ശശ. ചനിറയര കഗടാപകുമടാര് 

18. ശശ. സനി. ലകേ. ഹരശന്ദ്രന 

19. കഡടാ. ലകേ. ടനി. ജേലെശല് 

20. ശശ. ലജേയനിരസയ് മടാതഡ്യു 

21. ശശ. ജേനി. എസയ്. ജേയലെടാല് 

22. ശശ. ഇ. പനി. ജേയരടാജേന 

23. ശശ. കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ്

24. ശശ. വനി. കജേടായനി 

25. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

26. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന 

27. ശശ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

28. ശശ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരടാമന 

29. ശശ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേടായ

30. ശശ. എര. എര. മണനി 

31. ശശ. മടാതഡ്യു ടനി. കതടാമസയ് 

32. ശശ. ലകേ. ലജേ. മടാക്സെെനി 

33. ശശമതനി ലജേ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ 

34. ശശ. എ. സനി. ലമടായശന 

35. ശശ. എര. മുകകേഷയ് 

36. ശശ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

37. ശശ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

38. ശശ. സനി. ലകേ. നടാണു 

39. ശശ. എര. നഇൗഷടാദയ്
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40. ശശ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

41. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

42. ശശ. പുരുഷന കേടലണനി 

43. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശര 

44. ശശ. എര. രടാജേകഗടാപടാലെന

45. ശശ. ലകേ. രടാജേന 

46. ശശ. ആര്. രടാകജേഷയ് 

47. ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ് 

48. ശശ. ലകേ. രടാജു 

49. ശശ. രടാജു എബഹടാര 

50. ശശ. ആര്. രടാമചന്ദ്രന 

51. ശശ. രടാമചന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  

52. ശശ. ലകേ. ലകേ. രടാമചന്ദ്രന നടായര് 

53. ശശ. റനി. പനി. രടാമകൃഷ്ണന 

54. ശശ. മുലകര രതടാകേരന 

55. ലപ്രടാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനടാഥയ് 

56. ശശ. കേടാരടാട്ടയ് റസടാഖയ്

57. ശശ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

58. ശശ. സനി. ലകേ. ശശശന്ദ്രന

59. ശശ. വനി. ശശനി 

60. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷയ് 

61. ശശ. ബനി. സതദ്യന 

62. ശശ. എ. എന. ഷരസശര്  

63. ശശമതനി ലകേ. ലകേ. കശലെജേ ടശചര് 
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64. ശശ. ജേനി. സധടാകേരന 

65. ശശ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമടാര്

66. ശശ. ഇ. ടനി. കടസണ് മടാസ്റ്റേര്

67. ശശ. പനി. തനികലെടാതമന 

68. ശശ. കതടാമസയ് ചടാണനി 

69. കഡടാ. ടനി. എര. കതടാമസയ് ഐസകേയ് 

70. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി

71. ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ്

72. ശശ. ലകേ. വനി. വനിജേയദടാസയ്

73. ശശ. ഇ. ലകേ. വനിജേയന

74. ശശ. പനിണറടായനി വനിജേയന

75. ശശ. എന. വനിജേയന പനിള്ള

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1. ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദയ്. പനി. 

2. ശശ. പടാറകല് അബ്ദുല

3. ശശ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല്  റസടാകയ് 

5. ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള

6. ശശ. അടൂര് പ്രകേടാശയ് 

7.  ശശ. ടനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബശര് 

8. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി 

9. ശശ. അനനില് അകര 

10. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമടാര് 

11. ശശ. അനൂപയ് കജേകബയ് 
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12. ശശ. അനവര് സടാദതയ് 

13. ശശ. വനി. ടനി. ബല്റടാര

14. ശശ. എല്കദടാസയ് പനി. കുന്നപനിള്ളനില്

15. ശശ. കഹബനി ഈഡന  

16. ശശ. ടനി. വനി. ഇബടാഹനിര 

17. കഡടാ. എന. ജേയരടാജേയ് 

18. ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് 

19. ശശ. ലകേ. എര. മടാണനി

20. ശശ. കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് 

21. കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് 

22. ശശ. ലകേ. മുരളശധരന  

23. ശശ. എന. എ. ലനലനിക്കുന്നയ് 

24. ശശ. ഉമ്മേന ചടാണനി 

25. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന 

26. ശശ. ഒ. രടാജേകഗടാപടാല് 

27. ശശ. രകമശയ് ലചന്നനിതലെ

28. ശശ. കറടാജേനി എര. കജേടാണ്

29. ശശ. ലകേ. എസയ്. ശബരശനടാഥന

30. ശശ. എന. ഷരസദ്ദശന 

31. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന 

32. ശശ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് 

33. ശശ. ലകേ. എര. ഷടാജേനി

34. ശശ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമടാര്

35. ശശ. സണ്ണനി കജേടാസഫയ് 
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36. ശശ. സനി. എഫയ്. കതടാമസയ് 

37. ശശ. പനി. ടനി. കതടാമസയ്

38. ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

39. ശശ. എര. ഉമ്മേര്

40. ശശ. എര. വനിനലസന്റെയ്

 മനി  .   സശകര്  : 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്             - 75

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്            - 40 

നനിഷ്പക്ഷത  പടാലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില

 ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള പടാസടായനിരനിക്കുന. 

 ഗടാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ലതടാഴനിലര  ലതടാഴനിലെടാളനികക്ഷമവുര  പ്രവടാസനികക്ഷമവുര എന്ന  XXIV-ാംനമ്പര്
ധനടാഭദ്യര്തനയുലട  കപരനില്  40,00,04,000 രൂപയുലട  ഉപധനടാഭദ്യര്തന
അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

ശശ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്, ഞടാന കപടാള ആവശദ്യലപടുന.

(സഭടാരഗങ്ങള തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര കവടാട്ടയ്  കരഖലപടുതനി)

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശശ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖടാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമടാന 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷടാ കപടാറനി 

4. ശശ. ലകേ. ആനസലെന

5. ശശ. ആന്റെണനി കജേടാണ് 
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6. ശശ. പനി. വനി. അനവര് 

7. ശശ. എ. എര. ആരനിഫയ് 

8. ലപ്രടാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

9. ശശമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

10. ശശ. ലകേ. ബടാബു 

11. ശശമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജേനികമടാള 

12. ശശ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന  

13. ശശ. ലകേ. ദടാസന 

14. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശശ. എല്കദടാ എബഹടാര 

16. ശശ. ലകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമടാര് 

17. ശശ. ചനിറയര കഗടാപകുമടാര് 

18. ശശ. സനി. ലകേ. ഹരശന്ദ്രന 

19.  കഡടാ. ലകേ. ടനി. ജേലെശല് 

20. ശശ. ലജേയനിരസയ് മടാതഡ്യു 

21. ശശ. ജേനി. എസയ്. ജേയലെടാല് 

22. ശശ. ഇ. പനി. ജേയരടാജേന 

23. ശശ. കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ്

24. ശശ. വനി. കജേടായനി 

25. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

26. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന 

27. ശശ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

28. ശശ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരടാമന 

29. ശശ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേടായ
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30. ശശ. എര. എര. മണനി 

31. ശശ. മടാതഡ്യു ടനി. കതടാമസയ് 

32. ശശ. ലകേ. ലജേ. മടാക്സെെനി 

33. ശശമതനി ലജേ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ 

34. ശശ. എ. സനി. ലമടായശന 

35. ശശ. എര. മുകകേഷയ് 

36. ശശ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

37. ശശ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

38. ശശ. സനി. ലകേ. നടാണു 

39. ശശ. എര. നഇൗഷടാദയ്

40. ശശ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

41. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

42. ശശ. പുരുഷന കേടലണനി 

43. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശര 

44. ശശ. എര. രടാജേകഗടാപടാലെന

45. ശശ. ലകേ. രടാജേന 

46. ശശ. ആര്. രടാകജേഷയ് 

47. ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ് 

48. ശശ. ലകേ. രടാജു 

49. ശശ. രടാജു എബഹടാര 

50. ശശ. ആര്. രടാമചന്ദ്രന 

51. ശശ. രടാമചന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  

52. ശശ. ലകേ. ലകേ. രടാമചന്ദ്രന നടായര് 

53. ശശ. റനി. പനി. രടാമകൃഷ്ണന 



560 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 24, 2017

54. ശശ. മുലകര രതടാകേരന 

55. ലപ്രടാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനടാഥയ് 

56. ശശ. കേടാരടാട്ടയ് റസടാഖയ്

57. ശശ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

58. ശശ. സനി. ലകേ. ശശശന്ദ്രന

59. ശശ. വനി. ശശനി 

60. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷയ് 

61. ശശ. ബനി. സതദ്യന 

62. ശശ. എ. എന. ഷരസശര്  

63. ശശമതനി ലകേ. ലകേ. കശലെജേ ടശചര് 

64. ശശ. ജേനി. സധടാകേരന 

65. ശശ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമടാര്

66. ശശ. ഇ. ടനി. കടസണ് മടാസ്റ്റേര്

67. ശശ. പനി. തനികലെടാതമന 

68. ശശ. കതടാമസയ് ചടാണനി 

69. കഡടാ. ടനി. എര. കതടാമസയ് ഐസകേയ് 

70. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി

71. ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ്

72. ശശ. ലകേ. വനി. വനിജേയദടാസയ്

73. ശശ. ഇ. ലകേ. വനിജേയന

74. ശശ. പനിണറടായനി വനിജേയന

75. ശശ. എന. വനിജേയന പനിള്ള.
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പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1.  ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദയ്. പനി. 

2. ശശ. പടാറകല് അബ്ദുല

3. ശശ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല്  റസടാകയ് 

5. ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള

6. ശശ. അടൂര് പ്രകേടാശയ് 

7.  ശശ. ടനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബശര് 

8. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി 

9. ശശ. അനനില് അകര 

10. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമടാര് 

11. ശശ. അനൂപയ് കജേകബയ് 

12. ശശ. അനവര് സടാദതയ് 

13. ശശ. വനി. ടനി. ബല്റടാര

14. ശശ. എല്കദടാസയ് പനി. കുന്നപനിള്ളനില്

15. ശശ. കഹബനി ഈഡന  

16. ശശ. ടനി. വനി. ഇബടാഹനിര 

17. കഡടാ. എന. ജേയരടാജേയ് 

18. ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് 

19. ശശ. ലകേ. എര. മടാണനി

20. ശശ. കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് 

21. കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് 

22. ശശ. ലകേ. മുരളശധരന  

23. ശശ. എന. എ. ലനലനിക്കുന്നയ് 

24. ശശ. ഉമ്മേന ചടാണനി 

25. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന 

26. ശശ. ഒ. രടാജേകഗടാപടാല് 

333/2020
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27. ശശ. രകമശയ് ലചന്നനിതലെ

28. ശശ. കറടാജേനി എര. കജേടാണ്

29. ശശ. ലകേ. എസയ്. ശബരശനടാഥന

30. ശശ. എന. ഷരസദ്ദശന 

31. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന 

32. ശശ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് 

33. ശശ. ലകേ. എര. ഷടാജേനി

34. ശശ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമടാര്

35. ശശ. സണ്ണനി കജേടാസഫയ് 

36. ശശ. സനി. എഫയ്. കതടാമസയ് 

37. ശശ. പനി. ടനി. കതടാമസയ്

38. ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

39. ശശ. എര. ഉമ്മേര്

40. ശശ. എര. വനിനലസന്റെയ്

മനി  .   സശകര്  : 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്             - 75

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്            - 40 

 നനിഷ്പക്ഷത  പടാലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില

ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള പടാസടായനിരനിക്കുന. 

ഗടാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

പട്ടനികേജേടാതനി/പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ/മറ്റു  പനികന്നടാക/നക്യൂനപക്ഷ  വനിഭടാഗങ്ങള
എന്നനിവരുലട  കക്ഷമര  എന്ന  XXV-ാംനമ്പര്  ധനടാഭദ്യര്തനയുലട  കപരനില്
2,000 രൂപയുലട ഉപധനടാഭദ്യര്തന അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

ശശ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്, ഞടാന കപടാള ആവശദ്യലപടുന.
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(സഭടാരഗങ്ങള തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര കവടാട്ടയ്  കരഖലപടുതനി)

 അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശശ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖടാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമടാന 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷടാ കപടാറനി 

4. ശശ. ലകേ. ആനസലെന

5. ശശ. ആന്റെണനി കജേടാണ് 

6. ശശ. പനി. വനി. അനവര് 

7. ശശ. എ. എര. ആരനിഫയ് 

8. ലപ്രടാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

9. ശശമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

10. ശശ. ലകേ. ബടാബു 

11. ശശമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജേനികമടാള 

12. ശശ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന  

13. ശശ. ലകേ. ദടാസന 

14. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശശ. എല്കദടാ എബഹടാര 

16. ശശ. ലകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമടാര് 

17. ശശ. ചനിറയര കഗടാപകുമടാര് 

18. ശശ. സനി. ലകേ. ഹരശന്ദ്രന 

19. കഡടാ. ലകേ. ടനി. ജേലെശല് 

20. ശശ. ലജേയനിരസയ് മടാതഡ്യു 

21. ശശ. ജേനി. എസയ്. ജേയലെടാല് 

22. ശശ. ഇ. പനി. ജേയരടാജേന 
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23. ശശ. കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ്

24. ശശ. വനി. കജേടായനി 

25. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

26. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന 

27. ശശ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

28. ശശ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരടാമന 

29. ശശ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേടായ

30. ശശ. എര. എര. മണനി 

31. ശശ. മടാതഡ്യു ടനി. കതടാമസയ് 

32. ശശ. ലകേ. ലജേ. മടാക്സെെനി 

33. ശശമതനി ലജേ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ 

34. ശശ. എ. സനി. ലമടായശന 

35. ശശ. എര. മുകകേഷയ് 

36. ശശ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

37. ശശ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

38. ശശ. സനി. ലകേ. നടാണു 

39. ശശ. എര. നഇൗഷടാദയ്

40. ശശ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

41. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

42. ശശ. പുരുഷന കേടലണനി 

43. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശര 

44. ശശ. എര. രടാജേകഗടാപടാലെന

45. ശശ. ലകേ. രടാജേന 

46. ശശ. ആര്. രടാകജേഷയ് 
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47. ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ് 

48. ശശ. ലകേ. രടാജു 

49. ശശ. രടാജു എബഹടാര 

50. ശശ. ആര്. രടാമചന്ദ്രന 

51. ശശ. രടാമചന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  

52. ശശ. ലകേ. ലകേ. രടാമചന്ദ്രന നടായര് 

53. ശശ. റനി. പനി. രടാമകൃഷ്ണന 

54. ശശ. മുലകര രതടാകേരന 

55. ലപ്രടാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനടാഥയ് 

56. ശശ. കേടാരടാട്ടയ് റസടാഖയ്

57. ശശ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

58. ശശ. സനി. ലകേ. ശശശന്ദ്രന

59. ശശ. വനി. ശശനി 

60. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷയ് 

61. ശശ. ബനി. സതദ്യന 

62. ശശ. എ. എന. ഷരസശര്  

63. ശശമതനി ലകേ. ലകേ. കശലെജേ ടശചര് 

64. ശശ. ജേനി. സധടാകേരന 

65. ശശ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമടാര്

66. ശശ. ഇ. ടനി. കടസണ് മടാസ്റ്റേര്

67. ശശ. പനി. തനികലെടാതമന 

68. ശശ. കതടാമസയ് ചടാണനി 

69. കഡടാ. ടനി. എര. കതടാമസയ് ഐസകേയ് 

70. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി
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71. ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ്

72. ശശ. ലകേ. വനി. വനിജേയദടാസയ്

73. ശശ. ഇ. ലകേ. വനിജേയന

74. ശശ. പനിണറടായനി വനിജേയന

75. ശശ. എന. വനിജേയന പനിള്ള.

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1. ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദയ്. പനി. 

2. ശശ. പടാറകല് അബ്ദുല

3. ശശ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസടാകയ് 

5. ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള

6. ശശ. അടൂര് പ്രകേടാശയ് 

7. ശശ. ടനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബശര് 

8. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി 

9. ശശ. അനനില് അകര 

10. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമടാര് 

11. ശശ. അനൂപയ് കജേകബയ് 

12. ശശ. അനവര് സടാദതയ് 

13. ശശ. വനി. ടനി. ബല്റടാര

14. ശശ. എല്കദടാസയ് പനി. കുന്നപനിള്ളനില്

15. ശശ. കഹബനി ഈഡന  

16. ശശ. ടനി. വനി. ഇബടാഹനിര 

17. കഡടാ. എന. ജേയരടാജേയ് 

18. ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് 

19. ശശ. ലകേ. എര. മടാണനി

20. ശശ. കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് 
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21. കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് 

22. ശശ. ലകേ. മുരളശധരന  

23. ശശ. എന. എ. ലനലനിക്കുന്നയ് 

24. ശശ. ഉമ്മേന ചടാണനി 

25. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന 

26. ശശ. ഒ. രടാജേകഗടാപടാല് 

27. ശശ. രകമശയ് ലചന്നനിതലെ

28. ശശ. കറടാജേനി എര. കജേടാണ്

29. ശശ. ലകേ. എസയ്. ശബരശനടാഥന

30. ശശ. എന. ഷരസദ്ദശന 

31. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന 

32. ശശ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് 

33. ശശ. ലകേ. എര. ഷടാജേനി

34. ശശ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമടാര്

35. ശശ. സണ്ണനി കജേടാസഫയ് 

36. ശശ. സനി. എഫയ്. കതടാമസയ് 

37. ശശ. പനി. ടനി. കതടാമസയ്

38. ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

39. ശശ. എര. ഉമ്മേര്

40. ശശ. എര. വനിനലസന്റെയ്.

 മനി  .   സശകര്  : അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്             - 75

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്            - 40 

 നനിഷ്പക്ഷത  പടാലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില

ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള പടാസടായനിരനിക്കുന. 

ഗടാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
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സഹകേരണര  എന്ന  XXVII-ാംനമ്പര്  ധനടാഭദ്യര്തനയുലട  കപരനില്
2,00,01,000 രൂപയുലട ഉപധനടാഭദ്യര്തന അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

ശശ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്, ഞടാന കപടാള ആവശദ്യലപടുന.

(സഭടാരഗങ്ങള തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര കവടാട്ടയ്  കരഖലപടുതനി):

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശശ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖടാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമടാന 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷടാ കപടാറനി 

4. ശശ. ലകേ. ആനസലെന

5. ശശ. ആന്റെണനി കജേടാണ് 

6. ശശ. പനി. വനി. അനവര് 

7. ശശ. എ. എര. ആരനിഫയ് 

8. ലപ്രടാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

9. ശശമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

10. ശശ. ലകേ. ബടാബു 

11. ശശമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജേനികമടാള 

12. ശശ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന  

13. ശശ. ലകേ. ദടാസന 

14. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശശ. എല്കദടാ എബഹടാര 

16. ശശ. ലകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമടാര് 

17. ശശ. ചനിറയര കഗടാപകുമടാര് 
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18. ശശ. സനി. ലകേ. ഹരശന്ദ്രന 

19. കഡടാ. ലകേ. ടനി. ജേലെശല് 

20. ശശ. ലജേയനിരസയ് മടാതഡ്യു 

21. ശശ. ജേനി. എസയ്. ജേയലെടാല് 

22. ശശ. ഇ. പനി. ജേയരടാജേന 

23. ശശ. കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ്

24. ശശ. വനി. കജേടായനി 

25. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

26. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന 

27. ശശ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

28. ശശ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരടാമന 

29. ശശ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേടായ

30. ശശ. എര. എര. മണനി 

31. ശശ. മടാതഡ്യു ടനി. കതടാമസയ് 

32. ശശ. ലകേ. ലജേ. മടാക്സെെനി 

33. ശശമതനി ലജേ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ 

34. ശശ. എ. സനി. ലമടായശന 

35. ശശ. എര. മുകകേഷയ് 

36. ശശ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

37. ശശ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

38. ശശ. സനി. ലകേ. നടാണു 

39. ശശ. എര. നഇൗഷടാദയ്

40. ശശ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

41. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 
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42. ശശ. പുരുഷന കേടലണനി 

43. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശര 

44. ശശ. എര. രടാജേകഗടാപടാലെന

45. ശശ. ലകേ. രടാജേന 

46. ശശ. ആര്. രടാകജേഷയ് 

47. ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ് 

48. ശശ. ലകേ. രടാജു 

49. ശശ. രടാജു എബഹടാര 

50. ശശ. ആര്. രടാമചന്ദ്രന 

51. ശശ. രടാമചന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  

52. ശശ. ലകേ. ലകേ. രടാമചന്ദ്രന നടായര് 

53. ശശ. റനി. പനി. രടാമകൃഷ്ണന 

54. ശശ. മുലകര രതടാകേരന 

55. ലപ്രടാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനടാഥയ് 

56. ശശ. കേടാരടാട്ടയ് റസടാഖയ്

57. ശശ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

58. ശശ. സനി. ലകേ. ശശശന്ദ്രന

59. ശശ. വനി. ശശനി 

60. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷയ് 

61. ശശ. ബനി. സതദ്യന 

62. ശശ. എ. എന. ഷരസശര്  

63. ശശമതനി ലകേ. ലകേ. കശലെജേ ടശചര് 

64. ശശ. ജേനി. സധടാകേരന 

65. ശശ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമടാര്
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66. ശശ. ഇ. ടനി. കടസണ് മടാസ്റ്റേര്

67. ശശ. പനി. തനികലെടാതമന 

68. ശശ. കതടാമസയ് ചടാണനി 

69. കഡടാ. ടനി. എര. കതടാമസയ് ഐസകേയ് 

70. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി

71. ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ്

72. ശശ. ലകേ. വനി. വനിജേയദടാസയ്

73. ശശ. ഇ. ലകേ. വനിജേയന

74. ശശ. പനിണറടായനി വനിജേയന

75. ശശ. എന. വനിജേയന പനിള്ള

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1. ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദയ്. പനി. 

2. ശശ. പടാറകല് അബ്ദുല

3. ശശ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല്  റസടാകയ് 

5. ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള

6. ശശ. അടൂര് പ്രകേടാശയ് 

7. ശശ. ടനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബശര് 

8. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി 

9. ശശ. അനനില് അകര 

10. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമടാര് 

11. ശശ. അനൂപയ് കജേകബയ് 

12. ശശ. അനവര് സടാദതയ് 

13. ശശ. വനി. ടനി. ബല്റടാര
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14. ശശ. എല്കദടാസയ് പനി. കുന്നപനിള്ളനില്

15. ശശ. കഹബനി ഈഡന  

16. ശശ. ടനി. വനി. ഇബടാഹനിര 

17. കഡടാ. എന. ജേയരടാജേയ് 

18. ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് 

19. ശശ. ലകേ. എര. മടാണനി

20. ശശ. കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് 

21. കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് 

22. ശശ. ലകേ. മുരളശധരന  

23. ശശ. എന. എ. ലനലനിക്കുന്നയ് 

24. ശശ. ഉമ്മേന ചടാണനി 

25. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന 

26. ശശ. ഒ. രടാജേകഗടാപടാല് 

27. ശശ. രകമശയ് ലചന്നനിതലെ

28. ശശ. കറടാജേനി എര. കജേടാണ്

29. ശശ. ലകേ. എസയ്. ശബരശനടാഥന

30. ശശ. എന. ഷരസദ്ദശന 

31. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന 

32. ശശ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് 

33. ശശ. ലകേ. എര. ഷടാജേനി

34. ശശ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമടാര്

35. ശശ. സണ്ണനി കജേടാസഫയ് 

36. ശശ. സനി. എഫയ്. കതടാമസയ് 

37. ശശ. പനി. ടനി. കതടാമസയ്



ധനകേടാരദ്യര 573

38. ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

39. ശശ. എര. ഉമ്മേര്

40. ശശ. എര. വനിനലസന്റെയ്.

 മനി  .   സശകര്  : 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്            - 75

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്            - 40 

നനിഷ്പക്ഷത  പടാലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില

ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള പടാസടായനിരനിക്കുന. 

ഗടാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

കൃഷനി എന്ന XXIX-ാംനമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനയുലട കപരനില് 2,000  രൂപയുലട
ഉപധനടാഭദ്യര്തന  അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

ശശ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്, ഞടാന കപടാള ആവശദ്യലപടുന.

(സഭടാരഗങ്ങള തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര കവടാട്ടയ്  കരഖലപടുതനി):

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശശ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖടാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമടാന 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷടാ കപടാറനി 

4. ശശ. ലകേ. ആനസലെന

5. ശശ. ആന്റെണനി കജേടാണ് 

6. ശശ. പനി. വനി. അനവര് 

7. ശശ. എ. എര. ആരനിഫയ് 

8. ലപ്രടാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 



574 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 24, 2017

9. ശശമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

10. ശശ. ലകേ. ബടാബു 

11. ശശമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജേനികമടാള 

12. ശശ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന  

13. ശശ. ലകേ. ദടാസന 

14. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശശ. എല്കദടാ എബഹടാര 

16. ശശ. ലകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമടാര് 

17. ശശ. ചനിറയര കഗടാപകുമടാര് 

18. ശശ. സനി. ലകേ. ഹരശന്ദ്രന 

19. കഡടാ. ലകേ. ടനി. ജേലെശല് 

20. ശശ. ലജേയനിരസയ് മടാതഡ്യു 

21. ശശ. ജേനി. എസയ്. ജേയലെടാല് 

22. ശശ. ഇ. പനി. ജേയരടാജേന 

23. ശശ. കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ്

24. ശശ. വനി. കജേടായനി 

25. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

26. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന 

27. ശശ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

28. ശശ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരടാമന 

29. ശശ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേടായ

30. ശശ. എര. എര. മണനി 

31. ശശ. മടാതഡ്യു ടനി. കതടാമസയ് 

32. ശശ. ലകേ. ലജേ. മടാക്സെെനി 
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33. ശശമതനി ലജേ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ 

34. ശശ. എ. സനി. ലമടായശന 

35. ശശ. എര. മുകകേഷയ് 

36. ശശ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

37. ശശ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

38. ശശ. സനി. ലകേ. നടാണു 

39. ശശ. എര. നഇൗഷടാദയ്

40. ശശ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

41. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

42. ശശ. പുരുഷന കേടലണനി 

43. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശര 

44. ശശ. എര. രടാജേകഗടാപടാലെന

45. ശശ. ലകേ. രടാജേന 

46. ശശ. ആര്. രടാകജേഷയ് 

47. ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ് 

48. ശശ. ലകേ. രടാജു 

49. ശശ. രടാജു എബഹടാര 

50. ശശ. ആര്. രടാമചന്ദ്രന 

51. ശശ. രടാമചന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  

52. ശശ. ലകേ. ലകേ. രടാമചന്ദ്രന നടായര് 

53. ശശ. റനി. പനി. രടാമകൃഷ്ണന 

54. ശശ. മുലകര രതടാകേരന 

55. ലപ്രടാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനടാഥയ് 

56. ശശ. കേടാരടാട്ടയ് റസടാഖയ്
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57. ശശ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

58. ശശ. സനി. ലകേ. ശശശന്ദ്രന

59. ശശ. വനി. ശശനി 

60. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷയ് 

61. ശശ. ബനി. സതദ്യന 

62. ശശ. എ. എന. ഷരസശര്  

63. ശശമതനി ലകേ. ലകേ. കശലെജേ ടശചര് 

64. ശശ. ജേനി. സധടാകേരന 

65. ശശ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമടാര്

66. ശശ. ഇ. ടനി. കടസണ് മടാസ്റ്റേര്

67. ശശ. പനി. തനികലെടാതമന 

68. ശശ. കതടാമസയ് ചടാണനി 

69. കഡടാ. ടനി. എര. കതടാമസയ് ഐസകേയ് 

70. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി

71. ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ്

72. ശശ. ലകേ. വനി. വനിജേയദടാസയ്

73. ശശ. ഇ. ലകേ. വനിജേയന

74. ശശ. പനിണറടായനി വനിജേയന

75. ശശ. എന. വനിജേയന പനിള്ള.

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1. ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദയ്. പനി. 

2. ശശ. പടാറകല് അബ്ദുല

3. ശശ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല്  റസടാകയ് 
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5. ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള

6. ശശ. അടൂര് പ്രകേടാശയ് 

7. ശശ. ടനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബശര് 

8. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി 

9. ശശ. അനനില് അകര 

10. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമടാര് 

11. ശശ. അനൂപയ് കജേകബയ് 

12. ശശ. അനവര് സടാദതയ് 

13. ശശ. വനി. ടനി. ബല്റടാര

14. ശശ. എല്കദടാസയ് പനി. കുന്നപനിള്ളനില്

15. ശശ. കഹബനി ഈഡന  

16. ശശ. ടനി. വനി. ഇബടാഹനിര 

17. കഡടാ. എന. ജേയരടാജേയ് 

18. ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് 

19. ശശ. ലകേ. എര. മടാണനി

20. ശശ. കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് 

21. കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് 

22. ശശ. ലകേ. മുരളശധരന  

23. ശശ. എന. എ. ലനലനിക്കുന്നയ് 

24. ശശ. ഉമ്മേന ചടാണനി 

25. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന 

26. ശശ. ഒ. രടാജേകഗടാപടാല് 

27. ശശ. രകമശയ് ലചന്നനിതലെ

28. ശശ. കറടാജേനി എര. കജേടാണ്

333/2020



578 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 24, 2017

29. ശശ. ലകേ. എസയ്. ശബരശനടാഥന

30. ശശ. എന. ഷരസദ്ദശന 

31. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന 

32. ശശ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് 

33. ശശ. ലകേ. എര. ഷടാജേനി

34. ശശ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമടാര്

35. ശശ. സണ്ണനി കജേടാസഫയ് 

36. ശശ. സനി. എഫയ്. കതടാമസയ് 

37. ശശ. പനി. ടനി. കതടാമസയ്

38. ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

39. ശശ. എര. ഉമ്മേര്

40. ശശ. എര. വനിനലസന്റെയ്.

 മനി  .   സശകര്  : 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്             - 75

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്            - 40 

നനിഷ്പക്ഷത  പടാലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില

ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള പടാസടായനിരനിക്കുന. 

ഗടാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ഭക്ഷദ്യര എന്ന XXX-ാം നമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനയുലട കപരനില് 357,00,00,000
രൂപയുലട ഉപധനടാഭദ്യര്തന അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

ശശ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്, ഞടാന കപടാള ആവശദ്യലപടുന.
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(സഭടാരഗങ്ങള തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര കവടാട്ടയ്  കരഖലപടുതനി):

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശശ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖടാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമടാന 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷടാ കപടാറനി 

4. ശശ. ലകേ. ആനസലെന

5. ശശ. ആന്റെണനി കജേടാണ് 

6. ശശ. പനി. വനി. അനവര് 

7. ശശ. എ. എര. ആരനിഫയ് 

8. ലപ്രടാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

9. ശശമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

10. ശശ. ലകേ. ബടാബു 

11.  ശശമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജേനികമടാള 

12. ശശ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന  

13. ശശ. ലകേ. ദടാസന 

14. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശശ. എല്കദടാ എബഹടാര 

16. ശശ. ലകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമടാര് 

17. ശശ. ചനിറയര കഗടാപകുമടാര് 

18. ശശ. സനി. ലകേ. ഹരശന്ദ്രന 

19. കഡടാ. ലകേ. ടനി. ജേലെശല് 

20. ശശ. ലജേയനിരസയ് മടാതഡ്യു 

21. ശശ. ജേനി. എസയ്. ജേയലെടാല് 

22. ശശ. ഇ. പനി. ജേയരടാജേന 
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23. ശശ. കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ്

24. ശശ. വനി. കജേടായനി 

25. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

26. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന 

27. ശശ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

28. ശശ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരടാമന 

29. ശശ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേടായ

30. ശശ. എര. എര. മണനി 

31. ശശ. മടാതഡ്യു ടനി. കതടാമസയ് 

32. ശശ. ലകേ. ലജേ. മടാക്സെെനി 

33. ശശമതനി ലജേ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ 

34. ശശ. എ. സനി. ലമടായശന 

35. ശശ. എര. മുകകേഷയ് 

36. ശശ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

37. ശശ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

38. ശശ. സനി. ലകേ. നടാണു 

39. ശശ. എര. നഇൗഷടാദയ്

40. ശശ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

41. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

42. ശശ. പുരുഷന കേടലണനി 

43. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശര 

44. ശശ. എര. രടാജേകഗടാപടാലെന

45. ശശ. ലകേ. രടാജേന 

46. ശശ. ആര്. രടാകജേഷയ് 

47. ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ് 
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48. ശശ. ലകേ. രടാജു 

49. ശശ. രടാജു എബഹടാര 

50. ശശ. ആര്. രടാമചന്ദ്രന 

51. ശശ. രടാമചന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  

52. ശശ. ലകേ. ലകേ. രടാമചന്ദ്രന നടായര് 

53. ശശ. റനി. പനി. രടാമകൃഷ്ണന 

54. ശശ. മുലകര രതടാകേരന 

55. ലപ്രടാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനടാഥയ് 

56. ശശ. കേടാരടാട്ടയ് റസടാഖയ്

57. ശശ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

58. ശശ. സനി. ലകേ. ശശശന്ദ്രന

59. ശശ. വനി. ശശനി 

60. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷയ് 

61. ശശ. ബനി. സതദ്യന 

62. ശശ. എ. എന. ഷരസശര്  

63. ശശമതനി ലകേ. ലകേ. കശലെജേ ടശചര് 

64. ശശ. ജേനി. സധടാകേരന 

65. ശശ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമടാര്

66. ശശ. ഇ. ടനി. കടസണ് മടാസ്റ്റേര്

67. ശശ. പനി. തനികലെടാതമന 

68. ശശ. കതടാമസയ് ചടാണനി 

69. കഡടാ. ടനി. എര. കതടാമസയ് ഐസകേയ് 

70. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി

71. ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ്

72. ശശ. ലകേ. വനി. വനിജേയദടാസയ്

73. ശശ. ഇ. ലകേ. വനിജേയന

74. ശശ. പനിണറടായനി വനിജേയന

75. ശശ. എന. വനിജേയന പനിള്ള.
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പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1. ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദയ്. പനി. 

2. ശശ. പടാറകല് അബ്ദുല

3. ശശ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസടാകയ് 

5. ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള

6. ശശ. അടൂര് പ്രകേടാശയ് 

7. ശശ. ടനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബശര് 

8. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി 

9. ശശ. അനനില് അകര 

10. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമടാര് 

11. ശശ. അനൂപയ് കജേകബയ് 

12. ശശ. അനവര് സടാദതയ് 

13. ശശ. വനി. ടനി. ബല്റടാര

14. ശശ. എല്കദടാസയ് പനി. കുന്നപനിള്ളനില്

15. ശശ. കഹബനി ഈഡന  

16. ശശ. ടനി. വനി. ഇബടാഹനിര 

17. കഡടാ. എന. ജേയരടാജേയ് 

18. ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് 

19. ശശ. ലകേ. എര. മടാണനി

20. ശശ. കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് 

21. കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് 

22. ശശ. ലകേ. മുരളശധരന  

23. ശശ. എന. എ. ലനലനിക്കുന്നയ് 
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24. ശശ. ഉമ്മേന ചടാണനി 

25. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന 

26. ശശ. ഒ. രടാജേകഗടാപടാല് 

27. ശശ. രകമശയ് ലചന്നനിതലെ

28. ശശ. കറടാജേനി എര. കജേടാണ്

29. ശശ. ലകേ. എസയ്. ശബരശനടാഥന

30. ശശ. എന. ഷരസദ്ദശന 

31. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന 

32. ശശ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് 

33. ശശ. ലകേ. എര. ഷടാജേനി

34. ശശ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമടാര്

35. ശശ. സണ്ണനി കജേടാസഫയ് 

36. ശശ. സനി. എഫയ്. കതടാമസയ് 

37. ശശ. പനി. ടനി. കതടാമസയ്

38. ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

39. ശശ. എര. ഉമ്മേര്

40. ശശ. എര. വനിനലസന്റെയ്.

 മനി  .   സശകര്  : 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്             - 75

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്            - 40 

നനിഷ്പക്ഷത  പടാലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില

ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള പടാസടായനിരനിക്കുന. 

ഗടാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
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മത്സദ്യബന്ധനര  എന്ന  XXXIII-ാം  നമ്പര്  ധനടാഭദ്യര്തനയുലട  കപരനില്
14,00,01,000 രൂപയുലട ഉപധനടാഭദ്യര്തന അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

ശശ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്, ഞടാന കപടാള ആവശദ്യലപടുന.

(സഭടാരഗങ്ങള തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര കവടാട്ടയ്  കരഖലപടുതനി)

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശശ.ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖടാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമടാന 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷടാ കപടാറനി 

4. ശശ. ലകേ. ആനസലെന

5. ശശ. ആന്റെണനി കജേടാണ് 

6. ശശ. പനി. വനി. അനവര് 

7. ശശ. എ. എര. ആരനിഫയ് 

8. ലപ്രടാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

9. ശശമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

10. ശശ. ലകേ. ബടാബു 

11. ശശമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജേനികമടാള 

12. ശശ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന  

13. ശശ. ലകേ. ദടാസന 

14. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശശ. എല്കദടാ എബഹടാര 

16. ശശ. ലകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമടാര് 

17. ശശ. ചനിറയര കഗടാപകുമടാര് 
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18. ശശ. സനി. ലകേ. ഹരശന്ദ്രന 

19. കഡടാ. ലകേ. ടനി. ജേലെശല് 

20. ശശ. ലജേയനിരസയ് മടാതഡ്യു 

21. ശശ. ജേനി. എസയ്. ജേയലെടാല് 

22. ശശ. ഇ. പനി. ജേയരടാജേന 

23. ശശ. കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ്

24. ശശ. വനി. കജേടായനി 

25. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

26. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന 

27. ശശ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

28. ശശ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരടാമന 

29. ശശ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേടായ

30. ശശ. എര. എര. മണനി 

31. ശശ. മടാതഡ്യു ടനി. കതടാമസയ് 

32. ശശ. ലകേ. ലജേ. മടാക്സെെനി 

33. ശശമതനി ലജേ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ 

34. ശശ. എ. സനി. ലമടായശന 

35. ശശ. എര. മുകകേഷയ് 

36. ശശ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

37. ശശ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

38. ശശ. സനി. ലകേ. നടാണു 

39. ശശ. എര. നഇൗഷടാദയ്

40. ശശ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

41. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 
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42. ശശ. പുരുഷന കേടലണനി 

43. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശര 

44. ശശ. എര. രടാജേകഗടാപടാലെന

45. ശശ. ലകേ. രടാജേന 

46. ശശ. ആര്. രടാകജേഷയ് 

47. ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ് 

48. ശശ. ലകേ. രടാജു 

49. ശശ. രടാജു എബഹടാര 

50. ശശ. ആര്. രടാമചന്ദ്രന 

51. ശശ. രടാമചന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  

52. ശശ. ലകേ. ലകേ. രടാമചന്ദ്രന നടായര് 

53. ശശ. റനി. പനി. രടാമകൃഷ്ണന 

54. ശശ. മുലകര രതടാകേരന 

55. ലപ്രടാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനടാഥയ് 

56. ശശ. കേടാരടാട്ടയ് റസടാഖയ്

57. ശശ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

58. ശശ. സനി. ലകേ. ശശശന്ദ്രന

59. ശശ. വനി. ശശനി 

60. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷയ് 

61. ശശ. ബനി. സതദ്യന 

62. ശശ. എ. എന. ഷരസശര്  

63. ശശമതനി ലകേ. ലകേ. കശലെജേ ടശചര് 

64. ശശ. ജേനി. സധടാകേരന 

65. ശശ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമടാര്
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66. ശശ. ഇ. ടനി. കടസണ് മടാസ്റ്റേര്

67. ശശ. പനി. തനികലെടാതമന 

68. ശശ. കതടാമസയ് ചടാണനി 

69. കഡടാ. ടനി. എര. കതടാമസയ് ഐസകേയ് 

70. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി

71. ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ്

72. ശശ. ലകേ. വനി. വനിജേയദടാസയ്

73. ശശ. ഇ. ലകേ. വനിജേയന

74. ശശ. പനിണറടായനി വനിജേയന

75. ശശ. എന. വനിജേയന പനിള്ള.

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1.  ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദയ്. പനി. 

2. ശശ. പടാറകല് അബ്ദുല

3. ശശ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല്  റസടാകയ് 

5. ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള

6. ശശ. അടൂര് പ്രകേടാശയ് 

7.  ശശ. ടനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബശര് 

8. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി 

9. ശശ. അനനില് അകര 

10. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമടാര് 

11. ശശ. അനൂപയ് കജേകബയ് 

12. ശശ. അനവര് സടാദതയ് 

13. ശശ. വനി. ടനി. ബല്റടാര
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14. ശശ. എല്കദടാസയ് പനി. കുന്നപനിള്ളനില്

15. ശശ. കഹബനി ഈഡന  

16. ശശ. ടനി. വനി. ഇബടാഹനിര 

17. കഡടാ. എന. ജേയരടാജേയ് 

18. ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് 

19. ശശ. ലകേ. എര. മടാണനി

20. ശശ. കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് 

21. കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് 

22. ശശ. ലകേ. മുരളശധരന  

23. ശശ. എന. എ. ലനലനിക്കുന്നയ് 

24. ശശ. ഉമ്മേന ചടാണനി 

25. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന 

26. ശശ. ഒ. രടാജേകഗടാപടാല് 

27. ശശ. രകമശയ് ലചന്നനിതലെ

28. ശശ. കറടാജേനി എര. കജേടാണ്

29. ശശ. ലകേ. എസയ്. ശബരശനടാഥന

30. ശശ. എന. ഷരസദ്ദശന 

31. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന 

32. ശശ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് 

33. ശശ. ലകേ. എര. ഷടാജേനി

34. ശശ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമടാര്

35. ശശ. സണ്ണനി കജേടാസഫയ് 

36. ശശ. സനി. എഫയ്. കതടാമസയ് 

37. ശശ. പനി. ടനി. കതടാമസയ്
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38. ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

39. ശശ. എര. ഉമ്മേര്

40. ശശ. എര. വനിനലസന്റെയ്.

 മനി  .   സശകര്  : 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്             - 75

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്            - 40 

നനിഷ്പക്ഷത  പടാലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില

 ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള പടാസടായനിരനിക്കുന. 

 ഗടാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

വനര എന്ന XXXIV-ാംനമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനയുലട കപരനില് 1,000 രൂപയുലട
ഉപധനടാഭദ്യര്തന അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

ശശ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്, ഞടാന കപടാള ആവശദ്യലപടുന.

(സഭടാരഗങ്ങള തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര കവടാട്ടയ്  കരഖലപടുതനി)

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശശ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖടാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമടാന 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷടാ കപടാറനി 

4. ശശ. ലകേ. ആനസലെന

5. ശശ. ആന്റെണനി കജേടാണ് 

6. ശശ. പനി. വനി. അനവര് 

7. ശശ. എ. എര. ആരനിഫയ് 

8. ലപ്രടാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 
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9. ശശമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

10. ശശ. ലകേ. ബടാബു 

11. ശശമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജേനികമടാള 

12. ശശ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന  

13. ശശ. ലകേ. ദടാസന 

14. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശശ. എല്കദടാ എബഹടാര 

16. ശശ. ലകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമടാര് 

17. ശശ. ചനിറയര കഗടാപകുമടാര് 

18. ശശ. സനി. ലകേ. ഹരശന്ദ്രന 

19. കഡടാ. ലകേ. ടനി. ജേലെശല് 

20. ശശ. ലജേയനിരസയ് മടാതഡ്യു 

21. ശശ. ജേനി. എസയ്. ജേയലെടാല് 

22. ശശ. ഇ. പനി. ജേയരടാജേന 

23. ശശ. കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ്

24. ശശ. വനി. കജേടായനി 

25. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

26. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന 

27. ശശ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

28. ശശ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരടാമന 

29. ശശ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേടായ

30. ശശ. എര. എര. മണനി 

31. ശശ. മടാതഡ്യു ടനി. കതടാമസയ് 

32. ശശ. ലകേ. ലജേ. മടാക്സെെനി 
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33. ശശമതനി ലജേ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ 

34. ശശ. എ. സനി. ലമടായശന 

35. ശശ. എര. മുകകേഷയ് 

36. ശശ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

37. ശശ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

38. ശശ. സനി. ലകേ. നടാണു 

39. ശശ. എര. നഇൗഷടാദയ്

40. ശശ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

41. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

42. ശശ. പുരുഷന കേടലണനി 

43. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശര 

44. ശശ. എര. രടാജേകഗടാപടാലെന

45. ശശ. ലകേ. രടാജേന 

46. ശശ. ആര്. രടാകജേഷയ് 

47. ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ് 

48. ശശ. ലകേ. രടാജു 

49. ശശ. രടാജു എബഹടാര 

50. ശശ. ആര്. രടാമചന്ദ്രന 

51. ശശ. രടാമചന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  

52. ശശ. ലകേ. ലകേ. രടാമചന്ദ്രന നടായര് 

53. ശശ. റനി. പനി. രടാമകൃഷ്ണന 

54. ശശ. മുലകര രതടാകേരന 

55. ലപ്രടാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനടാഥയ് 

56. ശശ. കേടാരടാട്ടയ് റസടാഖയ്

57. ശശ. എസയ്. ശര്മ്മേ  
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58. ശശ. സനി. ലകേ. ശശശന്ദ്രന

59. ശശ. വനി. ശശനി 

60. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷയ് 

61. ശശ. ബനി. സതദ്യന 

62. ശശ. എ. എന. ഷരസശര്  

63. ശശമതനി ലകേ. ലകേ. കശലെജേ ടശചര് 

64. ശശ. ജേനി. സധടാകേരന 

65. ശശ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമടാര്

66. ശശ. ഇ. ടനി. കടസണ് മടാസ്റ്റേര്

67. ശശ. പനി. തനികലെടാതമന 

68. ശശ. കതടാമസയ് ചടാണനി 

69. കഡടാ. ടനി. എര. കതടാമസയ് ഐസകേയ് 

70. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി

71. ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ്

72. ശശ. ലകേ. വനി. വനിജേയദടാസയ്

73. ശശ. ഇ. ലകേ. വനിജേയന

74. ശശ. പനിണറടായനി വനിജേയന

75. ശശ. എന. വനിജേയന പനിള്ള.

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1.  ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദയ്. പനി. 

2. ശശ. പടാറകല് അബ്ദുല

3. ശശ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല്  റസടാകയ് 

5. ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള

6. ശശ. അടൂര് പ്രകേടാശയ് 
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7.  ശശ. ടനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബശര് 

8. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി 

9. ശശ. അനനില് അകര 

10. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമടാര് 

11. ശശ. അനൂപയ് കജേകബയ് 

12. ശശ. അനവര് സടാദതയ് 

13. ശശ. വനി. ടനി. ബല്റടാര

14. ശശ. എല്കദടാസയ്  പനി. കുന്നപനിള്ളനില്

15. ശശ. കഹബനി ഈഡന  

16. ശശ. ടനി. വനി. ഇബടാഹനിര 

17. കഡടാ. എന. ജേയരടാജേയ് 

18. ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് 

19. ശശ. ലകേ. എര. മടാണനി

20. ശശ. കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് 

21. കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് 

22. ശശ. ലകേ. മുരളശധരന  

23. ശശ. എന. എ. ലനലനിക്കുന്നയ് 

24. ശശ. ഉമ്മേന ചടാണനി 

25. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന 

26. ശശ. ഒ. രടാജേകഗടാപടാല് 

27. ശശ. രകമശയ് ലചന്നനിതലെ

28. ശശ. കറടാജേനി എര. കജേടാണ്

29. ശശ. ലകേ. എസയ്. ശബരശനടാഥന

30. ശശ. എന. ഷരസദ്ദശന 

333/2020
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31. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന 

32. ശശ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് 

33. ശശ. ലകേ. എര. ഷടാജേനി

34. ശശ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമടാര്

35. ശശ. സണ്ണനി കജേടാസഫയ് 

36. ശശ. സനി. എഫയ്. കതടാമസയ് 

37. ശശ. പനി. ടനി. കതടാമസയ്

38. ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

39. ശശ. എര. ഉമ്മേര്

40. ശശ. എര. വനിനലസന്റെയ്.

 മനി  .   സശകര്  : 

 അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്             - 75

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്            - 40 

നനിഷ്പക്ഷത  പടാലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില

ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള പടാസടായനിരനിക്കുന. 

ഗടാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

 ഗടാമവനികേസനര  എന്ന  XXXVI-ാംനമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനയുലട കപരനില്

25,00,01,000 രൂപയുലട ഉപധനടാഭദ്യര്തന അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

ശശ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്, ഞടാന കപടാള ആവശദ്യലപടുന.
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(സഭടാരഗങ്ങള തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര കവടാട്ടയ്  കരഖലപടുതനി)

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശശ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖടാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമടാന 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷടാ കപടാറനി 

4. ശശ. ലകേ. ആനസലെന

5. ശശ. ആന്റെണനി കജേടാണ് 

6. ശശ. പനി. വനി. അനവര് 

7. ശശ. എ. എര. ആരനിഫയ് 

8. ലപ്രടാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

9. ശശമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

10. ശശ. ലകേ. ബടാബു 

11.   ശശമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജേനികമടാള 

12. ശശ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന  

13. ശശ. ലകേ. ദടാസന 

14. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശശ. എല്കദടാ എബഹടാര 

16. ശശ. ലകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമടാര് 

17. ശശ. ചനിറയര കഗടാപകുമടാര് 

18. ശശ. സനി. ലകേ. ഹരശന്ദ്രന 

19.  കഡടാ. ലകേ. ടനി. ജേലെശല് 

20. ശശ. ലജേയനിരസയ് മടാതഡ്യു 

21. ശശ. ജേനി. എസയ്. ജേയലെടാല് 

22. ശശ. ഇ. പനി. ജേയരടാജേന 
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23. ശശ. കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ്

24. ശശ. വനി. കജേടായനി 

25. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

26. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന 

27. ശശ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

28. ശശ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരടാമന 

29. ശശ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേടായ

30. ശശ. എര. എര. മണനി 

31. ശശ. മടാതഡ്യു ടനി. കതടാമസയ് 

32. ശശ. ലകേ. ലജേ. മടാക്സെെനി 

33. ശശമതനി ലജേ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ 

34. ശശ. എ. സനി. ലമടായശന 

35. ശശ. എര. മുകകേഷയ് 

36. ശശ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

37. ശശ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

38. ശശ. സനി. ലകേ. നടാണു 

39. ശശ. എര. നഇൗഷടാദയ്

40. ശശ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

41. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

42. ശശ. പുരുഷന കേടലണനി 

43. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശര 

44. ശശ. എര. രടാജേകഗടാപടാലെന

45. ശശ. ലകേ. രടാജേന 

46. ശശ. ആര്. രടാകജേഷയ് 
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47. ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ് 

48. ശശ. ലകേ. രടാജു 

49. ശശ. രടാജു എബഹടാര 

50. ശശ. ആര്. രടാമചന്ദ്രന 

51. ശശ. രടാമചന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  

52. ശശ. ലകേ. ലകേ. രടാമചന്ദ്രന നടായര് 

53. ശശ. റനി. പനി. രടാമകൃഷ്ണന 

54. ശശ. മുലകര രതടാകേരന 

55. ലപ്രടാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനടാഥയ് 

56. ശശ. കേടാരടാട്ടയ് റസടാഖയ്

57. ശശ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

58. ശശ. സനി. ലകേ. ശശശന്ദ്രന

59. ശശ. വനി. ശശനി 

60. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷയ് 

61. ശശ. ബനി. സതദ്യന 

62. ശശ. എ. എന. ഷരസശര്  

63. ശശമതനി ലകേ. ലകേ. കശലെജേ ടശചര് 

64. ശശ. ജേനി. സധടാകേരന 

65. ശശ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമടാര്

66. ശശ. ഇ. ടനി. കടസണ് മടാസ്റ്റേര്

67. ശശ. പനി. തനികലെടാതമന 

68. ശശ. കതടാമസയ് ചടാണനി 

69. കഡടാ. ടനി. എര. കതടാമസയ് ഐസകേയ് 

70. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി
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71. ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ്

72. ശശ. ലകേ. വനി. വനിജേയദടാസയ്

73. ശശ. ഇ. ലകേ. വനിജേയന

74. ശശ. പനിണറടായനി വനിജേയന

75. ശശ. എന. വനിജേയന പനിള്ള.

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1.  ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദയ്. പനി. 

2. ശശ. പടാറകല് അബ്ദുല

3. ശശ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല്  റസടാകയ് 

5. ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള

6. ശശ. അടൂര് പ്രകേടാശയ് 

7.  ശശ. ടനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബശര് 

8. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി 

9. ശശ. അനനില് അകര 

10. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമടാര് 

11. ശശ. അനൂപയ് കജേകബയ് 

12. ശശ. അനവര് സടാദതയ് 

13. ശശ. വനി. ടനി. ബല്റടാര

14. ശശ. എല്കദടാസയ് പനി.  കുന്നപനിള്ളനില്

15. ശശ. കഹബനി ഈഡന  

16. ശശ. ടനി. വനി. ഇബടാഹനിര 

17. കഡടാ. എന. ജേയരടാജേയ് 

18. ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് 
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19. ശശ. ലകേ. എര. മടാണനി

20. ശശ. കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് 

21. കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് 

22. ശശ. ലകേ. മുരളശധരന  

23. ശശ. എന. എ. ലനലനിക്കുന്നയ് 

24. ശശ. ഉമ്മേന ചടാണനി 

25. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന 

26. ശശ. ഒ. രടാജേകഗടാപടാല് 

27. ശശ. രകമശയ് ലചന്നനിതലെ

28. ശശ. കറടാജേനി എര. കജേടാണ്

29. ശശ. ലകേ. എസയ്. ശബരശനടാഥന

30. ശശ. എന. ഷരസദ്ദശന 

31. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന 

32. ശശ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് 

33. ശശ. ലകേ. എര. ഷടാജേനി

34. ശശ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമടാര്

35. ശശ. സണ്ണനി കജേടാസഫയ് 

36. ശശ. സനി. എഫയ്. കതടാമസയ് 

37. ശശ. പനി. ടനി. കതടാമസയ്

38. ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

39. ശശ. എര. ഉമ്മേര്

40. ശശ. എര. വനിനലസന്റെയ്.

 മനി  .   സശകര്  : അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്             - 75

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്            - 40 

 നനിഷ്പക്ഷത  പടാലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില

 ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള പടാസടായനിരനിക്കുന. 

 ഗടാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
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വദ്യവസടായങ്ങള  എന്ന  XXXVII-ാംനമ്പര്  ധനടാഭദ്യര്തനയുലട  കപരനില്
165,00,02,000 രൂപയുലട ഉപധനടാഭദ്യര്തന അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

ശശ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്, ഞടാന കപടാള ആവശദ്യലപടുന.

(സഭടാരഗങ്ങള തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര കവടാട്ടയ്  കരഖലപടുതനി):

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശശ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖടാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമടാന 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷടാ കപടാറനി 

4. ശശ. ലകേ. ആനസലെന

5. ശശ. ആന്റെണനി കജേടാണ് 

6. ശശ. പനി. വനി. അനവര് 

7. ശശ. എ. എര. ആരനിഫയ് 

8. ലപ്രടാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

9. ശശമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

10. ശശ. ലകേ. ബടാബു 

11. ശശമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജേനികമടാള 

12. ശശ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന  

13. ശശ. ലകേ. ദടാസന 

14. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശശ. എല്കദടാ എബഹടാര 

16. ശശ. ലകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമടാര് 

17. ശശ. ചനിറയര കഗടാപകുമടാര് 
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18. ശശ. സനി. ലകേ. ഹരശന്ദ്രന 

19. കഡടാ. ലകേ. ടനി. ജേലെശല് 

20. ശശ. ലജേയനിരസയ് മടാതഡ്യു 

21. ശശ. ജേനി. എസയ്. ജേയലെടാല് 

22. ശശ. ഇ. പനി. ജേയരടാജേന 

23. ശശ. കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ്

24. ശശ. വനി. കജേടായനി 

25. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

26. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന 

27. ശശ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

28. ശശ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരടാമന 

29. ശശ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേടായ

30. ശശ. എര. എര. മണനി 

31. ശശ. മടാതഡ്യു ടനി. കതടാമസയ് 

32. ശശ. ലകേ. ലജേ. മടാക്സെെനി 

33. ശശമതനി ലജേ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ 

34. ശശ. എ. സനി. ലമടായശന 

35. ശശ. എര. മുകകേഷയ് 

36. ശശ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

37. ശശ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

38. ശശ. സനി. ലകേ. നടാണു 

39. ശശ. എര. നഇൗഷടാദയ്

40. ശശ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

41. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 
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42. ശശ. പുരുഷന കേടലണനി 

43. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശര 

44. ശശ. എര. രടാജേകഗടാപടാലെന

45. ശശ. ലകേ. രടാജേന 

46. ശശ. ആര്. രടാകജേഷയ് 

47. ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ് 

48. ശശ. ലകേ. രടാജു 

49. ശശ. രടാജു എബഹടാര 

50. ശശ. ആര്. രടാമചന്ദ്രന 

51. ശശ. രടാമചന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  

52. ശശ. ലകേ. ലകേ. രടാമചന്ദ്രന നടായര് 

53. ശശ. റനി. പനി. രടാമകൃഷ്ണന 

54. ശശ. മുലകര രതടാകേരന 

55. ലപ്രടാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനടാഥയ് 

56. ശശ. കേടാരടാട്ടയ് റസടാഖയ്

57. ശശ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

58. ശശ. സനി. ലകേ. ശശശന്ദ്രന

59. ശശ. വനി. ശശനി 

60. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷയ് 

61. ശശ. ബനി. സതദ്യന 

62. ശശ. എ. എന. ഷരസശര്  

63. ശശമതനി ലകേ. ലകേ. കശലെജേ ടശചര് 

64. ശശ. ജേനി. സധടാകേരന 

65. ശശ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമടാര്



ധനകേടാരദ്യര 603

66. ശശ. ഇ. ടനി. കടസണ് മടാസ്റ്റേര്

67. ശശ. പനി. തനികലെടാതമന 

68. ശശ. കതടാമസയ് ചടാണനി 

69. കഡടാ. ടനി. എര. കതടാമസയ് ഐസകേയ് 

70. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി

71. ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ്

72. ശശ. ലകേ. വനി. വനിജേയദടാസയ്

73. ശശ. ഇ. ലകേ. വനിജേയന

74. ശശ. പനിണറടായനി വനിജേയന

75. ശശ. എന. വനിജേയന പനിള്ള.

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1. ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദയ്. പനി. 

2. ശശ. പടാറകല് അബ്ദുല

3. ശശ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസടാകയ് 

5. ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള

6. ശശ. അടൂര് പ്രകേടാശയ് 

7.  ശശ. ടനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബശര് 

8. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി 

9. ശശ. അനനില് അകര 

10. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമടാര് 

11. ശശ. അനൂപയ് കജേകബയ് 

12. ശശ. അനവര് സടാദതയ് 

13. ശശ. വനി. ടനി. ബല്റടാര
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14. ശശ. എല്കദടാസയ് പനി. കുന്നപനിള്ളനില്

15. ശശ. കഹബനി ഈഡന  

16. ശശ. ടനി. വനി. ഇബടാഹനിര 

17. കഡടാ. എന. ജേയരടാജേയ് 

18. ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് 

19. ശശ. ലകേ. എര. മടാണനി

20. ശശ. കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് 

21. കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് 

22. ശശ. ലകേ. മുരളശധരന  

23. ശശ. എന. എ. ലനലനിക്കുന്നയ് 

24. ശശ. ഉമ്മേന ചടാണനി 

25. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന 

26. ശശ. ഒ. രടാജേകഗടാപടാല് 

27. ശശ. രകമശയ് ലചന്നനിതലെ

28. ശശ. കറടാജേനി എര. കജേടാണ്

29. ശശ. ലകേ. എസയ്. ശബരശനടാഥന

30. ശശ. എന. ഷരസദ്ദശന 

31. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന 

32. ശശ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് 

33. ശശ. ലകേ. എര. ഷടാജേനി

34. ശശ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമടാര്

35. ശശ. സണ്ണനി കജേടാസഫയ് 

36. ശശ. സനി. എഫയ്. കതടാമസയ് 

37. ശശ. പനി. ടനി. കതടാമസയ്
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38. ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

39. ശശ. എര. ഉമ്മേര്

40. ശശ. എര. വനിനലസന്റെയ്

 മനി  .   സശകര്  : 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്             - 75

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്            - 40 

 നനിഷ്പക്ഷത  പടാലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില

 ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള പടാസടായനിരനിക്കുന. 

 ഗടാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

വനികനടാദസഞടാരര എന്ന XLII-ാംനമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനയുലട കപരനില് 3,000/
രൂപയുലട ഉപധനടാഭദ്യര്തന അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

ശശ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്, ഞടാന കപടാള ആവശദ്യലപടുന.

(സഭടാരഗങ്ങള തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര കവടാട്ടയ്  കരഖലപടുതനി):

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശശ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖടാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമടാന 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷടാ കപടാറനി 

4. ശശ. ലകേ. ആനസലെന

5. ശശ. ആന്റെണനി കജേടാണ് 

6. ശശ. പനി. വനി. അനവര് 

7. ശശ. എ. എര. ആരനിഫയ് 

8. ലപ്രടാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 
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9. ശശമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

10. ശശ. ലകേ. ബടാബു 

11.  ശശമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജേനികമടാള 

12. ശശ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന  

13. ശശ. ലകേ. ദടാസന 

14. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശശ. എല്കദടാ എബഹടാര 

16. ശശ. ലകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമടാര് 

17. ശശ. ചനിറയര കഗടാപകുമടാര് 

18. ശശ. സനി. ലകേ. ഹരശന്ദ്രന 

19. കഡടാ. ലകേ. ടനി. ജേലെശല് 

20. ശശ. ലജേയനിരസയ് മടാതഡ്യു 

21. ശശ. ജേനി. എസയ്. ജേയലെടാല് 

22. ശശ. ഇ. പനി. ജേയരടാജേന 

23. ശശ. കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ്

24. ശശ. വനി. കജേടായനി 

25. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

26. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന 

27. ശശ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

28. ശശ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരടാമന 

29. ശശ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേടായ

30. ശശ. എര. എര. മണനി 

31. ശശ. മടാതഡ്യു ടനി. കതടാമസയ് 

32. ശശ. ലകേ. ലജേ. മടാക്സെെനി 
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33. ശശമതനി ലജേ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ 

34. ശശ. എ. സനി. ലമടായശന 

35. ശശ. എര. മുകകേഷയ് 

36. ശശ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

37. ശശ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

38. ശശ. സനി. ലകേ. നടാണു 

39. ശശ. എര. നഇൗഷടാദയ്

40. ശശ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

41. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

42. ശശ. പുരുഷന കേടലണനി 

43. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശര 

44. ശശ. എര. രടാജേകഗടാപടാലെന

45. ശശ. ലകേ. രടാജേന 

46. ശശ. ആര്. രടാകജേഷയ് 

47. ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ് 

48. ശശ. ലകേ. രടാജു 

49. ശശ. രടാജു എബഹടാര 

50. ശശ. ആര്. രടാമചന്ദ്രന 

51. ശശ. രടാമചന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  

52. ശശ. ലകേ. ലകേ. രടാമചന്ദ്രന നടായര് 

53. ശശ. റനി. പനി. രടാമകൃഷ്ണന 

54. ശശ. മുലകര രതടാകേരന 

55. ലപ്രടാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനടാഥയ് 

56. ശശ. കേടാരടാട്ടയ് റസടാഖയ്

57. ശശ. എസയ്. ശര്മ്മേ  
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58. ശശ. സനി. ലകേ. ശശശന്ദ്രന

59. ശശ. വനി. ശശനി 

60. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷയ് 

61. ശശ. ബനി. സതദ്യന 

62. ശശ. എ. എന. ഷരസശര്  

63. ശശമതനി ലകേ. ലകേ. കശലെജേ ടശചര് 

64. ശശ. ജേനി. സധടാകേരന 

65. ശശ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമടാര്

66. ശശ. ഇ. ടനി. കടസണ് മടാസ്റ്റേര്

67. ശശ. പനി. തനികലെടാതമന 

68. ശശ. കതടാമസയ് ചടാണനി 

69. കഡടാ. ടനി. എര. കതടാമസയ് ഐസകേയ് 

70. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി

71. ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ്

72. ശശ. ലകേ. വനി. വനിജേയദടാസയ്

73. ശശ. ഇ. ലകേ. വനിജേയന

74. ശശ. പനിണറടായനി വനിജേയന

75. ശശ. എന. വനിജേയന പനിള്ള.

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1.  ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദയ്. പനി. 

2. ശശ. പടാറകല് അബ്ദുല

3. ശശ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുള റസടാഖയ്

5. ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള

6. ശശ. അടൂര് പ്രകേടാശയ് 
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7.  ശശ. ടനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബശര് 

8. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി 

9. ശശ. അനനില് അകര 

10. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമടാര് 

11. ശശ. അനൂപയ് കജേകബയ് 

12. ശശ. അനവര് സടാദതയ് 

13. ശശ. വനി. ടനി. ബല്റടാര

14. ശശ. എല്കദടാസയ് പനി. കുന്നപനിള്ളനില്

15. ശശ. കഹബനി ഈഡന  

16. ശശ. ടനി. വനി. ഇബടാഹനിര 

17. കഡടാ. എന. ജേയരടാജേയ് 

18. ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് 

19. ശശ. ലകേ. എര. മടാണനി

20. ശശ. കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് 

21. കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് 

22. ശശ. ലകേ. മുരളശധരന  

23. ശശ. എന. എ. ലനലനിക്കുന്നയ് 

24. ശശ. ഉമ്മേന ചടാണനി 

25. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന 

26. ശശ. ഒ. രടാജേകഗടാപടാല് 

27. ശശ. രകമശയ് ലചന്നനിതലെ

28. ശശ. കറടാജേനി എര. കജേടാണ്

29. ശശ. ലകേ. എസയ്. ശബരശനടാഥന

30. ശശ. എന. ഷരസദ്ദശന 

333/2020
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31. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന 

32. ശശ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് 

33. ശശ. ലകേ. എര. ഷടാജേനി

34. ശശ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമടാര്

35. ശശ. സണ്ണനി കജേടാസഫയ് 

36. ശശ. സനി. എഫയ്. കതടാമസയ് 

37. ശശ. പനി. ടനി. കതടാമസയ്

38. ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

39. ശശ. എര. ഉമ്മേര്

40. ശശ. എര. വനിനലസന്റെയ്.

 മനി  .   സശകര്  : 

 അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്             - 75

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്            - 40 

 നനിഷ്പക്ഷത  പടാലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില

ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള പടാസടായനിരനിക്കുന. 

ഗടാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

സടാമൂഹദ്യസരക്ഷനിതതതവുര  കക്ഷമവുര  എന്ന  XLVI-ാംനമ്പര്

ധനടാഭദ്യര്തനയുലട  കപരനില്  72,64,97,000  രൂപയുലട  ഉപധനടാഭദ്യര്തന

അനുവദനികണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

 ശശ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്, ഞടാന കപടാള ആവശദ്യലപടുന.
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(സഭടാരഗങ്ങള തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര കവടാട്ടയ്  കരഖലപടുതനി):

 അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശശ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖടാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമടാന 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷടാ കപടാറനി 

4. ശശ. ലകേ. ആനസലെന

5. ശശ. ആന്റെണനി കജേടാണ് 

6. ശശ. പനി. വനി. അനവര് 

7. ശശ. എ. എര. ആരനിഫയ് 

8. ലപ്രടാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

9. ശശമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

10. ശശ. ലകേ. ബടാബു 

11. ശശമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജേനികമടാള 

12. ശശ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന  

13. ശശ. ലകേ. ദടാസന 

14. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശശ. എല്കദടാ എബഹടാര 

16. ശശ. ലകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമടാര് 

17. ശശ. ചനിറയര കഗടാപകുമടാര് 

18. ശശ. സനി. ലകേ. ഹരശന്ദ്രന 

19. കഡടാ. ലകേ. ടനി. ജേലെശല് 

20. ശശ. ലജേയനിരസയ് മടാതഡ്യു 

21. ശശ. ജേനി. എസയ്. ജേയലെടാല് 

22. ശശ. ഇ. പനി. ജേയരടാജേന 
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23. ശശ. കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ്

24. ശശ. വനി. കജേടായനി 

25. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

26. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന 

27. ശശ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

28. ശശ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരടാമന 

29. ശശ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേടായ

30. ശശ. എര. എര. മണനി 

31. ശശ. മടാതഡ്യു ടനി. കതടാമസയ് 

32. ശശ. ലകേ. ലജേ. മടാക്സെെനി 

33. ശശമതനി ലജേ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ 

34. ശശ. എ. സനി. ലമടായശന 

35. ശശ. എര. മുകകേഷയ് 

36. ശശ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

37. ശശ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

38. ശശ. സനി. ലകേ. നടാണു 

39. ശശ. എര. നഇൗഷടാദയ്

40. ശശ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

41. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

42. ശശ. പുരുഷന കേടലണനി 

43. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശര 

44. ശശ. എര. രടാജേകഗടാപടാലെന

45. ശശ. ലകേ. രടാജേന 

46. ശശ. ആര്. രടാകജേഷയ് 
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47. ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ് 

48. ശശ. ലകേ. രടാജു 

49. ശശ. രടാജു എബഹടാര 

50. ശശ. ആര്. രടാമചന്ദ്രന 

51. ശശ. രടാമചന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  

52. ശശ. ലകേ. ലകേ. രടാമചന്ദ്രന നടായര് 

53. ശശ. റനി. പനി. രടാമകൃഷ്ണന 

54. ശശ. മുലകര രതടാകേരന 

55. ലപ്രടാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനടാഥയ് 

56. ശശ. കേടാരടാട്ടയ് റസടാഖയ്

57. ശശ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

58. ശശ. സനി. ലകേ. ശശശന്ദ്രന

59. ശശ. വനി. ശശനി 

60. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷയ് 

61. ശശ. ബനി. സതദ്യന 

62. ശശ. എ. എന. ഷരസശര്  

63. ശശമതനി ലകേ. ലകേ. കശലെജേ ടശചര് 

64. ശശ. ജേനി. സധടാകേരന 

65. ശശ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമടാര്

66. ശശ. ഇ. ടനി. കടസണ് മടാസ്റ്റേര്

67. ശശ. പനി. തനികലെടാതമന 

68. ശശ. കതടാമസയ് ചടാണനി 

69. കഡടാ. ടനി. എര. കതടാമസയ് ഐസകേയ് 
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70. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി

71. ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ്

72. ശശ. ലകേ. വനി. വനിജേയദടാസയ്

73. ശശ. ഇ. ലകേ. വനിജേയന

74. ശശ. പനിണറടായനി വനിജേയന

75. ശശ. എന. വനിജേയന പനിള്ള.

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1.  ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദയ്. പനി. 

2. ശശ. പടാറകല് അബ്ദുല

3. ശശ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസടാകയ് 

5. ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള

6. ശശ. അടൂര് പ്രകേടാശയ് 

7.  ശശ. ടനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബശര് 

8. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി 

9. ശശ. അനനില് അകര 

10. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമടാര് 

11. ശശ. അനൂപയ് കജേകബയ് 

12. ശശ. അനവര് സടാദതയ് 

13. ശശ. വനി. ടനി. ബല്റടാര

14. ശശ. എല്കദടാസയ് പനി. കുന്നപനിള്ളനില്

15. ശശ. കഹബനി ഈഡന  

16. ശശ. ടനി. വനി. ഇബടാഹനിര 
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17. കഡടാ. എന. ജേയരടാജേയ് 

18. ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് 

19. ശശ. ലകേ. എര. മടാണനി

20. ശശ. കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് 

21. കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് 

22. ശശ. ലകേ. മുരളശധരന  

23. ശശ. എന. എ. ലനലനിക്കുന്നയ് 

24. ശശ. ഉമ്മേന ചടാണനി 

25. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന 

26. ശശ. ഒ. രടാജേകഗടാപടാല് 

27. ശശ. രകമശയ് ലചന്നനിതലെ

28. ശശ. കറടാജേനി എര. കജേടാണ്

29. ശശ. ലകേ. എസയ്. ശബരശനടാഥന

30. ശശ. എന. ഷരസദ്ദശന 

31. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന 

32. ശശ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് 

33. ശശ. ലകേ. എര. ഷടാജേനി

34. ശശ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമടാര്

35. ശശ. സണ്ണനി കജേടാസഫയ് 

36. ശശ. സനി. എഫയ്. കതടാമസയ് 

37. ശശ. പനി. ടനി. കതടാമസയ്

38. ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

39. ശശ. എര. ഉമ്മേര്

40. ശശ. എര. വനിനലസന്റെയ്.
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 മനി  .   സശകര്  : 

 അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്             - 75

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്            - 40 

നനിഷ്പക്ഷത  പടാലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില

 ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള പടാസടായനിരനിക്കുന. 

  ഗടാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ചര്ച കൂടടാലത പടാസടാക്കുന്ന ഉപധനടാഭദ്യര്തനകേള

മനി  .    സശകര്  :    കസ്റ്റേഷനറനിയുര അചടനിയുര മറയ്  ഭരണപരമടായ സര്വ്വശസകേളര
എന്ന  XIV-ാംനമ്പര്  ധനടാഭദ്യര്തനയുലട  കപരനില്  2,000 രൂപയുലട
ഉപധനടാഭദ്യര്തന അനുവദനികണലമന്ന പ്രശലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.........................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........................

ഉപധനടാഭദ്യര്തന പടാസടായനിരനിക്കുന.

 ഗടാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ലപനഷനുര പലെവകേയുര എന്ന  XVI-ാംനമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനയുലട കപരനില്
4,000 രൂപയുലട ഉപധനടാഭദ്യര്തന അനുവദനികണലമന്ന പ്രശലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.........................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........................

ഉപധനടാഭദ്യര്തന പടാസടായനിരനിക്കുന.

ഗടാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

വടാര്തടാവനിതരണവുര  പ്രചരണവുര  എന്ന  XXIII-ാംനമ്പര്
ധനടാഭദ്യര്തനയുലട  കപരനില്  2,000  രൂപയുലട  ഉപധനടാഭദ്യര്തന
അനുവദനികണലമന്ന പ്രശലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.........................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........................

ഉപധനടാഭദ്യര്തന പടാസടായനിരനിക്കുന.

ഗടാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
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പലെവകേ  സടാമ്പതനികേ  സര്വ്വശസകേള  എന്ന  XXVIII-ാംനമ്പര്
ധനടാഭദ്യര്തനയുലട  കപരനില്  100  കകേടാടനി  രൂപയുലട  ഉപധനടാഭദ്യര്തന
അനുവദനികണലമന്ന പ്രശലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.........................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........................

ഉപധനടാഭദ്യര്തന പടാസടായനിരനിക്കുന.

ഗടാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ക്ഷശരവനികേസനര എന്ന XXXII-ാംനമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനയുലട കപരനില് 1,000
രൂപയുലട ഉപധനടാഭദ്യര്തന അനുവദനികണലമന്ന പ്രശലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.........................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........................

ഉപധനടാഭദ്യര്തന പടാസടായനിരനിക്കുന.

ഗടാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

തുറമുഖങ്ങള  എന്ന  XL-ാംനമ്പര്  ധനടാഭദ്യര്തനയുലട  കപരനില്
50,00,00,000 രൂപയുലട ഉപധനടാഭദ്യര്തന അനുവദനികണലമന്ന പ്രശലത 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

   പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് ............................

 ഉപധനടാഭദ്യര്തന പടാസടായനിരനിക്കുന.

 ഗടാന്റെയ് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

4.00 PM]

X. നനിയമനനിര്മ്മേടാണകേടാരദ്യര

സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേനിറനി റനികപടാര്ട്ടയ് ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള      2017-  ലലെ മലെയടാളഭടാഷ
(  നനിര്ബന്ധനിത ഭടാഷ  )   ബനില് പരനിഗണനയ്ലകടുകണലമന്ന പ്രകമയവുര

അനന്തരഘട്ടങ്ങളര

മനി  .    സശകര്:  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനി  റനികപടാര്ട്ടയ്  ലചയ  പ്രകേടാരമുള്ള  2017-ലലെ
മലെയടാള ഭടാഷ (നനിര്ബന്ധനിത ഭടാഷ) ബനിലനിലന സരബന്ധനിചയ് ശശ. ലകേ. എര. മടാണനി
ചട്ടര  303  പ്രകേടാരര  ഒരു  ക്രമപ്രശര  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  യഥടാര്തതനില്  അതയ്
ക്രമപ്രശതനിലന്റെ  പട്ടനികേയനില്  വരുന്നനില.  അതനിനടാല്  അവതരനിപനികകണതനില,
എന്നടാലര അകങ്ങയയ് ചുരുങ്ങനിയ വടാക്കുകേളനില് സരസടാരനികടാര.
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XI.  ക്രമപ്രശര

ബനിലനിനയ് രടാഷപതനിയുലട അനുമതനി കവണലമന്നതയ് സരബന്ധനിചയ്

ശശ  .    ലകേ  .    എര  .    മടാണനി  :  സര്,  മലെയടാളഭടാഷലയ സരബന്ധനിച ഈ ബനില്
വനിദദ്യടാഭദ്യടാസവുമടായനി  ബന്ധലപട്ടതടാണയ്.  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസര  കേണ്കേറന്റെയ്
ലെനിസ്റ്റേനില്ലപടുന്നതനിനടാല്  പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ  അനുമതനി  ആവശദ്യമടാണയ്.  എലന്റെ
ഒബ്ജക്ഷന  എനപറയുന്നതയ്,  2015-ല്  ഈ  സഭ  പടാസടാകനിയ  മലെയടാള  ഭടാഷ
(വദ്യടാപനവുര  പരനികപടാഷണവുര)  ബനില്  ഗവര്ണറലട  അനുമതനികയടാലട
പ്രസനിദ്ധശകേരനിചടാലര അതയ് പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ പരനിഗണനയടായനി  ലപനഡനിരഗനിലെടാണയ്.
അതുലകേടാണയ്,   2015-ലലെ  മലെയടാള  ഭടാഷ  (വദ്യടാപനവുര  പരനികപടാഷണവുര)  ബനില്
ഗവര്ണ്ണറലട  അനുമതനികയടാലട  പ്രസനിദ്ധശകേരനിചടാലര  പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ  മുനപനിലള്ള
ബനിലനിനയ്  അനുമതനി  നല്കുന്നമുറയയ്  ഇകപടാഴലത ബനിലനിനയ്  പ്രസകനിയനിലടാതടാകുര.
ഈ ദുര്ഗതനി ഉണടാകേടാതനിരനികടാന ബനില് ബഹുമടാനലപട്ട വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ വകുപ്പുമനനി
പനിനവലെനിക്കുന്നതടാണയ് നലലതന്നടാണയ് എലന്റെ അഭനിപ്രടായര.  കനരലത പടാസടാകനിയ
ബനിലനിലലെ വദ്യവസ്ഥയുര ഇകപടാഴലത ബനിലനിലലെ വദ്യവസ്ഥയുര പരസരവനിരുദ്ധമടാണയ്;
പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ   മുന്നനിലെനിരനിക്കുന്ന  ബനിലനിലലെ  കക്ലടാസയ്  6-ല്  കകേരളതനിലലെ  എലടാ
സര്കടാര് എയ്ഡഡയ് സ്കൂളകേളനിലര പതടാര ക്ലടാസയ് വലര നനിര്ബന്ധനിത ഒന്നടാര ഭടാഷ
മലെയടാളര  ആയനിരനികണലമന്നടാണയ്  വദ്യവസ്ഥ  ലചയനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇകപടാഴലത
ബനിലനിലലെ വദ്യവസ്ഥ എലടാ സ്കൂളകേലളയുര സരബന്ധനിക്കുന്നതടാണയ്. എയ്ഡഡയ്, അണ്
എയ്ഡഡയ്,  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.,   സനി.ഐ.എസയ്.സനി.ഇ.,  കബടാര് ഡയ്  നടത്തുന്ന
സ്കൂളകേള  തുടങ്ങനി  എലടാ  സ്കൂളകേലളയുര  ഇതയ്  ബടാധനിക്കുന്നതടാണയ്.  ഇതരതനില്
പരസരവനിരുദ്ധമടാണയ് 6-ാംകക്ലടാസയ്. ആ നനിലെയയ് പരസരവനിരുദ്ധമടായ രണയ് ബനില്ലുകേള
പ്രസനിഡന്റെനിനയ്  മുനപനില്  കപടാകുകമ്പടാള  ബുദ്ധനിമുട്ടുണടാകുര.   സര്കടാര്  അതയ്
പരനികശടാധനികകണതടാണയ്. 

പട്ടനികേജേടാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നടാക  സമുദടായകക്ഷമവുര  നനിയമവുര
സടാരസടാരനികേവുര പടാര്ലെലമന്റെറനികേടാരദ്യവുര വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   ലകേ  .   ബടാലെന): സര്,
ബനില് അവതരനിപനിച ഘട്ടതനില്തലന്ന ഇതയ് ക്രമപ്രശമടായനി ബഹുമടാനലപട്ട മടാണനി
സടാര്  അടകമുള്ളവര്  ലകേടാണ്ടുവന്നതടാണയ്.  ബഹുമടാനലപട്ട  സശകര്
അതുസരബന്ധനിചയ് റൂളനിരഗയ് നല്കേനിയനിട്ടുമുണയ്. ചട്ടര 76 പ്രകേടാരമടാണയ്  ബനില് സബ്ജക്ടയ്
കേമ്മേനിറനികയ് അയയ്ക്കുന്നതയ്. ചട്ടര 79 പ്രകേടാരമടാണയ് ഇവനിലട അവതരനിപനിക്കുന്നതയ്. ഈ
ഘട്ടതനില്  ക്രമപ്രശര  ഒരനികലര  നനില്ക്കുന്നതലലന്ന  ബഹുമടാനലപട്ട  സശകറലട
റൂളനിരഗടാണയ്  നനിലെനനില്ക്കുന്നതയ്.  2017-ലലെ  മലെയടാള  ഭടാഷ  (നനിര്ബന്ധനിത  ഭടാഷ)
ബനില്   സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനി  റനികപടാര്ട്ടയ്  ലചയപ്രകേടാരമടാണയ്  സഭയനില്
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അവതരനിപനിക്കുന്നതയ്.  അതയ്  കേടാരദ്യനനിര്വ്വഹണ  ചട്ടര  79  പ്രകേടാരവുര  79-മുതല്
തുടര്നളള  ചട്ടങ്ങളലടയുര  അടനിസ്ഥടാനതനിലെടാണയ്.  ഇതുസരബന്ധനിച
നനിര്കദ്ദശങ്ങകളടാ  ഉപകക്ഷപങ്ങകളടാ  കഭദഗതനികേകളടാ  ചട്ടര  76  പ്രകേടാരര
അവതരനിപനികകണതയ് ബനില് അവതരനിപനിക്കുന്ന ഘട്ടതനിലെടാണയ്. ചട്ടര 303 പ്രകേടാരര
ഇകടാരദ്യതനില്  ക്രമപ്രശര  ഉന്നയനികടാവുന്നതല.  ഈ  അവസരതനില്  ബനില്
പനിനവലെനികണലമന്നയ്  ആവശദ്യലപടടാനുമടാകേനില.  2015-ലലെ  മലെയടാള  ഭടാഷ
(വദ്യടാപനവുര  പരനികപടാഷണവുര)  ബനിലനിലലെ  നനിയമനനിര്മ്മേടാണങ്ങള
മലെയടാളതനിലെടായനിരനികണലമന്ന  6-ാം  ഖണ്ഡതനിലലെ  വദ്യവസ്ഥ  1963-ലലെ  കകേന്ദ്ര
ആക്ടടായ  ഔകദദ്യടാഗനികേ  ഭടാഷടാ  ആക്ടനിലലെ  വദ്യവസ്ഥകേളമടായനി
കവരുദ്ധദ്യമുള്ളതനിനടാലെടാണയ് അപ്രകേടാരര രടാഷപതനിയുലട അനുമതനികടായനി അയചതയ്.
ഈ നനിയമതനില് അതരര വദ്യവസ്ഥകേളനില. 2015-ലലെ മലെയടാള ഭടാഷ (വദ്യടാപനവുര
പരനികപടാഷണവുര)  ബനില്  സഭ  പടാസടാകനി  പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ  അനുമതനിക്കുകവണനി
അയചനിരുന്നതടാണയ്. പ്രസ്തുത ബനിലനിലലെ വദ്യവസ്ഥകേളര ഈ ബനിലനിലലെ വദ്യവസ്ഥകേളര
തമ്മേനില്  വദ്യതദ്യടാസമുലണന്നയ്  അരഗരതലന്ന  സമ്മേതനിക്കുനണയ്.  ഈ  ബനില്
പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ  അനുമതനികയ്  അയയ്കകണ  യടാലതടാരടാവശദ്യവുമനില.  ഏലതങനിലര
കകേന്ദ്ര നനിയമതനിലന്റെകയടാ ഭരണഘടനടാപരമടായ നനിബന്ധനകേളലടകയടാ കമഖലെയനില്
വരുലന്നടാരു  നനിയമവുമല  ഇതയ്.  സരസ്ഥടാന  സര്കടാരനിലന്റെ  പൂര്ണ്ണ
നനിയമനനിര്മ്മേടാണതനിനുള്ള  അധനികേടാര  പരനിധനികകേത്തുനനിനലകേടാണടാണയ്  ഈ
നനിയമര ലകേടാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ളതയ്. അതനിനടാല് ഈ ക്രമപ്രശര നനിലെനനില്ക്കുന്നതല. 

ശശ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജേടാസഫയ്  :  സര്, ബഹുമടാനദ്യനടായ മനനി പറഞ്ഞതയ് ശരനിയല.
2015-ലലെ മലെയടാള ഭടാഷ  (വദ്യടാപനവുര പരനികപടാഷണവുര)  ബനിലനില്  ആറടാര വകുപയ്
ഉള്ളതുലകേടാണടാണയ്  പ്രസനി ഡന്റെനിനയ്  അയചലതന്നയ്  പറഞ്ഞു.  ആറടാര  വകുപനില്
എയ്ഡഡയ്/സര്കടാര്  സ്കൂളകേളനില്  പതടാരതരരവലര  മലെയടാളര  നനിര്ബന്ധനിത
ഭടാഷയടാലണന്നയ് പറയുനണയ്. ഇകപടാഴലത ബനിലനില് പറയുന്നതയ് എയ്ഡഡയ്/അണ്
എയ്ഡഡയ്  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ., ഐ.സനി.എസയ്.ഇ. എലടാര  ഉളലപടുലമന്നടാണയ്.
അന്നലത ബനിലനിനയ് പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ അനുമതനി കവണലമങനില് നനിശ്ചയമടായനിട്ടുര ഈ
ബനിലനിനുര  പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ  അനുമതനി  ആവശദ്യമടാണയ്.   അകദ്ദഹര  പറയുന്നതയ്
contradictory  ആലണന്നടാണയ്.  2015-ലലെ  ബനിലനിനയ്  പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ  അനുമതനി
ആവശദ്യമടാലണങനില്  അതനികനകടാള  വദ്യടാപനിയുള്ള  ഈ  ബനിലനിനയ്  പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ
അനുമതനിയനിലടാലത നടപനിലെടാകടാന സടാധനികനില.

മനി  .   സശകര്:  സര്കടാരനിലന്റെ ഭടാഗത്തുനനിനള്ള വനിശദശകേരണര പറഞ്ഞകലടാ.

ശശ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജേടാസഫയ്:  അകദ്ദഹര അതയ് ക്ലടാരനികഫ ലചയ്യണര. 
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റൂളനിരഗയ്

മനി  .   സശകര്: സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേനിറനി റനികപടാര്ട്ടയ് ലചയപ്രകേടാരമുള്ള 2017-ലലെ മലെയടാള
ഭടാഷ  (നനിര്ബന്ധനിത  ഭടാഷ)  ബനില്  പരനിഗണനയ്ലകടുകണലമന്ന
പ്രകമയതനിനുമുനപടായനി  ചട്ടര  303  പ്രകേടാരര  ഒരു ക്രമപ്രശമടാണയ്  ശശ.  ലകേ.  എര.
മടാണനി  എഴുതനി  നല്കേനിയതയ്.  യഥടാര്തതനില്  ഇതയ്  303-ലന്റെ  പരനിധനിയനില്
വരുന്നതലലങനിലര ദശര്ഘകേടാലെലത അനുഭവപടാരമ്പരദ്യമുള്ള ഒരു സടാമടാജേനികേലനന്ന
നനിലെയനിലെടാണയ് അകങ്ങയയ് സരസടാരനികടാനുള്ള അനുവടാദര നല്കേനിയതയ്.    സഭയുലട
കേശഴ്വഴകര  അനുസരനിചയ്  ഒരു  ബനില്  സഭയനില്  അവതരനിപനിക്കുന്ന  കവളയനിലെടാണയ്
ബനിലനിലന്റെ അവതരണതനിലനതനിലരയുള്ള തടസവടാദങ്ങള ഉന്നയനികടാന അവസരര
നല്കുന്നതയ്.  അതരര തടസവടാദങ്ങള പരനിഗണനിച്ചുലകേടാണ്ടുര ബനിലനില് അടങന്ന
തതതര  സഭ  ലപടാതുവടായനി  ചര്ചലചയയ്  അരഗശകേരനിച്ചുലകേടാണ്ടുര  വനിശദമടായ
പരനികശടാധനയ്ക്കുടായനി  ലസലെക്ടയ്  കേമ്മേനിറനികകടാ  ബന്ധലപട്ട  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനികകടാ
അയയ്ക്കുകേയടാണയ്  ലചയ്യുന്നതയ്.   അപ്രകേടാരര  ഒരു  സമനിതനിയുലട  പരനികശടാധനയയ്
അയചതനിലനത്തുടര്ന്നയ്  പ്രസ്തുത  സമനിതനി  സമഗപരനികശടാധന  പൂര്തനിയടാകനി
റനികപടാര്ട്ടയ് സഹനിതര സഭയനില് സമര്പനിക്കുന്ന ബനില് സഭ പരനിഗണനയ്ലകടുക്കുന്ന
കവളയനില്  അകത  ബനിലനിലന്റെ  ഭരണഘടനടാസടാധുത  സരബന്ധനികചടാ
നനിയമനനിര്മ്മേടാണതനിനുള്ള  സഭയുലട  കകേടാരപശറനസനി  സരബന്ധനികചടാ  ഉള്ള
കേടാരദ്യങ്ങള വശണ്ടുര സഭയനിലന്നയനിക്കുന്നതുര അതനികനല് ലചയറനില്നനിനര റൂളനിരഗയ്
ഉണടാകേണലമന്നയ്  ആവശദ്യലപടുന്നതുര  ഉചനിതമടായ  കേടാരദ്യമടാലണന്നയ്  കതടാനന്നനില.
ഇതരര കേശഴ്വഴകങ്ങള ഒഴനിവടാകലപകടണതടാലണന്നടാണയ് ലചയറനിലന്റെ അഭനിപ്രടായര.
അതുലകേടാണയ്  ബഹുമടാനലപട്ട  അരഗര  നല്കേനിയ  കനടാട്ടശസയ്  ക്രമപ്രകേടാരമലലന്നയ്
ലചയര് റൂള ലചയ്യുന. 

വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വകുപ്പുമനനി  ലപ്രടാഫ.  സനി.  രവശന്ദ്രനടാഥയ്,  അകങ്ങയയ്  സബ്ജക്ടയ്
കേമ്മേനിറനി റനികപടാര്ട്ടയ്ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള 2017-ലലെ മലെയടാള ഭടാഷ (നനിര്ബന്ധനിത ഭടാഷ)
ബനില് പരനിഗണനയ്ലകടുകണലമന്ന പ്രകമയര അവതരനിപനികടാവുന്നതടാണയ്. 

വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രടാഫ  .   സനി  .   രവശന്ദ്രനടാഥയ്  ): സര്, സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേനിറനി
റനികപടാര്ട്ടയ് ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള 2017-ലലെ മലെയടാള ഭടാഷ (നനിര്ബന്ധനിത ഭടാഷ) ബനില്
പരനിഗണനയ്ലകടുകണലമന്ന പ്രകമയര ഞടാന അവതരനിപനിക്കുന.

റവനക്യൂവുര ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുര വകുപ്പുമനനി  (  ശശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ) :  സര്,
ഞടാന പ്രകമയലത പനിന്തടാങന.

മനി  .    സശകര്:  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനി  റനികപടാര്ട്ടനിനയ്  വനികയടാജേനക്കുറനിപയ്
കരഖലപടുതനിയ അരഗങ്ങളകയ് സരസടാരനികടാവുന്നതടാണയ്. 



നനിയമനനിര്മ്മേടാണകേടാരദ്യര 621

ശശ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജേടാസഫയ്: സര്, ഞടാന എലന്റെ വനികയടാജേനിപയ് കരഖലപടുത്തുന.
2017-ലലെ മലെയടാള ഭടാഷ (നനിര്ബന്ധനിത ഭടാഷ) ബനിലടാണയ് സഭ ചര്ച ലചയയ് സബ്ജക്ടയ്
കേമ്മേനിറനികയ്  അയചതയ്.  എന്നടാല്  മടങ്ങനിവന്നതയ്  നനിര്ബന്ധനിത  ഭടാഷടാ  ബനിലല,
മലെയടാള  പഠന  ഭടാഷടാ  ബനിലടാണയ്.  ഇന്നലത  പത്രതനില്  നമ്മുലട  പ്രനിയലപട്ട
സഗതകുമടാരനി  ടശചറലട  ഒരു  പ്രസടാവനയുണയ്.  എലടാവരുര  അതയ്  വടായനിച്ചുകേടാണുര.
"മലെയടാള  ഭടാഷടാ  ബനിലനില്  സര്കടാര്  ലവള്ളര  കചര്ത്തു  -  സഗതകുമടാരനി.
വനിദദ്യടാലെയങ്ങളനില്  പതടാര  ക്ലടാസയ്  വലര  മലെയടാള  ഭടാഷടാപഠനര
നനിര്ബന്ധമടാകടാനുള്ള  വനിപവകേരമടായ ബനിലനില്  സര്കടാര്  ലവളളര  കചര്ലതന്നയ്
കേവയത്രനി  സഗതകുമടാരനി  കുറലപടുതനി.  നനിയമസഭടാ  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനിയുലട
പരനിഗണനയ്ക്കുകപടായ  ബനിലനില്   വരുതനിയ  പുതനിയ  മടാറമനുസരനിചയ്  ആദദ്യവര്ഷര
ഒന്നടാര  ക്ലടാസയ്  മുതല്  മടാത്രര  മലെയടാളഭടാഷ  പഠനിപനിച്ചുതുടങ്ങനിയടാല്  മതനിലയന്നയ്
സഗതകുമടാരനി  പറഞ്ഞു.''  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനികയ്  അയചതയ്  നനിര്ബന്ധനിത  ഭടാഷടാ
ബനിലടാണയ്.  ഇകപടാള  നനിര്ബന്ധനിതമല,  ഓപ്ഷണലെടാണയ്.  കവണലമങനില്
പഠനിപനികടാര,  കവലണങനില്  പഠനിപനികകണ.  അങ്ങലന  ആ  ബനിലനിലന്റെ  ഉകദ്ദശദ്യര
കേളഞ്ഞനിരനിക്കുകേയടാണയ്. ബഹുമടാനലപട്ട വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ വകുപ്പുമനനി, അങ്ങയ് ദയവടായനി
ക്ഷമനികണര.  ഞങ്ങളകയ് അങ്ങകയടാടയ്  വളലരയധനികേര ബഹുമടാനമുണയ്.    പകക്ഷ
ഇഇൗ ബനില് തയ്യടാറടാക്കുന്നതനില്  ഗഇൗരവമടായ ഒരു പഠനവുമുണടായനിട്ടനില.  ഇലലങനില്
ഇത്രയുര  മടാറര  വരുത്തുകമടാ?  മലെയടാളഭടാഷ  ഒനമുതല്  പത്തുവലരയുള്ള സര്കടാര്
സ്കൂള, എയ്ഡഡയ്, അണ്-എയ്ഡഡയ്, ലഎ.സനി.എസയ്.ഇ., സനി.ബനി.എസയ്.ഇ. തുടങ്ങനി
എലടാ  സ്കൂളകേളനിലര  നനിര്ബന്ധനിത  ഭടാഷയടാകണലമന്നടാവശദ്യലപട്ടയ്  അവതരനിപനിച
ബനിലനിലന  ലമടാതതനില്  മടാറനി   ഓപ്ഷണലെടായനി  മലെയടാളഭടാഷ  പഠനിചടാല്
മതനിലയന്ന  വലെനിയ  മടാറര  സൂചനിപനിക്കുന്നതയ്  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസവകുകപടാ  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ
വകുപ്പുമനനികയടാ  ഇഇൗ  ബനിലനിലന  സരബന്ധനിചയ്  കേടാരദ്യമടായനി
പഠനിചനിട്ടനിലലനള്ളതടാണയ്.  ഇവനിലട  ഉന്നയനികലപട്ട  ക്രമപ്രശര,  2015-ലലെ
മലെയടാളഭടാഷടാ  (വദ്യടാപനവുര പരനികപടാഷണവുര)  ബനില് യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കടാരനിലന്റെ
കേടാലെതയ്  പടാസടാകനി ഗവര്ണര്കയ് അയച്ചു.  ഗവര്ണര് ആ ബനില് പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ
അസന്റെനിനയച്ചു.  ഇകപടാള മൂനവര്ഷമടായനി,  ആ ബനില്  ഇതുവലര മടങ്ങനിവന്നനിട്ടനില.
അതനിനുള്ള  കേടാരണമടായനി  നനിയമ  വകുപ്പുമനനി  ശശ.  എ.  ലകേ.  ബടാലെന  ഇകപടാള
പറഞ്ഞതയ്,  ആ ബനിലനിലലെ  6-ാം വകുപടാണയ്.  അതനില് പറയുന്നതയ്  കകേരളതനിലലെ
എലടാ സര്കടാര്/എയ്ഡഡയ് സ്കൂളകേളനിലര പതടാര തരരവലര നനിര്ബന്ധനിത ഒന്നടാര
ഭടാഷ മലെയടാളമടായനിരനികകണതടാലണന്നടാണയ്. ഈ ബനിലനില് പറയുന്നതയ്, തല്സമയര
പ്രടാബലെദ്യതനിലള്ള  ഏലതങനിലര  ആക്ടനികലെടാ  അതനിനകേശഴനില്  ഉണടാകലപട്ടനിട്ടുള്ള
ചട്ടങ്ങളനികലെടാ  ഉതരവുകേളനികലെടാ   എന്തുതലന്ന  അടങ്ങനിയനിരുന്നടാലര   ഇവനിടലത
എലടാ വനിദദ്യടാലെയങ്ങളനിലര ഒന്നടാരതരര മുതല് പതടാരതരര വലരയുള്ള ക്ലടാസകേളനില്
മലെയടാളര  പഠനിപനികകണതടാലണന്നടാണയ്.  അതയ്  ഗവണ്ലമന്റെയ്  സ്കൂളനില്  മടാത്രമല.
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എയ്ഡഡയ്/അണ്-എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളകേള,  നമ്മുലട  പരനിധനിയനില്  വരടാത
സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.,  ലഎ.സനി.എസയ്.ഇ.  സ്കൂളകേള  എലടാമുണയ്.  എലന്റെ  കചടാദദ്യര
സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.,  ലഎ.സനി.എസയ്.ഇ.  സ്കൂളകേള  ഉളലപടുന്നതയ്  കേണ്കേറന്റെയ്
ലെനിസ്റ്റേനിലെടാണയ്,  അവ ഗകവണ് ലചയ്യുന്നതയ് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിനുകൂടനി അധനികേടാരമുളള
കേണ്കേറന്റെയ്  ലെനിസ്റ്റേനിലെടാണയ്.  നമുലകങ്ങലന  കകേന്ദ്രനനിയനണതനിലള്ള  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ
സ്ഥടാപനങ്ങളകയ്  നനിയനണര  ഏര്ലപടുതടാന  സടാധനിക്കുര.  ഇഇൗ  ബനില്
ഗവര്ണ്ണര്കയ്  അയചടാല്  ഒരു  സരശയവുര  കവണ,  2015-ലലെ  ബനിലനിലന്റെ
ഭടാവനിതലന്നയടായനിരനിക്കുര  ഈ  ബനിലനിനുര  വരുന്നതയ്.  ഇതനിലന്റെ  പര്പസയ്  നടകടാന
കപടാകുന്നനില.  ഇതയ് അപൂര്ണ്ണമടായ ബനിലടാണയ്.  ഇലതടാരു ചരനിത്രമുഹൂര്തമടാലണനര
ലഎതനിഹടാസനികേ  സരഭവമടാലണനര  ഇവനിലട  പറയുന്നതുകകേട്ടു.
അങ്ങലനലയടാനമനില.  ഇഇൗ   ബനിലനില്  ആലകേ  ഒരു  വകുകപയുള.  പതടാരതരര
വലരയുള്ള സ്കൂളകേളനില് മലെയടാളര പഠനിപനികണര, അതുര നനിര്ബന്ധനിതമല.  

ശശ  .    കജേടാണ്  ലഫര്ണടാണസയ്:   സര്,  കേതനിരനികനല്   വളര  വയടാന
സടാധനികനില.  ആദദ്യര   ഒന്നടാര  ക്ലടാസനില്  പഠനിപനിക്കുകേ,  പനിലന്ന രണടാര  ക്ലടാസനില്
പഠനിപനിക്കുകേ,  പനിലന്ന  മൂന്നടാര  ക്ലടാസനില്  പഠനിപനിക്കുകേ.  ഒനര  പഠനികടാതവലര
പതടാര ക്ലടാസനില് പഠനിപനികടാന സടാധനികനില.  അതുലകേടാണടാണയ് ഒന്നടാര ക്ലടാസനില്
ആദദ്യര പഠനിപനികണലമന്നയ് പറയുന്നതയ്. 

ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേടാസഫയ്:  സര്,  ഇഇൗ തശരുമടാനമടാകണടാ ലഎതനിഹടാസനികേര?
ഇന്നയ് കകേരളതനിലലെ സര്കടാര് സ്കൂളകേളനിലര എയ്ഡഡയ് സ്കൂളകേളനിലര പതടാരതരര
വലര മലെയടാളര പഠനിപനികടാത  ഒരു സ്കൂലളങനിലര ഉകണടാ?  

ശശ  .    കജേടാണ്  ലഫര്ണടാണസയ്:  സര്,  മലെയടാള  ഭടാഷ  സരസടാരനിചതനിലന്റെ
കപരനില് കകേരളതനിലലെ ചനിലെ വനിദദ്യടാലെയങ്ങളനില് കുട്ടനികേലള ലമടാട്ടയടനിക്കുകേയുര പനിഴ
ഇഇൗടടാക്കുകേയുര ലചയനിട്ടുണയ്.  അതുണടാകേടാന പടാടനില എന്നതുതലന്നയടാണയ് പ്രധടാനര

പട്ടനികേജേടാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നടാകസമുദടായകക്ഷമവുര  നനിയമവുര
സടാരസടാരനികേവുര പടാര്ലെലമന്റെറനികേടാരദ്യവുര വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   ലകേ  .   ബടാലെന:  സര്,
അങ്ങയ് വനിഷയതനില് നനിനര മടാറനികപടാകേരുതയ്. 

ശശ  .   ഇ  .   പനി  .   ജേയരടാജേന: സര്, മകഞശതരതയ് മലെയടാളര പഠനിപനികടാത ആറയ്
സ്കൂളകേളണയ്? 

ശശ  .    എ  .    ലകേ  .    ബടാലെന:  സര്,  അങ്ങയ്  പറഞ്ഞതനില്  എനനിലകടാരു
കേണ്ഫക്യൂഷനുണയ്.  അതുലകേടാണടാണയ്  ഞടാന  പറഞ്ഞതയ്,  2015-ലലെ  നനിയമതനിലലെ
ഏലതങനിലര  വദ്യവസ്ഥയയ്  സമടാനമടായതയ്,  അലലങനില്  പകേരരവയടാവുന്ന  ഒരു
വദ്യവസ്ഥയുര  2017-ലലെ  മലെയടാളഭടാഷ  ബനിലനില്  ഉളലപടുന്നനില.  2015-ലലെ
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നനിയമതനിലലെ  6-ാം  വകുപനില്  മലെയടാള  ഭടാഷയലടാലത  മകറലതങനിലര  ഭടാഷ
മടാതൃഭടാഷയടായനിട്ടുള്ള വനിദദ്യടാര്തനികേളകയ്  അവരുലട മടാതൃഭടാഷയയ്  പുറലമ മലെയടാള
ഭടാഷകൂടനി  പഠനികടാന  അവസരര  നല്കകേണതടാലണന്നയ്  ഒറ  വദ്യവസ്ഥ
മടാത്രമടാണുള്ളതയ്.  എന്നടാല്  2017-ലലെ  മലെയടാളഭടാഷടാ  ബനിലനില്  കകേരളതനില്
പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്ന  എലടാ  വനിദദ്യടാലെയങ്ങളനിലര  മലെയടാളര  നനിര്ബന്ധമടായനി
പഠനിപനികണലമന്ന  വദ്യവസ്ഥയുര  അതനിനുവശഴ്ച  വരുത്തുന്ന  സ്ഥടാപനങ്ങളകയ്  പനിഴ
ചുമത്തുന്നതനിനുര  അവയുലട  അരഗശകേടാരര  റദ്ദയ്  ലചയ്യുന്നതുമുളലപലടയുള്ള
ശനിക്ഷടാനടപടനികേള  സതശകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  വദ്യവസ്ഥയുണയ്.  അതുലകേടാണയ്
compulsory അലലന്നയ് പറയുന്നതയ് ശരനിയല.

ശശ  .    ലകേ  .  സനി  .    കജേടാസഫയ്:  സര്,  അങ്ങയ് റഫര് ലചയ്യുന്നതയ് പഴയ ബനിലടാണയ്.
അങ്ങയ് നനിയമവകുപനികനടാടയ് കചടാദനിക്കൂ. ആ ബനിലലടാലക മടാറനി. 'നനിര്ബന്ധര' ഇകപടാള
ഇല.  ആ  ബനില്  എടുത്തുകനടാകണര.  അങ്ങയ്  വടായനിക്കുന്ന  ബനിലനില്നനിനര
compulsory ലപ്രടാവനിഷന എടുത്തുകേളഞ്ഞു. അങ്ങയ് ഇഇൗ ബനില് വടായനിചനിട്ടനില.  

ശശ  .    എ  .    ലകേ  .    ബടാലെന:  compulsory provision enforce  ലചയ്യടാനടാണയ്
5,000 രൂപ പനിഴ വചനിട്ടുള്ളതയ്.

ശശ  .    ലകേ  .  സനി  .    കജേടാസഫയ്:  സര്,  ഇവനിലടനനിനര സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേനിറനികയ് കപടായ
ബനിലനില്  compulsory  provision   ഉണടായനിരുന.  ഇകപടാള  compulsory  അല.
Compulsory  എന്ന വടാകയ് എടുത്തുകേളഞ്ഞു.    ഇകപടാഴലത ബനിലനില് പറയുന്നതയ്
എലടാ  സ്കൂളകേളനിലര  ഒന്നടാരതരര  മുതല്  പതടാരതരര  വലരയുള്ള  ക്ലടാസകേളനില്
മലെയടാളര  പഠനിപനികകണതടാലണന്നടാണയ്.  നനിയമ  വകുപ്പുമനനി  കനലര  മറനിചടാണയ്
പറയുന്നതയ്. 

ശശ  .    എ  .    ലകേ  .    ബടാലെന:  സര്,  ഒന്നടാരതരര  മുതല്  മലെയടാളഭടാഷ
പഠനിപനിക്കുന്നതയ്  എനകഫടാഴയ്  ലചയ്യടാനകവണനിയടാണയ്  അയ്യടായനിരര  രൂപ  പനിഴ
വയ്ക്കുന്നതയ്. 

വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്):  സര്,  ഒന്നടാരതരര
മുതല്  മലെയടാളഭടാഷ   പഠനിപനികണലമനള്ളതയ്  ഒരു  തലെമുറലയ  അങ്ങലന
വളര്തടാനടാണയ്.    അതടാണയ്  നനിര്ബന്ധമടായനിട്ടുള്ളതയ്.  അതനിനുമുകേളനിലള്ളതയ്
നനിര്ബന്ധമടാക്കുന്നനില.  ഒന്നയ്  മുതല്  പത്തുവലര  കകേരളതനില്  പഠനിക്കുന്ന  എലടാ
കുട്ടനികേളര എനള്ളതനില് ഒന്നടാര ക്ലടാസമുതല് ക്രമടാനുഗതമടായനി പഠനിപനികണലമന്നയ്
വദ്യകമടായനി  പറയുന. 

മനി  .   സശകര്: ഒന്നടാര ക്ലടാസനില് നനിര്ബന്ധമകല?
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ലപ്രടാഫ  .   സനി  .   രവശന്ദ്രനടാഥയ്: സര്, നനിര്ബന്ധമടാണയ്. 

ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേടാസഫയ് :  സര്,  അങ്ങയ് സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേനിറനികയ് കപടായ ബനില്ലുര
മടങ്ങനിവന്ന ബനില്ലുര  വടായനിച്ചുകനടാകണര.  ഞടാന വടായനികടാര.  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനികയ്
കപടായ  ബനിലനില്  ''സരസ്ഥടാനലത  എലടാ  വനിദദ്യടാലെയങ്ങളനിലര  മലെയടാളര
നനിര്ബന്ധനിത  ഭടാഷയടാകണലമന്നയ്''  ഇതയ്  ലഹഡനിരഗടാണയ്.   മടങ്ങനിവന്ന ബനിലനില്
''സരസ്ഥടാനലത എലടാ സ്കൂളകേളനിലര  മലെയടാളര  പഠനിപനികണലമന്നയ്'',  നനിര്ബന്ധര
എടുത്തുകേളഞ്ഞു. അതയ് നനിയമ വകുപ്പുമനനികയ് അറനിയടാമടായനിരനിക്കുമകലടാ? 

ശശ  .    എ  .    ലകേ  .    ബടാലെന:  സര്,  അതയ് ലതറനിദ്ധടാരണയടാണയ്.  മലെയടാളര ഒന്നടാര
തരതനില്  പഠനിപനികണലമനള്ളതയ്  compulsory  ആണയ്.  അതയ്  എനകഫടാഴയ്
ലചയ്കതപറ. 

മനി  .    സശകര്:  ഇനനി  വകുപയ്  തനിരനിചയ്  പരനിഗണനയ്ലകടുക്കുകമ്പടാള
ഇതുസരബന്ധനിചയ് പറയടാര. 

ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേടാസഫയ്:  സര്,  അതുകവണ,  ഇവനിലട അടനിസ്ഥടാനപരമടായ
കേടാരദ്യമടാണയ്  പറയുന്നതയ്.   സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനികയ്  കപടാകുകമ്പടാള  പറഞ്ഞനിരുന്നതയ്
''തല്സമയര  പ്രടാബലെദ്യതനിലള്ള  ഏലതങനിലര  ആക്ടനികലെടാ  അതനിനകേശഴനില്
ഉണടാകലപട്ടനിട്ടുള്ള  ചട്ടങ്ങളനികലെടാ  ഉതരവുകേളനികലെടാ  എന്തുതലന്ന
അടങ്ങനിയനിരുന്നടാലര സരസ്ഥടാനലത എലടാ വനിദദ്യടാലെയങ്ങളനിലര ഒന്നടാരതരര മുതല്
പതടാരതരര വലരയുള്ള ക്ലടാസകേളനില്  2017-18  അധദ്യയനവര്ഷര മുതല് മലെയടാളര
ഒരു  നനിര്ബന്ധനിതഭടാഷയടായനി  പഠനിപനികകണതടാണയ്''  എന്നടാണയ്.  എന്നടാല്  ബനില്
മടങ്ങനിവന്നകപടാള  ''തല്സമയര  പ്രടാബലെദ്യതനിലള്ള  ഏലതങനിലര  ആക്ടനികലെടാ
അതനിനകേശഴനില്  ഉണടാകലപട്ടനിട്ടുള്ള  ചട്ടങ്ങളനികലെടാ  ഉതരവുകേളനികലെടാ  എന്തുതലന്ന
അടങ്ങനിയനിരുന്നടാലര  സരസ്ഥടാനലത  എലടാ  സ്കൂളകേളനിലര   ഒന്നടാരതരര  മുതല്
പതടാരതരര  വലര  ക്ലടാസകേളനില്  2017-18  അധദ്യയനവര്ഷര  മുതല്  മലെയടാളര
പഠനിപനികകണതടാണയ്'' എകന്നയുള. നനിര്ബന്ധമല. ഇതയ് എനകഫടാഴനിബനിളല. 

ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്:  സര്,  ഇഇൗ  പറഞ്ഞവ  തമ്മേനില്  എന്തടാണയ്
വദ്യതദ്യടാസമുള്ളതയ്.  കകേരളതനിലലെ  ഒനമുതല്  പത്തുവലര  ക്ലടാസകേളനിലലെ  എലടാ
കുട്ടനികേലളയുര  മലെയടാളര  പഠനിപനികകണതടാണയ്  എനപറഞ്ഞടാല്  എന്തടാണതനിലന്റെ
അര്തര,  നനിര്ബന്ധമടാലണന്നയ്  പ്രകതദ്യകേനിചയ്  പറകയണതുകണടാ;  അതയ്
ആവര്തനിക്കുന്നതുകപടാലലെയടാണയ്.  നനിങ്ങള  ഒനമുതല്  പത്തുവലര  മലെയടാളര
പഠനികണലമന്നയ് പറഞ്ഞകശഷര,  നനിര്ബന്ധനിതര എനപറയുന്നതയ്  വടാസവതനില്
ഭടാഷയയ്  കചരുന്നതല.  ഒനമുതല് പത്തുവലര ക്ലടാസകേളനില് മലെയടാളര പഠനികണര.
കനരലത  പറഞ്ഞതുകപടാലലെ  മലെയടാളര  പഠനിപനിചനിലലങനില്,  മലെയടാളര
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പറയുന്നതനിലന തടയുലന്നങനില് നനിങ്ങളകയ് ശനിക്ഷ നല്കുര എനപറയുന്നതനിലള്ള
അര്തര തലന്ന കകേരളതനിലലെ ഒനമുതല് പത്തുവലര ക്ലടാസകേളനിലലെ എലടാവരുര
ഒനമുതല്  ക്രമടാനുഗതമടായനി  മലെയടാളര  പഠനികണലമനതലന്നയടാണയ്.  അതയ്
ദുര്വദ്യടാഖദ്യടാനനികണ. 

ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേടാസഫയ്:  സര്,  പഴയ അസരബനിമന്ദനിരതനില്വചയ്  ആദദ്യര
ബനില് ചര്ചയയ് വരുകമ്പടാള മലെയടാളര നനിര്ബന്ധനിതഭടാഷ എനപറയുകേയുര രണടാമതയ്
നനിര്ബന്ധനിതര  എടുത്തുകേളയുകേയുര  ലചയകപടാള  അതനിലന്റെ  ഉകദ്ദശദ്യര  മടാറനിയനികല?
ഇതയ്  compulsory   അല,  optional  ആണയ്.  അതുലകേടാണ്ടുതലന്ന  ഇതയ്
നനിയമപരമടായനി നടപനിലെടാകടാന കേഴനിയുന്നതല. 

ശശ  .    ലകേ  .    എര  .    മടാണനി:  സര്,  കകേടാടതനികേള നനിയമര  വദ്യടാഖദ്യടാനനിക്കുകമ്പടാള
നനിയമസഭയുലട  ഇന്റെനഷന   എന്തടാലണന്നയ്  അവര്  കനടാക്കുര.  അതനുസരനിചയ്
ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് പറഞ്ഞതയ് വളലര വദ്യകമടാണയ്. 

ശശ  .    എ  .    ലകേ  .    ബടാലെന:  സര്,  സ്കൂളകേളനില്  മലെയടാളഭടാഷ
പഠനിപനിക്കുന്നനിലലങനില് അയ്യടായനിരര രൂപ പനിഴ ഇഇൗടടാക്കുലമന്നയ് പറയുകമ്പടാള ആദദ്യര
പറയുന്നതനിലന   എനകഫടാഴയ്  ലചയ്യുകേയകല;   അതനിലന്റെ  ഇന്റെനഷന  വളലര
ക്ലനിയറകല? 

ശശ  .    ലകേ  .    എര  .    മടാണനി:  സര്,  നനിര്ബന്ധനിതര എന്ന വടാകയ്  കേളഞ്ഞകപടാള
നനിയമസഭയുലട ഇന്റെനഷന  നനിര്ബന്ധമലലനള്ളതടാണയ്. 

ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്  : സര്,  ഭടാഷയുലട  കേണനിനക്യൂറനിയുര  ഭടാഷയുലട
ശടാസവുലമടാലക കനടാകനി,  അതനിലലെലന്തങനിലര കുറവുലണങനില് മടാറണര.  പതടാര
ക്ലടാസയ് പടാസടാകേണലമനപറഞ്ഞടാല് നനിര്ബന്ധമടായനി പടാസടാകേണലമന്നയ് പറകയണ
വല  കേടാരദ്യവുമുകണടാ;  ഒന  മുതല്  പത്തുവലര  ക്ലടാസകേളനില്  മലെയടാളര
പഠനികണലമനള്ളതടാണയ്   സര്കടാരനിലന്റെ  നനിബന്ധന.  പഠനിചനിലലങനില്  അതനിനയ്
ശനിക്ഷയുണടാകുര;  പഠനിപനിചനിലലങനില്  അതനിനയ്  ശനിക്ഷയുണടാകുര.  എനപറഞ്ഞടാല്
അതനിലന്റെ  സതടാഭടാവനികേ  അര്തര  മലെയടാളര  നനിര്ബന്ധമടായനി  പഠനികണര
എനതലന്നയടാണയ്.  Implied  meaning  എനപറയുര,  അതയ്  സതടാഭടാവനികേമടായനിട്ടുര
അതനില് വരുനണയ്.  കവലറ എഴുകതണ കേടാരദ്യമനില.   

ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേടാസഫയ്  : സര്,  ഇതനില് നനിര്ബന്ധലമന്നയ് ലകേടാണ്ടുവരനികേയുര
പനിന്നശടതയ് മടാറ്റുകേയുര ലചയ്യുകമ്പടാള അതനിലന്റെ ഉകദ്ദശര മടാറനി.   

ശശ  .   എ  .   ലകേ  .   ബടാലെന  : സര്, ബഹുമടാനലപട്ട  അരഗര  ശശ.  ലകേ.സനി.
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കജേടാസഫയ്  ഒരു  കേടാരദ്യര  മനസനിലെടാകണര.  ഒരു  ബനിലനിലന്റെ  പശഠനികേയനില്
"സരസ്ഥടാനലത  എലടാ  സ്കൂളകേളനിലര  മലെയടാളഭടാഷ  നനിര്ബന്ധനിത  ഭടാഷയടായനി
പഠനിപനിക്കുന്നതനിനുര  അതുമടായനി  ബന്ധലപട്ടകതടാ  അതനിനയ്  ആനുഷരഗനികേമടായകതടാ
ആയ  കേടാരദ്യങ്ങളക്കുരകവണനി   വദ്യവസ്ഥ  ലചയ്യുന്നതയ്  യുകമടായനിരനിക്കുകേയടാല്"
എനപറഞ്ഞടാല്  ഇന്റെനഷന   ക്ലനിയറകല;  നനിര്ബന്ധനിതമടാലണന്നയ്  ഫസ്റ്റേയ്
കക്ലടാസനില്തലന്ന  പറയുന്നനികല,   പശഠനികേയനിലള്ള  കേടാരദ്യങ്ങളടാണകലടാ
ഇന്റെനഷനടായനി വരുന്നതയ്.  പശഠനികേയനില് കൃതദ്യമടായനി കേമ്പല്സറനി എന പറഞ്ഞടാല്
പനിലന്ന സരശയനികകണ ആവശദ്യലമന്തടാണയ്;  അങ്ങലന സരശയമുള്ള ആളകേളകയ്
5,000 രൂപ പനിഴയുമുണയ്.  പനിലന്ന ഇതനിലലെന്തടാണയ്  പ്രശര?   

മനി  .   സശകര്: വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ വകുപ്പുമനനി വളലര യുകനിസഹമടായനി ഒരു കേടാരദ്യര
ഇവനിലട  പറഞ്ഞകലടാ;  'പതടാര  ക്ലടാസയ്  പടാസടായനിരനികണര  പസ്ടുവനിനയ്  കചരടാന'
എനപറഞ്ഞടാല്  പതടാര  ക്ലടാസയ്  നനിര്ബന്ധനിതമടായനി  പടാസടായനിരനികണലമന്നയ്
കവകണടാ?   

ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്  : സര്, അതരതനില്  പറയുന്നതയ്  ഭടാഷയുലട
കേണനിനക്യൂറനികയ് ശരനിയല.

ശശ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടനി:  സര്,  ഭടാഷയുലട  കേണനിനഡ്യുറനിക്കുകവണനി  എന്തയ്
ലചയ്യണലമന്നതയ്  നമ്മേള  കൂട്ടടായനി  ആകലെടാചനികകണ  പ്രശമടാണയ്. കേടാസര്കഗടാഡയ്,
പടാലെകടാടയ്,  ഇടുകനി  തുടങ്ങനിയ  പ്രകദശങ്ങള  ഭടാഷടാ  നക്യൂനപക്ഷങ്ങള  ധടാരടാളമുള്ള
സ്ഥലെങ്ങളടാണയ്.  അവനിലട  ഇഇൗ  കുട്ടനികേളകയ്  നടാലെയ്  ഭടാഷ  പഠനികകണ   സ്ഥനിതനി
വന്നനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  അവനിലട  ഇകപടാള  ഉപകയടാഗനിചനിരനിക്കുന്നതയ്
അവര്കടാവശദ്യമനിലടാത  ഒരു  സരഗതനിയടാണയ്.  തമനിഴനില്  ഭൂരനിപക്ഷമുള്ള
പഞടായത്തുകേളര  തമനിഴയ് മടാത്രര  ഭൂരനിപക്ഷമുള്ള  സ്ഥലെങ്ങളമുണയ്.   ആ  കുട്ടനികേളകയ്
വലെനിയ  വനിഷമര  വരുലമന്ന  ആശങയുമുണയ്.  ഇന്നലലെ  അവര്  ബഹുമടാനലപട്ട
വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വകുപ്പുമനനിലയ  കേടാണടാന  വന്നനിരുന.  അതനിനടാല്  നമ്മേള  ഇഇൗ
പ്രശരകൂടനി ചര്ച ലചയ്യണര.  എകന്തടാ കേടാരണതടാല് കേടാസര്കഗടാഡയ് ഒരു  സമരര
തുടങ്ങനിയനിരനിക്കുന.  ഇതരര  സരഭവങ്ങളര  പ്രശങ്ങളര  ഭരണ-
പ്രതനിപക്ഷകഭദമനിലടാലത  എങ്ങലനയടാണയ്  ലലകേകേടാരദ്യര  ലചകയ്യണലതന്നയ്   ഇഇൗ
നനിയമതനില്ക്കൂടനി ആകലെടാചനികകണതടാണയ്.  

ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേടാസഫയ്  :  സര്,  ''കേന്നട,  തുള,  തമനിഴയ്  ഭടാഷകേള
മടാതൃഭടാഷയടായ  ഭടാഷടാനക്യൂനപക്ഷങ്ങളലട  ആശങകേള  ദൂരശകേരനികടാന  നടപടനി
സതശകേരനിചനിട്ടനില''  എന്നയ്  വനികയടാജേനക്കുറനിപനില്  കരഖലപടുതനിയനിട്ടുണയ്.  അതയ്
സതശകേരനികണര, സരശയര കവണ. ഞടാന നശട്ടനിലകേടാണ്ടുകപടാകുന്നനില. ബഹുമടാനലപട്ട
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മനനികറനിയടാമകലടാ,  കകേരളതനിലലെ  എലടാ  സര്കടാര്  സ്കൂളകേളനിലര  എയ്ഡഡയ്
സ്കൂളകേളനിലര  മലെയടാളര  പഠനിപനിക്കുനണയ്.  അതനിനയ്  ബനിലനിലന്റെ ആവശദ്യമനില;  ബനില്
കേവര്  ലചയ്യടാന  കപടാകുന്നതയ്  അണ്-എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളകേളക്കുര  ലഎ.സനി.എസയ്.ഇ/
സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.  സ്കൂളകേളക്കുമടാണയ്.  അതനിനുമടാത്രകമ  ബനിലനിലന്റെ  ഉ കദ്ദശദ്യര
വരുനള. ലഎ.സനി.എസയ്.ഇ./സനി.ബനി.എസയ്.ഇ. സ്കൂളകേളനില്  നനിര്ബന്ധമടാക്കുകേയുര
പഠനിപനിചനിലലങനില്  അവര്കയ്  എന.ഒ.സനി.  ലകേടാടുകനിലലനര  പറഞ്ഞയ്  അതരര
സ്കൂളകേലള കചടാദദ്യര ലചയടാല് നമ്മുലട ബനിലനിനയ് അലസന്റെയ് കേനിട്ടുകമടാലയന്നയ് എനനികയ്
സരശയമുണയ്.   

ലപ്രടാഫ  .   സനി  .   രവശന്ദ്രനടാഥയ്  : സര്,  ഞടാന ഓകരടാന്നനിനുര  ഇങ്ങലന മറപടനി
പറകയണതനിലലന്നയ്  കതടാനന.  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.-യുലട  നനിയമതനിലര
പരശക്ഷയനിലര അവരുലട ഒരു കേടാരദ്യങ്ങളനിലര സരസ്ഥടാന സര്കടാര്  ഇടലപടുന്നനില.
മറനിചയ്   സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.  സ്കൂളകേള  ഇവനിലട  തുടങ്ങണലമങനില്  സര്കടാര്
നനിരടാകക്ഷപപത്രര  ലകേടാടുകണര,  എനപറയുകമ്പടാള  അതനിലലെടാരു  കേണശഷന
വയ്ക്കുന്നതടാണയ്.  'നനിങ്ങള  നനിങ്ങളലട  സനിലെബസനിലൂലട  പഠനിപനിക്കുര,  നനിയമര
അനുസരനിചയ്  പഠനിപനിക്കുന്നതനികനടാലടടാപര  മലെയടാളരകൂടനി  പഠനിപനികണര'  എന്ന
നനിബന്ധന  വയ്ക്കുര,  അതുമടാത്രകമയുള.   അവരുലട  നനിയമതനിലര  മലറടാരു
കേടാരദ്യതനിലര  സര്കടാര്  ഇടലപടുന്നനില.  അതുലകേടാണയ്,  അവര്
പഠനിപനിക്കുന്നതനിലനടാപര,   സര്കടാര്  ലകേടാടുക്കുന്ന  നനിരടാകക്ഷപപത്രതനിലലെ  ഒരു
നനിബന്ധനയടാണയ്  മലെയടാളരകൂടനി  പതടാരക്ലടാസവലര  പഠനിപനികണലമന്നതയ്.
അതനിലലെടാരു ലതറ്റുമനില. ഒരു നനിയമതനിനുര എതനിരടാവുകേയുമനില.   

ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേടാസഫയ്  : സര്,  ഞങ്ങളലട  ആശങ  രണ്ടുമൂന
കേടാരദ്യങ്ങളനിലെടാണയ്.   ഗളഫയ്  രടാജേദ്യങ്ങളനില്  പഠനിക്കുന്ന  വനിദദ്യടാര്തനികേള  മടങ്ങനി
വരുകമ്പടാള  അവര്കയ്  മലെയടാളര  അറനിയനില.  ഗളഫയ്  രടാജേദ്യങ്ങളനിലലെ  സ്കൂളകേളനില്
പലെയനിടത്തുര  മലെയടാളര  പഠനിപനിക്കുന്നനില.  കകേരളതനിലലെ  മലെയടാളനികേള  ഏതടാണയ്
24 ലെക്ഷകതടാളര ആളകേള ഗളഫനില് തടാമസനിക്കുന്നവരടാണയ്.  അവരുലട കുട്ടനികേലള
ഈ  ബനില്  കദടാഷകേരമടായനി   ബടാധനിക്കുകമടാ,  ഉന്നതവനിദദ്യടാഭദ്യടാസതനിനയ്
കദടാഷകേരമടാകുകമടാ?   മനനി  പറഞ്ഞതുകപടാലലെ മലെയടാളര  പഠനിചടാല് മടാത്രര  മതനി,
മലെയടാളതനില്  പരശക്ഷ  പടാസടാകകേണതനില  എനള്ളതടാലണങനില്  കുഴപമനില.
മലെയടാളര  പരശക്ഷ നടതനി   ആ പരശക്ഷയുലട മടാര്ക്കുകൂടനി  കൂട്ടനിയടാണയ്  പനിന്നശടയ്
കേണകടാക്കുന്നലതങനില്  അതവര്കയ്  കദടാഷകേരമടാകുര.  ദയവടായനി  അങ്ങലനലയടാരു
പ്രശമുണടാകേടാന പടാടനില.   
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ശശ  .    ഇ  .    പനി  .    ജേയരടാജേന  : സര്,  ഇതരലമടാരു  നനിയമനനിര്മ്മേടാണര
നടതനിയടാല്  ഗളഫയ്  രടാജേദ്യങ്ങളനിലലെടാലക  അതനിനനുസരനിച്ചുള്ള  മടാറങ്ങളണടാകുര.
ഇകപടാള അവനിലട ഈ നനിബന്ധന വരടാതതയ്  നടാര അരഗശകേരനിചനിട്ടുള്ള ഒരു ലപടാതു
നയതനിലന്റെയുര സമശപനതനിലന്റെയുര ഭടാഗമടായനിട്ടടാണയ്.  മലെയടാളര പഠനികണര എന
വന്നടാല്  മലെയടാളനികേളള്ള സ്ഥലെലതടാലക അവര് മലെയടാളര പഠനിക്കുര. ഇഇൗ നനിയമര
എലടാ  മലെയടാളനികേളക്കുര  ഗുണകേരമടായനിട്ടുള്ളതടാണയ്.  സങശര്ണ്ണമടായതുലകേടാണയ്
പടാളനിചകേള സരഭവനികടാതനിരനികടാനകവണനി സതശകേരനിചനിട്ടുള്ള നനിലെപടാടുകേളടാണയ്.

മനി  .    സശകര് :  അലതടാലക പരനിഹരനികടാന പലെ മടാര്ഗ്ഗങ്ങളണയ്.    അങ്ങലന
വരുന്ന കുട്ടനികേളലട സനിലെബസയ് ലെളനിതമടാകനിയടാല് കപടാകര? 

ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്  :  സര്,  തുടര്നള്ള ചര്ചയനില് സരശയര വകരണ
എനവചയ്  പറയുന്നതടാണയ്.  അതുലകേടാണടാണയ്  ഒന്നടാര  ക്ലടാസയ്  മുതല്  പഠനിപനിചടാല്
മതനിലയന്നയ് പറയുന്നതയ്.    പതടാര ക്ലടാസനില് ഗളഫനില് പഠനിക്കുന്ന കുട്ടനി  ഇവനിലട
വന്നയ്  മലെയടാളര  പഠനികണലമങനില്  ഓപ്ഷണലെടായനി  പഠനികടാര.  പകക്ഷ  ഇവനിലട
നമ്മേള  വളലര  യുകനിസഹമടായനി  ഒന്നടാര  ക്ലടാസയ്  മുതല്  തുടങ്ങണലമന്നടാണയ്
പറയുന്നതയ്,  അകപടാള  ഇഇൗ  പ്രശര  വരുന്നനില.  പതടാരക്ലടാസനില്  പഠനിക്കുന്ന  കുട്ടനി
ഇവനിലടവന്നയ് മലെയടാളര പഠനികണലമന്നയ്  പറയുന്നനില.  ഒന്നടാര ക്ലടാസനില് പഠനിക്കുന്ന
കുട്ടനി മലെയടാളര പഠനികണലമന്നതയ് നനിര്ബന്ധമടാണയ്. ആ തലെമുറ വളര്നവരുകമ്പടാള
മലെയടാളര  അറനിയുന്നവരടാകുര.  ഇകപടാള   ഒരടാള  മലെയടാളര  പഠനിചനിട്ടനിലലങനില്
അവര്കയ്  ഓപ്ഷണലെടായനി  മലെയടാളര  പഠനികടാര.  അവര്കയ്  പഠനികടാനുള്ള
സഇൗകേരദ്യവുര ലചയലകേടാടുക്കുര. 

ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേടാസഫയ്  :  സര്, ബഹുമടാനലപട്ട സശകര് പറഞ്ഞതുകപടാലലെ
ഇവനിലട  രണയ്  സനിലെബസയ്  കവണര.  ഗളഫയ്  രടാജേദ്യങ്ങളനില്നനിന്നയ്  വരുന്നവര്കയ്
സനിലെബസയ്  കവലറയടായനിരനികണര.  അവര്കയ്  ഇത്രയുര  ഹടാര്ഡയ്  സനിലെബസയ്
പഠനികടാന ബുദ്ധനിമുട്ടടായനിരനിക്കുര.

മനി  .   സശകര്: അതനിലനടാലകയുള്ള മടാര്ഗ്ഗങ്ങളണകലടാ.

ശശ  .   ലകേ  .   എര  .   ഷടാജേനി  : സര്,   ശശ.  ഇ.  പനി.  ജേയരടാജേനുര  ബഹുമടാനലപട്ട
മനനിയുര  പറഞ്ഞതനില്  ഒരു  പ്രശമുണയ്.  അവനിലട  നനിനതലന്ന  മലെയടാളര
പഠനികണലമന്നടാണയ്  ശശ.  ഇ.  പനി.  ജേയരടാജേന  പറഞ്ഞതയ്.  പലെര്ക്കുര  അവനിലട
പഠനികടാനുളള  സഇൗകേരദ്യങ്ങളണടായനിരനികനില.    ബഹുമടാനലപട്ട  മനനി  പറയുന്നതയ്
ഒന്നടാര  ക്ലടാസയ്  മുതല്  ഇവനിലട  പഠനികടാര  എന്നടാണയ്.  പകക്ഷ  ഇടകടാലെതയ്
അവനിലടനനിനര കജേടാലെനി നഷലപട്ടയ് നടാട്ടനികലെകയ് തനിരനിച്ചുവരുന്നവര് അവനിലട മലെയടാളര
പഠനികടാലത ഇവനിലട അഞടാര ക്ലടാസനില് കചര്ന്നടാല് ബുദ്ധനിമുട്ടുണടാകേനികല?
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മനി  .    സശകര്:   അതയ് ഓപ്ഷണലെടാണയ്,  അവര്കയ്  കവണലമങനില് പഠനിചടാല്
മതനിലയന്നയ് മനനി പറഞ്ഞതയ് അതുലകേടാണടാണയ്.

ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേടാസഫയ്  : സര്,  അതുലകേടാണടാണയ്  ഞടാന  പറഞ്ഞതയ്,
അവനിലടയുള്ള വനിദദ്യടാര്തനികേളകയ് മലെയടാളര പരശക്ഷയുലട മടാര്കയ് ഉളലപടുതടാന
പറനില.  അവര്കയ്  ഒഴനിവടാകനി  ലകേടാടുകണര.   ഇകടാരദ്യതനില്  ഗളഫയ്
മലെയടാളനികേളകയ്  ആശങയുണയ്.

മനി  .   സശകര്  : ആശങകേലളടാലക ചൂണനികടാട്ടനിയടാല് മതനി. 

ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേടാസഫയ്:  സര്,  ബഹുമടാനലപട്ട  അരഗര  ശശ.  ഇ.  പനി.
ജേയരടാജേന  പറയുന്നതുകപടാലലെ  അവനിലട  മലെയടാളര  പഠനിപനികണലമന്നയ്  പറയടാന
കേഴനിയനില. അവരുലട പുസകേര കവലറയടാണയ്, അങ്ങലന പറയടാന നമുകവകേടാശമനില. 

ശശ  .   ലകേ  .   എര  .   മടാണനി: സര്,  പനിഴയടചടാല്  കുഴപമനില.  പനിഴയടചടാല്
ഓപ്ഷണലെടാണയ്, അനുവടാദര കേനിട്ടനികഴനിഞ്ഞു.   

ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്  : സര്,  പലെകേടാരണങ്ങളലകേടാണയ് ഗളഫനില്നനിനര
മറ്റുപലെ സ്ഥലെങ്ങളനില്നനിനര തനിരനിച്ചുവരുന്ന കുട്ടനികേള എട്ടടാര ക്ലടാസനികലെടാ ഒമ്പതടാര
ക്ലടാസനികലെടാ ഇവനിലട വന്നയ് മലെയടാളര പഠനിചയ് പരശക്ഷലയഴുതണലമന്നയ് ഇഇൗ ബനിലനില്
പറഞ്ഞനിട്ടനില.  അവര്കയ്  പരശക്ഷ  എഴുകതണതനില.  അലതടാലക  കനരലത
പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതടാണയ്.  അവര്കയ്  മലെയടാളര  പഠനികടാനുള്ള  അവസരര  സര്കടാര്
ലകേടാടുക്കുനണയ്. പ്രകതദ്യകേ പടാഠപുസകേങ്ങളര ഉണടാകടാര.  അവനിലട അവര് മലെയടാളര
പഠനികചടാകട്ട,  അതവര്കയ്  നലതടാണയ്.   

ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേടാസഫയ്:  സര്,  ബഹുമടാനലപട്ട അരഗങ്ങളടായ ശശ.  ലകേ.
കൃഷ്ണനകുട്ടനിയുര  ശശ.  എന.  എ.  ലനലനിക്കുനര  പറഞ്ഞതുകപടാലള്ള  ചനിലെ
ആശങകേളണയ്.  ഭടാഷടാനക്യൂനപക്ഷങ്ങള തടാമസനിക്കുന്ന കേടാസര്കഗടാഡയ്,  പടാലെകടാടയ്,
ഇടുകനി  ജേനിലകേളനിലലെ തമനിഴയ്, കേന്നട മശഡനിയതനില് പഠനിക്കുന്ന കുട്ടനികേള  മലെയടാളര
പഠനികടാന   തയ്യടാറല.  അവലര  ഇതനികലെകയ്  ലകേടാണ്ടുവരണലമങനില്  ഒരു ലചറനിയ
സനിലെബസയ് ലകേടാടുതയ് മലെയടാളര പഠനിപനികടാനുള്ള കപ്രരണയുണടാകണര. അലടാലത
നനിര്ബന്ധമടാകടാന സടാധനികനില.  

മനി  .   സശകര്  :  ഇഇൗ  സനിലെബസയ്  ആകപക്ഷനികേമടാണകലടാ.  ഇവനിലട
ലെശലെടാതനിലെകേവുര  കകേരളപടാണനിനശയവുലമടാലക  കുട്ടനികേലള  നനിര്ബന്ധനിചയ്
പഠനിപനികകണ ഒരുകേടാരദ്യവുമനില.  

ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേടാസഫയ്  : സര്,  ലമടാതതനില്  കനടാക്കുകമ്പടാള
ഇകടാരദ്യതനില് കവണത്ര കഹടാരവര്കയ് നടതനിയനിട്ടുകണടാ എനള്ള ആശങയുണയ്.
അതുലകേടാണടാണയ് ഞടാന വനികയടാജേനിപയ് കരഖലപടുത്തുന്നതയ്. 
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ശശ  .    ഷടാഫനി  പറമ്പനില്:  സര്,   ഞടാന വനികയടാജേനിപയ്  കരഖലപടുത്തുന.  ഒരു
ദനിവസര രടാവനിലലെ ഞടാനുര എലന്റെ പനിതടാവുര  വശട്ടനില് സഹടായതനിനയ് നനില്ക്കുന്ന
പയ്യനുമടായനി വശട്ടനില് നനിന്നയ് പുറതനിറങ്ങനി.  ഞടാന പുറതനിറങ്ങനിയ സമയതയ്  എലന്റെ
ഉമ്മേ   എലന്ന  കഫടാണനില്  വനിളനിചയ്  ധര്കമ്മേന്ദ്രയുലട  (വശട്ടനില്  സഹടായതനിനയ്
നനില്ക്കുന്ന പയ്യന) കേയ്യനില് കഫടാണ് ലകേടാടുകടാന പറഞ്ഞു. എന്തടാണയ് കേടാരദ്യലമന്നയ്
ഞടാന  കചടാദനിചകപടാള  ഉമ്മേ  പറഞ്ഞു  ധര്കമ്മേന്ദ്രയുലട  കഫടാണ്  ഇവനിലട
മറനവചനിട്ടുണയ് അതയ് പറയടാന കവണനിയടാലണന്നയ്.   ഞടാനതയ് പറയടാനുള്ള റനിസയ്
എടുതനില.  ഞടാന  അവലന്റെ  കേയ്യനില്  കഫടാണ്  ലകേടാടുത്തു.  അവനയ്
മനസനിലെടാകേണലമങനില്  അതയ്  ഹനിന്ദനിയനികലെടാ  ബരഗടാളനിയനികലെടാ  പറയണര.   ഈ
ലചറപകടാരന  കുറച്ചുദനിവസമടായനി  വശട്ടനില്   സഹടായതനിനുള്ളതുലകേടാണയ്  എലന്റെ
ഉമ്മേയയ്  കുറചറനിയടാവുന്ന  ഭടാഷ   വനികേസനിപനിചയ്  അവര്കയ്  സരസടാരനികടാവുന്ന
നനിലെയനികലെയ്ലകതനി.  ആദദ്യര  എലന്തങനിലര   കേടാരദ്യര  ലചറപകടാരകനടാടയ്
പറയണലമങനില് ഉപകപടാലര ഉമ്മേയുലട സഹടായമടാണയ് കതടനിയനിരുന്നലതങനിലര ഉപ
തലന്ന  കേടാരദ്യങ്ങള  കനരനിട്ടയ്  പറയടാന  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്  എന്നതടാണയ്   ഇകപടാള
കുറച്ചുദനിവസങ്ങളടായനി  വശട്ടനില് കപടാകുകമ്പടാള കേടാണുന്നതയ്.    ഭടാഷയുലട  വദ്യടാപനര
ആലരങനിലര  അടനികചല്പനിക്കുന്നതനിലൂലടകയടാ  നനിര്ബന്ധമടായനി   പറഞ്ഞയയ്ക്കുന്ന
തനിലൂലടകയടാ    ഭടാഷ  വളരുര,  സരരക്ഷനികലപടുലമനള്ള   ഒരു  ലതറനിദ്ധടാരണ
യുമനിലടാത  ആലളന്ന  നനിലെയടാണയ്   ഞടാന   സരസടാരനികടാന  ആഗഹനിക്കുന്നതയ്.
നനിര്ബന്ധനിതഭടാഷ എന്ന  വടാചകേര എടുത്തുമടാറനിയതനിലന ഞടാന അനുകൂലെനിക്കുന,
സതടാഗതര  ലചയ്യുന.   മലെയടാള  ഭടാഷടാ  പഠന  ബനില്   എന്നടാകനിയതനിലന
അനുകൂലെനിക്കുന്ന  ഒരടാളടാണയ്  ഞടാന.   കവലറടാനര  ലകേടാണല.   ഇന്നയ്  കേടാലെതയ്
ഇന്റെര്ലനറനില്  ലസര്ചയ്  ലചയ്യുകമ്പടാള  NDTV-യനില്    സടാറ  എന്ന   ആങര്
നടത്തുന്ന  We  the  people  എലന്നടാരു  ഇന്റെര്വക്യൂ  ഉണടായനിരുന.   അതനില്
പലെയടാളകേലള  വനിളനിചനിരുതനി  നടത്തുന്ന  ചര്ചയുലട  തടാലഴ   ഹനിന്ദനി  ഭടാഷ
അടനികചല്പനികടാന കകേന്ദ്രസര്കടാര് നടത്തുന്ന ശമതനിലനതനിരടായനി ഒരു വനികേടാരര
പറയുനണയ്. അതയ് പറഞ്ഞതനിലനതനിരടായനി ഒരു കേമന്റെയ് വന്നനിരനിക്കുന.   South India
should split  and become like  South Korea and North Korea  എന്ന  ഒരു
കേമന്റെയ്  ഇതനിനടനിയനില്   വന്നതടാണയ്.  അതടായതയ്  ഈ  ഭടാഷയ്ലകതനിരടായനി
സരസടാരനിക്കുന്നയടാളകേള കവലറ ഒരു പ്രകദശമടായനി കപടായനി,  രണയ് ലകേടാറനിയകപടാലലെ
ഇന്തദ്യ  സഇൗത്തുര  കനടാര്ത്തുമടായനി  മടാറണലമനള്ളതടാണയ്  ഇതനിലന്റെ  തടാലഴ  വരുന്ന
കേമനകേള.   ഹനിന്ദനി,  തമനിഴയ്,  മലെയടാളര  എന്നനിവലയന്നല,  ഒരു  ഭടാഷയുലട
മഇൗലെനികേവടാദലത  അരഗശകേരനികടാന  ഇന്തദ്യകപടാലലെ  ബഹുസതരമടായ  ഒരു
സമൂഹതനിനയ്  സടാധനികനിലലന്നടാണയ്  നമ്മേള   കനടാകനികടാകണണ   പ്രധടാനലപട്ട
വസ്തുത.  മലെയടാളനി  മലെയടാളര  പഠനികണലമനള്ള  കേടാരദ്യതനില്  ആര്ക്കുര
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സരശയമുണടാകുലമന്നയ് ഞടാന കേരുതുന്നനില.  മലെയടാളനി മലെയടാളര പഠനികണലമനള്ള
വടാദകതടാടയ് 101 ശതമടാനര  കയടാജേനിപടാണയ്.  അതുകപടാലലെതലന്ന മലെയടാളകരയനില്
ജേശവനിക്കുന്ന  മുഴുവനടാളകേളര  ലപലട്ടലന്നടാരു  ദനിവസര  മലെയടാളര  പഠനികണലമനള്ള
നനിര്ബന്ധബുദ്ധനി  അവരനില്  അടനികചല്പനിക്കുന്നതുര  ശരനിയടാലണന്നയ്  ഞടാന
കേരുതുന്നനില. കേടാരണര, നമ്മുലടയനിടയനില് ജേശവനിക്കുന്നതുര നമ്മുലട വനിദദ്യടാലെയങ്ങളനില്
പഠനിക്കുന്നതുര ഇവനിലട കജേടാലെനികടാരദ്യങ്ങളമടായനി ബന്ധലപട്ടയ് വരുന്നതുര മലെയടാളനികേള
മടാത്രമല.  ഈ രടാജേദ്യതയ് 42 കകേടാടനികയടാളര  ജേനങ്ങള  ഹനിന്ദനി സരസടാരനിക്കുന, 125
മനിലെദ്യണ്  ആളകേള  ഇരഗശഷയ്  സരസടാരനിക്കുന, 83  മനിലെദ്യണ് ആളകേള ബരഗടാളനി
സരസടാരനിക്കുന, 74 മനിലെദ്യണ്  ആളകേള ലതലങയ്  സരസടാരനിക്കുന,  71  മനിലെദ്യണ്
ആളകേള മറടാതനി സരസടാരനിക്കുന, 60 മനിലെദ്യണ് ആളകേള തമനിഴയ് സരസടാരനിക്കുന,
അങ്ങലന  പലെ  ഭടാഷകേള  സരസടാരനിക്കുന്നയടാളകേള,  കലെടാകേതയ്   മലറടാരു
രടാജേദ്യതനിനുര  സങല്പനികടാന  കേഴനിയടാത   ബഹുസതരത   നനിലെനനില്ക്കുന്നതയ്
ഇനഡദ്യയനിലെടാലണന്നതടാണയ്  അഭനിമടാനകേരമടായ  അസനിതതര.  നമ്മേലള  ഒരുമനിപനിചയ്
നനിര്തടാന   ഭടാഷ  അനനിവടാരദ്യമടാലണനള്ള  തരതനില്  ഈ  രടാജേദ്യതയ്  ഒരു
പ്രചരണര ഇകപടാള നടക്കുനണയ്.  ഒരു ബനില് പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലണയ്.
ഏപ്രനില്  17-ാം  തശയതനി  പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലലെതനിയ  ബനില്
പടാര്ലെലമന്റെനിനകേതയ്  ചനിലെ  അരഗങ്ങള  സരസടാരനികകണ  ഭടാഷകപടാലര  മുനകൂട്ടനി
നനിശ്ചയനികതക  തരതനിലള്ള  ബനിലടാലണന്നയ്  അറനിയടാന  സടാധനിക്കുന.
തമനിഴടാട്ടനില്  ചനിലെ  പ്രതനികേരണങ്ങളണടായനി.  കദശശയപടാതയനിലലെ  ലലസന
കബടാര്ഡുകേളനില്  ചനിലെ  മടാറങ്ങള  അവര്  വരുതനിയനിരനിക്കുന.   ഇരഗശഷയ്   മടാറനി
ഹനിന്ദനിയനില്  കേടാരദ്യങ്ങള  എഴുതടാന  തുടങ്ങനിയനിരനിക്കുന.  അവനിലട
പ്രതനികഷധമുണടായനി.  എലടാ  സനിനനിമയുര  പ്രദര്ശനിപനിക്കുകമ്പടാള ഓകരടാ  പ്രടാകദശനികേ
ഭടാഷയനിലളള സനിനനിമയനിലര   ഹനിന്ദനിയനിലള്ള സബ്ലലററനിലകേള കവണലമനള്ളതയ്
നനിര്ബന്ധമടാണയ്.  ഞടാന  പറയുന,  ഹനിന്ദനി  ഇകപടാള  ആരുര
നനിര്ബന്ധനികടാലതതലന്ന   പലെരുര   പഠനിക്കുനണയ്.  ഞടാന  കനരകത  എലന്റെ
വശട്ടനിലലെ  സടാഹചരദ്യര  സൂചനിപനിചനിരുന.   ഭടാഷടാ  വദ്യടാപനതനിലലെ  രണടാമലത
ഘടകേര   അതനിലന്റെ  ഇകകണടാമനികേയ്  ലലഡ്രവടാണയ്.   ഒരു  മലെയടാളനി  അറബനി
പഠനിക്കുന്നതയ്  ഒരു  ഭടാഷകൂടനി  പഠനിചയ്  അതനില്  സരസടാര  സമ്പന്നനടാകേടാനുള്ള
ആഗഹര  ലകേടാണടായനിരനികനില.  ഒരു  പകക്ഷ  ലതടാഴനിലമടായുര  വരുമടാനവുമടായുര
ബന്ധലപട്ട   കേടാരദ്യതനിനടായനിരനിക്കുര.   ഒരു    മലെയടാളനി   ചനിലെ  വടാചകേങ്ങളര
വടാക്കുകേളര പഠനിക്കുന്നതയ് ആരുര നനിര്ബന്ധനിചതു ലകേടാണടായനിരനികനില.  അതയ് അവര്
ജേശവനിക്കുന്ന സടാഹചരദ്യതനിലൂലടയുര ഇടലപടുന്ന കേടാരദ്യങ്ങളനിലൂലടയുര  തശര്ചയടായുര
അവരനികലെയയ് വരുര.     നനിര്ബന്ധനിത ഭടാഷ ബനില് എനപറയുകമ്പടാള ഭടാവനിയനില്
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നമ്മുലട  കമല്   എലന്തങനിലര  അടനികചല്പനികലപടുകമ്പടാള  അതനിലനതനിലര
ശബ്ദമുയര്തണലമങനില്,  കകേരളര  എകടാലെത്തുര  ഉയര്തനിപനിടനിചനിരനിക്കുന്ന
മഇൗലെനികേവടാദങ്ങളലകതനിരടായനിട്ടുളള  നനിലെപടാടുകേലള   അരകനിട്ടുറപനികണലമങനില്
വനിശടാലെമടാലയടാരു  കേടാഴ്ചപടാടയ്  ഈ  ബനിലനിലന്റെ  കേടാരദ്യതനിലര   നമ്മേള
കേടാണനിക്കുന്നതുലകേടാണടാണയ്  അതരര  പദങ്ങള  ഒഴനിവടാക്കുന്നതയ്
ഗുണകേരമടായനിരനിക്കുലമന്നയ്  വനിശതസനിക്കുന്നതയ്.  

ശശ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖടാദര്: സര്, നമ്മേള ഈ ബനിലനിലൂലട നനിഷര്ഷനിക്കുന്ന
ഒരു  കേടാരദ്യര,  സരസ്ഥടാനതയ്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  സ്ഥടാപനങ്ങളനില്
മടാതൃഭടാഷയടായ  മലെയടാളര  പഠനിപനികണലമനളളതടാണയ്.  അലതടാരനികലര
മഇൗലെനികേവടാദമല.  മറയ്  ഭടാഷകേലള  നനികഷധനിക്കുന്നതുമല.   മലെയടാളനിലയ
സരബന്ധനിചനിടകതടാളര  സരസ്ഥടാനത്തുള്ള വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ സ്ഥടാപനങ്ങളനില് മലെയടാളര
മടാത്രര  ഉകപക്ഷനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഒരു  നനികഷധടാത്മകേതതമുണയ്.  അതനിലനതനിരടായനിട്ടുള്ള
മലെയടാളനിയുലട  ആത്മടാഭനിമടാനതനിലന്റെ  ഒരു  പ്രകേടനമടാണയ്  ഈ  ബനില്  എന്നതകല
സതദ്യര.

ശശ  .    ഒ  .    രടാജേകഗടാപടാല്:  സര്,  ഇതയ്  തടാതതനികേമടായ  ഒരു  ചര്ച  മടാത്രമല
പ്രടാകയടാഗനികേമടായ   വനിഷയര  കൂടനിയടാണയ്.   കേടാസര്കഗടാഡയ്,  മകഞശതരര  എന്നശ
നനികയടാജേകേമണ്ഡലെങ്ങളനില്  കേന്നടഭടാഷ  മടാത്രര  അറനിയടാവുന്ന  വലെനിലയടാരു
ജേനവനിഭടാഗമുണയ്. അവരുലട ഇടയനില് വലെനിയ ആശങയുണടായനിട്ടുണയ്. ബഹുമടാനലപട്ട
മുഖദ്യമനനിലയയുര മറയ്  പലെലരയുര  കേടാണടാനുള്ള ശമവുര അവര് നടതനി.  ഇകപടാള
ഈ  ബനില്ലുമടായനി  മുകന്നടാട്ടുകപടാകേടാന  തശരുമടാനനിചതനിലനത്തുടര്ന്നയ്  നനിര്ബന്ധനിചയ്
പഠനിപനിക്കുന, അതയ് ഞങ്ങളകയ് കവണ എനപറഞ്ഞയ് അവനിലട വലെനിയ agitations
തുടങ്ങനികഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുന.  ചനിറരനിലന്റെ ലതകന  ഭടാഗതയ്  തമനിഴയ്  കബടാര്ഡറനിലര
ഇകത  പ്രശരതലന്ന  വരടാര.  മലെയടാളഭടാഷ  പഠനികടാനുള്ള  സഇൗകേരദ്യര
ഉണടാകണലമനള്ളതയ്  ശരനിയടാണയ്.   അകതയവസരതനില്  നനിര്ബന്ധമടായനി
കവണലമന്നയ് പറയുകമ്പടാള പ്രശമുണടാകുര. സരസ്ഥടാനതയ് മലെയടാളര മടാതൃഭടാഷയടായനി
പഠനിപനികണലമനള്ള ആശയര നലതടാണയ്.  ഞടാനതനിലന എതനിര്ക്കുന്നനില.  പകക്ഷ
നക്യൂനപക്ഷ വനിഭടാഗങ്ങളലട  ആശങയയ്  പ്രടാകയടാഗനികേമടായ പരനിഹടാരര കേലണതടാന
കവണനിയുള്ള  വദ്യവസ്ഥയുണടാകേണര.  വലെനിയ  പ്രശങ്ങള  ഭടാവനിയനിലണടാകേടാന
സടാധദ്യതയുള്ളതുലകേടാണയ്  കുറച്ചൂകൂടനി  ചനിന്തനിചയ്  മുകന്നടാട്ടുകപടാകുന്നതടായനിരനിക്കുര
നലലതന്നയ് എനനികയ് കതടാനന. 

ശശ  .    ഷടാഫനി  പറമ്പനില്:  സര്,   മനനി  മറപടനി  പറയുകമ്പടാള  ബനിലനില്
ഉളലപടുതനിയനിട്ടുള്ള  ചട്ടങ്ങലള  സരബന്ധനിചയ്  പറയുലമനള്ളതുലകേടാണയ്  ഞടാന



നനിയമനനിര്മ്മേടാണകേടാരദ്യര 633

അതനികലെയയ്   കേടക്കുന്നനില.  ഞടാന  പറഞ്ഞുവന്നതയ്  ഇവനിലട  പഠനിക്കുന്ന  കുട്ടനികേലള
സരബന്ധനിച്ചുര പുറത്തുനനിനവരുന്നവലര സരബന്ധനിച്ചുര പ്രനിയലപട്ട  ശശ.  ലകേ.  സനി.
കജേടാസഫയ്  ഉളലപലടയുള്ളവര്  പറഞ്ഞ കേടാരദ്യങ്ങലള സരബന്ധനിചയ്  തലന്നയടാണയ്.
നമ്മേള ഭടാഷടാ  നക്യൂനപക്ഷലമന്നയ്  വനിളനിക്കുന്ന  അതരര  വനിഭടാഗകടാര്കനിടയനിലള്ള
ആശങകേലള  തശര്ചയടായുര  വളലര  ഗഇൗരവകതടാടുകൂടനി   ഈ  സഭ
കനടാകനികടാകണണതടാലണനള്ള കേടാരദ്യതനില് തര്കമനില. 

ശശ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസടാകയ്:  സര്,  മലെയടാളഭടാഷ  കവണലമനള്ള
അഭനിപ്രടായകതടാടയ്  എനനിക്കുര  കയടാജേനിപടാണയ്.  ഞടാന  കേന്നട  കമഖലെയനില്നനിനര
ജേയനിച്ചുവന്ന ഒരു പ്രതനിനനിധനിയടാണയ്.  കേന്നട ഭടാഷയനിലെടാണയ്  നനിയമസഭയനില് ഞടാന
സതദ്യപ്രതനിജ  ലചയതയ്.  ഈ  ബനിലനില്  മലെയടാളര  പഠനികടാന
അവസരമുണടാകനിലയനള്ളതയ്  സതടാഗതടാര്ഹമടാണയ്.  എലടാവരുര   മലെയടാളര
പഠനികണലമന്നയ്  തലന്നയടാണയ്  എലന്റെയുര  അഭനിപ്രടായര.  പകക്ഷ  മകഞശതരര
നനികയടാജേകേമണ്ഡലെതനില്    8  പഞടായത്തുകേളള്ളതനില്   6  പഞടായത്തുകേളര
കേര്ണ്ണടാടകേയുമടായനി  അതനിര്തനി  പങനിടുന്നവയടാണയ്.  മലെയടാളര  നനിര്ബന്ധമടായനി
പഠനികണലമന്നയ്   പറയുകമ്പടാളകപടാലര  മലെയടാളര  മശഡനിയര  സ്കൂളകേളനിലടാത
പഞടായത്തുകേളമുണയ്.  മകഞശതരതയ് 7 ഭടാഷകേള നനിലെവനിലണടായനിരുന്നതയ് ഇകപടാള
എട്ടടായനി.   എട്ടടാകേടാനുളള  കേടാരണര അവനിലട മലെയടാളര പറയുന്നതയ്  7  ഭടാഷയനിലര
നനിന്നയ് കേടലമടുതടാണയ്.  അതനിലനടാരു പുതനിയ കപരനിട്ടനിട്ടുണയ് -  ബദ്യടാരനി ഭടാഷ.  അതയ്
സനിനനിമകടാര്  ഏലറടുതയ്,  ആ  ഭടാഷയനില്  സനിനനിമ  എടുത്തു.   ഇകപടാള  നല
രശതനിയനില്  കപടാകുകേയടാണയ്.   ഓലട  കപടാണയ്,  എന്തയ് രനികയ്  കബണയ്,  എന്തയ് രനികയ്
കപടാറയ്,  തണ്ണനി  കുടനികകണടാരടാ,  നശ  കേനികറദ്യടാ  എലന്നടാലകയടാണയ്  ആ  ഭടാഷയനില്
കചടാദനിക്കുന്നതയ്.   ഒരു  സ്കൂളനില്നനിന്നയ്  പഠനിചയ്  പുറതനിറങ്ങനിയടാല്  ഏലഴട്ടയ്   ഭടാഷ
സരസടാരനികണര.  8 ഭടാഷയുര കേലെര്തനിയനിട്ടുള്ളതടാണയ് മലെയടാളഭടാഷ.  അതുകപടാലലെ
മലെയടാളര  നനിര്ബന്ധമടാകനിയടാല്   ഒമ്പതയ്  ഭടാഷയടാകുര.   ഇതടാണയ്  മകഞശതരതയ്
സരഭവനിക്കുന്നതയ്.   അതനിര്തനി  പങനിടുകേ  മടാത്രമല  അവരുലട  സരസടാരര,  തുടര്
വനിദദ്യടാഭദ്യടാസര, ബനിസനിനസയ്, കജേടാലെനി തുടങ്ങനിയ എലടാ കേടാരദ്യങ്ങളര കേര്ണ്ണടാടകേവുമടായനി
ബന്ധലപട്ടടാണയ്.   തുടര്വനിദദ്യടാഭദ്യടാസതനിനയ്  കേന്നട കകേടാഴനിനുകവണനി  6  വര്ഷമടായനി
ഞടാന  മുറവനിളനി  കൂട്ടുകേയടാണയ്.   തുടര്  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസതനിനയ്  അവര്കയ്  അവസരര
ലകേടാടുക്കുന്നനില.   ഭടാഷടാ  നക്യൂനപക്ഷങ്ങളകയ്  എലടാ  ആനുകൂലെദ്യങ്ങളര  നമ്മേള
ലകേടാടുക്കുനലണന്നയ് എകപടാഴുര പറയുനണയ്.  എവനിലട ലകേടാടുത്തു?  

മനി  .   സശകര്:  ഇകപടാള പ്രസരഗനിക്കുന്നതടാരടാണയ്?  

ശശ  .   ഷടാഫനി പറമ്പനില്  : ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസടാകയ്, ഒന്നയ് വഴങകമടാ;
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മനി  .    സശകര്  : അതയ്  അകദ്ദഹതനിലന്റെ  വനിഷയമടാണയ്.   ദയവടായനി
തനിരനിച്ചുലകേടാടുക്കു.

ശശ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല് റസടാകയ്  : സര്,  ഭടാഗദ്യവശടാകലെടാ നനിര്ഭടാഗദ്യവശടാകലെടാ
കകേരളതനില്  ലപട്ടുകപടായലന്നലടാലത  അവര്കയ്  അര്ഹതലപട്ടതയ്  കേന്നട
തലന്നയടാണയ്.   കേന്നട  പഠനികണര.   മലെയടാളര  നനിര്ബന്ധമടാക്കുന്നതയ്  ശരനിയല.
കേന്നട  ഭടാഷടാ  നക്യൂനപക്ഷങ്ങളലട  ആശങയകേറണര.  ഇതയ്  നനിര്ബന്ധമടാകരുതയ്.
അതുകപടാലലെതലന്ന പ്രധടാനടാദ്ധദ്യടാപകേര്കയ് പനിഴ ചുമത്തുന്നതയ് ഒഴനിവടാകണര.  കേന്നട
ഭടാഷടാ നക്യൂനപക്ഷങ്ങള ഒരു സമരര സരഘടനിപനിചനിരുന.   എ ട്ടയ് കേവടാടങ്ങളര അവര്
തടയുകേയുര  കേളകകകററനില്  ഒരടാളകപടാലര  കേയറടാന  അവര്  അനുവദനികടാതതുര
അങ്ങയുലട ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണടാ?

ശശ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നയ്  :  സര്,  ഞടാനുര  ലെനിരഗനിസ്റ്റേതനികേയ്  കമകനടാറനിറനി
പ്രകദശമടായ  കേടാസര്കഗടാഡയ്  നനിന്നയ്  വരുന്നയടാളടാണയ്.   ഒരടാള  പുതനിയതടായനി
എങ്ങലനയടാണയ്  ഭടാഷ  പഠനിക്കുന്നലതന്നയ്  ശശ.  ഷടാഫനി  പറമ്പനില്  ഇവനിലട
വനിശദശകേരനിച്ചു.  ശശ.  ഷടാഫനി  പറമ്പനിലെനിലന്റെ  ഉമ്മേ  ബരഗടാളനി  ഭടാഷ  പഠനിചതയ്
എങ്ങലനയടാലണനര ഇവനിലട വനിശദശകേരനിച്ചു.  എനനികയ് സടാമടാനദ്യര നല രശതനിയനില്
ഹനിന്ദനി സരസടാരനികടാനുര എഴുതടാനുര അറനിയടാര.  അതനിനയ് കേടാരണര 7-ാം ക്ലടാസനില്
പഠനിക്കുകമ്പടാള  ഹനിന്ദനി പഠനിപനിച അദ്ധദ്യടാപകേന എലന്റെ മുഖതയ് തന്ന അടനിയടാണയ്.
അലലങനില്  ഒരനികലര  ഞടാന  ഹനിന്ദനി  പഠനികനിലടായനിരുന.   അങ്ങലന  അടനിചയ്
ഇകപടാള  കേന്നട  പഠനിപനികടാന  സടാധനിക്കുകമടാ;,  മലെയടാളര  പഠനികടാന  തശലര
തടാല്പരദ്യമനിലടാത ഒരു കുട്ടനിലയ ഇന്നലത കേടാലെതയ്,  പണയ് എലന്റെ അദ്ധദ്യടാപകേന
എലന്റെ  മുഖതടനിചതുകപടാലലെ  ഏലതങനിലര  അദ്ധദ്യടാപകേനയ്  മലെയടാളര  പഠനികടാന
തടാല്പരദ്യമനിലടാത ഒരു കുട്ടനിലയ  അടനിചയ് പഠനിപനികടാന സടാധനിക്കുകമടാ; 

മനി  .   സശകര്  : അങ്ങലന അടനികടാന ഉകദ്ദശനിചനിട്ടനിലലന്നയ് പറഞ്ഞകലടാ.

ശശ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നയ്:  സര്,  അലതടാരനികലര  സടാധനികനില.
കേടാസര്കഗടാഡനിലന്റെ  പ്രകതദ്യകേ  സടാഹചരദ്യര  എലന്റെ  സഹപ്രവര്തകേന  ഇവനിലട
വനിശദശകേരനിക്കുകേയുണടായനി,   ഒരു തശലപടാരനി മതനി കേടാസര്കഗടാഡയ് കേതടാന.  ചനിലെ
ആളകേള  കേടാസര്കഗടാഡയ്  കേതനികടാന  ലപകട്രടാളമടായനി  നടക്കുകേയടാണയ്.
അതടാരടാലണന്നയ് രടാകജേട്ടനയ് നന്നടായറനിയടാര.  അതുലകേടാണടാണയ് അകദ്ദഹര അകടാരദ്യര
ഇവനിലട  നന്നടായനി  വനിശദശകേരനിചതയ്.    കേടാസര്കഗടാഡനിലന്റെ സടാഹചരദ്യര  അതടാണയ്.
അവനിലട  ഭടാഷടാസമരര  വന്നടാലര  ഏതയ്  സമരര  വന്നടാലര  അവസടാനര
ലചലന്നത്തുന്നതയ്  എവനിലടയടാലണന്നയ്  നമുലകലടാവര്ക്കുര  അറനിയടാര.
അതുലകേടാണടാണയ് ഇതയ് നനിര്ബന്ധമടാകരുലതന്നയ് പറയുന്നതയ്.  
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മനി  .    സശകര്  : ഉചഭടാഷനിണനി  നഷലപട്ട  ഉടമസ്ഥന  അവനിലട
കേടാത്തുനനില്ക്കുനണയ്.  

ശശ  .    ഷടാഫനി  പറമ്പനില്:  സര്,  ഞടാന  കൂടുതലെടായനി  വഴങ്ങനിയതയ്  മലറടാനര
ലകേടാണല,  ഈ  ആശങകേള  തശര്ചയടായുര  ഇവനിലട  പ്രകേടനിപനികലപടണര.
നനിര്ബന്ധനിത  ഭടാഷലയന്ന  അടനികചല്പനികലെനിനു  പകേരര  മലെയടാളര  പഠനികടാന
ഒരുക്കുന്ന  ഈ  അവസരലത  തശര്ചയടായുര  സതടാഗതര  ലചകയ്യണതയ്
തലന്നയടാലണന്നടാണയ്  എലന്റെ  അഭനിപ്രടായര.  അതുലകേടാണടാണയ്  നനിര്ബന്ധനിത
ഭടാഷലയന്ന  അടനികചല്പനികല്  ഒഴനിവടാകണലമന്ന  തശരുമടാനതനികലെയയ്  സബ്ജക്ടയ്
കേമ്മേനിറനി   എതനിയലതനര  ഞടാന  വനിശതസനിക്കുന.   അകതടാലടടാപര  ഇവനിലട
സൂചനിപനിച  മലറടാരു  കേടാരദ്യര,  ഒരു  ലചറനിയ  തശലപടാരനി  വശണടാല്  അതനിലന
കേതനികടാന  തയ്യടാറടായനി  ആളകേള  നനില്ക്കുനലവന്നതടാണയ്.  ആ  കേതനികലെനിലന
കപ്രടാത്സടാഹനിപനികല്  നമ്മുലട  ആരുലടയുര  ഉതരവടാദനിതതമല.   കനലരമറനിചയ്
അനടാവശദ്യമടായ  ആശങ  പടര്തടാന  ആലരങനിലര  ശമനിക്കുനലണങനില്  അതയ്
തനിരനിചറനിഞ്ഞയ്  പ്രവര്തനികടാനുളള  ഉതരവടാദനിതതര  ഈ  സഭയനിലളള
എലടാവര്ക്കുമുലണന്നടാണയ് എലന്റെ വനിശതടാസര.

ശശ  .    എ  .    പ്രദശപ്കുമടാര്  : സര്,  ബഹുമടാനലപട്ട ഷടാഫനി പറമ്പനിലെനികനടാടുര  മറയ്
ബഹുമടാനലപട്ട  ലമമ്പര്മടാര്  പറഞ്ഞതനികനടാടുര  കയടാജേനിച്ചുലകേടാണ്ടുയ്  ഭടാഷടാ
നക്യൂനപക്ഷങ്ങളലടയുര  വനികദശതയ്  പഠനിക്കുന്നവരുലടയുര  ആശങകേള  ദൂരശകേരനിച്ചു
ലകേടാണ്ടുതലന്ന നമ്മേള കപടാകേണര.  അതടാണയ്  എലടാവരുലടയുര നനിലെപടാടയ്.  അതനില്
തര്കമനില.   പലക്ഷ  ഇവനിലട  ആകലെടാചനികകണതയ്,  നമ്മുലട  ഇരഗശഷയ്  സ്കൂളകേള,
വനികദശഭടാഷ  അടനികചല്പനിച  സ്കൂളകേള,  നമ്മുലട  സതന്തര  ഭടാഷ  സരസടാരനികടാന
അനുവദനികടാത സ്കൂളകേള എന്നനിവയുളള ഒരു സടാഹചരദ്യര ഇവനിലട നനിലെനനില്ക്കുന.
അതനില് അസതസ്ഥതകേലളടാനര ആര്ക്കുമനിലലന്നയ്  മനസനിലെടാകണര.   അതടായതയ്,
മലെയടാളഭടാഷ നനിര്ബന്ധമടാക്കുകമ്പടാഴടാണയ് ഈ പറയുന്ന ആശങകേളര മറ്റുര വരുന്നതയ്.
അകതസമയര  ഇരഗശഷയ്  നനിര്ബന്ധമടാകനിയനിട്ടുള്ള  സ്ഥലെങ്ങളണയ്.   അതലടാലത
മലറടാരു  ഭടാഷ  ഉചരനികടാന  പടാടനില.   ഓടുകമ്പടാള  വശഴുന്ന  കുട്ടനി  അകമ്മേ  എന്നയ്
വനിളനിചടാല് കഫന ഈടടാക്കുന്ന സ്കൂളകേളണയ്.  അതനിലനതനിലര  ഒരു തശലപടാരനിയുര
എവനിലടയുമുണടാകുന്നനില.  ആ കേടാരദ്യതനില് അടനിമതമടാണയ്.       അതരതനിലള്ള
എലടാ  അസഹനിഷ്ണുത  പ്രകേടനങ്ങളലടയുര  പുറകേനില്  നനിക്ഷനിപ  തടാല്പരദ്യങ്ങളടാണയ്.
നമ്മുലട  മഇൗലെനികേമടായ  ഭടാഷ  ഇവനിലട  വദ്യടാപനിക്കുന്നതനിലനതനിലരയുള്ള  നനിക്ഷനിപ
തടാല്പരദ്യങ്ങളടാണയ് അതനിലന്റെ പനിന്നനിലള്ളതയ്.  
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ശശ  .    ഷടാഫനി  പറമ്പനില്  : സര്,  ഈ  അസഹനിഷ്ണുതയുലട  പുറകേനില്  നനിക്ഷനിപ
തടാല്പരദ്യകടാരടാലണന്ന  അങ്ങയുലട  വടാദകതടാടയ്  ഞടാന  കയടാജേനിക്കുന.   പലക്ഷ
ആശങ  പ്രകേടനിപനിക്കുന്നവരുലട  പനിറകേനില്  അതരര  നനിക്ഷനിപ  തടാല്പരദ്യങ്ങളല.
അവര്  ജേശവനിച്ചുവന്ന  സടാഹചരദ്യങ്ങളര  ഇത്രയുര  കേടാലെമടായുള്ള  അവരുലട
സമ്പ്രദടായങ്ങളമടായനി  ബന്ധലപട്ടുളള  മടാറങ്ങലള  സരബന്ധനിച്ചുണടാകുന്ന
ആശങകേളടാണയ്.   ഈ  ബനില്  വടായനിചടാല്  അകങ്ങയതയ്  കബടാദ്ധദ്യരവരുര.   ആ
അടനികചല്പനികലെനിലനതനിലര  ഒരു  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  സ്ഥടാപനങ്ങളനിലര  മലെയടാള  ഭടാഷ
സരസടാരനികടാന പടാടനിലലകന്നടാ മലെയടാള ഭടാഷ ഉപകയടാഗനികടാന പടാടനിലലകന്നടാ ഉള്ള
ഒരു  തരതനിലള്ള  നനിബന്ധനകേലളയുര  നനിയമവശടാല്  അരഗശകേരനിക്കുന്നനിലലനള്ള
വദ്യകമടായ നനിലെപടാടുതലന്ന അകടാരദ്യതനില് നമുക്കുണയ്.  അതയ് ബനിലനിലന്റെ ഭടാഗമടായനി
വരുനമുണയ്.  

ശശ  .   കഹബനി ഈഡന: സര്, എറണടാകുളര കപടാലലെടാരു കകേടാകസ്മടാലപടാളനിറന
നഗരതനില്, പ്രകതദ്യകേനിചയ് പശ്ചനിമലകേടാചനി അടങന്ന 16 സതയര് കേനികലെടാമശററനില് 20
ഭടാഷകേള  സരസടാരനിക്കുന്ന,  ഇതരസരസ്ഥടാന  ലതടാഴനിലെടാളനികേളടകമുളള  ആളകേള
ജേശവനിക്കുന.   സകതണ്  കനവല്  കേമടാനഡന്റെനിലന്റെ  ആസ്ഥടാനലമന്ന  നനിലെയനില്
ഇന്തദ്യയനിലലെ  ധടാരടാളര   സരസ്ഥടാനങ്ങളനി ല്നനിന്നയ്  വരുന്ന  ആളകേളകയ്  അവരുലട
കുട്ടനികേളകയ്  പഠനികടാനുള്ള  സടാഹചരദ്യര  പലെകപടാഴുര  മലെയടാളതനില്
തട്ടനിനനില്ക്കുനലവനള്ളതയ്  ഒരു  യടാഥടാര്തദ്യര  തലന്നയടാണയ്.   അതനിലന
ഉളലകടാള്ളുനലവന്നയ്  മനസനിലെടാക്കുന്നതനില്  സകന്തടാഷമുണയ്.   എന്നടാല്  പലെ
സനി.ബനി.എസയ്.ഇ. സ്കൂളകേളര ഇന്റെര്നടാഷണല് സനിലെബസനില് പഠനിപനിക്കുന്ന സ്കൂളകേളര
വളലര  കവഗതനില്  വളര്നവരുനണയ്.   സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.,  ഐ.സനി.എസയ്.ഇ.
കൂടടാലത  ഇന്റെര്നടാഷണല്  സനിലെബസര  പഠനിപനിക്കുന്ന  സ്കൂളകേളടാണതയ്.   അതരര
സ്കൂളകേളനിലര  മലെയടാളര  പഠനിപനികണലമനള്ളതയ്  കേര്ശനമടായനി  നടപടാകകണ
കേടാരദ്യമടാണയ്. ലചറനിയ ക്ലടാസകേളനില് നനിനതലന്ന മലെയടാളര പഠനിപനികണര.  എന്നടാല്
ഇവനിലട  പറഞ്ഞതുകപടാലള്ള  എക്സെെപ്ഷണല്  കകേസകേളനില്  അതനിനുകവണ
ആനുകൂലെദ്യര  ലകേടാടുകകണ  സടാഹചരദ്യവുര  നനിലെനനില്ക്കുനണയ്.  ആ
യടാഥടാര്തദ്യരകൂടനി ഉളലകടാള്ളണലമന്നടാണയ് എനനികയ് പറയടാനുളളതയ്.  

ശശ  .   ഷടാഫനി പറമ്പനില്: സര്,  ഇവനിലട  സൂചനിപനിചതുകപടാലലെ, പലതടാമ്പതടാര
നൂറടാണനില്  യൂകറടാപനിലണടായനിരുന്ന  കേടാല്പനനികേ  കദശശയതകപടാലലെ,  ഒരു
ലറടാമടാന്റെനികേയ്  നടാഷണലെനിസര  എനപറയുന്നതുകപടാലലെ  അമനിതമടായ  ഒരു  വടാദകമടാ
തശവ്രവടാദകമടാ  അല നമുകയ്  കവണതയ്.  പലക്ഷ നമ്മുലട അമ്മേമലെയടാളലത മുറലകേ
പനിടനികടാനുര  മലെയടാളകരയനില് ജേനനിച്ചുവശണ കുഞ്ഞുങ്ങളടാലണങനിലര ഇനനി അല്പര
ലലവകേനികപടായവരനികലെയടാലണങനിലര   ഒന്നടാര  ക്ലടാസയ്  മുതല്  തുടങ്ങനി  അവര്കയ്
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പ്രയടാസകേരമലടാത  രശതനിയനില്  ക്രമടാനുഗതമടായനി  അവര്  വളര്നവരുകമ്പടാള
മലെയടാളര  പകേര്ന്നയ്  ലകേടാടുകടാനുര  കേഴനിയണര.  അമ്പതയ്  വര്ഷങ്ങളക്കുള്ളനില്
ഏതടാണയ്  250  ഭടാഷകേള  മരനിചനിട്ടുലണന്നടാണയ്  പറയലപടുന്നതയ്.    മരണതനിലന്റെ
പട്ടനികേയനിലെല,  എലടാ  കേടാലെത്തുര  നനിലെനനില്ക്കുന്ന ഭടാഷകേളലട  പട്ടനികേയനില്തലന്ന
മലെയടാളമുണടാകേണര.   അതനിനയ്  ആദദ്യലമടാരു  ചട്ടക്കൂടുണടാക്കുകേയുര  അതനിനുളള
സടാഹചരദ്യമുണടാക്കുകേയുര കപ്രടാത്സടാഹനങ്ങള നല്കുകേയുര നമ്മുലട ഭടാഷകയടാലടടാപര
സഞരനിക്കുന്നതയ്  അഭനിമടാനമടാലണന്നയ്  ഇനനിവരുന്ന  തലെമുറകേളനികലെയയ്  പകേര്ന
ലകേടാടുക്കുവടാനുര  കേഴനിയുന്ന  തരതനിലളള  ഇടലപടലകേളടാണുണടാകകേണതയ്.
അകതടാലടടാപരതലന്ന  മലെയടാളഭടാഷയനില്തലന്ന  പലെതരതനിലള്ള  ഭടാഷടാ
കഭദങ്ങളണയ്.  അതുര  സരരക്ഷനികലപകടണതടാലണന്ന  കേടാരദ്യതനില്  സരശയമനില.
ഉതര്പ്രകദശനില് മടാത്രര  46  തരര ഹനിന്ദനി സരസടാരനിക്കുനലണന്നടാണയ് കേണക്കുകേള
പറയുന്നതയ്. ഡല്ഹനിയനില് അഞ്ചുതരര ഹനിന്ദനി സരസടാരനിക്കുനണയ്. ഞടാന കേലെദ്യടാണര
കേഴനിചനിരനിക്കുന്നതയ്  മടാഹനിയനില്നനിന്നടാണയ്.  നമ്മുലട  നടാട്ടനില്  'ഇറങകേ'
എനപറയുന്നതയ്  മടാഹനിയനില്   'കേനിയടാ'  എന്നടാണയ്.  ഒരു  ദനിവസര  വശടനിനയ്  തടാലഴ
നനില്ക്കുകമ്പടാള  മുകേളനില്കനടാകനി  ഉപ  'കേശ  കേശ'  എനപറയുന്നതയ്  കകേട്ടയ്  ഞടാന
വണനിയുലട  തടാകകടാലെടാലണന്നയ്  വനിചടാരനിചയ്  'കേശ'  ഉയര്തനികടാണനിചകപടാള  ഉപ
പറഞ്ഞു  'കേശ'  അല  കവഗര ഇറങ്ങനിവരടാന  പറഞ്ഞതടാലണന്നയ്.   'കബയനിരഗയ്  കേശ'
എനപറഞ്ഞടാല് കവഗര ഇറങ്ങനിവരുകേ എന്നടാണര്തര.  ഇതയ് നല മലെയടാളലമകന്നടാ
കമടാശര  മലെയടാളലമകന്നടാ  ഉള്ളതല.  അതതയ്  പ്രകദശലത  മലെയടാളതനിനയ്  ആ
ഡയലെക്ടനിനയ്  പ്രടാധടാനദ്യമുണയ്.  കേടാസര്കഗടാഡുര പടാലെകടാടുര തനിരുവനന്തപുരത്തുമുളള
ഭടാഷയുലട  വദ്യതദ്യടാസലതയുര  ഭടാഷടാകഭദങ്ങലളയുര   സരരക്ഷനികണലമന്ന
കേടാരദ്യതനില്  ഒരു  സരശയവുമനില;  അതയ്  സരരക്ഷനികലപകടണതടാണയ്.  ഇലതലടാര
ഇതനിനുമുമ്പുര  ധടാരടാളര   ചര്ച  ലചയ  കേടാരദ്യമടാണയ്.   ഇഇൗ  ബനിലനിലൂലട  സഭ
ആഗഹനിക്കുന്നതുര   ഒനര ആരുലട കമലെനിലര അടനികചല്പനികടാനല,  കനലരമറനിചയ്
മലെയടാളഭടാഷലയ  കപ്രടാത്സടാഹനിപനികടാനുര  അതയ്  പഠനികടാന  പുതനിയ  തലെമുറ
കേടനവരടാനുര  അതനിലന്റെ  അഭനിമടാനകബടാധര  അവര്ക്കുണടാകുവടാനുമടാണയ്.
അതനിര്തനികേള   ഉണടാകടാനല, കനലരമറനിചയ് പടാലെങ്ങള ലകേട്ടടാനടാണയ് ഭടാഷലയന്ന
ഉതമകബടാദ്ധദ്യകതടാലട,  ഭടാഷകേലള കനടാകനികടാണടാന കേഴനിയുന്ന ബഹുസതരതലയ
സരരക്ഷനികടാന  കേഴനിയുന്ന  മടാനസനികേടാവസ്ഥ  നനിലെനനിര്തടാന  നമുകയ്
സടാധനികലട്ടലയന്നയ് പ്രടാര്തനിച്ചുലകേടാണയ് ഞടാന നനിര്ത്തുന.

ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബയ്:  സര്,  ഞടാന   വനികയടാജേനിപയ്  കരഖലപടുത്തുന.
ഇവനിലട  ധടാരടാളര  ചര്ചകേള നടന.   2015-ലലെ മലെയടാള ഭടാഷ വദ്യടാപനവുമടായനി
ബന്ധലപട്ട  ബനിലനിലനക്കുറനിചയ്  ഇവനിലട  പലെ  കേടാരദ്യങ്ങളര  പറഞ്ഞു.  അന്നയ്
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ലമടാതതനിലള്ള മലെയടാളഭടാഷടാ പഠനമടാണയ് ഉകദ്ദശനിചലതങനില് ഇതയ് സ്കൂളകേളനികലെയയ്
മടാത്രമുള്ള  ഒരു  സരവനിധടാനമടാണയ്.   അതനില്തലന്ന  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനിയനില്
കപടായതനിനുകശഷര   കുറചയ്   മടാറങ്ങള  വരുതനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നടാല്തലന്നയുര
പൂര്ണ്ണമടായ  രശതനിയനില്  പലെ  കേടാരദ്യങ്ങളനിലര  വദ്യകത  വന്നനിട്ടനിലലനള്ളതയ്
വസ്തുതയടാണയ്.  ഒന്നടാര  ക്ലടാസയ്  മുതല്  പുതനിയ  പടാഠപുസകേര  ലകേടാടുക്കുലമന്നയ്
പറയുനണയ്.  ഒന്നടാര  ക്ലടാസനികലെയയ്  കവലറടാരു  പുതനിയ പടാഠപുസകേര  ലകേടാടുകകണ
കേടാരദ്യമനില.  ക്ലടാസകേള  തുടങന്നതയ്  സടാധടാരണ  ഒന്നടാര  ക്ലടാസയ്  മുതലെടാണയ്.
ആദദ്യമടായനി സ്കൂളനിലലെത്തുന്ന ഒരു കുട്ടനി ഒന്നടാര ക്ലടാസനിലലെ പടാഠപുസകേര പഠനിക്കുന്നതയ്
'അ ആ ഇ ഈ ഉ ഊ'  എന്നയ് തലന്നയടായനിരനിക്കുര.  പുസകേര എങ്ങലന മടാറനിയടാലര
അതനികനകടാള   സനിമ്പനിളടായനി  ഒരു  പുസകേമുണടാകടാന  കേഴനിയനില.    അതയ്
തുടര്നലകേടാണയ്  ഒന്നയ്,  രണയ്  ഇങ്ങലന  ഓകരടാ  ലകേടാലവുര  ഓകരടാ  ക്ലടാസയ്
തുടങലമന്നടാണയ്  മനനി  പറഞ്ഞതയ്.   അങ്ങലന  ലചയ്യുകേയടാലണങനില്  ഓകരടാ
ലകേടാലവുര,  പതയ്  വര്ഷരലകേടാണയ്  സടാധടാരണഗതനിയനിലള്ള  മലെയടാളര
മശഡനിയതനിലലെ ഒന മുതല് പതടാര ക്ലടാസയ്  വലരയുള്ള പുസകേങ്ങളമടായനിതലന്ന
നമുകയ് മുകന്നടാട്ടുകപടാകേടാന കേഴനിയുര.  മടാത്രമല, സനി.ബനി.എസയ്.ഇ., ലഎ.സനി.എസയ്.ഇ.
സ്കൂളകേളനിലലെടാലക  എട്ടടാര  ക്ലടാസയ്  മുതകലെ  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.-യുലട  സനിലെബസയ്
വരുനള.  ഒന മുതല് ഏഴയ് വലരയുള്ള ക്ലടാസകേളനില് അവലരലടാര ലലപ്രവറയ് ബുകയ്
പബനികകഷനസകേളലട പുസകേരവചയ് പഠനിപനിക്കുകേയടാണയ്.  അതനിലന്റെകൂലട  ഒന്നടാര
ക്ലടാസയ്  മുതലള്ള  കുട്ടനികേളക്കുര  നമ്മേള  തയ്യടാറടാക്കുന്ന   ഒന്നടാര  ക്ലടാസനിലലെ
പുസകേരതലന്ന മതനിയടാകുര. അകത അവസരതനില് പുറത്തുനനിനര വരുന്ന കുട്ടനികേലള
സരബന്ധനിചയ്  മടാത്രമടാണയ്  ഒരു  മടാറര  വരുകതണനി  വരുന്നതയ്.  നമ്മേള
നനിര്ബന്ധമടാകനിയടാലര  ഇലലങനിലര  കുട്ടനികേള  മലെയടാളര  പഠനികണലമന്ന
ഉകദ്ദശദ്യമടാണയ്  നമുക്കുള്ളതയ്.  ആ  ഉകദ്ദശദ്യര  പൂര്തശകേരനികണലമങനില്
കപരനിനടാലണങനില്കപടാലര  ഒരു  പരശക്ഷ കവണര.  പരശക്ഷലയ  സരബന്ധനിചയ്  ഇഇൗ
ബനിലനില്  യടാലതടാനര  പറയുന്നനില.  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പരശക്ഷ
എഴുകതണതനിലലന്നയ് മടാത്രകമ പറയുനള. അകത അവസരതനില് മറയ് ക്ലടാസകേളനില്
പരശക്ഷയനിലടാത  ഒരു  വനിഷയമടാലണങനില്  സടാധടാരണഗതനിയനില്  കുട്ടനികേളകയ്
പഠനികടാനുള്ള  വലെനിയ  ആഗഹമുണടാകേനില.  അതനിനടാല്  പരശക്ഷകൂടനി  നടത്തുന്ന
രശതനിയുണടാകേണര.  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.-യുലട കേടാരദ്യതനില് എന്തയ് ലചയ്യണലമന്ന
കേടാരദ്യര നമുകയ് ആകലെടാചനികടാവുന്നതടാണയ്. 

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്,  ഇഇൗ ബനിലനില് ഒരു കേണ്ഫക്യൂഷനുണയ്.
ഇഇൗ ബനിലനില്  പറയുന്നതയ്,  ഒനമുതല് പത്തുവലരയുള്ള ക്ലടാസകേളനില് മലെയടാളഭടാഷ
വരുലമന്നടാണയ്.  മനനിയനില്നനിനര  വന്നനിരനിക്കുന്ന വനിശദശകേരണര  ക്രമടാനുഗതമടായനി



നനിയമനനിര്മ്മേടാണകേടാരദ്യര 639

പതടാര ക്ലടാസനികലെയയ് എത്തുലമന്നടാണയ്.  പലക്ഷ ബനിലനില് പറയുന്നതയ്  2017  മുതല്
എന്നടാണയ്.    അതനിലലെടാരു  വദ്യകതയുണടായനിലലങനില്  പനിന്നശടയ്  നടാട്ടനില്  വലെനിയ
പ്രശങ്ങളണടാകുര;   കുട്ടനികേളനിലര  വലെനിയ  കേണ്ഫക്യൂഷനുണടാകുര.   എന്തടാണയ്
അങ്ങയുലട അഭനിപ്രടായര?

ശശ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബ്ബയ്:  സര്, വദ്യകതയുലട  കേടാരദ്യര തലന്നയടാണയ് ഞടാനുര
പറഞ്ഞതയ്.  ചനിലെ കേടാരദ്യങ്ങളനില് അവദ്യകതയുണയ്.  ഒന്നടാരതരര മുതല് പതടാരതരര
വലരയുള്ള  എലടാ  ക്ലടാസകേളനിലര  മലെയടാളഭടാഷ  പഠനിപനികണലമനള്ളതയ്  ഒരു
നനിബന്ധനയടാകകണതടാലണനര  2017-2018  അദ്ധദ്യയനവര്ഷര മുതല് മലെയടാളര
ഒരു  നനിര്ബന്ധനിത  ഭടാഷയടായനി  പഠനിപനികകണതടാലണനര   ഇഇൗ  ബനിലനില്
പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.   അകപടാള പരശക്ഷയനിലടാത വനിഷയലമന്നയ് പറയുകമ്പടാള കുട്ടനികേലള
സരബന്ധനിചയ്  അതയ്  പഠനിക്കുന്ന  കേടാരദ്യതനില്   അലെരഭടാവമുണടാകുലമന്നതയ്  ഒരു
വസ്തുതയടാണയ്.  അതനിനടാല്  കപരനിലനങനിലര   പരശക്ഷ  കവണര.   അകത
അവസരതനില് എസയ്.എസയ്.എല്.സനി-യുലട ലപടാതു പരശക്ഷയനില് അതനിലന്റെ മടാര്കയ്
കൂകട്ടലണങനില് കൂട്ടടാതനിരനികടാര.  പലക്ഷ ഒന്നടാരക്ലടാസയ്  മുതല് പതടാര ക്ലടാസയ്  വലര
ഇഇൗ  പടാഠപുസകേര  പഠനിച  കുട്ടനികയ്  പതടാര  ക്ലടാസനിലലെ   പരശക്ഷ  എഴുതുന്നതനിനയ്
ബുദ്ധനിമുട്ടനില.  അകപടാള ഇഇൗ കേടാരദ്യതനില് ഒരു ഡനിഫറനസനികയഷന  കവണനിവരുര.
ഇടയ്ക്കുവരുന്ന കുട്ടനികേലള സരബന്ധനിചയ് ഒരു തശരുമടാനവുര ഒന്നടാര ക്ലടാസയ് മുതല് ഇവനിലട
പഠനിക്കുന്ന  കുട്ടനികേലള  സരബന്ധനിചയ്  മലറടാരു  തശരുമടാനവുര   എടുകകണനിവരുര.
ഇകപടാള ഗളഫനില്നനിനര വരുന്ന കുട്ടനികേലള സരബന്ധനിചയ് എട്ടടാര ക്ലടാസയ് മുതലെടാണയ്
സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.-യുലട  പ്രശര  വരുന്നതയ്.   അവനിലട  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.-യുലട
പുസകേങ്ങള പഠനിക്കുകമ്പടാള, ഇവനിലട  ഒനമുതല് ഏഴടാര ക്ലടാസയ് വലരയുള്ളതയ് അവര്
ലലപ്രവറയ്  പബനികകഷനസനിലന്റെ  പുസകേങ്ങളടാണയ്  പഠനിക്കുന്നതയ്.   അതയ്  പലെ
സ്കൂളകേളനിലര പലെ രശതനിയനിലെടാണയ്. അവര് മടാര്കയ് ലകേടാടുക്കുന്നതുര ആ രശതനിയനിലെടാണയ്.
അതനിനയ് ഏകേശകൃതമടായ ഒരു രൂപമുണടാകടാന കേഴനിയണര.  

ശശ  .    ലകേ  .    എര  .    ഷടാജേനി:  സര്,   നമ്മേള   മലെയടാളഭടാഷ  കവണലമന്നയ്
പറയുകമ്പടാഴുര  ഭടാഷടാപരമടായ  റനിസര്ചയ്  നമ്മുലട  ഭടാഗത്തുനനിനണടാകുന്നനില.
നമ്മേളനികപടാള  ഉപകയടാഗനിക്കുന്ന  ഭടാഷകേളനില്  ഏകേകദശര  40-50%-ഉര  ഇരഗശഷയ്
കേടനവരനികേയടാണയ്.  എന്തനിനടാണയ്  റനിസര്ചയ്  നടത്തുന്നതയ്?  ഇവനിലട  ഭടാഷടാ
ഇനസ്റ്റേനിറക്യൂട്ടുണയ്.   ഒരു ഭടാഷടാനനിഘണ്ടു രൂപശകേരനികണലമന്നയ്  പറഞ്ഞനിട്ടയ്  ഒരുപടാടയ്
കേടാലെമടായനി,  ഇരുപതയ്  വര്ഷകതടാളമടായനിട്ടുര  ഒരു  ഭടാഷടാനനിഘണ്ടു
പൂര്തശകേരനിചനിട്ടനില.  മലെയടാളര  യൂണനികവഴനിറനിയുമുണയ്.  എന്തയ്  റനിസര്ചടാണയ്
മലെയടാളഭടാഷയുമടായനി  ബന്ധലപട്ടയ്  നടക്കുന്നതയ്.  ഇകടാരദ്യര  അങ്ങയുലട
ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണടാ?
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ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബ്ബയ്:  സര്,  അതയ് നമ്മുലട വനിഷയവുമടായനി ബന്ധലപട്ട
കേടാരദ്യമല.   ഇകടാരദ്യര  എലന്റെ  ശദ്ധയനില്  വന്നനിട്ടുണയ്.   ഇതയ്   റനിസര്ച്ചുമടായനി
ബന്ധലപട്ട  വനിഷയമടാണയ്.     ഞടാന പറഞ്ഞുവന്നതയ്,   ഭടാഷടാ നക്യൂനപക്ഷങ്ങള,
ഓറനിയന്റെല്  സ്കൂളകേള  എന്നനിവലയ  സരബന്ധനിച    ആശങകേളടാണയ്.
ഇകടാരദ്യങ്ങളനില്  ഒരു  വദ്യകതയുമനില.  ബനിലനില്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്,
മലെയടാളപഠനതനിനയ്  നനിര്ണ്ണയനികടാവുന്ന  രശതനിയനില്  സഇൗകേരദ്യര  ലചയ
ലകേടാടുകകണതടാലണന്നടാണയ്.  അലതങ്ങലനയടാലണനള്ളതനിലനക്കുറനിചയ്  ഒരു
വദ്യകതയുമനില. അലതടാരു കപടാരടായ്മയടാണയ്. ഇവനിലട സൂചനിപനിചതയ്,  സരസ്ഥടാനലത
മുഴുവന  വനിദദ്യടാര്തനികേളര  ഒന്നടാര  ക്ലടാസയ്  മുതല്  പതടാര  ക്ലടാസയ്  വലര  മലെയടാളര
പഠനിചനിരനികണലമനള്ളതുതലന്നയടാണയ്.  അതയ്  രണ്ടുമൂന്നയ്  രശതനിയനിലള്ള  കേടാറഗറനി
വരുകമ്പടാള എങ്ങലന ലചയ്യണലമനര എനകഫടാഴയ് ലചയ്യടാന കേഴനിയുകമടാലയനള്ളതുര
ഇതനിലന്റെ  ചട്ടങ്ങളണടാക്കുകമ്പടാള  കേടാരദ്യമടായ  രശതനിയനില്  ശദ്ധനിച്ചുലകേടാണ്ടുതലന്ന
ലചയ്യണലമന്നയ് പറഞ്ഞുലകേടാണയ് ഞടാലനലന്റെ വടാക്കുകേള നനിര്ത്തുന.

മനി  .    സശകര്:  ശശ.  എസയ്.  ശര്മ്മേയയ്  ബനില്  ലപടാതുജേനടാഭനിപ്രടായര
കനടുന്നതനിനടായനി  സര്ക്കുലെര്  ലചയ്യണലമന്ന  1(എ)  നമ്പര്  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിച്ചുലകേടാണയ് സരസടാരനികടാവുന്നതടാണയ്.  

5.00 PM]

ശശ  .    എസയ്  .    ശര്മ്മേ:  സര്,  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനി  റനികപടാര്ട്ടുലചയ  പ്രകേടാരമുള്ള
2017-ലലെ  മലെയടാള  ഭടാഷ  (നനിര്ബന്ധനിത  ഭടാഷ)  ബനില്  ലപടാതുജേനടാഭനിപ്രടായര
കനടുന്നതനിനടായനി സര്ക്കുകലെറയ് ലചയ്യണലമന്ന കഭദഗതനി ഞടാന അവതരനിപനിക്കുന.

ഈ  ബനില്  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനികയ്  വനിടുന്നതനിനുമുമ്പയ്   നടന്ന ചര്ചയനില്  ഈ
വനിഷയര  സരബന്ധനിചയ്  വനിശദമടായനി   ഞടാന സരസടാരനിചനിരുന്നതുലകേടാണയ്  കൂടുതല്
സമയലമടുക്കുന്നനില.  മടാതൃഭടാഷയനില്  എഴുതടാനുര  വടായനികടാനുര  അറനിയടാലത  ഏതയ്
ബനിരുദവുര  കേരസ്ഥമടാകടാന  കേഴനിയുന്ന  കലെടാകേതനിലലെ  അപൂര്വ്വ
സ്ഥലെങ്ങളനിലലെടാന്നടാണയ് കകേരളര.  എന്നടാല് ഇന്തദ്യയനില് എലടാ സരസ്ഥടാനങ്ങളനിലര
അപ്രകേടാരമനില.  കലെടാകേതനിലലെ  അപൂര്വ്വര  സ്ഥലെങ്ങളനിലലെടാന്നടാണയ്   കകേരളര.
ഇതരലമടാരു  പശ്ചടാതലെതനില്  ഇന്തദ്യടാ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  സനിലെബസനിനയ്
വനികധയമടായനി  കകേരളതനില്  പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്ന  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  സ്ഥടാപനങ്ങളകയ്
നമ്മുലട  സരസടാരതനിലന്റെയുര  ഭടാഷയുലടയുര  അവനിഭടാജേദ്യഘടകേമടായനി  ഇതയ്  മടാറ്റുകേ
എന്ന ഉകദ്ദശദ്യകതടാടുകൂടനിയടാണയ് ഈ ബനില് ലകേടാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ളതയ്. സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.,
ലഎ.സനി.എസയ്.ഇ.  സ്കൂളകേളനില്  യഥടാര്തതനില്  മലെയടാളര  പഠനിപനിക്കുന്നനില.
അതുലകേടാണടാണകലടാ ഈ ബനില് ആവശദ്യമടായനി വന്നതയ്. അതയ് അടനികചല്പനികലെല.
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മടാതൃഭടാഷ എന്നതയ് ഒരു നടാടനിലന്റെ, ജേശവനിക്കുന്ന ജേനതയുലട പഇൗരടാവകേടാശതനിലന്റെയുര
മനുഷദ്യടാവകേടാശതനിലന്റെയുര  അരശമടായനി  കേണകടാകകണ  കേടാരദ്യമടാണയ്.  അങ്ങലന
അവരുലട പഇൗരടാവകേടാശര സരരക്ഷനികടാനുള്ള ഒരു സര്കടാരനിലന്റെ സടാക്ഷരതയനില്
അധനിഷ്ഠനിതമടായ  കനതൃതതപരമടായ,  മഹതടായ  ദഇൗതദ്യമടാണയ്  ഈ  ബനിലനിലൂലട
വനിഭടാവന ലചയ്യുന്നതയ്.

പഠനമടാധദ്യമര  മടാതൃഭടാഷ  ആയനിരനികണലമനള്ള  കേടാഴ്ചപടാടനില്  ഇന്തദ്യയനില്
നനിരവധനി  കേമ്മേശഷനുകേള  വന്നനിട്ടുണയ്.  ഇന്തദ്യടാ  ഗവണ്ലമന്റെയ്  തലന്ന  പടാസടാകനിയ
നനിയമതനില് എട്ടടാര ക്ലടാസയ് വലര മടാതൃഭടാഷ ആയനിരനികണലമന്നയ് നനിര്കദ്ദശനിചനിട്ടുണയ്.
പടാര്ലെലമന്റെയ് പടാസടാകനിയ നനിയമതനില് നനിര്കദ്ദശനികലപട്ടനിട്ടുള്ള കേടാരദ്യമടാണയ്. പകക്ഷ
അതയ് നമ്മുലട നടാട്ടനില് നടപടാക്കുന്നനിലലന്നതടാണയ്  ഒരു പ്രകതദ്യകേത.  പഠനമടാധദ്യമര
മടാതൃഭടാഷയടായനിരനികണലമന്നയ്  എലടാ  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  കേമ്മേശഷനുകേളര
നനിര്കദ്ദശനിചനിട്ടുള്ളതടാണയ്.  വനികദശഭരണതനിലന്റെ  കമധടാവനിതതര  നനിലെനനിന്ന
രടാജേദ്യങ്ങളനിലര  സരസ്ഥടാനങ്ങളനിലര  അതനിലന്റെ  അവശനിഷങ്ങളണടായനിരുന്ന
പ്രകദശങ്ങളനിലലമടാലകയടാണയ്  യഥടാര്തതനില്  മടാതൃഭടാഷയുലട  ജേനടാധനിപതദ്യപരമടായ
വനികേസനര  അതനിലന്റെ  ലെക്ഷദ്യപ്രടാപനിയനികലെയയ്  എതനിക്കുന്നതനിനയ്  തടസമടായനി  വന്നതയ്.
കകേരളതനില് കഡടാ.  ആര്.  വനി.  ജേനി.  കമകനടാലന്റെ കനതൃതതതനിലള്ള കേമ്മേനിറനി  2011-ല്
നല്കേനിയ  റനികപടാര്ട്ടനില്  ഇകടാരദ്യര  നനിര്കദ്ദശനിചനിരുന.  എലടാതരര
വനിദദ്യടാലെയങ്ങളനിലര  പഠനമടാധദ്യമര  മലെയടാളമടാകണലമന്നയ്  വദ്യകമടാക്കുകേയുര
അങ്ങലനയുള്ള  വനിദദ്യടാലെയങ്ങളകക  എന.ഒ.സനി.  ലകേടാടുകടാന  പടാടുള  എനര
കഡടാ. ആര്.വനി.ജേനി. കമടാകനടാന കേമ്മേനിറനിയുലട ശനിപടാര്ശയനിലണടായനിരുന.

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷണന:  സര്,  അതയ് പ്രടാകയടാഗനികേമല.  ലസനട്രല്
കബടാര്ഡയ്  ഓഫയ്  ലസകണറനി  എഡക്യൂകകഷനയ്  പ്രകതദ്യകേ  സനിലെബസര
ക്രമശകേരണങ്ങളമടാണയ്.  അതനിലന്റെ നനിയമര ഗവണ്ലമന്റെയ് ഓഫയ്  ഇന്തദ്യ ലകേടാണ്ടുവന്ന
ലസനട്രല്  ആക്ടടാണയ്.  നമ്മേളനിവനിലട  ലകേടാണ്ടുവരുന്ന  സരസ്ഥടാന  സര്കടാരനിലന്റെ
നനിയമതനിനകേശഴനില്  സരസ്ഥടാന  സനിലെബസര  സരസ്ഥടാനതനിലന്റെ
ക്രമശകേരണങ്ങളമടാണയ്.  ഇതുരണ്ടുര ഒരനികലര കചരനിലലനമടാത്രമല,  നനിലെനനില്ക്കുന്ന
ലസനട്രല്  ആക്ടനിനയ്  വനിരുദ്ധമടായനി  നമ്മേലളടാരു  നനിയമര  പടാസടാകനിയടാല്  ഇവനിലട
കേണ്കേറന്റെയ്  ലെനിസ്റ്റേനില്ലപടുന്ന ഒരു സബ്ജക്ടടാലണനള്ളതുലകേടാണയ് അതനിനയ് പ്രസനിഡന്റെയ്
ഓഫയ് ഇന്തദ്യയുലട അസന്റെയ് കേനിട്ടനില.  നമ്മേലളടാരു നനിയമര പടാസടാക്കുകമ്പടാള പ്രസനിഡന്റെയ്
ഓഫയ്  ഇന്തദ്യയുലട  അസനകൂടനി  കേനിട്ടതകവനിധതനില്  കൃതദ്യമടായനി  പടാസടാകണര.
അങ്ങലന  പടാസടാകണലമങനില്   ലസനട്രല്  കബടാര്ഡയ്  ഓഫയ്  ലസകണറനി
എഡക്യൂകകഷന വനിഭടാഗലത ഇതനില്നനിനര ഒഴനിവടാകകണനി വരുര.
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ശശ  .    എസയ്  .    ശര്മ്മേ:  സര്,  അങ്ങലന  വരുകമ്പടാള  നമ്മുലട  ഉകദ്ദശദ്യര
നടപനിലെടാകടാന  കേഴനിയനില. സര്കടാര്, എയ്ഡഡയ് കമഖലെയനിലലെ എലടാ വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ
സ്ഥടാപനങ്ങളനിലര  മലെയടാളമുണയ്.  അതയ്  രകകയടാട്ടരകപടാലലെ  എലടാ  സബ്ജക്ടനിലര
പങ്കുവഹനിക്കുനണയ്.  ഇരഗശഷയ്  ഭടാഷ  പഠനിചടാകലെ  കജേടാലെനി  കേനിട്ടുകേയുള
എന്നതനിനടാലെടാണയ്  അതനികലെയയ്   കേമ്പരവരുന്നതയ്.   ഇരഗശഷയ്  പഠനികകണതയ്
അനനിവടാരദ്യമടാണയ്.  കഡടാ.  സര്കവപളളനി  രടാധടാകൃഷ്ണന കേമ്മേശഷന  റനികപടാര്ട്ടനിലര
ഇന്തദ്യയനില്  നടന്നനിട്ടുള്ള  മറയ്  പഠന  റനികപടാര്ട്ടുകേളനിലര  1966-68  കേടാലെയളവനിലലെ
കകേടാതടാരനി  കേമ്മേശഷന  റനികപടാര്ട്ടനിലര  ത്രനിഭടാഷടാ  സരവനിധടാനലത  സരബന്ധനിചയ്
വദ്യകമടായനി പറയുനണയ്.

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്,  അങ്ങയ്  പറയുന്ന  ഈ  ജേനറല്
തശമനികനടാടയ്  ഞടാന പൂര്ണ്ണമടായുര കയടാജേനിക്കുന.  പകക്ഷ എഡക്യൂകകഷന ലെടാരകഗതജേയ്
എന്നതയ്  പഠനഭടാഷയുര  അകതടാലടടാപര  കപഴണടാലെനിറനി  ലഡവലെപ്ലമന്റെനിനുകവണനി
വനിനനികയടാഗനിക്കുന്ന  ഒരു  മടാധദ്യമവുമടാണയ്.  ഇതയ്  രണ്ടുര  നമ്മുലട  ഭടാഷയ്ക്കുള്ളനില്
തലന്നയടാണയ്.  ഇതനിലലെടാരു  ഭടാഗര  ലകേടാട്ടനിയടച്ചുലകേടാണയ്  മുകന്നടാട്ടുകപടാകുന്ന
സടാഹചരദ്യര  വന്നടാല്  ഭടാവനിതലെമുറകയടാടയ്   നമ്മേള  കേടാണനിക്കുന്ന  ഏറവുര  വലെനിയ
ലതറടായനി നടാലള ചരനിത്രര കരഖലപടുത്തുര.

ശശ  .    എസയ്  .    ശര്മ്മേ:  സര്,  അങ്ങലന  കേടാണനികടാന  പടാടനില.
സമടാന്തരമടായനിട്ടടാണയ്.  ത്രനിഭടാഷടാ  സരവനിധടാനതനില്  കഡടാ.  സര്കവ്വപള്ളനി
രടാധടാകൃഷ്ണലന്റെ റനികപടാര്ട്ടനിലര കകേടാതടാരനി കേമ്മേശഷന റനികപടാര്ട്ടനിലര മടാതൃഭടാഷയടാണയ്
പ്രകയടാറനിറനി  ലകേടാടുതനിരനിക്കുന്നതയ്.  സടാര്വ്വകദശശയ  അടനിസ്ഥടാനതനിലള്ള  ഭടാഷ
എനള്ള  നനിലെയടാണയ്  ഇരഗശഷനിലന  കേടാണുന്നതയ്.  കദശശയ  അടനിസ്ഥടാനതനില്
പ്രനിഫറബനിളടായ ഭടാഷ എന്ന നനിലെയടാണയ് ഹനിന്ദനിലയ കേണകടാക്കുന്നതയ്. 

ശശ  .    ഒ  .    രടാജേകഗടാപടാല്:  സര്,  കകേടാതടാരനി  കേമ്മേശഷന  റനികപടാര്ട്ടനിലര  മറയ്
വനിവനിധ  റനികപടാര്ട്ടുകേളനിലര  മടാതൃഭടാഷയനില്ക്കൂടനി  പഠനിപനികണലമന്ന  തതതര
പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  പകക്ഷ ഇവനിലട പ്രടാകയടാഗനികേമടായനി  വരുന്ന ഒരു പ്രശര കേന്നഡയുര
തമനിഴുര  സരസടാരനിക്കുന്ന  പ്രകദശങ്ങളനില്  അവരുലട  മടാതൃഭടാഷ  കേന്നഡയുര
തമനിഴുമടാണയ്.  അകപടാള  നമ്മേള  ഏതയ്  ഭടാഷയനില്  പഠനിപനിക്കുലമനള്ളലതടാരു
പ്രശമടാണയ്.  രണടാമലത  പ്രശര,  അവര്കയ്  ഭടാഷ  പരനിചയലപടുന്നതനിനയ്
തടാല്പരദ്യമുണയ്.  പകക്ഷ ഒരു  മശഡനിയമടായനി വരുന്നതനില് അവര്കയ് എതനിര്പ്പുണയ്.
ലവറലത ഭടാഷ പരനിചയലപടടാനുര പഠനികടാനുര കവണനിയുള്ളതടാലണങനില് അലതടാരു
പ്രശര,  പരശക്ഷ  പടാസടാകേണലമനവരുന്നതയ്  കവലറടാരു  പ്രശര  മടാതൃഭടാഷയനില്
ആകേണലമനള്ളതയ് സരബന്ധനിചയ് ഇവനിലട ലപടാതുലവ ആര്ക്കുര തര്കമനില.
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മനി  .    സശകര്:  അകടാരദ്യങ്ങലളലടാര  ബഹുമടാനലപട്ട വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ വകുപ്പുമനനി
വനിശദശകേരനിക്കുകമ്പടാള വദ്യകമടാകുര.

ശശ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖടാദര്: സര്, ഏലതങനിലലമടാരു ഭടാഷലയ എതനിര്ക്കുകേ,
അലലങനില് ഏലതങനിലര ഭടാഷലയ നനിരടാകേരനിക്കുകേ എന്നതയ് ഈ ബനിലനിലള്ളതടായനി
എനനികയ്  കതടാനന്നനില.   ഇവനിലട  ശശ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന പറഞ്ഞകപടാള
ഇരഗശഷയ് പഠനിചടാകലെ എലടാമടാകൂ എലന്നടാരു ധതനനി ഉലണന്നയ് എനനികയ് കതടാനന.
കലെടാകേതയ്  ഇരഗശഷയ്  എന്തടാലണന്നറനിയടാത  രടാജേദ്യങ്ങളമുണയ്.  സടാനനിഷയ്  ഭടാഷ
സരസടാരനിക്കുന്ന രടാജേദ്യങ്ങളനില് കപടായനി കനടാകണര. അവര്കയ്  ഇരഗശഷയ്  അറനിയനില.
അവര്കയ് സടാനനിഷയ് മടാത്രകമ അറനിയുകേയുള. ലലചനശസയ് സരസടാരനിക്കുന്ന സ്ഥലെതയ്
ലലചനശസയ് ഭടാഷ മടാത്രകമ  അറനിയുകേയുള. കമടാകസടാ എയര്കപടാര്ട്ടനില് കപടായകപടാള
ഞങ്ങള  കക്ലടാകയ്  റൂര  കചടാദനിചയ്  ഒരു  മണനിക്കൂര്  കേറങ്ങനിനടന.  അറനിയനില.
സതദ്യതനില്   നമ്മുലട  മടാതൃഭടാഷലയ  പഠകനടാപടാധനി  ആകണലമന്നയ്
നനിര്കദ്ദശനിക്കുന്നതയ്  ഏറവുര  അഭനിമടാനകേരമടായ  കേടാരദ്യമടാണയ്.  അതനിലന
നനിരടാകേരനികലെല. 

ശശ  .    എസയ്  .    ശര്മ്മേ:  സര്,  ഞടാന  ബഹുമടാനലപട്ട  ശശ.  ഒ.  രടാജേകഗടാപടാല്
പറഞ്ഞ കപടായനിന്റെനിലന എതനിര്ക്കുന്നനില. കേടാരണര,  ലലമകനടാറനിറനി സ്കൂളനിലെടാലണങനില്
ലലമകനടാറനിറനിയുലട  ഭടാഷ  ഏതടാകണടാ  അതടാണയ്  മടാതൃഭടാഷ.  പകക്ഷ  നമ്മുലട
സരസ്ഥടാനലത  സരബന്ധനിചനിടകതടാളര  സരസ്ഥടാനതനിനകേതയ്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന
ഒരു  സ്ഥടാപനലമനള്ളനനിലെയയ്  ഇവനിടലത  ലപടാതുഭടാഷ,  മടാതൃഭടാഷ
മലെയടാളമടാലണന്നനിരനിലക അതുകൂടനി അവര് അറനിഞ്ഞനിരനികണര.

കഡടാ  .   എന  .   ജേയരടാജേയ്: സര്, ഇതുമടായനി ബന്ധലപട്ട ചര്ചയുലട തുടകര മുതല്
വളലരകയലറ  ആശങകേള  അനടാവശദ്യമടായനി  ഉണടാകുകന്നടാ  എലന്നനനികയ്
സരശയമുണയ്.   ഞടാന പറഞ്ഞ ഒരടാശയര,  മടാതൃഭടാഷ പഠനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിയമര
നടാലള  ആലരങനിലര  വടായനിച്ചുകനടാക്കുകമ്പടാള  മലെയടാളനി  സതന്തര  മടാതൃഭടാഷ
പഠനികടാനകവണനി  അതയ്  നനിര്ബന്ധനിത  ഭടാഷയടാകനി,  ഒരു  നനിയമമുണടാകനി
എനപറയുന്നതയ്  ഭടാഷയ്ക്കുര  നമുക്കുര  അല്പര  കമടാശമകല  എനള്ളതുലകേടാണയ്  ആ
വടാകയ് ഒഴനിവടാകണലമനള്ള  നനിര്കദ്ദശമടാണയ് ഞടാന സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേനിറനി ചര്ചയനില്
പങ്കുവചതയ്.  അതയ്  ശരനിയടാലണന്നയ്  എനനികയ്  കതടാനന.   നനിര്ബന്ധനിതര  എന്ന
വടാകയ്  ഒഴനിവടാകനിയതയ്  നന്നടാലയന്നയ്  കതടാനന.  രണടാമതടായനി,  യഥടാര്തതനില്
എന്തടാണയ് ഈ മടാതൃഭടാഷ എന്ന വനിഷയമുണയ്.  പലെകപടാഴുര ചര്ച ലചയ്യലപടുകമ്പടാള
ഉണടാകുന്ന  കുഴപര  ലലജേവശകേമടായ,  ജേനനികേതമടായനിട്ടുള്ള  ഒരു  സതഭടാവമല
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അതനിനുള്ളലതന്നതടാണയ്.  സതദ്യതനില്  അതനിനയ്  സടാമൂഹനികേപരമടായ  ഒരു
കബടാധമുണയ്.  അമ്മേയുലട  ലപടാകനിളലകടാടനിയനിലൂലട  കേടനവനണടായനിട്ടുള്ളതല
യഥടാര്തതനില്  മടാതൃഭടാഷ.  ഒരു  പരനിചടാരകേ   ശനിശുവനികനടാടയ്  സരസടാരനിക്കുന്ന
ഭടാഷയടാണയ് ആ കുട്ടനിയുലട മടാതൃഭടാഷ എന്നടാണയ് നകവടാതടാന പ്രവര്തനങ്ങളകയ്
ഏലറ കനതൃതതര  നല്കേനിയ  ദടാലന്ത  പറഞ്ഞതയ്.  യഥടാര്തതനില് മടാതൃഭടാഷ ഒരു
സടാമൂഹദ്യപരമടായ അവസ്ഥയടാണയ്. നടാര ജേശവനിക്കുന്ന ചുറ്റുപടാടുകേകളടാടുര അതനികനടാടുള്ള
പ്രതനികേരണതനില്നനിനര  സതയര  ആര്ജനിക്കുന്നതടായ  ഒരു  കബടാധതനില്
നനിന്നടാണയ് യഥടാര്തതനില് നമ്മേളനില് മടാതൃഭടാഷയുണടാകുന്നതയ്.  അതുലകേടാണ്ടുതലന്ന
നമ്മുലട സതതതകബടാധലത നനിലെനനിര്തടാനുര  നമ്മുലട പരനിസരങ്ങകളടാടയ് കുകറക്കൂടനി
അടുതനിടലപടടാനുലമടാലക മടാതൃഭടാഷ വളലര പ്രധടാനലപലട്ടടാരു ഘടകേമടാണയ്. പകക്ഷ
അതയ്  ആരുലടലയങനിലര  അവകേടാശങ്ങലള  നനികഷധനിക്കുന്നതനിനപ്പുറതയ്   നമ്മുലട
അവകേടാശങ്ങലള കുകറക്കൂടനി ശകനിലപടുതടാനുള്ള ശമതനിലന്റെ ഭടാഗമകല ഈ ബനില്
എനള്ളതടാണയ് എലന്റെ കചടാദദ്യര.

ശശ  .    മുലകര  രതടാകേരന:  സര്,   ഓകരടാരുതര്ക്കുര  അവരുലട  ഭടാഷ
മടാതൃഭടാഷയടാണയ്.  മഹടാത്മടാഗടാന്ധനി പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്, മടാതൃഭടാഷയനില് പഠനിക്കുന്നതനിലന്റെ
ആറനിരട്ടനി  സമയമുലണങനികലെ  ആ  ജടാനര  കവലറടാരു  ഭടാഷയനില്നനിന്നയ്  നമുകയ്
ലലകേവരനികടാന സടാധനിക്കു എന്നയ്.  അതുലകേടാണയ് മടാതൃഭടാഷയനില് പഠനിക്കുകമ്പടാള ഒരു
മൂലെദ്യവുര,  സരഗശതവുര  അതനിലന്റെ  തടാളവുര,  ചുറ്റുപടാടുകേളര,  കേടാലെടാവസ്ഥയുലമടാലക
കൂടനിയടാണയ് നടാര പഠനിക്കുന്നതയ്.   ശൂരനടാടയ് കുഞ്ഞനപനിളള സടാര് മഹടാനനിഘണ്ടുവനിലന്റെ
അഞയ് വടാലെദ്യര  സൃഷനിചതനിനുകശഷര,  അതടായതയ്  1988-നുകശഷര നമുകയ്  ഭടാഷലയ
അങ്ങലന വളര്തടാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില.  സതദ്യതനില് കേര്ണ്ണടാടകേവുര തമനിഴടാടുമടായനി
കചര്നനനില്ക്കുന്നതുലകേടാണയ് ദ്രടാവനിഡഭടാഷയനിലലെ വടാക്കുകേള കചര്തയ് നമ്മുലട ഭടാഷ
കൂടുതലെടായനി  വളകരണതടാണയ്.   നടാലെയ്  ഭടാഷകേള  കചര്ന്ന  തമനിഴുര  മലെയടാളവുര
കേര്ണ്ണടാടകേവുര ലതലങ്കുലമടാലക കചര്ന്ന ഭടാഷകേളനില് നനിന്നയ് വടാക്കുകേള സതശകേരനിചയ്
ഒരു  ലപടാതുഭടാഷയടായനി  വളരുന്നതനിനുളള  വലെനിയ  ശമര  ശൂരനടാടയ്  കുഞ്ഞനപനിളള
സടാറനിനുകശഷര   ഉണടായനില  എന്നതുര,  ഇകപടാള  ഇറകനിയ  മഹടാനനിഘണ്ടു
ലതറ്റുകേളലട  ഒരു  ഉല്സവമടായനി  മടാറനിലയന്നതുര  പരനിഗണനിചയ്   അതനിനയ്  കവണത്ര
തരതനിലളള ശമര ഇഇൗ കേടാലെതയ് ഉണടാകകേണതകല? 

ശശ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരടാമന:  സര്,  ബനിലനില്   നനിര്ബന്ധലമന്ന  പദര
ഒഴനിവടാകനിയതയ്  നലകേടാരദ്യമടാണയ്.   അതുകപടാലലെ  ഇതയ്  പഠനിപനിചനിലലങനില്  5,000
രൂപ  പ്രധടാന  അദ്ധദ്യടാപകേനയ്  പനിഴ  ചുമത്തുലമന്നതുകൂടനി  ഒഴനിവടാകണര.   എങനില്
മടാത്രകമ, ഇഇൗ പറഞ്ഞ ആശങ അകേറടാന കേഴനിയൂ. അതരഗശകേരനികണര. 
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ശശ  .    എസയ്  .    ശര്മ്മേ:  സര്,  ബഹുമടാനലപട്ട  മനനി  അതുസരബന്ധനിചയ്  ബനില്
ഇനലട്രടാഡക്യൂസയ്  ലചയ  സന്ദര്ഭതനില്തലന്ന  വദ്യകമടാകനിയനിട്ടുണയ്.   നമ്മുലട
സരസടാരതനിലന്റെ  ഭടാഗമടായനി  മലെയടാളഭടാഷ   വദ്യടാപരനിക്കുന്നതനിനയ്  ലെക്ഷദ്യര
വചനിട്ടുളളതടാണയ് ഈ ബനില്.  പനിഴ ഇഇൗടടാക്കുകേ എനളളതല ആതദ്യന്തനികേ ലെക്ഷദ്യര,
പലക്ഷ  പനിഴ  ഇഇൗടടാകകണനി  വരുലമന്ന  കതടാന്നല്  പഠനിക്കുന്നതനിനയ്  പ്രകചടാദനര
ഉണടാക്കുന്നതനില് പങ്കുവഹനിക്കുര,  ആ കേണ്ലസപ്റടാണുളളതയ്.   മലെയടാളഭടാഷയുലട
വനികേസനതനിലന്റെ ഒരു ചരനിത്രപശ്ചടാതലെര ഇവനിലട  പറഞ്ഞു, കേര്ണ്ണടാടകേ, ആന,
തമനിഴടാടയ്  തുടങ്ങനിയ ദ്രടാവനിഡ സരസടാരതനിലന്റെ  അവനിഭടാജേദ്യഘടകേമടായനി  വനികേസനിച്ചു
വന്ന ഒരു ഭടാഷ എന്ന നനിലെയയ് ആ സരസടാരതനിലന്റെ സതടാധശനര മലെയടാളഭടാഷലയ
സതടാധശനനിചനിട്ടുണയ്, ഇകപടാഴുര അതനിലന്റെ ലബയ്സണയ്.  പലക്ഷ, കുകറക്കൂടനി മുനകപടാട്ടയ്
കപടാകേടാന  നമുകയ്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  മലെയടാളഭടാഷയുലട   വനികേസനതനിനുര
ചരനിത്രപരമടായ  വളര്ചയ്ക്കുര  സടാരസടാരനികേമടായ  ഉയര്ചയ്ക്കുര  അടനിസ്ഥടാനമടാകനി
ലകേടാണ്ടുളള പുസകേങ്ങളര രചനകേളര പ്രസനിദ്ധശകേരണങ്ങളലമടാലക  ഒരു പ്രകതദ്യകേ
മടാനദണ്ഡതനികലെയ്ലകതനിയകപടാഴടാണയ്  മലെയടാളഭടാഷ  കശഷ്ഠഭടാഷയടായനി  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെയ് അരഗശകേരനിചതയ്.  പലക്ഷ ശൂരനടാടയ്  കുഞ്ഞനപനിളള സടാറനിലന്റെലയടാലക
കേടാലെതയ്  നനിശ്ചയനികലപട്ടനിട്ടുളള  രൂപതനികലെയ്ക്കുളള  വളര്ച
പനില്കടാലെത്തുണടായനിട്ടനില  എനളള  ഒരു  നനിരശക്ഷണതനില്  ഏലറക്കുലറ
ശരനിയുമുണയ്.   കഡടാ.  എന.  ജേയരടാജേയ്  പറഞ്ഞ  കേടാരദ്യര  ശരനിയടാണയ്,  അതയ്
അര്തവതടായനി  തലന്ന  കേണകടാകകണതടാണയ്.  നനിര്ബന്ധനിതര  എനളളതയ്
ഒഴനിവടാകലപടുകേയുര  അകത  അവസരതനില്  ഇതനിലന്റെ  അനനിവടാരദ്യതയനികലെകയ്
വനിരല്ചൂണ്ടുകേയുര  ലചയലകേടാണ്ടുളള  അകദ്ദഹതനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദശര  സതശകേടാരദ്യ
മടായനിട്ടുളളതടായനിട്ടടാണയ്  എനനികയ്  കതടാനന്നതയ്.   ശശ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന
ഭടാഷയുലട  കപഴണടാലെനിറനിയുര  അതനിലന്റെ ലഡവലെപ്ലമനര  സരബന്ധനിചയ്  പറഞ്ഞതയ്
കേറക്ടടാണയ്,  അതനില്  അഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസമനില.   പലക്ഷ  ഇരഗശഷനികനടാടയ്
അമനിതകേമ്പമുണയ്, ഇരഗശഷയ്  പഠനിചടാകലെ കജേടാലെനി കേനിട്ടുകേയുളള എലന്നടാലക പറഞ്ഞു.
അങ്ങലനയടാലണങനില്  ഇരഗണനില്  മടാതൃഭടാഷ  ഇരഗശഷടാണകലടാ;  ലതടാഴനിലെനിലടായ്മ
രൂക്ഷമടായകപടാള,  യൂകറടാപദ്യന യൂണനിയനനില് നനിന്നയ് ഇരഗണയ് വനിട്ടുകപടാകേണലമന്ന
ഹനിതപരനികശടാധന  വചകപടാള  അവനിടലത  അടനിസ്ഥടാനപ്രശര
ലതടാഴനിലെനിലടായ്മയടാണയ്.   അവനിടലത മടാതൃഭടാഷ  ഇരഗശഷടാണയ്.   പലക്ഷ ഇരഗശഷയ്
ഭടാഷയുലട അടനിസ്ഥടാനതനിലെല, ഇകകണടാമനികേയ് കപടാളനിസനിലയ ലബയ്സയ് ലചയടാണയ്
ലതടാഴനില് ലെഭനിക്കുന്നലതന്നയ് ആ പടാവങ്ങള അറനിയുന്നനില.  അലലങനില് ഒരു പലക്ഷ
അറനിഞ്ഞനിട്ടടായനിരനികടാര,  പ്രതനികേരണര  കരഖലപടുതനി  ഹനിതപരനികശടാധനയനില്
ലമകജേടാറനിറനി  വനിട്ടുകപടാകേടാന  നനിശ്ചയനിച്ചു.  ഇരഗണനിലലെ  സപ്രശരകകേടാടതനി
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നനിര്കദ്ദശനിചനിരനിക്കുന്നതയ്  വശണ്ടുര പടാര്ലെലമന്റെനില് കപടായനി തശരുമടാനലമടുകടാനടാണയ്.
യഥടാര്തതനില് പടാര്ലെലമന്റെയ്  തശരുമടാനനിചനിട്ടടാണയ്  ഹനിതപരനികശടാധനയയ്  കപടായതയ്.
അകമരനികയനിലലെ  മടാതൃഭടാഷ  ഇരഗശഷടാണയ്.   അകമരനികയനില്   ലതടാഴനിലെനിലടായ്മ
രൂക്ഷമടാണയ്.   ജേനികയടാ  കമടാകട്ടടാഴനിലളലപലടയുളള  10  ലെക്ഷര  ലതടാഴനിലെടാളനികേളടാണയ്
പണനിമുടക്കുന്നതയ്.  അതരലമടാരു  സടാഹചരദ്യതനില്  അവനിലട  നടന്ന
ലതരലഞ്ഞടുപനില് കലെടാകേതനിലലെ ഒന്നടാമലത റനിയല് എകസ്റ്റേറയ് ഭശമനടായനിട്ടുളള ട്രരപയ്
വനിജേയര ലലകേവരനിചതയ്  ലതടാഴനിലെനിലടായ്മലയ ചൂഷണര ലചയനിട്ടടാണയ്.  കേറതവരുലട
ഇടയനില്   കുടനികയറര  ശകമടാലണനളളതുലകേടാണയ്  അകമരനികന  പഇൗരനടാര്കയ്
ലതടാഴനില്  നഷലപടുന;  വനിഭടാഗശയതയുര  വരശശയതയുര  അടനികചല്പനികലപടുന്ന
കേദ്യടാമ്പയനിന നടത്തുകേയുര പടാവങ്ങള അതനില് വനിശതസനിക്കുകേയുര ലചയ.   പലക്ഷ
കലെടാകേചരനിത്രതനിലെടാദദ്യമടായനി ഒരു ഭരണടാധനികേടാരനി സതദ്യപ്രതനിജ ലചയ്യുകമ്പടാള 45
ലെക്ഷര  കപരടാണയ്  പ്രതനികഷധര  കരഖലപടുതനിയതയ്.   ആ  രൂപതനിലളള
പ്രകതദ്യകേതകേളര കലെടാകേതയ് വളര്നവരുനണയ്.  

ഞടാന  പറഞ്ഞ  കപടായനിന്റെയ്,  ഇരഗശഷയ്  ഭടാഷ  ഉപകയടാഗലപടുത്തുന്നതയ്
മുനകപടാട്ടുളള  പ്രയടാണതനിനയ്  അനനിവടാരദ്യമടാണയ്.  കപഴണടാലെനിറനി
ലഡവലെപ്ലമലന്റെനളള ശശ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണലന്റെ നനിരശക്ഷണര പൂര്ണ്ണമടായുര
ശരനിയടാണയ്.  പലക്ഷ  നമ്മേലള  സരബന്ധനിചനിടകതടാളര  സമടാന്തരമടായനി,   ഒരു
മടാതൃസ്ഥടാനശയ  ദഇൗതദ്യമടാണയ്  നമ്മുലട  ഭടാഷയ്ക്കുളളതയ്.   അതയ്   നഷലപടടാലത
സൂക്ഷനികണര.  പഠനമടാധദ്യമര മടാതൃഭടാഷയടായനിരനികണലമന്നയ് റനികപടാര്ട്ടയ്  നല്കേനിയ
ജടാനപശഠര കജേതടാവയ് V. K. Gokak-ലന്റെ  വദ്യകനിതതര ശകദ്ധയമടാണയ്.   ഇരഗശഷയ്
ലപ്രടാഫസറടായനിരുന്ന  അകദ്ദഹര  ഓക്സെെയ്കഫടാര്ഡയ്  സര്വ്വകേലെടാശടാലെയുലട
ചരനിത്രവനിഭടാഗതനില്,  ഇരഗശഷയ്  സടാഹനിതദ്യതനില്  ഒന്നടാര  റടാങയ്  കനടനിയനിട്ടുളള
ലവളളകടാരനലടാത  ആദദ്യലത  വനിദദ്യടാര്തനിയടായനിരുന.  അകദ്ദഹര
ലലഹദ്രടാബടാദനിലലെ  കകേന്ദ്ര  ഇരഗശഷയ്  ഇനസ്റ്റേനിറക്യൂട്ടനിലന്റെ  ആദദ്യ  ഡയറക്ടര്,  ബടാരഗ്ലൂര്
സര്വ്വകേലെടാശടാലെയുലട  ലലവസയ്  ചടാനസനിലെര്  എന്നനിവലയലടാമടായനിരുന്ന
പണ്ഡനിതനടാണയ്.  അകദ്ദഹര   മടാതൃഭടാഷയടാണയ്  പ്രകയടാറനിറനി  ലകേടാടുത്തുകേടാണുന്നതയ്.
ഇരഗണനിലലെ  ഇരഗശഷയ്  ലപ്രടാഫസറടായ  കറടാബര്ട്ടയ്  ഫനിലെനിപ്സണ്  ആണയ്
ഇന്തദ്യയുളലപലടയുളള  രടാജേദ്യങ്ങളനില്  ഇരഗശഷയ്  പഠനമടാധദ്യമമടായനി
അടനികചല്പനിക്കുന്നതനിലനതനിലര  രരഗതയ്  വന്നതയ്.   അകദ്ദഹതനിലന്റെ  ചരനിത്ര
പ്രസനിദ്ധമടായ  പുസകേമടാണയ്  Linguistic  Imperialism;   ഭടാഷടാപരമടായനിട്ടുളള
സടാമടാജേനിതതര.  ആ  കൃതനിയനിലൂലട  അകദ്ദഹര  നനിര്കദ്ദശനിചതയ്  മടാതൃഭടാഷലയ
ക്കുറനിചടായനിരുന,  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  നയര  എപ്രകേടാരമടായനിരനികണലമന്നടാണയ്
നനിര്കദ്ദശനിചതയ്.   ഇന്തദ്യകയ്  സതടാതനദ്യര  കേനിട്ടനിയകതടാടുകൂടനി  പ്രടാഥമനികേതലെര  മുതല്
ഉന്നതവനിദദ്യടാഭദ്യടാസര  വലര  മടാതൃഭടാഷയടാകടാനുളള  ശനിപടാര്ശയുണടായനിരുന.
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വനിദദ്യടാഭദ്യടാസതനില് മടാതൃഭടാഷ അഥവടാ പ്രടാകദശനികേഭടാഷ എന്ന നനിലെയനിലര  ഇരഗശഷയ്
കലെടാകേഭടാഷ  എനളള  നനിലെയനിലര  ഹനിന്ദനി  കദശശയഭടാഷ  എനളള  നനിലെയനിലര
ഉളലപടുന്ന ത്രനിഭടാഷടാ പദ്ധതനി കഡടാ. രടാധടാകൃഷ്ണനടായനിരുന നനിര്കദ്ദശനിചതയ്.  അകദ്ദഹര
മലെയടാളമടകമുളള  ഭടാഷകേലള  ഇന്തദ്യന  ഭരണഘടനയുലട  8-ാം  പട്ടനികേയനില്
ഉളലപടുത്തുകേയുര 13 വര്ഷര കേഴനിഞ്ഞയ്  കചര്ന്ന മുഖദ്യമനനിമടാരുലട സകമ്മേളനതനില്,
കകേടാതടാരനി കേമ്മേശഷന റനികപടാര്ട്ടയ് ചര്ചയ്ലകടുക്കുകേയുര അരഗശകേടാരര ലകേടാടുക്കുകേയുര
നനിയമമടാക്കുകേയുമടാണയ്  ലചയതയ്.  അതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥടാനതനില്  1968-ല്  ഇന്തദ്യന
പടാര്ലെലമന്റെയ്  ഇതനിലന  ആസദമടാകനി  പ്രകമയവുര  പടാസടാകനി.   ഭടാഷടാപരമടായ
മനുഷദ്യടാവകേടാശര  രടാഷശയവുമടായനി  ബന്ധലപട്ടുയര്നവന്ന  സപ്രധടാനമടായ
സങല്പമടാണയ്.   ലഎകേദ്യരടാഷസഭയുര  അതരഗശകേരനിചനിട്ടുണയ്.   സതന്തര  ഭടാഷയനില്
ലതടാഴനിലലെടുകടാനുര  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസര  ലചയ്യടാനുമുളള  അവകേടാശമടാണയ്  ഭടാഷടാപരമടായ
മനുഷദ്യടാവകേടാശര.   ഭടാഷടാപരമടായ  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  അവകേടാശര  ഭടാഷടാപരമടായ
മനുഷദ്യടാവകേടാശതനിലന്റെ  ഭടാഗമടാണയ്.   അകതസമയര  അതയ്  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ
അവകേടാശതനികന്റെയുര  ഭടാഗമടാണയ്.   ഇന്തദ്യയനിലലെ  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  അവകേടാശ
നനിയമതനിലര  ഇതയ്  പറയുനണയ്.   വരശശയവനികവചനര,  ലെനിരഗവനികവചനര,
ഭടാഷടാപരമടായ  വനികവചനര  എനളളതയ്  മനുഷദ്യടാവകേടാശ  ലെരഘനതനിന്റെ
ഭടാഗമടായനിട്ടടാണയ്  കരഖലപടുതനിയനിട്ടുളളതയ്.    കകേരളര  ഇന്നയ്   ഹനിന്ദുലവകന്നടാ,
ഇസടാലമകന്നടാ,  ക്രനിസദ്യടാനനിലയകന്നടാ  വദ്യതദ്യടാസമനിലടാലത  തലെയുയര്തനി
നനില്ക്കുന്നതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥടാനപരമടായ  ഘടകേര    ഭടാഷയടാലണന്ന  കേടാരദ്യര
നമുകറനിയടാര.   അതയ്  സരരക്ഷനികലപടുകേയുര  ജേനടാധനിപതദ്യകബടാധലത  എലടാ
നനിലെയനിലര ഉയര്തനിപനിടനിക്കുകേയുര  ലചയ്യുകമ്പടാള അതനില് പൂര്ണ്ണമടായനി നമുകയ് പങ്കു
വഹനികടാന കേഴനിയുര.   മടാതൃഭടാഷ അറനിയടാത കുട്ടനികയ്  പടാരനിസ്ഥനിതനികേ ലലവവനിധദ്യര
തനിരനിചറനിയടാന കേഴനിയണലമന്നനില.  അകടാദമനികേ കമഖലെകേളനില് ഇതുമടായനി ബന്ധലപട്ടയ്
പടാരനിസ്ഥനിതനികേ ഭടാഷടാശടാസലമന്ന ശടാഖ ഇകപടാള വളര്നവരുനണയ്.  കകേരളതനിലന്റെ
പരനിസ്ഥനിതനി  സരരക്ഷണര  ഉറപനികലപടുന്നതയ്  മടാതൃഭടാഷടാ  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസതനിലൂലടയുര
മടാതൃഭടാഷ സരരക്ഷണതനിലൂലടയുമടാണയ്.  ആ നനിലെയയ് മടാതൃഭടാഷലയ നമ്മുലട നടാടനിലന്റെ
എലടാ അര്തതനിലമുളള ഒരു മടാതൃസരസടാരതനിലന്റെ സമ്പന്നമടായ അടനിതറയടായനി
കേണകടാകനി  ആ  ഭടാഷയനിലൂലട  ജേനങ്ങളകയ്  അറനിവനിലന്റെ  ജടാനര
പകേര്നലകേടാടുക്കുന്നതനില്  പങ്കു  വഹനികടാന  ചരനിത്രപരമടായ  മഹതതവുര
പ്രടാധടാനദ്യവുമുളള  ഒരു  ബനില്  എനളള  നനിലെയയ്  ഇതനിലന്റെ  ഉളളടകലത
അരഗശകേരനിക്കുകേയുര എലന്റെ നനിര്കദ്ദശര സമര്പനിക്കുകേയുര ലചയ്യുന. 

ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമടാര്:  സര്,  സബ്ജക്ടയ്   കേമ്മേനിറനി  റനികപടാര്ട്ടയ്  ലചയ
പ്രകേടാരമുള്ള  2017-ലലെ മലെയടാള ഭടാഷ  (നനിര്ബന്ധനിത ഭടാഷ)  ബനില് വശണ്ടുര അകത
സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനിയുലട  പരനിഗണനയയ്  അയയണലമന്ന കഭദഗതനി    ഞടാന
അവതരനിപനിക്കുന.  
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ആദദ്യമടായനി  സബയ് ജേക്ടയ്  കേമ്മേറനി  അരഗങ്ങലള  പ്രകതദ്യകേമടായനി
അഭനിനന്ദനിക്കുകേയടാണയ്.  ലപടാതുകവ  ഒരു  ബനില്  സബയ് ജേക്ടയ്  കേമ്മേനിറനികയ്   കപടായടാല്
കുത്തുര കകേടാമയുര മടാത്രര മടാറനിയടാണയ് തനിരനിച്ചുവരടാറള്ളതയ്.  സഭയുലട ലപടാതുവനികേടാരര
ഉളലകടാണ്ടുലകേടാണയ്   ബനിലനില്  കേടാരദ്യമടായ  മടാറങ്ങള  വരുതനി  തനിരനിച്ചുവന
എനള്ളതയ്  എടുത്തുപറകയണ  കേടാരദ്യമടാണയ്.  ഞടാന  തതതതനില്  ഇഇൗ  ബനിലനിലന
സതടാഗതര ലചയ്യുകേയടാണയ്. മലെയടാളതനിനുര മലെയടാളനിക്കുര ചനിലെ പരനിമനിതനികേളലണന്നയ്
നമുകറനിയടാര.  ആ പരനിമനിതനികേള തനിരനിചറനിഞ്ഞുലകേടാണടാണയ്  ഇഇൗ ബനില് സബയ് ജേക്ടയ്
കേമ്മേനിറനികയ്    അയചയ്  ചനിലെ  മടാറങ്ങലളടാലക  വരുതനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  അതനികലെയയ്
വരുന്നതനിനുമുനപയ്  ഒരു  കേടാരദ്യര  സൂചനിപനികലട്ട,   2015-ലലെ  മലെയടാള  ഭടാഷ
(വദ്യടാപനവുര  പരനികപടാഷണവുര)  ബനില്  എലന്റെ  ലലകേവശമുണയ്.   ഇഇൗ  ബനില്ലുമടായനി
ബന്ധലപട്ട  കേടാരദ്യമടാണയ്  ശശ.  ലകേ.  എര.  മടാണനിയുര  ശശ.  ലകേ.  സനി.  കജേടാസഫുര
ഇവനിലട  ഉന്നയനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇഇൗ  ബനില്  2015-ല്  നമ്മേള  പടാസടാകനി,
ഞടാനുരകൂടനിയുള്ള സര്കടാരനിലന്റെ ഭടാഗമടായടാണയ് അന്നതയ് പടാസടാകനിയതയ്.  ആ ബനില്
അല്പര തശവ്രമടാലണന്ന അഭനിപ്രടായമടാണയ്  അനര ഇനര എനനിക്കുള്ളതയ്.  ആ ബനില്
നമ്മേള  ഗവര്ണര്കയച്ചു,  ഗവര്ണര്  രടാഷപതനികയച്ചു.  പകക്ഷ  ഇനവലര
അരഗശകേടാരര കേനിട്ടനി തനിരനിചയ് വന്നനിട്ടനില എനള്ള കേടാരദ്യമടാണയ് ഇവനിലട സൂചനിപനിചതയ്.
അതനിനയ് മറപടനിയടായനി നനിയമ വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞതയ്,  ഇകപടാള അവതരനിപനിക്കുന്ന
ബനില്  രടാഷപതനികയ്  അയയ്കകണ  സടാഹചരദ്യമുണടാകേനില  എന്നടാണയ്.   അതയ്
നമ്മുലട  പരനിധനിയനില്ലപട്ട  കേടാരദ്യമല.   നമ്മേള  ബനില്  പടാസടാകനി  ഗവര്ണ്ണര്കയ്
അയച്ചുകേഴനിഞ്ഞടാല്  ബനില്  നമുകയ്  തനിരനിച്ചുതരണകമടാ  രടാഷപതനികയയണകമടാ,
അരഗശകേടാരര  വടാങ്ങണകമടാ  എന്ന  കേടാരദ്യര  ഗവര്ണറലട  അധനികേടാര
പരനിധനിയനിലള്ളതടാണയ്.  അതലടാലത ഗവര്ണര്  മടാത്രര കേണയ് തനിരനിച്ചുവരുലമനള്ള
രശതനിയനില് നനിയമവകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞതയ് ശരനിയല. 

ശശ  .    പുരുഷന  കേടലണനി:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  സര്കടാര്  അയച  ബനില്
തനിരനിചയയടാന  കേടാരണര,  ഇതനിനുമുനപയ്  കേഴനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫയ്.
സര്കടാരടായനിരുന  ആദദ്യമടായനി  കശഷ്ഠഭടാഷടാ  പദവനിക്കുകവണനി  ശമനിചതുര
അതനിനുകവണനി  പ്രതനിപക്ഷവുര  ഭരണപക്ഷവുര  ഒരുമനിചടാണയ്  പ്രധടാനമനനിലയ
കേണതയ്.   ഒ.  എന.  വനി.  കുറപ്പുര  സഗതകുമടാരനി   ടശചറമടകര   പ്രമുഖരടായ
സടാഹനിതദ്യകേടാരനടാലരലടാര  ആ  സരഘതനിലണടായനിരുന.  മലെയടാള
ഭടാഷയടാവശദ്യമടായ കഡടാകേഡ്യുലമന്റെനില, അതയ് തയ്യടാറടാകനിയകശഷര വരൂ, കശഷ്ഠഭടാഷടാ
പദവനി തരടാലമന്നടാണയ് അന്നലത പ്രധടാനമനനി പറഞ്ഞതയ്.  കേടാരണര, തമനിഴടാട്ടനില്
86.71 ശതമടാനര ആളകേള തമനിഴയ്  സരസടാരനിക്കുന, ആനയനില് 84.77 ശതമടാനര
ആളകേള ലതലങയ്  സരസടാരനിക്കുന,  കേര്ണ്ണടാടകേയനില്  66.22  ശതമടാനര  ആളകേള
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കേന്നട  സരസടാരനിക്കുന,  കകേരളതനില്  96.95  ശതമടാനര  ആളകേള  മലെയടാളര
സരസടാരനിക്കുന.   എന്നനിട്ടുകപടാലര  അന്നയ്  തനിരനിചയചതയ്  നമുകയ്  കവണത്ര
കഡടാകേഡ്യുലമകന്റെഷന ഇലടാതതുലകേടാണടാണയ്.  ഇനര ഡല്ഹനിയനില് മലെയടാളഭടാഷലയ
സരബന്ധനിചയ് ഒരടാള അകനതഷനിചടാല് കവണത്ര ഗഹനര കേനിട്ടനില.

ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമടാര്:  സര്,  അങ്ങനിവനിലട സൂചനിപനിക്കുന്നതയ്,  കശഷ്ഠ
ഭടാഷയടായനി അരഗശകേടാരര ലെഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ലചയ കേടാരദ്യങ്ങളടാണയ്.  അതുമടായനി
ബന്ധലപട്ടയ്  കകേന്ദ്ര  സര്കടാര്  പറഞ്ഞതുകപടാലലെ   കേഴനിഞ്ഞ  സര്കടാര്  കരഖകേള
സമര്പനിക്കുകേയുര  നമുകയ്  അരഗശകേടാരര  ലെഭനിക്കുകേയുര  ലചയ. ഞടാന  സൂചനിപനിചതയ്
അതല.  നമ്മുലട ബനില് രടാഷപതനികയ് അയച്ചു,  അരഗശകേടാരര കേനിട്ടനിയനില.  ഇഇൗ ബനില്
അങ്ങലന  അയയ്കകണനിവരനിലലന്നയ്  നനിയമ  വകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞു.   ഞടാന  ഇഇൗ
ബനിലനിലന  നൂറശതമടാനര  സതടാഗതര  ലചയ്യുകേയടാണയ്,  നമുകയ്  ഈ  ബനില്
പടാസടാകണലമന്ന കേടാരദ്യതനില് യടാലതടാരു തര്കവുമനില.  പകക്ഷ മനനി പറഞ്ഞതയ്
ശരനിയടായ നടപടനിക്രമമല, ഗവര്ണറടാണയ് അതയ് തശരുമടാനനികകണതയ്. മലെയടാള ഭടാഷ
(വദ്യടാപനവുര  പരനികപടാഷണവുര)  ബനില്  2015-ല്  ഇതനിനകേത്തുള്ള  ധടാരടാളര
കേടാരദ്യങ്ങള വരുനണയ്.  കകേടാടതനി നടപടനികേളകപടാലര മലെയടാളതനിലെടാകണലമന്നയ്
ഇതനില്  നനിര്കദ്ദശമുണയ്.  മലെയടാളര  തശവ്രനനിലെപടാടനികലെയയ്  കപടാകുന്ന രശതനിയനിലെടാണയ്
കേഴനിഞ്ഞ  സര്കടാരനിലന്റെ  ബനില്  എന്നടാണയ്  എനനികയ്  കതടാന്നനിയതയ്.   ഇങ്ങലന
വരുന്നതയ്  മലെയടാളകതടാടുള്ള  നമ്മുലട  തടാല്പരദ്യരലകേടാണടാണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  സര്കടാര്
മടാത്രമല,  1957-ലലെ ഇ.എര.എസയ്   സര്കടാര് മുതല് ഇഇൗ സര്കടാര്വലര ഓകരടാ
ഘട്ടങ്ങളനിലര  മലെയടാളഭടാഷലയ   ഭരണഭടാഷയടാകനി  മടാറ്റുന്നതനിനുര   കൂടുതല്
വദ്യടാപനിപനിക്കുന്നതനിനുര ധടാരടാളര ശമങ്ങള നടതനിയനിട്ടുണയ്. അതനിലന്റെ തുടര്ചയടാണയ്
ഇഇൗ  സര്കടാരുര  നടത്തുന്നലതനള്ളതുലകേടാണടാണയ്  അകടാരദ്യങ്ങലള  ഞടാന
സതടാഗതര ലചയ്യുന്നതയ്.  എനനികയ് സൂചനിപനികടാനുള്ള മലറടാരു കേടാരദ്യര, 'നനിര്ബന്ധനിത
ഭടാഷ'  എന്നതയ് മടാറനിലയന്നയ് അങ്ങനിവനിലട സൂചനിപനിക്കുകേയുണടായനി.  പകക്ഷ സബയ് ജേക്ടയ്
കേമ്മേറനി  പരനികശടാധനിചയ്  വന്നതനിനയ്  കശഷവുര  ആമുഖതനില്   അതുതലന്നയടാണയ്
നനിലെനനില്ക്കുന്നലതന്നതയ്  അങ്ങയുലട  ശദ്ധയനില്ലപടുത്തുന്നതനിനുകവണനി
പറയുകേയടാണയ്.  അതയ് മടാറണര. ഒരു ബനിലനില്  ആദദ്യര കേടാണുന്നതയ്   ആമുഖമടാണയ്.
ബനിലനിനകേതയ്  ഇകടാരദ്യര ഒഴനിവടാകനിയനിട്ടുണയ്,  പകക്ഷ ആമുഖതനിലര പശഠനികേയനിലര
നനിര്ബന്ധനിത ഭടാഷ എനള്ളതയ് നനിലെനനില്ക്കുകേയടാണയ്.    അലതങ്ങലന വന എന്നയ്
എനനികയ് മനസനിലെടാകുന്നനില, മടാറനി എന്നയ് പറയുനലണങനിലര സബയ് ജേക്ടയ് കേമ്മേറനിയനില്
നനിന്നയ് തനിരനിചയ് സഭയനില്  വന്നകപടാഴുര അതുകപടാലലെ തലന്നയുണയ്.  അതുമടാറടാനുള്ള
നടപടനികൂടനിയുണടാകേണലമന്നയ്  സൂനിചനിപനിക്കുന.  ഇന്നയ്  കകേരളതനില്  കജേടാലെനി
ലചയ്യുന്നതനികനകടാളര  എത്രകയടാ  ഇരട്ടനി  മലെയടാളനികേള   ഗളഫയ്,  യൂകറടാപദ്യന
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രടാജേദ്യങ്ങള  എന്നശ  പുറരനടാടുകേളനില്  കജേടാലെനിലചയ്യുന.   ഇകപടാള   സഇൗദനി
അകറബദ്യയനിലലെടാലക കജേടാലെനി നഷലപടുന്ന സടാഹചരദ്യമുണയ്,  അവനിടലത സര്കടാര്
എടുക്കുന്ന  നനിലെപടാടുകേളലകേടാണയ്  ആയനിരകണകനിനടാളകേളടാണയ്  കുടുരബസകമതര
തനിരനിച്ചുവരുന്നതയ്.   പ്രകതദ്യകേനിചയ്  7,  8  ക്ലടാസകേള  കേഴനിഞ്ഞയ്  വരുകമ്പടാള  അവര്
ഇവനിലട  എന്തു  ലചയ്യുര,  എന്തു  പഠനിക്കുര,  പടാതനിവഴനിയനിലള്ള  പഠനതനിലന്റെ
സതടാഭടാവനികേമടായ  ആശങകേലളടാലകയുണടായനിരുന.  വളലര  വദ്യകമടായനി  ഇഇൗ
ആശങകേള  ബനിലനില്  നനിന്നയ്  മടാറ്റുകേയുര   അങ്ങലനയുള്ള  കുട്ടനികേള  "മലെയടാളര"
പരശക്ഷയയ്  പഠനികകണതനില  എനപറഞ്ഞതുര   സതടാഗതടാര്ഹമടാണയ്.   എന്നടാല്
അവര്കടാവശദ്യലമങനില് പഠനിക്കുന്നതനിനടായനി പ്രകതദ്യകേര സജമടാകനിയ പടാഠപുസകേര
നല്കുലമന്നയ്  പറയുന്നതയ്  അവലര  മലെയടാളര  പഠനികടാനുള്ള  ഒരു  കപ്രരനിപനികല്
കൂടനിയടാണയ്.  

ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേടാസഫയ്:   സര്,  അതയ്  പ്രസകമടാണയ്,  അതടായതയ്
നനിര്ബന്ധനിതര എന്ന ഭടാഗര എടുത്തുകേളയുകമ്പടാള തലന്ന ആശതടാസമടാകുര.  എന്നടാല്
അങ്ങയ്  പറഞ്ഞതുകപടാലലെ  ഇതനിലന്റെ  ആമുഖതനിലര  പശഠനികേയനിലര  അങ്ങലന
കചര്തനിട്ടുമുണയ്.   ബഹുമടാനദ്യരടായ  പനി.  ബനി.  അബ്ദുല്  റസടാക്കുര   എന.  എ.
ലനലനിക്കുനര  പറഞ്ഞതയ്  അവരുലട  നടാട്ടനില്  എതനിര്പ്പുണടാകുന്നതയ്
നനിര്ബന്ധനിതമടാക്കുകമ്പടാഴടാണയ്  എന്നടാണയ്.   അവര്  ഭടാഷ  പഠനികടാന  തയ്യടാറടാണയ്,
അടനികചല്പനിക്കുകമ്പടാഴടാണയ്  എതനിര്ക്കുന്നതയ്.  ഇതുകപടാലലെ  തലന്നയടാണയ്
പടാലെകടാടനിലന്റെയുര സ്ഥനിതനി.  അടനികചല്പനികടാലത ഭടാഷ പഠനിപനിക്കുകേ. അതുകപലലെ
പശഠനികേയനിലര  ആമുഖതനിലമുള്ള  'നനിര്ബന്ധര'  എടുത്തുകേളഞ്ഞനിലലങനില്  ആ
നനിര്ബന്ധതനിലന്റെ  ഫലെര  നനിലെനനില്ക്കുകേയുര  ലചയ്യുര.   ഇകടാരദ്യതനില്  അങ്ങയ്
പറഞ്ഞതയ് ശരനിയടാണയ്.

ശശ  .    എ  .    പ്രദശപ്കുമടാര്:  സര്,  സബയ് ജേക്ടയ്  കേമ്മേറനികയ്  കപടായകപടാള
ഒഴനിവടാകകണ കേടാരദ്യങ്ങള ഒഴനിവടാകനിയനിട്ടുണയ്. ലലമകനടാറനിറനിയുലട ആശങകേലളടാലക
ദൂരശകേരനിക്കുടാനുളള  കേടാരദ്യങ്ങള  ലചയനിട്ടുലണന്നയ്  എലടാവരുര  സമ്മേതനിക്കുനമുണയ്.
ബഹുമടാനലപട്ട  എ.  പനി.  അനനില്  കുമടാര്  സരസടാരനിക്കുകമ്പടാഴുര  അലതടാലക
പറയുനണയ്.   എന്നടാല്  മലെയടാളഭടാഷ  നനിര്ബന്ധമടായുര  പഠനികണലമന്നയ്
പറയുകമ്പടാള  എന്തനിനടാണയ്   ഇത്ര  അസതസ്ഥത?   ഞടാന  കനരകത  പറഞ്ഞതയ്
അതടാണയ്;  ഇരഗശഷയ്  നനിര്ബന്ധമടാകനി  മലെയടാളര  ഉചരനികടാന  സമ്മേതനികടാത
അന്തരശക്ഷര നനിലെവനിലണയ്, അതയ് പടനിപടനിയടായനി മടാകറണതടാണയ്. അതനിലനതനിരടായനി
ഇതുവകരയുര ആരുര കേലെടാപമുണടാകനിയനിട്ടനില.   ഇവനിലടയുള്ള പ്രശര ബഹുമടാനലപട്ട
ലചയര്കൂടനി  അറനിയണര,  കലെടാകേതനില്  സതന്തര  മടാതൃഭടാഷയനിലെലടാലത  പ്രടാഥമനികേ
വനിദദ്യടാഭദ്യടാസര  നടത്തുന്ന  ഒകരലയടാരു  രടാജേദ്യര  ഇന്തദ്യയടാണയ്.  സതന്തര
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മടാതൃഭടാഷയനിലെലടാലത പ്രടാഥമനികേ വനിദദ്യടാഭദ്യടാസര  മറയ്  വനികദശ ഭടാഷയനില് നടത്തുന്ന
ഒരു  രടാജേദ്യലതക്കുറനിചയ്  നനിങ്ങളകടാര്ലകങനിലര  പറയടാന  പറ്റുകമടാ?  ഇലതലടാര
തുടര്ചയടാണയ്. ബഹുമടാനലപട്ട വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ വകുപ്പുമനനി ശദ്ധനികകണതടാണയ്, അതയ്
മടാകറണതുമടാണയ്.    ഇരഗശഷയ്  മശഡനിയതനില് തലന്നയുള്ള വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ രശതനികേള
മടാറണര.  ഇകപടാള  മടാതൃഭടാഷകൂടനി പഠനികണലമകന്ന  പറയുനള.  വളലര ലചറനിയ
മൃദുവടായ കേടാരദ്യര പറഞ്ഞുവയ്ക്കുകമ്പടാകഴയ്ക്കുര വനിഷമവുര അസതസ്ഥതയുര പലെ തരതനില്
കതടാനകേയടാണയ്.  

ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമടാര്:  സര്,  എന്തനിനടാണയ്  ശശ.  എ.  പ്രദശപ്കുമടാര്
ഇങ്ങലന  പറയുന്നലതന്നയ്  മനസനിലെടാകുന്നനില.   ഞടാനനിതനിലന  നൂറശതമടാനര
സതടാഗതര ലചയ്യുകേയടാണയ്.  

മനി  .    സശകര്:  ശശ.  എ.  പ്രദശപയ് കുമടാറനികന്റെതയ്  പ്രതദ്യയശടാസ  കക്ഷടാഭമടാണയ്,
വദ്യകനിപരമല.

ശശ  .    എ  .    പ്രദശപ്കുമടാര്: സര്,  ഞടാന അങ്ങകയടാകടടാ, ശശ. എ. പനി. അനനില്
കുമടാറനികനടാകടടാ ചൂടടായതല,  ഞടാന ഇഇൗ വദ്യവസ്ഥനിതനികയടാടയ് ചൂടടായതടാണയ്.

ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമടാര്:  സര്,  പ്രധടാനമടായുര  രണയ്  കേടാരദ്യങ്ങളടാണയ്
ഇതനില്  പറയുന്നതയ്.   ഇവനിലട  സൂചനിപനിചതുകപടാലലെ  വനികദശത്തുനനിനര  മടങ്ങനി
വരുന്നവര്ക്കുള്ള ആശങ പൂര്ണ്ണമടായുര പരനിഹരനിക്കുന്ന രൂപതനിലെടാണയ്   ഇകപടാള
ബനിലനിലളള കേടാരദ്യങ്ങള.   നക്യൂനപക്ഷവുമടായനി ബന്ധലപട്ട കേടാരദ്യങ്ങളനില്, ഖണ്ഡനികേ 7-
ല്  ഒരു ക്ലടാരനിറനി  കുറവുണയ്.    അതനില്  പറയുന്നതയ്,  നക്യൂനപക്ഷ വനിദദ്യടാര്തനികേള
പഠനിക്കുന്ന സ്കൂളകേളനില് മലെയടാളര പഠനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഇൗകേരദ്യര ലചയ്യുലമന്നടാണയ്,
പരശക്ഷ  നടത്തുലമന്നല.  അതയ്  ആശങ  ഉണടാക്കുന്നതടാണയ്.  പരശക്ഷയല,  മറനിചയ്
പ്രകതദ്യകേ പടാഠപുസകേര നല്കനി പഠനികടാനുള്ള അവസരര ലകേടാടുക്കുര എന്നടാകനിയടാല്
ഇത്ര പ്രയടാസമുണടാകുലമന്നയ് കതടാനന്നനില,  ഇകപടാള പറയുന്നതയ്,  പഠനിപനികടാനുള്ള
സഇൗകേരദ്യലമടാരുക്കുലമന്നടാണയ്.  അതനിലന്റെ കപരനില് പരശക്ഷയുര മറയ് കേടാരദ്യങ്ങളമടാകേടാര
എനവന്നടാല് പ്രയടാസമടാണയ്, അങ്ങലനലയടാരു നനിര്ബന്ധബുദ്ധനി കേടാണനികടാലത മറയ്
കമഖലെയനിലള്ളതുകപടാലലെ  പഠനികടാനുള്ള  അവസരര  ലകേടാടുക്കുലമന്നയ്
വരുത്തുന്നതടായനിരനിക്കുര കൂടുതല് നലതയ്.

പട്ടനികേജേടാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നടാകസമുദടായകക്ഷമവുര  നനിയമവുര
സടാരസടാരനികേവുര പടാര്ലെലമന്റെറനികേടാരദ്യവുര വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   ലകേ  .   ബടാലെന): സര്,
നക്യൂനപക്ഷങ്ങളകയ്  മടാത്രമടായുള്ള  സ്കൂളകേളലട  കേടാരദ്യര  ഒഴനിവടാകനിയടാല്
ബടാകനിയുള്ളതയ് തതതതനില് അരഗശകേരനികടാമകലടാ? 
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ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമടാര്:  സര്,  നക്യൂനപക്ഷങ്ങളലട  കേടാരദ്യവുര  ഞടാന
അരഗശകേരനിക്കുനണയ്.  പകക്ഷ വടായനിക്കുകമ്പടാള കുറച്ചുകൂടനി ക്ലടാരനിറനി വരുന്നതനിനയ് ചനിലെ
കേടാരദ്യങ്ങളകൂടനി ലചകയ്യണതടാലണന്നടാണയ് സൂചനിപനിചതയ്.  ഭടാഷടാ നക്യൂനപക്ഷങ്ങളകയ്
മടാത്രമടായുള്ള  സ്കൂളകേളനില്  മലെയടാളഭടാഷടാ  പഠനര   അടനികചല്പനിക്കുന്നനില.  പകക്ഷ
ഇതയ്  വടായനിക്കുകമ്പടാള  മലെയടാളഭടാഷടാ  പഠനര  അടനികചല്പനിക്കുന  എന്ന
കതടാന്നലണടാകേടാത  രശതനിയനില്  വദ്യകത  വരുത്തുന്നതയ്  നന്നടായനിരനിക്കുലമന്നടാണയ്
പറഞ്ഞതയ്.  ശശ.  എ.  പ്രദശപ്കുമടാര്  പറഞ്ഞതുകപടാലലെ  ഭടാഷടാമഇൗലെനികേ  വടാദമടായനി
ഇതനിലന  കേടാകണണ  കേടാരദ്യമനില.  ഇവനിലട  ശശ.  ലകേ.  വനി.  അബ്ദുള  ഖടാദര്
സൂചനിപനിചതുകപടാലലെ  ലലചന,  റഷദ്യ,  ജേര്മ്മേനനി,  ഫ്രടാനസയ്  തുടങ്ങനിയ രടാജേദ്യങ്ങളലട
സടാഹചരദ്യമല  കകേരളതനിലള്ളതയ്.  കകേരളതനിലന്റെ  സടാഹചരദ്യര  വദ്യതദ്യസമടാണയ്.
സതടാഭടാവനികേമടായുര  നമ്മേള  മലെയടാളര  പഠനികണര.  എന്നടാല്  നമ്മേള
ഇരഗശഷനിലനതനിരടായനി  പറകയണ  കേടാരദ്യവുമനില.  നമ്മുലട  സ്കൂളകേള  മറയ്  എയ്ഡഡയ്
സ്കൂളകേളമടായനി മത്സരര നടത്തുന്നതുതലന്ന ഇരഗശഷയ് മശഡനിയര ആരരഭനിച്ചുലകേടാണടാണയ്.
അതുര ലസരഗ്ലതന ലചയ്യണലമന്നടാണയ് എലന്റെ അഭനിപ്രടായര.  അലടാലത മലെയടാളനി
ഒരുകേടാലെത്തുര  ഭടാഷടാമഇൗലെനികേവടാദതനിനുപനിന്നടാലലെ  കപടായനിട്ടനില.  കേടാരണര
മലെയടാളനിയുലട വളര്ച കകേരളതനിനയ് ലവളനിയനിലെടാണയ്. 

ശശ  .    എ  .    പ്രദശപ്കുമടാര്:  സര്,  ഞടാന  ഉകദ്ദശനിചതയ്  ഭടാഷടാ
മഇൗലെനികേവടാദലമടാനമല.  ഇരഗശകഷടാ  മകറലതങനിലര  ഭടാഷകേകളടാ  പഠനിക്കുന്നതനിലന
ഞടാന  അനുകൂലെനിക്കുന.  ഞടാന  പറഞ്ഞതയ്  പ്രടാഥമനികേ  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസര  സതന്തര
മടാതൃഭടാഷയനിലെലടാലത  നടത്തുന്ന  ലലവകൃതര  നമ്മുലട  നടാട്ടനില്
മടാത്രമടാണുള്ളലതന്നടാണയ്. കലെടാകേതയ് മലറടാരു രടാജേദ്യത്തുര ഇങ്ങലനയനില.  നമ്മേള ഒരു
വസ്തുവനിലനക്കുറനിചയ്  പഠനിക്കുകമ്പടാള ആ വസ്തുവനിനുര മനസനിനുമനിടയനില് ഭടാഷ എന്ന
മടാധദ്യമമുലണന്ന കതടാന്നല് ആ വസ്തുവനിലനക്കുറനിച്ചുള്ള ജടാനര അപൂര്ണ്ണമടാക്കുന
എന്ന കേടാഴ്ചപടാടയ് കലെടാകേപ്രസനിദ്ധ വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ വനിചക്ഷണനമടാര്  മുകന്നടാട്ടുവചനിട്ടുണയ്.
ഉദടാഹരണമടായനി,  അങ്ങയുലട  കേടാലെനില്  ചടാണകേര  എനപറഞ്ഞടാല്
ചടാണകേമുണടാക്കുന്ന  ജുഗുപ്സടാവഹമടായ  അനുഭവര   കേടാരണര  അങ്ങയ്  കേടാലെയ്
പനിന്നനികലെയയ് വലെനിക്കുര.  എന്നടാല് അങ്ങയുലട കേടാലെനില് cowdung  എനപറഞ്ഞടാല്
ഒരു  പ്രശവുമുണടാകേനില.  Cowdung  എനപറയുകമ്പടാള  ചടാണകേര
എനപറയുകമ്പടാഴുണടാകുന്ന   അനുഭവര  ഉണടാകുന്നനില.  ഇഇൗലയടാരു  പ്രശമുള്ളതു
ലകേടാണടാണയ്  സതന്തര  ചുറ്റുപടാടുര  പ്രകൃതനിയുര  സടാമൂഹദ്യചലെനങ്ങളലമടാലക
മനസനിലെടാകനിവരുന്ന  ലകേടാച്ചുകുട്ടനി  മടാതൃഭടാഷയനിലൂലട  അതയ്  മനസനിലെടാകണലമന്നയ്
പറയുന്നതയ്.  പനിലന്ന ഏതയ് ഭടാഷയുര പഠനികടാവുന്നതടാണയ്.  ഇഇൗ വനിവരകകടയ് ഇവനിലട
മടാത്രകമയുള.  ഇവനിലട  വനികദശഭടാഷയനിലള്ള  അദ്ധദ്യടാപനര  അവസടാനനിപനി
കകണതുസരബന്ധനിചയ്  നമ്മേള  ചനിന്തനികകണനിയനിരനിക്കുന.  അകപടാഴടാണയ്
മലെയടാളഭടാഷ  നനിര്ബന്ധമടാക്കുന  എനപറയുകമ്പടാളതലന്ന  കവവലെടാതനി
കതടാനന്നതയ്. 
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ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമടാര്:  സര്,  ഭടാഷടാമഇൗലെനികേവടാദര  കകേരളതനിലന്റെ
സടാഹചരദ്യതനിനയ് കയടാജേനിക്കുന്നതല. കലെടാകേതയ് മറയ് രടാജേദ്യങ്ങലളടാലക ലചയനിട്ടുണയ്. 

ലപടാതുമരടാമത്തുര രജേനികസഷനുര വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ജേനി  .    സധടാകേരന):  സര്,
ഭടാഷടാമഇൗലെനികേവടാദമടാകണടാ എന്ന പ്രശമല ഇവനിലടയുള്ളതയ്.  കകേരളതനില് ധടാരടാളര
ലതറനിദ്ധടാരണകേള  ഇരഗശഷയ്  ഭടാഷലയയുര  മടാതൃഭടാഷലയയുരകുറനിചയ്
പ്രചരനിപനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  ഇതനിനയ്  കേടാരണര നമ്മുലട വനിദദ്യടാലെയങ്ങളടാണയ്.
ഇരഗശഷയ്  ഭടാഷ  പഠനിചടാല്  മടാത്രകമ  കജേടാലെനി  ലെഭനിക്കുകേയുള  എന്നതയ്  ശരനിയടായ
കേടാരദ്യമല.  മലെയടാളനികേള  ഏറവുര  കൂടുതല്  കജേടാലെനിലചയ്യുന്നതയ്  ഗളഫനിലെടാണയ്.
അകപടാള കജേടാലെനി  ലെഭനികടാനകവണനി അറബനിഭടാഷ പഠനികടാതലതന്തടാണയ്?  എലടാ
രടാജേദ്യങ്ങളനിലരകൂടനി  കജേടാലെനിലചയ്യുന്ന  മലെയടാളനികേകളകടാള  കൂടുതല്  മലെയടാളനികേള
ഗളഫയ്  രടാജേദ്യങ്ങളനിലണയ്.   ഗളഫനിലലെ  സ്കൂളകേളനില്  മശഡനിയര  ഓഫയ്  ഇനസക്ഷന
അറബനിയടാണയ്.  അവനിലടലയടാക  ലസഷദ്യല്  സ്കൂളകേളണടാകുര.  ഞടാന  പറഞ്ഞതയ്,
ഏറവുര കൂടുതല് ലതടാഴനില് ലെഭനികടാനടാലണങനില് അറബനി പഠനിചടാല് മതനി.  നമ്മേള
എന്തയ്  തശരുമടാനലമടുക്കുകമ്പടാഴുര  വനിശദമടായനി  ചര്ച  ലചയ്യണര.  ആദദ്യമടായനി
ശൂനദ്യടാകേടാശതനില് കപടായതയ് ബനിട്ടശഷുകേടാരല, റഷദ്യടാകടാരടാണയ്. ഇനര അവനിടലത
യൂണനികവഴനിറനികേളനില്കപടാലര  ഒഇൗകദദ്യടാഗനികേഭടാഷ  റഷദ്യനടാണയ്.  ജേര്മ്മേനനിയനില്
ജേര്മ്മേനുര ഫ്രടാനസനില് ഫ്രഞ്ചുര ലെടാറനിന അകമരനികന രടാജേദ്യങ്ങളനില് സടാനനിഷുമടാണയ്.
യൂറനിഗഗടാറനിന  അയച  എലടാ  സകന്ദശവുര  റഷദ്യന  ഭടാഷയനിലെടാണയ്.  ഇരഗശഷയ്
മടാതൃഭടാഷയടായ  ബശട്ടശഷുകേടാര്കയ്  എന്തുലകേടാണയ്  ശൂനദ്യടാകേടാശതയ്  കപടാകേടാന
കേഴനിഞ്ഞനില.  ശടാസ  സടാകങതനികേ  വനികേടാസതനിനയ്  ഇരഗശഷയ്  ഭടാഷ
ആവശദ്യമടാലണന്നതയ്  ലകേടാകളടാണനിയല്  പടാരമ്പരദ്യര  അടനികചല്പനിക്കുന്ന
വനിശതടാസമടാണയ്. അതയ് മടാറടാന ബുദ്ധനിമുട്ടുണടാകുര. രസകേരമടായ ഒരു ഇന്റെര്നടാഷണല്
ഫലെനിതമുണയ്.  റഷദ്യകടാര്  ആദദ്യര  പട്ടനിലയയടാണയ്  ശൂനദ്യടാകേടാശകതയയചതയ്.  പട്ടനി
കുരചതയ്  റഷദ്യന  ഭടാഷയനിലെടാലണന്നടാണയ്  പറയുന്നതയ്.  ഓകരടാ  രടാജേദ്യലതയുര
പട്ടനികേളകയ്  പ്രകതദ്യകേ  ഭടാഷയുണയ്.  അതുലകേടാണയ്  മഇൗലെനികേവടാദമല,  നമ്മേള
ഇതനിനുകവണനി വടാദനികണര.  മലെയടാളതനിലനതനിരടായ ഒരടാക്രമണലതയുര നമ്മേള
വച്ചുലപടാറപനികടാന  പടാടനില  എന്നതടാണയ്  എലന്റെ  അഭനിപ്രടായര.  അതുസരബന്ധനിചയ്
അങ്ങയുലട അഭനിപ്രടായലമന്തടാണയ്?

ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമടാര്:  സര്,  എലന്ന  ഒരു മലെയടാള  വനിരുദ്ധനടായനി
ചനിത്രശകേരനികരുതയ്.  നമ്മേള  മലെയടാളലത  സരരക്ഷനിക്കുന്നകതടാലടടാപര  അതനിലന്റെ
സടാധദ്യതകേള വനിനനികയടാഗനിക്കുകേയുര കവണര.  കുട്ടനികേളടാണയ് നമ്മുലട സമ്പതയ്. 
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ശശ  .    ഇ  .    പനി  .    ജേയരടാജേന:   സര്,  ഇതരലമടാരു  നനിയമനനിര്മ്മേടാണതനിലന്റെ
ആവശദ്യകേത  അനനിവടാരദ്യമടായ  സടാഹചരദ്യമടാണയ്  ഇകപടാഴുള്ളതയ്.  ഇകപടാള  പുതനിയ
തലെമുറയനിലര  ലഎ.ടനി.  കമഖലെയനിലര ഇരഗശഷനിലന്റെ  ആധനിപതദ്യമടാണയ്.
യഥടാര്തതനില്  മലെയടാളര  അനദ്യവല്കരനികലപട്ടുലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.
ഇന്നലത നനിലെയനില് നമ്മുലട  നടാടയ്  മുകന്നടാട്ടുകപടായടാല്  15  വര്ഷര  കേഴനിയുകമ്പടാള
മലെയടാളര  മരനിക്കുര.  മലെയടാള  ഭടാഷലയ  കേടാത്തുസൂക്ഷനികടാനുര  പുതനിയ  തലെമുറലയ
പഠനിപനികടാനുര  ആ  ഭടാഷയുലട  സവനികശഷത  നനിലെനനിര്തടാനുര  ഇതരലമടാരു
നനിയമനനിര്മ്മേടാണര  ആവശദ്യമടാണയ്.  കകേരളതനിലന്റെ  പ്രകതദ്യകേ  സടാഹചരദ്യരകൂടനി
പരനിഗണനിച്ചുലകേടാണയ്  പഠനഭടാഷ  എന്ന  നനിലെയനില്  കേടാകലെടാചനിതമടായ,
ബുദ്ധനിപൂര്വമടായ ചര്ചയടായനിരനിക്കുര സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേനിറനിയനില് നടതനിയതയ്.  അതനിലന്റെ
അടനിസ്ഥടാനതനില് വദ്യതദ്യസമടായ അഭനിപ്രടായര ആര്ക്കുമനില.  ഇതയ് മലെയടാളഭടാഷലയ
ശകനിലപടുതടാന ഉപകേരനിക്കുന്നതടായനിരനിക്കുര. 

ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമടാര്:  സര്,  ഞടാന അതനികനടാടയ് കയടാജേനിക്കുകേയടാണയ്.
പകക്ഷ  അങ്ങയ്  സൂചനിപനിചതുകപടാലലെ  15  വര്ഷര  കേഴനിയുകമ്പടാള  മലെയടാള  ഭടാഷ
മരനിക്കുലമന്ന അഭനിപ്രടായര എനനികനില. മലെയടാളഭടാഷ ധടാരടാളര പ്രതനിസന്ധനികേളനിലൂലട
കേടനവന്നതടാണയ്.   ഇന്തദ്യയനില്  ഏറവുര  കൂടുതല്  വടായനടാശശലെമുള്ളവര്
കകേരളതനിലെടാണയ്.  ബരഗടാളനിലെടാലണലന്നടാലക  പറയടാറലണങനിലര   അവനിലട
കകേന്ദ്രശകൃതമടായ  നഗരങ്ങളനിലെടാണയ്  വടായനടാശശലെമുള്ളവര്  കൂടുതലള്ളലതങനില്
ഇവനിലട  നടാട്ടനിനപുറത്തുര  ഗടാമങ്ങളനിലര  പട്ടണങ്ങളനിലലമടാലക
വടായനടാശശലെമുള്ളവരുണയ്.   ഇവനിലട  ഒകന്നടാ  രകണടാ  ദൃശദ്യമടാധദ്യമങ്ങള
വന്നകപടാളതലന്ന  അചടനി  മടാധദ്യമങ്ങളലട  പ്രസകനിയനിലടാതടാകുലമന്നയ്  നമ്മേള
ആശങലപട്ടു.  എന്നടാല്  ഇകപടാള  ഇരുപതനിലെധനികേര  ദൃശദ്യമടാധദ്യമങ്ങള
കകേരളതനിലലണങനിലര  അചടനിമടാധദ്യമങ്ങളര  അതുകപടാലലെ  വളരുനണയ്.
മലെയടാളനിയുലട  വടായനടാസരസടാരര  നനിലെനനില്ക്കുന്നനിടകതടാളര  മലെയടാള  ഭടാഷയയ്
പറയതക  പ്രശങ്ങളണടാ  കേനിലലന്നടാണയ്  എലന്റെ  വനിശതടാസര.  മറയ്  സ്കൂളകേളനില്
പഠനിക്കുന്ന  വനിദദ്യടാര്തനികേളകപടാലര  ഇകപടാള  മലെയടാളഭടാഷകയടാടുള്ള  തടാല്പരദ്യര
നനിലെനനിര്ത്തുനലണങനിലര  അകടാരദ്യതനില്  ഒരു   മുനകേരുതല്  സതശകേരനിക്കുന്നതയ്
നലതടാണയ്.  ഭടാഷ  ഏറവുര  ലലവകേടാരനികേമടായ  ഒന്നടാണയ്.  അതനിലന  ശരനിയടായ
രശതനിയനില്  ലലകേകേടാരദ്യര  ലചയനിലലങനില്  അതയ്  ലപലട്ടന്നയ്  ആളനികത്തുര.
അതുലകേടാണടാണയ്  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനിയുലട  പരനിഗണനയ്ക്കുകശഷര  തനിരനിച്ചുവന്ന  ഇഇൗ
ബനില്  ആ  രശതനിയനില്  മടാറനിയതനിലന  ഞടാന  അഭനിനന്ദനിചതയ്.  ഇന്തദ്യകയടാലടടാപര
സതതനദ്യര  ലെഭനിച  പടാകേനിസ്ഥടാലന  രണടായനി  വനിഭജേനിചതയ്  ഭടാഷയുലട
അടനിസ്ഥടാനതനിലെടാണയ്.  അതുലകേടാണയ് വളലര സൂക്ഷനിചടായനിരനികണര ഭടാഷയുമടായനി
ബന്ധലപട്ട കേടാരദ്യങ്ങള ലലകേകേടാരദ്യര ലചകയ്യണതയ്.  ആ അവധടാനത തശര്ചയടായുര
നമുക്കുണടാകകേണതുണയ്. 
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ബനിലനിലന്റെ തുടകതനില്  'വനിദദ്യടാലെയങ്ങള'  എന്ന വടാകനിനുപകേരര  'സ്കൂളകേള'
എന്നടാകണര  എനപറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്  നല  കേടാരദ്യമടാണയ്.  നമ്മുലട  കുട്ടനികേള
അങണവടാടനിയനില്നനിന്നയ്   കടകയ്  ഓഫയ്  ലചയയ്  മലെയടാളതനില്  ലെടാനഡയ്
ലചയ്യണലമങനില്  ഉന്നതവനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  കമഖലെയനിലലെതണര.  അങണവടാടനി
കേഴനിഞ്ഞടാല് നഴറനി സ്കൂള, എല്.പനി. സ്കൂള, അപര് ലലപ്രമറനി സ്കൂള, ലലഹസ്കൂള, ഹയര്
ലസകണറനി  സ്കൂള  എന്നനിങ്ങലനയടാണയ്.  അവനിലടലയടാനര  വനിദദ്യടാലെയര  എന്ന
വടാകനിലന്റെ  കേടാരദ്യമനില.  അവനിലടലയടാലക  സ്കൂള  എന്നടാകനി  മടാറടാനുള്ള
തശരുമടാനലമടുതതയ് കേടാരദ്യങ്ങള നല രശതനിയനില് കേടാണുന എനള്ളതുലകേടാണടാണയ്.
എലടാ  അര്തതനിലര  ഇഇൗ  ബനില്  ഏറവുര  നലതടാലണന്ന  അഭനിപ്രടായമടാണയ്
എനനിക്കുളളതയ്. 

കഡടാ  .    എന  .    ജേയരടാജേയ്:  സര്,  മലെയടാള  ഭടാഷയയ്  കശഷ്ഠഭടാഷടാ  പദവനി
ലെഭനികടാന  ധടാരടാളര  തടസങ്ങളണടായനിരുന.  യഥടാര്തതനില്  മുന  സടാരസടാരനികേ
വകുപ്പുമനനി   ശശ.  ലകേ.  സനി.  കജേടാസഫുര  അന്നലത  സര്കടാരുര  എടുത
തശരുമടാനതനിലന്റെ  ഭടാഗമടായടാണയ്  അതയ്  ലെഭനിചതയ്.  അതനിനുകശഷര  ഏതടാണയ്  100
കകേടാടനി  രൂപ  കശഷ്ഠ  ഭടാഷടാപദവനി  ലെഭനിച  സരസ്ഥടാനങ്ങളകയ്  ഭടാഷയുലട
പരനികപടാഷണവുമടായനി  ബന്ധലപട്ടയ്  ലെഭനിക്കുനണയ്.   ആ  ഫണയ്  ലെഭദ്യമടാകടാനുള്ള
നടപടനി  സര്കടാര് സതശകേരനികണര. മലെയടാളഭടാഷലയ സരബന്ധനിചനിടകതടാളര 2013
കമയയ് 21 വളലര പ്രധടാനലപട്ട ദനിവസമടാണയ്. അന്നടാണയ് കകേന്ദ്ര സടാഹനിതദ്യഅകടാഡമനി
മലെയടാള ഭടാഷയയ് കശഷ്ഠഭടാഷടാ പദവനി നല്കേനിയതയ്.  ലഫബ്രുവരനി  21-നടാണയ് കലെടാകേ
മടാതൃഭടാഷടാദനിനര  മലെയടാള  ഭടാഷയുലട  പ്രധടാന  ബനില്  പടാസടാക്കുന്ന  ഈ
സന്ദര്ഭതനില്  കശഷ്ഠഭടാഷടാ  പദവനി  ലെഭനിച  കമയയ്  21-ാം  തശയതനി  മലെയടാള
ഭടാഷടാദനിനമടായനി  ആചരനികടാന,  മലെയടാളര  ലഎച്ഛനികേ വനിഷയമടാലയടുത ഒരടാലളന്ന
നനിലെയനില്  ബഹുമടാനലപട്ട  സശകറരകൂടനി   മുനകേലയ്യടുകണലമന്ന
കേടാരദ്യലതക്കുറനിച്ചുള്ള അങ്ങയുലട അഭനിപ്രടായലമന്തടാണയ്?

ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമടാര്:  സര്,  ഞടാന അകടാരദ്യരകൂടനി ബഹുമടാനലപട്ട
മനനികയടാടയ് ആവശദ്യലപടുകേയടാണയ്. 

ശശ  .    കജേടാണ്  ലഫര്ണടാണസയ്:  സര്,  ഇഇൗ  ബനിലനിലനക്കുറനിച്ചുള്ള
ചര്ചയനിലലെങനിലര   മലെയടാളപദങ്ങള  പരമടാവധനി  ഉപകയടാഗനിക്കുന്നതയ്  നലതകല;
അതനിലനക്കുറനിചയ് അങ്ങയുലട അഭനിപ്രടായലമന്തടാണയ്? 

ശശ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമടാര്: സര്, അതനില് നമുകയ് പലെ പരനിമനിതനികേളമുണയ്.
മലെയടാള  ഭടാഷ  രൂപലപട്ടുവന്ന  സടാഹചരദ്യര  പരനികശടാധനിചടാല്  തമനിഴയ്,  സരസ്കൃതര,
മലെബടാറനിലെടാണങനില്  അറബനി  ഭടാഷ  ഉളപലടയുള്ള  ഭടാഷകേളലട  സതടാധശനവുര
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സങലെനവുമുണയ്. അതനിലന കവര്തനിരനിചയ് കേടാകണണ. അതുലകേടാണടാണയ് "വനിദദ്യടാലെയര"
എന്നതയ്  "സ്കൂള"  ആക്കുന്നതയ്  നലതടാലണന്നയ്  പറയുന്നതയ്.  നമ്മേലള
സരബന്ധനിചനിടകതടാളര ഇരഗശഷയ് പൂര്ണ്ണമടായുര ഇലടാതടാകലെല, മറനിചയ് മലെയടാളലത
ശകമടായനി നനിലെനനിര്തലെടാണയ് ഉകദ്ദശനിക്കുന്നതയ്. മലെയടാളതനിലന്റെ പശ്ചടാതലെതനില്
നനിന്നയ്  കലെടാകേതനിലലെ  മുഴുവന  ഭടാഷകേളര  ഉളലകടാള്ളടാന  മലെയടാളനികയ്
കേഴനിയുകമ്പടാഴടാണയ് യഥടാര്തതനില് കകേരളര വളരുന്ന സടാഹചരദ്യമുണടാകുന്നതയ്.  ആ
വളര്ചയ്ക്കുകവണനി  നമ്മുലട  ഭടാഷയുലടയുര  സരസടാരതനിലന്റെയുര  ശകമടായ
അടനിതറയുണടാക്കുന്നതനിനയ് ഇഇൗ ബനില് ഉപകേരനിക്കുലമങനില് അതനിലന സര്വ്വടാത്മനടാ
സതടാഗതര ലചയ്യുകേയടാണയ്.   അകതടാലടടാപര ഞടാന ആമുഖമടായനി  ഉന്നയനിച അശങ
പരനിഹരനികടാന   കേഴനിയണര.  ബനില്  ഇവനിലട  പടാസടാക്കുന്നതുലകേടാണയ്  കേടാരദ്യമനില.
അതനിനയ്  അരഗശകേടാരര  ലെഭനിക്കുന്നതനിനുളള  മടാര്ഗ്ഗങ്ങലളക്കുറനിചയ്  ആകലെടാചനിക്കുകേയുര
എലന്തങനിലര  ആശങകേളലണങനില്  അതയ്  പരനിഹരനിചയ്  മുകന്നടാട്ടുകപടാകുകേയുര
ലചയ്യണലമന്നയ്   സൂചനിപനിച്ചുലകേടാണയ് ഞടാന അവസടാനനിപനിക്കുന.

വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വകുപ്പുമനനി  (  ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്  ):  സര്,  വളലര
സടാര്തകേമടായനിട്ടുള്ള  ചര്ചയടാണയ്  ഇവനിലട  നടന്നതയ്.  സരസ്ഥടാന  സര്കടാര്
ഇങ്ങലനലയടാരു ബനില് അവതരനിപനിക്കുകമ്പടാള അതനിലന്റെ പ്രധടാനലപട്ട ലെക്ഷദ്യങ്ങള
എലന്തലടാലമന്നതയ്  ചര്ചയനിലൂലട  വളലര  കൃതദ്യമടായനി  പുറത്തുവന്നനിട്ടുണയ്.
കകേരളതനില്  ഇകപടാള  പഠനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുന്ന  കുട്ടനികേളകയ്  മലെയടാളര
അറനിയനിലലങനിലര  പതടാര  ക്ലടാസര  ഡനിഗനിയുര  പടാസടാകേടാലമന്ന  അവസ്ഥ
നനിലെനനില്ക്കുകേയടാണയ്.  തുടര്നവരുന്ന രകണടാ നടാകലെടാ വര്ഷങ്ങളനില് കകേരളതനില്
പുതനിലയടാരു  തലെമുറ  വളര്നവരുകമ്പടാള  എലടാവര്ക്കുര  മലെയടാളര  എഴുതടാനുര
വടായനികടാനുര  പഠനികടാനുര  കേഴനിയണലമന്ന  ദശര്ഘവശക്ഷണകതടാടുകൂടനി  വളലര
സൂക്ഷ്മമടായനി സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേനിറനിയനില് ഇഇൗ ബനില് പരനികശടാധനിചടാണയ് നനിയമസഭയനില്
ലകേടാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ളതയ്.  അതുലകേടാണ്ടുതലന്ന  ഇവനിലട  പങ്കുവച  ആശങകേളര
സമൂഹതനില്  ഉയര്നവന്ന  മറയ്  കേടാരദ്യങ്ങളര  കേണകനിലലെടുത്തുലകേടാണയ്  ആര്ക്കുര
ആശങയുര  പ്രശവുമനിലടാലത  പുതനിയ  തലെമുറലയ  മലെയടാളമറനിയുന്നവരടായനി
വളര്തനിലയടുക്കുകേലയന്ന  ലെക്ഷദ്യമടാണുള്ളതയ്.  ഇവനിലട  ആരുലടയുര  ഒരവകേടാശവുര
ഹനനികലപടുന്നനില.  മലെയടാളര  അറനിയടാവുന്നവരടായനി  വളര്തനിലയടുക്കുന്നതയ്  പലെ
ലെക്ഷദ്യതനിലെടാണയ്.  ഒരു  സമൂഹതനില്  ജേശവനിക്കുകമ്പടാള  പലെ  ഭടാഷകേളര
മടാതൃഭടാഷയടാകയടാ  പഠനിക്കുന്നതടാകയടാ  ഉണടാകേടാര.  സമൂഹതനിലലെ   ആവടാസ
വദ്യവസ്ഥയുമടായനി സടാരസടാരനികേമടായുര സടാമൂഹനികേമടായുര  ബന്ധലപടുന്നതനിനയ് ചുറ്റുമുള്ള
ഭടാഷ  അറനിഞ്ഞനിരനികണലമനള്ളതയ്  സതടാഭടാവനികേമടായ  ലെളനിത  ഗകവഷണതനിലൂലട
മനസനിലെടാകുന്ന  കേടാരദ്യമടാണയ്.  മലെയടാളര  അറനിയുന്ന  ഒരു  സമൂഹതനില്  മലെയടാളര
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അറനിയടാതവര്  പഠനിച്ചുവളര്ന്നടാല്  അവര്  പലെ  തരതനിലര   ആ  സമൂഹതനിലന്റെ
സരസടാരവുമടായനി ബന്ധലപടനില.  മലെയടാളര അറനിഞ്ഞടാല് മടാത്രകമ മലെയടാളതനിലന്റെ
സടാഹനിതദ്യലതക്കുറനികചടാ,  ചരനിത്രലതക്കുറനികചടാ,  മറയ്  പലെതരതനിലള്ള
പ്രടാകദശനികേതലയക്കുറനികചടാ  മനസനിലെടാകടാന  കേഴനിയുകേയുള.  അങ്ങലന
മനസനിലെടാകടാലത മറയ് ഭടാഷകേള പഠനിച്ചുവളര്ന്നവര്, 'ഓഡയ് മടാന ഒഇൗട്ടയ്'  കപടാലലെ ഒരു
സമൂഹതനില്  വളര്നവരുന്നതനിലന്റെ   പ്രശങ്ങള   നമുകയ്  കേടാണടാന  കേഴനിയുര.
അതുലകേടാണയ്  ആവടാസവദ്യവസ്ഥയകേതയ്  ജേശവനിക്കുന്നവര്  ലപടാതുവനില്
ഉപകയടാഗനിക്കുന്ന  ഭടാഷ  പഠനിക്കുകമ്പടാള   സഹജേശവനികേളമടായനി  പലെതരതനിലള്ള
ബന്ധതനിനയ് സടാധദ്യത വളരുകേയുര ആ വളര്ചയനിലൂലട ഉണടാകുന്ന മടാനസനികേമടായ
വളര്ച മറയ്  തരതനിലള്ള  പഠനതനിനയ് വഴനിലയടാരുക്കുകേയുര ലചയ്യുര.  കകേരളതനില്
തടാമസനിചയ് മലെയടാളര പഠനിക്കുകമ്പടാള കകേവലെര മലെയടാളര പഠനിച്ചുലവന്നയ് മടാത്രമല, ആ
കുട്ടനിയുലട  എലടാ  തരതനിലമുള്ള  സമഗമടായ  വളര്ചയയ്  വഴനിലയടാരുങകേകൂടനി
ലചയ്യുകേയടാണയ്   ഇഇൗ  ബനില്  എന്നയ്  വനിശതസനിക്കുകേയടാണയ്.  അതയ്  വലെനിലയടാരു
ലെക്ഷദ്യമടാണയ്.  മലെയടാളമറനിയടാലത കകേരളതനില്നനിന്നയ്  മറയ്  ഭടാഷകേളര  വനിഷയങ്ങളര
പഠനിചയ്  വളരുകമ്പടാഴുണടാകുന്ന മടാനസനികേതലെവുര ചുറ്റുപടാടുമുള്ള എലടാ തരതനിലമുള്ള
സടാരസടാരനികേ-സടാമൂഹനികേ ബന്ധങ്ങളകൂടനി  മനസനിലെടാകേതകവനിധതനില് മലെയടാളര
കൂടനി അറനിയുന്നതുര ആ കുട്ടനിക്കുണടാകുന്ന വളര്ച നടാര പ്രതശക്ഷനിക്കുന്നതനിനപ്പുറമടാകുര.
മൂന്നയ്   തരതനിലള്ള ബന്ധങ്ങളടാണയ്  സമൂഹതനില് പ്രധടാനമടായുള്ളതയ്.  പ്രകൃതനിയുര
മനുഷദ്യനുര  തമ്മേനിലള്ള  സ്ഥൂലെസൂക്ഷ്മബന്ധങ്ങളലടയുര  മനുഷദ്യനുര  മനുഷദ്യനുര
തമ്മേനിലള്ള സ്ഥൂലെസൂക്ഷ്മബന്ധങ്ങളലടയുര   മനുഷദ്യനുര ഇതരജേശവനികേളര  തമ്മേനിലള്ള
സ്ഥൂലെസൂക്ഷ്മബന്ധങ്ങളലടയുര  സമനതയവുര  അതനിലന്റെ  സമഗതയുമടാണയ്  ഒരു
ആവടാസവദ്യവസ്ഥയനില്  വളരുന്ന  മനുഷദ്യലന്റെ  വളര്ചയുലട  ഭൂമനികേ.  അതയ്
സടാധദ്യമടാകേണലമങനില്  ആ  സമൂഹതനില്  ബഹുഭൂരനിപക്ഷര  സരസടാരനിക്കുന്ന  ഭടാഷ
അവന   അറനിഞ്ഞനിരനികകണതടാണയ്.  അതുലകേടാണയ്  മലെയടാളര  പഠനികണലമന്നയ്
പറയുന്നതയ് കകേവലെര  അര്തതനില് മടാത്രമല, പഠനതനിലന്റെ സമഗതയുണടാകേടാത
രശതനിയനില്ക്കൂടനി  ഓകരടാ  കുട്ടനിയുര  കകേരളതനില്  പഠനിച്ചുവരുകമ്പടാള
മലെയടാളലതക്കുറനിച്ചുര  മലെയടാള  സടാഹനിതദ്യലതക്കുറനിച്ചുര   സടാഹനിതദ്യ
കേടാരനടാലരക്കുറനിച്ചുര നകവടാതടാനലതക്കുറനിച്ചുര നകവടാതടാന നടായകേനടാലരക്കുറനിച്ചുര
ചരനിത്രലതക്കുറനിച്ചുര  മനസനിലെടാകേണലമങനില്,  മലെയടാളതനിലെടാണയ്
സരസടാരനിക്കുന്നതുര  പ്രസരഗനിക്കുന്നതുര  പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുന്നതുര  എനള്ളതുലകേടാണയ്
മലെയടാളര ആ കുട്ടനികയ് അറനിഞ്ഞനിരനികണലമനള്ളതടാണയ് ഒരു പ്രധടാനലപട്ട ഘടകേര.
രണടാമലതയുര  മൂന്നടാമലതയുര കേടാരദ്യങ്ങള ഇവനിലട പലെതവണ പറഞ്ഞതുലകേടാണയ്
ഞടാന അതനിലനക്കുറനിചയ് പറയുന്നനില. മലെയടാളര പഠനിക്കുകേ എനള്ളതയ് കകേവലെലമടാരു
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ഭടാഷ  പഠനിക്കുന്നതനിനപ്പുറര  സരസടാരര   പഠനിക്കുകേയുര  സടാരസടാരനികേമടായ  വളര്ചയയ്
സടാധദ്യതയുണടാകടാനുരകൂടനിയടാണയ്.  അതുലകേടാണയ് കകേരളതനില് ഇനനിലയടാരു തലെമുറ
വളര്നവരുകമ്പടാള  എലടാവരുര  മലെയടാളമറനിയുന്നവരടാകേണലമന്ന
ലെക്ഷദ്യകതടാലടയടാണയ്  ഇഇൗ  ബനിലനില്  ഒരു  പ്രധടാനലപട്ട  കേടാരദ്യര  വനിഭടാവന
ലചയനിട്ടുള്ളതയ്.  അതുലകേടാണടാണയ്  കകേരളതനില്  എലടാവരുര  ഒന്നടാര  ക്ലടാസയ്  മുതല്
മലെയടാളര  പഠനികണലമന്നയ്  പറയുന്നതയ്.  ഭടാഷയുലട  സതടാഭടാവനികേമടായ  ഒഴുകടാണയ്
ഭടാഷയുലട  ഭരഗനിയുര  ശകനിയുര.  അവനിലടയടാണയ്  എലടാവരുര  മലെയടാളര
പഠനികണലമന്നയ്  നമ്മേള  പറയുന്നതയ്.  മലെയടാളര  പഠനിപനികണലമന്നയ്  സമൂഹരകൂടനി
തശരുമടാനനിക്കുകേയുര  പഠനികകണതടാലണന്ന  രശതനിയനില്  പറഞ്ഞുലകേടാടുക്കുകേയുര
ലചയ്യുകമ്പടാള അവര് സതടാഭടാവനികേമടായുര പഠനിക്കുര. അതുലകേടാണയ് ഒന്നടാര ക്ലടാസമുതല്
കകേരളതനിലലെലടാവരുര  മലെയടാളര  പഠനികണലമന്നടാണയ്  നമ്മേളകദ്ദശനിക്കുന്ന
പ്രധടാനലപട്ട കേടാരദ്യര.  വളലര ചുരുകനിമടാത്രകമ കേടാരദ്യങ്ങള പറയുനള.  

ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ്: സര്,  ബഹുമടാനലപട്ട  മനനി   വളലര
വദ്യകമടായനി കേടാരദ്യങ്ങള പറഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞു,  പലക്ഷ ഇഇൗ ചര്ചയനിലടനശളര പറഞ്ഞ
ഒരു  വടാകയ്  അടനികചല്പനികല്  എനള്ളതടാണയ്.  അങ്ങലനയടാലണങനില്  നമ്മുലട
വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  രശതനിതലന്ന  ഒരുതരര  അടനികചല്പനികലെകല;  സ്കൂളനില്  കപടാകേടാന
ഇഷമനിലടാത  ഒരു  കുട്ടനിലയ  നനിര്ബന്ധനിചയ്  സ്കൂളനില്  വനിടുകേ,   കേണകയ്/സയനസയ്
പഠനികടാനനിഷമനിലലങനിലര   പഠനിപനിക്കുകേ,  ആ  വടാദഗതനികയടാടയ്  കയടാജേനികടാന
കേഴനിയുകമടാ; ഒരു കുട്ടനിയുലട അവകേടാശലെരഘനമടായനി ഇതനിലന കേടാണടാന കേഴനിയുകമടാ?

ലപ്രടാഫ  .   സനി  .   രവശന്ദ്രനടാഥയ്: സര്,  കേട്ടനിയുലട  അവകേടാശമടാണയ്,  അതടാണയ്
ഞടാന കനരലത പറഞ്ഞതയ്.  പലെകപടാഴുര മലെയടാളര പഠനിക്കുന്നതയ് എന്തനിനടാലണന്നയ്
മനസനിലെടാകടാതതുലകേടാണടാണയ്   നനിര്ബന്ധനികകണനിവരുന്നതയ്.   അതടാണയ് ഞടാന
വനിശദശകേരനിചതയ്.   അലതടാരു  ഭടാഷടാപഠനര  മടാത്രമല,  ഒരു  സടാരസടാരനികേ
പഠനരകൂടനിയടാണയ്.   ഒരു  ചരനിത്രതനികലെയ്ക്കുള്ള  വഴനിതുറകലെടാണയ്.   കകേരളതനില്
പഠനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടനിയുലട മനസയ് ചരനിത്രതനികലെയയ് വഴനിതുറകണലമങനില് മലെയടാളര
പഠനിച്ചുലകേടാണ്ടുമടാത്രകമ  കേഴനിയുകേയുള.   അതുലകേടാണയ്  സമഗപഠനതനിനുള്ള
ഭൂമനികേയടായനിട്ടടാണയ് നമ്മേളനിതനിലന കേടാണുന്നതയ്.  കകേരളതനില് ഒനമുതല് പത്തുവലര
ക്ലടാസള്ള സ്കൂളകേളണയ്.  അതനില്തലന്ന മൂനഭടാഷ  (ത്രനിഭടാഷ)  പഠനിക്കുന്ന സ്കൂളകേളര
നടാലെയ്  ഭടാഷ  പഠനിക്കുന്ന  സ്കൂളകേളമുണയ്.   30  ശതമടാനതനിലെധനികേര  സ്കൂളകേള
അതരതനിലള്ളതടാണയ്.  അതുകപടാലലെതലന്ന  ഭടാഷടാനക്യൂനപക്ഷ  സ്കൂളകേള,
ഒടാറനിയന്റെല്  സ്കൂളകേള,  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.,  ലഎ.സനി.എസയ്.ഇ.  എന്നശ
വനിഭടാഗങ്ങളമുണയ്.  ഇതനില് ക്രമടാനുഗതമടായനി മലെയടാളര പഠനികണലമനപറയുന്നതയ്
ഓറനിയന്റെല്  സ്കൂളനിലര   ഭടാഷടാ  നക്യൂനപക്ഷ  സ്കൂളനിലര  മടാത്രമടാണയ്.   അതനിലന്റെ
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ആവശദ്യകമയുള. കേടാരണര,  ശശ.  ലകേ.  സനി.  കജേടാസഫയ് പറഞ്ഞതുകപടാലലെ ഇവനിലട
ഒനമുതല് പത്തുവലര ക്ലടാസകേളനില് ഇകപടാഴുര മലെയടാളര പഠനിപനിക്കുനണയ്, മലെയടാളര
പഠനിപനികണലമന്നയ്  നനിര്ബന്ധനികകണ  കേടാരദ്യമനില.   ഇഇൗ  സ്കൂളകേളനില്  മലെയടാളര
പഠനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  എങ്ങലനയടാണയ്  വനിഭടാവന  ലചയ്യുന്നലതന്നയ്  ഞടാന  പറയടാര.
അതനിലന്റെ വദ്യകത കൃതദ്യമടായനി ഇഇൗ ബനിലനിലണയ്.   അതനിനുകശഷര റൂള വരുകമ്പടാള
കുകറക്കൂടനി    കേടാരദ്യങ്ങള  വദ്യകമടാകുര.   അതനിപ്രകേടാരമടാണയ്.   ഭടാഷടാ  നക്യൂനപക്ഷ
സ്കൂളകേളനില്  ഇകപടാള  മൂന്നയ്  ഭടാഷകേള  പഠനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുന.   ഇഇൗ  മൂന്നയ്  ഭടാഷ
അവരുലട  മടാതൃഭടാഷയടാലണങനില്  അതയ്  പഠനിക്കുന്നതനിനയ്  ആരുര  എതനിരല,  അതയ്
പഠനികടാര, പഠനികചടാലട്ട.  അതനിലനടാരു എതനിര്പ്പുമനില.  മടാതൃഭടാഷയനിലൂലട പഠനികണര
എനള്ളതയ്  പ്രകതദ്യകേര  പറകയണതനില,  അതയ്  ഭരണഘടനടാപരമടാണയ്.    ഞടാന
കനരലത പറഞ്ഞ സങല്പതനില് അവരുലട  പഠനര പൂര്ണ്ണമടാകേണലമങനിലര ഇഇൗ
സമൂഹകതടാടുര  സരസടാരകതടാടുര  ബന്ധലപടണലമങനിലര  ഒരു  ലെനിങയ്
ലകേടാടുക്കുന്നതുകപടാലലെ സതടാഭടാവനികേമടായുര അവനിലട മലെയടാള ഭടാഷകൂടനി പഠനികണര.
ഇതയ്   മനസനിലെടാകനിയടാല്  മതനി.   അങ്ങലന  മലെയടാളഭടാഷ  പഠനികണലമങനില്
നമ്മുലട ഒന്നടാര ക്ലടാസനിലലെ സടാധടാരണ പടാഠപുസകേരതലന്ന കപടാകരലയന്നയ്  ശശ. പനി.
ലകേ.  അബ്ദു  റബ്ബയ്  കചടാദനിക്കുകേയുണടായനി,  അതുകപടാരടാ.  കേടാരണര,  മലെയടാളതനില്
സരസടാരനിച്ചുര  കേളനിച്ചുര  ചനിരനിച്ചുര  വളര്ന്നയ്  ഒന്നടാര  ക്ലടാസനില്  മലെയടാളര
പഠനിക്കുന്നതുകപടാലലെ  മലെയടാളര  ചുറ്റുവട്ടതയ്  ഇലടാത  സ്ഥലെതയ്  ഒന്നടാര  ക്ലടാസനില്
മലെയടാളര പഠനികടാന സടാധനിച്ചുലവന്നയ് വരനില.  അതുലകേടാണയ് അതരര സ്കൂളകേളനില്
ഒന്നടാര  ക്ലടാസയ്  മുതല്  മലെയടാളര  പഠനികടാന  എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.-യുലട
കനതൃതതതനില്  ഒരു  മലെയടാള  പടാഠപുസകേര  തയ്യടാറടാക്കുര.  അകപടാള  അവര്കയ്
പഠനികടാനുള്ള  പടാഠപുസകേര  ലെഭനിക്കുലമന്നയ്  മടാത്രമല,  അവനിലട
പഠനിപനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുന്ന  അദ്ധദ്യടാപകേരുലട  കജേടാലെനിക്കുര  ഒരു  പ്രശവുര  വരനില.
നനിലെനനില്ക്കുന്ന  അദ്ധദ്യടാപകേരുലട  ലതടാഴനില്  നഷലപടുലമന്നയ്  പലെരുര
ഭയലപടുകേയുണടായനി,  അതുര  നഷലപടനില.   ലതടാഴനില്  നഷലപടടാലത,  അവര്
ഇകപടാള  പഠനിക്കുന്ന  ഭടാഷ  പഠനിക്കുന്നതനിനുളള   അവകേടാശര  നനികഷധനികടാലത
പഠനതനിലന്റെ  സമഗതയ്ക്കുര  മലെയടാളതനിലന്റെ  നനിലെനനില്പനിനുര  അവരുലടതലന്ന
നനിലെനനില്പനിനുര  മലെയടാളരകൂടനി  അവനിലട  ഒന്നടാര  ക്ലടാസനില്  ഇഇൗ  വര്ഷര
പഠനിപനികണര.   അടുത  വര്ഷര  രണടാര  ക്ലടാസനിലര  പനിലന്ന  മൂന്നടാര  ക്ലടാസനിലര
എന്നനിങ്ങലന  വരുകമ്പടാള  പനിന്നശടയ്  എങ്ങലന  കവണലമനള്ളതയ്  കേടാലെതനിലന്റെ
സതഭടാവമനുസരനിചയ്  പഠനികകണതടായനി  വരുര.  അതടാണയ്  ക്രമടാനുഗതമടായനി  എന്ന
വടാകയ്  പറഞ്ഞതയ്.   ഓറനിയന്റെല്  സ്കൂളനില്  അഞടാര  ക്ലടാസമുതലെടാണയ്  മലെയടാളര
പഠനിപനിച്ചുതുടങന്നതയ്.   അവനിലട  അഞടാര  ക്ലടാസനില്  മലെയടാളര  പഠനിചനിട്ടനിലലങനില്
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അവര്കയ് അഞടാര ക്ലടാസനില് മലെയടാളര ആദദ്യമടായനി പഠനികതക രശതനിയനില് ഒരു
പടാഠപുസകേര കവണനിവരുര.  അതയ് തയ്യടാറടാകനിലകേടാടുകടാര.  ഇങ്ങലന തയ്യടാറടാകനി
ലകേടാടുക്കുകമ്പടാള  അവനിലട  പഠനിപനികടാന  അദ്ധദ്യടാപകേരുര  അതനിനുള്ള
സഇൗകേരദ്യങ്ങളമനിലലങനില്  തസനികേ  സൃഷനിചയ്  അവനിലട  മലെയടാളര  പഠനിപനികടാനുള്ള
സഇൗകേരദ്യര  സര്കടാര്  ഒരുകനിലകേടാടുക്കുര.   ഇതനിനപ്പുറര  മകനടാഹരമടായനി  ഭടാഷ
പഠനികടാനുള്ള സഇൗകേരദ്യര കവലറ എന്തടാണയ് ലചയ്യടാന സടാധനിക്കുന്നതയ്? 

സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.,  ലഎ.സനി.എസയ്.ഇ.  സ്കൂളകേളനില്  ഇകപടാളതലന്ന  8-ാം
ക്ലടാസവലര  പലെതരതനിലളള  പടാഠപുസകേങ്ങളനിലൂലട മലെയടാളര പഠനിപനിക്കുനണയ്.  1
മുതല് 8 വലര ത്രനിഭടാഷയടാണയ്.  പലക്ഷ 9-ാം ക്ലടാസനിലര 10-ാം ക്ലടാസനിലര  ദതനിഭടാഷടാ
സരവനിധടാനമടാണയ്.  പരശക്ഷയുര അതനുസരനിചടാണയ് വരുന്നതയ്.  അതുലകേടാണയ് ഒന്നടാര
ക്ലടാസയ്  മുതല്  പതടാര  ക്ലടാസവലര  മലെയടാളര  പഠനികണലമനള്ളതയ്  അവനിലടയുര
പ്രടാവര്തനികേമടാകതക  രശതനിയനില്  ഇഇൗ  വര്ഷര  9-ാം  ക്ലടാസനില്  മലെയടാളര
പഠനിപനികടാന  മലറടാരു  പുസകേര  തയ്യടാറടാകനിലകേടാടുക്കുന്നതടാണയ്.   ഇവനിലട   ശശ.
തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന  സൂചനിപനിചതുകപടാലലെ  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.-യുലട
നനിയമതനികലെടാ   അവരുലട  പരശക്ഷടാ രശതനിയനികലെടാ  ഒനര  ഇടലപടുന്നനില.  പലക്ഷ
നമ്മേള  നനിരടാകക്ഷപ  പത്രര  ലകേടാടുക്കുകമ്പടാള  ഒരു  നനിബന്ധന   വയ്ക്കുര.
അങ്ങലനയടാണയ് അവലര നമ്മേള കപ്രടാത്സടാഹനിപനിക്കുന്നതയ്.  ഇലതടാരു സമൂഹതനിലന്റെ
ഇടലപടല് കൂടനിയടാണയ്.   ലപടാതുവനിദദ്യടാഭദ്യടാസ സരരക്ഷണയജര നടക്കുകേയടാണയ്.
സമൂഹതനിലന്റെ  ഇതരതനിലള്ള  കസ്നേഹപൂര്വ്വമടായ  തകലെടാടലെനിലൂലടയടാണയ്
ഇലതടാലക നടക്കുന്നതയ്.  ആ രശതനിയനിലലെടാരു സടാരസടാരനികേ വളര്ചയടായനി ഇതനിലന
കേടാണണര.

ശശ  .    ഒ  .    രടാജേകഗടാപടാല്:   സര്,  ഭടാഷ  ക്രമടാനുഗതമടായനി  പഠനിപനികടാന
ശമനിക്കുന്നതുര  അതനിനുള്ള  വദ്യവസ്ഥ  ലചയ്യുന്നതുര  നല  കേടാരദ്യമടാണയ്.
എനനികറനികയണതയ്,  അവനിലട  മശഡനിയര  ഓഫയ്  ഇനസക്ഷന,  പ്രകതദ്യകേനിചയ്  മറയ്
ഭടാഷകേളടായ  തമനിഴയ്,  കേന്നട  എന്നനിവയുള്ള  സ്ഥലെങ്ങളനില്  മശഡനിയര  ഓഫയ്
ഇനസക്ഷന ആ രശതനിയനില് തുടരുകേയടാണയ്.  അതനില് മടാറര പ്രതശക്ഷനിക്കുനകണടാ
എന്നടാണറനികയണതയ്.

ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്:  സര്,  അങ്ങലനലയടാരു മടാറര  പ്രതശക്ഷനിക്കുന്നനില.
അവനിലട  എന്തയ്  മശഡനിയതനിലെടാകണടാ  പഠനിക്കുന്നതയ്  അതയ്  തുടരടാര,  മശഡനിയര
മടാറടാനല ഇകപടാള ശമനിക്കുന്നതയ്.  മലെയടാളതനില് പഠനിക്കുകേ എന്നതയ് ആതദ്യന്തനികേ
ലെക്ഷദ്യമടാലണന്നയ്  ഇവനിലട  പറഞ്ഞതയ്  അതനികലെയ്ക്കുള്ള  യടാത്ര  തുടങന്നകതയുള.
അതനികലെയയ് യടാത്ര തുടങ്ങണലമങനില് എലടാവരുര മലെയടാളര പഠനികണര.  അതനിനുള്ള
അടനിസ്ഥടാനമനിടുകേയടാണയ്.   ഭടാവനിയനില്  അവനിലടലയതണര.   ഇകപടാള  എന്തു
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മശഡനിയതനിലെടാകണടാ അവര് പഠനിക്കുന്നതയ് അകത മശഡനിയതനില്തലന്ന പഠനികടാര.

മനി  .   സശകര്: മലെയടാളഭടാഷ  പഠനിക്കുന്നതനിനയ്  സഹടായകേരമടാകുന്ന  ഒരു
പുസകേരകൂടനി കുട്ടനികേള പഠനിക്കുര.

ലപ്രടാഫ  .   സനി  .   രവശന്ദ്രനടാഥയ്: സര്,  രണ്ടുമൂന്നയ്  തരതനിലള്ള  പുസകേങ്ങളര
അവ  പഠനിപനിക്കുന്നതനിനടാവശദ്യമടായ   അദ്ധദ്യടാപകേലരയുര   നല്കുര.  ഇതയ്
ലപടാതുവനിദദ്യടാഭദ്യടാസ സരരക്ഷണ യജതനിലന്റെ ഭടാഗമടായ ഒരു ബനിലടാലണന്നയ് ഞടാന
കനരലത  പറഞ്ഞു.  കകേരളതനിലലെ  ലപടാതുവനിദദ്യടാഭദ്യടാസര  സരരക്ഷനിക്കുന്നതയ്
ജേനങ്ങളടാണയ്,   സര്കടാര്  കനരനിട്ടല.   സര്കടാര്  ജേനങ്ങകളടാലടടാപര  നനില്ക്കുകേ
മടാത്രമടാണയ് ലചയ്യുന്നതയ്.  ആ  വനികേടാരവുര സരസടാരവുര ഇഇൗ സടാരസടാരനികേ വളര്ചയയ്
കേരുത്തുനല്കേനിയടാല്  കകേരളതനിലലെലടാവരുര  മലെയടാളര  പഠനിക്കുര,  ആരുര
നനിര്ബന്ധനികകണനിവരനില.  മലറടാരു  കേടാരദ്യര,  ഇഇൗ  ബനില്  അവതരനിപനിചകപടാള
മലെയടാളര നനിര്ബന്ധനിത ഭടാഷയടായനി പഠനിപനിക്കുന്നതയ് നനിലെനനില്ക്കുലമന്നയ് ശശ.  ലകേ.
സനി.  കജേടാസഫയ് പറഞ്ഞു. ബനില് അവതരനിപനിചകപടാഴുളള പശഠനികേയനില് മടാറരവരടാലത
തുടര്ന്നയ് ഇതയ്  ആക്ടടായനി മടാറകമ്പടാള ചുരുകകപരുര പ്രടാരരഭവുര എന്നയ് വദ്യകമടായനി
ലകേടാടുതനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ ആക്ടനിനയ്  2017-ലലെ  മലെയടാള  ഭടാഷടാപഠന ആക്ടയ്  എന്നടാണയ്
കപരയ്.  അതുകൂടനി വദ്യകമടാകടാനടാഗഹനിക്കുകേയടാണയ്. 

6.00 PM]

ശശ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നയ്:  സര്,  അങ്ങയ്  പറഞ്ഞതനികനടാടയ്  ഞങ്ങള
പൂര്ണ്ണമടായനി  കയടാജേനിക്കുന.  കകേരളതനില്  ജേനനിച  ഒരു  കുട്ടനി  അഞയ്  വയസയ്
പൂര്തനിയടായകശഷര ഒന്നടാര ക്ലടാസനികലെയയ് കപടാകുകമ്പടാള മലെയടാളര പഠനികണലമന്ന
കേടാരദ്യതനില് നമുകടാര്ക്കുര അഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസമനില.  പലക്ഷ കേടാസര്കഗടാഡുളളവര്
പറയുന്നതയ് നമ്മേലളന്തയ് സഇൗകേരദ്യര ലചയലകേടാടുതടാലര മലെയടാളര പഠനികടാന അവര്
തയ്യടാറലലന്നടാണയ്. അതരര ആളകേകളടാടയ് ഇകപടാള അങ്ങയ് വനിശദശകേരനിച കേടാരദ്യങ്ങള
പറഞ്ഞുലകേടാടുകടാന ശമനികടാര.  ബഹുമടാനലപട്ട രടാകജേട്ടനുര കേടാരദ്യമടായ ഇടലപടല്
ഇതനില് നടതണലമന്നടാണയ് എനനികയ് പറയടാനുള്ളതയ്.

പട്ടനികേജേടാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നടാകസമുദടായകക്ഷമവുര  നനിയമവുര
സടാരസടാരനികേവുര പടാര്ലെലമന്റെറനികേടാരദ്യവുര വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   ലകേ  .   ബടാലെന): സര്,
ഒരു  ലതറനിദ്ധടാരണയുണടാകരുതയ്.  ഭരണഘടനടാപരമടായനി  350(എ)  പ്രകേടാരര
ഭടാഷടാനക്യൂനപക്ഷങ്ങള ഏതയ് ഭടാഷയനിലെടാകണടാ പഠനിക്കുന്നതയ് അതയ് പരനിപൂര്ണ്ണമടായുര
സരരക്ഷനിച്ചുലകേടാണ്ടുമടാത്രകമ  ഈ  നനിയമര  നടപനിലെടാക്കൂ.  അവരുലട  കബടാധനഭടാഷ
മടാറനി  ഇവനിലട  മലെയടാളഭടാഷ  അടനികചല്പനിക്കുനലവന്നയ്  ലതറടാലയടാരു
ധടാരണയുണടാകനിലകടാടുകരുതയ്.  ഭടാഷടാനക്യൂനപക്ഷങ്ങളകയ്  ഭരണഘടനയുലട
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ആര്ട്ടനികനിള  350  (എ)   പ്രകേടാരര  അവരുലട  മടാതൃഭടാഷയനില്  പ്രടാഥമനികേ
വനിദദ്യടാഭദ്യടാസര  ലചയ്യുന്നതനിനുള്ള  സഇൗകേരദ്യര  ഈ  നനിയമപ്രകേടാരര  ലപ്രടാട്ടക്ടയ്
ലചയ്യുനണയ്.  

ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ് :  സര്, മലെയടാളര പഠനികടാത കുട്ടനികേള മലെയടാളര
പഠനികണലമന്നതലടാലത  ആ  കുട്ടനികേള  ഇകപടാള  എലന്തലടാര
ആസതദനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുനകവടാ  അലതലടാര  നനിലെനനില്ക്കുലമന്നയ്  ഒരനികല്ക്കൂടനി
പറയുകേയടാണയ്. മലെയടാളരകൂടനി പഠനികണലമന്നയ് മടാത്രകമയുള.

മനി  .    സശകര്:  ശശ.  എസയ്.  ശര്മ്മേ,  അങ്ങയുലട  1(എ)  നമ്പര് കഭദഗതനി പ്രസയ്
ലചയ്യുനകണടാ?

ശശ  .   എസയ്  .   ശര്മ്മേ: സര്, ഞടാന  പ്രസയ് ലചയ്യുന്നനില.

മനി  .   സശകര്:  കഭദഗതനി സഭയുലട അനുമതനികയടാലട പനിനവലെനിചനിരനിക്കുന. 

ശശ.  എ.  പനി.  അനനില് കുമടാര്,  അങ്ങയുലട  2(ബനി)  നമ്പര് കഭദഗതനി  പ്രസയ്
ലചയ്യുനകണടാ?

    (കഭദഗതനി അവതരനിപനിച അരഗര സശറനിലെനില).

    കഭദഗതനി സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു. 

സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേനിറനി  റനികപടാര്ട്ടയ്ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള  2017-  ലലെ മലെയടാളഭടാഷ
(നനിര്ബന്ധനിത ഭടാഷ) ബനില് പരനിഗണനയ്ലകടുകണലമന്ന പ്രകമയലത.....

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.....

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്......

 പ്രകമയര സഭ അരഗശകേരനിചനിരനിക്കുന 

ബനില് പരനിഗണനയ്ലകടുക്കുന. 

രണടാര വകുപയ്

ശശ  .    ലകേ  .    മുരളശധരന:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന:

(149)  ഖണ്ഡര   2(1)-ല്  (എ)  ആയനി  തടാലഴപറയുന്നതയ്  കചര്ക്കുകേയുര
നനിലെവനിലള്ള ഇനങ്ങലള പുനരക്ഷരര ലചയ്യുകേയുര ലചയ്യുകേ.  

“(എ)  "അധനികേടാരലപടുതനിയ ഉകദദ്യടാഗസ്ഥന"   എന്നടാല്  ഈ ആകനിലന്റെ
ഭരണ നനിര്വ്വഹണ ചുമതലെയുള്ള ഉകദദ്യടാഗസ്ഥകനടാ അകദ്ദഹര അധനികേടാരലപടുതനിയ
അങ്ങലനയുള്ള ഉകദദ്യടാഗസ്ഥകനടാ എന്നര്തമടാകുന.”
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ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന:

(150)  ഖണ്ഡര  2(1)  (എ)-യയ്  കശഷര  തടാലഴപറയുന്നതയ്  (എഎ)ആയനി
കചര്ക്കുകേ:   

“(എഎ)  "ഭടാഷടാ  നക്യൂനപക്ഷര"   എന്നടാല്   പരമ്പരടാഗതമടായനി
ആശയവനിനനിമയതനിനയ് തമനിഴയ്,  കേന്നട,  ലകേടാങ്ങനിണനി,  തുള എന്നശ ഭടാഷകേള
ഉപകയടാഗനിക്കുന്നവരുര കകേരള സരസ്ഥടാനതനില് അധനിവസനിക്കുന്നവരുമടായ
ജേനങ്ങള എന്നര്തമടാകുന.”

കഡടാ  .    എര  .    ലകേ  .    മുനശര്  : സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന: 

(152) ഖണ്ഡര  2(1) (ബനി)യനില്  “"സ്കൂളകേള" എന്നടാല് "സരസ്ഥടാനലത" 
എന്നതനിനു പകേരര "പടാഠശടാലെകേള" എന്നടാല് സരസ്ഥടാനലത ഒന്നടാര 
തരര മുതല് പതടാര തരര വലരയുള്ള" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേടാസഫയ് :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്നകഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന: 

(153) ഖണ്ഡര  2(1) (ബനി)യനില് “സ്കൂളകേള ”എന്ന വടാകയ് കേടാണലപടുന്ന  
ഇടങ്ങളനിലലെലടാര അതതു സരഗതനികപടാലലെ  
“വനിദദ്യടാലെയങ്ങള”എന്ന വടാകയ് കചര്ക്കുകേ.

(154)  ഖണ്ഡര   2(1)  (ബനി)യനില്  "എന്നടാല്"  എനര  "സരസ്ഥടാനലത"  
എനര ഉള്ള വടാക്കുകേളകയ് ഇടയനില് " ഒന്നടാരതരര മുതല് പതടാര തരര 
വലര പഠനര നടത്തുന്ന" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

ശശ  .    വനി  .    പനി  .    സജേശന്ദ്രന  :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്നകഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന: 

(155)  ഖണ്ഡര  2(1)(ബനി)യനില്  "സരസ്ഥടാനലത"  എന്നതനിനയ്  കശഷര  
"സര്കടാര് അരഗശകേടാരകതടാലട പ്രവര്തനിക്കുന്ന" എന്നയ്  കചര്ക്കുകേ.

(161) ഖണ്ഡര 2(1)(ബനി)യനില് "അഫനിലെനികയറയ് ലചയനിട്ടുളള" എന്നതനിനയ് കശഷര
"എലടാ"  എന്നയ്   കചര്ക്കുകേ.

ശശ  .    എര  .    ഉമ്മേര് :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്നകഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന: 
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(156) ഖണ്ഡര 2(1)(ബനി)യനില് "എലടാ" എന്ന വടാകയ്  ഒഴനിവടാക്കുകേ.

(166) ഖണ്ഡര 2(1) (ഡനി) -യ്ക്കു കശഷര തടാലഴപറയുന്ന ഇനങ്ങള കചര്ക്കുകേ.

“(ഇ)  “ഭടാഷടാനക്യൂനപക്ഷര"  എന്നടാല്  ആശയ  വനിനനിമയതനിനടായനി
പരമ്പരടാഗതമടായനി തമനിഴയ്, കേന്നട എന്നശ ഭടാഷകേള ഉപകയടാഗനിക്കുന്ന കകേരള
നനിവടാസനികേള എന്നര്തമടാകുന.

(എഫയ്)  “പ്രധടാന അദ്ധദ്യടാപകേന"  എന്നടാല് ഒന്നടാര തരര മുതല് പതടാര
തരര  വലരയുളള  സ്കൂളനിലന്റെ  ചുമതലെ  വഹനിക്കുന്ന  അദ്ധദ്യടാപകേന
എന്നര്തമടാകുന്നതുര  അതനില്  ഹയര്  ലസകന്റെറനി  വനിഭടാഗതനിലന്റെ
ചുമതലെയുളള പ്രനിനസനിപടാള ഉളലപടടാതതുമടാകുന.”

(167) ഖണ്ഡര  2(2) -ല്  "ആകനില്"  എന്നതനിനു പകേരര  "ആക്ടനില്"  എന്നയ്
കചര്ക്കുകേ.

(168) ഖണ്ഡര 2(2) -ല് "6 ാം ആകയ്" എന്നതനിനു പകേരര "6-ാം ആക്ടയ്"
എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

(169) ഖണ്ഡര  2(2)  -ല് “1959 -ലലെ കകേരള വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  ചട്ടങ്ങളനിലര"
എന്നശ വടാക്കുകേള ഒഴനിവടാക്കുകേ.

സര്,  166-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിയനില്  ഭടാഷടാനക്യൂനപക്ഷര  എനര  പ്രധടാന
അദ്ധദ്യടാപകേലനനര  പറയുനണയ്.  ഇതുരണ്ടുര  ഡനികഫന  ലചയനിട്ടനില.  2015  -ലലെ
മലെയടാള ഭടാഷ വദ്യടാപനവുര പരനികപടാഷണവുര ബനിലനില് എന്തടാണയ് ഭടാഷടാനക്യൂനപക്ഷര
എന്നയ്  ഡനികഫന  ലചയനിട്ടുണയ്.  അതനില്  ജേനറല്  കക്ലടാസകേള  കൃതദ്യമടായനി
പറയുനണയ്.  ഞടാന ജേനറല് കക്ലടാസസയ്  ആക്ടനിലന്റെ പ്രസകഭടാഗര  കവണലമങനില്
വടായനികടാര.  എലന്റെ  കഭദഗതനി,  ഭടാഷടാനക്യൂനപക്ഷര  എന്നടാല്  ആശയ
വനിനനിമയതനിനടായനി  പരമ്പരടാഗതമടായനി  തമനിഴയ്,  കേന്നട  എന്നശ
ഭടാഷകേളപകയടാഗനിക്കുന്ന  കകേരള  നനിവടാസനികേള  എന്നര്തമടാകുന.  പ്രധടാന
അദ്ധദ്യടാപകേന  എന്നടാല്  ഒന്നടാര  തരര  മുതല്  പതടാരതരര  വലരയുള്ള  സ്കൂളനിലന്റെ
ചുമതലെ  വഹനിക്കുന്ന  അദ്ധദ്യടാപകേന  എന്നര്തമടാകുന്നതുര  അതനില്  ഹയര്
ലസകണറനി  വനിഭടാഗതനിലന്റെ ചുമതലെയുള്ള പ്രനിനസനിപടാള ഉളലപടടാതതുമടാകുന.
ഇതനില്  പറയുന്നതയ്  കഫന  ഈടടാകകണതയ്  പ്രധടാന  അദ്ധദ്യടാപകേന  എന്നടാണയ്.
ചനിലെ  സ്ഥലെങ്ങളനില്  ഹയര്  ലസകണറനിയനിലര   കഹസ്കൂളനിലര  പ്രധടാന
അദ്ധദ്യടാപകേനുണയ്. അകപടാള അതനിലലെടാരു വദ്യകത വരുത്തുന്നതനിനുകവണനി ഇതനില്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന  രണയ്  സരഗതനികേളര  ഡനികഫന  ലചയ്യണലമന്നടാണയ്  എനനികയ്
പറയടാനുള്ളതയ്.  മടാത്രമല, ഭടാഷടാനക്യൂനപക്ഷലമന്നയ് ഇടയനിടയയ് പറയുനണയ്. എന്നടാല്
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ഡനികഫന  ലചയ്യടാന  വനിട്ടുകപടായനിട്ടുണയ്.  എലന്റെ  ലഡഫനനിഷനനില്  തമനിഴയ്,  കേന്നട
എന്നശ  രണയ്  ഭടാഷകേള  മടാത്രകമ  വന്നനിട്ടുള.  ഇനനി  അതനിനപ്പുറര  കവണലമങനില്
മനനിയുലട വടാകടാല് കഭദഗതനിയനിലൂലട  അതനിലനടാരു ക്ലടാരനിഫനികകഷനുണടാകുന്നതയ്
നലതടാണയ്. 

ശശ  .    അബ്ദുല്  ഹമശദയ്  .    പനി  . :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന:

 (158) ഖണ്ഡര 2(1)(ബനി)യനില് "അണ്-എയ്ഡഡയ്, സ്കൂളകേള" എന്നതനിനു
പകേരര  "അണ്-എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളകേള,  ഭടാഷടാ  നക്യൂനപക്ഷ സ്കൂളകേള  "
എന്നയ്  കചര്ക്കുകേ.

162. ഖണ്ഡര  2(1)(ബനി)യനില്  "അണ്-എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളകേളര"  എന്ന
വടാക്കുകേളകയ്  കശഷര  "കകേന്ദ്രശയ  വനിദദ്യടാലെയ  സരഘഠനയ് കേശഴനില്
കകേരളതനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  സ്കൂളകേളര"    എന്ന  വടാക്കുകേള
കചര്ക്കുകേ.

164.   ഖണ്ഡര 2(1) (ബനി) കയ് പകേരര തടാലഴപറയുന്നതയ് കചര്ക്കുകേ.

"(ബനി) "സ്കൂളകേള"  എന്നടാല് സരസ്ഥടാനലത എലടാ സര്കടാര്,  എയ്ഡഡയ്,
അണ് എയ്ഡഡയ് സ്കൂളകേള എന്നര്തമടാകുന."

ശശ  .    മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനി :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന:

(159) ഖണ്ഡര  2(1)(ബനി)യനില്  "കബടാര്ഡുകേളമടായനി"  എന്നതനിനു   പകേരര
"കബടാര്ഡുകേളനികലെലതങനിലമടായനി " എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

സര്, ഇതനില് സനി.ബനി.എസയ്.ഇ., സനി.ഐ.എസയ്.ഇ. എന്നശ കബടാര്ഡുകേളമടായനി
അഫനിലെനികയറയ്  ലചയനിട്ടുള്ളലതന്നടാണയ്  ഒറനിജേനിനനില്  ബനിലനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതയ്.
'കബടാര്ഡുകേളനില്'  എന്നതനിനുപകേരര  'കബടാര്ഡുകേളനികലെലതങനിലമടായനി'
എന്നടാകണലമന്നടാണയ്  ഞടാന  ആവശദ്യലപടുന്നതയ്.  രണനിലരകൂടനി  അഫനിലെനികയഷന
കവണ. ഏലതങനിലലമടാന്നനില് മതനി എന്നതടാണയ് എലന്റെ കഭദഗതനി. 

ശശ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസടാകയ് :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന: 

(160)  ഖണ്ഡര  2(1)(ബനി)യനില്  "അഫനിലെനികയറയ്  ലചയനിട്ടുളള"  എന്ന
വടാക്കുകേളക്കു  പകേരര  "അഫനിലെനികയറയ്  ലചയനിട്ടുളളതുര
സരസ്ഥടാനതനിനകേതയ്  പ്രവര്തനിക്കുന്നതുമടായ  എലടാ"  എന്ന
വടാക്കുകേള കചര്ക്കുകേ.
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ശശ  .    ലകേ  .    സകരഷയ്  കുറപയ് :  സര്,   ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന: 

(163) ഖണ്ഡര 2(1) (ബനി) യനില് "ഉളലപടുന്നതുമടാകുന" എന്ന വടാകനിനു
മുമ്പടായനി  "മറയ്  ഏലതങനിലര  പഠന  പദ്ധതനി  പനിന്തുടരുന്ന  അണ്
എയ്ഡഡയ് സ്ക്കൂളകേളര" എന്നശ വടാക്കുകേള കചര്ക്കുകേ.

സര്,  ഇതനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന  പടാഠദ്യപദ്ധതനി  അലടാത  പടാഠദ്യപദ്ധതനി
പനിന്തുടരുന്ന സ്കൂളകേളണയ്.  അതടായതയ് കകേരബനിജേയ് സനിലെബസയ്,  ഐ.ജേനി.സനി.എസയ്.ഇ.
തുടങ്ങനിയ  സനിലെബസകേള  പനിന്തുടരുന്ന  സ്കൂളകേളണയ്.  അകപടാള  മകറലതങനിലര
പഠനപദ്ധതനി പനിന്തുടരുന്ന അണ്-എയ്ഡഡയ് സ്കൂളകേളര എന്നടാകണര.  അലലങനില്
ഈ പഠനപദ്ധതനി പനിന്തുടരുന്ന സ്കൂളകേളനില് മലെയടാളര പഠനിപനികടാതടാകുര.  ബനിലനില്
കൃതദ്യമടായനി പറഞ്ഞനിലലങനില് ആ സ്കൂളകേളനില് മലെയടാളര പഠനിപനികനില. 

ശശ  .    കമടാനസയ്  കജേടാസഫയ്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന: 

(165) ഖണ്ഡര 2(1) (സനി) യനില് "കേശഴനിലണടാക്കുന്ന" എന്നതനിനു പകേരര
"പരനിധനിയനില് വരുന്ന" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

മനി  .   സശകര്: ബഹുമടാനലപട്ട മനനി,  കഭദഗതനികേള സതശകേരനിക്കുനകണടാ?

വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്)  :  സര്,  ശശ.  എര.
ഉമ്മേര്  അവതരനിപനിച  156-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിയുര  ശശ.  മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനി
അവതരനിപനിച 159-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയുര സതശകേടാരദ്യമടാണയ്. മറയ് കഭദഗതനികേലളടാനര
സതശകേരനിക്കുന്നനില.  157-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  ഇവനിലട  അവതരനിപനിചനിട്ടനില.  ആ
കഭദഗതനി ഔകദദ്യടാഗനികേ കഭദഗതനിയടായനി ഞടാന  അവതരനിപനിക്കുന. മറയ് കഭദഗതനികേള
സതശകേടാരദ്യമല.

സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി  ഔകദദ്യടാഗനികേ  കഭദഗതനിയടായനി
അവതരനിപനിക്കുന.

(157) ഖണ്ഡര 2(1)(ബനി)യനില് "അണ്-എയ്ഡഡയ്, സ്കൂളകേള" എന്നതനിനു
പകേരര "അണ്-എയ്ഡഡയ് സ്കൂളകേള " എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

മനി  .    സശകര്:  ബഹുമടാനലപട്ട  മനനി  അവതരനിപനിച  157  -ാം  നമ്പര്
ഔകദദ്യടാഗനികേ കഭദഗതനി സഭ അരഗശകേരനിച്ചു. 

ശശ.  എര.  ഉമ്മേര്  അവതരനിപനിച  156-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിയുര  ശശ.
മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി അവതരനിപനിച 159-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയുര സഭ അരഗശകേരനിച്ചു.
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ശശ  .    എര  .    ഉമ്മേര്    : സര്,  എലന്റെ  166-ാം നമ്പര് കഭദഗതനികയ് ഞടാന കപടാള
ആവശദ്യലപടുന. 

 (സഭടാരഗങ്ങള തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര കവടാട്ടയ് കരഖലപടുതനി): 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്: 

1. ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദയ്. പനി.

2. ശശ. പടാറകല് അബ്ദുല

3. ശശ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസടാകയ്

5. ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള

6. ശശ. അടൂര് പ്രകേടാശയ്  

7. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി 

8. ശശ. അനനില് അകര 

9. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമടാര് 

10. ശശ. അനൂപയ് കജേകബയ് 

11.  ശശ. അനവര് സടാദതയ് 

12. ശശ. വനി. ടനി. ബല്റടാര

13. ശശ. പനി. ലകേ. ബഷശര്

14. ശശ. ടനി. വനി. ഇബടാഹനിര 

15. കഡടാ. എന. ജേയരടാജേയ് 

16. ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് 

17. ശശ. കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് 

18. കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് 

19. ശശ. ലകേ. മുരളശധരന  

20. ശശ. എന. എ. ലനലനിക്കുന്നയ് 
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21. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന 

22. ശശ. ഒ. രടാജേകഗടാപടാല് 

23. ശശ. രകമശയ് ലചന്നനിതലെ

24. ശശ. വനി. പനി. സജേശന്ദ്രന 

25. ശശ. എന. ഷരസദ്ദശന 

26. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന 

27. ശശ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് 

28. ശശ. ലകേ. എര. ഷടാജേനി

29. ശശ. പനി. ടനി. കതടാമസയ്

30. ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

31. ശശ. എര. ഉമ്മേര് 

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1. ശശ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖടാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമടാന 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷടാ കപടാറനി 

4. ശശ. ലകേ. ആനസലെന

5. ശശ. ആന്റെണനി കജേടാണ് 

6. ശശ. പനി. വനി. അനവര് 

7. ശശ. എ. എര. ആരനിഫയ് 

8. ലപ്രടാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

9. ശശമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

10. ശശ. ലകേ. ബടാബു 

11.  ശശമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജേനികമടാള 

12. ശശ. ലകേ. ദടാസന 

13. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി  

14. ശശ. ചനിറയര കഗടാപകുമടാര് 

15. ശശ. സനി. ലകേ. ഹരശന്ദ്രന 

16. കഡടാ. ലകേ. ടനി. ജേലെശല് 

17. ശശ. ലജേയനിരസയ് മടാതഡ്യു 

18. ശശ. ജേനി. എസയ്. ജേയലെടാല് 
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19. ശശ. ഇ. പനി. ജേയരടാജേന 

20. ശശ. കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ്

21. ശശ. വനി. കജേടായനി 

22. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

23. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന 

24. ശശ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

25. ശശ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേടായ

26. ശശ. എര. എര. മണനി 

27. ശശ. ലകേ. ലജേ. മടാക്സെെനി 

28. ശശ. എ. സനി. ലമടായശന 

29. ശശ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

30. ശശ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

31. ശശ. എര. നഇൗഷടാദയ്

32. ശശ. എ. പ്രദശപ്കുമടാര് 

33. ശശ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

34. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

35. ശശ. പുരുഷന കേടലണനി 

36. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശര 

37. ശശ. എര. രടാജേകഗടാപടാലെന

38. ശശ. ലകേ. രടാജേന

39. ശശ. ആര്. രടാകജേഷയ്

40. ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ്

41. ശശ. ലകേ. രടാജു 

42. ശശ. രടാജു എബഹടാര 

43. ശശ. ആര്. രടാമചന്ദ്രന



670 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 24, 2017

44. ശശ. ലകേ. ലകേ. രടാമചന്ദ്രന നടായര് 

45. ശശ. റനി. പനി. രടാമകൃഷ്ണന

46. ശശ. മുലകര രതടാകേരന 

47. ലപ്രടാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനടാഥയ് 

48. ശശ. കേടാരടാട്ടയ് റസടാഖയ്

49. ശശ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

50. ശശ. സനി. ലകേ. ശശശന്ദ്രന 

51. ശശ. വനി. ശശനി 

52. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷയ് 

53. ശശ. എ. എന. ഷരസശര്  

54. ശശ. ജേനി. സധടാകേരന 

55. ശശ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമടാര്

56. ശശ. ലകേ. സകരഷയ് കുറപയ്

57. ശശ. ഇ. ടനി. കടസണ് മടാസ്റ്റേര്

58. ശശ. പനി. തനികലെടാതമന 

59. ശശ. കതടാമസയ് ചടാണനി 

60. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി

61. ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ്

62. ശശ. ലകേ. വനി. വനിജേയദടാസയ്

63. ശശ. ഇ. ലകേ. വനിജേയന

64. ശശ. എന. വനിജേയന പനിള്ള

മനി  .   സശകര്: ശശ. എര. ഉമ്മേര് അവതരനിപനിച 166-ാംനമ്പര് കഭദഗതനിലയ

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് - 31

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് - 64

നനിഷ്പക്ഷത പടാലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില.
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ശശ. എര. ഉമ്മേര് അവതരനിപനിച 166-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു. 

ശശ.  ലകേ.  മുരളശധരന  അവതരനിപനിച  149-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന  അവതരനിപനിച  150-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

കഡടാ.  എര.  ലകേ.  മുനശര്  അവതരനിപനിച  152-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  ലകേ.  സനി.  കജേടാസഫയ്  അവതരനിപനിച  153,  154  എന്നശ   നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ. വനി. പനി. സജേശന്ദ്രന അവതരനിപനിച 155, 161 എന്നശ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ. എര. ഉമ്മേര് അവതരനിപനിച 167, 168, 169 എന്നശ  നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു. 

ശശ.  അബ്ദുല്  ഹമശദയ്.  പനി.  അവതരനിപനിച  158,  162,  164  എന്നശ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസടാകയ് അവതരനിപനിച 160-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  ലകേ.  സകരഷയ് കുറപയ് അവതരനിപനിച  163-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭയുലട
അനുമതനികയടാലട പനിനവലെനിച്ചു.

ശശ.  കമടാനസയ്  കജേടാസഫയ്  അവതരനിപനിച  165-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

 കഭദഗതനിലചയ  പ്രകേടാരമുള്ള  രണടാര  വകുപയ്  ബനിലനിലന്റെ  ഭടാഗമടാകണലമന്ന
പ്രശലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..........

കഭദഗതനി ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള രണടാര വകുപയ് ബനിലനിലന്റെ ഭടാഗമടാകണലമന്ന
പ്രശര സഭ അരഗശകേരനിച്ചു.
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കഭദഗതനി ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള രണടാര വകുപയ് ബനിലനിലന്റെ ഭടാഗമടായനി.

മൂന്നടാര വകുപയ്

ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബയ്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന:

(170) ഖണ്ഡര  3-ലന്റെ  മടാര്ജേനിനല്  ശശര്ഷകേതനില്  "സ്കൂളകേളനിലര"  എന്ന
വടാകനിനയ് പകേരര "പടാഠശടാലെകേളനിലര എന്ന വടാകയ് കചര്ക്കുകേ."

ശശ  .    മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനി:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന:

(171) ഖണ്ഡര 3(1)-ലന്റെ മടാര്ജേനിനല് ശശര്ഷകേതനില് "മലെയടാളര”എന്നതയ്
"മലെയടാള ഭടാഷ”എന്നയ് മടാറ്റുകേ.

(218) ഖണ്ഡര 3(2)-ല് തടാലഴപറയുന്ന ക്ലനിപ നനിബന്ധന കചര്ക്കുകേ:

"എനമടാത്രമല,  മലെയടാള  ഭടാഷ  സതതനമടായനി  ഉപകയടാഗനിക്കുന്നതനിനുര
സരസടാരനിക്കുന്നതനിനുര അനുകൂലെമടായ സടാഹചരദ്യര ഒരുകകണതുമടാണയ്”

(238) ഖണ്ഡര 3(3)-ല് തടാലഴപറയുന്ന ക്ലനിപ നനിബന്ധന കചര്ക്കുകേ:

"മടാത്രമല,  മലെയടാള ഭടാഷ സരസടാരനിചതനിലന്റെ കപരനികലെടാ ഉപകയടാഗനിചതനിലന്റെ
കപരനികലെടാ  യടാലതടാരു  തരതനിലള്ള  പനിഴകയടാ  ശനിക്ഷകയടാ  നല്കുവടാന
പടാടനിലടാതതടാകുന.”

(240) ഖണ്ഡര  3(4)-ല്  "ഇതര  സരസ്ഥടാനങ്ങളനില്  നനികന്നടാ  വനികദശ
രടാജേദ്യങ്ങളനില് നനികന്നടാ സരസ്ഥടാനതയ് വന്നയ്”എന്നതനിനയ് പകേരര
“മലെയടാളര  മടാതൃഭടാഷയലടാത  സ്ഥലെങ്ങളനില്  നനിനര
സരസ്ഥടാനലത”എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

(242) ഖണ്ഡര  3(4)-ല്  "പതടാര തരര പരശക്ഷയനിലലെ”എന്നതനിനയ്  പകേരര
“പരശക്ഷയനിലലെ”എനര  "ഒഴനിവടാകടാവുന്നതുര"  എന്നതനിനയ്  കശഷര
"അതതയ് ക്ലടാസകേളനില്" എനര കചര്ക്കുകേ.

(252) ഖണ്ഡര  3(5)-ല്  "ഒരു നനിബന്ധനയടായനി”എന്നതനിനയ് പകേരര  
“നനിബന്ധനകേകളടാലടടാപര”എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

(273) ഖണ്ഡര 3(6)-ല് "നല്കുന്നതനിനയ്”എന്ന വടാകനിനയ് പകേരര
“നല്കുന്നതനിനുര അരഗശകേടാരര പുതുക്കുന്നതനിനുര”എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.
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(278) ഖണ്ഡര(7)-ല് "മലെയടാള”എന്നതനിനയ് കശഷര“ഭടാഷടാ”എന്നയ്  
കചര്ക്കുകേ.

സര്,  ബനിലനില്  എലടായനിടത്തുര  'മലെയടാള  ഭടാഷ'  എന്നടാണുള്ളതയ്.   'മലെയടാള
ഭടാഷ സരസടാരനിക്കുകേ' എന്നടാണയ് കവണതയ്.

ശശ  .    പനി  .    ടനി  .    കതടാമസയ്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന:

(172) ഖണ്ഡര 3-ലന്റെ മടാര്ജേനിനല് ശശര്ഷകേതനില്, "മലെയടാളര" എന്നതനിനു
കശഷര "നനിര്ബന്ധനിത ഭടാഷയടായനി" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

(223) ഖണ്ഡര  3(3)-ല്  "സരസടാരനിക്കുന്നതനിനയ്"  എന്നതനിനു  പകേരര
"എഴുതുന്നതനികനടാ സരസടാരനിക്കുന്നതനികനടാ" എന കചര്ക്കുകേ.

ശശ  .    എര  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന:

(173) ഖണ്ഡര 3(1)-ല് "തത്സമയര" എന്ന വടാകയ് ഒഴനിവടാക്കുകേ.

(175) ഖണ്ഡര 3(1)-ല് "ആക്ടനികലെടാ" എന്നതനിനയ് മുമ്പയ്  "കകേന്ദ്ര - സരസ്ഥടാന"
എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

(178) ഖണ്ഡര  3(1)-ല്,  "ഒന്നടാരതരര  മുതല്  പതടാരതരര  വലരയുള്ള
ക്ലടാസകേളനില്" എന്നതയ് "ഒന്നടാര ക്ലടാസയ് മുതല്" എന മടാറ്റുകേ.

(188) ഖണ്ഡര  3  (1)  -ല്  ക്ലനിപ  നനിബന്ധനയനില്  "ആകനിലന്റെ"  എന്നതയ്
"ആക്ടനിലന്റെ"  എന്നയ് മടാറ്റുകേ.

(189) ഖണ്ഡര 3 (1) -ല് ക്ലനിപ നനിബന്ധനയനില് "നനിലെവനിലള്ള" എന്നതനിനയ്
മുമ്പയ് "2017-18 അദ്ധദ്യയനവര്ഷര മുതല്"  എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

(193) ഖണ്ഡര 3 (1)-ല് ക്ലനിപ നനിബന്ധനയനില് "ഉളലപലടയുള്ള" എന്നതയ്
"ഒഴനിലകേയുള്ള"  എന്നയ് മടാറ്റുകേ.

(202) ഖണ്ഡര  3(1)-ല്   നനിലെവനിലളള  ക്ലനിപ  നനിബന്ധനകയ്  കശഷര
തടാലഴപറയുന്നതയ് കചര്ക്കുകേ.

“എന്നനിരുന്നടാലര  കേരനിക്കുലെര  കേമ്മേനിറനി  പടാഠദ്യക്രമര  പുനനഃക്രമശകേരനിക്കുന്നതയ്
വലര  മലെയടാള  ഭടാഷടാ  പഠനതനിനടായനി  തയ്യടാറടാകനിയ  പടാഠപുസകേതനിലന്റെ
അടനിസ്ഥടാനതനില്  പരശക്ഷ  നനിര്ണയനികടാവുന്ന  കേടാലെയളവു  വലര
ഒഴനിവടാകടാവുന്നതടാണയ്".

333/2020
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(207) ഖണ്ഡര 3(2)-ല് "മലെയടാളര" എന്നതയ് "മലെയടാള ഭടാഷ" എന്നയ് മടാറ്റുകേ. 

(214) ഖണ്ഡര 3(2)-ല് "നനികരടാധനവുര" എന്നതനിനു പകേരര "വനിലെക്കുര സ്കൂള
അധനികൃതര്" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

(236) ഖണ്ഡര3(3)-ല് "പ്രചടാരണങ്ങകളടാ" എന്നതയ് "നനിയനണങ്ങകളടാ"
എന്നയ് കചര് ക്കുകേ.

(253) ഖണ്ഡര  3(5)-ല്  "നനിബന്ധനയടായനി  മലെയടാള  ഭടാഷടാപഠനര"
എന്നതനിനു കശഷര "സര്കടാര്" എന്ന വടാകയ് കചര്ക്കുകേ.

(258) ഖണ്ഡര  3(5)-ല്  "ഏര്ലപടുതനിയനിട്ടനിലടാത”എന്നതനിനു  പകേരര
"നടപനിലെടാകടാത”എന്ന വടാകയ് കചര്ക്കുകേ.

(268) ഖണ്ഡര  3(5)-ല്  നനിലെവനിലള്ള  ക്ലനിപ  നനിബന്ധനയ്ക്കു  മുമ്പടായനി
തടാലഴപറയുന്ന ക്ലനിപനനിബന്ധന കചര്ക്കുകേ:

"എന്നടാല്  അങ്ങലനയുള്ള  നനിരടാകക്ഷപ  പത്രര  റദ്ദയ്  ലചയ്യുന്നതയ്  ഓകരടാ
അദ്ധദ്യയന  വര്ഷതനിലന്റെയുര  ആരരഭതനിനയ്  മുനപടായനിരനികകണതുര,  അദ്ധദ്യയന
വര്ഷര  ആരരഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞടാല്  നടപ്പുഅദ്ധദ്യയന  വര്ഷര  നനിരടാകക്ഷപ  പത്രര
റദ്ദടാകടാന പടാടനിലടാതതുമടാകുന".

(270) ഖണ്ഡര  3(6)  -ല്  "1958  -ലലെ  കകേരള  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ ആകനിലലെയുര"
എന്നതനിനു കശഷര "(1959 -ലലെ 6-ാംആകയ്)" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

സര്,  ഈ  അദ്ധദ്യയന  വര്ഷര  മുതല്  പതടാര  തരരവലരയുള്ള  ക്ലടാസകേള,
സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.,  മറയ്  കകേന്ദ്രശകൃത  സനിലെബസയ്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  ഇതയ്
നടപനിലെടാക്കുലമന്നടാണയ്  പറയുന്നതയ്.   ഇലതങ്ങലന  പ്രടാകയടാഗനികേമടാകുര?   ഈ
അദ്ധദ്യയനവര്ഷര മുതല് ഒന്നടാര ക്ലടാസനില് ഇതയ് നനിര്ബന്ധമടാക്കുകേ എനള്ളതടാണയ്
എലന്റെ കഭദഗതനി.

ഖണ്ഡര  3(1)-ല്,  എന്നടാല്,  ഈ  ആകനിലന്റെ  പ്രടാരരഭ  തശയതനി  മുതല്
നനിലെവനിലള്ള  പടാഠദ്യപദ്ധതനി  അനുസരനിചയ്  മലെയടാളഭടാഷ  പഠനിപനികടാത  ഭടാഷടാ
നക്യൂനപക്ഷ സ്കൂളകേള ഉളലപലടയുള്ള സ്കൂളകേളനില് മലെയടാളര  പഠനിപനിക്കുന്നതനിനടായനി
കസ്റ്റേറയ്  കേഇൗണ്സനില്  കഫടാര്  എഡക്യൂകകഷന  റനിസര്ചയ്  ആന്റെയ്  ലട്രയനിനനിരഗയ്
(എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.റനി)  പടാഠപുസകേര തയ്യടാറടാകകണതുര ആയതയ് പഠനിപനികകണതു
മടാലണന്നയ്  പറയുനണയ്.   എന്നടാല്  3(7)  ഇതനിനയ്  കനലര  വനിരുദ്ധമടാണയ്.  3(1)-ഉര
3(7)-ഉരകൂടനി  നനിലെനനില്കനില.  അതയ്  നനിലെനനില്കണലമങനില്  193-ാം  നമ്പര്
കഭദഗതനി  അരഗശകേരനികണര.  3(7)-ല്  പറയുന്നതയ്,  ഭടാഷടാനക്യൂനപക്ഷങ്ങളകയ്
മടാത്രമടായുള്ള  സ്കൂളകേളനിലര  ഓറനിയന്റെല്  സ്കൂളകേളനിലര  ക്രമടാനുഗതമടായുള്ള
മലെയടാളപഠനതനിനയ്  ആവശദ്യമടായ  സഇൗകേരദ്യര  നനിര്ണ്ണയനികടാവുന്ന  രശതനിയനില്
സര്കടാര്  ലചയ  ലകേടാടുകകണതടാലണന്നടാണയ്.  എനപറഞ്ഞടാല്  ഭടാഷടാ
നക്യൂനപക്ഷങ്ങളള്ള വനിദദ്യടാലെയങ്ങളനിലര  ഓറനിയന്റെല് സ്കൂളകേളക്കുര ക്രമടാനുഗതമടായനി
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പഠനിപനികടാനുള്ള  സഇൗകേരദ്യമുണടാകുലമന്നതടാണയ്.   എന്നടാല്  3(1)-ല്  രണടാമലത
ഖണ്ഡനികേയനില് പറയുന്നതയ് മലെയടാള ഭടാഷ പഠനിപനികടാത ഭടാഷടാ നക്യൂനപക്ഷ സ്കൂളകേള
ഉളലപലടയുള്ള സ്കൂളകേളനില്  മലെയടാളര  പഠനിപനിക്കുന്നതനിനടായനി  കസ്റ്റേറയ്  കേഇൗണ്സനില്
കഫടാര്  എഡക്യൂകകഷന  റനിസര്ചയ്  ആന്റെയ്  ലട്രയനിനനിരഗയ്  പടാഠപുസകേര
തയ്യടാറടാക്കുലമന്നടാണയ്.  ഭടാഷടാ  നക്യൂനപക്ഷങ്ങളക്കുര  ഓറനിയന്റെല്  സ്കൂളകേളക്കുര
സടാവകേടാശര ലകേടാടുക്കുലമന്നയ് 3(7)-ല് പറയുനണയ്.  അകതസമയര 3(1)  കക്ലടാസയ് 2-
ല്  പറയുന്നതയ്  ഇതുളലപലടയുള്ള  എനള്ളതടാണയ്.  3(7)  നനിലെനനില്കണലമങനില്
3(1)-ലലെ 'ഉളലപലടയുള്ള' എനള്ളതയ് 'ഒഴനിലകേ' എന്നടാകണര.

ശശ  .    കമടാനസയ്  കജേടാസഫയ്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന:

(174) ഖണ്ഡര  3(1)-ല്  "തത്സമയര"  എന്നതനിനു പകേരര  "നനിലെവനില്"  എന്നയ്
കചര്ക്കുകേ.

(177) ഖണ്ഡര 3(1)-ല്, "ഒന്നടാരതരര മുതല് പതടാരതരര" എന്നതനിനു പകേരര
"ഒന്നടാര ക്ലടാസയ് മുതല് പതടാര ക്ലടാസയ് " എന കചര്ക്കുകേ.

(195) ഖണ്ഡര  3  (1)-ലന്റെ  ക്ലനിപ  നനിബന്ധനയനില്  "(എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.റനി)
പടാഠപുസകേര  തയ്യടാറടാകകണതുര  ആയതയ്  പഠനിപനികകണതുമടാണയ്"
എന്നതനിനു  പകേരര  "സരസ്ഥടാന സര്കടാര് സ്കൂളകേളനില് പഠനിക്കുവടാന
നനിഷര്ഷനിച പടാഠപുസകേര പഠനിപനികകണതടാണയ്"  എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

(205) ഖണ്ഡര  3(2)-ല്  "സ്കൂളകേളനില്"  എന്നതനിനു  പകേരര
"വനിദദ്യടാലെയങ്ങളനില്" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ. 

(206) ഖണ്ഡര  3(2)-ല്  "സ്കൂളകേളനില്"  എന്നതനിനു  പകേരര  "എലടാ
വനിദദ്യടാലെയങ്ങളനിലര" എന കചര്ക്കുകേ. 

(213) ഖണ്ഡര  3(2)-ല്  "നനികരടാധനവുര"  എന്നതനിനു  പകേരര  "വനിലെക്കുര"
എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

(228) ഖണ്ഡര  3(3)-ല്  "പ്രദര്ശനിപനിക്കുകേകയടാ"  എന്നതനിനു  കശഷര
"പ്രചരനിപനിക്കുകേകയടാ" എന്ന വടാകയ് കചര്ക്കുകേ.

(244) ഖണ്ഡര  3(4)-ല്, "ഒഴനിവടാകടാവുന്നതുര"  എന്നതനിനു കശഷര  "മലെയടാള
ഭടാഷ  പഠനിക്കുവടാന  തടാല്പരദ്യമുള്ളവര്കയ്  ആയതയ്  പഠനിക്കുവടാന
അവസരര ഒരുകകണതുര" എന കചര്ക്കുകേ.

(259) ഖണ്ഡര  3(5)-ല്  "ഏര്ലപടുതനിയനിട്ടനിലടാത  സ്കൂളകേളലട
നനിരടാകക്ഷപപത്രര  റദ്ദടാകകണതുമടാണയ്"  എന്നതനിനു  പകേരര
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"ഏര്ലപടുതനിയനിട്ടനിലടാത  സ്കൂളകേളലട  നനിരടാകക്ഷപപത്രര
റദ്ദടാക്കുന്നതനിനു മുനപയ് സ്കൂളകേളലട വടാദര കകേളക്കുകേയുര ആയതു കകേട്ടയ്
അവര്കയ്  ഒരവസരര  കൂടനി  നല്കേനി  എന്നനിട്ടുര  ഭടാഷടാ  പഠനര
ഏര്ലപടുതനിയനിലലങനില്  നനിരടാകക്ഷപപത്രര  റദ്ദടാകടാവുന്നതുമടാണയ്"
എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

(264) ഖണ്ഡര 3(5)-ലന്റെ ക്ലനിപ നനിബന്ധനയനില് "തയ്യടാറടാക്കുന്ന" എന്നതനിനു
കശഷര  "പ്രകതദ്യകേ" എന കചര്ക്കുകേ.

(276) ഖണ്ഡര  3(6)-ല്  "ഒരു  നനിബന്ധനയടാകകണതടാണയ്"  എന്നതനിനു
പകേരര "നനിര്ബന്ധമടാകകണതടാണയ്" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

(280) ഖണ്ഡര  3 (7)-ല്  "  ആവശദ്യമടായ സഇൗകേരദ്യര  "  എന്നതനിനയ് പകേരര
"കവണ  നനിബന്ധനയുര  അവലര  മലെയടാള  ഭടാഷ  പഠനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
ആവശദ്യമടായ സഇൗകേരദ്യവുര"  എന കചര്ക്കുകേ.

കഡടാ  .    എര  .    ലകേ  .    മുനശര്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന:

(176) ഖണ്ഡര  3(1)-ല്, "എന്തയ് തലന്ന അടങ്ങനിയനിരുന്നടാലര സരസ്ഥടാനലത
എലടാ  സ്കൂളകേളനിലര  ഒന്നടാര  തരര  മുതല്  പതടാര  തരര  വലരയുള്ള
ക്ലടാസകേളനില്    2017-18  അദ്ധദ്യയന  വര്ഷര  മുതല്  മലെയടാളര  ഒരു
ഭടാഷയടായനി  പഠനിപനികകണതടാണയ്"  എന്നതനിനു  പകേരര  "വദ്യവസ്ഥ
ലചയനിട്ടുള്ളതയ്  എന്തുതലന്ന  ആയനിരുന്നടാലര  സരസ്ഥടാനലത  എലടാ
പടാഠശടാലെകേളനിലര  ഒന്നടാര  തരര  മുതല്  പതടാര  തരര  വലരയുള്ള
ക്ലടാസകേളനില് 2017-18  അദ്ധദ്യയന വര്ഷര മുതല് മലെയടാളര തകദ്ദശശയ
മടാതൃഭടാഷ  എന്ന  പരനിഗണനയനില്  പഠനിപനികകണതടാണയ്"  എന
കചര്ക്കുകേ.

(263) ഖണ്ഡര  3(5)-ലന്റെ  ക്ലനിപ  നനിബന്ധനയനില്  "വനിദദ്യടാര്തനികേളകയ്"
എന്നതനിനയ് പകേരര "വനിദദ്യടാര്തനികേലള" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

കഡടാ  .    എന  .    ജേയരടാജേയ്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന:

(179) ഖണ്ഡര  3(1)-ല്  "പതടാരതരര"  എന്നതനിനയ്  പകേരര  "പനണടാര
തരര" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.
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(210) ഖണ്ഡര  3(2)-ല്  "സരസടാരനിക്കുന്നതനിനയ്"  എന്നതയ്
"സരസടാരനിക്കുന്നതനിനുര പഠനിക്കുന്നതനിനുര" എന്നടാകനി മടാറ്റുകേ.

(257) ഖണ്ഡര  3(5)-ല്  "അപ്രകേടാരര  മലെയടാള  ഭടാഷടാപഠനര"  എന്നതനിനയ്
കശഷര "ഈ നനിയമര പ്രടാബലെദ്യമടാകുന്നകതടാലട" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

(284) ഖണ്ഡര  3 (7)-നയ് കശഷര ഇനനിപറയുന്ന ഉപഖണ്ഡങ്ങള കചര്ക്കുകേ:

"(8)  ഭടാഷടാപഠനതനിനയ്  പ്രതദ്യക്ഷമടായനി  തടാത്പരദ്യര  ജേനനിപനിക്കുന്ന
രശതനിയനിലള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള  സ്കൂള  തലെങ്ങളനില്  ഇകതടാലടടാപര  നടപടാകടാന
ശമനികകണതടാണയ്.

(9)  സരസ്ഥടാനലത   എലടാ  സ്കൂളകേളലടയുര  കപരുകേള  മടാതൃഭടാഷയനില്
പ്രദര്ശനിപനികകണതടാണയ്.”

ശശ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റടാര:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന:

(180) ഖണ്ഡര  3(1)-ല്,  "2017-18  അദ്ധദ്യയന വര്ഷര മുതല്"  എന്നതനിനു
കശഷര "ഘട്ടര ഘട്ടമടായനി" എന കചര്ക്കുകേ.

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന:

(182) ഖണ്ഡര 3(1)-ല് "മലെയടാളര ഒരു" എന്നതനിനയ് കശഷര "പഠന" എന്ന
വടാകയ് കചര്ക്കുകേ. 

ശശ  .    കഹബനി  ഈഡന:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന:

(183) ഖണ്ഡര  3(1)-ല്  'മലെയടാളര  ഒരു'  എന്നതനിനുകശഷര  'നനിര്ബന്ധനിത'
എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

ശശ  .    വനി  .    പനി  .    സജേശന്ദ്രന:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന:

(184) ഖണ്ഡര  3(1)-ല്  "മലെയടാളര  ഒരു  ഭടാഷയടായനി"  എന്നതയ്
"മലെയടാളഭടാഷ ഒരു വനിഷയമടായനി" എന്നയ് മടാറ്റുകേ.

(190) ഖണ്ഡര  3  (1)-ല്  ക്ലനിപ  നനിബന്ധനയനില്  "അനുസരനിചയ്"  എന്നതയ്
"പ്രകേടാരര"  എന്നയ് മടാറ്റുകേ.
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(196) ഖണ്ഡര  3 (1)-ലന്റെ ക്ലനിപനനിബന്ധനയനില്  "പടാഠപുസകേര  "  എന്നതയ്
"മലെയടാള പടാഠപുസകേര"  എന്നയ് മടാറ്റുകേ.

(198) ഖണ്ഡര  3(1)-ല്  ക്ലനിപനനിബന്ധനയനില്  "പടാഠപുസകേര
തയ്യടാറടാകകണതുര ആയതയ് പഠനിപനികകണതുമടാണയ്"  എന്നതയ്  "ഒരു
പടാഠപുസകേര തയ്യടാറടാകനി ലെഭദ്യമടാകകണതടാണയ്"  എന്നയ് മടാറ്റുകേ.

(216) ഖണ്ഡര  3(2)-ല്  "ഏര്ലപടുത്തുവടാന  പടാടനിലടാതതടാകുന."
എന്നതനിനയ്  പകേരര  "ഏര്ലപടുത്തുവടാനുര  അപ്രകേടാരര  യടാലതടാരു
നനിര്കദ്ദശവുര നല്കുവടാനുര പടാടനിലടാതതടാകുന." എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

(227) ഖണ്ഡര  3(3)-ല്  "എന്ന  രശതനിയനികലെടാ  ഉള്ള"  എന്നതനിനയ്  പകേരര
"എന്നയ് നനിര്കദ്ദശനിച്ചുലകേടാണ്ടുള്ള" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

(232) ഖണ്ഡര  3(3)-ല്  "മകറലതങനിലര  തരതനിലള്ള  പ്രചടാരണങ്ങകളടാ"
എന്നതനിനയ്  പകേരര  "അലലങനില്  മകറലതങനിലര  തരതനികലെടാ
രശതനിയനികലെടാ  ഉള്ള  പ്രചടാരണങ്ങകളടാ  നനിര്കദ്ദശങ്ങകളടാ"  എന്നയ്
കചര്ക്കുകേ.

 (234) ഖണ്ഡര3(3)-ല്  "പ്രചടാരണങ്ങകളടാ"  എന്ന  വടാകനിനു  കശഷമുളള
"സ്കൂളകേളനില്"  എന്ന വടാകയ് ഒഴനിവടാക്കുകേ. 

(241) ഖണ്ഡര 3(4)-ല് "സരസ്ഥടാനതയ് വന്നയ്"  എന്നതനിനയ് പകേരര  "വന്നയ്
സരസ്ഥടാനലത" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

(260) ഖണ്ഡര 3(5)-ല് "സ്കൂളകേളലട" എന്ന വടാകനിനയ് പകേരര "സ്കൂളകേളകയ്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

(266) ഖണ്ഡര  3(5)-ലന്റെ ക്ലനിപ നനിബന്ധനയനില്  "പടാഠപുസകേര"  എന്നതയ്
"മലെയടാള പടാഠപുസകേര" എന്നടാകനി മടാറ്റുകേ.

(271) ഖണ്ഡര  3(6) -ല്  "അതനിന കേശഴനില് ഉണടാകനിയ ചട്ടങ്ങളനിലലെയുര"
എന്നതനിനയ് പകേരര "1959 ലലെ കകേരള വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ ചട്ടങ്ങളനിലലെയുര"
എന്നയ്  കചര്ക്കുകേ.

ഖണ്ഡര  3(1)-ല്  'മലെയടാളര  ഒരു  ഭടാഷയടായനി'  എന്നതയ്  'മലെയടാളര  ഒരു
വനിഷയമടായനി  പഠനിപനികകണതടാണയ്'  എന്നയ്  കഭദഗതനി  ലചയ്യുന്നതയ്
അഭനികേടാമദ്യമടായനിരനിക്കുര.  ഖണ്ഡര 3(2)-ല് 'ഏലതടാരു നനികരടാധനവുര ഏര്ലപടുതടാന
പടാടനിലടാതതടാകുന'  എന്നതയ്  'ഏലതടാരു  നനികരടാധനവുര  ഏര്ലപടുത്തുവടാകനടാ
അപ്രകേടാരര ഏലതടാരു നനിര്കദ്ദശര നല്കുവടാനുര പടാടനിലടാതതടാകുന' എന്നയ് കഭദഗതനി
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ലചയ്യണര.  ഖണ്ഡര 3(3)-ല് "എന്ന രശതനിയനികലെടാ ഉള്ള" എന്നതനിനയ് പകേരര "എന്നയ്
നനിര്കദ്ദശനിച്ചുലകേടാണ്ടുള്ള"  എന്നയ്  മടാറ്റുന്നതടാണയ്  നലതയ്.    ഖണ്ഡര3(3)-ല്
"പ്രചടാരണങ്ങകളടാ"  എന്നതനിനുകശഷര  "സ്കൂളകേളനില്"   എന്നതയ്  ഒഴനിവടാകണര.
കേടാരണര  ഈ  ഖണ്ഡതനിലന്റെ  ആദദ്യര  സരസ്ഥടാനതനിലന്റെ  സ്കൂളകേളനില്
എനപറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  സ്കൂള എന്നതയ് രണ്ടുവട്ടര പറകയണ ആവശദ്യമനില.

ശശ  .    അബ്ദുല്  ഹമശദയ്  .    പനി  .:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന:

(185) ഖണ്ഡര  3(1)-ല്  "ഭടാഷയടായനി"  എന്ന  വടാകനിനയ്  കശഷര
"നനിര്ബന്ധമടായുര" എന്ന വടാകയ് കചര്ക്കുകേ.

(186) ഖണ്ഡര  3(1)-ല്  "ഭടാഷയടായനി"  എന്ന  വടാകനിനയ്  പകേരര  "ഭടാഷ
വനിഷയമടായനി" എന്ന വടാക്കുകേള കചര്ക്കുകേ.

(215) ഖണ്ഡര  3(2)-ല്  "നനികരടാധനവുര"  എന്നതനിനു  കശഷര  "പനിഴയുര"
എന്നയ്  കചര്ക്കുകേ.

(219) ഖണ്ഡര 3(3)-ല് "സരസ്ഥടാനലത സ്കൂളകേളനില്" എന്ന വടാക്കുകേളകയ്
കശഷര  "വനിദദ്യടാര്തനികേളര  അദ്ധദ്യടാപകേരുര"  എന്ന  വടാക്കുകേള
കചര്ക്കുകേ.

 (235)  ഖണ്ഡര3(3)-ല്  "പ്രചടാരണങ്ങകളടാ"  എന്നതനിനുകശഷര
"നനിര്കദ്ദശങ്ങകളടാ"  എന്നയ് കചര് ക്കുകേ.

(243) ഖണ്ഡര  3(4)-ല്  "ഭടാഷയനിലള്ള  പരശക്ഷയനില്"  എന്നതയ്
"ഭടാഷടാപരശക്ഷയനില്" എന്നയ് മടാറ്റുകേ.

(245) ഖണ്ഡര  3(4)-ല്  "മലെയടാള പടാഠ പുസകേര"  എന്നതയ്  "മലെയടാള പടാഠ
പുസകേകമടാ,  സര്കടാര്  നനിര്കദ്ദശനിക്കുന്ന  മകറലതങനിലര  പടാഠ
പുസകേകമടാ" എന മടാറ്റുകേ.

(265) ഖണ്ഡര  3(5)-ലലെ  ക്ലനിപ  നനിബന്ധനയനില്  "തയ്യടാറടാക്കുന്ന
പടാഠപുസകേര"  എന്നശ  വടാക്കുകേളകയ്  പകേരര  "തയ്യടാറടാക്കുന്ന
പടാഠപുസകേകമടാ,  സര്കടാര്  നനിര്കദ്ദശനിക്കുന്ന  മകറലതങനിലര  പടാഠ
പുസകേകമടാ" എന കചര്ക്കുകേ.

(275) ഖണ്ഡര  3(6)-ല്   "പഠനിപനികണലമനളളതയ്  ഒരു"  എന്നശ
വടാക്കുകേളകയ് കശഷര "നനിര്ബന്ധനിത" എന്ന വടാക്കു കചര്ക്കുകേ.
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(281) ഖണ്ഡര   3(7)-ല്   "  സഇൗകേരദ്യര  "  എന്നതയ്   "സഇൗകേരദ്യങ്ങള"
എന്നടാകനി മടാറ്റുകേ.

ലപ്രടാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന  തങ്ങള:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന
കഭദഗതനികേള അവതരനിപനിക്കുന:

(187) ഖണ്ഡര 3(1) തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര മടാറ്റുകേ:

“(1) 2017-18  അധദ്യയന വര്ഷര കകേരളതനിലലെ എലടാ ഒന്നടാര
ക്ലടാസനിലര 2018-19- ല് എലടാ രണടാര ക്ലടാസനിലര 2019-2020-ല്
എലടാ മൂന്നടാര ക്ലടാസനിലര തുടര്ന്നകങ്ങടാട്ടയ്  പതയ് വര്ഷര ലകേടാണയ്
നനിര്ബന്ധനിത  മടാതൃഭടാഷ  പഠനര  പൂര്ണടാര്തതനില്
നടപനിലെടാകകണതടാണയ്."

(283) ഖണ്ഡര  3  (7)-നയ്  കശഷര തടാലഴപറയുന്ന ഉപഖണ്ഡര കചര്ക്കുകേ:
"(8)  കകേരളതനിലലെ  കകേന്ദ്രശയ  വനിദദ്യടാലെയങ്ങളനില്  മലെയടാളര
മടാതൃഭടാഷയടായനിട്ടുള്ള  കുട്ടനികേളകയ്  മലെയടാളഭടാഷ  പഠനതനിനുള്ള
അവസരര ഉണടാകകണതടാണയ്." 

ശശ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന:

(192) ഖണ്ഡര 3 (1)-ലന്റെ ക്ലനിപനനിബന്ധനയനില് "ഭടാഷനക്യൂനപക്ഷ" എന്ന 
വടാകനിനു പകേരര  "ഭടാഷടാ നക്യൂനപക്ഷ"  എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

(221) ഖണ്ഡര  3(3)-ല്  "സ്കൂളകേളനില്"  എന്ന  വടാകയ്  കേടാണലപടുന്ന
ഇടങ്ങളനിലലെലടാര അതനിനു പകേരര  "പടാഠശടാലെകേളനില്"  എന്ന വടാകയ്
കചര്ക്കുകേ.

ശശ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബടാഹനിര:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന:

(194) ഖണ്ഡര  3(1)-ലന്റെ  ക്ലനിപനനിബന്ധനയനില്  "സ്കൂളകേളനില്"  എന്ന
വടാകനിനു പകേരര "പടാഠശടാലെകേളനില്"  എന്ന വടാക്കു കചര്ക്കുകേ.

ശശ  .    എന  .    ഷരസദ്ദശന:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന:

(197) ഖണ്ഡര  3(1)-ലന്റെ  ക്ലനിപനനിബന്ധനയനില്  "പടാഠപുസകേര
തയ്യടാറടാകകണതുര" എന്നതനിനു കശഷര "തടാത്പരദ്യമുളള കുട്ടനികേലള"
എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.
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(212) ഖണ്ഡര  3(2)-ല്  "യടാലതടാരു"  എന്ന  വടാകനിനു  കശഷര
"വനിധതനിലമുള്ള" എന്ന വടാകയ് കചര്ക്കുകേ.

(226) ഖണ്ഡര  3(3)-ല്  "എന്ന  രശതനിയനികലെടാ  ഉള്ള"  എന്നതനിനയ്  പകേരര
"എന്ന രശതനിയനിലള്ള" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

(229) ഖണ്ഡര  3(3)-ല്  'മകറലതങനിലര  തരതനിലളള'  എന്നതനിനു പകേരര
"യടാലതടാരു വനിധതനിലമുളള"  എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.  

(239) ഖണ്ഡര 3(4) ഒഴനിവടാക്കുകേ.

സര്,  ഖണ്ഡര  3(2)-ല്  "യടാലതടാരു  നനികരടാധനവുര  ഏര്ലപടുതടാന
പടാടനിലടാതതടാകുന" അവനിലടലയടാരു ക്ലടാരനിറനി വരടാന "യടാലതടാരു വനിധതനിലമുള്ള"
എന്ന  വടാകയ്  കചര്തടാല്  നന്നടാകുര.   ഖണ്ഡര  3(3)-ല്  അതയ്  അചടനിപനിശകേയ്
ആകേടാനടാണയ്  സടാധദ്യത.   "എന്ന രശതനിയനികലെടാ  ഉള്ള"  എന്നതനിനയ്  പകേരര  "എന്ന
രശതനിയനിലള്ള"  എന്നടാക്കുന്നതടാണയ്  നലതയ്.   ഖണ്ഡര  3(3)-ല്  'മകറലതങനിലര
തരതനിലളള'  ഭടാഷ  സരസടാരനികണര  എനള്ള  കബടാര്ഡുകേകളടാ  കനടാട്ടശസകേകളടാ
പ്രദര്ശനിപനിക്കുകേകയടാ  മകറലതങനിലര  തരതനിലള്ള  പ്രചടാരണങ്ങകളടാ  സ്കൂളനില്
നടതടാന പടാടനില എന്നതനിനയ്  "യടാലതടാരു വനിധതനിലമുളള പ്രചടാരണര നടതടാന
പടാടനില"  എന്നടാക്കുകമ്പടാള അതനിനയ് കുറച്ചുക്കൂടനി ക്ലടാരനിറനി കേനിട്ടുര.

ശശ  .    എന  .  എ  .    ലനലനിക്കുന്നയ്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന:

(200) ഖണ്ഡര  3(1)-ലന്റെ ക്ലനിപനനിബന്ധനയനില്  "ആയതയ്"  എന്ന വടാകനിനു
കശഷര  "തയടാറടാക്കുന്ന  മുറയയ്  പഠനികടാന  തടാല്പരദ്യലപടുന്ന  എലടാ
കുട്ടനികേകളയുര" എന കചര്ക്കുകേ.

(277) ഖണ്ഡര   3  (7)-ല്   "ക്രമടാനുഗതമടായുള്ള  മലെയടാള  പഠനതനിനയ്"
എന്നതനിനു  പകേരര   "തടാല്പരദ്യമുള്ള  എലടാ  വനിദദ്യടാര്തനികേളക്കുര
ക്രമടാനുഗതമടായ മലെയടാള ഭടാഷടാപഠനതനിനയ്"  എന കചര്ക്കുകേ.

സര്, 277-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി അരഗശകേരനിചടാല് കേന്നഡ ഭടാഷടാ നക്യൂനപക്ഷ
കമഖലെകേളനിലള്ളവരുലട ആശങ ദൂരശകേരനികലപടുര.

ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേടാസഫയ്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന:
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(201) ഖണ്ഡര  3(1)-ലന്റെ  നനിലെവനിലളള  ക്ലനിപനനിബന്ധനയയ്  കശഷര  തടാലഴ  
പറയുന്ന ക്ലനിപ നനിബന്ധന കചര്ക്കുകേ.

“എന്നടാല്  ഇപ്രകേടാരര  മലെയടാള  ഭടാഷടാ  പഠനര  നടത്തുന്ന
വനിദദ്യടാലെയങ്ങളനില് ഇതനികലെകടായനി ഈ വനിഷയതനില് പ്രകതദ്യകേമടായനി
പരശക്ഷ നടകതണതനില."

(217)  ഖണ്ഡര  3(2)-ല്  "പടാടനിലടാതതടാകുന"  എന്നതനിനു  പകേരര
"പടാടനിലടാതതുര  മലെയടാള  ഭടാഷ  സരസടാരനിക്കുവടാന  പരമടാവധനി
കപ്രടാത്സടാഹനിപനികകണതുമടാണയ്" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

(220) ഖണ്ഡര  3(3)-ല്  "സരസ്ഥടാനലത  സ്കൂളകേളനില്"  എന്നതനിനു  പകേരര
"സരസ്ഥടാനലത  ഒന്നടാര  തരര  മുതല്  പതടാര  തരര  വലര  പഠനര
നടത്തുന്ന വനിദദ്യടാലെയങ്ങളനില്" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

(224) ഖണ്ഡര  3(3)-ല്  "ഏര്ലപടുതനിലകടാകണടാ  മകറലതങനിലര  ഭടാഷ
മടാത്രകമ  സരസടാരനികടാവൂ  എന്ന  രശതനിയനികലെടാ"  എന്നതനിനു  പകേരര
"ഏര്ലപടുതനിലകേടാണ്ടുള്ള രശതനിയനില്" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

(246) ഖണ്ഡര  3(4)-ല്  "പഠനിപനികകണതുമടാണയ്"  എന്നതനിനു  കശഷര
"എന്നടാല്  ഇതനികലെകടായനി  പ്രകതദ്യകേര  പരശക്ഷ  നടകതണതനില"
എന കചര്ക്കുകേ.

(256) ഖണ്ഡര  3(5)-ല്  "അപ്രകേടാരര  മലെയടാള  ഭടാഷടാപഠനര"  എന്നതനിനു

കശഷര "രണയ് അദ്ധദ്യയന വര്ഷങ്ങളക്കുള്ളനില്" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

(267) ഖണ്ഡര  3(5)-ലന്റെ  ക്ലനിപ  നനിബന്ധനയനില്  "പഠനിപനികകണതുമടാണയ്"

എന്നതനിനു  കശഷര  "എന്നടാല്  ഈ  വനിഷയതനില്  പ്രകതദ്യകേമടായനി

പരശക്ഷ നടകതണതനില" എന കചര്ക്കുകേ.

സര്,  ശശ.  എന.  എ.  ലനലനിക്കുന്നയ്  പറഞ്ഞതയ്  ലെനിരഗതനിസ്റ്റേനികേയ്

കമകനടാറനിറനിയുലട  ആശങയടാണയ്.   അതയ്  കേണകനിലലെടുകണര.   മലെയടാളഭടാഷ

പഠനിപനികടാത  ഭടാഷടാ  നക്യൂനപക്ഷ  സ്കൂളകേളളലപലടയുള്ള  സ്കൂളകേളനില്  മലെയടാളര

പഠനിപനിക്കുന്നതനിനടായനി  എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.-യുലട  പടാഠപുസകേങ്ങള

തയ്യടാറടാക്കുലമന്നയ് ഇതനില് പറയുനണയ്.  അതനിലള്ള എലന്റെ കഭദഗതനി “എന്നടാല്

ഇപ്രകേടാരര മലെയടാള ഭടാഷടാപഠനര നടത്തുന്ന വനിദദ്യടാലെയങ്ങളനില് ഇതനികലെയടായനി ഈ

വനിഷയതനില്  പ്രകതദ്യകേമടായനി  പരശക്ഷ  നടകതണതനില."  എന്നതടാണയ്.

പഠനിപനികടാര,  പലക്ഷ പരശക്ഷ നടതനിയടാല് അവരുലട ഉത്കേണ്ഠ കൂടുര.  പരശക്ഷയയ്
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ജേയനിചനിലലങനില്  അതവരുലട  കേരനിയറനിലന  ബടാധനിക്കുര.   അതുലകേടാണയ്  ആ

കമഖലെയനിലള്ള  ആളകേളലട  ഉത്കേണ്ഠ  പരനിഹരനികണര.   പടാലെകടാടയ്,  ഇടുകനി,

കേടാസര്കഗടാഡയ്  എന്നശ  കമഖലെകേളനിലള്ള  കമകനടാറനിറശസനിനയ്  ഇകടാരദ്യതനില്

ആശങയുണയ്.  

ശശ  .    ലകേ  .    സകരഷയ്  കുറപയ്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്നകഭദഗതനികേള

അവതരനിപനിക്കുന: 

(203) ഖണ്ഡര 3(1)-ലന്റെ ക്ലനിപ നനിബന്ധന തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര മടാറ്റുകേ.

“എന്നടാല് ഈ ആകനിലന്റെ പ്രടാരരഭ തശയതനിയനില് നനിലെവനിലളള പടാഠദ്യപദ്ധതനി

അനുസരനിചയ്  മലെയടാള  ഭടാഷ  പഠനിപനികടാത  ഭടാഷടാ  നക്യൂനപക്ഷ  സ്ക്കൂളകേള

ഉളലപലടയുളള  സ്ക്കൂളകേളനില്  രണടാരതരര  മുതല്  പഠനിപനിക്കുന്നതനിനടായനി  കസ്റ്റേറയ്

കേഇൗണ്സനില്  കഫടാര്  എഡഡ്യുകകഷന  റനിസര്ചയ്  ആനഡയ്  ലട്രയനിനനിരഗയ്

(എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.) പടാഠപുസകേര തയ്യടാറടാകകണതുര ആയതയ് പഠനിപനികകണതുര

തുടര്നളള  വര്ഷങ്ങളനില്  രണടാര  തരര  മുതല്  ക്രമമടായനി  കകേരള  ലപടാതു

പടാഠദ്യപദ്ധതനി അനുസരനിച്ചുളള മലെയടാള ഭടാഷടാ പടാഠപുസകേര പനിന്തുടകരണതുമടാണയ്.”

(248) ഖണ്ഡര 3(5)-ല് 

(i)  "കേശഴനിലള്ളതുര  ത്രനിഭടാഷടാ  പടാഠദ്യപദ്ധതനി  നനിലെവനിലള്ളതുമടായ
സ്കൂളകേളകയ്"  എന്നതനിനുപകേരര  "കേശഴനിലള്ള സ്കൂളകേളകയ്"  എന്ന
വടാക്കുകേള കചര്ക്കുകേ.

(ii) ക്ലനിപനനിബന്ധന ഒഴനിവടാക്കുകേ.

(272) ഖണ്ഡര 3(6) -ല്  "സ്ക്കൂളകേളകയ് അരഗശകേടാരര നല്കുന്നതനിനയ്" എന്നശ
വടാക്കുകേളകയ്  പകേരര  "സ്ക്കൂളകേളകയ്  അരഗശകേടാരര  നല്കുന്നതനിനുര
ലസനട്രല്  കബടാര്ഡയ്  ഓഫയ്  ലസകനഡറനി  എഡഡ്യുകകഷന
(സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.),  കേഇൗണ്സനില്  കഫടാര്  ദനി  ഇന്തദ്യന  സ്ക്കൂള
സര്ട്ടനിഫനികറയ്  എക്സെെടാമനികനഷന  (സനി.ഐ.എസയ്.സനി.ഇ.)  എന്നശ
കബടാര്ഡുകേളലട  കേശഴനിലളള  സ്ക്കൂളകേളകയ്  നനിരടാകക്ഷപപത്രര
നല്കുന്നതനിനുര" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

സര്,  എസയ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.  തയ്യടാറടാക്കുന്ന  പടാഠപുസകേര  അനന്തമടായനി
പഠനിപനികടാനടാകണടാ  ഉകദ്ദശനിക്കുന്നതയ്?  അങ്ങലനയടാലണങനില്  രണയ്  തരതനിലള്ള
മലെയടാള ഭടാഷടാപഠനര നടക്കുര.  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ. സ്കൂളകേളനില് ഈ സനിലെബസര മറയ്
സ്കൂളകേളനില് നനിലെവനിലള്ള സനിലെബസര പഠനിപനിക്കുര.  ക്രമടാനുഗതമടായനി രണടാര ക്ലടാസയ്
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മുതല് ഇതയ് മടാറനി സടാധടാരണ സനിലെബസനിലള്ള മലെയടാള ഭടാഷടാപഠനര നടതണര.
അതടാണയ് എലന്റെ  കഭദഗതനി.  അനന്തമടായനി ഈ സനിലെബസയ് പഠനിപനികടാനടാകണടാ
സര്കടാര് ഉകദ്ദശനിക്കുന്നതയ്; എങനില് അതനിലനടാരു ക്ലടാരനിറനി കവണര.

ശശ  .    പടാറകല്  അബ്ദുല:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന:

(222) ഖണ്ഡര  3(3)-ല്  "ഭടാഷ  സരസടാരനിക്കുന്നതനിനയ്"  എന്നതനിനയ്  പകേരര
"ഭടാഷയനില് ആശയവനിനനിമയര നടത്തുന്നതനിനയ്" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

ശശ  .    ലകേ  .    എര  .    ഷടാജേനി:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന: 

(225) ഖണ്ഡര 3(3)-ല് "ഭടാഷ മടാത്രകമ സരസടാരനികടാവൂ" എന്നതനിനു പകേരര
"ഭടാഷയനില് മടാത്രകമ ആശയവനിനനിമയര നടതടാവൂ" എന കചര്ക്കുകേ.

ശശ  .    അനൂപയ്  കജേകബയ്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന:

(231) ഖണ്ഡര3(3)-ല്  "മകറലതങനിലര  തരതനിലളള"  എന്നതനിനുകശഷര
"മലെയടാള ഭടാഷടാ വനിരുദ്ധ"  എന്നയ് കചര്ക്കുകേ. 

(247)  ഖണ്ഡര  3(5)-ല്  "എന്നശ  കബടാര്ഡുകേളലട"  എന്നതനിനു  പകേരര
"തുടങ്ങനിയ എലടാവനിധ കബടാര്ഡുകേളലട" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ. 

(249) ഖണ്ഡര  3(5)-ല്  "സ്കൂളകേളകയ്"  എന്നതനിനു  പകേരര  സരസ്ഥടാനതയ്
പ്രവര്തനിക്കുന്ന എലടാവനിധ സ്കൂളകേളക്കുര" എന കചര്ക്കുകേ.

(282) ഖണ്ഡര  3(7)-ല്  "ലചയലകേടാടുകകണതടാണയ്"  എന്നതനിനു  പകേരര
"നടപടനികേള സതശകേരനികകണതടാണയ്" എന കചര്ക്കുകേ.

ശശ  .    ലകേ  .    മുരളശധരന:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന: 

(233)  ഖണ്ഡര3(3)-ല്"പ്രചടാരണങ്ങകളടാ"  എന്നതനിനുകശഷര
"അദ്ധദ്യടാപകേകരടാ, മടാകനജേര്മടാകരടാ"  എന്നയ് കചര്ക്കുകേ. 

ശശ  .    അനനില്  അകര:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന:

(250) ഖണ്ഡര  3(5)-ല്  "സ്കൂളകേളകയ്"  എന്നതനിനു  കശഷര
"നനിര്ണ്ണയനികലപടടാവുന്ന രശതനിയനില്" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.
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ശശ  .    അനവര്  സടാദതയ്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന:

(254) ഖണ്ഡര  3(5)-ല്  "നനിബന്ധനയടായനി  മലെയടാള  ഭടാഷടാപഠനര"
എന്നതനിനു  കശഷര  "2017  അദ്ധദ്യയന  വര്ഷര  മുതല്"  എന്നയ്
കചര്ക്കുകേ.

ശശ  .    റനി  .    വനി  .    രടാകജേഷയ്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന:

(269) ഖണ്ഡര  3(5)-ല്  നനിലെവനിലള്ള  ക്ലനിപ  നനിബന്ധനയ്ക്കു  കശഷര
തടാലഴപറയുന്ന ക്ലനിപ നനിബന്ധന കചര്കകണതടാണയ്:

"എന്നടാല്  മലെയടാളപടാഠദ്യപദ്ധതനി  നടപടാക്കുന്നതനിനുമുമ്പയ്  ലസനട്രല്
കബടാര്ഡയ് ഓഫയ് ലസകന്റെറനി എഡഡ്യുകകഷന (സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.), കേഇൗണ്സനില്
കഫടാര് ദനി ഇന്തദ്യന സ്കൂള സര്ട്ടനിഫനികറയ് എക്സെെടാമനികനഷന (സനി.ഐ.എസയ്.സനി.ഇ.)
എന്നശ കബടാര്ഡുകേളമടായനി സര്കടാര് കൂടനിയടാകലെടാചന നടകതണതുമടാണയ്".

ശശ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസടാകയ്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന:

(279) ഖണ്ഡര   3  (7)-ല്   "പഠനതനിനയ്  "  എന്ന  വടാകനിനു  പകേരര
"ഭടാഷടാപഠനതനിനയ്"  എന്ന വടാക്കു കചര്ക്കുകേ.

മനി  .    സശകര്:   208,  209  എന്നശ കഭദഗതനികേള  207-നയ്  തുലെദ്യമടായതനിനടാല്
അവതരനിപനികകണതനില. 

ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്:   സര്,  ശശ.  വനി.  പനി.  സജേശന്ദ്രന അവതരനിപനിച
190, 234 എന്നശ കഭദഗതനികേളര ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള അവതരനിപനിച  192-ാംനമ്പര്
കഭദഗതനിയുര അരഗശകേരനിക്കുന.  മറയ് കഭദഗതനികേള സതശകേടാരദ്യമല. 

മനി  .   സശകര്: ശശ. വനി.പനി. സജേശന്ദ്രന അവതരനിപനിച 190, 234 എന്നശ നമ്പര്
കഭദഗതനികേളര ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള അവതരനിപനിച 192-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയുര സഭ
അരഗശകേരനിച്ചു.  

ശശ  .    എര  .    ഉമ്മേര്:   സര്,  എലന്റെ  193-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി  പ്രസയ്  ലചയ്യുന.
ഞടാന കപടാള ആവശദ്യലപടുന.  
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(സഭടാരഗങ്ങള തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര കവടാട്ടയ് കരഖലപടുതനി) 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്: 

1. ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദയ്. പനി.

2. ശശ. പടാറകല് അബ്ദുല

3. ശശ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല്  റസടാകയ് 

5. ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള

6. ശശ. അടൂര് പ്രകേടാശയ്  

7. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി 

8. ശശ. അനനില് അകര 

9.  ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമടാര് 

10. ശശ. അനൂപയ് കജേകബയ് 

11. ശശ. അനവര് സടാദതയ് 

12. ശശ. വനി. ടനി. ബല്റടാര

13. ശശ. പനി. ലകേ. ബഷശര്

14. ശശ. ടനി. വനി. ഇബടാഹനിര 

15. കഡടാ. എന. ജേയരടാജേയ് 

16. ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് 

17. ശശ. കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് 

18. കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് 

19. ശശ. ലകേ. മുരളശധരന  

20. ശശ. എന. എ. ലനലനിക്കുന്നയ് 

21. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന 

22. ശശ. ഒ. രടാജേകഗടാപടാല് 

23. ശശ. രകമശയ് ലചന്നനിതലെ
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24. ശശ. വനി. പനി. സജേശന്ദ്രന 

25. ശശ. എന. ഷരസദ്ദശന 

26. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന 

27. ശശ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് 

28. ശശ. ലകേ. എര. ഷടാജേനി

29. ശശ. പനി. ടനി. കതടാമസയ്

30. ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

31. ശശ. എര. ഉമ്മേര് .

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1. ശശ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖടാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമടാന 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷടാ കപടാറനി 

4. ശശ. ലകേ. ആനസലെന

5. ശശ. ആന്റെണനി കജേടാണ് 

6. ശശ. പനി. വനി. അനവര് 

7. ശശ. എ. എര. ആരനിഫയ് 

8. ലപ്രടാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

9. ശശമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

10. ശശ. ലകേ. ബടാബു 

11.  ശശമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജേനികമടാള 

12. ശശ. ലകേ. ദടാസന 

13. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി  

14. ശശ. ചനിറയര കഗടാപകുമടാര് 

15. ശശ. സനി. ലകേ. ഹരശന്ദ്രന 
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16. കഡടാ. ലകേ. ടനി. ജേലെശല് 

17. ശശ. ലജേയനിരസയ് മടാതഡ്യു 

18. ശശ. ജേനി. എസയ്. ജേയലെടാല് 

19. ശശ. ഇ. പനി. ജേയരടാജേന 

20. ശശ. കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ്

21. ശശ. വനി. കജേടായനി 

22. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

23. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന 

24. ശശ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

25. ശശ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേടായ

26. ശശ. എര. എര. മണനി 

27. ശശ. ലകേ. ലജേ. മടാക്സെെനി 

28. ശശ. എ. സനി. ലമടായശന 

29. ശശ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

30. ശശ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

31. ശശ. എര. നഇൗഷടാദയ്

32. ശശ. എ. പ്രദശപ്കുമടാര് 

33. ശശ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

34. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

35. ശശ. പുരുഷന കേടലണനി 

36. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശര 

37. ശശ. എര. രടാജേകഗടാപടാലെന

38. ശശ. ലകേ. രടാജേന: 

39. ശശ. ആര്. രടാകജേഷയ്: 
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40. ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ്: 

41. ശശ. ലകേ. രടാജു: 

42. ശശ. രടാജു എബഹടാര: 

43. ശശ. ആര്. രടാമചന്ദ്രന: 

44. ശശ. ലകേ. ലകേ. രടാമചന്ദ്രന നടായര് 

45. ശശ. റനി. പനി. രടാമകൃഷ്ണന 

46. ശശ. മുലകര രതടാകേരന 

47. ലപ്രടാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനടാഥയ് 

48. ശശ. കേടാരടാട്ടയ് റസടാഖയ്

49. ശശ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

50. ശശ. സനി. ലകേ. ശശശന്ദ്രന 

51. ശശ. വനി. ശശനി 

52. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷയ് 

53. ശശ. എ. എന. ഷരസശര്  

54. ശശ. ജേനി. സധടാകേരന 

55. ശശ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമടാര്

56. ശശ. ലകേ. സകരഷയ് കുറപയ്

57. ശശ. ഇ. ടനി. കടസണ് മടാസ്റ്റേര്

58. ശശ. പനി. തനികലെടാതമന 

59. ശശ. കതടാമസയ് ചടാണനി 

60. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി

61. ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ്

62. ശശ. ലകേ. വനി. വനിജേയദടാസയ്

63. ശശ. ഇ. ലകേ. വനിജേയന

64. ശശ. എന. വനിജേയന പനിള്ള.

333/2020
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മനി  .   സശകര്: 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് - 31

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് - 64

നനിഷ്പക്ഷത പടാലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില.

ശശ. എര. ഉമ്മേര് അവതരനിപനിച 193-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേടാസഫയ്:   സര്,  ഞടാന  അവതരനിപനിച   201-ാംനമ്പര്
കഭദഗതനി പ്രസയ് ലചയ്യുന; ഞടാന കപടാള ആവശദ്യലപടുന.  

(സഭടാരഗങ്ങള തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര കവടാട്ടയ് കരഖലപടുതനി) 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്: 

1. ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദയ്. പനി.

2. ശശ. പടാറകല് അബ്ദുല

3. ശശ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസടാകയ് 

5. ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള

6. ശശ. അടൂര് പ്രകേടാശയ്  

7. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി 

8. ശശ. അനനില് അകര 

9. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമടാര് 

10. ശശ. അനൂപയ് കജേകബയ് 

11.  ശശ. അനവര് സടാദതയ് 

12. ശശ. വനി. ടനി. ബല്റടാര

13. ശശ. പനി. ലകേ. ബഷശര്

14. ശശ. ടനി. വനി. ഇബടാഹനിര 

15. കഡടാ. എന. ജേയരടാജേയ് 
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16. ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് 

17. ശശ. കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് 

18. കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് 

19. ശശ. ലകേ. മുരളശധരന  

20. ശശ. എന. എ. ലനലനിക്കുന്നയ് 

21. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന 

22. ശശ. ഒ. രടാജേകഗടാപടാല് 

23. ശശ. രകമശയ് ലചന്നനിതലെ

24. ശശ. വനി. പനി. സജേശന്ദ്രന 

25. ശശ. എന. ഷരസദ്ദശന 

26. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന 

27. ശശ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് 

28. ശശ. ലകേ. എര. ഷടാജേനി

29. ശശ. പനി. ടനി. കതടാമസയ്

30. ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

31. ശശ. എര. ഉമ്മേര്. 

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1. ശശ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖടാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമടാന 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷടാ കപടാറനി 

4. ശശ. ലകേ. ആനസലെന

5. ശശ. ആന്റെണനി കജേടാണ് 

6. ശശ. പനി. വനി. അനവര് 

7. ശശ. എ. എര. ആരനിഫയ് 
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8. ലപ്രടാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

9. ശശമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

10. ശശ. ലകേ. ബടാബു 

11. ശശമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജേനികമടാള 

12. ശശ. ലകേ. ദടാസന 

13. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി  

14. ശശ. ചനിറയര കഗടാപകുമടാര് 

15. ശശ. സനി. ലകേ. ഹരശന്ദ്രന 

16.  കഡടാ. ലകേ. ടനി. ജേലെശല് 

17. ശശ. ലജേയനിരസയ് മടാതഡ്യു 

18. ശശ. ജേനി. എസയ്. ജേയലെടാല് 

19. ശശ. ഇ. പനി. ജേയരടാജേന 

20. ശശ. കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ്

21. ശശ. വനി. കജേടായനി 

22. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

23. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന 

24. ശശ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

25. ശശ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേടായ

26. ശശ. എര. എര. മണനി 

27. ശശ. ലകേ. ലജേ. മടാക്സെെനി 

28. ശശ. എ. സനി. ലമടായശന 

29. ശശ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

30. ശശ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

31. ശശ. എര. നഇൗഷടാദയ്
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32. ശശ. എ. പ്രദശപ്കുമടാര് 

33. ശശ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

34. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

35. ശശ. പുരുഷന കേടലണനി 

36. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശര 

37. ശശ. എര. രടാജേകഗടാപടാലെന

38. ശശ. ലകേ. രടാജേന

39. ശശ. ആര്. രടാകജേഷയ്

40. ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ്

41. ശശ. ലകേ. രടാജു

42. ശശ. രടാജു എബഹടാര 

43. ശശ. ആര്. രടാമചന്ദ്രന

44. ശശ. ലകേ. ലകേ. രടാമചന്ദ്രന നടായര് 

45. ശശ. റനി. പനി. രടാമകൃഷ്ണന 

46. ശശ. മുലകര രതടാകേരന 

47. ലപ്രടാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനടാഥയ് 

48. ശശ. കേടാരടാട്ടയ് റസടാഖയ്

49. ശശ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

50. ശശ. സനി. ലകേ. ശശശന്ദ്രന 

51. ശശ. വനി. ശശനി 

52. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷയ് 

53. ശശ. എ. എന. ഷരസശര്  

54. ശശ. ജേനി. സധടാകേരന 

55. ശശ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമടാര്

56. ശശ. ലകേ. സകരഷയ് കുറപയ്

57. ശശ. ഇ. ടനി. കടസണ് മടാസ്റ്റേര്

58. ശശ. പനി. തനികലെടാതമന 
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59. ശശ. കതടാമസയ് ചടാണനി 

60. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി

61. ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ്

62. ശശ. ലകേ. വനി. വനിജേയദടാസയ്

63. ശശ. ഇ. ലകേ. വനിജേയന

64. ശശ. എന. വനിജേയന പനിള്ള

മനി  .   സശകര്:   അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് - 31

     പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് - 64

   നനിഷ്പക്ഷത പടാലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില.

ശശ.  ലകേ.  സനി.  കജേടാസഫയ്  അവതരനിപനിച  201-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ  .    മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനി:   സര്,  ഞടാന അവതരനിപനിച  171,  278  എന്നശ
നമ്പര് കഭദഗതനികേള  പ്രസയ് ലചയ്യുന; ഞടാന കപടാള ആവശദ്യലപടുന.

(സഭടാരഗങ്ങള തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര കവടാട്ടയ് കരഖലപടുതനി) 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്: 

1. ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദയ്. പനി.

2. ശശ. പടാറകല് അബ്ദുള്ള

3. ശശ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുള റസടാകയ്

5. ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള

6. ശശ. അടൂര് പ്രകേടാശയ്  

7. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി 

8. ശശ. അനനില് അകര 



നനിയമനനിര്മ്മേടാണകേടാരദ്യര 695

9. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമടാര് 

10. ശശ. അനൂപയ് കജേകബയ് 

11. ശശ. അനവര് സടാദതയ് 

12. ശശ. വനി. റനി. ബല്റടാര

13. ശശ. പനി. ലകേ. ബഷശര്

14. ശശ. ടനി. വനി. ഇബടാഹനിര 

15. കഡടാ. എന. ജേയരടാജേയ് 

16. ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് 

17. ശശ. കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് 

18. കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് 

19. ശശ. ലകേ. മുരളശധരന  

20. ശശ. എന. എ. ലനലനിക്കുന്നയ് 

21. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന 

22. ശശ. ഒ. രടാജേകഗടാപടാല് 

23. ശശ. രകമശയ് ലചന്നനിതലെ

24. ശശ. വനി. പനി. സജേശന്ദ്രന 

25. ശശ. എന. ഷരസദ്ദശന 

26. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന 

27. ശശ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് 

28. ശശ. ലകേ. എര. ഷടാജേനി

29. ശശ. പനി. ടനി. കതടാമസയ്

30. ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

31. ശശ. എര. ഉമ്മേര്.
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 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1. ശശ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖടാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമടാന 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷടാ കപടാറനി 

4. ശശ. ലകേ. ആനസലെന

5. ശശ. ആന്റെണനി കജേടാണ് 

6. ശശ. പനി. വനി. അനവര് 

7. ശശ. എ. എര. ആരനിഫയ് 

8. ലപ്രടാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

9.  ശശമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

10. ശശ. ലകേ. ബടാബു 

11. ശശമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജേനികമടാള 

12. ശശ. ലകേ. ദടാസന 

13. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി  

14. ശശ. ചനിറയര കഗടാപകുമടാര് 

15. ശശ. സനി. ലകേ. ഹരശന്ദ്രന 

16. കഡടാ. ലകേ. ടനി. ജേലെശല് 

17. ശശ. ലജേയനിരസയ് മടാതഡ്യു 

18. ശശ. ജേനി. എസയ്. ജേയലെടാല് 

19. ശശ. ഇ. പനി. ജേയരടാജേന 

20. ശശ. കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ്

21. ശശ. വനി. കജേടായനി 

22. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

23. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന 
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24. ശശ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

25. ശശ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേടായ

26. ശശ. എര. എര. മണനി 

27. ശശ. ലകേ. ലജേ. മടാക്സെെനി 

28. ശശ. എ. സനി. ലമടായശന 

29. ശശ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

30. ശശ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

31. ശശ. എര. നഇൗഷടാദയ്

32. ശശ. എ. പ്രദശപ്കുമടാര് 

33. ശശ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

34. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

35. ശശ. പുരുഷന കേടലണനി 

36. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശര 

37. ശശ. എര. രടാജേകഗടാപടാലെന

38. ശശ. ലകേ. രടാജേന: 

39. ശശ. ആര്. രടാകജേഷയ്: 

40. ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ്: 

41. ശശ. ലകേ. രടാജു: 

42. ശശ. രടാജു എബഹടാര: 

43. ശശ. ആര്. രടാമചന്ദ്രന: 

44. ശശ. ലകേ. ലകേ. രടാമചന്ദ്രന നടായര് 

45. ശശ. റനി. പനി. രടാമകൃഷ്ണന 

46. ശശ. മുലകര രതടാകേരന 

47. ലപ്രടാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനടാഥയ് 
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48. ശശ. കേടാരടാട്ടയ് റസടാഖയ്

49. ശശ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

50. ശശ. സനി. ലകേ. ശശശന്ദ്രന 

51. ശശ. വനി. ശശനി 

52. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷയ് 

53. ശശ. എ. എന. ഷരസശര്  

54. ശശ. ജേനി. സധടാകേരന 

55. ശശ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമടാര്

56. ശശ. ലകേ. സകരഷയ് കുറപയ്

57. ശശ. ഇ. ടനി. കടസണ് മടാസ്റ്റേര്

58. ശശ. പനി. തനികലെടാതമന 

59. ശശ. കതടാമസയ് ചടാണനി 

60. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി

61. ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ്

62. ശശ. ലകേ. വനി. വനിജേയദടാസയ്

63. ശശ. ഇ. ലകേ. വനിജേയന

64. ശശ. എന. വനിജേയന പനിള്ള.

 മനി  .   സശകര്:  അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് - 31

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് - 64

നനിഷ്പക്ഷത പടാലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില.

ശശ.  മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനി  അവതരനിപനിച  171,  278  എന്നശ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.
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ശശ.  പനി.  ലകേ.  അബ്ദു  റബ്ബയ്  അവതരനിപനിച  170-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി അവതരനിപനിച 209, 218, 238, 240, 242, 252,
273 എന്നശ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ. പനി. ടനി.  കതടാമസയ് അവതരനിപനിച 172, 223 എന്നശ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ. എര. ഉമ്മേര് അവതരനിപനിച 173, 175, 178, 188, 189, 202, 207, 214,
236, 253, 258, 268, 270 എന്നശ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് അവതരനിപനിച  174, 177, 195,  205,  206, 213,
228, 244, 259, 264, 276, 280 എന്നശ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് അവതരനിപനിച 176, 263 എന്നശ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

കഡടാ.  എന.  ജേയരടാജേയ്  അവതരനിപനിച  179,  210,  257,  284  എന്നശ നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  വനി.  ടനി.  ബല്റടാര  അവതരനിപനിച  180-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന അവതരനിപനിച  182-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  കഹബനി  ഈഡന  അവതരനിപനിച  183-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ. വനി. പനി. സജേശന്ദ്രന അവതരനിപനിച 184, 196, 198, 216, 227, 232, 241,
260, 266, 271 എന്നശ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  അബ്ദുല് ഹമശദയ്.  പനി.  അവതരനിപനിച  185, 186, 215, 219, 235, 243,
245, 265, 275, 281 എന്നശ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ലപ്രടാഫ.  ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള അവതരനിപനിച 187, 283 എന്നശ നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  പനി.  ഉകബദുള്ള  അവതരനിപനിച  221-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.
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ശശ.  ടനി.  വനി.  ഇബടാഹനിര  അവതരനിപനിച  194-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  എന.  ഷരസദ്ദശന  അവതരനിപനിച  197,  212,  226,  229,  239 എന്നശ
നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  എന.  എ.  ലനലനിക്കുന്നയ്  അവതരനിപനിച  200,  277 എന്നശ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  ലകേ.  സനി.  കജേടാസഫയ്  അവതരനിപനിച  217,  220,  224,  246,  256,
267 എന്നശ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  ലകേ.  സകരഷയ്  കുറപയ്  അവതരനിപനിച  203,  248,  272  എന്നശ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭയുലട അനുമതനികയടാലട പനിനവലെനിച്ചു. 

ശശ.  പടാറകല്  അബ്ദുല  അവതരനിപനിച  222-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  ലകേ.  എര.  ഷടാജേനി  അവതരനിപനിച  225-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  അനൂപയ് കജേകബയ് അവതരനിപനിച  231, 247, 249, 282 എന്നശ നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  ലകേ.  മുരളശധരന  അവതരനിപനിച  233-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  അനനില്  അകര  അവതരനിപനിച  250-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  അനവര്  സടാദതയ്  അവതരനിപനിച  254-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  റനി.  വനി.  രടാകജേഷയ്  അവതരനിപനിച  269-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭയുലട
അനുമതനികയടാലട പനിനവലെനിച്ചു. 

ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസടാകയ് അവതരനിപനിച 279-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി  ലചയ  പ്രകേടാരമുള്ള  മൂന്നടാര  വകുപയ്  ബനിലനിലന്റെ  ഭടാഗമടാകണലമന്ന
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പ്രശലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.....

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്......

കഭദഗതനി  ലചയ  പ്രകേടാരമുള്ള  മൂന്നടാര  വകുപയ്  ബനിലനിലന്റെ  ഭടാഗമടാകണലമന്ന
പ്രശര സഭ അരഗശകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള മൂന്നടാര വകുപയ് ബനിലനിലന്റെ ഭടാഗമടായനി.

നടാലെടാര വകുപയ്

വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്):  സര്,  ഞടാന
തടാലഴപറയുന്ന ഔകദദ്യടാഗനികേ കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന:

285. ഖണ്ഡര  4(4)  -ല്  "നനിര്ണ്ണയനികടാവുന്ന രശതനിയനില്"  എന്ന വടാകനിനയ്
കശഷര "സര്കടാരനിനയ്" എന്ന വടാക്കുര, "അരഗശകേടാരര റദ്ദടാക്കുന്നതുര"
എന്ന വടാക്കുകേളക്കു  പകേരര  "അരഗശകേടാരര  റദ്ദടാക്കുകേയുര"  എന്ന
വടാക്കുകേളര;  "ലചകയ്യണതടാണയ്"  എന്ന  വടാകനിനു  പകേരര
"ലചയ്യടാവുന്നതടാണയ്" എന്ന വടാക്കുര കചര്ക്കുകേ.

ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേടാസഫയ്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന:

(286) ഖണ്ഡര 4(1) ഒഴനിവടാക്കുകേ.

(301) ഖണ്ഡര 4(1) -ല്  

(1) "അയ്യടായനിരര"  എന്ന വടാകനിനയ് പകേരര   "ആയനിരര” എന്നയ്  
കചര്ക്കുകേ.

 (2)     "ചുമകതണതടാണയ്  "എന്ന വടാകനിനയ് പകേരര  "ചുമകതണതുര  
സ്കൂള മടാകനജ് ലമന്റെനികനടാടയ് വനിശദശകേരണര കതകടണതുമടാണയ്"
എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

ശശ  .    മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനി:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന:

(287) ഖണ്ഡര  4(1)-ല്  "(2)-ഉര  (3)-ഉര  ഉപവകുപ്പുകേളനിലലെ"  എന്നതനിനു
പകേരര "(2)-ാം ഉപവകുപനിലലെകയടാ (3)-ാം ഉപവകുപനിലലെകയടാ"
എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.



702 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 24, 2017

(291) ഖണ്ഡര 4(1) -ല് "പ്രധടാന അധദ്യടാപകേനയ്" എന്നതയ്  
"പ്രധടാനടാദ്ധദ്യടാപകേനയ്" എന്നയ് മടാറ്റുകേ. 

(306) ഖണ്ഡര 4(2) -ല്  "പ്രധടാന അധദ്യടാപകേനനില്"  എന്നതയ് 
"പ്രധടാനടാദ്ധദ്യടാപകേനനില് " എന്നയ് മടാറ്റുകേ.

(322) ഖണ്ഡര  4(4)-ല്  ''(1)-ാം  ഉപവകുപനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന
പ്രകേടാരമുള്ള മൂന്നയ് ലെരഘനങ്ങളണടാകുന്നപക്ഷര''  എന്നതനിനുപകേരര
''3(2),  3(3)  എന്നനിവയനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന  പ്രകേടാരമുള്ള
വദ്യവസ്ഥകേള ലെരഘനിക്കുന്ന  പക്ഷവുര  4(1)  പ്രകേടാരമുള്ള  പനിഴ
ഒടുകടാത പക്ഷവുര'' എനകചര്ക്കുകേ. 

ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷശര്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന:

(288)  ഖണ്ഡര  4(1)-ല്  "സ്കൂളകേളനിലലെ"  എന്നതയ്  "പടാഠശടാലെകേളനിലലെ"  എന്നയ്
മടാറ്റുകേ.

ലപ്രടാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന  തങ്ങള:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന
കഭദഗതനികേള  അവതരനിപനിക്കുന:

(289)   ഖണ്ഡര 4(1) -ല് "പ്രധടാന" എന്നതയ്  "പ്രഥമ" എന്നയ് മടാറ്റുകേ. 

(310) ഖണ്ഡര 4(2) തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര മടാറ്റുകേ: 

"കലെടാവര്  കപ്രമറനി/അപര്  കപ്രമറനി  സ്കൂളകേളനില്  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  
എഡക്യൂകകഷണല് ഓഫശസറര  കഹസ്കൂളകേളനില്  ജേനിലടാ  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  
ഓഫശസറര (1)-ാം ഉപവകുപയ് പ്രകേടാരമുള്ള  പനിഴ  പ്രസ്തുത  പ്രഥമ  
അധദ്യടാപകേനനില്  നനിനര  നനിര്ണ്ണയനികടാവുന്ന  രശതനിയനില്  
ഈടടാകകണതടാണയ്"

(319) ഖണ്ഡര 4(3) തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര മടാറ്റുകേ.

''  (3)  (1)-ാം ഉപവകുപ്പു പ്രകേടാരമുള്ള ഉതരവനിലനതനിലര,  പ്രഥമടാദ്ധദ്യടാപകേനയ്
അങ്ങലനയുള്ള  ഉതരവുകേനിട്ടനി  30  ദനിവസതനിനുള്ളനില്  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  ലഡപക്യൂട്ടനി
ഡയറക്ടര് മുമ്പടാലകേ അപശല് സമര്പനികടാവുന്നതുര അങ്ങലനയുള്ള അപശല് ആയതയ്
സമര്പനിച തശയതനി മുതല് 30 ദനിവസതനിനുള്ളനില് തശര്പടാകകണതുമടാണയ്.''

കഡടാ  .    എന  .    ജേയരടാജേയ്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന:
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(292)  ഖണ്ഡര  4(1)  -ല്  "പ്രധടാന  അധദ്യടാപകേനയ്  അയ്യടായനിരര  രൂപ"  
എന്നതനിനയ് പകേരര "പ്രധടാന അധദ്യടാപകേര്ക്കുര പ്രസസ്തുത സ്കൂള നടത്തുന്ന
മടാകനജേയ് ലമന്റെനിനുര അയ്യടായനിരര രൂപ വശതര" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

ശശ  .    അടൂര്  പ്രകേടാശയ്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന:

(294) ഖണ്ഡര 4(1) -ല് 'അയ്യടായനിരര'  എന്നതയ് 'എണ്ണടായനിരര' എന്നയ് മടാറ്റുകേ. 

ശശ  .    വനി  .    പനി  .    സജേശന്ദ്രന:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന:

(295) ഖണ്ഡര  4(1)  -ല്   "അയ്യടായനിരര  രൂപ"   എന്നതയ്  "പതനിനടായനിരര
രൂപ”എന്നടാകനി മടാറ്റുകേ.

(324) ഖണ്ഡര 4(4)-ല് ''(1)-ാം ഉപവകുപനില് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന പ്രകേടാരമുള്ള
മൂന്നയ്  ലെരഘനങ്ങളണടാകുന്ന  പക്ഷര''  എന്നതനിനുപകേരര  ''  ഈ
ആക്ടനിലലെ  3-ാംവകുപനിലന്റെ  (2)-ഉര  (3)-ഉര  ഉപവകുപ്പുകേളനിലലെ
വദ്യവസ്ഥകേള ലെരഘനിക്കുന്ന പക്ഷര'' എനകചര്ക്കുകേ. 

ശശ  .    എന  .    ഷരസദ്ദശന:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്നകഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന: 

(298) ഖണ്ഡര  4(1)  -ല്   "അയ്യടായനിരര"   എന്നതനിനു പകേരര  "ഇരുപതനി
അയ്യടായനിരര”എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

സര്, ഇതനില് കഫനടായനി പറയുന്നതയ് അയ്യടായനിരര രൂപയടാണയ്.  മലെയടാള ഭടാഷ
കേണനിശമടാകടാനുള്ള  ഒരു  സരവനിധടാനമടാലണങനില്  ഇന്നലത  കേടാലെതയ്  25000
രൂപലയങനിലര കഫന കവണര.  

(303) ഖണ്ഡര 4(2) -ല്  "വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ ലഡപക്യൂട്ടനി ഡയറക്ടറലട"  എന്നതനിനയ്
പകേരര "ജേനിലടാ വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ ഓഫശസറലട " എന്നയ് കചര്ക്കുകേ. 

സര്,  എലടാ  പരടാതനികേളര  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ ലഡപക്യൂട്ടനി  ഡയറക്ടര്കയ്  ലകേടാടുക്കുകേ
എനള്ളതയ്   പ്രടാകയടാഗനികേമല.   അതനിനയ്  ജേനിലടാ  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  ഓഫശസര്
മതനിലയന്നടാണയ് എലന്റെ കഭദഗതനി.  

(305) ഖണ്ഡര  4(2) -ല്  "പ്രധടാന അധദ്യടാപകേനനില്"  എന്നതനിനു പകേരര
"പ്രഥമ അധദ്യടാപകേനനില് " എന കചര്ക്കുകേ.
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ഇതനില്   പ്രധടാന  അദ്ധദ്യടാപകേനനില്  നനിനര  കഫന  വടാങ്ങണലമന്നയ്
പറയുന്നതയ് പ്രഥമ അദ്ധദ്യടാപകേനനില് നനിന്നയ് എനമടാറണര.  

(316) ഖണ്ഡര  4(3)-ല്  "വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ ഡയറക്ടര്''  എന്നതനിനു പകേരര  
 ''വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ ലഡപക്യൂട്ടനി ഡയറക്ടര് '' എന്നയ് കചര്ക്കുകേ. 

പരടാതനികേളര  തശര്പ്പുകേല്പനികലര  ഉന്നതതലെതനിലെടാകുകമ്പടാള  കുകറക്കൂടനി
സങശര്ണ്ണത കൂടുര.  തടാലഴതലെതനിലള്ള ഓഫശസര്കയ് ലകേടാടുകണലമനള്ളതടാണയ്
ഈ കഭദഗതനിലകേടാണയ് ഉകദ്ദശനിക്കുന്നതയ്.   

ശശ  .    കമടാനസയ്  കജേടാസഫയ്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്നകഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന: 

(300) ഖണ്ഡര  4(1)  -ല്   "അയ്യടായനിരര"   എന്നതനിനയ്  പകേരര
"അനപതനിനടായനിരര”എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

(302) ഖണ്ഡര  4(1)  -ല്   "പനിഴചുമകതണതടാണയ്"   എന്നതനിനയ്  കശഷര
"കൂടടാലത  സ്കൂള  മടാകനജേര്കയ്  ഒരു  ലെക്ഷര  രൂപ  പനിഴ
ചുമകതണതടാണയ്" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

(307) ഖണ്ഡര  4(2) -ല്  "പ്രധടാന അധദ്യടാപകേനനില് നനിനര"  എന്നതനിനു
കശഷര "മടാകനജേരനില് നനിനര " എന കചര്ക്കുകേ. 

(318) ഖണ്ഡര  4(3)-ല്  ''മുതല്  30  ദനിവസതനിനുള്ളനില്''  എന്നതനിനുപകേരര
''മുതല് 15 ദനിവസതനിനുള്ളനില്'' എനകചര്ക്കുകേ. 

(326) ഖണ്ഡര  4(4)-ല്  "മൂന്നയ്  ലെരഘനങ്ങളണടാകുന്ന"  എന്നതനിനു പകേരര
"മൂന്നയ് പ്രടാവശദ്യര പനിഴ അടയ്ക്കുകേകയടാ കനടാട്ടശസയ് കകേപറനി  പനിഴ
ഒടുകടാതനിരനിക്കുകേകയടാ ലചയ്യുന്ന" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.  

ശശ  .    അബ്ദുല്  ഹമശദയ്  .    പനി  .:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന: 

(311) ഖണ്ഡര  4(3)  -ല്   "പ്രധടാനടാദ്ധദ്യടാപകേനയ്"   എന്ന  വടാകനിനുമുനപയ്
"പനിഴ ചുമതലപട്ട" എന്ന വടാകയ് കചര്ക്കുകേ.

ശശ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബടാഹനിര:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന: 

(312) ഖണ്ഡര 4(3) -ല്  "പ്രധടാനടാദ്ധദ്യടാപകേനയ്"  എന്ന വടാകനിനയ് 
പകേരര   "പ്രധടാന  അദ്ധദ്യടാപകേകനടാ,  മടാകനജേര്കകടാ"  എന  
കചര്ക്കുകേ.



നനിയമനനിര്മ്മേടാണകേടാരദ്യര 705

ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമടാര്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്നകഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന: 

(313) ഖണ്ഡര  4(3)  -ല്   "ഉതരവയ്  കേനിട്ടനി  30  ദനിവസതനിനുള്ളനില്"
എന്നതനിനു  പകേരര  "ഉതരവയ്  കേനിട്ടനി  15  ദനിവസതനിനുള്ളനില്"  എന്നയ്
കചര്ക്കുകേ.

(315) ഖണ്ഡര  4(3) -ല്  "30  ദനിവസതനിനുള്ളനില്"  എന്നതയ് കേടാണലപടുന്ന
ഇടങ്ങളനിലലെലടാര  അതനിനു പകേരര  “45  ദനിവസതനിനുള്ളനില്"  എന്നയ്
കചര്ക്കുകേ.

ശശ  .    റനി  .    വനി  .    രടാകജേഷയ്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

(314) ഖണ്ഡര 4(3)-ല് "കേനിട്ടനി 30 ദനിവസതനിനുള്ളനില്''  എന്ന വടാക്കുകേളകയ്
കശഷര ''ലപടാതു'' എന്ന വടാകയ് കചര്ക്കുകേ. 

ശശ  .    അനനില്  അകര:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

(317) ഖണ്ഡര  4(3)-ല്  ''അപശല്  സമര്പനികടാവുന്നതുര''  എന്നതനിനുകശഷര
''അവര്കയ്  പറയുവടാനുള്ള  അവസരര  നല്കേനിയ  കശഷര''  എന്നയ്
കചര്ക്കുകേ. 

ശശ  .    ലകേ  .    എര  .    ഷടാജേനി:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

(320) ഖണ്ഡര 4(3)-ല് തടാലഴപറയുന്ന ക്ലനിപ നനിബന്ധന കചര്ക്കുകേ.

''എന്നടാല് പ്രധടാന അദ്ധദ്യടാപകേകനടാ,  മടാകനജേകരടാ കനരനില് കകേളകടാന  
അവസരര  നല്കണലമന്നയ്  ആവശദ്യലപടുന്ന  പക്ഷര  അതനിനുള്ള  ഒരു  
അവസരര നല്കനിയകശഷര മടാത്രകമ അപശലെനില് തശര്പ്പു കേല്പനികടാന 
പടാടുള്ളു''. 

ശശ  .    എര  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

(321) ഖണ്ഡര  4(4)-ല്  ''(1)-ാം  ഉപവകുപനില്''  എന്നതനിനുപകേരര   ''ഈ
ആക്ടനിലലെ  3-ാം  വകുപയ്  (2)ഉര,  (3)ഉര  ഉപവകുപ്പുകേളനില്''
എനകചര്ക്കുകേ.

333/2020
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(330) ഖണ്ഡര 4(4)-ല് തടാലഴപറയുന്ന ക്ലനിപ നനിബന്ധന കചര്ക്കുകേ:   

"എന്നടാല്  (4)-ാം  ഉപവകുപയ്  പ്രകേടാരര  സ്കൂളകേളലട  അരഗശകേടാരര
റദ്ദടാക്കുന്നതുര,  നനിരടാകക്ഷപപത്രര  റദ്ദടാക്കുന്നതുര  അധദ്യയന  വര്ഷര
ആരരഭനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞടാല് പടാടനിലടാതതടാകുന."  

ശശ  .   എസയ്  .   ശര്മ്മേ: സര്, ഞടാന തടാലഴപറയുന്ന കഭദഗതനി  അവതരനിപനിക്കുന.

(323) ഖണ്ഡര 4(4)-ല് ''(1)-ാം ഉപവകുപനില് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന പ്രകേടാരമുള്ള
മൂന്നയ് ലെരഘനങ്ങളണടാകുന്ന  പക്ഷര''  എന്നതനിനുപകേരര  ''  3-ാം
വകുപനിലന്റെ  (2)-ഉര  (3)-ഉര  ഉപവകുപ്പുകേളനിലലെ  വദ്യവസ്ഥകേളലട
ലെരഘനര മൂന്നയ് തവണ ഉണടാകുന്ന പക്ഷര'' എനകചര്ക്കുകേ. 

ശശ  .    ലകേ  .    സകരഷയ്  കുറപയ്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന:

(327) ഖണ്ഡര  4(4)-ല്  "മൂന ലെരഘനങ്ങളണടാകുന്ന"  എന്നതനിനു  പകേരര
"ലെരഘനര ഉണടാകുന്ന" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

"മൂന  ലെരഘനങ്ങളണടാകുന്ന"  എന്നതു  മടാറനി  "ലെരഘനര  ഉണടാകുന്ന"
എന്നടാകനി മടാറണര.  തുടര്ചയടായനി എങ്ങലനയടാണയ് ലെരഘനര വരുന്നതയ്.  

ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബയ്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന:

(331) ഖണ്ഡര 4(4)-നയ് കശഷര തടാലഴപറയുന്ന ഉപഖണ്ഡര കചര്ക്കുകേ:   

"(5)  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പുപ്രകേടാരര  സ്കൂളനിലന്റെ  അരഗശകേടാരകമടാ,  നല്കനിയനിട്ടുള്ള
നനിരടാകക്ഷപപത്രകമടാ  റദ്ദുലചയ്യുന്ന  സരഗതനിയനില്  ആ
സ്ഥടാപനങ്ങളനില് പഠനിക്കുന്ന വനിദദ്യടാര്തനികേളലട തുടര്  പഠനര
മുടങ്ങടാതനിരനികടാന  ആവശദ്യമടായ  സരവനിധടാനര  ഏര്ലപടുകതണതയ്
സര്കടാരനിലന്റെ  ഉതരവടാദനിതമടായനിരനിക്കുന്നതടാണയ്."

മനി  .    സശകര്:   290, 289-നയ് തുലെദ്യമടായതനിനടാലര   296, 297-  ഉര  295-  നയ്
തുലെദ്യമടായതനിനടാലര   299,  298-നുര   309,  307-നുര  തുലെദ്യമടായതനിനടാലര
കഭദഗതനികേള അവതരനിപനികകണതനില. 

 ബഹുമടാനലപട്ട മനനി, കഭദഗതനികേള സതശകേരനിക്കുനകണടാ?
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വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്  ): സര്,
ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി അവതരനിപനിച 287-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയുര ശശ. റനി. വനി.
രടാകജേഷയ് അവതരനിപനിച  314-ാംനമ്പര് കഭദഗതനിയുര സതശകേരനിക്കുന.  ശശ.  എസയ്.
ശര്മ്മേ അവതരനിപനിച  323-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  കഭദഗതനികയടാലട സതശകേരനിക്കുന.

(323)  ഈ  കഭദഗതനിയനില്  മൂന്നടാമലത  വരനിയനില്  (2)-ഉര  (3)-ഉര
എനള്ളതനിനുപകേരര  (2)-ാംഉപവകുപനിലലെകയടാ  (3) -ാംഉപവകുപനിലലെകയടാ  എന്ന
ലചറനിയ കഭദഗതനികയടാലട അരഗശകേരനിക്കുന.  മറയ് കഭദഗതനികേള സതശകേടാരദ്യമല. 

മനി  .    സശകര്:  ബഹുമടാനലപട്ട മനനി അവതരനിപനിച ഔകദദ്യടാഗനികേ കഭദഗതനിയുര
ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി അവതരനിപനിച 287-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയുര ശശ. റനി. വനി.
രടാകജേഷയ്  അവതരനിപനിച   314-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനിയുര  ശശ.  എസയ്.  ശര്മ്മേയുലട
323-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി കഭദഗതനികയടാലടയുര  സഭ അരഗശകേരനിച്ചു.

ശശ.  ലകേ.  സനി.  കജേടാസഫയ്  അവതരനിപനിച  286,  301  എന്നശ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനി  അവതരനിപനിച  291,  306,  322  എന്നശ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  പനി.  ലകേ.  ബഷശര്  അവതരനിപനിച  288-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

ലപ്രടാഫ.  ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള അവതരനിപനിച  289, 310, 319  എന്നശ
നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

കഡടാ.  എന.  ജേയരടാജേയ്  അവതരനിപനിച  292-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ. അടൂര് പ്രകേടാശയ് അവതരനിപനിച 294-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ. വനി. പനി. സജേശന്ദ്രന അവതരനിപനിച 295, 324 എന്നശ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  എന.  ഷരസദ്ദശന അവതരനിപനിച  298, 303, 305,  316  എന്നശ നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് അവതരനിപനിച  300, 302, 307, 318, 326  എന്നശ
നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.
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ശശ.  അനനില്  അകര  അവതരനിപനിച  317-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  ലകേ.  എര.  ഷടാജേനി  അവതരനിപനിച  320-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  എര.  ഉമ്മേര് അവതരനിപനിച  321, 330  എന്നശ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  ലകേ.  സകരഷയ് കുറപയ് അവതരനിപനിച 327-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭയുലട
അനുമതനികയടാലട പനിനവലെനിച്ചു.

ശശ.  പനി.  ലകേ.  അബ്ദു  റബ്ബയ്  അവതരനിപനിച  331-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനിലചയ  പ്രകേടാരമുള്ള  നടാലെടാര  വകുപയ്  ബനിലനിലന്റെ  ഭടാഗമടാകണലമന്ന
പ്രശലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.....

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്......

കഭദഗതനിലചയ  പ്രകേടാരമുള്ള  നടാലെടാര  വകുപയ്  ബനിലനിലന്റെ  ഭടാഗമടാകണലമന്ന
പ്രശര സഭ അരഗശകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള നടാലെടാര വകുപയ് ബനിലനിലന്റെ ഭടാഗമടായനി.

നടാലെയ്   (  എ  )   വകുപയ്

ശശ  .    എര  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന:

(332) ഖണ്ഡര "4(a)'' എന്നതയ് ''4 (എ)'' എന്നയ് മടാറ്റുകേ. 

ഇതനില്  "4(a)''  എനള്ളതയ്  ''4 (എ)''  എന്നടാകണര.  അതയ്  
വളലര പ്രധടാനലപട്ടതടാണയ്.   

(335) ഖണ്ഡര 4(a)  യനില് "ആകയ്''  എന്നതനിനയ് പകേരര "ആക്ടയ്" എന്നയ് 
കചര്ക്കുകേ.

ശശ  .    മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനി:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന: 

(334) ഖണ്ഡര ''4(a)''  എന്നതയ് ''5''  എന്നയ് മടാറ്റുകേയുര കശഷനിക്കുന്നവ ആയതയ്
പ്രകേടാരര പുനരകര ലചയ്യുകേയുര ലചയ്യുകേ.
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(336) ഖണ്ഡര  4(a)-ല്  "ഉതരവയ്  സരബന്ധനിചയ്"എന്നതനിനയ്  പകേരര
"ഉതരവയ്  സരബന്ധനികചടാ  തശരുമടാനര  സരബന്ധനികചടാ"  എന്നയ്
കചര്ക്കുകേ. 

മനി  .    സശകര്:  333-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  332-നയ്  തുലെദ്യമടായതനിനടാല്
അവതരനിപനികകണതനില.

ബഹുമടാനലപട്ട മനനി, കഭദഗതനികേള സതശകേരനിക്കുനകണടാ?

ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്:  സര്,  ശശ.  മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി അവതരനിപനിച
334-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി സതശകേരനിക്കുന.  മറ്റു കഭദഗതനികേള സതശകേടാരദ്യമല.

മനി  .    സശകര്:  ശശ.  മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനി  അവതരനിപനിച   334-ാംനമ്പര്
കഭദഗതനി സഭ അരഗശകേരനിച്ചു. 

ശശ.  എര.  ഉമ്മേര് അവതരനിപനിച  332, 335  എന്നശ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനി  അവതരനിപനിച  336-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള നടാലെയ് (എ) വകുപയ് ബനിലനിലന്റെ ഭടാഗമടാകണലമന്ന
പ്രശലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.....

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്......

കഭദഗതനി ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള നടാലെയ് (എ) വകുപയ് ബനിലനിലന്റെ ഭടാഗമടാകണലമന്ന
പ്രശര സഭ അരഗശകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള നടാലെയ് (എ) വകുപയ് ബനിലനിലന്റെ ഭടാഗമടായനി.

അഞടാര വകുപയ്

ശശ  .    കമടാനസയ്  കജേടാസഫയ്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന: 

(337)  ഖണ്ഡര  5 (1)-ല്,  “പനില്കടാലെ പ്രടാബലെദ്യകതടാടുകൂടനികയടാ മുനകേടാലെ
പ്രടാബലെദ്യകതടാടുകൂടനികയടാ”എന്നതനിനുപകേരര  “മുനകേടാലെ
പ്രടാബലെദ്യകതടാടു കൂടനിയ”എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.
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ശശ  .    മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനി :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന: 

(338)  ഖണ്ഡര  5  (1)-ല്,  “മുനകേടാലെപ്രടാബലെദ്യകതടാടുകൂടനികയടാ
”എന്നതനിനുകശഷര  “ഉടന  പ്രടാബലെദ്യതനികലെടാ  ”എന്നയ്
കചര്ക്കുകേ.

ശശ  .    പടാറകല്  അബ്ദുല:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന: 

(339)   ഖണ്ഡര  5  (2)-ല്,  “ഉണടാകകണതനിലലന്നയ്"  എന്നതയ്
“റദ്ദടാകകണതടാലണന്നയ്”എന്നയ് മടാറ്റുകേ.

ഖണ്ഡര  5  (2)-ല്,  “ഉണടാകകണതനിലലന്നയ്"  എന്നതയ്
“റദ്ദടാകകണതടാലണന്നയ്”എന്നയ്  മടാറണര.   ഉണടാകനികേഴനിഞ്ഞ
ചട്ടര  പനിന്നശടയ്  “ഉണടാകകണതനിലലന്ന”  പറയുന്നതനില്
അനഇൗചനിതദ്യമനികല.

ശശ  .    ലകേ  .    എര  .    ഷടാജേനി:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന: 

(340) ഖണ്ഡര  5  (2)-ല്,  “യടാലതടാരു  പ്രടാബലെദ്യര”എന്നതയ്
“യടാലതടാരു പ്രടാബലെദ്യവുര”എന്നയ് മടാറ്റുകേ.

മനി  .   സശകര് : ബഹുമടാനലപട്ട മനനി, കഭദഗതനികേള സതശകേരനിക്കുനകണടാ?

വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്  ) :  സര്,
കഭദഗതനികേലളടാനര സതശകേടാരദ്യമല. 

ശശ.  കമടാനസയ്  കജേടാസഫയ്  അവതരനിപനിച  337-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനി  അവതരനിപനിച  338 -ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  പടാറകല്  അബ്ദുല  അവതരനിപനിച  339 -ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.
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ശശ.  ലകേ.  എര.  ഷടാജേനി  അവതരനിപനിച  340 -ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

5-ാം വകുപയ് ബനിലനിലന്റെ ഭടാഗമടാകണലമന്ന പ്രശലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്................

5-ാം വകുപയ് ബനിലനിലന്റെ ഭടാഗമടാകണലമന്ന പ്രശര സഭ അരഗശകേരനിച്ചു.

5-ാം വകുപയ് ബനിലനിലന്റെ ഭടാഗമടായനി.

ആറടാര വകുപയ്

ശശ  .    മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനി:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന: 

(341) ഖണ്ഡര  6  (1)-ല്,  “നടപനിലെടാക്കുന്നതനില്”എന്നതയ്
നടപനിലെടാക്കുന്നതനികലെടാ  നടപനിലെടാകടാന  തശരുമടാനനിക്കുന്നതനികലെടാ”
എന്നയ് മടാറ്റുകേ.

ശശ  .    കമടാനസയ്  കജേടാസഫയ്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന: 

(342) ഖണ്ഡര  6  (1)-ല്,  “ഗസറനില്  വനിജടാപനര  ലചയ  ഉതരവു
വഴനി”എന്നതയ്  “ഗസറയ് വനിജടാപനര വഴനി”എന്നയ് മടാറ്റുകേ.

ശശ  .    ഷടാഫനി  പറമ്പനില്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന: 

(344) ഖണ്ഡര  6(2)-ല്,  “കേഴനിയുന്നത്രകവഗര,  നനിയമസഭ
മുമ്പടാലകേ”എന്നതയ്  “ലതടാട്ടടുത  നനിയമസഭടാ  സകമ്മേളനതനില്
”എന്നയ് മടാറ്റുകേ.

മനി  .   സശകര് : ബഹുമടാനലപട്ട മനനി, കഭദഗതനികേള സതശകേരനിക്കുനകണടാ?

വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്  ):  സര്,
കഭദഗതനികേലളടാനര സതശകേരനിക്കുന്നനില.

ശശ.  മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനി  അവതരനിപനിച  341-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.
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ശശ.  കമടാനസയ്  കജേടാസഫയ്  അവതരനിപനിച  342-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  ഷടാഫനി  പറമ്പനില്  അവതരനിപനിച  344-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

6-ാം വകുപയ് ബനിലനിലന്റെ ഭടാഗമടാകണലമന്ന പ്രശലത 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്................

 6-ാം വകുപയ് ബനിലനിലന്റെ ഭടാഗമടാകണലമന്ന പ്രശര സഭ അരഗശകേരനിച്ചു.

6-ാം വകുപയ് ബനിലനിലന്റെ ഭടാഗമടായനി.

ഏഴടാര വകുപയ്

ലപ്രടാഫ  .   ആബനിദയ് ഹുലലസന തങ്ങള: സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന
കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന: 

(345) ഖണ്ഡര  7 (1)-ല്, “മലെയടാള ഭടാഷ”എന്നതയ് “മലെയടാളഭടാഷ ”എനര
“നനിര്ബ്ബന്ധനിത ഭടാഷ ”എന്നതയ് “നനിര്ബ്ബന്ധനിതഭടാഷ”എനര മടാറ്റുകേ.

ശശ  .   മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി: സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന:

(346) ഖണ്ഡര  7(2)-ല്,  “കേടാരദ്യകമടാ”എന്നതനിനയ്  കശഷര  
“കേടാരദ്യങ്ങകളടാ”എനര  "നടപടനികയടാ"  എന്നതനിനയ്  കശഷര  
"നടപടനികേകളടാ" എനര കചര്ക്കുകേ.

മനി  .   സശകര്: ബഹുമടാനലപട്ട മനനി, കഭദഗതനികേള സതശകേരനിക്കുനകണടാ?

വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്  ):  സര്,
കഭദഗതനികേലളടാനര സതശകേടാരദ്യമല. 

ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുലലസന തങ്ങള അവതരനിപനിച 345-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി
സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനി  അവതരനിപനിച  346-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

7-ാം വകുപയ് ബനിലനിലന്റെ ഭടാഗമടാകണലമന്ന പ്രശലത



നനിയമനനിര്മ്മേടാണകേടാരദ്യര 713

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്................

 7-ാം വകുപയ് ബനിലനിലന്റെ ഭടാഗമടാകണലമന്ന പ്രശര സഭ അരഗശകേരനിച്ചു.

7-ാം വകുപയ് ബനിലനിലന്റെ ഭടാഗമടായനി.

ഒന്നടാര വകുപ്പുര പശഠനികേയുര കപരുര

ശശ  .   കമടാനസയ് കജേടാസഫയ്: സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള

അവതരനിപനിക്കുന: 

(105) ശശര്ഷകേതനില് “(നനിര്ബ്ബന്ധനിത ഭടാഷ)”എന്നതയ് ഒഴനിവടാക്കുകേ.

(120)പശഠനികേയനില്“സ്കൂളകേളനിലര”എന്നതനിനുപകേരര“വനിദദ്യടാലെയങ്ങളനിലര”

എന കചര്ക്കുകേ.

ശശ  .    അബ്ദുല്  ഹമശദയ്  .    പനി  .  :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള

അവതരനിപനിക്കുന: 

(106) ശശര്ഷകേര തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര മടാറ്റുകേ:

"2017-ലലെ മലെയടാള ഭടാഷടാപഠന ബനില്".

(133)  പശഠനികേയനില്  "  നനിര്ബ്ബന്ധനിത  ഭടാഷയടായനി"  എന്നതനിനു  കശഷര

"പഠനിക്കുന്നതനിനുര" എന കചര്ക്കുകേ.

(138) ഖണ്ഡര 1(1)-ല് "ഭടാഷ പഠന" എന്നതയ് "ഭടാഷടാപഠന" എന്നയ് മടാറ്റുകേ.

(144) ഖണ്ഡര 1(2)-ല് "2017 ഏപ്രനില് 10-ാംതശയതനി" എന്നതയ് "സര്കടാര്

ഗസറനില് വനിജടാപനര ലചയ്യുന്ന തശയതനി മുതല്" എന്നയ്  മടാറ്റുകേ.

ശശ  .    പനി  .    ഉലലബദുളള:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപനിക്കുന: 

(108) ശശര്ഷകേര തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര മടാറ്റുകേ:

"2017-ലലെ മലെയടാള ഭടാഷ (പഠന) ബനില്".

ശശ  .    എര  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള

അവതരനിപനിക്കുന: 
(109) ദശര്ഘശശര്ഷകേതനില്,  "സരസ്ഥടാനലത"  എന്ന  വടാകനിനു  മുമ്പയ്

"ഭടാരതതനിലന്റെ  ഭരണഘടനയ്ക്കു  വനികധയമടായനി"  എന്നശ  വടാക്കുകേള
കചര്ക്കുകേ.
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(115)  ദശര്ഘശശര്ഷകേതനില്  "നനിര്ബ്ബന്ധനിത" എന്ന വടാകയ്    ഒഴനിവടാക്കുകേ.

(119) പശഠനികേയനില്  "സരസ്ഥടാനലത"  എന്നതനിനയ്  മുമ്പയ്  "ഭടാരതതനിലന്റെ
ഭരണഘടനയ്ക്കു വനികധയമടായനി" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

(129) പശഠനികേയനില് " നനിര്ബ്ബന്ധനിത ഭടാഷയടായനി" എന്നതയ് ഒഴനിവടാക്കുകേ.

(145) ഖണ്ഡര 1(2) തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര മടാറ്റുകേ.

"(2)  ഇതയ്  ഗസറയ്  വനിജടാപനര വഴനി സര്കടാര് നനിശ്ചയനികടാവുന്ന തശയതനി
മുതല് പ്രടാബലെദ്യതനില് വരുന്നതടാണയ്".

സര്, ഇതനില് ഗസറയ് വനിജടാപനര വഴനി സര്കടാര് നനിശ്ചയനികടാവുന്ന തശയതനി
മുതല്  പ്രടാബലെദ്യതനില്  വരുന്നതടാണയ്  എന്നടാണയ്  വകരണതയ്.  രടാഷപതനിയുലട
അലസന്റെയ്   ആവശദ്യമുളളതുലകേടാണയ്  സതടാഭടാവനികേമടായുര  ഗസറയ്  കേനിട്ടനിയതനിനുകശഷര
മടാത്രകമ  പ്രടാബലെദ്യതനില് വരുതടാന പറ്റുകേയുളള.  ഇതയ് മറയ് ബനില്ലുകേള കപടാലലെയല,
സ്കൂളകേളനില്  ക്ലടാസയ്  ആരരഭനിചയ്  അതനിലന്റെ  സനിലെബസര  കേടാരദ്യങ്ങളര  മടാറനി  പനിന്നശടയ്
അലസന്റെയ്  കേനിട്ടടാതനിരനിക്കുകേയടാലണങനില്  തനിരനിചയ്  മടാറടാന  കേഴനിയനില.  അതുലകേടാണയ്
ഗസറയ്  വനിജടാപനര  വഴനി  സര്കടാര്  നനിശ്ചയനികടാവുന്ന  തശയതനി  മുതല്
പ്രടാബലെദ്യതനില് വരുന്നതടാണയ് എന്നയ് വരുതണര.

ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേടാസഫയ്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന: 

(110) ദശര്ഘശശര്ഷകേതനില്, "സ്കൂളകേളനിലര"  എന്ന വടാകനിനു പകേരര  "ഒന്നടാര
തരര മുതല് പതടാര തരര വലര പഠനര നടത്തുന്ന വനിദദ്യടാലെയങ്ങളനിലര"
എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

(123)   പശഠനികേയനില്  "സ്കൂളകേളനിലര"  എന്ന വടാകനിനു  പകേരര  "ഒന്നടാര  തരര
മുതല് പതടാര തരര വലര പഠനര നടത്തുന്ന വനിദദ്യടാലെയങ്ങളനിലര " എന്നയ്

         കചര്ക്കുകേ.

(142)  ഖണ്ഡര  1(1)-ല്  "മലെയടാള  ഭടാഷ  പഠന  ആക്ടയ്"  എന്നതനിനയ്  പകേരര
"മലെയടാളര ഔകദദ്യടാഗനികേ ഭടാഷടാ പഠന ആക്ടയ്" എന്നയ്  കചര്ക്കുകേ.

സര്,  പശഠനികേയനില്  വശണ്ടുര  നനിര്ബന്ധനിത  ഭടാഷ  എന്നയ്  വന്നനിട്ടുണയ്.
ശശ.  എസയ്.  ശര്മ്മേ  അവതരനിപനിച  കഭദഗതനിയനില്   പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതയ്  അതയ്
മടാറണലമന്നടാണയ്.   അതയ്  അരഗശകേരനിക്കുന്നതടാണയ്  നലതയ്.  നനിര്ബന്ധഭടാഷലയന്നയ്
ഉളലപടുതടാതനിരനിക്കുന്നതടാണയ്  ഇകപടാഴലത നനിലെയയ്  നലതയ്.   മറയ്  ഭടാഗലതലടാര
മടാറനികഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്. പശഠനികേയനില് മടാത്രര നനിലെനനിര്ത്തുന്നതയ് ശരനിയല.
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ശശ  .    ലകേ  .    സകരഷയ്  കുറപയ്:   സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന: 

(111) ദശര്ഘശശര്ഷകേതനില്, "സ്കൂളകേളനിലര" എന്നതനിനുകശഷര  "ഒന്നടാര തരര
മുതല്  പതടാര  തരര  വലര  ഉള്ള  ക്ലടാസകേളനില്"  എന്ന  വടാക്കുകേള
കചര്ക്കുകേ.

(124)  പശഠനികേയനില്  "സ്കൂളകേളനിലര"  എന്ന വടാകനിനു  കശഷര  "ഒന്നടാര  തരര
മുതല്  പതടാര  തരര  വലരയുളള  ക്ലടാസകേളനില്  "  എന്ന  വടാക്കുകേള
കചര്ക്കുകേ.

സര്,  സ്കൂളകേള എന്നയ് പറയുകമ്പടാള ലലഹസ്കൂള വലരയകല ഉകദ്ദശനിക്കുനളള.
ഹയര്  ലസകണറനി  സ്കൂളകേള  ഇതനിനകേതയ്  വരനിലകലടാ;  അതയ്  കൃതദ്യമടായനി
നനിര്വ്വചനിചനിലലങനില് ആശയക്കുഴപമുണടാക്കുര.

ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷശര്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന: 

(112)  ദശര്ഘശശര്ഷകേതനില്,  "മലെയടാളര  ഒരു  നനിര്ബ്ബന്ധനിത  ഭടാഷയടായനി"
എന്നതനിനയ്  പകേരര   "മലെയടാളര  തകദ്ദശശയ  മടാതൃഭടാഷലയന്ന
പരനിഗണനയനില് നനിര്ബ്ബന്ധനിതമടായനി" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

ശശ  .    മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനി:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന: 

(116) ദശര്ഘശശര്ഷകേതനില്  "  നനിര്ബ്ബന്ധനിത  "  എന്ന വടാകനിനയ്  പകേരര
"പഠന" എന്ന വടാകയ് കചര്ക്കുകേ. 

ദശര്ഘശശര്ഷകേതനില്  "  നനിര്ബ്ബന്ധനിത  "  എന്ന വടാകനിനയ് പകേരര  "പഠന"
എന്ന  വടാകയ്  കചര്കണലമന്നടാണയ്  പറയുന്നതയ്.  ഇഇൗ  ആക്ടനിലന്റെ  കപരയ്  2017-ലലെ
മലെയടാള ഭടാഷ പഠന ആക്ടയ് എന്നടാണയ്. സതടാഭടാവനികേമടായുര അകത രശതനിയനില് തലന്ന
ആയനിരനികണര അതനിലന്റെ വനിശദ  വനിവരങ്ങളര വകരണതയ്.  അതുലകേടാണടാണയ്  ഈ
കഭദഗതനി അവതരനിപനിചതയ്.

ശശ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നയ്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന: 

(118)   ദശര്ഘശശര്ഷകേതനില്   "  നനിര്ബ്ബന്ധനിത  ഭടാഷയടായനി   "  എന്ന
വടാക്കുകേള ഒഴനിവടാക്കുകേ. 
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ശശ  .    പടാറകല്  അബ്ദുല:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന: 

(121) പശഠനികേയനില്  "സ്കൂളകേളനിലര"  എന്ന  വടാകനിനു  പകേരര
"പടാഠശടാലെകേളനിലര"   എന്ന വടാക്കു  കചര്ക്കുകേ.

(127) പശ ഠനികേയനില്  "മലെയടാള  ഭടാഷ നനിര്ബ്ബന്ധനിത ഭടാഷയടായനി"  എന്നതനിനയ്
പകേര ര "മലെയടാളര തകദ്ദശശയ മടാതൃഭടാഷ എന്ന പരനിഗണനയനില്" എന്നയ്
കചര്ക്കുകേ.

ലപ്രടാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുലലസന  തങ്ങള:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന
കഭദഗതനികേള അവതരനിപനിക്കുന: 

(125) പശഠനികേയനില് "മലെയടാള ഭടാഷ" എന്നതയ്  "മലെയടാളഭടാഷ"  എന്നടാക്കുകേ.

(135) ഖണ്ഡര  1(1)-ല്  "മലെയടാള  ഭടാഷ"  എന്നതയ്  "മലെയടാളഭടാഷ"  എന്നയ്
മടാറ്റുകേ. 

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന: 

(132) പശഠനികേയനില് "നനിര്ബ്ബന്ധനിത"  എന്ന വടാകനിനു പകേര ര  "പഠന"  എന്ന
വടാകയ് കചര്ക്കുകേ.

ശശ  .    വനി  .    പനി  .    സജേശന്ദ്രന:   സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന: 

(134) നനിയമപ്രഖദ്യടാപന  വടാകേദ്യതനിലലെ  "ഇനനിപറയുര"  എന്നതയ്  "ഇനനി
പറയുര" എന്നയ് മടാറ്റുകേ.

(141) ഖണ്ഡര 1(1)-ല് "മലെയടാള ഭടാഷ പഠന ആക്ടയ്" എന്നതയ് "മലെയടാളഭടാഷ
(നനിര്ബന്ധനിത പഠന) ആക്ടയ്" എന്നയ് മടാറ്റുകേ.

(148) ഖണ്ഡര 1(2) തടാലഴ പറയുര പ്രകേടാരര മടാറ്റുകേ.

"(2) ഇതയ് 2017 ജൂണ് 1-ാംതശയതനി ആരരഭനിക്കുന്ന അദ്ധദ്യയന വര്ഷര മുതല്
പ്രടാബലെദ്യതനില് വരുന്നതടാണയ്".

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന:   സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന: 

(136) ഖണ്ഡര  1(1)-ല്  "മലെയടാള ഭടാഷ"  എന്നതനിനുകശഷര  "നനിര്ബന്ധനിത"
എന്ന വടാകയ് കചര്ക്കുകേ.
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കഡടാ  .    എന  .    ജേയരടാജേയ്:   സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന: 

(140) ഖണ്ഡര  1(1)-ല്  "മലെയടാള  ഭടാഷ  പഠന  ആക്ടയ്"  എന്നതയ്  "മലെയടാള
ഭടാഷടാ പഠന നനിയമര" എന്നയ് മടാറ്റുകേ.

ശശ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റടാര:   സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന: 

(143) ഖണ്ഡര 1(1) തടാലഴ പറയുര പ്രകേടാരര മടാറ്റുകേ.

"(1) ഈ ആകനിനയ് 2017-ലലെ മലെയടാള ഭടാഷ നനിര്ബന്ധനിത പഠന ആകയ്
എന്നയ് കപരയ് പറയടാര".

ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമടാര്:   സര്,  ഞടാന  തടാലഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന: 

(147) ഖണ്ഡര 1(2) തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര മടാറ്റുകേ.

"(2)  ഇതയ്  2017  ഏപ്രനില്  25-ാംതശയതനി പ്രടാബലെദ്യതനില് വന്നതടായനി  
കേണകടാകകണതടാണയ്".

മനി  .   സശകര്  : ഇനനി പറയുന്ന കഭദഗതനികേള   അവതരനിപനികകണതനില. 107-ാം
നമ്പര് കഭദഗതനി  106-നയ്  തുലെദ്യമടാണയ്.  113-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി  112-ല് അടങന,
114-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  115-നയ്  തുലെദ്യമടാണയ്.   117-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  116-നയ്
തുലെദ്യമടാണയ്. 122-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  121-നയ് തുലെദ്യമടാണയ്. 126-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി
127-ല് അടങന. 128, 130, 131 എന്നശ നമ്പര് കഭദഗതനികേള 129-നയ് തുലെദ്യമടാണയ്.
137, 139 എന്നശ നമ്പര് കഭദഗതനികേള 138- നയ് തുലെദ്യമടാണയ്.

ബഹുമടാനലപട്ട മനനി, കഭദഗതനികേള സതശകേരനിക്കുനകണടാ?

വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്):  സര്,
ശശ. വനി. പനി. സജേശന്ദ്രന അവതരനിപനിച 134-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സതശകേരനിക്കുന. മറയ്
കഭദഗതനികേലളടാനര സതശകേടാരദ്യമല.

മനി  .   സശകര്: ശശ. വനി. പനി. സജേശന്ദ്രന അവതരനിപനിച 134-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി
സഭ അരഗശകേരനിച്ചു. 

ശശ  .   മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി: സര്, എലന്റെ 116-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി ഞടാന പ്രസയ്
ലചയ്യുന, കപടാള ആവശദ്യലപടുന. 



718 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 24, 2017

  (സഭടാരഗങ്ങള തടാലഴപറയുര പ്രകേടാരര കവടാട്ടയ് കരഖലപടുതനി) 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്: 

1. ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദയ്. പനി.

2. ശശ. പടാറകല് അബ്ദുല

3. ശശ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ് 

4. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസടാകയ്

5. ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന തങ്ങള

6. ശശ. അടൂര് പ്രകേടാശയ്  

7. ശശ. മഞ്ഞളടാരകുഴനി അലെനി 

8. ശശ. അനനില് അകര 

9. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമടാര് 

10. ശശ. അനൂപയ് കജേകബയ് 

11. ശശ. അനവര് സടാദതയ് 

12. ശശ. വനി. ടനി. ബല്റടാര

13. ശശ. പനി. ലകേ. ബഷശര്

14. ശശ. ടനി. വനി. ഇബടാഹനിര 

15. കഡടാ. എന. ജേയരടാജേയ് 

16. ശശ. ലകേ. സനി. കജേടാസഫയ് 

17. ശശ. കമടാനസയ് കജേടാസഫയ് 

18. കഡടാ. എര. ലകേ. മുനശര് 

19. ശശ. ലകേ. മുരളശധരന  

20. ശശ. എന. എ. ലനലനിക്കുന്നയ് 

21. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന 

22. ശശ. ഒ. രടാജേകഗടാപടാല് 
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23. ശശ. രകമശയ് ലചന്നനിതലെ

24. ശശ. വനി. പനി. സജേശന്ദ്രന 

25. ശശ. എന. ഷരസദ്ദശന 

26. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന 

27. ശശ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് 

28. ശശ. ലകേ. എര. ഷടാജേനി

29. ശശ. പനി. ടനി. കതടാമസയ്

30. ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

31. ശശ. എര. ഉമ്മേര് 

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1. ശശ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖടാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമടാന 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷടാ കപടാറനി 

4. ശശ. ലകേ. ആനസലെന

5. ശശ. ആന്റെണനി കജേടാണ് 

6. ശശ. പനി. വനി. അനവര് 

7. ശശ. എ. എര. ആരനിഫയ് 

8. ലപ്രടാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

9. ശശമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

10. ശശ. ലകേ. ബടാബു 

11.  ശശമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജേനികമടാള 

12. ശശ. ലകേ. ദടാസന 

13. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി  

14. ശശ. ചനിറയര കഗടാപകുമടാര് 
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15. ശശ. സനി. ലകേ. ഹരശന്ദ്രന 

16. കഡടാ. ലകേ. ടനി. ജേലെശല് 

17. ശശ. ലജേയനിരസയ് മടാതഡ്യു 

18. ശശ. ജേനി. എസയ്. ജേയലെടാല് 

19. ശശ. ഇ. പനി. ജേയരടാജേന 

20. ശശ. കജേടാണ് ലഫര്ണടാണസയ്

21. ശശ. വനി. കജേടായനി 

22. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

23. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന 

24. ശശ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

25. ശശ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതയ് കകേടായ

26. ശശ. എര. എര. മണനി 

27. ശശ. ലകേ. ലജേ. മടാക്സെെനി 

28. ശശ. എ. സനി. ലമടായശന 

29. ശശ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

30. ശശ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

31. ശശ. എര. നഇൗഷടാദയ്

32. ശശ. എ. പ്രദശപ്കുമടാര് 

33. ശശ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

34. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

35. ശശ. പുരുഷന കേടലണനി 

36. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശര 

37. ശശ. എര. രടാജേകഗടാപടാലെന

38. ശശ. ലകേ. രടാജേന

39. ശശ. ആര്. രടാകജേഷയ്

40. ശശ. റനി. വനി. രടാകജേഷയ് 

41. ശശ. ലകേ. രടാജു 
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42. ശശ. രടാജു എബഹടാര 

43. ശശ. ആര്. രടാമചന്ദ്രന

44. ശശ. ലകേ. ലകേ. രടാമചന്ദ്രന നടായര് 

45. ശശ. റനി. പനി. രടാമകൃഷ്ണന 

46. ശശ. മുലകര രതടാകേരന 

47. ലപ്രടാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനടാഥയ് 

48. ശശ. കേടാരടാട്ടയ് റസടാഖയ്

49. ശശ. എസയ്. ശര്മ്മേ  

50. ശശ. സനി. ലകേ. ശശശന്ദ്രന 

51. ശശ. വനി. ശശനി 

52. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷയ് 

53. ശശ. എ. എന. ഷരസശര്  

54. ശശ. ജേനി. സധടാകേരന 

55. ശശ. വനി. എസയ്. സനനില് കുമടാര്

56. ശശ. ലകേ. സകരഷയ് കുറപയ്

57. ശശ. ഇ. ടനി. കടസണ് മടാസ്റ്റേര്

58. ശശ. പനി. തനികലെടാതമന 

59. ശശ. കതടാമസയ് ചടാണനി 

60. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി

61. ശശമതനി വശണടാ കജേടാര്ജയ്

62. ശശ. ലകേ. വനി. വനിജേയദടാസയ്

63. ശശ. ഇ. ലകേ. വനിജേയന

64. ശശ. എന. വനിജേയന പനിള്ള.

333/2020
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മനി  .   സശകര്: 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് - 31

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് - 64

നനിഷ്പക്ഷത പടാലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില.

ശശ.  മഞ്ഞളടാരകുഴനി  അലെനി  അവതരനിപനിച  116-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.              

ശശ.  കമടാനസയ്  കജേടാസഫയ്  അവതരനിപനിച  105,  120  എന്നശ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദയ്. പനി.  അവതരനിപനിച 106, 133, 138, 144 എന്നശ നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  പനി.  ഉലലബദുളള  അവതരനിപനിച  108-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  എര.  ഉമ്മേര് അവതരനിപനിച  109,  115,  119,  129,  145  എന്നശ നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  ലകേ.  സനി.  കജേടാസഫയ്  അവതരനിപനിച  110,  123,  142  എന്നശ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ. ലകേ. സകരഷയ് കുറപയ് അവതരനിപനിച 111, 124 എന്നശ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭയുലട അനുമതനികയടാലട പനിനവലെനിച്ചു.

ശശ.  പനി.  ലകേ.  ബഷശര്  അവതരനിപനിച  112-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  എന.  എ.  ലനലനിക്കുന്നയ്  അവതരനിപനിച  118-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ. പടാറകല് അബ്ദുല അവതരനിപനിച 121, 127 എന്നശ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ലപ്രടാഫ. ആബനിദയ് ഹുലലസന തങ്ങള അവതരനിപനിച 125, 135 എന്നശ നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന  അവതരനിപനിച  132-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിച്ചു.
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ശശ. വനി. പനി. സജേശന്ദ്രന അവതരനിപനിച 141, 148 എന്നശ നമ്പര് കഭദഗതനികേള

സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന അവതരനിപനിച  136-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരടാകേരനിച്ചു.

കഡടാ.  എന.  ജേയരടാജേയ്  അവതരനിപനിച  140-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  വനി.  ടനി.  ബല്റടാര  അവതരനിപനിച  143-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരടാകേരനിച്ചു.

ശശ.  എ.  പനി.  അനനില് കുമടാര് അവതരനിപനിച  147-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരടാകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി  ലചയപ്രകേടാരമുള്ള  ഒന്നടാര  വകുപ്പുര  പശഠനികേയുര  കപരുര  ബനിലനിലന്റെ

ഭടാഗമടാകണലമന്ന പ്രശലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്................

കഭദഗതനി ലചയ പ്രകേടാരമുളള ഒന്നടാര വകുപ്പുര പശഠനികേയുര കപരുര    ബനിലനിലന്റെ

ഭടാഗമടാകണലമന്ന പ്രശര സഭ അരഗശകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ലചയ പ്രകേടാരമുളള ഒന്നടാര വകുപ്പുര പശഠനികേയുര കപരുര    ബനിലനിലന്റെ

ഭടാഗമടായനി.

പ്രതനിപക്ഷകനതടാവയ് (ശശ  .   രകമശയ് ലചന്നനിതലെ  ): സര്, മലെയടാളഭടാഷടാ പഠനര

വദ്യടാപകേമടാകടാനുര  സടാര്വ്വത്രനികേമടാകടാനുമടായനിട്ടടാണയ്  ഇഇൗ  ബനില്

ലകേടാണ്ടുവന്നനിട്ടുളളതയ്.   നമ്മുലട സരസ്ഥടാനലത കുട്ടനികേളനില് മലെയടാള ഭടാഷയനിലളള

പരനിജടാനര വര്ദ്ധനിപനിക്കുകേ എനളളതടാണയ് ഇതനിലന്റെ ലെക്ഷദ്യര. തശര്ചയടായുര അതയ്

ആവശദ്യമടായനിട്ടുളള കേടാരദ്യമടാണയ്. കേഴനിഞ്ഞ സര്കടാരനിലന്റെ കേടാലെതയ് മലെയടാളഭടാഷലയ

കശഷ്ഠഭടാഷയടാകടാനുളള  ശമങ്ങള  നടത്തുകേയുര  കശഷ്ഠ  ഭടാഷയടായനി
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അരഗശകേരനിക്കുകേയുമുണടായനി.  അതുകപടാലലെതലന്നയടാണയ് മലെയടാളര സര്വ്വകേലെടാശടാലെ

തനിരൂരനില്  സ്ഥടാപനികടാനുളള  ശമര  നടത്തുകേയുര  അതയ്  നല  നനിലെയനില്

പ്രവര്തനിച്ചുവരനികേയുമടാണയ്.   ഇഇൗ  സര്കടാര്  ലകേടാണ്ടുവന്ന  ബനിലനിലന  എലടാവരുര

സതടാഗതര ലചയ്യുന,  അകടാരദ്യതനില് ഒരു തര്കവുമനില.  ശശ.  എസയ്.  ശര്മ്മേയുലട

കഭദഗതനി   'നനിര്ബ്ബന്ധനിത'  എനളളതയ്  കവണലമങനില്  ഒഴനിവടാകടാമടായനിരുന.

സര്കടാരനിലന്റെ  ഇന്റെനഷന  അതടാലണന്നയ്  ബഹുമടാനലപട്ട  സശകര്  പറഞ്ഞ

സടാഹചരദ്യതനില്  അതനിലനപറനി  സരസടാരനിക്കുന്നനില.   ഭടാഷടാപഠനര

നനിര്ബന്ധനിതമടാക്കുന  എനളളതയ്  ശരനിയടാകണടാ  എനളളതയ്  ആകലെടാചനികണര.

അതുകപടാലലെ  ഭടാഷടാ  നക്യൂനപക്ഷങ്ങളലട  ആശങകേള പരനിഹരനികണര.  ഇഇൗ രണയ്

കേടാരദ്യങ്ങളടാണയ് ശദ്ധയനില്ലപടുതടാന ആഗഹനിക്കുന്നതയ്.                                

വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്  ): സര്,  ബഹുമടാനലപട്ട

പ്രതനിപക്ഷകനതടാവയ്  പറഞ്ഞ കേടാരദ്യര  ഞടാന കനരലത ഇവനിലട സൂചനിപനിചതടാണയ്.

അതടായതയ്,  ഭടാഷടാ നക്യൂനപക്ഷങ്ങളകയ് ഇകപടാള എലന്തലടാര അവകേടാശങ്ങളകണടാ

അതനിലലെടാനര ഒരു മടാറവുര വരുത്തുന്നനില. അവര്കയ് പഠനിക്കുന്നതനിനുള്ള അവകേടാശര,

പഠനിക്കുന്ന  ഭടാഷ,  അവരുലട  കബടാധനരശതനി  എന്നനിവയനിലലെടാനര  ഒരു  മടാറവുര

വരുത്തുന്നനില.   അവരുലട  മശഡനിയര  ഏതടാകണടാ  അകത  മശഡനിയര  തലന്ന

നനിലെനനില്ക്കുര.  ഈ ആക്ടനിലന്റെ കപരയ് മലെയടാള ഭടാഷ  (പഠന)  ആക്ടയ് എന്നടാണയ്.....

(ബഹളര).....  ഈ ബനില്ലുലകേടാണയ് നക്യൂനപക്ഷങ്ങളകയ് ഒരു പ്രശവുമുണടാകുന്നനില.......

(ബഹളര)........

മനി  .    സശകര്:  ഈ ബനിലനിലന്റെ ചുരുകകപരയ്  2017-ലലെ മലെയടാള ഭടാഷ  (പഠന)

ആക്ടയ്  എന്നയ്  കപരയ്  പറയടാലമന്നടാണയ്  അതനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതയ്.   അതയ്

പടാസടാകുന്നകതടാടുകൂടനി അങ്ങലനയകല കപരയ് വരുന്നതയ്  ....(ബഹളര)........

ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്:  സര്,  മലെയടാള ഭടാഷ  (പഠന)  ആക്ടയ്  എന്നടാണയ്

അതനിലന്റെ  കപരയ്.  കനരലത  അവതരനിപനിച  ശശര്ഷകേര  അവനിലട  നനിലെനനില്ക്കുന

എകന്നയുള. 

ശശ  .    രകമശയ്  ലചന്നനിതലെ:  സര്,  ശശര്ഷകേതനില്  'നനിര്ബന്ധനിത'

എനലണന്നടാണയ്  അരഗങ്ങള  പറയുന്നതയ്.   ആക്ടനിലന്റെ  കപരയ്  അതടാലണങനില്

ശശര്ഷകേതനില് അതയ് ഒഴനിവടാകനിക്കൂകട?  
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ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്:  സര്,  നനിയമസഭയനില് അവതരനിപനിച ബനിലനിലന്റെ

കപരയ് മടാറടാറനില.  ആക്ടയ് മടാറകമ്പടാള സതടാഭടാവനികേമടായുര ശശര്ഷകേവുര  മടാറന്നതടാണയ്.

മനി  .    സശകര്:  ആക്ടനില് മടാറകമ്പടാള സതടാഭടാവനികേമടായുര ശശര്ഷകേതനിലര മടാറര.

ബനിലനിലന്റെ ചുരുകകപരനില്  കൃതദ്യമടായനി പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  മനനി അതനിലന്റെ കേടാരണവുര

വനിശദശകേരനിച്ചു.   ആക്ടയ്  പടാസടാകുന്നകതടാടുകൂടനി  സതടാഭടാവനികേമടായുര  ശശര്ഷകേവുര

മടാറലമന്നയ് മനനി പറഞ്ഞകലടാ.  .....(ബഹളര)........

ശശ  .    രകമശയ്  ലചന്നനിതലെ:  സര്,  സടാധടാരണഗതനിയനില്  ബനിലനിലന്റെ  കപരയ്

ഇതടാലണങനില്  പശഠനികേയനിലര  ശശര്ഷകേതനിലര  അതുതലന്ന  വരണര.  കേടാരണര,

അങ്ങയ്  വടായനിചയ്  അരഗശകേരനികടാലത  അതയ് വരനില.  അലലങനില് ഒന്നടാര വകുപ്പുര

പശഠനികേയുര  കപരുര  ബനിലനിലന്റെ  ഭടാഗമടാകുന  എന്നയ്   വടായനിചയ്  കവടാട്ടനിനനിട്ടടാണയ്

തശരുമടാനനിക്കുന്നതയ്.   അതുണടാകേടാതതുലകേടാണയ്  ലഹഡനിരഗയ്  ഒന്നടായനിരനിക്കുര.

പശഠനികേയുര ശശര്ഷകേവുര കവലറടാന്നടായനിരനിക്കുര.  അതയ് ക്ലടാരനികഫ ലചയ്യണലമന്നടാണയ്

ആവശദ്യലപടുന്നതയ്.....(ബഹളര)........

മനി  .    സശകര്:   അതയ്  വടായനിച്ചു.  എന്തടാണയ്  ഇകടാരദ്യതനില്  ഇത്രയധനികേര

ആശങലയന്നയ്  എനനികയ്  മനസനിലെടാകുന്നനില.   എലടാവരുരകൂടനി  ഒരുമനിലചടുക്കുന്ന

തശരുമടാനമകല.   മനനി  വളലര  വദ്യകമടായനി  കേടാരദ്യങ്ങള  പറഞ്ഞു.  മനനികയ്  ഇനനി

എലന്തങനിലര പറയടാനുകണടാ? ....(ബഹളര)........

ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്:  സര്,   കനരലത രണ്ടുമൂന്നയ്  തവണ ഞടാനനിതയ്

പറഞ്ഞു.  ബനില്  അവതരനിപനിചകപടാഴുണടായനിരുന്ന  പശഠനികേയനില്  വരുന്ന

മടാറമനുസരനിചയ് ഈ ആക്ടനിനയ്   2017-ലലെ മലെയടാള ഭടാഷടാ (പഠന) ആക്ടയ് എന്നടാണയ്

കപരയ്.  ....(ബഹളര)........

മനി  .    സശകര്:  ഒന്നടാര വകുപനില്  (1)  ചുരുകകപരുര പ്രടാരരഭവുര.  ഈ ആക്ടനിനയ്

'2017-ലലെ  മലെയടാള  ഭടാഷടാ  (പഠന)  ആക്ടയ്'  എന്നയ്  കപരയ്  പറയടാലമന്നടാണയ്

പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതയ്.   അതനികപടാള  പടാസടാകനി.  .....(ബഹളര)....   മനനി

വനിശദശകേരനിചനിട്ടുര നനിങ്ങളകയ് മനസനിലെടാകേടാതലതന്തടാണയ്?  ഐകേകേകണ്ഠദ്യന   ഇതയ്

പടാസടാക്കുകേയടാണയ്  കവണതയ്.   .....(ബഹളര)....  പശസയ്....പശസയ്.....  ഈ  ആക്ടയ്
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പടാസടാകുന്നകതടാടുകൂടനി  അതനിലന്റെ  കപരയ്  അങ്ങലനയടായനി  മടാറലമന്നയ്  മനനിതലന്ന

പറഞ്ഞനികല? .....(ബഹളര)....  

വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ വകുപ്പുമനനി  (  ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനടാഥയ്  ):  സര്,   2017-ലലെ

മലെയടാള ഭടാഷ  (നനിര്ബന്ധനിത ഭടാഷ)  ബനില് പടാസടാകണലമന്ന പ്രകമയര ഞടാന

അവതരനിപനിക്കുന.

പട്ടനികേജേടാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നടാകസമുദടായകക്ഷമവുര  നനിയമവുര

സടാരസടാരനികേവുര  പടാര്ലെലമന്റെറനികേടാരദ്യവുര  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    ലകേ  .    ബടാലെന)  :

സര്, ഞടാന പ്രകമയലത പനിനതടാങന.

മനി  .    സശകര്  :  2017-ലലെ  മലെയടാള  ഭടാഷ  (നനിര്ബന്ധനിത  ഭടാഷ)   ബനില്

പടാസടാകണലമന്ന  പ്രകമയലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്......

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.......

പ്രകമയര സഭ അരഗശകേരനിചനിരനിക്കുന. 

ബനില് ഐകേകേകണ്ഠദ്യന പടാസടായനിരനിക്കുന. 

മനി  .    സശകര്:  ഓര്ഡര്..........  ഓര്ഡര്..........  സഭ  ഇകപടാള  പരനിയുന്നതുര

നടാലള രടാവനിലലെ 8.30-നയ് വശണ്ടുര സകമ്മേളനിക്കുന്നതുമടാണയ്.

(2017  കമയയ്  മടാസര  25-ാം  തശയതനി  വദ്യടാഴടാഴ്ച  രടാവനിലലെ  8.30-നയ്  വശണ്ടുര

സകമ്മേളനിക്കുന്നതനിനടായനി സഭ കവകുകന്നരര 6.45-നയ് പനിരനിഞ്ഞു.)

*********
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അനുബന്ധര
5-5-2017-ലലെ നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത 2206-ാം നമ്പര് 

കചടാദദ്യതനിലന്റെ തനിരുതനിയ ഉതരര
ഇ.എസയ്.ഐ. ഡനിലസനസറനികേളനിലര ആശുപത്രനികേളനിലര

ജേശവനകടാരുലട അഭടാവര
ശശ  .   എര  .   നഇൗഷടാദയ്   : തടാലഴകടാണുന്ന കചടാദദ്യങ്ങളകയ് ലതടാഴനിലര എകക്സെെസര

വകുപ്പുമനനി സദയര മറപടനി നല്കുകമടാ?
(എ)  ഇനഷതറനസയ് ലമഡനികല് സര്വ്വശസനിലന്റെ കേശഴനിലളള,  സരസ്ഥടാനലത

ഇ.എസയ്.ഐ. ഡനിലസനസറനികേളനിലര ആശുപത്രനികേളനിലര മതനിയടായ കഡടാക്ടര്മടാരുര
പടാരടാലമഡനികല് ജേശവനകടാരുമനിലലന്ന പരടാതനി ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണടാ;  എങനില്
ആയതയ് പരനിഹരനിക്കുവടാന സതശകേരനിച നടപടനികേള വനിശദശകേരനികടാകമടാ;

(ബനി)  ലകേടാലര  ജേനിലയനിലലെ  വനിവനിധ  ഇ.എസയ്.ഐ.  ഡനിലസനസറനികേളനില്
കഡടാക്ടര്മടാര്,  നഴ്സുമടാര്,  മറയ്  പടാരടാലമഡനികല്  ജേശവനകടാര്  എന്നനിവരുലട
തസനികേകേള എത്രയടാലണന്നയ് ഡനിലസനസറനി തനിരനിചയ്  വദ്യകമടാകടാകമടാ;  അവയനില്
എത്ര തസനികേകേള ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനലവന്നയ് വനിശദശകേരനികടാകമടാ?

ഉതരര
(എ)  ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുണയ്.   ഇ.എസയ്.ഐ.  സശര  തുടങ്ങനിയ  സമയലത

സ്റ്റേടാഫയ്  പടാകറണ്  ആണയ്  ഇകപടാഴുര  നനിലെവനിലളളതയ്.   ആയതയ്  പരനിഷരനിക്കുന്ന
വനിഷയര  സര്കടാര്  പരനികശടാധനിച്ചുവരുന.   കഡടാക്ടര്മടാരുലടയുര  പടാരടാലമഡനികല്
ജേശവനകടാരുലടയുര  മറയ്  ജേശവനകടാരുലടയുര  അനുവദനശയമടായ
തസനികേകേളനിലണടാകുന്ന  ഒഴനിവുകേള  യഥടാസമയര  പനി.എസയ്.സനി.-ലയ  അറനിയനിചയ്
നനിയമനര  നടതനിവരുനണയ്.  10-10-2013  മുതല്  പനി.എസയ്.സനി.-യനില്
കഡടാക്ടര്മടാരുലട  റടാങയ്  ലെനിസ്റ്റേയ്  നനിലെവനിലെനിലടാത  സടാഹചരദ്യതനില്  പനി.എസയ്.സനി.-
യനില് നനിനര കനടാണ് അകവലെബനിലെനിറനി സര്ട്ടനിഫനികറയ് ലെഭദ്യമടാകനി എരകപടായ്ലമന്റെയ്
എക്സെെയ്കചഞയ്  മുകഖനയുര  കകേടാണ്ട്രടാക്ടയ്  അടനിസ്ഥടാനതനിലര  കഡടാക്ടര്മടാലര
നനിയമനിച്ചുവരുന.  അസനിസ്റ്റേന്റെയ് ഇനഷതറനസയ് ലമഡനികല് ആഫശസര്മടാരുലട റടാങയ്
ലെനിസ്റ്റേയ്  ഉടന പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുന്നതടാലണന്നയ്  കകേരള പബനികേയ്  സര്വ്വശസയ്  കേമ്മേശഷന
അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ലകേടാലര  ജേനിലയനിലലെ  ഇ.എസയ്.ഐ.  ഡനിലസനസറനികേളനില്
അനുവദനശയമടായ  തസനികേകേളലട  ലെനിസ്റ്റുര  ഒഴനിവുകേളലട  വനിശദടാരശങ്ങളര
അനുബന്ധമടായനി കചര്തനിരനിക്കുന.*

* കലെബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.


